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اﻻھداء
إﻧﮫ ﻟﻣن دواﻋﻲ ﺳرورﻧﺎ واﻣﺗﯾﺎز ﻛﺑﯾر أن ﻧﻘدم اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺑﺎ ﺣﺛﯾن واﻟدﻛﺎﺗرة اﻟﻣﻧﺷورة ﺑﺣوﺛﮭم ﻓﻲ اﻟﻌدد ،ﻛﻣﺎ ﻧوﺟﮫ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻰ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾ ن واﻟداﻋﻣﯾن ﻟﻠﻣ ﺟﻠﺔ
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻧﺗﺎج ھذا اﻟﺻرح اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻣﻌرﻓﻲ .
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻣﻧﺎرة اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
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ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ  ،ﺗﺻدر اﻟﻣﺟﻠﺔ دورﯾﺎ ً ﻛل ﺷﮭر
اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻛﺎﻣﻼً | 2020-4-5م
Email: editor@ajrsp.com

رﺋﯾس اﻟﺗﺣرﯾر :

أ.د ﺧﺗﺎم اﺣﻣد اﻟﻧﺟدي
اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ :

د /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﺑداﻟﻘﺎدر
أ.د /رﯾﺎض ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ اﻟﻣطﯾري
أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم :

أ.د /ﻋــذاب اﻟﻌزﯾز اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ
أ.د /ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺑﺷﯾر ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑوﺷﻼﻏم
أ.د /ﺧﺎﻟد اﺑرھﯾم ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟﻘﻣﺻﺎن
د /ﺑدراﻟدﯾن ﺑراﺣﻠﯾﺔ
أ.م.د .زﯾﻧب رﺿﺎ ﺣﻣودي
د  /ﺑﺳﻣﺔ ﻣرﺗﺿﻰ ﻣﺣﻣد ﻓودة
د /وﺻﺎل ﻋﻠﻲ اﻟﺣﻣﺎده ﺑﻧت ﺳﻌﺎد

د /ﺗﻣﯾم ﻣوﺳﻰ ﻋﺑدﷲ اﻟﻛراد
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﻧﺷورة:
NO

ﻋﻧوان اﻟﺑﺣث

اﺳم اﻟﺑﺎﺣث

اﻟدوﻟﺔ

اﻟﺗﺧﺻص

1

ظﺎھرة اﻟﺗﻧﻣر اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن وﺟﮭﺔ
ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن )دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣدارس
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺎﺋل(

اﻟدﻛﺗور:
ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺸﻼﻗﻲ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

2

ﻏل ﯾد اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﻔﻠس )دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺳﻌودي(

د.روﯾده ﻣوﺳﻲ ﻋﺑد
اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد،
د .ﻣﺻﻌب ﻋوض
اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﻲ ادرﯾس

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

3

دور ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻧﻘل أﺧﺑﺎر ﺗظﺎھرات ﺗﺷرﯾن
وﺗﺣﻔﯾز اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌراﻗﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ ) دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ(

اﻟدﻛﺗور:
ﻛﺎﻣل ﻛرﯾم ﻋﺑﺎس
اﻟدﻟﯾﻣﻲ

اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ
اﻟﻌراﻗﯾﺔ

4

ﻣظﺎھر اﻟﺷرك اﻷﺻﻐر وﺧطورﺗﮫ
وﺻوره وﺳﺑل اﻟوﻗﺎﯾﮫ ﻣﻧﮫ

أﺳس اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأﺛر
ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
) دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺻوص
اﻟﺷرﻋﯾﺔ (

5

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﻗﯾﻖ اﻟداﺧﻠﻲ

6

4

44 – 9

58 -45

79- 59

اﻹﻋﻼم

اﻟدﻛﺗورة :ﺻﯾﺗﺔ
ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺟﻣﻲ

اﻟﻛوﯾت

اﻟدراﺳﺎت
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

107 -80

اﻟﺑﺎﺣث :ﯾﺎﺳﯾن رﺑﯾﻊ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ

اﻟﺷرﯾﻌﺔ

138 -108

إدارة
اﻷﻋﻣﺎل

153-139

اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ :ﺑﺳﻣﮫ
ﺑﺷﻧّﺎﺗﻲ

ﻟﺑﻧﺎن

ﺧﺻﺎﺋص وإﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟدﻛﺗور  :ھﺎﺷم ﺣﺳن اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ
اﻟﻌراﻗﯾﺔ
ﺣﺳﯾن اﻟﺷﮭواﻧﻲ
اﻟروس واﻟﺳوﻓﯾت ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻌرﺑﻲ

7

اﻟﻘﺎﻧون

رﻗم
اﻟﺻﻔﺣﺔ

اﻟدراﺳﺎت
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ

175-154
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اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻷﺳرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻣن
وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣرﺷدﯾن واﻟﻣرﺷدات

8

د .ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد دﺧل
ﷲ اﻟﺣﻣﺎدﯾن،
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ :ﺳﻧﺎء ﻛﺎﺳب
ﻋواد اﻟرﻗﺎد،
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ :رﻏدة ﯾوﺳف
ﺳﺎري اﻟﻣﺳﺎﻋﻔﺔ
د .ﻋﺎﻣر ﺻﺎﺑر
ﺷﺣﺎدة،
د .اﯾﻧﺎس ﻣوﺳﻰ ﺧﻠﯾل
اﻟزﯾن،
د .ﻋﻠﻲ ﻟطﻔﻲ ﻋﻠﻲ
ﻗﺷﻣر

9

اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻛﯾف ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء
اﻟﻔﻠﺳ طﯾﻧﯾﺎت ﺑﺎﻟﺑﻠدة اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺧﻠﯾل

10

ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ دول
ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ

اﻟﺑﺎﺣث :ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣﺎد
ﺳﻌد أﺳﻌد

دور اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎح
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ

اﻟﺑﺎﺣث :ﺧﺎﻟد ﻋﺑد
اﻟﻘدوس،
اﻟﺑﺎﺣث:ﻧور اﻟدﯾن
ﺑرﺣو

دور إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطﻠﺑﺔ
) دراﺳﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ (

اﻟدﻛﺗورة :إﺣﺳﺎن
إﺑراھﯾم ﷲ ﺟﺎﺑو،
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ :آﯾﺎت ﻣﺟدي
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود

13

اﻟﻧﺣت اﻟﻠﻐوي رؤﯾﺔ ﺟدﯾدة دراﺳﺔ
دﻻﻟﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣﻲ:
ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ﻷﺣﻣد ﺑن ﻓﺎرس،
وﺗﺎج اﻟﻌروس ﻟﻠ ﱠزﺑﯾدي

اﻟدﻛﺗور /ﻓﯾﺎن رﻣﺿﺎن
ﻋﺑدي اﻟﺳﻠﯾﻔﺎﻧﻲ

14

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓﯽ ﻻﻣﯾﺔ اﻟﻌرب

11

12

5

اﻟدﻛﺗور :ﻋﻣﺎر
ﺳرﺧﮫ،
اﻟﺑﺎﺣث :ﺳﯾد ﯾوﺳف
ﻧﺟﺎت ﻧﺟﺎد

اﻷردن
اﻟﺗﻌﻠﯾم

اﻷردن

ﻋﻠم اﻟﻧﻔس

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻹﻗﺗﺻﺎد

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ

اﻟﺳودان

اﻷﻋﻼم

ﺟﻣﮭورﯾﺔ
اﯾران
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

212-196

238-213

اﻟﺗﻌﻠﯾم

اﻟﻌراق

195-176

اﻟﻌﻠوم
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

اﻟﻌﻠوم
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

247-239

260-248

286-261

300-287
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ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾﻖ اﻹﺷراف اﻟﻣﺗﻧوع
ﻛﻣﺎ ﯾدرﻛﮭﺎ ﻣﺷرﻓو وﻣﻌﻠﻣو ﻣﺎدة
اﻟﻔﻧون اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣﻔﮭوم اﻟذات اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ
اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ
ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟﻧﯾن

16

17

18

أ.ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن
ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﯾف
اﻟﮭﻧﺎﺋﻲ،
د .وﺣﯾد ﺷﺎه ﺑور،
د .ﻋزام ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ
د.ﻣﺣﻣود أﺣﻣد
اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ،
أ.اﻣﺎﻧﻲ ﺳﻌﯾد زﻛرﯾﺎ
ﺟﻠﻐوم،

ﺳﻠطﻧﺔ
ﻋﻣﺎن

ﻓﻠﺳطﯾن،

أﺳﺎﻟﯾب
اﻟﺗدرﯾس

ﺗﻘوﯾم ﻛﺗﺎب اﻷﺣﯾﺎء ﻟﻠﺻف اﻟﺗﺎﺳﻊ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻣن وﺟﺔ ﻧظر
ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻣﺑﺣث اﻷﺣﯾﺎء ﻓﻲ ﻟواء
اﻟﻘوﯾﺳﻣﺔ

اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ :ھﺎﻟﺔ ﺳﻣﯾر
اﺑراھﯾم اﻟﺟدع

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻷردﻧﯾﺔ
اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ

اﻟدور اﻟﻣﻔﻘود ﻟوزارة اﻟﺷؤون
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗطرف

اﻟﺑﺎﺣث:

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻷردﻧﯾﺔ
اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ

اﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ

ﻗﺿﺎﯾﺎ
اﻷﺳرة

اﻹﻋﻼم

ﻋﻠم اﻟﻧﻔس

ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺟﺑرﯾل
اﻟﻘطﯾﺷﺎت

اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﻣﺳطرة
اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟطﻼق واﻟﺗطﻠﯾﻖ
وﺑﻌض ﺳﺑل ﺗﺟﺎوزھﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن
ظﺎھرة اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري ) دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ (

20

اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﺿواﺑط
ﻗواﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾم و أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم
اﻟذاﺗﻲ

اﻟدﻛﺗور /ﺻﺎﺑر ﻓرﯾﺣﮫ

ﺗوﻧس

21

اﻟﺗواﻓﻖ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﯾن اﻻزواج
ودوره ﻓﻲ ﺿﺑط ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق ﻓﻲ
اﻟﺳودان

اﻟدﻛﺗور :ﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد
اﻟﺣﺎج أﺣﻣد أزرق

ﺟﻣﮭورﯾﺔ
اﻟﺳودان

6

اﻟﺗﻌﻠﯾم

345-325

اﻷردن

اﻟدﻛﺗور /ﯾوﺳف
ﻛرواوي

19

324-301

اﻻﺣﯾﺎء

365-346

380-366

404-381

434-405

457-435
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ﻣﺣﺎﺿر اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺂﻟﯾﺔ
ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟدﻛﺗوره /ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻋﺑد
اﻟﺣﻣﯾد
اﻟﻌﻘﺎري

22

اﻟﺟزاﺋر

اﻟﻘﺎﻧون

475-458

اﻟﺟزاﺋر

اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺧﺎص

506-476

اﻻردن

اﻟﻔﻘﮫ
وأﺻوﻟﮫ

531-507

اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺿرور ﻣن
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﺑﯾن ﺿﻌف
اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻋدم وﺿوح
اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ) دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ (

اﻟﺑﺎﺣث :ﺑوﻏرارة
اﻟﺻﺎﻟﺢ،
اﻟﺑﺎﺣث :ﺣﻣر اﻟﻌﯾن
ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر

24

ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺻف اﻟﺛﺎﻣن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن وﺟﮭﺔ
ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدارس
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ

اﻟﺑﺎﺣث :إرﺷﺎق
ﯾوﻧس ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل
ﻣﺻﻠﺢ

25

ﻣﺣددات اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ
ﺗدرﯾس ﻣﻘرر اﻟﺗﻼوة واﻟﺗﺟوﯾد
ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﻟواء ﺳﺣﺎب ﻣن
وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن

اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ :أﺳﻣﺎء ﻣﺣﻣد
ﻣوﺳﻰ اﻟﻧﻌﺎﻧﻌﮫ

26

اﻟﻣرﺟﺋﺔ وﻗﺿﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼف

اﻟدﻛﺗوره :ﺻﯾﺗﮫ
ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺑﺻﯾص
اﻟﻌﺟﻣﻲ

27

أﺛر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺣﺻﯾل طﻠﺑﺔ اﻟﻣدارس اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻷردﻧﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﻣﻌﻠﻣﯾﮭم

اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ :رﻧﺎ ﻛﺎﻣل ﻋﺑد
اﻟﺳﻼم اﻟطﺑﺎع

28

اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻹﺷﺎري ﻓﯽ ﻣﯾزان
اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

اﻟدﻛﺗور /دل آﻗﺎ وﻗﺎر

أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

29

أﺛر اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل
اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻠﺻﻔوف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن
وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻟواء
ﺳﺣﺎب

اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ :ﻣرﯾم ﻋﻠﻲ
ﺣﺳن اﻟدرﯾدي

23

اﻟﺗوﻧﺳﻲ
اﻟﺑﺻري
ﺳﻣﻌﻲ
اﻟﻣﺷﮭد اﻟ ّ
ّ
ّ
ﻣِ ن ﻋُﯾوب اﻻﺣﺗﻛﺎر إﻟﻰ ھِﻧﺎت اﻟﺗ ّﻌدﱡد اﻟدﻛﺗور /ﺻﺎﺑر ﻓرﯾﺣﮫ
) اﻟﺗ ّﻠﻔزﯾون ﻣﺛﺎﻻً (

30

7

اﻻردن

اﻟﺷرﯾﻌﺔ

اﻟﻛوﯾت

اﻟدرﺳﺎت
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

584-544

اﻻﺣﯾﺎء

597-585

اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

612-598

اﻻردن

543-532

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻷردﻧﯾﺔ
اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ

اﻟﺗﻌﻠﯾم

627-613

ﺗوﻧس

اﻹﻋﻼم

656-628
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31

32

33

واﻗﻊ دﻣﺞ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣدارس اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻣن
وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻟواء
ﺳﺣﺎب

اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ :ﻧﺳرﯾن
ﺣﺳﻧﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻼن

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻷردﻧﯾﺔ
اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ

إھﺗﻣﺎم اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺿوء
اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ )دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
ﻓﻘﮭﯾﺔ(

اﻟدﻛﺗور :ﻋﺑدﷲ
أﺑوﺑﻛر أﺣﻣد
اﻟﻧﯾﺟﯾري

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

اﻟﺷرﯾﻌﺔ
واﻟﻘﺎﻧون

أﺛر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل طﻠﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷر
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ﻓﻲ ﺳﺣﺎب ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﻣﻌﻠﻣﯾﮭم

اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ :ﻣﻧﺎل ﻣﺣﻣد
ﻣﻔﺿﻲ دروﯾش

اﻻردن

اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ

اﻟﺟزاﺋر

اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ

إﺷﻛﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺣدودي اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟدﻛﺗورة /ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻋﺑد
اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻐرﺑــﻲ
اﻟﺣﻣﯾد

34

8

اﻟﺗرﺑﯾﺔ

673-657

704-674

720-705

730-721
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اﻟﺑﺣث اﻷول

ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ
دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺣﺎﺋﻞ

إﻋﺪاد اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺸﻼﻗﻲ

أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ،رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﺋﻞ  -اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌ ﺮﺑﯿﺔ ا ﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
Email: t.alshlagi@uoh.edu.sa

ﻣﻠﺨﺺ:
اھﺘﻤﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ .وھﻲ دراﺳﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﺗﺸﺨﯿﺼﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻄﻼع
ﻣﯿﺪاﻧﻲ ﻣﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﺗﺮﻛﺒﺖ ﻣﻦ  320ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .وھﺪﻓﺖ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،وﺳﻤﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ُﻣﻌﺘﺪﯾﻦ أم ﺿﺤﺎﯾﺎ،
وﺗﺸﺨﯿﺺ دواﻓﻌﮫ وأﺳﺒﺎﺑﮫ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﮫ .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﺻﺪ ﻣﺮﺋﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ.
واﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ .وﻟﻘﺪ
ﺧﻠﺼﺖ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ أن واﻗﻊ اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺎﺋﻞ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻤﺎ وﺿﺤﺘﮫ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﻲ ﺳﯿﺎﻗﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺧﺮى ،ﻏﯿﺮ أﻧﮭﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ واﻟﺮﻣﺰي ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﻊ رﺑﻄﮫ ﺑﺨﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺮاھﻘﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أھﻤﯿﺔ ظﮭﻮر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﻨﻤﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻟﯿﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ وﻗﺎﺋﯿﺔ وﻋﻼﺟﯿﺔ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻟﺘﻨﻤﺮ ،اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،اﻟﻤﻌﻠﻢ ،اﻟﻌﻨﻒ ،اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺣﺎﺋﻞ ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
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School bullying phenomenon from the teacher's point of view, an applied study in
public education schools in the city of Hail.

Abstract:
This study concerned with the problem of school bullying. It is a descriptive and diagnostic
study of this phenomenon through a field survey applied to a sample of 320 teachers in public
education schools in the city of Hail, Saudi Arabia. It aims to identify the extent of school
bullying, the characteristics of students involved in it, whether they are aggressors or victims,
and diagnose its motives, causes and effects. As well as monitoring teachers' views on ways
to prevent them. The study was launched from a number of Saudi and foreign research studies
that helped read indicators and statistical data. The study concluded that the reality of the
phenomenon in the city of Hail is not very different from what was shown by previous studies
in other social contexts, but it revealed the importance of the interactive and symbolic aspect
in studying bullying while linking it to the peculiarities of adolescence, as well as the
importance of the emergence of electronic bullying as a new pattern that transcends the school
environment To extend to the social interactive field, which calls for a preventive and curative
methodology.
Key words: bullying, school, teacher, violence, electronic bullying, Hail, Saudi Arabia.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺗُﻌﺘ َﺒﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺆدي وظﺎﺋﻒ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ؛ وﺗﻘﻮم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺑﺪور ھﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ .ﻛﻤﺎ ﺗ ُ َﻌﺪ ﱡ اﻟﺒﯿﺌﺔ ُ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔُ ﻓﻀﺎ ًء اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ذا ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﯾﺤﺘﻀﻦ طﻼﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﯿﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻦ ،ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ .وﯾﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﺒﯿﺌﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ؛ ﻛﻤﺎ أﻧّﮫ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﮫ ﻟﻤﺤﯿﻄﮫ اﻷﺳﺮي اﻟﻀﯿّﻖ .وﺗﺘﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﻋﻦ
أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻷﺻﻠﯿﺔ ،وﻋﺒﺮ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺪ اﻷﺳﺮي.
وﺗُﻤ ِﺜّﻞ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿّﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،وھﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
ﺤﻮ ل إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻛﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ورﺑﻂ اﻟﺼﺪاﻗﺎت واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺤ ّﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ؛ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺘ ّ
ﻣﺆﻟﻤﺔ وإﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺑﻘﯿﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﯿﺎة .وﯾﺒﺪو اﻟﺘَﻌﺮﱡ ض ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺑﺸﻜﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدي واﻟﺮﻣﺰي ﻣﻦ أﺑﺮز
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاھﻘﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ .وﺑﺎت اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻌﻨﻒ ﺑﯿﻦ اﻷﻗﺮان ھﻮ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺒﺎرز ﻣ ﻦ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
وﯾﺘﺠﺴﺪ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ.
وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اھﺘﻤﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ُﻣ َ
ﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑ ﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ،وﻣﺪى
اﻧﺘﺸﺎرھﺎ وأﻧﻤﺎطﮭﺎ ،وﺳﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﯿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ واﻟﻄﻼب اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻺﯾﺬاء واﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻤﺎدي واﻟﺮﻣﺰي .وﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﯾﺪرس ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻦ زاوﯾﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ أﻗﺮب اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ
واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب ،وھﻢ ﯾﻨﮭﻀﻮن ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،وﻟﻜﻦ وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ،ﯾﺘﺤ ّﻤﻠﻮن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
واﻹﺻﻼح.
أوﻻ :اﻹطﺎر اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ:
 .1ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وأھﻤﯿﺘﮭﺎ:
ﯾﮭﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ "ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ واﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﯿﺎ ،وإﻛﺴﺎﺑﮫ
اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﺒﻨّﺎءة ،وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ،وﺗﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻔﺮد ﻟﯿﻜﻮن ﻋﻀﻮا ً ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ،وإﻋﺪاد اﻟﻨﺎﺷﺌﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻦ اﻟﻄﻼب وﺧﺼﺎﺋﺺ
ﻧ ﻤﻮھﻢ ،وھﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ أﻟﻮاﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹﻋﺪاد" )ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .(moe.gov.sa 2020
وﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ وﻧﺼﻒ طﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاھﻘﺔ ،ﯾَﺆُ ﱡﻣﻮن ﻣﺎ
ﯾﻨﺎھﺰ  203أﻟﻒ ﻣﺪرﺳﺔ ،وﯾﺘﻮﻟﻰ ﺗﺪرﯾﺴﮭﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  390أﻟﻒ ﻣﻌﻠﻢ وھﯿﺌﺎت إدارﯾﺔ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ  105أﻻف ﺷﺨﺺ
)اﺣﺼﺎﺋﯿﺎت وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .( www.moe.gov.sa, 2020) ،وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗُﺸﻜِّﻞ اﻟﻤﺪارس ﺑﯿﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ذات أھﻤﯿﺔ
ﻛﺒﯿﺮة ﻟﮭﺎ ﺟﻮاﻧﺐ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وأﺧﺮى ﺳﻠﺒﯿﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻒ ﺑﺤﯿﺎة اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة ،وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺨﺎطﺮ
اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻋﺘﺪاءات واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺨﺎطﺌﺔ.
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وﻟﻘﺪ أﺑﺮزت دراﺳﺔ وطﻨﯿﺔ ﺣﻮل " ﺗﺠﺎرب اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ "أن  29ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻷرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ وﯾﺤﺘ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ  11ﻣﻨﮭﺎ) .اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﺎن اﻷﺳﺮي اﻟﻮطﻨﻲ /وزارة اﻟﺤﺮس اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ).(nfsp.org.sa2020
ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ "ﯾﻮﻧﯿﺴﯿﻒ" إﻟﻰ أن  27ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﯿﺎﻓﻌﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻦ -13
 15ﺳﻨﺔ ﺻﺮﺣﻮا ﺑﺘﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ وﻋﻨﻒ اﻷﻗﺮان ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ إﻟﻰ ﺧﻄﻮرة ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة اﻵﺧﺬة ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮهUnited Nations Children’s Fund,.(2017 p41)،
ﺟﺪول :ﻧﺴﺐ اﻟﯿﺎﻓﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻦ  15-13ﺳﻨﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺻﺮﺣﻮا ﺑﺘﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ
اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

ﺗﺮﻛﯿﺎ

ﻧﯿﻮزﯾﻼﻧﺪا

ﺳﻨﻐﻔﻮرة

ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

27

34

26

35

36

37

أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
47

اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺼﺪر) :ﯾﻮﻧﯿﺴﯿﻒ (2017
وﻟﻘﺪ أﻗﺮت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺳﻨﺔ  2019ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻲ ﺑﻌﻨﻮان )اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻷﺛﺮ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻗﺮا ن ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﯿﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﮭﺪف "رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى
ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ،وإﺷﺮاﻛﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺴﻠﻮك ا ﻟﻤﻌﺎدي ﺳﻮاء
ﻓﻲ اﻹﺑﻼغ أو اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ"(nfsp.org.sa/ar 2020) .
وظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وھﻲ ﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ .وﻟﻘﺪ ورد ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾﺮ "ﯾﻮﻧﯿﺴﯿﻒ" ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:


ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ،ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻗﻠﯿﻼ ً ﻋﻦ طﺎﻟﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ طﻼب ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  15–13ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﺮ اﻷﻗﺮان ،وﺗﻨﺨﺮط
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻋﺮاك ﺟﺴﺪي.



أ ﻗﺮ  3ﻣﻦ أﺻﻞ  10طﻼب ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﻗﺮاﻧﮭﻢ ﻓﻲ  39ﺑﻠﺪا ً ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.



ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﺗﻢ ﺗﻮﺛﯿﻖ أو اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ  396اﻋﺘﺪا ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ،
و 26اﻋﺘﺪا ًء ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،و  67اﻋﺘﺪا ًء ﻓﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ،و 20اﻋﺘﺪا ًء ﻓﻲ ا ﻟﯿﻤﻦ.



ﯾﻌﯿﺶ ﺣﻮاﻟﻲ  720ﻣﻠﯿﻮن طﻔﻞ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻻ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ﻓﻲ ا ﻟﻤﺪارس ﺣﻈﺮا ً
ﺗﺎﻣﺎ ً.



ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻌﺮض اﻷوﻻد واﻟﺒﻨﺎت ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﺑﺎﻟﻘﺪر ذاﺗﮫ ،إﻻ أن اﻻﺣﺘﻤﺎل أﻛﺒﺮ ﺑﺄن ﺗﻘﻊ اﻟﺒﻨﺎت ﺿﺤﺎﯾﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎل
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻂ وأن ﯾﺘﻌﺮض اﻷوﻻد ﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات ).(unicef.org/ar,2020
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ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت ﯾﻜﻮن اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻣﺎم ﻣﺸﻜﻠﺔ دراﺳﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﺑﯿﻦ أھﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
وﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺸﮫ طﻼﺑﮭﺎ؛ وﻟﻘﺪ ﻋﺒّﺮت اﻟﻤﺪﯾﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﯿﻮﻧﯿﺴﯿﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮭﺎ:
"اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻮ ﻣﻔﺘﺎح ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻏﯿﺮ آﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻼﯾﯿﻦ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ
ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﯾﻮاﺟﮫ اﻷطﻔﺎل ﯾﻮﻣﯿﺎ ً ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺮاك ،واﻟﻀﻐﻂ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟ ﻰ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت،
واﻟﺘﻨﻤﺮ )ﺑﻨﻮﻋﯿﮫ ،اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ( ،واﻟﻌﻘﺎب اﻟﻌﻨﯿﻒ ،واﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺎت اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ،واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺴﻠﺢ .وھﺬا
ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻤﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ،وﺑﻮﺳﻌﮫ أن ﯾﺆدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ إﻟﻰ اﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﻘﻠﻖ وﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر؛
ﻓﺎﻟﻌﻨﻒ درس ﻻ ﯾُﻨﺴﻰ ،وﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻷي طﻔﻞ أن ﯾﺘﻌﻠﻤﮫ") .(unicef.org/ar,2020
إن ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺷﻜﺎﻟﻲ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ؛ وﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻣﻼﻣﺤﮫ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮﺋﯿﺎت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﺳﻌﯿﺎ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﮭﺠﯿﺎت ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﮫ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ .وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أھﻤﯿﺘﮭﺎ
وذﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة وﺗﺸﺨﯿﺼﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﮭﺎ .ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻤﺎت
اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻣﺎ أﺷﺎر ﻟﮫ "إﯾﻤﯿﻞ دورﻛﮭﺎﯾﻢ" ﺑﻘﻮﻟﮫ:
"ﻛﻢ ھﻮ ﻣﮭﻢ أن ﻧﻌﺮف ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﯿِّﺮ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﯿﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ واﺣﺪ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺪرﺳﻲ.
وﺟﻤﯿﻞ أن ﻧﻌﺮف أﯾﻀﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارا ودرﺟﺔ ﺗﺒﺎﯾﻨﮭﺎ ،ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ھﺬه
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﮭﺎ ﻛﺎﻟﻌﻤﺮ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ".دورﻛﮭﺎﯾﻢ  ،1996) ،ص .(102
وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻛﺘﺴﺒﺖ ھ ﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أھﻤﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷطﺮاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة .وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ طﺮﺣﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺤﺎﺋﻞ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ؟
 ﻣﺎ ھﻲ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺤﺎﺋﻞ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ؟
 ﻣﺎ ھﻲ ﺻﻔﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ؟
 ﻣﺎ ھﻲ ﺻﻔﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺿﺤﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ؟
 ﻣﺎھﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﻈﺎھﺮة وﺳﺒﻞ ﻋﻼﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺋﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ؟

 .2أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
اھﺘﻤﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﺆﻻء ﯾﻌﺘﺒﺮون اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وأﻗﺮب اﻷطﺮاف ﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ؛ وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم.
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم.
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 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻊ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم.
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ.
 .3ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺳﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﯿﺘﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﺘﯿﻦ:
أ( ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﺑﯿﻦ واﻗﻊ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وأﺑﻌﺎدھﺎ وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﯿﮫ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ
ﺳﯿﺎﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺧﺮى.
ب( ھﻨﺎﻟﻚ وﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻈﺎھﺮة وإدراك ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ.
 .4ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﺨﯿﺼﯿﺔ وﺻﻔﯿﺔ؛ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻸدﺑﯿﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ،وﺳﻌﺖ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮭﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻄﻼع ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﻣﻊ ﻋﯿﻨﺔ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ 320
ﻓﺮدا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر اﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ ﺧﺒﺮة ﻣﮭﻨﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  5و  15ﺳﻨﺔ .واﻋﺘﺒﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ھﻢ
ﻣﻦ أﻗﺮب اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻘﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯿﺎت اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ،
وﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى .وﯾﺴﻤﺢ ﻗﺮب اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻢ ﺑﮭﻢ ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﻟﻤﺪى
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻈﺎھﺮة وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻤﺎت ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺘﻨﻤﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﺿﺤﺎﯾﺎه.
 .5ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ" ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷﻓ ﺮاد أو اﻷﺷ ﺨﺎص أو اﻷﺷ ﯿﺎء اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮ ع ﻣﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ" ،وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ ﻓﺈن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﺑﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺣﺎﺋ ﻞ ،وﯾﻤﻜ ﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺤﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ
ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس

ﻋﺪد اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

م
1

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

106

1768

2

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

57

896

3

اﻟﺜﺎﻧﻮي

42

866

205

3530

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺼﺪر):اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ،دﻟﯿﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ2017 ،م(
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 .6ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎدﻟﺔ "رﯾﺘﺸﺎرد ﺟﯿﺠﺮ" ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.
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ﺣﯿﺚ
 = Nﺣﺠﻢ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ
 =Nﺣﺠﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ.
 = Zاﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  0.95وﺗﺴﺎوي 1.96
 = dﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ ،وﺗﺴﺎوي ).(0.05
ﺛﻢ ﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺠﻢ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻋﻠﯿﮫ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ) ،(346وﻗﺎم
ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪرا ﺳﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺮاﺣﻞ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ طﺒﯿﻌﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .1ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﻲ ﻟﯿﺘﻢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﯿﮫ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻹداري ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺣﺎﺋﻞ )وﺳﻂ ،ﺷﻤﺎل،
ﺟﻨﻮب ،ﺷﺮق ،ﻏﺮب(.
 .2ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ أو ﺟﮭﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ )اﺑﺘﺪاﺋﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺛﺎﻧﻮي(.
 .3ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس وﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ
 .4وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ،ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد  26اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(320
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ:
اﻋﺘﻤﺪ ت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻷﺗﯿﺔ:
 .1اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ.
 .2اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ.
-

ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺪى طﺒﻘﺎ ً ﻟﻤﻘﯿﺎس )ﻟﯿﻜﺮت( اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ:
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اﻟﻤﺪى = )أﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ – أﺻﻐﺮ ﻗﯿﻤﺔ(
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-

اﻟﻤﺪى = 3=1-4

ﺗﺤﺪﯾﺪ طﻮل ﺣﺪود اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ


طﻮل ﺣﺪود اﻟﺜﻘﺔ = اﻟﻤﺪى ÷ ﻋﺪد اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ



طﻮل ﺣﺪود اﻟﺜﻘﺔ = 0.75 = 4 ÷ 3

إﺿﺎﻓﺔ طﻮل ﺣﺪود اﻟﺜﻘﺔ إﻟﻰ أﺻﻐﺮ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻵﺗﻲ:



إذا ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻔﺮدة ﺑﯿﻦ ) (1و ) (1,75ﺗﺼﻨﻒ درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ "ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ"



إذا ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻔﺮدة ﺑﯿﻦ ) (1,76و ) (2,50ﺗﺼﻨﻒ درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ " ﻣ ﺤﺎﯾﺪ "



إذا ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻔﺮدة ﺑﯿﻦ ) (2,51و ) (3,26ﺗﺼﻨﻒ درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ " ﻣﻮاﻓﻖ "



إذا ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻔﺮدة ﺑﯿﻦ ) (3,26و) (4ﺗﺼﻨﻒ درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ " ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة "

 .7اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
أﻧﺠﺰ ت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ "ﻧﻮرة اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ" ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻌﻮدي أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﺳﻨﺔ 2008
اھﺘﻤﺖ ﺑﻤﻮﺿﻮع" :اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺑﯿﻦ طﻼب وطﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض :دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﯿﺔ واﻗﺘﺮاح ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻀﺎدة ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ" وﺳﻌﺖ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻤﺮ وأﻧﻤﺎطﮫ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ .وﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺣﻮل دواﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء واﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ واﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي واﻟﻌﻨﻒ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم إﺣﺴﺎس اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎن
واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ،ﻣﻊ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ وﻏﯿﺎب ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻮﻋﻮﯾﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،وﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ دور اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ورﺻﺪت اﻟﺪراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺪھﻮر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟ ﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻀﺤﯿﺔ وﻗﻠﺔ ﺛﻘﺘﮫ ﺑﻨﻔﺴﮫ وﺿﻌﻒ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﻟﺬاﺗﮫ وﺷﻌﻮره اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻟﺨﻮف.
اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ1429 – 1428) ،ھـ (
وﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ "ﺳﻌﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﯾﺎر" ﺳﻨﺔ  2012ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﺪى ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ،وھﻲ
دراﺳﺔ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﺮ وأﺷﻜﺎﻟﮫ وﻣﻈﺎھﺮه ﻣﻊ ﻋﺮض ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ اھﺘﻤﺖ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ وﺿﺤﺎﯾﺎھﻢ .وﺳﻌﺖ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ واﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﺬوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻟﺘﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاح اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻈﺎھﺮة .أﺑﻮاﻟﺪﯾﺎر.(2012) ،
وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2013ﻧﺸﺮت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧ ﺎﯾﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﯿﺔ دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان " ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻷطﻔﺎل واﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ
)ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ،أﺳﺒﺎﺑﮫ ،ﻋﻼﺟﮫ( ،أﻧﺠﺰھﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن "ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺼﺒﺤﯿﻦ" و "ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﻘﻀﺎة" وﻗﺪﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ وأﺳﺒﺎﺑﮫ ،ﻣﻊ اﻗﺘﺮاح ﻧﻤﺎذج ﻋﻼﺟﯿﺔ ﻟﮫ .وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻟﻠﻈﺎھﺮة واﻗﺘﺮاح ﻧﻤﺎذج ﻋﻼﺟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ .وھﻲ ﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺮاﺟﻌﮭﺎ وﺳﻌﺔ
اطﻼﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺠﺰة.
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ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﺳﻨﺔ  2014دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان" :ﺧﺒﺮات اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ
وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎدات اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض  -اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ:
دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﯿﺔ".
وھﻲ دراﺳﺔ ﺗﻢ اﻧﺠﺎزھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2012وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﻦ  18ﻋﺎم ﻓﻤﺎ ﻓﻮق .واﺳﺘﺨﺪم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺴﺤﯿﺔ .وﺣﺎوﻟﻮا ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺒﺮات اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ وھﻲ :اﻹھﻤﺎل،
ﻣﺸﺎھﺪة اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ،اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺠﺴﺪي واﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ،اﻟﺘﻨﻤﺮ ،اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ .وﻟﻘﺪ أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﺎ
ﯾﻘﺎرب ﺛﻠﺚ اﻟﻌﯿﻨﺔ )  32ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﻷرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ وأن ) 10ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ،و ) 17ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻨﻮﻋﯿﻦ و) 23ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮا
ﻟﻨﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ وﯾﻨﺪرج اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺿﻤﻨﮭﺎ .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮض ﺳﻮى ) 18ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻷﯾﺔ
ﺧﺒﺮات ﺳﯿﺌﺔ أﺛﻨﺎء طﻔﻮﻟﺘﮭﻢ ).(Almuneef. et al., 2014, pp1787,1793
وﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزھﺎ "ﻓﺎدﯾﺔ اﻟﺒﺤﯿﺮان") (2015وھﻲ دراﺳﺔ ﺷﻤﻠﺖ
ﻋﯿﻨﺔ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ  12أﻟﻒ طﺎﻟﺐ وطﺎﻟﺒﺔ ،وھﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب ﺑ ﻤﺪارس اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ .وﻟﻘﺪ ﺣﻠﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﮭﺪدة ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺑﯿﻨﺖ ﺗﻨﺎﻣﻲ ظﺎھﺮة
اﻟﺘﻨ ّﻤﺮ ﺣﯿﺚ أن  20.8ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاھﻘﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﮭﻢ ،و 25ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ
).(nfsp.org.sa2020
ﻛﻤﺎ اھﺘﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ "ﻧﻮرة اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ" ﺳﻨﺔ  2015ﺑﻤﻮﺿﻮع " ﻣﺪى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﺪى ﻣﻌﻠ ﻤﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وواﻗﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻤﻨﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻦ" وھﻲ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
أﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﺑﻠﻐﺖ  598ﻣﻌﻠﻤﺔ؛ وﺑﯿّﻨﺖ أن ھﻨﺎﻟﻚ وﻋﯿﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﺪى أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﺨﻄﻮرة اﻟﻈﺎھﺮة
ﻋﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻟﻰ
وﺿﺮورة ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ واﻟﺘﺼﺪي ﻻﻧﺘﺸﺎرھﺎ .ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ وﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎ ،ودَ َ
ﺿﺮورة ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮر ة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮذج
"أوﻟﻮاﯾﺲ" ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ ” .“Olweus bullying Prevention Program.اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ،2015) ،ص ص . (70-64
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ أﻧﺠﺰ ﻓﺮﯾﻖ ﺑﺤﺚ ﺳﻌﻮدي ﺳﻨﺔ  2016دراﺳﺔ ﺣﻮل "اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة :دراﺳﺔ
اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ" ﺷﺎرك ﻓﯿﮭﺎ 91ﺷﺨﺼﺎ ً ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ 40 :طﺎﻟﺒﺎ وطﺎﻟﺒﺔ ،و 31ﻣﻦ ﻣﮭﻨﯿﯿﻦ وﻣﮭﻨﯿﺎت
ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺎﻟﻤﺪارس ،و 20ﻣﻦ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر .وأﺑﺮز ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﮫ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻤﺎط ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ وﻋﺪة ﺗﻔﺮ ﻋﺎت ﻟﮭﺎ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﺴﺎع ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ :اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻵﻣﻨﺔ ،وﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت ،وﻋﺪم
وﺿﻮح اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ .وﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﻣﻦ أﺧﻄﺮ آﺛﺎر اﻟﻈﺎھﺮة :ﻛﺮه
اﻷطﻔﺎل ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ،واﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ ،واﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ ،واﻟﻌﺰﻟﺔ )(AlBuhairan , Al Eissa, Alkufei, Almunee, 2016
وﯾﺸﮭﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻌﻮدي اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﻨﻤﻂ ﻣﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ وھﻮ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﮫ اﻣﺘﺪادا
ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ اﻷطﻔﺎل واﻟﻤﺮاھﻘﻮن .وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﺳﻌﺖ أطﺮوﺣﺔ "ﻣﻨﺎور اﻟﻌﻨﺰي" ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺳﺆال :ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻤﺎط اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻲ؟
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وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ أﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ طﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺛﺎﻧﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض ،وﻋﯿﻨﺔ
ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ اﻟﻄﻼﺑﯿﯿﻦ ﺑﻤﺪراس اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻹﺷﺮاف اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺮﯾﺎض .وھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وأﻧﻤﺎط اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎراً ،واﻟﺘﻘﺼﻲ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،وﻣﻦ ﺛ ﱠﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻗﺪ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ
ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة؛
وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻷھﺪاف اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻋﺘﻤﺪ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻛﺄداة ﻟﺪراﺳﺘﮫ .وﻛﺎن ﻣﻦ أھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ أن
اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ أن أﺑﺮز أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ھﻲ ﺗﻌﻤﺪ ﻧﺸﺮ ﺻﻮر وﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯿﺪﯾﻮ ﻗﺼﺪ اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﻣﻦ
ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ ،وﻋﻠﻰ أن أﺑﺮز أﻧﻤﺎط اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ً ھﻲ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻛﺎﻟﺴﺐ واﻟﺸﺘﻢ .ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ طﺮدﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﻧﻤﺎط اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻤﺪرﺳﻲ .وﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ا ﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﻨﮭﺎ :ﺗﺸـﺮﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺮادﻋﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﻲ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﮫ ،وﻗﯿﺎم اﻷﺳﺮ ﺑﺪورھﺎ اﻟﺘﺜﻘﯿﻔﻲ
اﻟﺘﻮﻋﻮي ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ،وﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺗﻮﻋﯿﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .اﻟﻌﻨﺰي.(2015) ،
وﻓ ﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺣﺎﺋﻞ ،اھﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﻌﻮدي "ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺳﻤﺮ اﻟﺒﻨﺘﺎن" ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ "اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺆدﯾﺔ
ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ ،دراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎ ﻋﯿﺔ".
وﺧﻠﺼﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻨﺴﻖ اﻟﺰﻣﻼء،
وﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻨﺴﻖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻨﺴﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟ ُﻤﺘ َﻨ ِ ّﻤﺮ ﻧﻔﺴﮫ ،وﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﺟﻊ
ﻟﻨﺴﻖ اﻷﺳﺮة .واﻗﺘﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻼﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻛﺎﻟﺮﯾﺎﺿﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،وﺗﻔﻌﯿﻞ
دور اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ اﻟﻄﻼﺑﯿﯿﻦ وﻣﺰﯾﺪ ﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ إرﺷﺎدﯾﺔ وﻋﻼﺟﯿﺔ وﻣﺰﯾﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ
ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ) .ﺑﻨﺘﺎن.(2019 ،

ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ:
 .1ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻨﻤﺮ:
ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ُﻣﺮﻛﱠﺒﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد .وﺗﺠﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪا ﺗﺮﺑﻮﯾﺎ وﺻﺤﯿﺎ وآﺧﺮ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻷطﻔﺎل واﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ .وﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻨﻤﺮ و أﻧﻤﺎطﮫ و آﺛﺎره ،وﻣﻦ ﺛ ّﻢ رﺻﺪ
اﻣﺘﺪاداﺗﮫ ،واﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﺗﻘﺎرﯾﺮ ودراﺳﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وھﻲ :ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻷ ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﯾﺸﺎر ﻟﮭﺎ ﺑـ )ﯾﻮﻧﺴﻜﻮ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﺎول ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس وﺣﻤﻞ
ﻋﻨﻮان "ﻣﺎ ﯾﻜﻤﻦ وراء اﻷرﻗﺎم :اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺴﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس" واﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻌﺎم
 2019اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن )اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة( ،وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ وﯾﺸﺎر ﻟﮭﺎ ﺑـ )ﯾﻮﻧﯿﺴﯿﻒ(.
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ﺑﺪأ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ؛ وﺷﺎع ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ "أﻋﻤﺎل
وﺗﻜﺮارا وﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد وﻗﺖ ُﻣﻌﯿﱠ ﻦ ﺿﺪ ﺿﺤﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ
ﻣﺮارا
ﻋﺪواﻧﯿﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻓﺮد
ً
ً
ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ" ) . Olweus,(1978وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ،ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻨﻤﺮ ﯾﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻰ ﻧﯿﺔ اﻹﺿﺮار واﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪي واﻟﻀﺤﯿﺔ ،وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ) .Farrington,(1993ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ
اﺧﺘﻼف ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﻨﻤﺮ واﻟﻀﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻘﺪ ﻛﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع أو رد اﻟﻔﻌﻞ ) & Swearer
 .Hymel, (2015وﯾﺮﺗﺒﻂ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻘﻮة ﺑﺎﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﺑﺤﺠﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )ﻛﺄن ﺗﺴﺘﮭﺪف
ﺼﺎ واﺣﺪ ًا(؛
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺨ ً
ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎ ط ﺿﻌﻒ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻈﮭﺮ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ،
واﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻹﻟﺤﺎق اﻷذى ﺑﮫ .وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﯿﯿﺮ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت واﻟﺘﺸﺒﯿﮭﺎت
وﻏﯿﺮھﺎ؛ ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﻣﺜﻞ اﻟﻀﺮب واﻟﺮﻛﻞ واﻹﺿﺮار ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻀﺤﯿﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻨﻒ ذي طﺎﺑﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻧﺸﺮ اﻹﺷﺎﻋﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ) .Smith,(2014
وﻟﻘﺪ ظﮭﺮت أﺷﻜﺎل ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﺎت ﯾُﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ"
 "Cyberbullyingاﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ أو اﻟﻔﻮرﯾﺔ ،أو اﻟﺒﺮﯾﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،أو أي ﻣﻨﺼﺔ أﺧﺮى ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ اﻷطﻔﺎل ﻋﺒﺮھﺎ.
وﺗﻌﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﺷﻜ ٌﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮﺟﻮه ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﯾﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض
ّ
اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻺﯾﺬاء اﻟﺒﺪﻧﻲ أو اﻟﺮﻣﺰي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺔ واﻻﺳﺘﮭﺰاء واﻟﺘﮭﻜﻢ واﻟﺘﮭﺪﯾﺪ واﻟﺘﺤﺮش واﻹھﺎﻧﺔ واﻟﺴﺨﺮﯾﺔ
واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﺷﺎﻋﺎت" .(who.int) .وﯾﺆﻛﺪ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :اﻟﻘﺼﺪ ،واﻟﺘﻜﺮار،
واﻟﻘﻮة .ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن " ُﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﯾﺘﻌﻤﺪ إﻟﺤﺎق اﻷﻟﻢ ،إﻣﺎ ﺑﺎﻷذى اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﻜﻼم أو اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺆذي،
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻜﺮرة.(who.int) .
ﻣﺘﻜﺮر ،وﻟﯿﺲ ﺣﺎدﺛﺎ ً ﻣﻨﻔﺮدا؛
ﻲ
وﺗ ُ ِ ّ
ّ
ﻌﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ "ﯾﻮﻧﯿﺴﯿﻒ" اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﻧﻤﻂ ﺳﻠﻮﻛ ّ
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻨﻄﻠﻖ اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺘﻨ ّﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﻮرھﻢ ﺑﺄﻧﮭﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أرﻓﻊ أو ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮة ،ﻛﺎﻷطﻔﺎل
اﻷﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎً ،أو اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﺑﺪﻧ ّﯿﺎً ،أو ﻣﻤﻦ ﯾﺴﻮد ﺗﺼﻮر ﻋﻨﮭﻢ ﺑﺄﻧﮭﻢ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻗﺮاﻧﮭﻢ(unicef.org 2020 ) ".
 .2اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻈﺎھﺮة:
ﺗﺸﯿﺮ ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ إﻟﻰ ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ وﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ .وﻟﻘﺪ أﺟﻤﻌﺖ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ّ
"أن اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺎت أو ﺗﺴﻠﻂ اﻷ ﻗﺮان ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﯾﻤﺜﻼن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ" )(unesco.org؛ وأن
"اﻟﺘﱠﻨَ ﱡﻤ ُﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔٌ ﺻﺤﯿﺔٌ ﻛﺒﺮى ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻھﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻨ ّﻤﺮ إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﻜﮭﻮ ﻟﺔ ﺣﯿﺚ
ﺗﻮﺟﺪ ﺑﯿﻨﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﮭﺎم ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨ ّﻤﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮاض ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻻﺣﻘﺎً(who.int) .
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وﯾﻔﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮ )ﯾﻮﻧﺴﻜﻮ (2019،ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
-

أن طﺎﻟﺒﺎ واﺣﺪا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺛﻼﺛﺔ طﻼب )أي  (%32ﺗﻌﺮض ،ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﻧﺠﺎز اﻹﺣﺼﺎءات،
ﻟﻠﻤﻀﺎﯾﻘﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻗﺮاﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،أو ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺒﺪﻧﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻌﺪل ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

-

ﯾﻌﺪّ اﻟﺘﺴﻠﻂ اﻟﺒﺪﻧﻲ أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺎت اﻧﺘﺸﺎرا ً ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وأوروﺑﺎ ،إذ ﯾُﻌﺪ ّ
اﻟﺘﺴﻠﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ أﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ً ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ.

-

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ھﻮ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺴﻠﻂ اﻧﺘﺸﺎراً ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ.

-

ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ،ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻗﻠﯿﻼ ً ﻋﻦ طﺎﻟﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ طﻼب ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  15–13ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﺮ اﻷﻗﺮان ،وﺗﻨﺨﺮط
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻋﺮاك ﺟﺴﺪي.

-

أﻗﺮ  3ﻣﻦ أﺻﻞ  10طﻼب ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﻗﺮاﻧﮭﻢ ﻓﻲ  39ﺑﻠﺪا ً ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.

-

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﺗﻢ ﺗﻮﺛﯿﻖ أو اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ  396اﻋﺘﺪا ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،و 26
اﻋﺘﺪا ًء ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،و  67اﻋﺘﺪا ًء ﻓﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ،و  20اﻋﺘﺪا ًء ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ.

-

ﯾﻌﯿﺶ ﺣﻮاﻟﻲ  720ﻣﻠﯿﻮن طﻔﻞ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻻ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﺣﻈﺮا ً ﺗﺎﻣﺎ ً.
 .3اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ:
ي اﻟﺴ ﻦ واﻟﻨﻮع
ﺗﺮﺗﺒﻂ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﻌﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ،وﻟﻘﺪ اﺗﺠﮫ اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ّ

ﺻﻞ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن  153دراﺳﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺗﺒﻠﻎ ذروﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻦ -12
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﻮ ّ
 15ﺳﻨﺔ ) Cook,William,Guerra,Kim,and Sadek.(2010ﺛﻢ ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ أن ﯾﺘﺤﻮل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻜﻠﮫ اﻟﻤﺎدي اﻟﺠﺴﺪي إﻟﻰ "ﺗﻨﻤﺮ ﻋﻼﺋﻘﻲ" ).(Rivers & Smith,2015
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺷﺎع ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن اﻷوﻻد ھﻢ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث
اﺳﺘﻨﺘﺠﺖ أن اﻟﻈﺎھﺮة ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺒﻨﯿﻦ واﻟﺒﻨﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﻓﻮارﻗﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﻤﺎط .ذﻟﻚ ﺑﺄن أﻏﻠﺐ
اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺬﻛﻮر أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻮرط ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﺠﺴﺪي واﻻﯾﺬاء اﻟﻤﺎدي ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗُﺮ ِ ّﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻟﺪى اﻹﻧﺎث ﻟﻔﻈﯿﺔ وﻋﻼﺋﻘﯿﺔ ) .Besag,(2006وھﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪه ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﯿﺪ أن "اﻟﺒﻨﯿﻦ ﻋﺎدةً أﻛﺜﺮ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻟﺒﺪﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎتُ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ" )(who.int
وﯾﺬھﺐ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ أن ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ ﯾﻨﺘﺸﺮ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻔﺘﻘﺮون ﻟﻠﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ،وﺗﻨﻌﺪم
ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﺜﻞ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺟ ﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﻨﻢ ﻋﻦ اﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﻧﺴﻖ اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻏﯿﺮ أن
دراﺳﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ أﺧﺮى ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻧﻌﺪام ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ﻟﺪى ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﻨﻤﺮ واﺳﺘﻨﺘﺠﺖ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،أن اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺪواﻓﻊ "ﻧﺮﺟﺴﯿﺔ" وﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﺘﻜﺒّﺮ واﻟﻘﺴﻮة اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻧﻌﺪام اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎطﻒ أو اﻟﺨﺠﻞ ) Reijntjes et
al. (2016.
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ﻛﻤﺎ دﺣﻀﺖ دراﺳﺎت أﺧﺮى ﻓﺮﺿﯿﺔ ارﺗﺒﺎط اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
ﺘﻨﻤﺮﯾﻦ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ
ﺗﺠﺎﻧﺲ اﻷطﻔﺎل واﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﺴﻠﻮك ،وﺑ ﯿّﻨﺖ أن ھﻨﺎﻟﻚ أﺻﻨﺎﻓﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟ ُﻤ ِ ّ
ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻜﺴﺒﮭﺎ ﺷﻌﺒﯿﺔ )  (Popular-intelligent groupورأت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت أن ھﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻔﮭﻢ
أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ ودواﻓﻌﮭﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ).Rodkin,Espelage, Hanich,(2015
وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮﺟﮭﺔ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺨﺎﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﮭﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﻟﺘﻨﻤﺮ وﺗﻘﺪﯾﺮھﻢ
ﻟﺴﻠﻮﻛﮭﻢ .وﻟﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﻢ أن اﻟ ُﻤﺘﻨ ّﻤِﺮﯾﻦ ﯾﺘﺒﻨّﻮن ﻧﺴﻖ ﺗﻔﻜﯿﺮ ﯾﺪﻋﻢ ﻧﺰﻋﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ،إذ ھﻢ ﯾﺸﻌﺮون ﺑ ﺎﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺴﻠﻂ ،وﯾﺴﻌﻮن ﻣﻦ وراﺋﮫ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻛﺴﺐ ﺗﺄﯾﯿﺪ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻢ ﯾﺤﻤﻠﻮن ﻧﻈﺮة
إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ وﯾﺮون أﻧﮫ ﻣﻘﺒﻮل ) .Toblin, Schwartz, Gorman, Abou-ezzeddine, (2005وﻣﻦ وﺟﮭﺔ
أﺧﺮى اﺳﺘﻨﺘﺠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ أن اﻟﻤﺘﻨﻤﺮﯾﻦ ﯾﺠﺪون ﻓﻲ ﺗﻌﻤﺪ ﺗﺤﺪي اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺧﻼﻗﻲ وﺗﺠﺎوز اﻻﻧﻀﺒﺎط
ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ وﻣﺒﺮرا ﻟﮫ ).Gini, Pozzoli, Hymel, (2014
ﻟﻘﺪ ﺗﺒﯿّﻦ ،إذاً ،أن ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ واﻹﯾﺬاء ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺴﺎ ٍو ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻄﻼب ،وﺗﺸﯿﺮ ﺑﻌﺾ دراﺳﺎت إﻟﻰ أن
اﻟﻄﻼب ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻨﺔ ،أو أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ أﻗﻠﯿﺎت ﻋﺮﻗﯿﺔ أو ﺟﻨﺴﯿﺔ ،ﻣﻌﺮ ﺿﻮن ﻟﮫ ﺑﺪرﺟﺔ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أﻗﺮاﻧﮭﻢ.Blake, Lund, Zhou, Benz,(2012) .
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ اھﺘﻤﺖ ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ أن اﻷطﻔﺎل واﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت أو
اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺴﻤﻮن ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺨﻀﻮع ،أو اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ إطﺎر أ ُﺳﺮي
ﯾﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ،أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﯾﻔﺮط ﻓﻲ ﺗﻌﻨﯿﻔﮭﻢ ،ھﻢ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﮭﺪاﻓﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﻢ ﻟﻼﻋﺘﺪاءات واﻻﺳﺘﻘﻮاء .وأن أﺑﺮز اﻵﺛﺎر
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺸﻜﻼت ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﻘﻠﻖ وﺗﺪﻧﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﻌﻼﺋﻘﯿﺔ ،ﻛﻘﻠﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻻﻗﺼﺎء واﻟﺘﮭﻤﯿﺶ داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﻗﺮان ).Salmivalli , Isaacs, (2005
و ﺑﺼﻮرة إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﯾّﻌﺪد ﺗﻘﺮﯾﺮ )ﯾﻮﻧﺴﻜﻮ ( 2019ﺳﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
-

ﯾﻄﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺴﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

-

ﺗﻌﺪ ّ اﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺎت اﻟﺠﺴﺪﯾّﺔ أﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ً ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﯿﺎن ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻔﺘﯿﺎت أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﯾﻘﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ.

-

ﯾﻌﺪّ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﻢ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺴﻠﻂ اﻷﻗﺮان،

-

اﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ھﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ً ﻟﮭﺬه اﻟﻈﺎھﺮة.

-

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﺒﺎب ﺷﯿﻮﻋﺎ ً وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻄﻼب أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮق واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ واﻟﻠﻮن.

-

ﯾﻮاﺟﮫ اﻷطﻔﺎل اﻷﺷﺪ ﺿﻌﻔﺎ ً ﺧﻄﺮا ً أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ.

-

ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ أﺣﯿﺎءٍ ﻣﮭﻤﺸﺔ ،أو ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼت ﻓﻘﯿﺮة ،أو ذوي ھﻮﯾﺔ ﺟﻨﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،أو ﻣﻦ ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺎت أو ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ أو ﻻﺟﺌﯿﻦ.
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 .4اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات:
ﺗﺘﻔﻖ دراﺳﺎت ﯾﻮﻧﺴﻜﻮ وﯾﻮﻧﯿﺴﯿﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ واﻟﺘﺴﻠﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛ إذ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﯾﺘﺮك أﺛﺮا ً ﺳﻠﺒﯿﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ،وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ،واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﺈن ﻣﻌﺪ ّل اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﯾﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﺑﻤﻘﺪار ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻋﻨﺪ اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻤﻀﺎﯾﻘﺎت ﺑﻜﺜﺮة .وﯾﻔﻮق اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﺒﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﺐ أﻗﺮاﻧﮭﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ،وﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﺗﺪﻧّﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ اﻟﺪراﺳﻲ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻟﺪى ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﮭﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ.
وﻟﻘﺪ ﺑﯿﻨﺖ دراﺳﺎت ﻛﺜﯿﺮة أن ھﻨﺎﻟﻚ طﯿﻔﺎ واﺳﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﯿﺐ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﻮرطﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨ ّﻤﺮ
ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ ﺷﮭﻮدا ً أم ﻣﺘﻨ ّﻤﺮﯾﻦ أم ﺿﺤﺎﯾﺎ" .ﻓﺎﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻮرطﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻨ ّﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻌﺪد واﺳﻊ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
واﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ،واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﮭﺮوب ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ وإدﻣﺎن اﻟﻜﺤﻮل واﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺘﻐﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﺪروس وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ اﻹﺻﺎ ﺑﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ إﯾﺬاء اﻟﺬات أو اﻟﺤﻮادث أو اﻷذى اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ") .ﯾﻮﻧﺴﻜﻮ ،ﯾﻮﻧﯿﺴﯿﻒ ،اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ(.
 .5اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ:
ﺷﺪّ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﯿﻮم ﻋﻦ اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ وﺗﻨﺎوﻟﺘﮫ اﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ورﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﻈﺎھﺮة وﻗﯿﺎس اﻧﺘﺸ ﺎرھﺎ وﺧﺎﺻﯿﺎﺗﮭﺎ
وأﺷﻜﺎﻟﮭﺎ وﺗﺤﻠﯿﻞ دواﻓﻌﮭﺎ وآﺛﺎرھﺎ) . Menesini ,Salmivalli, (2017وﺣﻈﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ھﺬا اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﻢ ﻓﺎﻋﻠﻮن أﺳﺎﺳﯿﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وطﺮف ﻻ ﻣﺤﯿﺪ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ
).(Yoon,Bauman 2014
وﻣﻦ ﺛ ّﻢ اﻧﺘﺒﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﻟﻰ أن ﺗﺤﻠﯿﻞ دور اﻟﻤﻌﻠﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻓﮭﻢ ﻣﻮﻗﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﻈﺎھﺮة ﯾﺴﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌّﺎ ل ﻓﻲ إﻧﺠﺎح
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ )  De Luca,Nocentini & Menesini,(2019وﺑﯿّﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت ا ﻟﺘﻲ اھﺘﻤﺖ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﺗﻔﺎﻋﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ داﺧﻞ اﻟﻤﺪارس وﺗﻌﺎﻣﻠﮭﻢ ﻣﻌﮫ أن ھﻨﺎﻟﻚ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺎت.
و ﻟﻘﺪ وﺟﺪت دراﺳﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ أن ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻓﻲ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﺣﺠﺎﻣﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪور
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺪم إدراك ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻈﺎھﺮة وآﺛﺎرھﺎ ) Fekkes,Pijpres & Verloove-vanhorick
 .(2005وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺛﻤﺔ اﺗﺠﺎه ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺑﯿﻦ ﯾﺮى أن ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺗُﻌﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎ وﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻔﻞ أو اﻟﻤﺮاھﻖ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻗﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ
).(Kochenderfer-ladd & Pelletier. 2008
ﻏﯿﺮ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻘﻒ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﺎھﺮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺘﻌﺎطﻒ ﻣﻊ ﺿﺤﺎﯾﺎھﺎ ﻣﻦ
طﻼﺑﮭﻢ ) . Yoon, & Kerber.(2003ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻌﻜﺲ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ،ﻣﻦ زاوﯾﺔ ﻧﻈﺮ أﺧﺮى ،ﺷﻌﻮرا ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ أﻣﺎم ا ﻟﻈﺎھﺮة
وإﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﻌﺪم ﺟﺪوى اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ ).Dsdousis-Wallace.,et al (2013

22

www.ajrsp.com

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ | اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر | ﺗﺄرﯾﺦ اﻹﺻدار2020-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
إن اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ ﯾﺘﻢ ﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﺿﻤﻨﯿﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ،وﯾﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻤﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎره ﻛﻔﻌﻞ ﻣﺒﺮر ) Wachs et
 .al.,(2016وﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺷﻌﻮر اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ ،وﯾﺰداد ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻻﺣﺠﺎم ﻋﻦ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﺴﻠﻂ
وﺧﻮﻓﮭﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻟﺸﮭﻮد ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ أو اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ زﻣﻼؤھﻢ
ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وطﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ).Wachs et al.,(2019
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،وﻋ ﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن واﻟﻤﺪرﺳﻮن ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﺈﻧﮭﻢ ﯾﺮ ﺳﻠﻮن رﺳﺎﻟﺔ
واﺿﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب ﺑﺄن ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻣﺮﻓﻮض و ُﻣﺤﺠﱠﺮ ) .Saarento et al.,(2015وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ھﺬا
اﻹطﺎر؛ ﻓﮭﻨﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ،وھﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ،وﺗﺘﺮاوح درﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
)  Burger et al.,(2015وھﻲ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ وﻧﺴﺒﯿﺔ ﻧﺠﺎﻋﺘﮭﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻏﯿﺎب ﻧﻤﻮذج ﺳﻠﻮﻛﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺮﺿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ).Ledwell &King,(2015
وﯾﻨﺘﮭﺞ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹﺣﺎطﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
ﺑﮭﻢ ودﻋﻢ ﺷﻌﻮر اﻟﺘﻌﺎطﻒ ﻣﻌﮭﻢ ) . Menesini & Salmivalli.(2017وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﺸﺎرﻛﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
دﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن واﻟﻄﻼب
وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ).Seidel , Oertel,(2017
وﻟﻘﺪ أﻛﺪت اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ا ﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﺮﺋﯿﺎت واﻟﻤﻮاﻗﻒ ،ودرﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎطﻒ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎھﺮة وﺿﺤﺎﯾﺎھﺎ وﻣﺮﺗﻜﺒﯿﮭﺎ واﻟﺸﮭﻮد ﻋﻠﯿﮭﺎ .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﻼﺋ ﻘﯿﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﺎﺋﺪ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ) .Troop-gordon & Ladd,(2015
وﺗﺆﻛﺪ ﺑﻌﺾ دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻤﺤﻮري اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ” “Self-efficacyﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ .ﻓﺄوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ھﻢ اﻟﻤﺆھﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ )  .Fisher & BLIZ, (2019وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﻓﮭﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﻢ ) .Napppa et al., (2018ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺰﯾﺪ ﻓﻲ ﺣﻈﻮظ
ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺬﻟﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ) .Hawley & Williford. (2015وﺗﺆﻛﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺧﺮى
أﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﯾﻌﺘﻘﺪون أﻧﮭﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻨﻤﺮ ،ﻓﺴﻮف ﯾﺘﺪﺧﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ) Willi
 . ford & Depaolis,(2016وﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﺳﻮاء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ أو ﺑﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ؛ وﻟﺬﻟﻚ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وﺟﮭﻮدھﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ.Caprara et al.,(2003) .
و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق ﺗﺒﺮز دراﺳﺎت أﺧﺮى ﻛﯿﻒ ﯾُﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ
واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﺑﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ وﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻹﯾﺬاء؛ وأن ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﻮاﻗﻒ داﻋﻤﺔ
أﻛﺜﺮ ﺗﺠﺎه اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﯾﺸﻌﺮون ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﺮ ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ).Alsaker,(2004
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وﯾﺬھﺐ ﺑ ﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ إﻟﻰ أن اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻈﺮ طﻼﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻤﯿﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻢ ﻏﯿﺮ أﻛﻔﺎء ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ
ﺗﺸﮭﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﯿﻦ اﻷﻗﺮان .وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺴﻮد اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﺳﯿﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻊ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﮭﻢ ،وﯾﺘﻔﻮﻗﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻌﺮون ﺑﻌﺪم اﻟﻜﻔﺎءة أو ﻋﺪم
اﻻﻛﺘﺮاث ،واﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﺤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻄﻼب ).Veenstra et al. (2014
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺣﺎﺋﻞ:
ﻟﻘﺪ ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻷدﺑﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻌﺖ إﻟﻰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ
اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداة اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻨﻤﺮ وﺣﺠﻤﮫ واﻧﺘﺸﺎره:
ﺟﺪول رﻗﻢ  ( 1):ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ:
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

%

ك

ﺳﻠﻮك ﻋﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاھﻘﺔ

210

65.63%

ﺳﻠﻮك ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ﯾﻌﻜﺲ ﺧﻠﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

110

34.38%

اﻟﻤﺠﻤﻮع

320

100.00%

ﺑﯿّﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻋﺘﺒﺮوا ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،ﺑﻞ ھﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﯾﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﮭﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴﮭﻢ طﺮﻓﺎ
ﺧﺎرﺟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮة ؛ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﺪى ﻧﺴﺒﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد
اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﻟﮭﺬا اﻟﺴﻠﻮك إذ ﯾﺮى  65.63ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ أﻧﮫ ﺳﻠﻮك ﻋﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاھﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون أﻧﮫ ﺳﻠﻮك ﯾﻌﻜﺲ ﺧﻠﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) .34.38اﻟﺠﺪول رﻗﻢ (2
ﺟﺪول رﻗﻢ ) (2درﺟﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم:
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

%

ك
40

12.50%

155

48.44%

ﻗﻠﯿﻠﺔ

90

28.13%

ﻧﺎدرة

35

10.94%

ﻛﺒﯿﺮة
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
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ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

0

0.00%

320

100.00%

ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺠﺪول أن ﻧﺴﺒﺔ  48.88ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻋﺘﺒﺮت أن اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﺘﻨﺸﺮ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،
ورأت ﻧﺴﺒﺔ  12.50ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ أن ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة .وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﯾُﻘﺪِّرون أﻧﮭﺎ ﻗﻠﯿﻠﺔ
 28.13وﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮوا أﻧﮭﺎ ﻧﺎدرة ﯾﺘﺒﯿّﻦ أن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻗﺪّر أن اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ .ﻏﯿﺮ أن ﻣﺎ
ﯾﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ھﻮ أھﻤﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﯾﺮون أﻧﮫ ﻧﺎدر ،وھﺬا ﯾﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻓﺘﺮاض أﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ
وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺎص ﻟﮭﺬا اﻟﺴﻠﻮك.
ﺟﺪول رﻗﻢ ) (3ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ إن ﻛﺎن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ آﺧﺬا ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع:
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

ك

%

ﻧﻌﻢ

200

62.50%

ﻻ

120

37.50%

اﻟﻤﺠﻤﻮع

320

100.00%

ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ  62.50ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺳﻠﻮك ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺰ اﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﺪارس
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺮت ﻧﺴﺒﺔ  37.50ﺧﻼف ذﻟﻚ ،وھﺬا ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  2اﻟﺬي ﺗﺒﯿّﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ أن
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ ﻗﺪّروا أن اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻣﺮﺗﻔﻊ ﯾﺴﺎوي  61ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ،وأن ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮوا أﻧﮫ ﺑﯿﻦ ﻗﻠﯿﻞ وﻧﺎدر
ﯾﺒﻠﻐﻮن ﻧﺴﺒﺔ  39ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﺟﺪول ) ( 4درﺟﺎت اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ:
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

%

ك

اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ

75

23.44%

اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

125

39.06%

اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ

65

20.31%

ﻛﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ

55

17.19%

320

100.00%

اﻟﻤﺠﻤﻮع
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ﯾﺆﻛﺪ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﮫ أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿﮭﺎ ﻓﻲ أدﺑﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ أن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﯾﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻟﯿﺒﻠﻎ ذروﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﻨﺰول
واﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ) Hymel ,
Swear,(2015
 .2اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ و اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ:
ﺟﺪول رﻗﻢ ) (5أﻣﺎﻛﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ:
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

%

ك
200

62.50%

اﻟﻤﻤﺮات واﻟﺴﻼﻟﻢ

40

12.50%

دورات اﻟﻤﯿﺎه

15

4.69%

اﻟﺸﺎرع

65

20.31%

اﻟﻤﺠﻤﻮع

320

100.00%

ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ وھﻲ ﺗﺒﻠﻎ  80ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ھﻲ اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﺬي ﯾﺸﮭﺪ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك وﺗﺤﺘﻞ ﺳﺎﺣﺘﮭﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑـ  62.50ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ،وھﻲ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺮات واﻟﺴﻼﻟﻢ ﻟﻨﺴﺒﺔ 4.69
وﺗﺼﺒﺢ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.69ﻓﻲ دورات اﻟﻤﯿﺎه .واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه ﺗﻮاﺻﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺧﺎرج أﺳﻮار اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﯿﻌﺘﺒﺮ  20ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﺸﺎرع ھﻮ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﺸﺮ ﻓﯿﮫ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك .وھﻨﺎ طﺮﺣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺮﺿﯿﺔ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻌﻜﺎس آﺛﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ إذا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺬل ﺟﮭﺪا ﻻﺣﺘﻮاﺋﮫ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ.
ﺟﺪول رﻗﻢ ) (6اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ.
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

ك

%

أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ

10

3.13%

اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ

135

42.19%

ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺪرﺳﺔ

65

20.31%

ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺪرس

110

34.38%

اﻟﻤﺠﻤﻮع

320

100.00%
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رأت أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻼب ﺗﺒﺮز وﺗﺰداد ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ .ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮوا
أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ ھﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز  3.13ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
 42.19ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﺬﯾﻦ رأوا أن ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ ھﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﺮ ،وإﻟﻰ  34.38ﻟﻠﺬﯾﻦ اﻋﺘﺒﺮو ا أن اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻐﯿﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪرس ھﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﻈﮭﻮر ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك .وﯾﺘﺄﻛﺪ ﻣﺎ ذھﺐ اﻟﯿﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺸﺎرع ﻣﺠﺎﻻ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﺎھﺰ  20.31ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ رأت أن اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ھﻮ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرة
اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
 .3أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ:
ﺟﺪول رﻗﻢ ) (7أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ:
م

اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

ك

%

1

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ

295

92.19%

2

اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ )ﺳﻤﻨﺔ ،ﻧﺤﺎﻓﺔ ﺷﺪﯾﺪة ،إﻋﺎﻗﺔ ،طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻜﻼم(....

285

89.06%

3

اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻓﻘﺮ  ،ﺛﺮاء ،ﻣﮭﻨﺔ اﻷب(...

195

60.94%

4

اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ

175

54.69%

5

اﻻﻗﺼﺎء ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

145

45.31%

6

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي

195

60.94%

7

اﻻﺑﺘﺰاز

155

48.44%

8

اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﯿﺔ ،ﻧﺸﺮ ﺻﻮر(...

200

62.50%

ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪر ﺳﻲ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺎدي واﻟﺮﻣﺰي .واﺣﺘﻞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  92.19ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ وﺟﺎءت اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ )ﺳﻤﻨﺔ ،ﻧﺤﺎﻓﺔ ﺷﺪﯾﺪة ،إﻋﺎﻗﺔ ،طﺮﯾﻘﺔ ﻧﻄﻖ (...ﺑﻨﺴﺒﺔ 89.06
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ .وﻟﺌﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي )اﻟﺮﻛﻞ واﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﯾﺪي واﻷرﺟﻞ (...ﻧﺴﺒﺔ  60.94ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻄﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ھﻮ اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﺼﻮر ...واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ  62.50ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ،وھﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾُﻜﺴﺐ ﻓﺮﺿﯿﺔ
ﺗﺤﻮل أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﺑﺘﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل وﺟﺎھﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ.
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ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ أن اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻹﺷ ﺎرة اﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﯿﻨﺘﮫ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿﮭﺎ ﻓﻲ أدﺑﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﺣﯿﺚ ﺑﺮزت اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﻛﺸﻜﻞ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﺠﺎءت اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  54.69وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻟﻔﻘﺮ ،اﻟﺜﺮاء ،ﻣﮭﻨﺔ اﻷب ،(...ﺗﻼھﺎ
ﺳﻠﻮك اﻻﺑﺘﺰاز ﺑﻨﺴﺒﺔ  48.44ﻟﯿﺄﺗﻲ اﻻﻗﺼﺎء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻗﺮان ﺑﻨﺴﺒﺔ .45.31
 .4ﺻﻔﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﺮ :اﻟﻤﻌﺘﺪون واﻟﻀﺤﺎﯾﺎ:
ﺟﺪول رﻗﻢ ) (8ﺻﻔﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ.
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

ك

%

اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ

215

67.19%

اﻷﻗﻮى ﺟﺴﺪﯾﺎ

245

76.56%

اﻷﺿﻌﻒ ﺟﺴﺪﯾﺎ

45

14.06%

اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ

25

7.81%

اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ

235

73.44%

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ

150

46.88%

ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﯿﺴﻮرة

125

39.06%

ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

145

45.31%

ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻓﻘﯿﺮة

105

32.81%

ﯾﻤﺎرس اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي

240

75.00%

ﯾﻤﺎرس اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ

310

96.88%

ﻻ ﯾﺤﺘﺮم اﻟﻨﻈﺎم و ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ

290

90.63%

ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ

265

82.81%

ﻣﺸﺎﻏﺐ

310

96.88%

ﺷ ﱠﺨﺺ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺳﻤﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻟﺼﻔﺎت اﻻ ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
َ
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ .ﻓﺎﺗﻔﻖ  76.56ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﻨﻤﺮ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺒﻨﯿﺔ ﺟﺴﺪﯾﺔ ﻗﻮﯾﺔ؛
وھﻮ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻗﺮاﻧﮫ .وھﺬا اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻠﺖ أﻟﯿﮫ أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ أن ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ا ﻟﺘﻨﻤﺮ أو
اﻟ ُﻤﺴﺘ َﻘﻮﯾﻦ ﯾﺘﺼﻔﻮن ﺑﺎﻟﮭﯿﻤﻨﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮة.
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ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟ ُﻤﺴﺘ َُﻘﻮون ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺔ  73.44ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ،وھﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﻤﺎءات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ؛ ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺤﺪدا ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ.
وﺗﺘﻼزم ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ؛ ﻓﮭﻮ ﻣﺸﺎﻏﺐ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ  96.88وﻏﯿﺮ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ و ﻻ
ﯾﺤﺘﺮم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ  90.63و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ  ،82.81ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺗﺴﺎم ﺳﻠﻮﻛﮫ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺎدي.
ﺟﺪول رﻗﻢ ) (9ﺻﻔﺎت اﻟﻄﻼب ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ:
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

%

ك

ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ

285

89.06%

ﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة

170

53.13%

ﻣﻼﻣﺢ ﺟﺴﺪﯾﺔ)ﺳﻤﻨﺔ  ،ﻧﺤﺎﻓﺔ ﺷﺪﯾﺪة ،طﺮﯾﻘﺔ ﻧﻄﻖ(...

255

79.69%

ﺿﻌﻒ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ

300

93.75%

إﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﺪﯾﺔ

150

46.88%

اﻟﺨﺠﻞ واﻻﻧﻄﻮاء

265

82.81%

اﻟﻔﻘﺮ

165

51.56%

اﻟﺜﺮاء

60

18.75%

اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺪراﺳﻲ

105

32.81%

اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺪراﺳﻲ

185

57.81%

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

225

70.31%

ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

180

56.25%

ﺷ ّﺨﺺ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻄﻼب ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎﻣﮭﻢ ﺑﺨﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺴﺪﯾﺔ وﻧﻔﺴﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﻓﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ ) ،( 89.06وھﻢ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ﻛﺎﻟﺴﻤﻨﺔ واﻟﻨﺤﺎﻓﺔ اﻟﺸﺪﯾﺪة واﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم
)  ،( 79.69وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﺈن اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ھﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ) (93.75وﻣﻦ أﺑﺮز ﻋﻼﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺠ ﻞ واﻻﻧﻄﻮاء
ﻌﺮض ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ،أﯾﻀﺎ
)  .(82.81وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗ ُ ِ ّ
وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵن ،ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ.
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وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﯾﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﻗﻞ ﺛﺮا ًء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﯾﻨﺤﺪرون ﻣﻦ ﻓﺌﺎت
ﻣﯿﺴﻮرة ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز  18.75ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻋﺘﺒﺮ  51.56أن اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ھﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة .ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
اﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻼﻋﺘﺪاءات ھﻢ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد ھﺎم ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ دراﺳﯿﺎ 32.81
ﻓﺈن ﻋﺪدا ﻛﺒﯿﺮا ﯾﻌﺎ ﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺪراﺳﻲ؛ وھﻨﺎ أﯾﻀﺎ ﯾﻄﺮح اﻟﺴﺆال إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻮﻗﻮﻋﮭﻢ ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ
أم ھﻮ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ .وﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺈن ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺪراﺳﻲ.
 .5أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻨﻤﺮ وﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ:
ﺟﺪول رﻗﻢ ) (10أﺳﺒﺎب ودواﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ:
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة
اﻟﻌﺒﺎرات
ﺿﻌﻒ

ك
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ

داﺧﻞ

ﻣﻮاﻓﻖ
 %ك

165

51.56

105

ﻣﺤﺎﯾﺪ
 %ك
32.81

30

ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
 %ك
9.38

اﻟﻮﺳﻂ
 %اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

20

اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ

6.25

2 3.30

20.31

7 2.63

20.31

6 2.70

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻹﻋﻼﻣﻲ

130

40.63

125

39.06

40

12.50

25

7.81

4 3.13

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

135

42.19

130

40.63

35

10.94

20

6.25

3 3.19

75

23.44

150

46.88

65

20.31

30

9.38

5 2.84

155

48.44

120

37.50

45

14.06

-

-

1 3.34

اﻷﺳﺮة
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺿﻌﻒ

داﺧﻞ

70

21.88

125

39.06

60

18.75

65

اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ داﺧﻞ

90

28.13

110

34.38

55

17.19

65

اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﺰﻣﻼء داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ

 3.02ﻣﻮاﻓﻖ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم

ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﺒﯿّﻦ أن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
اﻷول ھﻲ أﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدھﻢ .ﻓﻜﺎن اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻄﺎت
اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ )  ( 3.34وﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪا ﯾﺄﺗﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ) (3.30واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )  (3.19وﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج ﻟﻠﻌﻨﻒ واﻟﺼﺮاع واﻟﻘﻮة اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ )(3.13؛ وﯾﻨﺨﻔﺾ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أي ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻨﺴﻖ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺰﻣﻼء داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ )  (2.84ﯾ ﻠﯿﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻌﻒ
اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ) ( 2.70وﺗﺄﺗﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ).(2.63
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ﺟﺪول ) ( 11ﯾﻮﺿﺢ آﺛﺎر اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ:
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

%

ك

ﺻﻌﻮﺑﺎت دراﺳﯿﺔ

250

78.13%

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ

290

90.63%

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺻﺤﯿﺔ

160

50.00%

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺻﺪاﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء

295

92.19%

أﻛﺪت اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ  92.16ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ أن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻟﮫ اﻧﻌﻜﺎس ﻗﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة
ﺿﺤﺎﯾﺎه ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺼﺪاﻗﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﮫ ﻣﻦ اﻗﺼﺎء
واﺳﺘﻀﻌﺎف .وﺗﺆدي ھﺬه اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﻓﻲ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ،وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ
اﻻﻧﻄﻮاء واﻟﻌﺰﻟﺔ وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺑﯿّﻨﺘﮫ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﯿﮭﺎ ا ﻟﺪراﺳﺔ .وﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ
ذﻟﻚ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺪراﺳﻲ وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﺮض اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﺪﯾﺪة .وﻟﻢ ﺗﻨﻒ اﻟﻌﯿﻨﺔ أھﻤﯿﺔ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﺑﻨﺴﺒﺔ  50.00ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﺟﺪول ) ( 12ﯾﻮﺿﺢ أﺷﻜﺎل ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ﻣﻊ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ:
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

%

ك

اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﯿﺔ

275

85.94%

اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﻋﻼم أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر وﺗﺤﻤﯿﻠﮭﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ.

145

45.31%

اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻹرﺷﺎد

290

90.63%

اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ

295

92.19%

ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ

300

93.75%

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

295

92.19%

اﻋﺘﺒﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﻌﺪا ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاھﻘﺔ وإن ﻟﻢ ﯾﻨﻔﻮا أﻧﮫ ﯾﻌﻜﺲ اﺧﺘﻼﻻ ﻓﻲ
ﻧﺴﻖ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  1اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻨﻤﺮ .وﻟﻌﻞ ھﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ھﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﻢ ﻣﻊ
ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﯾﺘﺤﻤﻠﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷوﻟﻰ .وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺛﻢ ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻻﻋﺘﺪاء وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﻢ.
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وﯾﻘﺘﺮن ھﺬا اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ :اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﺘﺤﺬﯾﺮ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻮﻋﻮي ارﺷﺎدي ﯾﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻟﺘﺄطﯿﺮ اﻟﻈﺎھﺮة
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ أﺿﺮارھﺎ ،وﻻ ﯾﻠﺠﺆون ﻟﻸﺳﻠﻮب اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻠﺘﺠﺊ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر وﯾﺤﻤﻠﻮﻧﮭﻢ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ  45.31ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﺟﺪول ) (13ﯾﻮﺿﺢ اﺷﻜﺎل اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ:
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

ك

دﻋﻢ اﻻرﺷﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ.

%
100.00% 320

دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﯿﻦ

245

76.56%

اﺷﺮاك أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ

300

93.75%

اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات رﻗﺎﺑﯿﺔ ﺷﺪﯾﺪة

270

84.38%

اﻧﺘﮭﺎج أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ روح اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻵﺧﺮ

300

93.75%

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺟﮭﺎت أو ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻟﻌﻼج اﻟﻈﺎھﺮة.

280

87.50%

اﺟﺮاء دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ﻟﻔﮭﻢ وﺗﻔﺴﯿﺮ وﻋﻼج اﻟﻈﺎھﺮة

285

89.06%

ﺗﺘﻀﺢ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺋﯿﺎﺗﮭﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺷﻜﺎل اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ ا ﻟﻤﺪرﺳﻲ
وﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ .وھﻲ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﺗﺸﺎرﻛﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻹرﺷﺎد واﻹﺻﻼح ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرك ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر
واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ،وإﺟﺮاء دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ﻟﻔﮭﻢ وﻋﻼج اﻟﻈﺎھﺮة .وﯾﺒﻘﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
ﺣﺎﺿﺮا ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﻠﻔﻈﻲ أو اﻻﺳﺘﻔﺰازي اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻟﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ إﯾﺬاء ﺑﻠﯿﻎ وﺧﻄﯿﺮ.
 .6اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻟﻢ ﺗﺒﺘﻌﺪ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم اﻟﺬي رﺳﻤﺘﮫ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻨﺬ اﺳ ﺘﻘﻄﺒﺖ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ وﻛﺎن اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺴﻮﯾﺪي – اﻟﻨﻮرﻓﯿﺠﻲ "دان اﻟﻮاﯾﻮس"  Dan Olweusاﻟﺬي وﺿﻊ أول ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ ﺳﻨﺔ  .1978وﻟﺌﻦ أﺑﺮزت ا ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة أن ﺣﺠﻢ اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ ﻓﺈن أﺑﻌﺎدھﺎ وﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻊ
ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ ظﮭﻮر اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﺳﺠﻠﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﯾﻌﻄﻲ ﺗﺸﺨﯿﺼﮭﻢ ﻟﻠﻈﺎھﺮة ﺻﻮرة
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ،وﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎ ﺣﺜﯿﻦ ﺑﻤﺆﺷﺮات ذات دﻻﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر .وﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ
ﯾﺰاوج ﺑﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺑﻌﺪا ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاھﻘﺔ وﺑﯿﻦ ﻛﻮﻧﮫ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ ﻧﺴﻖ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.
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وھﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ ﯾﺮون أن ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺴﺘﺠﺪة وھﻲ ذات ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻟﻜﻨﮭﺎ آﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﯾﺪ واﻻﻧﺘﺸﺎر .ﻛﻤﺎ
أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﺴﻘﺎ ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﯿﺒﻠﻎ ذروﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ.
رﺳﻢ ﺑﯿﺎﻧﻲ رﻗﻢ  1ﺣﻮل ﻧﺴﻖ ارﺗﻔﺎع واﻧﺨﻔﺎض ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ:

وﺑﯿّﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺳﺎﺣﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻓﻀﺎء اﻟﻠﻘﺎء ﺑﯿﻦ
اﻷﻗﺮان دون رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ ،وھﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ
واﻟﻌﻼﻗﺎت ،وھﻮ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ "اﻟﺘﻔﺎﻋﻠ ﯿﺔ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ" ﻓﻀﺎء اﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ ﺗﺘﺤﺪد ﻓﯿﮫ اﻷدوار ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح ﺑﯿﻦ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ :ﺑﻄﻞ
وﺿﺤﯿﺔ وﺟﻤﮭﻮر .ﻏﯿﺮ أن ھﺬا اﻟﺮﻛﺢ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ ﺑﺎت ﯾﺘﺠﺎوز ﺣﺪود ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﯿﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ا ﻟﺪوام،
وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﺼﻮر ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻟﻘﺪ ﺑﯿّﻦ "ارﻓﯿﻨﺞ ﺟﻮﻓﻤﺎن" راﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺪراﻣﯿﺔ ﻟﻔﮭﻢ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  (Dramaturgy).اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ
اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﺛﻤﺔ ﻓﺮق ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺮح وﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ وأن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺸﺒﯿﮫ اﻟﻤﺴﺮح ﻓﻲ اﻟﺘﺤ ﻠﯿﻞ ﺳﯿﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﮭﻢ
اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ واﻟ ﺨﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ .ﺳﻠﻮﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻵﺧﺮﯾﻦ ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أداء ) (performanceﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ
ﺑﺸﻜﻞ واﻋﻲ أو ﻏﯿﺮ واﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أو اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎ .وھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد
زاﺋﻒ ،ﻓﮭﻮ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺻﺎدﻗﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﯿﻘﻮم ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ اﻷ دوار اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ ﺣﻀﻮرھﻢ

ﺑﺈﻣﻌﺎن أﻛﺜﺮ"

) . Goffman,( 1959,pp249-255ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮﺟﮭﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻔﮭﻢ أن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟﺮﻣﺰي أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﺮ
اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،ﻓﻠﯿﺲ ﺛﻤﺔ رھﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻨﻔﻌﯿﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ اﻷﻗﺮان ،ﺑﻞ ھﻲ رھﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﺔ
وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻗﺮان .ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﺔ ھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﯾﺮة وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﺒﻮل اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ ،ﻏﯿﺮ أﻧﮫ "وﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﯾﺮة ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺮاھﻖ ﻟﯿﺒﺮز ﻛﯿﺎﻧﮫ وﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﯾﺮى ﻓﯿﮫ ﺿﻐﻄﺎ
وﺗﺴﻠﻄﺎ ،ﻓﯿﻨﺰع ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄدوار ﺗﺜﺒﺖ ذاﺗﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺮﻓﺾ .ﻣﺨﺘﺎر) ،د.ت(.
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رﺳﻢ ﺑﯿﺎﻧﻲ رﻗﻢ  3اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﺮ:

واﺗﻔﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪھﺎ ﻓﻲ
أﻏﻠﺒﮭﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻣﺰي :اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ واﻟﺴﺨﺮﯾﺔ واﻟﺘﮭﻜﻢ واﻟﺘﻌﯿﯿﺮ واﻟﻮﺻﻢ واﻻﻗﺼﺎء؛ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﯿﺮ
ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺪود  60.94ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﻣﻊ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺄن ھﺬا اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺎدي ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺮﻛﻞ واﻟﺪﻓﻊ
واﻟﺘﺪاﻓﻊ ﺑﺎﻷﯾﺪي وﻻ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﺿﺮار ﺟﺴﺪﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة.
رﺳﻢ رﻗﻢ  4ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ أﺑﺮز أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﺮ:
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وﻟﻘﺪ أﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺘﻨﻤﺮ ھﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﺧﺘﻼل ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﻨﻤﺮ
وﺑﯿﻦ اﻟﻀﺤﯿﺔ .وﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻘﻮة ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ،وﻗﻮة رﻣﺰﯾﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ اﻟﺘﺤﺪي
واﻟﺘﺨﻮﯾﻒ .ﻓﻨﺠﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟ ُﻤﺴﺘ َﻘﻮي أﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ﻣﻦ ﺿﺤﯿﺘﮫ ﻗﻮي اﻟﺒﻨﯿﺔ وﻣﺸﺎﻏﺒﺎ وﻏﯿﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .ﻓﮭﻮ ﯾﻘﻮم ﺑﺪور
اﻟﺒﻄﻞ أو اﻟﻔﺘﻮة .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺤﯿﺔ أﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ،
وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﻣﻦ أﺻﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ.
رﺳﻢ رﻗﻢ  5ﯾﺒﯿﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﺮ

واﺳﺘﻨﺘﺠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮون أن دواﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺧﺎرﺟﯿﺔ وﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،ﻓﮭﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺪواﻓﻊ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻣﻀﺎ ﻣﯿﻦ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻷﻗﺮان ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻛﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﺛﯿﺮ أﻗﻞ.
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رﺳﻢ رﻗﻢ  6ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ:

وﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻣﺰي ﺑﺪرﺟﺔ أوﻟﻰ ،ﯾﻠﯿﮫ
ﻋﻨﻒ ﻋﻼﺋﻘﻲ ،ﺛﻢ ﻋﻨﻒ ﺟﺴﺪي؛ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ذات أﺑﻌﺎد ﻧﻔﺴﯿﺔ )ﺧﺠﻞ ،اﻧﻄﻮاء ،ﺧﻮف ،ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ،(...
وﻋﻼﺋﻘﯿﺔ )اﻧﺰواء ،ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ،إﻗﺼﺎء ،(...وﺻﺤﯿﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﺨﻮف واﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ .وھﺬه اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات
ﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرب اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ واﻟﺼﻌﺒﺔ.
ﻟﮭﺎ اﻣﺘﺪادات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﮭﻢ ﻓﻲ ّ
رﺳﻢ رﻗﻢ  7ﺗﺮاﺑﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ:

ورﻏﻢ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻗﺪ رﻛﺰوا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻋﺘﺒﺮوھﺎ دواﻓﻊ وأﺳﺒﺎﺑﺎ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﺮ
اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﻨﻔﻮا أن ﻟﮭﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮫ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
وﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻟﮭﺎ ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻻﻋﺘﺪاء وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ،وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ ،وﺟﺎء اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ
أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر وﺗﺤﻤﯿﻠﮭﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮ.
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رﺳﻢ رﻗﻢ  8ﯾﻮﺿﺢ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻊ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ:

وﺑﯿّﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻋﻮن ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ ﺑﺘﻜﺜﯿﻒ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﻋﻮي واﻹرﺷﺎدي اﻟﺬي
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ إﺟﻤﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ .واﻧﺘﮭﺎج أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ روح اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻵﺧﺮ؛ ﻣﻊ ﺿﺮورة ارﺳﺎء
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺸﺎرﻛﯿﺔ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﯿﮭﺎ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻤﺨﺘﺼﻮن واﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪراﺳﺎت ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻓﮭﻢ اﻟﻈﺎھﺮة وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ
واﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ دون ﻧﻔﻲ أھﻤﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻘﻰ اﻻ ﻟﺘﺠﺎء إﻟﯿﮭﺎ ﺣﻼ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار واﻟﺘﻔﺸﻲ.
رﺳﻢ رﻗﻢ  9أﺷﻜﺎل اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ:

ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ظﺎھﺮة اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ .وھﻲ ﻟﯿﺴﺖ ظﺎھﺮة ﻣﺴﺘﺠﺪة إذ ﺑﺪأ
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ .وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﯿﻮم رﺻﯿﺪ ﺑﺤﺜﻲ ﻻ ﯾﺴﺘﮭﺎن ﺑﮫ ﻗﺎم ﺑﮫ اﺧﺼﺎﺋﯿﻮن ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ا ﻟﻨﻔﺲ
واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﻄﺐ ...واﻋﺘﻨﺖ ﺑﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وأﺻﺪرت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ دراﺳﺎت ﻋﺪﯾﺪة ذات ﻗﯿﻤﺔ،
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ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﻮﺻﯿﺎت وﻣﺒﺎدرات ﻣ ﺘﻨﻮﻋﺔ .وﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﻮاﻗﻊ .ﻓﺜﻤﺔ
اﺗﺠﺎه ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﯾﻨﻈﺮ ﻟﮭﺎ ﻛﺒﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاھﻘﺔ،
وﯾﺮى أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﺳﻮى ﺳﻠﻮك ظﺮﻓﻲ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺣﺪﺗﮫ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﻦ .وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ھﻨﺎﻟﻚ اﺗﺠﺎه ﻧﻔﺴﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺻﺤﻲ وﺛﻘ ﺎﻓﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ ﺧﻄﺮا ﻣﺤﺪﻗﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺤﺪث أﺿﺮارا ﻗﺪ ﺗﺘﻮاﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻜﮭﻮﻟﺔ .ﻛﻤﺎ أن
ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﯾﻌﺘﺒﺮ أن ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ،وإن ﺑﺪا أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻻ ﯾﺴﺒﺐ أﺿﺮارا ﻛﺒﯿﺮة وﻣﺘﻔﺸﯿﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﺪرج
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ،وھﻮ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﮭﺪد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﯿﻮم ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ
واﻻﻧﺤﺮاف .ھﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﮭﺪ ﺗﻐﯿﺮات ﻋﻤﯿﻘﺔ
ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻨﺴﻖ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم .ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺰﯾﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ .وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﺣﺎوﻟﺖ
ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﺨﯿﺺ واﻗﻊ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ
وﻗﻊ ﺗﺤﻮﻻت ھﺎﻣﺔ .واﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ رﺻﯿﺪ ﺛﺮي ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف وﺻﻔﯿﺔ ﺗﺸﺨﯿﺼﯿﺔ ورﺻﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ وﺟﻮد
اﺧﺘﻼﻓﺎت داﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻣﺎ ﺗﺸﮭﺪه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى .واﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻲ
ﺣﻮل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ .ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻔﺘﺢ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﻖ ﺑﺤﺜﻲ ﯾﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻌﻼﺋﻘﯿﺔ
واﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺆرﯾﺔ واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﺸﺔ .وﻟﻘﺪ وﻓﺮت ھﺬه
اﻟﺨﻄﻮة ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ دراﺳﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺑﺨﺎﺻﺔ
اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻣﺰي اﻟﻤﺘﻔﺸﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل وﺗﻌﺒﯿﺮ وﺗﻔﺎﻋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﺪد ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﺴﻖ ﺛﻘﺎﻓﻲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﻨﺎول أﺣﻜﺎم ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻋﻦ إدارة ﻧﺸﺎطﮫ وأﻣﻮاﻟﮫ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺴﻌﻮدي ،ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎول ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺴﻌﻮدي ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إدارة ﻧﺸﺎطﮫ
واﻣﻮاﻟﮫ ﻓﻲ اﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ .وﻣﻔﮭﻮم ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ھﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل أو ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﻀﺮ ﺑ ﺎﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ أو
ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻓﻼﺳﮭﻢ وﺗﻌﺜﺮھﻢ وﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ،ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ أن ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻻ ﯾُﻌﺘﺒﺮ ﻧﺰﻋﺎ ً
ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﻧﻘﺼﺎ ً ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ ،وﯾﻈﻞ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ إﻓﻼﺳﮫ ﻣﺎﻟﻜﺎ ً ﻷﻣﻮاﻟﮫ ،ﺑﻞ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ إﻟﻰ )اﻣﯿﻦ اﻹﻓﻼس(
ﺑﻮﺻﻔﮫ وﻛﯿﻼً ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ،وأن ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻤﻔﻠﺲ وﺣﻘﻮﻗﮫ ﻣﺎ
ﻋﺪا ﻣﺎ أُﺳﺘﺜﻨﻲ ﻟﻀﺮورات ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ وأﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮫ ،وﺗُﻌﺪ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاء
اﻹﻓﻼس ﺑﺎطﻠﺔ وﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬه ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :ﻏﻞ  ،اﻟﻤﺪﯾﻦ  ،اﻟﻤﻔﻠﺲ  ،اﻹﻓﻼس  ،اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت.
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Abstract:
In this study, we deal with the rules of the Holding the hand of the bankrupt debtor
on managing activity and managing his money disposing and funds handcuff, in the
jurisprudence and comparative laws and procedures contained in the Saudi bankruptcy
law, where the Saudi bankruptcy law handcuffs debtor's hand for managing his activity
and his money in the liquidation procedure.
The concept of the debtor’s handcuff being prohibited is to prevent the bankrupt
debtor from undertaking actions or behaviors that harm creditors or increase their
bankruptcy and default and that would harm creditors. The research concluded that the
debtor’s hand is not considered a proprietary expropriation or a lack of eligibility, and
despite the month of his bankruptcy the debtor remains the owner of his money, but its
possession is transferred to (bankruptcy trustee) as an agent of the creditors, and that
handcuffing includes all legal actions and actions that relate to money The bankrupt and
his rights except for the exceptions to the necessities of living of the debtor and members
of his family. The actions taken by the bankrupt debtor after the opening of the bankruptcy
procedure are considered null and void in the face of the creditors.

Key words: Cuff - Debtor - Bankrupt - Bankruptcy – Disposing

:ﻣﻘﺪﻣﺔ
 إذ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻏ ًﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ،وﻧﺠﺪ أن ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﮫ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ أﺧﺬ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺸﺪه
 وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح اﺟﺮاء،إدارة أﻣﻮاﻟﮫ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
اﻹﻓﻼس وﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إدارة أ ﻣﻮاﻟﮫ أن ﯾﺒﺎﺷﺮ أي إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ أطﺮاف أﺧﺮى أو أن ﯾﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
.ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻟﮫ ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح اﺟﺮاء اﻹﻓﻼس
 رﺗﺐ اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ واﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻟﺼﻐﺎر،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻟﻸھﺪاف اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻣﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس
 اﻧﮫ، وﻣﻦ اﻻﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻦ، وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ، ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻦ: ﻣﻨﮭﺎ،اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﺪة آﺛﺎر
ﯾﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح اﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺮﻣﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح اﺟﺮاء
.ًاﻻﻓﻼس ﺗﻜﻮن ﺑﺎطﻠﺔ وﺟﻮﺑﺎ
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أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﺗُﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ
اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ وﺗﺄﺧﯿﺮ اﻟﺜﻤﻦ واﻻﺋﺘﻤﺎن ،واﻟﻤﺪﯾﻦ ﯾﺘﻌﺮض ﻓﻲ أﺣﯿﺎن ﻛﺜﯿﺮة اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻓﻼس أو أﺳﺒﺎب أﺧﺮي
ﺗﺠﻌﻠﮫ ﯾﻤﺎطﻞ ﻓﻲ وﻓﺎء دﯾﻨﮫ ،وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ وردع اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ وزﺟﺮھﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻮل ﻟﮭﻢ أﻧﻔﺴﮭﻢ
اﻟﻤﻤﺎطﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻤﻮﺿﻮع ھﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﯾﻜﺘﺴﺐ أھﻤﯿﺘﮫ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻌﻢ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.

أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:
ﯾﮭﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻐﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ،وﺑﯿﺎن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور
ﺣﻜﻢ اﻻﻓﻼس ،وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻐﻞ ،واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﻄﺒﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ وﻧﺸﺎطﮫ ،وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺮداد
اﻟﺪﯾﻮن وإرﺟﺎﻋﮭﺎ اﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ.

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻹﻓﻼس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ؟ وﺗﻮﺿﯿﺢ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺪﯾﻦ
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ وأدارﺗﮫ؟ وﻛﯿﻔﯿﺔ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﺰﺟﺮ اﻟﺘﺠﺎر؟

ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﻤﻘﺎرن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮ ع
اﻟﺪراﺳﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺴﻌﻮدي ،واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻷﺧﺮى.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:
ﻣﻔﮭﻮم ﻏﻞ اﻟﯿﺪ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻺﻓﻼس
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﻜﻢ اﻹﻓﻼس ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﺧﻄﯿﺮة ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،ﻓﺒﺪﻻ ً ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺰﯾﺎدة ﺗﺘﮭﯿﺄ ﺗﺠﺎرﺗﮫ ﻟﻠﺘﺼﻔﯿﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺻﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ وأن ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺈﺟﺮاء
ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ واﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ،ﺑﺄن ﺗﻐﻞ ﯾﺪه ﻋﻦ أدارة أﻣﻮاﻟﮫ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ وﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إ ﻟﻰ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ وﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ،واﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻓﻼس وﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ وﻣﻔﮭﻮﻣﮫ
اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻟﻐﺔ :ھﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻣﺎل ﻟﮫ وﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻊ ﺑﮫ ﺣﺎﺟﺘﮫ

)( 1

اﻟﻤﻔﻠﺲ اﺻﻄﻼﺣﺎ :ﻋﺮ ف اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﻤﻦ دﯾﻨﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ ،وﺧﺮﺟﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دﺧﻠﮫ ﻓﮭﻮ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻔﻲ ﻣﺎﻟﮫ دﯾﻨﮫ.

)(2

اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً :ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ وﻗﻒ ﻋﻦ دﻓﻊ دﯾﻮﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻓﻼس وﯾﻠﺰم اﺷﮭﺎر اﻓﻼﺳﮫ ﺑﺤﻜﻢ ﯾﺼﺪر ﺑﺬﻟﻚ ) ،(3او اﻟﻤﺪﯾﻦ
اﻟﺬي اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ دﯾﻮﻧﮫ ﺟﻤﯿﻊ أﺻﻮﻟﮫ

)(4

اﻟﻐﻞ ﻟﻐﺔ :اﻟﻐﻞ ﺑﺎﻟﻀﻢ واﺣﺪ اﻻﻏﻼل ﯾﻘﺎل ﻓﻲ رﻗﺒﺘﮫ )ﻏﻞ( ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺪ ،وﻏﻞ ﯾﺪه اﻟﻰ ﻋﻨﻘﮫ ﻣﻦ ﺑﺎب رد ،وﻗﺪ ﻏﻞ ﻓﮭﻮ
)(5

)ﻣﻐﻠﻮل(

اﻟﻐﻞ اﺻﻄﻼﺣﺎً :واﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ھﻮ أن ﯾﻘﻮم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺪاﺋﻦ
وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ،وھﻮ ﻗﻮل اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ):ﺣﺠﺮت ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻚ(

)(6

ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﮭﺮ اﻻﻓﻼس ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﺼﺪر
ﺣﻜﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺎﺟﺮ واﻋﻼن اﻓﻼﺳﮫ وﻣﻨﺬ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ واﻟﻘﻮﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬه.
وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) ( 216ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻋﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺷﮭﺎر اﻹﻓﻼس ،وﻻ ﺗﺼﺢ ﻟﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﺎر ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻣﻦ
ﻧﺸﺎطﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻻﱠ أن ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ﻻ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺑﻄﻼن اﻟﺘﺼﺮﻓ ﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮﯾﮭﺎ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﮫ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرﯾﺔ وإﻧﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ
ﻋﺪم ﻧﻔﺎدھﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﮭﺎ وﯾﻜﻮن ﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ وﺣﺪه أن ﯾﻄﻠﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ
اﻟﺘﺼﺮف.
وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ دﻟﯿﻼً ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻋﻠﻰ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ اﻷ ﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﻌﮫ إﺑﻘﺎءه ﻋﻠﻰ رأس
ﺗﺠﺎرﺗﮫ ﯾﺪﯾﺮھﺎ وﯾﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﺣﻔﺎظﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ وﻋﺪم اﻻﺿﺮار ﺑﮭﻢ

)(7

وﻗﺪ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ إذا ﻟﻢ ﺗﻐﻞ ﯾﺪه ﻋﻦ اﻹدارة واﻟﺘﺼﺮف اﻟﻰ ﺗﮭﺮﯾﺐ أﻣﻮاﻟﮫ أو ﯾﺴﺊ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ اﺿﺮارا ّ ﺑﺪاﺋﻨﯿﮫ ﻓﯿﻀﻌﻒ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎم ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﺜﻞ ھﺬ ه اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺑﺎة ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب ﺑﻌﺾ ).(8

) (1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﮫ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﯿﺮ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ،ص. 455
) ( 2اﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﯿﺰ ،ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ،اﻟﺠﺰء اﻟﻌﺎﺷﺮ ،1997،
ص101
) (3ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة ) (195ﻣﻦ ﻓﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ ) (17ﻟﺴﻨﺔ .1999
) ( 4اﻟﻤﺎدة )اﻷوﻟﻰ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻺﻓﻼس ﻟﺴﻨﺔ 1439
) ( 5ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي ،ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن 1986م ،ص 200
) (6أﺑﻲ اﻟﺨﯿﺮ ﻧﻮر اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﮭﻨﺪي ،ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻼم ﻟﺸﺮح ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن –
ﺑﯿﺮوت ،ص .76
) (1د .ﻋﺪﻧﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺮ ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وأﺣﻜﺎم اﻻﻓﻼس ،اﻟﺮﯾﺎض ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،2007،
ص.357
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻓﻼس وﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ
أوﻻً :اﻹﻓﻼس ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ:
اﻹﻓﻼس ﻧﻈﺎم ﻟﮫ ﻗﻮاﻋﺪه ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻔﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد واﻟﻌﮭﻮد ﺑﻞ
ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻹﺟﺒﺎر وإﻛﺮاه اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻮر ﻣﯿﻌﺎد اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،ﻓﺈن ﺗﻌﺬر اﺳﺘﯿﻔﺎء ذﻟﻚ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻄﻞ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﻊ
ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ أو ﺑﺴﺒﺐ إﺧﻔﺎء اﻟﻤﺎل ،ﻓﻠﮫ أن ﯾﻄﻠﺐ ﺣﻘﮫ ﻛﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮص ﺑﻤﻨﺤﮫ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﮫ دﯾﻨﮫ
واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﮫ وذﻣﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺒﺴﮫ دﻓﻌﺎ ّ ﻟﻈﻠﻤﮫ ﻷن ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ظﻠﻢ) (9ﻛﻤﺎ
وس أ َ ْﻣ َﻮا ِﻟ ُﻜ ْﻢ َﻻ ﺗ َْﻈ ِﻠ ُﻤﻮنَ َو َﻻ ﺗ ُ ْ
ﻈﻠَ ُﻤﻮنَ().(10
ب ِ ّﻣ َﻦ ﱠ ِ َو َر ُ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎل):ﻓَﺈِن ﻟﱠ ْﻢ ﺗ َ ْﻔﻌَﻠُﻮا ﻓَﺄْذَﻧُﻮا ِﺑ َﺤﺮْ ٍ
ﺳﻮ ِﻟ ِﮫ ۖ َوإِن ﺗ ُ ْﺒﺘ ُ ْﻢ ﻓَﻠَ ُﻜ ْﻢ ُر ُء ُ
وﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻷﺻﺤﺎﺑﮫ) :أﺗﺪرون ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻓﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﻻ درھﻢ ﻟﮫ وﻻ
ﻣﺘﺎع ،ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ :ﻟﯿﺲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻔﻠﺲ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻣﻦ ﯾﺄﺗﻲ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﺑﺤﺴﻨﺎت أﻣﺜﺎل اﻟﺠﺒﺎل ،ﯾﺄﺗﻲ وﻗﺪ ظﻠﻢ
ھﺬا وﻟﻄﻢ ھﺬا وأﺧﺬ ﻣﻦ ﻋﺮض ھﺬا ،ﻓﯿﺄﺧﺬ ھﺬا ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﮫ وھﺬا ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﮫ ﻓﺄن ﺑﻘﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻲء أﺧﺬ ﻣﻦ ﺳﯿﺌﺎﺗﮭﻢ ﻓﺮد ﻋﻠﯿﮫ ﺛﻢ
ﺻﻚ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر().(11

ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :اﻹﻓﻼس ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻲ:
اﻹﻓﻼس ﻛﻨﻈﺎم ﺧﺎص ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺗﺮﺟﻊ أﺻﻮﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮو ﻣﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ اﻷﺳﺎس اﻷول اﻟﺬي ﻗﺎم ﻋﻠﯿﮫ
ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس ،ﺣﯿﺚ أﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺪﻧﻲ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮوﻣﺎن ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ وأﺑﺎﺣﻮا ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
أﻣﻮال اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺟﻤﻠﺔً واﺣﺪة وﺑﯿﻌﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺰاد ﻣﻊ ﺗﻌﮭﺪ ﻣﻦ ﯾﺮﺳﻮ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺰاد ﺑﺪﻓﻊ دﯾﻮن اﻟﻤﺪﯾﻦ ) ، (12وﻗﺪ أﺧﺬت
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪن اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ وأدﺧﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺟﺒﺘﮭﺎ ﺣﺎﺟﮫ
اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻨﮭﺎ أﻧﻈﻤﺔ ﺟﺪﯾﺪه ﻣﺜﻞ ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ وﺣﻠﻮل آﺟﺎل اﻟﺪﯾﻮن ﺑﺎﻹﻓﻼس وﻗﻮاﻋﺪ ﻓﺘﺮة
اﻟﺮﯾﺒﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﯾﻮن

)(13

ﺛﻢ اﻧﺘﻔﻞ ﻧ ﻈﺎم اﻹﻓﻼس إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﯿﺚ ﺻﺪر اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻋﺎم 1673م ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺤ ﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻨﮫ ،ﻏﯿﺮ
أن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻛﺎﻣﻞ  ،ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺪﻋﻮي اﻟﺒﻮﻟﯿﺼﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم 1807م ﺻﺪرت ا ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ وﺧﺼﺼﺖ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻺﻓﻼس ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس،

) (2د .ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻔﯿﻖ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺼﺮي ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  ،1951 ،ص.337
) (3ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم ﻣﺪﻛﻮر ،اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ،اﻟﻘﺎھﺮة  ،1961،ص.17
) (4اﻵﯾﺔ ) (279ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.
) (5اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،دار طﯿﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﺮﯾﺎض ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ 1427ھـ 2006-م ،ص . 1200-1199
) (6د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪراوي ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻘﺎھﺮة  ،1948،ص.4
) (1د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺸﻮراﺑﻲ ،اﻹﻓﻼس ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ1988 ،م ،ص .4
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إذ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻲ أن ﺷﮭﺮ اﻹﻓﻼس ﯾﻜﻮن ﺑﺤﻜﻢ وأوردت أﺣﻜﺎم ﻟﻐﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ أدارة أﻣﻮاﻟﮫ وﺑﻄﻼن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟﺮﯾﺒﺔ وﻋﻠﻰ أن ﯾﺪﯾﺮ أﻣﻮال اﻟﻤﻔﻠﺲ وﻛﯿﻞ ﯾﻨﺘﺨﺒﮫ اﻟﺪاﺋﻨﻮن وﺗﻤﯿﺰت ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻣﺔ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ أﺧﺬ اﻟﻤﺪﯾﻦ
ﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺴﮫ أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﺳﺒﺐ إﻓﻼﺳﮫ وﺣﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،وﺗﻢ اﻟﻐﺎءه
اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺸﺪه ﺣﯿﺚ ﻧ ﱠ
)(14

وﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻨﺔ  1967ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﺗﺼﻔﯿﺔ اﻷﻣﻮال واﻹﻓﻼس اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺘﻔﺎﻟﯿﺲ

ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻹﻓﻼس ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻌﻮدي:
ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وأﺧﺬت ﻋﻨﮫ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻻﻓﻼس ،ﺟﺎء ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس
وﻗﻮاﻋﺪه ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري )ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )(32
وﺗﺎرﯾﺦ 1350/01/15ھـ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ) (103اﻟﻰ ) ،(137وﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮاﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻹ ﻓﻼس اﻟﺼﺎدر
ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (16/وﺗﺎرﯾﺦ 1416/09 /04ھـ .ﺣﯿﺚ ﺻﺪر ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ ر ﻗﻢ )م(50/
وﺗﺎرﯾﺦ  1439/05/28م اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎء اﻟﻤﻮاد اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ) (103اﻟﻰ )،(137
وإﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮاﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (16/وﺗﺎرﯾﺦ 1416/09/04ھـ ،وإﻟﻐﺎء ﻣﺎ
ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻌﮫ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم.
أﺧﯿﺮا ً ﺟﺎء ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﻮاﻛﺒﺎ ً ﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ا ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
وﺗﺤﺪﯾﺚ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﻮاﻛﺐ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار ،وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻸﺷﺨﺎص واﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة واﻻﺳﺘﻔ ﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺴﺮ اﻟﻰ اﻟﯿﺴﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ أدوات وإﺟﺮاءات ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻐﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ
ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاء اﻹﻓﻼس أن ﯾﺒﺎﺷﺮ أي إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ أطﺮاف اﺧﺮى أو أن ﯾﺘﻘﺪم
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻟﮫ ﻗﺒﻞ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاء اﻹﻓﻼس أو أن ﯾﺘﻘﺪم ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أوراق ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﮫ.
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ﺣﻮل اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻐﻞ ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل إﻧﮫ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ ،ورأي آﺧﺮ ﯾﺮي أﻧﮫ ﻧﺰعٌ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ا ﻟﻤﻔﻠﺲ،
أﻣﺎ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﻗﺮر ﺑﺄﻧﮫ ھﻮ اﻟﺤ ﺠﺰ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷﻣﻮال اﻟﻤﻔﻠﺲ وﯾﻘﻊ ھﺬا اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﺑﻤﺠﺮد ﺻﺪور ﺣﻜﻢ
ﺷﮭﺮ اﻹﻓﻼس.

) (2ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻣﻲ اﻟﺒﻜﺮي ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺠﺪﯾﺪ ،اﻻﻓﻼس واﻟﺼﻠﺢ اﻟﻮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻻﻓﻼس،
اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ،دار ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻟﺴﻨﺔ 2003م ،ص .75
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ودار ﺟﺪل ﻓﻘﮭﻲ ﺣﻮل ﺗﻜﯿﯿﻒ ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻋﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ
اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاء اﻹﻓﻼس ﻓﻲ ﻣ ﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ .أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺪﯾﻦ
اﻟﻤﻔﻠﺲ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫ ﻓﺈن اﻟﺘﺼﺮف ﯾﻜﻮن ﺻﺤﯿﺤﺎ ً وﯾﻨﺘﺞ آﺛﺎره ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻹﺟﺮاء واﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
)(15

أﻣﻮاﻟﮫ.

ﻧﺺ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )  (171اﻟﻔﻘﺮة ) (4أﻋﺘﺒﺮ أي ﺗﺼﺮف ﯾﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﯿﻦ اﻹﻓﻼس ﺑﺎطﻼً) :ﯾُﻌﺪ
ﺑﺎطﻼً ﻛﻞ ﺗﺼﺮف ﯾﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﻼس ،وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ – ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻟﺠﻨﺔ ا ﻹﻓﻼس-أن ﺗﻘﻀﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻷﺻﻮل أو ﺑﻤﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ )ﺣﺴﻨﻲ اﻟﻨﯿﺔ( وﻟﻠﻤﺘﻀﺮر أن ﯾﺘﻘﺪم ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ(.
وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺠﺰ ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ أﻣﻮاﻟﮫ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ،ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮﯾﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ھﺬه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺻﺤﯿﺤﮫ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﮭﺎ ) ،(16ﻓﺎﻟﻐﻞ ﻻ ﯾﺆدي اﻟﻲ ﻧﺰع ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ أو ﻧﻘﺼﺎن أھﻠﯿﺘﮫ ﺑﻞ ﯾﻈﻞ
ﻣﺎﻟﻜ ﺎ ّ ﻟﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﯿﻌﮭﺎ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﻈﻞ أھﻼّ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ وﻻ ﯾﻜﻮن ﺗﺼﺮﻓﮫ ﺑﺎطﻼ ّ وإﻧﻤﺎ ﺻﺤﯿﺤﺎ ً ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﮫ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ،وﻻ ﯾﻨﺘﺞ اﺛﺎره اﻻﱠ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ واﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻷﻣﻮاﻟﮫ ﻷن ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ﺟﺎءت ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ داﺋﻨﻲ
)(17

اﻟﻤﻔﻠﺲ

ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺪ طﻠﺐ أي
إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻣﯿﻦ ﻣﺪرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻣﻨﺎء اﻹﻓﻼس ﺑﺄن ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ إدارة ﻧﺸﺎطﮫ واﻟﻮﻓﺎء
ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻹﺟﺮاء .ﺣﯿﺚ ﻧﺺ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺴﻌﻮدي) :ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ
ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ – أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺪ طﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻣﯿﻦ ﻣﺪرج
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻣﻨﺎء ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ إدارة ﻧﺸﺎطﮫ واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح
اﻹﺟﺮاء().(18
ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (50/وﺗﺎرﯾﺦ 1439 /05/28م اﺷﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد )  ( 7ﺳﺒﻌﺔ إﺟﺮاءات ،وھﻲ :إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ،وإﺟﺮاء اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ،وإﺟﺮاء إﻋﺎدة
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وإﺟﺮاء إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ،وإﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ،واﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ،و إﺟﺮاء
اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ .ﻟﻜﻦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺎدة )  (5ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺈن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺑﻐﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ وﻧﺸﺎطﮫ ﺑﻤﺠﺮد
ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻄﻠﺐ ،ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ اﻟﺜﻼث وﻻ ﯾﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى.
وﺗﻌﯿﯿﻦ أﻣﯿﻦ اﻓ ﻼس ﻟﯿﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ إدارة ﻧﺸﺎطﮫ ،ﯾﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ )ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ( وﯾﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ
اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻠﺲ( ،ﻓﻼ ُﯾ ﺘ َﺼﻮر أن ﺗﻜﻮن ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ أﻣﯿﻨﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﺘﺼﺮف
اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (100ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس ﻋﻠﻰ ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إدارة ﻧﺸﺎطﮫ،

) (1اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻔﻘﻲ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري " اﻻﻓﻼس – اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ – ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻮك" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 84
) (2د .ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻔﯿﻖ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺼﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.341
) (3د .ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ ،أﺣﻜﺎم اﻹﻓﻼس واﻟﺼﻠﺢ اﻟﻮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻟﺒﻨﺎن  ،2007 ،ص.171
وأﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ  1927/3/2أﻧﮫ وأن ﻛﺎن ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أﺷﮭﺎر إﻓﻼس اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺗﺨﻠﯿﮫ ﻋﻦ أﻣﻼﻛﮫ ورﻓﻊ ﯾﺪه
ﻋﻨﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ أ ﺿﺮار ﺑﺎﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻟﻠﺘﻔﻠﯿﺴﺔ إﻻ ﱠ أن اﻟﻤﻔﻠﺲ ﯾﺒﻘﻲ أھﻼً ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أن ﺗﻌﮭﺪاﺗﮫ
اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ.
) (5اﻟﻤﺎدة )  (5اﻟﻔﻘﺮة)أ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻹﻓﻼس.
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ﻋﻠﻰ أن ﯾﺤﻞ أﻣﯿﻦ اﻹﻓﻼس ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ إدارة ﻧﺸﺎطﮫ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻋﻠﻤﺎ ً
ﺑﺄن أي ﺗﺼﺮف ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ أي ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻷﻣﯿﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎ ً ﺑﺎطﻼً وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﺳﺘﺮداد
اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺴﻨﻲ اﻟﻨﯿﺔ وﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮداد أن ﯾﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮى
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ
ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﻔﻠﺲ ،وھﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻀﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﯿﺰ ﻟﻠﻤﻀﺮور اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ

)(19

ﻗﺪ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاء اﻹﻓﻼس اﻷﺿﺮار ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ داﺋﻨﯿﮫ إﻣﺎ ﺑﺈﺧﻔﺎء اﻷﻣﻮال أو ﺗﺒﺪﯾﺪھﺎ وﺗﺒﺬﯾﺮھﺎ ،أو ﯾﻘﻮم
ﺑﺘﻔﻀﯿﻞ ﺑﻌﺾ داﺋﻨﯿﮫ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ أو اﻟﺘﻮ اطﺆ ﻣﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﺻﻮﻟﮫ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺮص اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺮك اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ إدارة ﻧﺸﺎطﮫ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺼﯿﻠﺔ
ﺑﯿﻊ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ.

أوﻻً :اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ:
ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸ ﮭﺮ اﻹﻓﻼس ،إﺟﺮاء أي ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﯿﮭﺎ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ
ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ أﻋﻤﺎل اﻹدارة ،ﻛﺎﻹﯾﺠﺎر ،اﻟﻘﺮض ،اﻟﺒﯿﻊ ،أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق أو اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺪﯾﻮن أو
ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻓﺎﺋﮭﺎ أو ﻋﻘﺪ دﯾﻮن ﺟﺪﯾﺪه ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﯾﻮﻧﮫ ،أو أن ﯾﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﻟﮫ ﻣﻦ
ﺣﻘﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ .وإﻧﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻰ أﻣﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻣﻨﺎء اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ ).(20
ﻗﺮرت اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض أن إﻗﺮار اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟﺪاﺋﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﮫ ﺑﻌﺪ
اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻹ دارﯾﺔ ،وﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪاﺋﻦ أي ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﻤﻠﻜﮫ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﺎر وﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺎ ﯾﺴﻨﺪ دﻋﻮاه
ﻏﯿﺮ إﻗﺮار اﻟﻤﺪﯾﻦ ،وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻗﺮاره ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﯿﮫ ،ﻷن ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺄﻋﯿﺎن ﻣﺎﻟﮫ ﻓﻠﻢ ﯾﻘﺒﻞ اﻹﻗﺮار
ﻋﻠﯿﮫ ).(21
وﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻓﺎء اﻟﻤ ﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ دون ﻣﻌﺎرﺿﮫ ﻣﻦ
وﻛﯿﻞ اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ) ،(22وأﯾﻀﺎ ً ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ إﺷﮭﺎر اﻹﻓﻼس ﺑﯿﻦ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ ودﯾﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺤﻖ وﻧﺠﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ

)(23

) (1د .ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻌﻜﯿﻠﻲ ،اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ،اﺣﻜﺎم اﻻﻓﻼس واﻟﺼﻠﺢ اﻟﻮاﻗﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .91
) (2د .ﻋﺪﻧﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺮ ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﺣﻜﺎم اﻻﻓﻼس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.361
) (1اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ رﻗﻢ ) (7300ﻟﻌﺎم 1440ھـ.
) (2اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ) (600ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺼﺮي ،واﻟﻤﺎدة ) (1 /501ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
) (3د .ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻌﻜﯿﻠﻲ ،اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري -اﺣﻜﺎم اﻻﻓﻼس واﻟﺼﻠﺢ اﻟﻮاﻗﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 92
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وﯾﺼﺒﺢ اﻷﻣ ﯿﻦ ھﻮ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ أﻣﺎم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ،وﯾﻤﺘﻠﻚ ﺣﻖ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﺎوى ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ
واﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ،واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻛﯿﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻋﺎوى أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
وﻏﯿﺮھﺎ.
ﺣﯿﺚ ﺻﺪر ﻣﺆﺧﺮا ً ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟ ﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺗﺄﻛﯿﺪا ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ إﺟﺮاءات
اﻹﻓﻼس ﺳﻤﺢ ﺑﺘﻤﻜﯿﻦ أﻣﻨﺎء اﻹﻓﻼس ﻣﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو إﺟﺮاءات ﺗﺨﺺ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻷﻣﯿﻦ اﻹﻓﻼس ﺑﺈدارة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻦ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ).(24
ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن إﺟﺮاء إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ أﻣﯿﻦ اﻹﻓﻼس ﻣﺸﺮﻓﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاء وﻻ ﺗﻐﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺘﻤﻜﯿﻦ أﻣﯿﻦ اﻹﻓﻼس ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻘﻂ  ،أﻣﺎ
اﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ او اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ أو اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﻐﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻷﻣﯿﻦ اﻹﻓﻼس ﺑﺈدارة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﯾﻦ إدارة ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻋ ﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﺪة أو ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ أو ﻣﺤﺠﻮزة ﺑﺄي أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﺗﻨﻔﯿﺬي اﺳﺘﻨﺎدا ً ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﻷﻣﯿﻦ
اﻹﻓﻼس ﺑﺈدارة ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺪﯾﻦ واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ.
ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺠﺪة أﻋﻄﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻣﯿﻦ اﻹﻓﻼس اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺟﮭﺔ ذات ﺧﺒﺮة وﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻌﻘﺎرات ﻹﻧﮭﺎء اﻹﺟﺮاءات وﺗﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻮﺟﻮد إﺷﻜﺎﻻت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﮭﺎت ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ ).(25
ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ "اﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ"
ﺗﻌﯿﯿﻦ )ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﻼس(

)(27

)(26

اﻋﺘﺒﺮ أي ﺗﺼﺮف ﯾﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ﺑﻌﺪ

ﺑﺎطﻼً ،وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ أﻣﺎﻣﮭﺎ إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ

اﻹﻓﻼس أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ أو ﺑﻤﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً وأن ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺴﻨﻲ اﻟﻨﯿﺔ،
وﻟﻠﻤﺘﻀﺮر أن ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺪﻋﻮى ﺗﻌﻮﯾﺾ ).(28
وﻣﻦ ﻣﮭﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﻼس أﯾﻀﺎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺷﺒﮭﺔ ﺟﺮﯾﻤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻹﻓﻼس وإﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻟﻠﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻹﯾﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻷن إﺟﺮاءات اﻹﻓﻼس ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وأﯾﻀﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاء )اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ( او )اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ( ،أي ﺗﺼﺮف ﯾﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
أﻣﯿﻦ اﻹﻓﻼس ﯾﻜﻮن ﺑﺎطﻼً وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ أو ﺑﻤﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﻛﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
ﺣﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺴﻨﻲ اﻟﻨﯿﺔ وﻟﻠﻤﺘﻀﺮر أن ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﺪﻋﻮى ﺗﻌﻮﯾﺾ ) . (29وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن طﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮداد ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ﯾﻜﻮن ﺑﻄﻠﺐ ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﻼس ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ أو اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ
ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ.

) ( 4ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ) (41039914وﺗﺎرﯾﺦ 1441 /06 /08ھـ.
) (5اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ رﻗﻢ ) (4701ﻟﻌﺎم 1440ھـ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺟﺪة.
) (6ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎ دة )اﻻوﻟﻰ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻧﮫ) :اﺟﺮاء ﯾﮭﺪف اﻟﻰ ﺑﯿﻊ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ
ان ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت اﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ او اﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﺗﺤﺖ إدارة ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﻼس(

) (7أُﺳﺴﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﻼس ﺑﻘﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ) (623وﺗﺎرﯾﺦ 24/12 /1439ھـ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺎدة )اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ﻣﻦ
ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (50 /وﺗﺎرﯾﺦ 28/05/1439ھــ وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ
واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ،وﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
) (1ا ﻟﻤﺎدة ) (171اﻟﻔﻘﺮة ) (4ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس.
) (2اﻟﻤﺎدة ) (100اﻟﻔﻘﺮة )  (3ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس.
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ﻋﻠﻰ أن ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻ ﯾﻌﻨﻰ أﻧﮭﺎ ﺑﺎطﻠﮫ وإﻧﻤﺎ ﺗُﻌﺪ ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻧﺎﻓﺬه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ وﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ ،وﯾﺠﻮز
ﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ أن ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﮫ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﻌﺪ إﺷﮭﺎر إﻓﻼﺳﮫ إذا ﻗﺪر أن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ .وﯾﺠﻮز
ﻟﻠﻮﻛﯿﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ واﻟﻐﯿﺮ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ
رﺟﻮع اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻋﻠﻰ رأس ﺗﺠﺎرﺗﮫ ).(30

ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺎرة:
أﯾﻀﺎ ﻏ ﻞ اﻟﯿﺪ ﯾﺸﻤﻞ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻜﺎﺑﮫ أي ﻓﻌﻞ ﺿﺎر ﺳﻮاء ﻋﻤﺪي أو ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪي وﺳﻮاء وﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ
ﻧﻔﺴﮫ أو أﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﮫ ﻓﺈذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺛﻢ ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻌﺪ إﺷﮭﺎر اﻹﻓﻼس ﻓﺎن ﻟﻠﻤﻀﺎر ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﯾﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻐﺮﻣﺎء ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﮫ ﺑﮫ ﻷن ﺣﻘﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻦ وﻗﺖ
وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر

)(31

ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ:
ﯾﻤﺘﺪ ﻧﻄﺎق ﻏﻞ اﻟﯿﺪ اﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أو اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﻣﻮال واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻏﻠﺖ ﯾﺪه ﻋﻦ
إدارﺗﮭﺎ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺮك ﻟﮫ ﻓﺮﺻﺔ ا ﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﮫ ،وﺗﻮﺣﯿﺪ إدارة اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ
وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮھﺎ) ، (32وﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ أو ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﺪ
ﺷﮭﺮ اﻓﻼﺳﮫ ،ﺑﻞ ﯾﻤﺘﺪ ذﻟﻚ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻹﻓﻼس ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻣﺪﻋﯿﺎ ً أو ﻣﺪﻋﻰ
ﻋﻠﯿﮫ ،وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺎﺻﻢ ﻓﯿﮭﺎ ،وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺪﺧﻠﮫ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ أي دﻋﻮي ﻣﻨﻈﻮره
أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﻏﻞ ﯾﺪه ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻓﯿﮭﺎ

)(33

ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ) :ﺑﻤﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ طﺎﻟﺒﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ
اﻟﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى -ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺠﺪة ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ -وﺣﯿﺚ ﺳﺒﻖ أن ﺻﺪر
ﻟﮭﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺠﺪة ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ،وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﻼس ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺈدارة
اﻹﺟﺮاء وﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إدارة ﻧﺸﺎطﮫ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﻼس ھﻲ ﻣﻦ ﻟﮭﺎ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ .ﻋﻠﯿﮫ رﻓﻀﺖ
)(34

اﻟﺪﻋﻮى(

وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ أن ﯾﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺸﺄن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﻏﻞ اﻟﯿﺪ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺨﺼﮫ وأن ﺗﺮﻓﻊ ﺿﺪه اﻟﺪﻋﺎوي
اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ أو ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪه ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺰوﺟﯿﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ،
واﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ) ،(35ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﻔﻠﺲ
ﻓﻲ أي دﻋﻮى ﻣﻨﻈﻮره أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﺸﺄن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ،ﻷن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﮫ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ،

) (3ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﻘﻲ ،اﻻﻓﻼس واﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ،دار ﺑﻠﻘﯿﺲ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،2013،ص71
) (4ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺪﻛﻮر وﻋﻠﻰ ﯾﻮﻧﺲ ،اﻻﻓﻼس ،اﻟﻘﺎھﺮة ،1956 ،ص.95
) (5اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .164
) (6د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻗﺮﻣﺎن ،اﻻوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻻﻓﻼس واﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮاﻗﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺮﯾﺎض،2012 ،
ص337
) (1ﺣﻜﻢ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ رﻗﻢ ) (713ﻟﻌﺎم 1440ھـ.
) (2د .ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻌﻤﺮ ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﺣﻜﺎم اﻻﻓﻼس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .362
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و ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ أن ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻤﻔﻠﺲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﮫ ،ﻷن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ وإﻧﻤﺎ ﯾﺤﻘﻘﮭﺎ .
ﯾﺒﻘﻲ ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إدارة أﻣﻮاﻟﮫ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ً طﺎﻟﻤﺎ ﺑﻘﯿﺖ اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ﻗﺎﺋﻤﮫ ،وﻻ ﯾﺰول اﻻﻧﺘﮭﺎء ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ أو
ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻈﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻔﻞ اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ أﻣﻮاﻟﮭﺎ ،ﻷن ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﮫ اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ،وإﻧﻤﺎ
ھﻮ ﻣﺠﺮد إﯾﻘﺎف ﻹﺟﺮاءاﺗﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺴﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ

)(36

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ﻷﻣﻮال اﻟﻤﻔﻠﺲ وﺣﻘﻮﻗﮫ
ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮة واﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻠﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﺒﺐ اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌ ﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه
اﻷﻣﻮال ﻓﻔﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﺑﯿﺎن اﻷﻣﻮال واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ اﻻﻣﻮال واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺸﻤﻠ ﮭﺎ اﻟﻐﻞ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:
اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﻐﻞ
أن ﻏﻞ ﯾﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﯿﺎزة أﻣﻮال اﻟﻤﺪﯾﻦ إﻟﻲ أﻣﯿﻦ اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ،وﯾﺸﻤﻞ أﻣﻮاﻟﮫ اﻟﺤﺎﺿﺮة ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ أم ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﺎرﺗﮫ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ) ،(37ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎول ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ﺟﻤﯿﻊ
اﻷﻣﻮال و اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﻜﺘﺴﺒﮭﺎ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﻌﺪ إﺷﮭﺎر إﻓﻼﺳﮫ ﺳﻮاء آﻟﺖ إﻟﯿﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﯿﺮاث أو اﻟﻮﺻﯿﺔ أو اﻟﮭﺒﺔ أو ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت

)(38

ﻓﺈذا آﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﻠﺲ وھﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻓﻼس ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺔ ،ﻓﺄن ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎء داﺋﻨﻲ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ ﻻ ﺗﺮﻛﺔ
أﻻ ﱠ ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺪﯾﻮن .وﻣﺎدام ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ﻻ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﺺ اﻷھﻠﯿﺔ – ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ أن ﯾﻤﺎرس ﺗﺠﺎرة ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻐﯿﺮ أﻣﻮال
اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ،ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﺈن ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ أن ﯾﺨﺼﻢ ﻣﻨﮫ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﻨﻔﻘﺘﮫ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻓﺎﺿﻲ
اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ،وإذا ﺗﺮﺗﺐ ﻓﻲ ذﻣﺘﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺠﺎرة دﯾﻮن ﺟﺪﯾﺪه ﻓﺈن ھﺆﻻء اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻻ ﯾﺸﺘﺮﻛﻮن ﻣﻊ داﺋﻨﻲ اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ﻓﻲ
)(39

ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻐﺮﻣﺎء ،ﻷن دﯾﻮﻧﮭﻢ ﻧﺸﺄت ﺑﻌﺪ أﺷﮭﺎر اﻹﻓﻼس وﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﺑﺎﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺠﺪﯾﺪة

ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﺴﻌﻮدي ﺗﻨﺎول اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ ذو اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺒﺮأ ﻣﻦ دﯾﻦ
ﻣﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ذﻣﺘﮫ ،ﺣﯿﺚ اوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎري أو ﻣﮭﻨﻲ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ ﺧﻼل )(24
ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻧﮭﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ .أﻣﺎ إذا آﻟﺖ إﻟﯿﮫ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺪة أﻣﻮال ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ ﺑﻄﻠﺐ
ﺗﻮزﯾﻊ ذ ﻟﻚ اﻟﻤﺎل ،وﯾﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﯿﺮ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ):(40
 /1ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺎل ﺑﻤﺎ ﯾﻮﻓﺮ ﻟﮫ وﻟﻤﻦ ﯾﻌﻮﻟﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف.
 /2ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺎل ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎطﮫ اﻟﺘﺠﺎري إن وﺟﺪ.

) (3د .ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻌﻜﯿﻠﻰ ،اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ،اﺣﻜﺎم اﻻﻓﻼس واﻟﺼﻠﺢ اﻟﻮاﻗﻲ ،ج  ،3دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﯾﻊ2011 ،ص.8
) (4د .ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻔﯿﻖ ،اﻟﻔﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺼﺮي ،ج ،2اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،1951 ،س .341
) (5د .ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻌﻜﯿﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ،اﺣﻜﺎم اﻻﻓﻼس واﻟﺼﻠﺢ اﻟﻮاﻗﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.88
) (1اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .88
) (2اﻟﻤﺎدة ) (21اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻹﻓﻼس.
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 /3ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺎل ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺣﺼﺘﮫ وأوﻟﻮﯾﺘﮫ.
أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻘﺪم اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي آل إﻟﯿﮫ ﺧﻼل اﻷرﺑﻊ و ﻋﺸﺮون ﺷﮭﺮا ً ﻣﻦ إﻧﮭﺎء
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﯾﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي آل ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ ،وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﺣﻘﯿﺔ
اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﯾﻮﻧﮭﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺪﯾﻮن اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ ،ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﮭﺖ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ وﺗﺼﻔﯿﺔ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻮل ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺪ اﺋﻨﯿﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺪﯾﻮن اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﮭﻢ وﻻ ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ إﻻ ﱠ إذا وﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﯾﻮن ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ اﻹﺑﺮاء.
وإذا وﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﯾﻮن ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ اﻹﺑﺮاء ﻓﺈن أي دﻋﻮى ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺳﻤﺎﻋﮭﺎ .وﻧﺺﱠ ﻧﻈﺎم
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ) (15ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ً ﯾﻜﻮن ا ﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﯾﺠﻮز ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﯾﻮﻧﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ
اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻓﻲ ﺣﺎل ظﮭﺮ ﻟﮫ ﻣﺎل ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ھﺬه اﻟﻤﺪة ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ
ﻟﺴﻘﻮط اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ).(41
ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻧﻈﺎم اﻻﻓﻼس وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺗﻨﺎول إﺟﺮاءا ت ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾ ﻦ ذو اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﮭﺎء إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺠﺎھﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺟﺮاءات اﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ ذي اﻟﺼﻔﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ،
ﺣﯿﺚ أن اﻟﻨﻈﺎم أوﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (124اﻟﺘﺰاﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯿﻦ ﺑﺈﯾﺪاع ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎء إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻹﻓﻼس
واﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،ﻣﻊ ﺷﻄﺐ ﻗﯿﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .وﺷﻄﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ ذو اﻟﺼﻔﺔ
اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﯾﻌﻨﻲ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ .ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺘﺼﻮر أن ﺗﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻻ وﺟﻮد ﻟﮫ ﺑﺪﯾﻮن
ﻣﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ ذﻣﺘﮫ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻷﻣﻮال واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﻐﻞ
ذﻛﺮﻧﺎ أن ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ﯾﺘﻨﺎول ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻣﻮال واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﻔﻠﺲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ،
وﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺮج اﻻﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻻﻧﻌﺪام ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ،وﯾﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ھﺬه اﻻﻣﻮال،
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻔﻠﺲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﻨﻘﻮﻻت ،واﻟﺜﯿﺎب ،واﻻﻏﺬﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ وأﺳﺮﺗﮫ ،واﻻﻣﻮال اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﺪﯾﻦ
واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﯿﺮ ﻛﺄﻣﻮال زوﺟﺘﮫ وأﻣﻮال ﻣﻦ ھﻮ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻮﻻﯾﺘﮫ

)(42

ﻓﺎﻷﻣﻮال واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﻏﻞ اﻟﯿﺪ ﺗﺒﻘﻲ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ ﺣﻖ ادارﺗﮭﺎ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ دون أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﮫ ﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ،
وﻗﺪ أﺧﺮج اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﯿﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺣﺠﺰھﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺠﺰ وﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﺣﺠﺰه
ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺠﺰ وﺣﺠﺰه ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻹﻓﻼس

)(43

إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺪﯾﻦ "ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ" ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻮﻓﺮ ﻟﮫ وﻣﻦ ﯾﻌﻮﻟﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ،واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﺪد ﻣﻘﺪار ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻷﻣﯿﻦ.
) (3اﻟﻤﺎدة ) ،(130اﻟﻤﺎدة ) (131ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.
) (1د ،ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻌﻤﺮ ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﺣﻜﺎم اﻻﻓﻼس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .359
) (2اﻟﻤﺎدة ) ( 114ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺴﻨﺔ 1350ھـ
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وﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﺻﻮل ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻛﻔﺎﯾﺘﮫ ﻣﻨﮭﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ ﻻ ﺗﺪرج
ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﺮح إﺟﺮاء إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ).(44
ﯾُﻘﺪم اﻟﻤﺪﯾﻦ طﻠﺐ ﻟﻸﻣﯿﻦ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ وﺣﺎﺟﺔ ﻣ ﻦ ﯾﻌﻮﻟﮭﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ،ﻓﯿﻘﻮم اﻷﻣﯿﻦ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻗﺘﺮاح ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ وﻣﻦ ﯾﻌﻮﻟﮭﻢ ،وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﺣﺪھﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﻣﻘﺪار ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻷﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺎن اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ وﻣﻦ ﯾﻌﻮﻟﮭﻢ ﻻ ﺗ ُﻀ ﱠﻤﻦ ﻓﻲ
ﻣﻘﺘﺮح إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺬي ﯾﺼﻮت ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ.
وﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺠﺰ ﻧﺠﺪ اﻧﮫ ﯾﻤﺘﻨﻊ ﺣﺠﺰ اﻻﺷﯿﺎء اﻷﺗﯿﺔ

)(45

اوﻻ :ﻣﺎ ﯾﻠﺰم اﻟﻤﺪﯾﻮن ﻟﻤﻌﯿﺸﺘﮫ وﻣﻌﯿﺸﺔ ﻋﯿﺎﻟﮫ وﻣﺎ ﻻ ﻏﻨﻲ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﻠﺒﻮﺳﺎت وأﺛﺎث اﻟﺒﯿﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎّ :اﻻدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺻﻨﻌﺘﮫ.
ﺛﺎﻟﺜﺎّ :أدوات اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻔﻼح ﻛﺒﻘﺮه وﺑﺰره وﻣﺤﺼﻮﻻﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰن.
راﺑﻌﺎ ّ :ﺑﯿﺖ اﻟﺴﻜﻨﻲ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﮫ وأﻣﺘﻌﺘﮫ زوﺟﺘﮫ واوﻻده.
وﯾﺘﺮك ﻟﻠﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎ ﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﺮﻛﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮل وﻋﻘﺎر ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻜﻨﮫ وﻣﺮﻛﺒﮫ اﻟﻤﻌﺘﺎد ،وﻻ ﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ
ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎت وﻣﺨﺼﺼﺎت ﺣﯿﺚ أﺟﺎز اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎ ﯾﻠﺰﻣﮫ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ أﺣﻮال ﻣﻌﯿﺸﺘﮫ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ أو ﻛﺴﻮة
وﻧﺤﻮھﻤﺎ

)(46

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
ا-ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻐﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻣﻦ ادارة اﻣﻮاﻟﮫ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ وﻣﻨﻊ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮد واﻟﻌﺒﺚ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ واﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻨﮭﻢ.
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Abstract:
This study aimed to identify the patterns of Iraqi youth’s use of social networks, and the role of
social networks in reporting news of the Tishreen demonstrations from the point of view of
Iraqi youth, and in motivating Iraqi youth to participate in the Tishreen demonstrations, the
study used the descriptive analytical approach, and the questionnaire was used as a tool for the
study The study consisted of 165 young people participating in the October demonstrations.
The study reached several results, the most important of which are: The most used social
networks by Iraqi youth were (Facebook), followed by Twitter, then YouTube, and finally
Instagram, and the largest percentage of Iraqi youth spent more than 3 hours browsing social
networks, and there was a role with a degree High for social networks in reporting news of the
October demonstrations and in motivating Iraqi youth to participate in them.

Keywords: social media, news reporting, October demonstrations, youth.
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﺷﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ،أدت إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺸﺮ ،ﻓﺒﺪأت ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻈﮭﻮر ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ،وﻗﺮﺑﺖ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻣﺒﺎدﺋﮭﻢ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ وﺟﻮد أﯾﺔ ﻗﯿﻮد.
وﻟﻘﺪ أﺗﺎﺣﺖ اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﯿﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﺘﺴﺎﺑﻘﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻷﺳﺮع ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘﻨﺎء ھﺬه
اﻟﮭﻮاﺗﻒ.
وﯾﺤﺎول اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻠﺒﻲ ﻟﮭﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ورﻏﺒﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼﻣﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻷﺧﺒﺎر وأﯾﻀﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺤﺮﯾﺔ ،واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺤﺮ ﻋﻦ ھﻤﻮﻣﮭﻢ وآﻣﺎﻟﮭﻢ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﯿﺚ ھﯿﺄت ﻟﮭﻢ ﺑﺚ أﻓﻜﺎرھﻢ وﺗﺼﻮراﺗﮭﻢ ،ﺑﻌﺪ أن ﻣﻜﻨﺘﮭﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻷدوات ا ﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﻟﺬا ﻓﺈن ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ دور ﻓﺎﻋﻞ وﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ آراء واﺗﺠﺎھﺎت
اﻟﺸﺒﺎب واﺗﺤﺎدھﻢ ﺗﺠﺎه ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺎ.
وﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﺳﻠﻄﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات
ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ.
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إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺷﮭﺪ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2019ﺗﻈﺎھﺮات ﺣﺎﺷﺪة اﺣﺘﺠﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮدي اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻨﺪدة ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮا ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﺘﻈﺎھﺮات ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺘﻮﺛﯿﻖ ﻓﯿﺪﯾﻮھﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻋﻠﻰ أرض ا ﻟﻮاﻗﻊ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻈﺎھﺮات ،وﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎھﺮات ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﮭﻢ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮرات اﻷﺣﺪاث واﻷﺧﺒﺎر أوﻻ ﺑﺄول.
ﻣﻦ ھﻨﺎ ﺟﺎءت إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆاﻟﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑـ:
ﻣﺎ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ ؟

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ:
ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 . 1ﻣﺎ أﻧﻤﺎط اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟
 .2ﻣﺎ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ؟
 . 3ﻣﺎ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ؟
 . 4ھﻞ ﯾﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ) (0.05≥αﺣﻮل وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻌﻮد ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ؟

أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﺄﺗﻲ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1أھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﯾﮫ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ رأي اﻟﺸﺒﺎب ﻧﺤﻮ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 .2ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر
ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ.
 .3اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻮ ﺻﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.

ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ:
اﻹطﺎر اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ :اﻟﻌﺮاق.
اﻹطﺎر اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ :اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  2019 /10 /25ﻟﻐﺎﯾﺔ .2019/12/25

61

www.ajrsp.com

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ | اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر | ﺗﺄرﯾﺦ اﻹﺻدار2020-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

ﻣﺤﺪدات اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﺤﺪدت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
 -1دﻻﻻت اﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﮭﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ.
 -2درﺟﺔ ﺻﺪق اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ وﺣﺮﺻﮭﻢ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺪراﺳﺔ.
 -3اﻗﺘﺼﺮت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب.

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
دور :ﻟﻐﺔ" :دار ﯾﺪور دورا ودوراﻧﺎً ،أي اﻟﺸﻲء ﻗﺪ ﺗﺤﺮك ﺑﺸﻜﻞ داﺋﺮة" )ﻣﺴﻌﻮد ،1998 ،ص(371
وﯾﻌﺮف اﺻﻄﻼﺣﺎ :ھﻮ ﻧﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ،وﻟﮫ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﺪد ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﺎﻋﻞ وھﻲ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ )ﺷﻌﺒﺎن ،ص(93
وھﻲ راﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاﻗﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،أي أﻧﮫ ﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻗﺪ ﺑﻠﻮرھﺎ اﻷﻓﺮاد )اﻟﻌﻤﺮ ،2006 ،ص.(362
وﺗﻌﺮف إﺟﺮاﺋﯿﺎ :اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﯾﮫ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ.
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ھﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ذات ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎھﺪة ﻣﺎ
ﺗﺤﺘﻮﯾﮫ ،أو رﺑﻤﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸ ﺻﺪﻗﺎء ﻓﻘﻂ ،وﺗﻌﻤﻞ ھﺬه اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻋﻠﻰ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ أﺷﺨﺎص ﻟﮭﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺎﯾﺎت
واﻷھﺪاف ،وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻵﺧﺮ )(Boyed & Ellison, 2007, p2
وھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﯾﺠﻤﻌﮭﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼھﺘﻤﺎﻣﺎت
وﺷﺒ ﻜﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ھﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺈرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،أو اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ،
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﻢ وأﺧﺒﺎرھﻢ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺮض )ﻓﻀﻞ ﷲ ،2010 ،ص(6
وﺗﻌﺮف إﺟﺮاﺋﯿﺎ :ھﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﺑﺂراﺋﮭﻢ ﺣﻮل أﺣﺪاث ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻣﻨﺸﻮرات ﺗﻢ ﻧﺸﺮھﺎ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺒﺎدل
اﻵراء.
اﻟﺸﺒﺎب :ھﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻄﻤﻮﺣﺎت ﻛﺒﯿﺮة وﻋﺮﯾﻀﺔ ،وأﻋﻤﺎر ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻞ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )(18-25
ﺳﻨﺔ )اﻟﻌﻄﺮي(2014 ،
وﺗﻌﺮف إﺟﺮاﺋﯿﺎ :ﻟﻐﺎﯾﺎت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺴﻦ ) (16ﺳﻨﺔ وﺣﺘﻰ ﺳﻦ اﻟـ
) (40ﺳﻨﺔ.
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ISSN: 2706-6495
اﻟﺘﻈﺎھﺮات  :ﻗﯿﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،أو ﻟﻠﺘﺄﯾﯿﺪ أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ أﻣﺮ ﻣﺎ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﮭﺘﺎﻓﺎت وﺷﻌﺎرات )اﻟﺒﺮﯾﺸﻲ ،2014 ،ص .(141
وﺗﻌﺮف إﺟﺮاﺋﯿﺎ :ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻌﺎم 2019م.
ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻌﺎم 2019م :ھﻲ ﺗﻈﺎھﺮات اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ  1ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ، 2019ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﺑﻘﯿﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﺮدّي اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .ووﺻﻠﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ
إﻟﻰ اﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ،وﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ واﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة.

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
دراﺳﺔ اﻟﺪﻟﯿﻤﻲ ) ( 2011ﺑﻌﻨﻮان" :اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ"
ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دور اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ ،واﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ
اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ،وﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻌﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ أھﻤﮭﺎ :أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﺛﻮرﺗﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ،
واﻟﺴﺒﺐ ﯾﻌﻮد ﻷﻧﮭﺎ ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس واﺧﺘﺼﺮت اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ،وأﯾﻀﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ وﻋﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮر
وﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﻛﻤﺎ وﺗﻮﺻﻠﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك أدى إﻟﻰ
ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات.
دراﺳﺔ ﻧﻮﻣﺎر )  (2012ﺑﻌﻨﻮان" :اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ"
ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ ﻗﺼﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ  280ﻣﻔﺮدة ،وﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻛﺄداة ﻟﻠﺪراﺳﺔ،
وأﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ،وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻌﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ أھﻤﮭﺎ :اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ھﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷھﻞ واﻷﺻﺪﻗﺎء وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ أﯾﻀﺎ ،ﺗﺒﯿﻦ وﺟﻮد ﻓﺮوﻗﺎت داﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ﺗﻌﻮد ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ ﻟﻠﻔﯿﺴﺒﻮك ،وأظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن
اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك ھﻮ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﻊ أﻗﺎرﺑﮭﻢ وأﺳﺮھﻢ وأﺻﺪﻗﺎﺋﮭﻢ.
دراﺳﺔ اﻟﺮﻋﻮد ) (2012ﺑﻌﻨﻮان" :دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ
اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻷردﻧﯿﯿﻦ"
ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
وﻣﺼﺮ ،واﻋﺘﻤﺪت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ،وﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻛﺄداة ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﯿﻨﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ  342ﻣﻔﺮدة اﺧﺘﯿﺮت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ واﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻷردن ،وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻌﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ
أھﻤﮭﺎ :ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪور اﻷﻛﺒﺮ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺤﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ
ا ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻻﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ،وأﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.
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ISSN: 2706-6495
دراﺳﺔ  ( 2012) Tufekei & Christopherﺑﻌﻨﻮان" :اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﺮار اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ:
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ"
ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠ ﻰ دواﻓﻊ اﻟﻤﺤﺘﺠﯿﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﯿﺪان اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ،وﺗﻮﺻﻠﺖ ا ﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ
أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺪواﻓﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك ،ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻣﺰودا رﺋﯿ ﺴﯿﺎ ﺑﻤﺼﺎدر ﺟﺪﯾﺪة
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﮭﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ.
دراﺳﺔ أﺑﻮ دﯾﮫ وﺧﻮرﺷﯿﺪ ) ( 2017ﺑﻌﻨﻮان" :اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻤﻨﺼﺎت ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻧﻤﻮذﺟﺎ"
ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ دور ﻣﻨﺼﺎت ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﻔﺰ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﺗﺒﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻤﺴﺤﻲ ،وﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ا ﻻﺳﺘﺒﯿﺎن
ﻛﺄداة ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ  217ﻣﻔﺮدة أﺧﺘﯿﺮت ﺗﺒﻌﺎ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ طﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻓﻲ اﻷردن ،وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻌﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ أھﻤﮭﺎ :إن ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻗﻼ ﻟﻸﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ
اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﺣﺮاﻛﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ،ﺑﻞ ھﻲ ﻣﺤﺮك ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺑﺴﺒﺐ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻋﻤﻠﺖ ﻛﺮاﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻨﺴﯿﻖ ﺣﺮﻛﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ،وﻟﻘﺪ ﻏﻄﺖ اﻷﺣﺪاث
أوﻻ ﺑﺄول ﻛﻤﺎ وﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،وﺑﺬﻟﻚ ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ زﺧﻢ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.

ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﺗﺘﻤﯿﺰ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن ﻋﯿﻨﺘﮭﺎ ھﻲ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،وأﻧﮭﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات
ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﺣﺴﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.

اﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ:
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
 -1اﻟﺘﺮاﺑﻂ :ﺣﯿﺚ أن ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ،ﻋﺒﺮ رواﺑﻂ ووﺻﻼت ﺗﻮﻓﺮ ﺻﻔﺤﺎت
ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت

ﺗﺆدي

ﻟﻠﺮﺑﻂ

ﺑﻤﻮاﻗﻊ

أﺧﺮى

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ

أﯾﻀﺎ،

وھﺬا

ﯾﻌﻤﻞ

ﻋﻠﻰ

ﺗﺴﺮﯾﻊ

واﻧﺘﻘﺎل

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

 -2اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﺣﯿﺚ أن ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺴﺮﯾﻊ
واﻟﻔﻌﺎل ،وھﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ )ﻣﻘﺪاد ،2013 ،ص .(27
 -3اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ واﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ :ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺨﺎﺻﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﻵراء ﺑﺼﻮرة
ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ وﺳﮭﻠﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮد ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وھﻮاﯾﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ )اﺑﺮاھﯿﻢ وآﺧﺮون ،2010 ،ص.(40
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 -4اﻟﻮﺿﻮح اﻟﮭﻮﯾﺎﺗﻲ :ﺣﯿﺚ أن ل ﺷﺨﺺ ﯾ ﺤﺐ أن ﯾﺘﻮاﺻﻞ وﯾﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ ،وھﺬا ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ دون
ﺗﺤﺎﯾﻞ أو ﻛﺬب )ﻋﻠﻲ ،2009 ،ص.(43
 -5اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ :ﺣﯿﺚ أن ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﺘﻨﻌﺪم اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،وﯾﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮد
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﻟﻠﻐﺮب واﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﯾﺔ ﻗﯿﻮد.
 -6اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ :وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻻﺷﺘﺮاك واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ،وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺠﮭﺪ
واﻟﻤﺎل ،وأﯾﻀﺎ اﻣﺘﻼك ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ ﻟﯿﺲ ﺑﺤﻜﺮ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال )اﻟﺤﻤﺪ،2014 ،
ص.(13
أﺑﺮز ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﻮاﻗﻊ ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺗﻌﺪ ھﻲ اﻷﺑﺮز أﻻ وھﻲ) :ﺧﻠﯿﻔﺔ ،2016 ،ص (114
-1ﻓﯿﺴﺒﻮك :ھﻮ أﺣﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳ ﺘﺨﺪام أدوات
اﻟﻤﻮﻗﻊ وﺗﻜﻮﯾﻦ رواﺑﻂ وﺻﺪاﻗﺎت ﺟﯿﺪة ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ،و ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﯿﻦ ﻛﺎﻟﺸ ﺮﻛﺎت
واﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﻟﻤﺮور ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ وﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﮭﻮﯾﺘﮭﻢ) .ﺧﻠﯿﻔﺔ ،2016 ،ص(114
-2ﺗﻮﯾﺘﺮ :ھﻮ أﺣﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺮت ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ
اﻟﺒﻠ ﺪان ﺳ ﻮاء ﻛﺎﻧ ﺖ ا ﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ أم اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ ،ﻓﮭﻮ ﻣﻮﻗ ﻊ ﻣﺨﺼ ﺺ ﻹرﺳ ﺎل ﺗﻐﺮﯾ ﺪات ﺻﻐﯿﺮة ﻛ ﺎن ﻟﮭ ﺎ اﻷﺛ ﺮ اﻟﻜﺒﯿ ﺮ ﻓ ﻲ
اﻷﺣﺪاث ،وﯾﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺳﻠﮭﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﯾﺘﺮ إﻟﻰ  280ﺣﺮﻓﺎ ﻟﻠﺘﻐﺮﯾﺪة اﻟﻮاﺣﺪة.
-3اﻧﺴﺘﻐﺮام :ھﻮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺒﺎدل اﻟﺼﻮر واﻟﻔﯿﺪﯾﻮ ،وھﻮ ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮرة أو
ﻓﯿﺪﯾﻮ ،وإﺿﺎﻓﺔ ﻓﻠﺘﺮ رﻗﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
-4اﻟﯿﻮﺗﯿﻮب :ﻋﻠﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﺧ ﺘﻼف ﺑﻌ ﺾ اﻵراء ﺣﻮل ﻛﻮن اﻟﯿﻮﺗﯿﻮب ﻣﻮﻗ ﻊ ﻟﻠﺘﻮاﺻ ﻞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ أم ﻣﻮﻗ ﻊ ﻟﺮﻓ ﻊ ﻣﻠﻔ ﺎت
اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ ،إﻻ أن ھﻨﺎك رأي ﯾﻘﻮل أﻧﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺸﺎطﯿﻦ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰه ﻋﻦ ﻏﯿﺮه وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎھﺪة
اﻟﻔﯿﺪﯾﻮھﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺈدﻻء آراءھﻢ ووﺿﻊ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ اﻟﻤﻨﺸﻮر
أﺳﻔﻞ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ وطﺮح ﺣﻮارات وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺘﺢ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ.
-5ﺳﻨﺎب ﺷﺎت :ھﻮ ﻣﻨﺼﺔ ﻧﺸﺮ ﻓﯿﺪﯾﻮھﺎت ﻗﺼﯿﺮة ،و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻮاﺻﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﺑﺚ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﻮرة،
واﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر ،وﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ ،وإﺿﺎﻓﺔ ﻧﺼﻮص ورﺳﻮﻣﺎت ،وإرﺳﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﯿﻦ ،وﯾﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﺮ ﻟﻘﻄﺎت وﻓﯿﺪﯾﻮھﺎت ﻟﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺮض ﻟﻘﻄﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﯿﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ  10ﺛﻮاﻧﻲ ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ
ﺣﺬف اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺟﮭﺎز اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ وﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﺨﻮادم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻨﺎب ﺷﺎت.
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﻮت دون اﺳﺘﺌﺬان ،وﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وھﻮ أداة
ﻓﺘﺎﻛﺔ إذا أﺳﻲء اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ،وأداة ﺷﺪﯾﺪة اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ إذا أﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ وﺗﻢ ﺗﻘﻨﯿﻨﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وھﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ.
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ISSN: 2706-6495
اﻟﺸﺒﺎب :اﻟﺪور واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت:
اﺧﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺚ ﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺤﺪده اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻣﻦ  24 -18ﺳﻨﺔ ،أو ﻣﻦ  30 -13ﺳﻨﺔ أو أﻗﻞ أو أﻛﺜﺮ ،وأﺷﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺮاﯾﺒﺔ أن اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻻ ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻋﻤﺮ اﻻﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ وﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ ،وھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
وإﺑﺮاز اﻟﻘﺪرات اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ )ﻏﺮاﯾﺒﺔ.(2010 ،
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،واﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺸﺒﺎب ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ  29-18ﺳﻨﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط واﻟﺤﯿﻮﯾﺔ وﺣﺐ اﻟﺤﺮﻛﺔ،
واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻛﺘﺴﺎب ﺧﺒﺮات ﺟﺪﯾﺪة )ﺧﻤﺶ وآﺧﺮون.(2016 ،
وﺷﺮﯾﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻟﮭﺎ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻤﯿﺰة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ طﺒﯿﻌﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺠﺴﺪي واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ،وﻗﺪ أﺷﺎرت اﻟﻤﺮاﺟﻊ إﻟﻰ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻌﺪ ﻗﻨﻮات أو أدوات ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻮﺻﯿﻞ
اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻻﺳﺮاع ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﻠ ﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺬﻟﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻮق ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ )اﻟﺤﻔﻨﺎوي.(2014 ،
وﻧﺮى أن ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ او اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺒﺎب ،ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺎوﻟﻮن اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ
اﻻﻏﺘﺮاب واﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺒﺎطﺆ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ )ﻏﺒﺎري.(2014 ،
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت واﻻﺷﺒﺎﻋﺎت:
ﺗﮭﺘﻢ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت واﻻﺷﺒﺎﻋﺎت ﺑﺪراﺳﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي ،ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎﺋﮭﺎ ﻷﻓﺮادھﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ
رﺳﺎﺋﻞ وﻣﻀﻤﻮن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺮﺻﺎﺻﺔ اﻟﺴﺤﺮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﺑﺄن اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ
ھﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺳﻠﺒﯿﺔ وﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻓﺘﺘﺼﺮف ﺑﻨﺴﻖ واﺣﺪ ،وأﺳﻠﻮب اﻷﻓﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ھﻮ ذو ﻗﻮة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )ﺣﺠﺎب ،2004 ،ص.(584
وﺗﺪرس ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت واﻻﺷﺒﺎﻋﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي ﺑﺄﺳﻠﻮب وظﯿﻔﻲ ﻣﻨﻈﻢ ،ﺣﯿﺚ أدى إدراك ا ﻟﻌﻮاﻗﺐ
اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻹدراك اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ھﻨﺎك ﺗﺤﻮﻻ ﻓﻲ رؤى اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻣﻦ أﻧﮭﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻠﯿﻲ ﻻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﮫ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ذا ت ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ
اﻧﺘﻘﺎء أﻓﺮادھﺎ ﻟﻤﻀﻤﻮن ورﺳﺎﺋﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )ﻣﻜﺎوي وآﺧﺮون ،2004 ،ص.(239
وﻗﺪ ﻟﺨﺺ ﻛﺎﺗﺰ  Katzاﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ) :اﻟﻄﺮاﺑﺸﻲ وآﺧﺮون ،2006 ،ص(261
-

إن ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﯿﻦ ھﻢ ﺟﻤﮭﻮر ﻧﺸﻂ ،وﯾﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻣﻌﯿﻨﺔ.
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-

أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﮭﻮر ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎر وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﯾﺮى أﻧﮭﺎ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ وﺑﯿﻦ إﺷﺒﺎع
اﻟﺤﺎﺟﺎت.

-

ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺷﺒﺎع اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻛﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ.

-

إن اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻟﺪﯾﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﺤﺪد اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ واھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ ودواﻓﻊ ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﯿﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﯾﺮاه اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ
إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ﻣﻨﮭﺎ.

-

إن اﻟﺠﻤﮭﻮر ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ طﺒﯿﻌﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮫ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت واﻻﺷﺒﺎﻋﺎت:

-

اﻓﺘﺮاض اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻨﺸﻂ :وھﻨﺎ ﺗﻔﺘﺮض اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ وﺟﻮد ﺟﻤﮭﻮر ﻋﻨﯿﺪ ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎ ﯾﺮد ھﻮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮫ وﯾﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﯾﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ
ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮى )ﻣﻜﺎوي وآﺧﺮون ،2004 ،ص.(243

-

اﻷﺻﻮل اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم :ﺣﯿﺚ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺗﺆدي ﻟﻮﺟﻮد ﺣﻮاﻓﺰ
وﺗﺤﺪد اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )ﺣﺴﻦ ،1991 ،ص .(21

-

دواﻓﻊ ﺗﻌﺮض اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم :ﺣﯿﺚ ھﻲ دواﻓﻊ ﻧﻔﻌﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻌﻠﻢ،
ودواﻓﻊ طﻘﻮﺳﯿﺔ ﻟﺘﻘﻀﯿﺔ وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ واﻟﻌﺮوب ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻛﺎﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﯿﺎﻟﯿﺔ واﻷﻓﻼم واﻟﻤﺴﻠﺴﻼت )أﻣﯿﻦ،
 ،2008ص.(67

-

اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم :ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺘﺞ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ دواﻓﻌﮫ وھﺬه اﻟﺪواﻓﻊ ﺗﺤﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ.

-

اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل :ﺣﯿﺚ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺨﺎص ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت واﻻﺷﺒﺎﻋﺎت ﯾﺮى أن دواﻓﻊ اﻷﻓﺮاد ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي
ﺑﮭﻢ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻹﺷﺒﺎع ،وﺗﻌﺘﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ
اﻻﺷﺒﺎﻋﺎت )ﻣﻜﺎوي وآﺧﺮون ،2004 ،ص.(247

-

إﺷﺒﺎﻋﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم :ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ :إﺷﺒﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺗﺸﻤﻞ ﻧﻮﻋﯿﻦ
)إﺷﺒﺎﻋﺎت اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ،إﺷﺒﺎﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( ،وإﺷﺒﺎﻋﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ وھﺬه ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮع اﻟﻮﺳﯿﻂ
اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮫ )اﻟﻄﺮاﺑﺸﻲ وآﺧﺮون ،2006 ،ص .(277

اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ واﻹﺟﺮاءات:
ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ ا ﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﮭﺪف ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ھ ﺬا اﻟﻤ ﻨﮭﺞ إﻟ ﻰ وﺻ ﻒ واﻗ ﻊ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت
واﻟﻈﻮاھﺮ ﻛﻤﺎ ھﻲ ،أو ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ إن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺪدة ،وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎت أو اﻗﺘﺮا ﺣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ إن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ ھﺬه اﻟﻈﻮاھﺮ) .اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ واﻟﺒﯿﺎﺗﻲ وﺧﻠﯿﻔﺔ ،2009 ،ص .(227
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ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﺑﺘﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻟﻠﻌﺎم  2019ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ
ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻠﻐﺖ )  (165ﻣﻔﺮدة.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻠﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ:
اﻟﺠﺪول) .(1ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻔﺌﺔ

اﻟﺘﻜﺮار %

ذﻛﺮ

113

68.9

أﻧﺜﻰ

51

31.1

ﺳﻨﺔ 18-20

6

3.7

ﺳﻨﺔ 21-25

46

28

ﺳﻨﺔ 26-30

40

24.4

أﻗﻞ ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ

16

9.8

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺳﻨﺔ

56

34.1

ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻤﺎ دون

18

11

دﺑﻠﻮم

27

16.5

ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

75

45.7

دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ

44

26.8

164

100

اﻟﻌﻤﺮ

اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﺟﺎء ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
اﻟﺠﻨﺲ :ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر ) ،(68.9%وﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ).(31.1%

اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ :اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ھﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(45.7%
اﻟﻌﻤﺮ :اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ھﻢ ﻣﻤﻦ ﺗﺰﯾﺪ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ  30ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(34.1%

أداة ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت:
ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ،وﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ وأﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ
وأﺳﺌﻠﺘﮭﺎ.
وﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺮت ا ﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ:
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اﻟﺠﺪول )  .(2ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺮت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻣﺤﺎﯾﺪ

ﻻ أواﻓﻖ

ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة

 5درﺟﺎت

 4درﺟﺎت

 3درﺟﺎت

 2درﺟﺔ

 1درﺟﺔ

ﺻﺪق أداة اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪق اﻷداة ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ وﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮭﻢ ﺗﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﻔﻘ ﺮات ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ اﻟﺼ ﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ،وﺗ ﻢ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻔﻘ ﺮات اﻟﺘ ﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ ﻟﺠﻌﻞ أداة اﻟﺪراﺳﺔ ذات ﺻﻼﺣﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.

ﺛﺒﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت اﻷ داة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎدﻟﺔ )ﻛﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ( ،ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ھﺬه اﻷداة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﻘﯿﺎس،
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﻣﺪى اﻻﺗﺴﺎق واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﻘﯿﺎس ،وﻣﺪى ﻗﯿﺎس ﻛﻞ ﺳﺆال
ﻟﻠﻤﻔﮭﻮم ،وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﻘﯿﺎس ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺜﺒﺎت )اﻟﻨﺠﺎر واﻟﺰﻋﺒﻲ.(142 ،2010،
اﻟﺠﺪول )  .(3ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺎت اﻻﺗﺴﺎق )ﻛﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ( ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ و اﻷداة اﻟﻜﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ

دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ

0.89

دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ

0.81

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول أﻋﻼه أن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺜﺒﺎت ﻟﻔﻘﺮات أداة اﻟﺪر اﺳﺔ
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ) ( 0.70ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ.

اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  SPSSﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ )اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ،واﻻﻧﺤ ﺮاف اﻟﻤﻌﯿ ﺎري ،واﻟﻨﺴ ﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾ ﺔ ،واﻟﺘﻜ ﺮار ،واﻷھﻤﯿ ﺔ
اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ُﺣﺪدت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
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ط

اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ – اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ

ﻮل

1- 5
=

اﻟﻔﺘﺮة =

= 1.33
3

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت

ﻟﯿﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
اﻟﺠﺪول )  .( 4اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮى

اﻟﻔﺘﺮة

اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

2.33 – 1

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

3.66 – 2.34

اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ

5 - 3.67

اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻻﺣﺎدي ).(One Way ANOVA
اﺧﺘﺒﺎر ت ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ).(Independent Sample T-test
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ.

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺎ أﻧﻤﺎط اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻢ اﯾﺠﺎد اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ،واﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ ﯾﺒﯿﻦ ذﻟﻚ:
اﻟﺠﺪول) .( 5أﻧﻤﺎط اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻔﺌﺔا
أي ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ

70

اﻟﺘﻜﺮار

%

أﺧﺮى

6

3.7

اﻻﻧﺴﺘﻐﺮام

10

6.1

اﻟﺘﻮﯾﺘﺮ

21

12.8

اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك

115

70.1
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اﻟﯿﻮﺗﯿﻮب

12

7.3

ﻣﺪة اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﻀﯿﮫ

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ

8

4.9

ﻓﻲ ﺗﺼﻔﺢ ﺷﺒﻜﺎت

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت

90

54.9

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ  3-ﺳﺎﻋﺎت

66

40.2

ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﻗﺎت

127

77.4

ﻓﺘﺮات ﺗﺼﻔﺤﻚ ﻟﺸﺒﻜﺎت

ﺻﺒﺎﺣﺎ

4

2.4

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ظﮭﺮا

3

1.8

ﻟﯿﻼ

30

18.3

اﻟﺤﺎﺳﻮب

14

8.5

اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل

150

91.5

164

100

ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻔﻀﻠﮫ ﻣﻦ
اﻷﺟﮭﺰة ﻟﺘﺼﻔﺢ ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Total

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ أن أﻛﺜﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮا ﻗﻲ
ﻛﺎﻧﺖ )اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك( ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (70.1%ﺗﻠﺘﮭﺎ اﻟﺘﻮﯾﺘﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(12.8%اﻟﯿﻮﺗﯿﻮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(7.3%اﻻﻧﺴﺘﻐﺮام ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(6.1%
وﺗﻮاﻓﻘﺖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻧﻮﻣﺎر ) ،(2012و دراﺳﺔ .(2012 ) Tufekei & Christopher
ﻛﻤﺎ وﺗﻈﮭﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ) (54.9%ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾﻘﻀﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺼﻔﺢ ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ) (40.2%ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻘﻀﻮن ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  3ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺼﻔﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺎت ،ﻛﻤﺎ وأن ﻓﺘﺮات
ﺗﺼﻔﺤﮭﻢ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ وﺑﻠﻐﺖ ) ( 77.4%ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﯿﻮم ،واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻔﻀﻠﻮن اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ ﺗﺼﻔﺢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ ).(91.5%
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺎ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ
ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻢ اﯾﺠﺎد اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ ،واﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ ﯾﺒﯿﻦ ذﻟﻚ:
اﻟﺠﺪول) .( 6اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ ﻟﺪور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ
ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻔﻘﺮة

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﻌﯿﺎري

%

اﻟﺪرﺟﺔ

ﻋﺮﺿﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وأﺧﺒﺎر ﺣﻮل ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ

4.44

.685

88.8

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر
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4.43

.665

88.5

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
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اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮات أوﻻً ﺑﺄول
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻈﺎھﺮات ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ

.682

4.41

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

88.3

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻈﺎھﺮات
ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﺒ ﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﺳﮭﻮﻟﺔ

.682

4.41

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

88.3

ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ
أﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻸﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ
اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ذات ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ودﻗﺔ
اﻟﻤﻌﺪل

4.33

.666

86.6

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

4.31

.699

86.2

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

3.74

.946

74.8

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

4.30

0.72

85.9

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه أﻧﮫ ﻛﺎن دور ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات
ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻵﺗﻲ :ﻋﺮﺿﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺧﺒﺎر ﺣﻮل
ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮات أوﻻ ً ﺑﺄول ،ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻈﺎھﺮات ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ
ﺳﮭﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮات ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ،اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﮭﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ذات ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ودﻗﺔ .وﺗﻮاﻓﻘﺖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ أﺑﻮ دﯾﮫ وﺧﻮرﺷﯿﺪ ).(2017
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺎ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﺘﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻢ اﯾﺠﺎد اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ ،واﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ ﯾﺒﯿﻦ ذﻟﻚ:
اﻟﺠﺪول) .( 7اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ ﻟﺪور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ
اﻟﻔﻘﺮة
ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎھﺮات
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اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﻌﯿﺎري

4.41

.681

%

اﻟﺪرﺟﺔ

 88.2ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
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ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﻈﺎھﺮات
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ
ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺣﺮﯾﺔ
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻈﺎھﺮات
ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة اھﺘﻤﺎﻣﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮات
ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻵراء
ﺑﺤﺮﯾﺔ وﺑﻜﻞ ﺗﺠﺮد
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺸﺪ
واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
أرى أن ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أﺷﺎرك ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻈﺎھﺮات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﺎن ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دورا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎھﺮات
ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ أھﺪاف
وﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎھﺮات
ﺷﺠﻌﺘﻨﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮات
ﺷﺠﻌﺘﻨﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷن أﺧﻄﻂ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻈﺎھﺮات
أﻋﺘﺒﺮ أن ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪور اﻷﺑﺮز أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﻈﺎھﺮات
أﺛﻖ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر وﺗﺤﻠﯿﻼت
ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮات
اﻟﻤﻌﺪل

4.39

.678

 87.8ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

4.33

.752

 86.6ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

4.24

.727

 84.9ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

4.17

.800

 83.5ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

4.02

.814

 80.5ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

4.02

.814

 80.5ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

3.91

.993

 78.3ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

3.90

.848

 78.0ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

3.90

.848

 78.0ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

3.70

1.098

 74.0ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

3.65

1.149

 73.0ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

3.47

.993

 69.4ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

3.47

.993

 69.4ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

3.97

0.871

 79.4ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه ﺑﺄﻧﮫ ﻛﺎن ھﻨﺎك دور ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ،ﺣﯿﺚ أن ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ﺑﺎﻵﺗﻲ :ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎھﺮات ،ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﻈﺎھﺮات ﺑﺸﻜﻞ
أﻛﺒﺮ ،ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻈﺎھﺮات ،ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ زﯾﺎدة اھﺘﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮات ،ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻵراء ﺑﺤﺮﯾﺔ وﺑﻜﻞ ﺗﺠﺮد ،ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺸﺪ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،أرى أن ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
73

www.ajrsp.com

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ | اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر | ﺗﺄرﯾﺦ اﻹﺻدار2020-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
أﺷﺎرك ﺑﻔﻌ ﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻈﺎھﺮات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺎن ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دورا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎھﺮات ،ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ أھﺪاف وﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﻈﺎھﺮات ،ﺷﺠﻌﺘﻨﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮات .وﺗﻮاﻓﻘﺖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ أﺑﻮ دﯾﮫ وﺧﻮرﺷﯿﺪ
) ،(2017وﻣﻊ دراﺳﺔ  ،(2012) Tufekei & Christopherوﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﺮﻋﻮد ) ،(2012ودراﺳﺔ اﻟﺪﻟﯿﻤﻲ ).(2011
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮاﺑﻊ :ھﻞ ﯾﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ) (0.05≥αﺣﻮل وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻌﻮد
ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ؟
أ( ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ:
ﻻﯾﺠﺎد ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ) (0.05 ≥αﺣﻮل وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ دور
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام
اﺧﺘﺒﺎر ت ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،واﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ ﯾﺒﯿﻦ ذﻟﻚ:
اﻟﺠﺪول) .( 8ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ت ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ
اﻟﺠﻨﺲ
ﻧﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر
ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﻌﯿﺎري

ذﻛﺮ

113

4.30

0.486

أﻧﺜﻰ

51

4.30

0.487

ذﻛﺮ

113

4.07

0.563

أﻧﺜﻰ

51

4.19

0.505

t

درﺟﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ

0.014

162

0.989

-1.316-

162

0.19

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول أﻋﻼه ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﯿﻤﺔ  Tﻟﻢ ﺗﻜﻦ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ  ،0.05ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ) (0.05≥αﺣﻮل وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻌﻮد ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ.
ب( ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﻌﻤﺮ:
ﻻﯾﺠﺎد ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى )  (α ≤ 0.05ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻌﻤﺮ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام
اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻷﺣﺎدي ،واﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ ﯾﺒﯿﻦ ذﻟﻚ:
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اﻟﺠﺪول) .( 9ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻷﺣﺎدي ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﻌﻤﺮ

ﻧﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت

أﻗﻞ ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ

16

4.46

0.242

18-20ﺳﻨﺔ

6

4.00

0.221

21-25ﺳﻨﺔ

47

**4.50

0.370

26-30ﺳﻨﺔ

39

*4.25

0.501

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺳﻨﺔ

56

*4.16

0.561

164

4.30

0.485

أﻗﻞ ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ

16

4.22

0.207

18-20ﺳﻨﺔ

6

4.10

0.148

21-25ﺳﻨﺔ

47

**4.42

0.393

26-30ﺳﻨﺔ

39

*3.88

0.645

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺳﻨﺔ

56

*3.98

0.564

164

4.11

0.547

Total

ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف

ﻣﺘﻮﺳﻂ

Total

1.023

1.921

ﻗﯿﻤﺔ F

4.749

7.421

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

*0.001

*0.000

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول أﻋﻼه ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﯿﻢ  Fﻛﺎﻧﺖ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ  ،0.05ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ) (0.05≥αﺣﻮل وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ
أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻌﻤﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ
 25-21ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺰﯾﺪ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ  26ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ  25-21ﺳﻨﺔ.
ج( ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
ﻻﯾﺠﺎد ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى )  (α ≤ 0.05ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺆھ ﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﻢ
اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻷﺣﺎدي ،واﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ ﯾﺒﯿﻦ ذﻟﻚ:
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اﻟﺠﺪول) .(10ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻷﺣﺎدي ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت

ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻤﺎ دون

18

**4.63

0.347

دﺑﻠﻮم

27

*4.11

0.521

ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

75

4.34

0.456

دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ

44

*4.22

0.492

Total

164

4.30

0.485

ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻤﺎ دون

18

**4.52

0.489

دﺑﻠﻮم

27

*3.85

0.439

ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

75

4.14

0.564

دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ

44

*4.04

0.511

Total

164

4.11

0.547

ﻧﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر

ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب

1.139

1.668

ﻣﺴﺘﻮى

ﻗﯿﻤﺔ F

اﻟﺪﻻﻟﺔ

*0.002

5.218

*0.001

6.089

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول أﻋﻼه ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﯿﻢ  Fﻛﺎﻧﺖ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ  ،0.05ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ) (0.05≥αﺣﻮل وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ
أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻤﺎ دون ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮم واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻟﺼﺎ ﻟﺢ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻤﺎ دون.

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:


أﻛﺜﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻛﺎﻧﺖ )اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك( ،ﺗﻠﺘﮭﺎ اﻟﺘﻮﯾﺘﺮ ،ﺛﻢ اﻟﯿﻮﺗﯿﻮب ،وأﺧﯿﺮا
اﻻﻧﺴﺘﻐﺮام.



اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾﻘﻀﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺼﻔﺢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



أن ﻓﺘﺮات ﺗﺼﻔﺢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﯿﻮم.



اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾﻔﻀﻠﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ ﺗﺼﻔﺢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻛﺎن ھﻨﺎك دور ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻵﺗﻲ :ﻋﺮﺿﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺧﺒﺎر ﺣﻮل ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮات أوﻻً ﺑﺄول ،ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻈﺎھﺮات ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ا ﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﺳﮭﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى.
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ھﻨﺎك دور ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ ،ﺣﯿﺚ أن
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ﺑﺎﻵﺗﻲ :ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﻈﺎھﺮات ،ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﻈﺎھﺮات ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ،ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
رﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻈﺎھﺮات ،ﺳﺎھﻤﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة اھﺘﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮات ،ﺳﺎھﻤﺖ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻵراء ﺑﺤﺮﯾﺔ وﺑﻜﻞ ﺗﺠﺮد ،ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
واﻟﺤﺸﺪ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،أرى أن ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ



ﻋﺪم وﺟﻮد أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ) (0.05≥αﺣﻮل وﺟﮭﺔ ﻧ ﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻌﻮد ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ.



وﺟﻮد أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ) (0.05≥αﺣﻮل وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻌﻤﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﺮ اوح
أﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ  25-21ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺰﯾﺪ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ  26ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ 25-21
ﺳﻨﺔ.



وﺟﻮد أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ) (0.05≥αﺣﻮل وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ دور ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺸﺮﯾﻦ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻤﺎ دون ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮم واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻤﺎ دون.

اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت:
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﯾﻮﺻﻲ ﺑﺎﻵﺗﻲ:


اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ
اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ.



ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮظﯿﻒ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺎ
ﯾﺤﺘﺎﺟﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت.



ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻠﺤﻮار ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ ﻟﻜﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻜﻼم
ﺑﺄرﯾﺤﯿﺔ ،وﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻻطﻼع اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﺗﻘﺮﯾﺐ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﯿﻨﮭﻢ
دون وﺳﻄﺎء.
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اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ وﺧﻄﻮرﺗﮫ وﺻﻮره وﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﮫ ﻣﻨﮫ
إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﮫ  :د.ﺻﯿﺘﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺠﻤﻲ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  -اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﻼﻣﯿﮫ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷدﯾﺎن
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ so7771@hotmail.com :
رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ ٠٠٩٦٥٦٦٩٥٦٦٦٥ :

اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ:
ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺘﻨﺎول " اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ وﺧﻄﻮرﺗﮫ وﺻﻮره وﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ " ،وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣ ٍﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،وﺧﺎﺗﻤﺔ،
وﺗﻨﺎول اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺸﺮك ﻟﻐﺔ وﺷﺮﻋًﺎ ،وأﻗﺴﺎﻣﮫ واﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ واﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ وﺑﯿﺎن ﺧﻄﻮرة
اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ،وﺗﻨﺎول اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ ،ﻛﺎﻟﺮﯾﺎء واﻟﺴﻤﻌﺔ ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب ،
وﻏﯿﺮھ ﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ،وﺗﻨﺎول اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل ﻛﺎﻟﺮﻗﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،وﻏﯿﺮھﺎ ،وﺗﻨﺎول اﻟﻤﺒﺤﺚ
اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻷﻗﻮال ،ﻛﺎﻟﺤﻠﻒ ﺑﻐﯿﺮ ﷲ وﻏﯿﺮه وﺗﻨﺎول اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ،
وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ؛ وﺟﺎءت اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ً أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻣﻨﮭﺎ
ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﺪا وﯾﻔﻮق ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻮره ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻨﮫ وﺗﺒﯿﻦ ﺻﻮره ﺣﺘﻰ ﯾﺠﺘﻨﺒﮫ
اﻟﻨﺎس ،وأن أﻋﻈﻢ ﺻﻮر اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ ،اﻟﺮﯾﺎء ،وﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﺮﯾﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ ﻓﻘﺪ ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﻨﺺ ﺣﺪﯾﺚ
اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ،ﻋﺪم اﻟﻔﺮح ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎس ،ﻷﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻋﻦ ﺟﮭﻞ ،واﻟﻌﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،اﻟﺸﺮك
اﻷﺻﻐﺮ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺻﻮره ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل أو اﻷﻗﻮال ﯾﺠﺐ اﻟﺤﺬر ﻣﻨﮫ ،واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮه ﻷﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻨﻘﻠﺐ إﻟﻰ ﺷﺮك أﻛﺒﺮ
ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻟﺸﺮك ،ﺧﻄﻮرة اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ،اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ ،اﻷﻗﻮال ،اﻷﻓﻌﺎل ،اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ.
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Abstract

This study addresses" Smaller polytheism, its gravity, its forms and means of prevention"
The study consists of an introduction, five chapters and a conclusion. The first chapter
addresses the definition of polytheism is the language and Sharia, its divisions, the difference
between the polytheism and the polytheism. The second chapter addresses the smallest
polytheism in hearts worship, such as hypocrisy and reputation, relying on causes, and other
images. The third chapter smaller polytheism in acts such as illegal paperwork, and others.
The fourth chapter the small polytheism in words, such as the Alliance without God and
others. The fifth chapter addresses Ways of preventing polytheism. The methodological
approach adopted in the study is inductive. The conclusion presents the most important
findings which were reached by the study: Smaller polytheism is very dangerous and exceeds
what many people imagine, so it must be warned of it and show its images so that people
avoid it, and that the greatest forms of polytheism in the heart worship, hypocrisy, and income
entered hypocrisy in his work has been frustrated by the text of the Prophet peace be upon
him, … To the latest results.

Keywords: Polytheism, gravity of smaller polytheism, worship hearts, words, deeds,
.prevention
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ،اﻟﺤﻤﺪ

وﺣﺪه ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪه ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ

وﺑﻌﺪ:
ﺳﻮ ٍل إِ ﱠﻻ ﻧُﻮﺣِ ﻲ إِﻟَ ْﯿ ِﮫ أَﻧﱠﮫ ُ َﻻ إِ ٰﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ أَﻧَﺎ
ﻓﺈن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﷲ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة أول دﻋﻮة اﻟﺮﺳﻞ ،ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ﴿ :و َﻣﺎ أَرْ ﺳَ ْﻠﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻚَ ﻣِﻦ ﱠر ُ
ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪُو ِن﴾ ) ، (47وأول واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ ،ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
وﺳﻠﻢ ﻟﻤﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺣﯿﻦ ﺑﻌﺜﮫ إﻟﻰ اﻟﯿﻤﻦ » :إﻧﻚ ﺳﺘﺄﺗﻲ ﻗﻮﻣﺎ أھﻞ ﻛﺘﺎب ،ﻓﺈذا ﺟﺌﺘﮭﻢ ،ﻓﺎدﻋﮭﻢ إﻟﻰ أن ﯾﺸﮭﺪوا أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ،
وأن ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل ﷲ ،ﻓﺈن ھﻢ أطﺎﻋﻮا ﻟﻚ ﺑﺬﻟﻚ ، (48) «....وﻟﮭﺬا ﺻﺎر ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس،
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻨﺎﻓﻲ ھﺬا اﻟ ﺘﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺸﺮك ﺳﻮاء ﻛﺎن أﻛﺒﺮ أو أﺻﻐﺮ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻗﺮرت ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺒﯿﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ وﺧﻄﻮرﺗﮫ وﺻﻮره وﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ وأﺳﻤﯿﺘﮫ:
" اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ وﺧﻄﻮرﺗﮫ وﺻﻮره وﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ "

أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﯾﻈﻦ أن اﻟﺸﺮك ﻣﺠﺮد اﻟﺴﺠﻮد ﻟﻠﺼﻨﻢ ،وھﺬا ﺧﻄﺄ ﻛﺒﯿﺮ ،ﻓﺎﻟﺸﺮك ﻟﮫ ﻣﻈﺎھﺮ ﻛﺜﯿﺮة ،وأﻧﻮاع ﻋﺪﯾﺪة ،ﺑﻌﻀﮭﺎ
ظﺎھﺮ ،وﺑﻌﻀﮭﺎ ﺧﻔﻲ ،ﻗﺪ ﯾﻘﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﯿﮭﺎ دون أن ﯾﺪري.
وﻟﮭﺬا ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ» :اﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﻮﺑﻘﺎت« ،ﻗﺎﻟﻮا :ﯾﺎ ر ﺳﻮل ﷲ وﻣﺎ ھﻦ؟ ﻗﺎل» :اﻟﺸﺮك ﺑﺎ  ،واﻟﺴﺤﺮ،
وﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﺣﺮم ﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ،وأﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ ،وأﻛﻞ ﻣﺎل اﻟﯿﺘﯿﻢ ،واﻟﺘﻮﻟﻲ ﯾﻮم اﻟﺰﺣﻒ ،وﻗﺬف اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت
اﻟﻐﺎﻓﻼت« ) . (49ﻓﻌﺪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ،اﻟﺸﺮك أول اﻟﻤﮭﻠﻜﺎت.
َﺎم﴾ ) .(50ﻓﻨﺤﻦ أوﻟﻰ
ﻲ أَن ﻧﱠ ْﻌﺒُﺪ َ ْاﻷ َ ْ
وإذا ﻛﺎن اﻟﺨﻠﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﻗﺪ دﻋﺎ رﺑﮫ أن ﯾﺠﻨﺒﮫ وﺑﻨﯿﮫ اﻟﺸﺮكَ ﴿ :واﺟْ ﻨُ ْﺒﻨِﻲ َو َﺑﻨِ ﱠ
ﺻﻨ َ
أن ﻧﺤﺬر ،وﻧﺤﺬر أﺑﻨﺎءﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﺸﺮك ﺻﻐﯿﺮه وﻛﺒﯿﺮه وﺻﻮره.

أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ،وﺑﯿﺎن ﺻﻮره ﺳﻮاء ﻓﻲ ا ﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ أو اﻷﻗﻮال أو اﻷﻓﻌﺎل ،ﻣﻊ ﺑﯿﺎن ﺻﻮر اﻟﺸﺮك
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺬﯾﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﮫ ،وﺑﯿﺎن ﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ.

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
) (47اﻷﻧﺒﯿﺎء ،آﯾﺔ.25:
) (48أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ) ،(104/2ﺑﺮﻗﻢ ) ،(128 /2) ،(1395ﺑﺮﻗﻢ )  ،(1496وﻣﺴﻠﻢ ) ،(51 /1ﺑﺮﻗﻢ ).(19
) (49أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ) ،(10/4ﺑﺮﻗﻢ ) ،(175/8) ،(2766ﺑﺮﻗﻢ ) ،(6857وﻣﺴﻠﻢ ) ،(92/1ﺑﺮﻗﻢ ).(89
) (50اﻟﺒﻘﺮة ،آﯾﺔ.35:
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ﻟﻢ أﻗﻒ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص واﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ،وإﻧﻤﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت
ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻦ اﻟﺸﺮ ك اﻷﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻔﮭﻮم وﺑﻌﺾ ﺻﻮره ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺑﯿﺎن اﻟﺸﻲء ﻻ ﻣﻦ
ﺑﺎب اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ واﻟﺘﺨﺼﯿﺺ.
ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ :ﯾﺪور اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﺑﯿﺎن اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ وﺻﻮره ،وﺧﻄﺮه وﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء ﻛﺘﺐ أھﻞ
اﻟﻌﻠﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺨﻄﯿﺮ ،واﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس.

ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻲ ھﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ :ﺣﯿﺚ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء ﻛﺘﺐ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﻘﯿﺪة وﻟﺨﺼﺖ أﻗﻮاﻟﮭﻢ
وﺷﺮوﺣﺎﺗﮭﻢ وأﺿﻔﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻘﺎرئ وﯾﺒﺴﻂ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ وﺻﻮره وﺧﻄﻮرﺗﮫ وﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗ ﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ.
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ :ﺟﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﺧﺎﺗﻤﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ،وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺸﺮك ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼ ًﺣﺎ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮك
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ واﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺧﻄﻮرة اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ
اﻟﻤ ﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ ،وﻓﯿﮫ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ ،وﻓﯿﮫ ﺗﺴﻌﺔ ﻓﺮوع:
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﺮﯾﺎء واﻟﺴﻤﻌﺔ
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :إرادﺗﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺒﺎدﺗﮫ اﻟﺪﻧﯿﺎ
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺘﻄﯿﺮ واﻟﺘﺸﺎؤم
اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﺎﻟﻤﺨﻠﻮﻗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ
اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس :اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻲ اﻷطﺒﺎء واﻷدوﯾﺔ
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اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻻﻏﺘﺮار ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮﻛﺔ ،وﻗﺪح ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺮزق
اﻟﻔﺮع اﻟﺘﺎﺳﻊ :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل ،وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺮﻗﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﺗﯿﺎن اﻟﻜﮭﺎن واﻟﻌﺮاﻓﯿﻦ واﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻟﺒﺲ اﻷﺳﺎور اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻷﻗﻮال ،وﻓﯿﮫ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺘﺸﺮﯾﻚ ﺑﯿﻦ ﷲ وﺧﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮاو.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤﻠﻒ ﺑﻐﯿﺮ ﷲ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ :وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ،اﻟﺸﺮك وأﻧﻮاﻋﮫ وﺧﻄﻮرﺗﮫ ،وﻓﯿﮫ أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺸﺮك ﻟﻐﺔ وﺷﺮﻋًﺎ
اﻟﺸﺮك ﻟﻐﺔ :ﻛﺎﻟﺸﺮﯾﻚ ،واﻟﺸﺮﻛﺔ :ﻓﯿﻘﺎل اﺷﺘﺮﻛﻨﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺸﺎرﻛﻨﺎ ،واﻻﺳﻢ اﻟﺸﺮك ،وﺷﺎرﻛﺘﮫ إذا ﺻﺮت ﺷﺮﯾﻜﮫ ،وﻗﺪ أﺷﺮك
ﺑﺎ ﻓﮭﻮ ﻣﺸﺮك إذا ﺟﻌﻞ ﻟﮫ ﺷﺮﯾﻜﺎ ).(51
ﻓﺎﻟﺸﺮك اﺳﻢ ﻟﻠﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ ،ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻨﻔﺮد ﺑﮫ أﺣﺪھﻢ.
واﻟﺸﺮك ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﻠﻐﻮي ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻧﻲ:
-1اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ،واﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ).(52
 -2اﻟﻨﺼﯿﺐ واﻟﺤﻆ واﻟﺤﺼﺔ ).(53
 -3وﯾﻄﻠﻖ أﯾﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ).(54
 -4وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ أﯾﻀﺎ ً ).(55
اﻟﺸﺮك ﺷﺮﻋًﺎ :ﺟﻌﻞ ﺷﺮﯾﻚ

ﺟﻞ وﻋﻼ ﻓﻲ

ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ رﺑﻮﺑﯿﺘﮫ ،أو أﻟﻮھﯿﺘﮫ ،أو أﺳﻤﺎﺋﮫ وﺻﻔﺎﺗﮫ؛ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻧﺪًا

ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ ،وﻣﺎ ﯾﺴﺘﺤﻘﮫ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ).(56
ورد ﻟﻔﻆ اﻟﺸﺮك ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻊ:
ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :إِ ﱠن ﱠ َ َﻻ ﯾَ ْﻐﻔ ُِﺮ أ َ ْن ﯾُ ْﺸ َﺮكَ ﺑِ ِﮫ َوﯾَ ْﻐﻔ ُِﺮ َﻣﺎ دُونَ ذَﻟِﻚَ ﻟِ َﻤ ْﻦ ﯾَﺸَﺎ ُء َو َﻣ ْﻦ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْك ﺑِﺎ ﱠ ِ ﻓَﻘَ ِﺪ ا ْﻓﺘ ََﺮى إِﺛْ ًﻤﺎ ﻋَﻈِﯿ ًﻤﺎ﴾
ﺎر﴾
ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :إِﻧﱠﮫ ُ َﻣ ْﻦ ﯾُ ْﺸ ِﺮكْ ﺑِﺎ ﱠ ِ ﻓَﻘَﺪْ َﺣ ﱠﺮ َم ﱠ ُ ﻋَﻠَ ْﯿ ِﮫ ْاﻟ َﺠﻨﱠﺔَ َو َﻣﺄْ َواهُ اﻟﻨﱠ ُ
ﺼ ٍ
ﺎر َو َﻣﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎﻟِﻤِﯿ َﻦ ِﻣ ْﻦ أ َ ْﻧ َ

)(57

)(58

ﺿ َﻼ ًﻻ ﺑَﻌِﯿﺪ ًا﴾
ﺿ ﱠﻞ َ
ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :إِ ﱠن ﱠ َ َﻻ ﯾَ ْﻐﻔ ُِﺮ أ َ ْن ﯾُ ْﺸ َﺮكَ ﺑِ ِﮫ َوﯾَ ْﻐﻔ ُِﺮ َﻣﺎ دُونَ ذَﻟِﻚَ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﯾَﺸَﺎ ُء َو َﻣ ْﻦ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْك ﺑِﺎ ﱠ ِ ﻓَﻘَ ْﺪ َ
ﺴ َﻤﺎ ِء ﻓَﺘ َْﺨ َ
ﻖ﴾
ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ﴿ :و َﻣ ْﻦ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْك ﺑِﺎ ﱠ ِ ﻓَﻜَﺄَﻧﱠ َﻤﺎ ﺧ ﱠَﺮ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﻄﻔُﮫ ُ اﻟﻄﱠﯿ ُْﺮ أَ ْو ﺗ َ ْﮭ ِﻮي ِﺑ ِﮫ ِ ّ
اﻟﺮﯾ ُﺢ ﻓِﻲ َﻣﻜَﺎ ٍن َ
ﺳﺤِ ﯿ ٍ

)(59

)(60

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮك

) (51اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮ ،اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ.466/2 ،
) (52ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر .448/10 ،ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﻠﻐﺔ ،اﻷزھﺮي.13/10 ،
) (53ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﻠﻐﺔ .13 /10 ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻟﺰﺑﯿﺪي.224/27،
) (54ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر.449/10 ،
) (55ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس .225/27،
)( 56ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺘﻮﯾﺠﺮي.474 /4،
) (57اﻟﻨﺴﺎء ،آﯾﺔ.48 :
) (58اﻟﻤﺎﺋﺪة ،آﯾﺔ.72 :
) (59اﻟﻨﺴﺎء ،آﯾﺔ.116 :
) (60اﻟﺤﺞ ،آﯾﺔ.31 :
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اﻟﺸﺮك ﺑﺎ ﻋﺰ وﺟﻞ ﯾﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ:
 ﺷﺮك أﻛﺒﺮ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺔ. ﺷﺮك أﺻﻐﺮ ﻻ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺔ.ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻜﻤﻲ  -رﺣﻤﮫ ﷲ  -ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ:
َواﻟ ّ
ﺎن :ﻓَﺸِﺮْ كٌ أ َ ْﻛﺒَ ُﺮ
ﺸِﺮْ كُ ﻧ َْﻮﻋَ ِ
َوھ َُﻮ ا ِﺗّﺨَﺎذُ ْاﻟﻌَ ْﺒ ِﺪ َ
ﻏﯿ َْﺮ ﱠ ِ
اﻟﺮﯾَﺎ
َواﻟﺜﱠﺎ ِن ﺷِﺮْ كٌ أ َ ْ
ﺻﻐ ٌَﺮ َوھ َُﻮ ِ ّ
ﺴﺎ ٌم ِﺑﻐَﯿ ِْﺮ ْاﻟﺒَ ِﺎري
َوﻣِ ْﻨﮫُ إِ ْﻗ َ

ﺎر إِذْ َﻻ ﯾُ ْﻐﻔَ ُﺮ
ﺑِ ِﮫ ُﺧﻠُﻮدُ اﻟﻨﱠ ِ

ﻀﺎ ِھﻲ
ﻧِﺪا ﺑِ ِﮫ ﻣﺴﺎوﯾﺎ ُﻣ َ
ﻓَﺴ َﱠﺮهُ ﺑِ ِﮫ ﺧِ ﺘ َﺎ ٌم ْاﻷ َ ْﻧﺒِﯿَﺎء
ﺎر
ﻛَ َﻤﺎ أَﺗ َﻰ ﻓِﻲ ُﻣﺤْ ﻜ َِﻢ ْاﻷ َ ْﺧﺒَ ِ

)(61

اﻟﻨﻮع اﻷول :ﺷﺮك أﻛﺒﺮ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺔ ،وﯾﺨﻠﺪه ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ،إذا ﻣﺎت وﻟﻢ ﯾﺘﺐ ﻣﻨﮫ.
وﻣﻌﻨﺎه :أن ﯾﺼﺮف اﻟﻌﺒﺪ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻐﯿﺮ ﷲ ،وﻣﻦ ﺻﻮره دﻋﺎء ﻏﯿﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،واﻟﺘﻘﺮب ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ واﻟﻨﺬر ﻟﻐﯿﺮ ﷲ،
واﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺗﻰ أو اﻟﺠﻦ أن ﯾﻀﺮوه أو ﯾﻤﺮﺿﻮه ،ورﺟﺎء ﻏﯿﺮ ﷲ ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﻘﺪر ﻋﻠﯿﮫ إﻻ ﷲ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﺤﺎﺟﺎت ،وﺗﻔﺮﯾﺞ
اﻟﻜﺮﺑﺎت ،وھﺬاﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ واﻟﺮواﻓﺾ ﺣﻮل ﻗﺒﻮر اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﯿﻦ ،وﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮ اﻟﺒﺪوي،
واﻟﺴﯿﺪة زﯾﻨﺐ ،واﻟﺠﯿﻼﻧﻲ ،وﻏﯿﺮھﻢ  ،ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ﴿ :وﯾَ ْﻌﺒُﺪُونَ ِﻣﻦ دُو ِن ﱠ ِ َﻣﺎ َﻻ ﯾَﻀُﺮﱡ ُھ ْﻢ َو َﻻ ﯾَﻨﻔَﻌُ ُﮭ ْﻢ َوﯾَﻘُﻮﻟُﻮ َن ٰھَﺆُ َﻻ ِء
ُ
ﺷﻔَ َﻌﺎؤُ ﻧَﺎ ﻋِﻨﺪ َ ﱠ ِ ﴾ ) (62وﻗﺎل ﻋﻦ ھﺆﻻء اﻟﻤﻌﺒﻮدﯾﻦ﴿:إ ﱠن اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﺗ َ ْﺪﻋُﻮنَ ِﻣﻦ دُو ِن ﱠ ِ ِﻋﺒَﺎدٌ أ َ ْﻣﺜَﺎﻟُ ُﻜ ْﻢ ۖ ﻓَﺎدْﻋُﻮ ُھ ْﻢ ﻓ َْﻠﯿَ ْﺴﺘ َِﺠﯿﺒُﻮا ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِإن
)(63
ﺻﺎ ِدﻗِﯿ َﻦ ﴾
ُﻛﻨﺘ ُ ْﻢ َ
ﺻﺎ ِﻟﺤًﺎ﴾
ﻓﺎﻟﻌﺒﺎدة ﻻ ﯾﺠﻮز ﺻﺮﻓﮭﺎ إﻻ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻓَ َﻤﻦ ﻛَﺎنَ ﯾَﺮْ ﺟُﻮ ِﻟﻘَﺎ َء َر ِﺑّ ِﮫ ﻓَ ْﻠﯿَ ْﻌ َﻤ ْﻞ َ
ﻋ َﻤ ًﻼ َ
ﻓﻜﻞ ﻋﺒﺎدة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻋﺘﻘﺎد ًا أو ﻗﻮﻻً أو ﻋﻤﻼً؛ ﻓﺼﺮﻓﮭﺎ

)(64

وﺣﺪه ﺗﻮﺣﯿﺪ وإﯾﻤﺎن وإﺧﻼص ،وﺻﺮﻓﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮه ﺷﺮك وﻛﻔﺮ.

اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺷﺮك أﺻﻐﺮ ﻻ ﯾﺨﺮج ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ،وھﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ذرﯾﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ ،ووﺳﯿﻠﺔ
ﻟﻠﻮﻗﻮع ﻓﯿﮫ ،وﻧﮭﻰ ﻋﻨﮫ اﻟﺸﺮع وﺳﻤﺎه ﺷﺮ ًﻛﺎ ،وﻻ ﯾﻨﻘﺾ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ؛ وﻟﻜﻦ ﯾﻨﻘﺼﮫ وﯾﻀﻌﻔﮫ.
ﻓﺎﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ :ھﻮ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻗﻮال واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺳﻞ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮك ،ﻛﺎﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮق اﻟﺬي ﻻ ﯾﺒﻠﻎ رﺗﺒﺔ اﻟﻌﺒﺎدة،
وﻛﺎﻟﺤﻠﻒ ﺑﻐﯿﺮ ﷲ وﯾﺴﯿﺮ اﻟﺮﯾﺎء وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ).(65

) ( 61ﻣﻌﺎرج اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺸﺮح ﺳﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ،ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻜﻤﻲ.33/1،
) (62ﯾﻮﻧﺲ ،آﯾﺔ.18:
) (63اﻷﻋﺮاف ،آﯾﺔ.194 :
) (64اﻟﻜﮭﻒ ،آﯾﺔ.110 :
) (65اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﯾﺪ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ آل ﺳﻌﺪي ،ص31
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وﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻷول :ﺷﺮك ظﺎھﺮ ،وﯾﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ أﻗﻮال ،وأﻓﻌﺎ ل ،ﻓﺎﻟﺸﺮك ﻓﻲ اﻷﻗﻮال ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻠﻒ
ﺑﻐﯿﺮ ﷲ ،واﻟﺸﺮك ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ،واﻟﺘﺸﺎؤم ،واﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،وإﺗﯿﺎن اﻟﻜﮭﺎن واﻟﻌﺮاﻓﯿﻦ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺷﺮك ﺧﻔﻲ ،وھﻮ اﻟﺸﺮك ﻓﻲ اﻹرادات ،واﻟﻨﯿﺎت ،واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،وھﻮ ﻧﻮﻋﺎن ،اﻟﻨﻮع اﻷول :اﻟﺮﯾﺎء.
واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :إرادة اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﻤﻠﮫ اﻟﺪﻧﯿﺎ ).(66
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ واﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ
ﻟﻜﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺬر ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺸﺮك ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﮫ ،وﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮك ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮫ؛ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﮫ ﻣﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ:
 -1اﻷﻛﺒﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ،واﻷﺻﻐﺮ ﯾﻌﺪ أﻛﺒﺮ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ.
 -2اﻷﻛﺒﺮ ﯾﺨﺮج ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺔ ،واﻷﺻﻐﺮ ﻻ ﯾﺨﺮﺟﮫ ،وھﻮ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻛﻤﺎل اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ.
 -3اﻷﻛﺒﺮ ﻣﺤﺒﻂ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻛﻠﮭﺎ ،واﻷﺻﻐﺮ ﯾﺤﺒﻂ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻂ أﺻﻠﮫ ،أو ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ.
 -4اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺨﻠﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﺎر؛ ﻓﺼﺎﺣﺒﮫ إن ﻣﺎت ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﮭﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺨﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر أﺑﺪا ،واﻷﺻﻐﺮ ﻻ ﯾﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن دﺧﻠﮭﺎ
ﻓﮭﻮ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ.
 -5اﻷﻛﺒﺮ ﯾﺤﻞ اﻟﻨﻔﻮس واﻷﻣﻮال ،واﻷﺻﻐﺮ ﻻ ﯾﺤﻞ ذﻟﻚ.
 -6اﻷﻛﺒﺮ ﻻ ﯾﻐﻔﺮ ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ إن ﻣﺎت ﻋﻠﯿﮫ ،واﻷﺻﻐﺮ ﯾﺪﺧﻞ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻮازﻧﺔ؛ ﻓﺈن ﺣﺼﻞ ﻣﻌﮫ ﺣﺴﻨﺎت راﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ
ذﻧﻮﺑﮫ دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ،وإﻻ دﺧﻞ اﻟﻨﺎر ،وﻣﺂﻟﮫ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ ).(67
أﻣﺎ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻤﺤﻞ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ھﻞ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻻ ﯾﻐﻔﺮ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﻛﺎﻷﻛﺒﺮ أم ھﻮ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺗﺤﺖ
اﻟﻤﺸﯿﺌﺔ اﻹﻟﮭﯿﺔ؟
ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﻟﻄﺒﺮي ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰِ ﴿ :إ ﱠن ﱠ َ َﻻ ﯾَ ْﻐﻔ ُِﺮ أ َ ْن ﯾُ ْﺸ َﺮكَ ﺑِ ِﮫ َوﯾَ ْﻐﻔ ُِﺮ َﻣﺎ دُونَ ذَﻟِﻚَ ﻟِ َﻤ ْﻦ ﯾَﺸَﺎ ُء َو َﻣ ْﻦ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْك ﺑِﺎ ﱠ ِ
)(68
ﻋﻈِﯿ ًﻤﺎ﴾
ﻓَﻘَ ِﺪ ا ْﻓﺘ ََﺮى إِﺛْ ًﻤﺎ َ
وﻗﺪ أﺑﺎﻧﺖ ھﺬه اﻵﯾﺔ أنّ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻔﻲ ﻣﺸﯿﺌﺔ ﷲ ،إن ﺷﺎء ﻋﻔﺎ ﻋﻨﮫ ،وإن ﺷﺎء ﻋﺎﻗﺒﮫ ﻋﻠﯿﮫ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺒﯿﺮة ﺷﺮ ًﻛﺎ ﺑﺎ

) (66اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ،ص.26
) (67ﺷﺮح ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﺣﺴﻦ ﻋﻮاﺟﻲ ،ص ،26واﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة ،ﺻﺎﻟﺢ اﻷطﺮم ،ص ،30
اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ واﻟﺨﻔﻲ أﺧﻮف ﻣﺎ ﺧﺎف اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ )ﻋﻠﻰ أﻣﺘﮫ( أﺣﻜﺎﻣﮫ – أﻣﺜﻠﺘﮫ – ﻋﻼﺟﮫ،
ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ،ص .22
) (68اﻟﻨﺴﺎء ،آﯾﺔ.48 :
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).(69
ُﺸﺮكَ ﺑِﮫِ﴾ ،ﻟﻜﻦ
ھﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﺎل :إن اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻻ ﯾﻐﻔﺮ ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﻟﻌﻤﻮم اﻵﯾﺔ﴿ :إ ﱠن ﱠ َ ﻻ ﯾَﻐﻔ ُِﺮ أ َن ﯾ َ
ﯾﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﺨﻼف اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺬي ﯾﺤﺒﻂ ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﺈن ﺣﺼﻞ ﻣﻌﮫ ﺣﺴﻨﺎت راﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ذﻧﻮﺑﮫ دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ
وإﻻ دﺧﻞ اﻟﻨﺎر.
وﻛﺄن ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ -رﺣﻤﮫ ﷲ -ﯾﻤﯿﻞ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل ﻣﺜﻼً " :وأﻋ ﻈﻢ اﻟﺬﻧﻮب ﻋﻨﺪ ﷲ اﻟﺸﺮك ﺑﮫ وھﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﻻ
ﯾﻐﻔﺮ أن ﯾﺸﺮك ﺑﮫ وﯾﻐﻔﺮ ﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﯾﺸﺎء واﻟﺸﺮك ﻣﻨﮫ ﺟﻠﯿﻞ ودﻗﯿﻖ وﺧﻔﻲ وﺟﻠﻲ"

)(70

وﯾﻘﻮل ﺑﻌﺒﺎرة أﺻﺮح ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ" :وﻗﺪ ﯾﻘﺎل :اﻟﺸﺮك ﻻ ﯾﻐﻔﺮ ﻣﻨﮫ ﺷﻲء ﻻ أﻛﺒﺮ وﻻ أﺻﻐﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺮآن ،وإن ﻛﺎن
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﯾﻤﻮت ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ،ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻛﮫ ﻻ ﯾﻐﻔﺮ ﻟﮫ ﺑﻞ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ،وإن دﺧﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺠﻨﺔ"

)(71

ﻟﻜﻦ ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ أن اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺸﯿﺌﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل -رﺣﻤﮫ ﷲ" :-ﻓﺄﻣﺎ ﻧﺠﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮك ﻓﮭﻲ ﻧﻮﻋﺎن:
ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻣﻐﻠﻈﺔ وﻧﺠﺎﺳﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻐﻠﻈﺔ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻐﻔﺮه ﷲ ،ﻓﺈن ﷲ ﻻ ﯾﻐﻔﺮ أن ﯾﺸﺮك ﺑﮫ،
واﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻛﯿﺴﯿﺮ اﻟﺮﯾﺎء"

)(72

" )(73

وﻣﺮة ﯾﻘﻮل" :اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ ﻻ ﯾﻐﻔﺮه ﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻨﮫ
ﻟﻠﻤﺨﻠﻮق"

إﻟﻰ أن ﯾﻘﻮل " :وأﻣﺎ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻜﯿﺴﯿﺮ اﻟﺮﯾﺎء واﻟﺘﺼﻨﻊ

)(74

وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴﻌﺪي ﻛﻼﻣﺎ ً ﻣﮭﻤﺎ ً ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ " :ﻣﻦ ﻟﺤﻆ إﻟﻰ ﻋﻤﻮم اﻵﯾﺔ ،وأﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺨﺺ ﺷﺮﻛﺎ ً دون ﺷﺮك أدﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ وﻗﺎل إﻧﮫ ﻻ ﯾﻐﻔﺮ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﻌﺬب ﺻﺎﺣﺒﮫ ،ﻷن ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻐﻔﺮ ﻟﮫ ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﻌﺎﻗﺐ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﺋ ﻠﯿﻦ ﺑﮭﺬا ﻻ
ﯾﺤﻜﻤﻮن ﺑﻜﻔﺮه وﻻ ﺑﺨﻠﻮده ﻓﻲ اﻟﻨﺎر وأﻧﮫ ﯾﻌﺬب ﻋﺬاﺑﺎ ً أﺑﺪﯾﺎ ،ﻷن ھﺬا ﻣﺬھﺐ اﻟﺨﻮارج اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﯿﻦ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﻘﻮ ﻟﻮن ﯾﻌﺬب ﻋﺬاﺑﺎ ً
ﺑﻘﺪر ﺷﺮﻛﮫ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺂﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ.
وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل إن اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮك اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻵﯾﺔ ،وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺸﯿﺌﺔ ﻓﺈﻧﮭﻢ ﯾﺤﺘﺠﻮن ﺑﻘﻮﻟﮫ
)( 75
ﺎر َو َﻣﺎ ﻟ ﱠ
ﺎر﴾
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ْاﻟ َﺠﻨﱠﺔَ َو َﻣﺄْ َواهُ اﻟﻨﱠ ُ
ﺗﻌﺎﻟﻰِ ﴿ :إﻧﱠﮫ ُ َﻣ ْﻦ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْك ِﺑﺎ ﱠ ِ ﻓَﻘَ ْﺪ َﺣ ﱠﺮ َم ﱠ ُ َ
ﺼ ٍ
ِﻠﻈﺎﻟِﻤِﯿﻦَ ِﻣ ْﻦ أ َ ْﻧ َ
ﻓﯿﻘﻮﻟﻮن ﻛﻤﺎ أن ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻷﺋﻤﺔ أن اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ھﺬه اﻵﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﷲ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮك ﺑﺘﺤﺮﯾﻢ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﺨﻠﻮد
ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻓﻼ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻵﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻟَﺌ ِْﻦ أ َ ْﺷ َﺮ ْﻛﺖَ ﻟَﯿَﺤْ ﺒَ َ
ﻋ َﻤﻠُﻚَ ﴾ ) ،(76ﻷن اﻟﻌﻤﻞ ھﻨﺎ ﻣﻔﺮد
ﻄ ﱠﻦ َ

) (69ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺮآن ،اﻟﻄﺒﺮي.450/8 ،
) (70ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ .اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ.254/2 ،
) ( 71ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻛﺘﺎب اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ" اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺮي" ،اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ.301/1 ،
) ( 72إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻠﮭﻔﺎن ﻓﻲ ﻣﺼﺎﯾﺪ اﻟﺸﯿﻄﺎن ،اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ.100 /1،
) ( 73ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل إﯾﺎك ﻧﻌﺒﺪ وإﯾﺎك ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ ،اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ.348 /1،
) (74ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.352/1 ،
) (75اﻟﻤﺎﺋﺪة ،آﯾﺔ.72 :
) (76اﻟﺰﻣﺮ ،آﯾﺔ.65 :
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ﻣﻀﺎف وﯾﺸﻤﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻠﮭﺎ ،وﻻ ﯾﺤﺒﻂ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻛﻠﮭﺎ إﻻ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ.
ﻗﺎﻟﻮا وإذا ﻓﺎرق اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻹﺳﻼم وﻻ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﺎر،
ﻓﺎرﻗﮫ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻧﻮب اﻟﺘﻲ دون اﻟﺸﺮك وأﻧﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﺸﯿﺌﺔ ﷲ إن ﺷﺎء ﻏﻔﺮ ﻟﮫ وإن ﺷﺎء ﻋﺬﺑﮫ؛ وﻷن ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻟﻠﻜﺒﺎﺋﺮ ﻓﻲ
أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ اﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ واﻷﺧﺮوﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻟﻠﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ.
وﯾﺆﯾﺪ ﻗﻮﻟﮭﻢ وﻗﻮع اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺴﻨﺎت وﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ھﻲ دون اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ ﻷن اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ؛ ﻻ ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻨﮫ
وﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮه ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺒﻘﻰ ﻣﻌﮫ ﻋﻤﻞ ﯾﻨﻔﻊ"

)(77

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺧﻄﻮرة اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ
اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﯾﺪرك أن اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﯾﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ دﯾﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ،وﺧﻄﻮرﺗﮫ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ
اﻵﺗﻲ:
 -1اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ واﻟﺨﻔﻲ ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﯿﮫ اﻵﯾﺎت واﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ ﺧﻄﻮرﺗﮫ وﺷﺪة وﻋﯿﺪه ﻟﻤﻦ و ﻗﻊ ﻓﯿﮫ ،إﻟﻰ
درﺟﺔ ﺧﻮف اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎﺑﺘﮫ ﻣﻨﮫ وھﻢ أﻛﻤﻞ اﻷﻣﺔ إﯾﻤﺎﻧًﺎ رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮭﻢ ﺟﻤﯿﻌًﺎ.
 -2أن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮك ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻻ ﯾﻜﺎد ﯾﺴﻠﻢ ﻣﻨﮫ أﺣﺪ إﻻ ﻣﻦ ﺳﻠﻤﮫ ﷲ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺸﺮك اﻟﺨﻔﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ داء
اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﯿﺮھﻢ ،وﻟﮭﺬا ﻛﺎن أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﯾﺨﺎﻓﻮﻧﮫ.
 -3اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﺧﻄﻮرﺗﮫ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﮫ ،وﺷﺪة ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻨﻔﻮس ﺑﮫ ،وﺷﺪة ﺧﻔﺎﺋﮫ ،وﻛﺜﺮة ﺗﺴﺎھﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﮫ ،ووﻗﻮﻋﮭﻢ ﻓﯿﮫ
وﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎﻣﮫ ،ﺑﺨﻼف اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺬي ﺗﻨﻔﺮ ﻣﻨﮫ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ.
 -4أن اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻗﺪ ﯾﺼﻞ ﺑﺼﺎﺣﺒﮫ إﻟﻰ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺼﺪه وﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﻘﻠﺒﮫ.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ ،وﻓﯿﮫ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ

) ( 77اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪي وﺟﮭﻮده ﻓﻲ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻌﻘﯿﺪة ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺒﺪر ،ص،188
.189
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اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ إﻻ ﷲ وﺣﺪه ،وﺻﺮﻓﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮه ﺷﺮك ﻛﺜﯿﺮة ،ﻛﺎﻟﺨﻮف واﻟﺮﺟﺎء ،واﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺮھﺒﺔ،
واﻟﺨﺸﻮع واﻟﺨﺸﯿﺔ ،واﻟﺤﺐ ،واﻹﻧﺎﺑﺔ ،واﻟﺘﻮﻛﻞ ،واﻟﺨﻀﻮع ).(78
اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ .وھﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ:
أ "-ﻗﻮل اﻟﻘﻠﺐ" ،وﺗﺴﻤﻰ "اﻋﺘﻘﺎدﯾﺔ" ،وھﻲ :اﻋﺘﻘﺎد أﻧﮫ ﻻ رب إﻻ ﷲ ،وأﻧﮫ ﻻ أﺣﺪ ﯾﺴﺘﺤﻖ أن ﯾﻌﺒﺪ ﺳﻮاه ،واﻹﯾﻤﺎن ﺑﺠﻤﯿﻊ
أﺳﻤﺎﺋﮫ وﺻﻔﺎﺗﮫ ،واﻹﯾﻤﺎن ﺑﻤﻼﺋﻜﺘﮫ ،وﻛﺘﺒﮫ ،ورﺳﻠﮫ ،وﺑﺎﻟﯿﻮم اﻵﺧﺮ ،وﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﯿﺮه وﺷﺮه ،وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.
ب "-ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻠﺐ" ،وﻣﻨﮭﺎ :اﻹﺧﻼص ،وﻣﺤﺒﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،واﻟﺮﺟﺎء ﻟﺜﻮاﺑﮫ ،واﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺑﮫ ،واﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﯿﮫ ،واﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ
ﻓﻌﻞ أواﻣﺮه وﻋﻠﻰ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻮاھﯿﮫ ،وﻏﯿﺮھﺎ ).(79
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ ،وﻓﯿﮫ ﺗﺴﻌﺔ ﻓﺮوع:
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﺮﯾﺎء واﻟﺴﻤﻌﺔ
اﻟﺮﯾﺎء ﻓﺈﻧﮫ ﺷﺮك ﺧﻔﻲ ﻷﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻨﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻌﻠﻤﮭﺎ إﻻ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ.
واﻟﺮﯾﺎء ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ :اﻟﺮؤﯾﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺄن ﯾﺰﯾﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﯾﺤﺴﻨﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﯾﺮاه اﻟﻨﺎس وﯾﻤﺪﺣﻮه وﯾﺜﻨﻮا ﻋﻠﯿﮫ ،أو ﻟﻐﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﻓﮭﺬا ﯾﺴﻤﻰ رﯾﺎء ،ﻷﻧﮫ ﯾﻘﺼﺪ رؤﯾﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﮫ ).(80
أﻣﺎ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎع واﻹﺳﻤﺎع ،وھﻲ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻊ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺻﯿﺖ ،ﯾﻘﺎل :ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ رﯾﺎء وﺳﻤﻌﺔ؛ أي ﻟﯿﺮاه اﻟﻨﺎس
وﯾﺴﻤﻌﻮا ﺑﮫ ).(81
اﻟﺴﻤﻌﺔ اﺻﻄﻼ ًﺣﺎ :ﻣﺎ ﯾﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل اﻟﺠﻤﯿﻞ واﻟﻮﻋﻆ ،وﻣﺎ ﯾﻘﺮأ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن وﻏﯿﺮه ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﯾﺮاه ا ﻟﻨﺎس وﯾﺴﻤﻌﻮﻧﮫ ).(82
ﺻﺎ ِﻟﺤًﺎ﴾
اﻟﺴﻤﻌﺔ واﻟﺮﯾﺎء ﻣﺤﺮﻣﺎن ﺑﻨﺺ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ؛ ﻓﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب :ﻗﻮﻟﮫ ﻋﺰ وﺟﻞ﴿ :ﻓَ َﻤﻦ ﻛَﺎ َن ﯾَﺮْ ﺟُﻮ ِﻟﻘَﺎ َء َر ِﺑّ ِﮫ ﻓَ ْﻠﯿَ ْﻌ َﻤ ْﻞ َ
ﻋ َﻤ ًﻼ َ
) ، (83وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ :ﻗﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ" :ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﺳﻤﻊ ﷲ ﺑﮫ ،وﻣﻦ ﯾﺮاﺋﻲ ﯾﺮاﺋﻲ ﷲ ﺑﮫ" ) ،(84وﻗﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ

) (78اﻟﻌﻘﯿﺪة ﻓﻲ ﷲ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷﺷﻘﺮ اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ ،ص ،263ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ زرﺑﺎن اﻟﻐﺎﻣﺪي ،ص ،250ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﻜﺎوي ،ص.106
) (79ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺣﻤﺎدة اﻟﺠﺒﺮﯾﻦ ،ص.67
) (80إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮازان.89 /2 ،
) (81ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،166 ،162 /8،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ ،ص.450
) (82اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﯿﻢ اﻹﺣﺴﺎن ،ص.116
) (83اﻟﻜﮭﻒ ،آﯾﺔ.110 :
) (84أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ) ،(104/8ﺑﺮﻗﻢ ) ،(6499وﻣﺴﻠﻢ ) ،(2289 /4ﺑﺮﻗﻢ ).(2987
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وﺳﻠﻢ " :إن أﺧﻮف ﻣﺎ أﺧﺎف ﻋﻠﯿﻜﻢ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ " ﻗﺎﻟﻮا :ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ وﻣﺎ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ؟ ﻗﺎل " :اﻟﺮﯾﺎء " إن ﷲ ﯾﻘﻮل:
" ﯾﻮم ﺗﺠﺎزى اﻟﻌﺒﺎد ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اذھﺒﻮا إﻟﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺮاءون ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﻓﺎﻧﻈﺮوا ھﻞ ﺗﺠﺪون ﻋﻨﺪھﻢ ﺟﺰاء "
اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺮﯾﺎء واﻟﺴﻤﻌﺔ :أن اﻟﺮﯾﺎء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮى ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ظﺎھﺮھﺎ
ﻓﮭﻲ ﻟﻤﺎ ﯾﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﺘﻲ ظﺎھﺮھﺎ

)(85

وﺑﺎطﻨﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮه ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﺪﻗﺔ .أﻣﺎ اﻟﺴﻤﻌﺔ

واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ ﷲ ﻛﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﺬﻛﺮ واﻟﻮﻋﻆ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال ،وﻗﺼﺪ

اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ أن ﯾﺴﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻛﻼﻣﮫ ﻓﯿﺜﻨﻮا ﻋﻠﯿﮫ ،وﯾﻘﻮﻟﻮا ھﻮ ﺟﯿ ﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،ﺟﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎورة ،ﺟﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ ،إﻧﮫ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮت
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ،إذا ﻛﺎن ﯾﺤﺴﻦ ﺻﻮﺗﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ،ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﯾﻠﻘﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻟﻨﺪوات واﻟﺪروس ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﯾﻤﺪﺣﮫ
اﻟﻨﺎس ﻓﮭﺬا ﺳﻤﻌﺔ ).(86
أذن اﻟﺮﯾﺎء ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل ،وﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ ،واﻟﺴﻤﻌﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻷﻗﻮال ،وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﺳ ﺔ اﻟﺴﻤﻊ.
ﻣﺘﻰ ﯾﻨﻘﻠﺐ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﯾﺎء واﻟﺴﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺮك أﺻﻐﺮ إﻟﻰ ﺷﺮك أﻛﺒﺮ؟
ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺮﯾﺎء واﻟﺴﻤﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ ﺑﺄﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر:
 -1أن ﯾﺮاﺋﻲ اﻹﻧﺴﺎن ،أو ﯾﺴﻤﻊ ﺑﺄﺻﻞ إﯾﻤﺎﻧﮫ؛ ﯾﻈﮭﺮ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس أﻧﮫ ﻣﺆﻣﻦ ﻟﯿﻌﺼﻢ دﻣﮫ وﻣﺎﻟﮫ.
 -2أن ﯾﻐﻠﺐ اﻟﺮﯾﺎء أو اﻟﺴﻤﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎن.
 -3أن ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﮫ إرادة اﻟﺪﻧﯿﺎ؛ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺮﯾﺪ ﺑﮭﺎ وﺟﮫ ﷲ ).(87

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :إرادﺗﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺒﺎدﺗﮫ اﻟﺪﻧﯿﺎ
ھﻮ أن ﯾﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن أﻋﻤﺎﻻ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺒﺘﻐﻲ ﺑﮭﺎ وﺟﮫ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﯾﺮﯾﺪ ﺑﮭﺎ وﺟﮫ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ؛ وﻟﻜﻦ ﺧﺎﻟﻂ إرادﺗﮫ وﻧﯿﺘﮫ
ﺷﯿﺌﺎ آﺧﺮ ،ﻛﺈراد ة اﻟﺪﻧﯿﺎ ،إﻣﺎ ﻟﻘﺼﺪ اﻟﻤﺎل أو اﻟﺠﺎه؛ ﻛﺎﻟﺬي ﯾﺠﺎھﺪ ،أو ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﯿﺄﺧﺬ ﻣﺎﻻ ،أو ﻟﯿﺤﺘﻞ ﻣﻨﺼﺒﺎ؛ أو ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن،
أو ﯾﻮاظﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ﻷﺟﻞ وظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ،أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ).(88
إرادة اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﻤﻠﮫ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﺤﺮم ،ودﻟﯿﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ:

) (85أﺧﺮﺟﮫ أﺣﻤﺪ ) ،(43 /39ﺑﺮﻗﻢ ) ،(23636واﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ ) ،(154/9ﺑﺮﻗﻢ ) ،(6412وﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ.
ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ﺑﺮﻗﻢ ).(951
) (86إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮازان.90 /2 ،
) (87اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ ﺻﻮﻓﻲ ،ط ،1ﻧﺎﺑﻠﺲ :دار اﻻﻋﻼم1422 ،ھـ-
1423ھـ.
) (88ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ،د .ﻋﻮاد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻤﻌﺘﻖ ،ص.31
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ِﯿﮭﺎ ﻻ ﯾُ ْﺒ َﺨ ﺴُﻮنَ  ،أ ُوﻟَﺌِﻚَ اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ
 -1ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞَ ﴿ :ﻣ ْﻦ ﻛَﺎنَ ﯾ ُِﺮﯾﺪُ ْاﻟ َﺤﯿَﺎة َ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ َو ِزﯾﻨَﺘ ََﮭﺎ ﻧُ َﻮ ّ ِ
ِﯿﮭﺎ َو ُھ ْﻢ ﻓ َ
ف إِﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ أ َ ْﻋ َﻤﺎﻟَ ُﮭ ْﻢ ﻓ َ
ﺎر َو َﺣﺒِ َ
ط ٌﻞ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﯾَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ ﴾ ) ،(89ﻓﺄﺧﺒﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻧﯿﺎ
ﺻﻨَﻌُﻮا ﻓِﯿ َﮭﺎ َوﺑَﺎ ِ
ْﺲ ﻟَ ُﮭ ْﻢ ﻓِﻲ ْاﻵﺧِ َﺮةِ إِ ﱠﻻ اﻟﻨﱠ ُ
ﻂ َﻣﺎ َ
ﻟَﯿ َ
ھﻤﮫ وطﻠﺒﺘﮫ ،ﺟﺎزاه ﷲ ﺑﺤﺴﻨﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﺛﻢ ﯾﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻵﺧﺮة وﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﺣﺴﻨﺔ ﯾﻌﻄﻰ ﺑﮭﺎ ﺟﺰاء ).(90
 -2وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ :ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة ،أن رﺟﻼ ﻗﺎل :ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ ،رﺟﻞ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺠﮭﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ ،وھﻮ ﯾﺒﺘﻐﻲ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻋﺮض
اﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ» :ﻻ أﺟﺮ ﻟﮫ« .ﻓﺄﻋﻈﻢ ذﻟﻚ اﻟﻨﺎس ،وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻠﺮﺟﻞ :ﻋﺪ ﻟﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ
وﺳﻠﻢ ﻓﻠﻌﻠﻚ ﻟﻢ ﺗﻔﮭﻤﮫ ،ﻓﻘﺎل :ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ ،رﺟﻞ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺠﮭﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ ،وھﻮ ﯾﺒﺘﻐﻲ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﻓﻘﺎل » :ﻻ
أﺟﺮ ﻟﮫ« .ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻋﺪ ﻟﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻘﺎل ﻟﮫ :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .ﻓﻘﺎل ﻟﮫ» :ﻻ أﺟﺮ ﻟﮫ« ").(91
اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺮﯾﺎء واﻟﺴﻤﻌﺔ وﺑﯿﻦ إرادة اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﻤﻠﮫ اﻟﺪﻧﯿﺎ:
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺬه اﻷﻧﻮاع ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﺎ ﯾﺒﺘﻐﻲ ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ؛ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺮاﺋﻲ أو اﻟﻤﺴﻤﻊ ﯾﺮﯾﺪ رؤﯾﺔ اﻟﻨﺎس أو ﺳﻤﺎﻋﮭﻢ،
وﯾﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﯾﻤﺪﺣﻮه وﯾﻌﻈﻤ ﻮه ،وﯾﻄﻤﻊ أن ﯾﻨﺎل اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻓﻲ أﻋﯿﻨﮭﻢ ،أﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﺮﯾﺪ ﺑﻌﻤﻠﮫ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﮭﻮ ﯾﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ
اﻟﺪراھﻢ ،أو ﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﺘﺎع اﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﻓﮭﻮ أﻋﻘﻞ ﻣﻦ اﻷول ،وإن ﻛﺎن ﻛﻼھﻤﺎ ﺧﺎﺳﺮا -واﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎ ).(92
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺴﺒﺐ ﻟﻐﺔ :اﻟﺤﺒﻞ ،وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ "ﻛﻞ ﺷﻲء ﯾُﺘﻮﺻﻞ ﺑﮫ إﻟ ﻰ ﻏﯿﺮه" اﺳﺘﻌﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺻﻞ ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺎء" ). (93
وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح ھﻮ :اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﯾﻔﻌﻠﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﯿﺤﺼﻞ ﻟﮫ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪه ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻮب ،أو ﯾﻨﺪﻓﻊ ﻋﻨﮫ ﻣﺎ ﯾﺨﺸﺎه ﻣﻦ ﻣﺮھﻮب ﻓﻲ
اﻟﺪﻧﯿﺎ أو ﻓﻲ اﻵﺧﺮة.
ﻓﻤﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﯿﺎ :اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺸﺮاء أو اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وظﯿﻔﺔ ﻟﯿﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ،وﻣﻨﮭﺎ :أن ﯾﺴﺘﺸﻔﻊ ﺑﺬي ﺟﺎه ﻋﻨﺪ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﯿﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ دﻧﯿﻮﯾﺔ ،أو ﻟﯿﺪﻓﻊ ﻋﻨﮫ ظﻠ ًﻤﺎ ،أو ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻟﮫ ﻣﻨﻔﻌﺔ دﻧﯿﻮﯾﺔ ﻛﻮظﯿﻔﺔ أو ﻣﺎل أو ﻏﯿﺮھﻤﺎ ،وﻣﻨﮭﺎ :أن
ﯾﺬھﺐ إﻟﻰ طﺒﯿﺐ ﻟﯿﻌﺎﻟﺠﮫ ﻣﻦ ﻣﺮض ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ).(94
وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ أﻣﻮر اﻵﺧﺮة :ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺎدات رﺟﺎء ﺛﻮاب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﮫ ) ،(95وﻣﻨﮭﺎ :أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه أن
ﯾﺪﻋﻮ ﷲ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.

) (89ھﻮد ،آﯾﺔ.16 ،15 :
) (90ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ.311/4 ،
) (91أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ داود )  ،(14/3ﺑﺮﻗﻢ )  ،(2516وأﺣﻤﺪ ) ،(277/13ﺑﺮﻗﻢ ) ،(7900وﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ .ﯾﻨﻈﺮ:
ﺻﺤﯿﺢ أﺑﻲ داود ﺑﺮﻗﻢ ) .(2272
) (92ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﺪ ،اﻟﺸﯿﺦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ص  ،457ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر اﻟﻤﻌﺘﻖ
ص.31
) (93ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر.459 ،458/1 ،
) (94ﻣﺜﻼً ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ دواء أو رﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﻣﻦ اﻟﻤﺮض اﻟﺬي أﺻﺎﺑﮫ ،أو ﯾﺠﺮي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔ ﻻﺳﺘﺌﺼﺎل ﻣﺮض أو
ﻋﻼﺟﮫ ،أو ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺴﻼح وﯾﻠﺒﺲ اﻟﺪرع ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺤﺮب ،أو ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺰاد ﻣﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ،ھﺬا ﻛﻠﮫ ﻣﻦ ﺑ ﺎب اﻷﺧﺬ
ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب.
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واﻟﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب ھﻮ أن ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﻔﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮع أو ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) ،(96ﻣﻊ
ﺗﻮﻛﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ، (97واﻋﺘﻘﺎد أن ھﺬا اﻷﻣﺮ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺠﺮد ﺳﺒﺐ ،وأﻧﮫ ﻻ أﺛﺮ ﻟﮫ إﻻ ﺑﻤﺸﯿﺌﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،إن ﺷﺎء ﻧﻔﻊ ﺑﮭﺬا
اﻟﺴﺒﺐ ،وإن ﺷﺎء أﺑﻄﻞ أﺛﺮه ).(98
أﻣﺎ إن اﻋﺘﻤﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮك ،ﻟﻜﻦ إن اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﻋﺘﻤﺎدا ً ﻛﻠﯿﺎً ،ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎد أﻧﮫ ﯾﻨﻔﻌﮫ ﻣﻦ دون ﷲ ﻓﻘﺪ
وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ ،وإن اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎده أن ﷲ ھﻮ اﻟﻨﺎﻓﻊ اﻟﻀﺎر ﻓﻘﺪ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ) ،(99ﻓﺎﻟﻤﺆﻣﻦ
ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺒّﺐ اﻷﺳﺒﺎب ﺟﻞ وﻋﻼ.
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﺗﺮك اﻷﺳﺒﺎب واﻋﺘﻘﺎدَ أن اﻟﺸﺮع أﻣﺮ ﺑﺘﺮﻛﮭﺎ ،وأﻧﮭﺎ ﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺬب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮع ،وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ أﻣﺮ ﷲ ﺑﮫ وأﺟﻤﻊ
ﻋﻠﯿﮫ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻟﮭﺬا ﻗﺎل ﺑﻌﺾ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ" :اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎب ﺷﺮك ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،وﻣﺤﻮ
اﻷﺳﺒﺎب أن ﺗﻜﻮن أﺳﺒﺎﺑﺎ ً ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ ،واﻹﻋﺮاض ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ ﻗﺪ ٌح ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ،وإﻧﻤﺎ اﻟﺘﻮﻛﻞ واﻟﺮﺟﺎء ﻣﻌﻨﻰ
ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﺸﺮع").(100
وﻣﻦ اﻟﺸﺮك ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب :أن ﯾﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺒﺒﺎً ،ﻓﺈن اﻋﺘﻘﺪ أن ھﺬا اﻟﺸﻲء ﯾﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺑﺪون ﻣﺸﯿﺌﺔ ﷲ ﻓﮭﻮ ﺷﺮك
أﻛﺒﺮ ،ﻛﺤﺎل ﻋﺒّﺎد اﻷﺻﻨﺎم وﻋﺒّﺎد اﻟﻘﺒﻮر اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﻘﺪون أﻧﮭﺎ ﺗﻨﻔﻊ وﺗﻀﺮ اﺳﺘﻘﻼﻻً ،وإن اﻋﺘﻘﺪ أن ﷲ ﺟﻌﻠﮫ ﺳﺒﺒﺎً ،ﻣﻊ أن ﷲ ﻟﻢ
ﯾﺠﻌﻠﮫ ﺳﺒﺒﺎ ً ﻓﮭﻮ ﺷﺮك أﺻﻐﺮ )(101؛ ﻷﻧﮫ ﺷﺎرك ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﮭﺬا اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻣﻊ أن ﷲ ﻟﻢ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﺳﺒﺒﺎ ً ).(102
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺘﻄﯿﺮ واﻟﺘﺸﺎؤم
اﻟﻄﯿﺮة :ﻣﺎ ﺗﯿﻤﻨﺖ ﺑﮫ أو ﺗﺸﺎءﻣﺖ ،وأﺻﻠﮫ ﻓﻲ ذي اﻟﺠﻨﺎح  ....واﻟﻤﺼﺪر ﻣﻨﮫ :اﻟﻄﯿﺮة ،وﺟﺮى ﻟﮫ اﻟﻄﺎﺋﺮ ﺑﺄﻣﺮ ﻛﺬا ،وﺟﺎء ﻓﻲ
ﺳ ِﯿّﺌ َﺔ ٌ َﯾ ﱠ
ﺳﻰ َو َﻣ ْﻦ َﻣ َﻌﮫ ُ أ َ َﻻ ِإﻧﱠ َﻤﺎ َ
طﺎﺋ ُِﺮ ُھ ْﻢ
ﺴﻨَﺔُ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻨَﺎ َھ ِﺬ ِه َوإِ ْن ﺗ ُ ِ
ﻄﯿ ُﱠﺮوا ِﺑ ُﻤﻮ َ
ﺼ ْﺒ ُﮭ ْﻢ َ
اﻟﺸﺮ؛ ﻗﺎل ﷲ  -ﻋﺰ وﺟﻞ ﴿ -ﻓَﺈِذَا َﺟﺎ َءﺗْ ُﮭ ُﻢ ْاﻟ َﺤ َ
ِﻋ ْﻨﺪَ ﱠ ِ َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ أ َ ْﻛﺜ َ َﺮ ُھ ْﻢ َﻻ َﯾ ْﻌ َﻠ ُﻤﻮنَ﴾)، (103

) (95ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ،اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ.459 /7 ،
) (96اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.165/1 ،
) ( 97ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻛﻞ ،ﯾﻨﻈﺮ :طﺮﯾﻖ اﻟﮭﺠﺮﺗﯿﻦ وﺑﺎب اﻟﺴﻌﺎدﺗﯿﻦ ،اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ ،ص  ،257ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦ،
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ ،137 :112 /2 ،ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ،ﺑﻦ رﺟﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ،
ص.70
) (98اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.184/1 ،
) (99ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ،ﺑﻦ رﺟﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ،ص ،70اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻔﯿﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ،
 ،184 ،183/1ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ،اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ.169/8 ،
)(100ﺷﺮح اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ ،اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺰ اﻟﺤﻨﻔﻲ ،ص .467
) ( 101ﻣﺜﺎﻟﮫ اﻟﺘﻄﯿّﺮ ،واﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ﺑﺎﻟﻨﺠﻮم ،و ،وﺳﯿﺄﺗﻲ ﺑﯿﺎﻧﮭﻤﺎ وﺑﯿﺎن ﻛﻮﻧﮭﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ.
)(102اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﯾﺪ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﺪي ،ص ،46اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﺑﻦ
ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.183/1 ،
) (103اﻷﻋﺮاف ،آﯾﺔ.131 :
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وﻗﻮﻟﮫ  -ﻋﺰ وﺟﻞ  -ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺛﻤﻮد وﺗﺸﺎؤﻣﮭﻢ ﺑﻨﺒﯿﮭﻢ اﻟﻤﺒﻌﻮث إﻟﯿﮭﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﴿ :ﻗَﺎﻟُﻮا ﱠ
اطﯿﱠﺮْ ﻧَﺎ ﺑِﻚَ َوﺑِ َﻤ ْﻦ َﻣﻌَﻚَ ﻗَﺎ َل
َ
طﺎﺋ ُِﺮ ُﻛ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪَ ﱠ ِ ﺑَ ْﻞ أ َ ْﻧﺘ ُ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم ﺗُ ْﻔﺘَﻨُﻮ َن ﴾)، (104اﻟﻤﻌﻨﻰ :أﻻ إﻧﻤﺎ اﻟﺸﺆم اﻟﺬي ﯾﻠﺤﻘﮭﻢ ھﻮ اﻟﺬي وﻋﺪوا ﺑﮫ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﻻ ﻣﺎ ﯾﻨﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ
اﻟﺪﻧﯿﺎ ....وﻗﺪ ﺗﻄﯿﺮ ﺑﮫ ،واﻻﺳﻢ :اﻟﻄـﯿﺮة ،واﻟﻄﯿـﺮة ،واﻟﻄﻮرة ).(105
وأﺻﻠﮭﺎ :أن اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﻮا إذا ﺧﺮج اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ أول طﺎﺋﺮ ﯾﺮاه ،ﻓﺈن طﺎر ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﮫ ﺗﺸﺎءم ﺑﮫ ،واﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ
اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،وإن طﺎر ﻋﻦ ﯾﺴﺎره ﺗﯿﻤﻦ ﺑﮫ وﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺘﮫ ،وأﺻﻞ ھﺬا :أن اﻟﺮاﻣﻲ ﻟﻠﻄﯿﺮ ،إﻧﻤﺎ ﯾﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻋﻦ ﯾﺴﺎره ،وﯾﺨﯿﺒﮫ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﮫ ،ﻓﺴﻤﻲ اﻟﺘﺸﺎؤم ﺗﻄﯿﺮا ﺑﺬﻟﻚ ).(106
أذن اﻟﻄﯿﺮة ھﻲ اﻟﺘﻄﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﺸﻲء أو ﻓﻌﻠﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻣﺮ ﺷﺮﻋﻲ ،وھﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺴﻮء ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻄﯿﻮر
وﺣﺮﻛﺎﺗﮭﺎ وأﺻﻮاﺗﮭﺎ ،ﺛﻢ أطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻮھﻢ أﻧﮫ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻀﺮر واﻟﺸﺮور.
واﻟﺘﺸﺎؤم ﯾﻜﻮن ﺑﺘﻮھﻢ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻜﺮوه ،ﺑﻤﺮﺋﻲ أو ﻣﻌﻠﻮم أو ﻣﺴﻤﻮع .اﻟﻤﺮﺋﻲ :اﻟﺘﺸﺎؤم ﺑﺎﻟﻄﯿﺮ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻮم أو اﻟﻐﺮاب وﻣﻦ
ھﻨﺎ ﺟﺎء ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎؤم ﺑﺎﻟﺘﻄﯿﺮ ،ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﯿﺮ أو اﻟﺘﺸﺎؤم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻛﺎﻟﻘﻂ اﻷﺳﻮد ،أو اﻟﺘﺸﺎؤم ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻛﻔﻌﻞ
اﻷﻣﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮة ﻣﻊ أﻧﺒﯿﺎﺋﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺎؤم ﻗﻮم ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻨﺒﯿﮭﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ،ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﮭﻢ﴿ :ﻗَﺎﻟُﻮا ﱠ
اطﯿﱠﺮْ ﻧَﺎ ِﺑﻚَ َو ِﺑ َﻤ ْﻦ َﻣ َﻌﻚَ ﻗَﺎ َل
َ
طﺎﺋ ُِﺮ ُﻛ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪ َ ﱠ ِ َﺑ ْﻞ أ َ ْﻧﺘ ُ ْﻢ َﻗ ْﻮ ٌم ﺗ ُ ْﻔﺘ َ ُﻨﻮنَ﴾ ) ،(107وﻛﺎﻟﺘﺸﺎؤم ﺑﺒﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﺎھﺎت .اﻟﻤﻌﻠﻮم :اﻟﺘﺸﺎؤم ﺑﺎﻷرﻗﺎم ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ
 ،( 13):أو ﺑﺒﻌﺾ اﻷﯾﺎم ،أو ﺑﻌﺾ اﻟﺸﮭﻮر ،أو ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﻮات ،ﻛﺎﻟﺘﺸﺎؤم ﺑﺸﮭﺮ ﺻﻔﺮ ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ.
اﻟﻤﺴﻤﻮع :اﻟﺘﺸﺎؤم ﺑﺴﻤﺎع ﻛﻠﻤﺔ ﻧﺤﻮ :ﯾﺎ ﺧﺴﺮان أو ﯾﺎ ﺧﺎﺋﺐ أو ﯾﺎ ﺿﺎﺋﻊ ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ).(108
وﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﺸﺎؤم اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة :اﻟﺘﺸﺎؤم ﻣﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﻨﻌﺎل أو ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻘﺺ ،أو ﻣﻦ وﺟﮫ ﻓﻼن أو اﻟﺘﺸﺎؤم ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس ،أو ﻣﻦ
ﺛﻮب ﻣﻌﯿﻦ أو ﻟﻮن ﻣﻌﯿﻦ ،ﻛﺎﻟﺘﺸﺎؤم ﻣﻦ اﻷﺳﻮد ﻣﻄﻠﻘًﺎ.
وھﺬا اﻟﺘﺸﺎؤم ﻛﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ" :اﻟﻄﯿﺮة ﺷﺮك ،اﻟﻄﯿﺮة ﺷﺮك ،ﺛﻼﺛﺎ ،وﻣﺎ ﻣﻨﺎ إﻻ
وﻟﻜﻦ ﷲ ﯾﺬھﺒﮫ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻞ"

)( 109

وﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ " :ﻣﻦ ردﺗﮫ اﻟﻄﯿﺮة ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ،ﻓﻘﺪ أﺷﺮك " ،ﻗﺎﻟﻮا :ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ ،ﻣﺎ ﻛﻔﺎرة ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل " :أن ﯾﻘﻮل
أﺣﺪھﻢ :اﻟﻠﮭﻢ ﻻ ﺧﯿﺮ إﻻ ﺧﯿﺮك ،وﻻ طﯿﺮ إﻻ طﯿﺮك ،وﻻ إﻟﮫ ﻏﯿﺮك" ).(110

) (104اﻟﻨﻤﻞ ،آﯾﺔ.47 :
) (105ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر.511/4،
) (106اﻟﻤﻔﮭﻢ ﻟﻤﺎ أﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﻠﻢ ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻘﺮطﺒﻲ.141 ،140 /2،
) (107اﻟﻨﻤﻞ ،آﯾﺔ.47 :
) ( 108ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ  ،ﯾﻨﻈﺮ :ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ص ،360ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﯿﺪ
ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ص ،305
) (109أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ داود )  ،(17/4ﺑﺮﻗﻢ )  ،(3910واﻟﺘﺮﻣﺬي )  ،(160/4ﺑﺮﻗﻢ ) ،(1614وﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ .ﯾﻨﻈﺮ:
اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ﺑﺮﻗﻢ ).(429
) (110أﺧﺮﺟﮫ أﺣﻤﺪ )  ،(623 /11ﺑﺮﻗﻢ )  ،(7045وﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ .ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ﺑﺮﻗﻢ ).(1065
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وھﺬا إذا اﻋ ﺘﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻄﯿﺮ ﺑﮫ أﻧﮫ ﻣﺠﺮد ﺳﺒﺐ ﻟﺤﺼﻮل اﻟﺸﺮ ،أﻣﺎ إذا اﻋﺘﻘﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮه ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮ ،ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ اﻟﻤﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺔ.
اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺄل واﻟﺘﻄﯿﺮ:
 اﻟﻔﺄل ﻣﻦ طﺮﯾﻖ ﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﺑﺎ . واﻟﻄﯿﺮة ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻮء ،وﻓﯿﮭﺎ ﺳﻮء ظﻦ ﺑﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﻘﻖ ،وذﻛﺮ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﯿﻤﻲ ﻣﺎ ﻣﻠﺨﺼﮫ:ﻛﺎن اﻟﺘﻄﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮب إزﻋﺎج اﻟﻄﯿﺮ ﻋﻨﺪ إرادة اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﻄﯿﺮون ﺑﺼﻮت اﻟﻐﺮاب ،وﺑﻤﺮور
اﻟﻈﺒﺎء ﻓﺴﻤﻮا اﻟﻜﻞ ﺗﻄﯿﺮا؛ ﻷن أﺻﻠﮫ اﻷول ).(111
اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﺎﻟﻤﺨﻠﻮﻗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ
ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﺎﻟﻤﺨﻠﻮﻗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ودﻋﺎﺋﮫ ،ﻓﮭﺬا ﺷﺮك أﺻﻐﺮ ،ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل
اﻟﻤﻘﺼﻮد ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﻘﻊ ﺷﻲء إﻻ ﺑﺈذن ﷲ رب اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻤﺴﺒﺒﺎت ،ﻓﻼ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺨﻠﻮق أن ﯾﺘﻮﻛﻞ أو ﯾﺘﺴﺒﺐ أو ﯾﺘﻔﻜﺮ إﻻ ﻓﻲ
طﺎﻋﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،واﻣﺘﺜﺎل أﻣﺮه ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﺒﺐ ﻟﻜﻞ ﻓﺮج.
ﻗﺎل اﺑﻦ ا ﻟﻘﯿﻢ ":إذا أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺒﺪ وأﻣﺴﻰ وﻟﯿﺲ ھﻤﮫ إﻻ ﷲ وﺣﺪه ﺗﺤﻤﻞ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﺣﻮاﺋﺠﮫ ﻛﻠﮭﺎ وﺣﻤﻞ ﻋﻨﮫ ﻛﻞ ﻣﺎ أھﻤﮫ وﻓﺮغ
ﻗﻠﺒﮫ ﻟﻤﺤﺒﺘﮫ وﻟﺴﺎﻧﮫ ﻟﺬﻛﺮه وﺟﻮارﺣﮫ ﻟﻄﺎﻋﺘﮫ وإن أﺻﺒﺢ وأﻣﺴﻰ واﻟﺪﻧﯿﺎ ھﻤﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﷲ ھﻤﻮﻣﮭﺎ وﻏﻤﻮﻣﮭﺎ وأﻧﻜﺎدھﺎ ووﻛﻠﮫ إﻟﻰ
ﻧﻔﺴﮫ ﻓﺸﻐﻞ ﻗﻠﺒﮫ ﻋﻦ ﻣﺤﺒﺘﮫ ﺑﻤﺤﺒﺔ اﻟﺨﻠﻖ وﻟﺴﺎﻧﮫ ﻋﻦ ذﻛﺮه ﺑﺬﻛﺮھﻢ وﺟﻮارﺣﮫ ﻋﻦ طﺎﻋﺘﮫ ﺑﺨﺪﻣﺘﮭﻢ وأﺷﻐﺎﻟﮭﻢ ﻓﮭﻮ ﯾﻜﺪح ﻛﺪح
اﻟﻮﺣﺶ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻏﯿﺮه ﻛﺎﻟﻜﯿﺮ ﯾﻨﻔﺦ ﺑﻄﻨﮫ وﯾﻌﺼﺮ أﺿﻼﻋﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﻊ ﻏﯿﺮه ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻋﺮض ﻋﻦ ﻋﺒﻮدﯾﺔ ﷲ وطﺎﻋﺘﮫ وﻣﺤﺒﺘﮫ
ﺑﻠﻲ ﺑﻌﺒﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮق وﻣﺤﺒﺘﮫ وﺧﺪﻣﺘﮫ" ).(112
اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس :اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻲ اﻷطﺒﺎء واﻷدوﯾﺔ
ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﻮب ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺪواء واﻟﻄﺒﯿﺐ طﻠﺒًﺎ ﻟﻠﺸﻔﺎء ،ﻣﻊ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ودﻋﺎﺋﮫ ،وھﺬا ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ،
وﻣﺘﻰ اﻋﺘﻘﺪ اﻹﻧﺴﺎن أن اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺪواء ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺬاﺗﮫ ﻓﮭﺬا ﺷﺮك أﻛﺒﺮ ،وﻣﺘﻰ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﺳﺒﺐ ،وﻟﻜﻨﮫ ﻏﻔﻞ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻓﻲ
طﻠﺐ اﻟﺸﻔﺎء ،ﻓﮭﺬا ﺷﺮك أﺻﻐﺮ.
وإﻧﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﻷﺳ ﺒﺎب ﻛﻤﺜﻞ اﻵﻟﺔ ﺑﯿﺪ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﯾﻘﺎل :اﻟﺴﯿﻒ ﺿﺮب اﻟﻌﻨﻖ ،وﻻ اﻟﺴﻮط ﺿﺮب اﻟﻌﺒﺪ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﻘﺎل :اﻟﺴﯿﺎف
ﺿﺮب اﻟﻌﻨﻖ ،وﻓﻼن ﺿﺮب ﻓﻼﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺴﻮط ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻘﺎل ﺷﻔﺎﻧﻲ اﻟﺪواء أو اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻷﻧﮭﺎ أﺳﺒﺎب وﻋﻠﻞ ،واﻟﻌﻠﻞ واﻷﺳﻘﺎم ﻛﻤﺎ
ذﻛﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﮫ" :طﺒﯿﺒﮭﺎ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﮭﺎ").(113

) ( 111ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺠﺎھﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ ،ص .525
) (112اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ ،ص.84
) (113أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ داود ) ،(86/4ﺑﺮﻗﻢ ) ،(4207وأﺣﻤﺪ ) ،(680 ،679/11ﺑﺮﻗﻢ )  ،(7109وﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ،
ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ﺑﺮﻗﻢ ).(1537
95

www.ajrsp.com

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ | اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر | ﺗﺄرﯾﺦ اﻹﺻدار2020-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
ﻓﺎ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻘﺪرة واﻟﺤﻜﻤﺔ ،وﻣﻦ أﺳﻤﺎﺋﮫ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺤﻜﯿﻢ ،ﻓﺒﺎﻟﻘﺪرة ﺧﻠﻖ اﻷﺷﯿﺎء وأوﺟﺪھﺎ وھﺪاھﺎ وﺳﯿﺮھﺎ واﻧﻔﺮد
ِﯿﻦ﴾ ) ،(114ﻓﺄﺿﺎف اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺮض إﻟﻰ
﴿وإِذَا َﻣ ِﺮﺿْﺖُ ﻓَ ُﮭ َﻮ ﯾَ ْﺸﻔ ِ
ﺑﺬﻟﻚ دون ﺷﺮﯾﻚ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼمَ :
ﻧﻔﺴﮫ ،واﻟﺸﻔﺎء إﻟﻰ رﺑﮫ ﻣﻊ أن اﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﷲ ،وھﺬا ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أدب ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ وﺣﺴﻦ ﺧﻄﺎﺑﮫ ).(115
اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻻﻏﺘﺮار ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮﻛﺔ ،وﻗﺪح ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة
ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﻮب ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺼﺮ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺮﻛﺔ  ،واﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻦ أن اﻟﻨﺼﺮ ﺑﯿﺪ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﮭﺬا ﻻ ﯾﺠﻮز وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﺪح ﻓﻲ
ﻋﻘ ﯿﺪة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻗﻠﺒﮫ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﺳﻮى ﷲ ﻋﺰو ﺟﻞ وﻟﯿﻮﻗﻦ أن اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ  ،وھﻮ اﻟﺬي
ﯾﻌﺰ أﻗﻮام وﯾﺬل آﺧﺮﯾﻦ  ،وھﻮ اﻟﺬي ﯾﻨﺼﺮ أﻗﻮام ﻋﻠﻰ أﻗﻮام  ،ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ :ﻗُ ِﻞ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ َﻣﺎﻟِﻚَ ْاﻟ ُﻤ ْﻠﻚِ ﺗُﺆْ ﺗِﻲ ْاﻟ ُﻤ ْﻠﻚَ َﻣﻦ ﺗَﺸَﺎ ُء
َﻲءٍ ﻗَﺪِﯾ ٌﺮ ﴾ ) ،(116واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻻ
َوﺗ َِﻨﺰ ُ
ع ْاﻟ ُﻤ ْﻠﻚَ ﻣِ ﱠﻤﻦ ﺗ َﺸَﺎ ُء َوﺗُﻌ ﱡِﺰ َﻣﻦ ﺗَﺸَﺎ ُء َوﺗ ُ ِﺬ ﱡل َﻣﻦ ﺗَﺸَﺎ ُء ۖ ِﺑ َﯿﺪِكَ ْاﻟ َﺨﯿ ُْﺮ ۖ ِإﻧﱠﻚَ َ
ﻋ َﻠ ٰﻰ ﻛُ ِّﻞ ﺷ ْ
ﺑﺄس ﺑﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻘﺪر ﻋﻠﯿﮫ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﻷﻣﺮ ﻛﻠﮫ ﺑﯿﺪ ﷲ ،ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﯾﻌﻠﻖ ﻗﻠﺒﮫ ﺑﻨﺼﺮ أﺣﺪ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن
أﻗﺮب ﻗﺮﯾﺐ ،وﺑﯿﺎن ذﻟﻚ أن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫَ :
﴿ﻻ ﺗ َِﺠﺪُ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﯾُﺆْ ِﻣﻨُﻮنَ ِﺑﺎ ﱠ ِ َو ْاﻟﯿَ ْﻮ ِم ْاﻵﺧِ ِﺮ ﯾ َُﻮ ادﱡونَ َﻣ ْﻦ َﺣﺎدﱠ ﱠ َ َو َرﺳُﻮﻟَﮫُ َو َﻟ ْﻮ
ت ﺗ َﺠْ ِﺮي ِﻣﻦ
اﻹﯾ َﻤﺎنَ َوأَﯾﱠﺪَھُﻢ ﺑِ ُﺮوحٍ ِ ّﻣ ْﻨﮫُ َوﯾُ ْﺪﺧِ ُﻠ ُﮭ ْﻢ َﺟﻨﱠﺎ ٍ
ِﯿﺮﺗ َ ُﮭ ْﻢ أ ُ ْوﻟَﺌِ َ
ﻚ َﻛﺘ َ
ﻛَﺎﻧُﻮا آﺑَﺎء ُھ ْﻢ أ َ ْو أ َ ْﺑﻨَﺎءھُ ْﻢ أ َ ْو ِإ ْﺧ َﻮاﻧَ ُﮭ ْﻢ أَ ْو ﻋَﺸ َ
َﺐ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِ ِﮭ ُﻢ ْ ِ
ب ﱠ ِ ُھ ُﻢ ْاﻟ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤﻮ َن ﴾ )،(117ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ
ﺗ َﺤْ ﺘ َِﮭﺎ ْاﻷ َ ْﻧ َﮭ ُ
ﻋ ْﻨﮫُ أُ ْوﻟَﺌِﻚَ ﺣِ ْﺰبُ ﱠ ِ أ َ َﻻ إِ ﱠن ﺣِ ْﺰ َ
ﻋ ْﻨ ُﮭ ْﻢ َو َرﺿُﻮا َ
ﻲ ﱠُ َ
ِﯿﮭﺎ َر ِ
ﺎر ﺧَﺎ ِﻟﺪِﯾﻦَ ﻓ َ
ﺿ َ
رﺣﻤﮫ ﷲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻟﻤﻌﻨﻰ :ﺣﺎد ﷲ ورﺳﻮﻟﮫ ،أي ﺷﺎﻗّﮭﻤﺎ وﺧﺎﻟﻒ أﻣﺮھﻤﺎ ،أي ﻻ ﺗﺠﺪ ﻗﻮﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎ واﻟﯿﻮم
اﻵﺧﺮ ،وﺑﯿﻦ ﻣﻮدة أﻋﺪاء ﷲ ورﺳﻮﻟﮫ ).(118

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺮزق
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻗﻠﺒﮫ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺮزق ﺗﻌﻠﻘﺎ ﻛﺎﻣﻼ ،وﯾﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﷲ اﻟﺬي ﻗﺪر ھﺬا اﻟﺮزق ﻟﮫ ،وﻟﮭﺬا ﯾﻀﻌﻒ ﺗﻮﻛﻠﮫ
ﻋﻠﻰ ﷲ ،وﻗﺪ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮام ﺧﺸﯿﺔ ذھﺎب اﻟﺮزق أو اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ،واﻟﻮاﺟﺐ أن ﯾﻌﺘﻘﺪ أن ھﺬا ﺳﺒﺐ ،واﻟﻤﺴﺒﺐ ھﻮ ﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ وأن اﻟﺮزق ﺑﯿﺪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،وأن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن أن ﯾﺴﻌﻰ وأن ﯾﺄﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب،
ﻲ ِﻣ َﻦ ْاﻟ َﻤ ِﯿّ ِ
ﺖ َوﺗ ُ ْﺨ ِﺮ ُج ْاﻟ َﻤ ِﯿّﺖَ
ﺎر َوﺗُﻮ ِﻟ ُﺞ اﻟﻨﱠ َﮭ َ
وﻛﻞ ﻣﯿﺴﺮ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﮫ ،ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﺗُﻮ ِﻟ ُﺞ اﻟﻠﱠ ْﯿ َﻞ ﻓِﻲ اﻟﻨﱠ َﮭ ِ
ﺎر ﻓِﻲ اﻟﻠﱠ ْﯿ ِﻞ ۖ َوﺗ ُ ْﺨ ِﺮ ُج ْاﻟ َﺤ ﱠ
ض َذ ُﻟ ً
ﺎﻣﺸُﻮا ﻓِﻲ َﻣﻨَﺎ ِﻛﺒِ َﮭﺎ َو ُﻛ ُﻠﻮا ﻣِﻦ
ﻮﻻ َﻓ ْ
ﻲ ِ ۖ َوﺗَﺮْ ُزقُ َﻣﻦ ﺗَﺸَﺎ ُء ﺑِﻐَﯿ ِْﺮ ﺣِ ﺴَﺎ ٍ
ب﴾) ،(119وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ :ھ َُﻮ ﱠاﻟﺬِي َﺟﻌَ َﻞ َﻟ ُﻜ ُﻢ ْاﻷ َ ْر َ
ﻣِ َﻦ ْاﻟ َﺤ ّ

) (114اﻟﺸﻌﺮاء  ،آﯾﺔ.80 :
) ( 115اﻟﻌﻮاﺻﻢ واﻟﻘﻮاﺻﻢ ﻓﻲ اﻟﺬب ﻋﻦ ﺳﻨﺔ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،اﺑﻦ اﻟﻮزﯾﺮ.430/5 ،
) (116آل ﻋﻤﺮان ،آﯾﺔ.26 :
) (117اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ ،آﯾﺔ.22 :
) (118ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﯾﻞ ،اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ.179 ،178/9 ،
.27
)(119آل ﻋﻤﺮان ،آﯾﺔ:
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ﻖ َ
ﻏﯿ ُْﺮ ﱠ ِ ﯾَ ْﺮ ُزﻗُ ُﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎءِ
ِ ّر ْزﻗِ ِﮫ ۖ َوإِﻟَ ْﯿ ِﮫ اﻟﻨﱡﺸ ُ
ُﻮر﴾) ، (120وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ :ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠ ُ
ﺎس اذْ ُﻛ ُﺮوا ﻧِ ْﻌ َﻤﺖَ ﱠ ِ ﻋَﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ َھ ْﻞ ﻣ ِْﻦ ﺧَﺎ ِﻟ ٍ
)(121
ض َﻻ إِﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ ھ َُﻮ ﻓَﺄَﻧﱠﻰ ﺗُﺆْ ﻓَ ُﻜﻮ َن﴾
َو ْاﻷَرْ ِ
اﻟﻔﺮع اﻟﺘﺎﺳﻊ :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ دورات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻋﻨﻮان ﺟﺬاب وﺟﯿﺪ وﻣﺠﻤﻞ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺎ ھﻮ
ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻊ ﻣﺎ ھﻮ ﺑﺎطﻨﻲ ﺧﻄﯿﺮ اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ،ﻓﻜﻠﻤﺔ "اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺟﻮاﻧﺐ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﻀﺎري ﻣﻠﺢ ﻛﺎﻟﺪورات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹدارﯾﺔ وﻣﻨﮭﺎ :اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻠﺤﯿﺎة ورﺳﻢ
اﻷھﺪاف و إدارة اﻟﻮﻗﺖ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،واﻟﺪورات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ :دورات ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺑﻨﺎء وﻓﻨﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﺳﺮﯾﺔ ،واﻟﺪورات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎرات ﻛﺪورات ﻓﻨﻮن اﻟﺤﻮار واﻻﺗﺼﺎل واﻹﻟﻘﺎء ،وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
ﻛﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻷدﺑﯿﺔ ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،وﻏﺎﻟﺐ دورات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻠﻚ اﻟﺪورات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ
ﺷﯿﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻊ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻔﺮﺿﯿﺎت واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮق
اﻟﺒﺎطﻨﯿﺔ ورﺑﻤﺎ اﻟﻄﻘﻮس اﻟﻮﺛﻨﯿﺔ ﻛﺪورات اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺳﻤﺎﺋﮭﺎ وﺗﻠﻮﻧﺎﺗﮭﺎ )ھﻨﺪﺳﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ،اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
اﻟﻌﻘﻞ( ،وﻏﯿﺮھﺎ وﻛﺬﻟﻚ دورات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﯾﻜﻲ واﻟﺸﻲ ﻛﻮﻧﻎ واﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺼﻮﯾﺮﯾﺔ وطﺎﻗﺔ اﻷﻟﻮان وﻏﯿﺮھﺎ
ﻛﺜﯿﺮ ) .(122وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺪورات اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة اﻵن واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  ،دورات " اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ") (123واﻟ ﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺬات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ذات اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ،
واﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﯿﮫ ،واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮫ ،وﺑﻘﻄﻊ اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ وﻋﺪم اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﯿﮫ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮫ ،ﺗﺠﺪ اﻟﻌﺒﺪ ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﯾﻌﻘﺪ أﻣﻠﮫ
ورﺟﺎءه ﻋﻠﯿﮭﻢ ،ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ،ورﺑﻤﺎ دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ إن اﻋﺘﻘﺪ ﻓﻲ ھﺆﻻء أﻧﮭﻢ ﯾﻨﻔﻌﻮن أو ﯾﻀﺮون،
وﻗﺪ اﻧﺘﻘﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ھﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،ﻗﺎل ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ د .ﺳﻔﺮ اﻟﺤﻮاﻟﻲ ،أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
-ﺳﺎﺑﻘﺎ" : -ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ أن ﻧﻌﻠﻢ أن اﻷﻣﺮ إذا ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وﺑﻘﻀﯿﺔ ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ

ﺗﺒﺎرك

وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻﺑﺪ أن ﻧﺠﺘﻨﺐ اﻟﺸﺒﮭﺎت وﻻ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﺤﺮام وھﺬه اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﻘﺎدات وﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻏﯿﺒﯿﺔ ﺑﺎطﻨﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ واﻟﺸﻜﺮات واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﺜﻮﯾﺔ واﻟﺬﻛﺮﯾﺔ ،واﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎﻷﺛﯿﺮ وﻗﻀﺎﯾﺎ

) (120اﻟﻤﻠﻚ ،آﯾﺔ.15 :
)(121ﻓﺎطﺮ ،آﯾﺔ.3 :
) (122ﻣﻠﻒ ﺧﺎص ﺑﻌﻨﻮان " اﻟﻮﺛﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،وﻣﺤﺎوﻻت اﻷﺳﻠﻤﺔ .اﻟﻜﺮدي ،ﻓﻮز ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن:
ﻣﺤﺮم 1436ھـ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2014م.
ﻣﺠﻠﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﻜﻮﯾﺖّ ،(329 ) .
) (123ھﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻌﺒﺎرة Neuro Linguistic programmingواﺧﺘﺼﺎرا ً  NLPأي اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ وھﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﺼﺎب .وﻟﻌﻞ ھﺬه اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ،ﻣﻊ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻟﻤﺤﺘﻮاھﺎ
ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﮭﺎ د .ﺟﻮن ﻏﺮﻧﺪر )ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت( اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ أﺑﺤﺎث ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ وﺷﺎرﻛﮫ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ
رﯾﺘﺸﺎرد ﺑﺎﻧﺪﻟﺮ ووﺿﻌﺎ ﻓﯿﮭﺎ أﻓﻜﺎرا ً ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت وﻋﻠﻢ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺪد اﻟﮭﺪف وﯾﺮﺳﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻠﻮﻏﮫ وﻣﻌﺎودة اﻟﻜﺮة  .......وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ وﺗﻤﺎرﯾﻦ اﻟﺘﺨﯿﻞ واﻟﯿﻮﻏﺎ واﻟﺘﻨﻮﯾﻢ
اﻹﯾﺤﺎﺋﻲ واﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﮫ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﮫ وﻣﻮازﯾﻨﮫ ،وﯾﻌﺘﺒﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻔﻘﻲ أول ﻣﻦ أدﺧﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻮطﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ و د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻜﺮﯾﺘﻲ أول ﻣﻦ أدﺧﻠﮫ إﻟﻰ ﺳﻮرﯾﺔ.
وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل :أﻧﮭﺎ ھﻲ ﻋﻠﻢ ﯾﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻔﮭﻢ اﻻﻧﺴﺎن وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪراﺗﮫ واﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮫ ،ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ
ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻣﺎ ھﻲ؟ وﻣﺎﻟﮭ ﺎ وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،د .ﻋﻮض اﻟﻘﺮﻧﻲ ،ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ طﺮﯾﻖ
اﻹﺳﻼم ،اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ ،د .إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻔﻘﻲ ،ص 14وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ.
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ﻛﺜﯿﺮة ﺟﺪا ،وﻗﺪ روج ﻟﮭﺎ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺑﺤﺎل ﻋﻤﻞ دﻋﺎﯾﺔ ﻟﮭﺎ " .وﻗﺎل " :أﻋﺠﺐ ﻛﯿﻒ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ
ھﺬه اﻟﺤﺠﺞ ﯾﺘﺸﺒﺚ اﻟﻤﺪرﺑﻮن ﺑﺘﺪرﯾﺒﺎت أﻗﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻨﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺎﻓﮭﺔ ،ﻓﻜﯿﻒ وھﻲ ذات ﺟﺬور ﻓﻠﺴﻔﯿﺔ ﻋﻘﺪﯾﺔ ﺛﯿﻮ ﺻﻮﻓﯿﺔ
ﺧﻄﯿﺮة؟! أﻧﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻐﺮة وأرﺟﻮ أن أﺟﺪ وﻗﺘﺎ ﻟﻠ ﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺒﯿﺎن ﺧﻄﺮھﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻠﯿﺲ وراء ﻋﺪم ﻛﺘﺎﺑﺘﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻻ
اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻟﺸﺪﯾﺪ" ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ":اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ ﺗﻐﺴﻞ دﻣﺎغ اﻟﻤﺴﻠﻢ وﺗﻠﻘﻨﮫ أﻓﻜﺎرا ً ﻓﻲ اﻟﻼواﻋﻲ
ﺛﻢ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﮫ اﻟﻮاﻋﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻔﺎد ھﺬه اﻷﻓﻜﺎر أن ھﺬا اﻟﻮﺟﻮد وﺟﻮد واﺣﺪ ،ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك رب وﻣﺮﺑﻮب ،وﺧﺎﻟﻖ وﻣﺨﻠﻮق،
ھﻨﺎك وﺣﺪة وﺟﻮد  .إﻧﮭﺎ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﺑﮭﺎ دﻋﺎة وﺣﺪة اﻟﻮﺟﻮد ،ﯾﻘﻮل ﺑﮭﺎ ھﺆﻻء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ھﺬه اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺤﺎء واﻟﺘﻜﺮار ،وﻏﺮس اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس  .إن ﺑﺮاﻣﺠﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻠﻤﻮن ﺑﮭﺎ اﻟﻨﺎس ﺗﻘﻒ وراءھﺎ أھﺪاف ﺧﺒﯿﺜﺔ ،وﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺑﻌﯿﺪة ،وﻛﻞ ھﺬه أﻟﻮان ﻣﻦ اﻟﻐﺰو وﯾﻘﺼﺪون ﺑﮭﺎ ﻏﺰو اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﯾﻈﻞ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ھﺬا
اﻟﻐﺰو ).(124

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل ،وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺮﻗﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﯿﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻜﺘﺎب ﷲ وﺑﺴﻨﺔ رﺳﻮ ل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ،ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ":اﻋﺮﺿﻮا ﻋﻠﻲ
رﻗﺎﻛﻢ ،ﻻ ﺑﺄس ﺑﺎﻟﺮﻗﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﯿﮫ ﺷﺮك") . (125وﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺸﺮك أو اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻌﻮذﯾﻦ أو اﻟﺴﺤﺮة أو
اﻟﻜﮭﻨﺔ أو ﺑﻄﻼﺳﻢ وﻧﺤﻮه ،ﻓﻌﻦ زﯾﻨﺐ اﻣﺮأة ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ :ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺠﻮز ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺗﺮﻗﻲ ﻣﻦ
اﻟﺤﻤﺮة ،وﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﺳﺮﯾﺮ طﻮﯾﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ،وﻛﺎن ﻋﺒﺪ ﷲ إذا دﺧﻞ ﺗﻨﺤﻨﺢ وﺻﻮت ،ﻓﺪﺧﻞ ﯾﻮﻣﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮﺗﮫ اﺣﺘﺠﺒﺖ ﻣﻨﮫ،
ﻓﺠﺎء ﻓﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﻤﺴﻨﻲ ﻓﻮﺟﺪ ﻣﺲ ﺧﯿﻂ ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ ھﺬا؟ ﻓﻘﻠﺖ :رﻗﻰ ﻟﻲ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺮة ﻓﺠﺬﺑﮫ وﻗﻄﻌﮫ ﻓﺮﻣﻰ ﺑﮫ وﻗﺎل :ﻟﻘﺪ
أﺻﺒﺢ آل ﻋ ﺒﺪ ﷲ أﻏﻨﯿﺎء ﻋﻦ اﻟﺸﺮك ،ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﯾﻘﻮل» :إن اﻟﺮﻗﻰ ،واﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ،واﻟﺘﻮﻟﺔ ﺷﺮك« ،
ﻗﻠﺖ :ﻓﺈﻧﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﯾﻮﻣﺎ ﻓﺄﺑﺼﺮﻧﻲ ﻓﻼن ،ﻓﺪﻣﻌﺖ ﻋﯿﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮫ ،ﻓﺈذا رﻗﯿﺘﮭﺎ ﺳﻜﻨﺖ دﻣﻌﺘﮭﺎ ،وإذا ﺗﺮﻛﺘﮭﺎ دﻣﻌﺖ ،ﻗﺎل :ذاك
اﻟﺸﯿﻄﺎن ،إذا أطﻌﺘﮫ ﺗﺮﻛﻚ،
وإذا ﻋﺼﯿﺘﮫ طﻌﻦ ﺑﺈﺻﺒﻌﮫ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﻚ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﺧﯿﺮا ﻟﻚ ،وأﺟﺪر أن
ﺗﺸﻔﯿﻦ ﺗﻨﻀﺤﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﻚ اﻟﻤﺎء وﺗﻘﻮﻟﯿﻦ » :أذھﺐ اﻟﺒﺎس رب اﻟﻨﺎس ،اﺷﻒ أﻧﺖ اﻟﺸﺎﻓﻲ ،ﻻ ﺷﻔﺎء إﻻ ﺷﻔﺎؤك ،ﺷﻔﺎء ﻻ ﯾﻐﺎدر
ﺳﻘﻤﺎ« ).(126

) ( 124ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ ،ﯾﻨﻈﺮ :ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻘﺪي اﻟﻮاﻓﺪ وﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ
ﺑﺈﺷﺮاف د .ﻓﻮز ﻛﺮدي  ، www.alfowz.comﻧﻈﺮات ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ :ﻧﻘﺪ اﻷﺳﺲ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ
واﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،د .ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﺮﯾﺪي ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ.
) (125أﺧﺮﺟﮫ ﻣﺴﻠﻢ ) ،(1727 /4ﺑﺮﻗﻢ ).(2200
) (126أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ داود ) ،(9 /4ﺑﺮﻗﻢ )  ،(3883و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ ) ،(555 ،554/4ﺑﺮﻗﻢ )  ،(3530واﻟﻠﻔﻆ ﻟﮫ ،وأﺣﻤﺪ
) ،(110/6ﺑﺮﻗﻢ )  ،(3615وﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ،ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ﺑﺮﻗﻢ ).(331
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ﺷﺮوط اﻟﺮﻗﯿﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة :أﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ) (127ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺮﻗﻰ ﻋﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط:
-1أن ﯾﻜﻮن ﺑﻜﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أو ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﮫ وﺻﻔﺎﺗﮫ.
 -2أن ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أو ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﻣﻌﻨﺎه .ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ " :وﻟﮭﺬا ﻧﮭﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎزﯾﻢ واﻹﻗﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺼﺮوع وﻏﯿﺮه اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮك؛ ﺑﻞ ﻧﮭﻮا ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﺮف ﻣﻌﻨﺎه ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺧﺸﯿﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ
ﺷﺮك ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﺟﺎﺋﺰ" ).(128
 -3أن ﯾﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺮﻗﯿﺔ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺬاﺗﮭﺎ ،ﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﺗﯿﺎن اﻟﻜﮭﺎن واﻟﻌﺮاﻓﯿﻦ واﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ.
اﻟﻜﺎھﻦ :اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .واﻟﻌﺮاف :اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
واﻟﺘﻨﺠﯿﻢ :ھﻮ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟﻔﻠﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮادث اﻷرﺿﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻮم واﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ واﻓﺘﺮاﻗﮭﺎ وطﻠﻮﻋﮭﺎ
وﻏﺮوﺑﮭﺎ وﺗﻘﺎرﺑﮭﺎ وﺗﺒﺎﻋﺪھﺎ ،وھﻮ ﻣﻦ دﻋﻮى ﻋﻠﻢ اﻟﻐﯿﺐ اﻟﺒﺎطﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﻄﻠﮭﺎ ﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ .واﻟﺪﺟﻞ ﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ.
ﻓﻤﻦ ذھﺐ إﻟﻰ ﻛﺎھﻦ أو ﻋﺮاف أو ﻣﻨﺠﻢ أو دﺟﺎل ،ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال:
اﻷوﻟﻰ :أن ﯾﺴﺄﻟﮫ وﻻ ﯾﺼﺪﻗﮫ ،وھﺬا ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺻﻼﺗﮫ أرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮ ًﻣﺎ .ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ا ﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ أﻧﮫ ﻗﺎل " :ﻣﻦ أﺗﻰ
ﻋﺮاﻓﺎ ﻓﺴﺄﻟﮫ ﻋﻦ ﺷﻲء ،ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﮫ ﺻﻼة أرﺑﻌﯿﻦ ﻟﯿﻠﺔ" ).(129
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :أن ﯾﺴﺄﻟﮫ وﯾﺼﺪﻗﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﻗﺎل ،ﻓﮭﺬا ﻛﻔﺮ أﻛﺒﺮ ،ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ " ﻣﻦ أﺗﻰ ﻛﺎھﻨﺎ ،أو ﻋﺮاﻓﺎ ،ﻓﺼﺪﻗﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﻮل،
ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ" ) .(130وﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺮاءة اﻟﻜﻒ ،واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺠﺎل ،واﻟﺮﻣﺎل واﻷﺑﺮاج واﻟﻨﺠﻮم،
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻠﻔﺎز أو اﻟﮭﺎﺗﻒ .أﻣﺎ إن اﻋﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻐﯿﺐ اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﻠﻤﮫ إﻻ ﷲ ،ﻓﮭﺬا ﺷﺄﻧﮫ
ت
ﺴ َﻤ َﺎوا ِ
ﺐ َﻻ َﯾ ْﻌﻠَ ُﻤ َﮭﺎ إِ ﱠﻻ ھ َُﻮ﴾ ) ،(131وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻗُﻞ ﱠﻻ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟ ﱠ
﴿وﻋِﻨﺪَهُ َﻣﻔَﺎﺗِ ُﺢ ْاﻟ ﻐَ ْﯿ ِ
أﻋﻈﻢ وأﺧﻄﺮ ،ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰَ :
ْﺐ إِ ﱠﻻ ﱠ ُ ۚ﴾
َو ْاﻷَرْ ِ
ض ْاﻟﻐَﯿ َ

)(132

) (127ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ.195/10 ،
) (128ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ،اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ.336/1 ،
) (129أﺧﺮﺟﮫ ﻣﺴﻠﻢ ) ،(1751 /4ﺑﺮﻗﻢ ).(2230
) (130أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ داود ) ،(15/4ﺑﺮﻗﻢ ) ،(3904واﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ ) ،(404 /1ﺑﺮﻗﻢ ) ،(638وأﺣﻤﺪ ) ،(331/15ﺑﺮﻗﻢ
) ،(9536وﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ،ﯾﻨﻈﺮ :ﻣﺸﻜﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ ،ﺑﺮﻗﻢ ).(4599
)(131اﻷﻧﻌﺎم  ،آﯾﺔ.59 :
)(132اﻟﻨﻤﻞ ،آﯾﺔ.65 :
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اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :أن ﯾﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻜﺎھﻦ ﻓﯿﺴﺄﻟﮫ ﻟﯿﺒﯿﻦ ﺣﺎﻟﮫ ﻟﻠﻨﺎس ،وأﻧﮭﺎ ﻛﮭﺎﻧﺔ وﺗﻤﻮﯾﮫ وﺗﻀﻠﯿﻞ ،أو ﻟﯿﻨﻜﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻌﻠﮫ ،ﻓﮭﺬا ﻣﺸﺮوع ﻣﺄﺟﻮر
ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن واﺟﺒًﺎ ﻋﻠﯿﮫ إن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺪوره ).(133
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻤﺎﺋﻢ واﻷﺳﺎور اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ.
اﺑﺘﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻷﻣﺮاض ،وﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﷲ ﻟﻜﻞ داء دواء ،ﻋﺮﻓﮫ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﮫ ،وﺟﮭﻠﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﻠﮫ ،وﺟﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﻔﺎء ﺳﺒﺒًﺎ ،ﻓﻤﻦ
اﺗﺨﺬ أﺳﺒﺎﺑًﺎ ،ﻟﻢ ﯾﺄذن ﷲ ﺑﮭﺎ ،ﻓﻘﺪ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ.
وﻣﻦ ھﺬا اﻟﺸﺮك ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس إذا أراد أن ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺒﻼء ،أو ﯾﺮﻓﻌﮫ اﻋﺘﻘﺪ أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺷﻔﺎﺋﮫ ﻟﺒﺲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺪ أو
ذھﺐ أو ﻓﻀﺔ أو ﻧﺤﻮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن أو ﻋﻠﻖ ﺗﻤﯿﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎﺋﻢ وھﻮ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺧﺮز ،أو ﺟﻠﺪ؛ أو ﺧﯿﻂ أو ﺻﻮف ،ﯾﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ
اﻷوﻻد ،أو اﻟﺒﯿﻮت؛ أو اﻟﺴﯿﺎرات ،ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر أو اﻟﻌﯿﻦ ﻋﻨﮭﺎ ) ، (134وھﺬا ﺷﺮك أﺻﻐﺮ إذا اﻋﺘﻘﺪ أن ھﺬا اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻣﺠﺮد ﺳﺒﺐ
ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﯿﻦ؛ أو ﻋﻤﻮم اﻟﻀﺮر؛ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺠﮭﻨﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ " :ﻣﻦ ﻋﻠﻖ
ﺗﻤﯿﻤﺔ ﻓﻘﺪ أﺷﺮك "

)(135

وﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﯾﻘﻮل " :إن اﻟﺮﻗﻰ واﻟﺘﻤﺎﺋﻢ واﻟﺘﻮﻟﺔ ) (136ﺷﺮك"
)(137

وﻋﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ أﺑﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﺪ رﺟﻞ ﺣﻠﻘﺔ ،أراه ﻗﺎل ﻣﻦ ﺻﻔﺮ ،ﻓﻘﺎل " :وﯾﺤﻚ ﻣﺎ
ھﺬه؟ " ﻗﺎل :ﻣﻦ اﻟﻮاھﻨﺔ؟ ﻗﺎل " :أﻣﺎ إﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺰﯾﺪك إﻻ وھﻨﺎ اﻧﺒﺬھﺎ ﻋﻨﻚ؛ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻮ ﻣﺖ وھﻲ ﻋﻠﯿﻚ ﻣﺎ أﻓﻠﺤﺖ أﺑﺪا"

)(138

وﻛﻞ ھ ﺬا ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺷﺮﻛﯿﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﮭﺎ ﺗﺪﻓﻊ ،أو ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺒﻼء ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ؛ ﻓﮭﺬا ﺷﺮك أﻛﺒﺮ ،وإن اﻋﺘﻘﺪ أﻧﮭﺎ ﺳﺒﺐ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﺑﻨﻔﺴﮫ ،ﻓﮭﻮ
ﻣﺸﺮك ﺷﺮك أﺻﻐﺮ ،واﻟﻀﺎﺑﻂ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﻛﻞ ﻣﻦ أﺛﺒﺖ ﺳﺒﺒًﺎ ،ﻟﻢ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﷲ ﺳﺒﺒًﺎ ﺷﺮﻋﯿًﺎ ،وﻻ ﻗﺪرﯾًﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﻧﻔﺴﮫ ﺷﺮﯾ ًﻜﺎ ﻣﻊ
ﷲ ).(139

) (133ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن آل اﻟﺸﯿﺦ ،ص ،352،351اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﺮﯾﺪ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﺎر ﷲ ،ص،109
 ،110اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻔﯿﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.532/1 ،
) (134ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن آل اﻟﺸﯿﺦ ،ص .127
) (135أﺧﺮﺟﮫ أﺣﻤﺪ ) ،(637 ،636 /28ﺑﺮﻗﻢ )  ،(17422وﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ،ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ﺑﺮﻗﻢ ).(492
) ( 136ﺷﻲء ﯾﺼﻨﻌﻮﻧﮫ ﯾﺰﻋﻤﻮن أﻧﮫ ﯾﺤﺒﺐ اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ زوﺟﮭﺎ ،واﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ اﻣﺮأﺗﮫ ،ﯾﻨﻈ ﺮ :اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻮھﺎب ،ص.30
) (137ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
) (138أﺧﺮﺟﮫ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ ) ،(1167 /2ﺑﺮﻗﻢ ) ،(3531وأﺣﻤﺪ ) ،(204/33ﺑﺮﻗﻢ ) ،(20000وﺿﻌﻔﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ،
ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ،ﺑﺮﻗﻢ ).(1029
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻷﻗﻮال ،وﻓﯿﮫ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺘﺸﺮﯾﻚ ﺑﯿﻦ ﷲ وﺧﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮاو.
ﻗﻮﻟﮫ :ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ وﺷﺌﺖ ،أو ﻟﻮﻻ ﷲ وأﻧﺖ ،أو ھﺬا ﻣﻦ ﷲ وﻣﻨﻚ ،أو ھﺬا ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺎت ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻚ ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ " :ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ ،وﺷﺎء ﻓﻼن ،وﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻮا ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ ﺛﻢ ﺷﺎء ﻓﻼن" ).(140
ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ":ﺷﺎءت اﻷﻗﺪار ،أو ﺷﺎءت اﻟﻈﺮوف أن ﯾﺤﺼﻞ ﻛﺬا وﻛﺬا " ،ھﺬا ﻻ ﯾﺠﻮز؛ ﻷن اﻟﻈﺮوف أو اﻷﻗﺪار ﻻ
ﺗﺸﺎء ،وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺸﯿﺌﺔ واﻷﻗﺪار ﺑﯿﺪ ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻓَ َﻼ ﺗَﺠْ ﻌَﻠُﻮا ِ ﱠ ِ أَﻧﺪَاد ًا َوأَﻧﺘ ُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ۚ
ﻮنَ ﴾ ) ، (141اﻷﻧﺪاد ﺟﻤﻊ ﻧﺪ ،وھﻮ اﻟﺸﺒﯿﮫ واﻟﻨﻈﯿﺮ ،وﯾﺮاد ﺑﮫ أﻧﺪاد ًا
ﻗﺎل ﻋﻜﺮﻣﺔ" :ﻓﻼ ﺗﺠﻌﻠﻮا

ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدة.

أﻧﺪادا" ،أن ﺗﻘﻮﻟﻮا :ﻟﻮﻻ ﻛﻠﺒﻨﺎ ﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﻠﺺ اﻟﺪار ،ﻟﻮﻻ ﻛﻠﺒﻨﺎ ﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺪار ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.

ﻓﻨﮭﺎھﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﺸﺮﻛﻮا ﺑﮫ ﺷﯿﺌﺎ ،وأن ﯾﻌﺒﺪوا ﻏﯿﺮه ،أو ﯾﺘﺨﺬو ا ﻟﮫ ﻧﺪا وﻋﺪﻻ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﻓﻘﺎل :ﻛﻤﺎ ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﻲ ﻓﻲ
ﺧﻠﻘﻜﻢ ،وﻓﻲ رزﻗﻜﻢ اﻟﺬي أرزﻗﻜﻢ وﻣﻠﻜﻲ إﯾﺎﻛﻢ ،وﻧﻌﻤﻲ اﻟﺘﻲ أﻧﻌﻤﺘﮭﺎ ﻋﻠﯿﻜﻢ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻓﺄﻓﺮدوا ﻟﻲ اﻟﻄﺎﻋﺔ ،وأﺧﻠﺼﻮا ﻟﻲ اﻟﻌﺒﺎدة،
وﻻ ﺗﺠﻌﻠﻮا ﻟﻲ ﺷﺮﯾﻜﺎ وﻧﺪا ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻲ ،ﻓﺈﻧﻜﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن أن ﻛﻞ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﻓﻤﻨﻲ ).(142

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤﻠﻒ ﺑﻐﯿﺮ ﷲ.
اﻟﺤﻠﻒ ﺑﻐﯿﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﻛﻤﻦ ﯾﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ،أو اﻟﻮﻟﻲ ،أو ﺑﺎﻟﺸﺮف أو ﺑﺤﯿﺎة اﻷب أو اﻷم؛ ﻓﮭﺬا ﺷﺮك أﺻﻐﺮ؛ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ ":ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺑﻐﯿﺮ ﷲ ﻓﻘﺪ أﺷﺮك " ).(143
وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺤﻠﻒ ﺑﻐﯿﺮ ﷲ ﺷﺮك ،واﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎ ﻛﺬﺑًﺎ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ،وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﺸﺮك أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﯿﺮة .ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ":وﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﺣﻠﻔﮫ :واﻟﻼت واﻟﻌﺰى ،ﻓﻠﯿﻘﻞ :ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ").(144

) (139اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻔﯿﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.164/1 ،
) (140أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ داود )  ،(295/4ﺑﺮﻗﻢ ) ،(4980وأﺣﻤﺪ ) ،(299/38ﺑﺮﻗﻢ ) ،(23264وﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ،
ﯾﻨﻈﺮ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ﺑﺮﻗﻢ ).(136
)(141اﻟﺒﻘﺮة ،آﯾﺔ.22 :
) ( 142ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺮآن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﻟﻄﺒﺮي.370 ،369/1 ،
) (143أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮداود ) ،(223 /3ﺑﺮﻗﻢ ) ،(3251وأﺣﻤﺪ ) ،(249/10ﺑﺮﻗﻢ )  ،(6072وﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ،ﯾﻨﻈﺮ:
اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ )(2042
) (144أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري )  ،(141/6ﺑﺮﻗﻢ ) ،(4860وﻣﺴﻠﻢ ) ،(1267 /3ﺑﺮﻗﻢ ).(1647
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وﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ :أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل » :ﻣﻦ ﻛﺎن ﺣﺎﻟﻔﺎ ،ﻓﻠﯿﺤﻠﻒ ﺑﺎ أو ﻟﯿﺼﻤﺖ« ). (145
وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﺟﻤﺎع أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﻠﻒ ﺑﻐﯿﺮ ﷲ ،ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ أن ﯾﺤﺬر ﻣﻦ ذﻟﻚ.
ھﺬا إذا ﻟﻢ ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﺤﺎﻟﻒ أن اﻟﻤﺤﻠﻮف ﺑﮫ ﻟﮫ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ؛ ﻛﺘﻌﻈﯿﻢ ﷲ وأﺷﺪ؛ ﻛﺤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﯾﺨﮭﻢ؛ ﺑﺤﯿﺚ
ﯾﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪھﻢ أن ﯾﺤﻠﻒ ﺑﺎ ﻛﺎذﺑًﺎ؛ وﯾﺨﺎف أﺷﺪ اﻟﺨﻮف أن ﯾﺤﻠﻒ ﺑﺸﯿﺨﮫ ﻛﺎذﺑًﺎ!!
ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎل ﯾﻜﻮن ﺷﺮﻛًﺎ أﻛﺒﺮ ).(146

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ :وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ.
ﻣﺠﺎھﺪة اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺮك اﻟﺮﯾﺎء وﻣﻼزﻣﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،اﻟﺬي أرﺷﺪ إﻟﯿﮫ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻟﯿﻜﻮن
ﻋﻼ ًﺟﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠّ ﺺ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﺎء اﻟﻄﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ،وﻣﻨﮫ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ " :ﺗﻘﻮل ﻛﻞ ﯾﻮم ﺛﻼث ﻣﺮات اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ أن أﺷﺮك ﺑﻚ وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ ،وأﺳﺘﻐﻔﺮك ﻟﻤﺎ ﻻ أﻋﻠﻢ " ).(147
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن وﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع اﻟﺬﻛﺮ ﻛﺴﺒﺤﺎن ﷲ واﻟﺤﻤﺪ

وﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﷲ أﻛﺒﺮ وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة

إﻻ ﺑﺎ  ،وﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﺎذة ﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل  ،واﻟﺪﻋﺎء ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻠﯿﻞ ﻗﺎﺋﻼً  " :اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺻﺎﻟﺤﺎ ً
وﻟﻮﺟﮭﻚ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺧﺎﻟﺼﺎ ً وﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻷﺣﺪ ﻓﯿﮫ ﺷﯿﺌﺎً"  ،وﺧﺬ ﻛﺘﺎﺑﺎ ً ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻷذﻛﺎر اﻟﻤﻘﯿﺪة واﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ،
)(148
ت
وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻮل  " :رﺑﻨﺎ آﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺣﺴﻨﺔ وﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ وﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر "
﴿ربّ ِ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣ ِْﻦ َھ َﻤﺰَ ا ِ
 ،وﻗﻮل َ :
اﻟ ﱠ
ون ﴾ ) (149ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻘﯿﮭﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺈن اﻟﺘﻔﻘﮫ
ﺸﯿَ ِ
ﺎطِﯿﻦ َوأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ َربّ ِ أ َ ْن ﯾَﺤْ ﻀ ُُﺮ ِ

ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ  ،واﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﯿﮫ ﻋﻼج اﻟﻘﻠﻮب واﻷرواح واﻷﺑﺪان  ،وأن اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻊ اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺄﻣﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻜﻮن
ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺸﻜﻮك واﻟﻮﺳﻮﺳﺔ واﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﻌﺒﺎدة  ،وﺧﺘﺎﻣﺎ ً ﺗﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﷲ وأرﺟﻮ رﺣﻤﺘﮫ وأﺧﺸﻰ ﻋﻘﺎﺑﮫ وظ ّﻦ ﺑﮫ ﺧﯿﺮا ً
ﻓﺈن ﷲ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ ،وﺧﯿﺮ اﻟﻐﺎﻓﺮﯾﻦ ﻟﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻐﻔﺮان.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:

) (145أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري )  ،(180/3ﺑﺮﻗﻢ ) ،(2679وﻣﺴﻠﻢ ) ،(1267 /3ﺑﺮﻗﻢ ).(1646
) (146ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ص .511
) (147أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد )ص  ،(250ﺑﺮﻗﻢ ) ،(716وأﺑﻮ ﯾﻌﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ )  ،(60/1ﺑﺮﻗﻢ )،(58
) ،(62/1ﺑﺮﻗﻢ ) ،(61 ،60وﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ،ﯾﻨﻈﺮ :ﺻﺤﯿﺢ اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد) ،ص.(265
) (148أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري )  ،(83/8ﺑﺮﻗﻢ )  ،(6389وﻣﺴﻠﻢ ) ،(2070 /4ﺑﺮﻗﻢ ).(2690
) (149اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،آﯾﺔ.98 :
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وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﷲ أن وﻓﻘﻨﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،واﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت أھﻤﮭﺎ:
-1اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﺪا وﯾﻔﻮق ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻮره ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻨﮫ وﺗﺒﯿﻦ ﺻﻮره ﺣﺘﻰ ﯾﺠﺘﻨﺒﮫ اﻟﻨﺎس.
 -2أﻋﻈﻢ ﺻﻮر اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ ،اﻟﺮﯾﺎء ،وﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﺮﯾﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ ﻓﻘﺪ ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﻨﺺ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ.
 -3ﻋﺪم اﻟﻔﺮح ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎس ،ﻷﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻋﻦ ﺟﮭﻞ ،واﻟﻌﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ.
 -4اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺻﻮره ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل أو اﻷﻗﻮال ﯾﺠﺐ اﻟﺤﺬر ﻣﻨﮫ ،واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮه ﻷﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻨﻘﻠﺐ إﻟﻰ
ﺷﺮك أﻛﺒﺮ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺔ.
 -5أھﻤﯿﺔ ﺗﺬﻛﯿﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﻮاﺟﺒﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﯿﺪة ،وﺧﺎﺻﺔ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،وﻧﺸﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت،
واﻟﻤﺪارس.
 -6ادﺧﺎل ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ ﺗﺨﻞ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ ﻣ ﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ،ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﻊ أو ﯾﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ ،أو
ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻋﻼم ،وﺗﻮﺿﯿﺢ ذﻟﻚ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺳﮭﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻘﻌﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺬور.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدر
إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻠﮭﻔﺎن ﻓﻲ ﻣﺼﺎﯾﺪ اﻟﺸﯿﻄﺎن .اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ،ﺣﻘﻘﮫ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺮ ﺷﻤﺲ،ط  ،1ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ :دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ 1432 ،ھـ.
 إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ .اﻟﻔﻮازان ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ط ،3ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،1423ه2002 -م.
 ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ .د :ﻋﻮاد اﻟﻤﻌﺘﻖ ،ط ،1اﻟﺮﯾﺎض :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ1420 ،ھـ 1999 -م. -ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس .ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،أﺑﻮ اﻟﻔﯿﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،د .ط ،اﻟﻘﺎھﺮة :دار اﻟﮭﺪاﯾﺔ ،د.ت.
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 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺠﺎھﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ ،ط  ،4اﻟﻘﺎھﺮة :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ1415 ،ھـ1994-م. ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .اﻟﺠﺒﺮﯾﻦ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺣﻤﺎدة ،ط  ،2اﻟﺮﯾﺎض :دار اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ ،د.ت.
 ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ .ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺒﺼﺮي ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ،ط  ،2اﻟﻘﺎھﺮة :دار طﯿﺒﺔ1420 ،ھـ  1999 -م.
 ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻛﺘﺎب اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ" اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺮي" .اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺎل ،د.ط،اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻐﺮﺑﺎء اﻷﺛﺮﯾﺔ1417 ،ه.
 ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﻠﻐﺔ .اﻷزھﺮي ،أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﮭﺮوي ،ط  ،1ﺑﯿﺮوت :دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ،2001م.
 ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ھﻮ ﺣﻖ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﯿﺪ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب،اﻟﻤﺤﻘﻖ :زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ ،ط ،1ﺑﯿﺮوت :اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻲ1423 ،ھـ2002-م.
 ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺮآن .اﻟﻄﺒﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،ط ،1ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ1420ھـ  2000 -م.
 ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ .اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ،أﺑﻮ اﻟ َﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :د .ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﻟﻢ ،ط  ،1اﻟﺮﯾﺎض:دار اﻟﻌﻄﺎء1422 ،ھـ 2001 -م.
 ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ زرﺑﺎن اﻟﻐﺎﻣﺪي ،ط ،1اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة:ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ14232 ،ھـ2003-م.
 ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ ﻓﻘﮭﮭﺎ وﻓﻮاﺋﺪھﺎ .اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ،ط ،1اﻟﺮﯾﺎض :ﻣﻜﺘﺒﺔاﻟﻤﻌﺎرف 1415 ،ھـ  1995 -م.
 ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط ،وآﺧﺮون ،ط ،1ﺑﯿﺮوت :داراﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 1430 ،ھـ  2009 -م.
 ﺷﺮح ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،اﻟﻌﻮاﺟﻲ ،أﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ،ط  ،1دﻣﻨﮭﻮر :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﯿﻨﺔ1413 ،ه1993-م. ﺷﺮح اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ .اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺰ اﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،ط ،1اﻟﺮﯾﺎض :وزارةاﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد 1418 ،ھـ.
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 ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن .أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﺣﻘﻘﮫ :اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﺎﻣﺪ ،ط ،1اﻟﺮﯾﺎض :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ،ﺑﻮﻣﺒﺎي :اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ 1423 ،ھـ  2003 -م.
 ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري .اﻟﺒﺨﺎري ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ط ،1ﺑﯿﺮوت :دار طﻮق اﻟﻨﺠﺎة1422 ،ھـ. ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود .اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ،ط ،1اﻟﻜﻮﯾﺖ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﺮاس 1423 ،ھـ  2002 -م. ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ .ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،د .ط ،ﺑﯿﺮوت :دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،د.ت. ﺻﺤﯿﺢ اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري .اﻟﺒﺨﺎري ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ،ﺣﻘﻖ أﺣﺎدﯾﺜﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ،ط ،4ﺻﻨﻌﺎء :دار اﻟﺼﺪﯾﻖ 1418 ،ھـ  1997 -م.
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 ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﻜﺎوي ،ط  ،1اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة:ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺰﻣﺎن1405 ،ھـ 1985 -م.
 ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،د .ط ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ1379 ،ه. ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪاﻟﻔﻘﻲ ،ط  ،7اﻟﻘﺎھﺮة :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ1377 ،ھـ1957-م.
 ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب .اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ،ط  ،3ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر 1414 ،ھـ. ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ،ﺑﻦ رﺟﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ،زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑ ﻦ رﺟﺐ ،ط ،1ﺑﯿﺮوت :دار اﺑﻦ ﺣﺰم1424 ،ھـ2004-م.
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى .اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ،د.ط ،اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﯾﻒ1416 ،ھـ1995-م.
ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﯾﻞ .اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﯿﻮن اﻟﺴﻮد ،ط ،1ﺑﯿﺮوت:دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ1418 ،ه.
 ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل إﯾﺎك ﻧﻌﺒﺪ وإﯾﺎك ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ .اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ،اﻟﻤﺤﻘﻖ:ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎ اﻟﺒﻐﺪادي ،ط ،3ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ 1416 ،ھـ 1996 -م.
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واﻟﻔﺤﺸﺎء واﻟﻤﻨﻜﺮ واﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ أﯾﺪي اﻟﺠﻨﺎة ،ذﻟﻜﻢ ھﻮ ﻓﺤﻮى اﻻﺳﺘﺨﻼف ﻓﻲ اﻷرض وﺟﻮھﺮه؛ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ} :إِ ﱠن ﱠ َ ﯾَﺄْ ُﻣ ُﺮ
ﻋ ِﻦ ْاﻟﻔَﺤْ ﺸَﺎءِ َو ْاﻟ ُﻤ ْﻨ ﻜ َِﺮ َو ْاﻟﺒَ ْﻐﻲ ِ ﯾَ ِﻌ ُ
ﻈ ُﻜ ْﻢ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُ ْﻢ ﺗَﺬَ ﱠﻛ ُﺮونَ{ ،150وﻗﺎل ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ:
اﻹﺣْ ﺴَﺎ ِن َوإِﯾﺘَﺎءِ ذِي ْاﻟﻘُﺮْ ﺑَﻰ َوﯾَ ْﻨ َﮭﻰ َ
ﺑِ ْﺎﻟﻌَﺪْ ِل َو ْ ِ
ض َوا ْﺳﺘ َ ْﻌ َﻤ َﺮ ُﻛ ْﻢ ﻓِﯿ َﮭﺎ ﻓَﺎ ْﺳﺘ َ ْﻐﻔ ُِﺮوهُ ﺛ ُ ﱠﻢ
ﺻﺎﻟِ ًﺤﺎ ﻗَﺎ َل ﯾَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم ا ْﻋﺒُﺪُوا ﱠ َ َﻣﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻣ ِْﻦ إِﻟَ ٍﮫ َ
ﻏﯿ ُْﺮهُ ھ َُﻮ أ َ ْﻧﺸَﺄ َ ُﻛ ْﻢ ِﻣﻦَ ْاﻷَرْ ِ
}وإِﻟَﻰ ﺛ َ ُﻤﻮدَ أَﺧَﺎ ُھ ْﻢ َ
َ
ﺗُﻮﺑُﻮا إِﻟَ ْﯿ ِﮫ إِ ﱠن َر ِّﺑﻲ ﻗَ ِﺮﯾﺐٌ ُﻣ ِﺠﯿﺐٌ{ ، 151وﺗﻠﻚ ھﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻧﺒﯿﺎء واﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم؛ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﺎﯾﺔ ﻋﻦ ﻧﺒﯿﮫ

 / 150اﻵﯾﺔ  90ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ.
 / 151اﻵﯾﺔ  60ﻣﻦ ﺳﻮرة ھﻮد.
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ﺴﻨًﺎ َو َﻣﺎ أ ُ ِرﯾﺪُ أ َ ْن أُﺧَﺎ ِﻟﻔَ ُﻜ ْﻢ إِﻟَﻰ َﻣﺎ
ﺷﻌﯿﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم} :ﯾَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم أ َ َرأَ ْﯾﺘ ُ ْﻢ إِ ْن ُﻛ ْﻨﺖُ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﯿِّﻨَ ٍﺔ ﻣ ِْﻦ َرﺑِّﻲ َو َرزَ ﻗَﻨِﻲ ﻣِ ْﻨﮫُ ِر ْزﻗًﺎ َﺣ َ
ﺳﺘ َ َ
ﻄ ْﻌﺖُ َو َﻣﺎ ﺗ َْﻮﻓِﯿﻘِﻲ إِ ﱠﻻ ﺑِﺎ ﱠ ِ ﻋَﻠَ ْﯿ ِﮫ ﺗ ََﻮ ﱠﻛ ْﻠ ُ
ﺖ َوإِﻟَ ْﯿ ِﮫ أُﻧِﯿﺐُ {.152
اﻹﺻ َْﻼ َح َﻣﺎ ا ْ
أ َ ْﻧ َﮭﺎ ُﻛ ْﻢ َ
ﻋ ْﻨﮫُ إِ ْن أ ُ ِرﯾﺪُ إِ ﱠﻻ ْ ِ
ﻓﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺻﻞ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﺮﻋﮭﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻻ ﺑﻔﻘﮫ أﺳﺴﮭﺎ وﺗﻨﺰﯾﻠﮭﺎ ﺗﻨﺰﯾﻼ
ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﺒﺮز آﺛﺎرھﺎ وﺛﻤﺮاﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﺘﺘﺤﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﮭﻤﺔ واﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة.
وﺑﻤﺎ أن اﻹﺳﻼم وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ﻓﻘﺪ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ا ﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﺮادى وﺟﻤﺎﻋﺎت ﻋﺪا ﻟﺔ وأﻣﻨﺎ روﺣﯿﺎ وﻣﺎدﯾﺎ وﺗﺠﻨﺒﮭﻢ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻌﺪوان ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺿﻮء اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ وﺳﻨﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺄﻗﻮال اﻷﺋﻤﺔ وأھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺮﺣﻤﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،اﻷﺳﺲ واﻵﺛﺎر ،اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ.

The foundations of social justice and the effect of being observed on the individual and
society
)(A study in the light of Islamic texts
Yassine Rabi:Preparing the researcher
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Abstract
The purpose of the Legislator from setting of the Charia is to achieve social justice and
the rule of justice and give everyone his rights and the rejection of injustice and indecency and
evil, and beatings at the hands of the perpetrators, That is the thrust of succession in the land
and essence; the Almighty said in Surah An-Nahl verse 90: "Indeed, Allah orders justice and
good conduct and giving to relatives and forbids immorality and bad conduct and oppression.
He admonishes you that perhaps you will be reminded", and those are the purpose of the
prophets and messengers peace be upon them.
Social justice is the source of Islamic law (Charia) and its branch does not evaluate the
life of the individual and society except in the jurisprudence of its foundations and download
them in accordance with the cosmic and legal ages to highlight their effects and fruits to exist,
thus achieving the task and the desired goal.
Since Islam is an integral unit from which social and economic legislations are issued,
a need has been identified to identify the foundations and rules that guarantee individual
people and groups of justice and spiritual and material security and avoid them injustice and
aggression, in light of the legal texts in the Quran and Sunnah, with Taking into consideration
the sayings of the imams and scholars, have mercy on them.
Keywords: Social justice, foundations and effects, individual and society, legal texts.

:اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
، ﻣﻦ ﯾﮭﺪه ﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﮫ، وﺳﯿﺌﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، وﻧﻌﻮذ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮور أﻧﻔﺴﻨﺎ، وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه، ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﯿﻨﮫ، إن اﻟﺤﻤﺪ
. وأﺷﮭﺪ أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ وأﺷﮭﺪ أن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﮫ،وﻣﻦ ﯾﻀﻠﻞ ﻓﻼ ھﺎدي ﻟﮫ
:وﺑـﻌـﺪ
 وأﺻﻼ ﻣﻦ، وﻓﺼﻼ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل ﺷﺮﯾﻌﺘﮫ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻹﺳﻼم وأﺧﻼﻗﮫ
 ﻓﮭﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻘﺪي وﺗﺸﺮﯾﻌﻲ وﺳﻠﻮﻛﻲ ﯾﻨﻄﻠﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻮﺣﺪة،أﺻﻮل ﻋﻘﯿﺪﺗﮫ
.اﻹﺳﻼم ﻛﺘﺎﺑﺎ وﺳﻨﺔ
www.ajrsp.com
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ﯾﻘﻮل ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ رﺣﻤﮫ ﷲ » :ﺑﻞ اﻹﺳﻼم وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،أو ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﯿﺪة
واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،أو ﺑﯿﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة ،وﻋﻦ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ«.153
وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺿﻊ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻟﯿﻖ واﻷﺻﺪق واﻷﻣﺜﻞ ﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺳﺴﺎ وﻗﻮاﻋﺪ
ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺮوﺣﻲ واﻟﻤﺎدي ،وﺗﺤﻔﻆ ﻟﮭﻢ ﻣﻌﺎﺷﮭﻢ وﻣﻌﺎدھﻢ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮدھﻢ إﻟﻰ ﻛﺴﺐ ا ﻟﺮھﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم
ﺑﻤﮭﻤﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻷﺣﻜﻢ ﻓﻲ إطﺎر أﻣﺔ ھﻲ ﺧﯿﺮ اﻷﻣﻢ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ھﺬه اﻷﺳﺲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ؟ وﻛﺬا ﺗﺤﺪﯾﺎﺗﮭﺎ؟ واﻵﺛﺎر
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ؟
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺣﺎوﻟﺖ ﺟ ﺎھﺪا ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺿﻮء رؤﯾﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
وأﻗﻮال اﻷﺋﻤﺔ ،وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ وﻓﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ:
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي :أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﻋﻲ
وھﻮ ﻣﻮزع ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﺗﯿﻦ اﺛﻨﺘﯿﻦ :اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻨﺰﯾﻼ
واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﯾﺘﻮﺟﮫ ﻓﻲ ذﻛﺮ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ )اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ،وﻛﺬا اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ )اﻟﻔﻘﺮة اﻟ ﺜﺎﻧﯿﺔ(.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺛﺮ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻓﻘﺮﺗﯿﻦ :اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ذﻛﺮ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺎدﯾﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ذﻛﺮ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ.

أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﺳﺘﯿﻌﺎب أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ـ ﻛﻤﺎ
اﺳﺘﻮﻋﺒﮭﺎ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﻤﺤﻤﺪي ﺟﯿﻞ اﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام ـ ھﺬا اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌﻤﻢ اﻟﺮﺧﺎء وﯾﺸﯿﻊ اﻟﺴﻠﻢ وﯾﺤﻘﻖ اﻟﺴﻌﺎدة
واﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﯿﺒﺔ ﻓﯿﻨﺠﻮ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻐﻲ وظﻠﻢ ،وھﺬا ﻛﻠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ واﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ
ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺨﻠﻔﮭﻢ ووﺿﻊ ﻟﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﺼﻠﺤﮭﻢ دﻧﯿﺎ وأﺧﺮى.

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:

 / 153اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،دار اﻟﺸﺮوق ـ اﻟﻘﺎھﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ1413 ) :ھـ1993 /م( ،ص.26 :
ﺑﺘﺼﺮف.
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ﺗﻜﻤﻦ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺪى اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؟ وﻓﻲ ﻣﺪى
ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﻢ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮭﺎ وﻣﺸﺘﻤﻼﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ؟ ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ واﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻟﯿﻌﻮد اﻟﺨﯿﺮ واﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺟﻤﻌﺎء؟

ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺒﺤﺚ:
ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻷﺳﺲ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؟
ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻷﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟
ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻷﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟
ـ ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﻜﺮﯾﺲ أﺳﺲ اﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ؟
ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻟﻤﻌﯿﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻨﺰﯾﻞ أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؟
أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:
ﺗﺘﺠﻠﻰ أھﺪاﻓﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل:
ـ إﺑﺮاز اﻟﻜﻠﯿﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ـ ﺗﻮﺿﯿﺢ أن دﯾﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ھﻮ وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻘﺪي وﺗﺸﺮﯾﻌﻲ وﺳﻠﻮﻛﻲ.
ـ ﺑﯿﺎن أن ﻣﺮاﻋﺎة أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ﻛﻠﮭﺎ ﺧﯿﺮ وﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻰ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ وﺟﻤﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻨﮭﺎ ،وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ،و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﻻﺳﺘﺨﻼص دﻻﻟﺘﮭﺎ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع
واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﻨﻘﻮل وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺸﺎھﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎور اﻟﺒﺤﺚ ،وﺗﺤﺮي اﻟﺪﻗﺔ ﺑﻌﺰو ﻛﻞ ﺷﻲء إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻌﮫ.

اﻟﺒـﺤـﺚ:
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي :أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﻋﻲ
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ :ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻔﮭﻮم ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺎدئ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﺗﺒﺎدﻟﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﯿﻢ وﺻﺤﯿﺢ ،ﻟﺘﻌﯿﺶ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺣﯿﺎة ﺗﺴﻮدھﺎ
اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ وﻧﻈﺎم واﺣﺪ ﻻ ﯾﻄﻐﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻵﺧﺮ ،ﻓﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﻼج
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة أي ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﺘﺼﻮر إﺳﻼﻣﻲ ﺻﺤﯿﺢ؛ ﯾﻘﻮل ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ رﺣﻤﮫ ﷲ:
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» إن اﻹﺳﻼم وھﻮ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺟﻤﯿﻌﺎ ،ﻟﻢ ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻧﻮاﺣﯿﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺰاﻓﺎ ،وﻟﻢ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ أﺟﺰاء وﺗﻔﺎرﯾﻖ؛
ذﻟﻚ أن ﻟﮫ ﺗﺼﻮرا ﻛﻠﯿﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻋﻦ اﻷﻟﻮھﯿﺔ واﻟﻜﻮن واﻟﺤﯿﺎة واﻹﻧﺴﺎن؛ ﯾﺮد إﻟﯿﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮوع واﻟﺘﻔﺼﯿﻼت؛ وﯾﺮﺑﻂ إﻟﯿﮫ
ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﮫ ﺟﻤﯿﻌﺎ؛ وﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮫ وﺣﺪوده؛ وﻋﺒﺎداﺗﮫ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ؛ ﻓﯿﺼﺪر ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ،وﻻ ﯾﺮﺗﺠﻞ
اﻟﺮأي ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ،وﻻ ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ وﺣﺪھﺎ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت.
وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻹﺳﻼم طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺎﻟﻖ واﻟﺨﻠﻖ ،وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻮن واﻟﺤﯿﺎة واﻹﻧﺴﺎن ،وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺴﺎن وﻧﻔﺴﮫ ،وﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﺪوﻟﺔ ،وﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،وﺑﯿﻦ اﻟﺠﯿﻞ واﻷﺟﯿﺎل ،ورد
ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ إﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠﺤﻮظ اﻟﺨﻄﻮط ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﺮوع واﻟﺘﻔﺼﯿﻼت .154«...
واﻟﻌﺪل ﺿﺪ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺠﻮر واﻻﻋﻮﺟﺎج وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﺒﺎري ﻋﺰ وﺟﻞ
ﱡ
ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ" :ﯾَﺎ ِﻋﺒَﺎدِي ِإﻧِّﻲ َﺣ ﱠﺮ ْﻣﺖُ
اﻟﻈ ْﻠ َﻢ ﻋَﻠَﻰ ﻧَ ْﻔﺴِﻲَ ،و َﺟﻌَ ْﻠﺘُﮫ ُ ﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜ ْﻢ ُﻣ َﺤ ﱠﺮ ًﻣﺎ ،ﻓَ َﻼ ﺗَﻈَﺎﻟَ ُﻤﻮا" ،155وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
}و َﻛﺬَﻟِﻚَ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ أ ُ ﱠﻣﺔً َوﺳَ ً
ﻄﺎ{.156
َ
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ » :اﻟﻌﺪل :ﺧﻼف اﻟﺠﻮر ،وھﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر ،وھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﻲ اﻹﻓﺮاط واﻟﺘﻔﺮﯾﻂ.
ﺺ ﻓَﻘَ ْﺪ
وأﺻﻞ اﻟﻈﻠﻢ :اﻟﺠﻮر وﻣﺠﺎوزة اﻟﺤﺪ وﻣﻨﮫ ﻗﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء" :ﻓَ َﻤ ْﻦ زَ ادَ ﻋَﻠَﻰ َھﺬَا أ َ ْو ﻧَ َﻘ َ
أَﺳَﺎ َء َو َ
ظﻠَ َﻢ".157
وھﻮ ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء :وﺿﻊ اﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺿﻌﮫ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﮫ ،واﻟﻈﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻦ اﻟﺤﻖ إﻟﻰ اﻟﺒﺎطﻞ«.158
وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﯿﺒﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻨﻮﯾﺎ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ
ﺳﻠﺐ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﺳﻼم ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﻠﺐ ﻟﻠﺒﺸﺮﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﺗﺪرأ
ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻔﺴﺪة ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﺪي أو اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ أو اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ وﺳﻮاء ھﻢ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ أو اﻷﺧﺮوﯾﺔ؛
ﻋ ِﺰ ٌ
}و ﱠ ُ ﯾَ ْﻌ َﻠ ُﻢ ْاﻟ ُﻤ ْﻔ ِﺴﺪَ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ُﻤ ْ
ﯾﺰ َﺣﻜِﯿ ٌﻢ{ ،159وﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞِ } :إﻧﱠﺎ أ َ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ ﻋَﻠَﯿْﻚَ
ﺼﻠِﺢِ َوﻟَ ْﻮ ﺷَﺎ َء ﱠ ُ َﻷ َ ْﻋﻨَﺘ َ ُﻜ ْﻢ إِ ﱠن ﱠ َ َ
ﻗﺎل رﺑﻨﺎَ :
160
}وﻟَ ْﻮ أَﻧﱠ ُﮭ ْﻢ ﻓَ َﻌﻠُﻮا َﻣﺎ
ﻋﻠَ ْﯿ َﮭﺎ َو َﻣﺎ أ َ ْﻧ َ
َﺎب ﻟِﻠﻨﱠ ِ
ﺖ َ
ﻀ ﱡﻞ َ
ﺿ ﱠﻞ ﻓَﺈِﻧﱠ َﻤﺎ ﯾَ ِ
ﻖ ﻓَ َﻤ ِﻦ ا ْھﺘَﺪَى ﻓَ ِﻠﻨَ ْﻔ ِﺴ ِﮫ َو َﻣ ْﻦ َ
ْاﻟ ِﻜﺘ َ
ﺎس ﺑِﺎ ْﻟ َﺤ ّ ِ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ﺑِ َﻮﻛِﯿ ٍﻞ{  ،وﻗﺎلَ :
ﺷﺪﱠ ﺗ َﺜْﺒِﯿﺘًﺎ{.161
ﻋﻈُﻮنَ ﺑِ ِﮫ ﻟَﻜَﺎ َن َﺧﯿ ًْﺮا ﻟَ ُﮭ ْﻢ َوأ َ َ
ﯾُﻮ َ
ﻓﺈذن اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺔ ﺷﺮط واﻻﻟﺘﺰام ﺑ ﺎﻟﺸﺮع ﻋﻘﺪ واﻻھﺘﺪاء ﺑﺎﻟﮭﺪي اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﻗﯿﺪ ﻟﻠﻨﺠﺎة ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة وﺳﺒﯿﻞ
ﺳﻔِﯿﻨَﺔٍ،
ِﯿﮭﺎ ،ﻛَ َﻤﺜ َ ِﻞ ﻗَ ْﻮ ٍم ا ْﺳﺘ ََﮭ ُﻤﻮا َ
ﻋﻠَﻰ َ
اﻟﻮاﻗِﻊِ ﻓ َ
ﻟﻠﻌﯿﺸﺔ اﻟﻨﻘﯿﺔ؛ ﯾﻘﻮل ﺧﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺔ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢَ " :ﻣﺜ َ ُﻞ اﻟﻘَﺎﺋ ِِﻢ ﻋَﻠَﻰ ُﺣﺪُو ِد ﱠ ِ َو َ
 / 154اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ص.20 :
ْ
َ
بَ ،ﺑﺎبُ ﺗ َﺤْ ِﺮ ِﯾﻢ اﻟﻈﱡ ْﻠ ِﻢ.
ا
د
اﻵ
و
ﺔ
ﻠ
ﺼ
اﻟ
و
ﺮ
ﺒ
ِ
 / 155أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ :ﻛﺘﺎب ْاﻟ ِ ِ ّ َ ِ ّ َ َ ِ
 / 156اﻵﯾﺔ  142ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.
ﱠ
ﺎرةِ ،ﺑَﺎبُ ْاﻟ ُﻮﺿُﻮءِ ﺛ َ َﻼﺛًﺎ ﺛ َ َﻼﺛﺎً.
 / 157أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ داود ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫِ :ﻛﺘ َﺎب اﻟﻄ َﮭ َ
 / 158اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ،ﺻﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ـ اﻟﻜﻮﯾﺖ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ) :ﻣﻦ
1427/1404ھـ( ،ج ،30 :ص.5 :
 / 159اﻵﯾﺔ  218ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.
 / 160اﻵﯾﺔ  38ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ.
 / 161اﻵﯾﺔ  65ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
113

www.ajrsp.com

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ | اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر | ﺗﺄرﯾﺦ اﻹﺻدار2020-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
ﻀ ُﮭ ْﻢ أ َ ْﺳﻔَﻠَ َﮭﺎ ،ﻓَﻜَﺎ َن اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ ﻓِﻲ أ َ ْﺳﻔَﻠ َِﮭﺎ إِذَا ا ْﺳﺘَﻘَ ْﻮا ﻣِ َﻦ اﻟ َﻤ ﺎ ِء َﻣ ﱡﺮوا ﻋَﻠَﻰ َﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗَ ُﮭ ْﻢ ،ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا :ﻟَ ْﻮ أَﻧﱠﺎ ﺧ ََﺮ ْﻗﻨَﺎ
ﻀ ُﮭ ْﻢ أ َ ْﻋﻼَ َھﺎ َوﺑَ ْﻌ ُ
ﺎب ﺑَ ْﻌ ُ
ﺻ َ
ﻓَﺄ َ َ
ﻋﻠَﻰ أ َ ْﯾﺪِﯾ ِﮭ ْﻢ ﻧَ َﺠ ْﻮ اَ ،وﻧَ َﺠ ْﻮا َﺟﻤِﯿﻌًﺎ".162
َﺼﯿﺒِﻨَﺎ ﺧ َْﺮﻗًﺎ َوﻟَ ْﻢ ﻧُﺆْ ِذ َﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮﻗَﻨَﺎ ،ﻓَﺈ ِ ْن ﯾَﺘْ ُﺮ ُﻛﻮ ُھ ْﻢ َو َﻣﺎ أ َ َرادُوا ھَﻠَﻜُﻮا َﺟﻤِﯿ ﻌًﺎَ ،وإِ ْن أ َ َﺧﺬُوا َ
ﻓِﻲ ﻧ ِ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﯾﺮﺳﻲ اﻹﺳﻼم ﻗﻮاﻋﺪ ودﻋﺎﺋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﺠﻨﺒﮭﻢ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻄﻐﯿﺎن
واﻟﻘﮭﺮ واﻟﺤﺮﻣﺎن ،وھﺬه اﻷﺳﺲ واﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﯾﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮرﻧﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
أ(ـ ﻣﺸﺎطﺮة اﻟﻤﺎل واﻹﺣﺴﺎن ﻓﯿﮫ؛ ﻷن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﯿﺲ ﺣﺮا ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ ﺑﺈطﻼق ﻓﮭﻮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻘﯿﻮد وﺷﺮوط ﻣﻨﮭﺎ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺼﺮف وﻓﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺼﺐ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ واﻷﺻﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :إِ ﱠن ﱠ َ ﯾَﺄْ ُﻣ ُﺮ ﺑِ ْﺎﻟﻌَﺪ ِْل
ﺴﺎ ِن َوإِﯾﺘَﺎءِ ذِي ْاﻟﻘُﺮْ ﺑَﻰ َوﯾَ ْﻨ َﮭﻰ ﻋَ ِﻦ ْاﻟﻔَﺤْ ﺸَﺎ ِء َو ْاﻟ ُﻤ ْﻨﻜ َِﺮ َو ْاﻟﺒَ ْﻐﻲ ِ ﯾَ ِﻌ ُ
ﻈ ُﻜ ْﻢ ﻟَﻌَﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَﺬ َ ﱠﻛ ُﺮونَ{،163
اﻹﺣْ َ
َو ْ ِ
وھﻮ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺳﯿﺪي أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺴﺒﺘﻲ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم ،ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺘﻲ رﺣﻤﮫ ﷲ أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺠﻌﻞ ﻣﺎﻟﮫ
ﺷﻄﺮﯾﻦ ﻓﯿﺘﺼﺪق ﺑﺸﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺘﺎﻣﻰ واﻷراﻣﻞ وذوي اﻟﺤﺎﺟﺔ وﯾﺒﻘﻲ ﻟﻨﻔﺴﮫ اﻵﺧﺮ وﻋﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ ،ﺛﻢ ارﺗﻘﻰ إﻟﻰ
اﻹﺣﺴﺎن ﻓﯿﮫ ﻓﻜﺎن ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﯾﻤﺴﻚ اﻟﺜﻠﺚ وﯾﺘﺼﺪق ﺑﺎﻟﺜﻠﺜﯿﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎ أﺧﺮى ،ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﯾﺼﺮف ﻣﻨﮭﺎ ﺧﻤﺴﺔ
أﺳﺒﺎع أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ،ﺛﻢ اﻧﺘﮭﻰ إﻟﻰ إﻋﻄﺎء ﺗﺴﻌﺔ أﻋﺸﺎر وﯾﺘﺮك ﻷھﻠﮫ ﻋﺸﺮا؛ وﻛﺎن رﺣﻤﮫ ﷲ ﯾﺘﺄول اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
وﯾﺴﺘﻨﺒﻄﮫ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎطﺮة اﻷﻧﺼﺎر أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻢ أﺟﻤﻌﯿﻦ ،164ﻓﮭﺬا ﻣﺬھﺐ ﻓﺮﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻗﻞ ﻣﻦ ﯾﻔﻘﮭﮫ اﻟﯿﻮم أو ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ؛ واﻟﺬي ﯾﻠﻔﺖ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ أن اﻷﻣﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم ﺟﺎءت ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﻤﺎدة
ت إِﻟَﻰ أ َ ْھ ِﻠ َﮭﺎ َوإِذَا َﺣ َﻜ ْﻤﺘ ُ ْﻢ ﺑَﯿْﻦَ اﻟﻨﱠﺎ ِس أ َ ْن ﺗ َﺤْ ُﻜ ُﻤﻮا ﺑِ ْﺎﻟﻌَﺪْ ِل{ ،165وأﻣﺎ
)ﺣﻜﻢ( ﻣﺜﻞ ﻗﻮل رﺑﻨﺎ} :إِ ﱠن ﱠ َ ﯾَﺄْ ُﻣ ُﺮ ُﻛ ْﻢ أ َ ْن ﺗ ُ َﺆدﱡوا ْاﻷ َ َﻣﺎﻧَﺎ ِ
اﻹﺣْ ﺴَﺎ ِن{ دوﻧﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة .وﷲ
اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﻤﺎل وھﻮ اﻟﻤﺸﺎطﺮة ﻓﯿﮫ ﻓﻘﺪ أﺣﻜﻤﮭﺎ ﷲ ﺑﻘﻮﻟﮫ} :إِ ﱠن ﱠ َ ﯾَﺄْ ُﻣ ُﺮ ﺑِ ْﺎﻟﻌَ ْﺪ ِل َو ْ ِ
أﻋﻠﻢ.
ﻓﺈذن اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﺎل ﷲ ،واﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﺨﻠﻒ ﻓﯿﮫ إذا ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﮫ ﺑﺈﺣﺴﺎن وﺻﺮﻓﮫ ﺑﺈﺣﺴﺎن؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎ} :آ ِﻣﻨُﻮا
166
}و َﻣﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ
ﺳﻮ ِﻟ ِﮫ َوأ َ ْﻧ ِﻔ ُﻘﻮا ِﻣ ﱠﻤﺎ َﺟ َﻌﻠَﻜُ ْﻢ ُﻣ ْﺴﺘ َْﺨ َﻠﻔِﯿ َﻦ ﻓِﯿ ِﮫ َﻓﺎ ﱠﻟﺬِﯾ َﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا ﻣِ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َوأ َ ْﻧ َﻔ ُﻘﻮا ﻟَ ُﮭ ْﻢ أَﺟْ ٌﺮ َﻛ ِﺒ ٌ
ِﺑﺎ ﱠ ِ َو َر ُ
ﯿﺮ{  ،وﻗﺎل ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞَ :
ﻣِﯿﺮ ُ
ﻋﯿُﻮ ٍن
ض{ ،167وﻗﺎل وھﻮ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﻤﺘﻔﻀﻞ} :إِ ﱠن ْاﻟ ُﻤﺘﱠﻘِﯿﻦَ ﻓِﻲ َﺟ ﱠﻨﺎ ٍ
ﺴ َﻤ َﺎوا ِ
ت َو ُ
اث اﻟ ﱠ
ت َو ْاﻷَرْ ِ
أ َ ﱠﻻ ﺗ ُ ْﻨ ِﻔﻘُﻮا ﻓِﻲ َ
ﺳ ِﺒﯿ ِﻞ ﱠ ِ َو ِ ﱠ ِ َ

آﺧِ ِﺬﯾﻦَ َﻣﺎ آﺗ َﺎ ُھ ْﻢ َرﺑﱡ ُﮭ ْﻢ إِﻧﱠ ُﮭ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻗَ ْﺒ َﻞ ذَﻟِﻚَ ُﻣﺤْ ِﺴﻨِﯿﻦَ{.168
ب(ـ اﻟﻮازع اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﯿﺄس ﻣﻦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲ ،ﻓﺎﻣﺘﻨﺎع اﻟﻨﺎس ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺤﻞ ﻟﻤﺨﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﺎﻋﮭﻢ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ
ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ" :إِنﱠ ﱠ َ ﯾَﺰَ عُ ﺑِﺎﻟﺴ ْﱡﻠ َ
ﻋﮫ ُ
ﺎن َﻣﺎ َﻻ ﯾَﺰَ ُ
ﻄ ِ

 / 162أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘ َﺎب اﻟﺸ ِﱠﺮ َﻛﺔِ ،ﺑَﺎبٌ َ :ھﻞْ ﯾُ ْﻘ َﺮعُ ﻓِﻲ اﻟ ِﻘ ْﺴ َﻤ ِﺔ َو ِاﻻ ْﺳﺘ َِﮭ ِﺎم ﻓِﯿ ِﮫ.
 / 163اﻵﯾﺔ  90ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ.
 / 164اﻟﺘﺸﻮف إﻟﻰ رﺟﺎل اﻟ ﺘﺼﻮف وأﺧﺒﺎر أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺴﺒﺘﻲ ﻟﻤﺆﻟﻔﮫ أﺑﻲ ﯾﻌﻘﻮب ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺘﺎدﻟﻲ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ
اﻟﺰﯾﺎت )ت 617ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ،ﻧﺸﺮ ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ـ اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ) 1997م(.
ﺧﺼﺺ اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻟﺠﺰء اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس وذﻛﺮ أﺧﺒﺎره ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ .451
 / 165اﻵﯾﺔ  57ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
 / 166اﻵﯾﺔ  7ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﯾﺪ.
 / 167اﻵﯾﺔ  10ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﯾﺪ.
 / 168اﻵﯾﺎت  15ـ  16ـ  17ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺬارﯾﺎت.
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وﻓﺮﻋﮫ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺷﺮع ﷲ

ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺗﻨﺰﯾﻞ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﯿﻦ ﻟﯿﺴﺘﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻔﺴﺪ إذا ﻟﻢ ﯾﻨﺘﮭﺾ
ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺠﺮد اﻹﻋﺬار واﻹﻧﺬار اﻟﺬي ﯾﻮﻋﻆ ﺑﮫ،
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﺘﮭﺾ ﺑﺄوﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻟﯿﻜﻮن ذﻟﻚ أﺣﺮى ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ،ﯾﻘﻮل اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲَ » :و ِﻷ َ ﱠن ﱠ َ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻗَﺪْ َﯾﺰَ عُ ﺑِﺎﻟﺴ ْﱡﻠﻄَﺎ ِن
ﺎس ﺑِ ْﺎﻟﻘِﺴْﻂِ َوأ َ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ
ﺳﻠَﻨَﺎ ِﺑ ْﺎﻟﺒَ ِﯿّﻨَﺎ ِ
ﺳ ْﻠﻨَﺎ ُر ُ
ﻮم اﻟﻨﱠ ُ
ت َوأ َ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﮭ ُﻢ ْاﻟ ِﻜﺘ َ
َﻣﺎ َﻻ ﯾَﺰَ عُ ِﺑ ْﺎﻟﻘُ ْﺮآ ِنَ ،ﻛ َﻤﺎ ﻗَﺎ َل ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ} :ﻟَﻘَ ْﺪ أ َ ْر َ
َﺎب َو ْاﻟﻤِﯿﺰَ ا َن ِﻟﯿَﻘُ َ
171
س َ
س َ
َﺎرةٌ ِإﻟَﻰ إِ ْﻋ َﻤﺎ ِل اﻟ ﱠ
اﻹﺑَﺎءِ
}وأ َ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ ْاﻟ َﺤﺪِﯾﺪَ ﻓِﯿ ِﮫ ﺑَﺄْ ٌ
ﺷﺪِﯾﺪ ٌ َو َﻣﻨَﺎﻓِ ُﻊ ﻟِﻠﻨﱠ ِ
ْاﻟ َﺤﺪِﯾﺪَ ﻓِﯿ ِﮫ ﺑَﺄْ ٌ
ﺷﺪِﯾﺪٌ{ ﻓِﯿ ِﮫ ِإﺷ َ
ﺴﯿْﻒِ ِﻋ ْﻨﺪَ ْ ِ
ﺎس{ ؛ ِﻷ َ ﱠن ﻗ َْﻮﻟَﮫَُ :
172
ﺳ ْﻠﻨَﺎ
ﺑَ ْﻌﺪَ إِﻗَﺎ َﻣ ِﺔ ْاﻟ ُﺤ ﱠﺠﺔِ ،ﻓَﺈِ ْن ﻟَ ْﻢ ﺗ َ ْﻨﻔَﻊِ ْاﻟﻜُﺘُﺐُ ﺗَﻌَﯿﱠﻨَ ِ
ﺖ ْاﻟ َﻜﺘَﺎﺋِﺐُ «  .وﻣﻨﮫ ﻗﻀﺎء رﺑﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﻮام اﻟﻐﺎﺑﺮة اﻟﻤﻜﺬﺑﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮة} :ﻓَﺄَرْ َ
ﺼ ُﺮو َن َوأ َ ﱠﻣﺎ
ﺻ ًﺮا ﻓِﻲ أَﯾ ٍﱠﺎم ﻧَﺤِ ﺴَﺎ ٍ
ﻋﺬَ َ
ت ﻟِﻨُﺬِﯾﻘَ ُﮭ ْﻢ َ
َ
اب ْاﻟﺨِ ْﺰي ِ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺤﯿَﺎةِ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ َوﻟَﻌَﺬَابُ ْاﻵﺧِ َﺮةِ أ َ ْﺧﺰَ ى َو ُھ ْﻢ َﻻ ﯾُ ْﻨ َ
ﺻ ْﺮ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ِرﯾ ًﺤ ﺎ َ
ﻮن ﺑِ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﯾَ ْﻜ ِﺴﺒُﻮنَ{ ،173ﻛﻤﺎ أﻏﺮق اﻟﺬﯾﻦ ظﻠﻤﻮا
ﺻﺎ ِﻋﻘَﺔُ ْاﻟ ﻌَﺬَا ِ
ﺛ َ ُﻤﻮدُ ﻓَ َﮭﺪَ ْﯾﻨَﺎ ُھ ْﻢ ﻓَﺎ ْﺳﺘ َ َﺤﺒﱡﻮا ْاﻟﻌَ َﻤﻰ ﻋَﻠَﻰ ْاﻟ ُﮭﺪَى ﻓَﺄ َ َﺧﺬَﺗْ ُﮭ ْﻢ َ
ب ْاﻟ ُﮭ ِ

ﻣﻦ ﻗﻮم ﻧﻮح ،وأﺧﺬ ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن اﻟﺬﯾﻦ طﻐﻮا ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻓﺄﻛﺜﺮوا ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﺼﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ رﺑﻚ ﺳﻮط ﻋﺬاب وﻧﺒﺬھﻢ ﻓﻲ اﻟﯿﻢ،
وﺻﺒﺢ ﺑﻘﻮم ﻟﻮط ﻋﺬاﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮا وأرﺳﻞ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺣﺎﺻﺒﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺷﻜﺮ ،وﻣﻦ ﻣﺪﯾﻦ أﺧﺬت اﻟﺬﯾﻦ ظﻠﻤﻮا اﻟﺼﯿﺤﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﻓﻲ
174
}و َﻛﺬَﻟِﻚَ أ َ ْﺧﺬ ُ
ﺼﯿﺪٌ َو َﻣﺎ َ
دﯾﺎرھﻢ ﺟﺎﺛﻤﯿﻦ }ذَﻟِﻚَ ْ
ﻣِﻦ أَ ْﻧ َﺒﺎ ِء ْاﻟﻘُ َﺮى ﻧَﻘُ ﱡ
ﻋﻠَﯿْﻚَ ﻣِ ْﻨ َﮭﺎ ﻗَﺎﺋِ ٌﻢ َو َﺣ ِ
ﺼﮫ ُ َ
ظﻠَ ْﻤﻨَﺎ ُھ ْﻢ َوﻟَﻜ ِْﻦ ظَﻠَ ُﻤﻮا أ َ ْﻧﻔُ َ
ﺴ ُﮭ ْﻢ{ َ ،
175
}وﺗ ِْﻠﻚَ ْاﻟﻘُ َﺮى أ َ ْھﻠَ ْﻜﻨَﺎ ُھ ْﻢ ﻟَ ﱠﻤﺎ َ
ِﻲ َ
ظﻠَ ُﻤﻮا َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ِﻟ ُﻤ ْﮭﻠَ ِﻜ ِﮭ ْﻢ َﻣ ْﻮ ِﻋﺪ ًا{،176
ظﺎ ِﻟ َﻤﺔٌ ِإ ﱠن أ َ ْﺧﺬَه ُ أَﻟِﯿ ٌﻢ َ
ﺷﺪِﯾﺪٌ{ َ ،
َر ِﺑّﻚَ ِإذَا أ َ َﺧﺬ َ ْاﻟﻘُ َﺮى َوھ َ

وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إظﮭﺎر اﻟﺤﻖ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺳﯿﺎدة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺼﻮرھﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﯾﺪھﺎ رﺑﻨﺎ ﺑﻌﺒﺎده اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ
ف ﯾَﺄْﺗِﻲ ﱠ ُ ﺑِﻘَ ْﻮ ٍم ﯾُﺤِ ﺒﱡ ُﮭ ْﻢ
ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﺴﻨﺘﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺒﺪل؛ ﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ} :ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َﻣ ْﻦ ﯾَ ْﺮﺗَﺪﱠ ﻣِ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻋَ ْﻦ دِﯾﻨِ ِﮫ ﻓَ َ
ﺴ ْﻮ َ
ﻀ ُﻞ ﱠ ِ ﯾُﺆْ ﺗِﯿ ِﮫ َﻣ ْﻦ ﯾَﺸَﺎ ُء
ﺳﺒِﯿ ِﻞ ﱠ ِ َو َﻻ ﯾَﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻟَ ْﻮ َﻣﺔَ َﻻﺋ ٍِﻢ ذَﻟِﻚَ ﻓَ ْ
ﻋﻠَﻰ ْاﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨِﯿ َﻦ أَﻋ ﱠِﺰةٍ َ
َوﯾُﺤِ ﺒﱡﻮﻧَﮫُ أ َ ِذﻟﱠ ٍﺔ َ
ﻋﻠَﻰ ْاﻟﻜَﺎﻓ ِِﺮﯾ َﻦ ﯾُ َﺠﺎ ِھﺪُو َن ﻓِﻲ َ
ِﯾﺮا{ ،178وﻗﻮﻟﮫ ﺟﻞ وﻋﺰ:
ﺎس َو َﯾ ْﺄ ِ
ﻋﻠَﻰ َذﻟِﻚَ ﻗَﺪ ً
َو ﱠ ُ َوا ِﺳ ٌﻊ َ
ت ِﺑﺂﺧ َِﺮﯾﻦَ َوﻛَﺎ َن ﱠ ُ َ
ﻋﻠِﯿ ٌﻢ{ ،177وﻗﻮﻟﮫ} :إِ ْن ﯾَﺸَﺄْ ُﯾ ْﺬ ِھ ْﺒ ُﻜ ْﻢ أَﯾ َﱡﮭﺎ اﻟﻨﱠ ُ
ﯾﺰ{.179
} ِإ ْن َﯾﺸَﺄْ ﯾُ ْﺬ ِھ ْﺒ ُﻜ ْﻢ َو َﯾﺄْ ِ
ﻖ َﺟﺪِﯾ ٍﺪ َو َﻣﺎ ذَﻟِﻚَ َ
ﻋ َﻠﻰ ﱠ ِ ِﺑ َﻌ ِﺰ ٍ
ت ِﺑﺨ َْﻠ ٍ

 / 169ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ـ ﺑﯿﺮوت ،طﺒﻌﺔ )1407ھـ1986 /م( ،ج  ،2ص .9 :وھﻮ ﻣﺮوي أﯾﻀﺎ
ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ.
ﺴﻤﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎ} :إ ِ ﱠن
 / 170اﻟﺴﻠﻄﺎن ھﻮ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﯾﻜﺘﺴﺒﮭﺎ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮع وﺑﻤﺎ ﯾﺮﺗﻀﯿﮫ اﻟﺸﺮع ﻓ ُ
ْ
ُ
َ
ﱠ
ُ
ﱠ
ﺳ ْﻠﻄَ ٌ
ﺳ ْﻠﻄَ ٌ
ﻋﻠَﻰ
ُ
ﮫ
ﻧ
ﺎ
ﻄ
ﻠ
ﺳ
ﺎ
ﻤ
ﻧ
إ
ن
ﻮ
ﻠ
ﻛ
َﻮ
ﺘ
ﯾ
ﻢ
ﮭ
ﺑ
ر
ْﺲ ﻟَ َ
َ ِ َ ُ
ْﺲ ﻟَﮫُ ُ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ُ
َ
ﻋﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َو َ
ﺎن َ
ﻚ َ
ﺎن{ ،وﻗﺎلِ } :إﻧﱠﮫُ ﻟَﯿ َ
ِﻋ َﺒﺎدِي ﻟَﯿ َ
ﻋﻠَﻰ َ ِّ ِ ْ َ َ
اﻟﱠﺬِﯾﻦَ َﯾﺘ ََﻮﻟﱠ ْﻮﻧَﮫُ َواﻟﱠﺬِﯾ َﻦ ُھ ْﻢ ِﺑ ِﮫ ُﻣ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮنَ{) .اﻵﯾﺔ  65ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ،و اﻵﯾﺘﺎن  99و 100ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ(.
 / 171اﻵﯾﺔ  24ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﯾﺪ.
 / 172أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺠﻜﻨﻲ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ
)ت1393ھـ( ،ﻧﺸﺮ دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ـ ﺑﯿﺮوت ،طﺒﻌﺔ 1415 ) :ھـ1995/م( ،ج ،1 :ص.22 :
 / 173اﻵﯾﺘﺎن  15و  16ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ.
 / 174اﻵﯾﺘﺎن  100و 101ﻣﻦ ﺳﻮرة ھﻮد.
 / 175اﻵﯾﺔ  102ﻣﻦ ﺳﻮرة ھﻮد.
 / 176اﻵﯾﺔ  58ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ.
 / 177اﻵﯾﺔ  56ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة.
 / 178اﻵﯾﺔ  132ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
 / 179اﻵﯾﺔ  17ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻓﺎطﺮ.
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ﻓﺮب اﻟﻜﻮن ﻻ ﯾﻘﺒﻞ إﻻ اﻟﺼﻼح وإذا ﻟﻢ ﯾﺘﺄت ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ ﺗﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب وﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﺴﻮط وﻣﺎ ﻛﺎن رﺑﻚ ﻟﯿﮭﻠﻚ اﻟﻘﺮى
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ْاﻟﻘَ ْﻮ ُل َو َﻣ ْﻦ
ﺳﺒَﻖَ َ
}وأ َ ْھﻠَﻚَ ِإ ﱠﻻ َﻣ ْﻦ َ
ﺑﻈﻠﻢ وأھﻠﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﻮن ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺠﻰ ﷲ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻋﺒﺎده اﻷﺧﯿﺎر ﻓﻘﺎلَ :
آ َﻣ ﻦَ{،180
181
ﻣْﺮﻧَﺎ ﻧَ ﱠﺠ ْﯿﻨَﺎ ﺷُ َﻌ ْﯿﺒًﺎ
ﻋﺬَا ٍ
}و َﻟ ﱠﻤﺎ َﺟﺎ َء أ َ ُ
}وﻟَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎ َء أ َ ُ
ﻣْﺮﻧَﺎ ﻧَ ﱠﺠ ْﯿﻨَﺎ ھُﻮدًا َو ﱠاﻟﺬِﯾ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا َﻣﻌَﮫُ ﺑِ َﺮﺣْ َﻤ ٍﺔ ﻣِ ﻨﱠﺎ َوﻧَ ﱠﺠ ْﯿﻨَﺎ ُھ ْﻢ ﻣ ِْﻦ َ
ب ﻏَﻠِﯿﻆٍ { َ ،
َ
182
ﺻﺎﻟِﺤًﺎ َواﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َﻣ َﻌﮫُ ِﺑ َﺮﺣْ َﻤ ٍﺔ ﻣِ ﻨﱠﺎ َوﻣِ ْﻦ ﺧِ ْﺰي ِ ﯾَ ْﻮﻣِ ﺌِ ٍﺬ ِإ ﱠن َرﺑﱠﻚَ ھ َُﻮ
َواﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َﻣ َﻌﮫُ ِﺑ َﺮﺣْ َﻤ ٍﺔ ﻣِ ﻨﱠﺎ{ } ،ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎ َء أ َ ُ
ﻣْﺮﻧَﺎ ﻧَ ﱠﺠ ْﯿﻨَﺎ َ
184
183
}و ِإ ﱠن ﻟُﻮ ً
}وﻧَ ﱠﺠ ْﯿﻨَﺎ اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا َوﻛَﺎﻧُﻮا ﯾَﺘﱠﻘُﻮنَ{ ،185وھﺬه
طﺎ ﻟَ ِﻤ َﻦ ْاﻟ ُﻤﺮْ َ
ْاﻟﻘَ ِﻮ ﱡ
ﺳﻠِﯿﻦَ ِإ ْذ ﻧَ ﱠﺠ ْﯿﻨَﺎه ُ َوأ َ ْھﻠَﮫُ أَﺟْ َﻤﻌِﯿﻦَ{ َ ،
ي ْاﻟ َﻌ ِﺰﯾﺰُ { َ ،

ھﻲ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﮭﺮه وﻗﯿﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﺮع ﷲ وﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﺪوده وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﮫ ورد اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻷھﻠﮭﺎ واﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ أﯾﺪي
اﻟﺠﻨﺎة واﻟﻄﻐﺎة ﻓﺘﻨﺼﯿﺒﮫ وﺗﺼﺮﻓﮫ ﻣﻨﻮط ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮﻋﯿﺔ ،وھﻮ وإن ﻛﺎن ﻻ ﻗﺪرة ﻟﮫ ھﻨﺎ ﺑﺄن ﯾﻌﺬب ﺑﻌﺬاب ﷲ أو أن ﯾﺄﺧﺬ
ﺑﺄﺧﺬ ﷲ إﻻ أﻧﮫ ﯾ ﺤﻜﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﷲ اﻟﺬي ﺷﺮﻋﮫ ﻟﮫ وﺣﺪوده اﻟﺘﻲ رﺳﻤﮭﺎ ﻟﮫ ﺑﻠﮫ أﻧﮫ ﺗﺤﺪث ﻟﻠﻨﺎس أﻗﻀﯿﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﺣﺪﺛﻮا ﻣﻦ
اﻟﻔﺠﻮر ،ﻓﻠﻦ ﯾﺼﻠﺢ آﺧﺮ ھﺬه اﻷﻣﺔ إﻻ ﻣﺎ أﺻﻠﺢ أوﻟﮭﺎ ،وﻻ ﺧﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﯿﺲ ﻋﺪﻻ وﻻ ﯾﻌﺮف ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮﻋﯿﺔ أي ھﻲ.
ت(ـ اﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺒﻂ ﷲ ﺑﮭﺎ اﻟﻜﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻻ ﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﯿﺎة ودﯾﻤﻮﻣﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻼﺣﻖ وﻣﻦ ﻣﺘﻘﺪم
ﻟﻤﺴﺘﺄﺧﺮ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮم؛ ﻷن اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻜﻮن اﻟﻮاﺣﺪ وﻏﺎﯾﺔ ﺧﺎﻟﻘﮫ اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ،ﻓﻜﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﯾﺤﺪث ﺑﻜﺴﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻷرﺿﯿﺔ واﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ ﻓﮭﻮ ﻓﺘﯿﻠﺔ ﺗﺤﺮق اﻟﺸﺠﺮ واﻟﻤﺪر ،وھﻼك ﻻ ﯾﺒﻘﻲ
ﺿﻠﱠﻨﱠ ُﮭ ْﻢ َو َﻷ ُ َﻣﻨِّﯿَﻨﱠ ُﮭ ْﻢ َو َﻵ ُﻣ َﺮﻧﱠ ُﮭ ْﻢ
}و َﻷ ُ ِ
ﻟﻺﻧﺴﺎن ذﻛﺮا ،ودﻣﺎر ﻻ ﯾﺒﻘﻲ ﻟﻠﻜﻮن ﺗﻮازﻧﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻹﺑﻠﯿﺲ اﻟﻠﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﮫَ :
ﻓَﻠَﯿُﺒَ ِﺘّﻜُ ﱠﻦ آذَا َن ْاﻷ َ ْﻧﻌَ ِﺎم َو َﻵ ُﻣ َﺮﻧﱠ ُﮭ ْﻢ ﻓَﻠَﯿُﻐَﯿِّ ُﺮ ﱠن ﺧ َْﻠ َﻖ ﱠ ِ{ ،186وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺨﻠﻒ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة.
ض َو َﻻ َ
طﺎﺋ ٍِﺮ
}و َﻣﺎ ﻣِ ْﻦ د َاﺑﱠ ٍﺔ ﻓِﻲ ْاﻷَرْ ِ
ذﻟﻚ أن اﻟﻮﺟﻮد وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻨﺎﺳﻘﮭﺎ واﻧﺴﺠﺎﻣﮭﺎ وﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺒﺪﯾﻊ ،ﻗﺎل رﺑﻨﺎَ :
ﻄِﯿﺮ ﺑِ َﺠﻨَﺎ َﺣ ْﯿ ِﮫ إِ ﱠﻻ أ ُ َﻣ ٌﻢ أ َ ْﻣﺜَﺎﻟُ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ ﻓ ﱠَﺮ ْ
ب ْ
ﯿﺮ ﺑِ َﻤﺎ ﺗَ ْﻔﻌَﻠُﻮنَ{،188
ﻲءٍ إِﻧﱠﮫُ َﺧﺒِ ٌ
َﻲءٍ{ُ } ،187
طﻨَﺎ ﻓِﻲ ْاﻟ ِﻜﺘ َﺎ ِ
ﯾَ ُ
ﺻ ْﻨ َﻊ ﱠ ِ اﻟﱠﺬِي أَﺗْﻘَ َﻦ ُﻛ ﱠﻞ ﺷَ ْ
ﻣِﻦ ﺷ ْ
ْ
ﻋﻤِ ﻠَ ْ
ِﯿﮭﺎ َﻣﻨَﺎﻓ ُِﻊ
}أ َ َوﻟَ ْﻢ َﯾ َﺮ ْوا أَﻧﱠﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ﻟَ ُﮭ ْﻢ ﻣِ ﱠﻤﺎ َ
ﺖ أ َ ْﯾﺪِﯾﻨَﺎ أ َ ْﻧ َﻌﺎ ًﻣﺎ ﻓَ ُﮭ ْﻢ ﻟَ َﮭﺎ َﻣﺎ ِﻟ ُﻜﻮنَ َوذَﻟﱠ ْﻠﻨَﺎھَﺎ ﻟَ ُﮭ ْﻢ ﻓَ ِﻤ ْﻨ َﮭﺎ َر ُﻛﻮ ُﺑ ُﮭ ْﻢ َوﻣِ ْﻨ َﮭﺎ َﯾﺄ ُﻛﻠُﻮ َن َوﻟَ ُﮭ ْﻢ ﻓ َ
190
189
ي َرﺣْ َﻤﺘِﮫِ
}وھ َُﻮ ا ﱠﻟﺬِي ﯾ ُْﺮ ِﺳ ُﻞ ِ ّ
}و َﻻ ﺗ ُ ْﻔ ِﺴﺪُوا ﻓِﻲ ْاﻷ َ ْر ِ
اﻟﺮ َﯾﺎ َح ﺑُ ْﺸ ًﺮا َﺑﯿْﻦَ َﯾﺪَ ْ
َو َﻣﺸ ِ
ض َﺑ ْﻌﺪ َ ِإﺻ َْﻼﺣِ َﮭﺎ{ َ ،
َﺎربُ أَﻓَ َﻼ َﯾ ْﺸ ُﻜ ُﺮونَ { َ ،
َﺣﺘﱠﻰ ِإذَا أَﻗَﻠﱠ ْ
ﺖ ﻓَﺄ َ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ ِﺑ ِﮫ ْاﻟ َﻤﺎ َء ﻓَﺄ َ ْﺧ َﺮﺟْ ﻨَﺎ ِﺑ ِﮫ ﻣ ِْﻦ ﻛُ ِّﻞ اﻟﺜ ﱠ َﻤ َﺮاتِ{،191
ﺳ ْﻘﻨَﺎهُ ِﻟﺒَﻠَ ٍﺪ َﻣ ِﯿّ ٍ
ﺳ َﺤﺎﺑًﺎ ﺛِﻘَ ًﺎﻻ ُ
ﺖ َ

 / 180اﻵﯾﺔ  40ﻣﻦ ﺳﻮرة ھﻮد.
 / 181اﻵﯾﺔ  57ﻣﻦ ﺳﻮرة ھﻮد.
 / 182اﻵﯾﺔ  94ﻣﻦ ﺳﻮرة ھﻮد.
 / 183اﻵﯾﺔ  65ﻣﻦ ﺳﻮرة ھﻮد.
 / 184اﻵﯾﺘﺎن  133و 134ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت.
 / 185اﻵﯾﺔ  17ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ.
 / 186اﻵﯾﺔ  118ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
 / 187اﻵﯾﺔ  39ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم.
 / 188اﻵﯾﺔ  90ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ.
 / 189اﻵﯾﺎت  70و 71و  72ﻣﻦ ﺳﻮرة ﯾﺲ.
 / 190اﻵﯾﺔ  84ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف.
 / 191اﻵﯾﺔ  56ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف.
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ت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ
ي ْاﻟﻔُ ْﻠﻚُ ﻓِﯿ ِﮫ ﺑِﺄ َ ْﻣ ِﺮ ِه َو ِﻟﺘَ ْﺒﺘَﻐُﻮا ﻣ ِْﻦ ﻓَ ْ
ﺴ َﻤ َﺎوا ِ
ﻀﻠِ ِﮫ َوﻟَﻌَﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗ َ ْﺸﻜُ ُﺮونَ َوﺳَ ﱠﺨ َﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟ ﱠ
} ﱠ ُ اﻟﱠﺬِي َ
ﺳ ﱠﺨ َﺮ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ْاﻟﺒَﺤْ َﺮ ِﻟﺘ َﺠْ ِﺮ َ
ض
ض َﺟﻤِﯿﻌًﺎ ِﻣ ْﻨﮫُ إِ ﱠن ﻓِﻲ ذَﻟِﻚَ َﻵﯾَﺎ ٍ
ت ِﻟﻘَ ْﻮ ٍم ﯾَﺘَﻔَ ﱠﻜ ُﺮونَ{} ،192أَﻟَ ْﻢ ﺗ ََﺮ ْوا أ َ ﱠن ﱠ َ ﺳَ ﱠﺨ َﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠ َﻤ َﺎوا ِ
ت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ ْاﻷَرْ ِ
ْاﻷَرْ ِ
193
ض ذَﻟُ ً
ﻮﻻ
}وﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻲ ْاﻷ َ ْر ِ
ﯿﻦ{ُ } ،194ھ َﻮ اﻟﱠﺬِي َﺟﻌَ َﻞ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ْاﻷَرْ َ
َوأ َ ْﺳ َﺒ َﻎ َ
ض ُﻣ ْﺴﺘَﻘَ ﱞﺮ َو َﻣﺘ َﺎ عٌ إِﻟَﻰ ﺣِ ٍ
ﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ِﻧﻌَ َﻤﮫُ ظَﺎھ َِﺮة ً َو َﺑﺎ ِطﻨَﺔً{ َ ،

ُﻮر{...195
ﻓَﺎ ْﻣﺸُﻮا ﻓِﻲ َﻣﻨَﺎ ِﻛ ِﺒ َﮭﺎ َوﻛُﻠُﻮا ﻣ ِْﻦ ِر ْزﻗِ ِﮫ َوإِﻟَ ْﯿ ِﮫ اﻟﻨﱡﺸ ُ
ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻜﻤﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻮﺟﻮد ،واﻟﻮﺟﻮد وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﺰاء ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ اﻟﺨﻠﻘﺔ واﻟﻨﻈﺎم واﻻﺗﺠﺎه ﺑﺤﻜﻢ
ﺻﺪوره اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ اﻹرادة اﻟﻮا ﺣﺪة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎن ﻣﮭﯿﺄ وﺻﺎﻟﺤﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺤﯿﺎة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن
ـ أرﻗﻰ ﻧﻤﺎذج اﻟﺤﯿﺎة ـ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، 196ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﺗﺼﻮر اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻮل اﻟﻜﻮن وﻣﺤﯿﻄﮫ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺗﺼﻮرا ﻋﺎﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺎن ﻟﻠﻔﺮد وﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وﻟﻸﻣﺔ وﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ وﻛ ﱞﻞ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة،
وذﻟﻚ ﺟﻮھﺮ اﻟﻌﺪل وﺧﻼﻓﮫ ظﻠﻢ وطﻐﯿﺎن .واﻟﺤﻤﺪ

رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.

ث(ـ ﺗﻘﺮﯾﺮ أﺧﻮة اﻟﻮﺟﻮد وأﺧﻮة اﻟﺪﯾﻦ ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ آﺻﺮة اﻟﺪﯾﻦ أوﺛﻖ ﻣﻦ آﺻﺮة اﻟﻘﺮاﺑﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻣﻦ آدم وآدم ﻣﻦ ﺗﺮاب ھﻢ ﺧﻠﻖ ﷲ
اﻟﻤﻜﺮم ﺧُﻠﻘﻮا ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪة ،وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺼﺪر ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎري اﺧﺘﻼف اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺗﻨﺰﯾﻠﮭﺎ ﺿﺒ َ
ﻄﮭﺎ ﻣﻦ
ﻋ ِﻦ
}و ْاﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨُﻮنَ َواﻟْ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨَﺎتُ َﺑ ْﻌ ُ
ﻀ ُﮭ ْﻢ أ َ ْو ِﻟﯿَﺎ ُء َﺑ ْﻌ ٍ
ﺾ َﯾﺄْ ُﻣ ُﺮو َن ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮوفِ َو َﯾ ْﻨ َﮭ ْﻮنَ َ
أوﺟﮫ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﻋﺰ وﺟﻞَ :
ﻋ ِﺰ ٌ
ﺼ َﻼة َ َوﯾُﺆْ ﺗُﻮنَ ﱠ
ﯾﺰ َﺣﻜِﯿ ٌﻢ{}،197ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ ا ﱠﻟﺬِﯾ َﻦ
ْاﻟ ُﻤ ْﻨﻜ َِﺮ َوﯾُﻘِﯿ ُﻤﻮنَ اﻟ ﱠ
اﻟﺰﻛَﺎة َ َوﯾُﻄِﯿﻌُﻮنَ ﱠ َ َو َر ُ
ﺳﯿَﺮْ َﺣ ُﻤ ُﮭ ُﻢ ﱠ ُ ِإ ﱠن ﱠ َ َ
ﺳﻮ َﻟﮫُ أُو َﻟﺌِﻚَ َ
ﺳﻮ َل َوإِﯾﱠﺎﻛُ ْﻢ أ َ ْن
اﻟﺮ ُ
ﻖ ﯾ ُْﺨ ِﺮﺟُﻮنَ ﱠ
آ َﻣﻨُﻮا َﻻ ﺗَﺘﱠﺨِ ﺬُوا ﻋَﺪ ّ ُِوي َو َ
ﻋﺪ ﱠُو ُﻛ ْﻢ أ َ ْو ِﻟﯿَﺎ َء ﺗُ ْﻠﻘُﻮ َن إِﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ﺑِ ْﺎﻟ َﻤ َﻮدﱠةِ َوﻗَﺪْ ﻛَﻔ َُﺮوا ﺑِ َﻤﺎ َﺟﺎ َء ُﻛ ْﻢ ِﻣ ﻦَ اﻟْ َﺤ ّ ِ
ﺿﺎﺗِﻲ ﺗُﺴ ﱡِﺮو َن إِﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ﺑِ ْﺎﻟ َﻤ َﻮدﱠةِ َوأَﻧَﺎ أ َ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑِ َﻤﺎ أ َ ْﺧﻔَ ْﯿﺘ ُ ْﻢ َو َﻣﺎ أ َ ْﻋﻠَ ْﻨﺘ ُ ْﻢ
ﺳﺒِﯿﻠِﻲ َوا ْﺑﺘِﻐَﺎ َء َﻣ ْﺮ َ
ﺗُﺆْ ﻣِ ﻨُﻮا ﺑِﺎ ﱠ ِ َرﺑِّ ُﻜ ْﻢ إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ ﺧ ََﺮﺟْ ﺘ ُ ْﻢ ِﺟ َﮭﺎد ًا ﻓِﻲ َ
ﺳ َﻮا َء اﻟﺴﱠﺒِﯿ ِﻞ{} ،198ﻗَﺪْ ﻛَﺎﻧ ْ
ِﯿﻢ َواﻟﱠﺬِﯾ َﻦ َﻣﻌَﮫ ُ إِذْ ﻗَﺎﻟُﻮا ِﻟﻘَ ْﻮ ِﻣ ِﮭ ْﻢ إِﻧﱠﺎ ﺑ َُﺮآ ُء ﻣِ ْﻨ ُﻜ ْﻢ
َو َﻣ ْﻦ ﯾَ ْﻔﻌَ ْﻠﮫ ُ ﻣِ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻓَﻘَﺪْ َ
َﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أُﺳ َْﻮة ٌ َﺣ َ
ﺿ ﱠﻞ َ
ﺴﻨَﺔ ٌ ﻓِﻲ إِﺑ َْﺮاھ َ
ِﯿﻢ ِﻷَﺑِﯿ ِﮫ
ُون ﱠ ِ َﻛﻔَﺮْ ﻧَﺎ ﺑِ ُﻜ ْﻢ َوﺑَﺪَا ﺑَ ْﯿﻨَﻨَﺎ َوﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜ ُﻢ ْاﻟﻌَﺪَ َاوة ُ َو ْاﻟﺒَ ْﻐ َ
َوﻣِ ﱠﻤﺎ ﺗ َ ْﻌﺒُﺪُو َن ﻣِ ْﻦ د ِ
ﻀﺎ ُء أَﺑَﺪًا َﺣﺘﱠﻰ ﺗ ُﺆْ ﻣِ ﻨُﻮا ﺑِﺎ ﱠ ِ َوﺣْ ﺪَهُ إِ ﱠﻻ ﻗ َْﻮ َل إِﺑ َْﺮاھ َ
ﯿﺮ{َ ،199
ﻋ ِﻦ اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ َﻟ ْﻢ
ﺼ ُ
}ﻻ َﯾ ْﻨ َﮭﺎ ُﻛ ُﻢ ﱠ ُ َ
ﻋﻠَﯿْﻚَ ﺗ ََﻮ ﱠﻛ ْﻠﻨَﺎ َو ِإﻟَﯿْﻚَ أَﻧَ ْﺒﻨَﺎ َوإِﻟَ ْﯿﻚَ ْاﻟ َﻤ ِ
َﻲ ٍء َرﺑﱠﻨَﺎ َ
َﻷ َ ْﺳﺘ َ ْﻐﻔ َِﺮ ﱠن ﻟَﻚَ َو َﻣﺎ أ َ ْﻣ ِﻠﻚُ ﻟَﻚَ ِﻣ َﻦ ﱠ ِ ﻣ ِْﻦ ﺷ ْ
ﺎر ُﻛ ْﻢ أ َ ْن ﺗ َ َﺒ ﱡﺮو ُھ ْﻢ َوﺗُ ْﻘ ِﺴ ُ
ﻄﻮا إِﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ِإ ﱠن ﱠ َ ﯾُﺤِ ﺐﱡ ْاﻟ ُﻤ ْﻘﺴِﻄِﯿﻦَ{،200
ﯾُ ﻘَﺎﺗِﻠُﻮ ُﻛ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟﺪِّﯾ ِﻦ َوﻟَ ْﻢ ﯾ ُْﺨ ِﺮ ُﺟﻮ ُﻛ ْﻢ ﻣِ ْﻦ ِد َﯾ ِ
ﺳ ْﻠﻄَﺎ ًﻧﺎ ُﻣ ِﺒﯿﻨًﺎ{} ،201ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ
}ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا َﻻ ﺗَﺘ ﱠﺨِ ﺬُوا ْاﻟﻜَﺎﻓ ِِﺮﯾ َﻦ أ َ ْو ِﻟﯿَﺎ َء ﻣِ ْﻦ دُو ِن ْاﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨِﯿ َﻦ أَﺗ ُ ِﺮﯾﺪُو َن أ َ ْن ﺗ َﺠْ ﻌَﻠُﻮا ِ ﱠ ِ ﻋَﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ُ
ﺾ َو َﻣ ْﻦ ﯾَﺘ َ َﻮﻟﱠ ُﮭ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ إِ ﱠن ﱠ َ َﻻ ﯾَ ْﮭﺪِي ْاﻟﻘَ ْﻮ َم
ﺎرى أ َ ْو ِﻟﯿَﺎ َء ﺑَ ْﻌ ُ
ﻀ ُﮭ ْﻢ أَ ْو ِﻟﯿَﺎ ُء ﺑَ ْﻌ ٍ
ﺼ َ
اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا َﻻ ﺗَﺘﱠﺨِ ﺬُوا ْاﻟﯿَ ُﮭﻮدَ َواﻟﻨﱠ َ
ﺎر أ َ ْو ِﻟﯿَﺎ َء
اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﯿﻦَ{} ،202ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َﻻ ﺗَﺘﱠﺨِ ﺬُوا اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ اﺗ ﱠ َﺨﺬُوا دِﯾﻨَ ُﻜ ْﻢ ھ ُُﺰ ًوا َو ﻟَ ِﻌﺒًﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ أُوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜﺘ َ
َﺎب ﻣ ِْﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ َو ْاﻟ ُﻜﻔﱠ َ

 / 192اﻵﯾﺘﺎن  11و  12ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺠﺎﺛﯿﺔ.
 / 193اﻵﯾﺔ  19ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن.
 / 194اﻵﯾﺔ  23ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف.
 / 195اﻵﯾﺔ  15ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﻠﻚ.
 / 196اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ص.22 :
 / 197اﻵﯾﺔ  72ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.
 / 198اﻵﯾﺔ  1ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.
 / 199اﻵﯾﺘﺎن  4و 5ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.
 / 200اﻵﯾﺔ  8ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.
 / 201اﻵﯾﺔ  143ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
 / 202اﻵﯾﺔ  53ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة.
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203
اﻹﯾ َﻤﺎ ِن َو َﻣ ْﻦ
ﺎء إِ ِن ا ْﺳﺘَ َﺤﺒﱡﻮا ْاﻟ ُﻜ ْﻔ َﺮ َ
ﻋﻠَﻰ ْ ِ
ﺎء ُﻛ ْﻢ َوإِ ْﺧ َﻮاﻧَﻜُ ْﻢ أ َ ْو ِﻟﯿَ َ
َواﺗﱠﻘُﻮا ﱠ َ إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ ُﻣﺆْ ِﻣﻨِﯿﻦَ{ } ،ﯾَﺎ أَﯾ َﱡﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َﻻ ﺗَﺘﱠﺨِ ﺬُوا آﺑَ َ
ﯾَﺘ ََﻮﻟﱠ ُﮭ ْﻢ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄُوﻟَﺌِﻚَ ھُ ُﻢ ﱠ
اﻟﻈﺎﻟِ ُﻤﻮنَ{َ ،204
ْﺲ ﻣِﻦَ ﱠ ِ
}ﻻ ﯾَﺘﱠﺨِ ِﺬ ْاﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨُﻮ َن ْاﻟﻜَﺎﻓ ِِﺮﯾ َﻦ أ َ ْو ِﻟﯿَﺎ َء ﻣِ ْﻦ دُو ِن ْاﻟ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﯿﻦَ َو َﻣ ْﻦ ﯾَ ْﻔﻌَ ْﻞ ذَﻟِﻚَ ﻓَﻠَﯿ َ

ُور ُﻛ ْﻢ أ َ ْو ﺗ ُ ْﺒﺪُوهُ َﯾ ْﻌ َﻠ ْﻤﮫ ُ ﱠ ُ َو َﯾ ْﻌﻠَ ُﻢ
ﻓِﻲ َ
ﯿﺮ ﻗُ ْﻞ ِإ ْن ﺗ ُ ْﺨﻔُﻮا َﻣﺎ ﻓِﻲ ُ
ﺼ ُ
ﺴﮫُ َوإِﻟَﻰ ﱠ ِ ْاﻟ َﻤ ِ
ﻲءٍ ِإ ﱠﻻ أ َ ْن ﺗَﺘﱠﻘُﻮا ﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ ﺗُﻘَﺎة ً َو ُﯾ َﺤﺬّ ُِر ُﻛ ُﻢ ﱠ ُ ﻧَ ْﻔ َ
ﺻﺪ ِ
ﺷ ْ
ﻲءٍ ﻗَﺪِﯾﺮٌ {َ ،205
}ﻻ ﺗ َِﺠﺪُ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﯾُﺆْ ﻣِ ﻨُﻮنَ ﺑِﺎ ﱠ ِ َو ْاﻟ َﯿ ْﻮ ِم ْاﻵﺧِ ِﺮ ﯾ َُﻮادﱡونَ َﻣ ْﻦ َﺣﺎد ﱠ
ﻋﻠَﻰ ﻛُ ِّﻞ َ
ﺴ َﻤ َﺎوا ِ
َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟ ﱠ
ت َو َﻣﺎ ﻓِﻲ ْاﻷَرْ ِ
ض َو ﱠ ُ َ
ﺷ ْ
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}وﻧَﺎدَى ﻧُﻮ ٌح َرﺑﱠﮫُ ﻓَﻘَﺎ َل َربّ ِ إِ ﱠن ا ْﺑﻨِﻲ ﻣ ِْﻦ أ َ ْھﻠِﻲ َوإِ ﱠن
ﱠ َ َو َرﺳُﻮﻟَﮫُ َوﻟَ ْﻮ ﻛَﺎﻧُﻮا آﺑَﺎ َء ُھ ْﻢ أ َ ْو أ َ ْﺑﻨَﺎ َء ُھ ْﻢ أَ ْو ِإ ْﺧ َﻮاﻧَ ُﮭ ْﻢ أ َ ْو ﻋَﺸ َ
ِﯿﺮﺗ َ ُﮭ ْﻢ{ َ ،
ْﺲ ﻟَﻚَ ﺑِ ِﮫ ﻋ ِْﻠ ٌﻢ ِإﻧِّﻲ
َو ْﻋﺪَ َ
ْﺲ ﻣ ِْﻦ أَ ْھﻠِﻚَ ِإﻧﱠﮫُ َ
ﻋ َﻤ ٌﻞ ﻏَﯿ ُْﺮ َ
ﺻﺎﻟِﺢٍ ﻓ ََﻼ ﺗ َ ْﺴﺄ َ ْﻟ ِﻦ َﻣﺎ ﻟَﯿ َ
ك ْاﻟ َﺤ ﱡﻖ َوأ َ ْﻧﺖَ أَﺣْ َﻜ ُﻢ ْاﻟ َﺤﺎﻛِﻤِﯿ َﻦ ﻗَﺎ َل ﯾَﺎ ﻧُﻮ ُح ِإﻧﱠﮫُ ﻟَﯿ َ
أ َ ِﻋ ُ
ﺎر
ﻈ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ﻗَ ْﺪ ﯾَﺌِ ُ
ﺲ ْاﻟ ُﻜﻔﱠ ُ
ﺐ ﱠُ َ
َﻀ َ
ﻚ أ َ ْن ﺗ َ ُﻜﻮنَ ِﻣ َﻦ ْاﻟ َﺠﺎ ِھﻠِﯿﻦَ{} ،207ﯾَﺎ أَﯾ َﱡﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا َﻻ ﺗَﺘ ََﻮﻟﱠ ْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﻏ ِ
ﺴﻮا ﻣِﻦَ ْاﻵﺧِ َﺮةِ ﻛَ َﻤﺎ ﯾَﺌِ َ
208
ﻲ ِ َواﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا أ َ ْن ﯾَ ْﺴﺘ َ ْﻐﻔ ُِﺮوا ﻟ ِْﻠ ُﻤ ْﺸ ِﺮﻛِﯿﻦَ َوﻟَ ْﻮ ﻛَﺎﻧُﻮا أُوﻟِﻲ ﻗُﺮْ ﺑَﻰ ْ
ﻣِﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﺗَﺒَﯿﱠﻦَ ﻟَ ُﮭ ْﻢ أَﻧﱠ ُﮭ ْﻢ
ﻣِ ْﻦ أ َ ْ
ﺻ َﺤﺎ ِ
ب ْاﻟﻘُﺒ ِ
ُﻮر{ َ } ،ﻣﺎ ﻛَﺎنَ ﻟِﻠﻨﱠﺒِ ّ
أَ ْ
ِﯿﻢ َﻷ َ ﱠواهٌ
ﻋ ْﻦ َﻣ ْﻮ ِﻋﺪَةٍ َوﻋَﺪَھَﺎ إِﯾﱠﺎه ُ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ ﺗَﺒَﯿﱠ َﻦ ﻟَﮫ ُ أَﻧﱠﮫ ُ َ
ِﯿﻢ ِﻷَﺑِﯿ ِﮫ إِ ﱠﻻ َ
ﺻ َﺤﺎبُ ْاﻟ َﺠﺤِ ِﯿﻢ َو َﻣﺎ ﻛَﺎ َن ا ْﺳﺘِ ْﻐﻔ ُ
ﻋﺪ ﱞُو ِ ﱠ ِ ﺗَﺒَ ﱠﺮأ َ ﻣِ ْﻨﮫ ُ إِ ﱠن إِﺑ َْﺮاھ َ
َﺎر إِﺑ َْﺮاھ َ
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ت َﺣﺘﱠﻰ ﯾُﺆْ ﻣِ ﱠﻦ َو َﻷ َ َﻣﺔ ٌ ُﻣﺆْ ِﻣ ﻨَﺔٌ َﺧﯿْﺮٌ ﻣ ِْﻦ ُﻣ ْﺸ ِﺮ َﻛ ٍﺔ َوﻟَ ْﻮ أ َ ْﻋ َﺠﺒَﺘْ ُﻜ ْﻢ َو َﻻ ﺗ ُ ْﻨ ِﻜﺤُﻮا ْاﻟ ُﻤ ْﺸ ِﺮﻛِﯿ َﻦ َﺣﺘﱠﻰ
}و َﻻ ﺗ َ ْﻨ ِﻜﺤُﻮا ْاﻟ ُﻤ ْﺸ ِﺮﻛَﺎ ِ
َﺣﻠِﯿ ٌﻢ{ َ ،
ﺎر َو ﱠ ُ َﯾ ْﺪﻋُﻮ ِإﻟَﻰ ْاﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﻤ ْﻐﻔ َِﺮ ِة ِﺑﺈِ ْذﻧِ ِﮫ َوﯾُ َﺒ ِﯿّﻦُ آ َﯾﺎﺗِ ِﮫ
ﯾُﺆْ ﻣِ ﻨُﻮا َوﻟَ َﻌ ْﺒﺪٌ ُﻣﺆْ ﻣِ ٌﻦ َﺧﯿ ٌْﺮ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺸ ِﺮكٍ َوﻟَ ْﻮ أ َ ْ
ﻋ َﺠ َﺒ ُﻜ ْﻢ أُوﻟَﺌِﻚَ َﯾ ْﺪﻋُﻮنَ إِﻟَﻰ اﻟﻨﱠ ِ
ﺎس ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﮭ ْﻢ َﯾﺘَﺬ َ ﱠﻛ ُﺮونَ{ ،210وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع واﻟﺠﺰﺋﯿﺎت ﺣﻜﻤﺎ وﻋﻘﯿﺪة.
ﻟِﻠﻨﱠ ِ

وﻏﺮﺿﻨﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻮل أن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺣﻘﺎ ﻻﻧﺪراﺟﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺧﻮة اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ وھﻲ ﻣﻀﺒﻮطﺔ ﺑﺘﻠﻜﻢ اﻷوﺟﮫ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وطﺮف ﻋﺮﯾﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﯾﺸﮭﺪ
"ﺻﻠِﻲ أُﻣﱠﻚِ "،211
ﻟﺬﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﺗﻘﺎﺳﻤﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﯿﮭﻮد اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ،وﻗﻮﻟﮫ ﻷﺳﻤﺎء رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎِ :
وﺗﻌﺎﯾﺸﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ ذوي اﻟﻌﮭﺪ واﻟﺬﻣﺔ دﻓﻌﺎ وﻣﻨﻌﺎ وھﻠﻢ ﺟﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ واﻟﻌﺪل.
وأﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ أﺧﻮة اﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﻼ ﺟﺮم أﻧﮭﺎ رﻛﻦ رﻛﯿﻦ وأﺳﺎس ﻣﺘﯿﻦ ﻻ ﯾﺘﺼﻮر إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﯾﻦ إﻻ ﺑﮭﺎ وﻻ ﺗﺸﯿﺪ ﺟﺪران
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻻ ﺑﻠﺒﻨﺎﺗﮭﺎ212؛ وﻗﺪ ﺣﺚ ﻋﻠﯿﮭﺎ رﺑﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﺣﻠﻚ اﻟﻈﺮوف؛

 / 203اﻵﯾﺔ  59ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة.
 / 204اﻵﯾﺔ  23ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.
 / 205اﻵﯾﺘﺎن  28و  29ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.
 / 206اﻵﯾﺔ  21ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.
 / 207اﻵﯾﺘﺎن  45و  46ﻣﻦ ﺳﻮرة ھﻮد.
 / 208اﻵﯾﺔ  13ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.
 / 209اﻵﯾﺘﺎن  114و 115ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.
 / 210اﻵﯾﺔ  219ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.
ُ
َ
َ
َ
َ
ﺻﻠ ِﺔ اﻟ َﻤﺮْ أةِ أ ﱠﻣ َﮭﺎ َوﻟ َﮭﺎ زَ ْو ٌج.
 / 211أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
ب اﻷد َ ِ
ب ،ﺑَﺎبُ ِ
 / 212ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﯿﺲ ﺿﺮورة ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﻘﺪ ﯾﻘﯿﻤﮫ رﺑﻨﺎ ﺑﺄﺿﻌﻒ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﮫ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﺼﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺪ
ﻻ ﯾﺘﺄﺗﻰ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻻت وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن أو ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺒﮫ ،وﯾﺸﮭﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻮل ﺧﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺔ ﷺ " :ﯾُﻮ ِﺷﻚُ أ َ ْن ﯾَ ُﻜﻮ َن َﺧ ْﯿ َﺮ َﻣﺎ ِل
اﻟ ُﻤ ْﺴﻠ ِِﻢ َ
ﻏﻨَ ٌﻢ ﯾَﺘْﺒَ ُﻊ ﺑِ َﮭﺎ َ
اﻟﺠﺒَﺎ ِل َو َﻣ َﻮاﻗ َِﻊ اﻟ ﻘ َْﻄ ِﺮ ،ﯾَﻔ ﱡِﺮ ﺑِﺪِﯾﻨِ ِﮫ ِﻣ َﻦ اﻟ ِﻔﺘ َِﻦ") .أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘَﺎبُ
ﻒ ِ
ﺷﻌَ َ
ار ِﻣ َﻦ اﻟﻔِﺘ َ ِﻦ(.
ﺎن ،ﺑَﺎبٌ :ﻣِ َﻦ اﻟﺪِّﯾ ِﻦ اﻟﻔ َِﺮ ُ
اﻹﯾ َﻤ ِ
ِ
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﺷﺨﺎص ﺑﻌﯿﻨﮭﻢ ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎدة وﻣﺎ واﻓﻖ اﻟﺤﻖ؛ ﻓﻔﻲ
ﻖ،
ﺻﺎﺣِ ُ
اﻹﺟْ َﻤﺎعَ َو ْاﻟ ُﺤ ﱠﺠﺔ َ َواﻟﺴ َﱠﻮاد َ ْاﻷ َ ْﻋﻈَ َﻢ ھ َُﻮ ْاﻟﻌَﺎﻟِ ُﻢ َ
ﺐ ْاﻟ َﺤ ّ ِ
إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ رﺣﻤﮫ ﷲ ﻣﺎ ﻧﺼﮫَ » :وا ْﻋﻠَ ْﻢ أ َ ﱠن ْ ِ
ﻋ ْﺒﺪ ُ ﱠ ِ ﺑْﻦُ َﻣ ْﺴﻌُﻮدٍ :ﯾَﺎ ﻋَﻤ ُْﺮو ْﺑ َﻦ َﻣ ْﯿ ُﻤﻮ ٍن ﻗَﺪْ ُﻛ ْﻨﺖ أ َ ُ
ظﻨﱡﻚ ﻣ ِْﻦ أ َ ْﻓﻘَ ِﮫ أ َ ْھ ِﻞ َھ ِﺬ ِه
َوإِ ْن ﻛَﺎنَ َوﺣْ ﺪَهَُ ،وإِ ْن ﺧَﺎﻟَﻔَﮫُ أ َ ْھ ُﻞ ْاﻷَرْ ِ
ض ،ﻗَﺎ َل َ
ﻋﺔَْ ،اﻟ َﺠ َﻤﺎﻋَﺔُ َﻣﺎ َواﻓَﻖَ ْاﻟ َﺤ ﱠﻖ َوإِ ْن
ﺎرﻗُﻮا ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َ
ﻮر ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َ
ْاﻟﻘَﺮْ ﯾَﺔِ ،أَﺗَﺪ ِْري َﻣﺎ ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َ
ﻋ ِﺔ ھُ ْﻢ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻓَ َ
ﻋﺔُ؟ ﻗُ ْﻠﺖَ :ﻻ ،ﻗَﺎلَ :إ ﱠن ﺟُﻤْ ُﮭ َ
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َﺖ إِﺣْ ﺪ َا ُھ َﻤﺎ ﻋَﻠَﻰ ْاﻷ ُ ْﺧ َﺮى ﻓَﻘَﺎﺗِﻠُﻮا اﻟﱠﺘِﻲ ﺗ َ ْﺒﻐِﻲ َﺣﺘﱠﻰ
}وإِ ْن طَﺎﺋِﻔَﺘ َﺎ ِن ِﻣ َﻦ ْاﻟ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﯿ َﻦ ا ْﻗﺘَﺘَﻠُﻮا ﻓَﺄ َ ْ
ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ :
ﺻ ِﻠ ُﺤﻮا ﺑَ ْﯿﻨَ ُﮭ َﻤﺎ ﺑِ ْﺎﻟﻌَﺪْ ِل َوأ َ ْﻗ ِﺴ ُ
ﺗ َﻔِﻲ َء إِﻟَﻰ أ َ ْﻣ ِﺮ ﱠ ِ ﻓَﺈ ِ ْن ﻓَﺎ َء ْ
ﻄﻮا إِ ﱠن ﱠ َ ﯾُﺤِ ﱡ
ﺻﻠِ ُﺤﻮا َﺑﯿْﻦَ
ﺐ ْاﻟ ُﻤ ْﻘ ِﺴﻄِﯿ َﻦ إِﻧﱠ َﻤﺎ ْاﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨُﻮ َن إِ ْﺧ َﻮة ٌ ﻓَﺄ َ ْ
ت ﻓَﺄ َ ْ
أَﺧ ََﻮ ْﯾﻜُ ْﻢ َواﺗ ﱠ ُﻘﻮا ﱠ َ ﻟَﻌَﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗ ُ ْﺮ َﺣ ُﻤﻮنَ{ ،213ﻟﻜﻦ ادﻋﺎءھﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎت وﯾﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮوطﺎ وﺗﺒﻌﯿﺎت ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل رﺑﻨﺎَ } :ﯾﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ
ﺴﻰ أ َ ْن ﯾَ ُﻜ ﱠﻦ َﺧﯿ ًْﺮا ﻣِ ْﻨ ُﮭ ﱠﻦ َو َﻻ ﺗ َْﻠ ِﻤ ُﺰوا
ﺴﺎءٍ َ
اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َﻻ َﯾ ْﺴﺨ َْﺮ َﻗ ْﻮ ٌم ﻣ ِْﻦ َﻗ ْﻮ ٍم َ
ﻋ َ
ﺴﺎ ٌء ﻣ ِْﻦ ﻧِ َ
ﺴﻰ أ َ ْن َﯾ ُﻜﻮ ُﻧﻮا َﺧﯿ ًْﺮا ﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ َو َﻻ ﻧِ َ
ﻋ َ
ﺎن َو َﻣ ْﻦ ﻟَ ْﻢ ﯾَﺘُﺐْ ﻓَﺄُو َﻟﺌِﻚَ ُھ ُﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮنَ ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣ ُﻨﻮا اﺟْ ﺘَﻨِﺒُﻮا
ﺴ ُﻜ ْﻢ َو َﻻ ﺗَﻨَﺎﺑَ ُﺰوا ِﺑ ْﺎﻷ َ ْﻟﻘَﺎ ِ
أ َ ْﻧﻔُ َ
ب ِﺑﺌْ َ
اﻹﯾ َﻤ ِ
ﺲ ِاﻻ ْﺳ ُﻢ ْاﻟﻔُﺴُﻮ ُق ﺑَ ْﻌﺪَ ْ ِ
ﺾ ﱠ
ﺴﻮا َو َﻻ ﯾَ ْﻐﺘ َﺐْ ﺑَ ْﻌ ُ
اﻟﻈ ِّﻦ ِإﺛْ ٌﻢ َو َﻻ ﺗ َ َﺠﺴﱠ ُ
ﻀﻜُ ْﻢ ﺑَ ْﻌﻀًﺎ أَﯾُﺤِ ﺐﱡ أ َ َﺣﺪُ ُﻛ ْﻢ أ َ ْن ﯾَﺄْﻛُ َﻞ ﻟَﺤْ َﻢ أَﺧِ ﯿ ِﮫ َﻣ ْﯿﺘًﺎ ﻓَﻜ َِﺮ ْھﺘ ُ ُﻤ ﻮهُ
َﻛﺜ ً
ِﯿﺮا ِﻣﻦَ اﻟﻈﱠ ِّﻦ إِ ﱠن ﺑَ ْﻌ َ
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اﻹﯾ َﻤﺎنَ ْ
ُورھ ِْﻢ
ﻣِﻦ َﻗ ْﺒ ِﻠ ِﮭ ْﻢ ﯾُﺤِ ﺒﱡﻮ َن َﻣ ْﻦ ھَﺎ َﺟ َﺮ إِ َﻟ ْﯿ ِﮭ ْﻢ َو َﻻ ﯾَ ِﺠﺪُونَ ﻓِﻲ ُ
ﺻﺪ ِ
}واﻟﱠﺬِﯾ َﻦ ﺗَﺒَ ﱠﻮ ُءوا اﻟﺪ َ
ﱠار َو ْ ِ
َواﺗﱠﻘُﻮا ﱠ َ إِ ﱠن ﱠ َ ﺗ ﱠَﻮابٌ َرﺣِ ﯿ ٌﻢ{ َ ،
ﺻﺔ ٌ َو َﻣ ْﻦ ﯾُﻮقَ ُ
ﺷ ﱠﺢ ﻧَ ْﻔ ِﺴ ِﮫ ﻓَﺄُوﻟَﺌِﻚَ ُھ ُﻢ ْاﻟ ُﻤ ْﻔﻠِﺤُﻮنَ َواﻟﱠﺬِﯾﻦَ َﺟﺎ ُءوا ﻣ ِْﻦ
ﺼﺎ َ
َﺣﺎ َﺟﺔً ﻣِ ﱠﻤﺎ أُوﺗُﻮا َوﯾُﺆْ ﺛ ُِﺮو َن ﻋَﻠَﻰ أ َ ْﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ َوﻟَ ْﻮ ﻛَﺎنَ ﺑِ ِﮭ ْﻢ َﺧ َ
وف
ﺎﻹﯾ َﻤﺎ ِن َو َﻻ ﺗ َﺠْ ﻌَ ْﻞ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ ﻏِﻼ ﻟِﻠﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َرﺑﱠﻨَﺎ إِﻧﱠﻚَ َر ُء ٌ
ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِھ ْﻢ ﯾَﻘُﻮﻟُﻮنَ َرﺑﱠﻨَﺎ ا ْﻏﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ َو ِ ِﻹ ْﺧ َﻮاﻧِﻨَﺎ اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ ﺳَﺒَﻘُﻮﻧَﺎ ﺑِ ْ ِ
َرﺣِ ﯿ ٌﻢ{ ،215وﻗﻮل ﺧﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺔ ﷺ" :اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻢ أ َ ُﺧﻮ اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻢ ﻻ َ ﯾَ ْ
ﺴﻼَ ِم،
َﻤْﺲَ :ردﱡ اﻟ ﱠ
ﻈ ِﻠ ُﻤﮫُ َوﻻ َ ﯾُ ْﺴ ِﻠ ُﻤﮫُ"َ " ،216ﺣ ﱡﻖ اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻢ ﻋَﻠَﻰ اﻟ ُﻤ ْﺴﻠ ِِﻢ ﺧ ٌ
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ﯾﺾَ ،وا ِﺗ ّ َﺒﺎ عُ اﻟ َﺠﻨَﺎﺋ ِِﺰَ ،و ِإ َﺟﺎ َﺑﺔُ اﻟﺪﱠﻋ َْﻮ ِةَ ،وﺗ َ ْﺸﻤِﯿ ُ
"و ﱠ ِ ﻻَ ﯾُﺆْ ﻣِ ُﻦ َ ،و ﱠ ِ ﻻَ ﯾُﺆْ ِﻣﻦَُ ،و ﱠ ِ ﻻ َ ﯾُﺆْ ﻣِ ُﻦ ﻗِﯿﻞَ:
ﺖ اﻟﻌَﺎط ِ
َو ِﻋ َﯿﺎدَة ُ اﻟ َﻤ ِﺮ ِ
ِﺲ" َ ،
"ﻻ ﯾُﺆْ ﻣِ ُﻦ أ َ َﺣﺪ ُ ُﻛ ْﻢ َﺣﺘﱠﻰ ﯾُﺤِ ﺐﱠ ِﻷَﺧِ ﯿ ِﮫ َﻣﺎ ﯾُﺤِ ﺐﱡ ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺴﮫِ"ْ ،219
ﺎرهُ َﺑ َﻮاﺋِﻘَﮫُ"َ ،218
"اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻢ َﻣ ْﻦ
َو َﻣ ْﻦ َﯾﺎ َر ُ
ﺳﻮ َل ﱠ ِ؟ ﻗَﺎلَ :اﻟﱠﺬِي ﻻ َ َﯾﺄْ َﻣ ُﻦ َﺟ ُ
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ﺼﺒِﺢْ َوﯾُ ْﻤ ِﺲ
ْﺲ ﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢَ ،و َﻣ ْﻦ ﻟَ ْﻢ ﯾُ ْ
ﺳﻠ َِﻢ ْاﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤﻮ َن ﻣ ِْﻦ ِﻟﺴَﺎﻧِ ِﮫ َوﯾَ ِﺪهِ"َ " ،220ﻣ ْﻦ ﻏ ﱠ
َ
ْﺲ ِﻣﻨﱠﺎ" َ " ،ﻣ ْﻦ ﻟَ ْﻢ ﯾَ ْﮭﺘ َ ﱠﻢ ﺑِﺄ َ ْﻣ ِﺮ ْاﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠﻤِﯿﻦَ ﻓَﻠَﯿ َ
َﺶ ﻓَﻠَﯿ َ

ﻋﻠَﻰ ﻓَﺨِ ﺬِي َوﻗَﺎلََ :و ْﯾ َﺤﻚ ،ﱠ
ﻋﺔَ َﻣﺎ َوا َﻓ َﻖ
ﻮر اﻟﻨﱠ ِ
ﻋﺔََ ،وإِ ﱠن ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َ
ﺎرﻗُﻮا ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َ
ب َ
ﻀ َﺮ َ
ُﻛ ْﻨﺖ َوﺣْ ﺪَكَ .وﻓِﻲ ﻟَ ْﻔﻆٍ آﺧ ََﺮ :ﻓَ َ
ﺎس ﻓَ َ
إن ُﺟ ْﻤ ُﮭ َ
َ
ﻋﺔ َ ﱠ ِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ.
طﺎ َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ﱠ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ﺴﺪََ ،وإِن ﻛﻨﺖ َوﺣْ ﺪَك ،ﻓﺈِﻧﻚ أﻧﺖَ
ﻋﺔ ﻗ ْﺒ َﻞ أن ﺗَﻔ ُ
ﺴﺪَت اﻟ َﺠ َﻤ ﺎﻋَﺔ ﻓﻌَﻠﯿْﻚ ﺑِ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧَﺖ ﻋَﻠ ْﯿ ِﮫ اﻟ َﺠ َﻤﺎ َ
َوﻗﺎ َل ﻧﻌَ ْﯿ ُﻢ ﺑْﻦُ َﺣ ﱠﻤﺎدٍ :إذ ا ﻓ َ
ﻏﯿ ُْﺮهُ.
ﻲ َو َ
ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َ
ﻋﺔُ ﺣِ ﯿﻨَ ِﺌﺬٍ .ذَﻛ ََﺮ َھﺎ ْاﻟ َﺒ ْﯿ َﮭ ِﻘ ﱡ
ﻀﺎة ُ ﺣِ ﯿﻨَﺌِ ٍﺬ َو ْاﻟ ُﻤ ْﻔﺘُﻮنَ َو ْاﻟ َﺨﻠِﯿﻔَﺔُ
ﻋﺔَُ ،وﻛَﺎﻧ ْ
َوﻗَ ْﺪ َ
ﺎس ﻛُﻠﱡ ُﮭ ْﻢ زَ َﻣ َﻦ أَﺣْ َﻤﺪ َ ﺑ ِْﻦ َﺣ ْﻨﺒَ ٍﻞ ﱠإﻻ ﻧَﻔ ًَﺮا ﯾَﺴ ً
َﺖ ْاﻟﻘُ َ
ِﯿﺮا؛ ﻓَﻜَﺎﻧُﻮا ُھ ْﻢ ا ْﻟ َﺠ َﻤﺎ َ
ﺷﺬﱠ اﻟﻨﱠ ُ
ْ
ْ
َ
ﱡ
َ
ُ
ﱡ
ُ
ْ
ﻋﮫُ ﻛُﻠ ُﮭ ْﻢ ُھ ْﻢ اﻟ ﱠ
ﻣِﯿﺮ
َوأَﺗْﺒَﺎ ُ
ﻋﺔَ ،وﻟَ ﱠﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ﯾَﺘ َ َﺤ ﱠﻤ ْﻞ َھﺬَا ُ
ﻋﻘُﻮ ُل اﻟﻨﱠ ِ
اﻹ َﻣﺎ ُم أﺣْ َﻤﺪُ َوﺣْ ﺪَه ُ ھ َُﻮ اﻟ َﺠ َﻤﺎ َ
ﺎس ﻗَﺎﻟﻮا ﻟِﻠ َﺨﻠِﯿﻔَﺔِ :ﯾَﺎ أ َ
ﺸﺎذونََ ،وﻛَﺎ َن ِ
ﻖ؟ ﻓَﻠَ ْﻢ ﯾَﺘﱠﺴ ِْﻊ ﻋ ِْﻠ ُﻤﮫ ُ
ْاﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨِﯿ َﻦ أَﺗَﻜُﻮنُ أ َ ْﻧ َ
ﻀﺎﺗُﻚ َو ُو َﻻﺗُﻚ َو ْاﻟﻔُﻘَ َﮭﺎ ُء َو ْاﻟ ُﻤ ْﻔﺘُﻮ َن ﻛُﻠﱡ ُﮭ ْﻢ َ
ﺖ َوﻗُ َ
ﻋﻠَﻰ ْاﻟﺒَﺎطِ ِﻞ َوأَﺣْ َﻤﺪُ َوﺣْ ﺪَه ُ ھ َُﻮ ﻋَﻠَﻰ ْاﻟ َﺤ ّ ِ
ﺴ َﯿﺎ ِط َو ْاﻟ ُﻌﻘُﻮ َﺑ ِﺔ َﺑ ْﻌﺪَ ْاﻟ َﺤﺒ ِْﺲ ﱠ
ﺴ ِﺒﯿ ُﻞ ْاﻟ َﻤ ْﮭ َﯿ ُﻊ ِﻷ َ ْھ ِﻞ
ِﻟﺬَﻟِﻚَ ؛ ﻓَﺄ َ َﺧﺬَه ُ ِﺑﺎﻟ ِ ّ
ِﻲ اﻟ ﱠ
اﻟﻄ ِﻮ ﯾ ِﻞ؛ ﻓَ َﻼ إﻟَﮫ َ ﱠإﻻ ﱠ َُ ،ﻣﺎ أ َ ْﺷﺒَﮫَ اﻟﻠﱠ ْﯿﻠَﺔَ ﺑِ ْﺎﻟﺒَ ِ
ﺎر َﺣﺔَِ ،وھ َ
ْ
ْ
اﻟ ﱡ
ﻀﻰ ﻋَﻠَﯿ َْﮭﺎ ﺳَ ﻠَﻔُ ُﮭ ْﻢَ ،وﯾَ ْﻨﺘ ُ
ﺻﺪَﻗُﻮا َﻣﺎ َ
ﺴﻨﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺠ َﻤﺎﻋَﺔِ َﺣﺘﱠﻰ ﯾَﻠﻘَ ْﻮا َرﺑﱠ ُﮭ ْﻢَ ،ﻣ َ
ﻋﺎ َھﺪُوا ﱠ َ
َﻈِﺮھَﺎ َﺧﻠَﻔُ ُﮭ ْﻢِ } :ﻣﻦَ اﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨِﯿﻦَ ِر َﺟﺎ ٌل َ
ْ
ْ
ُ
ﱠ
ُ
ﻈِﯿﻢ«) .إﻋﻼم
ﻀﻰ ﻧَﺤْ ﺒَﮫُ َو ِﻣ ْﻨ ُﮭ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﯾَ ْﻨﺘ ُ
ِﻲ ِ اﻟﻌَ ِ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﮭ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻗَ َ
َ
َﻈِﺮ َو َﻣﺎ ﺑَﺪﱠﻟﻮا ﺗ َ ْﺒ ِﺪﯾﻼ{ َو َﻻ َﺣ ْﻮ َل َو َﻻ ﻗ ﱠﻮة َ إﻻ ﺑِﺎ َ ﱠ ِ اﻟﻌَﻠ ّ
اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ )ت751ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ:
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم إﺑﺮاھﯿﻢ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ـ ﯾﯿﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) 1411ھـ1991 /م( ،ج ،3 :ص308 :
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 / 213اﻵﯾﺘﺎن  9و 10ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات.
 / 214اﻵﯾﺘﺎن  11و  12ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات.
 / 215اﻵﯾﺘﺎن  9و 10ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ.
ْ
ﺐ ،ﺑَﺎب :ﻻَ ﯾَﻈ ِﻠ ُﻢ اﻟ ُﻤ ْﺴﻠِ ُﻢ اﻟ ُﻤ ْﺴﻠ َِﻢ َوﻻ َ ﯾُ ْﺴ ِﻠ ُﻤﮫ ُ.
 / 216أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘ َﺎب اﻟ َﻤﻈَﺎﻟ ِِﻢ َواﻟﻐَ ْ
ﺼ ِ
َ
ّ
ﻣْﺮ ﺑِﺎ ِﺗﺒَﺎعِ اﻟ َﺠﻨَﺎﺋ ِِﺰ.
 / 217أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
ب اﻟ َﺠﻨَﺎﺋ ِِﺰ ،ﺑَﺎبُ اﻷ ِ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ﻦُ
ﺎرهُ َﺑ َﻮا ِﯾﻘَﮫ ُ.
ﺟ
ﻣ
ﺄ
ﯾ
ﻻ
ﻦ
ﻣ
ﻢ
ﺛ
إ
ﺑ
،
ب
د
اﻷ
ب
 / 218أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘ َﺎ
ﺎبُ
ُ
َ
َ َ َ ُ
ِ َ ِ ِ َ
َ
َ
ﺐ ِﻷﺧِ ﯿﮫِ َﻣﺎ ﯾُﺤِ ﺐﱡ ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺴ ِﮫ.
ب ا ِﻹﯾ َﻤﺎ ِن ،ﺑَﺎبٌ  :ﻣِﻦَ ا ِﻹﯾ َﻤﺎ ِن أ ْن ﯾُﺤِ ﱠ
 / 219أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
ﺴﺎﻧِ ِﮫ َوﯾَ ِﺪ ِه.
 / 220أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
ب ا ِﻹﯾ َﻤﺎ ِن ،ﺑَﺎبٌ  :اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻢ َﻣ ْﻦ ﺳَﻠ َِﻢ اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤﻮ َن ﻣ ِْﻦ ِﻟ َ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
ْ
ﱠ
َ
ﱠ
ْﺲ ِﻣﻨﺎ«.
ﺳﻠ َﻢَ » :ﻣﻦ َ
ﺻﻠﻰ ﷲُ ﻋَﻠ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﻲِ َ
ﻏﺸﻨَﺎ ﻓﻠﯿ َ
 / 221أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘَﺎبُ ْ ِ
اﻹﯾ َﻤﺎنَ ،ﺑَﺎبُ ْﻗﻮ ِل اﻟﻨﺒِ ّ
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ْﺲ ِﻣ ْﻨ ُﮭ ْﻢ" ،222إﻟﻰ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺗﮫ ،ﻓﺎﻟﻤﺘﺂﺧﻲ ﯾﺤﺪث
َﺎﺻ ًﺤﺎ ِ ﱠ ِ َوﻟ َِﺮ ُ
ﻧ ِ
وﻹ َﻣﺎﻣِ ِﮫ وﻟِﻌَﺎ ﱠﻣ ِﺔ ْاﻟ ُﻤ ْﺴﻠِﻤِﯿ َﻦ ﻓَﻠَﯿ َ
ﺳﻮ ِﻟ ِﮫ َوﻟِ ِﻜﺘ َﺎﺑِ ِﮫ ِ
ﺻﺒَﺤْ ﺘُ ْﻢ ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤﺘِ ِﮫ
ﻒ ﺑَ ْﯿ َﻦ ﻗُﻠُﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄ َ ْ
}وا ْذ ُﻛ ُﺮوا ﻧِ ْﻌ َﻤﺖَ ﱠ ِ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ إِذْ ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ أ َ ْﻋﺪَا ًء ﻓَﺄَﻟﱠ َ
ﺑﻨﻌﻤﺔ رﺑﮫ ﺟﻞ وﻋﻼ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫَ :
ﺎر ﻓَﺄ َ ْﻧﻘَﺬَ ُﻛ ْﻢ ﻣِ ْﻨ َﮭﺎ َﻛﺬَﻟِﻚَ ُﯾ َﺒ ِّﯿﻦُ
ﻋﻠَﻰ َ
ِإ ْﺧ َﻮاﻧًﺎ َو ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ َ
ﺷﻔَﺎ ُﺣ ْﻔ َﺮ ٍة ِﻣﻦَ اﻟﻨﱠ ِ

ﱠ ُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ آ َﯾﺎ ِﺗ ِﮫ ﻟَﻌَ ﱠﻠ ُﻜ ْﻢ ﺗ َ ْﮭﺘَﺪُونَ{ ،223وأﻣﺎ ﻣﺪﻋﯿﮭﺎ ﻣﻊ اﻧﻄﻮاء

وﻋﺰﻟﺔ وﺗﺮك واﻣﺘﻨﺎع أو ظﻠﻢ وﺑﻐﺾ ﻓﮭﻮ ﯾﮭﺘﻒ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﻌﺮف وﯾﺪﻋﻲ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻔﻘﮫ وﻟﻢ ﯾﻔﻄﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻻ ﻟﺒﮫ وﻻ ﻗﺸﻮره.
واﻟﺤﻤﺪ

رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.

ج(ـ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤِ ﻜﻢ واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻌﺪل ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺒﺸﺮي،
ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺨﻠﻘﺔ وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻟﻮن وﺟﻨﺲ وﻋﺮق أو ﻟﻐﺔ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﻨﻀﺒﻂ؛ واﻷﺻﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻮل رﺑﻨﺎ ﺗﺒﺎرك
ﺎس إِﻧﱠﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ﻣ ِْﻦ ذَﻛ ٍَﺮ َوأ ُ ْﻧﺜَﻰ َو َﺟﻌَﻠْ ﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ُ
ﺎرﻓُﻮا إِ ﱠن أ َ ْﻛ َﺮ َﻣ ُﻜ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪ َ ﱠ ِ أَﺗْﻘَﺎﻛُ ْﻢ إِ ﱠن ﱠ َ ﻋَﻠِﯿ ٌﻢ
وﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻨﱠ ُ
ﺷﻌُﻮﺑًﺎ َوﻗَﺒَﺎﺋِ َﻞ ﻟِﺘَﻌَ َ
ﻲ ٍ،
ﺎس ،أ َ َﻻ إِ ﱠن َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ َواﺣِ ﺪٌَ ،وإِ ﱠن أَﺑَﺎﻛُ ْﻢ َواﺣِ ﺪٌ ،أ َ َﻻ َﻻ ﻓَ ْ
َﺧﺒِ ٌ
ﻋﻠَﻰ َ
ﻲٍ َ
ﯿﺮ{ ،224وﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﯾﻢ ﷺ" :ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻨﱠ ُ
ﻋ َﺠ ِﻤ ّ
ﻀ َﻞ ِﻟﻌَ َﺮﺑِ ّ
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ﻋﻠَﻰ أَﺣْ َﻤ َﺮ ،إِ ﱠﻻ ﺑِﺎﻟﺘ ﱠ ْﻘ َﻮى .أَﺑَﻠﱠ ْﻐﺖُ ،ﻗَﺎﻟُﻮا :ﺑَﻠﱠ َﻎ َرﺳُﻮ ُل ﷲِ" ،
ﻲٍَ ،و َﻻ أَﺣْ َﻤ َﺮ ﻋَﻠَﻰ أَﺳ َْﻮدََ ،و َﻻ أَﺳ َْﻮدَ َ
ﻲ ٍ ﻋَﻠَﻰ َ
ﻋ َﺮﺑِ ّ
َو َﻻ ﻟِﻌَ َﺠ ِﻤ ّ
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :أ َ ْﻛ َﺮ َﻣ ُﻜ ْﻢ{ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻤﺎ ﺗﺄﺻﻞ وﺗﺠﺪر ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﻘﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ؛ وﻣﻨﮫ ﻗﻮل رﺑﻨﺎ اﻷﻋﺰ اﻷﻛﺮم:
}وﻟَﻘَ ْﺪ ﻛ ﱠَﺮ ْﻣ ﻨَﺎ َﺑﻨِﻲ آدَ َم َو َﺣ َﻤ ْﻠﻨَﺎ ُھ ْﻢ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺒ ِ ّﺮ َو ْاﻟ َﺒﺤْ ِﺮ َو َرزَ ْﻗﻨَﺎ ُھ ْﻢ ِﻣ َﻦ ﱠ
ﻀ ً
ﯿﻼ{.226
اﻟﻄ ِﯿّ َﺒﺎ ِ
ِﯿﺮ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ﺗ َ ْﻔ ِ
ت َوﻓَﻀ ْﱠﻠﻨَﺎ ُھ ْﻢ َ
ﻋﻠَﻰ َﻛﺜ ٍ
َ
ﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻣ ِْﻦ
وﻗﺪ ﺗﻀﺎﻓﺮت ﻧﺼﻮص اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ آﯾﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل رﺑﻨﺎَ } :ﻣ ْﻦ َ
ﻋ ِﻤ َﻞ َ
ذَﻛ ٍَﺮ أ َ ْو أ ُ ْﻧﺜَﻰ َوھ َُﻮ ُﻣﺆْ ﻣِ ٌﻦ ﻓَﻠَﻨُﺤْ ﯿِﯿَﻨﱠﮫُ َﺣﯿَﺎة ً َ
ﺳﯿِّﺌَﺔً َﻓ َﻼ ﯾُﺠْ ﺰَ ى إِ ﱠﻻ
طﯿِّﺒَﺔً َوﻟَﻨَﺠْ ِﺰﯾَﻨﱠ ُﮭ ْﻢ أَﺟْ َﺮ ُھ ْﻢ ﺑِﺄَﺣْ ﺴَ ِﻦ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﯾَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ{َ } ،227ﻣ ْﻦ َ
ﻋ ِﻤ َﻞ َ
228
}وأَﻧﱠﮫُ َﺧﻠَ َﻖ
ﺻﺎﻟِ ًﺤﺎ ﻣ ِْﻦ ذَﻛ ٍَﺮ أ َ ْو أ ُ ْﻧﺜَﻰ َوھ َُﻮ ُﻣﺆْ ﻣِ ٌﻦ ﻓَﺄُوﻟَﺌِﻚَ ﯾَﺪْ ُﺧﻠُﻮ َن ْاﻟ َﺠﻨﱠﺔَ ﯾُﺮْ زَ ﻗُﻮنَ ﻓِﯿ َﮭﺎ ﺑِﻐَﯿ ِْﺮ ﺣِ ﺴَﺎ ٍ
ﻣِﺜْﻠَ َﮭ ﺎ َو َﻣ ْﻦ ﻋَﻤِ َﻞ َ
ب{ َ ،
اﻟﺰ ْو َﺟ ْﯿ ِﻦ اﻟﺬﱠﻛ ََﺮ َو ْاﻷ ُ ْﻧﺜَﻰ ﻣ ِْﻦ ﻧُ ْ
ت ْ
ﱠ
ﻣِﻦ ذَﻛ ٍَﺮ أ َ ْو أ ُ ْﻧﺜَﻰ َوھ َُﻮ ُﻣﺆْ ﻣِ ٌﻦ ﻓَﺄُوﻟَﺌِﻚَ ﯾَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮ َن
ﻄﻔَ ٍﺔ إِذَا ﺗُﻤْ ﻨَﻰ{َ ،229و َﻣ ْﻦ ﯾَ ْﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣ َﻦ اﻟﺼﱠﺎﻟِ َﺤﺎ ِ
230
ْاﻟ َﺠﻨﱠﺔ َ َو َﻻ ﯾ ْ
ﻀ ًﻤﺎ{ 231إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ
ﺎف ظُ ْﻠ ًﻤﺎ َو َﻻ َھ ْ
ﺼﺎ ِﻟ َﺤﺎ ِ
}و َﻣ ْﻦ ﯾَ ْﻌ َﻤﻞْ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ُﻈﻠَ ُﻤﻮ َن ﻧَﻘ ً
ت َوھ َُﻮ ُﻣﺆْ ﻣِ ﻦٌ ﻓ ََﻼ ﯾَ َﺨ ُ
ِﯿﺮا{ َ ،
ﯾﺒﺮز ﺟﻠﯿﺎ اﻟﻌﺪل اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎده ﻓﻲ اﻟﺪار اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة .وﻗﺪ ظﮭﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺄﻣﻞ ﻣﺎ ﻋﺎﺑﮫ رﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﺻﺪر ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺤﯿﻒ
واﻟﻈﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻹﻧﺎث اﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻸھﻮاء واﻟﻈﻨﻮن اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻦ ﺿﻼل إﺑﻠﯿﺲ اﻟﻠﻌﯿﻦ؛
}و ِإذَا ﺑُ ّ
ارى ِﻣ َﻦ ْاﻟﻘَ ْﻮ ِم ﻣ ِْﻦ ﺳُﻮءِ َﻣﺎ ﺑُ ّ
ُﻮن
ﺸ َِﺮ أ َ َﺣﺪُ ُھ ْﻢ ِﺑ ْﺎﻷ ُ ْﻧﺜَﻰ ظَ ﱠﻞ َوﺟْ ُﮭﮫ ُ ُﻣﺴ َْﻮدا َوھ َُﻮ ﻛَﻈِﯿ ٌﻢ ﯾَ ﺘ ََﻮ َ
ﺸ َِﺮ ِﺑ ِﮫ أ َﯾ ُْﻤ ِﺴ ُﻜﮫ ُ ﻋَﻠَﻰ ھ ٍ
ﻗﺎل رﺑﻨﺎَ :
232
ِﻠﺮﺣْ َﻤ ِﻦ َﻣﺜَ ًﻼ َ
}و ِإذَا ﺑُ ّ
ظ ﱠﻞ َوﺟْ ُﮭﮫ ُ ُﻣﺴ َْﻮدا َوھ َُﻮ ﻛَﻈِﯿ ٌﻢ {،233
أ َ ْم ﯾَﺪُ ﱡ
بﻟ ﱠ
ﺳﮫُ ﻓِﻲ اﻟﺘ ﱡ َﺮا ِ
ﺿ َﺮ َ
ﺸ َِﺮ أ َ َﺣﺪُ ُھ ْﻢ ﺑِ َﻤﺎ َ
ب أ َ َﻻ ﺳَﺎ َء َﻣﺎ ﯾَﺤْ ُﻜ ُﻤﻮنَ{ َ ،
ﺐ ﻗُﺘِﻠَ ْ
ﺳﺌِﻠَ ْ
ﺖ{.234
ي ِ ذَ ْﻧ ٍ
}وإِذَا ْاﻟ َﻤ ْﻮ ُءودَة ُ ُ
ﺖ ﺑِﺄ َ ّ
َ
ِﯿﻢَ ،ﻣ ِﻦ ا ْﺳ ُﻤﮫ ُُ :ﻣ َﺤ ﱠﻤﺪٌ.
 / 222أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂَ :ﺑﺎبُ ْاﻟﻤ ِ
 / 223اﻵﯾﺔ  103ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.
 / 224اﻵﯾﺔ  13ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات.
َ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ﱠ
ْ
ﱠ
ْ
ﺳﻠ َﻢَ ،ﺣﺪِﯾﺚ َر ُﺟ ٍﻞ ﻣِ ﻦ أ ْ
 / 225أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪه :أ َﺣﺎ ِدﯾﺚ ِر َﺟﺎ ٍل ﻣِ ﻦ أ ْ
ﺻ َﺤﺎ ِ
ﺻﻠﻰ ﷲُ ﻋَﻠ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﻲِ َ
ﻲِ
ب اﻟﻨﺒِ ّ
ﺻ َﺤﺎبِ اﻟﻨﺒِ ّ
ﺳﻠﱠ َﻢ.
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َ
َ
 / 226اﻵﯾﺔ  70ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء.
 / 227اﻵﯾﺔ  97ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ.
 / 228اﻵﯾﺔ  40ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ.
 / 229اﻵﯾﺘﺎن  44و  45ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ.
 / 230اﻵﯾﺔ  123ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
 / 231اﻵﯾﺔ  109ﻣﻦ ﺳﻮرة طﮫ.
 / 232اﻵﯾﺘﺎن  58و  59ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ.
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وأﻣﺎ ا ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻔﮭﻤﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺟﮭﻠﺔ زﻣﺎﻧﻨﺎ،
}وﻟَ ُﮭ ﱠﻦ
وإﻧﻤﺎ ھﻲ راﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ ﺛﻢ اﻻﺟﺘﮭﺎدات اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ،وﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻗﻮل رﺑﻨﺎ اﻟﺒﺎريَ :
235
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ﱠﻦ َﺣﻘﺎ" ،236وﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺮﺳﻮل ﷺ اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻄﯿﺔ
ﻋﻠَ ْﯿﻜُ ْﻢَ ،وﻟَﻜُ ْﻢ َ
"و ِإ ﱠن ﻟَ ُﮭ ﱠﻦ َ
ﻣِﺜْ ُﻞ اﻟﱠﺬِي َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ﱠﻦ ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮوفِ {  ،وﻗﻮﻟﮫ ﷺَ :
ﷲ َﺟ َﻌﻠَﻨِﻲ ﷲُ ﻓِﺪ َا َءكَ  .ﻗَﺎلََ :و َﻻ
ﻟﻠﺪﻋﻮة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺤﺮﻣﺎت وﻣﻨﮫ ﻗﻮﻟﮫ ﷺ ﻟﻤﻦ اﺳﺘﺄذﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ" :أَﺗُﺤِ ﺒﱡﮫ ُ ِﻷ ُ ّﻣِﻚَ؟ ﻗَﺎلََ :ﻻ َو ِ

ﺎس ﯾُﺤِ ﺒﱡﻮﻧَﮫُ ِﻟﺒَﻨَﺎﺗِ ِﮭ ْﻢ،
ﺎس ﯾُﺤِ ﺒﱡﻮﻧَﮫُ ِﻷ ُ ﱠﻣ َﮭﺎﺗِ ِﮭ ْﻢ ،ﻗَﺎلَ :أَﻓَﺘُﺤِ ﺒﱡﮫُ ِﻻ ْﺑﻨَﺘِﻚَ ؟ ﻗَﺎلََ :ﻻ َوﷲِ ﯾَﺎ َرﺳُﻮ َل ﷲِ َﺟ َﻌﻠَﻨِﻲ ﷲُ ﻓِﺪ َا َءكَ  .ﻗَﺎلََ :و َﻻ اﻟﻨﱠ ُ
اﻟﻨﱠ ُ
ﺎس ﯾُﺤِ ﺒﱡﻮﻧَﮫُ ِﻷَﺧ ََﻮاﺗِ ِﮭ ْﻢ ،ﻗَﺎلَ :أَﻓَﺘُﺤِ ﺒﱡﮫُ ﻟِ َﻌ ﱠﻤﺘِﻚَ ؟ ﻗَﺎلََ :ﻻ َوﷲِ
اءكَ  .ﻗَﺎ َلَ :و َﻻ اﻟﻨﱠ ُ
ﻗَﺎلَ :أَﻓَﺘُﺤِ ﺒﱡﮫُ ِﻷ ُ ْﺧﺘِﻚَ ؟ ﻗَﺎلََ :ﻻ َوﷲِ َﺟ َﻌﻠَﻨِﻲ ﷲُ ﻓِﺪ َ َ
ﺎس
اءكَ  .ﻗَﺎلََ :و َﻻ اﻟﻨﱠ ُ
اءكَ  .ﻗَﺎلََ :و َﻻ اﻟﻨﱠ ُ
ﺎس ﯾُﺤِ ﺒﱡﻮﻧَﮫُ ﻟِﻌَ ﱠﻤﺎﺗِ ِﮭ ْﻢ ،ﻗَﺎلَ :أَﻓَﺘُﺤِ ﺒﱡﮫُ ﻟِﺨَﺎﻟَﺘِﻚَ ؟ ﻗَﺎلََ :ﻻ َوﷲِ َﺟﻌَﻠَﻨِﻲ ﷲُ ﻓِﺪَ َ
َﺟﻌَﻠَﻨِﻲ ﷲُ ﻓِﺪَ َ
ﯾُﺤِ ﺒﱡﻮﻧَﮫُ ﻟِﺨ َ
َﺎﻻﺗِ ِﮭ ْﻢ"،
ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺎوز اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻜﯿﻢ ﻗﻤﻢ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﺠﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺎت وﻣﻨﮫ ﻗﻮﻟﮫ ﷺَ :
"ﻻ ﯾُﺆْ ﻣِ ُﻦ أ َ َﺣﺪُ ُﻛ ْﻢ َﺣﺘﱠﻰ ﯾُﺤِ ﺐﱠ ِﻷَﺧِ ﯿ ِﮫ َﻣﺎ ﯾُﺤِ ﺐﱡ
ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺴﮫِ" .237واﻟﺤﻤﺪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.
ح(ـ اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ ﻛﻠﻤﺎ ظﮭﺮت اﻟﻤﻀﺎر واﻧﺘﺸﺮت اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ،وھﺬا ﻣﻨﮭﺞ اﻷﻧﺒﯿﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ وھﻮ اﻟﺤﻜﻤﺔ
اﻹﺻ َْﻼ َح َﻣﺎ
ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺘﮭﻢ وإرﺳﺎﻟﮭﻢ ،ﻗﺎل رﺑﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة ﻟﺸﻌﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﯿﻨﺎ وﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم} :إِ ْن أ ُ ِرﯾﺪُ إِ ﱠﻻ ْ ِ
ا ْﺳﺘ َ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ﺗ ََﻮ ﱠﻛ ْﻠﺖُ َو ِإﻟَ ْﯿ ِﮫ أُﻧِﯿﺐُ { ،238وﻗﺎل ﻧﺒﯿﻨﺎ ﷺ وھﻮ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻄ ْﻌﺖُ َو َﻣﺎ ﺗ َْﻮﻓِﯿﻘِﻲ إِ ﱠﻻ ﺑِﺎ ﱠ ِ َ
ئ إِ ﱠﻻ ﺑِﻄِﯿﺐِ ﻧَ ْﻔ ٍﺲ ﻣِ ْﻨﮫُ،
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﯾﻮﻣﺌﺬ" :ا ْﺳ َﻤﻌُﻮا ﻣِ ﻨِّﻲ ﺗَﻌِﯿﺸُﻮا ،أ َ َﻻ َﻻ ﺗ َْﻈ ِﻠ ُﻤﻮا ،أ َ َﻻ َﻻ ﺗ َْﻈﻠِ ُﻤﻮا ،أَ َﻻ َﻻ ﺗ َْﻈﻠِ ُﻤﻮا ،إِﻧﱠﮫُ َﻻ ﯾَﺤِ ﱡﻞ َﻣﺎ ُل ْاﻣ ِﺮ ٍ
وس
ﻋ ْﺒ ِﺪ ْاﻟ ُﻤﻄﱠﻠِ ِ
ﺿ ُﻊِ ،رﺑَﺎ ْاﻟ ﻌَﺒ ِ
ﺐ ،ﻟَ ُﻜ ْﻢ ُر ُء ُ
ﱠﺎس ْﺑ ِﻦ َ
ﻀﻰ أ َ ﱠن أ َ ﱠو َل ِرﺑًﺎ ﯾُﻮ َ
َوإِ ﱠن ُﻛ ﱠﻞ ِرﺑًﺎ ﻛَﺎنَ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺠﺎ ِھ ِﻠﯿﱠ ِﺔ َﻣ ْﻮﺿُﻮعٌَ ،وإِ ﱠن ﷲَ َﻗ َ
أَﻣ َْﻮا ِﻟ ُﻜ ْﻢَ ،ﻻ ﺗ َْﻈ ِﻠ ُﻤﻮنََ ،و َﻻ ﺗ ُ ْ
ﻈﻠَ ُﻤﻮنَ" إﻟﻰ أن ﺑﺴﻂ ﯾﺪﯾﮫ ﻓﻘﺎل" :أَ َﻻ َھ ْﻞ ﺑَﻠﱠ ْﻐﺖُ ؟ أ َ َﻻ ھ َْﻞ ﺑَﻠﱠ ْﻐﺖُ ؟ أ َ َﻻ ھ َْﻞ ﺑَﻠﱠ ْﻐﺖُ؟ ﺛ ُ ﱠﻢ ﻗَﺎلَِ :ﻟﯿُﺒَﻠِّﻎِ اﻟﺸﱠﺎ ِھﺪُ
ِﺐ ،ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ُربﱠ ُﻣﺒَﻠﱠﻎٍ أَ ْﺳﻌَﺪ ُ ﻣ ِْﻦ ﺳَﺎﻣِﻊٍ" ، 239وﻗﺪ ﻓﺸﺎ ھﺬا اﻟﻄﺎﻋﻮن اﻟﯿﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺣﺘﻰ ﻏﺪا اﻟﻨﺎس ﯾﺬوﻗﻮن ﻋﺎﻗﺒﺘﮫ
ْاﻟﻐَﺎﺋ َ
وﯾﺘﺠﺮﻋﻮن أﻟﻢ اﻟﺴﺤﺖ اﻟﺬي ﻛﺴﺒﺘﮫ أﯾﺪﯾﮭﻢ ﻓﺼﺪق ﻋﻠﯿﮭﻢ
إﺑﻠﯿﺲ ظﻨﮫ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮه إﻻ ﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎ} :اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ ﯾَﺄْ ُﻛﻠُﻮنَ
ُ
اﻟﺮ َﺑﺎ َﻻ َﯾﻘُﻮ ُﻣﻮنَ إِ ﱠﻻ َﻛ َﻤﺎ َﯾﻘُﻮ ُم اﻟﱠﺬِي َﯾﺘ َ َﺨﺒﱠ ُ
ﺸ ْﯿ َ
ﻄﮫُ اﻟ ﱠ
اﻟﺮ َﺑﺎ{
ﻄﺎ ُن ِﻣ َﻦ ْاﻟ َﻤ ِّﺲ ذَﻟِﻚَ ِﺑﺄَﻧﱠ ُﮭ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ِإﻧﱠ َﻤﺎ ْاﻟ َﺒ ْﯿ ُﻊ ﻣِﺜْ ُﻞ ِ ّ
ِّ
ﺳﻮ ِﻟ ِﮫ َو ِإ ْن ﺗ ُ ْﺒﺘ ُ ْﻢ ﻓَﻠَ ُﻜ ْﻢ
اﻟﺮﺑَﺎ إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ ُﻣﺆْ ﻣِ ﻨِﯿ َﻦ ﻓَﺈ ِ ْن ﻟَ ْﻢ ﺗ َ ْﻔﻌَﻠُﻮا ﻓَﺄْذَ ُﻧﻮا ِﺑ َﺤﺮْ بٍ ﻣِ َﻦ ﱠ ِ َو َر ُ
ِﻲ ِﻣﻦَ ِ ّ
اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا اﺗﱠﻘُﻮا ﱠ َ َوذَ ُروا َﻣﺎ ﺑَﻘ َ
َﻈ ِﻠ ُﻤﻮ َن َو َﻻ ﺗ ُ ْ
وس أ َ ْﻣ َﻮاﻟِ ُﻜ ْﻢ َﻻ ﺗ ْ
ﻈ َﻠ ُﻤﻮ َن{.241
ُر ُء ُ
240

إﻟﻰ ﻗﻮﻟﮫَ } :ﯾﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ

وﻗﺪ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ؛ ﻷﻧﮫ أﺻﺒﺢ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺮاھﻦ ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﺘﻲ أﻟﻤﺖ
ﺑﮫ ،ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺄﺗﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ إﻻ ﺑﺘﺮك اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻣﻦ رﺑﺎ واﺳﺘﻐﻼل وﻧﺼﺐ واﺣﺘﯿﺎل وﺳﻠﻮك

 / 233اﻵﯾﺔ  16ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف.
 / 234اﻵﯾﺘﺎن  8و 9ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﯾﺮ.
 / 235اﻵﯾﺔ  226ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.
ْ
َ
َ
 / 236أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪه :أ ﱠو ُل ُﻣ ْﺴﻨَ ِﺪ اﻟﺒَﺼ ِْﺮﯾِّ ﯿﻦََ ،ﺣﺪ ُ
ِﻲ ِ.
ﻋ ِ ّﻢ أﺑِﻲ ُﺣ ﱠﺮة َ ﱠ
ِﯾﺚ َ
اﻟﺮﻗَﺎ ﺷ ّ
 / 237ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
 / 238اﻵﯾﺔ  88ﻣﻦ ﺳﻮرة ھﻮد.
 / 239أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪه :أ َ ﱠو ُل ُﻣ ْﺴﻨَ ِﺪ ْاﻟﺒَﺼ ِْﺮﯾِّ ﯿﻦََ ،ﺣﺪ ُ
ﻲ ِ.
ِﯾﺚ َ
ﻋ ِ ّﻢ أَﺑِﻲ ﺣُﺮﱠ ة َ اﻟﺮﱠ ﻗَﺎ ِﺷ ّ
 / 240اﻵﯾﺔ  274ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.
 / 241اﻵﯾﺘﺎن  277و 278ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.
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اﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ وﻋﺪم اﻟﺘﺸﻮف ﻟﻤﺎ ﻓﻲ أﯾﺪي اﻵﺧﺮ ،ﻓﺎﻹﺻﻼح ﺑﻼ رﯾﺐ دﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ .واﻟﺤﻤﺪ

رب

اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.
خ(ـ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة واﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻜﯿﻢ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻮﺿﻌﮫ؛ ﻷن اﻟﻌﺒﺎد ﺧﻠﻖ ﷲ وھﻮ ﻣﻦ ﯾﻀﻊ ﻟﮭﻢ أوﺟﮫ
اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ دﯾﻨﮭﻢ ودﻧﯿﺎھﻢ وﷲ ﯾﻌﻠﻢ وأﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن ،ﻓﮭﺬا اﻷﺻﻞ أﯾﻀﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎ ﻋﯿﺔ ،وھﻮ أﺻﻞ ﻋﻈﯿﻢ
ﻗﻞ ﻣﻦ ﯾﻔﮭﻤﮫ؛ إذ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﻄﮭﺮة أن ﯾﻜﻮن اﻟﻨﺎس ﻋﺒﺎدا

اﺧﺘﯿﺎرا ﻛﻤﺎ ھﻢ ﻋﺒﺎد ﷲ اﺿﻄﺮارا ،وھﻨﺎ

ﻧﻘﺮ ﺑﺴﺒﻘﯿﺔ اﻹﺳﻼم ﻹﺧﺮاج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺮﻗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ أﺧﺮﺟﮭﻢ ﺳﻠﻔﺎ ﻣﻦ ذل اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺰ اﻟﻄﺎﻋﺔ؛ ﻓﺒﺪأ ﺑﺘﺤﺮﯾﺮ
اﻟﻔﻄﺮة اﻟﻤﻤﺴﻮﺧﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ﻏﯿﺮ ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﮭﺎر؛
ﻖ ِﻟﯿ ْ
ُﻈ ِﮭ َﺮهُ ﻋَﻠَﻰ
ﺳ َﻞ َر ُ
ﻗﺎل رﺑﻨﺎ} :ھ َُﻮ اﻟﱠﺬِي أَرْ َ
ﺳﻮﻟَﮫ ُ ﺑِ ْﺎﻟ ُﮭﺪَى َودِﯾ ِﻦ ْاﻟ َﺤ ّ ِ
ﻋ ْﻦ
َﺟﺎ َء ُﻛ ْﻢ َر ُ
ب َوﯾَ ْﻌﻔُﻮ َ
ِﯿﺮا ﻣِ ﱠﻤﺎ ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ ﺗ ُ ْﺨﻔُﻮنَ ﻣِ َﻦ ْاﻟ ِﻜﺘ َﺎ ِ
ﺳﻮﻟُﻨَﺎ ﯾُﺒَﯿِّ ُﻦ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻛﺜ ً

اﻟﺪِّﯾ ِﻦ ﻛُ ِﻠّ ِﮫ َو َﻛﻔَﻰ ﺑِﺎ ﱠ ِ ﺷَ ِﮭﯿﺪًا{} ،242ﯾَﺎ أ َ ْھ َﻞ ْاﻟ ِﻜﺘ َﺎبِ ﻗَﺪْ
ﻮر َو ِﻛﺘ َﺎبٌ ُﻣﺒِﯿ ٌﻦ ﯾَ ْﮭﺪِي ﺑِ ِﮫ ﱠ ُ
ِﯿﺮ ﻗَﺪْ َﺟﺎ َء ُﻛ ْﻢ ﻣِﻦَ ﱠ ِ ﻧُ ٌ
َﻛﺜ ٍ

ﺻ َﺮاطٍ ُﻣ ْﺴﺘ َﻘ ٍِﯿﻢ{ ،243ﺛﻢ ﺷﺮع أﺣﻜﺎم
ﺳﺒُ َﻞ اﻟﺴ َﱠﻼ ِم َوﯾ ُْﺨ ِﺮ ُﺟ ُﮭ ْﻢ ِﻣﻦَ اﻟﻈﱡﻠُ َﻤﺎ ِ
َﻣ ِﻦ اﺗﱠﺒَ َﻊ ِرﺿ َْﻮاﻧَﮫُ ُ
ﻮر ﺑِﺈِ ْذﻧِ ِﮫ َوﯾَ ْﮭ ِﺪﯾ ِﮭ ْﻢ ِإﻟَﻰ ِ
ت إِﻟَﻰ اﻟﻨﱡ ِ
اﻟﻜﻔﺎرات وأدرج ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺘﻖ اﻟﺮﻗﺎب ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﺣﺚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻤﺮﻏﺒﺎت ﻓﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺑﺎت ﺣﯿﺚ ﻗﺎل ﺧﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺔ ﷺ:
" َﻣ ْﻦ أ َ ْﻋﺘ َﻖَ َرﻗَ َﺒﺔ ً ُﻣ ْﺴ ِﻠ َﻤﺔً ،أ َ ْﻋﺘ َﻖَ ﱠ ُ ِﺑﻜُ ِّﻞ ﻋُ ْ
ﺎرَ ،ﺣﺘ ﱠﻰ ﻓَﺮْ َﺟﮫُ ِﺑﻔ َْﺮ ِﺟﮫِ" ،244و در اﻟﻔﺎروق رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ
ﻀ ٍﻮ ِﻣ ْﻨﮫ ُ ُ
ﻋﻀ ًْﻮا ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠ ِ
ﺎس َوﻗَﺪْ َوﻟَﺪَﺗْ ُﮭ ْﻢ أ ُ ﱠﻣ َﮭﺎﺗ ُ ُﮭ ْﻢ
ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻟﺘﮫ اﻟﻘﻮﯾﺔ اﻟﺠﺮﯾﺌﺔ ﻟﻮاﻟﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫَ " :ﻣﺘ َﻰ ا ْﺳﺘ َ ْﻌﺒَ ْﺪﺗ ُ ُﻢ اﻟﻨﱠ َ
ار"
أَﺣْ َﺮ ً

245

ﻓﺎﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ ﻣﻜﺮوھﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻋﻤﺮ ،وﻛﺄﻧﻲ ﺑﮫ ﯾﻮﻣﺊ إﻟﻰ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺤﻞ ﻓﻲ زﻣﻨﻨﺎ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ﻗﮭﺮ

اﻟﺮﺟﺎل واﺳﺘﺤﯿﺎء اﻟﻨﺴﺎء واﺳﺘﻀﻌﺎف اﻟﻮﻟﺪان .وﷲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم إﻟﻰ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻋﻘﯿﺪة وﺷﺮﯾﻌﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل رﺑﻨﺎ:
246
}وﻗُ ِﻞ ْاﻟ َﺤﻖﱡ ْ
ض ُﻛﻠﱡ ُﮭ ْﻢ َﺟﻤِﯿﻌًﺎ أَﻓَﺄ َ ْﻧﺖَ ﺗ ُ ْﻜ ِﺮهُ
َﺎء َرﺑﱡﻚَ َﻵ َﻣ َﻦ َﻣ ْﻦ ﻓِﻲ ْاﻷ َ ْر ِ
}وﻟَ ْﻮ ﺷ َ
َﺎء ﻓ َْﻠﯿَ ْﻜﻔُ ْﺮ{ َ ،
َﺎء ﻓ َْﻠﯿُﺆْ ﻣِ ْﻦ َو َﻣ ْﻦ ﺷ َ
ﻣِﻦ َرﺑِّ ُﻜ ْﻢ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺷ َ
َ
ﻋ ﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ َﻻ َﯾ ْﻌ ِﻘﻠُﻮنَ{،247
ﺎس َﺣﺘﱠﻰ ﯾَﻜُﻮﻧُﻮا ُﻣﺆْ ﻣِ ﻨِﯿﻦَ َو َﻣﺎ ﻛَﺎ َن ِﻟﻨَ ْﻔ ٍﺲ أ َ ْن ﺗ ُﺆْ ﻣِ ﻦَ إِ ﱠﻻ ِﺑﺈ ِ ْذ ِن ﱠ ِ َو َﯾﺠْ َﻌ ُﻞ ِ ّ
ﺲ َ
اﻟﺮﺟْ َ
اﻟﻨﱠ َ
ﻋﺒَ ْﺪﺗ ُ ْﻢ َو َﻻ أ َ ْﻧﺘ ُ ْﻢ ﻋَﺎ ِﺑﺪُو َن َﻣﺎ أ َ ْﻋﺒُﺪُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ دِﯾﻨُ ُﻜ ْﻢ
ﻋﺎ ِﺑﺪُو َن َﻣﺎ أ َ ْﻋﺒُﺪُ َو َﻻ أَﻧَﺎ ﻋَﺎ ِﺑﺪٌ َﻣﺎ َ
}ﻗُ ْﻞ ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ ْاﻟﻜَﺎﻓ ُِﺮونَ َﻻ أ َ ْﻋﺒُﺪُ َﻣﺎ ﺗَﻌْ ﺒُﺪُونَ َو َﻻ أَ ْﻧﺘ ُ ْﻢ َ
ﺳﯿَﺬﱠ ﱠﻛ ُﺮ َﻣ ْﻦ ﯾَ ْﺨﺸَﻰ
ﻮم َوذَ ّﻛِﺮْ ﻓَﺈ ِ ﱠن اﻟ ِﺬّ ْﻛ َﺮى ﺗ َ ْﻨﻔَ ُﻊ ْاﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨِﯿﻦَ{} 249ﻓَﺬَ ّﻛِﺮْ ِإ ْن ﻧَﻔَ َﻌ ِ
ﻋ ْﻨ ُﮭ ْﻢ ﻓَ َﻤﺎ أ َ ْﻧﺖَ ﺑِ َﻤﻠُ ٍ
ِﻲ دِﯾ ِﻦ{} ،248ﻓَﺘ ََﻮ ﱠل َ
ﺖ اﻟ ِﺬّ ْﻛ َﺮى َ
َوﻟ َ
250
ْﻄِﺮ{ ،251ﻓﮭﺬا ﻛﻠﮫ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﯿﻠﮫ اﻟﻌﺪل وإﻗﺮار ﻟﻌﯿﻦ اﻟﺤﻖ.
ﺼﯿ ٍ
َوﯾَﺘ َ َﺠﻨﱠﺒُ َﮭﺎ ْاﻷ َ ْﺷﻘَﻰ{ } ،ﻓَﺬَ ّﻛِﺮْ إِﻧﱠ َﻤﺎ أ َ ْﻧﺖَ ُﻣﺬَ ّﻛِﺮٌ ﻟَﺴْﺖَ ﻋَﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ﺑِ ُﻤ َ

 / 242اﻵﯾﺔ  28ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ.
 / 243اﻵﯾﺎت  16و 17و  18ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة.
َ
َ
ﯾﺮ َرﻗَﺒَﺔٍ{ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة[89 :
ﺎرا ِ
ﺎن ،ﺑَﺎبُ ﻗ َْﻮ ِل ﱠ ِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ} :أ ْو ﺗ َﺤْ ِﺮ ُ
 / 244أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘَﺎبُ َﻛﻔﱠ َ
ت اﻷ ْﯾ َﻤ ِ
ب أ َ ْزﻛَﻰ.
ي ِّ
اﻟﺮﻗَﺎ ِ
َوأ َ ﱡ
 / 245اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺘﻤﺎﻣﮭ ﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻻﺑﻦ اﻟﺠﻮزي رﺣﻤﮫ ﷲ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) 1435ھـ2013/م( .ص 98 :و.99
 / 246اﻵﯾﺔ  29ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ.
 / 247اﻵﯾﺘﺎن  99و  100ﻣﻦ ﺳﻮرة ﯾﻮﻧﺲ.
 / 248ﺳﻮرة اﻟﻜﺎﻓﺮون.
 / 249اﻵﯾﺘﺎن  54و  55ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺬارﯾﺎت.
 / 250اﻵﯾﺎت  9و 10و 11ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻋﻠﻰ.
 / 251اﻵﯾﺘﺎن  21و  22ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﺷﯿﺔ.
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ﺿ ْﻮا ﺑَ ْﯿﻨَ ُﮭ ْﻢ ﺑِ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮوفِ ذَﻟِﻚَ
ﺎء ﻓَﺒَﻠَ ْﻐ َﻦ أ َ َﺟﻠَ ُﮭ ﱠﻦ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌ ُ
ﻀﻠُﻮ ُھ ﱠﻦ أ َ ْن ﯾَ ْﻨﻜِﺤْ َﻦ أَ ْز َوا َﺟﮭُ ﱠﻦ إِذ َا ﺗ ََﺮ ا َ
}وإِذَا طَﻠﱠ ْﻘﺘ ُ ُﻢ اﻟ ِﻨّ َ
ﺴ َ
وﻗﻮﻟﮫ ﻋﺰ وﺟﻞَ :
252
ﻆ ﺑِ ِﮫ َﻣ ْﻦ ﻛَﺎنَ ﻣِ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﯾُﺆْ ِﻣﻦُ ﺑِﺎ ﱠ ِ َو ْاﻟﯿَ ْﻮ ِم ْاﻵﺧِ ِﺮ ذَﻟِﻜُ ْﻢ أ َ ْزﻛَﻰ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َوأ َ ْ
ﻋ ُ
ط َﮭ ُﺮ َو ﱠ ُ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻢ َوأ َ ْﻧﺘ ُ ْﻢ َﻻ ﺗ َ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ{  ،وﻗﻮل ﺧﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺔ
ﯾُﻮ َ
ﷺْ :
ﺻ َﻤﺎﺗ ُ َﮭﺎ" ،253وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ أ ن ﻓﺘﺎة دﺧﻠﺖ
"اﻷ َ ِّﯾ ُﻢ أ َ َﺣ ﱡﻖ ِﺑﻨَ ْﻔ ِﺴ َﮭﺎ ﻣِ ْﻦ َو ِﻟ ِّﯿ َﮭﺎَ ،و ْاﻟ ِﺒ ْﻜ ُﺮ ﺗ ُ ْﺴﺘ َﺄْذَ ُن ﻓِﻲ ﻧَ ْﻔ ِﺴ َﮭﺎَ ،وإِ ْذﻧُ َﮭﺎ ُ
ْ
َﺎرھَﺔٌ ،ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺳﻠﱠ َﻢ،
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖِ " :إ ﱠن أَﺑِﻲ زَ ﱠو َﺟﻨِﻲ اﺑْﻦَ أَﺧِ ﯿ ِﮫ ِﻟ َﯿ ْﺮﻓَ َﻊ ِﺑﻲ َﺧﺴِﯿ َ
ﻲ َ
ﺴﺘَﮫ ُ َوأَﻧَﺎ ﻛ ِ
ِﻲ اﻟﻨﱠ ِﺒ ﱡ
ﺖ :اﺟْ ِﻠﺴِﻲ َﺣﺘﱠﻰ ﯾَﺄﺗ َ
ﻋﺎه ُ ﻓَ َﺠ َﻌ َﻞ ْاﻷَﻣ َْﺮ إِﻟَ ْﯿ َﮭﺎ ،ﻓَﻘَﺎﻟَ ْ
ﺖ :ﯾَﺎ َرﺳُﻮ َل ﷲِ ﻗَﺪْ أ َ َﺟ ْﺰتُ َﻣﺎ
ﺳ َﻞ إِﻟَﻰ أ َ ِﺑﯿ َﮭﺎ ﻓَﺪ َ َ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ُ َ
ﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَﺄ َ ْﺧﺒَﺮْ ﺗُﮫُ ﻓَﺄَرْ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﻓَ َﺠﺎ َء َرﺳُﻮ ُل ﷲِ َ
ﺻﻨ ََﻊ أَﺑِﻲَ ،وﻟَ ِﻜﻨِّﻲ أَ َردْتُ أ َ ْن أ َ ْﻋﻠَ َﻢ أَﻟِﻠﻨِّﺴَﺎ ِء ِﻣﻦَ ْاﻷ َ ْﻣ ِﺮ ﺷ َْﻲ ٌء؟" ،254وﻋﻨﺪ أﺣﻤﺪ أن رﺟﻼ ﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺧِ ﺪَا ٌم زوج اﺑﻨﺘﮫ وھﻲ ﻛﺎرھﺔ،
َ
ﻋ َﻠ ْﯿ ِﮫ
َﺎرھَﺔٌَ .ﻗﺎلََ " :ﻓ َﺮدﱠ َر ُ
ﻓﺄﺗﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ" :ﯾَﺎ َر ُ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َ
ﺳﻮ َل ﷲِ ،إِ ﱠن أَﺑِﻲ ﱠ
ﺳﻮ ُل ﷲ ِ َ
زَو َﺟﻨِﻲ َوأَﻧَﺎ ﻛ ِ
256
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ﻋﺰَ ﻣْﺖَ ﻓَﺘ ََﻮﻛﱠ ْﻞ
}وﺷَﺎ ِورْ ُھ ْﻢ ﻓِﻲ ْاﻷ َ ْﻣ ِﺮ ﻓَﺈِذَا َ
َو َ
}وأ َ ْﻣ ُﺮ ُھ ْﻢ ﺷ َ
ُﻮرى ﺑَ ْﯿﻨَ ُﮭ ْﻢ{ َ ،
ﺳﻠﱠ َﻢ ﻧِﻜَﺎ َح أَﺑِﯿ َﮭﺎ"  ،وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺮأي ﻗﻮل رﺑﻨﺎَ :
ﻋﻠَﻰ ﱠ ِ إِ ﱠن ﱠ َ ﯾُﺤِ ﺐﱡ ْاﻟ ُﻤﺘ ََﻮ ِ ّﻛﻠِﯿﻦَ{ ، 257ﻷن ذﻟﻚ ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺮاﻗﯿﺔ .واﻟﺤﻤﺪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.
َ

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻨﺰﯾﻼ
إن اﻟﻨﺎ ظﺮ ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﺴﺘﻘﺮئ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺳﺴﮭﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﻋﻠﻰ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ :اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ
أ(ـ اﻹﻋﺮاض ﻋﻦ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹﻟﮭﻲ اﻟﻤﺼﻠﺢ ﻟﻠﻔﺮد وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ،ﻓﺎﻹﻋﺮاض ﻋﻨﮫ ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﻟﻠﻨﻘﻢ
}و َﻣ ْﻦ َﻻ ﯾ ُِﺠﺐْ
واﻟﻤﺤﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮك واﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺘﻦ ﺗﺼﯿﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﯿﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﻤﺎ اﻟﻄﺎﻟﺢ؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎَ :
258
اﻷول ﻣﺎ
ْﺲ ِﺑ ُﻤﻌ ِْﺠ ٍﺰ ﻓِﻲ ْاﻷَرْ ِ
ْﺲ ﻟَﮫ ُ ﻣ ِْﻦ دُوﻧِ ِﮫ أ َ ْو ِﻟ َﯿﺎ ُء أُوﻟَﺌِﻚَ ﻓِﻲ َ
ﺿ َﻼ ٍل ُﻣ ِﺒ ٍ
ض َوﻟَﯿ َ
ِﻲ ﱠ ِ ﻓَﻠَﯿ َ
ﯿﻦ{  ،وﻣﺎ أﺻﺎب اﻷﻗﻮام َ
دَاﻋ َ
ﻋ ْﻦ ﻗ َْﻮﻟِﻚَ َو َﻣﺎ
أﺻﺎﺑﮭﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﺼﯿﺎن واﻟﺘﻤﺮد واﻟﻌﻨﺎد واﻟﺘﻜﺒﺮ؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎ} :ﻗَﺎﻟُﻮا ﯾَﺎ ھُﻮدُ َﻣﺎ ِﺟﺌْﺘَﻨَﺎ ِﺑﺒَ ِﯿّﻨَ ٍﺔ َو َﻣﺎ ﻧَ ْﺤﻦُ ِﺑﺘ َِﺎرﻛِﻲ آﻟ َِﮭﺘِﻨَﺎ َ
ﺿﻌِﯿﻔًﺎ َوﻟَ ْﻮ َﻻ َر ْھ ُ
ﻄﻚَ ﻟَ َﺮ َﺟ ْﻤﻨَﺎكَ َو َﻣﺎ أ َ ْﻧﺖَ ﻋَﻠَ ْﯿﻨَﺎ
ﻧَﺤْ ﻦُ ﻟَﻚَ ﺑِ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨِﯿﻦَ{} ،259ﻗَﺎﻟُﻮا ﯾَﺎ ﺷُ َﻌﯿْﺐُ َﻣﺎ ﻧَ ْﻔﻘَﮫُ َﻛﺜ ً
ِﯿﺮا ﻣِ ﱠﻤﺎ ﺗَﻘُﻮ ُل َو ِإﻧﱠﺎ ﻟَﻨ ََﺮاكَ ﻓِﯿﻨَﺎ َ
260
ﻋﻠ ِْﻤﻨَﺎ
ﻋ ِﺠﯿﺐٌ أَإِذَا ﻣِ ﺘْﻨَﺎ َو ُﻛﻨﱠﺎ ﺗُ َﺮاﺑًﺎ ذَﻟِﻚَ َرﺟْ ٌﻊ ﺑَﻌِﯿﺪٌ َﻗﺪْ َ
ﻲ ٌء َ
ﺑِﻌَ ِﺰ ٍﯾﺰ{ } ،ﺑَ ْﻞ ﻋَ ِﺠﺒُﻮا أ َ ْن َﺟﺎ َء ُھ ْﻢ ُﻣ ْﻨﺬ ٌِر ﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ ﻓَﻘَﺎ َل ْاﻟﻜَﺎﻓ ُِﺮونَ َھﺬَا ﺷَ ْ
ض ﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ َو ِﻋ ْﻨﺪَﻧَﺎ ِﻛﺘَﺎبٌ َﺣﻔ ٌ
ﻖ ﻟَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎ َء ُھ ْﻢ ﻓَ ُﮭ ْﻢ ﻓِﻲ أ َ ْﻣ ٍﺮ َﻣ ِﺮ ﯾﺞٍ{} ،261ص َو ْاﻟﻘُﺮْ آ ِن ذِي اﻟ ِﺬّ ْﻛ ِﺮ ﺑَ ِﻞ
ﺺ ْاﻷَرْ ُ
َﻣﺎ ﺗ َ ْﻨﻘُ ُ
ِﯿﻆ ﺑَ ْﻞ ﻛَﺬﱠﺑُﻮا ﺑِ ْﺎﻟ َﺤ ّ ِ
ﻣِﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ِﮭ ْﻢ ْ
اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ َﻛﻔ َُﺮوا ﻓِﻲ ﻋ ﱠِﺰةٍ َو ِﺷﻘَﺎقٍ َﻛ ْﻢ أَ ْھﻠَ ْﻜﻨَﺎ ْ
ﻋ ِﺠﺒُﻮا أ َ ْن َﺟﺎ َء ُھ ْﻢ ُﻣ ْﻨﺬ ٌِر ﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ َوﻗَﺎ َل
ﻣِﻦ ﻗَ ْﺮ ٍن ﻓَﻨَﺎدَ ْوا َو َﻻتَ ﺣِ ﯿ َﻦ َﻣﻨ ٍ
َﺎص َو َ
َﻲ ٌء ﻋُ َﺠﺎبٌ{ .262اﻵﯾﺎت.
ْاﻟﻜَﺎﻓ ُِﺮونَ َھﺬَا ﺳَﺎﺣِ ﺮٌ َﻛﺬﱠابٌ أ َ َﺟﻌَ َﻞ ْاﻵ ِﻟ َﮭﺔَ إِﻟَ ًﮭﺎ َواﺣِ ﺪًا إِ ﱠن َھﺬَا ﻟَﺸ ْ
 / 252اﻵﯾﺔ  230ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.
ْ
َ
َ
ْ
ب اﻟﻨِّﻜَﺎحِ ،ﺑَﺎبُ ا ْﺳﺘِﺌْﺬَا ِن اﻟﺒِ ْﻜ ِﺮ َواﻷﯾِّ ِﻢ ﻓِﻲ أ ْﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ َﻤﺎ.
 / 253أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮطﺌﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
َﺎرھَﺔٌ.
ْ
َ
ْ
ّ
ِﻲ ﻛ ِ
 / 254أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫِ :ﻛ ﺘَﺎبُ اﻟ ِﻨﻜَﺎحِ ،اﻟﺒِﻜ ُﺮ ﯾُﺰَ ّ ِو ُﺟ َﮭﺎ أﺑُﻮھَﺎ َوھ َ
ﱠ
َ
 / 255أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪه :ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎءَ ،ﺣﺪ ُ
ﱠ
ْ
ﺳﻠﱠ َﻢ.
و
ﮫ
ﯿ
ْ
ﻠ
ﻋ
ﷲ
ﻰ
ﻠ
ﺻ
ﻲ
ﺒ
ﻨ
اﻟ
ﻦ
ﻋ
ﺎء ِﺑ ْﻨ ِ
ِ
ﺖ ﺧِ ﺬَ ٍام َ
ُ َ َ َ
ِﯾﺚ َﺧ ْﻨ َ
ِ ِّ َ
ﺴ َ
 / 256اﻵﯾﺔ  35ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى.
 / 257اﻵﯾﺔ  159ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.
 / 258اﻵﯾﺔ  31ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف.
 / 259اﻵﯾﺔ  53ﻣﻦ ﺳﻮرة ھﻮد.
 / 260اﻵﯾﺔ  91ﻣﻦ ﺳﻮرة ھﻮد.
 / 261اﻵﯾﺎت  2ـ  3ـ  4ـ  5ﻣﻦ ﺳﻮرة ق.
 / 262اﻵﯾﺎت  1ـ  2ـ  3ـ  4ﻣﻦ ﺳﻮرة ص.
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ﻓﻲ

اﻟﺸﺪة وﯾﺸﺮﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺎء ،أﻣﺎ ﻣﺸﺮﻛﻮ زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻓﺸﺮ ُﻛﮭﻢ داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺎء واﻟﺸﺪة ﻋﯿﺎذا ﺑﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻓَﺈِذَا
ف
ِﺼﯿ َﻦ ﻟَﮫُ اﻟﺪِّﯾ َﻦ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ ﻧَﺠﱠﺎھُ ْﻢ ِإﻟَﻰ ْاﻟﺒَ ِ ّﺮ ِإذَا ُھ ْﻢ ُﯾ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮ َن ِﻟﯿَ ْﻜﻔُ ُﺮوا ِﺑ َﻤﺎ آﺗ َ ْﯿﻨَﺎ ُھ ْﻢ َو ِﻟ َﯿﺘ َ َﻤﺘ ﱠ ُﻌﻮا ﻓَ َ
ﻋ ُﻮا ﱠ َ ُﻣ ْﺨﻠ ِ
َر ِﻛﺒُﻮا ﻓِﻲ ْاﻟﻔُ ْﻠﻚِ د َ َ
ﺴ ْﻮ َ
َﯾ ْﻌ َﻠ ُﻤﻮنَ{ . 263ﻓﺄي إﻋﺮاض أﻋﺠﺐ ﻣﻦ ھﺬا؟ ﻓﺈﻧﺎ وإﻧﺎ إﻟﯿﮫ راﺟﻌﻮن.
ب(ـ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﺪود ﷲ واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻤﻈﮭﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮھﺮ وﻋﺪم اﻟﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎدة ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أﻧﺎﺳﻲ زﻣﺎﻧﻨﺎ أﻋﻈﻢ ﺑﺨﻼ وﻗﺘﺮا ﻣﻦ
اﻷوﻟﯿﻦ؛
ﻷن اﻷوﻟﯿﻦ ﻛﺎﻧﻮا وﻗﺎﻓﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود

ﻓﻠﻢ ﯾﻀﯿﻌﻮھﺎ وأوﻟﻮا اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﻟﻠﺴﺮاﺋﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻈﺎھﺮ وأﻧﻔﻘﻮا ﻓﻲ ﻗﻠﯿﻞ وﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻓﻲ

اﻟﺴﺮاء وﻓﻲ اﻟﻀﺮاء ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﯾﺨﺎﻓﻮن ﻓﻘﺮ اﻟﺠﯿﻮب ﺑﻞ ﻓﻘﺮ اﻟﻘﻠﻮب ﻓﮭﻢ أﻋﻈﻢ ﺟﻮدا وﻛﺮﻣﺎ ،أﻣﺎ أﻧﺎس زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻓ ﺈﻣﺴﺎﻛﮭﻢ داﺋﻢ
ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺎء وﻓﻲ اﻟﺸﺪة.
واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻣﺎ ورد ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺪس ﷲ روﺣﮫ ﻓﻲ ﻣﻮطﺌﮫ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ أﻧﮫ ﻗﺎل ﻹﻧﺴﺎن" :إِﻧﱠﻚَ
ِﯿﺮ ﻓُﻘ ََﮭﺎؤُ هُ ،ﻗَﻠِﯿ ٌﻞ ﻗُ ﱠﺮاؤُ هُ ،ﺗُﺤْ ﻔَ ُ
ِﯿﺮ َﻣ ْﻦ ﯾُ ْﻌﻄِﻲ ،ﯾُﻄِﯿﻠُﻮ َن ﻓِﯿ ِﮫ
ﻀﯿﱠ ُﻊ ُﺣ ُﺮوﻓُﮫُ ،ﻗَﻠِﯿ ٌﻞ َﻣ ْﻦ َﯾ ْﺴﺄَلَُ ،ﻛﺜ ٌ
ﻓِﻲ زَ َﻣﺎ ٍن َﻛﺜ ٌ
آنَ ،وﺗ ُ َ
ﻆ ﻓِﯿ ِﮫ ُﺣﺪُودُ ْاﻟﻘُﺮْ ِ
ﺼ ُﺮونَ ْاﻟ ُﺨ ْ
ِﯿﺮ ُﻗ ﱠﺮا ُؤهُ ،ﯾُﺤْ َﻔ ُ
ﻆ ﻓِﯿ ِﮫ
ﺎس زَ َﻣﺎ ٌن ﻗَ ِﻠﯿ ٌﻞ ُﻓ َﻘ َﮭﺎؤُ هُ ،ﻛَﺜ ٌ
اﻟ ﱠ
ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﻨ ِ
ﺼ َﻼة ََ ،و َﯾ ْﻘ ُ
ﺳ َﯿﺄْﺗِﻲ َ
ﻄ َﺒﺔَ ،ﯾُ َﺒﺪﱡونَ أ َ ْﻋ َﻤﺎﻟَ ُﮭ ْﻢ َﻗ ْﺒ َﻞ أ َ ْھ َﻮا ﺋِ ِﮭ ْﻢَ ،و َ
ِﯿﺮ َﻣ ْﻦ ﯾَ ْﺴﺄَلُ ،ﻗَﻠِﯿ ٌﻞ َﻣ ْﻦ ﯾُ ْﻌﻄِﻲ ،ﯾُﻄِﯿﻠُﻮنَ ﻓِﯿ ِﮫ ْاﻟ ُﺨ ْ
ﺼ َﻼة َ ،ﯾُﺒَﺪﱡونَ ﻓِﯿ ِﮫ أَ ْھ َﻮا َءھ ُْﻢ
ﺼ ُﺮونَ اﻟ ﱠ
ﻀﯿﱠ ُﻊ ُﺣﺪُودُهَُ ،ﻛﺜ ٌ
ﻄﺒَﺔََ ،وﯾَ ْﻘ ُ
آن َوﺗ ُ َ
ُﺣ ُﺮ ُ
وف ْاﻟﻘُ ْﺮ ِ
ﻗَ ْﺒ َﻞ أ َ ْﻋ َﻤﺎﻟِ ِﮭ ْﻢ".264
وﻗﺎل رﺑﻨﺎ ﻓﻲ أوﺻﺎف ھﻲ أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻷول} :ﻗُ ْﻞ أَؤُ ﻧَﺒِّﺌُ ُﻜ ْﻢ ﺑِ َﺨﯿ ٍْﺮ ْ
َﺠْﺮي ﻣ ِْﻦ
ﻣِﻦ ذ َ ِﻟ ُﻜ ْﻢ ﻟِﻠﱠﺬِﯾ َﻦ اﺗﱠﻘَ ْﻮا ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑِّ ِﮭ ْﻢ َﺟﻨﱠﺎتٌ ﺗ ِ
ﺎر ﺧَﺎ ِﻟﺪِﯾ َﻦ ﻓِﯿ َﮭﺎ َوأ َ ْز َوا ٌج ُﻣ َ
ﻄ ﱠﮭ َﺮة ٌ َو ِرﺿ َْﻮ ٌ
ﺼﯿﺮٌ ﺑِ ْﺎﻟ ِﻌﺒَﺎ ِد اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﻘُﻮﻟُﻮنَ َرﺑﱠﻨَﺎ إِﻧﱠﻨَﺎ آ َﻣﻨﱠﺎ ﻓَﺎ ْﻏﻔ ِْﺮ ﻟَﻨَﺎ ذُﻧُﻮﺑَﻨَﺎ
ﺗ َﺤْ ﺘِ َﮭﺎ ْاﻷ َ ْﻧ َﮭ ُ
ان ﻣِ َﻦ ﱠ ِ َو ﱠ ُ ﺑَ ِ
ت
ﺎر{ ،265وﻗﺎل أﯾﻀﺎ} :إِ ﱠن ْاﻟ ُﻤﺘﱠﻘِﯿ َﻦ ﻓِﻲ َﺟﻨﱠﺎ ٍ
ﺼﺎﺑِ ِﺮﯾﻦَ َواﻟ ﱠ
ﺎر اﻟ ﱠ
ﻋﺬ َ َ
َوﻗِﻨَﺎ َ
ﺼﺎ ِدﻗِﯿ َﻦ َو ْاﻟﻘَﺎﻧِﺘِﯿ َﻦ َو ْاﻟ ُﻤ ْﻨ ِﻔﻘِﯿﻦَ َو ْاﻟ ُﻤ ْﺴﺘ َ ْﻐﻔ ِِﺮﯾ َﻦ ﺑِ ْﺎﻷ َ ْﺳ َﺤ ِ
اب اﻟﻨﱠ ِ
ﻚ ُﻣﺤْ ِﺴﻨِﯿ َﻦ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻗَﻠ ً
ﺎر ُھ ْﻢ َﯾ ْﺴﺘ َ ْﻐﻔ ُِﺮو َن َوﻓِﻲ
ﻋﯿُﻮ ٍن آﺧِ ﺬِﯾ َﻦ َﻣﺎ آﺗ َﺎ ُھ ْﻢ َرﺑﱡ ُﮭ ْﻢ ِإﻧﱠ ُﮭ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻗَﺒْ َﻞ ذَ ِﻟ َ
َو ُ
ِﯿﻼ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ْﯿ ِﻞ َﻣﺎ َﯾ ْﮭ َﺠ ُﻌﻮ َن َو ِﺑ ْﺎﻷ َ ْﺳ َﺤ ِ
وم{.266
أ َ ْﻣ َﻮاﻟِ ِﮭ ْﻢ َﺣ ﱞﻖ ﻟِﻠﺴﱠﺎﺋِ ِﻞ َو ْاﻟ َﻤﺤْ ُﺮ ِ
ت(ـ اﻟﺒﺨﻞ واﻟﺸﺢ أﺗﻠﻒ ﷲ ﻣﻦ أﻣﺴﻚ ،وھﻤﺎ اﻟﻄﺒﻊ اﻟﺨﺒﯿﺚ وآﻓﺔ اﻟﻘﺼﺪ ورأس ﻛﻞ اﻟﺒﻼﯾﺎ واﻟﻤﺼﺎﺋﺐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻮل ﺧﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺔ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢِ " :إ ﯾﱠﺎ ُﻛ ْﻢ َواﻟﻈﱡ ْﻠ َﻢ ،ﻓَﺈ ِ ﱠن ﱡ
اﻟﻈ ْﻠ َﻢ ظُﻠُ َﻤﺎتٌ ﯾَ ْﻮ َم ْاﻟ ِﻘﯿَﺎ َﻣﺔَِ ،واﺗﱠﻘُﻮا اﻟﺸﱡﺢﱠ ،ﻓَﺈ ِ ﱠن اﻟﺸﱡ ﱠﺢ أ َ ْھﻠَﻚَ َﻣ ْﻦ ﻛَﺎ َن ﻗَ ْﺒﻠَ ُﻜ ْﻢَ ،ﺣ َﻤﻠَ ُﮭ ْﻢ ﻋَﻠَﻰ
ﺎر َﻣ ُﮭ ْﻢ"،267
أ َ ْن َ
ﺳﻔَ ُﻜﻮا ِد َﻣﺎ َءھُ ْﻢَ ،وا ْﺳﺘَ َﺤﻠﱡﻮا َﻣ َﺤ ِ
"وإِﯾﱠﺎ ُﻛ ْﻢ واﻟﺸﱡﺢﱠ ،ﻓَﺈِنﱠ اﻟﺸﱡ ﱠﺢ أ َ ْھﻠَﻚَ َﻣ ْﻦ ﻛَﺎ َن ﻗَ ْﺒﻠَﻜُ ْﻢ ،أ َ َﻣ َﺮ ُھ ْﻢ ﺑِ ْﺎﻟﻘَﻄِﯿﻌَﺔِ ﻓَﻘَ َ
ﻮر
ﻄﻌُﻮاَ ،وأَ َﻣ َﺮ ُھ ْﻢ ﺑِ ْﺎﻟﺒُ ْﺨ ِﻞ ﻓَﺒَﺨِ ﻠُﻮاَ ،وأ َ َﻣ َﺮ ُھ ْﻢ ﺑِ ْﺎﻟﻔُ ُﺠ ِ
وﻓﻲ ﻟﻔﻆَ :
268
ﻮرا اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ ﯾَ ْﺒ َﺨﻠُﻮ َن
ﻀ َﺮ ِ
ﺲ اﻟﺸﱡﺢﱠ{} ،269إِ ﱠن ﱠ َ َﻻ ﯾُﺤِ ﺐﱡ َﻣ ْﻦ ﻛَﺎ َن ُﻣ ْﺨﺘ ًَﺎﻻ ﻓَ ُﺨ ً
ت ا ْﻷ َ ْﻧﻔُ ُ
}وأُﺣْ ِ
ﻓَﻔَ َﺠ ُﺮوا"  ،وﻓﻲ ذﻣﮫ ﯾﻘﻮل رﺑﻨﺎَ :
ﺎس َو َﻻ
ﺎس ﺑِ ْﺎﻟﺒ ُْﺨ ِﻞ َو َﯾ ْﻜﺘ ُ ُﻤﻮ َن َﻣﺎ آﺗَﺎھُ ُﻢ ﱠ ُ ﻣ ِْﻦ ﻓَ ْ
ﻋﺬَاﺑًﺎ ُﻣ ِﮭﯿﻨًﺎ َواﻟﱠﺬِﯾ َﻦ ُﯾ ْﻨ ِﻔﻘُﻮنَ أ َ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﮭ ْﻢ ِرﺋ َﺎ َء اﻟﻨﱠ ِ
ﻀ ِﻠ ِﮫ َوأ َ ْﻋﺘ َ ْﺪﻧَﺎ ﻟ ِْﻠﻜَﺎﻓ ِِﺮﯾ َﻦ َ
َو َﯾﺄْ ُﻣ ُﺮونَ اﻟﻨﱠ َ

 / 263اﻵﯾﺘﺎن  65و  66ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت.
ﺼ َﻼةِ.
ﺼ َﻼةِ ﻓِﻲ اﻟ ﱠ
 / 264أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮطﺌﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
ﺴﻔ َِﺮ ،ﺑَﺎبُ َﺟﺎﻣِ ِﻊ اﻟ ﱠ
ب ﻗَﺼ ِْﺮ اﻟ ﱠ
 / 265اﻵﯾﺎت  15و 16و  17ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.
 / 266اﻵﯾﺎت  15ـ  16ـ  17ـ  18ـ  19ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺬارﯾﺎت.
ﻋ ْﻨﮫُ.
 / 267أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪهُ :ﻣ ْﺴﻨَﺪُ ْاﻟ ُﻤ ْﻜﺜ ِِﺮﯾ َﻦ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﻲ ﷲُ َ
ﺼ َﺤﺎﺑَﺔُِ ،ﻣ ْﺴﻨَﺪُ َﺟﺎﺑِ ِﺮ ﺑ ِْﻦ ﻋَ ْﺒ ِﺪ ﷲِ َر ِ
ﺿ َ
ﻋ ْﻨ ُﮭ َﻤﺎ.
 / 268أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪهُ :ﻣ ْﺴﻨَﺪُ ْاﻟ ُﻤ ْﻜﺜ ِِﺮﯾ َﻦ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﺼ َﺤﺎﺑَﺔُِ ،ﻣ ْﺴﻨَﺪُ ﻋَ ْﺒ ِﺪ ﷲِ ﺑ ِْﻦ ﻋَﻤْ ِﺮو ْﺑ ِﻦ ْاﻟﻌَ ِ
ﻲ ﷲُ َ
ﺎص َر ِ
ﺿ َ
 / 269اﻵﯾﺔ  127ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
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ﺸ ْﯿ َ
ﯾُﺆْ ﻣِ ﻨُﻮ َن ﺑِﺎ ﱠ ِ َو َﻻ ﺑِ ْﺎﻟﯿَ ْﻮ ِم ْاﻵﺧِ ِﺮ َو َﻣ ْﻦ ﯾَﻜُ ِﻦ اﻟ ﱠ
ﻮر
}و ﱠ ُ َﻻ ﯾُﺤِ ﺐﱡ ﻛُ ﱠﻞ ُﻣ ْﺨﺘ َﺎ ٍل ﻓَ ُﺨ ٍ
ﺎء ﻗَ ِﺮﯾﻨًﺎ{  ،وﻗﺎل ﺟﻞ وﻋﻼَ :
ﻄﺎنُ ﻟَﮫُ ﻗَ ِﺮﯾﻨًﺎ ﻓَﺴَ َ
ﻲ ْاﻟ َﺤﻤِﯿﺪُ{ ،271وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺘﻌﻮذ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ ﯾَ ْﺒ َﺨﻠُﻮ َن َوﯾَﺄْ ُﻣ ُﺮونَ اﻟﻨﱠ َ
ﺎس ﺑِ ْﺎﻟﺒ ُْﺨ ِﻞ َو َﻣ ْﻦ ﯾَﺘ ََﻮ ﱠل ﻓَﺈ ِ ﱠن ﱠ َ ھ َُﻮ ْاﻟ ﻐَﻨِ ﱡ

ﺲ ُ
ﻏﻼَ ًﻣﺎ ﻣ ِْﻦ
ﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَﺎ َل ِﻷ َ ِﺑﻲ طَ ْﻠ َﺤﺔَ :اﻟﺘ َ ِﻤ ْ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َ
ﻲ َ
ﻣﻦ اﻟﺒﺨﻞ واﻟﺸﺢ ﻓﻌﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ" :أ َ ﱠن اﻟﻨﱠ ِﺒ ﱠ
ﻏ ِْﻠ َﻤﺎﻧِ ُﻜ ْﻢ َﯾ ْﺨﺪ ُ ُﻣﻨِﻲ َﺣﺘﱠﻰ أ َ ْﺧ ُﺮ َج ِإﻟَﻰ َﺧ ْﯿ َﺒ َﺮ ،ﻓَﺨ ََﺮ َج ِﺑﻲ أَﺑُﻮ طَ ْﻠ َﺤﺔ َ ُﻣ ْﺮ ِدﻓِﻲَ ،وأَﻧَﺎ ُ
ﺻ ﱠﻠﻰ
ﻏﻼَ ٌم َرا َھ ْﻘﺖُ اﻟ ُﺤﻠُ َﻢ ،ﻓَ ُﻜ ْﻨﺖُ أ َ ْﺧﺪ ُ ُم َرﺳُﻮ َل ﱠ ِ َ
ﺳ ﱠﻠ َﻢ ِإذَا ﻧَﺰَ لَ،
ﷲُ َ
ﻋ َﻠ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﺿ َﻠﻊِ اﻟﺪﱠﯾ ِْﻦَ ،وﻏَﻠَﺒَ ِﺔ
ﻓَ ُﻜ ْﻨﺖُ أ َ ْﺳ َﻤﻌُﮫ ُ َﻛﺜ ً
ﺠْﺰ َواﻟ َﻜﺴَ ِﻞَ ،واﻟﺒ ُْﺨ ِﻞ َواﻟ ُﺠﺒ ِْﻦَ ،و َ
اﻟﮭ ِ ّﻢ َواﻟ َﺤﺰَ ِنَ ،واﻟ َﻌ ِ
ِﯿﺮا ﯾَﻘُﻮ ُل :اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ ِإﻧِّﻲ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ِﻣ َﻦ َ
اﻟﺮ َﺟﺎ ِل".272
ِّ
ﺎر بُ ا ﱠ
ﻟﺰ َﻣﺎنُ ،
وإﻧﺎ إﻟﯿﮫ راﺟﻌﻮن؛ ﻗﺎل ﷺ" :ﯾَﺘَﻘَ َ

ﻓﺎﻟﻨﺎس اﻟﯿﻮم ﯾﺬھﺒﻮن ﺳﻔﺎﻻ ﺳﻔﺎﻻ ﻗﻠﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،واﺷﺘﺪ اﻟﺸﺢ ،ﻓﺈﻧﺎ
ﺺ اﻟﻌَ َﻤﻞَُ ،وﯾ ُْﻠﻘَﻰ اﻟﺸﱡﺢﱡَ ،وﯾَ ْﻜﺜ ُ ُﺮ اﻟ َﮭﺮْ ُج .ﻗَﺎﻟُﻮاَ :و َﻣﺎ اﻟ َﮭﺮْ ُج؟ ﻗَﺎ لَ :اﻟﻘَﺘْ ُﻞ اﻟﻘَﺘْﻞُ" ،273ﻓﻌﯿﺐ إذن أن ﯾﺠﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﯿﻦ اﻹﯾﻤﺎن
َوﯾَ ْﻨ ﻘُ ُ
"ﻻ ﯾَﺠْ ﺘَﻤِ ُﻊ اﻟ ﱡ
واﻟﺸﺢ ﻓﮭﻮ ﻛﻤﻦ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺧﺒﯿﺚ وطﯿﺐ ﻗﻠﻤﺎ ﯾﺠﺘﻤﻌﺎن؛ ﯾﻘﻮل ﺧﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺔ ﷺَ :
ﺸ ﱡﺢ َوا ْ ِﻹﯾ َﻤﺎنُ ﻓِﻲ َﺟ ْﻮفِ َر ُﺟ ٍﻞ
ُﻣ ْﺴﻠ ٍِﻢ".274
وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺎل ﷲ ،واﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ھﻮ إﻻ ﻣﺴﺘﺨﻠﻒ ﻓﯿﮫ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ وﯾﺘﺮﻛﮫ ﺧﻠﻔﮫ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﺛﻢ
ﺳﻮ ِﻟ ِﮫ َوأ َ ْﻧ ِﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠﻤﺎ َﺟﻌَﻠَ ُﻜ ْﻢ ُﻣ ْﺴﺘ َ ْﺨﻠَﻔِﯿ َﻦ ﻓِﯿ ِﮫ ﻓَﺎﻟﱠﺬِﯾ َﻦ
ﷲ ﯾﺮث اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل رﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻟﻄﯿﻒ} :آﻣِ ﻨُﻮا ِﺑﺎ ﱠ ِ َو َر ُ
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ﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ﻟَ ْﻮ آ َﻣﻨُﻮا ﺑِﺎ ﱠ ِ َو ْاﻟﯿَ ْﻮ ِم ْاﻵﺧِ ِﺮ َوأَ ْﻧﻔَﻘُﻮا ِﻣ ﱠﻤﺎ َرزَ ﻗَ ُﮭ ُﻢ ﱠ ُ َوﻛَﺎ َن
آ َﻣﻨُﻮا ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َوأَ ْﻧﻔَﻘُﻮا ﻟَ ُﮭ ْﻢ أَﺟْ ٌﺮ َﻛﺒِ ٌ
}و َﻣﺎذَا َ
ﯿﺮ{  ،وﻛﺬا ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫَ :
ﱠ ُ ﺑِ ِﮭ ْﻢ ﻋَﻠِﯿ ًﻤﺎ ِإ ﱠن ﱠ َ َﻻ ﯾَ ْ
ت ﻣ ِْﻦ ﻟَﺪُ ْﻧﮫ ُ أَﺟْ ًﺮا ﻋَﻈِﯿ ًﻤﺎ{.276
ﻀﺎ ِﻋ ْﻔ َﮭﺎ َوﯾُﺆْ ِ
ﺴﻨَﺔ ً ﯾُ َ
ﻈﻠِ ُﻢ ﻣِﺜْﻘَﺎ َل ذَ ﱠرةٍ َوإِ ْن ﺗ َﻚُ َﺣ َ
وﺑﻌﺪ ھﺬا ﻛﯿﻒ ﯾﻌﻘﻞ أن ﯾﺒﺨﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ھﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﻌﺠﺒﺎ ﻟﮫ ﻛﻞ اﻟﻌﺠﺐ إذ ﯾﻤﻨﻊ ﻓﻀﻞ ﷲ وﯾﺒﺨﻞ ﺑﻤﺎ
ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﮫ وﻻ ھﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﻟﮫ وﻻ ﺻﺎﻧﻊ وھﻮ وﻣﺎﻟﮫ إﻟﻰ ﷲ ﺻﺎﺋﺮ؛
ﻀ ِﻠ ِﮫ ھ َُﻮ
ﺴﺒَ ﱠﻦ اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ َﯾ ْﺒ َﺨﻠُﻮ َن ِﺑ َﻤﺎ آﺗ َﺎ ُھ ُﻢ ﱠ ُ ﻣ ِْﻦ ﻓَ ْ
}و َﻻ َﯾﺤْ َ
وﻗﺪ ﻏﻔﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮرھﺎ رﺑﻨﺎ ﺻﻮرة وﻋﯿﺪ ﻓﻘﺎلَ :
ﺳﯿُ َ
ﻣِﯿﺮ ُ
ﯿﺮ{.277
ﺴ َﻤ َﺎوا ِ
اث اﻟ ﱠ
ض َو ﱠ ُ ِﺑ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤ ُﻠﻮنَ َﺧ ِﺒ ٌ
ت َو ْاﻷَرْ ِ
َﺧﯿ ًْﺮا ﻟَ ُﮭ ْﻢ ﺑَ ْﻞ ھ َُﻮ ﺷ ﱞَﺮ ﻟَ ُﮭ ْﻢ َ
ﻄ ﱠﻮﻗُﻮ َن َﻣﺎ َﺑﺨِ ﻠُﻮا ِﺑ ِﮫ َﯾ ْﻮ َم ْاﻟ ِﻘ َﯿﺎ َﻣ ِﺔ َو ِ ﱠ ِ َ
ﻓﻼﺟﺮم إذ اﻗﺘﺪﯾﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﻜﺮام ﻓﻘﻠﻨﺎ" :اﻟﻠﮭﻢ اﻋﻂ ﻣﻨﻔﻘﺎ ﺧﻠﻔﺎ واﻋﻂ ﻣﻤﺴﻜﺎ ﺗﻠﻔﺎ".
ث(ـ ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوات ﺗﻮزﯾﻌﺎ ﻋﺎدﻻ ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ،وﯾﺮاﻋﻰ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺴﻠﯿﻢ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺚ
ﻋﻠَﻰ َرﺳُﻮ ِﻟ ِﮫ ْ
ﻣِﻦ أ َ ْھ ِﻞ ْاﻟﻘُ َﺮى ﻓَﻠِﻠﱠ ِﮫ َوﻟِﻠﺮﱠ ﺳُﻮ ِل َو ِﻟﺬِي
ﻋﻠﯿﮭﺎ رﺑﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻲءَ } :ﻣﺎ أَﻓَﺎ َء ﱠ ُ َ
ﻋ ْﻨﮫُ
اﻟﺮ ُ
ﻲ َﻻ ﯾَ ُﻜﻮ َن دُوﻟَﺔ ً ﺑَ ْﯿ َﻦ ْاﻷ َ ْﻏﻨِﯿَﺎ ِء ﻣِ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َو َﻣﺎ آﺗ َﺎ ُﻛ ُﻢ ﱠ
ﺳﻮ ُل ﻓَ ُﺨﺬُوهُ َو َﻣﺎ ﻧ ََﮭﺎ ُﻛ ْﻢ َ
ِﯿﻦ َوا ْﺑ ِﻦ اﻟﺴﱠ ﺒِﯿ ِﻞ ﻛَ ْ
ْاﻟﻘُ ْﺮﺑَﻰ َو ْاﻟﯿَﺘ َﺎ َﻣﻰ َو ْاﻟ َﻤﺴَﺎﻛ ِ
ب{ ، 278ﻓﯿﺆﺧﺬ ﻣﻦ ھﺬا أن ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ:
ﻓَﺎ ْﻧﺘ َ ُﮭﻮا َواﺗﱠﻘُﻮا ﱠ َ إِ ﱠن ﱠ َ َ
ﺷﺪِﯾﺪ ُ ْاﻟ ِﻌﻘَﺎ ِ

 / 270اﻵﯾﺘﺎن  37و  38ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
 / 271اﻵﯾﺘﺎن  22و  23ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﯾﺪ.
ﻲ ٍ ﻟ ِْﻠﺨِ ﺪْ َﻣ ِﺔ.
اﻟﺠ َﮭﺎ ِد َواﻟ ِ ّ
 / 272أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
ب ِ
ﺴﯿَ ِﺮ ،ﺑَﺎبُ َﻣ ْﻦ ﻏَﺰَ ا ِﺑ َ
ﺼﺒِ ّ
َ
ُ
ﺴﺨَﺎءَِ ،و َﻣﺎ ﯾُ ْﻜ َﺮهُ ﻣِﻦَ اﻟﺒ ُْﺨ ِﻞ.
ﻖ َواﻟ ﱠ
 / 273أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
ب اﻷد َ ِ
ب ،ﺑَﺎبُ ُﺣ ْﺴ ِﻦ اﻟ ُﺨﻠ ِ
َ
ْ
ﻋﻨﮫُ.
 / 274أﺧﺮﺟﮫ ا ﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪهُ :ﻣ ْﺴﻨَﺪُ ْاﻟ ُﻤ ْﻜﺜ ِِﺮﯾ َﻦ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﻲ ﷲُ َ
ﺼ َﺤﺎﺑَﺔُِ ،ﻣ ْﺴﻨَﺪُ أﺑِﻲ ھ َُﺮﯾ َْﺮة َ َر ِ
ﺿ َ
 / 275اﻵﯾﺔ  7ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﯾﺪ.
 / 276اﻵﯾﺘﺎن  39و  40ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
 / 277اﻵﯾﺔ  180ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.
 / 278اﻵﯾﺔ  7ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ.
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ﺳﻮ ِل َو ِﻟﺬِي ْاﻟﻘُﺮْ ﺑَﻰ
ِﻠﺮ ُ
ﺳﻮ ِﻟ ِﮫ ِﻣ ْﻦ أ َ ْھ ِﻞ ْاﻟﻘُ َﺮى ﻓَﻠِﻠﱠ ِﮫ َوﻟ ﱠ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻹﺣﺴﺎن ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫَ } :ﻣﺎ أَﻓَﺎ َء ﱠ ُ ﻋَﻠَﻰ َر ُ
ﺴﺒِﯿ ِﻞ{.
ﺴﺎﻛِﯿ ِﻦ َوا ْﺑ ِﻦ اﻟ ﱠ
َو ْاﻟﯿَﺘ َﺎ َﻣﻰ َو ْاﻟ َﻤ َ



َﻲ َﻻ ﯾَ ُﻜﻮ َن دُوﻟَﺔً ﺑَ ْﯿ َﻦ ْاﻷ َ ْﻏﻨِﯿَﺎ ِء ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ{.
اﻟﻌﺪل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻮل رﺑﻨﺎ} :ﻛ ْ



اﻟﺮ ُ
اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﺮﺿﻰ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﻋﺰ وﺟﻞَ } :و َﻣﺎ آﺗ َﺎ ُﻛ ُﻢ ﱠ
ﺳﻮ ُل ﻓَ ُﺨﺬُوهُ َو َﻣﺎ ﻧَ َﮭﺎﻛُ ْﻢ َ
ﻋ ْﻨﮫُ ﻓَﺎ ْﻧﺘ َ ُﮭﻮا َواﺗﱠﻘُﻮا ﱠ َ إِ ﱠن ﱠ َ
ب{.
َ
ﺷﺪِﯾﺪُ ْاﻟ ِﻌﻘَﺎ ِ

ج(ـ ﻓﻘﺪان اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ،وﻧﺬﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻛﺬا اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ
َﻤْﺲَ :رد ﱡ اﻟﺴﱠﻼَ ِمَ ،و ِﻋﯿَﺎدَةُ
اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ؛ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ رﺳﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﻘﻮﻟﮫَ " :ﺣ ﱡﻖ اﻟ ُﻤ ْﺴﻠ ِِﻢ ﻋَﻠَﻰ اﻟ ُﻤ ْﺴﻠ ِِﻢ ﺧ ٌ
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"و ﱠ ِ ﻻَ ُﯾﺆْ ﻣِ ﻦَُ ،و ﱠ ِ ﻻَ ُﯾﺆْ ِﻣﻦَُ ،و ﱠ ِ ﻻَ ُﯾﺆْ ﻣِ ُﻦ ﻗِﯿﻞَ:
ﯾﺾَ ،وا ِﺗ ّ َﺒﺎ عُ اﻟ َﺠﻨَﺎﺋ ِِﺰَ ،و ِإ َﺟﺎ َﺑﺔُ اﻟﺪﱠﻋ َْﻮ ِةَ ،وﺗ َ ْﺸ ِﻤﯿﺖُ اﻟﻌَ ِ
اﻟ َﻤ ِﺮ ِ
ﺎطِﺲ"  ،وﻗﻮﻟﮫَ :
ﺎرهُ َﺑ َﻮاﺋِﻘَﮫُ" ،280وﻗﻮﻟﮫ أﯾﻀﺎ" :اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻢ أ َ ُﺧﻮ اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻢ ﻻَ َﯾ ْ
ﻈ ِﻠ ُﻤﮫُ َو ﻻَ ﯾُ ْﺴﻠِ ُﻤﮫُ" ،281وﺟﺎء
َو َﻣ ْﻦ َﯾﺎ َر ُ
ﺳﻮ َل ﱠ ِ؟ ﻗَﺎلَ :اﻟﱠﺬِي ﻻَ ﯾَﺄْ َﻣ ُﻦ َﺟ ُ
ﺎر ُﻛ ْﻢ أ َ ْن ﺗَﺒَ ﱡﺮو ُھ ْﻢ َوﺗُ ْﻘ ِﺴ ُ
ﻄﻮا ِإﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ إِ ﱠن ﱠ َ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب رﺑﻨﺎَ ﴿ :ﻻ ﯾَ ْﻨ َﮭﺎ ُﻛ ُﻢ ﱠ ُ ﻋَ ِﻦ اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ ﻟَ ْﻢ ﯾُﻘَﺎﺗِﻠُﻮ ُﻛ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟﺪِّﯾ ِﻦ َوﻟَ ْﻢ ﯾ ُْﺨ ِﺮ ُﺟﻮ ُﻛ ْﻢ ﻣ ِْﻦ ِدﯾَ ِ
ﯾُﺤِ ﺐﱡ ْاﻟ ُﻤ ْﻘﺴِﻄِﯿﻦَ ﴾ ،282واﻟﺒﺮ واﻟﻘﺴﻂ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻣﺮ ﺑﺘﺤﻘﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻞ؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎَ } :وﺗ َﻌَ َﺎوﻧُﻮا ﻋَﻠَﻰ ْاﻟﺒِ ِ ّﺮ َواﻟﺘ ﱠ ْﻘ َﻮى{،283
وﻗﺎل} :ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا ُﻛﻮﻧُﻮا ﻗَ ﱠﻮاﻣِﯿﻦَ ِ ﱠ ِ ُ
ﺷ َﮭﺪَا َء ﺑِ ْﺎﻟ ِﻘﺴْﻂِ {.284
ح(ـ اﻟﻌﻜﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ اﻷﻋﻤﻰ اﻟﺬي ﯾﮭﺪم ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﯾﻮﻗﻊ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ وﺣﻞ ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮫ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ
ﺣﺼﻞ ﻟﻘﺎدة اﻟﻤ ﺮﺑﯿﻦ ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻛﺄﻧﮭﺎ اﻟﺼﺮح اﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻐﺮﻗﮫ
اﻟﻄﻮﻓﺎن،
وﻟﻨﻘﻞ إن أﻛﺒﺮ ﻣﺼﯿﺒﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ ھﻮ ﺳﻠﺐ اﻟﺮوح ﻏﺬاءھﺎ اﻟﻼزم ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﯿﻮم ﯾﮭﺮع وراء اﻟﻤﺎدﯾﺎت ﻛﺄﻧﮫ ﻣﺨﻠﺪ ﻓﯿﮭﺎ
ﻓﻨﺴﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﯿﻢ وﻧُﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺬات وﺗﺰﻛ ﯿﺔ اﻟﻤﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﻤﻠﺬات وﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﮭﺪف وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺎت ﻓﺈﻧﺎ
وإﻧﺎ إﻟﯿﮫ راﺟﻌﻮن.
خ(ـ اﻻﻧﺴﻼخ واﻹھﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎﺳﺮ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺒﺐ ﻓﻲ
اﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺑﺌﺔ اﻟﻔﺘﺎﻛﺔ وﻓﺸﻮ اﻷﻣﺮاض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﯿﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﺣﯿﺎة ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻮت آﺧﺮﯾﻦ وﻏﻨﻰ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻓﺎﻗﺔ اﻟﻀﻌﻔﺎء وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﻢ ﻓﮭﻮ ﻣﻦ ظﻠﻢ وطﻐﯿﺎن اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎَ } :
ظ َﮭ َﺮ
ﺴ َﺒ ْ
ﻋ ِﻤ ﻠُﻮا َﻟﻌَ ﱠﻠ ُﮭ ْﻢ َﯾﺮْ ِﺟ ُﻌﻮنَ{ 285وﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﻓﺴﺎد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺖ أ َ ْﯾﺪِي اﻟﻨﱠ ِ
ﺾ اﻟﱠﺬِي َ
ﺎس ِﻟ ُﯿﺬِﯾﻘَ ُﮭ ْﻢ َﺑ ْﻌ َ
ﺴﺎد ُ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺒ ِ ّﺮ َو ْاﻟ َﺒﺤْ ِﺮ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َ
ْاﻟﻔَ َ
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻣﻦ ھﻮاء وﺗﺮﺑﺔ وﻣﺎء ﻛﻤﺎ وﻛﯿﻔﺎ ،ﻛﻞ ھﺬا وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ واﻟﻤﻀﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز ﻟﻨﺎ ﻣﺪى اﻟﻈﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي
ﺗﻌﯿﺸﮫ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ.
د(ـ اﻟﺠﺸﻊ واﻻﺣﺘﻜﺎر واﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺬات  ،...وھﺬا ﻛ ﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﺄﺧﻼق اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻌﯿﻖ ﻻﺷﻚ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺸﺮ وﺗﻘﻠﺐ ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﺤﯿﺎة ،ﻓﺎﻧﻌﺪام اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﯾﺘﯿﺢ ﺗﻮاﺟﺪ ھﺬه اﻟﻤﻀﺎر وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺴﺒﺔ
 / 279ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
 / 280ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
 / 281ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
 / 282ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
 / 283اﻵﯾﺔ  3ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة.
 / 284اﻵﯾﺔ  9ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة.
 / 285اﻵﯾﺔ  40ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺮوم.
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اﻟﺬي ﻓﺮﺿﮫ رﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫَ } :و ْﻟﺘَﻜُ ْﻦ ﻣِ ْﻨ ُﻜ ْﻢ أ ُ ﱠﻣﺔٌ ﯾَ ْﺪﻋُﻮ َن إِﻟَﻰ ْاﻟ َﺨﯿ ِْﺮ َوﯾَﺄْ ُﻣ ُﺮو َن ﺑِ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮوفِ َوﯾَ ْﻨ َﮭ ْﻮ َن ﻋَ ِﻦ ْاﻟ ُﻤ ْﻨﻜ َِﺮ َوأُوﻟَﺌِﻚَ ُھ ُﻢ
ْاﻟ ُﻤ ْﻔﻠِ ُﺤﻮنَ{ ، 286ﻓﮭﻮ ﻣﻦ أﻧﺠﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻘﻄﻊ داﺑﺮ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺆﺗﻮن اﻟﻨﺎس ﻧﻘﯿﺮا وﺑﮭﻢ طﻤﻊ وﻧﮭﻢ واﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻄﺒﻊ اﻟﺨﺒﯿﺚ
ُﻮر
}و ِإﻧﱠﮫُ ِﻟﺤُﺐّ ِ ْاﻟ َﺨﯿ ِْﺮ ﻟَ َ
ﺸﺪِﯾﺪٌ أَﻓَ َﻼ َﯾ ْﻌﻠَ ُﻢ ِإذَا ُﺑ ْﻌﺜ َِﺮ َﻣﺎ ﻓِﻲ ْاﻟﻘُﺒ ِ
ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺤﺒﻮن ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺎ ﯾﺤﺒﻮن ﻷﻧﻔﺴﮭﻢ؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎَ :
ُور ِإ ﱠن َرﺑﱠ ُﮭ ْﻢ ِﺑ ِﮭ ْﻢ َﯾ ْﻮ َﻣﺌِ ٍﺬ َﻟ َﺨ ِﺒﯿﺮٌ {.287
ﺼ َﻞ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟ ﱡ
َو ُﺣ ِ ّ
ﺼﺪ ِ
ذ(ـ اﻟﺘﺤﺮر واﻟﺘﮭﺮب ﻣﻦ أداء ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻮﺳﻊ اﻟﮭﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻐﻨﻲ واﻟﻔﻘﯿﺮ ﻓﯿﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﻈﻠﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ واﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻼءم واﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺼﺪَﻗَﺎ ُ
ﯿﻦ َو ْاﻟﻌَﺎﻣِ ﻠِﯿﻦَ
اﻹﻻھﯿﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮل ﷲ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎده} :إِﻧﱠ َﻤﺎ اﻟ ﱠ
ت ﻟ ِْﻠﻔُﻘَ َﺮا ِء َو ْاﻟ َﻤﺴَﺎ ِﻛ ِ
288
ﻲ
ﺳﺒِﯿ ِﻞ ﱠ ِ َوا ْﺑ ِﻦ اﻟ ﱠ
ﻋﻠَ ْﯿ َﮭﺎ َو ْاﻟ ُﻤ َﺆﻟﱠﻔَ ِﺔ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﮭ ْﻢ َوﻓِﻲ ِ ّ
اﻟﺮﻗَﺎ ِ
َ
ﺴﺒِﯿ ِﻞ ﻓَ ِﺮﯾ َ
َﺎرﻣِﯿ َﻦ َوﻓِﻲ َ
ب َو ْاﻟﻐ ِ
ﻀﺔ ً ِﻣ َﻦ ﱠ ِ َو ﱠ ُ ﻋَﻠِﯿ ٌﻢ َﺣﻜِﯿ ٌﻢ{  ،وﻗﻮﻟﮫ} :ﻛَ ْ
َﻻ ﯾَ ُﻜﻮنَ دُوﻟَﺔ ً ﺑَ ْﯿ َﻦ ْاﻷ َ ْﻏﻨِﯿَﺎ ِء ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ{.289
ﻓﻔﺮﯾﻀﺔ اﻟﺰﻛﺎة وا ﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻨﮭﺞ رﺑﺎﻧﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﻮاﺟﺐ واﻟﻤﺴﺘﺤﺐ
وﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺨﯿﺮ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎ} :ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا ﱠ َ َﻣﺎ ا ْﺳﺘ َ َ
ﻄ ْﻌﺘ ُ ْﻢ َوا ْﺳ َﻤ ُﻌﻮا َوأَطِﯿ ُﻌﻮا َوأ َ ْﻧ ِﻔﻘُﻮا َﺧﯿ ًْﺮا ِﻷ َ ْﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ْﻢ َو َﻣ ْﻦ ﯾُﻮقَ ُ
ﺷ ﱠﺢ
ﻧَ ْﻔ ِﺴ ِﮫ ﻓَﺄُوﻟَﺌِﻚَ ُھ ُﻢ ْاﻟ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤﻮنَ{ ، 290وﻻ ﯾﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺮء إذا ﻗﺎل إن ﻓﺮﯾﻀﺔ اﻟﺰﻛﺎة وﺣﺪھﺎ ﻛﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴﺒﺔ ھﺎﻣﺔ وﻣﺆﺷﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻗﺪ
ﯾﻌﺎدل ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﮭﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
واﻟﻀﻐﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻨﮭﺎ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﺗﺠﺎه اﻟ ﻐﻨﻲ ﺑﻠﮫ أن اﻟﻔﻘﺮ ﺟﺎء ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ اﻟﺬي ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺧﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺔ ﯾﺘﻌﻮذ ﻣﻨﮫ دﺑﺮ اﻟﺼﻼة
291
ﺲ
ﻋﺬَا ِ
ﺑﻘﻮﻟﮫ" :اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ إِﻧِّﻲ أ َﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮَ ،و ْاﻟﻔَ ْﻘ ِﺮَ ،و َ
ب ْاﻟﻘَﺒ ِْﺮ"  ،وﻛﺎن ﯾﻘﻮل" :اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ إِﻧِّﻲ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ ْاﻟ ُﺠﻮعِ ،ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﺑِﺌْ َ
ﺖ ْاﻟﺒِ َ
ﻄﺎﻧَﺔُ".292
ﺴ ِ
اﻟﻀ ِﱠﺠ ﯿ ُﻊَ ،وأَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِ َﻦ ْاﻟﺨِ ﯿَﺎﻧَﺔِ ،ﻓَﺈِﻧﱠ َﮭﺎ ﺑِﺌْ َ

ﻓﻘﺪ ظﮭﺮ ﻟﻠﻌﯿﺎن وﻟﻠﻌﺎدي واﻟﺒﺎدي أن اﻟﻨﺎس ﺧﺎﻧﻮا ﻋﮭﺪ رﺑﮭﻢ وﻧﺴﻮا ﺣﻖ إﺧﻮاﻧﮭﻢ ﻓﺬﻟﮭﻢ ﷲ وﺳﻠﻂ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻋﺪوا ﻣﻦ
ﻏﯿﺮھﻢ واﺑﺘﻠﻮا ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﮭﻢ وﻣﻦ ﺧﻠﻔﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺟﻠﺪﺗﮭﻢ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺒﻼﯾﺎ ،وأي ظﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن ﯾﺴﯿﺮ اﻟﻐﻨﻲ أﻣﯿﺎﻻ
ﻟﯿﮭﻀﻢ اﻟﻄﻌﺎم وﯾﺠﻮل اﻟﻔﻘﯿﺮ وﯾﺴﯿﺮ أﻣﯿﺎﻻ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻤﺎ ﯾﺴﺪ ﺑﮫ ﺟﻮﻋﺘﮫ وﯾﺴﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻮرﺗﮫ؟ ﻓﺈﻧﺎ

وإﻧﺎ إﻟﯿﮫ راﺟﻌﻮن.

ر(ـ اﻻﻧﺴﯿﺎق ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺔ )اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ( ﻣﺘﺠﮭﺔ ﻧﺤﻮ دﺣﺾ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﮫ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻔﻀﻲ إﻟﻰ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﺼﻲ اﻟﻀﻌﯿﻒ وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺎدي اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪﯾﻦ أو ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺸﻌﻮب
وﻋﺎداﺗﮭﺎ ،وھﻮ ﻋﯿﻦ اﻟﻈﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺸﮫ ﻓﺌﺔ ﻋﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻﺿﻄﮭﺎد واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻓﻲ
ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ واﻟﻌﺰﻟﺔ وﻣﺎ ﺧﻔﻲ أﻋﻈﻢ.
ز(ـ وﺟﻮد ﺛﻐﺮات ﻛ ﺒﯿﺮة إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ھﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺮاھﻦ ،ﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﻟﺠﻮﺋﮫ ﻟﻠﺪﻋﺎوى وﺳﻠﻮﻛﮫ ﻟﻠﻤﺴﺎطﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﻛﺬا اﻟﺤﯿﻒ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻟﺒﻌﻀﮭﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ
واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻻ ﯾﻜﻔﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻷﺻﺤﺎﺑﮭﺎ رﻏﻢ رﺟﺤﺎن اﻟﺒﯿﻨﺎت وﺗﻀﺎﻓﺮ اﻷدﻟﺔ واﻟﺤﺠﺞ
 / 286اﻵﯾﺔ  104ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.
 / 287اﻵﯾﺎت  8ـ  9ـ  10ـ  11ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻌﺎدﯾﺎت.
 / 288اﻵﯾﺔ  60ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.
 / 289ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
 / 290اﻵﯾﺔ  16ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ.
ْ
ْ
َ
 / 291أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪهُ :ﻣ ْﺴﻨَﺪُ اﻟﺒَﺼ ِْﺮ ﯾِّﯿﻦََ ،ﺣﺪ ُ
ث ْﺑ ِﻦ ﻛَﻠَﺪَةَ.
ﺎر ِ
ِﯾﺚ أﺑِﻲ ﺑَﻜ ََﺮة َ ﻧُﻔَﯿْﻊِ ﺑ ِْﻦ اﻟ َﺤ ِ
ْ
َ
ب ْاﻟ ِﻮﺗ ِﺮ ،ﺑَﺎبٌ ﻓِﻲ ِاﻻ ْﺳﺘِﻌَﺎذةِ.
 / 292أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ داود ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ :ﺑَﺎبُ ﺗ َ ْﻔ ِﺮﯾﻊِ أَﺑ َْﻮا ِ
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اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺎت اﻻﺟﺘﮭﺎد واﻟﺘﻨﺰﯾﻞ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺴﺮ
ﻟﻨﺎ ﺷﺮﺧﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻤﮭﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ؛
ﻀﯿْﺖَ
ﻗﺎل رﺑﻨﺎ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻓ ََﻼ َو َرﺑِّﻚَ َﻻ ﯾُﺆْ ﻣِ ﻨُﻮ َن َﺣﺘﱠﻰ ﯾُ َﺤ ِ ّﻜ ُﻤﻮكَ ﻓِﯿ َﻤﺎ ﺷَ َﺠ َﺮ ﺑَ ْﯿﻨَ ُﮭ ْﻢ ﺛ ُ ﱠﻢ َﻻ ﯾَ ِﺠﺪُوا ﻓِﻲ أ َ ْﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ َﺣ َﺮ ًﺟﺎ ﻣِ ﱠﻤﺎ ﻗَ َ
َوﯾُﺴَ ِﻠّ ُﻤﻮا ﺗ َ ْﺴﻠِﯿ ًﻤﺎ{.293
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ
أ(ـ ﻗﻠﺔ اﻟﻮﺟﻞ وﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﺎ ﻋﻈﻤﮫ ﷲ وﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺎ ﺣﻘﺮه ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ا ﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻗﻞ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﮭﯿﻨﺔ وﯾﺘﺬﻛﺮ
﴿و َﻣﺎ َھ ِﺬ ِه
زواﻟﮭﺎ وﻓﻨﺎءھﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻵﺧﺮة ھﻤﮫ وﺷﻐﻠﮫ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺎﺗﮫ وﺳﻜﻨﺎﺗﮫ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل رﺑﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰَ :
294
ﻚ ﻣِﻦَ ْاﻷُوﻟَﻰ﴾.295
﴿وﻟَ ْﻶﺧِ َﺮة ُ َﺧﯿ ٌْﺮ ﻟَ َ
ْاﻟ َﺤﯿَﺎة ُ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ إِ ﱠﻻ ﻟَ ْﮭ ٌﻮ َوﻟَﻌِﺐٌ َو ِإ ﱠن اﻟﺪ َ
ﻲ اﻟْ َﺤﯿَ َﻮا ُن ﻟَ ْﻮ ﻛَﺎﻧُﻮا ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ﴾  ،وﻗﺎلَ :
ﱠار ْاﻵﺧِ َﺮة َ ﻟَ ِﮭ َ
وھﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن وإدراك ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ وﺗﺰﻛﯿﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ واﻟﺪﯾﻦ
ﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَﺎ َل
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ ﻋَﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﻲ َ
اﻟﻘﻮﯾﻢ ،وھﻮ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد وذاﺗﮫ أوﻻ واﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﺛﺮ "أ َ ﱠن اﻟﻨﱠﺒِ ﱠ
ﻋﺰَ ﻓَ ْ
ﻋﻦ اﻟﺪ ﱡ ْﻧﯿَﺎ؛
ْﻒ أ َ ْ
ﺖ ﻧَ ْﻔﺴِﻲ َ
ﻖ َﺣﻘِﯿﻘَﺔٌ ،ﻓَ َﻤﺎ َﺣﻘِﯿﻘَﺔ ُ إﯾ َﻤﺎﻧِﻚَ ؟ ﻗَﺎلََ :
ﺻﺒَﺤْﺖ؟ ﻗَﺎلَُ :ﻣﺆْ ﻣِ ﻨًﺎ َﺣﻘﺎ .ﻗَﺎلَ :ﻟِ ُﻜ ِّﻞ َﺣ ّ ٍ
ﺎرﺛَﺔَ :ﯾَﺎ َﺣ ِ
ِﻟ َﺤ ِ
ﺎرﺛَﺔَُ ،ﻛﯿ َ
296
ﻋ َﺮ ْﻓﺖ ﻓَ ْﺎﻟﺰَ ْم"  .ﻓﺈذا ﻛﺎن
ﺳﻠﱠ َﻢَ :
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﻲ َ
ﻓَﺎ ْﺳﺘ ََﻮى ِﻋ ْﻨﺪِي َﺣ َﺠ ُﺮھَﺎ َوذَ َھ ُﺒ َﮭﺎَ ،وﻛَﺄَﻧِّﻲ ﻧَﺎظِ ٌﺮ إﻟَﻰ ﻋَﺮْ ِش َر ِّﺑﻲ .ﻓَﻘَﺎ َل ﻟَﮫُ اﻟﻨﱠ ِﺒ ﱡ
اﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﺣﻘﺎ ظﮭﺮ ﻟﻠﻤﺘﺒﺼﺮ أن اﻟﺪﻧﯿﺎ وﻣﻠﺬاﺗﮭﺎ ﻛﻤﺎء أﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﺎﺧﺘﻠﻂ ﺑﮫ ﻧﺒﺎت اﻷرض ﻓﺄﺻﺒﺢ ھﺸﯿﻤﺎ ﺗﺬروه
اﻟﺮﯾﺎح ،وإذا ﻛﺎن ﻣﺠﺎزا ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻈﺮ؛ إذ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻮﺗﮫ إﻟﯿﮫ واﻟﺤﻤﺪ

رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.

ب(ـ ﺧﻠﻮ اﻟﺠﻮارح ﻣﻦ ذﻛﺮ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ؛ ﻓﺎﻟﻘﻠﻮب إذا ﻻﻧﺖ ،ﻻﻧﺖ اﻷﯾﺪي ﻓﺘﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺣﺴﺎب ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻋﻄﺎﯾﺎ ﻣﻮدع ،وﯾﻠﻔﺖ
َﺐ أَ ْھ ُﻞ
ﺎﺟ ِﺮﯾ َﻦ أَﺗ َْﻮا َر ُ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋَﻠَ ْﯿ ِﮫ َوﺳَﻠﱠ َﻢ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا :ذَھ َ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ" :أ َ ﱠن ﻓُﻘَ َﺮا َء ْاﻟ ُﻤ َﮭ ِ
ﺳﻮ َل ﷲِ َ
ﺼﺪﱠﻗُﻮنَ َو َﻻ
ﻮر ﺑِﺎﻟﺪ َﱠر َﺟﺎ ِ
ﺼﻠِّﻲَ ،وﯾَ ُ
ﺼﻮ ُﻣﻮنَ َﻛ َﻤﺎ ﻧَ ُ
ت ْاﻟﻌُﻠَﻰَ ،واﻟﻨﱠﻌ ِ
ﺼﻮ ُمَ ،وﯾَﺘ َ َ
ﺼﻠﱡﻮنَ َﻛ َﻤﺎ ﻧُ َ
ِﯿﻢ ْاﻟ ُﻤﻘ ِِﯿﻢ ،ﻓَﻘَﺎلََ :و َﻣﺎ ذَاكَ؟ ﻗَﺎﻟُﻮا :ﯾُ َ
اﻟﺪﱡﺛ ُ ِ
ﺳﺒَﻘَ ُﻜ ْﻢ َوﺗ َ ْﺴﺒِﻘُﻮنَ ﺑِ ِﮫ َﻣ ْﻦ
ﻋ ِﻠّ ُﻤ ُﻜ ْﻢ َ
ﺼﺪﱠقَُ ،وﯾُ ْﻌﺘِﻘُﻮنَ َو َﻻ ﻧُ ْﻌﺘِﻖُ  ،ﻓَﻘَﺎ َل َر ُ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َوﺳَﻠﱠ َﻢ :أَﻓَ َﻼ أ ُ َ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َ
ﺷ ْﯿﺌًﺎ ﺗ ُﺪ ِْر ُﻛﻮ َن ﺑِ ِﮫ َﻣ ْﻦ َ
ﺳﻮ َل ﷲِ َ
ﻧَﺘ َ َ
ﺴﺒِّﺤُﻮنَ َو ﺗُ َﻜﺒِّ ُﺮو َن َوﺗ َﺤْ َﻤﺪُونَ
ﺑَ ْﻌﺪَ ُﻛ ْﻢ َو َﻻ ﯾَ ُﻜﻮ ُن أ َ َﺣﺪ ٌ أ َ ْﻓ َ
ﺻﻨَ ْﻌﺘ ُ ْﻢ؟ ﻗَﺎﻟُﻮا :ﺑَﻠَﻰ ﯾَﺎ َرﺳُﻮ ُل ﷲ ِ ﻗَﺎلَ :ﺗ ُ َ
ﺻﻨَ َﻊ ﻣِﺜْ َﻞ َﻣﺎ َ
ﻀ َﻞ ﻣِ ْﻨ ُﻜ ْﻢ إِ ﱠﻻ َﻣ ْﻦ َ
ﺳﻤِ َﻊ
ﺎﺟ ِﺮﯾﻦَ إِﻟَﻰ َر ُ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َ
ﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮاَ :
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﺻﺎﻟِﺢٍ :ﻓ ََﺮ َﺟ َﻊ ﻓُﻘ ََﺮا ُء ْاﻟ ُﻤ َﮭ ِ
ﺳﻮ ِل ﷲِ َ
ﺻ َﻼةٍ ﺛ َ َﻼﺛًﺎ َوﺛَ َﻼﺛِﯿﻦَ َﻣ ﱠﺮة ً .ﻗَﺎ َل أَﺑُﻮ َ
دُﺑ َُﺮ ُﻛ ِّﻞ َ
ﻀ ُﻞ ﷲِ ﯾُﺆْ ﺗِﯿ ِﮫ َﻣ ْﻦ َﯾﺸَﺎ ُء".297
ﺳﻠﱠ َﻢ :ذَﻟِﻚَ ﻓَ ْ
ِإ ْﺧ َﻮاﻧُﻨَﺎ أ َ ْھ ُﻞ ْاﻷ َ ْﻣ َﻮا ِل ِﺑ َﻤﺎ ﻓَﻌَ ْﻠﻨَﺎ ،ﻓَﻔَ َﻌﻠُﻮا ﻣِﺜْﻠَﮫُ ،ﻓَﻘَﺎ َل َر ُ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﺳﻮ ِل ﷲِ َ
ﻓﺒﺎﻟﺨﻠﻮ اﻟﺬي ﺳﻠﻒ ﺗﻤﺮض اﻟﻘﻠﻮب وﯾﺼﯿﺒﮭﺎ اﻟﺘﻠﻒ ،وﺗﺄﺗﯿﮭﺎ اﻟﻘﺴﻮة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﻛﺎﻟﺤﺠﺎرة أو أﺷﺪ ﻗﺴﻮة؛ ﻗﺎل
َﺎب ﻣِ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ
رﺑﻨﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ} :أﻟﻢ ﯾﺎن أَﻟَ ْﻢ ﯾَﺄْ ِن ﻟِﻠﱠﺬِﯾ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا أ َ ْن ﺗ َْﺨ َ
ﻖ َو َﻻ ﯾَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﻛَﺎﻟﱠﺬِﯾﻦَ أُوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜﺘ َ
ﺸ َﻊ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﮭ ْﻢ ِﻟ ِﺬ ْﻛ ِﺮ ﱠ ِ َو َﻣﺎ ﻧَﺰَ َل ﻣِ َﻦ ْاﻟ َﺤ ّ ِ
 / 293اﻵﯾﺔ  64ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
 / 294اﻵﯾﺔ  64ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت.
 / 295اﻵﯾﺔ  4ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ.
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ي .وھﻮ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ:
ﺼ ِﺎر ﱡ
ﺎرث ﺑْﻦُ َﻣﺎﻟِﻚٍ اﻷﻧ َ
 / 296أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻤﮫ اﻟﻜﺒﯿﺮ :ﺑَﺎبُ اﻟﺤﺎءِ  ،اﻟ َﺤ ِ
ﺎن َواﻟﺮﱡ ؤْ َﯾﺎ ،وﻗﺪ ورد ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﻓﺮي اﻹﺷﺒﯿﻠﻲ
اﻹﯾ َﻤ ِ
ِﻛﺘ َﺎبُ ْ ِ
اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ رﺣﻤﮫ ﷲ )ت543ھـ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ـ ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻨﺔ
)1424ھـ2003/م( ،ج ،2 :ص.442 :
ْ
ّ
ْ
َ
َ
َ
ﺻﻔﺘِﮫِ.
اﺿﻊِ اﻟﺼﱠﻼة َ ،ﺑَﺎ ُ
ب ا ْﺳﺘِﺤْ ﺒَﺎ ِ
ب اﻟ ِﺬﻛ ِﺮ ﺑَ ْﻌﺪ َ اﻟﺼﱠﻼةِ َوﺑَﯿَﺎ ِن ِ
ﺎﺟ ِﺪ َو َﻣ َﻮ ِ
ﺴ ِ
 / 297أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘَﺎبُ اﻟ َﻤ َ
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ﻓَ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ُﻢ ْاﻷ َ َﻣﺪُ ﻓَﻘَﺴَ ْ
ِﯿﺮ ﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ ﻓَﺎ ِﺳﻘُﻮنَ{ ،298وﺟﺎء ﻋﻨﺪ إﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺎﺗﮫ أﻧﮫ ﺑﻠﻐﮫ" :أ َ ﱠن
ﺖ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﮭ ْﻢ َو َﻛﺜ ٌ
ﻄﺎ َل َ
ِﻲ ﺑَﻌِﯿﺪٌ ِﻣ َﻦ ﱠ َِ ،وﻟَﻜ ِْﻦ َﻻ ﺗ َ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنََ ،و َﻻ
ﻋِﯿﺴَﻰ ا ْﺑ َﻦ َﻣﺮْ ﯾَ َﻢ ﻛَﺎنَ ﯾَﻘُﻮلَُ :ﻻ ﺗ ُ ْﻜﺜ ُِﺮوا ْاﻟﻜ ََﻼ َم ﺑِﻐَﯿ ِْﺮ ِذ ْﻛ ِﺮ ﱠ ِ ﻓَﺘ َ ْﻘ ُ
ﺴ َﻮ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻜ ْﻢ ،ﻓَﺈ ِ ﱠن ْاﻟﻘَ ْﻠ َ
ﺐ ْاﻟﻘَﺎﺳ َ
ﺎس ﻛَﺄَﻧﱠ ُﻜ ْﻢ أَرْ َﺑﺎبٌ َ ،وا ْﻧ ُ
ﺗ َ ْﻨ ُ
ﺎس ُﻣ ْﺒﺘَﻠًﻰ َو ُﻣﻌَﺎﻓًﻰ ،ﻓَﺎرْ َﺣ ُﻤﻮا أَ ْھ َﻞ ْاﻟ َﺒ َﻼءِ ،
ب اﻟﻨﱠ ِ
ﻈ ُﺮوا ﻓِﻲ ذُﻧُﻮ ِ
ﻋ ِﺒﯿﺪٌ ،ﻓَﺈِﻧﱠ َﻤﺎ اﻟﻨﱠ ُ
ﻈ ُﺮوا ﻓِﻲ ذُﻧُﻮ ِﺑ ُﻜ ْﻢ ﻛَﺄَﻧﱠﻜُ ْﻢ َ
ﻋﻠَﻰ ْاﻟﻌَﺎﻓِﯿَ ِﺔ ".299
َواﺣْ َﻤﺪُوا ﱠ َ َ
وھﻜﺬا ﯾﺤﺮم أﺻﺤﺎب ھﺬه اﻟﻘﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻜﺮم واﻟﺴﺨﺎء واﻟﺠﻮد واﻟﻌﻄﺎء؛ ﻷﻧﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺨﺸﻮن اﻟﻔﻘﺮ ﻛﺨﺸﯿﺔ ﷲ أو أﺷﺪ
ﺧﺸﯿﺔ وﯾﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة أﺷﺪ اﻟﺤﺮص ﻋﯿﺎذا ﺑﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ ﻓﻼ ﻋﺠﺐ إذا رأﯾﻨﺎ أﺣﺪھﻢ ﯾﻘﺘﻞ وﻟﺪه ﺧﺸﯿﺔ إﻣﻼق؛ ﻷﻧﮫ ﯾﺤﺴﺐ
أن اﻟﺮزق ﻣﻦ اﻟﺪھﺮ ﻻ ﻣﻦ ﷲ.
ت(ـ اﻟﻌﺠﺐ ﺑﺎﻟﻐﻨﻰ واﻟﺘﺮف أﺗﻠﻒ ﷲ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ،ﻓﮭﻮ ﺧﻠﻖ ﺳﻲء وﺷﺮ ﺑﻠﯿﺔ ﺗﻌﯿﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺸﺮ ،ﺣﺘﻰ أن اﻟﻤﺘﻌﺠﺐ ﺳﻮﻟﺖ ﻟﮫ
ﺳﻨَ ْﻜﺘُﺐُ َﻣﺎ
ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺄن ﯾﻘﻮل} :إِ ﱠن ﱠ َ ﻓَﻘ ٌ
ِﯿﺮ َوﻧَﺤْ ﻦُ أ َ ْﻏﻨِﯿَﺎ ُء{ 300ﺗﻌﺎﻟﻰ ﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻮا ﻛﺒﯿﺮا ،ﻟﻜﻦ رﺑﮫ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻘﻮلَ } :
ْﺲ ﺑِ َ
ﻖ ذَﻟِﻚَ ﺑِ َﻤﺎ ﻗَﺪ ﱠ َﻣ ْ
ﻈ ﱠﻼ ٍم ﻟ ِْﻠﻌَﺒِﯿﺪِ{ ،301ﺛﻢ أﯾﻘﻆ
ﻋﺬ َ َ
ﻖ َوﻧَﻘُﻮ ُل ذُوﻗُﻮا َ
ﻗَﺎﻟُﻮا َوﻗَﺘْﻠَ ُﮭ ُﻢ ْاﻷ َ ْﻧﺒِﯿَﺎ َء ﺑِﻐَﯿ ِْﺮ َﺣ ّ ٍ
اب ْاﻟ َﺤ ِﺮﯾ ِ
ﺖ أ َ ْﯾﺪِﯾﻜُ ْﻢ َوأ َ ﱠن ﱠ َ ﻟَﯿ َ
ﻋ ِﻦ
ﺑﻌﺪه ﻋﺒﺎده اﻟﻤﻘﺘﺼﺪﯾﻦ واﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮات ﺑﻘﻮﻟﮫ} :ﻛُ ﱡﻞ ﻧَ ْﻔ ٍﺲ ذَاﺋِﻘَﺔُ ْاﻟ َﻤ ْﻮ ِ
ﻮر ُﻛ ْﻢ َﯾ ْﻮ َم ْاﻟ ِﻘ َﯿﺎ َﻣ ِﺔ ﻓَ َﻤ ْﻦ زُ ﺣْ ِﺰ َح َ
ت َو ِإﻧﱠ َﻤﺎ ﺗُ َﻮﻓﱠ ْﻮ َن أ ُ ُﺟ َ
ور { ،302ﻷن رﺑﻨﺎ ﯾﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﻮت ھﺎدم اﻟﻠﺬات وادﻋﺎء اﻟﻌﺠﺐ ﺑﻤﺘﺎع
ﺎر َوأ ُ ْدﺧِ َﻞ ْاﻟ َﺠ ﱠﻨﺔ َ َﻓ َﻘ ْﺪ َﻓﺎزَ َو َﻣﺎ ْاﻟ َﺤ َﯿﺎة ُ اﻟﺪﱡ ْﻧ َﯿﺎ إِ ﱠﻻ َﻣﺘ َﺎ عُ ْاﻟ ُﻐ ُﺮ ِ
اﻟﻨﱠ ِ
ﻲ ْاﻟ َﺤﻤِﯿﺪُ{.303
اﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻤﻊ اﻟﻘﻮل وﯾﺘﺒﻊ أﺣﺴﻨﮫ }ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻨﱠ ُ
ﺎس أ َ ْﻧﺘ ُ ُﻢ ْاﻟﻔُﻘَ َﺮا ُء ِإﻟَﻰ ﱠ ِ َو ﱠ ُ ھ َُﻮ ْاﻟﻐَﻨِ ﱡ
ث(ـ ﻋﺪم اﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﺮوﺣﯿﺔ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﯾﺜﺎر واﻟﺰھﺪ واﻟﻮرع  ...اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﮫ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ أو ﺗﻜﺎد ﺗﻨﻌﺪم ،وﻗﺪ ﺑﺮع
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷوﻟﻮن أﯾﻤﺎ ﺑﺮاﻋﺔ واﺗﺼﻔﻮا ﺑﮫ أﯾﻤﺎ اﺗﺼﺎف؛
ﺷ َﮭﺎدَة ُ أ َ َﺣ ِﺪ ِھ ْﻢ ﯾَﻤِﯿ ﻨَﮫَُ ،وﯾَﻤِﯿﻨُﮫُ
ﺎس ﻗَ ْﺮﻧِﻲ ،ﺛ ُ ﱠﻢ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﻠُﻮﻧَ ُﮭ ْﻢ ،ﺛ ُ ﱠﻢ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﻠُﻮﻧَ ُﮭ ْﻢ ،ﺛُ ﱠﻢ ﯾَ ِﺠ ﻲ ُء أ َ ْﻗ َﻮا ٌم ﺗ َ ْﺴﺒِ ُﻖ َ
ﻗﺎل ﺧﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺔ ﷺَ " :ﺧﯿ ُْﺮ اﻟﻨﱠ ِ
ﺷ ََﮭﺎدَﺗَﮫُ" . 304ﻓﺬﻟﻚ ﻓﻀﻞ ﷲ ﯾﻮﺗﯿﮫ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء وﷲ ذو اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﻈﯿﻢ.
ج(ـ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻐﺮض اﻟﺬي ﻻ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﻛﺬا اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ،ﻓﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺬب وإﺷﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وﻓﻘﺪ اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﯿﻖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺴﮭﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻈﻠﻢ وھﺘﻚ اﻟﻌﺮض وأﻛﻞ ﻟﺤﻮم اﻟﻨﺎس واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ واﻻﻧﻐﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﺒﺎطﻞ؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎ} :ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا
ﺼﺎ ِدﻗِﯿﻦَ{،305
اﺗﱠﻘُﻮا ﱠ َ َو ُﻛﻮﻧُﻮا َﻣ َﻊ اﻟ ﱠ
وﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ذي ﻟﺐ أن ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎرف واﻟﺘﻮاﺻﻞ ھﻮ ﺿﺮورة ﺑﺸﺮﯾﺔ وﺣﻜﻤﺔ رﺑﺎﻧﯿﺔ ﺗﺜﻤﺮ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﺮح اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﺎس إِﻧﱠﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ﻣ ِْﻦ ذَﻛ ٍَﺮ َوأ ُ ْﻧﺜَﻰ َو َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ﺷُﻌُﻮﺑًﺎ َوﻗَﺒَﺎﺋِ َﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب ،ﻗﺎل رﺑﻨﺎ} :ﯾَﺎ أَﯾ َﱡﮭﺎ اﻟﻨﱠ ُ
ﯿﺮ{.306
ﻋﻠِﯿ ٌﻢ َﺧﺒِ ٌ
ﺎرﻓُﻮا إِ ﱠن أ َ ْﻛ َﺮ َﻣ ُﻜ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪ َ ﱠ ِ أَﺗْﻘَﺎ ُﻛ ْﻢ إِ ﱠن ﱠ َ َ
ِﻟﺘَﻌَ َ

 / 298اﻵﯾﺔ  15ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﯾﺪ.
ب ْاﻟﻜ ََﻼ ِمَ ،ﺑﺎبُ َﻣﺎ ﯾُ ْﻜ َﺮهُ ِﻣ َﻦ ْاﻟﻜ ََﻼ ِم ِﺑﻐَﯿ ِْﺮ ِذ ْﻛ ِﺮ ﱠ ِ.
 / 299أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮطﺌﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
 / 300اﻵﯾﺔ  181ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.
 / 301اﻵﯾﺘﺎن  181و 182ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.
 / 302اﻵﯾﺔ  185ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.
 / 303اﻵﯾﺔ  15ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻓﺎطﺮ.
ق ،ﺑَﺎبُ َﻣﺎ ﯾُﺤْ ﺬَ ُر ﻣ ِْﻦ زَ ھ ََﺮةِ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ َواﻟﺘﱠﻨَﺎﻓُ ِﺲ ﻓِﯿ َﮭﺎ.
 / 304أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
ب ِّ
اﻟﺮﻗَﺎ ِ
 / 305اﻵﯾﺔ  120ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.
 / 306ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
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ﺳ َﻞ إِﻟَﻰ ﻧِﺴَﺎﺋِ ِﮫ
ﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَﻘَﺎلَ :ﯾَﺎ َر ُ
ھﺮﯾﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل" :أَﺗ َﻰ َر ُﺟ ٌﻞ َر ُ
ﺻﺎﺑَﻨِﻲ اﻟ َﺠ ْﮭﺪُ ،ﻓَﺄَرْ َ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ُ ﻋَﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﺳﻮ َل ﱠ ِ أ َ َ
ﺳﻮ َل ﱠ ِ َ
ﺎر
ﻓَﻠَ ْﻢ ﯾَ ِﺠﺪْ ِﻋ ْﻨﺪَھُ ﱠﻦ َ
ﺷ ْﯿﺌًﺎ ،ﻓَﻘَﺎ َل َر ُ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َوﺳَﻠﱠ َﻢ :أَﻻ َ َر ُﺟ ٌﻞ ﯾُ َ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َ
ﺼ ِ
ﺎم َر ُﺟ ٌﻞ ِﻣ َﻦ اﻷ َ ْﻧ َ
ﺳﻮ ُل ﱠ ِ َ
ﻀﯿِّﻔُﮫ ُ َھ ِﺬ ِه اﻟﻠﱠ ْﯿﻠَﺔَ ،ﯾَ ْﺮ َﺣ ُﻤﮫ ُ ﱠ ُ؟ ﻓَﻘَ َ
ﺷ ْﯿﺌًﺎ ،ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖَ :و ﱠ ِ َﻣﺎ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋَﻠَ ْﯿ ِﮫ َوﺳَﻠﱠ َﻢ ﻻَ ﺗَﺪﱠﺧِ ِﺮﯾ ِﮫ َ
ﺿﯿ ُ
ﻣْﺮأَﺗِﮫَِ :
ﻓَﻘَﺎلَ :أَﻧَﺎ ﯾَﺎ َرﺳُﻮ َل ﱠ ِ ،ﻓَﺬَھ َ
ْﻒ َرﺳُﻮ ِل ﱠ ِ َ
َﺐ إِﻟَﻰ أ َ ْھﻠِ ِﮫ ﻓَﻘَﺎ َل ِﻻ َ
ﺴ َِﺮا َج َوﻧ ْ
ﻲ َﻓﺄ َ ْ
َﻄ ِﻮي ﺑُ ُ
ِﻋ ْﻨﺪِي إِ ﱠﻻ ﻗُﻮ ُ
ﻄﻮﻧَﻨَﺎ اﻟ ﱠﻠ ْﯿﻠَﺔََ ،ﻓﻔَﻌَﻠَﺖْ  ،ﺛ ُ ﱠﻢ
ط ِﻔﺌِﻲ اﻟ ّ
ت اﻟ ِ ّ
ﺼ ْﺒ َﯿﺔِ ،ﻗَﺎلَ :ﻓَﺈِذَا أَ َرادَ اﻟ ِ ّ
َﺎء ﻓَﻨ ّ َِﻮﻣِﯿ ِﮭ ْﻢَ ،وﺗ َ َﻌﺎﻟَ ْ
ﺼ ْﺒ َﯿﺔ ُ اﻟ َﻌﺸ َ
ﺿﺤِ ﻚَ ـ ْ
ﻋ ﱠﺰ
َ
ﻋﻠَﻰ َر ُ
ﻏﺪَا ﱠ
ﻣِﻦ ﻓُﻼَ ٍن َوﻓُﻼَﻧَﺔَ ،ﻓَﺄ َ ْﻧﺰَ َل ﱠ ُ َ
ﺻﻠ ﱠ ﻰ ﷲ ُ َ
اﻟﺮ ُﺟ ُﻞ َ
ﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ـ أ َ ْو َ
ﺐ ﱠُ َ
ﻋ ِﺠ َ
ﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻓَﻘَﺎلَ :ﻟَﻘَﺪْ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﺳﻮ ِل ﱠ ِ َ
ﺳﻮ ِل
ﺻﺔٌ{" .307وﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ رﺣﻤﮫ ﷲَ " :ﺟﺎ َء َر ُﺟ ٌﻞ ِإﻟَﻰ َر ُ
}وﯾُﺆْ ﺛ ُِﺮو َن َ
ﺼﺎ َ
ﻋﻠَﻰ أ َ ْﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ َوﻟَ ْﻮ ﻛَﺎ َن ِﺑ ِﮭ ْﻢ َﺧ َ
َو َﺟﻞﱠَ :
ﺾ ﻧِﺴَﺎﺋِﮫِ ،ﻓَﻘَﺎﻟَ ْ
ﻖ َﻣﺎ ِﻋ ْﻨﺪِي إِ ﱠﻻ َﻣﺎ ٌء ،ﺛ ُ ﱠﻢ أ َ ْرﺳَ َﻞ
ﺳ َﻞ إِﻟَﻰ ﺑَ ْﻌ ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َ
ﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَﻘَﺎلَ :إِﻧِّﻲ َﻣ ْﺠ ُﮭﻮدٌ ،ﻓَﺄَرْ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﷲِ َ
ﺖَ :واﻟﱠﺬِي ﺑَﻌَﺜَﻚَ ﺑِ ْﺎﻟ َﺤ ّ ِ
ﯿﻒ َھﺬَا اﻟﻠﱠ ْﯿﻠَﺔَ
إِﻟَﻰ أ ُ ْﺧ َﺮى ﻓَﻘَﺎﻟَ ْ
ُﻀ ُ
ﻖ َﻣﺎ ِﻋ ْﻨﺪِي إِ ﱠﻻ َﻣﺎ ٌء ،ﻓَﻘَﺎلََ :ﻣ ْﻦ ﯾ ِ
ﺖ ﻣِﺜْ َﻞ ذَﻟِﻚَ َ ،ﺣﺘﱠﻰ ﻗُ ْﻠ َﻦ ﻛُﻠﱡ ُﮭ ﱠﻦ ﻣِﺜْ َﻞ ذ َ ِﻟﻚَ َ :ﻻ َواﻟﱠﺬِي ﺑَﻌَﺜَﻚَ ﺑِ ْﺎﻟ َﺤ ّ ِ
ﺎر ﻓَﻘَﺎلَ :أَﻧَﺎ ﯾَﺎ َرﺳُﻮ َل ﷲِ ،ﻓَﺎ ْﻧ َ
ﻲ ٌء؟ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖَ :ﻻ
ﻣْﺮأَﺗِﮫِ :ھ َْﻞ ِﻋ ْﻨ َﺪكِ َ
ﺼ ِ
ﺎم َر ُﺟ ٌﻞ ﻣِ َﻦ ْاﻷ َ ْﻧ َ
ﻄﻠَ َﻖ ﺑِ ِﮫ إِﻟَﻰ َرﺣْ ﻠِﮫِ ،ﻓَﻘَﺎ َل ِﻻ َ
ﺷ ْ
َرﺣِ َﻤﮫُ ﷲُ؟ ،ﻓَﻘَ َ
ﺿ ْﯿﻔُﻨَﺎ ﻓَﺄ َ ْ
ﺴ َِﺮا َجَ ،وأ َ ِر ﯾ ِﮫ أَﻧﱠﺎ ﻧَﺄ ْﻛُﻞُ ،ﻓَﺈِذَا أ َ ْھ َﻮى ِﻟﯿَﺄْ ُﻛﻞَ ،ﻓَﻘُﻮﻣِﻲ إِﻟَﻰ
ِﺊ اﻟ ّ
َﻲءٍ  ،ﻓَﺈِذَا د َ َﺧ َﻞ َ
إِ ﱠﻻ ﻗُﻮتُ ِ
ﺻ ْﺒﯿَﺎﻧِﻲ ،ﻗَﺎلَ :ﻓَﻌَ ِﻠّﻠِﯿ ِﮭ ْﻢ ﺑِﺸ ْ
طﻔ ِ
ﺴ َِﺮاج َﺣﺘﱠﻰ ﺗ ُ ْ
ﺐ ﷲُ ﻣ ِْﻦ
ﺻ َﺒ َﺢ َ
ﻄ ِﻔﺌِﯿﮫِ ،ﻗَﺎلَ :ﻓَﻘَ َﻌﺪُوا َوأ َ َﻛ َﻞ اﻟ ﱠ
ْﻒ ،ﻓَ َﻠ ﱠﻤﺎ أ َ ْ
ﻋ ِﺠ َ
ﺳ ﱠﻠ َﻢَ ،ﻓ َﻘﺎلََ :ﻗ ْﺪ َ
ﺻ ﱠﻠﻰ ﷲُ َ
ﻏﺪَا َ
ﻀﯿ ُ
ﻋ َﻠ ْﯿ ِﮫ َو َ
ﻲِ َ
ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﻨﺒِ ّ
اﻟ ّ ِ
ﻀ ْﯿ ِﻔ ُﻜ َﻤﺎ اﻟﻠﱠ ْﯿﻠَﺔَ".308
ﺻﻨِﯿ ِﻌ ُﻜ َﻤﺎ ﺑِ َ
َ
خ(ـ ﻗﻠﺔ اﻟﺮﺿﻰ ﺑﻘﺴﻢ ﷲ ،ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻠﯿﻘﺔ ﻋﺰﯾﺰ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﻄﻤﻊ واﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﺿﻨﻚ وﻟﮭﻒ واﻟﺘﺮاﻣﻲ ﻋﻠﻰ
ِﻲ ﻓِﺘْﻨَﺔ ٌ َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ أ َ ْﻛﺜ َ َﺮ ُھ ْﻢ َﻻ
أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ وأﻛﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ ،وﻗﺪ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﻀﮭﻢ أن اﻟﻐﻨﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب آت }ﺑَ ْﻞ ھ َ
ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ{.309
ﻓﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ واﻟﻌﻔﺔ واﻟﻜﻔﺎف ﯾﻔﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﺮزق وﯾﻔﯿﺾ اﻟﻨﻌﻢ ،وﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺴﺒﯿﻞ ﻓﻀﻠﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﺮم ﻓﯿﺘﺤﻘﻖ
ﻀ ٍﻞ
ﺳﻮ ٌء َواﺗ ﱠ َﺒ ُﻌﻮا ِرﺿ َْﻮا َن ﱠ ِ َو ﱠ ُ ذُو ﻓَ ْ
ﺑﺬﻟﻚ وﻋﺪ رﺑﻨﺎ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﮫ} :ﻓَﺎ ْﻧﻘَﻠَﺒُﻮا ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ٍﺔ ِﻣ َﻦ ﱠ ِ َوﻓَ ْ
ﺴ ْﺴ ُﮭ ْﻢ ُ
ﻀ ٍﻞ ﻟَ ْﻢ َﯾ ْﻤ َ
311
310
ت
ﺼﺪ َ َﻗﺎ ِ
}و ِﻣ ْﻨ ُﮭ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﯾَ ْﻠﻤ ُِﺰكَ ﻓِﻲ اﻟ ﱠ
ﻋﻈ ٍ
َ
ِﯿﻢ{  ،ﻟﻠﺬﯾﻦ ﻗﺎﻟﻮاَ } :ﺣ ْﺴ ُﺒﻨَﺎ ﱠ ُ َوﻧِ ْﻌ َﻢ ْاﻟ َﻮﻛِﯿﻞُ{  ،وﻗﺎل رﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻮم ﻓﻘﺪوا ھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞَ :
ُ
ﻄ ْﻮا ﻣِ ْﻨ َﮭﺎ ِإذَا ُھ ْﻢ ﯾَ ْﺴﺨ ُ
ﻓَﺈ ِ ْن أﻋ ُ
ْﻄﻮا ﻣِ ْﻨ َﮭﺎ َرﺿُﻮا َوإِ ْن ﻟَ ْﻢ ﯾُ ْﻌ َ
ﺳﯿُﺆْ ﺗِﯿﻨَﺎ ﱠ ُ
َﻄﻮ َن َوﻟَ ْﻮ أَﻧﱠﮭُ ْﻢ َرﺿُﻮا َﻣﺎ آﺗ َﺎ ُھ ُﻢ ﱠ ُ َو َر ُ
ﺳﻮ ُﻟﮫُ َوﻗَﺎ ُﻟﻮا َﺣ ْﺴﺒُﻨَﺎ ﱠ ُ َ

}وﯾُﺆْ ﺛ ُِﺮونَ ﻋَﻠَﻰ أَ ْﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ{ اﻵﯾَﺔَ.
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ب ﺗ َ ْﻔﺴ ِ
ِﯿﺮ اﻟﻘُﺮْ ِ
آن ،ﺑَﺎبُ ﻗَ ْﻮ ِﻟﮫَِ :
ﻀ ِﻞ ِإﯾﺜ َِ
ﺎرهِ.
ﻀﯿْﻒِ َوﻓَ ْ
ب إِ ْﻛ َﺮ ِام اﻟ ﱠ
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312
ْ
ﺎس" 313ﻓﮭﻮ
ﻣِﻦ ﻓَ ْ
ﻀ ِﻠ ِﮫ َو َر ُ
ض ﺑِ َﻤﺎ ﻗَﺴَ َﻢ ﷲُ ﻟَﻚَ ﺗَﻜُ ْﻦ أ َ ْﻏﻨَﻰ اﻟﻨﱠ ِ
"وارْ َ
ﺳﻮﻟُﮫ ُ إِﻧﱠﺎ إِﻟَﻰ ﱠ ِ َرا ِﻏﺒُﻮنَ{  ،ودوﻧﻜﻢ ﻗﻮل ﺧﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾﺔ ﷺَ :

ﺟﺎﻣﻊ ﻟﺨﯿﺮي اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة ،ورﺣﻤﺔ رﺑﻚ ﺧﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻤﻌﻮن.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺛﺮ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻻﺷﻚ أﻧﮫ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻔﻌﯿﻞ أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺎﻣﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺠﺬ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺛﻤﺮات ﺗﺘﺠﻠﻲ ﻓﯿﻤﺎ ھﻮ ﻣﺎدي وﻣﻌﻨﻮي ،وﺳﻨﺬﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺑﺤﻮل ﷲ ﻣﺎ ﺣﺼﺮﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﻌﻮارض ورؤوس اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ
اﻵﺗﯿﺔ:
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ :اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺎدﯾﺔ
أ(ـ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻓﻲ ا ﻷرض ورﻏﺪ اﻟﻌﯿﺶ ،وھﻮ وﻋﺪ ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻟﻌﺒﺎده اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﯿﻦ اﻟﻤﺘﺂزرﯾﻦ
ت ﻟَﯿَ ْﺴﺘ َْﺨ ِﻠﻔَﻨﱠ ُﮭ ْﻢ ﻓِﻲ
ﺼﺎ ِﻟ َﺤﺎ ِ
ﻋﺪ َ ﱠ ُ اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا ﻣِ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َوﻋَﻤِ ُﻠﻮا اﻟ ﱠ
}و َ
اﻟﻘﻮاﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰَ :
ﻀﻰ ﻟَ ُﮭ ْﻢ َوﻟَﯿُﺒَ ِﺪّﻟَﻨﱠ ُﮭ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ﺧ َْﻮﻓِ ِﮭ ْﻢ أ َ ْﻣﻨًﺎ ﯾَ ْﻌﺒُﺪُوﻧَﻨِﻲ َﻻ
ْاﻷَرْ ِ
ﻒ اﻟﱠﺬِﯾ َﻦ ﻣ ِْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ِﮭ ْﻢ َوﻟَﯿُ َﻤ ِ ّﻜﻨَ ﱠﻦ ﻟَ ُﮭ ْﻢ دِﯾﻨَ ُﮭ ُﻢ اﻟﱠﺬِي ْارﺗ َ َ
ض ﻛَ َﻤﺎ ا ْﺳﺘ َْﺨﻠَ َ
314
ارا َوﯾَ ِﺰ ْد ُﻛ ْﻢ ُﻗ ﱠﻮة ً ِإ َﻟﻰ
ﯾُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮ َن ﺑِﻲ َ
ﺎء ﻋَ َﻠ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ﻣِ ﺪ َْر ً
}وﯾَﺎ ﻗ َْﻮ ِم ا ْﺳﺘ َ ْﻐﻔ ُِﺮوا َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ ﺛ ُ ﱠﻢ ﺗ ُﻮﺑُﻮا إِ َﻟ ْﯿ ِﮫ ﯾُﺮْ ِﺳ ِﻞ اﻟﺴﱠ َﻤ َ
ﺷ ْﯿﺌًﺎ{  ،وﻗﺎل رﺑﻨﺎَ :
315
ﺖ أَرْ ُﺟ ِﻠ ِﮭ ْﻢ{،316
اﻹ ْﻧ ِﺠﯿ َﻞ َو َﻣﺎ أ ُ ْﻧ ِﺰ َل إِﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ﻣ ِْﻦ َرﺑِّ ِﮭ ْﻢ َﻷَﻛَﻠُﻮا ﻣ ِْﻦ ﻓَ ْﻮﻗِ ِﮭ ْﻢ َوﻣ ِْﻦ ﺗ َﺤْ ِ
}وﻟَ ْﻮ أَﻧﱠ ُﮭ ْﻢ أَﻗَﺎ ُﻣﻮا اﻟﺘ ﱠ ْﻮ َراة َ َو ْ ِ
ﻗُ ﱠﻮﺗِ ُﻜ ْﻢ{  ،وﻗﺎلَ :
ض{.317
}وﻟَ ْﻮ أ َ ﱠن أ َ ْھ َﻞ ْاﻟﻘُ َﺮى آ َﻣﻨُﻮا َواﺗﱠﻘَ ْﻮا ﻟَﻔَﺘ َﺤْ ﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ﺑَ َﺮﻛَﺎ ٍ
ت ِﻣﻦَ اﻟ ﱠ
ﺴ َﻤﺎءِ َو ْاﻷَرْ ِ
َ

ب(ـ اﻟﻨﻤﺎء وﺣﺼﻮل اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻐﯿﺮ وﻛﺒﯿﺮ واﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺎء واﻻزدھﺎر واﻟﺘﻤﺘﻊ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﻮﻋﻮد ،وﻻ أدل ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ وإﺷﺎراﺗﮭﺎ اﻟﺒﺎطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﮭﺎ وﺟﮭﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﻠﮭﺎ؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎُ } :ﺧ ْﺬ ﻣ ِْﻦ أ َ ْﻣ َﻮا ِﻟ ِﮭ ْﻢ
318
ﺻﺪَﻗَﺔً ﺗ ُ َ
}وﻟَ ْﻮ أ َ ﱠن أَ ْھ َﻞ
ﺳﻤِﯿ ٌﻊ َ
ﺻ ِّﻞ َ
ﺳ َﻜ ٌﻦ ﻟَ ُﮭ ْﻢ َو ﱠ ُ َ
ﺻ َﻼﺗ َﻚَ َ
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ إِ ﱠن َ
ﻄ ِّﮭ ُﺮ ُھ ْﻢ َوﺗُﺰَ ّﻛِﯿ ِﮭ ْﻢ ِﺑ َﮭﺎ َو َ
َ
ﻋﻠِﯿ ٌﻢ{  ،وﻗﺎل رب اﻟﻌﺰة واﻟﻨﻌﻢَ :
اﻹ ْﻧ ِﺠﯿ َﻞ َو َﻣﺎ أ ُ ْﻧ ِﺰ َل إِﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ْ
ﻣِﻦ َر ِﺑّ ِﮭ ْﻢ
ﺳ ِﯿّﺌ َﺎﺗِ ِﮭ ْﻢ َو َﻷ َ ْدﺧ َْﻠﻨَﺎ ُھ ْﻢ َﺟﻨﱠﺎ ِ
ت اﻟﻨﱠﻌ ِ
ْاﻟ ِﻜﺘ َﺎبِ آ َﻣ ﻨُﻮا َواﺗﱠﻘ َْﻮا ﻟَ َﻜﻔﱠ ْﺮﻧَﺎ َ
ﻋ ْﻨ ُﮭ ْﻢ َ
ِﯿﻢ َوﻟَ ْﻮ أَﻧﱠ ُﮭ ْﻢ أَﻗَﺎ ُﻣﻮا اﻟﺘ ﱠ ْﻮ َراة َ َو ْ ِ
َﻷ َ َﻛ ُﻠﻮا ْ
ﺖ أ َ ْر ُﺟﻠِ ِﮭ ْﻢ {،319
ﻣِﻦ َﻓ ْﻮﻗِ ِﮭ ْﻢ َو ِﻣ ْﻦ ﺗ َﺤْ ِ
ﺎر أَﺛ ٍِﯿﻢ{ ،320وﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ
ﺼﺪَﻗَﺎ ِ
اﻟﺮﺑَﺎ َوﯾ ُْﺮﺑِﻲ اﻟ ﱠ
وﻗﺎل ﺟﻞ وﻋﺰ} :ﯾَ ْﻤ َﺤﻖُ ﱠ ُ ِ ّ
ت َو ﱠ ُ َﻻ ﯾُﺤِ ﺐﱡ ُﻛ ﱠﻞ َﻛﻔﱠ ٍ
ﺻﺪَﻗَﺔٌ ْ
ﺼ ْ
ﺿ َﻊ أ َ َﺣﺪ ٌ ِ ﱠ ِ إِ ﱠﻻ َرﻓَﻌَﮫُ ﷲُ".321
ﻋ ْﺒﺪ ًا ﺑِﻌَ ْﻔ ٍﻮ إِ ﱠﻻ ﻋِﺰاَ ،و َﻣﺎ ﺗ ََﻮا َ
ﻣِﻦ َﻣﺎ ٍلَ ،و َﻣﺎ زَ ادَ ﷲُ َ
ﺖ َ
ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢَ " :ﻣﺎ ﻧَﻘَ َ
ت(ـ إﺷﺎﻋﺔ روح اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻼﺋﻖ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج وﺳﺪ ﺣﺎﺟﺘﮫ واﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ وإﻧﻈﺎر اﻟﻤﻌﺴﺮﯾﻦ
وﻗﻀﺎء دﯾﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ  ،...ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﯿﺮ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﻠﻞ ﻣﺎدي داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻐﺮض
ﺳﺪه واﻟﻈﮭﻮر ﺑﻤﻈﮭﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﯿﻄﮫ وذﻟﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﯾﻤﺎن ،ﻋﻠﻰ أن إﻋﺎﻧﺔ ﷲ ﻟﻌﺒﺪه رھﯿﻨﺔ ﺑﻤﺪ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻶﺧﺮ؛
 / 312اﻵﯾﺘﺎن  58و  59ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.
ْ
َ
ْ
ْ
ﻋﻨﮫُ.
 / 313أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪهُ :ﻣ ْﺴﻨَﺪُ اﻟ ُﻤﻜﺜ ِِﺮﯾ َﻦ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﻲ ﷲُ َ
ﺼ َﺤﺎﺑَﺔُِ ،ﻣ ْﺴﻨَﺪُ أﺑِﻲ ھ َُﺮﯾ َْﺮة َ َر ِ
ﺿ َ
 / 314اﻵﯾﺔ  53ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر.
 / 315اﻵﯾﺔ  52ﻣﻦ ﺳﻮرة ھﻮد.
 / 316اﻵﯾﺔ  68ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة.
 / 317اﻵﯾﺔ  95ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف.
 / 318اﻵﯾﺔ  104ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.
 / 319اﻵﯾﺘﺎن  67و  68ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة.
 / 320اﻵﯾﺔ  275ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.
ْ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
َ
ب اﻟﻌَﻔ ِﻮ َواﻟﺘ َﻮاﺿُﻊِ.
 / 321أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ :ﻛﺘﺎب اﻟﺒِ ِ ّﺮ َواﻟ ِ ّ
ب ،ﺑَﺎبُ ا ْﺳﺘِﺤْ ﺒَﺎ ِ
ﺼﻠ ِﺔ َواﻵدَا ِ
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ب ﯾَ ْﻮ ِم ْاﻟ ِﻘﯿَﺎ َﻣﺔَِ ،و َﻣ ْﻦ ﯾَﺴ َﱠﺮ
ﻋ ْﻨﮫُ ُﻛﺮْ ﺑَﺔً ﻣِ ْﻦ ﻛُ َﺮ ِ
ﺲ ﷲُ َ
ﺲ ﻋَ ْﻦ ُﻣﺆْ ﻣِ ٍﻦ ُﻛﺮْ ﺑَﺔً ﻣ ِْﻦ ُﻛ َﺮبِ اﻟﺪ ﱡ ْﻧﯿَﺎ ،ﻧَﻔﱠ َ
ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢَ " :ﻣ ْﻦ ﻧَﻔﱠ َ
ﻋ ْﻮ ِن ْاﻟﻌَ ْﺒ ِﺪ َﻣﺎ ﻛَﺎنَ
ﺳﺘ ََﺮهُ ﷲُ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ َو ْاﻵﺧِ َﺮةَِ ،وﷲُ ﻓِﻲ َ
ﺳﺘ ََﺮ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ًﻤﺎَ ،
ﻋَﻠَﻰ ُﻣ ْﻌﺴ ٍِﺮ ،ﯾَﺴ َﱠﺮ ﷲُ ﻋَﻠَ ْﯿ ِﮫ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ َو ْاﻵﺧِ َﺮةَِ ،و َﻣ ْﻦ َ
"و َﻣ ْﻦ َﺑ ﱠ
ﻋ َﻤﻠُﮫُ ،ﻟَ ْﻢ ُﯾﺴ ِْﺮ ْ
ﺴ ُﺒﮫُ" ،322وﻗﺎل ﻓﯿﻤﺎ رواه ﻋﻦ رﺑﮫ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ" :أ َ ْﻧﻔ ِْﻖ أ ُ ْﻧﻔ ِْﻖ
ع ﺑِ ِﮫ ﻧَ َ
ﻄﺄ َ ِﺑ ِﮫ َ
ْاﻟ َﻌ ْﺒﺪُ ﻓِﻲ َ
ﻋ ْﻮ ِن أَﺧِ ﯿﮫِ" إﻟﻰ أن ﻗﺎلَ :
ض ،ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﻟَ ْﻢ
ﺎرَ ،وﻗَﺎلَ :أ َ َرأ َ ْﯾﺘ ُ ْﻢ َﻣﺎ أ َ ْﻧﻔَ َﻖ ُﻣ ْﻨﺬ ُ َﺧﻠَ َﻖ اﻟ ﱠ
ﻋﻠَﯿْﻚََ ،وﻗَﺎلََ :ﯾﺪُ ﱠ ِ َﻣ ْﻸَى ﻻ َ ﺗَﻐِﯿ ُ
َ
ﺴ َﻤﺎ َء َواﻷ َرْ َ
ﻀ َﮭﺎ ﻧَﻔَﻘَﺔٌ َ
ﺳﺤﱠﺎ ُء اﻟﻠﱠ ْﯿ َﻞ َواﻟﻨﱠ َﮭ َ
ِﺾ َﻣﺎ ﻓِﻲ ﯾَ ِﺪهِ".323
ﯾَﻐ ْ
ث(ـ إﻋﻄﺎء ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﮫ ووﺿﻊ ﻛﻞ ﻧﺼﺎب ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﮫ وﺻﺮﻓﮫ ﻓﻲ وﺟﮭﮫ اﻷﻟﯿﻖ ﺑﮫ ،وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻄﻐﯿﺎن
اﻟﺬي ﯾﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوات واﻟﺘﺮﻛﺎت وﻓﻖ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ وﻛﺬا إھﻤﺎل ﺗﻨﻔﯿﺬ وﺻﺎﯾﺎ اﻟﻤﯿﺖ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﺧﺮوج ﻋﻦ
ﻀﺔ ً ِﻣ َﻦ
ﻀﺔ ً ِﻣ َﻦ ﱠ ِ إِ ﱠن ﱠ َ ﻛَﺎ َن ﻋَﻠِﯿ ًﻤﺎ َﺣﻜِﯿ ًﻤﺎ﴾ ،324وﻗﻮﻟﮫ﴿ :ﻓَ ِﺮﯾ َ
اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﻣﺮة ﻛﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻓَ ِﺮﯾ َ
ﻋﻠِﯿ ٌﻢ َﺣﻜِﯿ ٌﻢ﴾.325
ﱠ ِ َو ﱠ ُ َ
ج(ـ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻌﻮز اﻻﺿﻄﺮاري

ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ وﺣﯿﻦ ،وھﺬ ﻛﻔﯿﻞ ﺑﺄن ﺑﻨﺼﺐ ﺗﻔﻜﯿﺮ اﻟﻐﻨﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻘﯿﺮ واﻟﻘﻮي ﻧﺤﻮ

اﻟﻀﻌﯿﻒ ﻓﺘﺘﺠﺬر ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺬور اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﻌﺪل ﻟﺘﺴﻮد ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ} :ﻓَﺈِذَا َر ِﻛﺒُﻮا ﻓِﻲ ْاﻟﻔُ ْﻠﻚِ
ف َﯾ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ{ 326وھﻮ
ﻋ ُﻮا ﱠ َ ُﻣ ْﺨﻠ ِ
دَ َ
ِﺼﯿ َﻦ َﻟﮫ ُ اﻟﺪِّﯾ َﻦ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ ﻧَﺠﱠﺎ ُھ ْﻢ ِإﻟَﻰ ْاﻟ َﺒ ِ ّﺮ ِإذَا ُھ ْﻢ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮ َن ﻟِ َﯿ ْﻜ ُﻔ ُﺮوا ِﺑ َﻤﺎ آﺗ َ ْﯿﻨَﺎ ُھ ْﻢ َو ِﻟ َﯿﺘ َ َﻤﺘ ﱠ ُﻌﻮا ﻓَ َ
ﺴ ْﻮ َ
ﺧﻠﯿﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﺪﯾﺮ؛ ﻷﻧﮭﻢ ﻋﺒﺎد ﷲ اﺧﺘﯿﺎرا ﻛﻤﺎ ھﻢ ﻋﺒﺎد ﷲ اﺿﻄﺮارا .واﻟﺤﻤﺪ

رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ
ﻣﻤﺎ ﯾﺜﻤﺮه ﻣﺮاﻋﺎة أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﯾﻀﺎ:
َﺎطِﯿﺮ ْاﻟ ُﻤﻘَ ْﻨ َ
أ(ـ ﯾﻘﻈﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ وﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﷲ؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎُ :
ﻄ َﺮةِ ِﻣﻦَ
ﺐ اﻟﺸﱠ َﮭ َﻮا ِ
ﺎس ُﺣ ﱡ
}زﯾِّﻦَ ﻟِﻠﻨﱠ ِ
ت ِﻣ َﻦ اﻟﻨِّﺴَﺎ ِء َو ْاﻟﺒَﻨِﯿﻦَ َو ْاﻟﻘَﻨ ِ
ب ﻗُ ْﻞ أ َ ُؤﻧَﺒِّﺌ ُ ُﻜ ْﻢ ﺑِ َﺨﯿ ٍْﺮ ﻣِ ْﻦ ذ َ ِﻟ ُﻜ ْﻢ
ﺴ ﱠﻮ َﻣ ِﺔ َو ْاﻷ َ ْﻧﻌَ ِﺎم َو ْاﻟ َﺤﺮْ ِ
اﻟﺬﱠھَﺐِ َو ْاﻟﻔِ ﱠ
ث ذَﻟِﻚَ َﻣﺘ َﺎ عُ ْاﻟ َﺤﯿَﺎةِ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ َو ﱠ ُ ِﻋ ْﻨﺪَهُ ُﺣ ْﺴ ُﻦ ْاﻟ َﻤﺂ ِ
ﻀ ِﺔ َو ْاﻟ َﺨ ْﯿ ِﻞ ْاﻟ ُﻤ َ
ﺎر ﺧَﺎ ِﻟﺪِﯾﻦَ ﻓِﯿ َﮭﺎ َوأ َ ْز َوا ٌج ُﻣ َ
ﻄ ﱠﮭ َﺮة ٌ َو ِرﺿ َْﻮ ٌ
ﯿﺮ ﺑِ ْﺎﻟ ِﻌﺒَﺎدِ{،327
ﺼ ٌ
ﻟِﻠﱠﺬِﯾﻦَ اﺗﱠﻘَ ْﻮا ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑِّ ِﮭ ْﻢ َﺟﻨﱠﺎتٌ ﺗ َﺠْ ِﺮي ﻣِ ْﻦ ﺗ َﺤْ ﺘِ َﮭﺎ ْاﻷ َ ْﻧ َﮭ ُ
ان ﻣِ َﻦ ﱠ ِ َو ﱠ ُ ﺑَ ِ
َ ً 328
وﻗﺎل} :ﻗُ ْﻞ َﻣ ﺘ َﺎعُ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ ﻗَﻠِﯿ ٌﻞ َو ْاﻵﺧِ َﺮة ُ َﺧﯿْﺮٌ ﻟِ َﻤ ِﻦ اﺗﱠﻘَﻰ َو َﻻ ﺗ ُ ْ
}و َرﺣْ َﻤﺖُ َرﺑِّﻚَ َﺧﯿْﺮٌ ﻣِ ﱠﻤﺎ
ﻈ ﻠَ ُﻤﻮ َن ﻓﺘ
ِﯿﻼ{  ،وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﮫَ :
329
}و ِإ ْن ﻛُ ﱡﻞ ذَﻟِﻚَ ﻟَ ﱠﻤﺎ َﻣﺘ َﺎعُ ْاﻟ َﺤ َﯿﺎةِ اﻟﺪﱡ ْﻧ َﯿﺎ َو ْاﻵﺧِ َﺮة ُ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِﺑّﻚَ ﻟ ِْﻠ ُﻤﺘﱠﻘِﯿﻦَ{.330
َﯾﺠْ َﻤ ُﻌﻮنَ{ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﮫَ :
ب(ـ وﺣﺪة اﻟﺼﻒ ﻛﺎﻟﺒﻨﯿﺎن اﻟﻤﺮﺻﻮص ووﺣﺪة اﻟﻘﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺣﻢ واﻟﺘﻌﺎطﻒ ،ﻓﻤﺮاﻋﺎة ﺗﻠﻜﻢ اﻷﺳﺲ ﯾﺤﻘﻖ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﺤﻜﻢ
واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ وﺑﺈھﻤﺎل ﺗﻠﻚ ﺗﺘﺨﻠﻒ ھﺬه وﺗﻨﻌﺪم؛ ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ} :إِ ﱠن َھ ِﺬهِ أ ُ ﱠﻣﺘُﻜُ ْﻢ أ ُ ﱠﻣﺔ ً َواﺣِ ﺪَة ً َوأَﻧَﺎ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْﻋﺒُﺪُو ِن{ ،331وﻗﺎل ﻋﺰ
ﻋﻠَﻰ ﺗ َِﻼ َو ِة ْاﻟﻘُﺮْ آ ِن
َﺎرَ ،ﺑﺎبُ ﻓَ ْ
ﻀ ِﻞ ِاﻻﺟْ ﺘِ َﻤﺎعِ َ
 / 322أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ :ﻛﺘﺎب اﻟ ِﺬّ ْﻛ ِﺮ َواﻟﺪﱡ َ
ﻋﺎ ِء َواﻟﺘ ﱠ ْﻮ َﺑ ِﺔ َو ِاﻻ ْﺳﺘِ ْﻐﻔ ِ
ﻋﻠَﻰ اﻟ ِﺬّ ْﻛ ِﺮ.
َو َ
ْ
ُ
َ
ﻋ ْﺮ ُ
ﺷﮫ ُ ﻋَﻠﻰ اﻟ َﻤﺎءِ { ]ھﻮد.[7 :
 / 323أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
}وﻛَﺎ َن َ
ب ﺗَﻔﺴ ِ
ِﯿﺮ اﻟﻘﺮْ ِ
آن ،ﺑَﺎبُ ﻗ َْﻮ ِﻟﮫَِ :
 / 324اﻵﯾﺔ  11ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
 / 325ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
 / 326ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
 / 327اﻵﯾﺘﺎن  14و  15ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.
 / 328اﻵﯾﺔ  76ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
 / 329اﻵﯾﺔ  31ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف.
 / 330اﻵﯾﺔ  34ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف.
 / 331اﻵﯾﺔ  91ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎء.
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ﺎر
ﻮن{ ،332وﻗﺎل رﺑﻨﺎُ } :ﻣ َﺤ ﱠﻤﺪٌ َر ُ
ﺳﻮ ُل ﱠ ِ َواﻟﱠﺬِﯾﻦَ َﻣﻌَﮫ ُ أ َ ِﺷﺪ ﱠا ُء ﻋَﻠَﻰ ْاﻟ ُﻜﻔﱠ ِ
}وأ َ ﱠن ھَ ِﺬ ِه أ ُ ﱠﻣﺘ ُ ُﻜ ْﻢ أ ُ ﱠﻣﺔ ً َواﺣِ ﺪَة ً َوأَﻧَﺎ َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎﺗﱠﻘُ ِ
وﺟﻞَ :
333
َﺼ ُﻤﻮا ﺑِ َﺤ ْﺒ ِﻞ ﱠ ِ َﺟﻤِﯿﻌًﺎ َو َﻻ ﺗَﻔ ﱠَﺮﻗُﻮا َوا ْذ ُﻛ ُﺮوا
}وا ْﻋﺘ ِ
ُر َﺣ َﻤﺎ ُء ﺑَ ْﯿﻨَ ُﮭ ْﻢ ﺗ ََﺮا ُھ ْﻢ ُر ﱠﻛﻌًﺎ ﺳُ ﱠﺠﺪ ًا ﯾَ ْﺒﺘَﻐُﻮ َن ﻓَﻀ ًْﻼ ِﻣ َﻦ ﱠ ِ َو ِرﺿ َْﻮاﻧًﺎ{ َ ،
ﻋﻠَﻰ َ
ﺎر ﻓَﺄ َ ْﻧﻘَﺬَ ُﻛ ْﻢ ﻣِ ْﻨ َﮭﺎ َﻛﺬَﻟِﻚَ
ﻒ َﺑﯿْﻦَ ﻗُﻠُﻮ ِﺑ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄ َ ْ
ﺻﺒَﺤْ ﺘ ُ ْﻢ ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺘ ِﮫ إِ ْﺧ َﻮاﻧًﺎ َو ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ َ
ِﻧ ْﻌ َﻤﺖَ ﱠ ِ َ
ﺷﻔَﺎ ُﺣ ْﻔ َﺮةٍ ﻣِ َﻦ اﻟﻨﱠ ِ
ﻋﻠَ ْﯿﻜُ ْﻢ ِإذْ ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ أ َ ْﻋﺪَا ًء ﻓَﺄَﻟﱠ َ
ﯾُ َﺒ ِﯿّ ُﻦ ﱠ ُ َﻟ ُﻜ ْﻢ آ َﯾﺎﺗِﮫِ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗ َ ْﮭﺘَﺪُونَ{ ، 334ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻮﺣﺪة وﺗﺤﻔﺰ اﻷﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﻲ ،ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢِ " :إ ﱠن اﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ َﻦ ﻟ ِْﻠ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻦ ﻛ َْﺎﻟﺒُ ْﻨﯿَﺎ ِن ﯾَ ُ
ﻏﻀُﻮا،
ﺻﺎ ِﺑ َﻌﮫ ُ ،335وﻗﻮﻟﮫ " :ﻻَ ﺗَﺒَﺎ َ
ﻀﮫ ُ ﺑَ ْﻌﻀًﺎ"َ .و َ
ﺸﺪ ﱡ ﺑَ ْﻌ ُ
ﺷﺒﱠﻚَ أَ َ
ث ﻟَﯿَﺎ ٍل" ،336وﻗﻮﻟﮫ ﻋﻠﯿﮫ أزﻛﻰ
ﺎﺟ َﺮ أَﺧَﺎ ُه ﻓ َْﻮقَ ﺛَﻼَ ِ
ﺳﺪُواَ ،وﻻَ ﺗَﺪَاﺑَ ُﺮواَ .و ُﻛﻮﻧُﻮا ِﻋﺒَﺎدَ ﷲِ ِإ ْﺧ َﻮاﻧﺎًَ .وﻻَ ﯾَﺤِ ﱡﻞ ِﻟ ُﻤ ْﺴﻠ ٍِﻢ أ َ ْن ﯾ َُﮭ ِ
َوﻻَ ﺗَ َﺤﺎ َ
ﺸ ْﯿ َ
ﺎﺻﯿَﺔَ َواﻟﻨﱠﺎﺣِ ﯿَﺔَ ،ﻓَﺈِﯾﱠﺎ ُﻛ ْﻢ َواﻟ ِ ّ
اﻟﺼﻼة واﻟﺘﺴﻠﯿﻢ" :إِ ﱠن اﻟ ﱠ
ﻋ ِﺔ
ﺴﺎ ِن َﻛ ِﺬﺋْ ِ
ﺎبَ ،وﻋَﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ﺑِ ْﺎﻟ َﺠ َﻤﺎ َ
ﺸﻌَ َ
ﺐ ْاﻟﻐَﻨ َِﻢ ،ﯾَﺄْ ُﺧﺬُ اﻟﺸﱠﺎة َ ْاﻟﻘَ ِ
اﻹ ْﻧ َ
ﻄﺎنَ ِذﺋْﺐُ ْ ِ
َو ْاﻟﻌَﺎ ﱠﻣ ِﺔ َو ْاﻟ َﻤﺴ ِْﺠﺪِ" ،337وﻗﻮﻟﮫ ﷺَ " :ﻣﺜ َ ُﻞ ْاﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨِﯿﻦَ ﻓِﻲ ﺗ ََﻮا ِدّ ِھ ْﻢَ ،وﺗ ََﺮا ُﺣ ِﻤ ِﮭ ْﻢَ ،وﺗَﻌَﺎ ُ
ﻋﻀ ٌْﻮ ﺗَﺪَاﻋَﻰ
ط ِﻔ ِﮭ ْﻢ َﻣﺜَ ُﻞ ْاﻟ َﺠﺴَ ِﺪ إِذَا ا ْﺷﺘَﻜَﻰ ِﻣ ْﻨﮫُ ُ
ﺴ َﮭ ِﺮ َو ْاﻟ ُﺤ ﱠﻤﻰ".338
ﺴ ِﺪ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺳﺎﺋ ُِﺮ ْاﻟ َﺠ َ
ﻟَﮫُ َ
ت(ـ ﺷﻜﺮ اﻟﻨﻌﻢ اﻟﻤﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺻﺮﻓﮭﺎ ﻓﻲ أوﺟﮭﮭﺎ وإﯾﺼﺎﻟﮭﺎ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﮭﺎ ،وھﺬا ﻗﯿﺪ ﻓﻲ دوام اﻟﻨﻌﻢ وﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺮﺧﺎء؛
ْ
ب ﱠ ُ َﻣﺜ َ ًﻼ ﻗَﺮْ ﯾَﺔً ﻛَﺎﻧَﺖْ آﻣِ ﻨَﺔ ً ُﻣ ْ
ِﯿﮭﺎ ِر ْزﻗُ َﮭﺎ َر َ
ﺎس
ﺿ َﺮ َ
}و َ
ﻏﺪ ًا ﻣ ِْﻦ ُﻛ ِّﻞ َﻣﻜَﺎ ٍن ﻓَﻜَﻔ ََﺮتْ ﺑِﺄ َ ْﻧ ُﻌ ِﻢ ﱠ ِ ﻓَﺄَذَاﻗ ََﮭ ﺎ ﱠ ُ ِﻟﺒَ َ
ﻄ َﻤﺌِﻨﱠﺔً َﯾﺄﺗ َ
ﻗﺎل رﺑﻨﺎَ :
ﺳﻮ ٌل ﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ ﻓَ َﻜﺬﱠﺑُﻮه ُ َﻓﺄ َ َﺧﺬَ ُھ ُﻢ ْاﻟﻌَﺬَابُ َو ُھ ْﻢ َ
ظﺎ ِﻟ ُﻤﻮ َن ﻓَ ُﻜ ُﻠﻮا ِﻣ ﱠﻤﺎ َرزَ َﻗ ُﻜ ُﻢ ﱠ ُ َﺣ َﻼ ًﻻ
ْاﻟ ُﺠﻮعِ َو ْاﻟﺨ َْﻮفِ ِﺑ َﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﯾَ ْ
ﺎء ُھ ْﻢ َر ُ
ﺼﻨَ ُﻌﻮ َن َوﻟَﻘَﺪْ َﺟ َ
339
َ
ﻋﺬَا ِﺑﻲ
}و ِإ ْذ ﺗَﺄَذﱠ َن َرﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻟَﺌ ِْﻦ َ
ﺷﻜ َْﺮﺗ ُ ْﻢ َﻷ َ ِزﯾﺪَﻧﱠ ُﻜ ْﻢ َوﻟَﺌ ِْﻦ ﻛَﻔَﺮْ ﺗ ُ ْﻢ ِإ ﱠن َ
ط ِﯿّﺒًﺎ َوا ْﺷ ُﻜ ُﺮوا ﻧِ ْﻌ َﻤﺖَ ﱠ ِ ِإ ْن ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ ِإﯾﱠﺎهُ ﺗ َ ْﻌﺒُﺪُونَ{  ،وﻗﺎل أﯾﻀﺎَ :
ﺸﺪِﯾﺪ ٌ{،340
َﻟ َ

ﺻﺎﺑَﮫ ُ
ﺎر ﻟَﮫُ ﻓِﯿ َﮭﺎ ﻣ ِْﻦ ُﻛ ِّﻞ اﻟﺜ ﱠ َﻤ َﺮا ِ
ب ﺗ َﺠْ ِﺮي ﻣ ِْﻦ ﺗ َﺤْ ﺘِ َﮭﺎ ْاﻷ َ ْﻧ َﮭ ُ
وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ} :أَﯾَ َﻮدﱡ أ َ َﺣﺪ ُ ُﻛ ْﻢ أ َ ْن ﺗ َ ُﻜﻮ َن ﻟَﮫ ُ َﺟﻨﱠﺔ ٌ ﻣ ِْﻦ ﻧَﺨِ ﯿ ٍﻞ َوأ َ ْﻋﻨَﺎ ٍ
ت َوأ َ َ
ﺼﺎرٌ ﻓِﯿ ِﮫ ﻧَﺎرٌ ﻓَﺎﺣْ ﺘ ََﺮﻗَ ْ
ت ﻟَﻌَﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَﺘَﻔَ ﱠﻜ ُﺮونَ {.341
ﻚ ﯾُﺒَﯿِّﻦُ ﱠ ُ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ْاﻵﯾَﺎ ِ
ﺖ َﻛﺬ َ ِﻟ َ
ْاﻟ ِﻜﺒَ ُﺮ َوﻟَﮫُ ذُ ِ ّر ﯾﱠﺔٌ ُ
ﺻﺎﺑَ َﮭﺎ إِ ْﻋ َ
ﺿﻌَﻔَﺎ ُء ﻓَﺄ َ َ
ﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ِﻣ ْﻦ ذَﻛ ٍَﺮ
ث(ـ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﯿﺒﺔ واﻟﺴﻌﯿﺪة اﻟﻤﺸﺮوطﺔ ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻗﺎل رﺑﻨﺎَ } :ﻣ ْﻦ ﻋَ ِﻤ َﻞ َ
أ َ ْو أ ُ ْﻧﺜَﻰ َوھ َُﻮ ُﻣﺆْ ِﻣ ٌﻦ ﻓَﻠَﻨُﺤْ ِﯿ َﯿﻨﱠﮫُ َﺣ َﯿﺎة ً َ
ﺴ ِﻦ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا َﯾ ْﻌ َﻤ ُﻠﻮنَ { ،342وﻧﻘﯿﺾ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺒﺎري ﺟﻞ وﻋﺰ:
ط ِﯿّ َﺒﺔً َوﻟَﻨَﺠْ ِﺰ َﯾﻨﱠ ُﮭ ْﻢ أَﺟْ َﺮ ُھ ْﻢ ِﺑﺄَﺣْ َ
ﺿ ْﻨﻜًﺎ َوﻧَ ْﺤﺸ ُُﺮ ُه َﯾ ْﻮ َم ْاﻟ ِﻘ َﯿﺎ َﻣ ِﺔ أ َ ْﻋ َﻤﻰ{ . 343وﻣﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺳﻌﺎدة وھﻤﯿﺔ
ﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮي ﻓَﺈ ِ ﱠن ﻟَﮫُ َﻣﻌِﯿﺸَﺔً َ
ض َ
}و َﻣ ْﻦ أَﻋ َْﺮ َ
َ
زاﺋﻔﺔ ﺗﻔﻀﻲ ﺑﮭﻢ إﻟﻰ ﻗﺘﻞ اﻷﻧﻔﺲ ﻋﯿﺎذا ﺑﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
وﻣﻤﺎ ﻟﮫ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺧﻠﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻼﺟﮭﺎ ،ﻓﺒﺘﺄﻣﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺠﺪ أن
اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎ ت ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﻛﺘﺌﺎﺑﺎت وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ
 / 332اﻵﯾﺔ  53ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن.
 / 333اﻵﯾﺔ  29ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ.
 / 334اﻵﯾﺔ  103ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.
َ
ﻀ ِﮭ ْﻢ ﺑَ ْﻌﻀًﺎ.
 / 335أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
ب اﻷد َ ِ
ب ،ﺑَﺎبُ ﺗَﻌَ ُﺎو ِن اﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨِﯿﻦَ ﺑَﻌْ ِ
ْ
ُ
ﺎء ﻓِﻲ ْاﻟ ُﻤ َﮭﺎ َﺟ َﺮ ِة.
ﺟ
ﺎ
ﻣ
ﺑ
،
ﻖ
ﻠ
ﺨ
َ
اﻟ
ﻦ
ب ُﺣ ْ
ﺎبُ
 / 336أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮطﺌﮫِ :ﻛﺘ َﺎ ُ
ِ َ
ﺴ ِ
َ َ َ
 / 337أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪه :ﺗﺘﻤﺔ ﻣﺴﻨﺪ ا ﻷَﻧﺼﺎرَ ،ﺣﺪ ُ
ِﯾﺚ ُﻣﻌَﺎ ِذ ﺑ ِْﻦ َﺟﺒَ ٍﻞ.
ْ
ُ
ﺿ ِﺪ ِھ ْﻢ.
ب ،ﺑَﺎبُ ﺗ ََﺮا ُﺣ ِﻢ اﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨِﯿﻦَ َوﺗَﻌَﺎط ِﻔ ِﮭ ْﻢ َوﺗَﻌَﺎ ُ
 / 338أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ :ﻛﺘﺎب ْاﻟﺒِ ِ ّﺮ َواﻟ ِ ّ
ﺼﻠَ ِﺔ َو ْاﻵدَا ِ
 / 339اﻵﯾﺎت  112ـ  113ـ  114ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ.
 / 340اﻵﯾﺔ  9ﻣﻦ ﺳﻮرة إﺑﺮاھﯿﻢ.
 / 341اﻵﯾﺔ  265ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.
 / 342ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
 / 343اﻵﯾﺔ  122ﻣﻦ ﺳﻮرة طﮫ.
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ﺴﻮا إِﯾ َﻤﺎﻧَ ُﮭ ْﻢ ﺑِ ُ
ﻈ ْﻠ ٍﻢ أُوﻟَﺌِﻚَ ﻟَ ُﮭ ُﻢ ْاﻷ َ ْﻣﻦُ َوھُ ْﻢ ُﻣ ْﮭﺘَﺪُونَ{ ،344وﻛﺬا ﺧﻠﻮه ﻣﻦ
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﯿﻮم؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎ} :اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َوﻟَ ْﻢ ﯾَ ْﻠﺒِ ُ
اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌ ﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻜﻢ واﻟﻤﻌﻘﻠﻦ ﻟﻠﻨﻌﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ واﻟﺨﯿﺮات اﻟﻤﺴﺨﺮة
ﺻﺎ َﺑ ُﻜ ْﻢ ْ
ﺴ َﺒ ْ
ﺖ أ َ ْﯾ ِﺪﯾﻜُ ْﻢ
ﺼﯿ َﺒ ٍﺔ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َ
ﻣِﻦ ُﻣ ِ
}و َﻣﺎ أ َ َ
واﻟﺘﻮﺟﮫ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮازن واﻟﺮزﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد اﻷرض وﻣﻮارد اﻟﺴﻤﺎء ،ﻗﺎل رﺑﻨﺎَ :
345
}و َﻻ ﺗ ُ ْﻠ ُﻘﻮا
َو َﯾ ْﻌﻔُﻮ َ
ﻋ ْﻦ َﻛﺜ ٍ
ِﯿﺮ{  ،وﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﻗﻞ أن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺎﻹﺗﻘﺎن واﻹﺣﺴﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﻮﻟﮫ؛ ﻗﺎل رﺑﻨﺎَ :
ﺴ ُﻦ
ِﺑﺄ َ ْﯾﺪِﯾ ُﻜ ْﻢ إِﻟَﻰ اﻟﺘ ﱠ ْﮭﻠُ َﻜ ِﺔ َوأَﺣْ ِﺴﻨُﻮا إِ ﱠن ﱠ َ ﯾُﺤِ ﺐﱡ ْاﻟ ُﻤﺤْ ِﺴﻨِﯿﻦَ{ِ } ،346إﻧﱠﺎ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ َﻣﺎ ﻋَﻠَﻰ ْاﻷ َ ْر ِ
ض ِزﯾﻨَﺔً َﻟ َﮭﺎ ِﻟﻨَ ْﺒﻠُ َﻮھُ ْﻢ أَﯾﱡ ُﮭ ْﻢ أَﺣْ َ
347
ﻋ ِﻤ ُﻠﻮا
ﻋ َﻤ ًﻼ{ ،348وﻗﺎل ﷲ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﻤﺘﻔﻀﻞِ } :إ ﱠن اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َو َ
ﺴ ُﻦ َ
ﻋَ َﻤ ًﻼ{ } ،اﻟﱠﺬِي َﺧﻠَﻖَ ْاﻟ َﻤ ْﻮتَ َو ْاﻟ َﺤﯿَﺎة َ ِﻟﯿَ ْﺒﻠُ َﻮ ُﻛ ْﻢ أَﯾﱡ ُﻜ ْﻢ أَﺣْ َ
ﻀﯿ ُﻊ أَﺟْ َﺮ َﻣ ْﻦ أَﺣْ ﺴَ َﻦ ﻋَ َﻤ ًﻼ{ . 349واﻟﺤﻤﺪ
ﺼﺎﻟِ َﺤﺎ ِ
اﻟ ﱠ
ت إِﻧﱠﺎ َﻻ ﻧُ ِ

وﻛﻔﻰ وﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎده اﻟﺬﯾﻦ اﺻﻄﻔﻰ.

ﺧﺎﺗﻤﺔ وﺗﻮﺻﯿﺎت:
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﺰة ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل دوﻣﺎ ﺣﻮل أوﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪاﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺣﯿﺎة
إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺮاھﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ وﻗﻊ اﻻﻧﺴﻼخ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻹﺳﻼم ﻋﻘﯿﺪة وﺷﺮﯾﻌﺔ وﺳﻠﻮﻛﺎ؛ وھﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ أﺛﺎره
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ رﺣﻤﮫ ﷲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم إذ ﯾﻘﻮل ﻗﺪس ﷲ روﺣﮫ:
» إن أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻨﻔﻌﯿﺔ ﻟﻸﺧﻼق ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺤﺴﺐ ﺣﺴﺎﺑﮫ وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﯿﺎة إﺳﻼﻣﯿﺔ
ﺳﻠﯿﻤﺔ ،ﻓﻼ ﻧ ﺤﺎول ﺗﺮﻗﯿﻊ ھﺬه اﻟﺤﯿﺎة ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرات ﻧﺴﺘﻮردھﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج؛ ﻷن ھﺬه اﻟﺮﻗﻊ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻊ ﻧﺴﯿﺞ ﺗﻔﻜﯿﺮﻧﺎ اﻷﺻﯿﻞ
...
إن اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﯿﺎة إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮد وﺿﻊ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت وﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻧﻈﻢ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؛ ﻓﮭﺬا رﻛﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ
رﻛﻨﯿﻦ وھﻮ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ اﻷول ،وأﻣﺎ اﻟﺮﻛﻦ اﻷول ﻓﮭﻮ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮد ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﺑﺎﻷﻟﻮھﯿﺔ  ...أﻣﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻛﺎﻣﻼ إﻻ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﯿﺎة ،وﻻ ﯾﻜﻔﻞ ﻟﮫ اﻟﺒﻘﺎء إﻻ ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳﺴﮭﺎ اﻟﻮطﯿﺪة  ...ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ أدﻧﻰ إﻟﻰ اﻻﺗﺒﺎع واﻟﻄﺎ ﻋﺔ؛ ﻷﻧﮫ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﯿﺪة دﯾﻨﯿﺔ.
وﻟﺬﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء ھﻲ اﺳﺘﺤﯿﺎء ھﺬه اﻟﻌﻘﯿﺪة ﻟﺘﻜﻮن ﺳﻨﺪا ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﺬي ﻧﺸﯿﺮ ﺑﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
ﺣﯿﺎة إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ  ...ﯾﺠﺐ إذن أن ﻧﻌﯿﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻨﺎھﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
ﻗﺒﻞ أن ﻧﻔ ﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﻈﻢ اﻟﺤﯿﺎة.
وﻟﻜﻦ ﻛﯿﻒ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ﻋﻘﯿﺪة إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﺮﺑﯿﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﺑﯿﺔ وطﺮق ﺗﻔﻜﯿﺮ ھﻲ ﻓﻲ ﺻﻤﯿﻤﮭﺎ ﻏﺮﺑﯿﺔ
وھﻲ ﻓﻲ ﺻﻤﯿﻤﮭﺎ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؟ ـ إﻟﻰ أن ﻗﺎل ـ ﻓﻼﺑﺪ أوﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ
اﺗ ﺨﺎذ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻔﻜﯿﺮ إﺳﻼﻣﯿﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻟﻨﻀﻤﻦ أن ﯾﺠﯿﺊ اﻟﻨﺘﺎج ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻏﯿﺮ ھﺠﯿﻦ«.350

 / 344اﻵﯾﺔ  83ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم.
 / 345اﻵﯾﺔ  28ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى.
 / 346اﻵﯾﺔ  194ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.
 / 347اﻵﯾﺔ  7ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ.
 / 348اﻵﯾﺔ  2ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﻠﻚ.
 / 349اﻵﯾﺔ  30ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ.
 / 350اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ص :ﻣﻦ  195إﻟﻰ .197
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أھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
ﻣﻦ أھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ أن:
ـ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ﻟﻜﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮي اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ إﻟﯿﮫ اﻟﺘﻲ ﺑﺜﺘﮭﺎ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺎت ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ إﻟﯿﮭﺎ ،وﯾﺒﻘﻰ ﻛﺘﺎب "اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم" ﻟﺴﯿﺪ ﻗﻄﺐ رﺣﻤﮫ ﷲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ
اﻟﻤﺪار ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻨﮫ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊ.
ـ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺮاھﻦ اﻟﺬي ﻛﺜﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻈﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺟﮭﺔ وﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺮ وﺗﻔﺸﻰ ﻓﯿﮫ اﻟﺒﻐﻲ وﻛﺜﺮت ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﻜﺮات وﻓﺴﺪت ﻓﯿﮫ اﻟﻨﯿﺎت وﺧﺮﺑﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﺬﻣﻢ.
ـ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ھﻮ وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ وﻻ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ ،ﻓﮭﻲ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻘﯿﺪة وﺷﺮﯾﻌﺔ وﺳﻠﻮﻛﺎ
وﻣﺎ أﺳﺲ اﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻻ أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﮫ وﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﮫ.
ـ اﻟﻌﺪل ھﻮ ﺿ ﺪ ﻛﻞ ﺟﻮر وﺣﯿﻒ ،ﻓﺘﺤﻘﯿﻘﮫ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ أﻋﻈﻢ إﻧﺠﺎز واﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻨﮫ أﻛﺒﺮ ﺟﺮم؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻌﻞ اﻟﻈﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰان
ظﻠﻤﺎت ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﻋﯿﺎذا ﺑﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
ـ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﯿﮫ وﺣﺪة اﻟﻜﻮن ،ﻓﮭﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﮫ ﺑﺒﻌﺾ ﻛﺎﻟﺴﺒﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺒﺐ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ِﯿﺮ ﺑِ َﺠﻨَﺎ َﺣ ْﯿ ِﮫ إِ ﱠﻻ
ض َو َﻻ طَﺎﺋ ٍِﺮ ﯾَﻄ ُ
}و َﻣﺎ ﻣ ِْﻦ دَاﺑﱠ ٍﺔ ﻓِﻲ ْاﻷَرْ ِ
ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻹﻓﺴﺎد ﻓﻲ اﻷرض واﻻﺧﺘﻼل ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﺒﯿﺌﻲ؛ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ :
أ ُ َﻣ ٌﻢ أَﻣْ ﺜَﺎﻟُﻜُ ْﻢ َﻣﺎ ﻓَﺮﱠ ْ
ب ﻣ ِْﻦ ﺷ َْﻲءٍ ﺛ ُ ﱠﻢ إِﻟَﻰ َرﺑِّ ِﮭ ْﻢ ﯾُﺤْ ﺸ َُﺮونَ{.351
طﻨَﺎ ﻓِﻲ ْاﻟ ِﻜﺘَﺎ ِ
ـ أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺮﺳﺘﮭﺎ ﻧﺼﻮص اﻟ ﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب وﺳﻨﺔ واﻣﺘﺜﻠﮭﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻷﺟﻼء ﻓﺼﺪق ﻓﯿﮭﻢ ﻗﻮل رﺳﻮل ﷲ
ﺎس ﻗَﺮْ ﻧِﻲ".352
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢَ " :ﺧﯿ ُْﺮ اﻟﻨﱠ ِ
ـ ﯾﻼﺣﻆ أن أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮھﺎ وﺗﻘﯿﯿﺪھﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﮫ ﯾﻘﺘﺪى ﺑﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻷﻧﮫ اﺳﺘﻘﺮاء ﻟﻠﻨﺼﻮص
اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﯾﻘﺎس ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﺮوع و اﻟﺠﺰﺋﯿﺎت اﻟﻤﻨﻄﻮﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺳﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
وﻧﻔﺲ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎة أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ا ﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﺒﺤﺚ إذ ﯾﻌﺴﺮ ﺟﻤﻊ اﻟﺸﻤﻞ ﺑﺨﺼﻮﺻﮭﺎ ﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻵﺧﺮة وﷲ
أﻋﻠﻢ.
ـ اﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﺳﻨﻦ ﷲ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻜﻮﻧﯿﺔ ﻛﻔﯿﻞ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق
وﺑﺤﻖ.
ـ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻸرض ﻣﮭﺎدا وﺑﺴﺎطﺎ ﯾﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼء إﺑﻘﺎءھﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻘﮭﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ﻓﮭﻮ أﺳﺎس ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة رھﯿﻦ ﺑﮫ.
ـ ﻛﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﻋﺎﻗﻞ وﻏﯿﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إذ اﻟﻜﻞ أﻣﺔ واﺣﺪة ﯾﺸﺒﮫ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﻌﻀﺎ.
 / 351اﻵﯾﺔ  39ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم.
 / 352ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
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ـ أوﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪاﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺣﯿﺎة إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺮاھﻦ ھﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
اﻹﺳﻼم ﻋﻘﯿﺪة وﺷﺮﯾﻌﺔ وﺳﻠﻮﻛﺎ ،ﻓ ﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ ھﻲ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﺻﻌﺐ ﻓﻲ زﻣﻨﻨﺎ ﻛﯿﻒ ﻻ وھﻮ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺮﺳﻮل
ق".353
اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻘﻮﻟﮫِ " :إﻧﱠ َﻤﺎ ُﺑﻌِﺜْﺖُ ِﻷُﺗ َ ّﻤ َِﻢ َ
ﺻﺎ ِﻟ َﺢ ْاﻷ َ ْﺧ َﻼ ِ
ـ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻌﯿﻘﺎت وﺗﺤﺪﯾﺎت إﻻ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزھﺎ ﺑﺘﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وأن ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﻖ ھﻨﺎك اﻟﻮاﺟﺐ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮫ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزه ﻟﻨﯿﻞ اﻟﺤﻖ واﻟﺠﺰاء ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻊ رﺑﮫ ﻋﺰ وﺟﻞ
أو ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﮫ أو ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﻣﻊ ﻏﯿﺮه.
ـ ﺑﻤﺎ أن ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺳﺴﺎ ﺟﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﮫ ﷺ ،ﻓﺈن ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻟﻨﺎ ﺛﻤﺮات إن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد أو
}وإِﻟَﻰ َﻣ ْﺪﯾَ َﻦ أَﺧَﺎ ُھ ْﻢ ُ
ﺷﻌَ ْﯿﺒًﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻷن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺟﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ودرء ﻛﻞ ﻣﻔﺴﺪة؛ َ
ﻗَﺎ َل ﯾَﺎ ﻗَ ْﻮ ِم ا ْﻋ ُﺒﺪُوا ﱠ َ َﻣﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ْ
ﺎس أ َ ْﺷ َﯿﺎ َء ُھ ْﻢ َو َﻻ
ﻣِﻦ ِإﻟَ ٍﮫ َ
ﻏﯿ ُْﺮهُ ﻗَﺪْ َﺟﺎ َءﺗْﻜُ ْﻢ َﺑ ِّﯿﻨَﺔ ٌ ِﻣ ْﻦ َر ِّﺑ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄ َ ْوﻓُﻮا ْاﻟ َﻜ ْﯿ َﻞ َو ْاﻟﻤِﯿﺰَ ا َن َو َﻻ ﺗ َ ْﺒ َﺨ ُ
ﺴﻮا اﻟﻨﱠ َ
ﺳ ِﺒﯿ ِﻞ ﱠ ِ َﻣ ْﻦ
ﺗ ُ ْﻔ ِﺴﺪُوا ﻓِﻲ ْاﻷَرْ ِ
ﺻ َﺮاطٍ ﺗُﻮ ِﻋﺪُو َن َوﺗ َ ُ
ض َﺑ ْﻌﺪَ إِﺻ َْﻼﺣِ َﮭﺎ ذ َ ِﻟﻜُ ْﻢ َﺧﯿْﺮٌ ﻟَ ُﻜ ْﻢ إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ ُﻣﺆْ ﻣِ ﻨِﯿﻦَ َو َﻻ ﺗ َ ْﻘ ُﻌﺪُوا ِﺑ ُﻜ ِّﻞ ِ
ﺼﺪﱡونَ َ
ﻋ ْﻦ َ
ِﯿﻼ ﻓَ َﻜﺜ ﱠ َﺮ ُﻛ ْﻢ َوا ْﻧ ُ
ْﻒ ﻛَﺎ َن ﻋَﺎﻗِﺒَﺔُ ْاﻟ ُﻤ ْﻔ ِﺴﺪِﯾﻦَ َوإِ ْن ﻛَﺎنَ َ
آ َﻣ ﻦَ ِﺑ ِﮫ َوﺗ َ ْﺒﻐُﻮﻧ ََﮭﺎ ﻋ َِﻮ ًﺟﺎ َوا ْذ ُﻛ ُﺮوا ِإ ْذ ُﻛ ْﻨﺘ ُ ْﻢ ﻗَﻠ ً
طﺎﺋِﻔَﺔٌ ﻣِ ْﻨ ُﻜ ْﻢ آ َﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﱠﺬِي
ﻈ ُﺮوا َﻛﯿ َ
أُرْ ﺳ ِْﻠﺖُ ﺑِ ِﮫ َو َ
ﺻﺒِ ُﺮوا َﺣﺘﱠﻰ ﯾَﺤْ ُﻜ َﻢ ﱠ ُ ﺑَ ْﯿﻨَﻨَﺎ َوھ َُﻮ َﺧﯿ ُْﺮ ْاﻟ َﺤﺎﻛِﻤِﯿﻦَ{ .354واﻟﺤﻤﺪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.ـ
طﺎﺋِﻔَﺔٌ ﻟَ ْﻢ ﯾُﺆْ ﻣِ ُﻨﻮا َﻓﺎ ْ
اﻹﺻ َْﻼ َح َﻣﺎ ا ْﺳﺘ َ َ
ﻄ ْﻌﺖُ َو َﻣﺎ ﺗ َْﻮﻓِﯿﻘِﻲ إِ ﱠﻻ ﺑِﺎ ﱠ ِ ﻋَﻠَ ْﯿ ِﮫ ﺗ ََﻮ ﱠﻛﻠْ ُ
ﺖ َوإِﻟَ ْﯿ ِﮫ أُﻧِﯿﺐُ{.355
}إِ ْن أ ُ ِرﯾﺪُ إِ ﱠﻻ ْ ِ
وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ وﺳﻠﻢ.

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
-

أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﻓﺮي اﻹﺷﺒﯿﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ )ت543ھـ( ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ـ
ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻨﺔ1424) :ھـ2003/م(.

-

أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺠﻜﻨﻲ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ )ت1393ھـ(،
ﻧﺸﺮ دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ـ ﺑﯿﺮوت ،طﺒﻌﺔ 1415 ) :ھـ1995/م(.

-

إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ )ت 751ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم إﺑﺮاھﯿﻢ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ـ ﯾﯿﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ1411 ) :ھـ1991/م(.

-

اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻷﺑﻲ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )ت774ھـ( ،دار اﻟﻔﻜﺮ ـ ﺑﯿﺮوت ،طﺒﻌﺔ:
)1407ھـ1986/م(.

-

اﻟﺘﺸﻮف إﻟﻰ رﺟﺎل اﻟﺘﺼﻮف وأﺧﺒﺎر أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺴﺒﺘﻲ ﻟﻤﺆﻟﻔﮫ أﺑﻲ ﯾﻌﻘﻮب ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺘﺎدﻟﻲ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺰﯾﺎت
)ت  617ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ،ﻧﺸﺮ ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ـ اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ1997 ) :م(.
َﺎر َم
ﻲ ﷲُ َ
 / 353أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪهُ :ﻣ ْﺴﻨَﺪ ُ أَﺑِﻲ ھ َُﺮﯾ َْﺮة َ َر ِ
ﻋ ْﻨﮫُ ،وﻋﻨﺪ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ وﻏﯿﺮهِ " :إﻧﱠ َﻤﺎ ﺑُﻌِﺜْﺖُ ِﻷُﺗ َ ِ ّﻤ َﻢ َﻣﻜ ِ
ﺿ َ
ق".
ْاﻷ َ ْﺧ َﻼ ِ
 / 354اﻵﯾﺎت  84و 85و  86ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف.
 / 355ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ.
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اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )ت303ھـ( ،ﺣﻘﻘﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ :ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺷﻠﺒﻲ ،وأﺷﺮ ف ﻋﻠﯿﮫ :ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ـ ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ1421) :ھـ2001/م(.

-

ﺴ ِِﺠﺴْﺘﺎﻧﻲ )ت275ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ:
ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود .أﺑﻮ داود ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻷزدي اﻟ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ،ﺻﯿﺪا ـ ﺑﯿﺮوت.

-

ﺻﺤﯿﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري .ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺠﻌﻔﻲ )ت256ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ زھﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ،
ﺗﺮﻗﯿﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،دار طﻮق اﻟﻨﺠﺎة ـ ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ1422) :ھـ(.

-

ﺻﺤﯿﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ .ﻷﺑﻲ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻘﺸﯿﺮي اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري )ت 261ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻧﺸﺮ دار
إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ـ ﺑﯿﺮوت.

-

اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻟﺴﯿﺪ ﻗﻄﺐ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﺎذﻟﻲ )ت 1386ھـ( ،دار اﻟﺸﺮوق ـ اﻟﻘﺎھﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
ﺳﻨﺔ1413) :ھـ1993/م(.

-

ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ )ت 241ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،دار اﻟﺤﺪﯾﺚ ـ اﻟﻘﺎھﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ:
)1416ھـ1995/م(.

-

اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾﺚ واﻵﺛﺎر ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻲ اﻟﻌﺒﺴﻲ
)ت  235ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻛﻤﺎل ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺤﻮت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ـ اﻟﺮﯾﺎض ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ1409 ) :ھـ(.

-

اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﻣﻄﯿﺮ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ ،أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ )ت360ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :طﺎرق
ﺑﻦ ﻋﻮض ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ ،دار اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ـ اﻟﻘﺎھﺮة.

-

اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﺴﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﻣﻄﯿﺮ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ ،أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ )ت 360ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺣﻤﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ـ اﻟﻘﺎھﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )د.ت(.

-
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)ت 597ھـ( ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ1435 ) :ھـ2013/م(.

-

اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ،ﺻﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ـ اﻟﻜﻮﯾﺖ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ) :ﻣﻦ 1427 /1404ھـ(.

-

اﻟﻤﻮطﺄ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ )ت 179ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ـ ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ1425) :ھـ2004/م(.
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اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
Information Technology and Its Effect on the Internal Audit

اﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ :ﺑﺳﻣﮫ ﺑﺷﻧّﺎﺗﻲ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر إدارة اﻷﻋﻣﺎل – ﻟﺑﻧﺎن

اﻟﻤﻠ ّﺨ ﺺ:
ھﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ إظﮭﺎر اﻷھ ّﻤﯿّﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﺻﻞ إﻟﻰ أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ.
ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮ ّ
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 ﺗ ّﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﺿﻄﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت،وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟ ِﺬﻛﺮ
. واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ أﺣﺪث دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻣﻜﻦ ﺗﻮﻓّﺮھﺎ،واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻨﻈﺮﯾّﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿّﺔ ﻣﻨﮭﺎ
ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ طﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮﺿﯿّﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ُﻣﻘﺘﺮح واﻟﺬي ﯾُﻔﺘﺮض اﺗّﺒﺎﻋﮫ
.ﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿّﺔ ﻟﮫ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿّﺔ ﻣﻨﮭﺎ
ّ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿّﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺤﺚ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻮ

:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿّﺔ
. إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ، اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻣﺪﻗّﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت، اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Information Technology and Its Effect on the Internal Audit

Abstract:
The aim of this research was to demonstrate the importance of the information
technology, and to identify the general concept of internal audit, in order to reach the role of
information technology in activating the internal audit work.
To achieve these objectives, the descriptive approach has been applied by reviewing
the theoretical and field studies and researches, and mentioning the latest available studies.
Furthermore, questions have also been raised for this research along with hypotheses
as well as the analytical approach that is supposed to be followed in a field study in order to
reach conclusions and make appropriate recommendations.

Keywords:
Information Technology, Internal Audit, Auditors, Control, Risk Management.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
إ ّن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨُﺺ ﻋﻤﻠﯿّﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ھﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻧﺴﺒﯿّﺎ ً
واﻟﺘﻲ ظﮭﺮت ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﻸھ ّﻤﯿّﺔ اﻟ ُﻜﺒﺮى ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺣﯿُﺚ أﻧّﮭﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻓﻲ
ﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ .وإ ّن
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر وﻣﻨﮭﺎ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻌﯿّﻨﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،ﻣ ّﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺼﺪاﻗﯿّﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ اﻟﺘﻮ ﱡ
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ أﻣﺮا ً أﺳﺎﺳﯿّﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿّﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ
ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ.
وظﮭﺮت أھ ّﻤﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ وﺟﻮد ﺑﯿﺌﺔ رﻗﺎﺑﯿّﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻣﻐﺎﯾﺮة ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ،وﺗ ّﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺴﮭﯿﻼت ھﺎ ّﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،ﻓﺎﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺮض اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺗﺠﻌﻞ
ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﮭﺎم أﻣﺮاً ُﻣﻌﻘّﺪا ً وذات ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻠ ﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺒﺪّﻟﺖ اﻷﺣﻮال ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع اﻟﻤﺪﻗّﻘﻮن اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿّﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣ ّﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ
ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﮭﻢ أﻛﺜﺮ ﺳﻼﺳﺔ ﺳﮭﻮﻟﺔ .ﻛﻤﺎ أ ّن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗُﺘﯿﺢ ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ
اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟ ُﺤﻜﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي اﻟﻔﻨّﻲ اﻟﻤﺤﺎﯾﺪ.
ﺻﻞ إﻟﻰ أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻓﯿﻈﮭﺮ اﻟ ﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻣﺎ ھﻮ
وﻟﮭﺬا ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘﻮ ّ
أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ؟

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ واﺟﮭﺖ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺣﺪﯾﺜﺎ ً ھﻲ زﯾﺎدة درﺟﺔ إﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌ ﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
إ ّن أﺑﺮز
ّ
ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻓّﺮه ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻛﻮﻧﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿّﺔ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿّﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ ﺗ ُﻌﺪّ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
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ّ
وإن ھﺬا اﻻﻧﺘﺸﺎراﻟﻮاﺳﻊ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﺮك آﺛﺎرا ً واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟ ﻠﺤﺴﺎﺑﺎت،
ّ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﻠﺘﺄﻛّﺪ ﻣﻦ ﺻﺤّﺔ ﻛﺎﻓّﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿّﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺆﺛّﺮ
ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أ ّن
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﺪﯾﺪة.

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دراﺳﺔ )ﻣﺤ ّﻤﺪ (2017 ،ﺑﻌﻨﻮان" :اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿّﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان )دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿّﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان(" .وھﺪﻓﺖ
ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟ ﻤﺨﺎطﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إل ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة
ﺻﻠﺖ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﺘﻄﻮرﻟﮭﺬا اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ .وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﺗ ّﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ) (60إﺳﺘﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ إدارﯾّﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ .وﺗﻮ ّ
ّ
اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ّ
أن ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وإ ّن رﺑﻄﮫ ﺑﺈدارة اﻟﻤﻨﺸﺂة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿّﺔ ﯾُﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ّ
أن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮه ﯾﻘﻠّﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت إﻟﻰ إﺻﺪار ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وأﺧﯿﺮاً ،إن ﻟﻠﻤﺪﻗّﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿّﯿﻦ دور ﻓﻲ
إدارة ﻣﺨﺎطﺮ ھﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ )ﻣﺤ ّﻤﺪ.356(2017 ،
ّ
)اﻟﺒﻄﺔ (2016 ،ﺑﻌﻨﻮان" :ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف
ﻛﻤﺎ أﺗﺖ دراﺳﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ّ
ﻏﺰة -ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿّﺔ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿّﺔ ﻵراء :ﻣﺪﻗّﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿّﯿﻦ،
واﻟﻤﺪﻗّﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿّﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ّ
ﻏﺰة -ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،وﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺳُﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿّﺔ(" .وﻛﺎن ھﺪﻓﮭﺎ
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﺪﯾﺪة ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ ﻓﻲ ّ
ﻏﺰة وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﺪوﻟﯿّﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ .وﺗ ّﻢ ﺗﻮزﯾﻊ  85اﺳﺘﻤﺎرة إﺳﺘﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗّﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿّﯿﻦ واﻟﺪاﺧﻠﯿّﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲّ ،
وإن
ﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أ ّن ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻮاﻛﺐ
وﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺳُﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿّﺔ .وﺗﻮ ّ
ّ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺆﺛّﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺪﻗّﻖ ،ﻛﻤﺎ أ ّن اﻟﻤﺪﻗّﻖ ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه
ّ
)اﻟﺒﻄﺔ.357(2016 ،
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺣﯿﺚ ﺗُﻤ ّﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺟﺎءت دراﺳﺔ )زﻗﻮت (2016 ،ﺑﻌﻨﻮان" :ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﯿّﺔ إﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وأﺛﺮه ﻓﻲ
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة )دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ّ
ﻏﺰة(" .وﻛﺎن
 356ﻣﺤ ّﻤﺪ ،ﻛﻤﺎل ،اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿّﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان )دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿّﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﯿّﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان( ،ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻘﯿّﺔ ،اﻟﻌﺮاق ،اﻟﻤﺠ ّﻠﺪ  ،24اﻟﻌﺪد .2017 ،47
ص.49 -42 :
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ّ
اﻟﺒﻄﺔ ،أرﯾﺞ ،ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰّ ة -ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿّﺔ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿّﺔ ﻵراء :ﻣﺪﻗّﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿّﯿﻦ ،واﻟﻤﺪﻗّﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿّﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰّ ة -ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،وﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺳُﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿّﺔ( .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻓﻲ :اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﻮﻗﺸﺖ وأﺟﯿﺰت ﻓﻲ :اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿّﺔّ -
ﻏﺰة .2016 ،ص :ث.152 -151 -
141
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ﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ّ
ﻏﺰة ﺑﻌﺪد ) (18ﺷﺮﻛﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ
اﺳﺘﻤﺎرة إﺳﺘﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ واﻟﺪوﻟﯿّﺔ اﻟ ُﻤﺘﺨ ّ
ﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أھ ّﻤﯿّﺔ إﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻛﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
) (80ﻣﺪﻗّﻘﺎ ً .وﺗﻮ ّ
وﺗﻨﻔﯿﺬ إﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻏﯿﺮھﺎ  ،وﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻘﯿّﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﻤﺼﺪاﻗﯿّﺔ أﻛﺒﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺤﺴّﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ،
وﻟﮭﺎ دورا ً ﺑﺎرزا ً ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿّﺔ واﺧﺘﺒﺎرات اﻷرﺻﺪة ،وإ ّن وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
ﺴﻦ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ )زﻗﻮت.358(2016 ،
وإﺻﺪار اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﯾﺤ ّ

ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎءت دراﺳﺔ )ﺳﻤﻮر (2014 ،ﺑﻌﻨﻮان" :دور اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ )دراﺳﺔ
ﻣﯿﺪاﻧﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ّ
ﻏﺰة(" .وھﺪﻓﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﯿّﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ .ﻓﺘ ّﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﻤﺎرة اﺳﺘﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ) (9ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿّﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿّﺔ واﻟﻤﺤﻠّﯿّﺔ ﻓﻲ
ﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ّ
ّ
أن اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺤﺴّﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﺟﻮدﺗﮭﺎ،
ﻏﺰة ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ) (45ﻣﺪ ّﻗﻖ .وﻛﺎن أھﻢ ﻣﺎ ﺗﻮ ّ
ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺟﺪ إدراك ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻗّﻘﯿﻦ ﺑﺬﻟﻚ )ﺳﻤﻮر.359(2014 ،

وﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ ) (Kolk, 2017ﺑﻌﻨﻮان،“The role of auditors and information technology”:
وﺗﺒﺤﺚ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻐﯿّﺮات ﻓﻲ دور اﻟﻤﺪﻗّﻘﯿﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿّﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿّﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﺘ ّﻢ
ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪ ّﻗﻘﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أرﻧﺴﺖ أﻧﺪ ﯾﻮﻧﻎ  Ernst & Youngﻓﻲ ھﻮﻟﻨﺪا ،واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ
) (1382ﻣﺪﻗّﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗ ّﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻤﺲ ﻣﻘﺎﺑﻼت .وﺗُﻈﮭﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أ ّن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻐﯿّﺮ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺪﻗّﻘﻮن ،وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿّﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻷﻣﻨﻲ ،واﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ،
ﻓﺈنّ ﻣﺪﻗّﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ .وﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﯿﻐﺖ
ﻗﺒﻞ إرﺳﺎل اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺘﻐﯿّﺮ دور ﻣﺪﻗّﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿّﺮات ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ).360 (Kolk, 2017
وﯾُﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻧّﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ
أھﺪاﻓﮫ ،ﻟﮭﺬا ﯾﺠﺪر ﺗﻨﺎول ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ ﻻﺣﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻓﺘﺘﻤﯿّﺰ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

358

زﻗﻮت ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﯿّﺔ إﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع

ﻏﺰة )دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰّ ة( .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻓﻲ :اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟ ﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﻮﻗﺸﺖ وأﺟﯿﺰت
ﻓﻲ :اﻟﺠـﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﯿّﺔّ -
ﻏﺰة .2016 ،ص.4 :
359

ﺳﻤﻮر ،ﻧﺒﯿﻞ ،دور اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ )دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع

ﻏﺰّ ة( .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻓﻲ :اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﻮﻗﺸﺖ وأﺟﯿﺰت ﻓﻲ :اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﯿّﺔّ -
ﻏﺰة .2014 ،ص.4 :
360

Kolk, Kirsten, The Role of Auditors and Information Technology. Master’ Thesis in

Accounting and Control. Radboud University. 2017. P 2.
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أوﻻً :ﻣﺎھﯿّﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ّ
ﯾﺄﺗﻲ ھﺬه اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ ﻧُ ُ
ﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأھ ّﻤﯿّﺔ ھﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ.

.1

ﻧُﻈُﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ). Information Systems (IS
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
إ ّن ﻧُﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿّﺔ ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ّ

وﺗﺨﺰﯾﻦ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﺗّﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﺤ ﱡﻜﻢ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ّ
ورؤﯾﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻊ
إﻟﻰ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿّﺎت اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺪراء
واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ُ
اﻟﻤﻌﻘّﺪة.
ﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺒﻨﯿّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻣﺎ ھﻲ ّإﻻ ُﻧ ُ
وإن ُﻧ ُ
ّ
ﻈﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪ ّات وﺑﺮﻣﺠﯿّﺎت ھﺬا اﻟﺤﺎﺳﺐ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺣﻔﻆ واﺳﺘﺮﺟﺎع وﺑ ّ
ﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )اﻟﻄﯿﻄﻲ.361(2010 ،
وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨُﻈﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﻧُ ُ
ﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ  Accounting Information Systemواﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻔﻀﻞ
ﻗﻮة ً وﺿﻤﺎﻧﺔً وﻣﺮوﻧﺔً واﻗﺘﺼﺎداً ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻣﺠﯿّﺎت واﻷﺟﮭﺰة ،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﻜّﻨﺖ ﻣﻦ اﻹﯾﻔﺎء ﺑﻜ ّﻞ ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ أﻛﺜﺮ ّ
اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿّﺔ .ﻛﻤﺎ أنّ ﻧُ ُ
ﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ أﻛﺜﺮ إﺣﻜﺎﻣﺎ ً وارﺗﺒﺎطﺎ ً
وﺗﻜﺎﻣﻼً ﻣﻊ ﺑﻘﯿّﺔ ُﻧ ُ
ﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .و ّ
إن ﻓﺎﺋﺪة ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﯾﻜﻤﻦ ﺑﺄﻧّﮫ أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﯾُﺴﺘﻌﺎن ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﺗﻤﻜّﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﺑﺼﻮرة
إﺟﻤﺎﻟﯿّﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وأﻛﺜﺮ ﺳﮭﻮﻟﺔ وﺳﺮﻋﺔ وﯾُﺴﺮ )اﻟ ﺠﺰراوي واﻟﺠﻨﺎﺑﻲ.362(2009 ،
إ ّن ﻧُ ُ
ﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ُﻣﺮادﻓﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،إ ّن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﻧُﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ). 363(Florida Institute of Technology, n.d

.2

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ).Information Technology (IT

361

اﻟﻄﯿﻄﻲ ،ﺧﻀﺮ ،2010 ،أﺳﺎﺳﯿّﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن .ص.23 -18 :

362

اﻟﺠﺰراوي ،إﺑﺮاھﯿﻢ ،اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ ،ﻋﺎﻣﺮ ،2009 ،أﺳﺎﺳﯿّﺎت ﻧُﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ  ،دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿّﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤّﺎن.

ص.33 :
363

ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﮭﺪ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﺒﻮرن.
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ﻋ ّﺮﻓﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻟﻐﺔً ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ" :اﻟﺘِﻜﻨُﻮﻟﻮﺟﯿَﺎ :ﺗﻘﻨﯿّﺔ وأﺳﻠﻮب إﻧﺘﺎج آﻟﻲ ،و -ﺣﺼﯿﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻨّﯿّﺔ أو
ﻟﻘﺪ ُ
ﻋﻠﻤﯿّﺔ ﻣﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ ،واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت) "...اﻟﺤﻤﺼﻲ وآﺧﺮون .364(2015 ،ﻛﻤﺎ ﻋ ُّﺮ ﻓﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﻧّﮭﺎ
" ُﺟﻤﻠَﺔُ اﻟﻤﻌﺎرف ،و -ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﯾُﻌﺮف ﻋﻦ أﻣﺮ أو ﻗﻀﯿّﺔ") 365اﻟﺤﻤﺼﻲ وآﺧﺮون.(2015 ،
وﻗﺪ ﻋُﺮّ ﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﻋﻠﻰ أﻧّﮭﺎ " اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ،وﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ،
ﺼﺎ ً أو ﺻﻮﺗﺎ ً أو ﺻﻮرة أو أي طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺪﻣﺞ ﺑﮭﺎ" )ﯾﺤﯿﻰ.366(2005 ،
وإدارﺗﮭﺎ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧ ّ
اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻋ ُّﺮﻓﺖ أﻧّﮭﺎ" :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿّﺎت
ّ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓّﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة" )اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ.367(2007 ،
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧّﮭﺎ "اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﺳﯿﺐ وﺷﺒﻜﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ وﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ّ
ﻣﺘﻄﻮر" )ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ.368(2010 ،
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻷھﺪاف ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺄداء ﻋﺎﻟﻲ وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف
ّ
وﻋ ُّﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ أﻧّﮭﺎ "اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺴﮭﯿ ﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺒﺎدﻟﮭﺎ وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﯿﮭﺎ
ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻓﺎﻋﻠﯿّﺔ" )اﻟﻤﺰاھﺮة.369(2014 ،

.3

أھ ّﻤﯿّﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﺗﻈﮭﺮ أھ ّﻤﯿّﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ،وﻣﻨﮭﺎ )ﻣﺴﻠﻢ:370(2010 ،

أ .زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿّﺔ :ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻓﻲ زﯾ ﺎدة إﻧﺘﺎﺟﯿّﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾّﺔ.
ب .ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت :ﺗﻠﻌﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت دورا ً أﺳﺎﺳﯿّﺎ ً ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،واﺳﺘﺤﺪاث ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة ،
وذﻟﻚ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪﯾﺪة ،أﺑﺮزھﺎ :ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺎرف ،واﻟﻤﻮاﺻﻼت ،وﻏﯿﺮھﺎ.

364

اﻟﺮاﻓﺪ )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾّﺔ( ،اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،طﺮاﺑﻠﺲ .2015 ،ص.113 :
اﻟﺤﻤﺼﻲ ،أﺣﻤﺪ ،وآﺧﺮونّ ،

365

اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ .ص.707 :

366

ﯾﺤﯿﻰ ،ﻋﺪﻧﺎن ،وآﺧﺮون ،2005 ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ص.3 :

367

ا ﻟﺴﺎﻟﻤﻲ ،ﻋﻼء ،2007 ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،دار اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ .ص.20 :

368

ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﺼﺎم ،2010 ،إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ص.107 :

369

اﻟﻤﺰاھﺮة ،ﻣﻨﺎل ،2014 ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ص.41 :

 370ﻣﺴﻠﻢ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ،2010 ،إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ص.128 -127 :
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ج .اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ :ﺗﻮﻓّﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯿّﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ،وﻣﻨﮭﺎ :وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨُ ُ
ﻈﻢ
واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت.
ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻜﯿّﻒ اﻟﻨُ ُ
ﻈﻢ وﺗﺠﺎوﺑﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿّﺮات واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪة.
د .اﻟﻤﺮوﻧﺔ :ﯾُﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻋﺎﻣﻼً أﺳﺎﺳﯿّﺎ ً ﻟﻀﻤﺎن ُ

ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻐﺔ ً واﺻﻄﻼﺣﺎً ،وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وأﺧﯿﺮا ً أھﺪاﻓﮫ.

.1

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ).Internal Audit (IA
ﻟﻘﺪ ﻋ ُّﺮف اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﻐﺔً ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :دﻗّﻖ ﺗﺪﻗﯿﻘﺎً :اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪﻗّﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﮫ ،ودﻗّﻖ اﻟﺸﻲء :أي ﺻﯿّﺮه دﻗﯿﻘﺎً" )اﻟﺤﻤﺼﻲ

وآﺧﺮون.371(2015 ،
وﻟﻘﺪ ﻗﺎم ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﺪﻗّﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿّﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿّﺔ The Institute of Internal Auditors
) ،(IIAﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ھﻮ ﻋﻤﻠﯿّﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿّﺔ ،ﺗﺆدّي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺔ اﻟ ﻤﻨﺸﺂت وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿّﺎت ﻓﯿﮭﺎ .إﻧّﮭﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ أﻧﻤﺎط ﺗﻨﻈﯿﻤﯿّﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿّﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ،
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ) .(The Institute of Internal Auditors, n.d

372

وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻘﻮل ّ
أن اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮ ّﻛﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ھﻲ:
أ.

اﻻﺳﺘﻘﻼل.

ب .اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿّﺔ.
ج .ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿّﺎت.
د .ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿّﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻋُﺮّ ف اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ "ﻧﺸﺎط ﺗﻘﯿﯿﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﯾﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﯿّﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ
واﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿّﺎت ،وذﻟﻚ ﻟﺨﺪﻣﺔ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة" )داوود ﺻﺒﺢ وﺑﺴّﺎم ﺻﺒﺢ.373(2013 ،

371
372

اﻟﺤﻤﺼﻲ ،أﺣﻤﺪ ،وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ .ص.365 :
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿّﺔhttps://global.theiia.org/about/about-internal- .

auditing/pages/about-internal-auditing.aspx
373

ﺻﺒﺢ ،داوود ،ﺻﺒﺢ ،ﺑﺴّﺎم ،2013 ،ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة )ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿّﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ

اﻟﻨﻈﺮﯾّﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿّﺔ( ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺻﺎدر ﻧﺎﺷﺮون ،ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .ص.346 :
145

www.ajrsp.com

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ | اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر | ﺗﺄرﯾﺦ اﻹﺻدار2020-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

.2

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﯿّﺔ وھﻲ )ﺻﺒﺢ:374(2010 ،

أ .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ  :Audit programإ ّن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ّ
ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،وھﻮ ﻋﺒﺎرة
ﻣﺤﻂّ اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﻟﺪﯾﮫ وذﻟﻚ ﻹﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ .إ ّن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ھﻮ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ
ّ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ،وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﻛﻠّﻤﺎ ﺗﻮﻓّﺮت
ﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺈرﺷﺎد ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻔ ّ
ّ
اﻟﺨﻄﺔ.
ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﮭ ّﻤﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﮫ ُوﺿﻌﺖ
ب .ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﻟﻰ:


ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻘﺼﯿﺮة :ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿّﺔ أو أﻗﻞ.



ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺘﺮات طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ :ھﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺪّى اﻟﺴﻨﺔ أو اﻟﺪورة اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.

ج .أوراق اﻟﻌﻤﻞ  :Working Papersﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺜﺒﻮﺗﯿّﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪﻗّﻘﻮن
اﻟﺪاﺧﻠﯿّﻮن ﺧﻼل ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﮭﺎم اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ .وھﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ واﻟﺪﻟﯿﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.
د .ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ :ھﻮ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،واﺿﺢ ،ﺣﯿﺎدي ،وأن ﯾﺼﺪر ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت.
ه .ﻣﻠﻔّﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ  :Audit Filesوھﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع:


ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺋﻢ :ﯾﺤﺘﻮي ﻛﺎﻓّﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.



ﻣﻠﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺠﺎري )اﻟﺤﺎﻟﻲ( :ھﻮ ﻣﻠﻒ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺴﻨﺔ أو اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﯿّﺔـ وﯾﺤﺘﻮي أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﻜﺎﻓّﺔ
أﻧﻮاﻋﮭﺎ ،داﺧﻠﯿّﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﺧﺎرﺟﯿّﺔ.



.3

ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺳﻼت :ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓّﺔ أﻧﻮاع اﻟﻤﺮاﺳﻼت ﻣﻦ وإﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

أھﺪاف اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ﻟﻘﺪ ورد ﻓﻲ أھﺪاف اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺪﻗّﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿّﯿﻦ ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗّﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿّﯿﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ

وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿّﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،وﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ .وﻓﻘﺎ ً ﻟﺬﻟﻚ ،ﯾﻘﯿّﻢ اﻟﻤﺪﻗّﻘﻮن اﻟﺪاﺧﻠﯿّﻮن اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻣﺪى ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿّﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ) :(Gleim & Hillison, 2011
374

375

ﺻﺒﺢ ،داوود ،2010 ،دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿّﺔ  ،اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ .ص-211 :

.238
375

Gleim, Irvin, Hillison, William, 2011, Gleim CPA Review: Auditing and Attestation. Gleim

Publications, P 100.
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أ .ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ.
ب .ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿّﺔ.
ج .ﻓﻌﺎﻟﯿّﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﯿّﺎت.
د .اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل.
ه .اﻹﻣﺘﺜﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ.

ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻤﺎھﯿّﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،وﻣﺰاﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

.1

اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
إ ّن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،واﻟﺬي ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ” ،“Audit Automationھﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ

ﺗﻄﺒﯿﻖ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺪﻗّﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻮﺛﯿﻖ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
)اﻟﺬﻧﯿﺒﺎت.376(2010 ،
ﻌﺮف أﯾﻀﺎ ً ﺑﺄﻧّﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿّﺔ ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ وﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ وﻧﺸﺮھﺎ ،وﯾﻘﻮم اﻟﻤﺪﻗّﻖ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ
ﻛﻤﺎ ﺗ ُ ّ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿّﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿّﺔ اﻟﻤﺼ ّﻤﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ .وﯾُﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ظﻞ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﻧّﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿّﺔ ﺟﻤﻊ وﺗﻘﻮﯾﻢ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﯾُﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ أﺻﻮل
اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺗﺄﻛﯿﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿّﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاردھﺎ ﺑﻜﻔﺎءة .وﯾﺘّﻀﺢ ّ
أن ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ظﻞ اﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻷھﺪاف ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﯿﺪوي ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﺑﺪاء اﻟﺮأي وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر )ﺟﻤﻌﺔ.377(2012 ،

.2

376

ﻣﺰاﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

اﻟﺬﻧﯿﺒﺎت ،ﻋﻠﻲ ،2010 ،ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿّﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠّﯿّﺔ– ﻧﻈﺮﯾّﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖ ،دار واﺋﻞ

ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋ ّﻤ ﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .ص.43 :
377

ﺟﻤﻌﺔ ،أﺣﻤﺪ ،2012 ،اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿّﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ

اﻷوﻟﻰ .ص.61 :
147
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ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪّة ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿّﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
وھﻲ )ﺷﺤﺎﺗﮫ وﻋﻠﻲ:378(2003 ،
أ .ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻮﻗﺘﯿّﺔ ،أي ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،وزﯾﺎدة اﻟﺪﻗّﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ب .ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ج .ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﯾﺤﯿﻂ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
د .إﺟﺮاء ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻌﻘّﺪة ﻣﻊ اﻧﻌﺪام اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿّﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﯿّﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻧﺨﻔﺎض اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي.
ه .إﻣﻜﺎﻧﯿّﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿّﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﯿﻮﻣﯿّﺔ.
و .اﻹﻣﻜﺎﻧﯿّﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻠﻔّﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿّﺔ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔّﺎت واﻟﺴ ّ
ﺠﻼت اﻟﯿﺪوﯾّﺔ.

ﻛﻤﺎ أ ّن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ .وﻗﺪ
ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺪﻗّﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻّﺔ ﺗُﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات وﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأﯾﮫ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﮫ درﺟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ ،ﻣ ّﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أ ّن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﯾُﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﮭﻨﺔ وﺻﻮرﺗﮭﺎ )ﻋﺸﻲ.379(2016 ،
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أ ّن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎً ،ﻛَﻮن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ،ھﻮ ﻋﺪم ﺗﻌﺎون ﻋﯿّﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ،ﻣ ّﻤﺎ ﻗﺪ ﯾُﺸ ّﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ً وﺗﺤﺪّﯾﺎ ً ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ ،وﻋﺪم اﻟﺪﻗّﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀ ّﻤﻨﮭﺎ إﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿّﺔ ،وھﺬا ﻗﺪ ﯾﺆدّي إﻟﻰ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻣﺎ ھﻮ أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ؟ وﻣﻨﮫ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻔﺮﻋﻲ
اﻟﺘﺎﻟﻲ :ھﻞ ﺗﺆدّي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ؟

378

ﺷﺤﺎﺗﮫ ،ﺷﺤﺎﺗﮫ ،ﻋﻠﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮ ّھﺎب ،2003 ،دراﺳﺔ ﻣﺘﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻲ :ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌ ﯿّﺔ،

اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾّﺔ .ص.220 -219 :
379

ﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿّﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻷﺑﺎر
ﻋﺸﻲ ،ﺑﺪر ،ﺟﻮدة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆ ّ

 .ENTPرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻓﻲ :اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻧﻮﻗﺸﺖ وأﺟﯿﺰت ﻓﻲ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ،ورﻗﻠﺔ -اﻟﺠﺰاﺋﺮ .2016 ،ص:
.20
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ISSN: 2706-6495
وﻟﮭﺬا ﻓﺈ ّن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻّﻞ ﻷﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ
أھﺪاف ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺒﺤﺚ ﺗ ّﻢ طﺮح اﻟﻔﺮﺿﯿّﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿّﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :إ ّن ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ا ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺪﻗّﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ .وﻣﻨﮭﺎ ﺗﻨﺒﺜﻖ اﻟﻔﺮﺿﯿّﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿّﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :ﺗﺆدّي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
وإنّ اﻟﻤﺘﻐﯿّﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺘﻐﯿّﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ھﻮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﺣﯿﺚ أ ّن
ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﺬا اﻟﻤﺘﻐﯿّﺮ ھﻲ أھﺪاف اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )  :(1اﻟﻤﺘﻐﯿّﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿّﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ.

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ.
ﺑﻤﺎ أ ّن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺗ ّﻢ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪﻗّﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿّﯿﻦ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿّﺔ ،ﻣﻊ اﺧﺘﯿﺎر  50ﻣﺪﻗّﻘﺎ ً داﺧﻠﯿّﺎ ً ﻟﯿﻤﺜّﻠﻮا ﻋﯿّﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
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ﺻﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿّﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻌﻨﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺸﻖ
اﻷول اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎ ّ
ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺘﺒﯿﺎن ﻣﻦ ﺟﺰﺋﯿﻦ ،ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺠﺰء ّ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ.
وﺳﻮف ﺗﺘﻢ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ رﺑﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿّﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﻟﺘﻲ ھﻲ أھﺪاف اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ أھﺪاف اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻋﻤﻠﮫ ،ﺑﺎﻹﺿﺎ ﻓﺔ إﻟﻰ
أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﻜﺮت اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﻮاﻓﻖ

ودﻻﻟﺘﮭﺎ ﺗﺴﺎوي .3

ﻣﺤﺎﯾﺪ

ودﻻﻟﺘﮭﺎ ﺗﺴﺎوي .2

ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

ودﻻﻟﺘﮭﺎ ﺗﺴﺎوي .1

وﺳﯿُﺆ ّﻛﺪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻠﻰ أ ّن ﻣﺎ ﯾُﻘﺪّم ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻦ ﺗُﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻮى ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،ﻛﻤﺎ ﺳ ﺘُﺮﻓﻖ
ﺑﻤﻠﺤﻖ ﻓﯿﮫ ﺷﺮﺣﺎ ً ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿّﺔ ﻓﯿﮭﺎ .وﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ & Statistical Packages
. Social Sciences

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﯾﺠﺪر اﺳﺘﻜﻤﺎل ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻘﺴﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ واﻟﺬي ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿّﺔ ،وذﻟﻚ ﻹﺛﺒﺎت
أو ﻧﻔﻲ اﻟﻔﺮﺿﯿّﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿّﺔ واﻟﻔﺮﻋﯿّﺔ ﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ.
وﺗﻨﻄﻮي إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿّﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﺳﺘﻤﺎرات اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﯿّﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﻌﺒﺌﺘﮭﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،وأﺧﯿﺮا ً ﻋﺮض اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻮاردة ﻓﯿﮭﺎ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿّﺔ ،وذﻟﻚ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ،وﺑﮭﺬا ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ ا ﻟﺘﻮﺻﯿﺎت
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﻠﺒﯿّﺔ واردة ﻓﯿﮭﺎ.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
ّأوﻻً :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ:
اﻟﻜﺘﺐ:
 .1اﻟﺠﺰراوي ،إﺑﺮاھﯿﻢ ،اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ ،ﻋﺎﻣﺮ ،2009 ،أﺳﺎﺳﯿّﺎت ﻧُﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ ،دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿّﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن.
 .2اﻟﺬﻧﯿﺒﺎت ،ﻋﻠﻲ ،2010 ،ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟ ّﯿﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠّﯿّﺔ – ﻧﻈﺮ ّﯾﺔ
وﺗﻄﺒﯿﻖ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
.3

اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ ،ﻋﻼء ،2007 ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،دار اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.

.4

اﻟﻤﺰاھﺮة ،ﻣﻨﺎل ،2014 ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.

.5

اﻟﻄﯿﻄﻲ ،ﺧﻀﺮ ،2010 ،أﺳﺎﺳﯿّﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن.

 .6ﺟﻤﻌﺔ ،أﺣﻤﺪ ،2012 ،اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿّﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،
ﻋ ّﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.
.7

ﺷﺤﺎﺗﮫ ،ﺷﺤﺎﺗﮫ ،ﻋﻠﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮ ّھﺎب ،2003 ،دراﺳﺔ ﻣﺘﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻲ :ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿّﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾّﺔ.

.8

ﺻﺒﺢ ،داوود ،2010 ،دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿّ ﺔ ،اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.

.9

ﺻﺒﺢ ،داوود ،ﺻﺒﺢ ،ﺑﺴّﺎم ،2013 ،ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة )ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻨﻮﻋﯿّﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾّﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿّﺔ( ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺻﺎدر ﻧﺎﺷﺮون ،ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

 .10ﻣﺴﻠﻢ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ،2010 ،إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.
 .11ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﺼﺎم ،2010 ،إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋ ّﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ.
 .12ﯾﺤﯿﻰ ،ﻋﺪﻧﺎن ،وآﺧﺮون ،2005 ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.

ّ
اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿّﺔ:
 .13ﻣﺤ ّﻤﺪ ،ﻛﻤﺎل ،اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿّﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻮدان )دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿّﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان( ،ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ
واﻟﺘﺪﻗﯿﻘﯿّﺔ ،اﻟﻌﺮاق ،اﻟﻤﺠﻠّﺪ  ،24اﻟﻌﺪد .2017 ،47

اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ:
اﻟﺮاﻓﺪ )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾّﺔ( ،اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،طﺮاﺑﻠﺲ2015 ،
 .14اﻟﺤﻤﺼﻲ ،أﺣﻤﺪ ،وآﺧﺮونّ ،
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اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿّﺔ:
.15

ّ
اﻟﺒﻄﺔ ،أرﯾﺞ ،ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع ﻏﺰّ ة -ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿّﺔ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿّﺔ ﻵراء :ﻣﺪﻗّﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿّﯿﻦ،
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿّﺔ(.
واﻟﻤﺪﻗّﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿّﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰّ ة -ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،وﻣﺮاﻗﺒﻲ ُ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻓﻲ :اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﻮﻗﺸﺖ وأﺟﯿﺰت ﻓﻲ :اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿّﺔّ -
ﻏﺰة.2016 ،

ﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨ ّﯿﺔ
 .16ﻋﺸﻲ ،ﺑﺪر ،ﺟﻮدة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆ ّ
ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻷﺑﺎر  .ENTPرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻓﻲ :اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘ ﺴﯿﯿﺮ ﻧﻮﻗﺸﺖ وأﺟﯿﺰت ﻓﻲ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي
ﻣﺮﺑﺎح ،ورﻗﻠﺔ -اﻟﺠﺰاﺋﺮ.2016 ،
.17

زﻗﻮت ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﯿّﺔ إﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة )دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰّ ة( .رﺳﺎ ﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ،
ﻓﻲ :اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﻮﻗﺸﺖ وأﺟﯿﺰت ﻓﻲ :اﻟﺠـﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿّﺔّ -
ﻏﺰة.2016 ،

.18

ﺳﻤﻮر ،ﻧﺒﯿﻞ ،دور اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ )دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰّ ة(  .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻓﻲ :اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﻮﻗﺸﺖ وأﺟﯿﺰت ﻓﻲ :اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿّﺔ-
ّ
ﻏﺰة.2014 ،

ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿّﺔ:
اﻟﻜﺘﺐ:
Gleim, Irvin, Hillison, William, 2011, Gleim CPA Review (Auditing and

19.

Attestation), Gleim Publications.
اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿّﺔ:
’Kolk, Kirsten, The Role of Auditors and Information Technology. Master

20.

Thesis in Accounting and Control. Radboud University. 2017.

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿّﺔ:
.21

ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﺪﻗّﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿّﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘّﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿّﺔhttp://global.theiia.o rg .

.22

ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﮭﺪ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﺒﻮرنhttp://floridatechonline.com .

ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ  ،© 2020ﺑﺳﻣﮫ ﺑﺷﻧّﺎﺗﻲ  ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث واﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
)(CC BY NC

152

www.ajrsp.com

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ | اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر | ﺗﺄرﯾﺦ اﻹﺻدار2020-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺧﺻﺎﺋص وإﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟروس واﻟﺳوﻓﯾت ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ
Characteristics and trends of the Russian and Soviet Orientalists in writing Arab history

إﻋداد اﻟدﻛﺗور :ھﺎﺷم ﺣﺳن ﺣﺳﯾن اﻟﺷﮭواﻧﻲ

ﻣدرس ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل  -اﻟﻌراق
Email: hashim.alshahwan@yahoo.com
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ﻣﺳﺗﺧﻠص
اھﺗم اﻟﻣؤرﺧون اﻟروس واﻟﺳوﻓﯾت ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وأﻟﻔوا ﻛﺗﺑﺎ ً ﻣﮭﻣﺔ أﺧ ذت ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑ ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ ﺑﺟ دارة ،ﻷﻧﮭ ﺎ
ﺗﻣﯾزت ﺑﺎﻟﺟدﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎد واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ،واﺗﺧذت ﻣن اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ طرﯾﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إذا ﻣ ﺎ ﻗورﻧ ت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑ ﺎت اﻟﻐرﺑﯾ ﺔ،
رﻏم أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺧل ﻣﻣ ﺎ ﯾوﺛر ﻓ ﻲ ﻣﺻ داﻗﯾﺗﮭﺎ ،ﺳ ﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺧ ص ﻓﻠﺳ ﻔﺗﮭﺎ ﻟﻺﺣ داث ،ﻓﺎﻟﺗﻔﺳ ﯾر اﻟﻣﻣ ﻧﮭﺞ وإﺧﺿﺎﻋﮭﺎ اﻷﺣ داث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺷروط اﻟﺟدﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﺧرﺟﮭﺎ ﻋن طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﻌﺎم.
واﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿ وء ﻣﺎ أﻧﺟزه ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﯾن ﻣن دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟو ا ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣﺗﺧذةً ﻣﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎذج ﺣﯾﺔ .وﺑﻧﻔس اﻟوﻗت ﺳﺎﻗت ﻣﻌﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﺗﻲ أوردھﺎ ھوﻻء
اﻟﻣؤرﺧون.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ :اﻻﺳﺗﺷراق ،اﻟﻣؤرﺧون ،اﻟروس ،اﻟﺳوﻓﯾت ،ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻟﻌرب .
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Characteristics and trends of the Russian and Soviet Orientalists in writing Arab
history

Dr. Hashim Hasan Hussein Al –Shahwani
Department of Public Policy/ Regional Studies Center / Mosul University/ Iraq

Abstract
The Russian and Soviet Historians were interested in Arab History and they wrote important
books which have a notable manner in the Arab Library as they are serious and neutral, also,
followed a scientific method and achieved significant results in comparison with writings of western
orientalists although it was not quite credible especially regarding its philosophy for events.
Methodical interpretation and exposing Arab historical event to its material conditions took it out of
its public property. That is noted by the follower for this historical school and the Arab history
subjects they tackled.

Key words: Orientalism, historians, Russians, Soviet, history, Arabs.
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ﻛﻠﻣ ﺎ أﺛﯾر اﻟﺣ دﯾث ﻋ ن اﻻﺳﺗﺷ راق ،ﯾﻧﺻ رف اﻟ ذھن ﻧﺣ و اﻟدراﺳ ﺎت اﻻﺳﺗﺷ راﻗﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ أﻧﺟ زت ﻓ ﻲ ﺑﻠ دان أوروﺑ ﺎ اﻟﻐرﺑﯾ ﺔ
وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ،وأھﻣل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت ﻓﻲ ﻋدد ﻣن أﻗط ﺎر أوروﺑ ﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﺗ ﺎرﯾﺦ طوﯾ ل وﺗﻘﺎﻟﯾ د راﺳﺧﺔ ﻓ ﻲ ھ ذا
اﻟﻣﯾدان ،وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ روﺳﯾﺎ وأوﻛراﻧﯾﺎ وﺑوﻟوﻧﯾﺎ واﻟﻣﺟر ،وﺟﻣﮭورﯾﺎت ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌ رف ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﺑﯾوﻏوﺳ ﻼﻓﯾﺎ وﺗﺷﯾﻛوﺳ ﻠوﻓ ﺎﻛﯾﺎ ،وھ و ﻣ ﺎ
ﺟﻌل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺷراق ﻓﻲ ھذه اﻟﺑﻠدان ،ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻣﺟﮭوﻻً ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﻌرب ،وﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﯾﻌزﻓون ﻋﻧﮫ ﻟﻧدرة
اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺣوﻟﮫ ،واﻟﺗﻲ اﻗﺗﺻرت ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻻﺳﺗﺷراق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أو ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻌ ض اﻟﻣﺟ ﻼت
اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
وﻟﺋن ﻛﻧﺎ ﻧﻌ رف اﻟﻛﺛﯾر ﻋن اھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻛﺗ ﺎب اﻟﻐرﺑﯾﯾن ،واﻟ ﻰ ﺣ د اﻗل اﻟوﺳ ط اﻷورﺑ ﻲ ﺑﮭ ذا اﻟﺷرق ،ﻓ ﺎن ﻣ ﺎ ﻧﻌر ﻓﮫ ﻋ ن
اھﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺷﺎﺑﮭﮫ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﺷرق اﻷورﺑﻲ ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن ﺑﻌض اﻟﺗﺻ ورات اﻟﻐﺎﻣﺿ ﺔ ،اﻟﺗ ﻲ وﺻ ﻠﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣﻧﮭ ﺎ ﻋن طرﯾ ﻖ ﻣ ﺎ
ﻋرف ﺑﻧﺷﺎط اﻟروس ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ اﻟﻣﯾﺎه اﻟداﻓﺋﺔ ،اﻟﺗ ﻲ ﺗطرق إﻟ ﻰ ﺟواﻧ ب ﻣﻌﯾﻧ ﺔ ﻣﻧﮭ ﺎ ﻣؤرﺧﯾن ﻏرﺑﯾﯾن ،ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﺣ دﺛوا ﻋن أطﻣ ﺎع
روﺳﯾﺎ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ ﻓﻲ أﻗطﺎر اﻟﻣﺷرﻗﯾن اﻷدﻧﻰ واﻷوﺳط.
ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺣث اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎور ﻋ دة ،ﻧ ﺎﻗش ﻣن ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﺟواﻧب ﻣ ن ﻛﺗﺎﺑ ﺎت اﻟﻣ ؤرﺧﯾن اﻟ روس واﻟﺳوﻓﯾت ،وﻣ ﺎ
ﺗﻣﺧض ﻋﻧﮭﺎ ﻣن دراﺳﺎت وأﺑﺣﺎث ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .ﻓﺑدأ ﺑﺈﻋطﺎء ﻓﻛرة ﻋن ﻣﺎھﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ واﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻌﺎم ﻟﮫ،
وﻣﺎ ﺗﻣﯾز ﺑﮫ ﻋن اﻻﺳﺗﺷراق اﻟﻐرﺑﻲ ،واﻟﺗﺣدث ﻋن ذﻟك اﻟﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻛﯾف ﺗدرج وﻧﻣ ﺎ؟ ،وﻣ ن ﺛ م ﺗﻧ ﺎول ﻣﺣ ﺎور اﻟﻣ وﺿوع اﻟﺗﺎﻟﯾ ﺔ
ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎھﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ ،وطرح ذﻟك ﻛﻠﮫ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﯾ ﺎر ﻧﻣ ﺎذج ﻣن اﻟﻣﺳ ﺗﺷ رﻗﯾن
اﻟروس واﻟﺳوﻓﯾت ،واھم ﻛﺗﺑﮭم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟوا ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرب اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻ ر ،ﻧ ذﻛر ﻣ ﻧﮭم ﺗﺣدﯾ داً ﺛ ﻼث ﻛﺗ ﺎب اوﻻً :اﻟﻣﺳﺗﺷرق
اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ) ﻟﯾف ﻧﯾﻛوﻻ ﺑﯾﻔﯾﯾﺞ ﻛوﺗﻠ وف( ﻓ ﻲ ﻛﺗﺎﺑ ﮫ "ﺛ ورة اﻟﻌﺷ رﯾن" .ﺛﺎﻧﯾ ﺎً :اﻟﻣﺳﺗﺷرق )ﻓﻼدﯾﻣﯾ ر ﺑورﯾﺳ وﻓﯾﺗش ﻟوﺗﺳ ﻛﻲ( ﻓ ﻲ ﻛﺗ ﺎب
"ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث" وأﺧﯾراً اﻟﻣﺳﺗﺷرق )ﺑوﻧدارﻓﺳﻛﻲ( وﻛﺗﺎﺑﮫ "ﺳﯾﺎﺳﺗﺎن إزاء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ" .إﻋﺗﻣد اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر
ﻋدة أھﻣﮭﺎ اﻟﻛﺗب اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟرواد اﻻﺳ ﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ اﻟﻣذﻛورة ﻛوﺛﺎﺋﻖ ﺣﯾﺔ وﻧﻣﺎذج ﺗﻔﺳر اﻟﻣوﺿوع ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻛﺗﺎب "اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟروس
ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط" ﻟـ ب.م .داﻧﺗﺳﯾﻎ ،وﻛﺗﺎب اﻟﻣؤرخ اﻟﻌراﻗﻲ )ﻋﻠﻲ اﻟوردي(" ،ﻟﻣﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌراق اﻟﺣدﯾث" وﻛﺗﺎب
اﻟﻣؤرخ )ﻛﻣﺎل ﻣظﮭر اﺣﻣد(" ،ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷراق اﻟﺳو ﻓﯾﺗﻲ" إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﺗب وﺑﺣوث وﻣﻘﺎﻻت اﺧرى ﻣﮭﻣﺔ.

أھﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع:
ﺗﺗﺄﺗﻰ أھﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﺷراق؛ ﻛوﻧﮫ ﻋﻠم وﻣﻧﮭﺞ ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺣﺎﺿرھم ،ﺳﯾﻣ ﺎ وان
اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟروس ﻛﺎﻧت ﻟﮭم دواﻓﻊ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟدواﻓﻊ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﻧﺗﺎﺟﺎﺗﮭم ﺑﺟﺎﻧب ﻣ ن اﻟﻣوﺿ وﻋﯾﺔ
واﻟﺗﻌﺎطف ﻣﻊ اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻻﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﻧﺎھﺿﺔ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻻﺳﺗﺷراﻗﻲ اﻟﻛوﻟﻧﯾ ﺎﻟﻲ اﻻﺳ ﺗﻌﻣﺎري اﻟﻐرﺑ ﻲ اﻟ ذي ﺗﺳوق ﻟ ﮫ اﻟدراﺳ ﺎت
اﻻﺳﺗﺷراﻗﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻ وى ﻟﻼطﻼع ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ أﻧﺗﺟ ﮫ ھؤﻻء اﻟﻣؤرﺧ ون ﻋن اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ واﻻﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن
اط روﺣﺎﺗﮭم ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻌرب واﻟﻣﻧطﻘﺔ.
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واﻟﺷﻌوب اﻟروﺳﯾﺔ.
 -3اﻟوﻗ وف ﻋﻠ ﻰ ﺟواﻧ ب اﻟﺗﺷ ﺎﺑﮫ واﻻﺧ ﺗﻼف ﺑ ﯾن ﻣﻧ ﺎھﺞ اﻟﻣﺳﺗﺷ رﻗﯾن اﻟﻐ رﺑﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﺷ رﻗﯾن اﻟ روس واﻟﺳ وﻓﯾت ،ﻓ ﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ واﻻﺳﻼﻣﻲ.

ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺑﺣث:
ﺗﺘﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ اﻟﺮوس واﻟﺴﻮﻓﯿﺖ ،وﻓﯿﮭﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت
ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺳﺌﻠﺔ؛ ﻣﻨﮭﺎ ھﻞ أن ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﺘﺎﺑﺎت آوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ اﻟﻐﺮ ﺑﯿﯿﻦ ؟
وھﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮭﻢ أﻗﺮب اﻟﻰ ﻛﻨﮫ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻮھﺎ ؟ .وﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮭﻢ ﺷﮭﺮة وﻣﻜﺎﻧﺔ واﻗﺒﺎل ﻛﻤﺎ ھﻮ
اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ؟.
 -1ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﺸﺮاق
اﻻﺳﺘﺸﺮاق ھﻮ" :ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺮق أو ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺸﺮﻗﻲ وﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺴﺘﺸﺮق( ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌ ﺎم ﺗﻄﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﻞ ﻋ ﺎﻟﻢ ﻏﺮﺑ ﻲ
ﯾﺸﺘﻐﻞ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺸﺮق ﻛﻠﮫ؛ أﻗﺼﺎه ووﺳﻄ ﮫ وأدﻧ ﺎه ،ﻓ ﻲ ﻟﻐﺎﺗ ﮫ وآداﺑ ﮫ وﺣﻀ ﺎرﺗﮫ وأدﯾﺎﻧ ﮫ" ،وﻣ ﺎ ﯾﻌﻨﯿﻨ ﺎ ھﻨ ﺎ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ واﻟﻤﻔﮭ ﻮم
ﻟﻼﺳﺘﺸﺮاق اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻟﻐﺎﺗﮫ آداﺑﮫ وﺗﺎرﯾﺨﮫ وﻋﻘﺎﺋﺪه وﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮫ وﺣﻀﺎرﺗﮫ،
وھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻨﺼﺮف اﻟﯿ ﮫ اﻟ ﺬھﻦ ﻓ ﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨ ﺎ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ واﻻﺳ ﻼﻣﻲ) .زﻗ ﺰوق ،1997 ،ص  .(18واﻻﺳﺘﺸ ﺮاق ھ ﻮ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺘﻨﺎزع ﻋﻠﯿﮫ ،وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﮫ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻜﺒ ﺮى ﻓ ﻲ
ﺷﺮق أوروﺑﺎ .ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،وأﺷﺎر اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣ ﺎ
ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ، (Varisco, 2015 ) .ﻟﻘﺪ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﺸﺮاق واﺧﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ ﺑ ﺎع طﻮﯾ ﻞ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ،وﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﯾﻦ أﺑﺪوا اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً واﺳﻌﺎ ً ﺑﮫ ،وداﺋﻤﺎ ً ﻗُﺪ َﱠم اﻻﺳﺘﺸﺮاق -وھﻨﺎ ﻟﻢ ﯾ ﺘﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ إﻻ
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻷوروﺑﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ -ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻈﺮة اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮق ،ھﺬه اﻟﻨﻈ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﺘ ﺮض ﺣ ﻖ
اﻟﮭﯿﻤﻨ ﺔ واﻟﺴ ﯿﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮق ﺑ ﺪاﻋﻲ اﻟﺘﻔ ﻮق اﻷوروﺑ ﻲ ،ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻛ ﺎن ﯾﻌ ﺎﻧﻲ ﻓﯿ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ وإﻧﺸﺎﺋﮫ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﺤﻠﻮ ﻟﮫ وﯾﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ،وﻛﺮس ھﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻲ
اﻷوروﺑﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﮫ ،ﻓﻘﺎم اﻟﻤﺴﺘﻌﻤِﺮ ﺑﺘﻮﺻﯿﻒ
َ
وﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻷوروﺑﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻷﺟﯿﺎل ﻋﺪﯾﺪة ،وﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻏﺮﯾﺒﺔ وﻣﺘﺨﻠﻔﺔ وﻏﯿﺮ
ﺣﻀ ﺎرﯾﺔ وﺧﻄﯿ ﺮة ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻻﺣﯿ ﺎن ) . (WHAT IS ORIENTALISM,ﻟﻘ ﺪ ﺣ ﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺮق اﻻﻟﻤ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ
)رودي ﺑﺎرت  (Rudi Paretھﺪف اﻻﺳﺘ ﺸﺮاق ﻓﻲ وﺿﻮح وﺻﺮاﺣﺔ وﺟﺄة ﻓﯿﻘﻮل":ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ،وﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ھﻮ اﻟﺘﺒﺸﯿﺮ ،وھﻮ إﻗﻨﺎع اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻠﻐﺘﮭﻢ ﺑﺒﻄﻼن اﻻﺳﻼم ،واﺟﺘﺬاﺑﮭﻢ اﻟﻰ اﻟﺪﯾﻦ ا ﻟﻤﺴﯿﺤﻲ
)اﻟﺸﺮﻗﺎوي ، 1992 ،ص .(35

ﻋ ﺮف إدوارد ﺳ ﻌﯿﺪ اﻻﺳﺘﺸ ﺮاق :ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ أﺳ ﻠﻮب ﻣ ﻦ اﻟ ﻔﻜ ﺮ ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻤﯿﯿ ﺰ وﺟ ﻮدي )أﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻲ( وﻣﻌﺮﻓ ﻲ)
أﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ( ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮق  -وﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﯿﺎن  -واﻟﻐ ﺮب ،وھﻮ ﯾﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﻤﻮﻗ ﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬي اﻟﺴ ﻠﻄﻮي ﻟﻼﺳ ﺘﻌﻤﺎر اﻷورﺑ ﻲ
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ﻛﺄﺳﻠﻮب ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮق واﻣﺘﻼك اﻟﺴﯿﺎدة ﻋﻠﯿﮫ)ﺳﻌﯿﺪ ،1981 ،ص  . (38وﯾﺮى آﺧﺮون أن ازدھﺎر اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ
ﺗﻌﺰى إﻟﻰ ارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷوروﺑﻲ وﺳﯿﻄﺮﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﯿﻘﻮل أﻧﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ" :إن
اﻻزدھﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺸ ﺮﻗﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﯿﻦ اﻟﻠ ﺬﯾﻦ ھﻤ ﺎ اﻟﺸ ﺮق اﻷﻗﺼ ﻰ واﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ،ﯾﻌﻮد ﺗﺎرﯾﺨ ﮫ
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ،وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻷوروﺑﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎرات اﻟﻤﻨﺴ ﯿﺔ ﻓ ﻲ أواﺳ ﻂ
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺛﻢ ﻓﻲ ﺛﻠﺜﮫ اﻷﺧﯿﺮ ) ﻣﻌﮭﺪ اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻟﺮوﺳﻲ ،2008 ،ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺮاﯾﺔ( .
أﻣ ﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺮﻗﻮن أﻧﻔﺴ ﮭﻢ ،ﻓﯿ ﺮون أن اﻻﺳﺘﺸ ﺮاق ﺗ ﻢ ﺑ ﺪاﻓﻊ اﻟﻔﻀ ﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓ ﻲ ﻟﻠﺸ ﻌﻮب اﻷﺧ ﺮى ،ﻓﯿ ﺮى ﻣﻜﺴ ﯿﻢ
رودﻧﺴﻮن ،أن ا ﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻛﺎن ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﯿﺔ )ھﯿﻮﻣ ﺎﻧﯿﺰم( ﻟﻌﺼ ﺮ اﻟﻨﮭﻀ ﺔ )ﺳ ﻌﯿﺪ،1981 ،
ص . (323
ﻓﻔﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،أرادوا أن ﯾﻀﯿﻔﻮا إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﮭﻤﮭﺎ أوروﺑﺎ ﺣﻀﺎرات أﺧﺮى .وھﻜﺬا أﺿﺎﻓﻮا ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ،وﻟﻤﺎ أرادوا اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﻀ ﺎرات ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻋﻠﻤﯿ ﺔ ،ﻧﻤ ﺎ اﻻﺳﺘﺸ ﺮاق وازدھ ﺮ ،وﻟﻜ ﻦ إرادة اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ ھ ﺬه ﺑﺎﻟﺤﻀ ﺎرات اﻟﺸ ﺮﻗﯿﺔ ﺗﻤ ﺖ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ
اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻐﺮب أن ﯾﻐﺪو أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺸﺮق ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺢ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺎ ً ﻣﺪروﺳﺎ ً واﻟﻐﺮب ﺟﮭﺔ دارﺳﺔ ،ﺑﻌﺪ أن أدرك
اﻟﻐﺮب ﺗﻔﻮﻗﮫ واﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺮق ﻣﺰدھﺮا ً واﻟﻐﺮب ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ
واﻻﻧﺤﻄﺎط .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ـ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ،واﻟﺬي أﺻﺒﺢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق
وﺟﮭﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ )ﺳﻌﯿﺪ ،ص . (323
 -2ﻧظرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ واﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ
ﻻ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣﺗﻰ ﺑدأ اﻻﺳﺗﺷراق ،وﻣن ھو أول ﻏرﺑﻲ ﻋﻧ ﻲ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺷرق ،وﻟﻛن ﻣ ن اﻟﻣوﻛ د أن اﻟﻘﺳ س واﻟرھﺑﺎن
ﻛﺎﻧوا أول ﻣن ﻗﺻد اﻻﻧدﻟس وﻗﺻورھﺎ أﺑﺎن ﻋظﻣﺗﮭﺎ وﺗﻌﻠﻣوا ﻓﻲ ﻣدارﺳﮭﺎ ودرﺳوا ﻋﻠوم اﻟﻘرآن واﻻدب واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﺗﺗﻠﻣذوا ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻣﺎء ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻋﻠوم ﺷﺗﻰ ،وﺗرﺟﻣوا اﻟﻘرآن وﻛﺗب ﻓﻲ اﻟطب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ،وﻛﺎﻧت ﺗﻠ ك اﻟﺑداﯾ ﺔ وﺗط ور ذﻟ ك اﻟﻌﻠ م ﻟ دﯾﮭم
وأﻧﺷﺋت ﻣدارس وأﻛﺎدﯾﻣﯾﺎت ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،وﻣن أواﺋل آوﻟﺋك اﻟرھﺑﺎن اﻟراھب اﻟﻔرﻧﺳﻲ )ﺟرﺑرت  ،( Jerbertاﻟذي اﻧﺗﺧب
ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻛﻧﯾﺳﺔ روﻣﺎ ﻋ ﺎم  999م ﺑﻌ د ﺗﻌﻠﻣﮫ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎھ د اﻻﻧ دﻟس وﻋودﺗﮫ اﻟ ﻰ ﺑ ﻼده ،و)ﺟﯾ رار دي ﻛرﯾﻣ ون Gerard de 1187-1114
 ،( Gremonoوﺑﻌد أن ﻋﺎد ھؤﻻء اﻟﻰ ﺑﻼدھم ﻧﺷروا اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ وﻣؤﻟﻔ ﺎت أﺷ ﮭر ﻋﻠﻣ ﺎء اﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾن )اﻟﺳ ﺑﺎﻋﻲ ،1979 ،ص،(13
وﺑﺧﺻوص اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ ﻓﻘد ﺷﺟﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟروﺳﯾﺔ ﻓﻲ ا ﻟﻌﮭ ود اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ دراﺳ ﺔ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑ ﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ وﺧﺎﺻ ﺔ ذﻟ ك
اﻟذي ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯾم اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣ ت ﺳ ﯾطرة روﺳ ﯾﺎ ،وذﻟ ك ﻟﺗوﺳ ﯾﻊ اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ﺑﺎﻟﺷ ﻌوب اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ،وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻ ﺎدر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺷﻛل رﻛﻧﺎ ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﻌرﻓﺔ ﺷﻌوب اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ وﺣﺗﻰ اﻟروس .ھذه اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ روﺳﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗرف ﺑذﻟك اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون أﻧﻔﺳﮭم ،ﻓﯾﻘول اﺣدھم ":ﻛﻧﺎ ﻧﻌﯾش ﺟﻧﺑﺎ ً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﺷﻌوب آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ،
اﻟروس أﻧﻔﺳﮭم ﯾرون أن اﻟﺗراث اﻟﺷرﻗﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ھو ﺟزء ﻣن ﺗراﺛﮭم" .وﯾﻘول اﻟﻣﺳﺗﺷرق ﺑﻠوﻧدﯾن ":ﻧﺣن اﻟروس وﺟﻣﯾﻊ اﻟذ ﯾن ﻓ ﻲ
اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟروﺳﯾﺔ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻧﺣن ﺷرﻗﯾون ﺑﺄﻧﻔﺳﻧﺎ ،وﺟزء ﻣن أراﺿﯾﻧﺎ ﻣوﺟود ﻓﻲ آﺳﯾﺎ ،وﺛﻠﺛ ﻲ ﺣ دودﻧﺎ ﻣ ﻊ دول آﺳ ﯾوﯾﺔ")ﻋﺑد
اﻟﻔﺗﺎح ،2000 ،ص. (28
وﻧظراً ﻟﻘرب روﺳﯾﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻣن اﻟﺷرق ،ﻓﻘد ﺗﻣﻛﻧت ﻣن رﺑط أواﺻر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧذ زﻣن ﻣﺑﻛر ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ،
وﻛﺎن اﻻﺳﺗﺷراق ﻗوﯾ ﺎً ﻓﻲ روﺳﯾﺎ ﻣﻧذ ﻋﮭد ﺑﻌﯾد ﺣﯾ ث ﺗﻌ ود اﻟﺻ ﻼت ﺑ ﯾن روﺳ ﯾﺎ واﻟﻌ ﺎﻟم اﻹﺳ ﻼﻣﻲ إﻟ ﻰ زﻣن اﻟدوﻟ ﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳ ﯾﺔ ،ﺣﯾ ث
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ﺗﺑﺎدﻟت اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺳﻔﺎرات ﻣﻊ روﺳﯾﺎ ،وﻟ ّﻣﺎ اﺣﺗﻠت روﺳﯾﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ازداد اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ظﮭ ر ﻟ دﯾﮭﺎ ﻣ ﺎ ﯾﻌ رف ﺑﺎﻻﺳ ﺗﻌراب :وھ و اﻻھﺗﻣ ﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ وآداﺑﮭ ﺎ وﺗطﻠ ﻖ ﻛﻠﻣ ﺔ ﻣﺳ ﺗﻌرب ﻋﻠ ﻰ ﻣ ن اﺧ ﺗص ﺑدراﺳ ﺔ اﻟﻌ رب
وأﺣواﻟﮭم وﻣﻣﯾزاﺗﮭم ،وﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﮭﺎ )ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ،2000 ،ص . (28
إن اﻻﺳﺗﻌراب ظﮭر وﺗطور ﻛﺣﻘل ﺧﺎص ﺿﻣن اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻟﺑﺎرﺗوﻟد ،وھو اﺣد
اﻛﺑر اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟﺳوﻓﯾت ،ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌراب اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر وﯾﺳﺗﺷﮭد ﺑﻘ ول ﻛراﺗﺷﻛوﻓﺳ ﻛﻲ ﺣ ﯾن ﯾﻘ ول ":إن اﻟﺣﺎﺟ ﺔ
ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷرق واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﮭد أﺻﺑﺣت ﻣﻠﻣوﺳﺔ دون ﺷك وﺣﺗﻰ ﻗﺑل ذﻟك" )أﺣﻣد ،1977 ،ص .(12
أﺧذت روﺳﯾﺎ ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻻﺳﺗﻌراب ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮭ ﺎت اﻟﻘﯾﺻ ر )ﺑطرس اﻷﻛﺑ ر( اﻟ ذي أﻣر ﺑﻧﺳﺦ ﺑﻘﺎﯾ ﺎ
اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔوظﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑوﻟﻐﺎر .ھذه اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﻋﺗﻧﻖ ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ اﻹﺳﻼم ﻋﺎم  . 922وﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺷر ھذه اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت
ﻟﻌﺑت دوراً ھﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﻌراب اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة .أطﻠﻖ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣﻌروف أ .ﻛﺎﻧﺗﯾﻣﯾر ) (1723-1673ﻣﺑﺎدرﺗﮫ
ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس أول ﻣطﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﻌرﺑﻲ .وﻓﻲ ﻋﺎم  1716ﺻدرت ﻓ ﻲ روﺳ ﯾﺎ أول ﺗرﺟﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﻠﻘ رآن اﻟﻛ رﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟروﺳ ﯾﺔ .ﻛﻣ ﺎ
أﻧﺷﺋت ﺑﺗوﺟﯾﮫ ﻣن ﺑطرس اﻷﻛﺑر أوﻟﻰ ﻣدارس اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻌرﺑﯾن .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣ ن اﻟﻘرن اﻟﺛ ﺎﻣن ﻋﺷر ﻓﻘ د دﺧﻠ ت اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌض اﻟﻣ دن اﻟروﺳ ﯾﺔ ﻣﺛل أﺳ ﺗراﺧﺎن ،ﻏﯾ ر أن ﺑداﯾ ﺔ اﻧطﻼﻗﺔ اﻟﻌﮭ د اﻟﺟدﯾ د ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺗﻌراب
اﻟروﺳﻲ ﻓﺗﻌود إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،إذ ﺗم إدﺧﺎل ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺎت اﻟروﺳ ﯾﺔ .وﺗﺄﺳﺳ ت أول أﻗﺳ ﺎم اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺎرﻛوف وﻗﺎزان وﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻣوﺳﻛو)ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﻌراب ﻓﻲ روﺳﯾﺎ.(2009 ،
ﺑ دأ اﻻﺳ ﺗﻌراب اﻟروﺳ ﻲ ﻣ ن اﻟﻣرﺳ وم اﻟﺟ ﺎﻣﻌﻲ ﺳ ﻧﺔ  ،1804ﻓﮭ ذا اﻟﻣرﺳ وم أدﺧ ل ﺗ درﯾس اﻟﻠﻐ ﺎت اﻟﺷ رﻗﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ
اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ وأﺳس اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭذه اﻟﻠﻐﺎت ،وأﻣﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟزﻣﺎن ،ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺑرﯾﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ روﺳﯾﺎ ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﮭوم اﻟروس ،ﻛﺎﻧ ت ﻟﻐ ﺎت اﻟﺷ رق اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ،وﺷﻐﻠت اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﯾﻧﮭﺎ ،وﻗد أ ُﻧﺷﺄ ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎرﻛوف ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻣرﺳوم ﻓﻲ ﻋ ﺎم  1804ﻣﺑﺎﺷ رة .وﻗ د ﻛ ﺎن
ﻟﻼﺳﺗﻌراب اﻟروﺳﻲ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣدرﺳﺗﺎن ﻣﺗﻣﺎﯾزﺗﺎن ،ارﺗﺑطت إﺣداھﺎ ﺑ وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳ ﯾﺔ ،وﺳ ﺎھﻣت ھ ذه اﻟﻣدرﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺧدﻣ ﺔ
اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟروﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻛﺎن ھﻧ ﺎك أﯾﺿ ﺎً ﻓ ﻲ روﺳ ﯾﺎ اﺗﺟﺎه ﻟﻠدراﺳ ﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻷﻏراض ﺳﯾﺎﺳ ﯾﺔ ﻣ ﻊ أھ داف
دﯾﻧﯾﺔ)ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ،2000 ،ص.(28
وﯾﻣﻛ ن اﻋﺗﺑ ﺎر اﻟﺑداﯾ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺗﻌراب اﻟﻌﻠﻣ ﻲ ﻓ ﻲ روﺳ ﯾﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم 1818م ﺣﯾ ث ﺗﺄﺳ س "اﻟﻣﺗﺣ ف اﻵﺳ ﯾوي" ﻓ ﻲ
ﺑطرﺳﺑورغ ﻋﻠﻰ ﯾد أﺣد أﻛﺑر اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﯾن خ.د .ﻓرﯾن ) .(1782-1851وﻛﺎن ھذا اﻟﻣﺳﺗﺷرق ﻗ د أﺟرى ﺳﻠﺳ ﻠﺔ ﻛﺑﯾ رة
ﻣن اﻷﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﺳﻛوﻛﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻗﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻼد اﻟروس ،وﺗﻌود إﻟﯾ ﮫ أوﻟ ﻰ اﻟدراﺳ ﺎت ﻷﻋﻣ ﺎل
اﺑن ﻓﺿﻼن)ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﻌراب ﻓﻲ روﺳﯾﺎ. (2009 ،

ﺳﺎھﻢ وﺟﻮد اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﻗﺎز ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ،إذ ﻗ ﺎم
ا ﻟﺠﻨﺮال )ﺑﻮﺟﻮﺳﻼﻓﺴﻜﻲ( ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ اﻟﺮوس ﻛﺎظﻢ ﺑﻚ اﻟﺬي
دﺧﻞ اﻹﺳﻼم وﻗﺎم ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺨﻄﻮطﺔ )اﻟﯿﻌﻘﻮﺑﻲ( ،وﻛﺬﻟﻚ )رازﯾﻦ( اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ وﻧﺠﺪ
أﯾﻀﺎ )ﻛﺮﯾﻤﺴﻜﻲ() 1871م1941-م( اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻢ اﻟ ﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ وأﺳﺲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﺒﺮي ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ.
وﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ اﻟﺮوس )ﻛﺮاﺗﺸﻜﻮﻓﯿﺴﻜﻲ( اﻟﺬي ﺷﻐﻒ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮه ﺑﺪراﺳﺔ آراء اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ودراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ
وذھﺐ إﻟﻲ اﻟﺸﺮق ﻓﺰار ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﯾﺎ وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻓﺄطﻠﻊ ﻋﻠﻲ ﺧﺰاﺋﻦ ﻛﺘﺒﮭﺎ وﺗﻌﺮف إﻟﻲ ﻋﻠﻤﺎﺋﮭﺎ وأدﺑﺎﺋﮭﺎ ،ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟ ﻲ ﺑ ﻼده
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وﻋﯿﻦ أﺳﺘﺎذا ﻟﻠﻌﺮﺑﯿﺔ وﺛﻤﺔ رأي ﯾﻘﻮل أﻧﮫ ﻛﺎن ﻣﻜﺘﺸﻒ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻐﺮب)ﺣﺮﻛ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﺮاب ﻓ ﻲ روﺳﯿﺎ،
.(2009
وﻗﺪ أﻓﺎدت روﺳﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻓ ﻲ أوروﺑ ﺎ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺮﻧﺴ ﺎ ﺣﯿ ﺚ أوﻓ ﺪت روﺳ ﯿﺎ ﺑﻌ ﺾ
اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻟﺤﯿ ﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾﺲ .وازدادت ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺳﻊ اﻹﻣﺎرة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﺗﺤﻮﻟﮭﺎ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﺎﺧﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻧﺘﺞ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ وﺟﻮد ﻋﻼﻗ ﺔ ﺗﺮاوﺣ ﺖ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤ ﺪ واﻟﺠ ﺰر واﻟﺼ ﺪاﻗﺔ واﻟﻌﺪاوة)ﻋﺒ ﺪ
اﻟﻔﺘﺎح ،2000 ،ص.(28
وﻛﺎﻧ ت اﻟﺣروب اﻟروﺳ ﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾ ﺔ ﺗﺷ ﻛل ذروة اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗوﺟ ﮫ اﻟروﺳ ﻲ ﻧﺣو اﻟﻣﯾ ﺎه اﻟداﻓﺋﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ وأﺻ ﻘﺎع اﻟﺷرق
اﻷوﺳط اﻟﻐﻧﯾﺔ ،ﻓﻘد ﺷﮭدت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘ رن اﻟﺳ ﺎﺑﻊ ﻋﺷ ر واﻟﻧﺻ ف اﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳ ﻊ ﻋﺷر ﺳﻠﺳ ﻠﺔ
ﺣروب وﻗﻌت ﺑن اﻟدوﻟﺗﯾن ﻣن اﺟل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺳواﺣل اﻟﺑﺣر اﻷﺳود واﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣﻧﮭﺎ )اﻟﻘﻔﻘﺎس واﻟﺑﻠﻘﺎن( ﻣﻊ اﻣﺗدادات اﻷوﻟﻰ
ﻣﻧﮭﺎ .إن ھذه اﻟﺣروب اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ ﻋددھﺎ ﻋﺷرة وﺗﺟﺎوز ﻣﺟﻣوع ﺳﻧواﺗﮭﺎ ﺛﻼﺛ ﯾن ﻋﺎﻣ ﺎ ،ازدادت ﺿراوة وﺗ ﺄﺛﯾرا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟدوﻟﯾ ﺔ
ﺑﺷﻛل ﻣﺗواز ﻣﻊ ازدﯾﺎد أطﻣﺎع روﺳﯾﺔ واﻧﺣﻼل اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗﮭﺎﻓت اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻘﺎع ا ﻟﺷ رق اﻷوﺳ ط
ا ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وھو اﻟداﻓﻊ ذاﺗﮫ اﻟذي ﺣﻣل اﻟروس ﻟﺗﻛﺛﯾف ذﻟك اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ )أﺣﻣد ،1977 ،ص . (12
إن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻧﺎھﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋواﻣل أﺧرى ھﯾ ﺄت أرﺿ ﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ﻟظﮭ ور اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳ ﻲ وﺗط وره ﺑﺳرﻋﺔ.
ﻓﺑدأت دراﺳﺔ اﻟﺷرق ﻋﻠﻣﯾﺎ ﻓﻲ روﺳﯾﺎ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر واﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﻘطﻊ ﺷوطﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺗطور ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ،
اﻟذي ﺷﮭد ﻧﺷﺄة ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ أوﻟت دراﺳﺔ ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻌوﺑﮭﺎ اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ،ﻣﺛﻼ اﻟﻣﺗﺣف اﻷﺳﯾوي ،اﻟذي ﻣر
ذﻛره ،وﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ذاﺗﮭﺎ ،وﻗد ﺗم ﻓﺗﺣﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1855وﻗﺳم دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠداﺋرة اﻷﺳﯾوﯾﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺿﻣت ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﮭﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ واﺛﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻓﺎﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟ ﺗﻲ
ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ داﺧل ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻣؤرخ اﻟﻣﻌروف اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑﺎرﺗوﻟد  1930- 1869ﯾرى،
أن اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ ﻗد ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺟﺎﺣﺎت اﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﮭﺎ ﻧظﺎﺋره ﻓﻲ ﺑﻠ دان أورﺑ ﺎ اﻟﻐرﺑﯾ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ )أﺣﻣ د،
 ،1977ص . (12
وﺗﺣول اﻟﻣﺗﺣف اﻵﺳﯾوي ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ﻣﻌﮭد اﻹﺳﺗﺷراق اﻟﺗ ﺎﺑﻊ ﻷﻛﺎدﯾﻣﯾ ﺔ اﻟﻌﻠ وم اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳ ﺎﻧت ﺑطرﺳ ﺑورغ،
وھو ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻛوﻧ ﮫ ھﯾﺋﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ وﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان واﻷدﯾﺎن واﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر،وھو ﻣرﻛز ﻣﮭم
ﻣن ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوﯾﻖ ﻟﻠﻔﻛر اﻟﺟدﯾد  ،وﻗد ﻛﺗﺑت ﻋﻧﮫ أﺣدى اﻟﺻﺣف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣؤﺧرا وذﻛرت ﺑﺄﻧﮫ اﺣﺗﻔل ﺑﯾوﺑﯾﻠﮫ ال 190وھو ﻻزال ﯾﺗ ﺎﺑﻊ
ﻣﮭﺎﻣﮫ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻧﺷر وﺗدر ﯾس اﻟطﻠﺑﺔ ،وﻗد وﺿﻊ اﻟﻣﻌﮭد ﻧﺻب ﻋﯾﻧﯾﮫ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋدة ﻣﮭﺎم ،ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،وﻋﻠﻣﯾﺔ ،وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ،
وھذه اﻟﻣﮭﺎم ﯾﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ) :ﻣﻌﮭد اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ ،2008 ،ﻣوﻗﻊ ﺟرﯾدة اﻟراﯾﺔ( .
 -1ﯾﻌد اﻟﻣﻌﮭد ﺧزاﻧﺔ ﻟﻠﻣﺧطوطﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ ،وﻣﺗﺣﻔﺎ ﻟﻠزوار ،وﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء ،وﻣرﻛزا ﻟﻠدر اﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﻓﻲ آن واﺣد.
 -2اﻧﺗﻘل اﻟﻣﻌﮭد إﻟﻰ ﻣوﺳﻛو ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  . 1950وﯾﻌد اﻟﯾوم ﻣ ن أﺑرز ﻣراﻛز اﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﻣﺟ ﺎﻻت اﻟﺗ ﺎرﯾﺦ واﻟﻠﻐ ﺔ واﻵداب واﻻﻗﺗﺻ ﺎد
واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ.
 -3ﺗﺣﺗ

وى ﺧ

زاﺋن اﻟﻣﻌﮭ

دﻋ

ددا ﻛﺑﯾ

را ﻣ

ن اﻟﻛﺗ

ب ،واﻟﻣﺧطوط

ﺎت اﻟﻧ

ﺎدرة واﻟﺛﻣﯾﻧ

ﺔ.

 -4وﯾﺷﺎرك اﻟﻣﻌﮭد ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﺣث واﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم اﻟطﻼب.
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 -5واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣﻌﮭد ﯾﺣﺗﻠون اﻵن ﻣﻧﺎﺻب ﻣﮭﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ دواﺋر اﻟﺳﯾﺎﺳ ﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟ دول ،وﻣﻧﮭ ﺎ اﻟ دول اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ ﻣﺛ ل
اﻟرﺋﯾس اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس ) ﻣﻌﮭد اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ ،2008 ،ﻣوﻗﻊ ﺟرﯾدة اﻟراﯾﺔ(.
إن اﻟﻛﺗﺎب اﻟروس ﯾرون اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ھ ذا اﻟﺣﻘل ﻟ ﯾس ﻟ ﮫ أھﻣﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻌﻠ م واﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ﻓﻘ ط ،وإﻧﻣ ﺎ ﻟ ﮫ أھﻣﯾ ﺔ اﺟ ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧطﯾرة وﺟﺎدة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت .ﻓﮭو ﯾﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣواﻗف اﻟودﯾﺔ ﺑﯾن ﻣواطﻧﻲ وﺷ ﻌوب اﻟﺷ رق ﻣﺳ ﺗﻧدﯾن
ﻋﻠﻰ ﻣواد وﻣﺻﺎدر وﻣراﺟﻊ واﺳﻌﺔ .وﯾؤﻛد وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر ھذه ﻣﻌظم اﻟﻛﺗﺎب واﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟروس وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ھﻧﺎ إﻟﻰ ﻗول اﺣدھم وھو
اﻟﻛﺎﺗب ﺑورﯾس داﻧﺗﺳﯾﻎ ﺣﯾث ﻗﺎل ":أن ﺳﻛﺎن ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻛﺎﻧوا ﯾﻘﺎﺑﻠون اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟروس ﺑﺎﻟود ،واﻟﻌطف ،واﻻﺣﺗرام ،وﻛﺎﻧوا
ﯾﻣﯾزوﻧﮭم ﻋن اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺑﻐﯾﺿﯾن ﻟﻠدول اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ" )داﻧﺗﺳ ﯾﻎ ،1981 ،ص . (14وﺑ ذﻟك أﺿ ﺎف اﻟرﺣﺎﻟ ﺔ اﻟروس ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ
اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ أﺷﯾﺎء ﻛﺛﯾرة وﺟدﯾدة وﻗﯾﻣﺔ )أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ ،د.ت. (363 ،
اﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻌﮭد اﻟﺟدﯾد ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﺑﻠﺷﻔﯾﺔ ﻋﺎم  ، 1917وظﮭور اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳ وﻓﯾﺗﻲ ﻣﯾ راث ﻏﻧ ﻲ ﺗﺣ ول إﻟ ﻰ ﻋﻧﺻ ر أﺳﺎﺳ ﻲ
ﻟﺗﺷﯾﯾد اﺳﺗﺷراق ﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻣﺗطور .وﻗد أوﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﯾون اﻻﺳﺗﺷراق ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻣن اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﮭم ﻓ ﻲ وﻗ ت ﻣﺑﻛر ،ﺑﺣﯾ ث ﺣظ ﻲ ﺑﺎھﺗﻣﺎم
ﺷﺧص رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟدﯾد )ﻟﯾﻧﯾن( ،ﻓﺑﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﻧﮫ ﺗم ﻓﺗﺢ ﻣﻌﮭد ﻟﻼﺳﺗﺷراق ﻓ ﻲ ﻣوﺳ ﻛو وﻣﻌﮭ د اﻟﻠﻐ ﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺣﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻟﯾﻧﯾﻧﻐراد.
وﺟﺎء ﻓﺗﺢ اﻷول ﻣﻧﮭﻣﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗر اح رﻓﻌﮫ إﻟﯾﮫ اﻷدﯾب واﻟﻘﺎص )ﻣﻛﺳﯾم ﻏورﻛﻲ( اﻟذي ﻛﺎن ﻣن اﻷﺻدﻗﺎء اﻟﻣﻘرﺑﯾن إﻟ ﻰ ﻟﯾﻧ ﯾن .ﺛ م
ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻓﺗﺢ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ ﻋواﺻم اﻟﺟﻣﮭورﯾﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ )ﻓﻲ طﺎﺷﻘﻧد ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،1918وﻓﻲ ﺑﺎﻛو ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  (1919وﻓ ﻲ ﻏﯾرھ ﺎ
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد )أﺣﻣد ،1977 ،ص . (21

وورﺛت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺳ وﻓﯾﺗﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺷراق ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺛ ورة ﻣﯾراﺛ ﺎ ﻛﺑﯾرا وﻛ ﺎن اﻟﺟﯾ ل اﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﻣن اﻟ روس واﻟرﺣﺎﻟ ﺔ
ﯾﺗﻣﯾزون داﺋﻣﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ وإﺗﻘﺎﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ،واﻻھﺗﻣﺎم اﻟﺗﺎم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ ،واﻻﺣﺗرام و اﻟود اﻟ داﺋﻣﯾن ﻟﺷ ﻌوب
وﺑﻠ دان اﻟﺷ رق وﺛﻘﺎﻓﺗﮭ ﺎ اﻟﻐﻧﯾ ﺔ .وﻻﺷ ك أن اﻟﻣﺳﺗﺷ رﻗﯾن ا ﻟﺳ وﻓﯾت ﻗ د اﺧ ذوا ھ ذه اﻟﺗﻘﺎﻟﯾ د ﺑﻛﺎﻣﻠﮭ ﺎ ،وأﺿ ﺎﻓوا ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣزاﯾ ﺎ
واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻏﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗوﺟﮫ اﻷﯾدﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟروﺳﯾﺔ اﻟﺑﻠﺷﻔﯾﺔ )داﻧﺗﺳﯾﻎ ،1981 ،ص. (363

-3إﺗﺟﺎھﺎت وﺧﺻﺎﺋص ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣؤرﺧﯾن واﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳوﻓﯾت
ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﮫ أن اﻷﺣداث اﻟﺗ ﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻧﯾن ﻣﻌﯾﻧﺔ اﺟﺗﮭد اﻟﻣؤرﺧون واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ أﻧﻔﺳﮭم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻛﺷف أﺳرارھﺎ ﻣﻧذ
اﻟﻘ دﯾم ،وﺑﺷ ﻛل ﺧ ﺎص ﻣﻧ ذ ﻋﺻر اﻟﻧﮭﺿ ﺔ اﻷورﺑﯾ ﺔ .واﻷﺣ داث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺔ ﻛﺎﻧت وﺗﺑﻘﻰ وﻟﯾ دة ﻋواﻣل ﻣﺣ ددة ﺗﺗ ﺄﺛر ﺑظروف اﻟزﻣ ﺎن
واﻟﻣﻛﺎن )أﺣﻣد ،1977 ،ص  .(63وﻗد أﺑدى اﻟﻛﺗﺎب اﻟروس واﻟﺳوﻓﯾت اھﺗﻣﺎﻣ ﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑ ﻲ اﻟﺣ دﯾث ،ورﻛ زوا
ﻋﻠﻰ أﺣداث ﻣﮭﻣﺔ ،وﺗﻧﺎوﻟوھﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟدراﺳﺔ ،ﻣﻧطﻠﻘﯾن ﻣن اﻋﺗﺑﺎرات ﻋدة أھﻣﮭﺎ ،اﻋﺗﻣﺎدھم ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻓ ﻲ ﺗﻔﺳ ﯾر اﻟوﻗ ﺎﺋﻊ واﻷﺣ داث ،وﻗ د ﻋرف ھ ذا اﻟﻣ ﻧﮭﺞ ﺑﺗﺳ ﻣﯾﺎت ﻋ ده ﻟ دى اﻟﻣؤرﺧ ون ﻣﻧﮭ ﺎ اﻟﻣ ﻧﮭﺞ أو اﻟﺗﻔﺳ ﯾر اﻟﻣ ﺎدي أو اﻟﻌﻠﻣ ﻲ أو
اﻟﺗﻘدﻣﻲ ،ﻟﺗﻣﯾﯾزه ﻋن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺳردي ،اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددة وﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺷروطﮫ ،أﻣﺎ اﻟﺗﻔﺳﯾر
اﻟﻣ ﺎدي ﻓﯾ رى ﻣﻌﺗﻘدﯾ ﮫ ،اﻧ ﮫ ﯾﻌﺗﻣ د اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻠﻣ ﻲ اﻟﺣ دﯾث أي ﺗﺣﻠﯾ ل اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺟدﻟﯾ ﺔ ﺑ ﯾن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣوﺿ وﻋﻲ واﻟ ذاﺗﻲ ﻓ ﻲ ﺗط ور
اﻷﺣداث ،وﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺷراﺋﺣﮫ وطﺑﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،وإﺑراز اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﯾﺗﻌﻣﻖ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺟوھر
ﻟﯾﺗﺧذه أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﺣﻠﯾﻼﺗﮫ دون اﻟظواھر اﻟﺳطﺣﯾﺔ ،وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻔوﻗﯾﺔ دون أن ﯾﺟردھﺎ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻧﻌﻛﺎﺳ ﺎ ﻟﻠﺗراﻛﯾ ب اﻟﺳ ﻔﻠﻰ :اﻟﻘﺎﻋ دة
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ـ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻣﺳﺗرﺷدا ﺑﺗﺣﻠﯾﻼت رواده ﻣﺎرﻛس واﻧﺟﻠز وﻟﯾﻧﯾن )اﻟﻌﻼف ،2015 ،ﻣوﻗﻊ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻣدن( .
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ﻓﻠم ﯾﻛﺗف اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳوﻓﯾت ﺑﺳرد اﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎرك اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻣ ﺎ ﺗﻣﺧ ض ﻋﻧﮭ ﺎ ،وإﻧﻣ ﺎ أﺑ دو اھﺗﻣﺎﻣ ﺎ ﻛﺑﯾ را ﻓ ﻲ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺈﺑﻌﺎده اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻧدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻓرزﺗﮫ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻌت ﻋﻠﯾﮫ أﻋﯾﻧﮭم ﻣن ﻣﺳﺎوئ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺄﺧر ،واﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﺑﺎﻟﺗواﺟد اﻻﺳ ﺗﻌﻣﺎري
اﻟﻐرﺑﻲ )داﻧﺗﺳﯾﻎ ،1981 ،ص. (5
إن ھؤﻻء اﻟﻛﺗﺎب ﺗﺄﺛ روا ﺑﻧظرة اﻟﻌداء اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ،وﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن ﻣﺑﺎدئ
اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ -اﻟﯾﻧﯾﻧﯾﺔ ،وﻗد ظﮭرت إﺳﻘﺎطﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾرھم ﻟﻺﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ورﻏﺑﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ،وﯾﻣﻛن اﻟﻛﺷف
ﻋن ﺗﻠك اﻻراء ﺑﺳﮭوﻟﺔ ،ﻓﻣﺛﻼ ﯾﻘول ﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻛﺗﺎب "ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ":ﻛﺗب ﻟوﺗﺳﻛﻲ ﻣؤﻟﻔﮫ ﻣﻧطﻠﻘﺎً ﻣن واﻗﻊ وﺟﮭﺔ ﻧظر
اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ اﻟﻠﯾﻧﯾﻧﯾﺔ .إﻧﮫ اﻧطﻠﻖ ﻣن رﻏﺑﺗﮫ ﻓﻲ رؤﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣﺎرﻛس ،إﻧﺟﻠس وﻟﯾﻧﯾن .وﻛﺎن ﯾؤﻣن
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺎﻧﺗﺻﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺔ ،وﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺛورﯾﺔ واﻹﺑداع اﻟﺟﻣﺎھﯾري .وھو ﯾﻧﺗﻘد ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ
ﺑﺣدة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭﺟﮭﺎ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر وﺟودھﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﻛﺷر ﻣطﻠﻖ )ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص . (4
إن ﻟﻼﺗﺟﺎھ ﺎت اﻟﻔﻛرﯾ ﺔ واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾ ﺔ ﻟﻠﻛﺗ ﺎب واﻟﻣ ؤرﺧﯾن اﻟﺳ وﻓﯾت أﺛرھ ﺎ اﻟواﺿ ﺢ ﻓ ﻲ ﻧﻘ ل أراء اﻷﻗ دﻣﯾن ﻣ ن اﻟرﺣﺎﻟ ﺔ
واﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟروس ،ﻓﮭم ﯾﻘﺗﺑﺳون اﻻراء واﻟﻣﺷﺎﻋر أﺛﻧﺎء ﺣدﯾﺛﮭم ﻋن ﺷﻌوب اﻟﺷرق ،وھﻲ ﺗﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾ ﺔ اﻟﺟدﯾ دة ،ﻟ ذﻟك
ﯾظﮭر اﻟﻣؤﻟف ﻛﻣداﻓﻊ ﻋن ﻣﺎ ﯾﺻﻔﮫ )ﺑﺎﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ( ،وھﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻺﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ
ﻛﺎن ﯾﺧدم اﻟﻣطﺎﻣﻊ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ .وﻋﺎدة ﯾطرﺣون اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻲ ﻣن طﺑﻘﺎﺗﮫ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻹدﺧﺎﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﻔوف اﻟﺷ ﻌوب
اﻟﻣﺳ ﺗﻌﺑدة ،ﻟﯾﺻ ﺑو ﺟ ﺎم ﻏﺿ ﺑﮭم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺳ ﻠطﺎن واﻟطﺑﻘ ﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣ ﺔ اﻟﺗرﻛﯾ ﺔ ،وﺗ دﻓﻊ ھ وﻻء )اﻟوطﻧﯾ ﺔ اﻟروﺳ ﯾﺔ( واﻟﻧزﻋ ﺔ اﻟﻣﺳ ﯾﺣﯾﺔ
اﻻرﺛدوﻛﺳ ﯾﺔ ﻓﺿ ﻼ ﻋ ن اﻟﺗ ﻌﺻ ب ﻟﻠﻘوﻣﯾ ﺔ اﻟﺳ ﻼﻓﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﺣﯾ ﺎز إﻟ ﻰ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ اﻟروﺳ ﯾﺔ ،ﺿ د اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺣروب اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﺣﺗ ﻰ اﻟﺣ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،واﻟ ذي ﻛ ﺎن ﯾطﮭر اﻟﺟ ﯾش
اﻟروﺳﻲ ﻧزﻋﺔ ﺻﻠﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟروﺳﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ  1877-1876ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت .ﻏﯾر أن
ھوﻻء اﻟﻛﺗﺎب ﻻ ﯾﺧﻔون ﺗﻌﺎطﻔﮭم ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أو )اﻟﻣﺳ ﺗﻌﺑدة( ﻛﻣ ﺎ ﯾﺻ ﻔوﻧﮭﺎ أﻛﺛ ر ﻣن ﻏﯾرھ ﺎ
ﻛﺗﻌﻠﻘﮭم ﺑﺎﻟﻌرب واﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن )داﻧﺗﺳﯾﻎ ،1981 ،ص. (5
إن ھ ذه اﻵ راء اﻟ واردة ﻟ م ﺗﻛ ن ﻣطﻠﻘ ﺔ ﻓ ﻲ أﺣﻛﺎﻣﮭ ﺎ أو ﻧﮭﺎﺋﯾ ﺔ ،ﻛوﻧﮭ ﺎ ﺗﺗﺻ ف ﺑﻛ ل ذاك اﻟﺣ ب واﻟﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺷ رق اﻟﻌرﺑ ﻲ
واﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻻن ھﻧﺎك ﻣن وﺟد ﻓﯾﮭ ﺎ أي اﻟدراﺳ ﺎت اﻻﺳﺗﺷ راﻗﯾﺔ اﻟروﺳ ﯾﺔ واﻟﺳ وﻓﯾﺗﯾﺔ ،إﻧﮭ ﺎ ﺳ وﻗت ﻟﺣرب أﺧرى ﻣ ن ﻧ وع أﺧر ﺿ د
اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،ورﻏ م ﻣ ﺎ ﻗﯾ ل ﻋن اﻻﺳﺗﺷ راق اﻟروﺳ ﻲ ﺑﺄ ﻧﮫ ﺗﻣﯾﱡ ز ﻋ ن اﻻﺳﺗﺷ راق اﻷوروﺑﻲ اﻟﻐرﺑ ﻲ ،وإﻧ ﮫ ﻟ م ﯾﺻ در ﻋن ﻣﺛ ل
أرﺿﯾﺔ اﻟﻌداء ﺑﯾن اﻟﻐرب واﻟﺷرق اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وإﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺑ داﻓﻊ اﻟﻔﺿول اﻟﻣﻌرﻓ ﻲ اﻹﻧﺳ ﺎﻧﻲ .ﻓ ﺎن ﻓ ﻲ اﻹﻣﻛﺎن إﯾراد أﻣﺛﻠﺔ ﻛﺛﯾرة ﻋ ن
ﺗوﺟﮭﺎت اﻟروس اﻟﻣﺑﻛرة ﻧﺣو ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑدواﻓﻊ ﻛﺎﻧت ﻓ ﻲ اﻟﺑداﯾ ﺔ دﯾﻧﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾ ﺔ ،وﻣ ﻊ ظﮭ ور اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺔ ﻛﻌﻧﺻر ﻣﺣرك
ﺟدﯾد ،ﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد ظﮭور اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ،دﺧﻠت ﺗﻠك اﻟﺗوﺟﮭﺎت ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة اﺗﺧذت طﺎﺑﻌ ﺎ أﻛﺛر ﺟدﯾ ﺔ وﺗﻧظﯾﻣ ﺎ ﻋﻣﺎ ﻛ ﺎ ن ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ
اﻟﺳﺎﺑﻖ ))أﺣﻣد ،1977 ،ص . (10
ﯾذﻛر اﻟﻌﻘﯾﻘﻲ ":إن اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون اﺳﺗطﺎﻋوا ﺑﻣن ﻓﯾﮭم اﻟروس أن ﯾوﺟﮭوا ﺟﮭودا ﺟﺑﺎرة ﻓﻲ ﺣرب اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،إذ أﻟﻔوا
ﻛﺗﺑ ﺎ ﺗﻔ ﯾض ﺳ ﻣﺎ زﻋﺎﻓ ﺎ وأﺣﻘ ﺎداً وﻣط ﺎﻋن ،ﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻟ دﯾن ،وان ﯾﻠﻘ وا ﻣﺣﺎﺿ رات ﻛﺛﯾ رة ﻓ ﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺎت ،وان ﯾﻧﺷروا اﻟﻣﻘ ﺎﻻت ﻓ ﻲ
اﻟﺻﺣف وان ﯾؤﻟﻔوا اﻟﻣوﺳوﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾرة وان ﯾﺻرﻓوا ﺟﮭد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟردود ﻋﻠﻰ ﻣزاﻋﻣﮭم وأﺑﺎطﯾﻠﮭم ،وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺧطﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن ﻣﺗﻌددة اﻟوﺟوه واﻷﺑﻌﺎد ،ﺗﻌﺗﻣد إﻟﻘﺎء اﻟﺷك ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ،وﺗﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻧﻘد ﺟواﻧب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻹﺳﻼم )اﻟﻌﻘﯾﻘﻲ ،د.ت،
ص . (967
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-5ﻣﻣﯾزات ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣؤرﺧﯾن واﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳوﻓﯾت
ﺗﻣﯾزت ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟﺳوﻓﯾت ﺑﻣﻣﯾزات ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
-1اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷ دب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺧطوطﺎت وﻓﮭرﺳﺗﮭﺎ.
 -2اﻟﺗذﺑذب اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺟﺎدة واﻟﻌداء اﻟﺳ ﺎﻓر ،واﻟﺑﻌ د ﻋن اﻷﻏراض اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﺳ ﺗﺑدال ذﻟ ك ﺑﺑ ث اﻷﻓﻛ ﺎر اﻻﺷ ﺗراﻛﯾﺔ،
وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﻗدم ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﻛﺑدﯾل ﻋن اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ )ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ،2000 ،ص. (28
 -3اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺳﻛﺎن آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺷراق  ،ووﺟود ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎطف ﻣﻊ ﺷﻌوب اﻟﺷرق ،وﻣﻧﮭﺎ اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑ ﯾﺔ .وھ ذا
اﻟﺟﺎﻧب ﺳﯾﺗﻧﺎوﻟﮫ اﻟﺑﺣث ﻻﺣﻘﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟﺳوﻓﯾت.
-4اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣﺣﺎوﻻت ﻹظﮭﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎھﻠﺗﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ
ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟظﺎھرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ )داﻧﺗﺳﯾﻎ ،1981 ،ص. (363
 -5ﺗﻣﯾزت ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮭم ﺑﺎﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻸﺣداث :ﻓﺎﻋﺗﻣدت ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳﺑﺎب واﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة
ﻓﻲ اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟ ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي ،ﻓ ﺎﻟﻣﻧﮭﺞ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي ﻓﻌ ل
ﻓﻌﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟﺳوﻓﯾت ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻧ ﺎول ﻣؤرخ ﻣﺛل ﻛو ﺗﻠ وف )ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن( ﻓ ﻲ اﻟﻌ راق ،ﻓﺎﻧﮫ رﻏ م إﺑداﻋﮫ ﻓ ﻲ ﺗﻘ دﯾم ﺻور
ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﺛورة  ،ﻓﺎﻧﮫ إن ﺷﻌر وان ﻟ م ﯾﺷ ﻌر ،ﻓﻘ د ﺟﻌل أﻛﺛر ﻣ ن ﻧﺻف ﻛﺗﺎﺑﮫ ﯾ دور ﺣول ﻋواﻣل اﻹﻧﺗ ﺎج وﻋﻼﻗ ﺎت اﻹﻧﺗ ﺎج،
وظﮭرت ﻟدﯾﮫ ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺛورة اﻟﺑﻠﺷﻔﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ واﺳﻘط ﻛﺛﯾراً ﻣن اﻟﺻور واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ،وﺑدا ﯾﻔﺻل ﺑﯾن
أﺟزاء اﻟﺷﻌب اﻟﻌراﻗﻲ وﺻﻧﻔﮫ إﻟﻰ طﺑﻘ ﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ وأﺣﯾﺎﻧ ﺎ ﻣﺗﻧ ﺎﺣرة ،وﻓﺻ ل ﺑ ﯾن اﻟرﯾف واﻟﻣدﯾﻧﺔ ،وﺟﻌل ﻣ ن ﺳ ﻛﻧﺔ اﻟﻣدﯾﻧ ﺔ ﻣن ھ م
رأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن وآﺧرﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺳوف ﻧﻌزز ھ ذه اﻟﻣﻘ وﻻت ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌ ض اﻟﻧﺻوص ﻣن ﺧ ﻼل دراﺳ ﺗﮫ
ﻟﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن .
 -6اﻋﺗﻣﺎدھم ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﻣﮭﻣﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻣﺎ أﻋطﺎھﺎ ﻣﺻداﻗﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﻧﻠﺣظﮫ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﻓﺑوﻧدارﯾﻔﺳﻛﻲ ﻓ ﻲ
ﻛﺗﺎﺑﮫ "ﺳﯾﺎﺳﺗﺎن إزاء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ" ﻟم ﯾﻛﺗف ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ أرﺷﯾف وزارة ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ،ﻓﻘد ﺗﮭﯾﺄت ﻟﮫ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﻷرﺷﯾف اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﮭﻧد وأرﺷﯾف اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ،واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻷرﺷﯾﻔﯾن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن
ﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﮭد وﻟﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ ) (1888-1918وﻋﮭد اﻟﻧﺎزﯾﺔ )) 1945-1933ﺑوﻧدارﯾﻔﺳﻛﻲ ،1975 ،ص . (6
إن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻣﺣﻔوظﺔ ﻓﻲ اﻷرﺷﯾﻔﺎت اﻟﻐرﺑﯾ ﺔ ﻟ م ﺗﺻ ﺑﺢ ﻓ ﻲ ﻣﺗﻧ ﺎول اﻷﯾ دي إﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﻧوات اﻷﺧﯾرة.
وھﻲ ﻋواﻣل دﻓﻌت اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯾف ﻛﺗﺎﺑﮫ ﻓ ﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻟﻘﺎء اﻷﺿواء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،وﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ واﻟﺻﮭﯾوﻧﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن )ﺣﺗ ﻰ أواﺧ ر اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ﺔ( وﺗﺑﯾﺎن اﻟطرق واﻷﺳ ﺎ ﻟﯾب اﻟﺗ ﻲ ﺣ ﺎول
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرﯾن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﯾن واﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن واﻷﻣرﯾﻛﺎن ﺑواﺳطﺗﮭﺎ إﺧﺿﺎع ﺷﻌوب اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻹرادﺗﮭم )ﺑوﻧدارﯾﻔﺳﻛﻲ ،1975 ،ص . (6
ﻛﻣ ﺎ ﻛﺗ ب اﻟﻣ ؤرخ اﻟﻣﺳ ﺗﻌرب ﻓﻼدﯾﻣﯾر ﻟوﺗﺳﻛﻲ ) (1906-1962ﻛﺗﺎﺑ ﮫ "ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻷﻗط ﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣ دﯾث" ﻣﻌﺗﻣ دا اﻟﻣ ﻧﮭﺞ
اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ -اﻟﻠﯾﻧﯾﻧﻲ ،وﻓﻲ اﻷﺻل ﯾﻌد ﻛﺗﺎﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﺎﺿرات أﻟﻘﺎھﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎھد اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ ﺻ درت اﻟطﺑﻌ ﺔ ﺑﮭ ذا اﻻﺳ م
)ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص. (3
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ﺗ م ﺗﺳ ﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠ ﻰ ﺟواﻧب ﻣﻌﯾﻧ ﺔ ﻣﻧﮭ ﺎ ،ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻧﺻ وص اﺧﺗﯾ رت ﻹﯾﺿ ﺎح ﺑﻌ ض اﻷﻓﻛ ﺎر ،وھ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻛﺗ ﺎب "ﺛ ورة
اﻟﻌﺷرﯾن" ﻟﻛوﺗﻠوف ،وﻛﺗﺎب "ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث" ﻟﻠوﺗﺳﻛﻲ ،وﻛﺗﺎب " ﺳﯾﺎﺳﺗﺎن إزاء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ " ﻟﺑوﻧدارﻓﺳﻛﻲ ،وھﻲ
ﺑﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﺗﺷﻛل ﻧﺳﯾﺞ ﻣﺗﻣ ﯾز ﻋرف ﺑﮫ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳوﻓﯾت ،ﻓﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻣن ﺧﻼل اﻷول،
ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ،اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت إﻟﻰ ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﺗﻧﺎول ﻗﺿﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣؤﻟف وھﻲ )اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ( ﻟﻠدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،وﯾﻧ ﺗﻘد ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑ ﮫ ﺑﺣ دة اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺔ اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ
اﻧﺗﮭﺟﺗﮭﺎ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ  ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟث ﺳﯾﺎﺳﺗﺎن إزاء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻓﻘ د ﺳﻌﻰ ﺑوﻧدارﻓﺳ ﻛﻲ إﻟ ﻰ اﺳ ﺗﻌراض ﺳﯾﺎﺳ ﺔ أﺧ رى إزاء اﻟﻌ ﺎﻟم
اﻟﻌرﺑﻲ ،وھﻲ ﻋﻠﻰ طرف ﻧﻘﯾض ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ .إﻧﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﯾﻧﯾﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﮭﺎ ،ﺳﯾﺎﺳﺔ ا ﻟﺻداﻗﺔ واﻷﺧوة اﻟﺗﻲ اﻧﺗﮭﺟﺗﮭﺎ
أول دوﻟﺔ اﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﯾﻌﻧﻲ ﺑﮭﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ.
-6ﻛوﺗﻠوف وطﺑﯾﻌﺔ ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن
ﻓﻲ ﺣوار ﻷﺣد اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣﺷرق ،ﻣﻊ اﻟﻣؤرخ ﻛﻣﺎل اﺣﻣ د ﻣظﮭر ،وﻗ د ﺳ ﺄﻟﮫ ﻋ ن اﻟ دواﻓﻊ واﻷﺳ ﺑﺎب اﻟﺗ ﻲ دﻓﻌ ت
ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟﺳوﻓﯾت )اﻟروس( ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋ ن ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن وﻟﻣﺎذا ؟ ﻓﺄﻛ د أن اﻟﺑ ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟﺳ وﻓﯾت ﻛﺗﺑ وا ﻋن ﺛ ورة
اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﻻت ،وﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة ﻛﺎﻧت اﻟﺻﺣف اﻟروﺳﯾﺔ ﺗﻧﻘل أﻧدر اﻷﺧﺑﺎر ﻋن اﻟﺛ ورة ،وﺗﻧ ﺎول رﺟ ﺎل اﻟﺻﺣﺎ ﻓﺔ واﻟﻛﺗ ﺎب
اﻟﻛﺛﯾر ﻋن اﻟﺛورة وﺟواﻧب ﻣﮭﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎ ،ﻓﻘدﻣت ﺻورا ﻋﻛﺳت اھﺗﻣﺎم وﻧظرة ﺧﺎﺻﺗﯾن ﺑﺎﻟﺛورة )ﻛﺎﺗب ﻋراﻗﻲ ،2009 ،ص. (7
وﻛﺎن ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺗ ﻲ ﺿﻣﮭﺎ ﻛﺗ ﺎب )ﺛورة اﻟﻌﺷ رﯾن ﻓ ﻲ اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳ ﻲ( واﻟ ذي ﺗﻛون ﻣن ﻋ دة
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻧﮭﺎ )ﻟﻣﺣﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻌراب اﻟروﺳﻲ واﻟﺳ وﻓﯾﺗﻲ( و)اﻟﻌراق ﻓ ﻲ اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ واﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ( و )ﺛ ورة اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ
اﻻﺳﺗﺷ راق اﻟروﺳ ﻲ( و)ھل ھ ﻲ ﺛورة أم اﻧﺗﻔﺎﺿ ﺔ( .وﺑ ﯾن ﻣظﮭر ﻓﯾﮭ ﺎ ،أھ م اﻷﺳ ﺑﺎب اﻟﺗ ﻲ دﻓﻌت اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟ روس ودﻋ ﺗﮭم إﻟ ﻰ
اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺛورة ،وﺑﺎﻷﺧص ھؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟذﯾن ﺿم اﻟﻛﺗﺎب ﻣﻘﺎﻻﺗﮭم ﻋن ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن ،ﻓﮭم ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻟﺛورة ﻛﺎﻧت ﻣن
اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻟﯾﻘظﺔ اﻟﺷرق اﻷ وﺳط ،وﻛوﻧﮭم ﻛﺎﻧوا ﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻟﺛورة ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿرﺑﺔ ﻗوﯾﺔ وﺟﮭت إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎ ﻟﺢ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ،
ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﮭم ﺑﺎﺣﺛﯾن ﯾﮭﺗﻣون ﺑﮭﻛذا ﺣرﻛﺎت وﺑﮭﻛذا ﺗطورات ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻧظرﺗﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌراق ،ﺑﺄﻧﮫ ﺑﻠد أﻟف ﻟﯾﻠ ﺔ وﻟﯾﻠ ﺔ وﺑﺎﺑ ل
واﻟﺟﻧﺎﺋن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ وﺣﻣوراﺑﻲ وﺑﯾت اﻟﺣﻛﻣﺔ ،وﺣﻔزھم ﻋﻠﻰ ھ ذا اﻻھﺗﻣﺎم ،ﺗﻠك اﻟرﺣﻼت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟروس إﻟﻰ اﻟﻌراق ،وﻛﺗﺑوا
ﻋن ھ ذا اﻟﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟزاھر وھ ذه اﻟﺣﺿ ﺎرة اﻟﻣﺷرﻗﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﺷ رﻗﯾن ).ﻛوﺗﻠوف-ﻓﯾدﺷ ﻛﺎ -اﺳراﺗﯾﺎن – ﻛوﻛورﯾ ﺎﺟﯾن( )ﻛﺎﺗب ﻋراﻗ ﻲ،
 ،2009ص. (7
إن أول دراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋن " ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن " ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻌﺎم  ،1922وھﻲ ﻣن ﺗﺄﻟﯾف ﻛورﻛو ﻛرﯾﺎﺟﯾن ﺑﻌﻧوان " ﺣرﻛﺔ
اﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ .ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن " وﻣن اﻟﻣﻔﯾ د أن ﻧﺷ ﯾر إﻟ ﻰ أن اﻟﻣؤﻟف أورد ﻓ ﻲ ﻣﺛ ل ذﻟ ك اﻟوﻗت اﻟﻣﺑﻛ ر
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ " ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن " ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭﻣﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﺗﺑﯾن ﺑوﺿوح ﺑﻌدھﺎ اﻟﺗﺣرري وھو ﯾﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﻣﮫ ﻷﺣداث اﻟﺛورة إﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ
وردت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻻﻧﻛﻠﯾز وﺻﺣﺎﻓﺗﮭم )اﺣﻣد ،1987 ،ص . (47
وﻣن ﺑﯾن أوﻟﺋك اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟﺳوﻓﯾت اﻟذﯾن اھﺗﻣوا ﺑﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن ھو اﻟﻣﺳﺗﺷرق اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﻣﻌروف )ﻛوﺗﻠوف( ،وﻟد ﻋﺎم
 ،1906وﺗﺧ رج ﻣ ن اﻟﻛﻠﯾ ﺔ اﻟﺷ رﻗﯾﺔ ﺑﻣوﺳ ﻛو ﻋ ﺎم  ،1930وﻋ ﯾن أﺳ ﺗﺎذا ﻟﻠﺗ ﺎرﯾﺦ ﻓﯾﮭ ﺎ ،ﻟ ﮫ ﻣﺣﺎﺿ رات ودراﺳ ﺎت ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻌ رب
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اﻟﻣﻌﺎﺻر ،واﻟﺣرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻗﺿﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺗرك وراءه ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر،
ﻣﻧﮭﺎ ﻛﺗﺎﺑﮫ " ﻧﺷوء ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷ رق اﻟﻌرﺑ ﻲ أواﺳ ط اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،1908 -ﺻ در ﻓ ﻲ ﻣوﺳﻛو ﻋ ﺎم ،1975
 324ﺻ ﻔﺣﺔ .وﻛﺗﺎﺑﮫ "اﻷردن " ﺻ در ﻓ ﻲ ﻣوﺳ ﻛو أﯾﺿ ﺎ ﻓ ﻲ  362 ،1962ﺻ ﻔﺣﺔ .وﻛﺗﺎﺑ ﮫ " اﻟﺟﻣﮭورﯾ ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ " ،ﻣوﺳ ﻛو
 286 ،1971ﺻﻔﺣﺔ )أﺑو ھﻼﻟﮫ ،1987 ،ص . (29
ﻧﺎل ﺷﮭﺎدة اﻟدﻛﺗوراه ﻣن ﻣﻌﮭد اﻻﺳ ﺗﺷراق اﻟﺗ ﺎﺑﻊ ﻷﻛﺎدﯾﻣﯾ ﺔ اﻟﻌﻠ وم اﻟﺳ وﻓﯾﺗﯾﺔ ﻋن رﺳ ﺎﻟﺗﮫ اﻟﻣوﺳ وﻣﺔ )اﻧﺗﻔﺎﺿ ﺔ ﻋ ﺎم 1920
اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق( واﻟﺗﻲ ﻧﺷرت ﻋﺎم  1958ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟروﺳﯾﺔ )اﺣﻣد ،1987 ،ص . (11
إن ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن أھم اﻟﻣراﺣل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛ ﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌراق اﻟﺣ دﯾث ،ھ ﻲ ﺛ ورة
اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﺗﻲ ﻓﺗﺣت اﻟطرﯾﻖ ﻟﻧﺿﺎل اﻟﺟﻣﺎھﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌراق ﻣ ن اﺟل اﻻﺳ ﺗﻘﻼل اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻠ ﺑﻼد .وﺗﻌﺗﺑر ھ ذه اﻟدراﺳ ﺔ ﻣﺣﺎوﻟ ﺔ
ﻹظﮭﺎر اﻟدواﻓﻊ واﻷﺳﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺛورة ،ﻛﻣﺎ ﺳﻌت ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣراﻛز اﻟﻘوى اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻌب
اﻟﻌراﻗﻲ ﻣن اﺟل اﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﻲ ،وﻣوﻗف اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻔﺋﺎت اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة .ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﺛورة ،وﺗﺣدﯾد أھﻣﯾﺗﮭﺎ وﻣﻛﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺑﻼد .وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر اﻧﮫ ﻟم ﺗﺻدر ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ،ﻗﺑل ھذا اﻟﻣؤﻟف دراﺳﺔ
ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺛورة  .وﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌراق ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص. (11-10
وﻛﺎن ذﻟك ﯾﻛﻔ ﻲ ﻟﺟﻠ ب أﻧظ ﺎر اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﯾن واﻷﺟﺎﻧ ب إﻟ ﻰ "ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن" ﻓﻘﻠﻣ ﺎ ﯾوﺟ د ﺣ دث ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻌراق
اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺣظﻲ ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟدرس ﻣﺎ ﺣظﯾت ﺑ ﮫ أﺣ داﺛﮭﺎ اﻟﺗ ﻲ ﻛرس ﻟﮭ ﺎ ﻋ دد ﻣ ن اﻟﻛﺗ ﺎب اﻟﻌراﻗﯾﯾن دراﺳ ﺎت ﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﻣرﻣوﻗ ﺔ )اﺣﻣ د،
ﺻﻔﺣﺎت ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌراق  ،ص . (46ﻛﻣﺎ ﺗطرق إﻟ ﻰ وﻗﺎﺋﻌﮭ ﺎ ﻋ دد ﻣ ن اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻣ ﻧﮭم ،اوھﺎﻧﯾﺳ ﯾﺎن وﻟﻔ ﯾن وﻓﯾدﺟﯾﻧﻛ ﺔ
وﻓﯾﻠﯾب اﯾرﻟﻧد وارﻧوﻟدوﻟﺳن وآﺧرون.وﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن ھ ﻲ اﻟوﺣﯾ دة ﺑ ﯾن أﺣ داث ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻌراق اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻛرس ﻟﮭ ﺎ أﻛﺛر ﻣن رﺳ ﺎﻟﺔ
واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج )اﺣﻣد ،1987 ،ﺻﻔﺣﺎت ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌراق ،ص. (46
ﻗدم ﻛوﺗﻠوف ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎب ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻟﻠﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌراق ﻓ ﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻋﻠ ﻰ ﻗﻠﺗﮭ ﺎ واﺧ ﺗﻼف
أﻧواﻋﮭﺎ وﻟﻐﺎﺗﮭﺎ ،واھم ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎدر ،ھﻲ اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ،ﻣﺛل "ﺑﺣ ث ﻓ ﻲ اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ "
ﻟﺳﻧﺔ  ، 1920و"ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن اﻻﻧﻛﻠﯾز ﻓﻲ اﻟﻌراق إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم" )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص . (11
وھذه اﻟوﺛﺎﺋﻖ ﺗﺗﺣدث ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻌراق وﻧﺷﺎط اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺑﻼد ،ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻻ
ﺗﺗﺣ دث ﻋ ن اﻟﺣرﻛ ﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﻟﺗﻠ ك اﻟﻔﺗ رة ﻣﺎ ﻋ دا ﺑﻌ ض اﻟﺗﻌﻠ ﯾﻼت ﻟ ﺑﻌض ظ واھر اﻷﺣ داث ،ﻛﻣ ﺎ أﻓ ﺎد اﻟﺑﺎﺣ ث ﻣ ن ﺑﻌ ض
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻧﺎﺻل اﻻﻧﻛﻠﯾز ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻷورﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺳﺎ واﻟﻣﺟر وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ وروﺳﯾﺎ ،وھﻲ دراﺳ ﺎت ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﻋن اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻌراق ﻗﺑل اﻻﺣﺗﻼل ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻ درا ﻋﻠﻣﯾ ﺎ ﻏﻧﯾ ﺎ
ﻋن اﻟﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳ ﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ راق ،واﺳ ﺗطﺎع اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ ﻋ دد ﻟ ﯾس ﺑﺎﻟﻘﻠﯾ ل ﻣ ن ﻣ ذﻛرات اﻹدارﯾ ﯾن اﻻﻧﻛﻠﯾز أﻣﺛ ﺎل) ،ﯾ وﻧﺞ( و)ب
دﯾﻛﺳ ون( ،وﻛ ذﻟك اﻟ دراﺳ ﺔ اﻟﺗ ﻲ وﺿ ﻌﮭﺎ اﻟﻣﻧ دوب اﻟﺳ ﺎﻣﻲ اﻟﺑرﯾط ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌ راق )ارﻧوﻟ د وﯾﻠﺳ ون(  1917-1920ﻓ ﻲ ﺟ زأﯾن
)ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص . (13
وﻣﻊ اﺧﺗﻼف وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎدر ،إﻻ أﻧﮭﺎ اﺣﺗوت ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺛﻣﯾﻧﺔ ،ﺑﺷﺎن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻗﺑل اﻟﺣ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟ ﻰ ) ،(1914-1918وﻓ ﻲ اﻟﺳ ﻧوات اﻷوﻟ ﻰ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻠﺗﮭ ﺎ اﻟﺗ ﻲ رﻛز ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻛوﺗﻠ وف،
وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻘﺎرﯾر وﻣذﻛرات اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟ ذﯾن زاروا اﻟﻌراق ،ﻣن اﻟﻣﺻ ﺎدر اﻟﻘﯾﻣ ﺔ ﻟدراﺳ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺗ رة اﻻﺣ ﺗﻼل
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اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﻌراق .وﻧذﻛر ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟروس ):ﺟﯾرﻛوف،ي.ي( و)ﺑﯾﻧزرك( و )ﻛﺎرﺗﺳﯾف(و)ﺷﯾﻠﻛوﻓﻧﺳﻛوف( ،وﻛذﻟك ﻛﺑ ﺎر
اﻟﻣﺳﺷرﻗﯾن ﻓﻲ دول أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،أﻣﺛﺎل )أ.زاﺧﺎو( و )م.اوﺑﯾﻧﻛﯾم( وﻏﯾرھم )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص . (25
ﻧﻘل ﻛﻣﺎل اﺣﻣد ﻣظﮭر ﺑﻌﺿﺎ ﻣن أراء اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻲ اﻟوردي اﻟذي اﻧﺗﻘد ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث اﻟروﺳﻲ ﻛوﺗﻠوف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ،أن اﻷﺧﯾر
ﻓﻲ ذھﻧﮫ ﻣﺳطرة ﯾرﯾد ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ﺑوﺟﮫ ﺧﺎص .وﻷﻧﮫ ﯾرﯾد ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ أن ﯾﺛﺑت أوﻻ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ﻛﺎن ﻗﺑل
اﻟﺛورة ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮫ اﻹﻗطﺎع ،وان اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻟﺛورة ،ھم ﺟﻣ ﺎھﯾر اﻟﻔﻼﺣ ﯾن واﻟﻌﻣ ﺎل واﻟﺣرﻓﯾﯾن ﺛ م ﯾﺳ ﺗدرك أي ﻛو ﺗﻠ وف ﻓﯾﻘ ول أن
ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة ﻛﺎﻧت ﻓ ﻲ ﺷﯾوخ اﻟﻌﺷﺎﺋر ورﺟﺎل اﻟدﯾن واﻟﺑورﺟوازﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﯾﺿﯾف اﻟوردي ﻛﯾف ﯾﻣﻛن "أن ﺗﻛون اﻟﺛورة ﻗﺎﻣت ﺿد
اﻹﻗطﺎع ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷﯾوخ اﻟﻌﺷﺎﺋر ﺗوﻟوا ﻗﯾﺎدﺗﮭﺎ" )أﺣﻣد ،ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن ،ص. (62
وﻋﻠﻖ ﺣﯾﻧﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟوردي ﻗﺎﺋﻼ ":ﯾؤﺳﻔﻧﻲ إﻧﻲ ﻻ اﺳﺗطﯾﻊ أن أواﻓﻖ ھوﻻء اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ رأﯾﮭم ﻓﻲ ﻛﺗ ﺎب ﻛوﺗﻠ وف" ،ﺑﻌ د أن
ﺳطر ﺑﻌض اﻵراء اﻟﺗﻲ أوردھﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن وﺟدوا ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻛوﺗﻠوف ،أﻧﻣوذﺟﺎ ﺣﯾﺎ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣدﯾث ،وﻧﺣن
ﺑﺄﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﮫ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎ ﻓﻲ ﺿوﺋﮫ ،وﺑﺄﻧﮫ ﯾﻣﺗ ﺎز ﻋن ﻛل اﻟﻣؤﻟﻔ ﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗ ﻲ ﻛﺗﺑ ت ﻋن ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن ،ﺑﻛوﻧ ﮫ ﯾﺗﺿﻣن
ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻋﻠﻣﯾﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﮭ دت ﻟﻠﺛورة ،واﻧ ﮫ اﻋﺗﻣ د أﺳ ﻠوﺑﺎ ﺟدﯾ دا ﯾﺿ ﻊ اﻟﺟﻣ ﺎھﯾر  -اﻟﺗ ﻲ ھ ﻲ
ﺻﺎﻧﻌﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ  -ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻷول ﻣن اﻟﺣوادث )اﻟوردي ،1978 ،ص . (274
ﯾﻘول ﻣظﮭر ":ﺣﺎول ﻛوﺗﻠوف ﺗﻘدﯾم ﺻورة واﻗﻌﯾﺔ ﻋن "ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن" ﻛظﺎھرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠت ﻓﻲ ﺻﻧﻌﮭﺎ ﻋواﻣل ﻧﺎﺑﻌ ﺔ
ﻣن اﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ﻧﻔﺳﮫ .ﺛم اﻧﮫ ﻟم ﯾﺣﺎول أن "ﯾﺛﺑت أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ﻛﺎن ﻗﺑل ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﻧظﺎم اﻹﻗطﺎﻋﻲ" .ﻓذﻟك ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺛﺑﺎت ،ﻓﻘدم ﺻورا ﻟرﺳم اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺷﻌب اﻟﻌراﻗﻲ ﻗﺑل "ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن" ﺣ ﺗ ﻰ
ﯾﻣﻛن ﻓﮭم اﻟﻌواﻣل اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﻣواﻗف وﺗﺻرﻓﺎت ﻓﺋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾوﻟﯾﮭﺎ اﻷﺳ ﺗﺎذ اﻟ وردي ﻧﻔﺳﮫ اھﺗﻣﺎﻣ ﺎ واﺿﺣﺎ ﻓ ﻲ
دراﺳﺎﺗﮫ ،وﯾﻘول ﻣظﮭر ﻋﻠﻰ ﻟﺳ ﺎن ﻛوﺗﻠ وف "إن اﻟ ذﯾن ﻗ ﺎﻣوا ﺑ ﺎﻟﺛورة ھ م ﺟﻣ ﺎھﯾر اﻟﻔﻼﺣ ﯾن واﻟﻌﻣ ﺎل واﻟﺣرﻓﯾﯾن" وأﻛ د ﻣ رارا وﻋﻠ ﻰ
أﺳﺎس ﻣﺎدي إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟ ﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ أﺳﮭﻣت ﻓﻲ اﻟﺛورة وﻟﻛن اﺧﺗﻠف دورھﺎ وﻣوﻗﻌﮭﺎ )أﺣﻣد ،ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن ،ص. (63
رد اﻟوردي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ ﻛوﺗﻠوف ﻣن أن ﺷﯾوخ اﻟﻌﺷﺎﺋر إﻧﻣﺎ اﻧﺿﻣوا إﻟﻰ اﻟﺛورة ﺗﺣت ﺿ ﻐط ﻋﺷ ﺎﺋرھم ،وإﻧﮭ م ﺻ ﺎروا
ﯾﺣﺎوﻟون اﻧﺗﮭﺎز اﻟﻔرص ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﺎﻻﻧﻛﻠﯾز ﺳرا ،وﻧﻔﻰ ذﻟك ،وذﻛر إن اﻟذﯾن اﺗﺻﻠوا ﺑﺎﻻﻧﻛﻠﯾز إﻧﻣﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وطﻠ ب اﻻﺳ ﺗﻘﻼل ،واورد
اﻟوردي أﺳﻣﺎء اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ،وﻧﻔﻰ ﻋﻧﮭم ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼ اﻻﺗﮭﺎم اﻟذي وﺻﻔﮭم ﺑﮫ ﻛوﺗﻠوف ،وﻗﺎل ":إن اﻟﺷ ﯾوخ اﻟ ذﯾن وﺻ ﻔﮭم
ﺑﺎﻻﻧﮭزاﻣﯾﺔ واﻻﻧﺗﮭﺎزﯾﺔ ھم ﺷﯾوخ ﺑﻧﻲ ﺣﺟﯾم اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا اﺷد اﻟﻘﺎدة ﺻﻣودا ﻓﻲ ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن" .واﻋﺗﻣد ﻓﻲ دﺣض رأي ﻛوﺗﻠوف ﻋﻠﻰ
رواﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﮭﺎ رواﯾﺔ اﺣد اﻟﻌراﻗﯾﯾن وھو )اﻟﻣزھر اﻟﻔرﻋون(،
وﻛﺎن ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟ ذﯾن ﺣﺿروا اﻻﺟﺗﻣ ﺎع ﺑ ﯾن ﺷ ﯾوخ )آل ﻓﺗﻠ ﺔ( واﻟﻘ ﺎدة اﻻﻧﻛﻠﯾ ز ،وﻗ ﺎل اﻟﻔرﻋ ون ":إن اﻟﻣﯾﺟر اﻻﻧﻛﻠﯾ زي )ﻧ ورﺑري(
ﺣﺎول إﻏواء ﺑﻌض اﻟﺷﯾوخ ﻓﻠم ﯾوﻓﻖ" ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺧر ج اﻟﻣﯾﺟر ﻣن اﻟﻣﺿﯾف واﺟﮫ أﻓراد اﻟﻌﺷﯾرة ﺳﺎﺧرﯾن ﻣﻧﮫ ﻟﻔﺷﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ
ﺷﯾوﺧﮭم ،وﻋﺑروا ﻋن ذﻟك ﺑﺎﻷھﺎزﯾﺞ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ )اﻟﮭوﺳﺔ( وﻛﺎن اﻟﻣﯾﺟر اﻟﻣﻘﺻود ﺑﮭﺎ ،وﻟ م ﺗﻛ ن اﺣﺗﺟﺎﺟ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻔﺎوﺿ ﺎت ،ﻛﻣ ﺎ ﯾزﻋم
ﻛوﺗﻠوف )اﻟوردي ،1978 ،ص ص. (277 -276
إن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻛﺗﺎب ﯾؤﻛد اﻟﻧظر ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﮭﺎ اﻟوردي ،ﻻن اﻟﻛﺎﺗب ﺷﺎء أم أﺑﻰ ﺑدت ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺎدي ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﻘد
ﺳﻌﻰ ﺑﻛل ﻣﺎ أوﺗﻲ ﻣن ﻗدرة ﻹﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﻠﻖ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﻛﺎن ﺟل ﺗرﻛﯾزه ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺳ ﺎﺋل اﻹﻧﺗ ﺎج
وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ،ودور اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺎدﺣﺔ ﻣن ﻋﻣﺎل وﻓﻼﺣﯾن وﺣرﻓﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﯾرورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن ﯾﺗﻐﺎﻓ ل ذﻛر اﻟﻔﺋ ﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى) ،ﺷﯾوخ اﻟﻌﺷﺎﺋر وﻋﻠﻣﺎء اﻟدﯾن وﻣﺛﻘﻔﯾن( وان ذﻛرھﺎ ﻓذﻟك ﻣن ﻗﺑﯾل وﺿﻊ اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ﻣﺣﻠ ﮫ ،ﻓﻣﺷ ﺎرﻛﺗﮭم وﻗﯾ ﺎدﺗﮭم
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وﻋﻼﻗﺎﺗﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وذﻟك ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻋﺗﻘﺎد ﺧﺎطﺊ ﻣن ﻛوﺗﻠوف ﻣن أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ظ ل ﻧظ ﺎم
إﻗطﺎﻋﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﺷﯾوخ اﻟﻌﺷﺎﺋر ﻷﻓراد اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ واﻹﺛراء ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﮭم،
وﻟﮭذا ﯾﻌﺗﻘد أن أﻓراد اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻋدﻟوا ﻋن اﻟ دﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﮭﺎ وﻟم ﯾﻌد ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﮭم ﺣﯾﺎزة اﺑﺳط اﻷﺳﻠﺣﺔ ،ﻓﺎﻋﺗﻣدوا ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن أﻧﻔﺳﮭم
ﻋﻠﻰ اﻟﮭراوات واﻟﻔؤوس )اﻟوردي ،1978 ،ص .(285
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺟﺗزئ ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﻣدوﻧﺎﺗﮫ اﻟﺗﻲ ھ ﻲ ﺟزء ﻣن ﻛل اﺗﺑ ﻊ ﻓﯾﮭ ﺎ اﻟﻣؤﻟ ف اﻷﺳ ﻠوب ذاﺗﮫ ﻓ ﻲ أطروﺣﺗ ﮫ ،وﻟﻛ ﻲ ﺗﻛون
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﻌطﻲ ﺻورة دﻗﯾﻘﺔ وﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﻛﺗﺎب ارﺗﺄى اﻟﺑﺎﺣث ﻧﻘل ﻧﺻوﺻﺎ )ﻋﯾﻧﺎت( ﻣن ﻓﺻوﻟﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت
واﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ وﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﯾﻘول ﻛوﺗﻠوف ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ "ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن"  ":ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ،ﺑﻘوﻣﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣﺗﻌددة وأدﯾﺎﻧﮫ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،اﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠ ﺑﻼد" )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص . (27
وﯾﺑرز اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻓﺻﻠﮫ اﻷول ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﮭﺎ أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌراق أﺛ رت ﻋﻠ ﻰ واﻗﻌ ﮫ وﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﮫ ،ﺣﯾ ث ﺧﺿ ﻊ
اﻟﻌراق ﻟﺳﻠطﺔ اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ طﯾﻠﺔ أرﺑﻌﺔ ﻗرون ﻗﺎدت ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺣروب ﻣدﻣرة ﻣﻊ إﯾران ﻣن اﺟل اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ،اﻷﻣر
اﻟذي ﺗرك اﺛﺎرا واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻌراق ،ﻓﻘد ﺳﺑب ذﻟك اﻟدﻣﺎر ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻼد ،وﺳﺑب وﻗوع اﻟﻌراق ﻓ ﻲ اﻟط رف اﻷﻗﺻ ﻰ
ﻟﻺﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻣﺗراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﻌزاﻟﮫ ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟدوﻟﺔ .ﻓﺎدى ذﻟك إﻟﻰ ھﺑوط اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺑﺷﻛل ﻣروع ،ﺣﯾث أھﻣﻠت ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن اﻷراﺿ ﻲ اﻟزراﻋﯾ ﺔ واﻛﺗﺳﺣﺗﮭﺎ اﻟرﻣ ﺎل واﻟﻣﯾ ﺎه واﻷﻣ ﻼح،
وﺗﺣوﻟت ﺟﻣﯾﻊ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﻌ راق إﻟ ﻰ ﻣﺳ ﺗﻧﻘﻌﺎت )ﻛوﺗوﻟ وف ،1985 ،ص  . (27وﻛﺎﻧ ت اﻷدوات اﻟزراﻋﯾﺔ ھ ﻲ اﻷﺧرى
ﺑداﺋﯾﺔ ﺟدا ،وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣراث اﻟﺧﺷﺑﻲ واﻟﻔﺄس أﻛﺛرھﺎ اﻧﺗﺷﺎر ا ،إﺷ ﺎرة واﺿﺣﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﺄﺧر اﻷدوات اﻟزراﻋﯾ ﺔ )أدوات اﻹﻧﺗ ﺎج( ،وﺗ ﺄﺧر
أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص ص . (30-29
وﺳﺎدت اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻋﻼﻗﺎت إﻗطﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﺄﺧرة .وﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﻧظﺎم ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻋﻣﺎ
ھو ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ أﻧﺣﺎء ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ .ﺣﯾث ﻣﻧﺣت ﻣﻌظم اﻷراﺿﻲ اﻷﻣﯾرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻧﻔذﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﺻورة
ﻣؤﻗﺗﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺛﺎﺋﻖ ﺧﺎﺻﺔ دﻋﯾت ب)اﻟطﺎﺑو( )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص . (31
وﯾﻧﺗﻘ ل اﻟﻣؤﻟ ف إﻟ ﻰ ﻣوﺿ وع أﺧ ر ﻗﺳ م اﻟﻌ راق ﻓﯾ ﮫ إﻟ ﻰ أﻗﺳ ﺎم ﻣﺗﻣﯾ زة رﺋﯾﺳ ﺔ ﻣ ن ﺣﯾ ث أﺷ ﻛﺎل اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ ،ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺑﺎدﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ واﻟﺟزﯾرة ،ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﻐداد واﻟﺑﺻرة واﻟﻣوﺻل و ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻌراق اﻷوﺳط )أواﺳط
دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات( ،وﺗﺳﻛن ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺑﺎدﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ واﻟﺟزﯾرة ﻗﺑﺎﺋل ﺑدوﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ،ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﻋﺎدات ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻋرﯾﻘﺔ وﺻﺎرﻣﺔ .ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ
ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺷﯾﺦ اﻟﻘﺑﯾﻠ ﺔ ،اﺑﺗ دا ًء ﻣ ن ﺗﺣدﯾ د ﻋﻘوﺑ ﺔ اﻟﺳ ﺎرق أو ﺗﺣدﯾ د ﻣﺳﺎر اﻟﻘﺑﯾﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗﻧﻘ ل واﻷرض اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﻧﻘ ل ﻓﯾﮭ ﺎ اﻟﻘﺑﯾﻠ ﺔ ) اﻟ دﯾرة (
)ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص ص  ( 33-32وﻓ ﻲ ﺛﻧﺎﯾ ﺎ ﻋرض اﻟﻛﺎﺗ ب ﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ ﺳ واء اﻟﺑدوﯾ ﺔ أو اﻟﻣﺳ ﺗﻘرة ﯾﻌﻛس ﺻ ورة
اﻟﺻراع اﻟطﺑﻘﻲ اﻟذي ﻻ ھوادة ﻓﯾﮫ ﺑﯾن اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﺷﯾوخ و اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ،وان ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺑﺎﺋل اﻟﻔرات اﻷوﺳط أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻣن
اﺟل ﺗﻧظﯾم وﺳﺎﺋل اﻟري وﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷرض.
وﻟم ﯾﻛن ﺣﺎل اﻷﻛراد ﺑﺄﺣﺳن ﺣﺎﻻ ﺣﯾث ﻋﺎﻧﻰ اﻷﻛراد اﻟرﺣل وأﺷﺑﺎه اﻟرﺣل ) اﻟﻛوﺟر( ظروﻓﺎ اﺳﺗﻌﺑﺎدﯾﺔ ﻻ ﻣﺛﯾل ﻟﮭﺎ وﺗﺣول
ﻣﻌظﻣﮭم إﻟﻰ رﻋﺎة ﻣﺄﺟورﯾن ،ﻛﻣﺎ ﺣرﻣوا ﻣن اﻟﺣﻘو ق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺿ طر ﻗﺳ م ﻣ ﻧﮭم إﻟ ﻰ اﻻﻧﺧراط ﻓ ﻲ ﺧدﻣ ﺔ رﺋ ﯾس اﻟﻘﺑﯾﻠ ﺔ وﺣراﺳ ﺗﮫ
وﺗﺣوﻟت اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛن ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق إﻟﻰ ﺗﻧظﯾﻣﺎت طﺑﻘﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص . (57
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أﻣﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﻐداد واﻟﺑﺻرة واﻟﻣوﺻل ﻓﮭ ﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺿ ﻣور ﻛﺎﻣل ﻟﻠﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺑوﯾ ﺔ ،ﺣﯾ ث ط رد اﻹﻗط ﺎﻋﯾون اﻟﻔﻼﺣ ﯾن ﻣ ن
اﻷرض ﺑﺈﺳ ﻧﺎد ﻣ ن اﻟﺳ ﻠطﺎت اﻟﺗرﻛﯾ ﺔ ،وﺳ ﺎدت ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟﻣﻧ ﺎطﻖ ﺣﺗ ﻰ أواﺋ ل اﻟﻘ رن اﻟﻌﺷ رﯾن ﺣﯾ ﺎزات ﻛﺑﯾ رة ﻟﻸراﺿ ﻲ ﻣ ن ﻗﺑ ل
اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن ،وﯾﺿرب اﻟﻣؤﻟف أﻣﺛﻠﺔ ﺣول ﺗﻠك اﻷوﺿﺎع ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺑﺳﺎﺗﯾن دﯾﺎﻟﻰ ﻣﻠﻛﺎ ﻟﺑﺿﻊ ﻋﺎﺋﻼت ﻣن اﻷﺛرﯾﺎء اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن اﻟذﯾن
ﯾﻘطﻧ ون ﺑﻐ داد )ﻛوﺗوﻟ وف ،1985 ،ص  . (64وﯾﺻ ر اﻟﻣؤﻟ ف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﺳ ﯾره ﻟﻼﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﻌراﻗ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ك اﻟﻔﺗ رة وﯾﺻ ﻔﮫ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻ ﺎد
اﻹﻗطﺎﻋﻲ ،ﻟﯾﺑرھن ﺻﺣﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣدث،
ﻓﯾﻘول":وﻗد ﺳﺎد ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣوﺻل وﺑﻐداد واﻟﺑﺻرة ،ﻓﻲ أواﺋل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،ﺷ ﻛل ﻛﺎﻣل ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗط ﺎﻋﻲ ،ﺣﯾ ث ﻟ م ﺗﻛن ھﻧ ﺎك
ﻓروق ﺗﻣﯾزه ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻹﻗطﺎﻋﻲ ﺳوى ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ" )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص . (67
وﯾﺧﻠص إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﻌد أن ﯾﺳوق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ،ﺣول ﺣﯾﺎزة اﻷرض ووﺿﻊ اﻟﻔ ﻼح اﻟﺑﺳ ﯾط وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ واﻟظﻠ م
اﻻﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ اﻟ ذي ﻟﺣ ﻖ ﺑﮫ ﻣن اﻹﻗط ﺎﻋﯾﯾن ﻓﯾﻘ ول  ":ﻟﻘ د ﺳ ﺎد اﻟﻌراق ﺑﺄﻛﻣﻠ ﮫ ﻧ ظ ﺎم اﻹﻧﺗ ﺎج اﻹﻗط ﺎﻋﻲ ،رﻏ م اﻻﺧﺗﻼﻓ ﺎت اﻟﻛﺑﯾ رة ﺑ ﯾن
اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد .واﻗﺗران ﺛراء وﺑذخ اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن ﺑﻣﻧﺗﮭﻰ اﻟﺑؤس واﻟﺣرﻣﺎن ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﻟﻠﺧﯾرات اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،ﻓﮭم ﻛﻣﺎ
ﯾﻘول ﻛﺎﻧوا أﻣﺎم اﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن أﻣرﯾن :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ أو اﻟﻣوت ﺟوﻋﺎ )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص . (71
وﯾﻧﺗﻘل اﻟﻣؤﻟف إﻟﻰ أوﺿﺎع اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﺗﺷرﯾﺢ ﻧوع أﺧر ﻣن اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﻣﺣﻠ ﻲ وھ و اﻻﻗﺗﺻ ﺎد) اﻟﺣرﻓ ﻲ( ،ﻟﯾﻠﺗﻘ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻔﺳ ﯾره
ﻟﻠﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ،ﻓﯾذﻛر اﻧﮫ ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻋدد ﻋﻣﺎل اﻻﺟراء ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،ﺑﺿﻊ ﻋﺷرات اﻷﻟوف ،ﺑﻣن ﻓﯾﮭم اﻟﻌﻣﺎل
اﻟﻣوﺳﻣﯾﯾن.
وﯾﻼﺣظ أن وﺟو د ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﻣﻌدﻣﯾن واﻟﻣﺣروﻣﯾن ﻣن اﻷرض اﻟﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﻼﺷﺗﻐﺎل ﻓﻲ أي ﻋﻣل ،ﻓﺿ ﻼ ﻋن اﻟﺿﻐط
اﻟﻣﺗزاﯾد ﻣن ﻗﺑل رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﺑدا ﯾﺗﺳﻠل إﻟﻰ اﻟﺑﻼد ،وﻟم ﯾﻛن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻔوﯾﺔ ﻟﺗطور اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ،وظﮭرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﮭﺎ اﻧﺷﺎﺗﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﯾش واﻷﺳطول )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص  . (84أﻣﺎ ﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺿﻌﯾﻔﺎ ،وﻟم ﯾظﮭر أي ﺗطور ﺳوى ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻔروع اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق ا ﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﺈﻧﺗﺎج
اﻷﻗﻣﺷﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻣواد اﻹﻧﺷﺎء وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﺟﺎد واﻟﺻ ﺑﺎﻏﺔ ،ﻓﺿ ﻼ ﻋ ن اﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎت اﻟزراﻋﯾ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺗﺻ دﯾر
وﻏﯾرھﺎ )ﻛوﺗوﻟوف ، 1985 ،ص  . (84ﻋﻠﻰ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗطور ﻓﯾﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻟرأﺳ ﻣﺎﻟﻲ ﻟ م ﺗﺗﺳﻊ ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎم ،وﻛﻘﺎﻋ دة
ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎق اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص . (85
ﻛل ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻛوﺗﻠوف ":أدى إﻟﻰ أﺑﺷﻊ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﻠﻌﻣﺎل واﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر،
وواﺟﮭت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻟﺧراب أﻛﺛر ﻣن أي ﻓرع أﺧر ﻣن ﻓروع اﻹﻧﺗﺎج" )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص  . (87ﻟﯾوﺿﺢ ﺑﺷﻛل دﻗﯾﻖ ﻣ ﺎ
ﯾﺻﯾب اﻟﻌﻣﺎل واﻟﺣرﻓﯾﯾن ﻋﻠﻰ أﯾدي اﻟطﺑﻘﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﺗﺑﻌﺎت ﻣﺎ ﯾﺟري وﻣﺎ أﺻﺎب اﻟﻌﻣﺎل ﻓ ﻲ ﺗﻠ ك
اﻟﻔﺗرة ،ﻟذا ﻛﺎﻧت اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ ،ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌدد ،ﺷدﯾدة اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻗطﺎﻋﻲ ،وﻟم ﺗﻛن ﺗﻣﺛل ﻗوة طﺑﻘﯾﺔ ﻣﺣظوظﺔ .واھم
أﺳﺑﺎب ﺗﺄﺧر اﻟوﻋﻲ اﻟطﺑﻘﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل ،ﻋدم اﺳ ﺗﻘرار اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ،وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣ ﺎل اﻟﻣوﺳ ﻣﯾﯾن ،اﻟ ذﯾن ﻛ ﺎﻧوا ﯾﻌﺗﺑ رون اﻟﻌﻣل ﻓ ﻲ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺳﺎﻋدا ﻣؤﻗﺗﺎ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد أﻟﻔﻼﺣﻲ ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺑﻌﺛر اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻐﯾرة ،ﻓﺎﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺑﺷﻊ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻗد ﺳ ﺑب ﺑؤﺳﺎ ﻣرﻋﺑﺎ
وﻣﺟﺎﻋﺔ ﻻ ﻣﺛﯾل ﻟﮭﺎ ﻟﺟﻣﺎھﯾر ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن ،ﻓﻘد ﻋﺎش اﻟﺣرﻓﯾون واﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣﺗﺷردون ﻓﻲ أﻛواخ ﻣﺗﮭدﻣﺔ أﺷﺑﮫ ﺑﺎﻷﻗﻔﺎص وﻓ ﻲ زراﺋ ب
ﺿﯾﻘﺔ ﻣن اﻟطﯾن وﻓﻲ ظروف ﺻﻌﺑﺔ وﻏﯾر ﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص . (90
وﻛﻣدﺧل ﻟﻣوﺿوع اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗﻧﺎول ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﻟف ﻣوﺿوع اﻟﻌراق ﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻠﯾن اﻻﻧﻛﻠﯾز .ﺑدا اﻟﻣؤﻟف ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺿﯾﺔ اﻻ ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌراﻗﻲ واﻟدور اﻟﺣﺎﺳم ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮭﮫ ﻣﻧذ أواﺋل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،ﺣﯾث
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وﺿﻌوا أﯾدﯾﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت ﻓ ﻲ اﻟ ﺑﻼد ،واﺳ ﺗﺧدﻣوا اﻟﻌ راق ﺳ وﻗﺎ ﻟﺗزوﯾ د اﻟﺻ ﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻣواد
اﻟﺧﺎم )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص . (99
وﺑدا اﻟﻣؤﻟف ﯾذﻛر ﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻣوﻗ ف اﻟدوﻟﻲ وﺗﺄﺛﯾراﺗﮫ ﺑﯾن اﻟدول اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ،واﯾطﺎﻟﯾﺎ ،وﻓرﻧﺳﺎ ،وﺗوﺟﯾ ﮫ اﻷﺣ داث
ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ ﻛ ل ﻟﺻ ﺎﻟﺣﮫ )ﻛوﺗوﻟ وف ،1985 ،ص  . (104وأدت ﺑﻌ دھﺎ اﻟﺣ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻌ راق إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة اﻟﺗ ﺄزم
اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي ،ﺣﯾ ث اﺳ ﺗﺧدم ﻛ ﻼ اﻟﺟ ﺎﻧﺑﯾن اﻟﻣﺗﻧ ﺎزﻋﯾن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ﺎت واﻟﺛ ر وات اﻟﻣﺗ وﻓرة ﻓ ﻲ اﻟ ﺑﻼد ﻟﺗﻠﺑﯾ ﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﻘ وى اﻟﻣﺳ ﻠﺣﺔ
)ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص . (105
وأدى ھﺑوط اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ وﺗوﻗف اﺳﺗﯾراد اﻟﺑﺿ ﺎﺋﻊ اﻟﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔ ﺎع ﻓ ﺎﺣش ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻌﺎر )ﻛوﺗوﻟ وف ،1985 ،ص . (112
وواﺟﮭت ﺟﻣﺎھﯾر اﻟﺷﻐﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ واﻟﻣوت ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﺗﻠ ك اﻟظ روف )ﻛوﺗوﻟوف ،1985 ،ص  ، (113ﻓ ﺄﺛرت ھ ذه اﻷوﺿ ﺎع
ﺑﺷﻛل أو ﺑﺄﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ،وﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻧﺿﺎل اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرري ﻟﺷﻌب اﻟﻌراق ﻟﺗﺑ دأ ﺻ ﻔﺣﺔ ﺟدﯾ دة ﻣ ن ﺣﯾ ﺎة
اﻟﻌراق ﺑﻘﯾﺎم اﻟﺛورة ﻋﺎم .1920
 -7ﻟوﺗﺳﻛﻲ واﻟدور اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻟﻠدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ
اﻟﻣؤرخ اﻟﻣﺳﺗﻌرب ﻓﻼدﯾﻣﯾر ﺑورﯾﺳوﻓﯾﺗش ﻟوﺗﺳﻛﻲ ) (1906-1962اﻟ ذي ھ و أﻛﺑر اﺧﺗﺻﺎﺻ ﻲ ﺳ وﻓﯾﺗﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل ﺗ ﺎرﯾﺦ
اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﺗﺧرج ﻣن اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﻣوﺳﻛو  ، 1930وﻋﯾن أﺳﺗﺎذا ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻓﯾﮭ ﺎ ،وﻟﮫ ﻋ دة أﺑﺣ ﺎث ﻋ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ
اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﺳﻛو ،وﻣﺣﺎﺿرات ودراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرب اﻟﻣﻌﺎﺻر ،وﺣرﻛﺎﺗﮭم
اﻟوطﻧﯾﺔ ،واﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻗﺿﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ )ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص. (1

وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬي ﯾﻨﻜﺒﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﮭﻢ وﯾﺴﯿﺮون ﺑﺠﺮأة ﻓﻲ ﺳﺒﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺮوﻗﺔ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ .وھﻮ ﯾﻌ ﺪ ﻣﺆﺳ ﺲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﯿ ﻦ .ﻓﻔﻲ ﻧﺘﺎﺟﺎﺗﮫ وﻣﺤﺎﺿﺮاﺗﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ .ﻗﺪم ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻷول ﻣﺮة
ﻛﻤﺎدة ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﮭﺎ ،وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ﻣﺆﻟﻔﮫ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ً ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ اﻟﻠﯿﻨﯿﻨﯿﺔ .وﻛﺎﻧﺖ رﻏﺒﺘﮫ ان ﯾ ﺮى
اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻟﻠ ﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ﯾﺘﺸ ﻜﻞ ﻓ ﻲ ﺿﻮء ﺗﻌ ﺎﻟﯿﻢ ﻣ ﺎرﻛﺲ -وإﻧﺠﻠ ﺲ ،وﻟﯿﻨ ﯿﻦ .وﻛ ﺎن ﯾ ﺆﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ً ﺑﺎﻧﺘﺼ ﺎر اﻟﻤﺒ ﺎدئ
اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻜﻮﻟﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺔ .وھﻮ ﯾﻨﺘﻘﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺑﺤﺪة اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ
وﯾﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ﻛﺸﺮ ﻣﻄﻠﻖ  ،وﯾﻤﻜ ﻦ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ ذﻟ ﻚ ﺧ ﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺔ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘ ﺎب )ﻟﻮﺗﺴ ﻜﻲ ،اﻟﺤ ﺮب اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ ،
 ،1987ص . (7
إﺗﺒﻊ ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﺪى أﻗﺮاﻧﮫ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮫ ﺣﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻓﻜﺘﺎﺑﮫ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ،
وھﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ أﻋﺪھﺎ وﺷﺮع ﻓﻲ إﻟﻘﺎﺋﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1936ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت اﻟﺸ ﺮﻗﯿﺔ ،وﻓ ﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ وﻓﻲ ﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎھﺪ ا ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ .وﻗ ﺪ ﻧﺸ ﺮ ﻗﺴ ﻢ ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿ ﺮات ﻛﻔﺼ ﻮل ﻣﺘﻔﺮﻗ ﺔ
"اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻟﻸﻗﻄ ﺎر اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﺮة واﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ" )ﻣﻮﺳﻜﻮ  1940ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ( ،وﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ وﺳ ﻊ ﻟﻮﺗﺴ ﻜﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿ ﺮات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وأﺿﺎف إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪة )ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ،1971 ،ص.(5
وﻣﻤﺎ ﯾﺆﺳﻒ ﻟﮫ أن ﻣﺤﺎﺿﺮاﺗﮫ ھﺬه ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠ ﺔ .وﻟﮭ ﺬا اﻗﺘﻀ ﻰ ﻧ ﺺ اﻟﻜﺘ ﺎب "ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻷﻗﻄ ﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ
اﻟﺤﺪﯾﺚ" أن ﯾﺘﺨﺬ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﮫ ﻣﺴﻮدات وﺗﺪوﯾﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺤﺎﺿ ﺮات ﻧﻘﺤ ﺖ واﺳ ﺘﻜﻤﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓ ﻲ
ﺳﺠﻼت ووﺛﺎﺋﻖ ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ﻧﻔﺴﮫ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺨﻄﻮطﺎت طﻼﺑﮫ اﻟﺬﯾﻦ ﺳﺘﺮد أﺳﻤﺎء اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎ اﻟﺒﺤﺚ ،وﺑﻤﺎ أن وﺛﺎﺋﻖ
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ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻮرة ﻣﺪوﻧﺔ ﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺗﮫ ﻋﻦ ﻏﺰو ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺜﻼ  ،ﻓ ﺈن ﻣ ﺘﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻋﺸ ﺮ وﺿ ﻊ ﻋﻠ ﻰ
أﺳﺎس اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب "اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ" اﻟﺬي ﻛﺘﺒﮫ ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ﻧﻔﺴﮫ .وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ ً وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون ﻹﻋﺪاد ﻛﺘﺎب "ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗﻄﺎر
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ" )ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ،1971 ،ص. (5
وﺳﺎھﻢ ﻻﻧﺪا ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﮭﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺴﻮدان" واﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﻌﺸ ﺮﯾﻦ )اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻓ ﻲ
ﻏﻀﻮن اﻷﻋﻮام  (1914-1870واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ )اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ .(1918-1914
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺎھﻤﺖ ﺳﻤﯿﻼﻧﺴﻜﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ )ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﺳﻮرﯾﺎ واﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ( واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ
)ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﯾﺎ وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت  (1870-1840واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ )ﺳﻮرﯾﺎ وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ واﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ(.
واﺳ ﺘﺨﺪم اﻟﻨﺺ اﻟ ﺬي أﻋ ﺪه ﻻزارﯾ ﻒ )وھ ﻮ ﻣﺴﺘﺸ ﺮق ﺳ ﻮﻓﯿﺘﻲ ﻟ ﮫ ﻛﺘ ﺎب اﻟﻤﺴ ﺎﻟﺔ اﻟﻜﺮدﯾ ﺔ  1917 -1891أﺻ ﺪره ﻣﺮﻛ ﺰ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴ ﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋ ﺎم  2001ﺗﺮﺟﻤ ﮫ اﻛﺒ ﺮ اﺣﻤ ﺪ( ﻛﻤ ﺎدة ﻟﻠﻔﺼ ﻞ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸ ﺮﯾﻦ واﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺴ ﺎﺑﻊ
واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب )ﻟﻮﺗﺴﻜﻲ ،1971 ،ص. (72
ﺟﺎء اﻟﻛﺗﺎب ﺷﺎﻣﻼ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﺗﻧﺎول ﻓﯾﮫ اﻷﺣداث اﻟﻣﮭﻣ ﺔ ﻓﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺑﻊ وﻋﺷ رون ﻓﺻ ﻼ،
ﺳﻠﺳﻠﮭﺎ ﺣﺳب اﻟﺗط ور اﻟﺗ ﺎرﯾﺧﻲ ،ﻓﺑ دأھﺎ ﻣﻧ ذ أواﺧ ر اﻟﻌﮭ د اﻟﻌﺛﻣ ﺎﻧﻲ وﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣ ﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وأﻧظﻣﺗﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟوﺿ ﻊ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻣﺣﻠﻼ أھم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺳﺦ اﻟﻧظﺎم اﻹﻗطﺎﻋﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،واﺿﻣﺣﻼل اﻟﻧﻔوذ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ،وظﮭور
اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺷ ﻌﺑﯾﺔ وﻛﻔ ﺎح اﻟﺷ ﻌوب اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ ﻣن اﺟل اﺳ ﺗﻘﻼﻟﮭﺎ ،وﻣن ﺛم ظﮭ ور اﻻﺳ ﺗﻌﻣﺎر اﻟﺣ دﯾث واﻵﺛ ﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺿ وره،
وﺣظﯾت ﻣﺻر اﻻھﺗﻣﺎم اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻛﺗ ﺎب ،ﻓﻛ ﺎن ﻧﺻ ﯾﺑﮭﺎ ﻋﺷ رة ﻓﺻ ول ﻗ دم ﻓ ﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛ ﺎﻧﻲ دراﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﻣﻠﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺻ ر
)ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص . (43واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﻟﯾﺑدأ ﻋﮭد ﻣن اﻟﺻراع اﻟدوﻟﻲ ﺑدﺧول اﻹﻧﻛﻠﯾز ﻓﻲ ﻣﺻر ،وﺗﺳﻠم ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﻛ م،
)ﻟوﺗﺳ ﻛﻲ ،1971 ،ص ،(57ﻟﯾﻌود ﻓ ﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳ ﺎد س واﻟﺳ ﺎﺑﻊ ﻟﯾﺗ ﺎﺑﻊ ﻣﺟرﯾ ﺎت اﻷﺣ داث ﻓﺗﻧ ﺎول ﺣﻣﻠ ﺔ إﺑراھﯾم ﺑﺎﺷ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟزﯾ رة
اﻟﻌرﺑﯾﺔ) ،ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص ( 102وﻓﺗﺢ اﻟﺳودان ،وﺻراع ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣن اﺟل ﺳورﯾﺎ وﻓﻠﺳ طﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛ ﺎﻣن )ﻟوﺗﺳﻛﻲ،
 ،1971ص. (124
وﻣن ﺛم ﯾﺗ ﺎﺑﻊ أﺣ داث ﻣﺻر ﺑﻌ د ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻟﺗ ﺎرﯾﺦ ﻋ دد ﻣ ن اﻷﻗط ﺎر اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺷرق ﺳورﯾﺎ وﻓﻠﺳ طﯾن واﻟﻌ راق وأﻗ ﺎﻟﯾم
اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ) ،ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص ، (176ﻟﯾﻌود ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺻر ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﯾﻌرض ﻗﺿﯾﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳ وﯾس ﺑﻌﻧﺎﯾ ﺔ ﻓﺎﺋﻘ ﺔ ،ﺗﺣ ت
ﻋﻧوان اﻻﺳﺗﻌﺑﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺻر) ،ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص ،(227وﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘروض اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ ﻣﺻ ر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ،وﺗﻼﻋ ب اﻟ دول
اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎرﻓﺔ اﻷورﺑﯾﯾن ﺑﻣﻘدرات ﻣﺻر ،ﻣﻣﺎ دﻋﺎ اﻟﺧدﯾوي اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺿراﺋب ،وﺣﯾﻧﮭ ﺎ رھﻧ ت اﻟدوﻟ ﺔ اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾ د اﻟﻌﺎﺋ دة
ﻟﮭﺎ ،وازداد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺻ ر أن ﺗدﻓﻌﮫ ﻟ داﺋﻧﯾﮭﺎ ﻛﻔواﺋ د ﻟﻘروض وﺳ ﻧدات اﻟ دﯾن )ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص ، (230وﻟ م ﯾﻐﻔ ل
اﻟﻣؤﻟف ﺟﮭود اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر واﺷﺗداد اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ أﻓ رزت اﻧﺗﻔﺎﺿ ﺔ اﺣﻣ د ﻋراﺑ ﻲ ) 1881ﻟوﺗﺳﻛﻲ،1971 ،
ص. (254
وﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻧﺎﻗش ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﺑدﺧول ﻣﺻر ﺗﺣت ﺣﻛم اﻹﻧﻛﻠﯾز اﻟﻣﺑﺎﺷر وادﻋﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎن اﺣﺗﻼﻟﮭﺎ ﻣؤﻗﺗﺎ وﺳوف
ﯾﻧﺗﮭﻲ أﻣده ﺑﻌد ﺗﻧظﯾم اﻟﺷؤون اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،ﻟﺗظﮭر ﻣن ﺟدﯾد اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﺗﺷﺎﺑك اﻷﺣداث ﺑﻌد ﻋﺎم  1907وﺗﻧﺷﺎ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ،وﻣن ﺛم ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﺎظم دور اﻟرﺟﻌﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎم  1909و ﻋﺎم  ،1914وﯾﺗرك اﻟﻣؤﻟف ﻣوﺿوع ﻣﺻر ﻟﯾﺑدأ ﺑطرح ﻣوﺿوﻋﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﯾرﻛز ھذه اﻟﻣرة ﻋﻠﻰ أﻗطﺎر اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺟراء اﻟﺗدﺧﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ دول
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اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﯾطﺎﻟﯾﺎ ،واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳرﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﺗﻲ دﺑرﺗﮭﺎ ﻟﺗﺄﺳﯾس وطن ﻗوﻣﻲ ﻟﻠﯾﮭود ﻓﻲ ﻓﻠﺳ طﯾن ،ﺑﻌ د أن ﻋﻣ دت
ﺗﻠك اﻟدول إﻟﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ وﻋد ﺑﻠﻔور ،وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﺣﻛوﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻧﺟ ﺎح اﻟﻣﻔﺎوﺿ ﺎت اﻻﻧﻛﻠو –
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺔ )ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص. (468
وأﺧﯾرا رﻛز اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻟﺔ ھﺎﻣﺔ ،أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾرا ﺣﯾﺎة اﻟﻌرب وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮭم ،وھﻲ ﻣﺳ ﺎﻟﺔ ا ﻟﻣﻌﺎھ دات
اﻟﺳرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻛﺎن ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻓﺿل ﻓﻲ ﻓﺿﺢ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎھدات وإﻋﻼﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼ ،ﺣﯾث أﺛ ﺎر وﻋد ﺑﻠﻔور
ﺳﺧط اﻟﻌرب اﻟذﯾن ﺻﻌﻘﮭم ﻏدر اﻻﻧﻛﻠﯾز،
وﻟم ﯾﻛن ﻟﺳﺧطﮭم ﺣد ،ﻋﻧدﻣﺎ وﻗﻔوا ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘﯾﻘ ﺔ اﻗﺗﺳ ﺎم اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺣﯾ ث ﻧﺷ رت ﺣﻛوﻣ ﺔ روﺳ ﯾﺎ اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎھ دات اﻟﺳرﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺗﺳﺎم اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺑﺿﻣﻧﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺳﺎﯾﻛس – ﺑﯾﻛو ﻓﻲ ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻧوﻓﻣﺑر) 1917ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص(468
.
ﻓﺑدأت اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻼﻧﻛﻠﯾز ﺗﺗوﺳﻊ ﻟدى اﻟﻌرب ،وﻟدى أﻧﺻﺎر وﺟﻧود اﻟﺛ ورة اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ ،وﺣﯾﻧﮭ ﺎ رﻓﺿوا اﻹﺳ ﮭﺎم ﻓ ﻲ
اﻟﺣرب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﻧﻛﻠﯾز ،وأﻋرب ﺿﺑﺎط اﻟﺟﯾش اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن ﺳﺧطﮭم ﻋن ﻧﻔﺎق اﻻﻧﻛﻠﯾز ،وﺷرع ﻗﺎدة اﻟﺛورة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻔﺎوﺿ ﺎت
ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ وھددوا ﺑﻌﻘد ﺻﻠﺢ ﻣﻧﻔرد ﻣﻌﮭﺎ )ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص. (468
ﯾﻘول ﻟوﺗﺳﻛﻲ ":وﺑﻐﯾﺔ إﺧﻣﺎد ﺻوت اﻟﺣﻖ ،اﻟﺗﺟﺄ ﺣﻛ ﺎم اﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ ﻣرة أﺧ رى إﻟ ﻰ اﻟﻣراوﻏﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳ ﯾﺔ واﻟ ﻰ اﻟوﻋ ود
اﻟﻣﻐرﯾﺔ ،ﻓﻘد أﻋﻠن وﻋد ﺑﻠﻔور ﻋﻘب ﻧﺷر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺳﺎﯾﻛس – ﺑﯾﻛو ﻣﺑﺎﺷ رة ﺑ ﺎن ھ ذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ﺔ )ﺗﻠﻔﯾ ﻖ ﻋن اﻟﺑﻼﺷ ﻔﺔ(،
وﺗﺑﻌﮫ وﻟﺳن رﺋﯾس اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺈﻋﻼن ﻣﺑﺎدﺋﮫ ﻓﻲ  4ﻛﺎﻧون اﻷول/دﯾﺳﻣﺑر  1917وﺻرح ﻓﯾ ﮫ ﺑﺄﻧ ﮫ ﺳ ﯾﻣﻧﺢ ﺣ ﻖ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻ ﯾر
ﻟﺷﻌوب اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ" )ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص. (469
واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ وﻋود اﻹﻧﻛﻠﯾز اﻟذﯾن ﺑدأوا ﯾطﻠﻘوﻧﮭﺎ ،طﻠب اﻟﺷرﯾف ﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﻠﻲ ﻓﻲ  30أب/أﻏﺳ طس  1918إﻟ ﻰ رﯾﺟﻧﺎﻟ د
وﯾﻧﺟت اﻟﻣﻧدوب اﻟﺳﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺧذھﺎ ﻣﻛﻣﺎھون ﺑﺷﺎن ﺗﺄﺳﯾس دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب ،وﻛﺎن ﺗذﻣر اﻟﺣﺳﯾن
ﻣﻘﺗرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﮭدﯾد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎم ﺛورة ﺿد اﻻﻧﻛﻠﯾز ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻠم ﯾﻛن ﻟﺗذﻣر اﻟﺣﺳﯾن أي ﺗﺄﺛﯾر ،وان ﺟزءا ھﺎﻣﺎ ﻣن ھ ذا اﻟ ذﻧب ﯾﻘﻊ ﻋﻠ ﻰ
ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺣﺳﯾن واﺑﻧﮫ ﻓﯾﺻل ﻧﻔﺳﯾﮭﻣﺎ ،ﻓﺄﻧﮭﻣﺎ رﻏم ﻋدم ﺛﻘﺗﮭﻣﺎ ﺑﺎﻻﻧﻛﻠﯾز ،أﻟزﻣﺎ اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﺑ ﺎﻟوﺛوق ﺑﻣوﻗف اﻻﻧﻛﻠﯾز اﻟ ودي
ﺗﺟﺎھﮭم ،ﻓﻣرت ﻣﺧططﺎت اﻻﻧﻛﻠﯾز وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﺟرى ﻟﻔﻠﺳطﯾن )ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،1971 ،ص. (471
 -8اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدى ﺑوﻧدارﻓﺳﻛﻲ
ﻣﺎرس اﻟﻣؤرﺧون اﻟﺳوﻓﯾت دورا ﻏﯾر ﺿﺋﯾل ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑ ﻲ ،واﻋﺗﻣ دوا
ﻓﯾﻣﺎ اﻋﺗﻣدوا ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌدﯾدة واﻟﻛﺗب واﻟﻛرارﯾس اﻟﻣﺑﺳ طﺔ ﻟﮭ ذه اﻟﻐﺎﯾﺔ ،وﻛ ﺎن ﻗ د ﻧﺷ ﺄت ﻋﻼﻗﺔ ودﯾﺔ ﺑ ﯾن اﻟﻌ ﺎﻟم اﻟﻌرﺑ ﻲ
واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟروﺳﯾﺔ أﺣس ﺑﮭﺎ اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟروس اﻟذﯾن ﺟﺎﺑوا اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺷﻌورا ﺑﺎﻻﯾﺟﺎﺑﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ،ﺳ واء ﻓ ﻲ ﺣﻘﺑﺔ اﻹﻣﺑراطورﯾ ﺔ
اﻟروﺳﯾﺔ أو اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﺣدا ﺑﺄﺣد اﻟﻛﺗﺎب اﻟروس ،وھو ﺑورﯾس داﻧﺗﺳﯾﻎ ،أن ﯾذﻛر ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺗﺎﺑﮫ ﺑذﻟك ﻓﯾﻘ ول ":إن
اﻟﻌﻣل اﻟذي ﻧﻌرﺿﮫ أﻻن ﻟﯾس ﻟ ﮫ أھﻣﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺟﺎل ا ﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ﻓﻘ ط ،وإﻧﻣ ﺎ ﻟﮫ أھﻣﯾ ﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ -ﺳﯾﺎﺳ ﯾﺔ ﺧطﯾ رة وﺟﺎدة ﻓ ﻲ ﻧﻔ س
اﻟوﻗت .اﻧﮫ ﯾﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣواﻗف اﻟودﯾﺔ ﺑ ﯾن ﻣواطﻧﻲ وﺷ ﻌوب اﻟﺷ رق ،ﻣﺳ ﺗﻧدﯾن ﻋﻠ ﻰ ﻣ واد وﻣﺻ ﺎدر وﻣراﺟ ﻊ
ﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﺳﻌﺔ .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ھﻧﺎ إﻟﻰ أن ﺳﻛﺎن ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻛﺎﻧوا ﯾﻘﺎﺑﻠ ون اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟروس ﺑﺎﻟود ،واﻟﻌطف ،واﻻﺣﺗرام،
وﻛﺎﻧوا ﯾﻣﯾزوﻧﮭم ﻋن اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺑﻐﯾﺿﯾن ﻟﻠدول اﻻﺳ ﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾ ﺔ .وﯾزﯾ د ﻓ ﻲ اﻟﻘول إن اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯾن اﻟ روس واﻟﻌرب ﻛﺎﻧ ت ﻋﻼﻗ ﺔ
ﺻداﻗﺔ وان ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘﺗﺑﺳﺎت واﻟﻣﻘﺗطﻔﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻏﻠب اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﺗﺷﮭد ﻋﻠﻰ أن ﻟﺻداﻗﺔ اﻟروس
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ﻣ ﻊ ﺷﻌوب اﻟﺷ رق ﺟ ذور ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘ ﺔ .وﺳ ﯾﻛون اﻟﻣؤﻟف ﺳﻌﯾداً ﺟ دا ،إذا ﻣ ﺎ أدى اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﺗواﺿﻊ إﻟ ﻰ ﺗوطﯾ د وﺗﻌﻣﯾ ﻖ ﻋﻼﻗ ﺎت
اﻟﺻداﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﯾن ﺷﻌوب ﺑﻼدﻧﺎ وﺷﻌوب اﻟﺷرق اﻷوﺳط )داﻧﺗﺳﯾﻎ ،1981 ،ص. (14
ﻧﺳﺞ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻣؤرﺧون اﻟﺳوﻓﯾت أﻓﻛﺎرھم ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻧوال ﺟﺎزﻣﯾن ﺑﺎن ھذه اﻟﻛﺗﺎﺑ ﺎت ،ھ ﻲ ﺣﻠﻘ ﺔ وﺻل ودﻋﺎﻣ ﺔ أﺳﺎﺳ ﯾﺔ
ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻊ ﺷﻌوب اﻟﺷرق وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .واﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﺎﺑﻌت ھ ذا اﻟﻣﺟ ﺎل ﻛﺛﯾ رة ،ﻣﻧﮭ ﺎ ﻛﺗ ﺎب
)ﺳﯾﺎﺳﺗﺎن إزاء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ( اﻟذي ﺧﺻص ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﻟف اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻟﯾﺗﺎﺑﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ إزاء اﻟﻌ ﺎﻟم اﻟﻌرﺑ ﻲ،
وﯾﺗطرق ﻓﯾﮫ إﻟﻰ اﻟﺟﮭود اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﮭﺎ اﻟﺳوﻓﯾت ﻣﻧذ ﻗﯾﺎم ﺛ ورﺗﮭم ﻟﺧدﻣ ﺔ اﻟﻘﺿ ﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ،وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷوﺳ ﺎط اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻓﯾﻘول ":ﺣرص اﻟﺳوﻓﯾت ﻣﻧذ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة اﻟﺑﻠﺷﻔﯾﺔ  1917رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ،
ووﺟﮫ ا ﻧﺗﻘﺎدات ﻻذﻋ ﺔ ﻟﻠ دول اﻟﻐرﺑﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ اﺳ ﺗﺄﺛرت ﺑﺣ ﻖ اﻟوﺻ ﺎﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺷ ﻌوب اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ واﻟﺗ ﻲ اﻋﺗﺑرﺗﮭ ﺎ ﻏﯾر ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺳ ﯾﯾر
أﻣورھﺎ ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ .ﻓظﮭر ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎطف واﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن أطراف ﻋرﺑﯾﺔ وأﺧرى ﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ ،اﻟﮭ دف ﻣﻧﮭ ﺎ ﺗﻧﺳ ﯾﻖ اﻟﻣواﻗ ف وﺗﻘ دﯾم
اﻟدﻋم ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ذات اﻷھﻣﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻋﻘد ﻓﯾﮭﺎ ﻣؤﺗﻣر ﻟوزان زار ﻣﻣﺛﻠو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر وﺳورﯾﺎ وﻓﻠﺳطﯾن
واﻟﻌراق واﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى رﺋﯾس اﻟوﻓد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﺗﺷﯾﺗﺷﯾرﯾن ،ﻹطﻼﻋ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗﺟدات اﻷﻣور ﻓ ﻲ ﺑﻠ داﻧﮭم .وﻓ ﻲ  30ﻛﺎﻧون
اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﯾﻧﺎﯾر  1923زار ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺣزب اﻟوﻓد ﺗﺷﯾﺗﺷﯾرﯾن ،وﺳ ﻠﻣوه ﻋ دة وﺛ ﺎﺋﻖ ﻋ ن اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺻر ﺑﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ك
اﻟﻛﺗﺎب اﻷﺳود ،وﻋن اﻷﻋﻣﺎل اﻟوﺣﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﻓﮭﺎ اﻻﻧﻛﻠﯾز ﻓﻲ ﻣﺻر )ﺑوﻧدارﯾﻔﺳﻛﻲ ،1975 ،ص. (279
ﯾﻘول ﺑوﻧدارﻓﺳﻛﻲ ":ﻛﺎﻧت اﻷوﺳﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻘدﻣﯾﺔ ﻓ ﻲ روﺳ ﯾﺎ ﺗﻛ ن ﻣﺷ ﺎﻋر اﻻﺣﺗرام اﻟﻌﻣﯾ ﻖ دوﻣ ﺎ ﻟﻠﺣﺿ ﺎرة اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ
ا ﻟراﺋﻌﺔ وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻌﺎطف اﻟودي إزاء اﻟﻧﺿﺎل اﻟﺗﺣرري ﻟﻠﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ .وﯾﺟد اﻟﻣرء ﻓ ﻲ ﻣؤﻟﻔ ﺎت اﻷدﺑ ﺎء واﻟﺷﻌراء اﻟ روس أﻣﺛ ﺎل
ﺑوﺷﻛﯾن وﻟﯾرﻣوﻟﺗوف ﻣواﺿﯾﻊ ﻋرﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﻠﯾﻠﺔ وﻗد ﻗدر ﺑوﺷﻛﯾن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ رﻓﯾﻊ اﻟﺗﻘدﯾر ،وﻛﺗب ﻏوﻏول ﻋن اﻟﻌرب ﺑﺷﻌور
ﻣن اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻌﺎطف اﻟﻌﻣﯾﻖ" )ﺑوﻧدارﯾﻔﺳﻛﻲ ،1975 ،ص . (264ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﺳوﻓﯾت اﺧذوا ﯾﻘﺎرﻧون وﯾﺗطرﻗون إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺛورة اﻟﺑﻠﺷﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﯾن ،وﯾﻧظرون إﻟﯾﮭﺎ ﻛﻣﺣرك ﻣﮭم ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺛورات اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻗد ﻋﺑر ﻋن
ھذا اﻟﻔﮭم اﻟﻣؤرخ ﺑوﻧدارﻓﺳﻛﻲ ﺑﻘوﻟ ﮫ :ﻣن ﻧﺎﺣﯾ ﺔ أﺧرى ﯾ ﺗﻌ ذر إﻟﻘﺎء اﻷﺿواء ﻋﻠ ﻰ ﻧﺿ ﺎل ﺷ ﻌوب اﻟﻌ ﺎﻟم اﻟﻌرﺑ ﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﺑﯾل ﺗﺣررھ ﺎ
اﻟوطﻧﻲ ﺿد اﻟﻧﯾر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺻ ﺎﺋب ﺑ دون ﺗﺣﻠﯾل ﺗ ﺄﺛﯾر ﺛ ورة أﻛﺗ وﺑر اﻻﺷ ﺗراﻛﯾﺔ ،وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺗﺣ ﺎد اﻟﺳ وﻓﯾﺗﻲ
اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ اﻷﻣﻣﯾ ﺔ اﻟﻠﯾﻧﯾﻧﯾ ﺔ ،وﺑ دون دراﺳ ﺔ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺳ وﻓﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ .وﻗ د درﺳ ت ھ ذه اﻟﻘﺿ ﺎﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﺟ د ا ﻓ ﻲ ﻣؤﻟﻔ ﺎت
اﻟﻣﺳ ﺗﻌرﺑﯾن اﻟﺳ وﻓﯾت )روﺗﺷ ﺗﯾن ،وﻟوﺗﺳ ﻛﻲ ،وﯾﻔﻐﯾﻧ ﻲ ﺑﯾﻠﯾ ﺎﯾف واﯾﻐ ور ﺑﯾﻠﯾ ﺎﯾف وﻻﻧ دا واﯾﻔ ﺎﻧوف وﻣﯾرﺳ ﻛﻲ وﻟوﺗﺳ ﻛﺎﯾﺎ وﻛﯾﻠﺑﯾ رغ
وﺑرﯾﻣﺎﻛوف وﺳﻣﯾرﻟوف وﻓﯾدﺗﺷﺳﻧﻛو( )ﺑوﻧدارﯾﻔﺳﻛﻲ ،1975 ،ص. (5
وﯾﻧظر ﺑوﻧدارﻓﺳﻛﻲ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣن ﺻ ﻧﻊ اﻟ ﺷﻌوب ،واﻟﺷ ﻌوب ھ ﻲ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ رر ﻣﻘ دار اﻟﻌﻼﻗ ﺔ وﻗﯾﻣﺗﮭ ﺎ ،ﻓﯾﻘ ول":
ﺑدﯾﮭﻲ إن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻟﺗداﻓﻊ ﻋن ﺷﻌوب اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ واﺳ ﺗﻘﻼھﺎ .ﻓﺎﻷوﺳ ﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ اﻟروﺳ ﯾﺔ اﻟﺗﻘدﻣﯾﺔ ھ ﻲ اﻟﺗ ﻲ
ﻛﺎﻧت ﺗداﻓﻊ ﻋن ھذه اﻟﺣرﯾﺔ وھذا اﻻﺳﺗﻘﻼل" .وﻋﻠﻰ ﺗﺧوم اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﻌﺷ رﯾن اﻧﺗﻘل ﻣرﻛز اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺛورﯾ ﺔ إﻟ ﻰ روﺳ ﯾﺎ
وأﺻﺑﺢ اﻟذود ﻋن ﺷﻌوب اﻟﺷرق ﺑﻣ ﺎ ﻓﯾﮭ ﺎ اﻟﺑﻠ دان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻗﺿ ﯾﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﺑروﻟﯾﺗﺎرﯾ ﺎ اﻟروﺳ ﯾﺔ اﻷﻛﺛ ر ﺛورﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟم ،وﻟطﻠﯾﻌﺗﮭ ﺎ
اﻟﻛﻔﺎﺣﯾﺔ ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟروﺳﻲ ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﻟﯾﻧﯾن ، ،وﺑﻌد أن طور ﻟﯾﻧﯾن اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳ ﯾﺔ ﺗط ورا ﻣﮭﻣ ﺎ ﺣﺳ ب
ظروف ﻋﺻر اﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ) ،ﺑوﻧدارﯾﻔﺳﻛﻲ ،1975 ،ص،(267
ووﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﻗوﯾﻣﺎ ﻟﺗﺣرﯾ ر اﻟﺷ ﻌوب اﻟﻣﺿ طﮭدة ﻓ ﻲ اﻟﻣﺳ ﺗﻌﻣرات واﻟﺑﻠ دان اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﻓﻘ د رﺑ ط ﻷول ﻣرة ﻣﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾ ﺎت
وﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﺛورة اﻟﺑر وﻟﯾﺗﺎرﯾﺔ ودﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ اﻟﺑروﻟﯾﺗﺎرﯾ ﺎ )ﺑوﻧدارﯾﻔﺳﻛﻲ،
 ،1975ص. (268
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وﯾﺳﺗطرد ﺑوﻧدارﻓﺳﻛﻲ ﺑﺎﻟﻘول ":إن ﺗﻌﺎطف ﺷﻌوب اﻻﺗﺣ ﺎد اﻟﺳ وﻓﯾﺗﻲ ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺣ رر اﻟ وطﻧﻲ ﻟﺷ ﻌوب اﻟﺑﻠ دان اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ
وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻓﻲ إﺣراز ھذه اﻟﺑﻠدان اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ ،ﻟم ﯾﻛوﻧﺎ ﻣﺣﺻورﯾن ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ وﺣ دھﺎ ،وﻛ ﺎن ھ ذا ﻣﻌروﻓ ﺎ
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ ﻋدة ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻟﺟﺎن ﻣؤﯾدة ﻟﻣﺻر ،ﻓﻔﻲ ﺑﺎﻛو ﺗﺄﺳﺳت ﻟﺟﻧﺔ "ارﻓﻌوا أﯾدﯾﻛم ﻋن
ﻣﺻر" وﺗﺄﺳﺳت ﻟﺟﺎن ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺎت أﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ" )ﺑوﻧدارﯾﻔﺳﻛﻲ ،1975 ،ص. (281
وﻗد أﺑدى ﻟﯾﻧﯾن اھﺗﻣﺎ ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑدﺳﺎﺋس اﻟدول اﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ .ﻓﻘد ﻛﺗب ﺑﺄﺷد اﻻﺳﺗﻧﻛﺎر ﻋن ﻋدوان اﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﯾن
اﻻﯾطﺎﻟﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻋرب طراﺑﻠس اﻟﻐرب ﻓﻲ  . 1911وﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺻدر ﻛﺗﺎب ﻟﯾﻧ ﯾن "اﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﯾ ﺔ أﻋﻠ ﻰ ﻣراﺣ ل
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ" واﻟﻛﺗﺎب اﻟذي ﺗﺿﻣن ﻋرﺿﺎ ﻟﺗﻌﺎﻟﯾم ﻟﯾﻧﯾن ﻋن اﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ وﺣﺗﻣﯾﺔ اﻧﮭﯾﺎرھﺎ.
وﺑﻐﯾ ﺔ ﺗ ﺄﻟﯾف ھ ذا اﻟﻛﺗ ﺎب درس ﻟﯾﻧ ﯾن ﻋ ددا ھ ﺎﺋﻼ ﻣ ن اﻟﻣؤﻟﻔ ﺎت واﻟﻣﻘ ﺎﻻت واﻷدﻟ ﺔ واﻟﻣﻌطﯾ ﺎت اﻹﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ .وطﺑﻌ ت ﻣﻠﺧﺻ ﺎت ھ ذه
اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻛﺗب ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺎﺗﮫ وﺗﺣﻠﯾﻼﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﻠد ﺗﺣ ت ﻋﻧ وان "دﻓ ﺎﺗر ﺣ ول اﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ" )ﺑوﻧدارﯾﻔﺳ ﻛﻲ ،1975 ،ص ،(268وﻓ ﻲ
أواﺳط اﻟﻌﺷرﯾﻧﺎت أﺧذت ﺗﻘﺎم أوﻟﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن روﺳﯾﺎ اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ واﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﺗﺗ وج ذﻟ ك اﻟﺗﻌ ﺎون ﺑ ﯾن
اﻟﺷ ﻌوب ،وﻗ د ﻧﻘﻠ ت اﻏﻠ ب اﻟﻛﺗ ب اﻟﺳ وﻓﯾﺗﯾﺔ ھ ذه اﻟﻣواﻗ ف وﺗﺣ دﺛت ﻋﻧﮭ ﺎ ﺑﺈﺳ ﮭﺎب ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺎﻛﻠﺔ ﻛﺗ ﺎب ﺳﯾﺎﺳ ﺗﺎن إزاء اﻟﻌ ﺎﻟم
اﻟﻌرﺑﻲ)ﺑوﻧدارﯾﻔﺳﻛﻲ ،1975 ،ص.(288

إﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
إن وﺿﻊ ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟروس واﻟﺳوﻓﯾت ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ أﻣﺎم اﻟﺑ ﺎﺣﺛﯾن ،ﯾﻌط ﯾﮭم ﻓرﺻ ﺔ اﻹطﻼع ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳﺗﺷراق
اﻟروﺳﻲ واﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ،واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﮫ وظروف ﻧﺷﺄﺗﮫ وﺗﺎرﯾﺧﮫ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ارﺗﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾره ﻟﻺﺣداث
وﻛذﻟك ﻣﻣﯾزاﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ ﺑﺎﻻﺗﻲ:
 -1ﺗﻣﯾز اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ واﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻋن اﻻﺳﺗﺷراق اﻟﻐرﺑﻲ )اﻟذي ﺗﺿﻣن ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي اﻟﺳ ﻠطوي ﻟﻼﺳ ﺗﻌﻣﺎر
اﻷورﺑﻲ ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرق واﻣﺗﻼك اﻟﺳﯾﺎدة ﻋﻠﯾﮫ( ،وﺑﻛ ون ﻋﻼﻗﺗ ﮫ -أي اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳ ﻲ اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ -ودﯾ ﺔ
ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﮫ ﻣﻊ ﺷﻌوب اﻟﺷرق ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،واﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﺄﻧﮫ ﺗطور وﻧﻣﺎ ﺑداﻓﻊ اﻟﻔﺿول اﻟﻣﻌرﻓﻲ
ﻟﻠﺷﻌوب اﻷﺧرى.
 -2إن ﻗرب روﺳﯾﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻣن اﻟﺷرق ،ﻟﮫ اﺛر ﻓﻲ رﺑط أواﺻر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ھ ذه اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ ﻣﻧ ذ زﻣن ﻣﺑﻛ ر ﻣن اﻟﺗ ﺎرﯾﺦ ،وﻛ ﺎن
اﻻﺳﺗﺷراق ﻗوﯾﺎ ً ﻓﻲ روﺳﯾﺎ ﻣﻧذ ﻋﮭد ﺑﻌﯾد ،ﻓﻘد ظﮭر ﻟدﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻻﺳ ﺗﻌراب :اﻟ ذي اﺧ ﺗص ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌ رب واﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾن
وأﺣواﻟﮭم وﻣﻣﯾزاﺗﮭم  ،وﻗد ﺷﻛﻠت ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺎس اﻟﺑﻧﯾوي ﻟﻼﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ اﻟﻣﻌروف.
 -3ﺗﻣﯾز اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ واﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋن اﻻﺳﺗﺷراق اﻟﻐرﺑﻲ ،ﻓﺗﻛون ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠ ﻰ ذاﺗ ﮫ ،ﻓﺟﻌل ﻣ ن اﻷدب
واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ واﻵﺛﺎر ﻣوﺿوﻋﺎ ً ﻟﮫ ،وﻗدم دراﺳﺎت ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرق اﻟﻌرﺑ ﻲ اﻻﺳ ﻼﻣﻲ،
وﻓﺿﺢ أﺧطﺎء وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷراق اﻟﻐرﺑﻲ اﻟذي ارﺗﺑط ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐرب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ.
 -4ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ ،ﻣﺟﮭوﻻً ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﻌرب ،ﻣﻣ ﺎ ﺟﻌل اﻟﺑ ﺎﺣﺛﯾن ﯾﻌزﻓ ون ﻋﻧﮫ ﻟﻘﻠ ﺔ اﻟﻣؤﻟﻔ ﺎت
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺣوﻟﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ اﻧﺗﺟﮫ اﻻﺳﺗﺷراق اﻟﻐرﺑﻲ ،وﺟل ﻣﺎ ﻧﺷر ﻋﻧﮫ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻘﺎﻻت ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺗﻛون أﺣﯾﺎﻧ ﺎً ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﻊ دراﺳﺎت ﺣول اﻻﺳﺗﺷراق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
 -5ارﺗﺑطت روﺳﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻣؤرﺧون روس وﺳوﻓﯾت،
وﻋﻠ ﻰ اﺗﺟﺎھ ﺎﺗﮭم وطﺑﯾﻌﺔ ﻛﺗﺎﺑ ﺎﺗﮭم ،ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺳ ﺑﯾﺎ ً ﻣؤﯾ دة ﻟﻘﺿ ﺎﯾﺎ اﻟﻌ رب ،ﻛﻣ ﺎ ﺗﻣﯾزت ﺑﻧ وع ﻣن اﻟﻣﺻ داﻗﯾﺔ إذا ﻣ ﺎ ﻗورﻧ ت
ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻋن ﻣؤرﺧ ون ﻏرﺑﯾﯾن ،وھ ذا ﻻ ﯾﻌﻧ ﻲ أﻧﮭ ﺎ ﺧﺎﻟﯾ ﺔ ﻣن ﺗذﺑ ذب ﺑ ﯾن ﺻ دق اﻟﻧواﯾ ﺎ وﺳ وء
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اﻟﻣﻘﺎﺻد ﺗﺟﺎه اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺳﯾﻣﺎ وان ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷﻌوب اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ أﺧﺿﻌﺗﮭﺎ روﺳﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘوة ،واﺻﺑﺣت ﺿﻣن
اﻻﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ وﺟﻣﮭورﯾﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ،وﺑﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ادﺑﯾﺎﺗﮭﺎ وﺛﻘﺎﻓﺗﮭﺎ أﻣراً ﺿرورﯾﺎً.
 -6أﻛدت ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت ،وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺟت اﯾﺎم اﻻﺗﺣ ﺎد اﻟﺳ وﻓﯾﺗﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻔﺳ ﯾر اﻟﻣ ﺎدي وﺧﺿ ﻌت ﻟﻠﻔﻠﺳ ﻔﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳ ﯾﺔ،
وأرﺟﻌت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻋواﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج .وﻣﻊ ذﻟك وﺻ ﻔﮭﺎ ﻛﺛﯾ ر ﻣن اﻟﻣ ؤرﺧﯾن ﺑﺎﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ وأﻧﮭ ﺎ
اﻋﺗﻣدت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻸﺣداث.
 -7ﺻ درت دراﺳ ﺎت ﻣﮭﻣ ﺔ ﻋ ن اﻟﻣ ؤرﺧﯾن اﻟ روس واﻟﺳ وﻓﯾت ،ﺣظﯾ ت ﺑﺗﻘ دﯾر اﻟﻣ ؤرﺧ ﯾن ﻋﻠ ﻰ ﻣﺧﺗﻠ ف اﻧﺗﻣ ﺎءاﺗﮭم اﻟﻔﻛرﯾ ﺔ،
واﺣﺗﻠت ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ .أﻣﺛﺎل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ،اﻣﺛﺎل :ﻛوﺗﻠوف ،ﻟوﺗﺳﻛﻲ،
وﺑوﻧدارﻓﺳﻛﻲ ،وﻏﯾرھم ﻛﺛﯾرون.

اﻟﺗوﺻﯾﺎت:
 -1اﻻﻧﺗﺑ ﺎه ﻟﻣ ﻧﮭﺞ ﺗﻠ ك اﻟدراﺳ ﺎت وطرﯾﻘﺗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻔﺳ ﯾر اﻟدراﺳ ﺎت اﻟﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑ ﻲ واﻻﺳ ﻼﻣﻲ ،واﺧﺿ ﺎﻋﮭﺎ ﻟﺷ روط اﻟﻣ ﻧﮭﺞ
اﻟدﯾﺎﻟﻛﺗﻲ اﻟﻣﺎدي واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺎﺳﺑﺎب أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻻﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.

اﻻﻗﺗراﺣﺎت:
 -2ﺗوﺟﯾﮫ طﻠﺑﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻛﺗﺎﺑ ﺎت اﻟﻣ ؤرﺧﯾن اﻟﺳ وﻓﯾت ﺑﻘ در اﻻھﻣﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﺛﻠﮭ ﺎ ﻛوﻧﮭ ﺎ ﺗﻌ د ﻣ ن
اﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﺷﻌوب اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟم.
 -3إﺧﺿﺎع اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺣول اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ ﻟﻣﻧﮭﺞ ﻣﺗوازن وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭ ﺎ ﻓﻲ ﺑﻧ ﺎء ﻋﻼﻗ ﺎت ﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﺗﺧدم ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺷﻌوب اﻟﻣﻧطﻘﺔ.

اﻟﻣﺻﺎدر:
-1اﻟﻛﺗب
 -1أﺑو ھﻼﻟﮫ ،ﯾوﺳف ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن  ،1987) ،اﻹﻋﻼم اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر وأﺛره ﻓﻲ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ط ،1ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن(
 -2اﺣﻣد ،ﻛﻣﺎل ﻣظﮭر ،1977) ،ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷراق اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ،ﺑﻐداد(
 -3اﺣﻣد ،ﻛﻣﺎل ﻣظﮭر ، 1987)،ﺻﻔﺣﺎت ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌراق اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﻣﻧﺷورات ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺑدﻟﯾﺳﻲ ،ﺑﻐداد(
 -4أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ) ،د.ت ،دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺳوﻓﯾت واﺛر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳوﻓﯾت ،ھﯾﺋﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺻر،
ﻣوﺳﻛو(
 -5ﺑوﻧدارﯾﻔﺳﻛﻲ ،ﻏﯾورﻏﻲ ، 1975) ،ﺳﯾﺎﺳﺗﺎن إزاء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﯾري اﻟﺿﺎﻣن ،دار اﻟﺗﻘدم ،ﻣوﺳﻛو(.
 -6داﻧﺗﺳﯾﻎ ،ب.م ،1981 ) ،اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟروس ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻌروف ﺧزﻧﮫ دار اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻧﺷر ،ﺑﻐداد(
 -7ﺳﻌﯾد ،ادوارد .و ،1981) ،اﻻﺳﺗﺷراق ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ط ،1ﺗرﺟﻣﺔ ﻛﻣﺎل أﺑو دﯾب ،ﺑﯾروت(
 -8ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ،ﻓﺎطﻣﺔ ، 2000) ،إﺿﺎءات ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ ،ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﺳد ،دﻣﺷﻖ(
 -9اﻟﻌﻘﯾﻘﻲ ،ﻧﺟﯾب ،1964 ) ،اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون ،ط ،3ﻣﺟﻠد  ،3دار اﻟﻣﻌﺎرف ،ﻣﺻر(.
 -10ﻛوﺗﻠوف ،ل  .ن ، 1985) ،ﺛورة اﻟﻌﺷرﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟواﺣد ﻛرم ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟ ﯾﻘظﺔ اﻟﻌرﺑ ﯾﺔ،
ﺑﻐداد(،
 -11ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،ﻓﻼدﯾﻣﯾر ، 1971) ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻔﯾﻔﺔ اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ،دار اﻟﺗﻘدم ،ﻣوﺳﻛو(
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 -12ﻟوﺗﺳﻛﻲ ،ﻓﻼدﯾﻣﯾر ،1987) ،اﻟﺣرب اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ 1927 – 1925ﺗرﺟﻣﺔ  ،ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻣﺣﻣد دﯾﺎب –ﻣﺳﻌود
ﺿﺎھر ،دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ.
 -13اﻟوردي ،ﻋﻠﻲ ، 1978) ،ﻟﻣﺣﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌراق اﻟﺣدﯾث ،ج ،5اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺑﻐداد(
 -14اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،ﻣﺻطﻔﻰ1399) ،ھـ1979 -م ،اﻻﺳﺗﺷراق واﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون ﻣﺎ ﻟﮭم وﻣﺎ ﻋﻠﯾﮭم،ط ،2اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﺑ ﯾروت(
 -15زﻗزوق ،ﻣﺣﻣود ﺣﻣدي ، 1997) ،اﻹﺳﺗﺷراق واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺻراع اﻟﺣﺿﺎري ،دار اﻟﻣﻌﺎرف ،ج.م.ع(.
 -16اﻟﺷرﻗﺎوي ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ﷲ ، 1992) ،اﻹﺳﺗﺷراق دراﺳﺎت ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ دار اﻟﻌﻠوم -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة(

-2ﻣﻘﺎﻻت ورﻗﯾﺔ واﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ :
 -1اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل اﻟﻌ ﻼف ،اﻟدﻛﺗور ﺣﺳﯾن ﻗﺎﺳم اﻟﻌزﯾز  1995-1922واﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺎدي اﻟدﯾﺎﻟﻛﺗﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺄرﯾﺧﯾﺔ
اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻣدن ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ:
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 -2ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﻌراب ﻓﻲ روﺳﯾﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊhttp://mahmoudlis.blogspot.com/2009/07/blog-:
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 -3ﻛﺎﺗب ﻋراﻗﻲ ،ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣﺷرق ،اﻟﻌدد ،1441اﻟﺳﺑت  7ﺷﺑﺎط  ،2009اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ.
 -4ﻣﻌﮭد اﻻﺳﺗﺷراق اﻟروﺳﻲ ﯾﺣﺗﻔل ﺑﯾوﺑﯾﻠﮫ ال .190ﺟرﯾدة اﻟراﯾﺔ .اﻷرﺑﻌﺎء ،2008/12/31ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ:
http://www.raya.com/site/topics/printArticle.asp?cu_no=2&item
5- Varisco, Daniel. M ,( 2015 , in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
)(Second Edition
https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=https://www.sciencedirect.com/topi
cs/social-sciences/orientalism&prev=search
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ
ھﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾ ﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ وإﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ،وأﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻈﺎھﺮة وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ،وأﺷﺘﻤﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻷردﻧﯿﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﻢ ) (318ﻣﻤﻜﻦ ﯾﺘﺎﺑﻌﻮن طﻠﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ) (64ﻣﺮﺷﺪا ً وﻣﺮﺷﺪة ﻣﻨﮭﻢ ) (24ﻣﺮﺷﺪا ً )  (40ﻣﺮﺷﺪة وھﻮ
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 وﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن، ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ: أﻣﺎ اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﮭﻲ،( ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ% 20 ) ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ
.ﺑﺘﺤﻜﯿﻤﮫ ﻟﯿﻨﺎﺳﺐ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ
 وﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ، أن اﻟﻄﻼب ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ:وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﮭﺎ
 وﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة.اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
.اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث
 اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ، اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ، ا ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
.واﻟﻤﺮﺷﺪات

Family support and its relation to the achievement of students in secondary schools in
Jordanian public secondary schools from the point of view of mentors and mentors

Abstract
The purpose of this study was to find out the relationship between family support and
scholastic achievement and to know the differences between the sexes in family support and
scholastic achievement. The descriptive approach was used to describe and analyze the
phenomenon. The study community included all 318 secondary school teachers and mentors,
the sample used in the study was the family support measure, and the researchers judged it
appropriate. The sample consisted of (64) mentors and mentors (24) of them (40) B Cent of
Jordan.
The study found a number of results, including: Those students enjoy family support,
and there is a statistically significant relation between family support and scholastic
achievement. There are statistically significant differences between males and females in
family support for females.

Keywords: Family Support, Educational Achievement, General Secondary School,
Jordanian Government Schools, Guides and Guides.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺗﻌﺪ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻣﺠﺎﻻ ً ھﺎﻣﺎ ً ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﻤﺆازرة ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
أن ﯾﻠﺠﺄ إﻟﯿﮭﺎ طﻠﺒﺎ ً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺜﻞ اﻷب واﻷم واﻷﺧﻮة واﻷﻗﺎرب ،اﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ اﻟﺪراﺳﻲ.
وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﯾﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ً ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﻗﺪراﺗﮫ أو اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮫ ﻣﻌﺎ ً
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ أﻣﺮ ﻣﮭﻢ ﺟﺪاً ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻟﮭﺎ دور ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻦ اﻷﺑﻨﺎء وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻌﻮن ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﺪراﺳﺔ .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﯿ ﺒﺔ ،أو ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ ،أو ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪة ،أو ﺑﻘﻀﺎء اﻟﺤﺎﺟﺎت ،أو ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺎل وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ
أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﯿﺪ.
ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﻣﺴﺎﻧﺪة أو ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﯿﻮﻟﮫ ﺑﻄﺮق ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻣﺜﯿﺮة وﺑﮭﺬه اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺗﻨﻤﻮ
ﻗﺪرات اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻓﺎ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﻮﯾﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻷﺑﻨﺎء ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎز واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ،وا ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺗﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺠﯿﺪ ﻟﮫ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﯾﻄﻤﺢ إﻟﯿﮫ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺼﻔ ٍﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
ا ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ .وﻻﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،ﻓﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﯿﻦ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮫ ،وﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ واﻟﻤﺪرﺑﺔ ،وﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎ ً ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
وھﻮ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ) .ﺳﻌﯿﺪ.(103 :2005 ،

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﺈن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
وﺗﺘﺤﺪد ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻣﺎھﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ؟

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦواﻟﻤﺮﺷﺪات اﻟﻤﻘﺒﻮل ﺗﺮﺑﻮﯾﺎً؟
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 ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) (α≤0.05ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻼﻗﺎھﺎ طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ وﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات؟
 ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) (α≤0.05ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟
 ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) (α≤0.05ﺑﯿ ﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ؟
 ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) (α≤0.05ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ا ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة؟

أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
 ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أوﻟﻰ وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺪراﺳﻲ. ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﯿﺪ. اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺿﻐﻮط اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ. -ﻣﻌﺮﻓﺔ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.

أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ. اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب. -اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ :ھﻲ إدراك اﻟﻔﺮد ﺑﺄن اﻷﺳﺮة ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪرا ً ﻟﻠﺘﺪﻋﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ أﺷﺨﺎص ﯾﮭﺘﻤﻮن
ﺑﺎﻟﻔﺮد ،وﯾﻘﻔﻮن ﺑﺠﺎﻧﺒﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷﺑﻮﯾﻦ ،واﻷﺧﻮة ،واﻷﻗﺎرب) .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ .(61 :2006
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ :ھﻲ ﻣﺪى وﺟﻮد أو ﺗﻮﻓﺮ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻷﺳﺮة ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن ﯾﺜﻖ ﺑﮭﻢ ،وﻓﻲ
وﺳﻌﮭﻢ أن ﯾﮭﺘﻤﻮا ﺑﮫ ،وﯾﻘﻔﻮا ﺑﺠﺎﻧﺒﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ :ﯾﻌﺮف اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﯾﺼﻞ إﻟﯿﮫ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ:
 ﺣﺪود ﻣﻜﺎﻧﯿﺔ :طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻷردﻧﯿﺔ. ﺣﺪود زﻣﺎﻧﯿﺔ  :أﺟﺮﯾﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ) (2019/2018م. -ﺣﺪود ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ :اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.

اﻷدب اﻟﺘﺮﺑﻮي
أوﻻً :اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ :ﯾﻌﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﺎ ً ﻧﺴﺒﯿﺎً ،ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮫ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ
إطﺎر ﺑﺤﺜﮭﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺮﯾﺔ ،ﻓﻈﮭﻮر ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺒﺪاﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻈﮭﻮر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻷن إدراك اﻟﻔﺮد وﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮫ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻷطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﺜﻘﺔ ﻷي ﺷﺨﺺ) .أﺣﻤﺪ.(51 :2002 ،
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وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻣﺼﺪرا ً ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﯿﺚ ﯾﺆﺛﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻷﺳﺮﯾﺔ ،وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ إدراك اﻟﻔﺮد ﻟﻀﻐﻮط اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وأﺳـﺎﻟﯿﺐ ﻣﻮاﺟﮭﮫ وﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻀﻐﻮط،
ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻠﻌﺐ دورا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ وﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺠﯿﺪ) .اﻟﮭﻤﺺ.(473 :2009 ،
أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ:
 اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺎدة اﻟﻔﺮد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺪور اﻟﻤﮭﻢ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮىاﻟﻀﻐﻮط ﻣﺮﺗﻔﻌﺎً.
 اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﺮﯾﻦ اﻟﻤﻮﺛﻖ ﺑﮭﻢ ﻟﮭﺎ أھﻤﯿﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ وأن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ا ﻷﺳﺮﯾﺔﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻔﺾ أو ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ھﺬه اﻷﺣﺪاث ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ.
 اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺒﺎطﺎت وﺗﺠﻌﻠﮫ ﻗﺎدرا ً ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔﺟﯿﺪة) .اﻟﻌﯿﺴﻮي.(318 :2006 ،
وﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ وﺳﻂ أﺳﺮة ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺗﺴﻮد اﻟﻤﻮدة واﻻﻟﻔﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮادھﺎ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎدرا ً ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ وﻟﺪﯾﮫ ﺻﻔﺎت ﻗﯿﺎدﯾﺔ ﻟﺬا ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺣﺒﺎط وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﺪراﺳﯿﺔ) .ﻣﺮاد وﺳﻠﯿﻤﺎن.(2002 ،
أﻧﻤﺎط اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ:
 اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻ ﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔ :اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻟﺜﻘﺔ واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﻌﺎطﻒ. اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻداﺋﯿﺔ :اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻤﺎل. اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت :اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﻧﺼﺎﺋﺢ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﮭﺎرة ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ أو ﻣﻮﻗﻒﺿﺎﻏﻂ.
وﻣﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ أﯾﻀﺎً:
 ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ :وھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄن ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﺪر وﻣﻘﺒﻮل ،وﯾﺘﺤﺴﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاتﺑﺄن ﻧﻨﻘﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎص أﻧﮭﻢ ﻣﻘﺪرون ﻟﻘﯿﻤﺘﮭﻢ اﻟﺬاﺗﯿﺔ وﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ وإﻧﮭﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أي ﺻﻌﻮﺑﺎت أو أﺧﻄﺎء ﺷﺨﺼﯿﺔ.
وھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﻤﺴﻤﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،واﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ ،وﻣﺴﺎﻧﺪة ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ،وﻣﺴﺎﻧﺪة
اﻟﺘﻨﻔﯿﺲ ،واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ.
 اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت :ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ واﻟﺘﻔﮭﻢ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ  .وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫأﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ.
 ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺼﺤﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺮاغ واﻟﺘﺮوﯾﺢ ،وھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻧﺪةﺗﺨﻔﻒ اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﺸﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻻﺧﺮﯾﻦ .وﯾﺸﺎر إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻻﻧﺘﻤﺎء.
 اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻹ ﺟﺮاﺋﯿﺔ :وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،وﻗﺪ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻮن اﻻﺟﺮاﺋﻲﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺮاﺋﯿﺔ .وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻﺟﺮاﺋﯿﺔ أﯾﻀﺎ ً ﻣﺴﻤﯿﺎت ﻣﺜﻞ
اﻟﻌﻮن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺎدﯾﺔ ،واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ) .اﻟﻨﻌﺎﻣﻲ(2008 ،
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وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ:
ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﺑﻌﺪة وظﺎﺋﻒ ،ﯾﻤﻜﻦ إﯾﺠﺎدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎدﯾﺔ :ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮد واﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ. اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ :ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺎم واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺪ اﻟﺒﺪﻧﻲ. اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤ ﻤﯿﻢ :ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻹرﺷﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻛﺎﻹﻧﺼﺎت واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻟﻔﮭﻢ. اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ :ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﯿﺤﺔ ،وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت. اﻟﻌﺎﺋﺪ أو اﻟﻤﺮدود :ﯾﻌﻨﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮد ﻣﺮدودا ً ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﮫ وأﻓﻜﺎره وﻣﺸﺎﻋﺮه. اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ :ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﻤﺘﻌﺔ واﻻﺳﺘﺮﺧﺎء.أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ:
 اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮدة واﻟﺘﺄﯾﯿﺪ. اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة. اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ وﺗﺘﻠﺨﺺ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ وﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﮫ وﺗﻌﻄﯿﮫ ﺗﻐﺬﯾﺔ ر اﺟﻌﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﮫ.)ﻋﻠﻲ.(2013 ،
اﻻّﺛﺎر اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ:
 إن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻟﺤﺐ واﻻھﺘﻤﺎم ﻗﺪ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷﻣﻦ واﻻرﺗﺒﺎط واﻟﻮﻻء و اﻟﺴﻌﺎدةاﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ ﻛﺘﺄﺛﯿﺮات إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺆ دي إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎق واﻟﺴﯿﻄﺮة واﻻﻋﺘﻤﺎدﯾﺔ ﻛﺘﺄﺛﯿﺮات ﺳﻠﺒﯿﺔ.
 إن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻹﻧﺼﺎت واﻟﻜﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﺬات واﻟﻤﺮح واﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻗﺪﺗﺆدى إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﻌﺎطﻒ ﻛﺘﺄﺛﯿﺮات إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺆدى
إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺪوﻧﯿﺔ واﻻرﺗﺒﺎك واﻧﺨﻔﺎض ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات واﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻛﺘﺄﺛﯿﺮات ﺳﻠﺒﯿﺔ.
 أن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻔﻈﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻦ اﻟﻘﺴﻮة واﻟﺘﮭﺪﯾﺪ وﺗﻘﺪﯾﻢ ا ﻟﻤﺴﺎﻋﺪاتاﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻗﺪ ﺗﺆدى إﻟﻰ اﻟﺼ ﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ وﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎذج ﻣﻮاﺟﮭﺔ
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺆدى إﻟﻰ اﻻﻛﺘﺎب واﻻﺳﺘﯿﺎء واﻻﻋﺘﻤﺎدﯾﺔ ﻛﺘﺄﺛﯿﺮات ﺳﻠﺒﯿﺔ) .ﻋﺜﻤﺎن.(149 :2001 ،
دور اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻄﻼب:
* ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻻﺳﺮة )أوﻟﯿﺎء اﻻﻣﻮر( :ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺮة واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻮﺟﻮد
اﻟﻔﺮد ﺑﯿﻨﮭﻢ وأﻧﮫ ﻣﺤﻞ ﺛﻘﺘﮭﻢ واﺣﺘﺮاﻣﮭﻢ) .أﺑﻮ ﻋﻼم.(115 :2005 ،
دور ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻻﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻄﻼب:
-

ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل :اﻟﺒﯿﺖ ھﻮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻘﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﺎرﻓﮫ ،واﻷﺳﺮة ھﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﯿﻼد
اﻷول "اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ" وھﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﯿﻼد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻜﻮن ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺒﺮز ﻓﯿﮫ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ وﺑﻨﺎء
ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ،وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﮭﯿﺌﮫ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ واﻧﺘﮭﺎ ًء ﺑﺒﻨﺎء ا ﻻﺗﺠﺎھﺎت ﺗﺠﺎه
ﺣﺐ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب وھﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﺎس اﻷول ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﻤﺜﻘﻒ .وﯾﺒﺮز دور اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ
ﺑﺄﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺻﻐﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻟﻠﻄﻼب وﺑﺎﻷﺧﺺ طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ وﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﺠﻼت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ إن ﺗﻮﻓﺮت واﻷﺟﺪى ﻧﻔﻌﺎً) .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ.(254 :2005 ،
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-

ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻤﺒﺎدرة :إن ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪراﺳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪي ﻻ ﺗﻌﻨﻲ إﻧﺰاع اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
ﯾﺪﯾﮫ ﺑﻞ إﻋﻄﺎؤه ﻓﺮﺻﺎ ً ﻛﺜﯿﺮة ﻟﻠﻤﺒﺎدرة ﻓﮭﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﺆھﻠﮫ ﻟﻠﺘﺤﺮك ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻮظﻒ
أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﮫ ﺑﻌﻤﻖ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺸﻐﻞ ﺗﻔﻜﯿﺮه وﯾﻌﺘﺒﺮه أوﻟﯿﺎ ً أ ﱠﻣﺎ أھﻢ أدوار اﻷھﻞ ﻓﮭﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎف اﻷﺷﯿﺎء
اﻟﺘﻲ ﺗﺜﯿﺮ اھﺘﻤﺎﻣﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ واﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼزم ﻣﻊ ﻣﯿﻮﻟﮫ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﻋﺪم إﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﻌﺘﻘﺪ
اﻷھﻞ أﻧﮫ اﻟﺼﻮاب) .اﻟﺮاﺟﺒﺔ.(199 :2000 ،

-

ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﯿﻮل اﻟﻄﻼب ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺮاءة :إن ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﯿﻮل اﻟﻄﻼب ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺮاءة ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺑﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯿﮭﻢ
اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺮاءة وﺗﺴﯿﺮھﺎ ﻟﮭﻢ ،وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺠﻊ،
وﺧﻠﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻼب ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻌﺮ اﻟﻄﻔﻞ أن ھﻨﺎك داﻓﻌﺎ ً إﻟﻰ إﻧﺠﺎز ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺮﻛﮫ وھﺬا اﻟﺪاﻓﻊ ﯾﺼﺒﺢ ﻣﻊ
ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎدة ﻣﺤﺒﺒﺔ ﻟﺪى اﻻطﻔﺎل ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﺤﺴﻦ اﻵﺑﺎء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.
)ﺷﺤﺎﺗﮫ.(39 :2004 ،

-

ﺗﻌﺎون اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻊ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ :ﯾﺪﺧﻞ طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ
اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﻢ ﻋﻦ واﻟﺪﯾﮭﻢ وأﺳﺮھﻢ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻸﺑﻨﺎء ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﮭﻢ
واﻟﺴﻤﺎح ،ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات) .اﻟﺨﻄﯿﺐ.(304 :2003 ،

-

ﺛﻘﺔ اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء :ﻛﺎن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﯿﻤﺎ ﻣﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻵﺑﺎء ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﮫ ،ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،وھﻮ أن ﯾﺒﻌﺚ
اﻵﺑﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ،إن اﻟﺜﻘﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺎرﻋﺎ ً ﻣﻦ اﺗﺠﺎه واﺣﺪ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ طﺮف دون اﻟﻄﺮف اﻵخ ،ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻞ
اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت أن ﯾﺜﺒﺘﻮا وﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﻧﮭﻢ أھﻞ ﻟﺜﻘﺔ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ) .ﻋﺪس.(149 :2003 ،

-

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ :إن وﺟﻮد أﺳﺮة ﻣﮭﻨﯿﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ أوﻻدھﻢ وﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ،وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت دراﺳﯿﺔ ﻓﻲ دراﺳﺘﮭﻢ وﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﺪرﺳﺘﮭﻢ ،وھﺬه أھﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﮭﻤﺘﮫ واﻟﺪور اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ) .اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ.(149 :2001 ،

-

ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻼب :إن اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻷﺳﺮة ﯾﺘﯿﺢ ﻓﺮص ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ
ﻣﻦ اﺗﺴﺎﻗﮭﺎ واﻟﺜﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ،وإن إﺣﺎطﺔ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﻣﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ
ﻣﻦ ﺷﻌﻮرھﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻮاﺻﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺣﻮل أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺦ
طﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ،أو ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺪ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر اﻟﻘﻮة ﻟﺪى
اﻟﻄﻼب ،ذﻟﻚ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ) .ﺑﺮادﻟﻲ وآﺧﺮون.(226 :2000 ،

-

دواﻓﻊ اﻻﻧﺠﺎز ﻟﺪى اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ :ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺳﺮة اﻹطﺎر اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ واﻷﺑﻨﺎء ،وﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﻈﺮوف ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﻓﻲ
اﺗﺠﺎھﺎت اﻷﺑﻨﺎء وﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ﻣﻨﺬ طﻔﻮﻟﺘﮭﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮة ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ واﻟﺰﻣﻼء ،ﻓﯿﻈﻞ ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ وﺿﻊ رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﻷﺑﻨﺎء اﻟﯿﻮﻣﻲ ،إذ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻵﺑﺎء ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ
ﻓﻲ دواﻓﻌﮭﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دواﻓﻊ اﻹﻧﺠﺎز ،وﻗﯿﻤﮭﻢ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﻢ وﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم) .ﺷﺤﺎﺗﮫ.(80 :2006 ،

ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ:
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اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ :ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻮدة ،واﻟﺼﺪاﻗﺔ ،واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ،واﻻھﺘﻤﺎم واﻟﺤﺐ ،واﻟﺜﻘﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺧﺮﯾﻦ،

-

واﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ،ﻓﺎﻟﻔﺮد ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻤﺸﻘﺔ اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﻌﯿﻨﺔ ،أو ﯾﻤﺮ ﺑﺨﺒﺮة اﻛﺘﺌﺎب ،أو ﺣﺰن أو
ﻗﻠﻖ ،أو ﻓﻘﺪان ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺮﯾﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات،
أو ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺣﺎطﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺄن ﻟﮫ ﻗﯿﻤﺔ وأﻧﮫ ﻣﺤﺒﻮب.
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺎدﯾﺔ :وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎدﯾﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﻗﺮاض اﻟﻔﺮد ﻣﺒﻠﻐﺎ ً ﻣﻦ ا ﻟﻤﺎل ،أو دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ أو

-

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ،أو ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ.
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ :وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﻨﺼﯿﺤﺔ ،واﻹرﺷﺎد أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺑﻐﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪة

-

اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻓﮭﻢ ﻣﻮﻗﻔﮫ أو اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ أو ﻣﺸﺎﻛﻠﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وأﯾﻀﺎ ً ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻹرﺟﺎع اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ
أن ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ :ھﻲ ﺗﻤﺪ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ أو اﻟﺘﻌﺒﯿﺮات اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤ ﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺬاﺗ ﻲ ﻣﻦ

-

اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺸﺎﻋﺮه اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ذاﺗﮫ وﺗﻜﺎﻣﻠﮭﺎ ،وﺗﺒﺮز أھﻤﯿﺔ
ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إدراك اﻟﻤﺸﻘﺔ) .ﻋﺒﺪ ﷲ(15 :2013 ،
ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ :ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد وﺗﻨﻤﻲ ﻗﺪراﺗﮫ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎ
ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﮫ وﯾﺘﺒﯿﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد .واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﻗ ﺪرت اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻣﺎ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ ﺧﺒﺮة وﻣﮭﺎرة وﺗﺪرﯾﺐ ،وﻣﺎ ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ،ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺆﺗﻲ
ﺛﻤﺎرھﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻻﻧﺠﺎز واﻷداء إﻻ إذا اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪواﻓﻊ ﻗﻮﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻘﻮي ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أ ن ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎز واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺣﯿﺚ أن ھﻨﺎك ﻣﻌ ﺎدﻟﺔ ﺗﻘﻮل إن )اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ = اﻟﻘﺪرة واﻟﺪواﻓﻊ() .ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ.(267 :2008 ،
اھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ:
ﺗﺘﻤﺜﻞ اھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻘﺪم واﺟﺘﺜﺎث رواﺳﺐ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻣﻨﮫ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ

-

ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻟﮭﺎ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﺗﻘﺎس ﻓﻲ إﻧﺠﺎزھﺎ وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ ﺑﻤﻘﯿﺎس
ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.
-

ھﻮ أﺣﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻓﯿﮫ أﺛﺮ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺪراﺳﻲ.

-

ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮاه.

-

ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻓﯿﮫ.

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ:
وﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻧﻘﺎط ﻣﻨﮭﺎ:
-

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻧﻔﺴﮫ ھﻲ:
 oاﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ واﻹﻧﺠﺎز :ﻓﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪاﻓﻌﯿﺔ اﻹﻧﺠﺎز وﻛﻠﻤﺎ اﻣﺘﻠﻚ اﻟﻄﺎﻟﺐ داﻓﻌﺎ ً ﻗﻮﯾﺎ ً ﻟﻺﻧﺠﺎز ،ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻟﺪﯾﮫ) .ﻣﺼﻠﺢ.(27 :1996 ،
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 oﻣﻔﮭﻮم اﻟﺬات :إن ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻔﻞ وأداه ﯾﺘﺄﺛﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﻋﻦ ذاﺗﮫ ،وﺑﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷداء ﻓﮭﻮ
ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ذاﺗﮫ ،ﻓﻨﻈﺮة اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻲ ذاﺗﮫ ﻛﺸﺨﺺ ﻗﺎدر ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻤﮫ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻘﻮة ﻣﻨﺸﻄﺔ ﺗﺪﻓﻌﮫ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻓﺈن ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ) .ﺣﻤﺪان.(136 :2001 ،
 oاﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪراﺳﻲ  :ھﻮ ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ،أو ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﺳﻠﻮك أو ﻣﮭﺎرة ﻣﻌﯿﻨﺔ ،إذا ﻣﺎ ﺗﮭﯿﺄت
ﻟﮫ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻏﯿﺮ أن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻷن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮات ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﯿﺔ أو اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ.
ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪراﺳﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﺘﺴﺒﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺣﯿﺎﺗﮫ .وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن
ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﯾﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ) .أﺑﻮ ﻋﻼم.(306 :2005 ،
 oاﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ :إن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﻘﺪرات اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ،ﻓﺬوى اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼً
ﻣﻦ ذوي اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ) .اﻟﻌﯿﺴﻮي.(200 :2006 ،
-

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة :ﺗﺆﺛﺮ طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ،ﻓﺎﻟﻮاﻟﺪان ﯾﮭﺘﻤﺎن
ﺑﺤﯿﺎة أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ،وﻣﺎ ﺗﺘﺠﮫ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ،ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮارھﻢ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻟﺪﯾﮭﻢ )اﻟﮭﻤﺺ.(81 :2009 ،

-

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ :ﯾﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ،وﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﯿﮭﺎ،
وﺑﻤﺪى ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ،وﺑﻌﻼﻗﺘﮫ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮫ وﻣﺪرﺳﺘﮫ وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺮام
اﻟﻤﺘﺒﺎدل ،وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وﺑﻤﺸﻜﻼﺗﮭﻢ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ،ﻛﻠﻤﺎ أ ﺛﺮ ذﻟﻚ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻟﺪﯾﮭﻢ ،أﻣﺎ ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﻢ ،ﻓﺬﻟﻚ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ) .اﻟﺪاھﺮي واﻟﻜﺒﯿﺴﻲ.(65 :2000 ،

وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﯾﻀﺎً:
 ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وﻗﺪراﺗﮭﻢ. ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻼﻣﯿﺬه. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ً وظﯿﻔﯿﺎ ً وإدراك دوره ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬاﺗﻲ. ﺑﻨﺎء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯿﺔ واﻟﺘﺸﺨﯿﺼﯿﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ. رﺑﻂ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻒ وظﯿﻔﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ. رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ دراﺳﯿﺎً. ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ وذوي اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻟﻤﺒﺘﺪﺋﯿﻦ.أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ:
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﯿﺪ :ﯾﻌﺮف اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﯿﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺳﻠﻮك ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﺠﺎوز اﻻداء اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮدﻷداء أﻗﺮاﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺰﻣﻨﻲ.
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 ﻓﺎﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻔﻮق دراﺳﯿﺎ ً ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ وﺣﺴﺐ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﯿﺪ ﻋﺒﺎرةﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﺠﺎوز اداء اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ) .ﺷﻮﯾﺦ.(188 :2004 ،
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻀﻌﯿﻒ :ﯾﻜﻮن ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ أو اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ،اﻟﻌﺎمواﻟﺨﺎص ،ﻓﺎﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺨﺎص ﻓﮭﻮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدة اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت واﻟﻔﯿﺰﯾﺎء) .اﻟﻄﻮاب.(436 :2003 ،
ﯾﻌﺮف اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻀﻌﯿﻒ ﺑﺄﻧﮫ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ أو ﻧﻘﺺ أو ﻋﺒﺎرة اﺧﺮى ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻋﺪﯾﺪة ،ﻋﻘﻠﯿﺔ ،ﺟﺴﻤﯿﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﺨﻔﺾ درﺟﺔ أو ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎدي) .ﻋﻮاد.(58 :2012 ،
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ:
ﯾﻌﺪ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ اھﻢ ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﻞ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﯾﻀﻌﻮن
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺷﺮطﺎ ً وﻣﻌﯿﺎرا ً اﺳﺎﺳﯿﺎ ً ﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .وﯾﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﺣﺮص اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻗﯿﺎس وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ طﻠﺒﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺣﺮص اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻄﻠﺒﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ. ﺣﺮص اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ان ﯾﻜﻮن ﺣﺠﻢ طﻠﺒﺘﮭﺎ وارﺗﻔﺎﻋﮫ ﻣﻤﯿﺰا ً ﻋﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ. ﺣﺮص اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢاﻟﺪراﺳﻲ) .ﻧﮭﺎري.(6-5 :2004 ،
ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ :ﯾﺆدي ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺎة ا ﻟﻔﺮد داﺧﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ.
وﯾﻘﺼﺪ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﺼﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﯿﺔ أﻗﻞ ﻣﺎ
ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻓﯿﮭﻢ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻛﺎﺋﮭﻢ او اﺳﺘﻌﺪاداﺗﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺻﺤﺘﮭﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وظﺮوﻓﮭﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،وﺗ ﺼﻨﻒ اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻧﻮاع :ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ او ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ او ﺿﻌﯿﻔﺔ ،اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺎﻋﺪ أن
ﯾﺮﺗﺐ ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن) .ﻋﺒﺪ ﷲ.(2013 ،
ﻣﺆﺷﺮات ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ف اﻻﺗﻲ:
 اﻟﺸﺮود اﻟﺬھﻨﻲ. اﻟﺴﺮﺣﺎن. ﻋﺪم اﻻﻧﺘﺒﺎه. ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻻﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ. ﻋﺪم اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺒﯿﺘﯿﺔ. ﺑﻂء اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ا ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﺮف واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ) .ﻗﺎﺳﻢ.(217 :2002 ،أﻧﻮاع ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ:
 ﺿﻌﻒ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻌﺎم :ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ وﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻐﺒﺎء) .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ.(12 :2001 ، ﺿﻌﻒ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺨﺎص :ھﻮ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺴﺎب أو اﻟﻌﻠﻮم. اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺪاﺋﻢ :ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻞ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ.184
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 -اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ :ھﻮ ﺗﺄﺧﺮ ﻗﺎطﻊ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء واﻟﻘﺪرات) .اﻟﮭﻤﺺ(62 :2009 ،

اﺳﺒﺎب ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ:
ﻣﻦ اھﻢ اﺳﺒﺎب اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ:
 اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ واﻟﻨﻄﻖ. ﺿﻌﻒ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎم. اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻤﻨﺰل. ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎطﻔﻲ. اﻧﺤﻄﺎط اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل. ﻋﺪم اﻟﻤﻮاظﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺪرﺳﺔ) .اﻟﻄﺎﺋﻲ.(28 :2007 ،ﺷﺮوط وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﯿﺪ:
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ وأﺻﻮﻟﮫ ،ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ إﻓﺎدة ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ ،وﻣﻦ أھﻢ اﻟﺸﺮوط
واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﯿﺪ:
 اﻟﺘﻜﺮار :ﻟﺤﺪوث اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ،ﻓﻼ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺣﻔﻆ أي ﺷﻲء دون ﺗﻜﺮار ذﻟﻚ ﻋﺪة ﻣﺮات ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢإﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ وإﺗﻘﺎﻧﮫ.
 اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ :ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺠﯿﺪ ،وھﻮ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك دواﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺑﺬل اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻒاﻟﺠﺪﯾﺪة أو ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت.
 اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ :أن ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أوﻻ ً ﻓﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺮاد دراﺳﺘﮫ ﻛﻜﻞ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ إﻟﻰﺟﺰﯾﺌﺎﺗﮫ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ) .اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ.(54 :2001 ،
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﯿﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ:
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 وﺟﻮد اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة. ﺳﻮء اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻨﺰل اﻟﻄﺎﻟﺐ. اﻧﺸﻐﺎل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﻤﻞ واﻟﺪه ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺠﺮ أو اﻟﻤﺼﻨﻊ أو ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﯾﺎﺿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﯾﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ وﻗﺘﮫ وﯾﻔﻀﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰاﻟﺪراﺳﺔ.
 ﺳﻮء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ،ﻛﺮاھﯿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻤﺎدة ﻣﻌﯿﻨﺔ أو أﺳﺘﺎذ ﻣﻌﯿﻦ أو ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ. ﺗﺴﺎھﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ ﻣﻦ أدوات واﻵﻻت وﻛﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ. ﻋﺪم ﺗﻌﺎون اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.185
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 ﻛﺜﺮة اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس ﻟﮫ وطﻮل اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﯿﺔ. ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺴﺒﺐ إھﻤﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎدة وﻋﺪم ﻓﮭﻤﮭﺎ وﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوقاﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ.
 ﻋﺪم ﺣﺚ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ وﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاﻛﺮة واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻟﻜﻔﺎح وﻣﻦ ﺛﻢ إﻋﺪاداﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ زﻣﻼﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ.
 اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺗﺴﺮﯾﺐ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﯾﺆدى إﻟﻰ اﻹھﻤﺎل. ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ وﻗﺴﻮﺗﮭﻢ. ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺎذ ﻣﻦ ﺷﺮح وﺳﻮء إﺧﺮاج اﻟﻜﺘﺎب. ﻓﻘﺪان اﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺮة. ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺎذ ﻣﻦ اﻟﺸﺮح وﺳﻮء إﺧﺮاج اﻟﻜﺘﺎب. ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﺎﻟﺮﯾﺎﺿﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ. ﻛ ﻤﺎ أن اﻟﻤﺮض ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﯿﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ) .ﺣﻤﺪان.(124 :2006 ،ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻄﻼب:
ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﺎت أو طﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ
وإﺻﺪار اﺣﻜﺎﻣﺎ ً ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وطﺮق وادوات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﯿﺎس أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻷداء واﻻھﺪاف أو
ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ أو اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ) .ﺧﻠﯿﻠﻲ.(341 :2005 ،
أھﺪاف ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ:
ﺗﺘﻜﻮن اھﺪاف اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ:
 إﻧﮫ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ. إﻧﮫ وﺳﯿﻠﺔ طﺒﯿﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻌﺮف اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻘﺪﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ وﻗﺪ اﺛﺒﺘﺖ اﻻﺑﺤﺎث أن ﻣﺠﺮد وﻗﻮف اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰدرﺟﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﺰھﻢ إﻟﻰ طﻠﺐ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم.
 إن ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،وﺑﺎ ﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺪىإﻓﺎدﺗﮭﻢ ﻣﻦ طﺮﯾﻘﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﺟﯿﺪة ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ طﺮﯾﻘﺘﮫ.
 إن ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ وﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻜﺮار اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ.
 إن اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﺣﺼﻠﮫ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة دراﺳﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ. ﯾﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺪ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ. ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ طﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن وذﻟﻚ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ً ﺑﺄن ا ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﺗﺆديإﻟﻰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻲ ﺟﯿﺪ) .ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ.(74 :2006 ،
اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ:
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ﺗﺆﺛﺮ دواﻓﻊ اﻟﻄﻼب ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ،وﻗﺪ ﻧﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﯾﺘﻤﯿﺰون ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ
دراﺳﻲ ﻋﺎ ٍل ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﮭﻢ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ آﺧﺮﯾﻦ ذوي ذﻛﺎء ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ.
وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺑﯿﯿﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻒ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ.
ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى طﻤﻮح اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺘﻘﻞ أﺛﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ و أدى إﻟﻰ
ارﺗﻔﺎع اﻻﻧﺠﺎز.
ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺠﯿﺪ:
وﻣﻦ اھﻢ ھﺬه اﻟﺸﺮوط:
 .1اﻟﻨﻀﺞ :ھﻮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ وراﺛﯿﺎ ً واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻄﺮﯾﺎ ً وﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً وﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮات
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ودﻟﺖ اﻟﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻰ أن ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻀﺞ اﻟﺠﺴﻢ وﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ أداء وظﯿﻔﺘﮫ ﻓﺎﻟﻌﻀﻮ ﯾﺆدي وظﯿﻔﺘﮫ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺞ وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻔﺮد أن ﯾﺘﻌﻠﻢ أو ﯾﻜﺴﺐ ﻣﮭﺎرات ﻷﺑﻌﺪ ﺣﺪوث اﻟﻨﻀﺞ) .ﻏﺎﻧﻢ،
(79 :2002
 .2اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺘﻜﺮار :ﯾﺠﺐ أن ﻧﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺘﻜﺮار ﻓﺄﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﯾﻜﺮر اﻟﻔﺮد أداﺋﮫ ﻣﺮات ﻋﺪﯾﺪة دون زﯾﺎدة
ﻣﻠﺤﻮظﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءﺗﮫ ﻓﺎﻟﺘﻜﺮار ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة ﺷﺒﮫ ﻧﻤﻄﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ،وﻟﮭﺬا ﻓﻜﻞ ﺗﻜﺮار ﻣﻤﺎرﺳﺔ،
ﺣﯿﺚ أن اﻟﺘﻜﺮار ﻣﺠﺮد إﻋﺎدة ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﯿﻠﮫ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﺗﻮﺟﯿﮫ أو إرﺷﺎد ﻣﻘﺼﻮد) .اﻟﻄﻮاب:2003 ،
.(155
 .3اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﻤﻮزع :وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ وﻓﻲ دورة واﺣﺪة ،أﻣﺎ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮزع ﻓﯿﺘﻢ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﺗﺘﺨﻠﻠﮭﺎ ﻓﺘﺮات ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ أو ﻋﺪم اﻟﺘﺪرﯾﺐ ،ﻓﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺐ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﻠﻞ،
ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻤﮫ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة ﯾﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﺴﯿﺎن أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮزع ﻓﺈن ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺨﻠﻞ دورات اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻤﮫ اﻟﻔﺮد ،ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺠﺪد ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮات اﻻﻧﻘﻄﺎع
وإﻗﺒﺎﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎھﺘﻤﺎم أﻛﺒﺮ.

ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
اﺳﺘﺨﺪم ا ﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺬي ﯾﻌﺮف ﺑﺄﻧﮫ "اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﺮق
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ،وﺻﻒ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﮭﺎ واﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌ ﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ،
وﺗﺼﻮر ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﮭﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﯿﺐ أدوات اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ وراء اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ") .اﻟﻄﺎﺋﻲ ،أﺑﻮﺑﻜﺮ:2007 ،
.(95

ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻷردﻧﯿﺔ وا ﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﻢ
) (318ﻣﻤﻜﻦ ﯾﺘﺎﺑﻌﻮن طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ،واﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ )ﺑﻮﻋﻼق (2009 ،ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻻﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ
ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪروس ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ )أي ﯾﺘﺸﺎﺑﮫ ﻣﻌﻈﻢ اﻓﺮاده ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( وذﻟﻚ
ﻟﺘﻤﯿﯿﺰھﺎ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻗﻠﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﻧﻔﺲ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﺠﻤﯿﻊ
ﻣﻔﺮدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ) .ﺑﻮ ﻋﻼق :2009 ،ص .(18
ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ )  (64ﻣﺮﺷﺪا ً وﻣﺮﺷﺪة ،وھﻮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ) (%20ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ .واﻟﺠﺪول )(1
و) (2و) ( 3ﺗﺒﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.

ﺟﺪول رﻗﻢ )  :(1ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ذﻛﺮ

24

%38

اﻧﺜﻰ

40

%63

64

%100

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(2ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

36

%56

ﺧﺎرج اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

28

%44

64

%100

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(3ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة
اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة
أﻗﻞ ﻣﻦ ) (5أﻓﺮاد "ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ"

22

%34

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (5أﻓﺮاد "ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ"

42

%66

64

%100

اﻟﻤﺠﻤﻮع

أدوات اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺈﻋﺪاد أداة اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻷﺳﺮﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻘﺮات اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻣﻦ ) (30ﻓﻘﺮة وأﻣﺎم ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ )ﻧﻌﻢ ،أﺣﯿﺎﻧﺎً ،ﻻ(.
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ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺘﮭﺎ وھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﺆال اﻷول وھ ﻮ " :ﻣ ﺎ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻤﺴ ﺎﻧﺪة اﻷﺳ ﺮﯾﺔ ﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪارس
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات اﻟﻤﻘﺒﻮل ﺗﺮﺑﻮﯾﺎً؟"
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺴﺆال ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ ،واﺧﺘﺒﺎر "ت" ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻓﻖ اﻟﺠﺪول
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺟﺪول رﻗﻢ ) :( 4ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎه طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ
اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات اﻟﻤﻘﺒﻮل ﺗﺮﺑﻮﯾﺎ ً
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ

ت

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج

72.7

7.8

60

12.8

0.00

داﻟﺔ

ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) ( 0.00وھﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ
) ،( SPSSوﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ واﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ ،وھﺬه اﻟﻔﺮوق ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻓﺮاد
اﻟﻌﯿﻨﺔ ،أي أن ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻗﺪر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ.
ﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ
اﻷﻓﺮاد ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت وﺛﻘﺎﻓﺘﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ.
ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ھﺪف أﺳﺎﺳﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ،وﺗﺘﻔﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ )داﺟﻮ ﺳﺘﯿﻦ (1996 ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎطﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ ،وﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ دراﺳﺔ )ﺷﻌﻠﺔ ( 1999 ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ان اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤ ﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺜ ﺎﻧﻲ وھﻮ " :ھ ﻞ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻋﻼﻗ ﺔ داﻟ ﺔ إﺣﺼ ﺎﺋﯿﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟ ﺔ ) (α≤0.05ﺑ ﯿﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻼﻗﺎھﺎ طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ وﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ وﺟﮭ ﺔ ﻧﻈ ﺮ
اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات؟"
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺴﺆال ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط )اﻟﻌﻼﻗﺔ( ﺗﺴﺎوي ) (0.03وﺑﻤﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ )  (0.98وھﻮ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ) (SPSSﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھﻮ ) ( 0.05وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻼﻗﺎه طﻠﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ وﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ اﻟﺪراﺳﻲ.
ﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ داﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ وھﻮ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ذات اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻔﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺮة ﻣﮭﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ وﻟﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ ﻧﺮاه ﯾﺠﺪ وﯾﺠﺘﮭﺪ ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﯿﺢ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ان اﻟﻄﻼب ﺣﺮﯾﺼﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ وﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﻔﺘﺮات طﻮﯾﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ،وﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﻧﺠﺎز واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ أوﻻ ً ﺑﺄول،
وﻋﺪم إھﻤﺎﻟﮭﻢ ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت واطﻼﻋﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻊ اﻟﻤﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف .ﻛﻤﺎ أن ﻟﺪﯾﮭﻢ
ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻮ أﻓﻀﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .وأﯾﻀﺎ ً أن اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﯾﺤﻔﺰ اﻟﻄﻼب ﺑﺤﺜﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻌ ﻠﻮﻣﺎت.
وﺗﺘﻔﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ )ﺑﺮج وﻣﻜﻮﯾﻦ  (1989اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻣﻦ
اﻻﺳﺮة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ،وﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ دراﺳﺔ )اﻟﺴﻤﯿﻊ (1999 ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸ ﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻻ
ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.
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اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟ ﺚ وھﻮ " :ھ ﻞ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻋﻼﻗ ﺔ داﻟ ﺔ إﺣﺼ ﺎﺋﯿﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟ ﺔ ) (α≤0.05ﺑ ﯿﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ
واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟"
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺴﺆال ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر "ت" ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﺟﺪول رﻗﻢ ) : (5اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻨﻮع

ﺣﺠﻢ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻌﯿﻨﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ذﻛﺮ

31

73.03

8.01

اﻷﺳﺮﯾﺔ

اﻧﺜﻰ

30

72.43

7.71

اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ

ذﻛﺮ

31

70.84

11.61

اﻟﺪراﺳﻲ

اﻧﺜﻰ

30

74.53

15.99

اﻟﺒﯿﺎن

ت

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج

0.30

0.77

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

1.04

0.31

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

ﺗﺸﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﯿﺚ ﻗﯿﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ) (0.31 ،0.77وھﻤﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ) (0.05أي أن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ
اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎه اﻹﻧﺎث.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻓﻘﺪ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﺴﺮة ﻻ ﺗﻔﺮق ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﺮ أو اﻷﻧﺜﻰ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻣﺴﺎﻧﺪة أﺳﺮﯾﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ وﺗﻘﺎرب طﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ھﻮ ﻣﺎ ﺗﺠﻌﻞ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ و ﺟﻮد دﻋﻢ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻻﺳﺮة ﻟﻺﻧﺎث أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ،وﺗﻘﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ،وﺗﻠﻘﻲ ﻗﺪرا ً ﻛﺒﯿﺮا ً
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻹﻧﺎث اﻟﻠﻮم اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة ،وﻗﯿﺎم اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ طﻤﻮﺣﺎﺗﮭﻦ.
وﺗﺒﺪوا ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ وﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻹﻧﺎث أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺟﺪا ً ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل وأﻛﺜﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ً ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ا ﻻﺳﺮة ،ﻓﺎ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻷﺳﺮﯾﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﻟﮭﻦ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ ،ﺣﯿﺚ أن اﻹﻧﺎث أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺬﻛﻮر أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ً ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ دراﺳﺔ )ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ( 2000 ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ،طﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻣﻊ اﺳﺮھﻢ ،واﻟﻄﻼب اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ،وﺗﺘﻔﻖ
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ISSN: 2706-6495
ﻣﻊ دراﺳﺔ )اﻟﺸﻨﺎوي ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻌﻢ اﻟﺸﻨﺎوي زﯾﺪان (1998 ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻼب
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى طﻼب وطﺎﻟﺒﺎت اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑ ﻊ وھﻮ " :ھ ﻞ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻋﻼﻗ ﺔ داﻟ ﺔ إﺣﺼ ﺎﺋﯿﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟ ﺔ ) (α≤0.05ﺑ ﯿﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ
واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ؟"
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺴﺆال ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر "ت" ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺜ ﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ،
وﻛﺎن ذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺟﺪول رﻗﻢ ) : (6اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ
ﺣﺠﻢ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف

اﻟﻌﯿﻨﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

24

71.79

8.65

اﻷﺳﺮﯾﺔ

ﺧﺎرج اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

37

73.25

7.26

اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ

اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

24

71.21

15.06

اﻟﺪراﺳﻲ

ﺧﺎرج اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

37

73.59

13.29

اﻟﺒﯿﺎن

ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ

ت

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج

0.76

0.45

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

0.85

0.52

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

ﺗﺸﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ )اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أو ﺧﺎرج اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ( ﻣﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﯿﺚ ﻗﯿﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ) (0.52 ،0.45وھﻤﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ) (0.05أي ان
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ طﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ طﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎرب اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺎوى أﻏﻠﺐ أﻓﺮاد
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن ﻧﻈﺮﺗﮫ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ ﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺰﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻒ
أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل وﻗﯿﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﯿﺒﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺰ ﻣﻼء و ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻄﺒﯿﺔ وروح اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ان ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ.
وﺗﺘﻔﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻊ دراﺳ ﺔ )داج ﺳﺘﻮن ،(1996 ،وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ دراﺳﺔ )اﻟﺸﻨﺎوي ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺸﻨﺎوي
.(1998
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺨﺎﻣﺲ وھﻮ " :ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ داﻟ ﺔ إﺣﺼ ﺎﺋﯿﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟ ﺔ ) (α≤0.05ﺑ ﯿﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ
واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة؟"
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺴﺆال ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر "ت" ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻋﺪد أﻓﺮاد
اﻷﺳﺮة ،وﻛﺎن ذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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ﺟﺪول رﻗﻢ ) : (7اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة
اﻟﺒﯿﺎن

ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة

ﺣﺠﻢ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻻﻧﺤﺮاف

اﻟﻌﯿﻨﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

أﻗﻞ ﻣﻦ ) (5أﻓﺮاد “ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ”

36

72.79

7.50

اﻷﺳﺮﯾﺔ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ )  (5أﻓﺮاد “ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ”

25

72.01

8.37

اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ

أﻗﻞ ﻣﻦ ) (5أﻓﺮاد “ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ”

36

76.64

14.18

اﻟﺪراﺳﻲ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ )  (5أﻓﺮاد “ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ”

25

66.92

11.60

ت

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج

0.28

0.78

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

2.83

0.00

داﻟﺔ

ﺗﺸﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﺗﻌﺰي ﻟﻌﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ،ﺣﯿﺚ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) (0.78وھﻮ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ )  ،( 0،05أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﺘﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﺗﻌﺰي ﻟﻌﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة،
ﻓﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) (0.00وھﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ ) (0.05وھﺬه اﻟﻔﺮوق ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (5أﻓﺮاد “ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ" .ﻓﮭﻢ
ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ دراﺳﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ) (5أﻓﺮاد “ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ".
وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﺗﻮﻟﯿﮫ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻋﺪد أﻓﺮاد أﻗﻞ ﻣﻦ ) ،(5ﺣﯿﺚ أن اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ
ﻋﺪد أﻓﺮاد ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ) ( 5ﯾﻜﻮن اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﯾﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻨﺎء.
وﺗﺘﻔﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ )اﺑﻮ ھﻼل وﺗﻜﻨﺴﻮن ،(1990 ،وﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ دراﺳﺔ )داج ﺳﺘﯿﻦ.(1996 ،

ا ﻟﺘﻮﺻﯿﺎت:
ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أظﮭﺮت ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﻮاﺟﮭﺔ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وطﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،وﺗﺨﻠﯿﺼﮭﻢ ﻣﻨﮭﺎ ،و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺎﻵﺗﻲ:
 ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ. ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻷﺳﺮة ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،ودورھﺎﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮫ اﻟﻄﻼب ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ
اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ.
 ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﯿﻜﺘﺴﺐ اﻟﻄﻼب اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔﺑﮭﻢ ،وﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺸﻜﻼت دراﺳﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪﯾﮭﻢ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 أﺑﻮ ﻋﻼم ،رﺟﺎء ) .( 2005ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ،ط  :5اﻟﻘﺎھﺮة. أﺑﻮ ﻋﻤﺮة ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﻮاد ﻣﺮزق ) .(2012اﻻﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ ،ﻏﺰة.
 آدم ،ﺑﺴﻤﺎء ) .(2001اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺳﺮة ،ﻛﻠﯿﺔاﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ.
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 ﺑﺮادﻟﻲ ،دﯾﺎن وآﺧﺮون ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ – اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺸﺨﺺ وآﺧﺮون )  .(2000اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎتاﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ :اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
 ﺟﺎﻣﻞ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ) .( 2002طﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﮭﺎرات ﺗﻨﻔﯿﺬ وﺗﺨﻄﯿﻂ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ،دار اﻟﻤﻨﺎھﺞﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن ـ اﻻردن ،ط.2
 ﺣﻔﺼﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺪاد ) .(2004اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷ ﺳﺮي ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﺳﻤﻌﯿﺎﺑﻤﺮﻛﺰ اﻷﻣﻞ ﻟﻠﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ )ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة( ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺒﮭﺎ.
 ﺣﻤﺪان ،ﻣﺤﻤﺪ )  .(2006ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻌﻼﺟﮭﺎ ،ﻋﻤﺎن ،دار ﻛﻨﻮز اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. اﻟﺨﻄﯿﺐ ،ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ) .( 2003اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،أﺳﺴﮫ ،ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﮫ ،ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ:اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
 اﻟﺨﻠﯿﻠﻲ ،أﻣﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ) .(2005إدارة اﻟﺼﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،ﻋﻤﺎن ،دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ. داﻏﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺑﻠﻘﯿﺲ )  .(2001اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ،ط  ،1اﻟﺮﯾﺎض :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﯿﻜﺎن. اﻟﺪھﺮي ،ﺻﺎﻟﺢ واﻟﻜﺒﯿﺴﻲ ،وھﯿﺐ ﻣﺠﯿﺪ )  .(2000ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم ،دار اﻟﻜﻨﺪي ،إرﺑﺪ :اﻻردن. اﻟﺮازﺣﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث ﻋﺒﺪه ) .(2001ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﯿﺎري ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻛﻔﺎءة ﻧﻈﺎم إﻋﺪاد اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷول ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮي :رؤﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ت واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮي.
 اﻟﺮواﺟﺒﺔ ،ﻋﺎﯾﺪة )  .(2000ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻌﻼﺟﮭﺎ ،ﻋﻤﺎن ،دار أﺳﺎﻣﺔ. ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻠﺤﻢ ) .(2000اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ،ط.1 ﺷﺤﺎﺗﺔ ،ﺣﺴﻦ ) .(2004أدب اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ دراﺳﺎت وﺑﺤﻮث ،ط ،2اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ :اﻟﻘﺎھﺮة. ﺷﻮﯾﺦ ،ھﻨﺎء اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ) .( 2004اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻻتاﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮض أورام اﻟﻤﺜﺎﻧﺔ اﻟﺴﺮطﺎﻧﯿﺔ) ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ( ،ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة.
 اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺜﻮﻣﻲ ) .(2001ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي ،ﺑﻨﻐﺎزي ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺎﺗﺢ. اﻟﺼﺮاف ،ﻗﺎﺳﻢ )  .(2002اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﺪﯾﺚ ،اﻟﻜﻮﯾﺖ. اﻟﻄﺎﺋﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻤﯿﺪ وأﺑﻮﺑﻜﺮ ،ﺧﯿﺮ ﻣﯿﻼد ) .( 2007ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻼم و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ :دار اﻟﻮﻓﺎء.
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 ﺧﻼل ا ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺎم، ( ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ95) وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
. وﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ،( م2019-2020) اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ
 اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﺴﺎء:وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ
 وﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺮاﻣﺞ إرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ،اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿ ﻞ
.ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﯿﻒ
. اﻟﻨﺴﺎء، أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﯿﻒ، اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ

Psychosocial problems and methods of coping among Palestinian women in
the old city of Hebron
Abstract
The study aimed to identify the psychological and social problems and methods of
adaptation among Palestinian women in the old city of Hebron, in addition to revealing
whether there were statistically significant differences in the level of psychological and social
problems among Palestinian women in the old city in Hebron, due to the variables: woman's
job and age.
The sample of the study (95) consisted of Palestinian women in the old city of Hebron,
during the second semester of the academic year (2019/2020), and they were chosen using a
simple random sample method.
The study reached a set of results, the most important of which are: attention to the
psychological and social aspects of Palestinian women in the old city of Hebron, and the
allocation of mentoring programs for Palestinian women in the old city of Hebron to help
them with psychological and social compatibility and methods of adjustment.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ:
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﻟﮭﻦ دور ﻓﻌﺎل ورﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ،رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻜﺜﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟ ُﮭ ﻦ ،ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﺻﻌﺐ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﯿﺸﮭﻦ ،ﻓﮭﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت ﺗﻀﺮرا ً ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل ،وﻧﺴﺎء اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ُﻣﺎرﺳﺖ
ﺑﺤﻘﮭﻦ وﺣﻖ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﻦ ،وأراﺿﯿﮭﻦ أﺑﺸﻊ ﺻﻮر اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ واﻟﻘﺘﻞ واﻟﺤﺮق واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ،واﻷﺳﺮ ،واﻟﺘﺪﻣﯿﺮ ،واﻟﺘﺸﻮﯾﮫ ،وأﺛﺮت
ھﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﯾﻮﻣﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.
واﻷﺳﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﺑﻜﻞ ﺷﺮاﺋﺤﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﯿﻮخ وأطﻔﺎل وﺷﺒﺎب ورﺟﺎل وﻧﺴﺎء ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻷﺷﺪ أﻟﻤﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﮫ اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ھﻲ اﻷم واﻟﺰوﺟﺔ واﻻﺑﻨﺔ واﻷﺧﺖ ،ﻓﮭﻲ ا ﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ً ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل.
)ﻣﻘﺒﻞ وﯾﻮﻧﺲ.(2008 ،
وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻘﺪر ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 2020م ﺣﻮاﻟﻲ
)  (5.10ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮد؛ ﻣﻨﮭﻢ ) (2.59ﻣﻠﯿﻮن ذﻛﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(51%و) (2.51ﻣﻠﯿﻮن أﻧﺜﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(49%وﻛﺬﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋُﺸﺮ
اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺗﺮأﺳﮭﺎ ﻧﺴﺎء ،ﺣﯿﺚ ﺗﺮأس اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ) (11%ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ،ﺑﻮاﻗﻊ ) (12%ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
و) ( 9%ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة) .اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ(2019 ،
ﻓﺎﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﯾﻌﺎﻧﯿﻦ ﻣﻦ أوﺿﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﯿﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ واﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ،ﻣﺤﺎطﺔ ﺑﻨﻘﺎط ﺗﻔﺘﯿﺶ وﺣﻮاﺟﺰ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت داﺧﻞ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،ﯾﻘﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ ) (500ﻣﺴﺘﻮطﻦ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻟﻔﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،وھﺬا ﯾﻔﺮض ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ وﯾﻜﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ،وإﻣﺪادات اﻟﻤﯿﺎه )اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة .(2016 ،وﺗُﺘﺮ َﺟﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﺴﯿﺎﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﺘﮭﻚ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻄﺮد اﻟﻘﺴﺮي ﻟﮭﻢ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻨﺎھﻢ ،وﯾﻘﻮم
اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﻮن واﻟﺠﻨﻮد ﺑﻤﻀﺎﯾﻘﺔ وﺗﺨﻮﯾﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ وﻧﮭﺒﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،وﺗﻘﯿﯿﺪ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ،وﻋﺪم
ﻗﺪرة اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﺨﻮﻓﮭﻦ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎزﻟﮭﻦ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﻗﺎﺳﯿﺔ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ اﻟﻌﯿﺶ ﻓ ﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ طﺒﯿﻌﻲ،
وﻻ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ) .ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة.(2018 ،
وﺑﺴﺒﺐ ﻣﻀﺎﯾﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﯿﻦ واﻟﻘﻮات اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺮك اﻷھﺎﻟﻲ ﻟﻤﺴﺎﻛﻨﮭﻢ واﻟﺘﻮﺟﮫ ﻷﻣﺎﻛﻦ
أﺧﺮى ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ أو ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ،ﻹﯾﺠﺎد اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن ،ﻟﺘﺠﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
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اﻟﺤﯿﺎة )اﻟﮭﺎﻟﻮل . (2013 ،وھﺬا ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﯾﺘﻜﺒﺪن أﻋﺒﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
اﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮﻗﮭﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،واﻟﺴﻜﻦ ،واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ اﻟﻼﺋﻖ وﻟﻢ ﺷﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت) .اﻟﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن(2020 ،
إن إﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﻼل وﻋﻨﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﯿﻦ ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ واﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،أﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻒ أﻛﺜﺮ ﺳﻠﺒﯿﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒﯿﻦ أن ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻒ
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﯿﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﯿﻦ اﻟﺮﯾﻔﯿﺘﯿﻦ ،اﻟﺠﻔﺘﻠﻚ وﺑﺮدﻟﺔ )ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻤﺮأة(2018 ،
وھﺬه اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﯾﺸﮭﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺗﺮﻛﺖ آﺛﺎرھﺎ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎﺗﮭﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﺗﻌﺮﺿﮭﻦ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ واﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎدﻣﺔ.
اﻷﻣﮭﺎت ﯾﺘﺄﺛﺮن ﻛﺜﯿﺮا ً ﺑﻤﺎ ﯾﺸﺎھﺪﻧﮫ أو ﯾﻌﺎﯾﺸﻨﮫ ﻣﻦ أﺣﺪاث ﺻﺎدﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وأن اﻟﻤﺮأة ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﻮاطﻒ
اﻟﺮﻗﯿﻘﺔ واﻟﺸﻔﻘﺔ واﻟﺤﻨﺎن واﻟﺘﻌﺎطﻒ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن إدراك اﻷم ﻟﻠﺤﺪث اﻟﺼﺎدم ﯾﻠﻌﺐ دورا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺨﺎص واﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺤﺪث ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺎ ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ أو ﺿﻐﻮط أﺧﺮى ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺤﺪث،
ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻷم ،ﻣﻨﮭﺎ :ﻛﻮن اﻷزﻣﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أو ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،وﺗﻜﺮار اﻟﺤﺪث اﻟﺼﻌﺐ ،وﻛﻮن اﻟﺤﺪث ﻓﺮدﯾﺎ ً أو
ﺟﻤﺎﻋﯿﺎً ،ووﺟﻮد ﻋﺎﻣ ﻞ اﻟﻔﻘﺪان أو اﻟﺨﺴﺎرة ،واﻷذى اﻟﺠﺴﻤﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﮭﺪﯾﺪ اﻟﺤﺪث ﻟﺤﯿﺎة اﻷم) .ﺻﻮاﻟﻲ:2012،
.(30
إ ﱠن اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻷﻣﮭﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﻘﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﻖ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ وﺗﺆدي إﻟﻰ ﺳﻮء ﺗﻜﯿﻔﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ
ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ اﻟﺪراﺳﻲ وﺳﻠﻮﻛﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ) .اﻟﺸﯿﺦ.(849 :2011،
وھﺬا ﻣﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺘﺄﺛﺮون ﺑﺎﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن وإﻟﻰ
أﺣﺪاث ﻣﺆﻟﻤﺔ وﺿﻐﻮطﺎت اﻟﺤﯿﺎة ﯾﻮﻣﯿﺔ ﯾﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،واﻷﻛﺜﺮ
ﺗﺄﺛﺮ ھﻢ اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل Steel et al. ,2009).؛ Miller & Rasmussen,2009؛  Saxon, et al.2017؛
Arnoso& Cárdenas & Afonso, 2017؛ (Snoubar& Duman,2016
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻨ ﺴﺎء
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨ ﻠﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻀﻐﻮط واﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎدﻣﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﮭﺎ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﯿﻒ
ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﮭﺎ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﮭﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن.

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ أوﺿﺎع ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم
ﺑﮭﺎ اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﯿﻦ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎﺗﮭﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،وﺻﺤﺘﮭﻢ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ .وأﺛﺒﺘﺖ
اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل ،ﺗﺰداد اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋ ﻠﻰ اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﮫ) .ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ،(2018 ،وﺑﺴﺒﺐ ھﺬه اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﯿﺌﺔ ،ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﻔﺴﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺗﺴﻌﻰ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﮭﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه
اﻟﻤﺸﻜﻼت.
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ﻓﺘﻨﺤﺼﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻣﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﺪى
ا ﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ؟
وﯾﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ:
 ﻣﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ؟ ﻣﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ؟ ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ؟ ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺗﻌﺰي ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮات :ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ،واﻟﻌﻤﺮ.
 -ﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ا ﻟﺨﻠﯿﻞ؟

ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )  ( α≤0.05ﻓﻲ طﺮق اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﮭﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎتﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨ ﻠﯿﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة.
 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )  ( α≤0.05ﻓﻲ طﺮق اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﮭﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎتﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻌﻤﺮ.

أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ. اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ. اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎءاﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺗﻌﺰي ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮات :ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة واﻟﻌﻤﺮ.
 اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ. ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪةاﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ.

أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
أوﻻً :اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ:
 ﺗﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎءاﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ.
 دراﺳﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ذات اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ. دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ. ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ.ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ:
 ﻗﺪ ﺗﻔﯿﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺒﺼﺮھﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت.199
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 ﻗﺪ ﺗﻔﯿﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ. ﻗﺪ ﺗﺴﮭﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ إرﺷﺎدﯾﺔ وﻋﻼﺟﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪىاﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ.

ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻵﺗﯿﺔ:
 اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ :اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔاﻟﺨﻠﯿﻞ.
 اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ :اﻗﺘﺼﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ. اﻟﺤﺪ اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ :طﺒﻘﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ) (2019-2020م. -اﻟﺤﺪ اﻟﺒﺸﺮي :اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت.

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ إﺟﺮاﺋﯿ ﺎً :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ أداة اﻟﺪراﺳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻘﺪ أﻧﮭﺎ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،وﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺤﺼﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ) :ﺻﻮرة اﻟﺬات داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻣﺸﻜﻼت
ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ ،ﻣﺸﻜﻼت ﺳـﻠﻮﻛﯿﺔ واﻟﺪﯾـﮫ ،ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﺸﻜﻼت اﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺬات،
اﻟﻌـﺪوان ،ﺳـﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ(.
وﻣﺪرك وﻧﺴﺒﻲ ،ﯾُ َﻤﺜِّﻞ ﺗ َ َﻌ ِﺪّﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﱠﺔ،
واﻗﻌﻲ وﺿﺎﻏﻂ
 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﺟﺮاﺋﯿﺎً :ﻣﻮﻗﻒَ
ﱞ
َوﯾَﺘ َ َ
ﻄﻠﱠﺐ إﯾﺠﺎد اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮه ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ.
 -أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﯿﻒ إﺟﺮاﺋﯿﺎ ً :ھﻲ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﯿﮭﻦ

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
دراﺳﺔ )ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة :( 2018،ﺑﻌﻨﻮان "ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ واﻟﺴﻨﺪان :اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ،اﻻﺣﺘﻼل ،اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺑﻮي وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﺎﻻت دراﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﯿﻢ واﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﻞ" .اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ
واﻟﻜﻤﻲ ،واﺧﺘﯿﺮت ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﮭﻤﺸﺔ ﻏﻮر اﻷردن ،وطﻮﺑﺎس ،وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪة
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﯿﻞ ،وﻣﻦ أھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺗﻌﺮﺿﺎ ً ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮر اﻷردن وطﻮﺑﺎس ،ﻓﺤﺼﻞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ،واﻟﻌﻨﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أدﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ ،وأن ھﻨﺎك رﺑﻂ
ﺑﯿﻦ اﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﻔﯿﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻟﺪﯾﮭﻦ أزواج وﻋﺎﺋﻼت
وﺗﻌﺮﺿﻦ ﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﮫ ﻓﻲ
اﻷﺳﺮة أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻻﺣﺘﻼل ﺗﺰداد اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وأن اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
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اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻌﺰزان ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،وأن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً ،وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪاً،
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﯾﺴﺘﮭﺪﻓﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ.
دراﺳﺔ أرﻧﻮﺳﻮ ،وﻛﺎردﯾﻨﺎس ،وأﻓﻮﻧﺴﻮ ) (Arnoso& Cárdenas & Afonso, 2017ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻨﺰاع
اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎً :ﺻﻮت اﻟﻤﺮأة" ،ﺗﮭﺪف اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﻒ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ )  (935ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎت ﻣﻨﺘﻤﯿﺎت ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﺮﻗﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻋﻤﺎرھﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )(83-17ﻋﺎم ،وأﺟﺮﯾﺖ ﻣﻌﮭﻢ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻓﺮدﯾﺔ ،ﻣﻦ أھﻢ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻤﻤﻨﮭﺞ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮫ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،وﻛﺎن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺋﻢ ﻋﻠﯿﮭﻦ
وﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ،اﻟﺼﻤﺖ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺳﺮة واﻷﺣﺒﺎء ،وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺣﯿﺎة ﺑﮭﻢ،
اﺳﺘﻨﻜﺎر اﻻﺣﺪاث ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ دﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﻮى.
دراﺳﺔ ﺳﻜﺴﻮن وآﺧﺮون ) ( Saxon.2017ﺑﻌﻨﻮان "اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﻮرﺟﯿﺎ" ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺘﻀﺮرون ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﻮرﺟﯿﺎ وارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد .أﺟﺮي
ﻣﺴﺢ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺷﻤﻞ ) (3600ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ،ﺗﻢ ﻗﯿﺎس اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ،واﻻﻛﺘﺌﺎب،
واﻟﻘﻠﻖ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺒﯿﺎن ﻓﺤﺺ اﻟﺼﺪﻣﺎت ،واﺳﺘﺒﯿﺎن ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ ) ،(9-واﻟﻘﻠﻖ اﻟﻤﻌﻤﻢ واﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﺠﺮد اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻮﺟﺰة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .وﻣﻦ أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ارﺗﺒﻄﺖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ
ً
ارﺗﺒﺎطﺎ وﺛﯿﻘًﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ .وارﺗﺒﻄﺖ
ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻜﺎھﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺪﯾﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ،واﻟﺤﺮﻣﺎن ،وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺲ ،وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺨﺪرة ،واﻟﻘﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﯿﺔ .اﺧﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ا ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ  8ﻣﻦ  15اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ.
دراﺳﺔ )ﺷﺤﺎدة وآﺧﺮون :(2016 ،ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺒﺲ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻨﺴﺎﺋﮭﻢ" ،ﺣﻮل
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺎب اﻟﺰوج ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ ﺷﺒﮫ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) (28واﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﺲ )اﻷﻋﺮاض اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻘﻠﻖ واﻟﺨﻠﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻛﺘﺌﺎب( ،ووزﻋﺖ ھﺬه اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ ) (183زوﺟﺔ اﺳﯿﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﻲ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ) (177زوﺟﺔ ﻟﻢ ﯾﺨﺘﺒﺮ ازواﺟﮭﻦ او اﺣﺬ ﻗﺮﯾﺐ ﻋﻠﯿﮭﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺳﺠﻮ ن اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ .وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻷﻋﺮاض اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ وأﻋﺮاض اﻻﻛﺘﺌﺎب واﻷﻋﺮاض
اﻟﻌﺎﻣﺔ ظﮭﺮت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﺪى زوﺟﺎت اﻷﺳﺮى اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ً واﻵﺗﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻦ أﺑﻨﺎء.
دراﺳﺔ ﺻﻨﻮﺑﺮ ودوﻣﺎن ) ( Snoubar& Duman,2016ﺑﻌﻨﻮان" ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺤﺮوب واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء
واﻷطﻔﺎل ﻓ ﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ :اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ" ،ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮب واﻟﺼﺮاع ،ﻛﻤﺎ وﯾﻜﺘﺸﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﮭﺎ ،اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل ھﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ً ﻣﻦ أﺣﺪاث اﻟﺤﺮب واﻟﺼﺮاﻋﺎت
وھﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺗﻌﺮﯾﺾ اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄدوار
ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺟﻮر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل ﻣﺸﺎﻛﻞ
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ﺻﺤﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺠﺰ ،اﻟﻤﺮض اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ اﻷﻏﺬﯾﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ،وﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﻔﺴﯿﺔ واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺼﺪﻣﺔ.
دراﺳﺔ )ﺷﺤﺎدة وآﺧﺮون (2015 ،ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﯾﻮاﺟﮭﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺣﺒﺲ اﻟﺰوج" ﻗﺎم
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ) (16زوﺟﺔ اﺳﯿﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،و ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﻜﯿﻔﻲ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت ,وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة زوﺟﺔ اﻻﺳﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﮭﺎ ا ﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﯾﺆدي اﻟﻰ
اﻻﺣﺒﺎط ﻟﮭﺎ وﺗﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﻣﻊ أﺑﻨﺎءھﺎ وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ھﺬه اﻟﻨﺴﺎء آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺨﺮوج واﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻣﻊ ھﺬه اﻻزﻣﺔ
وھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ) اﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﺘﻘﺒﻞ ،اﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺄﻣﻮر أﺧﺮى أو اﻻﻟﺘﮭﺎء و اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ(.
دراﺳﺔ )وﺗﺪ وﻣﺼﻄﻔﻰ :(2015 ،ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺪى اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪﯾﻦ ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﺟﺮاء اﻟﻤﻮت
اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﻘﺪس ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﺗﺪﯾﻨﮭ ﻢ وظﺮوف وﻓﺎة أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ" ،ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻓﻲ ﻣﺪى اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪﯾﻦ أﺑﻨﺎءھﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﻘﺪس ﺟﺮاء اﻟﻤﻮت اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
ﺗﻌﺰى إﻟﻰ ﻣﺪى ﺗﺪﯾﻨﮭﻢ ،واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة .وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺘﮫ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺪراﺳﺎت ،ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ) (298ﻣﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻘﺪوا أﺑﻨﺎءھﻢ ﺟﺮاء اﻟﻤﻮت اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ وأﺑﺪوا اﺳﺘﻌﺪادھﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطﻖ :اﻟﻘﺪس ،وﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ،واﻟﺨﻠﯿﻞ ،ورام ﷲ ،وﻧﺎﺑﻠﺲ ،وأرﯾﺤﺎ ،ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺪن وﻗﺮى
وﻣﺨﯿﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﻘﺪس .وﻗﺪ ﺻﻤﻢ اﺳﺘﺒﯿﺎن أﻋﺪ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وأﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻓﻲ
ﻣﺪى ﺗﻜﯿﻒ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ ﻣﺪى ﺗﺪﯾﻨﮭﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻜﯿﻒ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة ،ﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ ﺑﺄن اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﯿﻔﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻷﻗﻞ ﺗﺪﯾﻨﺎ ً،
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﺑﺄن اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪﯾﻦ أﺑﻨﺎءھﻢ ﺟﺮاء اﻟﻤﻮت اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺸﮭﺎد ﯾﻠﯿﮭﺎ اﻟﻐﺮق واﻟﻘﺘﻞ ،ھﻢ أﻗﻞ ﺗﻜﯿﻔﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ
اﻟﻔﺎﻗﺪﯾﻦ أﺑﻨﺎءھﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض وأﺳﺒﺎب أﺧﺮى.
دراﺳﺔ )اﻟﺒﺪري :(2014 ،ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ
إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ,وﻗﺪ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ،ﺗﻜﻮﻧﺖ
اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ )  (106طﻔﻞ وطﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ ) ( 11-13ﻋﺎم )  (54إﻧﺎث (52 ) ،ذﻛﻮر ،وﻛﺎﻧﺖ أدوات اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﻮاﻓﻖ
اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ,ﻣﻘﯿﺎس ﻟﻐﺔ اﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء ،وﻗﺪ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﯿﻦ واﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺪي اﻻﺗﺰان اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﯿﻦ وﻓﻲ ﺑﻌﺪي اﻟﻘﻠﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﺎت ،وﺟﻮد
ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎطﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ اﻵﺑﺎء واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ وا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺑﻨﺎء.
دراﺳﺔ ) :(Khamis,2014ﻋﻨﻮان "اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺼﺪﻣﺔ اﻟﺤﺮب واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻷطﻔﺎل" ،وھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ
واﻟﻌﺼﺎﺑﯿﺔ ﻟﺪى اﻷطﻔﺎل ﻣﻘﺪﻣﺎً ،ﺑﺪراﺳﺔ أﺛ ﺎر اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﯿﺎس ا ﻟﺼﺪﻣﺔ ،ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻌﺼﺎﺑﯿﺔ،
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ) (205ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ وأطﻔﺎﻟﮭﻢ ،وأﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ
ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﺪى أطﻔﺎﻟﮭﻢ ،وﺟﻮد اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﯿﻤﺖ اﻟﻀﯿﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻶﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت ﺑﺄﻋﺮاض ) (90%ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎده )اﻟﻮﺳﻮاس
اﻟﻘﮭﺮي ،اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص ،اﻻﻛﺘﺌﺎب ،اﻟﻘﻠﻖ ،اﻟﮭﻮس ،اﻟﺮﻋﺐ ،ﺟﻨﻮن اﻟﻌﻈﻤﺔ ،ﺿﻼﻻت اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ( ،ﺣ ﺼﻮل اﻷطﻔﺎل
ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻌﺼﺎﺑﯿﺔ وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺼﺎﺑﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ.
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دراﺳﺔ )اﻟﮭﻠﻮل وﻣﺤﯿﺴﻦ (2013 ،ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺼﻼﺑﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﺎﻗﺪة اﻟﺰوج" .ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة
واﻟﺼﻼﺑﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﺎﻗﺪة اﻟﺰوج ،ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ) ،(7194وﺗﻢ أﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ ) (129اﻣﺮأة ﻣﻤﻦ
ﻓﻘﺪن أزواﺟﮭﻦ ،وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة ،واﻟﺼﻼﺑﺔ
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت اﻷدوات وﺻﺪﻗﮭﺎ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وأظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ذات
دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺼﻼﺑﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة ﻓﺎﻗﺪة اﻟﺰوج ،ﻛﻢ أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺼﻼﺑﺔ ﺗﻌﺰى ﻟﻨﻮع اﻟﻔﻘﺪان )ﺷﮭﯿﺪ -ﻏﯿﺮ
ﺷﮭﯿﺪ( ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ وﺟﺪت ﻓﺮوق ﻓﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺰى ﻟﻨﻮع اﻟﺴﻜﻦ ) ﻣﺴﺘﻘﻞ -ﻣﺸﺘﺮك( ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻋﻦ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻓﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﺎﻗﺪة اﻟﺰوج ﺗﻌﺰي ﻟﻠﻌﻤﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﺒﯿﺮات اﻟﺴﻦ.
دراﺳﺔ )زﻗﻮت و أﺑﻮ دﻗﺔ :(2012 ،ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮرات اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت اﻟ ﻠﻮاﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ
ﻟﻠﺴﺠﻦ واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ،ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮرات اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ
ﻟﻠﺴﺠﻦ واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ،اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ واﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻗﺪ
ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ ﻗﺼﺪﯾﮫ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ)  ( 48أﺳﯿﺮة ﻣﺤﺮرة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ) 2011 -1967م( ﺗﺘﺮاوح اﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ)  ،(71 -33وﻗﺪ
أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﺳﯿﺮات ﺑﻠﻎ )  ،(67.1%ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ ا ﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺟﻮھﺮﯾﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻸﺳﯿﺮات ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺟﻮھﺮﯾﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ً ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﺳﯿﺮات ،وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ً ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸ ﺳﯿﺮات.
دراﺳﺔ ﻛﻮﯾﻦ ) :(Quinn M.Pearson,2011ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺎس دور ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﺋﺪ واﻟﺮﺿﺎ
اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﺮﺿﺎ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﻲ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،واﺣﺘﻮت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ) (155اﻣﺮأة ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﯾﻌﻤﻠﻦ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ .وﻣﻦ
أھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﮫ أرﺗﺒﻂ ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﺋﺪ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﺮﺿﺎ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﻲ ﺑﯿﻨﻤﺎ أرﺗﺒﻂ
اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ً ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ .وأﺷﺎر ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ إﻟﻰ أن دور ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺰاﺋﺪ ﻛﺎن اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﻗﻮى اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ.
دراﺳﺔ ارﻓﯿﻨﺞ ) :(Irving,2009ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إ ﻟﻰ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،واﺳﺘﮭﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أرﯾﺤﺎ ﯾﻌﻤﻠﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ،
وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻲ اﺗﺤﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ أرﯾﺤﺎ ،وأظﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻈﺮوف ﺑﻐﺎﯾﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ وﻓﻲ ﻧﻈﺮة أﻗﻞ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﮭﺎ ورﻓﻀﮭﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺎ ً وزﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﺑﯿﻨﮭﻦ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﺎ ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻛﺜﯿﺮا ً ﻓﻲ ظﺮو ف اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻷﻧﮭﻦ ﺑﺎﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﯾﻌﻤﻠﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ وﺗﺤﺖ اﻟﻘﯿﻮد اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس – وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺮﺟﺎل ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺠﻼت
اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺬﻛﻮر اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ.

ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وإﺟﺮاءاﺗﮭﺎ:
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ﺗﻤﮭﯿﺪاً ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﯿﺘﻢ ھﻨﺎ ﻋﺮض ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وأھﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺸﺘﻤ ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪِّراﺳﺔ
وﻋﯿِّﻨﺘﮭﺎ ،ووﺻﻔﺎ ً ﻷدواﺗﮭﺎ ،واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﱠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﱠﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ،وذﻟﻚ
ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ،وھﻮ ﻣﻨﮭﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺜﯿﱠﺔ اﻟﺘِّﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ،وﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﺗﺤﻠﯿﻼً ﻛﺎﻓﯿﺎ ً ودﻗﯿﻘﺎ ً ﻻﺳﺘﺨﻼص دﻻﻟﺘﮭﺎ ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أو ﺗﻌﻤﯿﻤﺎت ﻋﻦ
ﱠ
اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﺤﻞ اﻟﺪِّراﺳﺔ ،وﺑ ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﯿﻒ
ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ.

ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم )2019-2020م(.

ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ )  (95ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ،ﺧﻼل اﻟﻌﺎم )2020-2019م(،
وﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ،واﻟﺠﺪول ) ،(1ﯾﻮﺿﺢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻤﺘﻐﯿﺮاﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺟﺪول ) :( 1ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ

اﻟﻤﺴﺘﻮى

اﻟﻌﺪد

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

ﺗﻌﻤﻞ

72

%76

ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة

اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻻ ﺗﻌﻤﻞ

23

%24

أﻗﻞ ﻣﻦ ) (30ﺳﻨﺔ

32

%34

ﻣﻦ ) (45-30ﺳﻨﺔ

32

%34

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (45ﺳﻨﺔ

31

%33

أداة اﻟﺪراﺳﺔ:
اﻋﺘﻤﺎدا ً ﻋﻠﻰ أدﺑﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺨﺒﺮاء ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﯿﺎﺳﺎن ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ:
اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻷول :ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺟﻠﻮﺑﯿﺮج & ھﯿﻠﻠﯿﺮ (1979 ،ھﻮ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻔﺴﻲ ﯾﻘﯿﺲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وھﻮ
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﻔﺤﻮص ﺑﺘﻌﺒﺌﺘﮫ ذاﺗﯿﺎً ،وھﻮ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ) (28ﻋﺒﺎرة ،وﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور وﻛﻞ ) (7ﻋﺒﺎرات ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﻮر
ﻣﻌﯿﻦ ،وھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﻋﺮاض اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ ،واﻟﻘﻠﻖ ،واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،واﻻﻛﺘﺌﺎب ،ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﯾﺘﻢ إﺟﺎﺑﺘﮭﺎ ب )ﻻ
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ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق( ﺗﺄﺧﺬ ﻗﯿﻤﺔ )  ،( 0إﻟﻰ إﺟﺎﺑﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﺗﺄﺧﺬ ﻗﯿﻤﺔ )) (3ﺳﺘﯿﺮﻟﻨﺞGoldberg & Hillier, ) .(2011 ,
.(Shehadeh et al, 2016) ،(Thabet, 2005) ،(Sterling, 2011) ،(1979
ﺗﺮﺟﻤﺖ ھﺬه اﻷداة ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ) ،ﺛﺎﺑﺖ (2005 ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ )ﺷﺤﺎدة
وآﺧﺮون(2016 ،
اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﻜﯿﻒ )ﻛﺎرﻓﺮ (1997 ،ﯾﺤﺘﻮي ھﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ ) (28ﻋﺒﺎرة ﻛﻞ ﻋﺒﺎرﺗﯿﻦ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ
أﻧﻮاع اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ  ،ﯾﺘﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﯿﺎر واﺣﺪ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﺧﯿﺎرات وھﻲ ﻟﻢ أ ﻋﻤﻞ ھﺬا ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً
وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ) ،(1أﻓﻌﻞ ھﺬا اﻟﺸﻲء ﻗﻠﯿﻼً وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ )  ،(2وأﻓﻌﻞ ھﺬا اﻟﺸﻲء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ) ،(3وأﻓﻌ ﻞ ھﺬا اﻟﺸﻲء ﻛﺜﯿﺮ
وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ) ،( 4ﺛﻢ ﯾﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ إﺟﺎﺑﺘﯿﻦ ﻟﯿﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻷﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ) .ﺷﺤﺎدة وآﺧﺮون(2015 ،

ﺻﺪق اﻷداة:
ﻋﺮﺿﺖ أداﺗﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ واﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ اﻟﻨﻔﺴﯿﯿﻦ ،وأﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺎت
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ،وأوﺻﻮا ﺑﺼﻼﺣﯿﺘﮭﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮭﺎ .وﻗﺪ أﺟﺮﯾﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت وﺗﻢ
إﺧﺮاج اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﺼﻮرﺗﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ.

ﺛﺒﺎت اﻷداة:
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت أداﺗﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺜﺒﺎت ﻓﺒﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮫ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات
اﻷداة اﻷوﻟﻰ )ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ) ( 0.97وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﺒﺎت ﺗﺆﻛﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷداة.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿ ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ أﻟﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات اﻷداة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﻜﯿﻒ( )  (0.86وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﺒﺎت
ﺗﺆﻛﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷداة.

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ:
ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أدﺧﻠﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺤﺎﺳﺐ ﻟﺘﻌﺎﻟﺞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) ،(SPSSوﻗﺪ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ،واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮزوﻧﺔ ،واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ،واﺧﺘﺒﺎر )ت( ،وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻷﺣﺎدي.

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ:
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﺬي ﻧﺼﮫ :ﻣﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ؟
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺴﺆال ،اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات ﻛﻞ ﻣﺠﺎل
ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﯿﺰان اﻵﺗﻲ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺎت:
ﺟﺪول ) :(2ﻣﯿﺰان اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺎت
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت

أﻗﻞ ﻣﻦ أو ﯾﺴﺎوي %50

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ %50

ﻏﺎﻟﺒﺎ ً

وﺗﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪاول )  ( 6 ،5 ،4 ،3اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ.
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻀﻐﻮطﺎت
اﻟﺠﺪول ) :(3اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ وﻓﻖ اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻀﻐﻮطﺎت.
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ

اﻟﻔﻘﺮة

#
1

اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

2.21

0.760

%44

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

2

دﻋﻢ آﻟﻲ.

2.41

0.822

% 48

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

3

ﺗﺨﻄﯿﻂ.

2.44

0.804

%49

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

4

اﻟﻘﺒﻮل.

2.92

0.706

%58

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

5

دﻋﻢ ﻋﺎطﻔﻲ.

2.42

0.586

%48

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

6

إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ.

2.85

0.786

%57

ﻏﺎﻟﺒﺎ ً

7

اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ.

2.77

0.656

%55

ﻏﺎﻟﺒﺎ ً

8

اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺪﯾﻦ.

2.66

1.02

%53

ﻏﺎﻟﺒﺎ ً

ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول ) (3إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﺮة ) (4واﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ "اﻟﻘﺒﻮل" ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ) ،(2.92وﺣﺎزت
اﻟﻔﻘﺮة ) ( 1واﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ "اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ" ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ إذ ﺑﻠﻎ ).(2.21
اﻟﺠﺪول ) :(4اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ،وﻓﻖ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ

اﻟﻔﻘﺮة

#
9

اﻋﺘﺰال اﻵﺧﺮﯾﻦ.

2.48

0.560

%50

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

10

اﻟﻨﻜﺮان.

2.21

0.824

%44

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

11

اﻟﺸﺮود.

2.78

0.384

%56

ﻏﺎﻟﺒﺎ ً

12

ﻟﻮم اﻟﻨﻔﺲ.

2.42

0.837

%48

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

13

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺤﻮل واﻟﻤﺨﺪرات.

2.27

0.815

%45

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

14

اﻟﺘﻨﻔﯿﺲ.

2.41

0.660

%48

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول ) (5إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﺮة ) ( 11واﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ "اﻟﺸﺮود" ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ) ،(78.2وﺣﺎزت
اﻟﻔﻘﺮة ) (10واﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ آﻟﯿ ﺔ "اﻟﻨﻜﺮان" ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ إذ ﺑﻠﻎ ) .(2.21
ﺟﺪول ) :( 6اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ،ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﻨﺎزﻟﯿﺎ ً ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
اﻟﺮﺗﺒﺔ

#

206

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ

01

04

اﻟﻘﺒﻮل.

2.92

0.706

% 58

ﻏﺎﻟﺒﺎ ً

02

07

إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ.

2.85

0.786

% 57

ﻏﺎﻟﺒﺎ ً

اﻟﻔﻘﺮة

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
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03

11

ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺬات.

2.78

0.384

% 56

ﻏﺎﻟﺒﺎ ً

04

06

اﻟﻔﻜﺎھﺔ.

2.77

0.656

% 55

ﻏﺎﻟﺒﺎ ً

05

08

اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺪﯾﻦ.

2.66

1.02

% 53

ﻏﺎﻟﺒﺎ ً

06

09

ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ.

2.48

0.560

% 50

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

07

03

ﺗﺨﻄﯿﻂ.

2.44

0.804

% 49

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

08

05

دﻋﻢ ﻋﺎطﻔﻲ.

2.42

0.586

% 48

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

09

12

ﻟﻮم اﻟﺬات.

2.42

0.837

% 48

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

10

02

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻋﻢ اﻷداﺋﻲ.

2.41

0.822

% 48

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

11

14

اﻟﺘﻨﻔﯿﺲ.

2.41

0.660

% 48

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

12

13

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد.

2.27

0.815

% 45

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

13

01

اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﻨﺸﻂ.

2.21

0.760

% 44

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

14

10

اﻻﻧﻜﺎر.

2.21

0.824

% 44

أﺣﯿﺎﻧﺎ ً

ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول )  (6إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﺮة ) (4واﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ " اﻟﻘﺒﻮل" ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ) ،(92.2وﺣﺎزت
اﻟﻔﻘﺮة ) (10واﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ " اﻟﻨﻜﺮان" ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ إذ ﺑﻠﻎ ).(2.21
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﮭﺎ " :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )  (α≤0.05ﻓﻲ طﺮق اﻟﺘﻜﯿﻒ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﮭﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة.
ﺟﺪول ) :(7ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر "ت" ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﯿﻦ؛ ﻟﻔﺤﺺ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة
اﺳﻢ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ

اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ

ﻋﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف

اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ

اﻻﺳﺘﻤﺎرات

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﻌﯿﺎري

ﺗﻌﻤﻞ

72

2.53

.475

ﻻ ﺗﻌﻤﻞ

23

2.49

.353

ﻗﯿﻤﺔ t

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

0.339

0.735

ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول ) ( 7إﻟﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ ) ( α≤0.05ﻓﻲ طﺮق اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﮭﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ" .إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
)  (0.735وھﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ) (α≤0.05ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ.
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﮭﺎ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) (α≤0.05ﻓﻲ طﺮق اﻟﺘﻜﯿﻒ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﮭﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻌﻤﺮ.
ﺟﺪول ) :(8اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻌﻤﺮ

#
1

اﻟﻤﺠﺎل
اﻷﻋﺮاض
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ﻧﻌﻢ

أﻗﻞ ﻣﻦ ) (30ﺳﻨﺔ

ﻣﻦ ) (45-30ﺳﻨﺔ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ )  (45ﺳﻨﺔ

اﻟﻮﺳﻂ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻮﺳﻂ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻮﺳﻂ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

5

%18.5

12

% 44.4

10

%37.0

اﻟﺪﻻﻟﺔ
0.129
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اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ

30.9

ﻻ

27

%39.7

20

% 29.4

21

ﻧﻌﻢ

6

%21.4

10

% 35.7

12

ﻻ

26

%38.8

22

% 32.8

19

ﻧﻌﻢ

0

%0.0

1

%100.0

0

%0 .0

ﻻ

32

%34.0

31

% 33.0

31

33.0

ﻧﻌﻢ

6

%28.6

12

% 57.1

3

%14.3

ﻻ

26

%35.1

20

% 27.0

28

%37.8

ﻋﺪم اﻛﺘﺌﺎب

0

% 0 .0

5

% 83.3

1

%16.7

اﻛﺘﺌﺎب

32

%36.0

27

% 30.3

30

%33.7

%

2

%42.9

اﻟﻘﻠﻖ

0.203

%28.4
اﻟﺨﻠﻞ

3

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

4

%

اﻻﻛﺘﺌﺎب

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

0.370

0.025
0.025

ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول ) ( 8إﻟﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ " ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ ) (α≤0.05ﻓﻲ طﺮق اﻟﺘﻜ ﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﮭﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻌﻤﺮ" ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻮﺣﻆ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي اﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻟﺘﺤﺪﯾﺪ
اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد اﻻﻛﺘﺌﺎب ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻟﻔﻘﺮات ﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ) .(9

ﺟﺪول ) :( 9اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ.
ﻋﺪم اﻛﺘﺌﺎب
اﻟﻤﺠﺎل

#

اﻛﺘﺌﺎب
اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف

اﻟﻮﺳﻂ

اﻻﻧﺤﺮاف

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻤﻌﯿﺎري

1

ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺬات.

1.55

0.44

1.33

0.65

0.326

2

اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﻨﺸﻂ.

1.75

0.49

1.63

0.69

0.383

3

اﻻﻧﻜﺎر.

0.88

0.92

1.40

0.82

0.004

4

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد.

0.30

0.95

.04

0.22

0.097

5

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎطﻔﻲ.

1.40

0.88

1.24

0.91

0.677

6

ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ.

1.35

0.53

1.10

0.93

0.497

208

اﻛﺘﺌﺎب

www.ajrsp.com

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ | اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر | ﺗﺄرﯾﺦ اﻹﺻدار2020-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
اﻛﺘﺌﺎب

7

اﻟﺘﻨﻔﯿﺲ.

1.35

0.42

1.85

0.76

0.003

8

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻋﻢ اﻷداﺋﻲ.

1.65

1.16

1.58

0.81

0.745

9

إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ.

1.95

0.64

1.87

0.81

0.779

 10ﻟﻮم اﻟﺬات.

1.75

0.95

1.19

0.86

0.109

 11اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ.

2.00

0.62

2.30

0.66

0.243

 12اﻟﻘﺒﻮل.

2.25

0.68

2.05

0.76

0.457

 13اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺪﯾﻦ.

2.20

0.52

2.55

0.64

0.004

اﻛﺘﺌﺎب

 14اﻟﻔﻜﺎھﺔ.

0.55

0.63

1.41

0.77

0.272

اﻛﺘﺌﺎب

ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول )  (9أن آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺘ ﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻣﻤﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺌﺎب ھﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ )ﻟﻮم اﻟﻨﻔﺲ ،واﻟﺘﻨﻔﯿﺲ،
واﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺪﯾﻦ ،واﻟﺪﻋﺎﺑﺔ(.

اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت:
-

اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ.

-

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺮاﻣﺞ إرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻜﯿﻒ.
اﺧﺘﯿﺎر اﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ وﻧﻔﺴﯿﯿﻦ ﻣﺪرﺑﯿﻦ ﻣﮭﻨﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ

-

ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ.
إﻗﺎﻣﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ.

-

اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدر:
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ) .(2016اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺨﻠﯿﻞ ،اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ،ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

-

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
 اﻟﺒﺪري ،اﯾﻤﺎن ﻋﺒﺎد ) .(2014اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ،ص ص .1605-1585
 زﻗﻮت ،ﺳﻤﯿﺮ وأﺑﻮ دﻗﺔ ،ﻣﺮﯾﻢ )  .(2012اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﺳﯿﺮات اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت اﻟﻤﺤﺮرات ﺑﻘﻄﺎعﻏﺰة ،ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.
 اﻟﺸﯿﺦ ،ﻣﻨﺎل ) .(2011أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺿﻄﺮاب اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات،دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺪى اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﺤﻮادث ﺳﯿﺮ ) (9-12ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻣﺸﻖ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
دﻣﺸﻖ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ.
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 ﺻﻮاﻟﻲ ،ﺳﮭﯿﻠﺔ ﻓﺎﯾﺰ )  .(2012ﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺼﻮرة اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﺸﺔ ﻟﻸﺣﺪاث ﺧﻼل اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﻏﺰة وﻋﻼﻗﺘﮭﺎﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻛﺮب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﮭﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ ،ﻛﻠﯿﺔ ا ﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
 ﻋﻘﯿﻼن ،ﻧﮭﺎد ﻣﺤﻤﻮد ) .(2011اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺪﯾﻨﻲ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮﺑﻐﺰة  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
 اﻟﻜﺤﻠﻮت ،أﻣﺎﻧﻲ ) .(2011دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻏﺰة  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
 ﻧﺎﺻﯿﻒ ،ﺟﻤﯿﻞ ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺎﻟﺢ ) .(2009ﺻﺮاع اﻷدوار ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺷﻤﺎل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔوﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس :ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
 اﻟﮭﺎﻟﻮل ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،وﻣﺤﯿﺴﻦ ،ﻋﻮن ) .(2013اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺼﻼﺑﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﺎﻗﺪة اﻟﺰوج ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ،اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ )  ،(27اﻟﻌﺪد ) ،(11ص
).(2236-2208
ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ) .(2018ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ واﻟﺴﻨﺪان :اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ،اﻻﺣﺘﻼل ،اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺑﻮي،
وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﺎﻻت دراﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﯿﻢ واﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﻞ ،ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة،
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
 اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن " دﯾﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ" ) .(2020ورﻗﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ أوﺿﺎع اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎت ،2018ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
 وﺗﺪ ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ وﻣﺼﻄﻔﻰ ،روان ) .(2015ﻣﺪى اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪﯾﻦ ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﺟﺮاء اﻟﻤﻮتاﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﻘﺪس ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﺗﺪﯾﻨﮭﻢ وظﺮوف وﻓﺎة أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح،
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(29اﻟﻌﺪد  ،1ص ).(116-144
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺗﻤﺤﻮر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل دراﺳﺔ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ،
ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺘﮭﺎ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ أو اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺤﺚ )اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة واﻗﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ .وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎطﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎر ﻧﺔ أدوات
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﻣﺪى اﻧﺴﺠﺎﻣﮭﺎ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ودراﺳﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد
ﻓﺮوﻗﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.
أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﺑﻌﺾ أدواﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻼءم ﺑﺼﯿﻐﺘﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؛
إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاءﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ أھﺪاف وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﯾﺠﺐ
أن ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ؛ ﻻﺧﺘﻼف ﻣﺒﺎدئ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛ ٍّﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻮاﺟﮫ
ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﯾﺘﻤﺜﻞ أﺑﺮزھﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻷدوات ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ وﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
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The relationship of Islamic banks with central banks and the money market
in the countries of the GCC

Abstract
In this research, we study the nature of the relationship of Islamic banks with central banks in
the countries of the Gulf Cooperation Council. We aim to identify the reality of banking
supervision tools on Islamic banks and their suitability to the characteristics of Islamic banks,
and to identify the challenges faced by Islamic banks when dealing with central banks or the
money market.
We adopt the inductive method by reading the reality of banking supervision of Islamic banks
in the countries of the Gulf Cooperation Council, and identifying the regulatory tools used by
central banks. As well as deductive by comparing the traditional banking supervision tools
and the extent of their compatibility with the characteristics of Islamic banking, and studying
and explaining the difference in the case of fundamental differences between them.
Our results show that the traditional banking systems and some of their tools cannot be
applied in their traditional form to Islamic banks, as they must be aligned with the objectives
and characteristics of Islamic banking, and that the relationship of Islamic banks with central
banks must be different because of the different principles and characteristics of each. Also,
Islamic banks face challenges through dealing in the money market, the most prominent of
which is the incompatibility of most of these tools with their characteristics and principles.
Keywords: .Islamic banks, the money market

: ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺸﻜﻠﺘﮫ-1
دورا ﻣﺤﻮرﯾﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول ﺑﺸﻜﻞ
ً  وﺗﺆدي،ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ
–  وﻷن اﻟﺒﻨﻮك – ﻣﺎ ﻋﺪا اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔً أم إﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك،ﻋﺎم
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ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻣﻮال اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺒﻨﻚ ،ﻛﺎن ﺿﺮورﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ؛ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ أﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أھﺪاف أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﺻ ّﻤِﻤﺖ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻷدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﯾﻼﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ُ
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺿﺒﻄﮭﺎ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ،وﻣ ِْﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻓﺈن
آﺛﺎرا ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ً ﻣﻊ
إﺳﻘﺎط ھﺬه اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﺪ أﻟﺤﻖ ً
ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻮﺳﻌﮭﺎ ،وھﺬه اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ؛ إذ إن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ وظﺎﺋﻔﮭﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﺨﺼﯿﺺ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﮭﺎ ،أو ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ ،أو رﺑﻤﺎ إﻋﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﻻﺷﺘﺮاطﺎت ،أﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ.
وﻗﺒﻞ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﯾﺤﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وھﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي،
وﺳﻮق اﻟﺨﺼﻢ ،وﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل ،وﯾﺘﺸﺎﺑﮫ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻊ ﺳﻮق اﻟﺨﺼﻢ ﺣﯿﺚ
اﻋﺘﺒﺮھﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺳﻮﻗًﺎ واﺣﺪًا ،وﯾﻜﻤﻦ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ أن اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ھﻲ
اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺨﺼﻢ ھﻲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،ﺳﻮاء
ﻛﻤﺒﯿﺎﻻت أو ﺳﻨﺪات إذﻧﯿﮫ ،وﯾﺮﺟﻊ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي وﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻰ أن اﻷﺧﯿﺮ ﯾُﻌﺘﺒَﺮ ﺳﻮﻗًﺎ
ﻟﻠﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ) ،(long term loansﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﯾُﻌﺘﺒَﺮ ﺳﻮﻗًﺎ ﻟﻠﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
.

)) (short term loansﺷﮭﺎب ﻣﺤﻤﻮد ،2000 ،ص(138-137

ﻌﺮف )اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ( ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﺻﺪارھﺎ أو ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ،وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
وﺗ ُ ﱠ
واﺣﺪة أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ) ،(Treasury Billsواﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ) Commercial
 ،(Papersوﺷﮭﺎدات اﻹﯾﺪاع اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول )(Lee, Cheng & (Negotiable Certificates of Deposit
) Lee, Alice, 2006وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ،
ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،وأﺑﺮز اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﻮق ھﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،واﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،وﯾﻠﻌﺐ
ﻘﺘﺮﺿﯿﻦ )ﺣﺪة ،2006 ،ص، (11
ﻘﺮﺿﯿﻦ واﻟ ُﻤ
اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة وﺑﯿﻮت اﻟﺨﺼﻢ ً
ِ
دورا ﺟﻮھﺮﯾﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ وﺳﻄﺎء ﺑﯿﻦ اﻟ ُﻤ ِ
ﻧﻈﺮا ﻻﻧﺨﻔﺎض آﺟﺎﻟﮭﺎ.
ﻛﻤﺎ أن درﺟﺎت اﻟﻤﺨﺎطﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﻮق ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق؛ ً
وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ ھﻲ ﺳﻮق ﺗﺪاول رؤوس اﻷﻣﻮال ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ
ﻟﻠﺴﯿﻮﻟﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ )اﻷطﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺮض اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ( ،وﻣﻨﺎﻓﻊ )اﻷطﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ( ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة،
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷطﺮاف اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻓﻮاﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ،وﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﻨﻔﻌﺘﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻮاﺋﺪ رﺑﻮﯾﺔ ﺻﺮﯾﺤﺔ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ً
ﻣﺜﻼ.
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻨﺒﺜﻖ ﺗﺴﺎؤل ھﺎم ﺗﻤﺜﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ:
ﻣﺎ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ؟
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اﻟﺒﺤﺚ ،وھﻲ:
 ھﻞ ﺗﺘﻌﺎرض ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻊ أھﺪاف وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؟ ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ وﺳﺎﺋﻞ وأدوات رﻗﺎﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ؟ -ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ أدوات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؟

 -2ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﯾﻤﻜﻦ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﺎ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ؟
وﯾﺘﻔﺮع ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﯿﺲ ،ﺗﺴﺎؤﻻت ﻓﺮﻋﯿﺔ ،وھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ھﻞ ﺗﺘﻌﺎرض اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؟ ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ وﺳﺎﺋﻞ وأدوات رﻗﺎﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ؟ -ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ أدوات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؟

 -3أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
 -1ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ،ﯾُﺘﻮﻗﱠﻊ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺻﯿﻞ دور اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ طﺒﯿﻌﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،وﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺋﻤﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ وﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ.
 -2ﺗُﻌَﺪ ﱡ اﻟﺪراﺳﺔ راﻓﺪًا ﻣﮭﻤﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻷدﺑﯿﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻧﺪرة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ھﺬا
اﻟﺠﺎﻧﺐ.
 -3ﯾُﺘﻮﻗﱠﻊ أن ﺗﺴﺎھﻢ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻮﺻﯿﺎت واﺿﺤﺔ ودﻗﯿﻘﺔ ﻟﻤﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ،إﺿﺎﻓﺔ ً إﻟﻰ وﺿﻊ اﻵﻟﯿﺎت
واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
 -4ﺗ ُ ِ ّ
ﻌﺰز ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﮭﻢ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ.
 -5ﺗﻄﻤﺢ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻧﺘﮭ ﺎﺟﮭﺎ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.

 -4ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ:
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ ،ﺳﯿﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوض اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
-

ﺗﺨﺘﻠﻒ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.

-

ﺗﻨﺴﺠﻢ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
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 -5أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹ ﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،وﺗﺘﻔﺮع ﻣﻦ ھﺬا اﻟﮭﺪف أھﺪاف ﻓﺮﻋﯿﺔ ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -1اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ.
 -2ﺗﺤﻠﯿﻞ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ.
 -3اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ ا ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
 -4اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ أو اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.
 -5اﻟﺨﺮوج ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ واﺿﺤﺔ وﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﺪدة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ.

 -6ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ )اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة واﻗﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎطﻲ ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﻣﺪى اﻧﺴﺠﺎﻣﮭﺎ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ودراﺳﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻓﺮوﻗﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.

 -7اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
وﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺟﺰا ﻷھﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ:
دراﺳﺔ ﺻﻘﺮ أﺣﻤﺪ ،واﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻲ :( 2013 ) ،ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ" ،ﺳﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ وﺳﺎﺋﻞ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن أدوات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻛ ﻠﮭﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﺳ ْﻦ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت
ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وأن ھﻨﺎك ﺿﺮورة ﻟﻘﯿﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ َ
اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺒﻨﻮك،
ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﺎ ﺳﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ووظﯿﻔﺔ اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻷﺧﯿﺮ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻘﻮف ا ﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ .وأوﺻﺖ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻀﺮورة ﻗﯿﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ . IFSB
دراﺳﺔ زاﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ وآﺧﺮون (2016) ،ﺑﻌﻨﻮان "أﺛﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻷردﻧﯿﺔ" ،ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن أﺛﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻟﻠﻔﺘﺮة ) ،( 2008-2014وﺷﻤﻠﺖ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ واﻟﺒﻨﻚ
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اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل وﺣﺼﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻌﺎدي ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ.
دراﺳﺔ اﻟﻌﺘﻮم ،وﺑﺮﻛﺎت (2011) ،ﺑﻌﻨﻮان " :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدي إﺳﻼﻣﻲ" ،ھﺪﻓﺖ
اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ،وﺗﻘﯿﻤﮭﺎ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً وﺷﺮﻋﯿﺎً .وأظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﻊ وﺟﻮب ﻣﺮاﻋﺎة طﺒﯿﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ،ووﺟﺪ أن
ﺑﻌﻀﺎ ً ﻣﻦ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ،ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻜﺎن ﺿﺮورﯾﺎ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮭﺎ و
اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ،ﺑﺒﻨﻤﺎ وﺟﺪ أن ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻵﺧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.
دراﺳﺔ اﻟﺸﺎل ( 2011) ،ﺑﻌﻨﻮان" :اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ"،
ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﯿﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﻌﯿﻨﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ .وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺒﻨﻮك
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﺗﻌﻮق ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ ﻌﻼﻗﺘﮭﺎ ﻣﻊ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﮭﯿﺊ ﻟﮭﺎ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﮭﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ووﺿﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ.
دراﺳﺔ ﻟﺤﺴﺎﺳﻨﺔ ،ﺷﯿﺎد (2004 ) ،ﺑﻌﻨﻮان" :ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ
ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة" ،اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎ ﻟﯿﺰﯾﺔ وﺣﻠﻠﺖ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  11ﻣﻨﺘﺠﺎ وأداة ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﺣﺪدت اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت
اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷدوات ﻣﻊ اﻗﺘﺮاح ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ.
دراﺳﺔ اﻟﺠﻤﻞ )  ( 1423ﺑﻌﻨﻮان" :إﺷﺮاك اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ" ،ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﯿﻊ اﻷوراق اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وإﻋﺎدة
ﺑﯿﻌﮭﺎ ،وأﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻠﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿـًﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ .وﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ
ﺿﺮورة ﻗﯿﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑ ﻌﻤﻠﯿﺔ ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺻﺪار أوراق ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﺪى
اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ.

 -8ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ:
8-1

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ
 8-1-1ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ:

ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ،وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ | اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر | ﺗﺄرﯾﺦ اﻹﺻدار2020-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ،ورﻗﺎﺑﺔ اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ،
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ )ﺛﺎﺑﺖ ،وﺧﻠﯿﻔﺔ ،1997 ،ص(93
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﺸﻤﻮل ،وﯾﺘﺠﺎوز ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺘﺪاول ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ؛ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف
ﻣﻌﯿﻨﺔ ،وﻣﻦ أﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻷھﺪاف :ﺣﻤﺎﯾﺔ أﻣﻮال اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ ،واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي ،ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺨﺼﻢ ،ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻘﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ،وﺿﻤﺎن ﻛﻔﺎءة ﻋﻤﻞ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ )زاﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ وآﺧﺮون،2016 ،
ص.(58
وﺗﺘﻨﻮع أھﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺘﻨﻮع أدواﺗﮭﺎ ،ﻓﮭﻨﺎك أدوات رﻗﺎﺑﯿﺔ ﺗﮭﺪف ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،وأﺧﺮى ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ أﻣﻮال اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ  ،وأدوات أﺧﺮى ﺗﮭﺪف ﻟﻮﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ )ﻣﺤﻤﺪﯾﻦ ،اﻟﺒﺪري،
 ،2006ص .(155
 8-1-2أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ:
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔً ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔً ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﻢ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﮫ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،وﻟﻦ ﻧﺘﻄﺮق ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ ،واﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﮫ ﻣﻘﺮرات )ﺑﺎزل( ،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻛﺄداة
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ،وﺳﻨﺮﻛﺰ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ،وﻣﻦ أھﻢ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ:
وﺗﻌﻨﻲ ﺣﺠﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﻘ ٍﺪ ﺳﺎﺋﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟ ﻤﺮﻛﺰي،
وﺗﺘﺮاوح اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﯿﻦ ) ،( 30% - 15وﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮداﺋﻊ أﺻﻮل ﻧﻘﺪﯾﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﯾﺨﻀﻌﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ )ﺛﺎﺑﺖ ،وﺧﻠﯿﻔﺔ ،1997 ،ص .(99
وﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ ً إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ
اﻻﺋﺘﻤﺎن ،وﺿﻤﺎن أﻣﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ )اﻟﻐﺮﯾﺐ ،2010 ،ص ،(54وﯾﺆدي رﻓﻊ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﺧﻔﺾ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ أﺣﺪ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻻت
اﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﻛﻤﺎ أن ﺧﻔﺾ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن؛ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ أﺳﺎﻟﯿﺐ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻀﺨﻤﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻜﻤﺎش.

 -2ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ:
وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﺪر ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻚ ،واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ
إﻟﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺪةٍ ﻗﺼﯿﺮة ،ﻣﺜﻞ أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰاﻧﺔ ،واﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ،واﻟﺬھﺐ ،وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ )أﺣﻤﺪ،
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ﺗﺤﻮ ً
طﺎ ﻟﻠﺴﺤﺐ؛ ﻻﺣﺘﻤﺎل أي ﻋﺠﺰ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻗﺪ ﯾﻄﺮأ ﻣﻦ
واﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ،2013 ،ص ،(518وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﱡ
ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ.
 -3اﻷﺳﻘﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ:
ﺐ ﻣﺤﺪدة؛ ﺑُ ْﻐﯿﺔَ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺴ ٍ
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ أﺳﻘﻒ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك َو ْﻓﻘًﺎ ﻟﻨِ َ
اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ.
 -4أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺨﺼﻢ:
ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻐﯿﺮ ،واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
ﻟﻠﻮداﺋﻊ ،ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ أو ﺧﻔﺾ ﻓﺎﺋﺪة اﻹﯾﺪاع ،أو اﻟﻘﺮوض ،أو أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺼﻢ وإﻋﺎدة اﻟﺨﺼﻢ )اﻟﻐﺮﯾﺐ،2010 ،
ص ،( 64وﺗﺆﺛﺮ ھﺬه اﻷداة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻدﺧﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ أو ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻋﺎم.
 -5ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ:
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺒﯿﻊ أو ﺷﺮاء ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻷرواق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﻧﻮاع وآﺟﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﮭﺪف ﺗﻮﺟﯿﮫ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ،واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك )اﻟﻌﺘﻮم ،2014 ،ص(52
وھﺬه اﻷداة ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن ،ﻓﻌﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك
ﻧﻈﺮا
ﻧﻈﺮا ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ،وﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮاء ﺗﺰداد ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن؛
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن؛
ً
ً
ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ.
 8-1-3اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟ ﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ:
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ً
أوﻻ :اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ:
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ا ﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﻧﻈﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺄن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ )ﻧﻈﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ رﻗﻢ
 ،(23ﺳﻮا ٌء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔً أو إﺳﻼﻣﯿﺔ.
وﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،وﻣﻦ أھﻢ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ :إدارة
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ،وإدارة اﻻﺷﺮاف اﻟﺒﻨﻜﻲ ،وإدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﻨﻜﻲ ،وﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ)،(380
ِﺖ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻣﺎدة ،وﻟﻢ ﯾﻤﯿﺰ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك
ﻛﻤﺎ ﺻﺪر ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﺎرﯾﺦ )1966م( ،وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳ ّ ٍ
ي ٍ ﻣﻦ ﻣﻮاده )ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك رﻗﻢ م .(5 /
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ أ ّ
وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة دﻓﻌًﺎ أو
ﻗﺒﻀًﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺒﺎﺷﺮة أي ﻋﻤﻞ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ

) (380ﻣوﻗﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ،ﻧﺑذة ﻋن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك :اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
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ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )ﻧﻈﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ رﻗﻢ  ،(23ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺳﻼﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ُﻣﻼﺋِﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻗﺪ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻛ َﻤ ْﻨﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،وﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،وھﺬا
ھﻮ اﻟﺤﺎل أﯾﻀًﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ أﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔً ،
ﻓﻤﺜﻼ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﮭﺎ أﻧﻈﻤﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ً
وأﺧﯿﺮا ﯾﻤﻜﻦ
ﻣﺜﻼ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ،
ً
اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ :اﻟﻜﻮﯾﺖ:
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  30ﻟﺴﻨﺔ 2003م،
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )) (86ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي رﻗﻢ  ،(30وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد ﺿﻮاﺑ َ
ﻂ وأﺣﻜﺎ ًﻣﺎ
ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺐُ ﻓﻌﻠﮫ وﻣﺎ ﻻ ﯾﺠﺐُ ﻓﻌﻠﮫ ،وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ إﻟﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ھﯿﺌﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ ،ﻛﻤﺎ أﺟﺎزت ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻤﻮﯾﻼت ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي أن ﯾﺒﯿﻊ
وﯾﺸﺘﺮي اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ َوﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﻻ ﺗﻌﻨﻲ إﻟﻐﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻌﮭﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وﯾﻤﯿﺰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﯿﺎم
ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وأﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ) ،(381وﺗﺘﻜﻮن ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
أﺑﻮاب رﺋﯿﺴﯿﺔ ،ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻻﺋﺤﺔ ً ﺑﻨﻈﺎم ﺳﺠﻞ ا ﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت وﺷﺮوط ﺗﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺪورﯾﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺘﻠﻂ ،وﯾﻤﯿﺰ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة:
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ ) (10ﻟﻌﺎم )1980م( ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي،
وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (10ﻟﻌﺎم 1980م( ،ﻓﻲ ﻋﺎم )1985م( ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ ) (6ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺼﺎرف ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔً ﻣﻦ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت واﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻗﻢ )  (10ﻟﻌﺎم ) 1980م( ،ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎرف

) (381ﯾﻧظر :اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻛوﯾﺗﻲ ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
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ISSN: 2706-6495
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (6ﻟﺴﻨﺔ
1985م(.
وﻓﻲ ﻋﺎم )2018م( ﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) ،(14ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت،
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (17ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ھﯿﺌﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻟﺠﺎن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷدوات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪرھﺎ أو ﯾﻄﻮرھﺎ اﻟﻤﺼﺮف
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻹدارة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﺒﺪي رأﯾﮭﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿ ﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ أو ﺟﺰ ًءا ﻣﻨﮭﺎ َو ْﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدﺗﺎن ) (79و) ( 80ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (82ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻟﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ رﻗﻢ ) (154ا ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (10ﻟﺴﻨﺔ )1980م( ،واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (6ﻟﺴﻨﺔ )1985م( )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )(14
ﻟﺴﻨﺔ .(2018
وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ،
وﯾﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ
اﻟﻤﺤﺪدة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ) 1985م( ﻗﺪ َﺣ َﺮ َم اﻟﺒﻨﻮك
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﻛﺜﯿﺮة.
راﺑﻌًﺎ :ﻗﻄﺮ:
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (13ﻟﺴﻨﮫ ) 2012م( ،واﻟﺬي أﻟﻐﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (5ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف )ﻗﺎﻧﻮن
رﻗﻢ ) (1ﻟﺴﻨﮫ 1966م ،وﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (33ﻟﺴﻨﮫ 2006م( ،وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﮫ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﯾﺠﻮز ﻓﻌﻠﮫ ،وﻣﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻓﻌﻠﮫ ،إﺿﺎﻓﺔ ً إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗُﺤﺪﱠد ﻣﻦ طﺮف ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺼﺮف ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ،وﯾﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
ﺴﺎ :اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ:
ﺧﺎﻣ ً
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (64ﻟﺴﻨﺔ
ُ
ِﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ )  (23ﻟﺴﻨﺔ )1973م(،
) 2006م( ،واﻟﺬي أﻟﻐ َ
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ISSN: 2706-6495
ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ،
وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﺗﻌﺎﻣﯿﻢ أو أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﮭﺮي) ،(382وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾ ﻦ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ،وﺗﻤﯿﺰ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.
ﺳﺎدﺳًﺎ :ﻋﻤﺎن:
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻹﺷﺮاف ورﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮف ﻋﻤﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻚ
ً
وﺗﻌﺪﯾﻼ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ) 1974م( ،ﺛﻢ
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ) 2000م(  ،واﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﻘﯿ ًﺤﺎ
ﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮم ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﺎم ) 2012م( ،وﺳﻤﺢ ھﺬا ا ﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﺼﺎرف إﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺣﺪد أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ،ﺛﻢ ﺻﺪر اﻹطﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﺎم ) 2012م( ﺑﻌﺪ أن
ﺗﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺰاو ﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ أو ﻧﻮاﻓﺬ
إﺳﻼﻣﯿﺔ ،ورﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،واﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮب إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ،واﻹطﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻀﻤﺎن
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ،ورﻏﻢ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻻ أﻧﮫ ﯾﻤﯿﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﯿﻦ
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.
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ﻣﺪى اﻧﺴﺠﺎم أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ

ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ َو ْﻓ ًﻘﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ ،واﻟﻐﺮض اﻟﺬي أﻧﺸﺄت ﻣﻦ أﺟﻠﮫ ،ﺑﺪور اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ؛ ﻟﻀﻤﺎن إﯾﻔﺎء ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ،وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺷﺘﺮاطﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔُ ،ﻣﺴﺘﺨﺪِﻣﺔ ً ﻓﻲ ذﻟﻚ
أﺳﺎﻟﯿﺐ وأدوات ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ً
أوﻻ :ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ :ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻷھﺪاﻓﮫ.
وﻣِ ْﻦ ھﻨﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺟ ﱠﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻓﮭﻲ ُﻣﻠﺰَ ﻣﺔ ﺑﮭﺬه اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
ارا ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك
ﻻ ﺗﺮﯾﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ،وﺗﺮﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻗﺪ ﺗُﻠﺤِ ﻖ أﺿﺮ ً
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﺮﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻛﺜﯿﺮة ،وﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﯿﺮة ُﻣﻠﺰَ ﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ
ت ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ،أو ﺣﺘﻰ
ُﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎ ٍ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ؛ ﻷن ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﯾ ِ ّ
ﺗﺠﻤﯿﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﯿﮭﺎ )اﻟﻌﻮﺿﻲ ، ( 2013 ،ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻷدوات اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻻ ﻓﻌﱠﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﺳﻌﺮ إﻋﺎدة اﻟﺨﺼﻢ،

) (382ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﻛزي ،ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ :اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
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اﻟﻨﻘﺪي ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ،ﺗﻜﻮن ﺿﻌﯿﻔﺔ ً )ﺛﺎﺑﺖ ،وﺧﻠﯿﻔﺔ ،1997 ،ص ،(90ﻧﻈﺮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮاﻗﻌﻲ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ،وﻓﻲ ظﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻛﺎﻟ ُﻤﺮا َﺑﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰ ًءا
ً
اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،ﻓﯿﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺟﮭﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﻌﺾ اﻷدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )ﺳﻌﺮ ا ﻟﻔﺎﺋﺪة(،
و)ﺳﻌﺮ إﻋﺎدة اﻟﺨﺼﻢ( ،وﻣﻦ ﺟﮭﺔٍ أﺧﺮى ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪم ﻣﻼءﻣﺔ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ،وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﻮﻋﯿﺔ ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻛﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ َو ْﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓ ﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺗﻮاﺟﮫ
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﯾﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ،ﺣﯿﺚ إن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎ ل وأدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺘﻮاﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎرف ،ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺗﺤﺪﯾﺎت أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ أو ﻛﻔﺎءة
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ.
 -2ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﯿﺰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف
ت
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﺒﺮز اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎ ٍ
ت ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ
ﻛﺒﯿﺮة ﺗﺠﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ أزﻣ ٍﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻧﮭﺎ ُﻣﻠﺰَ ﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ٍ
وطﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ ،أو ﻗﺪ ﺗﺤﺮﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﮭﺎ.
 -3ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﯿﺰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ،
وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻌﮭﺎ َو ْﻓ ًﻘﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﺧﺼﺎﺋﮭﺎ ،ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻮدة اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﯿﻦ ،وﻣﺪى اﻧﺴﺠﺎﻣﮭﺎ ﻣﻊ أھﺪاف وﺧﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ ﻣﮭﻤﯿﻦ:
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷول :ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.
واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ :ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺤﺪودة ،ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ ﻣﺤﺪدات
ﺷﺮﻋﯿﺔ ،وﻟﯿﺲ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.
وﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وآراء اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺣﻮل ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺮف
اﻹﺳﻼﻣﻲ:
ً
أوﻻ :ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻵراء أو اﻻﺗﺠﺎھﺎت ﺣﯿﺎل ھﺬه اﻷداة إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
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ISSN: 2706-6495
اﻻﺗﺠﺎه اﻷول:
وﯾﺠﺮي ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻷداة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أن ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﺐ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ ﻋﻦ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت؛ إذ إن ﻓﯿﮭﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻼ ﻟﺠﺎﻧ ٍ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻏﯿﺮ رﻏﺒﺘﮭﻢ )ﻓﺆاد ،1985 ،ص ،(11وﺗُﺒﻨَﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب ھﺬه اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﻤ ﺼﺮف ﻓﻲ ﺿﻮء
ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﺎرك ھﺬه اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ،وﺗﻌﻨﻲ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل
.

ﻧﻘﺺ ﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺨﺴﺎرة ،وﯾﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﯾﺪ ﺿﻤﺎن ،وﻟﯿﺲ ﯾﺪ أﻣﺎﻧﺔ )اﻟﻐﺮﯾﺐ ،2010 ،ص(14

إن ﻗﯿﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎط ﻲ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ أو
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻏﺮﺿﮫ ﺣﻤﺎﯾﺔ أﻣﻮال اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ وﺿﻤﺎن َردِّھﺎ إﻟﯿﮭﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻻ ﺗﻨﺸﺄ ھﻨﺎ أﯾﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ! وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﺈن ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺗﻌﻄﯿﻼ ﻟﺠﺰءٍ
ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ،واﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ُﻣﺆﺗ َﻤ ٌﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔً ،ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ
طﺮف اﻟﺒﻨﻚ  -إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗ َﻌ ٍﺪّ أو ﺗﻘﺼﯿﺮ -وﻟﯿﺲ ُﻣﻠﺰَ ًﻣﺎ ﺑﺮدھﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ،ﻓﺘﻨﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻣﺮ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻋﻔﺎء اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أ ٌ
ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ
ت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ،وﯾﺆﯾﺪ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه
ﺿﺮوري ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺨﻔﯿﺾ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻ ٍ
ٌ
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮون أن اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﯾﻌﻮد ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﺑﺨﻼف اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال )ﻋﻄﯿﺔ ،1993 ،ص ،(68وﯾﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗُﻠﺰَ م اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،أو ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻘﺪي ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻋﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﯾﺮى ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ؛ ﻷﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ،وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ )اﻟﻐﺮﯾﺐ ،2010 ،ص  ،( 49إﻻ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺮأي؛ ﻷن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ  -ﻓﻲ ظﻞ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  -ﯾُﻈ ِﮭﺮ ﺣﺮص اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ھﺬه اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻼﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻻدﺧﺎر ،وﺗﻮﺟﯿﮫ أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺤﻔﺰ
ً
ﺑﺸﻜ ٍﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻗﺪ اﻗﺘﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ
اﻟﻮداﺋﻊ ،وﺗُﻌﺎ َﻣﻞ ﻛﺎﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق اﺧﺘﯿﺎرﯾﺎ )اﻟﺸﺎل ،2011 ،ص ،(103
أﺛﺮا إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻟﻠ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،وھﺬا ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫ ﯾﺮﻓﻊ
وھﻮ ﻣﻘﺘﺮح ﺟﯿﺪ؛ ﻟﻜﻮﻧﮫ ﯾُﻌﻄِﻲ ً
ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ وداﺋﻌﮭﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺄن ﺗﻘﺘﺼﺮ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻘﻂ أن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺎوﻧﻲ ،ﻻ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﮫ أﯾﺔ ﻣﺨﺎطﺮ
ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻘﻂ )ﻣﺼﻄﻔﻰ.(2001 ،
وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﯾﺮ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاحٍ ،وھﻲ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﻮد ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ )ﻋﻄﯿﺔ ،1993 ،ص ، (68وﻣ ِْﻦ
ﺛ َ ﱠﻢ ﻓﺈن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﻠﱡﻚ أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ،

224

www.ajrsp.com

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ | اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر | ﺗﺄرﯾﺦ اﻹﺻدار2020-4-5 :م
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وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ،ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس
أﻧﺸﻄﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ھﻨﺎﻟﻚ ﻣِﻦَ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ َﻣ ْﻦ ﯾﺮى أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،وﻋﻠﻠﻮا ذﻟﻚ ﺑﺄن
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ َﻣﺪِﯾﻨﺔً ﻟﻠ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻻ ﺗﻘﺘﺮض ﻣﻦ ﺟﮭ ٍﺔ أﺧﺮى ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮظﯿﻒ اﻷﻣﻮال
أﺿﺮارا ﻓﻲ أداء ھﺬه
واﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﺧﻀﻮﻋﮭﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﯾُﻠﺤِ ﻖ ﺑﮭﺎ
ً
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﮭﺎ )ﻋﻄﯿﺔ ،1993 ،ص (121؛ وﻟﺬﻟﻚ اﻗﺘﺮح اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن
ﯾﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،وﯾﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼ ﻣﯿﺔ ،ﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻌﺪم
ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﻛﮭﯿﺌﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ،وﺗﻮﻟﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻘﺘﺮح آﺧﺮ ﺑﺄن ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﺪور
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺆﺳﺴﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﻀﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ُﺣﻜِﻢ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ )ﻋﻄﯿﺔ ،1993 ،ص  ،( 121وﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ؛ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﺗﻠﺨﺺ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﻧﻘﺎط رﺋﯿﺴﯿﺔ ،ﻣﻨﮭﺎ ً
ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﻧﯿﯿﻦ ا ﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﺘﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،واﻗﺘﺮاح إﻧﺸﺎء إدارات ﺧﺎﺻﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات أﺧﺮى ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﺗﺴﮭﯿﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﯿﺮ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ،وأن ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﻮاﺋﺪ
وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﯾُﺘﱠﺨَﺬ ﻗﺮار ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺨﺼﻮص ذﻟﻚ.
وﻟﻌﻞ ﻣﺮد ھﺬا اﻟﻔﺸﻞ أن ﻣﻌﻈﻢ ا ﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ؛ ﻷﻧﮫ
ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨ ًﻜﺎ ﺗﻨﻤﻮﯾﺎ دوﻟﯿﺎ ،وﻻ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺧﻀﻮع اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﺑﺄدوات ﺗﻨﺎﺳﺐ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ ،وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﮭﺎ )اﻟﻤﺎﻟﻘﻲ ،2000 ،ص.(122
وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺪور اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺑﯿﻦ اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﺮ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬه
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﺑﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻛﻔﺎءة إدارة ھﺬه اﻷﻣﻮال واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ،وﻟﯿﺲ ﺿﻤﺎﻧﮭﺎ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ ﻛﻤﺎ ھﻮ
اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.
اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ھﻨﺎك ِﻣﻦَ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ َﻣ ْﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺮأﯾﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿ ﻦ ﺣﯿﺚ اﻗﺘﺮح ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ
اﻟﺠﺎرﯾﺔ ،وإﻋﻔﺎء اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ووداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ،وﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﮭﺎ )اﻟﻐﺮﯾﺐ ،2010 ،ص،(60
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وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﯾُﺴ َﻤﺢ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﮭﺎ ھﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻘﯿﺪة ،واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﮭﺎ ﯾﻠﻐﻲ
ﻋﻨﮭﺎ ﺻﻔﺔ )اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ( ،وﺗُﺼﻨﱠﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ،ﺣﺘﻰ وإن اﻛﺘﺴﺒﺖ ُﻣﺴﻤﻰ آﺧﺮ.

اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺮاﺑﻊ:
ھﻨﺎك ﻣِ ﻦَ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ َﻣ ِﻦ اﻗﺘﺮح ﺗﺨﻔﯿﺾ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﻮداﺋﻊ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔً ُﻣﻮﺣﱠﺪة ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﻮاع )اﻟﻌﺘﻮم ،2014 ،ص ،( 57وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺮى أﺻﺤﺎب ھﺬا اﻟﺮأي أن اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﻐﻄﯿﺔ ھﺬا
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ دون اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻣِ ْﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﺗﺠﻨﯿﺐ وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﯾﺮى
اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ذﻟﻚ اﻧﺠﺮار ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎت؛ إذ إن ﻗ ﺒﻮل اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﯾﻠﺰﻣﮫ
اﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ ،وﻗﺒﻮﻟﮫ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻟﺘﻌﻄﯿﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺘﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ ﻓﯿﮫ
ﻣﺨﺎطﺮة ﺑﺄﻣﻮال اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ أﯾﻀًﺎ ،إذ إﻧﮭﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ :ﻧﺴﺐ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ:
ﺗﻨﺠﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وراء اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮫ
ﻣﺨﺎطﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺳﺤﻮﺑﺎت ﺗﻔﻮق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﺎح ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎه ﻓﺈن اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﮭﺬه اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﯾﺤﺮﻣﮭﺎ ﻣﻦ
ﺐ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﯿﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﻟﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨِﺴَ ٍ
اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﺿﺮوري ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
وﯾﺆﯾﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ إﺧﻀﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻨﺴﺐ؛ ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻛ ُﻤﻨﻘ ٍﺬ
أﺧﯿﺮ ،وﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻨﺤﮭﺎ )اﻟﻤﺎﻟﻘﻲ ،2000 ،ص ،128وﯾﺪﻋﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ،ﺣﯿﺚ
إن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ؛
ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒﺎط ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ.
ً
وﯾﺮى ﺑﺎﺣﺜﻮن آﺧﺮون أن ﺗُﻌﺎ َﻣﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻌﺪل اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ دون
ﺐ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ )ﻓﺆاد ،1985 ،ص  ،(11وﯾﺒﺪو ھﺬا اﻟﺮأي وﺟﯿ ًﮭﺎ ،وﯾﺆﯾﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ،ﺧﺎﺻﺔً أن ﻧِﺴَ َ
ت أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ،واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ ،ﻛﻔﺘﺮة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺤﺪدا ٍ
اﻹﺟﺎزات واﻷﻋﯿﺎد واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت وﻏﯿﺮھﺎ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻷﺳﻘﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ:
وﺗﻌﻨﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﯿﮭﺎ؛ إذ إن ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻘﻮف اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﯾﻀﺮ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻘﻮف
اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ.
وﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أن ﺧﻀﻮع اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻘﻮف ﻻ ﯾﺘﻼءم ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﯾﻀﺮ ﺑﮭﺎ ،إذ إﻧﮭﺎ
ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ،إﻻ أﻧﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧًﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻮظﯿﻒ ﻛﻞ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ،
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ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼ ﻣﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺗﻮظﯿﻒ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻀﺮ ﺑﺄﻣﻮال اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ
ﻟﺪﯾﮭﺎ ،ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﺗﺮﻓﺾ وداﺋﻊ ﺟﺪﯾﺪة ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻷرﺑﺎح ﻟﺪﯾﮭﺎ )اﻟﻤﺎﻟﻘﻲ ،2000 ،ص.(132
وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ھﺬه اﻷﻣﻮال َو ْﻓ ًﻘﺎ ﻟﺼﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻘﻮدًا ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي ،وﻻ ﺗﻤﻮل ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ،وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ
إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﯿﺔ ﻧﺠﺪ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻗﺮاض اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺤﺪدة ﺑﻐﺮض
ﺤﺮم ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؛ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ،
زﯾﺎدة ﻋﺮض اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﮭﻮر ،وھﺬه اﻟﻤﯿﺰة ﺗ ُ َ
ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت ،وﺗﻘﻠﺺ دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﯾﻘﺘﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺻﺮﻓﮫ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ )ﻓﺆاد،1985 ،
ص ،( 12وﯾﺪﻋﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﺬا اﻟﺮأي؛ ﻷن ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﻟﮫ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﯾﻘﻮم ﺑ ﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗﺪرات ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
وﻗﺪ اﻗﺘﺮح ﺑﺎﺣﺜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻠﻮل ﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ،وﺗﻜﻮﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﺴﯿﻮﻟﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،واﻟﻘﺮوض اﻟﺤﺴﻨﺔ ،وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ً
ﺣﻠﻮﻻ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﻗﻨﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ،
اﻟﺤﻠﻮل )اﻟﺸﺎل ،2011 ،ص ،(100-92وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻈﻞ
وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ أﺻﻮل ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ،ﻓﺈن ھﺬا ﯾُﻤ ّﻜِﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﺴﯿﯿﻠﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ أي ﻋﻘﺒﺎت
ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﻨﻘﺬ اﻷﺧﯿﺮ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أﺣﺪث
ھﺬه اﻷدوات اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﯿﻌﮭﺎ أو ﺷﺮاﺋﮭﺎ؛ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺮى أن اﻟﺴﻘﻮف اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣ ﻦ اﻻ ﻗﺘﺮاض
ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮫ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ،وﺗﻐﺬﯾﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻻﻧﻜﻤﺎش أﯾﻀًﺎ )ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎھﯿﻦ،
 ،2017ص ،( 109ﻓﺈن إﻋﻔﺎء اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ؛ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن
ﻘﺮﺿًﺎ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ھﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ وﺟﻮد ِﺳﻠَﻊ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ُﻣﺴﺘﺜﻤ ًِﺮا ﻻ ُﻣ ِ
اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ،وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻛﺜﺮ وإﻧﺘﺎج وﺗﻮظﯿﻒ أﻛﺜﺮ وﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻋﻠﻰ ،وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ھﺬه اﻷداة ﻻ
ﺗﻼﺋﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؛ ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن.
راﺑﻌًﺎ :أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺨﺼﻢ:
وھﺬه اﻷداة ﻻ ﯾﺼﻠﺢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )اﻟﻨﺸﻮي ،2011 ،ص ،(759وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﯾﺠﺎد وﺳﯿﻠﺔ
ﺟﺪﯾﺪة ﻛﻠﯿﺎ؛ ﻟﯿﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮫ ﻣﻨﮭﺎ ،وﻗﺪ ُ
ط ِﺮﺣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ،ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ أﺳﻠﻮب
ﻧِﺴَ ﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ا ﻟﺮﺑﺢ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﻦ اﻷدﻧﻰ واﻷﻋﻠﻰ ﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ )أﺣﻤﺪ،
واﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ،2013 ،ص،(519
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وﻣﻨﮭﻢ َﻣ ِﻦ اﻗﺘﺮح اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ ﻟ َﻤﻦ ﻟﮫ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف ،أو َﺟ ْﻌﻞ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
ﻀﺎرﺑﺔً،
ﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻮرﻗﺔ ﻛﺮأس ﻣﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎري ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎره ُﻣ َ
ُﻣ َ
ض ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻊ )اﻟﻨﺸﻮي ،2011 ،ص ،(759وﺗﻠﻚ
أو أن ﯾﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺒﯿﻊ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻌ َِﻮ ٍ
ﻧﻘﺎش وﺟﺪ ٍل ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ.
اﻵراء ﻻ زاﻟﺖ ﻣﺤ ﱠﻞ ٍ
ﺴﺎ :ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ:
ﺧﺎﻣ ً
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻷداة ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ،إذ إن طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺪات
أﺳﺎس رﺑﻮي )اﻟﻌﺘﻮم ،2014 ،ص ،(57وﺗُﺼﻨﱠﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻗﺮوض رﺑﻮﯾﺔ؛ ﻷن اﻟﺴﻨﺪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ
ٍ
دﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪره ،وﻣﺸﺮوط ﻓﯿﮫ اﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أﺻﻠﮫ )اﻟﺠﻤﻞ ،1423 ،ص ،(4وﻟﻤﻮاءﻣﺔ ھﺬه اﻷداة ﻣﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ي ٍ ﻣﻦ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ.
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ً وﻣﺒﻨﯿﺔً ﻋﻠﻰ أ ّ
وﻗﺪ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﻮل وﻋﺎء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﺜ ﱠﻤﺔَ اﺗﺠﺎه ﺑﺤﺼﺮ اﻷرواق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺎدات اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺮﻛﺰي ،واﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﺒﻨﻮك
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وأﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺴﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺷﮭﺎدات اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،وﺷﮭﺎدات اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻮاﺋﺪ.
واﺗﺠﺎهٌ آﺧﺮ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻮر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻨﺪات
اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ أو اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻛﺒﺪاﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ )اﻟﺤﻜﯿﻢ ،2013 ،ص ،(58وﻗﺪ اﻗﺘﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﮭﺎدات اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ )اﻟﺤﻜﯿﻢ ،2013 ،ص ،(66ﻣﺜﻞ ﺻﻜﻮك
اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،وﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،وﺻﻜﻮك اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ )زاﺋﺪ وآﺧﺮون،2016 ،
ص ،( 83وﻗﺪ طﺒﻖ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﻌﺘﻤﺪًا ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻜﻮك ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮭﺎ.
وﯾﻈﮭﺮ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ھﻨﺎك أدوات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ،وﺗُﺴﺘﺨﺪَم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺪي
ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺪى ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺗ ﻠﻚ اﻷدوات ﻓﻲ ﺟﺬب ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻨﮭﺎ.

8-3

ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ

 8-3-1ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ أدوات اﻟﺴﻮاق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ:
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻗﺼﯿﺮ اﻷﺟﻞ ،وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺪﱠم ﻵﺟﺎل ﻗﺼﯿﺮة
ﻟﯿﻮم واﺣﺪ )ﺣﺪة،2006 ،
ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ وﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ ٍ
دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ آﺟﺎل ھﺬه اﻟﻘﺮوض ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ
ص ،(15ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ً
ﻌﺮف ﺑﺄﻧﮭﺎ إﺣﺪى أدوات اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ،ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﺠﻤﻊ
) ،(Treasury Billsوﺗ ُ ﱠ
اﻷﻣﻮال ،واﻷھﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗُﺒﺎع ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ،واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﯾﻦ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻷوراق ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق،
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ﺷﮭﺮا ،ﻛﻤﺎ أن ﻓﺮص ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻦ ﺳﺪاد دﯾﻮﻧﮫ ﺗﺴﺎوي اﻟﺼﻔﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ
وﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ً
)  ، (Ryland, Philip, 2009, p236وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﻋﺪﯾﻤﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ.
وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن اﻟﻔﺮق اﻟﺴﻌﺮي اﻟﺬي ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺸﺘﺮي ھﻮ زﯾﺎدة رﺑﻮﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﮭﺎ )اﻟﺤﻮراﻧﻲ ،2015 ،ص ،(612وﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈن ا ﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄذوﻧﺎت اﻟﺨﺰاﻧﺔ؛ ﻷﻧﮭﺎ ﺗُﺪِرﱡ
ﻋﺎﺋﺪ ًا ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻣﺴﺒﻘًﺎ ،وھﺬا ھﻮ ﻋﯿﻦ اﻟﺮﺑﺎ ،وﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ،ﺣﯿﺚ ﺗُﻌﺘﺒَﺮ ﺿﻤﻦ ﺑ ﯿﻮع
اﻟﺪﯾﻮن ،وھﻮ ﻣﺤﺮم ﺷﺮﻋًﺎ )ﻗﺮارات ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗﻢ )  ،7 / 2 :(64ورﻗﻢ ) ،(11 / 4 :(101وﯾﺠﺐ أن
ﺗُﺴﺘﺒﺪَل ھﺬه اﻷذوﻧﺎت ﺑﻨﻮعٍ آﺧﺮ ﻻ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺄﺗﻰ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭ ﺎ.
وھﻨﺎك ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻋﻦ أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ
ً
أﺻﻮﻻ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔً ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﺰا ٍد ﻟ َﻤ ْﻦ ﯾُﻘﺪِّم أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ أو
ﻋﻠﻰ ﺻﯿﻐﺔ ﺑﯿﻊ )اﻟﻌﯿﻨﺔ( ﺣﯿﺚ ﯾﺒﯿﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي
أدﻧﻰ ﻋﺎﺋﺪ ،ﺛﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻌﺮ ُﻣﺘﻀ ِ ّﻤﻨًﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺮﺑﺢ ،وﻣ ِْﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺪﻣﻮ ھﺬه اﻟﻌﺮوض ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﺛﻢ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﯿﻊ ھﺬه اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﺑﺜﻤ ٍﻦ آﺟﻞ )اﻟﺤﻤﻮد ،2016 ،ص ،(20وﻣﺎ
ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ) ،(Commercial Papersوﺗﻤﺜﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷوراق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ،وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺷﮭﺎدات دﯾﻦ ،وﻣﻦ أھﻢ أﻧﻮاﻋﮭﺎ :اﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ،
واﻟﻜﻤﺒﯿﺎﻟﺔ ،وھﺬه ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد إﻗﺮاض ﯾﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗُﺴﺘ َﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺪد ،ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮض
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،أو ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻟﻄﺮف آﺧﺮ ،وإذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺷﮭﺎدات اﻹﯾﺪاع اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول
) (Negotiable Certificates of Depositﻧﺠﺪ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺎ ،وﯾﻨﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ) (Repurchase Agreementsاﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ؛
ﻷﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻮھﺮھﺎ ﻗﺮض ﻣﻀﻤﻮن ،ﺣﯿﺚ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺘﯿﻦ ،ﺗﻤﺜﻞ اﻷوﻟﻰ ﺑﯿﻊ ﺿﻤﺎن ﻗﺼﯿﺮ اﻷﺟﻞ دون ﻧﻘﻞ
ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺤﺪد ﺳﻠﻔًﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن
ﺖ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺛﻢ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ وﻗ ٍ
ٍ
ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ) ،(Sheikh, 2018, p17ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ
اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﻮق ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ )اﻟﺤﻤﻮد ،2016 ،ص .(5
وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﺳﻮق ﻧﻘﺪ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺧﺎﺻﺔً أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ،وﺗﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أﯾﻀًﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ھﺬه اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ )ﻟﺤﺴﺎﺳﻨﺔ ،وﺷﯿﺎد ،2014 ،ص ،( 13ﻓﮭﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﻮاردھﺎ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻤﺮدود اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﮭﺎ ،وﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ ﻓﺈن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ظﻞ ظﺮوف ﻣ ﻌﯿﻨﺔ ،ﺗﺘﺰاﯾﺪ
ﻧﻈﺮا ﻟﻐﯿﺎب اﻷدوات اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؛ ً
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
 8-3-2ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ:
ﯾﮭﺪف ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻗﺼﯿﺮ اﻷﺟﻞ َو ْﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ
ﻟﺠﺄت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻮق ﻧﻘﺪي ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،
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وﺗﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﺪول ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﺎم  1994م ،وﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺴﻮق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات ،ﻣﻨﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ،
وﺷﮭﺎدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،وﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )ﻟﺤﺴﺎﺳﻨﺔ ،وﺷﯿﺎد ،2014 ،ص ،(13وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
أن اﻟﺼﻜﻮك ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ً اﻟﺼﻜﻮك
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ إدارة ﺳﯿﻮﻟﺘﮭﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ ،وﻧﺠﺤﺖ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻛﺎﻟﺴﻮدان وإﯾﺮان وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ )ﻓﺘﺢ اﻟﺮﺣﻤﻦ.(2002 ،
وﻣﻦ اﻷدوات اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪا ًﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟ ُﻤﺮاﺑَﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ ،وإﯾﺪاع اﻷﻣﻮال ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح ،واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﻻ ﯾﺰال اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻹدارة
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀًﺎ ،ﻛﻤﺎ أن أدوات ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪا ًﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ھﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺷﮭﺎدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ) ،(GICsوﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ.
وﻋﻼوة ً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﺪد ًا ً
ﻗﻠﯿﻼ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻜﯿﯿﻒ اﻹﻗﺮاض أو ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻹﯾﺪاع وﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ طﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ )َ ،(Boumediene, 2015, p331و ْﻓ ًﻘﺎ ﻟﻤﺴﺢٍ أﺟﺮاه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﺎم 2008م.
ق واﺳﻊ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ،وﻟﻜﻨﮭﺎ
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ )ﺑﺎﻟﺘﻮرق( أداة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎ ٍ
ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺷﺮﻋﯿﺘﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ طﺮح ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮرق ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺷﺨﺺ
ﺑﻨﻚ ﻧﯿﻐﺎرا ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺘﻮرق ﯾﺸﺘﺮي اﻟﺸﺨﺺ ﺳﻠﻌﺔً ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺒﯿﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ إﻟﻰ
ٍ
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
ت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻛﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ض اﻟﺘﻮرق ﻻﻧﺘﻘﺎدا ٍ
ٍ
ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻘﺪًا ،وﻗﺪ ﱠ
ﻗﺮض ٍ
ﺗﻌﺮ َ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺣﺴﻢ اﻟﺠﺪل ﺣﻮﻟﮭﺎ إﻻ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻮرق ﻛﺄﺳﻠﻮب ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻟﻐﺮض إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ) ،(Sheikh, 2018, p10وﻗﺪ
أُﻧﺸِﺌﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ:
 اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ):International Islamic Financial Market (IIFMﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ أﺑﺮﯾﻞ )  2002م( ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ؛ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﮫ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﯿﻮﻟﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺗﻢ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﺑﺠﮭﻮد ﺧﻤﺲ دول ھﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،وﺑﺮوﻧﺎي ،وإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ،وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ،واﻟﺴﻮدان،
إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺴﻮق ﻣﺆﺳﺴﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ ً إﻟﻰ دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﮭﯿﺌﺎت
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ ھﯿﺌﺔ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﺑﻨﻚ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺒﺪو ﻓﺈن ھﺬه
اﻟﺴﻮق ﻟﻢ ﺗﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﺎم 2008م ،وﺗﺄﺛﺮت
ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺟﺎء اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ.
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 اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ International Islamic Liquidity):Management Corporation (IILM
وھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﯿﺔ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ ً إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﺑﻨﯿﺔ
ﺗﺤﺘﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،وﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎم 2010م ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ ﺗﻀﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
 ﻣﺮﻛﺰ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ):Liquidity Management Centre (LMCوھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ ﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ )2002م( ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،وﯾﻨﻈﻤﮫ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ،واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺠﻮدة ،واﻟﻤﺼﻤﻤﺔَ ،و ْﻓ ًﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،
وﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إدارة ھﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ
ﺑﯿﺘﻚ ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ،وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ راﺋﺪًا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﻘ ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول
وﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ.
وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ اﻟﺼﻜﻮك ﻷﻏﺮاض إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ،وﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺳﯿﻮﻟﺔً زاﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ذات اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ُﻣﺮاﺑَﺤﺔ اﻟﺴﻠﻊ )اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﻮرق( أداةً أﺧﺮى ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،إﻻ
أن ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﯾﻨﺘﻘﺪوﻧﮭﺎ؛ ﻷﻧﮭﺎ ﺗُﺴﺘﺨﺪَم ﻓﻘﻂ ﻛﺬرﯾﻌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﺟﺎھﺰة (Sheikh, 2018,
)  ،p1وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ) (44ﺑﻌﺾ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ )ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﻌﯿﺎر  ،44ص ،(31-29وﻣﻦ ذﻟﻚ:
ﺴﻠَﻢ:
 اﻟ ﱠوذﻟﻚ ﺑﺄن ﺗﺒﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ِﺳﻠَ ًﻌﺎ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺴﱠﻠَﻢ وﺗﻘﺒﺾ أﺛﻤﺎﻧﮭﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟ ُﻤﻠﺘﺰَ م ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء ﻣﻦ
ﺴﻠَﻢ.
اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ اﻟ ﱠ
 اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع:وذﻟﻚ ﺑﺄن ﺗﺒﺮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط ﺗﻌﺠﯿﻞ اﻟﺜﻤﻦ ،وإﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع
اﻟﻤﻮازي ﺑﺄﺛﻤﺎن ُﻣﺆﺟﱠﻠﺔ أو ُﻣﻘﺴﱠﻄﺔ.
 ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻮل ﺑﺜﻤ ٍﻦ ﺣﺎل ،ﺛﻢ اﺳﺘﺌﺠﺎرھﺎ ﺑﺄﻗﺴﺎط. ﺗﻤﻮﯾﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻤﺪةٍ ﻣﺤﺪدة ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﯿﻮﻟﺔ. إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.231
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 اﻟﺘﻮرق َو ْﻓﻘًﺎ ﻟﻀﻮاﺑﻄﮫ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ. اﻟﻘﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة.ﻛﻤﺎ أوﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر أن ﯾﻘﺘﺼﺮ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،وﻣﻨﮭﺎ:
 ﺷﺮاء ِﺳﻠَﻊ وﺑﯿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻵﺟﻞ ﻣﺴﺎوﻣﺔ ً أو ُﻣﺮاﺑَﺤﺔ. اﻹﺟﺎرة أو اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﯿﻚ ﻟﻸﻋﯿﺎن أو اﻟﺨﺪﻣﺎت.ﺴﻠَﻢ:
 اﻟ ﱠوذﻟﻚ ﺑﺸﺮاء ﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﱠﻠَﻢ ،ﺛﻢ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ً ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﮭﺎ ﺣﻘﯿﻘﺔً أو ﺣﻜ ًﻤﺎ أو ﺑﺘﻮﻛﯿﻞ.
 اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع أو اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع اﻟﻤﻮازي. اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أو اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ رب ﻣﺎل. اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺸﺮاء اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷﺮﻋًﺎ ،أو ﺻﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،أو وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ. اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ. اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼت ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ. 8-3-3اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ:
ﻟﻌﻞ أﺑﺮز ﺗﺤ ٍﺪّ ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻮ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ
ً
أﺻﻼ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﺳﻮاق ،وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﺟﮭﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ،واﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺑﻮﺿﻊ ﺣﻠﻮل ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه
ً
ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ
اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ،وﻣﻨﮭﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺘﺒَﺮ
ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻻ زاﻟﺖ ھﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻜﺘﻨﻒ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ،وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
أھﻤﮭﺎ:
 -1ﻣﺤﺪودﯾﺔ أدوات إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺒﻄﻲء ﻟﮭﺎ ،وﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ
ظﻞ وﺟﻮد اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻮع اﻟﺪﯾﻮن )ﻟﺤﺴﺎﺳﻨﺔ ،وﺷﯿﺎد ،2014 ،ص ،(65-61واﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ ھﺬه
اﻷﺳﻮاق ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا.
 -2اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻷدوات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﻲ ظﻞ وﺟﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ Abdul
)(Majid, 2003, p6
 -3ﻏﯿﺎب وﺟﻮد ﺳﻮق ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺧﺎﺻﺔً أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻛﻤﻨﻘﺬ أﺧﯿﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺤﺎﺟﺘﮭﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
 -4ﻏﯿﺎب اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ً ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺰال اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﻮاﺗﮫ
اﻷوﻟﻰ.
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 -6ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﯿﻮع اﻟﺪﯾﻮن ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ ).(Islam & Ahmad, 2016, p34

 -9اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،وﻣِ ﻦْ ﺛ َ ﱠﻢ إﺑﺪاء ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ،ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
وﺑﻌﺾ أدواﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻼءم ﺑﺼﯿﻐﺘﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؛ إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاءﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ أھﺪاف
وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻋﺘﺒﺎرات
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ؛ ﻻﺧﺘﻼف ﻣﺒﺎدئ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛ ٍّﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ..ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﯾﺘﻤﺜﻞ أﺑﺮزھﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻷدوات ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ وﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ.
 ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ  -وداﺋﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  -ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺪور رﻗﺎﺑﻲ ،أﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ؛ إذﯾُﻌﺘ َﺒﺮون ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﻣﻼك ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻚ ،وﯾﺘﺄﺛﺮون ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﮫ رﺑﺤًﺎ

أو ﺧﺴﺎرةً ،ﺑﺨﻼف اﻟ ُﻤﻮدِﻋﯿﻦ

 وداﺋﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  -ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺮﺑﻄﮭﻢ ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻦ وﻣﺪﯾﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ،وﻟﯿﺲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ رأساﻟﻤﺎل ﻓﻘﻂ َﻣ ْﻦ ﯾﺘﺄﺛﺮون ﺑﻨﺘﺎج اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮭﻢ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،
واﻧﺘﺨﺎب اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ،وھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻔﻒ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺐء
اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ.
 ﯾﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺗﻜﻮن ﺻﺎدرة ً ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﺑﻌﯿﺪة ً ﻋﻦ اﻟﺸﺒﮭﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺜﺎرة
ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﺘﺠﮫ إﻟﻰ إزاﻟﺔ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ  -ھﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع  -ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ )ﻟﺤﺴﺎﺳﻨﺔ ،وﺷﯿﺎد،
 ،2014ص ،(71واﺗﮭﻤﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻘﻤﺼﺖ اﻷدوات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،وﺿَﻌﱠﻒ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع ﻓﯿﮭﺎ
)اﻟﺤﻤﻮد ،2016 ،ص  ،( 26وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺛﺮﯾﺔ ،ورﻏﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﯿﮭﺎ ،إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﮫ ظﺮوﻓﮫ ،وھﻲ
ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮭﺎ ﻟﻠﺘﺤﺴﯿﻦ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ.
 ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳﻮق ﻧﻘﺪ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ؛ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﯿﻮﻟﺔﻟﺪﯾﮭﺎ ،أو اﻗﺘﺮاض اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ إطﺎر ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺳﻮق ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
 ھﻨﺎك ﺿﺮورة ﻹﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ أدواتﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ُﻣﻌﺘ َﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،وﺗﻜﻮن ﺑﺪﯾﻠﺔً ﻋﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ،
وھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺳﯿﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺨﻠﻖ ﺳﻮﻗًﺎ
ﻣﺎﻟﯿﺔً إﺳﻼﻣﯿﺔً ﻧﺸﻄﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺪﯾﻠﺔً ﻋﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
أوﻻ :اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
أﺣﺴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺳﻨﺔ ،ﻓﯿﺼﻞ ﺷﯿﺎد .(2014 ) ،ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ،ﻣﺠﻠﺔ إﺳﺮاء اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،
اﻟﻌﺪد ،1ﻣﺠﻠﺪ .5
أﺣﻤﺪ ﺻﻘﺮ ﻣﺤﻤﺪ  ،اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑﺜﯿﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ " .(2013)،ﺗ ﻜﯿﯿﻒ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟ ﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ".دراﺳﺎت  -اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ :اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﯿﺔ  -ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺞ  , 40ع :2
.523 – 512
ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺴﻦ ،ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻣﺤﻤﺪ طﺎھﺮ " .( 1997) ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ".ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ع .121 - 82 :3
اﻟﺠﻤﻞ ،ﻣﺤﻤﻮد 1423 )،ه( .إﺷﺮاك اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ :اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،م .١٥
ﺣﺪة راﯾﺲ .(2006) ،دور اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ج اﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻠﺮة ،اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ.
اﻟﺤﻜﯿﻢ ،ﻣﻨﯿﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن" .( 2013) ،اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ :ﺻﻜﻮك اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ".ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ :اﻻﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ -
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﺞ  ,21ع .70 - 66 :1
اﻟﺤﻤﻮد ﻓﮭﺪ  .(2016 ) ،أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺎﻟﯿﺰي اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ :
دراﺳﺔ ﻓﻘﮭﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ.
اﻟﺤﻮراﻧﻲ ،ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ" .(2015) ،أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎ وﺣﻜﻤﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ ".دراﺳﺎت  -ﻋﻠﻮم
اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن :اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﯿﺔ  -ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺞ ,42ع .619 - 605 :2
زاﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ  ،ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ أﺑﻮ اﻟﺒﺼﻞ ،وھﻨﺎء اﻟﺤﻨﯿﻄﻲ " .(2016 ) ،أﺛﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷد اء اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ " ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻋﻤﺎن.
اﻟﺸﺎل ،إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻲ" (2011) .اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ".اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ:
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺞ ,15ع .105 - 81 :29
ﺷﮭﺎب ﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﻮد .( 2000) ،اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻤﺎل ،دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻣﺼﺮ.
اﻟﻌﺘﻮم ،ﻋﺎﻣﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ،و ﻋﻤﺎد رﻓﯿﻖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻛﺎت )" .(2014اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
إﺳﻼﻣﻲ ".اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻣﺞ ,10ع.65 - 47 :2
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ﻋﻄﯿﺔ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ .(1993) ،اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ )ط.
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ( ، ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﺑﯿﺮوت.
اﻟﻌﻮﺿﻲ رﻓﻌﺖ ،ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ .( 2013) ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ :ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻨﻘﻮد واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺠﻠﺪ ) ،(13ﻋﺪد ) ،(247دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺠﻠﺪ )  ،(13ﻋﺪد
) ،( 247دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
اﻟﻐﺮﯾﺐ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﻮد" .(2010) .اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ".ﻓﻲ دورة ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺣﻮ ل :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ  -ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪﷲ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻘﺎھﺮة :ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ.92 - 1 ،
ﻓﺘﺢ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﺎﻟﺢ .( 2002) ،أدوات ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،
ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي ،اﻟﻌﺪد  26دﯾﺴﻤﺒﺮ 2002م.
ﻓﺆاد ،أﺣﻤﺪ أﻣﯿﻦ ".(1985 ) ،اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ " ،اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  :اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻋﺪد ) .12 – 5 : (41
اﻟﻤﺎﻟﻘﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ .( 2000) ،اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑ ﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎھﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ .( 2017) ،ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ دار اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﻮن
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ.
ﻣﺤﻤﺪﯾﻦ ،ﺟﻼل وﻓﺎء اﻟﺒﺪري " .( 2006) ،اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ودول أﺧﺮى
" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  -ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ،ﻋﺪد )– 1 :(1
.206
ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ" (2001) .ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  -ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ر ﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة -
 ".ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ  -ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺞ  ,43ع .207 - 145 :() 1
ا ﻟﻨﺸﻮي ،ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ" ( 2011) .ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﯾﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ
اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ :دراﺳﺔ ﻓﻘﮭﯿﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ".ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  -ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ع .777 - 637 :1

ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ:
-

اﻹطﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ  18 :دﯾﺴﻤﺒﺮ ) 2012م(.

-

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (14ﻟﺴﻨﺔ ) 2018م( ،ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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-

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )  (6ﻟﺴﻨﺔ )1985م( ،ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.

-

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ رﻗﻢ ) (30ﻟﻌﺎم ) 2003م(.

-

ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )  (64ﻟﺴﻨﺔ ) 2006م( ﺑﺸﺄن إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

-

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف ﻋﻤﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ) 2000م(.

-

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (13ﻟﺴﻨﺔ )2012م(.

-

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (10ﻟﻌﺎم )1980م( ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي ،وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ.

-

ﻗﺮارات ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ:

-

ﻣﺮﺳﻮم ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻋﻤﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) (٦٩ﻟﻌﺎم )٢٠١٢م( ﺑﺸﺄن إﺻﺪار ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.

-

ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ م  ،5 /وﺗﺎرﯾﺦ 1386/2 /22ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ
1966/6 /11م.

-

ﻧﻈﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )  ،(23وﺗﺎرﯾﺦ 1377 / 5 / 23ھـ.

-

ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،اﻟﻤﻌﯿﺎر ) (44ﺑﺸﺄن اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ :ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ.
 oﻗﺮار رﻗﻢ ) ، 11 / 4 :(101ﺑﺸﺄن ﺑﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ وﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض وﺑﺪاﺋﻠﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
 oﻗﺮار رﻗﻢ ) ،7 / 2 :(64ﺑﺸﺄن اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻂ ،اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ،ﺑﺨﺼﻮص )ﺧﺼﻢ( اﻷوراق
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.

-

اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻟﻤﺼﺮف

اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ

اﻟﻤﺮﻛﺰي،

ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت

اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ:

اﻟﺒﻨﻮك

).(http://cbb.complinet.com/cbb/microsite/cbb_rulebook.html
-

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك:
)
http://www.sama.gov.sa/arsa/BankingControl/Pages/AboutBankingControl.as
(px

-

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ:
http://www.cbk.gov.kw/ar/legislation-and-regulation/cbk-regulationsandinstructions/instructions-for-islamic-banks.jsp
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
إ ّﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﻘﺪور أﺣﺪ أن ﯾﺠﺤﺪ ﺑﺼﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ )ات( ﺑﺄﺑﻌﺎدھﺎ
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،أو ﯾﻨﻜﺮ دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ .وﻓﻲ ﺻﻤﯿﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ -اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
ﺗُﻌَﺪﱡ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻣﺤﺪدا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﺿﻄﻼع اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﻮظﺎﺋﻔﮭﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮ أداﺋﮭﺎ .ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ھَﻢ
اﻟﻤﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺗﺘﺒﻊ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ووﺿﻊ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺣﻮل ﻧﺸﺎط وﺳﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،
واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﺗ ﻐﯿﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ،و ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﮭﺎ أﯾﻀﺎ اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ﺑﺪروس اﻟﺪﻋﻢ وﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،وﻣﻦ اﻷﻛﯿﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ،وﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﮫ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﺗﺘﺒﻊ وﺗﻨﺴﯿﻖ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﻤﮭﺎم اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺮﺑﻮي .واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺟﻤﻌﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ آﺑﺎء وأﻣﮭﺎت وأوﻟﯿﺎء اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ،اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .وﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺪ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف
وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺘﺨﺬ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻐﯿﺎب ﻋﻦ ﻣﮭﺎم اﻹدارة اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻟﻌﺎدي ،واﻷطﺮ
اﻹدارﯾﺔ ﻣﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺪد ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ .وﻟﯿﺲ ھﺬا ھﻮ
آﺧﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ذﻛﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎم.
وإدراﻛﺎ ﻷدوار اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺗﺤﺎول اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻷﺳﺌﻠﺔ أھﻤﮭﺎ :ﻣﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ؟ ﻛﯿﻒ ﯾﺘﺤﺪد وﺿﻌﮭﺎ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وأدوارھﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ؟ ﻣﺎ
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ؟ ﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻹﻛﺮاھﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ؟ ﻛﯿﻒ ﯾﺘﺄﺗﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻌﻤﻠﮭﺎ وﺗﺜﻤﯿﻦ أدوارھﺎ؟
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  -اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ  -اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ  -اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ.
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The Role of School Administration in Making the Educational System a
Success

Abstract:
No one can repudiate the educational institution's imprint on the socialization of
learners on both its human and social dimensions, or deny its role in education and training.
At the core of the learning-educational process and at the heart of school life, school
management is a key determinant for ensuring the good conduct of the educational institution
with its functions and the development of its performances. Those involved in the school
administration do not only track and implement the curriculum and different educational
activities, but report on the activity and functioning of the institution. In addition to that they
make sure to compensate for teachers’ absence; what is more crucial is that they assign
reinforcement lessons and educational activities as well. It is sure to mobilize the human
resources of the institution to improve the quality of the services it provides. Among the
challenges facing the school administration are evaluating the professional performance of the
institution's employees, and tracking and coordinating the actions of the staff involved in
educational work tasks, besides the coordination between the institution’s councils and
associations, including parent-teacher association, in harmony with the institution’s annual
work programme. Among the difficulties that are not to be is to supervise the preparation and
implementation of the institution's budget, order the disbursement,
And bear financial and material responsibility that is taken. Also, it is not possible to be
inattentive to the tasks of modern management within the educational system, which are not
just limited to regular job work. The administrative frameworks are encouraged to renew their
knowledge in all what is new in the educational field concerning the approaches of
developing educational institutions. This is not the last to be mentioned.
Realizing the roles of the imposing educational administration in education and
training, the study attempts to contribute to answer a number of questions, the most important
of which are: What is the current reality of school administration? How are its status,
organization, and roles determined within the reform projects? What kind of tasks does it
perform? What kind of difficulties and constraints does it face? How to improve its
performance and enhance its roles?

Key words: Educational institution- school administration- educational system- Education
and training.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
أوﻟﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ واﻟﺪراﺳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻤﻮ ﻗﻊ اﻹدارة
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،إذ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،وإﺣﺪى أھﻢ آﻟﯿﺎت ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺸﺄن اﻹداري
واﻟﺘﺮﺑﻮي ،ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﻨﮭﺾ ﺑﺪور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ا ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،وﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،وﺗﯿﺴﯿﺮ وﻟﻮج
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻌﺎم ،وإرﺳﺎء اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺟﻮدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،واﻟﻤﺘﺠﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة
وإﻋﺪادھﺎ ﻟﻺﺳﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.

اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ:
ﺗﻨﺪرج ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻵﺗﻲ:
-

اﺳﺘﺸﺮاف ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي وﻓﻖ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻹﻛﺮاھﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﺋﻞ أدوارھﺎ
وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ.

-

اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺑﯿﺎن أھﻤﯿﺔ أدوار اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.

-

ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻷدوار اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪر ﺳﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺘﺮﺑﻮي.

-

اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮورة إﺻﻼﺣﮭﺎ اﻟﻤﺘﺠﺪد ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻣﺮدودﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.

أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
 ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻹداري اﻟﻤﻨﻈﻢ واﻟﻔﻌﺎل واﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻘﯿﺎدة واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ. اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﮭﻨﻲ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.
 ﺿﺮورة اﻻﻧﻀﺒﺎط ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﯿﺎة اﻹدارﯾﺔ واﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﺗﺪﻋﯿﻢ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻤﺜﻼ توﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻹداري.
 -ﻣﺤﺎوﻟﺔ رﺻﺪ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
 ﻣﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻮظﺎﺋﻒ ھﯿﺌﺔ اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ؟ وﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﯿﺮھﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ؟ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ أدوار وازﻧﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺤﻖ ﻣﺤﺪّدا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح إﺻﻼحاﻟﻤﺪرﺳﺔ؟
 ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ إطﻼق ورش ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ اﻻﺳﺘﺮﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ أدوار اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ راﻓﻌﺎت اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ؟ ﻣﺎ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﻌﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ؟

ّأوﻻ :ﻣﻔﮭﻮم اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
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ﻓﻲ ﺿﻮء وﻗﻔﺔ ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،ﯾﺘﺒﯿﻦ أﻧﮭﺎ" :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻨﻈﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
واﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
وأھﺪاﻓﮭﺎ" .383وﯾُﺮاد ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ" :اﻟﺠﮭﻮد واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻮظﻒ ﻧﺘﺎج ﻋﻠﻢ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ" .384وﻣﺪﻟﻮﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،أﻧّﮭﺎ" :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻤﺎدي
اﻟﺬي ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺰ اﻟﮭﻤﻢ وﺑﻌﺚ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﻂ اﻟﻤﻨﻈﻢ ،ﻓﺮدﯾﺎ ﻛﺎن أم ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺗﺬﻟﯿﻞ
اﻟﺼﻌﺎب ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ أھﺪاف اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺸﺪھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".385
وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ،أ ّﻧﮭﺎ" :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺠﻮ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و أھﺪاﻓﮭﺎ" .386ﻛﻤﺎ أ ّن ﻣﻘﺘﻀﺎھﺎ" :ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﺴﻖ ﯾﺨﺪم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و ﯾﺤﻘﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﯾﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ" .387وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ آﺧﺮ" :اﻹدارة
اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺠﮭﻮد واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬل ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻣﺘﻄﻮرا".388
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
 إن اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وان اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﻓﮭﻲ ﺗﻔﯿﺪ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺸﺄن اﻟﻤﺪرﺳﻲ .
 إن اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.389 إن اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﺮع ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . -إن اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﺳﯿﻠﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻏﺎﯾﺔ .

ﺛﺎﻧﯿﺎ :أھﻤﯿﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
إ ّن ذﻟﻚ اﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﯿﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،ﯾﺆﻛﺪ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﺳﺘﺤﻀﺎر أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﺑﻞ اﻹدارة ﺑﺼﻔﺔ ﻋ ﺎﻣﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط أو ﻋﻤﻞ ﺳﻮاء أﻛﺎن دﯾﻨﯿﺎ أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ أو اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ أو
ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ أو ﺗﺮﺑﻮﯾﺎ  ...وإﻟﯿﮭﺎ ﯾﻌﺰى اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ ،وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺑﻠﻮرة وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ .ﯾﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻀﺤﯿﺎن " :ﯾﻌﻮد ﺗﻘﺪم اﻷﻣﻢ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮭﺎ ،ﻓ ﺎﻹدارة ھﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻧﮭﺎ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯿﺔ وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﮭﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
وﻟﻜﻦ ﻟﻨﻘﺺ اﻟﺨﺒﺮة اﻹدارﯾﺔ ﺑﻘﯿﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﺨﻠﻒ.390
وﺑﮭﺬا وﻗﺪ أﺿﺤﺖ اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم أداة ﺿﺮورﯾﺔ ﻷي ﺟﮭﺪ ﺑﺸﺮي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ،
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ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺸﻠﻌﻮط  ،ﻓﺮﯾﺰ ﻣﺤﻤﻮد ،ص .48
اﻹدارة و اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي أﺳﺲ ﻧﻈﺮﯾﺔ و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ ،اﺑﻦ دھﯿﺶ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ و آﺧﺮون ،ص .30
اﺗﺠﺎھﺎت ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺎﺷﻮر اﻟﺰﺑﯿﺪي ،ص .97
اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،أﺑﻮ ﻓﺮوة إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ،ص .25
اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺮﻓﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،ص .23
اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،ﻣﺴﺎد ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ  ،ص .25
واﻗﻊ اﻟﻜﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،ﻋﻮض ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﻮض اﻟﺸﮭﺮي ،ص .
اﻹدارة واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻀﺤﯿﺎن ،ص .10
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وﻧﺎﻣﯿﺔ ،أو ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﻤﻌﯿﺎر أﺳﺎﺳﻲ وھﻮ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ وﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﮭﺎ ا ﻹدارﯾﺔ وﻣﺪى ﻧﺠﺎح إدارة ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ
رﻓﻊ ﻛﻔﺎﯾﺘﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻺﻓﺮاد ﻓﯿﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﻟﮭﻢ.391
وﯾﺮﺳﻢ اﺑﻦ دھﯿﺶ وآﺧﺮون ﻣﻌﮫ ﺗﺼﻮرا واﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻹﺿﺎءة:392
 – 1اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺟﻮ اﻧﺒﮭﺎ ﻓﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﻐﯿﺎب أو
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،وﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
 – 2ﺗﮭﯿﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮر ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺲ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﻮﻧﮭﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ و اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاھﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﻔﻨﻲ .
 – 3ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺘﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮد واﻟﻤ ﺤﺒﺔ .
 – 4ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪراﺗﮫ واﺳﺘ ﻌﺪاداﺗﮫ وظﺮوف اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ أﻣﻮره .
ﻓﺎﻹدارة أﺻﺒﺤﺖ اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬاﺗﮫ وﺣﻀﯿﺖ ﺑﻜﻢ ھﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷزﻣﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻟﺒﻨﺔ ﻟ ﻜﻞ ﺑﻨﺎء وﺗﻘﺪم
وازدھﺎر ،وﺧﯿﺮ ﺷﺎھﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ﻓﻼ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻹدارة .

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﮭﺎم اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﮭﺎم اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﮭﺎ ،ﯾﻤﻜﻦ
رﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﮭﺎم اﻵﺗﯿﺔ:
 - 1اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي:
 اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎم واﻟﻤﻌﺎھﺪ واﻟﻤﺪارس ا ﻟﻌﻠﯿﺎ ...واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫوإرﺷﺎد اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻟﻮﻟﻮج ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
 رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺣﻮل أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻋﺮض ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﯿﻦ ﺑﻤﮭﻤﺔ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺒﯿﻦ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة ﻧﻔﺲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ،وإﻧﺠﺎز دروس اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻘﻮﯾﺔ،واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮازﯾﺔ.
 ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،إﺳﮭﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﮭﻮض ﺑﺠﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻸطﺮ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻗﺼﺪ ﺑﻠﻮرة وﺗﻄﻮﯾﺮ إﺷﻌﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ. اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻤﻮارد اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ. اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺟﻤﻌﯿﺎﺗﮭﺎ ،وﻣﺪ اﻟﺠﺴﻮر ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ،اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞاﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
 2ـ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻹداري:

391
392

اﻹدارة اﻷﺳﺲ واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت و اﻟﻮظﺎﺋﻒ ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﯿﺼﻞ ﻓﺨﺮي ﻣﺮار ،ص .3
اﻹدارة واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺑﻦ دھﯿﺶ وآﺧﺮون ،ص  ،67ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
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ـ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .وﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻘﯿﺪھﻢ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﮭﺎم
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي ،واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ .
ـ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي .واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺴﺎطﺮ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ .واﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻹدا رﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،واﻹﺧﺒﺎر ﺑﮭﺎ .واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹدارة ،واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.
ـ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻹﺷﮭﺎدﯾﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،واﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮھﺎ.
ـ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻮاظﺒﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ،واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﺑﺄﺣﻮال اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ،وﻣﺪى
اﻟﺘﻘﯿّﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻺﯾﻘﺎﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻟﺤﺼﺺ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ .وﻣﻘﺮرات ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻔﺘﺮات
اﻟﺪراﺳﯿﺔ.
ـ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي ،اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﻗﺴﺎم( ،وﺟﻤﻌﯿﺎﺗﮭﺎ )ﺟﻤﻌﯿﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،و ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ( ،واﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﺸﻜﻞ دوري ،اﺣﺘﺮام ﻣﺴﺎطﺮھﺎ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ،
واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﻘﺮراﺗﮭﺎ.
ـ اﻗﺘﺮاح ﺗﻮﻓﯿﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﺗﺪﺑﯿﺮ ﺷﺆوﻧﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
ـ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ھﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ.
3ـ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ:
ـ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﺎ ،وإﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
ـ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف.
4ـ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ:
ـ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.
 ﺗﺠﺴﯿﺪ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.ـ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،وﺗﺪﺑﯿﺮھﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ.

راﺑﻌﺎ :ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
ﻣﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ أداء اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﯿﮭﺎ ،ھﻲ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أ – اﺧﺘﯿﺎر اﻷﺻﻠﺢ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ  :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻷي ﻋﻤﻞ إداري وﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮد،
ذﻟﻚ أن أي ﺧﻠﻞ ﻓﻲ أي وظﯿﻔﺔ إدارﯾﺔ ﺳﺒﺒﮭﺎ اﻷﺳﺎس ﻏﯿﺎ ب اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ أو ﻋﻨﺪ ﻓﺮد ﻣﻌﯿﻦ. 393
ب – اﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ :ﻓﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ أي ﻧﻈﺎم إداري اﻷﺧﺬ ﺑﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﻮى واﻟﻮرع واﻟﻔﻼح واﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ
اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﺎدة ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻹدارﯾﺔ .

393

وظﺎﺋﻒ اﻹدارة وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ زواﻗﺔ ،ص .109 – 108
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ت – اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ  :إﺷﺮاك طﺮف ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺮدا أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻹداري ﻓﻲ دراﺳﺔ أﻣﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺒﺚ ﻓﯿﮫ. 394
ج – اﻹﺗﻘﺎن )اﻟﺠﻮدة( :ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻹداري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺣﺴﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .
ح – اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ :ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﺳﺎس اﻹدارة وﺑﺪوﻧﮭﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﻮم ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ .
م – اﻟﺘﻌﺎون واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  :إن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ أوﺟﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﻮد ﻓﻲ اﻹدارة ،وﺑﮭﺎ
ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻷھﺪاف ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ .395ﻓﺎﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ھﻮ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ.
ر – اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن  :ﺑﻤﻌ ﻨﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﺘﻢ أو ﯾﻨﺠﺰ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﮫ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ .
ش – اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ھﻲ وظﯿﻔﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺘﮫ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
رﺳﻢ ﻟﮫ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺤﺪدة  .396وﻗﯿﻞ :ھﻲ ﻗﯿﺎم ﺟﮭﺎت اﻹدارة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ذاﺗﯿﺎ ،ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺸﻮﺑﮭﺎ ﻣﻦ
أﺧﻄﺎء ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ أو ﺑﻌﺪم اﻟﻤﻼءﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺤﺒﮭﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﺄﺧﺮى ﺗﻜﻮن ﺳﻠﯿﻤﺔ
.397

ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻣﻌﻮﻗﺎت وإﻛﺮاھﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
إ ّن أﺑﺴﻂ دﻻﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﺎت وأﺟﻼھﺎ ،أﻧّﮭﺎ  :ﻣﺎ ﯾﻌﺮﻗﻞ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ أو ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
وﯾﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف . 398واﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺷﺄن أي ﻋﻤﻞ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻌﺘﺮﺿﮭﺎ
أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ.399
وﯾﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل أھﻢ اﻹﻛﺮاھﺎت واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎطﮭﺎ وﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
 – 1ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ .
 – 2ﻋﺪم أﺧﺬ رأي إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ أو اﻹدارﯾﯿﻦ .
 – 3ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ .
 – 4اﻧﻌﺪام اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻟﺰﯾﺎدة إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ .
 – 5ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ .
 – 6ﻓﻘﺪان اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺪرس .
 – 7ﻋﺪم اھﺘﻤﺎم أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﮭﻢ .

394

اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻔﮭﻮم واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ داود اﻟﻤﺰﺟﺎﺟﻲ ص . 51

395

اﻹدارة و اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ،ص  ،162 – 161ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻔﮭﻮم واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ص  ،48ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.

396

 397اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ص .18
 398ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮي وﻣﺪﯾﺮات اﻟﻤﺪارس اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ وطﻮﻟﻜﻢ  ،ﻣﮭﺪي ﻛﺎﻣﻞ اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ص .15
 399ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ أﻋﻼه ،ص .9
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 – 8اﻻﻛﺘﻈﺎظ داﺧﻞ اﻷﻗﺴﺎم .
 – 9اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ا ﻵﺑﺎء وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﯿﻖ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ .

ﺳﺎدﺳﺎ :ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺣﻮل اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،وﻓﻖ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،وﺣﺘﻰ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﺮؤﺳﺎء
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ أدوارھﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺘﺠﺎوز اﻹﻛﺮاھﺎت اﻟﻤﻌﯿﻘﺔ ،وأداء اﻷدوار اﻟﻤﻨﺎطﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ،ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
-

اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪراء ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.

-

اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر.

-

اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻹداري ،واﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

-

ﺗﺠﺎوز اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﺄطﯿﺮ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ ،اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷﺳﺎس واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺬاﺗﻲ.

-

ﻛﺴﺐ رھﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ أدوار اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
وﺗﻨﺸﯿﻄﮭﺎ.

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ :
– اﺗﺠﺎھﺎت ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺎﺷﻮر اﻟﺰﺑﯿﺪي ص  97دار اﻧﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻋﻤﺎن  1988م.
– اﻹدارة اﻷﺳﺲ واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت و اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﯿﺼﻞ ﻓﺨﺮي ﻣﺮار ص  3دار اﻟﻤﺠﺪﻻوي ﻋﻤﺎن .1983
– اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ أﺑﻮ ﻓﺮوة إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ص  25طﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻐﺮب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ  1997م.
– اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺮﻓﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ص  23اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻧﺠﻠﻮ ﻣﺼﺮﯾﺔ  1987م
– اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻣﺴﺎد ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ص  25دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻤﺎن ط  1425 1ه.
– اﻹدارة و ا ﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي أﺳﺲ ﻧﻈﺮﯾﺔ و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻦ دھﯿﺶ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ و آﺧﺮون ص  30ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ
اﻟﺮﯾﺎض .2009 -1427
– اﻹدارة واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻀﺤﯿﺎن ص  10أﺑﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
– اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻔﮭﻮم واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ داود اﻟﻤﺰﺟﺎﺟﻲ ص .51
– اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ص  18دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ .1975
– ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮي وﻣﺪﯾﺮات اﻟﻤﺪارس اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
ﻧﺎﺑﻠﺲ وطﻮﻟﻜﻢ ﻣﮭﺪي ﻛﺎﻣﻞ اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ص  15ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻧ ﺎﺑﻠﺲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
.1999
– ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺸﻠﻌﻮط ﻓﺮﯾﺰ ﻣﺤﻤﻮد ص  48ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ .1423
– واﻗﻊ اﻟﻜﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻋﻮض ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﻮض اﻟﺸﮭﺮي رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ .2008 – 1429
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– وظﺎﺋﻒ اﻹدارة وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ زواﻗﺔ ص  109 – 108د ار ﻗﺮطﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  2010 – 1430اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
_ اﻟﺨﻮارزﻣﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ )ت 387ه( ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﻠﻮم ،راﺟﻌﮫ وﻋﻠّﻖ ﺣﻮاﺷﯿﮫ :ﻣ ﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
اﻷدھﻤﻲ ،ﻗﺎم ﺑﻄﺒﻌﮫ وﺗﺼﺤﯿﺤﮫ وﺗﺮﻗﯿﻤﮫ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻠﯿﻞ ،ﻣﺼﺮ :ط 1349 ،1ه1930 ،م.

ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ  ،© 2020اﻟﺒﺎﺣﺚ :ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس ،اﻟﺒﺎﺣﺚ :ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺣﻮ  ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث
واﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ(CC BY NC) .
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اﻟﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر

دور إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟ ﻄﻠﺒﺔ
) دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﯿﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﯿﺔ (
The role of the Public Relations Department in Sudanese universities in building
compatible relationships with the student community
)(Exploratory survey study
إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ :آﯾﺎت ﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،1اﻟﺪﻛﺘﻮرة :إﺣﺳﺎن إﺑراھﯾم ﷲ ﺟﺎﺑو

ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﻘﺴﻢ اﻹﻋﻼم ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﮭﺎدي – ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺴﻮدان

2

1

أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

2

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲayatmagdi@gmai.com :

اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ،واﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮر
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻣﻮازﻧﺔ اداﺋﮭﺎ .وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄن أھﻢ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹدارة وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،
و اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ .ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ  .ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﺒﺤﺚ  ،وﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﮫ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت اﺛﻨﺎء
اداﺋﮭﺎ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ
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The role of the Public Relations Department in Sudanese universities in building
compatible relationships with the student community
(Exploratory survey study)
Prepared by: Ayat Magdi Mohammad Mahmoud 1,
Dr: Ehsan Ibrahim Allah Gabo Ibrahim 2
Lecturer, Department of Information, College of Imam Al-Hadi – Republic of Sudan1
Associate Professor, King Khalid University – Saudi Arabia2

Summary:
This study aimed to identify the role played by the Department of Public Relations in
Sudanese universities, and its impact on the student audience, and balance its performance. As
well as reaching specific recommendations on the most important ways and means to manage
and develop public relations, and to identify the problems and obstacles facing the
management of public relations in Sudanese universities. The research problem lies in
knowing the role played by the public relations department in Sudanese universities towards
the student population. The exploratory method was used in this research, and the case study
was used to find out the obstacles facing some public universities in the Sudanese universities
during their performance
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :
ﺗﻌﺪ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺠﻤﺎھﯿﺮھﺎ ،ﻓﮭﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻲ ﺗﻄ ﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎھﯿﺮھﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،ﻻطﻼﻋﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،
ﺑﮭﺪف ﺑﻨﺎء ﺳﻤﻌﺔ طﯿﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﺻﻮرة ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺎ.
وھﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل رﻏﺒﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ  ،او إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎر
ﺣﻮل ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ .ﯾﻌﺪ )اﺑﻮاﺻﺒﻊ1998 ،م (3 ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ً اﺳﺎﺳﯿﺎ ً ﻓﻲ دﻋﻢ ﺟﮭﻮد ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮد  .وﻟﻌﻞ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻹﯾﻼء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﻣﻠﺤﻮظﺎ ً  ،وﻣﻨﺤﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺒﺮاﻣﺠﮭﺎ واﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ ﻟﺪى
ﺟﻤﺎھﯿﺮھﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ.
ﯾﻘﻮل )ﻋﺠﻮة :( 1985،85،إن ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﮭﺘﻢ ﺑﮫ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﺚ اﻟﻐﯿﺮة واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ طﻼﺑﮭﺎ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﺧﯿﺮ ﺳﻔﺮاء ﻟﮭﺎ اﯾﻨﻤﺎ وﺟﺪوا.
ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ھﻨﺎك ﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻻدوار اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﺳﺘﻘﻄﺎب طﻠﺒﺔ
اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﺗﺠﺎه ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ  ،وطﻠﺒﺘﮭﺎ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ.

أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎره:
The importance of the topic and the reasons for choosing it :
ﺗﺄﺗﻲ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت
ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ.

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ :Research problem
ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ .

اھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ : research aims
 .1اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ،واﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻣﻮازﻧﺔ
اداﺋﮭﺎ.
 .2اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺠﺎه ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
 .3اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ.
 .4اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺔ واﻟﺒﺮاھﯿﻦ.
 .5اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﻨﯿﺎﺗﮫ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮫ.
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 .6ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .1اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت.
 .2اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 .3ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب.
 .4ﻧﺤﻮ رؤﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻊ
اﻟﻄﻠﺒﺔ.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
The first topic: Concepts and terms
ﻣﻔﮭﻮم إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﯾﻘﻮل ﺟﺮادات واﻟﺸﺎﻣﻲ )2009م ( 25:ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮭﻤﺎ " اﺳﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ" إﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،إﻻ إﻧﮭﻤﺎ ﯾﺮﯾﺎن ان اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وظﯿﻔﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﮭﻮر
اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﺻﻮرة طﯿﺒﺔ ﻓﻲ اذھﺎن اﻟﺠﻤﮭﻮر وﻓﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻻﺧﻼﻗﻲ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ
اﻻﺗﺼﺎل واﻹﻋﻼم اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ  ،وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺑﺄﻣ ﺎﻧﺔ آراء اﻟﺠﻤﮭﻮر ورﻏﺒﺎﺗﮫ إﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﮭﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺗﺼﺎل ذو
اﺗﺠﺎھﯿﻦ.
وﯾﻘﻮل رﺷﻮان )2004م (111 ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ" اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع" ان ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب ﺟﺴﺪوا
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  :اﻻداء اﻟﺤﺴﻦ +اﻹﺧﺒﺎر اﻟﺼﺎدﻗﺔ= ﻋﻼﻗﺎت طﯿﺒﺔ.
وﯾﺒﺪوا أن ﻋﺠﻮة ) ( 2001،14ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ" ﻟﮫ رأي آﺧﺮ ،إذ ﯾﻘﻮل  :إن ﻣﻔﮭﻮم
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ او اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،ﻓﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻌﻤﻠﯿﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ارﺑﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﯿﺔ وھﻲ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ .
وﯾﺆﻛﺪ ﻋﺠﻮة ان اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﯿﺴﺖ وﺳﯿﻠﺔ دﻓﺎﻋﯿﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺒﺪو ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺼﻮرﺗﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،وإﻧﻤﺎ ھﻲ
اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹدارة ﻟﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎل اﺣﺘﺮاﻣﮫ.
ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻄﻮر ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج ﺟﺮوﻧﺞ أي أﻧﮭﺎ ﺗﺪﻋﻢ رؤﯾﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻻ
ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا وﺻﻠﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﯿﻦ ,وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻮعٍ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ
ﺑ ﯿﺌﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،وھﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎول اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ،
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أﻣﺜﺎل ﺑﯿﺮﺳﻮن وﻛﻨﺖ وﺗﺎﯾﻠﻮر ،وھﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻟﺘﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ وﺗﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﺟﻤﮭﻮرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء أن ﯾﺘﺒﺎدﻻن اﻵراء واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
واﻟﺮؤى ،ﻓﮭﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ.
وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﯿﻨﺖ وﺗﺎﯾﻠﻮر أن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﯾﻘﺪم ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﻄﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
وﺟﻤﮭﻮرھﺎ وأن ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺤﻮار" و"ﺣﻮارﯾﺔ" أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ وﺻﻒ طﺮق اﻻﺗﺼﺎل اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ
اﻷوﺳﺎط اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺑﺤﺎث ﺗﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮذج اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ﻓﻲ
اﺗﺠﺎھﯿﻦ.
ﻣﺘﺠﺬر ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ،وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻓﻲ وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ .وإن
إن ﻣﻔﮭﻮم ﻛﯿﻨﺖ وﺗﺎﯾﻠﻮر ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻔﮭﻮ ٌم
ٌ
ﻓﺤ ﻮى ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﻮار ھﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن ﻛﺘﻮاﺻﻞ ﺣﻮاري ،واﻟﺬي ﯾﻌﺮف ﺑﻜﻮﻧﮫ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ
واﻟﺬي ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .وﻻﺣﻆ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ،1974
ﻣﻨﮭﻢ  Johannesenإذ ﺑﯿﻦ ﺑﺄن اﻟﺤﻮار ﯾﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎطﺎ ووﺛﯿﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺪق ،واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻤﮭﻮر ،واﻻ ﻧﻔﺘﺎح،
واﻟﺘﻌﺎطﻒ ،وﻋﺪم اﻟﺘﻈﺎھﺮ ،واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ ،وﺗﺸﺠﯿﻊ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ.
ﻟﻘﺪ طﺒﻖ ﺑﯿﺮﺳﻮن ) (1989ھﺬه اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ً أن أﻓﻼطﻮن رﺑﻤﺎ ﻛﺎن أول ﺷﺨﺺ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻮار
ﻓﻲ أﻧﻤﺎط اﺗﺼﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ وﻣﻔﻀﻠﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎ  .ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮح ﺑﯿﺮﺳﻮن ﺛﻼﺛﺔ إﺟﺮاءات ﻣﻔﯿﺪة ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻟﺤﻮار؛ أو ﻻً ،ﻻﯾﺠﺐ
أن ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ أي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،وﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﺑﻌﺪم ﻣﻼءﻣﺘﮫ أو ﻋﺪم
ﻣﻨﻄﻘﯿﺘﮫ ،وﺛﺎﻟﺜﺎً ،أﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار داﺋﻤﺎ ً ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺧﯿﺎر ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت أن ﺗﺘﻐﯿﺮ ردود أ ﻓﻌﺎﻟﮭﺎ.
وﻗﺎم ﻛﯿﻨﺖ وﺗﺎﯾﻠﻮر ) (2002ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ ھﺬه اﻷﻓﻜﺎر ،ﻟﻮﺻﻒ اﻟﺤﻮار ﺑﻜﻮﻧﮫ ﺗﻮﺟﮭﺎ ً ﯾﻀﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ "ﻟﻠﺤﻮار".
وﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ھﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﮭﻢ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﻮارﯾﺔ :اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ،أو إدراك اﻟﻌﻼ ﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
وﺟﻤﮭﻮرھﺎ؛ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻨ ﺴﺠﻤﺔ ،أو ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻋﻔﻮﯾﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑـ؛ اﻟﺘﻌﺎطﻒ أو اﻟﺪﻋﻢ وﺗﺄﻛﯿﺪ رﻏﺒﺎت
اﻟﺠﻤﮭﻮر وﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ،أو اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﻢ .وأﺧﯿﺮا ،اﻻﻟﺘﺰام إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻌﻄﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮر.

251

www.ajrsp.com

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ | اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر | ﺗﺄرﯾﺦ اﻹﺻدار2020-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
The second topic: Public relations
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:
إن اﻷﺳﺎس اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻮ اﻟﺸﺮح واﻹﻓﻀﺎء وﺗﻮﺧﻲ اﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو اﻟﮭﯿﺌﺔ.
وﻧﻮرد ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺮى أن ﯾﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ:
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة:
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻘﺮرة أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﯾﺠﺐ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ،أي أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة
وﺟﻤﯿﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ خ دﻣﺘﮭﺎ ،ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ
ﻣﻊ ﺟﻤﮭﻮرھﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﺮام ،ﻓﯿﺠﺐ أوﻻ ﺧﻠﻖ روح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ
اﻹدارﯾﺔ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻮطﯿﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺟﻤﮭﻮرھﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ)اﻟﺠﻮھﺮي1968 ،م.(25،
ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ:
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺴﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ ،وأن ﺗﻤﺎرس اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮭﺎ ،وﯾﺠﺐ أﯾﻀ ﺎ ً أن ﺗﻨﺴﻖ
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻊ أﻗﻮاﻟﮭﺎ وإﻻ ﻓﻘﺪت اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮرھﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻓﺎﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺧﯿﺮ إﻋﻼن ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة و ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ.
إﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹﻓﻀﺎء )اﻟﻤﺼﺎرﺣﺔ(:
اﻷﺳﺎس اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻮ اﻹﻓﺼﺎح وﻟﯿﺲ إﺧﻔﺎء اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻟﻮ دﻗﻘﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك
ﺛﻤﺔ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ إﺧﻔﺎء ﺷﻲء ﻋﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺳﺮار اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎج ،وﺳﯿﺎﺳﺔ
اﻹﻓﻀﺎء ﻛﻔﯿﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﻀﺎرة وأن ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ.
إﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺣﻞ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﺎ ،ﻓﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
طﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻖ وﺗﺤﺎول اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﻌﯿﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺤﯿﺰ.
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ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:
ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻮطﻨﺎ ﻟﻨﺸﺎطﮫ ،ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻀﻮاً ﻧﺎﻓﻌﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم أﻓﺮاده ورﻓﺎھﯿﺘﮭﻢ .وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ أن ھﺪف أي ﻣﺸﺮوع ھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻛﺒﺮ ﻛﺴﺐ
ﻣﺎدي ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻐﯿﺮت ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ھﻮ اﻟﺬي
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﺠﻤﮭﻮر داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺧﺎرﺟﮭﺎ.
ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر:
أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﯿﻮم ﺷﺮح اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺷﺮح اﻟﻨﻈﺎم وﻓﻮاﺋﺪه وﻣﺎ ﯾﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ،وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أﺣﺴﻦ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐﯿﺔ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺘﮫ وﺗﺄﯾﯿﺪه.
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻼ ﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻨﺼﯿﺒﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ،وﻟﯿﺴﺖ ھﺬه ﺑﻤﮭﻤﺔ ﺳﮭﻠﺔ إﻧﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺻﺒﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﻘﻖ
اﻟﺜﻤﺮة اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﮭﺎ.
ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر:
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺪوم أي ﻣﻨﺸﺄة طﻮﯾﻼً دون أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻨﻲ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻓﺠﻤﮭﻮرھ ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ھﻮ دﻋﺎﻣﺘﮭﺎ اﻷوﻟﻰ وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﺮ
اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺄﺛﺮت أﯾﻀﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
ﺗﻌﺎون اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ:
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﮫ أن اﻟﺘﻌﺎون ھﻮ أﺣﺪ أﺳﺲ اﻟﻨﺠﺎح ،وﻣﻦ ﺛﻢ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﮭﺎ أن ﺗﺘﻌﺎون
ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت ﺑﻌﻀﮭﺎ وﺑﻌﺾ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻐﺮف
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﯾﻘﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ا ﻟﻌﺎﻣﺔ)دﯾﻔﯿﺪ ،
1975م.(20،
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
The third topic: Theory of dialogue in public relations
اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻮاري:
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،ﻓﻘﺪ أوﺿﺢ ﻛﯿﻨﺖ وﺗﺎﯾﻠﻮر )  (2002أن ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻮاﺻﻠﻮن ﻣﻊ
اﻟﺠﻤﮭﻮر ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﻮار .وﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻮاري:
اﻻﺳﺘﻤﺎع ،واﻟﺘﻌﺎطﻒ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄطﯿﺮ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺿﻤﻦ اﻷطﺮ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أرﺿﯿﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،ﻣﺴﺘﺤﻀﺮا ً اﻷھﺪاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷھﺪاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ،ﺑﺤﺜﺎ ً ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺧﺎرﺟﯿﺔ أو أﻓﺮاد ﺑﻮﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻵراء اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﯾ ﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﻛﻤﺎ اﺷﺎر ﻛﯿﻨﺖ وﺗﺎﯾﻠﻮر ) ( 2002أﯾﻀﺎ إﻟﻰ أﻧﮫ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺤﻮار ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت أﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إﻻ أن اﺗﺠﺎه اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻮاري ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ أن اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﯿﻔﮭﻢ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ ً ﺑﺸﻜﻞ أﻓ ﻀﻞ وﺳﯿﻜﻮن
ﻟﺪﯾﮭﻤﺎ ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ،وأﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت أن ﺗﺘﺨﺬھﺎ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﺰاﻣﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻮار.
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻮﯾﺐ ،وأرﻗﺎم اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ،واﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز
ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻧﺎت ،وﻓﻲ أدﺑﯿﺎت وﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﺗﺸﺠﻊ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻹﺷﺮاك اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻮارات ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ )اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت(.
وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻓﺈن ﻛﯿﻨﺖ وﺗﺎﯾﻠﻮر )  ( 2002 ،1998ﻧﺎﻗﺸﺎ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻹﻧﺸﺎء ﺣﻮار ﻣﻊ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻟﯿﻘﺪﻣﺎ ارﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻮاري ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﺳﺘﻌﺮﺿﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ
اﻟﻌ ﻼﻗﺎت اﻟﺤﻮارﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ،وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺤﻮار ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ .وھﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
أن ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮا ﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺰوغ ﺷﻤﺲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺷﯿﻮﻋﮭﺎ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﻣﻨﺼﺎت ﺗﺠﺎوزت اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ واﻟﺮﺳﻤﻲ ،وﻟﺬا ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺤﻮارﯾﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،ﯾﻨﻄﺒﻖ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻠﺤﻮار)ﻛﯿﻨﺖ وﺗﺎﯾﻠﻮر:(2004 ،
 .1ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ذات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻮاري إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر طﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أن ﺗﺠﯿﺐ.
 .2إن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﺪم ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻔﯿﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم وﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
 .3ﺟﯿﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ذات اﻟﺰﯾﺎرات اﻟﻤﺘﻜﺮرة ،إذ ﺗﻨﺸﺊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻠﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻓﺘﺪﻓﻌﮭﻢ ﻟﺘﻜﺮار زﯾﺎرة
ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ.
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 .4ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،إذ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﮭﻞ ﺗﺼﻔﺤﮭﺎ وﻓﮭﻤﮭﺎ.
 .5ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوار :ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻲ اﻟﺰوار ﻣﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺑﺘﺼﻔﺤﮭﻢ ا ﻟﻤﻮﻗﻊ دون أن ﯾﺬھﺒﻮا
إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ آﺧﺮ .وﻗﺪ ﺗﻄﻮر ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ إﻟﻰ ﻗﯿﺎس اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ا ﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻮاري ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
إن ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻛﯿﻨﺖ وﺗﺎﯾﻠﻮر اﻟﺤﻮارﯾﺔ وإطﺎر ﻗﯿﺎس اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻮاري ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻗﺪ طﺒﻘﺖ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،درس ﺗﺎﯾﻠﻮر وآﺧﺮون) ( 2001ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻌﻼﻗﺎت ،ووﺟﺪوا أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺗﺴﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﺘﺼﻤﯿ ﻤﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ
ﺣﻮارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﺮط ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﮭﻮرھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﯿﻦ .وﻣﻊ ھﺬه
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ اﻧﺨﺮطﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﮭﻮرھﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺜﻞ اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك وﺗﻮﯾﺘﺮ واﻧﺴﺘﻐﺮام وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻟﻰ ظﮭﻮرھﺎ وﺷﯿﻮﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟﻚ ،وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
وھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗ ﻌﻨﻲ أن ﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺤﻮاري ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ،درس ﺳﯿﻠﺰر وﻣﺘﺮوك  (Seltzer and Mitrook (2007اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﻮارﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻮﺟﺪا أن اﻟﻤﺪوﻧﺎت ) (Blogsﺗﺪﻣﺞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻮاري ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،ورﺑﻤﺎ ھﺬا ﻣﺎ
ﺟﻌﻠﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .وأﻛﺪا أن اﻟﻤﺪوﻧﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻟﻤﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻤﮭﺎرات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﯿﻦ
) ، ( two-way symmetrical communicationواﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺟﻤﺎھﯿﺮھﺎ .وﺑﯿﻨﺎ ﺑﺄن ھﺆﻻء
اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﺘﺪوﯾﻦ اﻟﻔﻌﺎل ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺪوﻧﺎت
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﺤﻮارﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .إن دراﺳﺔ Seltzer and Mitrook
 ((2007ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﻮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺎت ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﺪوﻧﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ً دراﺳﯿﺎ ً ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺎً ،وھﺬا ﯾﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ أن
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺘﯿﺢ اﻟﺤﻮارﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺤﻮارﯾﺔ ﻣﺮھﻮﻧﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وطﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻗﺪرة وﻣﮭﺎرة ﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻻﺗﺼﺎل أو اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺸﺒﻜﺔ أو اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻮارﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﮭﻮر ،وﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺪوﻧﺎت ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﺘﯿﺢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﻮار ،إﻻ أن ھﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وطﺒﯿﻌﺔ
ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وأھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق وﺟﺪ  (2009) McAllister-Spoonerﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﻮارﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿ ﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﺗﺪرج اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺤﻮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺜﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎھﯿﻦ ،إﻻ أن ا ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ
أدوات ﺣﻮارﯾﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﺳﯿﺊ ،وأن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻘﻂ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻣ ﻦ ﻣﮭﺎم
ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت .وﺗﺸﯿﺮ ﻗﺮاءات أﺧﺮى أن اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ وﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪة ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻮظﺎﺋﻒ
ﺣﻮارﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ .وﯾﺨﻠﺺ  (2009) McAllister-Spoonerأﻧﮫ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻓﯿﺒﺪو أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻻ
ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻓﺎﺋﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﮭﻮرھﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
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اﻹﻋﻼم اﻟﺠﺪﯾﺪ واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻮاري:
إن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻗﺪ زاد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ،وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ً ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أداة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ،ﻣﺎ
ﻻﺣﻈﮫ ﺗﺎﯾﻠﻮر وﻛﯿﻨﺖ)  (2010ﻣﻦ أن ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ) (PRSAاﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻧﺪوات ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﯾﺮ وﻣﺎرس  2009ﺗﻨﺎوﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وأن اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﻲ اﻷﻋﻤﺎل ) (IABCﻗﺪﻣﺖ
دروﺳﺎ ً وﻣﺪوﻧﺎت ﺻﻮﺗﯿﺔ ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎل.
إن اﻟﻤﺪوﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ دﺧﻠﺖ أﯾﻀﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وإن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪوﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺨﺪم
وظﯿﻔﺘﯿﻦ رﺋﯿﺴﺘﯿﻦ .اﻷوﻟﻰ؛ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻤﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ "ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ آراء ﺟﻤﮭﻮرھﺎ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
ﺣﻮل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،أو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ .اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،أن اﻟﻤﺪوﻧﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻹﺗﺼﺎل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ "إﺑﺪاء اﻵراء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪوﻧﺎت اﻻﺧﺮﯾﻦ،
أو إﻧﺸﺎء ﻣﺪوﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ .وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺪوﻧ ﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺼﻮرة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺿﻤﻦ إطﺎر اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻮاري)(Hallett, 2005
ﻣﻤﺎرﺳﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻮاري:
إن اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺠﺪﯾﺮة ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ھﻮ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻧﻈﺮة ﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﮭﻮرھﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻻ وھﻮ اﻟﻄﻼب ،وھﺬا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯿﮫ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﻲ دراﺳﺔ
ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﺒﻮرﺗﺮ وﺳﻮﯾﺘﺰر وﺗﺸﻮﻧﻎ ) Porter, Sweetser and Chung(2009وﺟﺪوا أن ﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻤﺪوﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﺪر ذاﺗﮫ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس .ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ ﺳﺎﻟﻮت وﺑﻮرﺗﺮ واﻛﻮﺳﺘﺎ اﻟﺰرو Sallot,
) ، (Porter and Acosta-Alzuru 2004أن ﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺮون أن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺌﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﯿﻮم ،وأن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻹدارة ﯾﺘﻮﻗﻌﻮن ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﯾﺠﯿﺪون اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﻗﻀﯿﺔ ذات
ﺻﻠﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ" .ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ  ٪70ﻣﻦ  216ﻣﻤﺎرﺳﺎ ً ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻢ ﻣﺴﺤﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻮرﺗﺮ وآﺧﺮون،
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺪوﻧﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﯿﮭﺎ ،وأظﮭﺮ اﺳﺘﻄﻼع آﺧﺮ
ﻋﻠﻰ  283ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أن  ٪24ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻛﺎن  ٪40ﻣﻨﮭﻢ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺪوﻧﺎت
ﺷﺨﺼﯿﺔ و  ٪19ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺼﺎت أﺧﺮى ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺼﻮر ﻣﺜﻞ .Flickr
ﻛﻤﺎ أﺟﺮى  (Sallot et al. (2004ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻣﻤﺎرﺳﯿﻦ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ وﺗﺼﻮراﺗﮭﻢ
ﺣﻮل اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أن ﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ "وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺟﻤﮭﻮر ،وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻹدارة واﻟﻌﻤﻼء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﻮن ﻻ ﯾﻨﻈﺮون ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ وﺳﯿﻠﺔ
ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺻﻮرﺗﮭﻢ وﺣﺴﺐ ،وإﻧﻤﺎ أﯾﻀﺎ ﻗﻨﺎة ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ ﯾﺆﻛﺪون أن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ "وﺳﯿﻠﺔ
ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ ﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،إﻻ أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺮون ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺗﺼﺎل وﺟﮭﺎ ﻟﻮﺟﮫ.
إن ﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺪرﻛﻮن أن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أداة ﯾﻌﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮر .وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ
أﯾﻀﺎ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺪﻋﻮن ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أداة ﯾﺴﮭﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻮاري.
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وﯾﺒﻘﻰ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻮطﺎ ً ﺑﻤﮭﺎرات واﺳﺘﻌﺪادات ﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وطﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ إزاء اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻠﻚ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻮار ي ،ﻟﻜﻮن اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﻮارﯾﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ،وھﻲ إﻣﺎ ﺗﺰﯾﺪ أو ﺗﻨﻘﺺ ،أو ﺣﺘﻰ أﺣﯿﻨﺎ ً ﺗﻨﻌﺪم ،ﻟﻜﻦ
ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﻮارﯾﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﺮﻏﺐ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮﺑﻊ
ﻧﺤﻮ رؤﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻄﻠﺒﺔ
The quarter topic
Towards a future vision to present a message about public relations models in Sudanese
universities in building relationships compatible with the student community
اوﻻً :ﻧﺸﺮ إﻋﻼﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺒﻮل طﻠﺒﺔ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ) اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ( ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻠﻔﺎز  ،وﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺮات ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ،
وزﯾﺎرة اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﮭﻢ  ،وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻘﺎءات إرﺷﺎدﯾﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،واﻟﺪور اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺠﺎه
اﺳﺘﻘﻄﺎب طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺑﻨﺎء ﺻﻮرة إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ :ﻗﯿﺎس اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم دوري ،ﺣﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺠﺎﻣﻌﺘﮫ واﻻﻓﺘﺨﺎر ﺑﮭﺎ،
ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ  ،ﻧﻘﻞ اراء اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﮭﻢ ﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ودورھﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ :اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،دﻋﻮة اﻟﺨﺮﺟﯿﻦ
ﻟﻠﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ.
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 .3اوﺳﺘﻦ )، (1998اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ واﻟﺒﺮﻣﺠﺔ – ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺧﻼل اﺳﺒﻮع ،ﺑﯿﺮوت  ،اﻟﺪار
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم.
 .4ﻋﺠﻮة ﻋﻠﻲ ) ، ( 2003اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﻮرة اﻟﺬھﻨﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ .
 .5ﻋﺠﻮة ﻋﻠﻲ ) ، ( 2001اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، ،اﻟﻘﺎھﺮة ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ.
 .6ﻋﺠﻮة ﻋﻠﻲ ) ، ( 2000اﻻﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ط ،4اﻟﻘﺎھﺮة ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ.
 .7اﻟﺠﻮھﺮي ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻹدارة واﻹﻋﻼم ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 1968م.
 .8دﯾﻔﯿﺪ ﻓﻦ ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارة ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺷﻔﯿﻖ أﺳﻌﺪ ﻓﺮﯾﺪ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،دار اﻟﻜﺮﻧﻚ1975 ،م.
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البحث الثالث عشر

النحت اللغوي رؤية جديدة
دراسة داللية إحصائية في معجمي :مقاييس اللغة ألحمد بن فارس ،وتاج العروس لل َّزبيدي
اعداد
الباحث :فيان رمضان عبدي السليفاني
إستاذ مساعد في قسم اللغة العربية ،جامعة زاخو ،كلية العلوم اإلنسانية –العراق
Email: viyan.ramadhan750@gmail.com

ملخص
إن من المسائل التي تناولها علماء اللغة العربية وفقهها قديما مسألة النحت في اللغة ،فقد أفرد لها بعضهم بابا خاصا،
وبعضهم أشار إليها عرضا في موطن أو مواطن من كتابه .وظاهرة النحت على وجازة ما قيل فيها قديما ،فهي جديرة
بالدرس والعناية فالغرض منها تيسير المفردة باالختصار واإليجاز .فالكلمتان أو الجملة تصير كلمة واحدة بفضل النحت.
يقول ابن فارس" :العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة ،وهو جنس من االختصار .فمثال " رجل عبشمي "منسوب
إلى اسمين" هما عبد وشمس .فهو وسيلة من وسائل تنمية اللغة وتكثير مفرداتها؛ حيث اشتقاق كلمات حديثة ،لمعان حديثة،
ليس لها ألفاظ في اللّغة ،وال تفي كلمة من الكلمات المنحوت منها بمعناها .ولذلك تنوعت فيها آراء الدارسين المحدثين.
أوردنا تلك األلفاظ بحسب ورودها في معجمي معجمي ":مقاييس اللغة ألحمد بن فارس (المتوفى 593 :هـ) ،وتاج العروس
ال َّزبيدي (المتوفى5023 :هـ) ،وقد بلغ عددها في (معجم مقاييس اللغة ألبن فارس ( )44أربع وثالثون لفظة ،وتاج العروس
للزبيدي ( )53أربع وخمسون لفظة .و جدير بالذكر أن النحت نشأ في اللغة العربية؛ استجابة لضرورة تداولية خطابية
فرضتها مؤثرات اجتماعية وفكرية كما كانت هذه النشأة؛ استجابة لدوافع لغوية فرضتها العناية اللغوية بكل ما هو حيوي في
الحياة االجتماعية .لذا اقتضت دراستنا ان نقسمها الى ثالث أقسام :االول :ظاهرة النحت وأثــره في تنميــة اللغة العربية،
والفصل الثاني  :موقف العلماء من ظاهرة النحت ،والثالث:األلفاظ المنحوتة في معجميَ (:مقَ ِاييسُ اللُّغَة و تاج العروس)
وأنهينا البحث بخاتمة.
الكلمات الدالة :النحت ،اللغة العربية ،الوعي اللغوي ،عملية التعريب ،التطور الحضاري.
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A statistical lexical study in (Language Measurements of Ahmed Bin Faris) (Deceased:
)395 AH) and (Taj alarous Alzubaidi: Bride's crown) (Deceased: 1205 AH)
Prepared By Master: Viyan Ramadhan Abdi Slevani
A new word buildup

Abstract
One of the subjects which the scholars of Arabic language and its fiqh talked about
in the past is the subject of a new word buildup in the language where some of them allotted a
special column for the above term and some other indicated it as a glimpse in part or parts of
his book. The phenomenon of new word buildup was said in the past, it is worthy of study and
interest, so the ideas of modern scholars varied about it.
We mentioned those verbalisms according to their mention in the lexical
lexicography's :the language measurements of Ahmed bin Faris(deceased 395 AH) and Taj
alarous ( Bride 's crown ) Alzubaidi ( deceased 1205 AH )where their numbers reached (43)
verbalisms in the lexicography of the language measurements of ibin Faris and Taj alarous of
Zubaidi ( 45) verbalisms. It is worth mentioning that new word buildup originated in the
Arabic language a response to rhetorical Deliberative necessity imposed by social and
intellectual influences as this origination was a response to language motives imposed by the
language interest in everything vital in the social life. Thence , our study required to divide it
into three chapters :The first one is the phenomenon of new word buildup and its effect on
the development of the Arabic language , the second chapter is on the attitude of scholars
towards the phenomenon of new word buildup and the third one talks about the built
verbalisms in the above lexicography's (Measurements of the language and Bride's crown)
and then the conclusion with words meaning :new word buildup , Arabic language , language
awareness , operation of the analysis and the civilization development .
The phenomenon of new word buildup and its effect on the development of Arabic language
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مقدمة
من بين تلك المسائل التي تناولها علماء اللغة العربية وفقهها قديما (مسألة النحت في اللغة العربية ) فقد أفرد لها
بعضهم بابا خاصا ،وبعضهم أشار إليها عرضا في موطن أو مواطن من كتابه .وظاهرة النحت على وجازة ما قيل فيها
قديما ،فهي جديرة بالدرس والعناية ،ولذلك تنوعت فيها آراء الدارسين المحدثين .وفي هذا المقال مقاربة ألهم ما أثير حولها.
وسيقتصر البحث على ظاهرة النحت في اللغة العربية وورودها في( :معجم مقاييس اللغة ألبن فارس) (ومعجم تاج
العروس للزبيدي ).
تتك ّون خطّة هذا البحث من مق ّدم ٍة ،وفصلين ،تحت ك ّل قسم منهما فصول تفصيليّة ،ث ّم الخاتمة ،واقتضت طبيعة المادة
العلمية التي جمعناها أن يقسم البحث على فصلين :األول :ظاهرة النحت وأثــره في تنميــة اللغة العربية ،يشمل دراسة
موجزة عن حقيقة النحت ،وموقف العلماء من ظاهرة النحت .أ َّما الفصل الثَّـانِي :فقد اختصَّ بالنَّـص المجموعَ ،و َي ْشتَ ِملُ
َعلَى :ذكر األلفاظ المنحوتة معجمي اللغوي":مقاييس اللغة ألحمد بن فارس (المتوفى 593 :هـ)  ،وتاج العروس ال َّزبيدي
ُ
رتبت مادتهُ في معجم لغوي على وفق ترتيب موادها اللُّغوية على حروف ال ِه َجاء ،وكان
(المتوفى5025 :هـ) ،وقد
الغرض من هذا النظام تيسير البحث عن األلفاظ التي وقف العلماء على تحليلها لغوياً بطريقة سهلة وميسرة  .واختتمت
الدراسة عامة بخاتمة ضمت أهم النتائج التي أسفر عنها البحث أعقبتها قائمة بمصادر ومراجع البحث .
الفصل األول  :ظاهرة النحت وأثــره في تنميــة اللغة العربية
(دراسة موجزة عن حقيقة النحت) ،وتحته النقاط التالية -:
أوالً :تعريفه :
أ  -تعريفه في اللغة :هو النشر والبري والقطع( .)5وهو مصدر الفعل نحت ينحت نحتاً ،أي شقَّه وبراه ،وهذبه .قال ابن
فارس :النون والحاء ،والتاء كلمة تدل على نجر شيء ،وتسويته بحديدة  .ونحت النجار الخشبة ينحتها نحتاً .والنحيتة:
الطبيعة ،يريدون الحالة التي نحت عليها اإلنسان كالغريزة التي غرز عليها ،وما سقط من المنحوت :نُحاته ( . )0وقال ابن
()5
()5
ار ِهينَ ].
منظور =:ونحت الجبل ينحته :قطعه ،وهو من ذلك .وفي التنزيل َ :
[وتَ ْن ِحتُونَ ِم ْن ْال ِجبَ ِ
ال بُيُوتا ً فَ ِ
ب -تعريفه في االصطالح :أن تعمد إلى كلمتين أو جملة فتنـزع من مجموع حروف كلماتها كلمة ف ّذة تدل على ما كانت

تدل عليه الجملة نفسها .ولما كان هذا النـزع يشبه النحت من الخشب والحجارة س ِّم َي نحتا ( .)3أو أن يؤخذ من كلمتين فأكثر
كلمة واحدة  ،أو هو :استخراج كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر(.)6
وهو في االصطالح عند الخليل" :أخذ كلمة من كلمتين متعاقبتين ،واشتقاق فعل منها"(.)7ويعتبر الخليل بن أحمد(ت
573هـ) هو أوّ ل من أكتشف ظاهرة النحت في اللغة العربية حين قال ":إن العين ال تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب
مخرجيهما ،إالّ أن يُشتَق فَّ ِع ٌل من جمع بين كلمتين مثل(ح ّي على) كقول الشاعر :أقول لها ودمع
العين جار

ألم يحزنك حيعلة المنادي

فهذه كلمة جمعت من (ح ّي) ومن (على) .ونقول منه(حيعل ،يحيعل ،حيعل)( .)8مثال ذلك :عبشمي :نسبة إلى عبد شمس،
وحيعل نسبة إلى حي على الفالح ،وسيأتي مزيد أمثلة للنحت .
ثانياً :شروط النحت  :من خالل التعريف الماضي يتبين أنه يشترط للكلمة المنحوتة شروط وهي:
 _5أن تكون معبرة عن معنى الكلمات التي أُخ َذ ْ
ت منها.
 _0أن تَجْ مع بين حروف ما أخذتَ منه خصوصا ً إذا كان من كلمتين فقط.
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مثل :عبدري نسبة إلى عبد الدار ،حيث جُمع بين حروف الكلمتين.
أما إذا كان من ثالث كلمات فال يشترط األخذ من كل كلمة مثل :جعفدة من قولهم :جعلني هللا فداك؛ فلفظ الجاللة لم
يؤخذ منه شيء.
ثالــثاً -:صور النحت في اللغة العربيّة:

لقد ورد النحت في اللغة العربية على صور عديدة أه ّمها( :)9تأليف كلمة من جملة

لتؤدي مؤ ّداها ،وتفيد مدلولها ،كبسمل المأخوذة من(بسم هللا الرحمن الرحيم) ،وحيعل المأخوذة من (حي على الصالة ،حي
على الفالح) .ومما ورد في كالم العرب:
لقد "بَ ْس َملَ ْ
ت" ليلى غداة لقيتها

فيا حبّذا ذات الحبيب المبسمل

تأليف كلمة من المضاف والمضاف إليه ،عند قصد النسبة إلى المركب اإلضافي إذا كان علماً كعبشمي في النسبة
إلى عبد شمس ،وعبد ري في النسبة إلى عبد الدار.
تأليف كلمة من كلمتين أو أكثر ،تستقل كل كلمة عن األخرى في إفادة معناها تمام االستقالل؛ لتفيد معنى جديدا
بصورة مختصرة .وهذا النوع كثير الورود في اللغات األوربية ،قليل في العربيّة وأخواتها السامية ولم تعرف منه إال بعض
ألفاظ نتيجة تخريج لبعض العلماء ،من ذلك "لن" الناصبة ،يرى الخليل أنّها مركبة من "ال" النافية و"أن" الناصبة .و"هلم":
يرى الف ّراء أنها من "هل" االستفهامية ،ومن فعل األمر "أُ َّم" بمعنى أقصد وتعال .وقيل :إنّها مركبة من هاء التنبيه" و"لم"
بمعنى ضم .و"أيان" الشرطية مركبة من "أي آن" فحذفت همزة آن وجُعلت الكلمتان كلمة واحدة متض ّمنة
معناهما .وغير خاف ّ
أن وجود هذا القسم رهن بافتراضات جدليّة وخالفات بين العلماء.
رابعـــــاً -:أقسام النحت(:)52
قام المتأخرون من علماء اللغة من خالل استقرائهم لألمثلة التي أوردها الخليل بن أحمد وابن فارس بتقسيم النّحت إلى أقسام
ع ّدة ،يمكن حصرها فيما يلي:
 -5النحت الفعلي :وهو أن تنحت من الجملة فعالً ،يدل على النطق بها ،أو على حدوث مضمونها ،مثل( :جعفد) من:
جعلت فداك (و بسمل) من" :بسم هللا الرحمن الرحيم".
(ضبَ ْ
طر)
 -0النحت الوصفي :وهو أن تنحت كلمة واحدة من كلمتين ،تدل على صفة بمعناها أو بأش ّد منه ،مثلِ :
ضبَر .و(ال ّ
صلدم) وهو الشديد الحافر ،مأخوذة من الصلد والصدم.
ضبَط و َ
للرجل الشديد ،مأخوذة من َ
 -5النحت االسمي :وهو أن تنحت من كلمتين اسما ،مثل (جلمود) من :جمد وجلد .و( َح ْبقُر) للبرد ،وأصله َحبُّ قُرّ.
 -5النحت النسبي :وهو أن تنسب شيئا ً أو شخصا ً إلى بلدتي( :طبرستان) و (خوارزم) مثالً ،تنحت من اسميهما اسماً
واحداً على صيغة اسم المنسوب ،فتقول( :طبرخزيّ) أي منسوب إلى المدينتين كليهما .ويقولون في النسبة إلى
"الشافعي وأبي حفيفة"" :شفعنتي" وإلى "أبي حنيفة والمعتزلة"" :حنفلتي"" ،ونحو ذلك كثير.
أن أصلها (لكن ّ
(لكن) منحوتة ،فقد رأى القراء ّ
ّ
 -3النحت الحرفي :مثل قول بعض النحويينّ ،
أن) طرحت الهمزة
إن
للتخفيف ونون (لكن) للساكنين ،وذهب غيره من الكوفيين إلى ّ
أن أصلها (ال) و (أن) والكاف الزائدة ال التشبيهيّة،
وحذفت الهمزة تخفيفا(.)55
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 -6النحت التخفيفي :مثل بلعنبر في بني العنبر ،وبلحارث في بني الحارث ،وبلخزرج في بني الخزرج وذلك لقرب
مخرجي النون والالّم ،فلما لم يمكنهم اإلدغام لسكون الالّم حذفوا ،كما قالوا :مست وظلت .وكذلك يفعلون بكلّ
قبيلة تظهر فيها الم المعرفة ،فأ ّما إذا لم تظهر الالّم فال يكون ذلك ،مثل :بنى الصيداء ،وبنى الضباب ،وبنى
النجار(.)50
هذا ،وحين نستعرض الشواهد الصحيحة المرويّة عن العرب في النحت ال نكاد نلحظ نظاماً مح ّدداً نشعر معه بما يجب
االحتفاظ به من حروف وما يمكن االستغناء عنه .وليس يشترك بين ك ّل تلك األمثلة سوى أنّها في الكثرة الغالبة منها تتّخذ
صورة الفعل أو المصدرّ ،
وأن الكلمة المنحوتة  -في غالب األحيان -رباعيّة األصل.
ومن أشهر األمثلة الرباعيّة األصول ما يلي:
 -5كلمة منحوتة من كلمتين مثل "جعفل" "أي" جعلت فداك "وكذلك "جعفد" منحوتة من نفس الكلمتين في بعض
الرّوايات.
 -0كلمة منحوتة من ثالث كلمات مثل" :حيعل" أي قال" :حي على الفالح".
 -5كلمة منحوتة من أربع كلمات مثل" :بسمل" أي قال" :بسم هللا الرحمن الرحيم" .أو ربّما كانت هذه الكلمة منحوتة
من كلمتين فقط هما "بسم هللا" .أكبر عدد من الكلمات التي نحت منها كلمة واحدة هو ذلك القول المشهور "ال حول
وال قوة إالّ باهلل" ،فقيل من هذه العبارة" :حوقل" أو "حولق"(.)55
خامســـاً -:صلة النحت باالشتقاق(:)54
لقد انقسم الباحثون من علماء اللغة إزاء نسبة النحت إلى االشتقاق ،إلى أربعة فرقاء:
الفريق األول :ويذهب إلى ّ
أن النحت غريب عن نظام اللغة العربية االشتقاقي .لذلك ال يصحّ أن يعد قسماً من االشتقاق
فيها .وحجّ ته أن لغويّينا المتق ّدمين لم يعتبروه من ضروب االشتقاق ،وأنه يكون في نزع كلمة من كلمتين أو أكثر ،بينما يكون
أن غاية االشتقاق استحضار معنى جديد ،أما غاية النحت فاالختصار ليس إالّ
االشتقاق في نزع كلمة من كلمة .زد على ذلك ّ
(.)53
الفريق الثاني :ويرى ّ
"أن مراعاة معنى االشتقاق (…) جعل النحت نوعا ً منه :ففي كلّ منهما توليد شيء من شيء ،وفي
كل منهما فرع وأصل ،وال يتمثّل الفرق بينهما إالّ في اشتقاق كلمة من كلمتين أو أكثر على طريقة النحت واشتقاق كلمة من
كلمة في قياس التصريف"(.)56
الفريق الثالث  :وقد انفرد به العالمة محمود شكري األلوسي .وقد أدرج النحت في باب االشتقاق األكبر .فيقول" :و(النحت)
بأنواعه ،من قسم (االشتقاق األكبر)" (.)57
وعنده أن االشتقاق األكبر هو" :أن يؤخذ لفظ من لفظ ،من غير أن تعتبر جميع الحروف األصول للمأخوذ منه ،وال
الترتيب فيها ،بل يكتفى بمناسبة الحروف في المخرج ،ومثلوه بمثل :نعق ،من النهق ،والحوقلة من جملة :الحول وال قوة إال
باهلل ،للداللة على التلفظ بها"( .)58هذا ،وإنني أعتبر النحت من قبيل االشتقاق وليس اشتقاقا بالفعل -كما قال الشيخ المغربي،-
من حيث أن عنصر التوليد فيه ظاهر ،والذي عليه مدار االشتقاق وبينهما اختالف غير يسير .
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الفريق الرابع  :ويمثله الشيخ عبد القادر المغربي .وقد توسط بين الفريقين السابقين :فاعتبر النحت "من قبيل االشتقاق وليس
اشتقاقا بالفعل ،ألن االشتقاق أن تنـزع كلمة من كلمة .والنحت أن تنـزع كلمة من كلمتين أو أكثر ،وتسمى تلك الكلمة
المنـزوعة منحوته"(. )59
سماع والقياس:
سادساً  -:النحت بين ال ّ
يق ّرر الدكتور إبراهيم نجا -رحمة هللا -أن" :النحت سماعي .وليس له قاعدة يسير وفقها القائلون ،إالّ في النسبة للمركب
اإلضافي .فقد قال العلماء إنه مبن ّي على تركيب كلمة من اللفظين على وزن (فعلل) ،بأخذ الفاء والعين من كلّ لفظ ثم ينسب
للفظ الجديد كعبشم ّي في عبد شمس ،وعبد ر ّ
ي في عبد الدار ،وتيمل ّي في تيم الالّت .وفي غير ذلك مبنى على السّماع واألخذ
عن العرب"( .)02غير ّ
أن بعض الباحثين المتأخرين فهموا نصّ ابن فارس ...":وهذا مذهبنا في أن األشياء الزائدة على ثالثة
أن ابن فارس يرى ّ
أحرف فأكثرها منحوت"( -)05فهموه فهماً مختلفاً؛ فقد استنتج بعضهم من هذا النص ّ
أن النحت قياسي.
يقول الدكتور إبراهيم أنيس" :ومع وفرة ما روي من أمثلة النحت تحرج معظم اللّغويين في شأنه واعتبروه من
السّماع ،فلم يبيحوا لنا نحن المولدين أن ننهج نهجه أو أن ننسج على منواله  .ومع هذا ،فقد اعتبره ابن فارس قياسيا ،وعده
ابن مالك في كتابه التسهيل قياسيّا كذلك" (.)00حيث يقول "ابن مالك" في التسهيل :قد يُ ْبنَى من جُزأي المركب فَ ْعلَ َل بفاء كل
منهما وعينه ،فإن اعتلّت عين الثاني كمل البناء بالمه أو بالم األول ونسب إليه  .وقال أبو حيّان في شرحه :وهذا الحكم ال
يطّرد؛ إنّما يقال منه ما قالته العرب ،والمحفوظ َعبْشم ّي في عبد شمس ،وعبد ر ّ
ي في عبد الدار ،ومرقس ّى في امرئ القيس،
و َع ْبقَ َسى في عبد القيس ،وتيملي في تيم هللا .انتهى(.)05
وقد علّقت لجنة النحت بمجمع اللغة العربية في القاهرة على هذا االختالف بالقول ..." :وقد نقلنا فيما تق ّدم عبارة
ابن فارس في فقه اللغة ،وهي ال تفيد القياسية إالّ إذا نظر إلى ّ
أن ابن فارس ادعى أكثرية النحت فيما زاد عن ثالثة ،ومع
الكثرة تصحّ القياسية واالتساع"( .)05وهكذا يظ ّل النحت بين قياس وسماع بين اللغويين ،ووقف مجمع اللغة العربية من
ظاهرة النحت موقف المتر ّدد في قبول قياسيته ،حتى "تجدد البحث أخيراً حول إباحته أو منعه ،فرأى رجال الطبّ والصيدلة
والعلوم الكيماوية والحيوانية والنباتية في إباحته وسيلة من خير الوسائل التي تساعدهم عند ترجمة المصطلحات األجنبية
إلى اللغة العربية"(.)03
ومن هنا؛ انتهى مجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى قرار سنة 5958م يفيد" :جواز النّحت في العلوم والفنون للحاجة
المل ّحة إلى التعبير عن معانيها بألفاظ عربيّة موجزة " ( .)06ولكن بشرط انسجام الحروف عند تأليفها في الكلمة المنحوتة،
وتنـزيل هذه الكلمة على أحكام العربية ،وصياغتها على وزن من أوزانها .وبتحقيق هذه الشروط يكون النّحت -كجميع أنواع
االشتقاق -وسيلة رائعة لتنمية هذه اللغة وتجديد أساليبها في التعبير والبيان من غير تحيّف لطبيعتها ،أو عدوان على نسيجها
المحكم المتين(.)07
سابعا ً -:أمثلة للنحت( :)08مر فيما مضى ذكر لعدد من األمثلة ،وفيما يلي ذكر لشيء منها :
 -5الضِّ بَ ْ
طر :وهو الشديد ،وهي منحوتة من كلمتين :ضبط وضطر(.)09
 -0الحسبلة :قول :حسبي هللا.
 -5المشألة :قول :ما شاء هللا.
 -5الحيعلة :حكاية عن قول المؤذن :حي على الصالة حي على الفالح.
 -3ال َّد ْم َعزة :حكاية قوله :أدام هللا عزك.
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 -6الطلبقة :أطال هللا بقاءك.
 -7الحيهلة :قول :حيهال بالشيء.
 -8الجعفلة أو الجعفدة :من جعلت فداك.
 -9السبحلة :من سبحان هللا.
 -52كبتع :قال :كبت هللا عدوك.
 -55مشكن :قول ما شاء هللا.
 -50السَّمعلة :قول سالم عليكم.
 -55هيلل قال :ال إله إال هللا.
 -55ويَلَ َم :أي قال :ويلمه ،وي ٌل ألمه.
 -53الحمدله :أي من الحمد هلل.

الفصل الثاني  :موقف العلماء من ظاهرة النحت
أوالً  -:أثر ظاهرة النحت على اللغة في العصر الحديث -:
يقول الخليل في لسان العرب(( :إن العرب تلجأ للنحت ،إذا أكثر استعمالهم للكلمتين ضموا بعض حروف إحداهما
إلى بعض حروف األخرى)) ومع احتياجهم إليه لم يكن كثيرا ،ألن العلوم لم تكن منتشرة ،كما هي اليوم وبالتالي كانت
متطلبات المصطلحات محدودة .
وقد نقل ابن جنى عن أبي عثمان المازني أن ((ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب)) .وإذا كان ابن
فارس قد توسع في موضع النحت وجملة في أكثر الكلمات الرباعية والخماسية األصول قياسا ،فإننا ينبغي أن تكون منه على
حذر في استخدامه لترجمة المصطلحات على طريقته ،ومن ثم فإنه يحتاج إلى ذوق سليم فكثيرا ما تكون ترجمة الكلمة
األعجمية بكلمتين عربيتين أصلح وأدل على المعنى من بحث الكلمة العربية الواحدة.
و لذلك كان موقف مجمع اللغة العربية حكيما ،حين وافق في جلسته المنعقدة في الحادي والعشرين من فبراير سنة
ثمان وأربعين وتسعمائة وألف على جواز النحت عندما تلجئ إليه الضرورة .
ثانيـــاً  -:مذهب ابن فارس في النحت :
لقد استهوت ابن فارس فكرة النحت وطبّقها على أمثلة كثيرة في كتابه "مقاييس اللغة" فخرج علينا بنظرية مفادها:
ّ
أن أكثر الكلمات ال ّزائدة على ثالثة أحرف ،منحوت من لفظين ثالثيين.
يقول ابن فارس في كتابه "مقاييس اللغة" ":اعلم ّ
أن للرّباعي والخماسي مذهبا في القياس ،يستنبطه النظر الدقيق؛
وذلك ّ
أن أكثر ما تراه منه منحوت ،ومعنى النّحت :أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعا بحظ.
حي على"( .)52كما يقول ابن فارس في كتابه
واألصل في ذلك ما ذكر الخليل من قولهم :حيعل الرجل إذا قال:
ّ
"الصاحبي"":العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة ،وهو جنس من االختصار ...وهذا مذهبنا في أن األشياء الزائدة على
ضبَ ْ
ضبَ َر"( .)55مما سبق؛ نستنتج -كما
ضبَطَ و َ
طر" من َ
ثالثة أحرف فأكثرها منحوت .مثل قول العرب للرجل الشديد " ِ
استنتج أحد الباحثين من قبل( -)50بأن ابن فارس مسبوق في نظريته؛ حيث يشتم من ن ّ
صه في المقاييس بأن الخليل بن أحمد
قد سبقه في مذهبه المذكور وأنّه يسير على طريقته في ذلك .
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ثالثـــاً -:موقف المحدثين من النحت (:)44
لقد تنبه المحدثون إلى هذا الفن ،وربطوه باالشتقاق ،وجعلوه لونا ً من ألوانه ،ومن عوامل تنمية اللغة .ولهذا نجد أن أكثر
كتب المحدثين التي تناولت عوامل تنمية اللغة واالشتقاق تكلمت عن النحت ،حتى سماه بعضهم :االشتقاق ال ُكبَّار _ كما
مر_ .وبعضهم قال :النحت غير قيا سي ،بل هو مسموع نقله ابن فارس عن العرب ،وقد تكون الكلمة رباعية ،أو خماسية.
وما يذكر من األلفاظ كالحوقلة ،والبسملة يعد من األلفاظ المولدة ،وليست بحجة؛ فزعموا أنه من األلفاظ المركبة ،وأنه غير
قياسي .يقول الدكتور صبحي الصالح" :ولقد كان للنحت أنصار من أئمة اللغة في جميع العصور ،وكلّما امت ّد الزمان بالناس
ازداد شعورهم بالحاجة إلى التوسّع في اللغة عن طريق هذا االشتقاق الكبّار ،وانطلقوا يؤيدون شرعية ذلك التوسع اللغوي
بما يحفظونه من الكلمات الفصيحات المنحوتات.
ولكن النحت ظ ّل  -مع ذلك -ق ّ
صة محكيّة ،أو رواية مأثورة تتناقلها كتب اللغة بأمثلتها الشائعة المحدودة ،وال يفكر العلماء
تفكيراً جديا ً في تجديد أصولها وضبط قواعدها ،حتى كانت النهضة األدبية واللغوية في عصرنا الحاضر؛ وانقسم العلماء في
النحت إلى طائفتين:
 -5وطائفة يمثّلها الكرملي حيث يرى( :أن لغتنا ليست من اللّغات التي تقبل النحت على وجه لغات أهل الغرب كما هو مدوّ ن
في مصنفاتها .والمنحوتات عندنا عشرات ،أ ّما عندهم فمئات ،بل ألوفّ ،
ألن تقديم المضاف إليه على المضاف معروفة
عندهم ،فساغ لهم النحت .أما عندنا فاللغة تأباه وتتبرأ منه).
 -0طائفة تميل إلى جواز النحت والنقل اللّفظي الكامل للمصطلحات(.)55
رابعــا ً :أسماء بعض الذين عنوا بالنحت من المحدثين ،ونماذج مما وضعوه من األلفاظ المنحوتة (:)45
أ _ إسماعيل مظهر :وله كتاب اسمه (تجديد العربية) وقد تحدث فيه عن مواجهة الجديد .كما ألف قاموساً في جزأين
(قاموس النهضة) وكله في المصطلحات العلمية ،ويعتمد على األلفاظ المنحوتة في الطب ،والهندسة ،والكيمياء .ومن األمثلة
التي ذكرها:
 -5كم أرضي :منحوت من :كيمائي أرضي.
 -0بي عضلي :منحوت من :بين العضل.
 -5بي جبل :منحوت من :بين الجبل.
 -5زأكدة :من :إزالة األكسيد.
 -3نزعق :من نزع الورق.
 -6كربض :منحوت من :كريات الدم البيضاء.
-7مقيهل :من :مقيء ومسهل.
 -7عنشم :من :عين شمس.
 -8بلغز :من :بال غاز.
 -9قوزح :من :قوس قزح.
 -52شبهم :من :األشياء المبهمة.
ب _ د .رمسيس نجيب :وهو طبيب معني بالنحت ،وقد أتى ببعض األلفاظ المنحوتة المستعملة في ميدان الطب مثل:
 -5صلكلة :بمعنى :استئصال الكلية؛ فكلمة صل :بمعنى استئصال والذي يركب معها يعبر عن الكلمة األخرى.
 -0صلكد :استئصال الكبد.
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 -5صلعد :استئصال المعدة.
 -5حلمأ :التحليل بالماء.
 -3حلكد :التحليل بالكحول؛ فكلمة حل بمعنى تحليل ،وما ركب معها يعبر عن الكلمة األخرى.
ج _ صالح الدين الكواكبي :وهو أستاذ في الكيمياء ،ويعد من أعالم سوريا ،وقد حاول أن يضع مصطلحات في
الكيمياء ،كلها تعتمد على النحت.
وال ريب أن مثل هذه األعمال تدل على سعة اللغة ،واستيعابها للجديد ،وإن كان هناك من يرى أن هذه األلفاظ مولدة
غير عربية ،وأن فيها صعوبة .ومهما يك من شيء فهذا أيسر من اللفظ األجنبي .
ُ
النحت وسيلةَ تولي ٍد لغوي ،ونُقِرّ بأنه كان وسيلةَ
اختزال ليس
خامسا ً :موقفنا من النحت :أما نحن فإننا نُ ْن ِكر أن يكون
ٍ
غير؛ وأدلَّتُنا على ذلك ما يلي:
 -1قلنا إنه كلَّما قل الحذف من جزأَيْ التركيب المنحوت منه كان معنى المنحوت أوضح ،وانعدا ُم الحذف يوصلنا إلى التركيب
المزجي الذي هو أوضح داللةً من النحت ،فالنَّ ْف َس ِجسْمي أوضح من النَّ ْف َسجي .نحن ال نقول بالتركيب المزجي خاصيَّةً من
خصائص لغتنا ،لكنه نو ٌ
ع من التراكيب العربية المعبرة ،وإن كانت أهميته ضئيلةً جداً في لغتنا العربية بالقياس إلى
َارك مرحل ٍة
التركيبَيْن الوصفي واإلضافي ،ذلك ألن ما ورد منه لم يتجاوز أسماء
ٍ
أعالم كحضرموت وبعلبك ،فهو يمثل َمت ِ
لغوية قديمة على األرجح .لكنه على ما فيه ،فهو أسلم َمرْ كبا ً عند الضرورة من النحت.
 -2إن في النحت خروجا ً على الخاصية األساسية في اللغة العربية وهي الخاصيَّة االشتقاقية ،ألن النحت تركيبٌ لَصْ قي،
وتحلي ُل المنحوت بغيةَ فهمه ال يكون بإرجاعه إلى جذوره وبنائه ،بل بإرجاعه إلى ج ُْزأَيْ أو أجزا ِء التركيب؛ وإن ال َع َرب
عندما أرادوا التعبير عن المعاني المر َّكبة لم يلجؤوا إلى النحت بل إلى االشتقاق؛ لقد قالوا مثالً (أَ ْش َعر) لمن كان غزي َر
ْسي أو َشع َْرسي)
الشعر أو كثيفَه ،لكن عندما أرادوا أن يُبَيِّنوا أن كثافة الشعر في الرأس قالواَ ( :ش ْع َراني) ،ولم يقولواَ (:شع ِ
نحتا ً من شعر ورأس .كما يذهبُ بعضُ دعاة النحت المعاصرين.
اختصار ْإذ قال" :العربُ تنحت من كلمتين كلمةً واحدة،
 -3إن ابن فارس أكب َر القائلين بالنحت ،لم يَ ُع َّده وسيلةَ تولي ٍد بل وسيلة
ٍ
وهو جنسٌ من االختصار"( )56وكل المنحوتات المتداولة -ومعظ ُمها من بع ِد عصر االحتجاج -لم يكن فيها معنى جديد،
ب طويل مألوف ْ
كأن يقالَ :ع ْبشَمي بدل (عبد شمسي) ،أو هي وسيلةٌ إلزالة اللَّبْس كأن يقال
وإنما هي اختصا ٌر لتركي ٍ
(بَ ْهشَمي) ( )57بدل قولهم( :أبو هاشمي) نسبةً إلى (أبي هاشم) أحد أصحاب الفِ َرق.
إن ما استقرَّت عليه العربيةُ هو الجذ ُر الثالثي ،وقد صارت الثالثيَّةُ من خصائصها،عليها ب ُِني ْ
َّ -4
ت معاج ُمها ،وعليها بُني
ميزانُها الصرفي ،وعليها بنيت تقاليبُها الستة عند من يعتقدها،ويَأَنَسُ بها لمعرف ِة معاني كلمات غريبة من الجذر ذاته .إن
السليقةَ العربية أو الذهن العربي َسرْ عَانَ ما يَ ْلجأ إلى هذه الثالثية لمعرفة الدالالت العامة لكلم ٍة ما ،فعندما يمر بكلم ٍة
مثل(مالذات) مثالً ،يردها عفويَّا ً إلى الثالثي(الذ)الذي يعطيه المنطلَق الداللي للكلمة وما تحمله من معنى اللجوء إلى الشيء
النزوع إليه أو االحتماء به .وكذا عندما يَسمع كلمة( ُم َد َّرعة) فانه يردها عفويَّا ً-إن كان ال يعرف معناها -إلى الجذر
أو
ِ
الثالثي(درع) .هذه الطريقة من التحليل فرض ْتها خصائص اللغة العربية على الذهن العربي .من هنا تبدأُ مشكلتنا مع
المنحوتات في أنها َك ْس ٌر لهذه الخاصية الثالثية للجذر العربي الذي تقو ُم عليه غالبيةُ اللغة ،فاإلنسانُ العربي عندما بمر بكلمة
ُ
الناحت من
مثل(النَّ ْق َح َرة)( )58ال يج ُد سبيالً لفهمها إال إعادتَها إلى الثالثي فيجد أمامه (نَقَح أو نَقَر)وأين هذه الجذور مما أراده
ص ْل َكل)(،)59فان ذهنَه سينصرف إلى
تحميلها معنى(نَ ْقل
الحروف)من اللغات األجنبية إلى العربية .وكذا لو َم َّر بالنحيتة ( َ
ِ
الجذور(صلك ،صكل) وأنَّى له أن يعرف أن ُمراد الناحت بها هو(استأصل الكلية).
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ت جديدة لنُ ْفهم ونُبين ،ومتى احتاج
فقد يُعْترض علينا بأن شرح المصطلحات يبين المراد منها ،وجوابُنا أننا نولِّد كلما ٍ
تعريف فَقَ َد ُم َسو َغ توليد ِه وهو اإليضاح والتبيين،ومن أهم شرائط اللفظ المولَّد أن
المولَّد -لفظا ً حضاريا ً أو مصطلحا ً-إلى
ٍ
يشف عن داللته.
َّ -5
ت منحوتة وأخرى مر َّكبة وصفيا ً أوإضافيا ً تُبَيِّن ماهو أدخ ُل في العربية منها.
إن عق َد مقارنة بين مصطلحا ٍ
 -6أ َّما ما شرطَه بعضُ الباحثين الوسطيِّين من وجوب تحكيم الذوق اللغوي في المنحوتات ،فما ندري من يملك المقدرة على
أكثر من
تقييس األذواق وتمييز ما تقبله األذن العربية م َّما تنفر منه .إن بعضا ً من كبار لغويِّي العصر لم تَنَلْ منحوتاتُهم حظاً َ
الرفوف.
 -7إن أه َّم وظائف الكلمة هي اإلبانة والتوضيح بل هي مهمة اللغة إجماالً .وما رأيناه من المنحوتات أو معظمها ي ُْلغي هذه
الوظيفة الداللية الميسورة للكلمة .وإن وضو َح الداللة في بعض المنحوتات ليس مر ُّده إلى وضوح المنحوت بل إلى أحد
أمرين:
آ -إ َّما أُلفة ُ بعض المركبات أو العبارات المنحوتة منها وتكرارُها على األلسنة ،م َّما يجعل ذك َر جز ٍء منها يستدعي معناها،
وحوْ لَق و َع ْبقَسي.
وذلك كالنحيتات :بَسْمل َ
أوضح داللةً.
ب -وإما قلَّةُ الحروف المحذوفة من المنحوتات كما في قولنا (كه َرطيسي) ،وكلَّما ق َّل الحذف كان المنحوت
َ
ولع َّل هذا علةُ قبول بعض المنحوتات الظرفية كقول الحصري (قبتاريخ) ( )52نحتا ً من (قبل التاريخ) و( ِغبُّلوغ) نحتاً من
( ِغبّ البلوغ) ،فلم يُحذف من هذين التركيبَ ْ
ٌ
حرف واحد هو الالم من (قبل) والباء من (غب) .
ين اإلضافيين إال
 -8إذا كان مسو ُ
غ النحت عند القائلين به هو قابليةَ المنحوت لالشتقاق والتصريف ،فان هذا االشتقاق لن ي ُم َّر دون إشكاالت ،فلو
أ َر ْدنا أن نشتق من (ماغول) فِ ْعالً لوجب أن نقول ( َم ْغو َل) ،فماذا بقي من هذه الكلمة ِم َّما ينم عن أصلها؟ ث َّم أال يفرز هذا
االشتقاق كلمةً ُم ْلبِسةً مشتركة مع الفعل الممكن اشتقاقه من اسم العلم (ال ُم ُغول) .نحن ال نُنكر وجو َد المشترك اللفظي كما
ص َوة) بمعنى
ق َّدمنا ،لكننا نكرر أنه إذا كان بمكنتنا تجنُّبُه فإننا خيراً نفعل .ثم هَبْنا أ َر ْدنا االشتقاق والتصريف من النحيتة (نَ ْق َ
صى)؟ وهل في العربية أند ُر من هذا البناء ،أو مثل هذا البعد بين لفظ
ص) أم (نَ ْق َ
نقل األصوات عند نا ِحتها ،فهل نقول (نقَ َ
الفعل وما أُري َد له.؟ ولو أردنا أن نشتق من النحيتة (ال ُمتبَرْ ِجعين) ()55فعالً ،أو ْنعيدها إلى أصلها فهل نقول (تَبَرْ َجع)؟ و َمن
ِمنّا يمكن أن يقدر أن معنى هذا الفعل هوَ :سلَك َم ْسلَك ُس َّكان البروج العاجيَّة؟
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الفصل الثالث
يس اللُّ َغة و تاج العروس)
دراسة داللية إحصائية لأللفاظ المنحوتة في َ ( :مقَايِ ُ
المبحث األول  :األلفاظ المشتركة بين معجمي ( :مقاييس اللغة و تاج العروس)
بَابُ ال َحاء
حمرس*
*
ِ
ُمارسَ :م ْنح ٌ
ارس هو الرّ جُل
س فال َح ِمس :ال َّشديد،
س و َم ِر َ
ُوت من كلمتَيْن ،من َح ِم َ
والمرس :المتمرِّسُ بالشي ِء .وال ُح َم ِ
ِ
الح ِ
ُمارس :امرأةٌ ( .)50قالت ليلى بنت الحمارس التغلبي ،وأبوها يبري أوتاداً
ُمار ِ
س البَ ْكريَّةُ َم ْعرُوفةٌ .وأ ُّم الح ِ
ال ّشديد ،وأ ُّم الح ِ
بفناء البيت (:)55
يَا َم ْن يَدُلُّ َع َزبًا َعلَى َعزَبْ

()55
ْخ األَزَبّ
ار ِ
َعلَى ا ْبنَ ِة ْال ُح َم ِ
س ال َّشي ِ

()53

بَابُ ال ّدال
* دلهمس*
ال َّدلَ ْه َمسُ ( :)56وهو األ َسد ،س ِّمي بذاك لقوَّته وجُرْ أته .يقال :أس ٌد هموسو (ال َّدلَ ْه َمسُ ) ال َّر ُج ُل ال َج ْل ُد الض َّْخم ال ُّش َجاعُ،
ٌ
س :كأَنَّه
س( :)57هُ َو َم ْن
س ،فدلس :أَتَى فِي الظَّالَ ِم ،وهَ َم َ
س ،و ِم ْن :هَ َم َ
حوت من كلمتيْنِ ،م ْنَ :دلَ َ
فار ٍ
لجرا َءتِ ِه وقُ َّوتِهَ .وقَا َل ابنُ ِ
يريده .يقَال :أَ َس ٌّد هَ ُموسٌ  .و ِم َّما يُ ْستَ ْد َرك َعلَ ْي ِه :ظُ ْل َمةٌ َدلَ ْه َم َسةٌ ،أَي هائلَة ٌ (. )58
َغ َم َ
س نَ ْف َسه فِي ِه َوفِي كلِّ َما ِ
بَابُ ال َعيْن
* عركس *
س ال َّش ْعرُ :ا ْشتَ َّد َس َوادُه َويُقَالَ :ش ْع ٌر َع َر ْنكَسٌ و ُم ْع َر ْن ِكسٌ َ :كثِيرٌ ُمتَ َرا ِكبٌ كثِ ٌ
يف أَ ْس َودَُ ،و َك َذلِكَ ُم ْعلَ ْنكسٌ
ا ْع َر ْن َك َ
ك .ولَيْلةٌ ُم ْع َر ْن ِك َسةٌُ :م ْ
س(:)59هُ َو َم ْنح ٌ
و ُم ْعلَ ْن ِك ٌ
ُوت من َع َكس و َع َرك ،وذلِك أَنَّه شي ٌء يَتَرا ُّد بعضُ على
ظلِمةٌَ .وقَ َ
فار ٍ
ال ابنُ ِ
سَ ،و َذلِكَ إِ َذا ت ََرا َك َم ال َّ
ضهُ بَعْضاً ،كأَنَّه يَلت ُّ
ار ُ
ش ْي ُء
ك بَ ْع ُ
َف بِ ِه( .)32قَا َل ْال َخلِيلَُ :عرْ َكسُ أَصْ ُل بِنَا ِء ا ْع َر ْن َك َ
بعض ويَتَرا َج ُع ويُ َع ِ
ف اللَّ ْي ِل(:)35
بَ ْع ُ
س .قَ َ
ْض ،يُقَا ُل ا ْع َر ْن َك َ
ال ْال َعجَّا ُج فِي َوصْ ِ
ضهُ َعلَى بَع ٍ
َوا ْع َر ْن َك َس ْ
ت أَ ْه َوالُهُ َوا ْع َر ْن َك َسا
المبحث الثاني
األلفاظ المنحوتة في المقاييس اللغة
بَابُ اله ْمزة
َح *
* ا ْبلَ ْند َ
ٌ
منحوت من كلمتين :من البَدَاح وهي األرض الواسعة ،ومن البَلَد وهو الفَضاء البَ َراز
ا ْبلَ ْن َد َح  :تفسيره اتَّسع .و هو
(.)30
اثبجر *
* َ
ٌ
منحوت من الثَّبَج والثُّجْ رة .وذلك أنهم
َع ()35و ُذ ْع ٍر .وهذا
اثب َجرَّ :القو ُم في أمرهم ،إذا ش ُّكوا فيه وتر َّددُوا من فَز ٍ
يَتَ َرا ُّدونَ ويتج َّمعون(.)35
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اب البَاء
بَ ُ
* بحتر *
ُرم ُّ
ٌ
الطو َل
وهو القصير المجت ِمع ال َخ ْلق .فهذا
منحوت من كلمتين ،من الباء والتاء والراء ،وهو من بترتُه فبُتِر ،كأنّه ح ِ
فَبُتِ َر َخ ْلقه .والكلمة الثانية الحاء والتاء والراء ،هو من َحت ُ
َرت وأَحْ تَرت ،وذلك ْ
ض َل على أح ٍد .يقال أَحْ ت ََر على نَ ْف ِسه
أن ال تُ ْف ِ
[و ِعياله] أي ضيَّق عليهم .فقد صار هذا المعنى في القصير ألنّه لم يُ ْعطَ ما أُ ْع ِطيَه الطّوي ُل(.)33
*بُرْ جُد*
البُرْ جُد :وهو ِكسا ٌء مخطَّط .وقد نحت من كلمتين :من البِجاد وهو ال ِكسا ُء [وهو كسا ٌء مخطَّطٌ] ومن البُرْ د .وال َّشبَه بينهما
قريب(.)36
*بعثق*
انكسرت منه ناحيةٌ
ْ
فخرج منها .وذلك
البَ ْعثَقَةُ :وتفسيره ُخروج الما ِء من ال َحوْ ض .يقال تَبَ ْعثَق الما ُء من الحوض إذا
َ
ٌ
ق وبثق ،يقال انبعق الماء تَفتّح وبثَ ْق ُ
ت الما َء ،وهو البثق(.)37
منحوت من كلمتين :بَ َع َ
اب الثّاء
بَ ُ
* ثرمط(* )38
ٌ
ٌ
فالن إذا لُ ِطخ ب َع ْيب.
منحوت من كلمتين من الثَّرْ ط وال َّر ْمط ،وهما اللَّطخ .يقال ثُ ِرط
(الثُّرمطة):وهي اللَّثَق والطِّين .وهذا
وكذلك ُر ِمط(.)39
* ث ْعلَب*
ٌ
منحوت من
الثَّ ْعلَبَ :م ْخرج الماء من ال َج ِرين( .)62فهذا مأخو ٌذ من ثَ َعب ،والالم فيه زائدة  .فأ َّما ثَعْلبُ الرُّ مح فهو
الثَّعْب ومن ال َع ْلب .وهو في ِخلقته يشبه ال َم ْث َعب ،وهو معلوبٌ  ،وقد فسر ال َع ْلب في بابه .ووجهٌ آخر ْ
أن يكون من ال َع ْلب ومن
الثَّلِب( ،)65وهو الرّمح الخ ّوار ،وذلك الطَّ َرف دقي ٌ
ق فهو ثَلِبٌ (.)60
*ث ْفروق *
الثُّ ْفروق :قِ َمع التَّ ْمرة ،وهذا منحوت من الثَّ ْفر وهو المؤ ّخر ،ومن فَ َرقَ؛ ألنه شي ٌء في مؤ َّخر التمرة يفارقها .وهذا احتما ٌل
ليس بالبعيد(.)65
الحاء
بَ ُ
اب َ
* حرزق *
ٌ
( َحرْ زَ ْق ُ
والح ْز ُ
ق فيه
ق و َح َر َز ،من قولهم أحرزت الشيء فهو حريز.
ت) ( )65الرّج َل :حبستُه ،وهذا
منحوت من َح َز َ
َ
ضربٌ من التشديد ،كما يقال َح َز ْق ُ
ت ال َوتَ َر وغي َره( .)63قال األعشى( * :)66بِ َساباطَ حتَّى ماتَ وهو ُم َحرْ زَ ُ
ق *
* ْ
حلبَس*
ٌ
س .فال ِح ْلس :الالزم للشيء ال يفارقه ،وال َحبْس معروف ،فكأنه
(الح ْلبَس) ،وهو ال ُّشجاع .وهذا
وحبَ َ
س َ
منحوت من َحلَ َ
َ
س به ال يفارقُه( .)67ومثله( :الحُالبِس) .قال الكميت(:)68
َحبَس نَ ْفسه على قِرْ نه و َحلِ َ
به َح ْلبَسا ً عند اللِّقاء حُالبِسا
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اب َ
الخاء
بَ ُ
* خرنطم*
ألن ال َغضُوب َخرُوطٌ راكبٌ رأ َسه .والخ ْ
(ال ُم ْخ َر ْن ِطم) :الغضبان .وهذه منحوتةٌ من خطم وخرط؛ ّ
َطم :األنف؛ وهو
ال الرَّا ِج ُز فِي ْال ُم ْخ َر ْن ِط ِم:
َش َمخ بأنفِه(.)69قَ َ
ض َرائِ ِري
ال ْالفَغَا َ
صا َر أَ ْمثَ َ
َو َ

()72

يَا ه َْي َء َمالِي قَلِقَ ْ
او ِري
ت َم َح ِ

()75

اس ِري
ُم ْخ َر ْن ِط َما ٍ
ت ُعسُرً ا َع َو ِ
* خ ْنثَر*
ٌ
منحوت من خَ ن َ
َث وخثر(.)75
متاع القوم في الدار إذا تح َّملوا .وهذا
(ال َخ ْنثَر)( :)70ال َّشيء الخسيس يبقَى من
ِ
اب الدّال
بَ ُ
*دعبل *
ٌ
منحوت من كلمتين ِمن َدبَ ْل ُ
ت ال َّشي َء ،إِذا ج َم ْعتَه ،وقد مضى ،وهذا شي ٌء َع ْبلٌ.
(ال ِّد ْعبِل) ،وهو الجم ُل العظيم( .)75وهو
ويجيء تفسيره(.)73
اب الراء
بَ ُ
* ر ْهبَل *
ٌ
منحوت من َرهَل و َربَل ،وهو التج ُّمع واالسترخاء ،فكأنها ِم ْشيَةٌ بتثاقُل(.)76
(ال َّر ْهبَلة)َ :م ْش ٌي بِثِقَ ٍل  .وهذا
اب الزاي
بَ ُ
* زلغب *
ْ
الحلق .وازلغَبَّ الطائر .إذا شوَّك (.)78وهذا مما نُ ِحت من كلمتين،من زَ غَب
( َزلَغَبّ ( ))77الشعر ،وذلك إذا نَبَتَ بعد
ولَغَب

()79

*زلقم *
ُّ
ق وزقمَّ ،
كأن اللقمة تزلَق
(الزلقوم) ،وهو الحلقوم فيما ذكره ابن دريد ( .)82فإن كان صحيحا ً فهو منحوت من زَ لِ َ
فيه(. )85
*زهلق *
ُّ
(الزهلُوق) ( )80وهو الخفيف ،وهو منحوت من زلق وزهق( ،)85وذلك إذا تهاوى ِس ْفاله

()85

.

اب السين
بَ ُ
*سحبل *
ب
(السَّحْ بل) :الوادي الواسع ،وكذلك القِرْ بة الواسعةَ :سحْ بلة .فهذا منحوت من سحل إذا صبَّ  ،ومن َسبَل ،ومن َس َح َ
()83
إذا جرى وامت ّد .وهي منحوتةٌ من ثالث كلمات ،تكون الحاء زائدة مرَّة ،وتكون الباء زائدة ،وتكون الالم زائدة
.
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* سرحب *
فرسٌ (سُرْ حُوب)  ،وهي ال َجوادُ ،وهي منحوتةٌ من كلمتين  :من سرح وسرب

()86

.

* سمهد*
ٌ
منحوت من مهد ،ومن مهدت ال َّشي َء إذا وثَّرْ ته( ،)87قال أبو النَّجْ م(-: )88
(اس َمهَ َّد) السَّنام ،إذا حسُن وامتأل  .وهذا
* وامتَهَ َد الغاربُ فِ ْع َل ال ُّد ْم ِل* .
ومن قولهم هو َسهْد َمهْد(. )89
اب الشين
بَ ُ
*شمذر *
ٌ
منحوت من كلمتين من شمذ وشمر (. )92
(ال َّش َم ْي َذر) ،وهو الخفيف السَّريع  .وهذا
* شنعف*
ٌ
منحوت من كلمتين ،من ش َعف ون َعف .فأ َّما
(ال َّشنا ِعيف) ،الواحد ِش ْن َعاف ،وهي رؤوسٌ تخرُج من الجبل  .وهذا
ال َّش َعفة فرأسُ الجبل ،والنَّعْف :ما ينس ُّد بين الجبلين (. )95
اب الصاد
بَ ُ
* صقعب*
ٌ
وص َعب.أما ال َّ
(ال َّ
ص ْقب فالطَّويل ،والصَّعب من
صقَب
ص ْقعب):الطّويل من الرِّجال.فهذا
َ
منحوت من كلمتين من َ
الصُّ عوبة(.)90
*صلقم *
ق ولَقَ َم ،كأنّه يجعل ال َّشي َء كاللُّقمة  .والص َّْلق من
(ال ِّ
صل َ َ
ص ْلقَم) ،وهو الشديد العضّ  .وهذه منحوتةٌ من كلمتين :من َ
األنياب ال َّ
صلَقات

()95

.

*صمقر *
(اصْ َمقَرَّ) اللَّبنُ  ،إذا اشت َّد ْ
ٌ
منحوت من كلمتين .من صقر ومقر .أ َّما مقر فهو الحامض ،ومن ذلك
ت حُموضته .وهذا
يقال سم ٌ
ك ممقور .وأما صقر فمن ال ُخثورة ،ولذلك س ِّم َي ال ِّدبْس صقرا

ً ()95

.

* صهلق*
ٌ
ْصلِق) :ال َّشديد الصَّوت ال َّ
(ال َّ
منحوت من َكلمتين :من صهل
صلِق :ص ّخابة .وهذا
ص ْه َ
ص ّخاب .يقال امرأة َ
صه َ
وصلق( .)93قيل:
صلِق الصَّوت إذا ما َغد ْ
َت
ص ْه َ
َ

لم يَ ْ
ط َمع الصَّق ُر بها المنك ِدرْ

()96

.

اب الضاد
بَ ُ
* ضبطر*
(الضِّ بَ ْ
طر) ،وهو الشديد .وهي منحوتةٌ من كلمتين ،من ضبط و ضطر(.)97
* ضرغم*
ٌ
ضرْ غَم األبطا ُل
ضرغام :األسد ،فهذا
ال ِّ
منحوت من كلمتين :من ضغم ،وضرم .كأنَّه يلتهب حتَّى يَضْ غَم .ويقال َ
بعضُهم بعضا ً في الحرب (. )98
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اب ال َع ْين
بَ ُ
* عجرف *
ٌ
منحوت من شيئين :من َج َرفَ وع ََجر ،كأنّه يَجرُف الكال َم
(ال َعجْ َرفِيَّة)ِ :جفوةٌ في الكالم وخرق في العمل ،وهذا
َجرْ فا ً في تعقّد .وال َع َجر ،التَّ َعقُّد .يستعار هذا فيقال :لحوادث ال َّدهر :عجاريف .قال قيس(:)99
ى قَ َذ ٌ
اريفُ
دهر ال تُ َعرِّ يني.
ف
لم تَ ْن ِسني أُ َّم
عمار ن ّو ً
ٍ
ٍ
وال ع ََج ِ
أي ال تُخَ لِّيني ،وذلك أنَّها تجيء جارفة* في شدة(.)522
* عرزل*
ال ِعرْ َزال  :ما يجمعه األس ُد في مأواه من شي ٍء* يمهِّ ُد ألشباله ،كالعُشّ  .و ِعرْ زَ ال الصَّياد :أهدا ُمه و ِخرقُها التي
ي ْمتَ ِهدُها ويضطجع عليها في القُ ْت َرة.
ْرزه أي
ويقال ال ِعر َزال :ما يُجْ َم ُع من القَ ِديد في قُ ْت َرته  .وهذا منحوت من كلمتين :من َع َز َل
َ
يعزله ويَع ِ
وعرزَ ِ ،
َّض وتَج َّمع(.)525
يجمعه ،يقال :أ ْع َر َز ،إذ تقب َ
عرنزم *
*
ِ
(ا ْع َر ْن َز َم ْ
ت) األرنبةُ واللِّه ِْزمة ،إذا ض ُخمت واشت َّدت .قال(:)520
هاز ِم
س
لقد أُوقِ َدت نا ُر ال ّش َر َ
ِعظام اللِّ َحى ُمع َْر ْن ِز َما ِ
ورى بأرؤ ٍ
ت اللَّ ِ
وهذا منحوت من ع َر َز ،و َر َزم .أ َّما َر َزم فاجت َم َع ،ومنه س ِّميت ِر ْز َمةُ الثياب ،وأ َّما ع ََرزَ فمن ع ََرزَ  ،إذا تقبَّض
وتج َّمع(.)525
* عشزن*
صفُ قَنَاةً ص ُْلبة (: )525
(ال َع َشوْ َزن):
الملتوي ال َع ِس ُر ال ُخلُق من ك ِّل شيء .قَ َ
ال َع ْمرُو بْنُ كلثُوم يَ ِ
ِ
إذا عضَّ الثِّقاف بها اشمأ َّز ْ
و ُولِّيتُم َع َشوْ َزنَةً َزبُونا
ت
وهذا منحوت من َعشَزَ و َش َزنَ  .ال َعشَزانُ  :م ْشي األقزل .وال َّشزَن :المكان الصُّ لب(.)523
* عصفر*
وإن كان عربيا ً
ٌ
قياس لهْ ،
وصفر ،يراد به عُصارته
َصر
العُصْ فُر :نبات .وهذا إن كان معرَّبا ً فال
َ
فمنحوت من ع َ
َ
ص ْفرته(.)526
و ُ
*عصلب *
ٌ
َصل وكلُّ ذلك من قوّة
بي  :ال َّشديد الباقي ،وهو
صلَب ،ومن ع َ
صب ،ومن َ
منحوت من ثالث كلمات :من َع َ
ال َعصْ لَ ُّ
صبِه(.)527
الشيء .يقالَ :عصْ لبتُهِ :ش َّدة َع َ
*عفلق*
ٌ
منحوت من عفق والعُفاقة و من فلق(. )528
العفلق  :الفَرْ ج ِرخواً واسعاً .وهذا
* عمرس *
يوم ذي َش ٍّر:
يوم( َع َمرَّسٌ )  :شدي ٌد ذو َش ٍّر ،قال األُ َر ْيقِط في وصف ٍ
ْ
َع َمرَّسٌ يَ ْكلَ ُح ع َْن أَ ْنيَابِ ْه
وإن يَ ِهج يَو ٌم لِيُ ْبتَلى بِ ِه
ٌ
منحوت من يو ٌم َع َماسٌ  :شديد .ومن المرس :الشيء الشديد الف ْتل(.)529
وهذا
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* عنبل *
ال ُعنَابِل :الوتَر الغَليظ  .قال :عاصم بن ثابت األنصاري (:)552
* والقوسُ فيها َوتَ ٌر عُنابِ ُل *
ٌ
َب و َعبَل ،وكالهما يدلُّ على امتدا ٍد وش ّدة (.)555
وهذا
منحوت من َعن َ
اب ال ِميم
بَ ُ
* ُمح ْد َرج *
ال ُمح ْد َرج :هو المفتول حتَّى يتدا َخ َل بعضُه في بعض فَيَ ْمالَسَّ وهي منحوتةٌ من كلمتين ،من حدر ودرج  .فحدر
فَتَل ،و َد َرج من أدرجت (.)550
اب النُّون
بَ ُ
* نقثل *
راب إذا َمشَى .قال الشاعر(:)555
النَّقثَلة ِ :م ْشيَةٌ يُثير فيها ال َّر ُج ُل التُّ َ
* وتارةً أنب ُ
ُث نَب َ
ْث النَّ ْقثَلَه*
ٌ
منحوت من كلمتين :نَقَ َ
ث من النَّ ْقث  :اإلسراع في ال َم ْشي ،ومن نَقَلِ ،من نَ ْقل القوائم(.)555
وهو
* نهبر*
وضيَّع(.)553
نهب ونَهَر َ
ب ونَهَر .والنَّهْبُ من االنتهاب .ونَهَ َر من نهر الفَ ْتق ،كأنَّه شي ٌء َ
هابر :ال َمهَالِك .وهو منحوت من نَهَ َ
النَّ ِ
* نهشل*
ٌ
النّ ْهشَل  :ال ِّذئب ،ويقال ال َّ
منحوت من كلمتين :نَشَل ونَهَش ،كأنَّه ينشل اللَّحم ويَ ْنهَشه (.)556
ص ْقر .وهو
المبحث الثالث
األلفاظ المنحوتة في معجم (تاج العروس)
اب البَاء
بَ ُ
*برقل*
ٌ
َ
لهم:ال تُبَرْ قِلْ علينا :أَي فَهُ َو من
بَرْ قَ َل بَرقَلَةً ،والبَرْ قَلَةُ :كال ٌم َال يَ ْتبَعُه فِ ْعلٌ،
ق الَّ ِذي َال َمطَ َر َم َعهَ ،و ِم ْنه قَوْ
مأخوذ ِمن البَرْ ِ
ق الَّ ِذي يُر َمى بِه أَي يَرْ ِمي بِ ِه الصِّ بيانُ
بالكسر َال أح َسبُه َع َربيّاً َمحْ ضاًَ ،وه َُو الجُال ِه ُ
ال ابنُ ُد َر ْي ٍد :البِرْ قِيلُ،
األلفاظ ال َمنحُوتة .قَ َ
ِ
ِ
البُ ْندُق(.)557
*بسمل*
بَ ْس َم َل ال َّر ُج ُل  :أي :قال  :بِس ِْم َّ
وغيرها،
وحوقَ َل ،و َح ْسبَ َل،
كح ْمد ََل َ ،
هللاِ وهو من األفعال ال َم ْنحُوتَة ،أي ال ُم َر َّكبة ِمن كلمتينَ ،
ِ
ّ
بن أبي َربيعة ( ،)559قال :
صحاء ( ،)558و َوردت في قو ِل ع َ
ب الفُ َ
إن بَ ْس َم َل  :لُغةٌ ُمولَّدة  ،لم تُ ْس َمع من ال َعر ِ
ُمر ِ
لَقَ ْد بَ ْس َم ْ
لت لَيلَى غَداةَ لَقيتُها

فيا َحبَّذا ذاكَ ال َح ِد ُ
يث ال ُمبَ ْس َم ُل

* بعزج*
س .و َم ْنح ٌ
ُوت من أَصْ لَ ْي ِن :بَ َع َج ،إِذا َش َّ
س
ق ،و َع ّز ،إِذا َغلَب .و بَ ْع َز َجةُ اس ُم فَ َر ِ
ي الفَ َر ِ
البَعْزَ َجةَُ ،و ِهيِ :ش َّدةُ َجرْ ِ
ح ،وقيل :ا ْس ُمها َس ْب َحةُ (. )502
ال ِم ْقدا ِدَ .ش ِه َد َعلَ ْيهَا يو َم السَّرْ ِ
* بهنس*
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س ،كأَنَّه يُبَ ْهنِسُ فِي
س وال َمنَبَ ْهنِ ِ
البَ ْهنَسُ َ :وهُ َو الثَّقي ُل الض َّْخ ُم ،من الرِّجال .البَ ْهنَسُ  :األَ َس ُد يُبَ ْهنِسُ فِي َمشيِه كال ُمبَ ْهنِ ِ
ِم ْشيَتِه ويت َب ْهنَسُ  ،أَي ْ
ائي يصفُ أَ َسداً(:)505
يتبختَرُ ،قَا َل أَبو ُزبي ٍد َحرْ َملَةُ بنُ ال ُمن ِذ ِر الطَّ ُّ
َكسير
َس يَمشي ِخ ْلتَه َو ِعثا ً وعَى السَّوا ِع ُد منهُ بع َد ت
إِذا تَبَ ْهن َ
ِ
قاربا ً َخ ْ
ط َوهُ فِي تَ َع ُّ
ٌ
الج َملُ
َوهُ َو َم
ظ ٍم و ِكب ٍْر .البَ ْهنَسُ َ :
س ،إِذا َج َرىَ ،ومن بَن َ
نحوت من بَهَ َ
َس ،إِذا تأ َ َّخ َرَ ،م ْعنَاهُ أَنَّه يَمشي ُم ِ
س ،بال َّ
ض ِّم(.)500
ال َّذلولُ ،كالبُهانِ ِ
اب ال ِجيم
بَ ُ
* جعفد*
(جعفَلة) بِا َّ
لال ِم خطأ ٌ(. )505
الج ْعفَدَةَ ،مصدر َمنحوت من قَوْ لهم :جعلني هللا فِداك .قَا َلَ :وقَوْ له ْمَ :
َ
الحاء
بَ ُ
اب َ
*حبذ*
(ال تُ َحب َّْذني تَحْ ِبيذاً) :أَي َ
َ
(ال تَقُلْ ليَ :حبَّ َذا) َوهُ َو من األَلفاظ ال ُمولَّد ِة ال َمنحوتة من قَوْ لهمَ :بَّ َذا ،فِي ْال َم ْدحَ ،و َال َحبَّ َذا ،فيا الذ ّم،
ٌ
ْس من اللُّغَة من
َوه َُو لفظٌ َم
آخرُه َحرْ فَ ِعلَّةَ ،ك َما َال يخفَىَ ،ولَي َ
نحوت من لف ِظ حبَّذا ال ُمر َّكب من َحبَّ و َذا ،وإِالّ لَ َكانَ ِ
شي ٍء(.)505
ْ
*حسبل*
ال َح ْسبَلَةُ ِ :ح َكايَةُ قَولِك َ :حسبِ َي َّ
هللاُ وهو من األلفا ِظ ال َمنحُوتة [ .أي  :منحوت من حسبي هللا] (.)503
*حمدل*
ونحوها (.)506
كالحسبَلَ ِة ،
األلفاظ ال َم ْنحُوتة،
ك :ال َحم ُد ِ َّهللِ ،وهي من
ال َح ْم َدلَةُ ِ :حكايَةُ قولِ َ
َ
ِ
ِ
*حوقل*
الحولَقَةُ يعني قولَك  :ال َحو َل وال قُ ّوةَ إالّ ّ
باهلل ،وهو من األلفاظ ال َم ْنحُوتة (. )507
وهو َ
*حيعل*
الح َو ِهي من ْاألَ ْلفَاظ ال َم ْنحوتةَ .وقد
َ
الحي َعلَةُ ه َُو ِحكايةُ قولِك[أي :قول المؤ ّذن]َ :ح َّي على الصَّال ِةَ ،ح َّي على الفَ ِ
ق( ،)508وتَ َعب َش َمُ ،مر َّكباً من َكلِ َمتَي ِْن( ،)509قَا َل
الَ :وقد{ َحي َع َل ال ُمؤ ِّذنُ َ ،ك َما يُقَالَ :حوْ لَ َ
استطر َد الجوهريُّ فِي تركيب هلل ،فَقَ َ
ال َّشا ِعر (:)552
ك باتَ ُمعانِقي
(أَال رُبَّ طَي ٍ
ْف من ِ

إِلى أَن َدعَا دَا ِعي ال َّ
صبَاح ف َح ْي َعال)
اب َ
الخاء
بَ ُ

* خرص*
ْر :ال َج َم ُل ال َّش ِدي ُد ال َّ
ت .وال ُخرْ صُ  :الدُّبُّ ،
ب َم ْنحُو ٍ
صي ُر يُتَّ َخ ُذ ِم ْن خَ َش ٍ
ضلِيعُ .وال ِخرْ صُ  :الرُّ ْم ُح اللَّ ِطيفُ القَ ِ
ِ
والخرْ صُ  ،بال َكس ِ
ْر :ا ِإلصْ الحُ ،يُقَالُ :خَ َرصْ ُ
صةً،
ت ال َما َل ِخ َرا َ
ار ِسيَّة ،وال ِخرْ صُ ال َّزبِيلُ .وال ِخ َرا َ
صةُ ،بال َكس ِ
ُم َع ّربُ ِخرْ س ،بالسّي ِن ال ُم ْه َملَة بالفَ ِ
أَيْ أَصْ لَحْ تُه(.)555
َشيب *
*خ ِ
ب ،قَ َد ٌح َم ْخ ُشوبٌ و َخ ِشيبٌ  ،أَي َم ْنح ٌ
الخَشيب :ال َم ْنح ُ
ُوت ،والخَ ِشيبُ  :ال َّس ْه ُم حُينَ يُ ْب َرى
َاح) كال َم ْخ ُشو ِ
ِ
ُوت من(األَ ْقد ِ
ي األَ َّو َل ولَ ْم أُ َس ِّوه (ج)
ي األَ َّو َل َولم يُ ْف َر ْغ ِم ْنهَُ ،ويَقُول الرج ُل للنَّبَّا ِل أَفَ َر ْغتَ ِم ْن س ْه ِمي فيَقول :قَ ْد خَ َش ْبتُهُ ،أَي بَ َر ْيتُه البَرْ َ
البَرْ َ
الخَشيبُ من الرِّ جال
ب( ،وخَ شَائِبُ ) :
ب) يُقَال :قَوْ سٌ َخ ِشيبٌ ِم ْن قِ ِس َي ُخ ُش ٍ
س المنحوتُ :خ ُشبٌ (ك ُكتُ ٍ
ِ
أَي ال َخ ِشيب بِ َمعْنى القَوْ ِ
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َاري ال َع ْ
ظم بَا ِدي
صالَبَ ٍة) و ِش َّد ٍة و ِغلَ ٍظَ ،و َك َذلِ َ
اري ال ِعظَ ِام فِي َ
( :الطَّ ِوي ُل َ
ك هُ َو من ال ِج َما ِل ،و َر ُج ٌل خ ِ
َشيبٌ  :ع ِ
الجافِي ال َع ِ
الجافِي ،ال َّ
ق ،و َج َم ٌل َخ ِشيبٌ أَي غَليظٌ (.)550
س ْم ُج ال ُم َ
بَ ،ومن ا ِإلب ِلَ :
ال َع َ
تجافِي ال ُمتَش ِ
ص ِ
َاسي ُء الخَ ْل ِ
* خلبس *
ُوف
َب ب ِهَ ،ك َما يُقَالَُ :خلَبَهَ ،ولَي َ
َخ ْلبَ َسه وخَ ْلبَس قَ ْلبَه ،أَي فَتَنَهُ ،و َذه َ
ْس بَ ْبعُد أَ ْن يكونَ هُ َو األَصْ َل ألَ َّن السِّينَ من ُحر ِ
س :هُ َو َم ْنح ٌ
س .والخَالبِيسُ :
ب ،و َخلَ َ
ُوت من َكلِ َمتَي ِْنَ :خلَ َ
ت ،أَنه ب َم ْعنَى ال َخالَّ ِ
ال ِّزيَادَا ِ
فار ٍ
ب ،وأَن السِّينَ فِي ِه زائدةٌ َ .وقَا َل ابنُ ِ
الِّلئا ُم .والخَالبِيسُ  :األَ ْنذالَ ،وا ِح ُدهَا ُخ ْلبُوسٌ (. )555
اب السين
بَ ُ
*سبحل*
ال َّس ْب َحلُ ،كقِ َم ْ
ير ،والسِّقا ِءْ ،
ط ٍر :الض َّْخ ُم ِمنَ الضَّبِّ ْ ،
ض ْخ ٍم
ص َّح تَ ْق ِسي ُمهُ لِ َ
س َال ْال ُم ْف َردََ ،ول َذلِك َ
الج ْن َ
اري ِة ،لَ َعلَّه ُ أَرا َد بِها ِ
وال َج ِ
والبَ ِع ِ
وغيره ،كقولِ ِه تَ َعالَى :وعَلى هللاِ قَصْ ُد ال َّسبِي ِل ،و ِم ْنها َجائِرٌ .و شَا ِه ُد ال َّسبْحْ ِل الضَّبِّ قَوْ ُل ال َّشا ِع ِر(:)555
ِ
ضيلَةً
ِسبَحْ ٌل لَهُ نِ ْزكا ِن كانَا فَ ِ

اف فِي البِال ِد ونَا ِع ِل
عَلى ُك ِّل َح ٍ

ير قَوْ ُل ِذي الرُّ َّم ِة (:)553
قَ َ
ال :وشا ِه ُد ال ِّسبَحْ ِل ْالبَ ِع ِ
َمقَالِيتُها و ْه َي اللُّبَابُ ْال َحبَائِسُ

ِسبَحْ الً أَبا شَرْ َخ ْي ِن أَحْ يَا بَنَاتِ ِه
ضرْ ٌ
وز ٌّ
وضبٌّ
اس ٌع ،
ق ِسبَحْ لٌَ :ع ِظي ٌم طَ ِويلٌ ،وكذل َ
َ
ك ال َّر ُجلُ ،و َ
َظي ٌم .يُقا ُلَ :وا ٍد َسبَحْ لَلٌ ،و ِسقا ٌء َسبَحْ لَ ٌلَ :و ِ
ع ِسبَحْ لٌ:ع ِ
ِ
ت ال َم ْنحُوتَ ِة (.)556
َسبَحْ لَ ٌلَ :ع ِظي ٌم ُم ِس ٌّن .و َس ْب َح َل ال َّر ُجلُ ،قا َلُ :س ْبحانَ هللاِ ،وهو من ال َكلِما ِ
* سربط*
ال ُم َسرْ بَطَةُ من البِ ِّ
يخِ ،ه َي ال َّدقيقَةُ الطَّويلَةُ َ .وقَ ْد سُرْ بِطَ ْ
ٌ
ض ِّم ،طوال ،قُ ْل ُ
ت ،بال َّ
حوت منَ :سبَط
والحرْ فُ َم ْن
ت:
َ
ط ِ
ب و َربَطَ ،أَو منَ :س َر َ
ب (. )557
ط و َس َر َ
و َربَط ،أَو منَ :س َر َ
* سرتح *
ف النّاقَ ِة:ناقَةٌ
ْر:نَحْ ٌ
ت للنّاقَ ِة ال َك ِريم ِة).ولع ّل ال ّ
ص َواب فِي ِهِ :سرْ يَاح ،بالمثنّاة التّحتية ،فإِنهم أَوْ َردُوا فِي وصْ ِ
( ِسرْ تَا ٌح ،بِ ْال َكس ِ
ِسرْ يا ٌح و َسرُوحٌ :إِذا َكانَت َسريعةً َس ْهلَةً فِي ال َّسيْر.أَ ّما السِّرْ تاح فَلم يذكرُوا فِي ِه إِالّ قَوْ لهم :هُ َو(األَرض الم ْنبَ ُ
ات ال َّس ْهلَة).وأَرضٌ
ِسرْ تاحٌ :كريمةٌ (. )558
اب الشين
بَ ُ
* شقحطب*
اطبُ ) َومثله فِي َحيَاة
ال َّشقَحْ طَبُ ك َسفَرْ َج ٍل(:ال َكبْشُ لَهُ قَرْ نَا ِن) ُم ْن َك َران (أَوْ أَرْ بَ َعة)(كل ِم ْنهَا َك ِشق َحطَ ٍ
ب ج َشقَا ِحطُ و َشقَ ِ
()552
()559
وروى يَاقُ ٌ
ير النُّ ْع َمانِ ّي اللُّغ َِو ّ
(و َكانَ ع ُْث َمانُ بْن ِعي َسى
ي
ْجم األُ َدبَاء
وت فِي ُمع َ
ْال َحيَ َوانَ .
َما نَصُّ هَ :
فِي تَرْ َج َمة الظَّ ِه ِ
ُروف من حُو ِش ِّي اللُّغة .سأَله يَوْ ًما َع َّما َوقع فِي َك َالم ال َع َرب
سؤال ُم ْستَفِي ٍد َعن ح
النَّحْ ِويُّ البَلَ ِط ُّي شي ُخ الديار المصريّة ،يَسْأَله
ٍ
َ
على ِمثَال َشقَحْ َ
طب  ،فَقَا َل:هَ َذا ي ُ َس َّمى فِي َك َالم ْال َع َرب ال َم ْنحُوت)َ .و َم ْعنَاهُ أَ َّن الكلِ َمةَ َم ْنحوتَةٌ من َكلِ َمتين َك َما يَ ْن َحت النَّجَّارُ
ق و َح َ
ٌ
ال ،فأَ ْم َالها
الخشبَتَيْن ويجعلهم الخ َشبَةً َوا ِحدَة .فَ َشقَحْ طَب َم ْن
حوت من ِش َ
ط ٍ
ب فسأَله البَلَ ِط َي أَن ي ُْثبِتَ لَهما وقَع من هَ َذا ال ِمثَ ِ
ار ِعين على ال َم ْنحُوت من َك َالم ال َعرب (.)555
شرينَ ورقة من ِح ْف ِظه وس َّماها َكت َ
َاب َت ْنبِي ِه البَ ِ
َعلَ ْي ِه فِي نَحْ و ِع ِ
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اب ال َع ْين
بَ ُ
*عبدل*
وأن الَ َم َع ْبد ٍَل زَائِ َدةٌْ .
َع ْب َدلٌ ،ك َج ْعفَ ٍرَّ ،
وع ِم ْن كلِ َمتَ ْي ِن ،كالبَ ْس َملَ ِة
وال َعبَا ِدلَةُ ِمنَ الصَّحابَ ِة ،ه َُو ِمنَ ْال َكالَ ِم ال َم ْنحُو ِ
ت ،ال َمجْ ُم ِ

()550

.
(وال َعبَا ِدلَةُ ) جم ُع عب ِد ّ
اف إِليه ،ال أَنّه جمع لِ َع ْبدَل ،كما ت ََوهَّ َمهُ
اف،
وبعض ال ُم َ
ت ،ألَنّه أُ ِخ َذ من ال ُم َ
ض ِ
ض ِ
هللاِ ،على النَّحْ ِ
ِ
ص ِحيحا ً في اللَّفْ ِظ  ،إِ َّال أَ َّن ال َم ْعنَى يأْباهُ .وأُ ْ
طلِق على هؤالء للتَّ ْغلِيب .وهم ثالثة ،وقيل :أَربعة (.)555
بعضُهم ،وإِن كان َ
* عكمس*
س اللَّ ْيلُ :أَ ْ
ظلَ َم ،كتَ َع ْكمس .وال ُع ْك ُموس ،بال َّ
ُوم ،وي ُْذ َكر فِي
َع ْك َم َ
ُوم وال ُع ْكس ِ
ض ِّم :ال ِح َمارِ ،ح ْميَ ِريَّةٌَ ،وهُ َو َم ْقلُوب ال ُك ْسع ِ
ال غَيره َما :ال ُع َك ِمس
محلِّه .وإِبِ ٌل ُع َك ِمسٌ و ُع َكا ِمسٌ ك ُعلَبِ ٍط و ُعالَبِ ٍطَ :كثِيرةٌ ،أَو قَا َربَت األَ ْلفَ َ ،و َك َذلِ َ
ك ُع َكبِسٌ و ُع َكابِسٌ َ .وقَ َ
ين ،والسينُ أَ ْعلَى .ولَ ْي ٌل ُع َكا ِمسٌ ُ :م ْ
ظلِ ٌم
وال ُع َكا ِمس :القَ ِطي ُع الضَّخ ُم من ا ِإلبل ،وكذلِك ال ُك َع ِمس وال ُك َعا ِمس ،ويُر َوى بال ِّش ِ
ب وت ََرا َك َم وكثُ َر َحتّى ْ
ُمتَرا ِكبُ ُّ
فارس :لَ ْي ٌل
يظلِ َم من َك ْثرت ِه فَهُ َو ُع َكا ِمسٌ و ُع َك ِمسٌ َ .وقَ َ
َي تَ َرا َك َ
الظ ْلم ِة َش ِديدُها ،و ُكلُّ ش ْ
ال ابنُ ِ
ُّ
ٌ
والظ ْلمةُ تُ ْخفِي(.)555
س وعَمس ،ألَ َّن فِي عَمس معنى من معا ِني ا ِإل ْخفَا ِء،
ُع َكا ِمسٌ َ :م ْن
حوت من َع َك َ
اب الفَاء
بَ ُ
* فرزدق*
الواح َدةُ بها ٍء َ .واس ُم ك ِّل قِطع ٍة ِم ْنهُ فَ َر ْز َدقَةٌ .وقَي َل :ه َُو فُتات ال ُخب ِْز.
ور،
ِ
الفَ َر ْزدَق ،ك َسفَرْ َج ٍل :ال ّرغيفُ ال َّ ِذي ي ْسقُطُ فِي التّنّ ِ
َق ْال َع ِظيم الحُروف:
ال الفَرّا ُء :يُقال َ
والفَ َر ْز َدقَةُ :القِطعةُ من ال َعجين ال َّ ِذي يُ َس ّوى ِم ْنهُ ال ّرغيفَ ،وبِه ُس ّمي ال ّرجُلَ .وقَ َ
للجرْ د ِ
ق ع ُِجن ث ّم أُ ْف ِر ْ
فر ْزدَق ،فارسيّتُه ب َر ْ
ٌ
ق ألنّه دَقي ٌ
حوت من َكلِ َمتَ ْي ِن من فَ َرزَ ،ومن َد ّ
زت ِم ْنهُ قِط َعة فَ ِه َي من
ازدَه ،أَو عرب ٌّي م ْن
َ
قيق(.)553
اإلفراز وال ّد ِ
ِ
اب ال َكاف
بَ ُ
* كردس*
ض َّم :قِ ْ
ال ُكرْ دُو َسةُ ،بال َّ
ط َعةٌ عَظي َمةٌ من ال َخيْل :وال َج ْمع ال َك َرا ِديسُ َ ،و ِهي َكتَائبُ الخَ ي ِْلُ ،شبِّهَبْ برُوؤُس ال ِعظَام
صل فَهُ َو ُكرْ دُوسٌ  ،نَحْ و ال َم ْن ِكبَيْن والرُّ ْكبَتَيْن وال َو ِر َكيْنَ .وقيلُ :كلُّ ع ْ
ثير اللَّحْ ِم َعظُ َم ْ
ت
ال َكثي َرة .و ُكلُّ عَظ َميْن ْإلتَقَيَا فِي َم ْف ِ
َظ ٍم َك ِ
س :ال ُكرْ دُوسُ َ :م ْنح ٌ
س و َكدَس وكلُّهَا تَدلُّ على التَّ َج ُّمع.
ُوت من َكلِ ٍم ثَال ٍ
ث ،من َك َر َد و َك َر َ
نَحْ َ
ضتُهُ :كرْ دُوسٌ  ،وقا َل ابنُ فار ٍ
والكَرْ دُ :الطَّرْ دُ ،ث ّم إ ْشتُ َّ
ض ْخ ُم
صفَة النَّب ِّي صلى هللا َعلَ ْي ِه َوسلمَ :
ق من َذلِكَ ،و ِم ْنه قَوْ ُل عَل ٍّي رض َي هللاُ تَ َعالَى عَنهُ فِي ِ
يس(. )556
ال َك َرا ِد ِ
* نهشل*
ٌ
النّ ْهشَل  :ال ِّذئب ،ويقال ال َّ
منحوت من كلمتين :نَشَل ونَهَش ،كأنَّه ينشل اللَّحم ويَ ْنهَشه (.)557
ص ْقر .وهو
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الخـاتمـة
الحمد هلل الذي يسَّر بمنِّه وفضل ِه وعون ِه وتوفيق ِه إتما َم هذا البحث وها أنا أخلص الى ثماره التي توصلت إليها من
خالل هذه الرحلة في دراسة (ظاهرة النحت في اللغة العربية) ،ويمكن تلخيص أبرز نتائج هذا البحث بما يأتي :
يكتف باالستشهاد على هذه الظاهرة باألمثلة بل ابتدع
 -1يعـد ابن فارس إمـام القائلين بالنحت بين اللغويين المتقدمين  ،فنراه لم
ِ
لنفسه مذهبا ً في القياس واالشتقاق حين رأى أن الوحدات اللغوية الزائدة على ثالثة أمور أكثرها منحوت ،ومن األمثلة
الشهيرة ) :الصلدم ) وهي كلمة منحوتة من (الصلد ،والصدم) ،ومن النحت الحديث قولهم(الشنكبوتية) وهي منحوتة
من(الشبكة العنكبوتية)  ..كذلك الحمدلة ،والحوقلة ،والبسملة .. ،الخ .
إن الدراسة المتع ّمقة لمسألة النحت أَ
ْ
ّ -2
ظهرت لنا أن الساميات لم تعرف ظاهرةَ التركيب إال على نطاق محدود ،ولعلها لم
تعرف النحتَ على اإلطالق.
ِ
 -3ومما ال ريب فيه أن العربية اشتملت على بعض المنحوتات من طراز (بَ ْس َم َلَ ،ح ْم َد َلَ ،حوْ لَقَ...الخ) و ( َع ْب َش ِم ّيَ ،ع ْبقَ ِس ّي،
مراحل متأخر ٍة جداً ،يشهد
تَ ْي َملّي ...الخ) و (لن ،كم ،ليس...الخ) إال أن هذا النحت جرى في مراح َل سحيق ٍة في القِدَم ،أو في
َ
ْ
س
ق أخرى ـ
على ذلك أن الجذور العربية التي تزيد على ثالثة أحرف قد
غير النحت كما ادعى ابنُ فار ٍ
نشأت من طر ٍ
ِ
وأشياعُه ـ وأبر ُز هذه الطرق اإللحاق وما أعقبه من نشاطات لغوية كاإلبدال والمخالفة والدمج.
 -4اليختلف النحت عن االشتقاق كثيراً ،ففي كل منها توليد شيء من شيء ،وفي كل منهما فرع وأصل ،والفرق هو اشتقاق
كلمة من كلمتين أو أكثر عن طريقة النحت ،واإلشفاق كما بينا يكون من كلمة واحدة فقط .وقد عـ ّد بعض اللغويين االشتقاق
والنحت تابعين مـن توابع القياس وذيلين له ،وبعضهم ع ّد النحت والزيادة أصلين من أصول الوضع الصحيحة في اللغة
جرى عليها العُرف ،فكانا من األصول التي ن َّمت اللغة .
 -5ويمكننا أن نعد النحت من وسائل تمية اللغة وتجديد أساليبها في التعبير والبيان وقد أقر مجمع اللغة العربية على جواز
النحت عند الضرورة .
 -6وقد تبين لنا أن هذا البحث قد حوى( )72سبعون لفظة( مادة)،حسبما أحصينا تلك األلفاظ المنحوتة الواردة في(معجم
مقاييس اللغة ألبن فارس( )55أربع وثالثون لفظة ،وتاج العروس للزبيدي( )53أربع وخمسون لفظة .
 -7وجدير بالذكر أن النحت نشأ في اللغة العربية؛ استجابة لضرورة تداولية خطابية فرضتها مؤثرات اجتماعية و فكرية كما
كانت هذه النشأة؛ استجابة لدوافع لغوية فرضتها العناية اللغوية بكل ما هو حيوي في الحياة االجتماعية .كذلك اقتضى
التطور الحضاري السريع استغالل مفاهيم كثيرة مثل :االقتصار و االختصار واإليجاز في الكالم والسرعة في تحقيق
التواصل.
والحمد هلل رب العالمين.
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قائمة المصادر والمراجع
 -5االشتقاق والتعريب ،لألستاذ عبد القادر المغربي ،ط ،0القاهرة 5957م.
 -0تاج العـروس من جواهر القامـوسُ :م ِحبُّ ال ِّد ْي ِن أبو الفَيْـض السيد مح ّمد المرتَضى الحسيني ال َوا ِس ِط ُّي ال َّزبَ ْي ِديُّ (ت
5025هـ) ،تحقيق :الدكتور عبد المنعم خليل إبراهيم و سيد مح ّمد َمحْ ُموْ د ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلميّة ،بيروت،
(0227م ).
 -5تهذيب األلفاظ :البن السكيت ،هذبه التبريزي ،تحقيق :األب لويس شيخو اليسوعي ،المطبعة الكالوثيكية ،بيروت5893 ،م.
 -5دراسات في فقه اللغة :صبحي الصالح .دار العلم للماليين ،بيروت-لبنان ،الطبعة السابعة5962 ،م.
 -3دراسات في فقه اللغة :لمحمد األنطاكي  :مكتبة دار الشرق -بيروت .
 -6ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي ،تحقيق إبراهيم األعرابي ،ط /دار صادر ،بيروت5930 ،م ،ط /السعادة5962 ،م.
 -7شرح القصائد التسع المشهورات ،ابن النحاس ( أحمد بن محمد المتوفى  558هـ)  ،تحقيق أحمد خطاب ،وزارة اإلعالم
العراقية بغداد. 5975 ،
-8

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ،تحقيق :عبد السالم هارون ،القاهرة  5965م.

 -9شرح المف ّ
صل البن يعيش  :موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي (ت558:هـ)  ،مكتبة المتنبي ،القاهرة( ،د .ت).
س بن َز َك ِريَّا القَ ْز ِو ْينِ ُّي (ت593هـ)،
ار ِ
 -52الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كالمها  :أَبو ال ُح َس ْي ِن أَحمد بن فَ ِ
تحقيق  :السيد أحمد صقر ،الطبعة األولى ،مؤسسة المختار ،القاهرة 0223(،م ) .
 -55العين :للخليل بن أحمد ،تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي ،ط .دار الرشيد ببغداد ،سنة 5982م.
 -50فقه اللغة العربية وخصائصها :للدكتور أميل بديع يعقوب  ،الطبعة الثانية 5999 ،م .
 -55فقه اللغة المقارن :للدكتور إبراهيم السامرائي  ،دار العلم للماليين  ،بيروت  ،ط  5985 ، 5م .
 -55فقه اللغة العربية :للدكتور إبراهيم محمد نجا ،مطبعة السعادة ،القاهرة .
 -53فقه اللغة للدكتور إبراهيم أبو سكين ،ط  ، 5دار الفكر ،بيروت 5982( ،م).
 -56في اللغة واألدب ،لألستاذ ساطع الحصري :مقاالت في مجلة التربية والتعليم "مج. 6
 -57كتاب النحت وبيان حقيقته ونبذة من قواعده :للسيد محمود شكري األلوسي ،تحقيق وشرح محمد بهجة األثري ،الطبعة
الثانية ،المجمع العلمي العراقي  ،سنة  5985م
 -58اللغة والنحو :عباس حسن ، 245 :ط .دار المعارف بمصر ،سنة1966
 -59مجالس ثعلب :ألبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت 095هـ) ،تحـ :عبد السالم هارون ،دار المعارف ،مصر5958 ،م ،د.
ط .مجلة المجمع .025 ،020/7 :
 -02مجلة المجمع العراقي  /النحت :د .سليم النعيمي  ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة :مجموعة القرارات العلمية في خمسين
عاما ،الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ،القاهرة 1984 ،م .
 -05مجلة مجمع القاهرة ،د .رمسيس جرجس/النحت في العربية : :مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما ،الهيئة العامة
لشئون المطابع األميرية ،القاهرة. 1984 ،
 -00محاضرات أ .د .علي البواب على طالب كلية اللغة العربية .
ارس ،تحقيق :إبراهيم شمس الدِّين ،ط  ،0دار الكتب العلميّة ،لبنان2008( ،م).
ُ -05مع َ
ْج ُم َمقَاييس اللُّ َغ ِة  :ابن فَ ِ
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 -05من أسرار اللغة :الدكتور إبراهيم أنيس ،ط ،3مكتبة األنجلو المصرية5973( ،م).
 -03النحت بين مؤيديه ومعارضيه  :للدكتور فارس فندى البطاينة ( ،500 :بحث منشور بمجلة "اللسان العربي" :العدد  55سنة
5992م ،وهي دوريّة متخصّصة سنوية تصدر عن مكتب تنسيق التعريب بالمملكة المغربية.
 -06النحت في اللغة العربية  :للدكتور نهاد الموسى ،الرياض5985 ،م.
الهوامش -:
) (1ينظر" :لسان العرب" و "تاج العروس" مادة (ن .ح ،ت ) .
) (2معجم مقاييس اللغة .404/5 :
) (3لسان العرب .79/2 :

) (4سورة الشعراء :اآلية .147
بتصرف .
) (5االشتقاق والتعريب :لألستاذ عبد القادر المغربي – 13 :
ّ
) (6دراسات في فقه اللغة :للدكتور صبحي الصالح  ،244 :ودراسات في فقه اللغة :لمحمد األنطاكي  . 326 :وينظر  :من أسرار اللغة إلبراهيم أنيس . 66 :
فقه اللغة  :د .علي عبد الواحد وافى. 144 :

) (9ينظر :العين :للخليل بن أحمد ،تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي ،60/1 ،ط .دار الرشيد ببغداد ،سنة 1760م.

) (6ينظر :النحت بين مؤيديه ومعارضيه  :للدكتور فارس فندى البطاينة ( ، 122 :بحث منشور بمجلة "اللسان العربي" :العدد  34سنة 1770م ،وهي دورّية
متخصصة سنوية تصدر عن مكتب تنسيق التعريب بالمملكة المغربية.
ّ
محمد نجا  .56 :وينظر :فقه اللغة  :د .علي عبد الواحد وافى ، 166 :واالشتقاق :د .فؤاد ترزي.357 ،356 :
اهيم
ر
إب
د.
:
بية
ر
الع
اللغة
فقه
)(7
ّ

 (10االشتقاق والتعريب ،لألستاذ عبد القادر المغربي 13 :وما بعدها .والنحت بين مؤيديه ومعارضيه :للدكتور فارس فندى البطاينة .123 ،122 :واالشتقاق:
للدكتور فؤاد ترزي  .356 ، 359:ودراسات في فقه اللغة :للدكتور صبحي الصالح  .247 :وفقه اللغة :للدكتور إبراهيـم أبـو سكين .392 .23 ،22 :وفقه اللغة
العربية :للدكتور كاسد ياسر الزيدي .211 ،210:وفقه اللغة العربية وخصائصها :للدكتور إميل بديع يعقوب .211 ،210:

المفصل  :البن يعيش.
) (11ينظر :النحت بين مؤيديه ومعارضيه للدكتور فارس البطاينة  .122 :نقال عن :شرح
ّ
بتصرف يسير.
) (12فقه اللغة  :د .إبراهيم أبو سكين - 23 :
ّ
) (13من أسرار اللغة د :إبراهيم أنيس . 92 :

الكبار أكبر من ال ُكَبار بالتخفيف ،والنحت أكبر
الكبار بالتثقيل ،ألن ّ
) (14يعتبر عبد اهلل أمين هو أول من أطلق هذه التسمية على النحت ،فيقول" :وقد أسميته ّ
أقسام االشتقاق السابقة "(االشتقاق .) 371 :وقد تابعه بعض المحدثين في هذه التسمية ،ومنهم الدكتور صبحي الصالح (دراسات في فقه اللغة  .)243 :هذا في

أن جمهور العلماء يطلقون عليه النحت .وينظر( :الصاحبي  ،)229 :والمزهر 462/1 :واالشتقاق والتعريب ،13 :وفقه اللغة :د .وافي:
الوقت الذي نالحظ فيه ّ
"الكبار"؛
ّ …)166
ولكنني أرى أنه إذا درس النحت منفصالً يبقى على تسميته أما إذا درس كلون من ألوان االشتقاق يسمى – كما سماه األستاذ عبد اهلل أمين -بـّ :
تم ّشياً مع سنة الترقي في مباحث االشتقاق.

)(15االشتقاق :للدكتور فؤاد ترزي .363:وينظر :فقه اللغة وخصائص العربية :لمحمد المبارك . 147 ،146 :وفقه اللغة العربية وخصائصها :للدكتور أميل

يعقوب  207 :وهامشها.

) (16دراسات في فقه اللغة :د .صبحي الصالح .244-243:

)(19كتاب النحت وبيان حقيقته ونبذة من قواعده :للعالمة السيد محمود شكري األلوسي ،تحقيق وشرح

محمد بهجة األثري ،39:ط .المجمع العلمي العراقي ،سنة

 1409هـ .

)(16كتاب النحت وبيان حقيقته . 36 :

) (17االشتقاق والتعريب :للشيخ عبد القادر المغربي .13 :
)(20فقه اللغة العربية :للدكتور إبراهيم محمد نجا 56 :وينظر :فقه اللغة :للدكتور إبراهيم أبو سكين . 25 :
) (21الصاحبي  :البن فارس . 271 :

) (22من أسرار اللغة  :د.إبراهيم أنيس. 72 :
) (23ينظر :المزهر ،للسيوطي . 465/1 :

) (24ينظر :مجلة المجمع  .203 ،202/9 :و ينظر  :النحت في اللغة العربية  :للدكتور نهاد الموسى  264 :وما بعدها.
)(25كتاب النحت وبيان حقيقته ونبذة من قواعده :للعالمة السيد محمود شكري األلوسي ،تحقيق وشرح محمد بهجة األثري

 ، 39:ط .المجمع العلمي العراقي ،سنة  1409هـ). (25اللغة والنحو :عباس حسن ، 245 :ط .دار المعارف بمصر ،سنة ،1966وينظر :من أسرار اللغة  :د .
إبراهيم أنيس. 75،74 :
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) (26مجلة المجمع  . 203/9:وينظر : 158 :من نفس العدد من المجلة .

) (29دراسات في فقه اللغة :للدكتور صبحي الصالح  274:بتصرف يسير .كتاب النحت وبيان حقيقته ونبذة من قواعده :للعالمة السيد محمود شكري األلوسي،
تحقيق وشرح محمد بهجة األثري  ، :37ط .المجمع العلمي العراقي ،سنة 1407هـ.

) (26دراسات في فقه اللغة :للدكتور صبحي الصالح  274:بتصرف يسير .ينظر :المزهر  ،165_462/1ومن أسرار اللغة . 99 – 93 :
) (27دراسات في فقه اللغة :للدكتور صبحي الصالح  274:بتصرف يسير.
) (27معجم مقاييس اللغة .401/3

) (30مقاييس اللغة :البن فارس ،تحقيق عبد السالم هارون  ،327 ،326/1:ط .دار إحياء الكتب العربية سنة 1366هـ.
) (31الصاحبي :البن فارس .291 :

) (32وهو أستاذ الدكتور إبراهيم أبو سكين في كتابه :فقه اللغة .24 :
) ) 33محاضرات أ .د .علي البواب على طالب كلية اللغة العربية ،وينظر :من أسرار اللغة ألنيس ،74_70 :وفقه اللغة د .وافي .145-144:
بتصرف يسير
) (34د ارسـات في فقـه اللغـة - ،266- 264 :
ّ
) (35محاضرات أ .د .علي البواب على طالب كلية اللغة العربية.
) )36الصاحبي البن فارس .229 :والمزهر.462/1 :

) )39مجلة المجمع العراقي ،د .سليم النعيمي /النحت .71 -70/ 23 :
) )36أعمال مجمع القاهرة ،د .محمد رشاد الحمزاوي.213 :

) )37مجلة مجمع القاهرة ،د .رمسيس جرجس/النحت في العربية.66 /13 :
) )40في اللغة واألدب ،ساطع الحصري .67 :

) )41فقه اللغة المقارن ،د .إبراهيم السامرائي  -155 :والكلمة المنحوتة هي لبعض الكتاب المحدثين.
) )42معجم مقاييس اللغة  ،119/2 :وتاج العروس . 561/15:

) )43في :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي  409/2:لعمرة بنت الحمارس .
الحمارس :الشديد.
)ُ )44
ِ
ب :الكريه الذى ال ُي ْدَنى من ُح ْرَمته .
) )45األ ََز ّ
) )46في األصل" :الدلهس" ،صوابه من المجمل واللسان.
) )49معجم مقاييس اللغة . 296/2 :
) )46تاج العروس .66/16 :

) )47معجم مقاييس اللغة . 272/4:
) )50تاج العروس . 253/16:

) )51ديوان العجاج ، 32 :واللسان (عركس).
) )52معجم مقاييس اللغة . 304/1 :
) )53في األصل" :من فزعه".

) )54معجم مقاييس اللغة . 363/1 :
) )55معجم مقاييس اللغة . 304/1:

) )56معجم مقاييس اللغة . 304/1 :
) )59معجم مقاييس اللغة . 304/1 :

رمطة ،بضم الثاء والميم ،وكعلبطة.
) )56الثُ ُ
) )57معجم مقاييس اللغة . 363/1 :
))60في األصل" :من جرين التمر".

) )61في األصل" :في العلب وفي الثلب".
) )62معجم مقاييس اللغة . 363/1 :
) )63معجم مقاييس اللغة . 362/1 :

) )64يقال حرزق ،بتقديم الراء ،وحزرق بتقديم الزاي ،وهما بمعنى.
) )65معجم مقاييس اللغة . 115/2 :

) )66ديوان األعشى  149واللسان (حزرق) ،وقد نص فيه على رواية "محرزق" .وصدره:
* فذاك وما أنجى من الموت ربه *
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) )69معجم مقاييس اللغة .119/2 :

) )66البيت في اللسان (كوز ،حلبس) .والكاذتان :ما نتأ من اللحم أعالي الفخذ .وأحرجت بالحاء المهملة ،وفي األصل" :أخرجت" ،تحريف.
) )67معجم مقاييس اللغة .202/2 :
) )90هذا البيت في اللسان (فغا).

) )91ياهيء مالي  :كلمة أسف وتلهف  .قال الجميح  :مر الزمان عليه والتقليب

) )92فيه خمس لغات ،يقال بفتح الخاء والنون مع كسر الثاء وفتحها ،وكجعفر ،وزبرج ،وقنفذ.
) )93معجم مقاييس اللغة .202/2 :

) )94الذي في المعاجم المتداولة أن الدعبل الناقة القوية أو الشارف ،كما أنها فسرت في المجمل بأنها "الناقة الشارف".
) )95معجم مقاييس اللغة . 297/2:

) )96معجم مقاييس اللغة . 424/2 :

) )99وردت في األصل بالعين المهملة في هذا الموضع وتاليه .والصواب ما أثبت.
) )96في اللسان" :ازلغب الطائر :شوك ريشه قبل أن يسود".
) )97معجم مقاييس اللغة .37/3 :
) )60في الجمهرة .397/3:

) )61معجم مقاييس اللغة .37/3 :
) )62هذه الكلمة مما فات صاحب اللسان .وقد وردت في الجمهرة (.)361 :3
) )63في األصل" :زعق" ،تحريف.

) )64معجم مقاييس اللغة .37/3 :
) )65معجم مقاييس اللغة . 123/3 :
) )66معجم مقاييس اللغة . 123/3 :

) )69وثرت الشيء  :وطأته وسهلته  .وفي األصل "وترته" ،تحريف.
))66أبو النجم كما في المقاييس )260/5(:واللسان(:مهد،دمل).امتهد:انبسط وارتفع .الغارب:أعلى مقدم السنام.الدمل:واحد الدماميل وهي القروح.
) )67معجم مقاييس اللغة . 124/3 :
) )70معجم مقاييس اللغة . 213/3 :
) )71معجم مقاييس اللغة . 213/3:
) )72معجم مقاييس اللغة . 299/3:

) )73معجم مقاييس اللغة . 295/3 :
) )74معجم مقاييس اللغة . 295/3 :
) )75معجم مقاييس اللغة . 296/3:

) )76في األصل" :إذا ما عذب * لم يطمع الصفو" ،صوابه في المجمل.
) )79معجم مقاييس اللغة . 314/3 :
) )76معجم مقاييس اللغة . 314/3:

) )77البيت للنجاشي الشاعر .مجالس ثعلب  431وزهر اآلداب ( )17 :1والبيان والتبيين( )36 :4بتحقيق كاتبه .ويروى" :خذ القعب".
) )100معجم مقاييس اللغة . 274/4:
) )101معجم مقاييس اللغة . 276/4 :

) )102لم نهتد إلى القائل في المصادر المتيسرة.
) )103معجم مقاييس اللغة . 276/4 :

))104شرح القصائد السبع.404 :شرح القصائد التسع،653 :والثقاف:وما تقوم به الرماح .وعشوزنة :شديدة صلبة .وزبون :تضرب برجليها وتدفع.
) )105معجم مقاييس اللغة . 273/4:

) )106معجم مقاييس اللغة . 276/4 :
) )109معجم مقاييس اللغة . 279/4 :
) )106معجم مقاييس اللغة . 271/4:
) )107معجم مقاييس اللغة . 276/4:
) )110من رجز له قاله في (يوم الرجيع) وقاتل حتى قتل ،وهو بتمامه في سيرة ابن هشام.)162 /3( :
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) )111معجم مقاييس اللغة . 276/4 :
) )112معجم مقاييس اللغة .119/2 :

) )113صخر بن عمير ،كما في اللسان (نقثل) ،وأنشده في المجمل بدون نسبة أيضاً .وقبله:

* قاربت أمشي القعولى والفنجله *

) )114معجم مقاييس اللغة . 370/5:
) )115معجم مقاييس اللغة . 367 /5 :
) )116معجم مقاييس اللغة . 367 /5:
( )119تاج العروس . 96/26 :
( )116تاج العروس . 66/26 :

( )117ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي .476 :
) )120تاج العروس .426/5 :

) )121ديوان أبي زبيد ، 61 :والحيوان للجاحظ  ،214 /5 :وتهذيب األلفاظ  .193 :والوعث  :المكسور ،وعثت يده كفرح :انكسرت  .وعت تعي :انجبرت بعد
الكسر على اعوجاج.

وفي الحيوان والتهذيب« :وعت سواعد منه»  .وفي الديوان« :وعى السواعد منه» .
) )122تاج العروس .494/15 :
) )123تاج العروس . 506/9:
) )124تاج العروس .373/7 :
( )125تاج العروس . 276/26 :

( )126تاج العروس . 340/26 :

( )129تاج العروس . 364 /26 :
( )126حولق :أكثر من قول ال حول وال قوة إال اهلل  .وتعبشم :انتسب إلى عبد شمس أو تعلق بهم بحلف أو جوار أو والء ومثله تعبقس في عبد القيس.
( )127تاج العروس . 364 /26 :

( )130بال عزو في العين 66 / 1 :والصحاح (عنق) .
) )131تاج العروس . 547 /19:
) )132تاج العروس . 356/2 :
) )133تاج العروس . 22/16:

الغصَّة وهو رابع أربعة أبيات يصف بها ِ
ضباباً.
لح ْمران ذي ُ
( )134في اللسان (نزك) عن ابن بري أن البيت ُ
( )135ديوانه .1136 /2
( )136تاج العروس . 193 ،192 /27 :
) )139تاج العروس .341/17 :
) )136تاج العروس . 490/6:

) )137معجم األدباء  ،لياقوت الحموي . 656/2:
عالما بتفسير القرآن وناسخه ومنسوخه ،والفقه والكالم والمنطق،
عالما بفنون من العلم ،كان قارًئا بالعشر والشواذً ،
) )140الظهير النعماني ا ْلحسن بن الخطير :كان ً
مبرز في اللغة والنحو ورواية أشعار العرب وأيامها .وقد عرف بلقب الظهير ،أما اسمه الكامل فهو الحسن بن الخطير بن أبي الحسين ،وقد توفي سنة 576هـ ( .
ًا
ينظر :ترجمته في معجم األدباء ، 106 -100 /6 :وبغية الوعاة للسيوطي . )217 :

) )141تاج العروس . 154/3 :

( )142تاج العروس . 416/27:
( )143تاج العروس . 342 /6:

) )144تاج العروس . 295/16:
) )145تاج العروس .296/26 :
) )146تاج العروس . 433/16:
) )149معجم مقاييس اللغة . 367 /5:
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البحث الرابع عشر

اللغة الشعرية فی المية العرب
اعداد الدكتور :عمار سرخه ،1الباحث :سيد يوسف نجات

استاذ محاضر -ایران

نجاد0

1

طالب دکتوراة ،فرع اللغة العربیة و آدابها ،جامعة طهران ،ایران ،مترجم بین اللغتین

2

Email: yusofnajad@gmail.com
99303939290900

ملخص:
المیة العرب من القصائد المهمة التی تستحق العنایة والدراسة والتحلیل  .وارتأینا أن ندرس هذه القصذیدة دراسذة مائمذة
علی التحلیل النقدی لتفسذیر لغذة الرذعر عنذد ذاعر کالرذنفری ةواللغذة الرذعریة هذی اللغذة الرمةیذة المة فذة المعقذدة التذی
تظه ر مالمحها من وراء جدار اللغة المعیاریة اإلعتیادیة وعن طریق ههة اللغة یمةن لنا أن نتوصل الی رأی واضذ فذی
تعیین مسمی اللغة الرعریة الهی غل الة یرین فی إطار الدراسذا النقدیذة ة ولقذد اسذت عنا بعذد اسذتقراء¬نذا للصصذائ
الفنیة فی الالمیة مذن ترذهیو وجنذاس وکنایذة واسذتعارة وترذصی

ووصذو وتة یذو للمعنذی وایقذاع موسذیقی وأیرهذا أن

نتوصل الذی مفهذوا اللغذة الرذعریة عنذد الرذنفری ب ریقذة تحلیلذو و توصذیفیةةاذا ن فرننذا عذن طریذق اللغذة االعتیادیذة ،ومذا
وضذعو الرذذاعر مذن صذذور وتراکیذب ومذذن دالال لفظیذة  ،یمةننذذا أ ن نصذذل الذی مفهذذوا اللغذة الرذذعریة ،إلنهذا لغذذة أیذذر
مألوفة ومن خاللها یتهین لنا مدی اإلبداع والتصرف اللغوی الذهی اههذر الرذاعر فذی مصذیدتو وهذها هذو أایذة النامذد فذی
بح و عن مةامن الجمال فی الن

األدبی

الکلمات المفتاحيّة :لغة الرعر ،المیّة العرب ،الرنفری
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دکتر عمار سرخو  ،سید یوسو نجا نژاد

چکيده :
المی و عرب از جملو مصاید مهمی کو ایستو توجو وتحلیذل وبررسذی اسذل ،لذها د رنظذر داریذم کذو آن را در یذ
چارچوب ادبی ،و بر اساس تحلیل نقدی زبا ن عری اعری مانند نفری را بررسی کرد وتحلیل نمائیم ة
زبان عری همان زبان سمهولی

وپیچید ای اسل کو نرانو های آن از ما ورای پرد زبان معمولی آ ةار می گذردد

ة واز طریق عناصر این زبان عری می توانیم بو ی

نگرش واض در ترصی

ایذن مسذمی  ،کذو توجذو بسذیاری از

نامدان را در چهارچوب نقد ادبی بو خود جلب کرد  ،برسیم ة وتوانستیم پس ازاینةو عناصرفنی را درالمیو عرب کو
ذذامل ترذذهیو  ،واسذذتعار  ،وجنذذاس  ،وکنایذذو وترذذصی

 ،ووصذذو ومتذذراکم بذذودن  ،معنذذی وریذذتم موسذذیقی  ،وعناصذذر

دیگر ،بذو معنذای زبذان ذعری ذنفری برسذیمة پذس مذا مذی تذوانیم از طریذق زبذان معمذولی  ،وآنچذو ذاعر ازتصذاویر
وترکیب ها وداللل هذای لفظذی کذو در مصذید مذرار داد  ،مفهذوا زبذان ذعری را بیذابیم  ،زیذرا ایذن زبذان یذ

زبذان

معمولی نیسل  ،وبوسیلو آن میةان نو آوری وعملةرد لغوی اعر را کو در مصید خود مرارداد ،برای ما آ ةار
می ود ،واین هدف اصلی نامد در چهار چوب بررسی خود دربار نةا زیهائی متن ادبی می با دة
واژه های کليدی  :المیو عرب  ،نفری  ،زبان عری  ،عناصر فنی  ،ترهیو  ،استعار  ،وصو

Abstract:
Arabic Lamiah is one of the important poems which are worthy of attention,
consideration and analysis. So we should study this poem basing on criticism in order to
explain poetry’ s language of Shanfara.Poetr’s language is a symbolic and complex one
which is explained by the usual language and with this language we can attain an obvious
opinion in determining the meaning of poetry’s language that busies the many in the
framework of critical studies. So after considering the technical properties of poem such
as: simile ,alliteration ,metaphor ,recognition ,description and musical rhythm and so on,
we can understand the concept of poetry’s language as we refered to some verses of it
and explained them to be clear . So by this usual language and what put the poet like
descriptions, structures and vocal reasons, we will conceive the concept of poetry’s
language because it is not an usual language and by which the linguistic innovation that
the poet presents in his poem will be obvious, so this is the goal of critic when looking
for beauty in the literary text.

Key words:
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Arabic Lamiah, Shanfara, poetry"s language, technical properties, simile, metaphor,
description.

المقدمة:
من لوازا الهحث عن اللغة الرعریةعند الرنفری أن نریر إ ارة خاطفة عن حیاة الرذاعر والقصذیدة التذح نحذن بصذدد
دراستها واستصراج عناصرها الفنیة فح سهیل فهم اللغة الرعریة عند الراعرالرنفری:
مال ابو الفرج االصفهانح فح خهر عن الرنفرى:
«وأخهرنح بصهر الحرمح بن أبح العالء مال حدثنا أبو یحیى المؤدب وأحمد ابن أبح المنهال المهلهح عن مؤرج عن أبذح
هراا محمد بن هراا النمیري :
أن الرنفرى كان من األواس بن الحجر بن الهنو بن األزد بذن الغذو، ،أسذرتو بنذو ذهابة بذن فهذم بذن عمذرو بذن مذیس بذن
عیالن فلم یةل فیهم حتى أسر بنو سالمان بن مفرج بن عوف بن میذدعان بذن مالذن بذن األزد رجذالف مذن فهذم أحذد بنذح
هابة ،ففدتو بنو هابة بالرنفرى مذال فاذان الرذنفرى فذح بنذح سذالمان بذن مفذرج ال تحسذهو إال أحذدهم حتذى نازعتذو بنذل
الرجل الهي كان فح حجر وكان السالمح اتصه ولدان وأحسن إلیو وأع ا فقال لها الرنفرى :اأسلح رأسح یا أخیذة وهذو
ال یرن فح أنها أختو فأنار أن یاون أخاها ول متو ،فذههب مغاضذها حتذى أتذى الذهي ا ذترا مذن فهذم فقذال لذو الرذنفرى
اصدمنح ممن أنا مال أنل من األواس بن الحجر فقال أما إنح لن أدعام حتى أمتذل مذنام مائذة بمذا اسذتعهدتمونح ثذم إنذو مذا
زال یقتلهم حتى متل تسعة وتسعین رجالف»()1ة
وجاء فح المجانح الحدی ة:
«أما اسمو ف ابل بن اوس االزدي وهو یمنح االصل ،ولةنو نرأ فح بنح سالمان مستعهدان ،حتی عرف ذلن فأنفصل
عنهم ،وأضمر لهم الرر حالفا ن أن یقتل منهم مائة رجل انتقامان،فةان یترصد الواحد منهم الی أن یمر أمامو فیصوب سهمو
ویقول لو« ل رفن!» ثم یرمیو فیصیب عینو »()2
المیة العرب :
المیة العرب من ا هر القصائد الجاهلیة عامةن ،و عر الصعالین خاصذة ،وذلذن للصصذائ

الفنیذة التذح تمیذة بهذا ،

وتتمیة هه القصیدة بعدة جوانب فنیذة تمیةهذا عذن بقیذة ا ذعار الرذنفری  ،فهذح تم ذل وبةذل وضذو الحالذة االجتماعیذة
والنفسیة للرعراء الصعالین،هها اذا جةمنذا بذأن القصذیدة مذن ا ذعار وذلذن للرذةوت التذح تذدور حذول نسذهتها الذی خلذو
االحمر  ،جذاء فذی ذر الالمیذة للتهریذةي ،تحقیذق محمذود محمذد العذامودي «:ومذد حاولذل أن ارخذرج هذها الذن

محققذان

ق بعنوان ) ر المیة العذرب المنسذوب ألبذح العهذاس محمذد بذن یةیذد
تحقیقا ن علمیا ن ویرعد هها الهحث استةماالن لهح ٍ
ث ساب ٍ
المهرد ( 202هجري) :توثیق ونسهة) ة وفیو ار ثهل بما ال یدع للرن أن مصیدة المیة العرب إنما هذح للرذنفری ولیسذل
لصلو االحمر ( 109هجري) » ()9ة
لغة الرعر عند القدامی :

 - 1ابو الفرج االصفهانح ،االأانح ،ج  ،1ص 101ة
 - 2فؤاد الهستانح ،المجانح الحدی ة  ،ج ،1ص9ة
 --9التهریةي،تحقیق محمود محمد العامودي ،ر المیة العرب ،ص190ة
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ومن اإل ارا الدالة علی إ ن علماء العربیة القذدامی کذانوا علذی درایذة بلغذة الرذعر بمفهومهذا الهسذیخ مذول الصلیذل بذن
احمد الفراهیدي« :الرعراء أمراء الاالا یتصرفون فیو أنّى اءوا  ،وجاز لهم فیو ما ال یجوز لغیرهم من إطذال المعنذى
وتقیید » ( ،)4وکهلن سیهویو فقد مال فح كتابو  « :ولیس بمستنار فح كالمهم أن یاون اللفذ واحذدان والمعنذى جمیذت ،حتذى
مال بعضهم فح الرعر " من ذلن " ماال یستعمل فح الاالا»()2ة
فانظر الی هها التوست فی الةالا وخر القانون اللغوي المعتمد فح اللغة االعتیادیذة کذل هذها یرذیر بصذورة أو بذرخری
الی التج ّوز الحاصل فح إ طار اللغة الرعریة ة
اآلراء الحدی ة :
واآلن نت ر إلی بعض اآلراء الحدی ة فح هها الموضوع التح ستساعدنا فح تفسیر ههة اللغة التح نحن بصددها:
مد ذكر الدكتور عادل صال الةبیدي إن اللغة الرعریة التح یستصدمها الراعر ال تصو أ و تصذ ّور المعنذى الذهي یریذد
وصفو او تصویر  ،وانما تقوا هه اللغة برداء ذلن المعنى ،مما م ّان الراعر من تحویل مدراتو التصییلیة الى أدوا لغویة
ترمى بالهیل الى أرمى مستویا الفن الرعري من خالل جعلو اللغة تصلق وامعان لغویان مائمان بهاتذو  ،وبالتذالح وامعذا ن ذعریان
افتراضیا ن من اللغة وفح اللغة ولیس من خالل استصداا اللغة لوصو او تصویر حد ،یقت فح الوامت الفیةیقذح خذارج تلذن
اللغة ()6ة
یحاول الدكتور الةبیدي من خالل تفسیر للغة الرعر أن یرسم صورة نواضحة المالم یمان االسذتناد علیهذا فذح سذهیل
فهم المعنى الرائن لهه اللغة ،فهو یراها ومن خالل اللغة الهجائیة الهسی ة تااد تاون وامعذان ملموسذا ن مذن المتحركذا فذح
الصورة الفنیة ،وان الراعر من خالل ههة اللغذة مذد خلذق وامعذا ن افتراضذیا ن یاذاد یاذون وامعیذان ،وذلذن باالسذتفادة مذن مذدرة
التصییل والتا یو المها ر للفظة فح إطار بناء ن

فنح رفیت المستوى وطر الموضوع بهها الا ّم من المفردا

« ومن

هنا كانل للغة الرعر خصوصیة فح طریقة استعمال المفردة  ،جرسذا ن وبنیذةن  ،وفذح صذیاأة التركیذب ا إلیصذال االنفعذال
من جهة  ،والتأثیر فح المتلقح من جهة أخرى »()9ة
ویریر الدكتور الةبیدي الى عنصري التماثل والتضاد فح اطار االسلوبیة التحلیلیة لفهم بیل عري فح كذل وحذدة مذن
وحداتو اسذتنادان الذى المسذتویا التذح عالجهذا فذح تحلیذل بیذل ذعري المذريء القذیس ،وهذه المسذتویا هذح المسذتوى
الصرفح والنحوي والصوتح ،ویذرى إن عناصذر التماثذل والتضذاد هذه تم ذل خاصذیة مذن أهذم خصذائ

اللغذة الرذعریة

االوهح التوازي ،والهي یعرفو یاكوبسن بانو توزیت مناسب لل وابل والمتغیرا ویرى انو ربما یاون المسذتوى الصذوتح
اهم المستویا التح ترتغل علیها لغة الرعر()0ة
وذكر النقاد عدة اراء حول اللغة الرعریة نستعرض منها ههة التعاریو وعلى هها النحو :
 -1اللغة الرعریة لغة خاصة ومتفردة وسر تفردها إنها تتمیة من اعر الى اعر ومن عصر الى عصرة
-2اللغة الرعریة تح م اللغة العادیة لاح تعید بناءها ثانیة فح انسا تركیهیة وعاطفیة جدیدة ة
-9اللغة فح الرعر تاون عریة حین تقیم عالمذا جدیذدة بذین االنسذان واال ذیاء وبذین اال ذیاء واال ذیاء بذین الالمذة
والالمة اي حین تقدا صورة جدیدة للحیاة واالنسان ة
 -- 4االبهيشي ،المستطرف في کل فن مستظرف ،ج،1ص.131
 -- 2سیهویو ،الاتاب ،ج ،1ص293ة
 -- 6عادل صال الةبیدي ( ،الرعر أداة أا إداء،دراسة اسلوبیة لهیل عر جاهلح) ،مجلة الحوار المتمدن  ،ص1ة
 -- 9وائل عهد االمیر الحربح ،رسالة علمیة ( اللغة الرعریة عند الصعالی مهل االسالا ) ،ص ،1نقالن عن تاریخ النقد العربح لمحمد زألولة
 -- 0انظر ،الرعر أداة أا إداء،دراسة اسلوبیة لهیل عر جاهلح،ص9ـ4ة
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-4اللغة الرعریة لغة تا یو وأرابة لغة تؤلو ما ال یاتلو تصدا ،تعهرالذى حیذث االدهذاش والسذحر وتسذتصدا كذل مذا
تتیحذذو اللغذذة مذذن فضذذاءا واماانذذا

كالمجذذاز ،واالسذذتعارة ،واالس ذ ورة والرمذذة ،وكذذل مذذا تذذوحح بذذو مذذن تجریذذدومن

اماانا جمالیة وفاریة ة
 -2یترابخ فح اللغة الرعریة المستوى الصوتح مت المستوى الداللح ة
 -6إن لغة الرعر تم ل بنیذة وهیفیذة ال یماذن فهذم عنصذر منهاخذارج نظامهذا المتاامذل  ،كمذا إنهذا الیماذن وضذعها فذح
هیاكذذل وجذذداو ل مسذذهقة ومعرفذذة وهائفهذذا خذذارج سذذیامها ،وبینمذذا تقذذوا جمیذذت عناصذذر اللغذذة الن ریذذة العادیذذة بوهیفتهذذا
التوصیلیة ،تاتسب فح لغة الرعر استقالالن خاصا ن ومیمة ممیةة وتجن إلى استهعاد عنصر اآللیة والمراتب المسهقة كا ذفة
عن نوع خاص من الداللة الرعریة()3ةاذان فاللغة الرعریة «:هح کلیةالعمل الرذعري أو النسذیا الرذعري بمذا یرذتمل علیذو
مذن مفذردا لغویذة وصذور ذذعریة ومذن موسذیقى»( )19أو یمةذن تعریفهذا بأنهذذا «:ماونذا العمذل الرذعري مذن ألفذذاه
وصور وخیال وعاطفة ومن موسیقى » ()11ة
یقول اودینیس «:اذا كان الرعر تجاوزا للظواهر ومواجهة للحقیقة الهاطنة فح ئ ما او فح العذالم كلذو فذان علذى اللغذة
ان تحید عن معناها العادي ةةةةةان لغة الرعر هح لغة اال ارة فح حین ان اللغة العادیة هح لغة االیضا » ()12ة
نذذدرت ومذذن خذذالل هذذهة التعذذاریو والفرضذذیا إن اللغذذة الرذذعریة أیذذر مرذذتركة بذذین الرذذعراء بذذل هذذح خاصذذةعند كذذل
اعر «،فلةل اعر مقدرة لغویة محدودة وجهد خاص لهذه المحاولذة  ،ولاذل ذاعر وسذائلو التعهیریذة فذح ذلذن»()19
فال یمان ان تاون اللغة الرعریة واحذدة عنذد ذاعرین او اك ذر ،وال یماذن مذن خذالل طذر هذهة الفرضذیة أن نجذةا بذأن
الرعریة هح االسلوب إالإنها مفهوا أوست وأك ر مولیة تتناول الن

من جمیذت مسذتویاتو النحویذة والصذرفیة والصذوتیة

والداللیة أیرمنفن مت مدرة التم یل ةاما كونها لغة إرتهاط فمن خاللها یمان خلق نذ

ادبذح متذرابخ االجذةاء والتذح تاذاد

تاون متمازجة معها ،إالإن ههة االجةاء الیمان وصفها برنها اللغةالرعریة عینها ،واما الغرابة الموجودة فح الن

تم ذل

جانها ن من جوانب ههوروتمیّةاللغة الرعریة حالها حال المستوى الصوتح الذهي یرذیر الیهذا ،وتتمیذة هذه اللغذةبرنها ما فذة
للمعنذى مذذن خذذالل إیجذذاد وامذت افتراضذذح یتمیةبذذةخم هائذذل مذن المعنذذى والحركذذة بالفذذاه ملیلذة ،فذذالتا یو یتص ذذى صذذورة
اإلیجاز ویتنحّ ى عنو سامیا ن بالن

إلى بلوغ الصورةالفنیة الرائعة التح یتوخاها الراعراثناء تفعیل الفار وتاوین الصورة

من خالل التصییل واالبداع الفنح ة
إن اللغة الرعریة لغة تصنت من اللغة العادیة نصا ن فنیا ن رائعذا ن مذن خذالل التصییذل و هذو الجانذب النفسذح والتركیذب وهذو
الجانب اللفظح اللهان یم الن الجانب اإلبداعح الهي یقوا بو الراعر فح خلق هها الن

الفنح الذهي یماذن مذن خاللذو فهذم

اللغة الرعریة ةومن اهم العناصر التح لها الدور الفاعذل فذح بنذاء اللغةالرذعریة هذح عناصذر الصذورة الفنیذة مذن تا یذو
المعنى ،والوصو والموائمة بین اللف والمعنى واالیقاع الموسیقح والذدالال الصذرفیة والنحویذة ،والتاذرار اضذافة الذى
عناصر اخرى یماذن اسذتنهاطها مذن خذالل اسذتقراء الذن

بصذورة دمیقذة واحترافیذة اك ذر وعلذى ضذوء ماتقذدا سذنحاول

تحلیل مصیدة الرنفرى من اجل فهم اوست للغة الراعر الرعریة.

 -- 3محمد رضا مهارت ،اللغة الرعریة فح الص اب النقدي العربح ،ص12ـ 16ة
 -- 19سعید الورمح ،لغة الرعر الحدیث ،ص 69ة
 -- 11نفس المصدر والصفحةة
 -- 12أودونیس ،مقدمة الرعر العربح ،ص121ـ120ة
 -- 19زهیر أازي زاهد ،لغة الرعر عند المعري ،ص13ة
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الصورة الفنیة
لال اعر افاار التح تعتمل فح ذهنو فیحاول ترجمتها إلى الفاه تساعد فح بسخ ههة االفاذار وعرضذها للقذارت حتذى
یتحقق الترابخ الموجود بین ذهن الراعر وذهن المتلقح ةواالفاار إنما یمان ترجمتها بواس ة االلفاه ،وااللفاه هح جذةء
من عملیة التركیب الناتجة عن اعمال مصیلة الراعر وانتقاء لاللفاه المالئمة للمعنذى الذهي یذدور فذح ذهنذو  ،ومذد یسذتفید
الراعر من المجازفضالن عن الحقیقة لما للمجاز من مدرة على إدهاش المتلقح والتاثیر علیذو ،وهذها كلذو یعتمذد علذى مذدرة
الراعر فح إستعمال هها النوع أو ذات من المجاز حسب ما تقتضیو الضرورة فح تصویرالفارة المناسهة ةویسذاعد تصییذل
الراعر فح تاوین الهنیة ال ابتة للقصیدة مت اضفاء علیها یئا ن من الجمالیة مذن اللفذ والمعنذى ،وعلذى هذها فذرن الصذورة
الفنیة هح نتاج التصییل واالستفادة من التركیب بصورة مناسهة لرسم صورة فنیة مؤثرة ةومذد عملنذا علذى تقسذیم العناصذر
الهالأیة التح تساعد فح إیجاد الصورة الفنیة ،والجدیر بالهكر إن الصورة الفنیة تصتلو عن اللغة الرذعریة وتعذد مذن اهذم
عناصرتاوینها ،حیث إن الصورة الفنیة مجرد صورة منهع ة من اللغة التح هح من أهم محاور اللغة الرعریة ة فالصورة
الفنیة هح الوصو والترهیو واالستعارة وإبداء العقلح بصورة المحسوس بغض النظر عن المفردا واللغة الرعریة ة
الترهیو:
اذان فأ هم العناصر المساعدة فح خلق الصورة الفنیة الترهیو ،والترهیو هو التم یل ،والتم یل هو من العناصر المهمذة فذح
تاوین اللغة الرعریة ،ومن هها المن لق فرننا سوف نحاول ایجاد الترهیها المتعددة الواردة فح القصذیدة والقیذاا بتحلیلهذا
وتفسیرها ممایساعد فح فهم اللغة الرعریة عند صذاحب القصذیدة ةعنذد م العتنذا للقصذیدة نذرى إن الرذاعر مذد اسذتفاد مذن
الترهیو فح عدة أبیا منها ،وسنصل من خالل تحلیلنا لهعض ههة الترهیها الى الفهم التاا لصصائ

ههة القصیدة ة

یقول الراعر :
اذا ز ّل عنها السهم حنّل كأنها

مرزأة ثالى ّ
ترن وتعو رل

فالراعر مد هّو القوس الصفراء ال ویلة بال الى ،و هّو السهم باإلبن الفقید و هّو حالة الفقد عند ال الى بصروج السهم عن
القوس ،و هّو رنین وتر القوس عند ان ال السهم بصو عویل المرأة وأنینها عند بااءها على ولدهاة
فلعمري مد أجاد الراعر ك فل االجادة فح وصو ههة القوس وبترهیهها ،وإنن ترى من خالل ما ملنا كم هو عدد حذاال
الترهیو التح أوردها الراعر فح بیل واحد ،وهها دلیل على مدرة الرذاعر التصییلیذة وانتقذاء لاللفذاه ومحاولتذو الجذادة فذح
تاوین ههة الصورة الفنیة المناسهة التح تؤثر فح المتلقذح تذاثیران واسذعان ،فرنذن عنذدما تذرى هذها التم یذل الرائذت تجذد وباذل
وضو الصورة الههنیة التح ترجمها الراعر بهذه الصذورة الفنیذة المتوخذاة وباذل مذدرة ممذا یضذفح علذى الذن

جمالیذة

متفردة تساعد فح توسیت ن ا التاثیر الم لوب  ،ویقول فح بیل آخر :
ق كأن فؤا فد
وال خر ٍ هی ٍ
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لقد نفى الراعر عن نفسو الجهن والصوف ،فهو یأ نو من أن یاون خرما ن جهانا ن او أن یاون هلیمان یرتجو ملهو من هذول
ما احاط بو والظلیم هو ذکر النعاا  ،ومد هّو ملب هذها ال ذائر الجهذان ب ذائر یعلذو ویسذفلر ،اي إن ملذب الظلذیم مضذ رب
ملق یتحرت بسرعة لردة جهنو وخوفو ،فالراعر یرسم صورة الجهان ویم ل من خالل هها الترهیو حالذة الرعذب والصذوف
التح ترل ّم بقلب هها ال ائر إذا طرأ علیو أي طارت او أي أمر مریت ة
فالراعر هنا مد رسم لنا صورة فنیة جمیلة وواضذحة مسذتوحاة مذن مفذردا الهیئذة التذح یعذی

فیهذا فهذو مذد اختذار مذن

عناصر الترهیو ما یرا ب رمصیّلتو وما هو محیخ بو ،وهها ان د ّل على حء فرنما ید ّل على تأ ثیر الهیئة على رمصیّلة الراعر
فح رسم االفاار الههنیة بصورة حسیة ملموسة  ،ومد اجاد الراعر ایضا ن عندما هّو الذهئاب بالقذدا التذح تتقلقذ رل فذح یذد
الیاسر وذلن فح مولو :
مهلهلة یبر الوجو كأنها

یاسر تتقلق رل
بافح
مِدا
ّ
ٍ

فقد جسّد الراعر حالذة هذهة الذهئاب ومذا هذح علیذو مذن الجذوع والهذةال والضذعو بالقذدا والقذدا هذح السذهاا مهذل ان
ترراش ،ومد هّو حركة ههة الهئاب بحركة القدا فح ید الیاسذر ةكمذا ال یصفذى انذو اسذتعار الرذیب للهیذاض إلن الرذاعر لذم
یان یقصد أن ههة الهئاب طاعنة فح السن وإنمذا اراد أن یصذو وجوههذا بالهیذاض ال أیذر ،إال إن اسذتعمالو هذهة المفذردة
(الریب) مد ا ع فر المتلقح بصورة أیر مها رة بمعنى آخر ،إذ كان برماانو أن یقذول بذدل هذهة الالمذة كلمذة( بذیض) وكذال
الالمتین بوزن واحد ،إال ان یاون الراعر مد اراد أن یریر الى معنى ثان ولعلو یریر الى تقدمها فح السن واستعمل یب
الوجو النها هاهرة للعیان ة
ثم وصو الراعر الق ا وورودها الماء بقولو :
كأن وأاها حجرتیو وحولو

اضامی رم من سفر القهائل نر ّة رل

فهو یرهو اجتماعها وحركتها السریعة للسعح لإلرتواء وإثارة الغهذار حذول المذورد بمجموعذة مذن القوافذل المسذافرة التذح
تحخّ ركابها فح ماان ما ،فت یرعند استقرارها فح ذلن الماان ما ت یر من أهار حیذث تهذرت الجمذا ل وترلقذى الحمذو رل مذن
على ههرها ویتحر ر
ت المسافرون جیئة وذهابان ،هها كلو ی یر أهذارانهو كمذا ذهّو بذو الرذاعر الغهذار الذهي ت یذر هذهة الق ذا
حول الموردة
ثم انظر الى ترهیو الهئاب التح تتجاوب مت بعضها فح حال عواءها بالنساء ال ّال الالتح یتجاوبن بالنوا والعویل ة
ومد اخترنا ههة الصور الترهیهیة وبقیل هنات صور اخذرى اعرضذنا عنهذا توخیذا ن لالختصذار واسذتنادان لمذا ا ذرنا الیذو
آنفان ،فرن الراعر اجاد فح ترهیهاتو وخلق تلن الصورة المرجوة من الترهیوة
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الةنایة
مد کنّی الراعر عن الحرب باا مس ل ،والقس ل هو الغهار ال رم ار ،وکنّی الراعرعن الحرب بهها االسذم کنایذةن عمذا ی ذار
بها من أهار ،والامول إن الراعر مد اخترع هها االسم للحرب وانما مد استفاد منو ان لم یةن هو اول واضت لوة
ومال ایضا ن:
واأدو علی القو الةهید کما أدا

از ّل تهادا التنائور اطح رل

فهو کنّی عن الهئب بهه الصفا وهی االز ّل واالطح ّل ،واالزل تعنح الصفیو اللحم اما االطحل فهو الهی بلذون ال حذال
ةلقد اجاد الراعر فی اختیار لهه الصفا لةح یصذو الذهئاب فهذو یراهذا خفیفذة اللحذم ولونهذا بذین الغهذرة والهیذاض اي
رمادیة اللون ة
االستعارة :
لم تص رل القصیدة من ّ
فن االستعارة الهي استصدمو الراعر إلیصال الفةرة ورسم الصورة التی اراد رسذمها ،ومذن ام لذة
االستعارة فی هه القصیدة مولو:
عقیرتو إلیّها رح ّم ا ّو رل

طرید جنایا ٍ تیاسرن لح فمور

فهذذو مذذد اسذذتعار لنفسذذو صذذفة الجذذةور التذذی ترذذهب لةذذح یتقاسذذم المتیاسذذرون لحمهذذا ،کمذذا وتوجذذد اسذذتعارة تهعیذذة فذذح مولذذو
:تیاسرنة
أما مولو :
واِلور
هموا ال تةال تعود
ٍ

عیادا ن کحمی الربت او هی اثقل

فأنو استعار للف (تصیب) کلمة (تعود ) وهنا ومعل االستعارة ،اذ کان المستعار منذو فعذل وهذو تعذود وانمذا العیذادة هذی
زیارة المریض مرارا ن وتةرارا ن وهح من اعمال االنسان ة
وهاتین الصورتین من الصور التی اسذتصدا الرذاعر فیهذا االسذتعارة إلیضذا المعنذی واِیصذال المفهذوا ورسذم صذورة
تجعل من العادي متفردا ن جمیال نة
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الترصی

:

أما الترصی

فرننا نرى الراعر ایضان مد استفاد منو فح ههة القصیدة وذلن فح مولو :
ح اثا ن إلى ماروهو تتغلغ رل

تناا اذا ما ناا یقظى عیونها

رأم إن ههة الصورة من صور الترهیو إال إن الراعر مد جعل من ههة الجنایا
مفتوحذة ،مذد رسذم مذن خذالل هذذها الترذصی

صصان لو عیون ینذاا اال إن عیونذو تهقذى

صذورة وصذفیة لهذهة الجنایذا وإنهذذا ال تنفذن مذن م اردتذو وإن نامذل عنذذو

فعیونها تهقى مفتوحة ترصد وتهحث عن الةمان المناسب للقضاء علیو ة
وكهلن فح مولو :
لما اأته ل بالرنفرى مه رل اطو رل

فرن تهتئس بالرنفرى ا را مس ٍل
فهو هنا ایضا ن یجعل من الحرب صصا ن یهتئسر ویغتهخ روهه من صفا الهرذر فهذو مذد جعلهذا انسذانا ن تحذةن وتفذر وهذه
من ابداعا الراعر ایضا ن فح تقریب الصورة للمتلقح ،فانل تراها كأنها كائن حح تهتئس وتغتهخ ممذا یضذفح علذى الهیذل
جمال الصورة الفنیة ة
الوصو :
أما الوصو فقد اجاد الراعر أیما اجادة ونرى ذلن فح مقاطت مصتلفة فح مصیدتو ،فنرا م الن عند وصفو للق ا یقول :
وتررب أسآري الق ا ال راد رر بعدما
هف فم ر
مل وه ّمل وابتدرنا واسهلل

مربا ن احناؤها تتصلص رل
سر
ف
و ّمر منح فارط متمه رل

ر
فولیل عنها وهح تاهو
لعقر ِ
ِ
انظر كیو رسم لن الراعر مرهدان فنیا ن من خالل اللغة ،فهو یجسّد لن برعر صذورةن تاذاد تاذون حیذةن ترذعر بهذا وتلمسذها
یها ر منها ذمون وحوص رل

عند مرائتن لهها الن

،فهو یصو سرعتو فح ورود للمورد وإن الق ا مد ربل مذا تهقذى منذو رأذم انهذا مذد ب ّاذر فذح

الههاب الى المورد لردة ع رها وضعفها ،وأنها اخه تاهو على عقر باذمانهذا وحوصذلها ،وذلذن یرذعر ر
ت برذدة ع ذ
ههة الق ا وحاجتها للماء كما ویریر الى أهارها ال رم ار فح سهیل االستقاء وذلن فح مولو :
كأ ن وأاها حجرتیو وحولو رُ

القهائل نر ّة رل
فر
ِ
اضامی رم من فس ِ

ومد حللنا هها الهیل عندما تالمنا عن الترهیو ،فال هه االحدا ،وهه االنفعاال مد اجاد الراعر فذح وصذفها وخلذق منهذا
بواس ة لغتذو ومفرداتذو المتمیذةة مرذهدان ثریّذا ن بالصصذائ

الفنیذة ةفعنذدما نقذرا هذه االبیذا تتجسذد عنذدنا هذهة المرذاهد،

وكأننذذا ننظذذر الذذى التلفذذاز فهذذو یق ذ ّ ویصذذو ویر ذهّو فذذح آن واحذذد ،ممذذا یجعذذل مذذن الهنیذذة التركیهیذذة للقصذذیدة متراصذذفة
ومتراب ة بصورة م یرة لالهتمااة
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تا یو المعنى :
بعد استقرائح للصور الفنیة فح ههة القصیدة جلذب انتهذاهح بیذل ی یذر الدهرذة واالعجذاب بمقذدرة الرذاعر علذى تا یذو
المعنى بصورة واسعة من خالل بیل واحد من الرعر وهومولو :
دعسل على أ

ٍ وبغ ٍ وصحهتح

سعار وارزیة ووجر وافا رل

انظر باهلل علین لهها المرهد الرائت وههة الصورة الفنیة النادرة فأنن ستردر ر
ت ال محالة ما معنى التا یذو الذهي ارمذح الیذو
فح هها الهیل ة فراعرنا یصور مرهد السلب والنهب فح لیلة هلماء بارد ٍة مم رة ٍمصیف ٍة مرعه ٍة ،وهو علذى مذا هذو علیذو
من الصوف والجوع والرعدة والهرد  ،ومد اجاد فح وصو هها المرهد من خالل هها التركیذب الفنذح الرائذت  ،فانذل تذرى
من خالل هها الهیل ذلن الوامت الحقیقح الهي ارتسم فح ذهنیة الراعر فأراد ان یترجمو الى وامت افتراضح ما و المعنى
مد جمت فیو جمیت اطراف الصورة الههنیة المرتسمة والقاها على الذور حتذى جعلذن ترذعر بهذهة المرذاهد ذعوران یهعذث
فین الههجة والدهرة واالعجاب مما اثار هها الراعر من معانح حقیقیة فح ثوب مریب من االلفذاه التذح دلّذل داللذة تامذة
على الصورة الم لوبةة
االیقاع الموسیقح :
هنذذات عذذدة ابیذذا ورد فیهذذا المحسذذنا اللفظیذذة التذذح تسذذاعد علذذى اضذذفاء نهذذرة موسذذیقیة محسوسذذة عنذذد مراءتهذذا
فضالفُف ُف ُن عما تضفیو من جمالیة فح إطار تاوین الصذورة الفنیذة االبداعیذة التذح یریذد ان ینقلهذا الرذاعر للمتلقذح ومنهذا
مولو :
لعمرت ما فح االرض ضیق علح امريء

سرى راأها ن او راهها ن وهویعق رل

فترى ال ها بین راأها ف وراهها ف من ناحیة المعنذی ،وكذهلن الجنذاس الغیذر تذاا فذح حروفهمذا معذاف مذت وجذود متغیذر واحذد
بینهما وهو حرف الغین فح االولى والهاء فح ال انیة ،فهاتان الالمتان تجعالن من الهیل یتمتت بموسیقى تساعد على ایجاد
الجمالیة المتوخاة ،ونحن نعلم ان اإلیقذاع الموسذیقح مذن المذؤثرا الالزمذة فذح المتلقذح كمایرعذد مذن العناصذر المهمذة فذح
تاوین اللغة الرعریة ة
كما نرى تا یو المعنى فح الالمتین فرن هاتین الالمتین مد جمعتا جمیت انواع الرأهة والرههذة واالسذهاب الناتجذة عنهذا
والتح تدفت االنسان الى االرتحال و الى تغییر الماان او االستقرار والهقاء حسب الظرف والنفسیة ة
وكهلن فح مولو :
وكل ابح باس ٍل أیر إننح
وان مد االیدي الى الةاد لم اكن
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ترى الجناس الموجود بین باسل وابسل ،وبین اعجلهم واعجل ،وكما نعلم ان هها یساعد صورة مها ذرة فذح اضذفاء ذئ
من النهرة الموسیقیة التح تعد من دعائم جمالیة الن

ة

وتالح ایضا ن النوتا الموسیقیة الموجودة فح الهیا التالیة :
فض ّا وض ّجل بالهرا كأنها
وأأضى وأأضل واتسى واتسل بو
اا و ال ثم ارعوی بعد وارعو
وفاء وفاء بادرا

وكلها

هممل وه ّمل وابتدرنا واسهلل

وإیا نو فو علیاء ث ّا رل
مرامیل ع ّةاها وع ّةتو مرم رل
وللصهر إن لم ینفت الرةو اجم رل
على نا مما یاات رم مجم رل
و ّمر منح فارط متمه رل

نالح فح هها المق ت مذن القصذیدة ك ذرة وازدحذاا النهذرا الموسذیقیة ،فذهعض بیذو هذها الذن

کذل مفرداتهذا موسذیقیة

بالنسهة إلرتهاطها بالمفردا المجاورة لها کقولو:
( واأضی و اأضل ــ واتسی واتسل بو ــ ّ
عةاها و ع ّةتو ــ مرامیل و مرمل) فنذری هذها الهیذل ی فذ بالجنذاس و هذو
وإن کان أیر تاا ٍ فهو یجعل من الهیل نوتة موسذیقیة واحذدة ،تمذأت بالنرذوة لسذماع م ذل هذها الهیذل الموسذیقح ،و کذهلن
االبیا االخری  ،واما بالنسهة للهیذل ال الذث فهذو یحتذوي علذی ال هذا ایضذا ن فضذالن عذن الجنذاس وهذو مولذو (:الصذهر ـ
الرةو) و هما وإن اختلفا من ناحیة الحروف و لان لل ها اثر المتمیة فی جانذب المعنذی  ،و اکذاد اجذةا بذأن الجنذاس
یتمتت بصاصیة التأثیر اللفظح و المعنوي و ربما یةون ال ها کهلن ،إال ان الجانب المعنوي فیو اک ر ههورانة
اذان فال راعرمد استفاد من المحسنا اللفظیة و إن کانل هه التسمیة متأخرة عنو ،إال إن موانین الهالأذة إنمذا وضذعل بعذد
استقراء العلماء للنصوص القدیمة ،اعنح مدمها بالنسهة إلنراء هها الفن أما من ناحیة الهالأة و الفصاحة فهنذات نصذوص
ال تةال علی ما کانل علیو من الجدة و ال راوة و االمتاع و التأثیرة
الدالال الصرفیة و النحویة فی القصیدة:
نالح إن الراعر مد اک ر من االفعال المضارعة فی مصیدتو ،ونحن نعلم ان هه االفعذال تذدل علذی االسذتمراریة فذی
الحدو ،فهو یة ر منها کقولو:
ّ
اسذتو -یرذری -یرلذو -یرعذاش -تقذی رم-
(یعلو ویسف رل – یرو ر -یغدو  -یتةح رل  -تعذو رل -یفعذ رل -اردیذ رم -ارمیتذو -اضذربر  -اذهذ رل –
اتحو رل  -اطوی  -ترغار -تفت رل  -اأدو -تهادا  -یعارضر  -یصو ر  -اجابتو) الی آخر ة
کل هه االفعال جاء بصور ة متراکمة فی النصو االول من القصذیدة و اک رهذا ورد عنذد وصذفة لنفسذو  ،و کأنذن
ترعر من خالل هها االستقراء لما لإلستمراریة فی الحذد ،مذن تذأثیر علذی الرذنفری  ،فذرن هذهة االفعذال و إن کانذل أیذر
مقصودة من مهل الراعر نفسو إالانها تریر بصورة معقدة الی الحالة النفسیة لو،
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فهو یرة رر منها لالنتقال الی االماا و ترک الماضح و ترسهاتو خلو ههذر ،و عنذدما تنتقذل الذی القسذم ال ذانح للقصذیدة
نری إن االفعال بصیغة الماضح ترد بة رة م ل:
ر
هممل  -ه ّمذل ) تالحذ مذن خذالل هذها العذرض المهسّذخ لالفعذال
(ض ّا  -ضجّل  -اأضی -اأضل  -اتسی -اتسل-
الماضیة إن الراعر لم یستعمل الفعل الماضح متعلقا ن بو فی القصیدة اال فح موارد ملیلة کقولو :
دعسل  -فولّی ر
ر
( کفانح  -همم ر
ل ) فالهی نرا إنو لم یت ر الذی ماضذیو الرصصذح إال فذح مذوارد ملیلذة
ل ّ -مر منح-
فح القصیدة ،وههة الحالة ربما تعةس الجانب النفسح للراعر و احساسو تجا الماضحة
کما تالح ان الراعر مد استصدا صیغة التفضیل عدة مرا منها  (:اجرذت -اعجذل -االفضذل -اعذةل -اجمذل -اطذول-
اثقل – الیّل)ة
وهها ربما یریر الی ما کان یرعر بو الراعر من نفسیة توّ امة لالفضلیة  ،حررمل منهذا عنذد امامذة الرذاعر فذی مومذو ،و
تظهر ههة اللمحة بوضو فی مولو:
(االفضل المتفضل) فهو یرید ان یةون االفضل وبةذل ال ذر  ،و هذها مذاا ّدی بذو الذی االنتفذاض علذی مذانون القهیلذة و
االنحراف عنهم و اتصاذ حیاة الصعلةة منهجا ن فی الحیاةة وهه الصیغة تدل ایضان علی المهالغة فی وصذو الحذرب ،فهذو
عندما یتحد ،عن أارتو وسرعتو فی السلب یقول:
فأیّمل نسوانا ن
ر
وایتمل ولدةن

وعد کما أبدأ واللی رل الی رل

أي إنو اأار علی القوا ومتل ونهب وترت النساء ایذامی  ،وتذرت االوالد یتذامی ثذم عذاد مذن أارتذو وال یذةال اللیذل مائمذان،
وهها ید رل علی المهالغة فی السرعة  ،فالراعر یصو لنذا سذرعتو فهذو مذد مذاا بةذل هذه العملیذا مذن السذلب و النهذب و
القتل و ال یةال اللیل مظلما ن علی حالتوة
التةرار:
نری الراعر مد ک ّرر بعض العهارا م ل :
(ولسل بمهیاف ـ ولسل بمحیار الظالا ـ والخر ـ والجهأـ وال خالو داریّة ) و الهی ارا من وراء هذها التةذرار فذی
وصو حاال الجهن واالمتهان المتعددة إنما یرمح الی تعدید الجهناء و ال رممتهنین ،فةأنما الرذاعر عنذدما ینفذح عذن نفسذو
ههة الصفا یع ّرضر من خاللها بالجهناء من مومو ممن کانوا علی هها الحال الهی وصو من الجهن ة
مالئمة اللف للمعنی :
یقول الراعر:
و الو هموا ٍال تةال تعود ر

عیادان کحرمی الربت ِأو هح اثق رل

اذا ورد اصدرتها ثم أنها

ت وب فتأتح من ترحیل ومن ع رل

فااللفاه فی هه االبیا مالئمة للمعنی الهی یرید الراعر طرحو للمتلقح ،فنحن ال نری أي حرو و ال ت ویل فی هذهة
االبیا  ،و إنما تری إن هنات تناسها ن ملحوها ن فیها،
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فهو مد انتقی االلفاه علی مدر المعانح الم لوبة و نقذل الفةذرة بةذل امانذة و إبذداع ممذا جعذل مذن بعذض المقذاطت فذی
مصیدتو أایة فح الروعة یقو امامها القاريء و ال یمر علیها مرور الةراا ،و ان کانل هنات ابیا تسذتومفن فهذها داللذة
علی االبداع و القدرة العالیة للراعر فح نقل افةار عن طریق الةالا المصتار و کهلن مولو
دعسل علی أ

ٍو بغ

ٍو صحهتح

سعار و أرزیة و وجر و افة رل

فقد أتی الراعر بالفاه و مفردا کل منها لو معنا الصاص و تأثیر المتمیة مما جعلنح امو عند هها الهیل وامعذن فیذو
الفةرة واری مدی الصورة االبداعیة التح اجاد الراعر فی تةوینها ة

نتيجة البحث:
)1اللغة الرعریة لغة فنیة تصتلو عن اللغة االعتیادیة بةونها تصتر القوانین العامة للغة المعیاریذة ،وتتجذاوز خ ذوط
الحقیقة وآفامها الی اودیة المجاز المترعهة ة
)2اللغة الرعریة عند کل اعر تصتلو عند أیر من الرعراء وهها هو السر فح کونها لغة ال تصضت الی مانون لغذوي
معیّن إذ لو کانل کهلن ألصهحل لغة عامة یمةن إتهاع مالمحها من مهل کذل الرذعراء بالنسذهة لمذن سذهقهم  ،واالتیذان بهذا
علی وجو التقلید  ،إال انها تصتلو من اعر آلخر كما ا رنا وههاما یجعلها لغة خاصة أیر مرترکة ة
 )9المیة العرب مصیدة مفعمة بالمعانح وااللفاه المتجانسة  ،والترتیب المعنوي واالیقاعح واللفظح الموجود فیها ة
)4االلفاه والمعانح الرکنان االساسیان فح تةوین عناصر اللغة الرعریة  ،التح تعتمد علی اللغة االعتیادیذة فذح فذرض
سی رتها علی جو الن

االدبح ة

 ) 1لغة الرعر عند الرنفری لغة جةلة ،حیة و مولیة ،وایقاعیة ومد است اع الراعر من خاللهذا أن یرعهذر عذن جةئیذا
وتفاصیل اللوحة الوامعیة التح هح انعةاس مها ر للهیئة التح یعی

فیها ،وللظروف ومالمذ الةمذان والمةذان الموجذودة

فح داخل القصیدة ة

مصادر البحث:
الاتب :
 -1أدونیس ،مقدمة الرعر العربح ،بیرو  ،دار العودة1393،اة
 -2االصفهانح ،ابو الفرج  ،االأانح،تحقیق سمیر جابر ،ال هعة ال انیة ،بیرو  ،دار الفةر ،بال تاریخة
 - 9االبریهح :هاب الدین محمد بن أحمد أبح الفت  ،المست رف فح کل فن مستظرف،تحقیق مفید محمد ممیحة،ال هعة
ال انیة ،بیرو  ،دار الةتب العلمیة1300،
 -4الهستانح ،فؤاد أفراا  ،المجانح الحدی ة  ،ال هعة الرابعة ،مم ،انترارا ذوي القربی1413،ـ 1330ة
-1التهریةي ،ر المیة العرب ،تحقیذق محمذود محمذد العذامودي ،رمسذتل مذن مجلذة معهذد المص وطذا العربیذة ،مذا
،41ج1ة
 -0زاهد ،زهیر أازي ،لغة الرعر عند المعري دراسة لغویة فنیة فح سقخ الةند ،ال هعة االولی بیرو  ،عالم الةتب،
مةتهة النهضة العربیة1300،اة
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 -9سیهویو أبو الهرر عمذرو بذن ع مذان بذن منهذر ،الاتذاب ،تحقیذق عهذد السذالا محمذد هذارون ،بیذرو دار الجیذل ،بذال
تاریخة
 -0فتحح ابراهیم ،معجذم المصذ لحا النقدیذة ،صذفامر ـ الجمهوریذة التونسذیة ،التعاضذدیة العمالیذة لل هاعذة والنرذر
1300،ة
 -3الف ّراء ،معانح القرآن ،تحقیق :أحمد یوسو نجاتح ،محمدعلى نجار ،عهدالفتا إسماعیل لهح
ج، 9مصر ،دار المصریة للتألیو والنرر ،بال تاریخ ة
 -19مهارت ،محمد رضا ،اللغة الرعری ة فح الص اب النقدي العربح تذالزا التذرا ،والمعاصذرة،ال هعة االولذی ،بغذدادةة
دار الرؤون ال قافیة1339،اة
 -11الورمح ،سعید  ،لغة الرعر الحدیث،ال هعة ال ال ة ،بیرو ةة دار النهضة العربیة لل هاعة والنرر1304،اة
الرسائل العلمیة:
 -12الحربح ،وائل عهد االمیر  ،اللغة الرعریة عند الصعالین مهل االسالا ،دراسة لغویة اسلوبیة،إ راف علذح ناصذر
أالب ،جامعة بابل  ،كلیة التربیـة  ،مسم اللغة العربیة 2999،اة
المقاال :
 -19الةبیدي عادل صال ،مجلة الحوار المتمدن( ،الرعر أداة أا إداء،دراسة اسلوبیة لهیل عر جاهلح)العدد ،2409
تاریخ النرر ، 2990عدد الصفحا 0ة

جمیت الحقو محفوهة  ،© 2020الدكتور :عمار سرخو ،الهاحث :سید یوسو نجا نجاد ،المجلة األكادیمیة لأبحا،
والنرر العلمحة )(CC BY NC
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البحث الخامس عشر

متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها مشرفو ومعلمو مادة الفنون التشكيلية
بسلطنة عمان
Requirements of implementing Differentiated supervision as recognized by supervisors
and teachers of Fine arts subject in the Sultanate of Oman

إعداد البحث  :أ /عبد العزيز بن محمد بن سيف الهنائي ، 1د /وحيد شاه بور ، 2د /عزام عبد

النبي3

ماجستير تربية وزارة التربية والتعليم ،1جامعة السلطان قابوس – 3،2سلطنة عمان
البريد اإللكترونيabdalazaz-hani@moe.om :
الهاتف6690791006900 :
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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عُمان من وجهة نظر مشرفي ومعلمي الفنون
التشكيلية ،والكشف عن فروق دالة إحصائيا ً بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه المتطلبات تعزى لمتغيرات المسمى
الوظيفي ،والمحافظة.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي ،وإعداد استبانة مكونة من ( )23عبارة ،وتشمل أربعة مجاالت وهي:
المتطلبات (التشريعية ،واإلدارية ،والفنية ،والمادية) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )233معلماً ،و ( )44مشرفاً في ست محافظات
بسلطنة عمان وهي(:الداخلية ،ومسقط ،وظفار ،وجنوب الباطنة ،وشمال الباطنة ،وشمال الشرقية) ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج
اآلتية:
 جاءت تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان بدرجة كبيرة جداً.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة
عمان تعزى لمتغيري المسمى الوظيفي.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في مجال
المتطلبات الفنية تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظة مسقط.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في المجموع
الكلي لألداة تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظتي مسقط ،وجنوب الباطنة.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من المتطلبات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،والتي يأمل الباحث أن تسهم في تفعيل وتطبيق
اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان.

الكلمات المفتاحية :المتطلبات ،اإلشراف المتنوع ،الفنون التشكيلية.
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Requirements of implementing Differentiated supervision as recognized by
supervisors and teachers of Fine arts subject in the Sultanate of Oman
By: Abdulaziz Mohammed Saif Al-hinai, D. Waheed Shahpour, D. Azzam Abdelnaby

Abstract
This study aimed to identify the requirements of applying Differentiated supervision in Oman
from the point view of Art supervisors and teachers, and to identify the statistically significant
differences in participants' perceptions of the requirements attributed to position, governorate, and
experience.
To achieve this aim, the study followed the descriptive approach. A questionnaire of (37)
items classified into four domains of requirements (legislative, administrative, technical, financial)
was used. It was administered to a random sample consisted of (300) teachers and (44) supervisors
in six governorates (Dakhilya, Muscat, Dhofar, south Batinah, north Batinah, north Sharqiya).
Findings of the study revealed the following:
-

Participants of the study rated requirements as very high in the degree of importance.

-

There was no statistically significant difference in participants' perceptions of the
importance of these requirements attributed to position and experience.

-

There was statistically significant difference in participants' perceptions of the importance
of these requirements in the technical requirement domain attributed to educational
governorate in favor of Muscat.

-

There was statistically significant difference in participants' perceptions of the importance
of these requirements attributed to educational governorate in favor of Muscat and south
Batinah.

Based on findings, the study concluded to a set of requirements from the respondents' point
of view that will activate the application of Differentiated supervision in Oman.

Key words: Requirement, Differentiated Supervision, Fine of art.
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مقدمة
يعد تطوير وتحديث التعليم من أهم التحديات المعاصرة التي تواجه المؤسسات التربوية؛ وإن تحقيق الطموحات في مواجهة
التغيرات العلمية والثقافية واالجتماعية الحالية رهن بتحسين جودة التعليم بمدخالته وعملياته ومخرجاته ،ومن بين محاور تجويد
التعليم وتطويره اإلشراف التربوي لما له من دور في تلبية االحتياجات المهنية للمعلمين وتنمية قدراتهم التدريسية ،ومن ثم رفع
المستوى التحصيلي للطالب (المسهلي ،)3312 ،ويتبوأ اإلشراف التربوي مكانةً عاليةً في النظام التعليمي من خالل تفاعله مع جميع
المجاالت التربوية المختلفة ،وهو الذي يضع الخطط والسياسات التعليمية موضع التنفيذ ويتابع مدى نجاحها ،كما أنه يعمل على توفير
المناخ المناسب لجميع محاور العملية التعليمية من أجل تحقيق األهداف والغايات المنشودة (العبيدي.)3313 ،
وتتم عملية اإلشراف التربوي من خالل العديد من الممارسات التي يقوم بها المشرف التربوي والمرتبطة بتحديد االحتياجات
المهنية ،وتطوير قدرات ومهارات المعلمين ،وتحسين مستوى أدائهم ،والوقوف على أحسن الطرائق التربوية للتدريس ،وتمكين
المعلمين من النمو الذاتي ،ومساعدتهم في تحديد مشكالتهم التدريسية وسبل التغلب عليها ،وذلك من خالل اتباع العديد من النماذج
اإلشرافية مثل نموذج اإلشراف المتنوع (عبد الحكيم.)3312 ،
ويعد اإلشراف المتنوع من النماذج اإلشرافية التي تهدف إلى إيجاد مدرسة متعلمة عن طريق توطين أنشطة النمو المهني
في المدرسة ،وتفعيل دور المعلم في ممارسة مهامه الوظيفية ،وإعطائه الحرية في اختيار ما يراه مناسبا لتطوير مهاراته وقدراته
المهنية (العبد الكريم ،)3332 ،وقد طور هذا األسلوب المربي األمريكي آلن جالتهورن ) (Allan Glatthornفي كتابه اإلشراف
التمايزي أو المتنوع سنة 1894م ،وهو يجمع بين أكثر من نوع بكفاء ٍة عالي ٍة ،وبما يتناسبُ مع ظروف المدرسة واحتياجات المعلمين
لتحقيق أهداف العملية اإلشرافية ،حيث يراعي هذا األسلوب تفاوت المعلمين وتنوعهم في حاجاتهم وقدراتهم المهنية ،ألنه يقدم لهم
خيارات متنوعة للنمو المهني ،ويترك لهم الحرية في اختيار األسلوب المناسب ،وتحديد احتياجاتهم المهنية وهو بذلك يسمح للمعلمين
بنوع من التمكين ،ويقدر مهنيتهم ،ويسهم في تفعيل دورهم في أنشطة النمو المهني( ،عبدالسالم ومحمد ونايف وهاشم.)،3312 ،
ويقوم اإلشراف المتنوع على ثالثة أساليب إشرافية كما ذكرها العبد الكريم ( ،)3332وهي التطوير المكثف ،والنمو
التعاوني ،والنمو الذاتي ،كما يلي:
أ -أسلوب التطوير المكثف (اإلكلينيكي) Intensive Development
وهو صيغة خاصة من اإلشراف الصفي اإلكلينيكي (العيادي) ،حيث يقوم المشرف التربوي بالعمل بشكل مركز مع المعلم
لتشخيص الخلل في العملية التربوية من خالل المالحظة الصفية وتقديم التغذية الراجعة للمعلم ،مما يساعد على تطوير وتحسين
العملية التعليمية التعلمية (المعايطة.)3313 ،
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وأشار الدليل العلمي لتطبيق اإلشراف المتنوع بالمملكة العربية السعودية (وزارة التربية والتعليم3332 ،ب) إلى أن التطوير
المكثف يمر بثماني خطوات إجرائية ،ويتم العمل فيه كما هو موضح في الشكل ()1

مراحل التطوير المكثف
اللقاء التمهيدي

اللقاء قبل الزيارة
الصفية

المالحظة
التشخيصية

تحليل المالحظة
التشخيصية

لقاء المداولة
المركزة

المالحظة المركزة

حلقة التدريب

لقاء المراجعة التحليلي

شكل ( )1مراحل التطوير المكثف
 -1اللقاء التمهيدي :وهو لقاء يعقد في بداية العام الدراسييييي ،بحيث يبحث المشييييرف مع المعلم األوضيييياع العامة ويتحسيييييس
المشرف ما قد يحتاج إلى عالج.

Y

 -2لقاء ما قبل المالحظة :وهو لقاء اختياري لمراجعة خطط المعلم للدرس المزمع مالحظته ولتحديد الهدف من المالحظة.
 -3المالحظة التشخخخيةخخية :وهي مالحظة التدريس لجمع معلومات وافية عن كل جوانب التعلم والتدريس ذات العالقة ،ألجل
تشخيص حاجات المعلم.

o

 -0تحليل المالحظة التشخخخخيةخخخية :وهي تحليل للمعلومات التي جمعت من المالحظة التشيييخيصيييية يقوم به المعلم والمشيييرف
مجتمعين أو فرادى لتقرير وجهة العمل التطويري.

 -5لقاء المراجعة التحليلي :وهو لقاء بين المشرف والمعلم لتحليل الدرس ولتأمل أهميته لنمو المعلم.

u

 -0حلقة التدريب :وهو لقاء يتيح للمعلم التدرب على مهارة معينة ،تم تحديدها من خالل عملية التشخيص.
 -0المالحظة المركزة :وهي مالحظة تركز على مهارة واحدة تتم باسييتخدام نموذج صييمم لجمع معلومات عن اسييتخدام المعلم
لتلك المهارة فقط.
 -7المداولة المركزة :وهو لقاء مداولة تتم فيه مراجعة نتائج المالحظة المركزة وتحليلها.

r

ب -أسلوب النمو المهني التعاوني Cooperative Professional Development

ويركز هذا النوع من اإلشيييراف على إتاحة الفرصييية لمجموعة صيييغيرة متجانسييية من المعلمين للعمل معاً من أجل تحقيق

t

النمو المهني لجميع أفراد المجموعة ،ويق ّدم هذا النوع من اإلشييراف للمعلمين األكفاء المتميزين وأصييحاب الخبرة النظرية والعملية،
والذين يمتلكون مهارة استخدام أسـييياليب المالحظة الصفية المـيييباشرة ومير المـيييباشرة ،ومهارة تحـيييليل البـييييانات والمـيييعلومـيييـيييات
وتصــنيفها ومـناقشـتهـا ،من أجل التوصل إلى قرارات تخدم العملية التعليمية (عتيبة.)3339 ،
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ويشمل أسلوب النمو المهني التعاوني ثالثة أنشطة كما أشار إليها شرف الدين ( ،)3311وهي كما يلي:
 -1تدريب األقران :وهو نشياط نمو مهني يهدف إلى تطوير أداء المعلم داخل الفصل من خالل تقسيم المعلمين إلى مجموعات
صيييغيرة بين ( )2-2معلمين ،بحيث يقومون بزيارات صيييفية فيما بينهم لمالحظة تدريس بعضيييهم بعضيييا ،ويزود كل منهم
اآلخر بمالحظات عن ذلك ويحصل منهم على المساعدة التي يحتاج إليها.
 -3اللقاءات التربوية :وفيها يلتقي المعلمون والمشييييرف التربوي والمدير لمناقشيييية وتدارس قضييييية تربوية أو مهنية معينة،
وهي عبارة عن مناقشيييييات منظمة لموضيييييوعات تتعلق بمهنة التدريس صيييييممت لرفع المسيييييتوى المعرفي للمعلمين حول
المهارات التي يحتاجونها في أدائهم ،ويجب أن تكون هذه اللقاءات منظمة ومخططة تخطيطا يكفل تحقيق األهداف.
 -2التحليل الذاتي لألداء :هو نشيياط يقوم فيه المعلم بتصيييوير عدد من الدروس التي يؤديها ،ويتولى إعادة مشييياهدتها والتأمل
في أدائه فيها .والهدف من هذا النشييياط هو أن يقوم المعلم بتأمل ذاتي ألدائه ،بحيث يثمر وعيا ً أكبر بسيييلوكيات تدريسيييية )
شرف الدين.)3311 ،
ج -النمو الذاتي Self-Directed Development
وفي هذ ا األسييلوب يعمل المعلم بشييكل مسييتقل لتطوير ذاته ،وينحصيير دور المشييرف التربوي على المسيياندة وتقديم الدعم
الالزم والتغذية الراجعة ،وهذا يتطلب إعداد المعلم وتدريبه مسبقًا على المهارات الالزمة لضمان نجاحه ،كوضع األهداف ،والخطط
التطويرية ،وتحليل التدريس ،وتقييم التقدم (.)Sergiovani & Starrat, 2007
وقيد عرف بيرينو ( )Piraino, 2006, p22النمو الموجيه ذاتييا بيأنه لعملية مهنية تربوية يعمل فيها المعلم منفرداً لتنمية
نفسيه ،دون المسياعدة من المشيرف أو زميل العمل ،وهذه الطريقة يفضيلها المعلمون المهرة وذوو الخبرة .ففي هذا الخيار يكون نمو
المعلم نابعا من جهده الذاتي وإن كان سيحتاج من وقت آلخر إلى االتصال بالمدير والمشرفل.
ومن النماذج المطبقة لإلشراف المتنوع نموذ منطقة بيلفونت بوالية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية لإلشراف المتنوع
( )Bellefonte Area School District, 2004حيث اعتمدت خطة التطوير المهني في هذه المنطقة على رابطة اإلشراف
وتطوير المناهج في والية بنسلفانيا ()،Pennsylvania Association of Supervision and Curriculum Development
ونموذج دانيسلون وماكجريل ( ،)Danielson and McGrealوحددت الخطة أنماطا إشرافية متنوعة تطبق على المعلمين وفق
آلية محددة ،وهدفت هذه التجربة إلى تزويد المعلمين بفرص طويلة ومستمرة للنمو المهني ،حسب االحتياجات الفردية لكل معلم،
وتتضمن خطة اإلشراف المتنوع في هذه المدرسة إخضاع المعلمين لحلقة تطويرية تستمر أربع سنوات يطبق خاللها أربعة أنماط
أساسية ،وهي( :الرق ابة التعليمية اإلدارية ،والهدف الموجه ،المساعدة المركزة ،والمساعدة التصحيحية) ( Bellefonte Area
.)School District, 2004
 -1نمط الرقابة التعليمية اإلدارية ()Administrative Instructional Monitoring Mode
تعتمد هذه الطريقة على إشراك المعلمين مع مدير المدرسة لدراسة وصقل الممارسات التعليمية داخل الحجرة الدراسية،
ويستخدم هذا النمط أسلوب التطوير المعتمد على أدوات المالحظة الصفية ،وتحليل وتقديم التغذية الراجعة للتطوير ،وتمر عمليات
المالحظة في هذا النمط بثالث مراحل هي:
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أ -اجتماع ما قبل المالحظة :وتتضمن تأسيس أهداف المالحظة والمهارات التي سيتم مالحظتها على وجه الخصوص.
ب -مرحلة المالحظة :وتتم فيها زيارة الصف الدراسي والتركيز على جمع المعلومات التي تساعد على حل األسئلة التي تم
تحديدها في مرحلة ما قبل المالحظة.
ج -اجتماع ما بعد المالحظة :ويتشارك المعلم مع المدير بقراءة البيانات التي تم جمعها ،ومن ثم تتم عملية التحليل ،وتستخدم
هذه المعلومات في تحديد أهداف النمو المهني للمعلم.
 -2نمط الهدف الموجه ()The Goal Directed Mode
ويشترك المعلم مع المدير في تحديد المجال المناسب بناء على ما تم تحديده في نمط الرقابة التعليمية اإلدارية ،ويتضمن هذا
النمط ثالثة خيارات إشرافية يمكن للمعلم االختيار بينها ،وهي كاآلتي:
أ -األنشطة الموجهة ذاتيا ( :)Self-Directed Activitiesوفي هذا الخيار يختار المعلمون هدفا واحدا أو أكثر تتوفر فيها
مجموعة من االعتبارات أهمها :أهمية الموضوع لدى المعلم بشكل شخصي ،وأثرها على مستويات الطالب وتقدمهم.
ب -أنشطة تدريب األقران ( :)Peer Coaching Activitiesوفيه يعمل المعلمون بشكل تعاوني لدراسة واختيار وتعزيز
الممارسات التعليمية من خالل التعاون والممارسة التأملية ،وتتضمن حلقة تدريب األقران التخطيط الجتماع ما قبل
المالحظة ،ثم المالحظة وجمع المعلومات ،ثم اجتماع ما بعد المالحظة ،ويتم االنخراط في هذا الخيار بعد أخذ التدريب
الالزم على كيفية استخدام هذا النموذج من خالل برنامج المنطقة المعد لهذا الغرض ،ويلزم المعلمون المشاركون في هذا
الخيار أخذ دورات تنشيطية حول هذا األسلوب كل خمس سنوات.
ج -أنشطة مجموعة الدراسة البنائية ( :)Structured Study Group Activitiesوفي هذا الخيار يشارك المعلمون في
دراسة الطرق واألساليب التي يمكن استخدامها للوصول إلى تحقيق األهداف التربوية.
ويتضح من خالل نموذج منطقة بيلفونت ( )Bellefonte Area School Districtلتطبيق اإلشراف المتنوع اعتمادها
على نموذج دانيسلون وماكجريل ( ،)Danielson and McGrealحيث حددت أنماطا ً إشرافية متنوعة ،وتطبق على المعلمين وفق
آلية محددة من خالل أربعة أنماط إشرافية وهي( :الرقابة التعليمية اإلدارية ،والهدف الموجه ،المساعدة المركزة ،والمساعدة
التصحيحية) وهي تختلف نسبيا عن نموذج جالتهورن ( )Glatthornحيث تأخذ أنماطا ً إشرافية متنوعة تُعنى بمهنية المعلمين
وتزويدهم باالحتياجات التدريسية حسب قدراتهم ومهاراتهم األدائية ،حيث يعتمد كل نمط من هذه األنماط على أساليب إشرافية مختلفة
تعمل على إخضاع المعلمين لحلقة تطويرية تستمر أربع سنوات تطبق في السنة األولى ،وأيضا تقوم المدرسة بتوثيق أعمال المعلمين
من خالل حقائب النمو المهني ( )Portfoliosيتم فيها توثيق األعمال الفنية ،وخطط التطوير ،ومؤشرات التقدم ،ونماذج من أعمال
الطالب ،كما تستخدم المدرسة حسب هذه الخطة بطاقة مالحظة لتقويم أداء المعلمين والممارسات المهنية مرة واحدة خالل العام
الدراسي الواحد إلعطاء التقدير المناسب لكل معلم.
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يسهم اإلشراف التربوي في سلطنة عمان في بناء قاعدة عملية قوية عن طريق تحسين نوعية النواتج التربوية ،وهذه
العملية تشكل نظاما ً متربطا ً له مدخالته وعملياته ومخرجاته ،ولقد انبثقت رؤية اإلشراف التربوي بالسلطنة من االهتمام بتنمية
المعلمين مهنيا ،من خالل تحديد االحتياجات التدريبية لهم ،ومشاركتهم في وضع الخطط والبرامج العالجية وتوجيههم نحو الربط
بين الجانبيين النظري والتطبيقي في تنفيذ المناهج الدراسية ،وتدريبهم على مشروع تطوير األداء المدرسي (وزارة التربية والتعليم،
3332ب).
ولقد سيييييعت وزارة التربية والتعليم في سيييييلطنة عمان تقديم الخدمة اإلشيييييرافية بما يتناسيييييب مع التطورات والمسيييييتجدات
العصييرية التي يمر بها العالم ،فبعد أن كان اإلشييراف التربوي قائما على التفتيب أصييبح إشييرافا ً تعاونيا ً تشيياركياً منظماً ومتكامالً في
جميع الجوانب التعليمية التعلمية ،وتم اسييييتحداث دائرة تعنى باإلشييييراف التربوي على مسيييييتوى الوزارة كخطوتين رائدتين لتطوير
اإلشيييراف التربوي بالسيييلطنة ،وتمكينه من أن يؤدي دوره القيادي ويحقق مرضيييه األسييياسيييي في تطوير مدخالت العملية التربوية
وتحسيييين مخرجاتها ،وإحداث األثر المنشيييود المتمثل في تربية اإلنسيييان العصيييري ،القادر على خدمة مجتمعه ،وعلى مواكبة الحياة
العصرية في القرن الحادي والعشرين ،عصر العلم واإلبداع والتقنية (وزارة لتربية والتعليم3313 ،ب).
وبذلت وزارة التربية والتعليم جهدا كبيراً في تطوير اإلشيييييراف التربوي في ظل رؤية وفلسيييييفة التربية والتعليم بسيييييلطنة
عمان ،فقد شيهد اإلشيراف التربوي تطوراً ملحوظا في هيكله وأسيياليبه وطرقه ومهامه ،وقد مر اإلشيراف التربوي في سييلطنة عمان
بثالث مراحل انتقالية متعاقبة ،بد ًءا بمرحلة التفتيب ( ،)1892 -1831ثم مرحلة التوجيه ( ،)1882 -1892ثم مرحلة اإلشيييييراف
التربوي ( -1882حتى اآلن) (سلطان.)3312 ،
فكان اإلشيراف التربوي يتم عن طرق التفتيب ،وتصيد األخطاء ،من خالل مراقبة أداء المعلمين ،والقيام بتدريب المعلمين
الجدد وتنفيذ المنهاج وإعداد االختبارات ،ومالحظة مدى التزام هؤالء المعلمين بتنفيذ التعليمات والنشييييييرات التربوية واإلرشييييييادات
التي تصدرها وزارة التربية والتعليم ،وكانت الزيارات الصفية هي األسلوب األكثر استخداما لمتابعة أداء المعلمين من قبل المفتشين
التربويين (القمشييييوعي ،)3311 ،ثم انتقل اإلشييييراف من التفتيب إلى التوجيه ،حيث ركزت تلك الفترة على تطوير المنهج العماني،
ورعيايية النمو المهني للمعلم ،واعتماد المعايير األولية الختيار المعلمين العمانيين في وظيفة التوجيه التربوي ،وانقسييييييم التوجيه في
هذه الفترة إلى قسمين :الموجه التربوي لمعلمي االبتدائي للصفوف ( ،)4-1وموجه المادة لمعلمي المرحلتين اإلعدادية والثانوية ،أما
المرحلة األخيرة هي مرحلة اإلشييييراف التربوي التي يمارس فيها المشييييرفون التربويون مهامهم اإلشييييرافية حسييييب التطورات التي
تحدث في النظام التربوي العماني ،فقد بدأت هذه المرحلة بصييدور الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتطوير نظامها التعليمي
إلى نظام التعليم األسياسيي ،والذي بدأ تطبيقه في العام الدراسيي 1888/1889م ،والذي تم بموجبه استحداث مسمـييييييى المعلم األول
بـييمـييدارس التـييعليم األسـيياسـييـييي ،ليأخذ بعر أدوار المشرف التربوي ،واستحداث دائرة اإلشراف التربوي بالمديرية العامة للتربية
والتعليم ،بموجب القرار الوزاري رقم (( )3332 /22وزارة التربية والتعليم3313 ،ب).
ويمكن للمتتبع لتطور اإلشييييراف التربوي في سييييلطنة عمان وخاصيييية خالل العقد األول من القرن الحادي والعشييييرين أن
يالحظ تطورا كبيراً في أداء المشييييييرفين التربويين؛ وذليك بسييييييبيب ميا تقيدميه الوزارة من برامج لتطوير عملهم وفق أهداف ورؤية
واضيحة وجلية /حيث تم تقسييم المشرفين التربويين إلى أقسام كالتالي :المشرف العام – المشرف األول – المشرف التربوي (مادة /
مجال) – المعلم األول ،وتم تحديد مهام خاصيية لكل منهم ،وذلك وفق ما جاء في دليل شييغل الوظائف اإلشييرافية واإلدارة المدرسييية
(وزارة التربية والتعليم3312 ،ب).
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وقد تناولت العديد من الدراسيييات موضيييوع اإلشيييراف التربوي وعالقته ببعر المتغيرات ،إال أن الدراسيييات التي تناولت
اإلشييراف المتنوع كانت قليلة ومن بين تلك الدراسييات دراسيية عبد الحكيم ( )3312اولتي هدفت إلى التعرف على فلسييفة اإلشييراف
التربوي المتنوع ،واألسيييس التربوية التي يسيييتند إليها ،والتعرف على األسييياليب اإلشيييرافية المتبعة ميدانيا في مصييير ،واسيييتخدمت
الدراسيييية المنهج الوصييييفي ،وكذلك اسييييتخدمت نموذج سييييوات  ،SWOTوتكونت عينة الدراسيييية من  343معلماً في التعليم العام،
وتوصييييلت الدراسيييية إلى أن واقع اإلشييييراف التربوي دون المسييييتوى المطلوب من وجهة نظر عينة الدراسيييية ،حيث تحققت مجمل
عبارات االسيتبانة بدرجة متوسيطة وما دون ذلك ،وأيضيا عدم وجود فروق ذات داللة إحصيائية في اسيتجابات أفراد وعينة الدراسة
تعزى لمتغيرات الدراسة المؤهل ،والخبرة ،والجنس ،والمرحلة التعليمية.
كما أجرت العلوية ( )3314دراسة هدفت إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعليم ما بعد األساسي
بمحافظة مسقط في ض وء نموذج اإلشراف المتنوع ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وتم إعداد استبانة تكونت من  41فقرة،
معلم ومعلم ٍة ،وأشارت النتائج إلى أن واقع ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع بمدارس
وتوزعت على عينة بلغت ٍ 233
التعليم ما بعد األساسي جاء بدرجة متوسطة ،وأن أق ّل أساليب اإلشراف المتنوع ممارسةً هو أسلوبُ التطوير المكثف ،وإن أبرز
الصعوبات التي تواجه التطبيق قلة توفر الوقت لدى المعلمين لتنفيذ أنشطة النمو المهني التعاوني ،وأظهرت النتائ ُج أن هناك فروقا ً
ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير المسمى الوظيفي لصالح المعلمين األوائل ،وخلصت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتفعيل اإلشراف
التربوي بمدارس التعليم ما بعد األساسي في ضوء نموذج اإلشراف المتنوع.
وقيمت دراسة العبدالكريم ( )Alabdulkareem, 2014تجربة اإلشراف المتنوع المطبقة في بعر مدارس المملكة العربية
السعودية كوسيلة لتحسين القيادة المدرسية ،واعتمدت الدراسة على التحليل النوعي لتحديد نقاط القوة والضعف والمعوقات؛ وذلك من
خالل تحليل أربعة تقارير معدة من قبل اإلدارة المطبقة للنموذج ،وخمسة تقارير أعدها المشرفون التربويون ،واشتملت بعر التقارير
على استبانات لبعر المعلمين ومدراء المدارس المشاركين في التطبيق ،وقد توصلت الدراسة إلى أن هذا النموذج فعال ،ويساعد
على تحسين التعليم والبيئة المدرسية من خالل تعزيز الحوارات المهنية داخل المدرسة ويعزز القيادة التربوية المحفزة ،وأيضا كشفت
الدراسة عن وجود بعر نقاط الضعف التي يمكن تعديلها من خالل التدريب والتعاون مع المتخصصين في التخطيط والتوجيه
المناسبين.
أما دراسة أبو الكاس ( ) 3313هدفت إلى التعرف على درجة تقدير أفراد العينة لدور اإلشراف المتنوع في تنمية أداء
معلمي المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المشرفين والمعلمين في مدارس محافظات مزة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،
وتكونت عينة الدراسة من  313معلما ومعلمة ،و 24مشرفا من الجنسين ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لدور اإلشراف
المتنوع في تنمية أداء المعلمين جيدة بنسبة  %3371من وجهة نظر المشرفين ،و %33من وجهة نظر المعلمين ،وأشارت الدراسة
أيضا إلى قلة إشراك المعلم لتحديد البرامج التدريبية التي تساعده على تطوير العمل التربوي ،كما توجد فروق ذات داللة إحصائية
لمتوسطات استجابات المعلمين في مجال الصعوبات المتوقعة التي تحد من فاعلية اإلشراف المتنوع لصالح الذكور والعاملين في
المدارس الحكومية.
وجاءت دراسة كل من رانج ،وسوزان ،وكارليتون ،وسوزان ()Range, Susan, Carleton & Suzanne, 2011
بهدف تقييم ممارسات مديري مدارس والية وايومنغ ( )Wyomingاألمريكية بشأن دورهم في اإلشراف التربوي وتقييم المعلمين،
وخصوصا في ضوء خيارات التنمية المتاحة في اإلشراف المتنوع ،حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وتم إعداد أداة االستبانة
وإرسالها لجميع مديري المدارس في والية وايومنغ والبالغ عددهم  ،392وعاد منها  142بنسبة ،%23
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وتشير النتائج إلى أن أملب الممارسات اإلشرافية في كثير من األحيان هي ممارسات تقييمية ،وأن ممارسة مديرو المرحلة االبتدائية
ألدوارهم اإلشرافية أكبر بكثير من مديري المدارس الثانوية ،وأيضا ً أظهرت النتائج وجود إحباط من قبل المعلمين حول الوقت المتاح
للتدريس ،وأداء التقييم المتبعة ،وعدم رمبتهم في التغيير.
أما دراسة إيبس ( )Epps, 2010هدفت إلى معرفة قدرة اإلشراف المتنوع إلحداث جودة وتحسين في النظم المدرسية في
المدارس وفقا لتعديل الموارد المالية المخصصة في  39مدرسة بجنوب الواليات المتحدة األميركية ،واستخدمت الدراسة أسلوب
المنهج النوعي لجمع البيانات المتعلقة بخصائص المدراس والتصنيف واألداء الفردي خالل السنة األولى والسادسة من التنفيذ،
وخلصت الدراسة إلى أن مستوى الصف وسنوات الخبرة لمديري المدارس والحالة االجتماعية واالقتصادية للمدارس والتمويل النقدي
كلها عوامل تؤثر بشكل كبير على قدرة اإلشراف المتنوع في التأثير على تحسين المدارس ،وخلصت االستنتاجات إلى أن استخدام
نهج اإلشراف المتنوع يمكن المدارس والموارد المخصصة لها من أن تؤدي إلى تحسينات في األداء.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية يتضح هناك تنوع في أهميتها وأهدافها ،ومنهجيتها ،ونتائجها
ومدى عالقتها بالدراسة الحالية وفيما يلي عرض لذلك:
-

أظهرت نتائج معظم الدراسات السابقة أن المشرف التربوي يمارس مهامه في تحسين أداء المعلمين بدرجة متوسطة مثل
دراسة عبد الحكيم ( ،)3312ودراسة العلوية (.)3314

-

أكدت بعر الدراسات أن اإلشراف المتنوع يعمل على تحسين التعليم في البيئة المدرسية مثل دراسة العبد الكريم
) ،(Alabdulkareem, 2014ودراسة رانج آخرون ( ،)Range et al., 2011ودراسة إيبس (.)Epps, 2010

-

ركزت بعر الدراسات السابقة على أهمية استخدام اإلشراف المتنوع في تنمية أداء المعلمين مهنيا مثل دراسة عبد
الحكيم ( ،)3312ودراسة العلوية ( ،)3314ودراسة أبو الكاس (.)3313

-

اتفقت الدراسات الساب قة على أن الخدمة اإلشرافية المقدمة من قبل المشرفين التربويين تقتصر على التفتيب والتقييم
والممارسة الروتينية التقليدية ،ودراسة عبد الحكيم ( ،)3312ودراسة رانج وآخرون (.)Range et al., 2011

-

ال توجد من بين تلك الدراسات ما يتعلق بشكل مباشر حول موضوع الدراسة الحالية ،والتي جاءت للكشف عن متطلبات
تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
تُشير بعر الدراسات إلى َّ
أن الواقع التربوي بحاج ٍة إلى التنوع في استخدام أنماط إشرافي ٍة جديد ٍة تلبي احتياجات المعلمين
المهنية ،وتذليل الصعوبات التي تحد من تأثير دور اإلشراف التربوي في التنمية المهنية ،كما يوجد قصو ٌر في دور المشرف التربوي
بمجال التدريب المهني (العامري ،)3339 ،وأيضا أشارت بعر الدراسات إلى َّ
أن المهارات األدائية والوظيفية لدى المشرفين
التربويين بسلطنة عمان ال ترقى إلى المستوى المطلوبَّ ،
عمل تفعيالً هو أسلوب
وأن الممارسة اإلشرافية عمل روتيني ،وأكثر
ٍ
المالحظة مع وجود قصور في تحديد الفروق الفردية بين المعلمين (الهنائي ،)3313 ،كما أشارت العديد من الدراسات الميدانية إلى
كثرة األعباء اإلدارية والفنية الملقاة على كاهل المشرفين التربويين (المرهوبية3314 ،؛ السنيدية ،)3338 ،كما أشارت الدراسة
المشتركة بين وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان والبنك الدولي 3313م ،إلى َّ
أن جهود المشرفين وممارساتهم اإلشرافية لم تؤثر
بشكل ملحوظ في تجويد عملية التعليم (وزارة التربية والتعليم.)3313 ،
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أ َّما بالنسبة لتفعيل اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان ،فقد أشارت دراسة العلوية ( )3314إلى أن هناك ممارسات لإلشراف
المتنوع من قبل المشرفين التربويين ،إال أنّها جاءت بدرجة متوسطة ،وأقل أساليب اإلشراف المتنوع ممارسة هو أسلوب التطوير
المكثف الذي جاء بدرجة ضعيفة .وبالنسبةَ إلشراف الفنون التشكيلية ،يشير تقرير الزيارة اإلشرافية المقدم من المديرية العامة لتنمية
الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 3312/3 /13م ،إلى قصور المشرفين بمادة الفنون التشكيلية في تحديد أولويات
التطوير للمعلم ،وخلوها من األدلة وال تقدم الحلول والمقترحات التطويرية ،وهذا ينعكس سلبا على أدائهم المهني (وزارة التربية
والتعليم 3312 ،ب) ،كما يشير التقرير الوزاري المقدم من دائرة اإلشراف التربوي بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية
3338/3339م بعنوان واقع الفنون التشكيلية في الحقل التربوي ،إلى ارتفاع نصاب المشرف من المعلمين والمدارس وكثرة األعباء
اإلدارية والفنية ،وعدم وجود المعلم األول األمر الذي يحد من قيام مشرف الفنون بممارسة الخدمة اإلشرافية المطلوبة (وزارة التربية
والتعليم ،)3338 ،كما يدعو المكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتعليم إلى االستفادة من األساليب اإلشرافية الحديثة
وتطوير العمل اإلشرافي في ضوء تطبيق اإلشراف المتنوع (وزارة التربية والتعليم3312 ،أ) .ومن خالل االطالع على تقارير
الزيارات اإلشرافية بمادة الفنون التشكيلة من مختلف المحافظات التعليمية في سلطنة عمان للعام الدراسي 3313 /3312م ،وتحليلها،
اتَّضح َّ
أن المعلمين بحاج ٍة إلى رفع األداء المهني في الجوانب اآلتية :التخطيط للدروس ،واستخدام التكنولوجيا في التعليم ،والمناهج،
والتدريب ،والتقويم ،إال ّ
كثير من األحيان ال يتم ذكر البرامج التدريبية واالحتياجات المهنية لهم من قبل المشرفين ،ويتضح
أن في
ٍ
أيضا من خالل كشف البرامج التدريبية المركزية في خطة اإلنماء المهني لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان 3312م ،تقليص
عدد الدورات التدريبية للمشرفين والمعلمين لمادة الفنون التشكيلية حيث يبلغ عدد الدورات التدريبية خالل العام الدراسي الحالي
للمشرفين التربويين ،برنامجاً واحداً فقط ،بينما بلغ عدد البرامج المقدمة للمعلمين ،برنامجين تدريبيين ،وهذا ينعكس سلبا ً على تطوير
مهاراتهم ونموهم المهني (وزارة التربية والتعليم3312 ،أ).
وفي ضوء ما سبق وباإلشارة إلى قلة الدراسات المتعلقة باإلشراف المتنوع في سلطنة عمان وبالتالي ندرة المعلومات
المتاحة حول إمكانية تطبيقه برزت مشكلة الدراسة التي يمكن تحديدها في السؤالين اآلتيين:
 -1ما متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها مشرفو ومعلمو مادة الفنون التشكيلية بسلطنة عمان ؟
 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها مشرفو
ومعلمو مادة الفنون التشكيلية بسلطنة عمان تعزى لمتغيري المسمى الوظيفي ،والمحافظة؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 -1تحديد متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها مشرفو ومعلمو الفنون التشكيلية بسلطنة عمان.
 -3الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها
مشرفو ومعلمو مادة الفنون التشكيلية بسلطنة عمان تعزى لمتغيري المسمى الوظيفي ،والمحافظة.
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أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في:
 -1يمكن أن تسهم هذه الدراسة في سد فجوة في الدراسات العمانية التي تتناول اإلشراف المتنوع من خالل معرفة المتطلبات
الالزمة لتطبيقه في المدارس بسلطنة عمان.
 -3تأتي هذه الدراسة مواكبةً لتوجه وزارة التربية والتعليم إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة التعليمية وتطوير وثيقة فلسفة
وأهداف التربية في سلطنة عمان بنا ًء على القرار الوزاري رقم (3312/938م) بتاريخ 3312/13/12م (وزارة
التربية والتعليم ،)3314 ،وبهدف إيجاد أنظمة تعمل على تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.
 -2من المؤمل أن تفتح هذه الدراسة مجاالً أمام الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات حول اإلشراف المتنوع.
 -4يأمل الباحث أن تفيد نتائج الدراسة المهتمين في وزارة التربية والتعليم وخاصة المسؤولين ،ومتخذي القرار في وضع
الخطط والبرامج التدريبية الخاصة بتطبيق اإلشراف المتنوع.

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي:
 -1الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية على الكشف عن متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في المجاالت اآلتية:
(المتطلبات التشريعية ،والمتطلبات اإلدارية ،والمتطلبات الفنية ،والمتطلبات المالية).
 -3الحدود البشرية :طبقت الدراسة على المشرفين التربويين والمعلمين لمادة الفنون التشكيلية.
 -2الحدود المكانية  :اقتصرت الدراسة على المدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم في المحافظات اآلتية( :الداخلية،
ومسقط ،وظفار ،وجنوب الباطنة ،وشمال الباطنة ،وشمال الشرقية) في سلطنة عمان.
 -4الحدود الزمانية :أجريت الدراسة خالل العام الدراسي 3313-3312م.

مةطلحات الدراسة:
تتلخص مصطلحات الدراسة الحالية في اآلتي:
 -1المتطلبات
عرَّف معجم مصطلحات التربية والتعليم المتطلبات بأنَّها :لمجموعة من الشروط الضرورية والضوابط األخالقية،
والمواصفات ،واالحتياجات التي ينبغي توافرها لتحقيق األهداف المرموبةل (فلية والزكي ،3334 ،ص.)333
كما عرَّف علي ( )3311المتطلبات بأنَّها لمجموعة الحقائق ،والبيانات ،والمعلومات ،والمفاهيم ،والتعميمات ،التي ترتبط
مباشرة بالموضوع أو الهدف المخطط له من قبل المؤسسةل (ص.)34
وتتبنى الدراسة الحالية تعريف المتطلبات إجرائيا ً بأنها مجموعة من الشروط واالحتياجات الضرورية التي ينبغي توافرها
في المؤسسات التربوية بوزارة التربية والتعليم في المجاالت التالية :التشريعية ،واإلدارية ،والفنية ،والمادية ،والتي تعمل
على تسهيل عملية تطبيق اإلشراف المتنوع بسلطنة عمان.
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 -2اإلشراف المتنوع Differentiated Supervision
يعرف آلن جالتهورن ( )Allan Glatthorn, 1997, p3اإلشراف المتنوع بأنّه مدخل إشرافي قائم على فرضية ّ
أن
المعلمين يتفاوتون في قدراتهم وإمكاناتهم الشخصية والمهنية ،ومستوياتهم العلمية ،لذلك فإنه يتيح لهم فرصة اختيار األسلوب
اإلشرافي المناسب الحتياجاتهم المهنية ،ويراعي الفروق بينهم ،ويمكنهم من اتخاذ القرار.
كما عرَّفه عايب ( )3339بأنَّه لنموذج إشرافي ينظم عمل المشرفين التربويين في الميدان التربوي ويقدم آلية واضحة
لعمل المشرف التربوي داخل المدرسة من خالل آلية تصنيف واضحة واحتياجات يرمب المعلم في تنميتها لديه للرقي
باألداء وتحقيق النمو في الميدان التربويل (ص .)82
أما إجرائيا ً فيُعرف اإلشراف المتنوع بأنه نموذج إشرافي يقوم على تصنيف معلمي الفنون التشكيلية في المدارس العمانية
وفق قدراتهم الشخصية والمهنية ،وخبراتهم العلمية والعملية ،وتحديد خيار كل فئة ،فهو يركز على ثالثة أساليب إشرافية
وهي :التطوير المكثف ،والنمو التعاوني ،والنمو الذاتي بحيث يسمح للمعلم حرية اختيار األسلوب المناسب له حسب
احتياجاته المهنية فهو بالتالي يعمل على تقدير مهنية المعلمين عن طريق تفعيل دورهم في النمو المهني ،ويراعي الفروق
بينهم ،ويزيد من الدافعية نحو رفع مستوى األداء المهني والوظيفي.
الطريقة واإلجراءات

منهج البحث
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ،نظرا لكونه يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها ،حيث يهتم هذا المنهج بدراسة واقع
الظواهر وتفسيرها وتحليلها ،وتفسيرها من أجل الوصول إلى نتائج مفيدة وتعميمها.

مجتمع الدراسة
ت َّكونَ مجتمع الدراسة من مشرفي ومعلمي الفنون التشكيلية في المحافظات اآلتية( ::الداخلية ،ومسقط ،وظفار ،وشمال
الباطنة ،وجنوب الباطنة ،وشمال الشرقية) بسلطنة عمان ،وقد بلغ عددهم ( )1222فرداً منهم ( )1233معلماً ومعلمةً ،و( )44مشرفاً
ومشرفةً ،حـــسب الكــتاب لإلحـصاءات التـعلــيمية للــعام الـــــــدراسـي 3312/3312م ،وقد روع َي في اختيار المحافظات تمثيلها
للمناطق المختلفة من حيث تشابه الخصائص الجغرافية ،وبعد المسافة بين كل محافظة وأخرى ،وكثافة عدد المشرفين والمعلمين في
كل محافظة (وزارة التربية والتعليم3312 ،ج) ،ويوضح الجدول ( )1توزيع أفراد المجتمع وفقا ً لمتغيري المسمى الوظيفي والمحافظة
.
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جدول1

مجتمع الدراسة موزع وفقا لمتغير والمسمى الوظيفي والمحافظة
المحافظة

الوظيفة

العدد

النسبة
%13،8

معلم

مشرف

مشرف أول

الداخلية

333

3

1

339

مسقط

393

9

2

382

%19،9

ظفار

324

3

1

343

%12،2

جنوب الباطنة

319

3

1

332

%14،2

شمال الباطنة

243

8

-

221

%33،2

شمال الشرقية

122

2

1

122

%13،2

المجموع

1562

00

0

1553

%166

عينة الدراسة
تم اختيار عينة من المعلمين بطريقة عشوائية طبقية بنسبة ( ،)% 33وذلك وفق شروط اختيار حجم العينة المناسبة من
حجم مجتمع الدراسة ( ،(Johnson & Christensen, 2008, p242وبلغ عددهم ( )233معلما ً ومعلمةً ،أما بالنسبة للمشرفين
التربويين ،فقد تم التطبيق على جميع أفراد المجتمع وعددهم ( )44مشرفا ً ومشرفةً ،نظراً لقلة أعدادهم في هذا التخصص ،ونظراً
لطبيعة مادة الفنون التشكيلية .وبهذا أصبح حجم عينة الدراسة من المشرفين التربويين والمعلمين ( )244فرداً ،والجدول ( )3يبين
توزيع عينة الدراسة لالستبانة المغلقة وفقا ً لمتغير المسمى الوظيفي والمحافظة.
جدول 3

توزيع عينة الدراسة في االستبانة المغلقة وفق ًا لمتغير المسمى الوظيفي والمحافظة.
المحافظة

314

الوظيفة

العدد

النسبة
%13،3

معلم

مشرف

الداخلية

24

3

21

مسقط

22

9

24

%19،2

ظفار

43

3

24

%12،3

جنوب الباطنة

44

3

21

%14،9

شمال الباطنة

29

8

33

%33،4

شمال الشرقية

21

2

23

%13،9

المجموع

366

00

300

%166
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أداة الدراسة
تمثلت أداة الدراسة في استبانة الستقصاء آراء أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان ،وقد
قام الباحث بتطويرها اعتماداً على األدبيات التربوية المتعلقة باإلشراف المتنوع ،واالستفادة من الدراسات السابقة كدراسة عبد الحكيم
( ،)3312ودراسة العلوية ( ،)3314ودراسة إيبس ( ،)Epps, 2010ودراسة الموسى ( ،)3338والتي لها صلة بموضوع الدراسة،
وقد اشتملت األداة على جزأين:
الجزء األول  :يتضمن رسالة موجهة للعينة ،وتعليمات االستبانة ،ومصطلحات الدراسة األساسية ،والبيانات المتعلقة بالمتغيرات
المستقلة ،وهي:المسمى الوظيفي والمحافظة .
الجزء الثاني :يتضمن عبارات االستبانة المكونة من  23عبارة ،موزعة على أربعة مجاالت وهي:
المجال األول :المتطلبات التشريعية.
المجال الثاني :المتطلبات اإلدارية.
المجال الثالث :المتطلبات الفنية.
المجال الرابع :المتطلبات المادية.

صدق أداة الدراسة
تم التحقق من صدق أداة الدراسة باستخدام طريقة الصدق الظاهري (صدق المحكمين) ،حيث تم عرض االستبانة بصورتها
األولية على عدد من المحكمين بلغ عددهم ( )32محكما ً من ذوي االختصاص في اإلدارة التربوية من جامعة السلطان قابوس ،وجامعة
الملك سعود ،وجامعة نزوى ،ووزارة التربية والتعليم؛ وذلك للحكم على وضوح العبارات ،ومدى انتماء كل عبارة للمجال المدرجة
تحته ،وتدوين مالحظاتهم حول التعديل أو الحذف أو اإلضافة ،وفي ضوء نتائج التحكيم تم إجراء التعديالت على االستبانة والوصول
بها إلى الصورة النهائية التي تم تطبيقها.

إجراءات تطبيق الدراسة
بعد التحقق من صالحية أداة الدراسة ،والتأكد من صدقها وثباتها ،وإخراجها في صورتها النهائية ،تم مخاطبة وزارة
التربية والتعليم بسلطنة عمان ممثلةً في المكتب الفني للدراسات والتطوير ،بتاريخ 3313/1/ 34م ،وذلك لتسهيل مهمة تطبيق
األداة ،ومخاطبة المديريات العامة بالمحافظات التعليمية المستهدفة بالدراسة ،وتم توزيع االستبانة ورقيا وإلكترونياً في شهر
مارس 3313م.

المعالجة اإلحةائية
تم تفريغ البيانات ومعالجتها إحصائيا َ باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSحيث تم استخدام المعالجات ،واألساليب
اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة وهي كالتالي:
 معامل االرتباط كرو نباخ ألفا ( )Cronbach Alphaللتأكد من ثبات أداة الدراسة.-

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال األول بخصوص درجة أهمية متطلبات تطبيق
اإلشراف المتنوع من وجهة نظر مشرفي ومعلمي الفنون التشكيلية.
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 اختبار لتل لعينيتين مستقلتين ( ،)Independent Sample T-Testوذلك لمعرفة مدى اختالف متوسطات تقديراتأفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
 استخدام تحليل التباين األحادي ( ،)One way ANOVAوذلك لمعرفة مدى اختالف متوسطات تقديرات أفرادالدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع تعزى لمتغير المحافظة التعليمية.
-

استخدام اختبار  LSDللمقارنات البعدية المتعددة لمعرفة اتجاه الفروق حسب متغير المحافظة.

نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها
يتضيييمن هييييذا القسيييم عرضييييا ً للنتييييائج التيييي توصييييلت إليهيييا الدراسيييية والتييييي تهيييدف للتعييييرف عليييى متطلبييييات تطبيييييق
اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان من وجهة نظر مشرفي ومعلمي الفنون التشكيلية.
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول-1 :ما متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان من وجهة نظر مشرفي ومعلمي
مادة الفنون التشكيلية بسلطنة عمان؟؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ودرجة األهمية النسبية (الرتبة) لتقديرات
أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت األداة ،ولألداة ككل ،والجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لمجاالت الدراسة مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا
الرتبة

م

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة األهمية

1

4

المتطلبات المادية

4،24

3،23

كبيرة جداً

2

3

المتطلبات اإلدارية

4،34

3،22

كبيرة جداً

3

2

المتطلبات الفنية

4،33

3،21

كبيرة جداً

0

1

المتطلبات التشريعية

4،32

3،23

كبيرة

4،32

3،42

كبيرة جداً

المجموع الكلي

يتضييح من خالل الجدول ( )2أن المتوسييطات الحسييابية لتقديرات أفراد الدراسيية لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشييراف
المتنوع بالنسييبة لمجاالت أداة الدراسيية جاءت بشييكل عام بدرجة كبيرة جداً بمتوسييط حسييابي بلغ ( ،)4،32وانحراف معياري قدره
( ،)3،42حيث جاء في المرتبة األولى مجال لالمتطلبات الماديةل بدرجة أهمية كبيرة جداً ،وبمتوسط حسابي ( ،)4،24وفي المرتبة
الثانية جاء المجال الثاني لالمتطلبات اإلداريةل بدرجة أهمية كبيرة جداً ،وبمتوسييييييط حسييييييابي ( ،)4،34كما جاء في المرتبة الثالثة
مجال لالمتطلبات الفنيةل بدرجة كبيرة جداً ،وبمتوسييييط حسييييابي ( ،)4،33وفي المرتبة الرابعة جاء مجال لالمتطلبات التشييييريعيةل
بدرجة كبيرة ،وبمتوسييط حسييابي( ،)4،32وتشييير هذه النتيجة إلى أن هذه المتطلبات ضييرورية من وجهة نظر عينة الدراسيية ،وأنها
تسياهم بشيكل كبير في تسهيل عملية تنفيذ اإلشراف المتنوع ،وتساعد المشرفين والمعلمين على القيام بأدوارهم المنوطة بهم في تنفيذ
أسياليب اإلشيراف المتنوع إذا تم توفير تلك المتطلبات ،وربما يعزى ذلك أيضا إلى ضرورة توفير اإلمكانات والتسهيالت التي تعمل
على تطوير الخدمة اإلشرافية المقدمة من خالل نموذج اإلشراف المتنوع،
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وتتفق هذه النتيجة إلى حد كبير مع نتائج دراسييييييات أخرى مثل ،دراسيييييية عبدالحكيم ( ،)3312ودراسيييييية إيبس (،)Epps, 2010
ودراسييية الموسيييى ( ،)3338ودراسييية العبد الجبار ( ،)3333والتي أكدت على ضيييرورة وجود متطلبات تطبيق اإلشيييراف المتنوع
منها :توفير اإل مكانات المادية ،والتجهيزات الالزمة ،وتوفير بيئة عمل تسياعد المشيرف والمعلم على تنفيذ وممارسية أنشيطة أساليب
اإلشراف المتنوع ،وإعداد كوادر بشرية قادرة على التنمية المستدامة في المنظومة التعليمية.
ثانياّ :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحةائية في آراء أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق اإلشراف
المتنوع في سلطنة عمان تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي ،والمحافظة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم عرض كل متغير على حدة ،كما يلي:
 -1متغير المسمى الوظيفي
نظراً لكبر حجم عينة المعلمين بالمقارنة بحجم مجتمع المشرفين ،تم أخذ عينة ممثلة من فئة المعلمين لتتناسب مع فئة
المشرفين ،وبلغ عددهم ( )23معلما ً بنسبة ) ،(%33ولمعرفة الفروق بين تقديرات أفراد الدراسة حول درجة أهمية متطلبات تطبيق
اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان تبعا ً لمتغير المسمى الوظيفي ،تم تطبيق اختبار لتل لمجموعتين مستقلتين ،حيث يوضح الجدول
( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار لتل .T-Test
جدول 4

نتائج اختبار لتل لمجموعتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع
تبع ًا لمتغير المسمى الوظيفي (ن=)244
المجال
المتطلبات التشريعية
المتطلبات اإلدارية
المتطلبات الفنية
المتطلبات المادية
المجموع الكلي

الوظيفة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مشرف
معلم
مشرف
معلم
مشرف
معلم
مشرف
معلم
مشرف
معلم

44
23
44
23
44
23
44
23
44
23

4،13
2،82
4،18
4،12
4،18
4،38
4741
4723
4،33
4،19

3،23
3،29
3،21
3،29
3،22
3،22
3،23
3،21
3،43
3،23

درجة
الحرية

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

133

1،29

3،13

133

3،41

3،29

133

3،92

3،43

133

1،33

3،38

133

3،23

3،32

يتضيييح مييين خيييالل الجيييدول ( )4عيييدم وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى ) )3،32 ≥αبيييين تقيييديرات
أفيييراد الدراسييية لدرجييية أهميييية متطلبيييات تطبييييق اإلشيييراف المتنيييوع تبعيييا ً لمتغيييير المسيييمى اليييوظيفي فيييي جمييييع مجييياالت أداة
الدراسيية ،وكيييذلك فيييي المجميييوع الكليييي ،وهيييذه النتيجييية تشيييير اليييى تقيييارب وجهيييات نظييير أفيييراد الدراسييية حيييول متطلبيييات تطبييييق
اإلشراف المتنوع تبعا لمتغير المسمى الوظيفي.
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 -1متغير المحافظة
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف
المتنوع في سلطنة عمان تبعا ً لمتغير المحافظة ،واستخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) )One way ANOVAلمعرفة الفروق
ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفرد الدراسة لجميع مجاالت الدراسة ،والمجموع الكلي.
جدول2

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد الدراسة حول درجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف
المتنوع تبع ًا لمتغير المحافظة
المجال
المتطلبات
التشريعية
المتطلبات
اإلدارية

المتطلبات الفنية

المتطلبات المادية

المجموع الكلي

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

"ف"

الداللة

بين المجموعات

3،23

2

3،23

داخل المجموعات

99،88

229

3،32

المجموع الكلي

81،21

242

بين المجموعات

3،23

2

3،23

داخل المجموعات

88،93

229

3،23

المجموع الكلي

133،49

242

بين المجموعات

4،12

2

3،92

داخل المجموعات

92،44

229

3،32

المجموع الكلي

83،28

242

بين المجموعات

2،11

2

3،23

داخل المجموعات

92،33

229

3،32

المجموع الكلي

92،19

242

بين المجموعات

3،21

2

3،42

داخل المجموعات

23،39

229

3،19

المجموع الكلي

22،39

242

مةدر التباين

1،88

1،32

2،32

3،24

3،23

3،39

3،13

*3،31

*3،32

*3،32

* دالة عند مستوى ()3،32≤ α
يتضييييح ميييين خييييالل الجييييدول ( ) 2أن هنيييياك فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية عنييييد مسييييتوى الدالليييية ) )3،32 ≥αبييييين
تقيييديرات أفيييراد الدراسييية لدرجييية أهميييية متطلبيييات تطبييييق اإلشيييراف المتنيييوع تبعيييا ً لمتغيييير المحافظييية بالنسيييبة للمجميييوع الكليييي،
والمجيييييالين المتعلقيييييين بالمتطلبيييييات الفنيييييية والماديييييية ،بين ميييييا ال توجيييييد فيييييروق ذات داللييييية إحصيييييائية فيييييي مجيييييال المتطلبيييييات
التشيييريعية ،ومجيييال المتطلبيييات اإلداريييية ،ومييين أجيييل معرفييية اتجييياه الفيييروق بيييين المحافظيييات فيييي هيييذه المجييياالت ،تيييم اسيييتخدام
اختبار ( ،)LSDوالجدول ( )2يوضح نتائج التحليل.
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جدول 2

نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بين المحافظات للمجالين المتطلبات الفنية والمادية وكذلك المجموع الكلي
المجاالت

مجموعة المقارنة

المتوسط
الحسابي

الداخلية

مسقط

ظفار

شمال

جنوب

شمال

الباطنة

الباطنة

الشرقية
*3،32

المتطلبات الفنية

الداخلية

4،31

مسقط

4،29

ظفار

4،18

شمال الباطنة

4،18

*3،33

جنوب الباطنة

4،23

*3،23

*3،18

المتطلبات المادية
المجموع الكلي

شمال الشرقية

2،89

الداخلية

4،22

*3،31

مسقط

4،22

*3،39

ظفار

4،22

شمال الباطنة

4،23

جنوب الباطنة

4،23

شمال الشرقية

4،23

الداخلية

4،39

مسقط

4،22

ظفار

4،12

شمال الباطنة

4،32

جنوب الباطنة

4،21

شمال الشرقية

4،12

*3،43

*3،18

*3،33

*3،32

*3،32

*3،33
*3،19

*دالة عند مستوى ()3،32 ≤ α
يتضيح من خالل الجدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )3،32 ≤ αفي مجال المتطلبات الفنية
بين متوسيييطات تقديرات أفراد الدراسييية في محافظة شيييمال الشيييرقية وبين المحافظات اآلتية :الداخلية ،ومسيييقط ،وشيييمال الباطنة،
وجنوب الباطنة ،ويتبين من خالل المتوسييطات الحسيييابية أن هذه الفروق تتجه لصييالح محافظة مسيييقط .وقد يعزى ذلك إلى أن أفراد
الدراسيية في محافظة مسييقط يرون أن المتطلبات الفنية الخاصيية بالتدريب والتأهيل وإقامة المحاضييرات واللقاءات لتطبيق اإلشييراف
المتنوع ضيرورية بالنسيبة لهم حتى يتسينى لهم تنفيذ أسياليبه .كما تعزى هذه النتيجة إلى تأكيد أفراد الدراسية بمحافظة مسقط رمبتهم
في إيجاد الطرق واألساليب الحديثة لتطوير أدائهم وضرورة وجود المتطلبات الفنية التي تسهل عملية التنفيذ.
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كمييييا يوضييييح الجييييدول ( ) 2وجييييود فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية بييييين تقييييديرات أفييييراد الدراسيييية حييييول درجيييية أهمييييية
متطلبييييات ت طبيييييق اإلشييييراف المتنييييوع فييييي مجييييال المتطلبييييات المادييييية بييييين محافظيييية ظفييييار والمحافظييييات التالييييية :الداخلييييية،
ومسيييييقط ،وجنيييييوب الباطنييييية ،وشيييييمال الشيييييرقية ،وبيييييالنظر إليييييى المتوسيييييطات الحسيييييابية يتضيييييح أن الفيييييروق تتجيييييه لصيييييالح
المحافظيييات ،بينميييا ال توجيييد فيييروق بيييين المحافظيييات األخيييرى .وقيييد يرجيييع السيييبب فيييي ذليييك إليييى أن محافظييية ظفيييار تعتبييير مييين
المحافظييييات ذات طبيعيييية جغرافييييية جبلييييية والمييييدارس بهييييا متباعييييدة عيييين بعضييييها الييييبعر مقارنييييةً بالمحافظييييات األخييييرى،
وبالتيييالي جييياءت أقيييل فيييي درجييية األهميييية لمتطلبيييات تطبييييق اإلشيييراف المتنيييوع فيييي مجيييال المتطلبيييات الماديييية .أميييا بالنسيييبة
للمجميييوع الكليييي فييييالحظ مييين خيييالل الجيييدول ( )2وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى داللييية ( )3،32 ≤ αبيييين
متوسيييطات تقيييديرات أفيييراد الدراسييية فيييي محافظييية مسيييقط ،وتقيييديراتهم فيييي محافظييية ظفيييار وشيييمال الشيييرقية لصيييالح محافظييية
مسيييقط ،ومييين ناحيييية أخيييرى هنييياك فيييروق ذات داللييية إحصيييائية بيييين محافظييية ظفيييار ،وبيييين محافظييية جنيييوب الباطنييية لصيييالح
محافظيييية جنييييوب الباطنيييية ،أي أن درجيييية أهمييييية متطلبييييات لتطبيييييق اإلشييييراف المتنييييوع فييييي المجمييييوع الكلييييي جيييياءت لصييييالح
محافظيية مسييقط وجنييوب الباطنيية .وقييد يعييزى ذلييك إليييى أن المشييرفين والمعلمييين فييي مسييقط وجنييوب الباطنيية يشييعرون بأهميييية
متطلبيييات تطبييييق اإلشيييراف المتنيييوع أكثييير مقارنيييةً بنظيييرائهم فيييي محيييافظتي ظفيييار وشيييمال الشيييرقية .كميييا تعتبييير محيييافظتي
الباطنييية جنيييوب ومحافظييية مسيييقط أقيييرب المحافظيييات إليييى اليييوزارة وبالتيييالي فيييإن األنظمييية والمشييياريع التربويييية الحديثييية عيييادةً
مييا يييتم تطبيقهييا فييي المييدارس القريبييية منهييا ،لييذلك فييإن أفييراد العينيية ميييدركون بأهمييية متطلبييات تطبيييق اإلشييراف المتنييوع بميييا
يتناسب مع النظرة الحديثة لإلشراف التربوي.
و من أجل نجاح تطبيق اإلشراف المتنوع في مادة الفنون التشكيلية ،فإن الباحث يقترح مجموعة من المتطلبات كما أسفرت
عنها نتائج الدراسة وهي كما يلي:
 -1في مجال المتطلبات التشريعية
-

إصدار لوائح تحدد المسؤوليات إلدارات المدارس والمشرفين التربويين ومعلمي الفنون التشكيلية لتطبيق اإلشراف
المتنوع.

-

إصدار لوائح تتضمن معايير مقننة وواضحة يمكن بواسطتها استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق اإلشراف
المتنوع.

-

إصدار تعميم ينص على تفعيل استمارات إشرافية خاصة باإلشراف المتنوع تتناسب مع طبيعة مادة الفنون التشكيلية.

-

وضع األنظمة واللوائح التي تضمن آلية تبادل المعلومات في نموذج اإلشراف المتنوع.

 -2في مجال المتطلبات اإلدارية
-

إشراك معلمي الفنون التشكيلية في وضع الخطط والبرامج الخاصة بنموهم المهني في ضوء تطبيق اإلشراف المتنوع.

-

إشراك معلمي الفنون التشكيلية في اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق اإلشراف المتنوع.

-

تكامل األدوار والمهام اإلشرافية بين إدارات المدارس والمشرفين ومعلمي الفنون التشكيلية لتطبيق اإلشراف المتنوع.

-

إشراك معلمي الفنون التشكيلية المجيدين في تدريب زمالئهم في ضوء تطبيق اإلشراف المتنوع.

-

تطوير قنوات االتصال بهدف تبادل المعلومات بين المديريات التعليمية بالمحافظات وإدارات المدارس لتطبيق
اإلشراف المتنوع.
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 -3في مجال المتطلبات الفنية:
-

تدريب معلمي الفنون التشكيلية على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الورش وحلقات العمل التدريبية في ضوء تطبيق
اإلشراف المتنوع.

-

إكساب معلمي الفنون التشكيلية القدرة على اختيار األسلوب اإلشرافي المناسب وفق احتياجاته المهنية في ضوء تطبيق
اإلشراف المتنوع.

-

تدريب معلمي الفنون التشكيلية على مهارة المالحظة الصفية لتطبيق اإلشراف المتنوع.

-

عقد محاضرات ولقاءات تعريفية إلد ارات المدارس والمشرفين ومعلمي الفنون التشكيلية حول كيفية تطبيق اإلشراف
المتنوع.

 -0في مجال المتطلبات المادية
-

توفير قاعات خاصة بإقامة الورش الفنية وحلقات العمل التدريبية في المدارس.

-

تعزيز شبكة اإلنترنت في المدارس باألجهزة الحديثة التي تساعد على تطبيق اإلشراف المتنوع.

-

توفير بيئة صفية مناسبة لمادة الفنون التشكيلية لتطبيق أنشطة اإلشراف المتنوع.

-

توفير الكتب والمصادر العلمية والحقائب التدريبية الخاصة باإلشراف المتنوع.

خامساً :الدراسات المقترحة
من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ،يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:
-

الكفايات الالزمة للمشرفين التربويين لممارسة اإلشراف المتنوع.

-

تطوير الممارسات اإلشرافية في سلطنة عمان في ضوء تطبيق اإلشراف المتنوع.

-

دراسة تجريبية لتطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان.

قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية
أبو الكاس ،فاتن عبد الرزاق ( .)3313دور اإلشراف المتنوع في تنمية أداء معلمي المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر
المشرفين والمعلمين في مدارس محافظات غزة (رسالة ماجستير مير منشورة) .جامعة األزهر ،فلسطين.
سلطان ،سلوى عبد األمير ( .)3312دور اإلشراف التربوي في تنمية المعلمين المهنية في مدارس سلطنة عمان في ضوء إدارة
الجودة الشاملة في التعليم (رسالة دكتوراه مير منشورة) .جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
السينيدية ،صيفية بنت خلفان ( .)3338دور الممارسات اإلدارية والفنية لمديري المدارس في التنمية المهنية للمعلمين في مدارس
التعليم ما بعد األساسي من وجهة نظر المعلمين بسلطنة عمان (رسالة ماجستير مير منشورة) .جامعة السلطان قابوس،
سلطنة عمان.
شرف الدين ،أنور محمد ( .)3311اإلشراف التربوي المتنوع بين النظرية والتطبيق ،تجربة مدارس الةرح األهلية في تطبيق
المشروع .الرياض :مدرسة الصرح األهلية.
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العامري ،ناصر بن أحمد بن سعيد ( .)3339تأثير دور مشرف المجال األول (العلوم اإلنسانية) في التنمية المهنية للمعلمات
بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان (رسالة ماجستير مير منشورة) .جامعة الدول العربية ،مصر.
عايب ،أحمد جميل ( .)3339تطبيقات في اإلشراف التربوي (ط .)1عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
عبد الحكيم ،فاروق جعفر ( .)3312تصور مقترح لتطبيق اإلشراف التربوي المتنوع في التعليم قبل الجامعي بمصر .مجلة العلوم
التربوية والنفسية ،معهد الدراسات التربوية -جامعة القاهرة.223-222 ،)3(12 ،
عبد السال م ،مادة محمد؛ ومحمد ،نسرين صالح؛ ونايف ،مرفت صالح؛ وهشام ،نهله عبد القادر ( .)3312اإلشراف التربوي رؤية
جديدة .القاهرة :السحاب للنشر والتوزيع.
العبد الكريم ،راشد حسين ( .)3332اإلشراف التربوي المتنوع رؤية جديدة لتطوير أداء المعلمين .الرياض :مطبعة سعيد.
العبيدي ،محمد جاسم ( )3313اإلشراف التربوي واإلدارة التعليمية .عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
عتيبة ،آمال محمد حسن ( .)3339تفعيل دور اإلشراف التربوي لمعلمي مدرسة المستقبل في ضوء اتجاهات الحديثة تةور
مقترح .المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية ،جامعة بور سعيد.38-39 ،1 ،
العلوية ،منى بنت خميس بن راشد ( .)3314تةور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة
مسقط في ضوء نموذج اإلشراف المتنوع (رسالة ماجستير مير منشورة) .جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
علي ،محمد السيد ( .)3311موسوعة المةطلحات التربوية (ط .)1عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
فلية ،فاروق عبدة؛ والزكي ،أحمد عبد الفتاح ( .)3334معجم مةطلحات التربية لفضا واصطالحا .اإلسكندرية :درا الوفاء.
القمشوعي ،سامي بن مطر ( .)3311مستوى تفعيل المشرفيين التربويين ألدوارهم في نظام تطوير األداء المدرسي بسلطنة
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البحث السادس عشر

مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في
محافظة جنين
إعداد :د.محمود أحمد الشمالي ، 1أ.اماني سعيد زكريا

جلغوم2

2

دكتوراه في أساليب تدريس العلوم  ،جامعة النجاح الوطنية –فلسطين ،1تخصص أساليب تدريس العلوم – االردن
Email: mshamali@najah.edu

الملخص:
هدفت الدراسة إلى قياس مستوى مفهوم الذات األكاديمي لمعلمي العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظرهم في محافظة
جنين .وقد تكون مجتمع الدراسة من( )503معلما ،وبلغت العينة( )192معلما ،ولتحقيق غرض الدراسة تم إستخدام المنهج
الوصفي ،وذلك بتطبيق إستبانة لقياس مستوى مفهوم الذات األكاديمي؛ حيث تم التحقق من صدقها وثباتها بالطرق المناسبة،
وقد أظهرت نتائج التحليل وجود مستوى عال من مفهوم الذات لدى المعلمين ،ووجود فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير
العمر في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لصالح الذين أعمارهم) )00سنة فأكثر ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغير المؤهل العلمي في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى المعلمين لصالح حملة الماجستير فأعلى ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في مجال الكفاءة لصالح متغير الخبرة لصالح ( )10سنوات فأعلى.وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم تعزى لمتغير الجنس في أبعاد مفهوم الذات االكاديمي .وبناء على النتائج
يوصى بعقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية لتحسين كفايات الثقافة العلمية وتحسين معارفهم الثقافية
فيما يتعلق بالموضوعات التي يدرسونها ،وتوفير مواد علمية ترفع من مستوى ثقافة المعلمين العلمية وتحدث معلوماتهم
وترفدهم بأفكار لتقديم دروسهم مما يؤدي الى رفع مستوى مفهوم الذات األكاديمي لديهم.
الكلمات المفتاحية :تعليم العلوم ،الذات األكاديمي ،مرحلة األساسية.
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The Academic Self Concept among Science Teachers of Basic Stage from their
perspective in Jenin Governorate
Abstract:
The study aimed at measuring the level of the academic self concept of the science teachers
of the basic stage from their point of view in Jenin governorate.The study population
consisted of (305) teachers. The study sample consisted of (192) teachers. To achieve the
purpose of the study, the descriptive approach was used; a questionnaire was used to measure
the level of academic self-concept.The results of the analysis showed that there was a high
level of self-concept among teachers and that there were statistically significant differences
due to the variable of age in the level of academic self-concept for the benefit of those aged
40 years and over. There were statistically significant differences due to the variable of
academic qualification And the existence of differences of statistical significance due to the
variable years of experience in the field of efficiency for the variable experience (10) years
and above. There are no statistically significant differences between science teachers
attributed to the gender variable in the dimensions of the concept of academic self Based on
the results, it is recommended to hold training courses for science teachers in the basic stage
to improve the competencies of scientific culture and improve their cultural knowledge in
relation to the subjects they are studying, and to provide scientific materials that raise the
level of the culture of scientific teachers and their information and provide them with ideas to
،.provide their lessons, which leads to raise the level of the concept of academic self.

Key Wared: Science education, academic self, basic stage.
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المقدمة:
تتزاحم مكونات المعرفة العلمية المتعلقة بالعملية التعليمية التعلمية التي منها :مصطلح التمحور حول المتعلم ،الكفايات
التعليمية ،الكفاءة الذاتية ،مفهوم الذات األكاديمي ،وغيرها كثير ،ويتمحور هذا البحث حول مفهوم الذات األكاديمي للمعلم؛
لما لذلك من دور في عملية التعليم والتعلم؛ فهل مفهوم الذات يمثل متغيرا داخليا ولماذا ،نعم عندما نتحدث عن مفهوم الذات
فإننا نقصد به مجموع تصورات الشخص عن ذاته باإلضافة الى تصوره عن تصورات اآلخرين نحوة .وفي ضوء العالقة
الوثيقة ما بين نوعية التعليم وأساليب التدريس ،ومحورية المعلم في المنظومة التعليمية ،فإن اإلرتقاء بنوعية التعليم
المكتسبة تتطلب تركيز االهتمام على المعلم ،كونه العامل األهم في التأثير على الطالب من حيث القدرة على تسهيل عملية
تعلمه وتحقيق أهدافها.
فالتركيز على المعلم يتمحور حول أربعة جوانب هي :خصائص المعلم ،ومستوى المدخالت التعليمية التي يمتلكها ،وسلوك
المعلم ومهنيته ،والنتائج التي يحققها لدى الطلبة من خالل ممارسات التدريس جرار ( .)Jarrar, 2018أن مفهوم الذات
يتصدر المفاهيم األساسية في نظريات الشخصية؛ لما لها من دور في حياة الفرد وارتباطها بمستوى الطموح والتوافق
والصحة النفسية والتقدم المدرسي لدى المعلم ،مفهوم الذات يتضمن جانبين :الذات كموضوع بمعنى مشاعر واتجاهات
وميول ومدركات وتقييم لنفسها .والذات كعملية بمعنى أنها مجموعة من العمليات كالتفكير واإلدراك والتذكر ،وقد تطور
مفهوم الذات عبر الزمن وتداخل مع العملية التعليمية ومكوناتها المعرفية المختلفة ،مما أدى الى ظهور مفهوم الذات
األكاديمي ربيع (.)Rabee, 2008
أن الذات األكاديمي يمثل جزء من شخصية المعلم ،لذا سيكون له دور كبير في تفسير سلوكه ،وتنظيمه ،وتحفيزه ،فالذات
هي مجموعة من المعلومات والبيانات المتنوعة التي تصف الفرد جرار ( .)Jarrar, 2018أن أهمية تنمية مفهوم الذات
األكاديمي ترجع إلى أنها تساعد في تنظيم عملية التعلم وتوجيهها ،وتؤدي إلى تعلم أفضل ،وأكثر كفاءة في مواقف الحياة
اليومية ،باختيار اإلجراء المناسب للموقف التعليمية المطرفي ))AlMatrafi, 2014
وكون مفهوم الذات األكاديمي يساعد في تنظيم عملية التعلم وتوجيهها ويعمل على تحقيق نتاجاتها في جو من التناسق
والتكامل ويرتقي بنوعية التعليم ويؤثر في المتعلم ،جرار (. )Jarrar, 2018لذا تمحورت هذه الدراسة حول مفهوم الذات
األكاديمي لدى معلمي العلوم.
مشكلة الدراسة :من خالل اإللتقاء بالقائمين على العملية التربوية من معلمين وموجهين ومرشدين خاصة القائمين
على برامج التأهيل التربوي للمعلمين بعد وقبل الخدمة ،لوحظ تمحور تلك اللقاءات حول المعلم كعنصر رئيس في العملية
التربوية وما له من أثر في بناء شخصية المتعلم خالل المواقف التعليمية؛ حيث تكررت عبارة أعطني معلما أبني لك وطنا
نعم هنا كانت لنا وقفة وتساؤل يا ترى ما المعلم الذي تريده المؤسسات التعليمية لتكن فاعلة ومؤثرة في بناء الجيل لبناء
مجتمع متكامل متناسق ،ورشحت نهاية اللقاء بهمسات تمحورت حول مفهوم الذات األكاديمي لدى هؤالء المعلمين على
وجه الخصوص حيث يعتبر مفهوم الذات األكاديمي ركنا أساسيا من أركان شخصية المعلم لما لها من دور في ابراز
نموذج شخصية المعلم النشط واالبداعي في مهنته التي تمثل المهنة األم لجميع المهن ،وبالتالي قد يكون لذلك أث ٌر في تحقيق
األهداف التربوية لدى المتعلمين ،وإنجاح العملية التربوية،

327

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
ونظرا لقلة الدراسات التي استهدفت مفهوم الذات االكاديمية في مجال تعليم العلوم على المستوى المحلي والعربي ،جاءت
فكرة هذه الدراسة للبحث في مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافظة جنين من وجهة
نظرهم أنفسهم بركات وحسان ).)Barakat, & Hassan, 2011

أسئلة الدراسة وفرضياتها:
تمحورت الدراسة حول السؤال الرئيس :ما مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في
محافظة جنين من وجهة نظرهم أنفسهم؟ وللتمكن من اإلجابة عن السؤال تم صوغ الفرضيات االتية:
الفرضية األولى :ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05 = αلمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي
العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين يعزى للجنس.
الفرضية الثانية :ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05 = αلمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي
العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين يعزى العمر.
الفرضية الثالثة :ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05 = αلمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي
العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين للمؤهل العلمي.
الفرضية الرابعة :ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05 = αلمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي
العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين يعزى لسنوات العمل.

أهداف البحث:
سعى البحث إلى التعرف الى مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظرهم
أنفسهم ،وفي ضوء المتغيرات الديمغرافية :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات العمل.

أهمية الدراسة:
تمثلت أهمية الدراسة في أنها قد توفر مادة نظرية متعلقة بمفهوم الذات األكاديمي ،وأدوات لقياس مستوى مفهوم الذات
األكاديمي لدى المعلمين يمكن للباحثين والمهتمين استخدامها.

مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:
مفهوم الذات األكاديمية :شعور الفرد وتصوره لنفسه وتصور اآلخرين عنه ،أي كيف يراه اآلخرون ،وكيف يرى صورته
في اآلخرين ،وهذا التصور يعتمد على تقويم اآلخرين للفرد من خالل أقوالهم وأفعالهم نحوه .العطوي ( Al-Atawi,
)2018
ويعرف إجرائيا  :الدرجة التي يحصل عليها كل فرد من أفراد عينة الدراسة على أداة قياس مستوى مفهوم الذات األكاديمي
المعدة لهذا البحث.
معلمو المرحلة االساسية :هم من يمارسون مهمة تدريس محتوى كتب العلوم لطلبة المرحلة األساسية.
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حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على معلمي العلوم في محافظة جنين (مديريتي جنين وقباطية) ،خالل الفصل الدراسي الثاني
.2018/2017

اإلطار النظري:
أن المعلم هو العنصر الحاسم في تقرير جودة وشكل العملية التعليمية ومضمونها ودرجة فاعليتها ،والمعلم العربي ليس
استثناء من هذه التعميمات وتلك المقوالت عن المعلم ومكانته ودوره الطليعي في عملية بناء شخصية المتعلم وبالتالي بناء
المجتمع فاإلنماء التربوي والتعليمي أصبح من الحقائق والشواهد المعاصرة على دور المعلم بالرغم من الظروف
والمعوقات التي تواجهه ،من ضغوط اجتماعية واقتصادية وسياسية محيطة به ،إضافة الى النظم التعليمية المتخمة
بالمشكالت .البوهي (.)Al-Bohi, 2003
ويعد توفير المعلم الجيد التزاما اخالقيا وقانونيا نحو مهنة التعليم والمتعلمين ،يضاف إلى هذا ظهور مهارات
مستجدة للتدريس مرتبطة باستخدام التقنيات التربوية يدفعنا إلى إعادة النظر في برامج تدريب المعلمين بين الحين واآلخر
لتمكينهم من إتقان تلك المهارات التي أصبح استخدامها أمرا ضروريا ألنها تساعدهم في تقديم إيضاحات مهمة للمتعلمين
وعلى إثارتهم للتعلم .الفتالوي ) .)Al-Fatlawi, 200ال شك أن الدور المتغير للمعلم يتطلب منه الفهم لذاته األكاديمية
والقدرة على تقييمها لما لذلك من اهمية في االعتراف بمدى استعداده وقدراته الذاتية في تحمل مسؤوليته األكاديمية معرفيا
وفنيا مما يعود باالثر االيجابي نحو العملية التعليمية.وكون مفهوم الذات تنظيما سيكولوجيا ديناميكيا يتناوله التطور الدائم
الناشئ من الخبرات الجديدة عبر المراحل النمائية المتعاقبة والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين .الزعبي ( Al-Zubi,
 .)2003فمفهوم الذات يمثل حجر األساس في تكوين شخصية الفرد وتنظيم سلوكه ،ويشكل مفهوم الذات للفرد أهمية
خاصة لفهم ديناميات الشخصية والتوافق النفسي .القطناني ( .)Al-Qatanani, 2011ويتأثر مفهم الذات للفرد بخبراته
المباشرة وقيم اآلباء وأهدافهم وفكرة عن نفسه ،وهي ارتقائية تبدأ منذ الميالد ،وتتمايز بالتدريج خالل مرحلتي الطفولة
والمراهقة .طه ( .)Taha, 2005ان مفهوم الذات يعتبر بمثابة نتاج لمصادر عديدة داخلية كانت أم خارجية أهمها ،التنشئة
و التفاعل االجتماعي ،وأساليب الثواب والعقاب واالتجاهات الوالدية وتقييماتهما ،ومواقف وخبرات إدراكية واجتماعية مر
بها الفرد .الزعبي ( .(Al-Zubi, 2003ويعتبر مفهوم الذات بداية لفهم الصحة النفسية للفرد ،فاألسوياء يمتلكون صورة
واقعية موجبة عن الذات ،واألفراد الذين يحملون مفهوما سالبا عن الذات هم األكثر ميال إلى كتمان مواقف الفشل في
حياتهم وإنكارها )Malte., et al, 2014( ،فال يتوقع من األفراد الذين لديهم مفهوم ذاتي سلبي وتقدير منخفض نحو الذات
أن يتصرفوا بشكل أفضل مع اآلخرين ،في حين يشير مفهوم وتقدير الذات االيجابي إلى اتجاه ايجابي نحو
النفس (Schiffman & Kanuk, 1995).أن لمفهوم الذات دورا محوريا في تشكيل سلوك الفرد وإبراز سماته
المزاجية ،فكل منا ينحو إلى أن يسلك بالطريقة التي تتفق مع مفهومه عن ذاته ،وفي هذا الصدد يؤكد مورين على ضرورة
تعزيز مفهوم الذات االيجابي كونه مرتبطا بنجاح حياة الشخص على مستوى حياته الشخصية ،واالجتماعية ،واألكاديمية.
أحمد ( .)Ahmad, 2000وعندما يكون تطابق بين الذات المثالية والذات الواقعية فان الفرد يكون في حالة صحية سوية.
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سمارة والنمر والحسن ( .)Sammara, Al-Nimer, & Al-Hassan, 2002أن مفهوم الذات يتمثل في مفهوم الكيفية
التي ينظر بها الناس ألنفسهم وليس لخصائصهم ومزاياهم الشخصية المجردة سليمان ( ،)Suleiman, 2000ويرى هارد
وهيس  Hard & Heyesإن مفهوم الذات له مكونين هما :تصور الذات بمعنى كيف يرى ويصف الفرد نفسه ،وتقدير
الذات ويتعلق بمستوى تقييم الفرد لنفسه .وذكر الغامدي ) )Al-Ghamdi, 2009أن بروكوفير يشير الى أن مفهوم الذات
له عالقة باألداء المعرفي للفرد وان فشل بعض الطالب في األداء المعرفي ليس بسبب انخفاض القدرة العقلية ولكن بسبب
انخفاض مفهوم الذات اإليجابي.
خصائص مفهوم الذات:
يتميز مفهوم الذات بعدة خصائص أشار اليها الغامدي (.) Al-Ghamdi, 2009
*منظم :يقوم الفرد بجمع المعلومات وتصنيفها ويدرك ذاته من خاللها ببناء صورة عامة لنفسه.
*متعدد األبعاد :يصنف الفرد المعلومات في عدة أبعاد مثل :التقبل االجتماعي ،الجاذبية الجسمية ،القدرة الرياضية ،ويدرك
ذاته من خاللها.
*هرمي :يبدأ الفرد بإدراك مفهوم الذات العام ،ويتفرع منه إدراك مفهوم الذات األكاديمي وغير األكاديمي ،مما يمثل
خبرات الفرد في المواقف الخاصة.
*مستقر وثابت نسبيا.قبلية مفهوم الذات للتغيرمن وقت آلخربحكم ما يتعرض له من خبرات.
*يخضع للتقييم :تخضع إلطار مرجعي يقيم الفرد نفسه بموجبه ،فقد يرى المعلم نفسه جيدا في تدريسه ،بينما يراه اآلخرون
غير ذلك.
*فارقي :هناك تمايز في ارتباط المفاهيم ،فمفهوم الذات الجسمي يرتبط بمفهوم المظهر العام أكثر من ارتباطه بمفهوم
االتجاهات .ومفهوم الذات العقلي يرتبط أكثر باألداء األكاديمي أكثر من األداء في المواقف االجتماعية األخرى.
عوامل تكوين مفهوم الذات:
لكل شيء بداية ويأخذ في النمو والتطور فمفهوم الذات لدي الفرد يبدأ في تجميع المعلومات عن نفسه واآلخرين المحيطين
به ،لرسم صورة لمفهومه عن ذاته الذي يخضع لعدة عوامل :الذاتية :مثل الخصائص الجسمية والقدرات العقلية.
واالجتماعية :تلك المؤثرات واالتجاهات االجتماعية الموجودة بالوسط الذي يعيش فيه ،ومنها :األسرة ،والمدرسة،
واألقران.
ويري دارين ( (Darren, 2011أن مفهوم الذات يجيب عن تساؤل من أنا؟ فمفهوم الذات يعكس أفكارا ،واعتقادات،
واتجاهات األفراد عن أنفسهم ،ووعيهم بالمهارات الشخصية الكثيرة والمختلفة .إن مفهوم الذات يتراوح ما بين الذات
اإليجابي والذات السلبي ،فمفهوم الذات اإليجابي يدلل على الصحة النفسية والتوافق النفسي ،ومن يتمتع بمفهوم الذات
اإليجابي تتكون لديه صورا واضحة ومتبلورة للذات يلمسها كل من يتعامل مع الفرد أو يحتك به ويكشف عنها أسلوب
تعامله مع اآلخرين الذي يظهر فيه دائما الرغبة في احترام الذات وتقديرها والمحافظة على مكانتها االجتماعية ودورها
وأهميتها والثقة الواضحة بالنفس والتمسك بالكرامة واالستقالل الذاتي مما يعبر عن تقبل الفرد لذاته ويعود قبول الذات من
لديه مفهوم إيجابي عن ذاته إلى معرفة الذات والتبصر بها .الشيخ (.)Al-Shaikh, 2003
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ومفهوم الذات السلبي يتضح لدي الفرد من خالل تعبيره عن مشاعره تجاه نفسه ،وتجاه اآلخرين .كمايجعل الفرد يشعر
بعدم الثقة بالنفس ،ونقص الكفاءة والدونية؛ مما يجعل الفرد أقل توافقا من الناحية النفسية بهادر ( .)Bahader, 1983
يعد مفهوم الذات األكاديمي للطالب مؤشرا جيدا لإلنجاز األكاديمي والنتائج التعليمية المرغوبة في حد ذاتها .ولقياس
مفهوم الذات في العلوم يمكن بناء مقياس من بعد واحد ،أوبعدين ،ويفضل أن يكون متعدد األبعاد من ثالثة مواد علمية.
) (Malte, Ulrich, & Oliver, 2014ومفهوم الذات األكاديمي يتمثل في مجموعة تصورات وتقييمات الفرد لذاته من
حيث قدراته األكاديمية،وهذا المفهوم يمثل واحدا من أهم المتغيرات في المجال األكاديمي ،بسبب تأثيره الكبير في التوظيف
المعرفي المناسب ،وتأثيره المباشر على كيفية كتساب التعلم ،وبناء التوقعات عن الطلبة ،ويساعد على إبداعات معرفية
مختلفة ،والتنظيم الذاتي الستراتيجيات التعلم(Gabriela, Guadalupe, 2014).
والتعرررررررف علررررررى مسررررررتوى مفهرررررروم الررررررذات األكرررررراديمي يسرررررراعد فرررررري التنبررررررؤ باالنجررررررازات األكاديميررررررة للطلبررررررة
( .)Soufi,etal,2014وبرررالنظر الرررى طبيعرررة مفهررروم الرررذات األكررراديمي فررري العلررروم الطبيعيرررة لررروحظ وجرررود عالقرررة كبيررررة
وموضوعية مع اإلنجاز ،ويختلف مستوى مفهوم الذات براختالف لردى الفررد براختالف الموضروعات ،الكيميراء  ،والفيزيراء،
والبيولوجيا.)Jansen, Schroeders, & Lüdtke, 2014( .
وتوجد عالقة كبيرة ما بين استخدام استراتيجيات التعلم النشرط ومفهروم الرذات األكراديمي لردى الطلبرة.وتوجرود عالقرة مرابين
البرامج التدريبية القائم على استثارة الدافعية األكاديمية الداخلية في كل من تقدير الذات األكاديمي والتحصيل الدراسري لردى
الطلبرة .سرعودي وعبرد علروان ( .)Saudi, & Abd-Elwahan, 2013وتسراهم البررامج التدريبيرة القائمرة علرى المهرارات
االجتماعيررة المتمثلررة واألسرراليب اإلرشررادية المتمثلررة فرري النمذجررة ،والتعزيررز اإليجررابي ،وكيفيررة االسررتماع ،وطرررح األسررئلة
لآلخرررين ،وكيفيررة طلررب المسرراعدة والسرريطرة علررى الغضررب ،وكيفيررة ممارسررة االسررترخاء ،فرري تنميررة مفهرروم الررذات بأبعرراده
(األكاديمي والجسمي واالجتماعي) وفي رفع المسرتوى التحصريلي لردى الطلبرة .) Nye, 2009 ( ،وقرد يترأثر مفهروم الرذات
في مرحلة ما قبل سن المراهقة لدى الذكور واالناث.) Enam, 2006 ( .
الطريقة واالجراءات:
تضمنت منهج الدراسة ،ومجتمعها ،وعينتها ،وأدواتها ،وما يتعلق بها بخصوص الصدق والثبات.
منهج البحث:
أستخدم المنهج الوصفي ،لمناسبته لتحقيق أغراض البحث.
مجتمع وعينة البحث:
تألف مجتمع البحث من جميع معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافظة جنين البالغ عددهم ( )503معلم ومعلمة،
موزعين في مديريتي جنين ( )112معلما ومعلمة وقباطية ( )195معلما ومعلمة.وتكونت عينة البحث من ( )192معلم
ومعلمة ما نسبته  %35من مجتمع البحث ،وقد تمثلت في عينة عشوائية طبقية جدول (.)1
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جدول ( )1توزيع أفراد عينة البحث حسب المتغيرات الديمغرافية
المتغير

المستوى

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

90

46.9

أنثى

102

53.1

30 -22

27

14.1

40-31

87

45.3

 40سنة فأكثر

78

40.6

دبلوم

27

14.1

بكالوريوس

141

73.4

ماجستير فأعلى

24

12.5

أقل من  5سنوات

35

18.2

10 -5

47

24.5

أكثر من  10سنوات

110

57.3

العمر

المؤهل العلمي

سنوات العمل

أداة البحث:
استخدمت استبانة كأداة لقياس مفهوم الذات األكاديمي؛ حيث تكونت من ( )29فقرة موزعة على ( )3مجاالت هي:
(الكفاءة ،المدركات الشخصية ،تقديم المبادرات وتحدي المخاطر ،التعامل مع الطلبة ،الرضا األكاديمي ،تقبل الذات) ،وتم
قياس استجابات المعلمين على هذا المقياس تبعا لتدرج ليكرت الخماسي بالشكل التالي (بدرجة كبيرة جدا ،بدرجة كبيرة،
بدرجة متوسطة ،بدرجة منخفضة ،بدرجة منخفضة جدا).
صدق األداة الظاهري:
للتحقق من صدق االستبانة تم عرضها على عدد من المختصين في مناهج وأساليب تعليم العلوم في الجامعات الفلسطينية.
ثبات األداة:
للتحقق من ثبات اإلستبانة تم حساب معامل الثبات للدرجة الكلية فبلغت ( ،)0.89وتراوحرت معرامالت الثبرات للمجراالت مرا
بين( ) 0.81-0.70وهذه النتيجة تفي بأغراض البحث.
إجراءات البحث:
االطالع على االدب التربوي والدراسات السابقة ،تصميم أداة البحث والتحقق من صدقها وثباتها ،تحديد مجتمع وعينة
البحث ،توزيع االستبانة على أقراد عينة الدراسة ،تم جمعها وترميزها وتفريغها على البرنامج االحصائي  ،SPSSتحليل
البيانات والتوصل الى النتائج ومناقشة ،تم صوغ توصيات ومقترحات البحث.
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المعالجة اإلحصائية:
تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام SPSS؛ حيث تم أستخدام العمليات اإلحصائية بالشكل الذي ينسجم مع متغيرات
فرضيات البحث ،وكذلك معامل ارتباط بيرسون ،ومعادلة كرونباخ ألفا.
نتائج البحث ومناقشتها:
نتائج السؤال الرئيس :ما مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في
محافظة جنين؟
لإلجابة عن السؤال الرئيس تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث على
مجاالت مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافظة جنين .جدول (.)2
جدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم
للمرحلة األساسية من وجهة نظرهم في محافظة جنين
المجاالت

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

2

المدركات الشخصية

4.34

0.50

عالية

1

الكفاءة

4.28

0.51

عالية

3

تقبل الذات

4.27

0.48

عالية

0

التعامل مع الطلبة

4.21

0.52

عالية

3

الرضا األكاديمي

4.15

0.91

عالية

5

تقديم المبادرات وتحدي المخاطر

3.73

0.52

عالية

4.18

0.41

عالية

الرقم

الدرجة الكلية

يتبين من جدول ( )2أن متوسط مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى المعلمين على الدرجة الكلية لجميع المجاالت جاء
بدرجة عالية .وقد حصل مجال المدركات الشخصية على أعلى متوسط حسابي من حيث مستوى مفهوم الذات األكاديمي،
ثم مجال الكفاءة ،تقبل الذات ،التعامل مع الطلبة ،مجال الرضا األكاديمي ومن ثم مجال تقديم المبادرات وتحدي المخاطر.
وقد تعزى هذه النتيجة الى الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع الجامعات الفلسطينية في تقديم برامج
التأهيل المتنوعة للمعلمين مما يؤدي إلى تطوير القدرات والكفايات المختلفة لدى المعلمين بالشكل الذي ييسر لهم فرصا
لتمية مفهوم الذات األكاديمي.ويمكن تبرير حصول المجال المتعلق بتقديم المبادرات وتحدي المخاطر على أقل المستويات
الى عدم توافر خاصية المرونة لدى أفراد عينة البحث والتي تتمثل في عدم الخروج عن المألوف والحفاظ على القديم من
اساليب التدريس المتمحورة حول المعلم ،أو حول المادة الدراسية في تعليم العلوم ،وكذلك عدم الميل نحو تقديم المبادرات
لتحسين مستوى الطلبة ،لكون التعليم في مدارسنا أقرب الى المنحى التقليدي الذي يركز على الكم المعرفي في التعليم وال
يركز على النوعية ،باإلضافة الى أن ممارسة عملية اإلشراف والتوجيه التربوي على المعلمين تأخذ طابع التفتيش بدرجة
كبيرة والبحث عن ثغرات لمعاقية المعلم ولم يتم ممارستها كعملية توجيهية وإرشادية تأخذ بيد المعلمين الى النهوض
بالعملية التعليمية في ضؤ نظريات التعلم الحديثة التي تؤكد على محورية التعليم حو المتعلم مما يجعل من المعلم مبادرا في
بناء األنشطة بالشكل الذي ينعكس ايجابيا على الطلبة وقد اتفقت نتائج البحث مع نتائج بحث عبدهللا ()Abed allah,2013
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بينما اختلفت مع نتائج بحث العنزي ( )Allanze,2011وقد يعود هذا االختالف الى اختالف المجتمع وظروف التطبيق
وما توفره المؤسسات التعليمية من مدخالت مادية أو بشرية من وقت الى آخر.
النتائج المتعلقة بالفرضيات الصفرية ومناقشتها:
نتائج الفرضية الصفرية األولى ومناقشتها :للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية
الستجابة أفراد عينة البحث على مقياس مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى المعلمين تبعا لمتغير الجنس ،جدول (.)3
جدول ( )3نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة للفروق في متوسطات مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم
للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين تبعا لمتغير الجنس
المجال

الجنس

العدد

الكفاءة

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري قيمة" "tمستوى
الداللة

المدركات الشخصية
تقديم المبادرات وتحدي المخاطر
التعامل مع الطلبة
الرضا األكاديمي
تقبل الذات
الدرجة الكلية

ذكر

90

4.31

0.53

أنثى

102

4.24

0.49

ذكر

90

4.30

0.52

أنثى

102

4.37

0.49

ذكر

90

3.78

0.51

أنثى

102

3.69

0.53

ذكر

90

4.24

0.51

أنثى

102

4.19

0.53

ذكر

90

4.21

0.82

أنثى

102

4.09

0.98

ذكر

90

4.25

0.48

أنثى

102

4.29

0.48

ذكر

90

4.20

0.42

أنثى

102

4.16

0.40

0.91

1.03

1.30

0.73

0.95

0.58

0.65

0.36

0.30

0.19

0.46

0.33

0.56

0.51

دالة عند  0.05فأقل
يتبين من الجدول ( )9أن قيمة "ت" للدرجة الكلية لجميع المجاالت بلغت( ،)0.65ومستوى الداللة ( ،)0.51بمعنى تقبل
الفرضية ،أي أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا في متوسطات مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة
األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين تعزى لمتغير الجنس.
ويمكن عزو هذه النتيجة الى التشابه في خطط المساقات التربوية المتمثلة بكل من األهداف ،وطرق التدريس ،والتقويم،
وكذلك محتويات مساقات التربية العملية ،وإدارة الصفوف ،والبحث االجرائي التي تدرس للمعلمين على مقاعد الدراسة
الجامعية ،و برامج التأهيل بعد الخدمة التي تقدمها الوزارة للمعلمي العلوم من الذكور واالناث على حد سواء .وقد تعود هذه
النتيجة أيضا الى التحول في ثقافة المجتمع في تلقي العلم جنبا الى جنب لكال الجنسين بغض النظر عن الزمان والمكان
وطبيعة البرامج المقدمة للمعلمين.
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وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة صوفي وآخرين (.)Soufi,etal,2014واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج
دراسة جانسن وآخرين ( (Jansen, Schroeders & Lüdtke, 2014التي أشارت الى وجود فروق لصالح الذكور
دراسة إنام(  ) Enam, 2006التي اشارت الى وجود فروق لصالح االناث وقد يعزى االختالف الى طبيعة عينة الدراسة
في كل من الدراسات السابقة عنها في الدراسة الحالية ففي الدراسة الحالية كانت عينة الدراسة من معلمي العلوم في
المدارس بينما في الدراسات االخرى تمثلت عينة الدراسة بطلبة المرحلة االساسية الدنيا مما قد يكون لذلك اثر بسب تدني
التواصل والتفاعل االجتماعي الذي له دور كبير في بناء الذات االكاديمي .
نتائج الفرضية الصفرية الثانية ومناقشتها :للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد
عينة الدراسة على مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم تبعا لمتغير العمر ،جدول (.)4
جدول ( )4نتائج المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية
من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين تبعا لمتغير العمر
المجال
الكفاءة

المدركات الشخصية

تقديم المبادرات وتحدي المخاطر

التعامل مع الطلبة

الرضا األكاديمي

تقبل الذات

الدرجة الكلية

العمر

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

30-22
40-31
أكبر من  40سنة
30-22
40-31
أكبر من  40سنة
30-22
40-31

27
87
78
27
87
78
27
87

4.08
4.19
4.45
4.26
4.34
4.36
3.76
3.70

0.60
0.51
0.42
0.56
0.57
0.40
0.67
0.45

أكبر من  40سنة
30-22
40-31
أكبر من  40سنة
30-22
40-31
أكبر من  40سنة
30-22
40-31
أكبر من  40سنة
30-22
40-31
أكبر من  40سنة

78
27
87
78
27
87
78
27
87
78
27
87
78

3.76
4.26
4.14
4.28
4.07
3.99
4.35
4.16
4.26
4.32
4.09
4.11
4.27

0.54
0.65
0.51
0.48
0.93
1.00
0.75
0.54
0.51
0.41
0.52
0.43
0.32

دالة عند  0.05فأقل
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يالحظ من الجدول ( )4وجود فروق ظاهرية في متوسط مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة
األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين يعزى للعمر ،وللتحقق من صحة الفرضية تم أستخدم تحليل التباين
األحادي جدول (.)5
جدول ( )5نتائج تحليل التباين األحادي لعينة البحث في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة
األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين تبعا للعمر
مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المجال

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

"ف"

الداللة

2

1.985

الكفاءة

بين المجموعات

3.970

0.244

داخل المجموعات

46.053

189

المجموع

50.022

191

بين المجموعات

0.201

2

0.100

داخل المجموعات

49.243

189

0.261

المجموع

49.443

191

0.150

2

0.075

داخل المجموعات

52.315

189

0.277

المجموع

52.465

191

بين المجموعات

0.940

2

0.470

داخل المجموعات

51.794

189

0.274

المجموع

52.734

191

بين المجموعات

5.388

2

2.694

داخل المجموعات

152.968

189

0.809

المجموع

158.356

191

بين المجموعات

0.574

2

0.287

داخل المجموعات

44.266

189

0.234

المجموع

44.840

191

بين المجموعات

1.254

2

0.627

داخل المجموعات

30.998

189

0.164

المجموع

32.252

191

المحسو
بة

المدركات الشخصية

تقديم المبادرات وتحدي بين المجموعات
المخاطر
التعامل مع الطلبة

الرضا االكاديمي

تقبل الذات

الدرجة الكلية

8.14

0.38

0.27

1.71

3.32

1.22

3.82

0.00

0.68

0.76

0.18

0.03

0.29

0.02

دالة عند  0003فأقل
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يتبين من جدول ( )5أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )3.82ومستوى الداللة ( )0.024وهي أقل من مستوى الداللة (= α
 )0.05بمعنى ترفض الفرضية الصفرية وبالتالي توجد فروق دالة إحصائيا في متوسط مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى
معلمي العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين يعزى لمتغير العمر ،وكان مستوى الداللة
بالنسبة لمجال الكفاءة ( ،)0000الرضا األكاديمي(  ،) 0005وهما أقل من مستوى الداللة( )0.05 = αبمعنى هنا أيضا
يوجد فرق دال احصائيا في متوسط مستوى مفهوم الذات على كل من مجال الكفاءة والرضا األكاديمي ،بينما المجاالت
الباقية لم تظهر فروق دالة إحصائيا ،وكان مستوى الداللة لمجال المدركات الشخصية( ،)0.68وتقديم المبادرات وتحدي
المخاطر(  ،)0.76والتعامل مع الطلبة(  ،)0.18وتقبل الذات(  )0.029أكثر من ( .)0.05 = αوتم فحص نتائج اختبار
( )LSDلبيان اتجاه الفروق ،جدول (:)6
جدول (  )3نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بين فروق المتوسطات الحسابية الستجابات عينة البحث تبعا العمر
المجال

المتغيرات

الكفاءة

من  30-22سنة
من  40-31سنة
أكبر من  40سنة

الرضا االكاديمي

من  30-22سنة
من  40-31سنة
أكبر من  40سنة

الدرجة الكلية

من  30-22سنة
من  40-31سنة
أكبر من  40سنة

فروق المتوسطات

مستوى الداللة

40-31

-.103

0.341

أكبر من  40سنة

*-.363

0.001

30-22

.103

0.341

أكبر من  40سنة

*-.259

0.001

30-22

*.363

0.001

40-31

*.259

0.001

40-31

.076

0.698

أكبر من  40سنة

-.278

0.167

30-22

-.076

0.698

أكبر من  40سنة

*-.355

0.012

30-22

.278

0.167

40-31

*.355

0.012

40-31

-.021

0.808

أكبر من  40سنة

*-.180

0.047

30-22

.021

0.808

أكبر من  40سنة

*-.158

0.013

30-22

*.180

0.047

40-31

*.158

0.013

دالة عند  0.05فأقل
يتبين من الجدول ( )12يالحظ أن الفروق بين الذين هم أكبرمن ( )40سنة والذين هم بين ( ) 30-22سنة وكان لصالح من
هم أكبر من( )40سنة ،وبين أكبر من( )40سنة وبين( ) 40-31سنة لصالح من هم أكبر من( )40سنة كما يظهر في
الدرجة الكلية .بمعنى وجود فرق في مستوى مفهوم الذات األكاديمي تبعا لمتغير الفئة العمرية،
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وكان الفرق لصالح الفئة العمرية ( )40سنة فأكثر وبالتالي كلما إزداد العمر يزداد الرضا األكاديمي وبالتالي يزداد مستوى
مفهوم الذات األكاديمي للمعامين بموجب الدرجة الكلية ،وتعزى النتيجة الى أن المعلمين الذين تزيد أعمارهم عن  00سنة
قد يكونوا تعرضوا لدورات وورش عمل مختلفة في تنمية الكفايات التعليمية من تخطيط وتنفيذ وتقويم للتدريس بالشكل
الذي يجعل ممارسة هذه الكفايات بصورة من التقانة والثقة بالنفس وهذا بدورة يعمل على زيادة ونمو وتطور مفهوم الذات
األكاديمي من خالل االنخراط في التنشئة االجتماعية والتفاعل االجتماعي.الزعبي )( Al-Zubi, 2003
نتائج الفرضية الصفرية الثالثة ومناقشتها :للتحقق من صحة الفرضية تم أستخراج المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد
عينة الدراسة على مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،جدول (.)7
جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث لمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى
معلمي العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين تبعا للمؤهل العلمي
المجال
الكفاءة

المدركات الشخصية

تقديم المبادرات
وتحدي المخاطر
التعامل مع الطلبة

الرضا األكاديمي

تقبل الذات

الدرجة الكلية

المؤهل العلمي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير فأعلى

27
141
24
27
141
24
27
141
24
27
141
24
27
141
24
27
141
24
27
141
24

4.42
4.25
4.25
4.40
4.28
4.57
4.05
3.66
3.81
4.30
4.20
4.18
4.50
4.12
3.94
4.35
4.24
4.38
4.34
4.14
4.21

0.47
0.50
0.58
0.46
0.51
0.46
0.49
0.47
0.69
0.50
0.49
0.71
0.76
0.91
0.98
0.42
0.49
0.48
0.37
0.41
0.40

دالة عند  0.05فأقل
يالحظ من الجدول ( )7وجود فروق ظاهرية في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم يعزى لمتغير المؤهل
العلمي ،وللتحقق من داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي .جدول (.)8
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جدول ( )8نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد العينة في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي
العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين تبعا لمتغير المؤهل العلمي
مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المجال

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

"ف"

الداللة

بين المجموعات

0.677

2

0.338

داخل المجموعات

49.346

189

0.261

المجموع

50.022

191

المدركات

بين المجموعات

1.784

2

0.892

الشخصية

داخل المجموعات

47.659

189

0.252

المجموع

49.443

191

3.771

2

1.885

وتحدي

داخل المجموعات

48.694

189

0.258

المخاطر

المجموع

52.465

191

التعامل مع

بين المجموعات

0.251

2

0.125

الطلبة

داخل المجموعات

52.483

189

0.278

المجموع

52.734

191

الرضا

بين المجموعات

4.409

2

2.204

االكاديمي

داخل المجموعات

153.948

189

0.815

المجموع

158.35

191

بين المجموعات

0.61

2

0.309

داخل المجموعات

44.22

189

0.234

المجموع

44.84

191

بين المجموعات

0.98

2

0.491

داخل المجموعات

31.27

189

0.165

المجموع

32.25

191

المحسو
بة
الكفاءة

تقديم المبادرات بين المجموعات

تقبل الذات

الدرجة الكلية

1.296

3.53

7.31

0.45

2.70

1.32

2.96

0.276

0.03

0.00

0.63

0.06

0.26

0.054

دالة عند  0.05فأقل
يالحظ من جدول ( )8أن قيمة ف للدرجة الكلية بلغ ( )2.96ومستوى الداللة بلغ ( )0.050وهي أكبر من مستوى الداللة
( )0.05 = αبمعنى تقبل الفرضية الصفرية ،وبالتالي ال يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى
معلمي العلوم يعزى لمتغير المؤهل العلمي.وتعزى النتيجة الى دور وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية المختلفة
تتكامل في دورها الريادي واالبداعي من حيث توفير مشاريع التأهيل للمعلمين سواء قبل الخدمة أو خاللها لجميع العلمين

339

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
على اختالف مؤهالتهم العلمية ،إضافة الى أن الخبرات التعليمية التعلمية التي يتم تلقيها في برامج الدبلوم والبكالوريوس
والدراسات العليا تركز على التعليم المتمحور حول المتعلم وتجعل من المعلم مبادرا في التخطيط للسيطرة على الموقف
التعليمي من خالل استخدام استراتيجيات التعلم البنائية التي تجعل من المعلم نمط متعدد الذكاءات يمتلك المهارة والثقة
بالنفس وبالتالي تقديم المشوعات التي تعمل على تنمية التفكير الناقد واالبداعي ،اضافة الى امتالك المعلمين لمهارات القرن
الوحد والعشرين والتي تجعل منه موضع اعتزاز بقدراته ،ويتم من خاللها مساعدة الطلبة في بناء المعرفة واسترجاعها
وتخزينها بالشكل الذي يتطلب من المعلم تقييم تدريسة والتأمل به ذاتيا مما يجعلة قادرا عل تقديم المقترحات وتقييمها من
وقت الى آخر ،وهذا بدوره ينمي لدى المعلم مفهوم الذات األكاديمي.أما بخصوص االتفاق واالختالف مع نتائج الدراسات
السابقة ففي حدود علم الباحث لم توجد هناك دراسات تناولت متغير المؤهل العلمي .
نتائج الفرضية الصفرية الرابعة ومناقشتها :للتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة
الدراسة على مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة
جنين تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،جدول (.)9
جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى
معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير سنوات العمل
المجال
الكفاءة

المدركات الشخصية

تقديم المبادرات وتحدي
المخاطر
التعامل مع الطلبة

الرضا األكاديمي

تقبل الذات

الدرجة الكلية

سنوات الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقل من 5
10 -5
أكثر من 10
أقل من 5
10 -5
أكثر من 10
أقل من 5
10 -5
أكثر من 10
أقل من 5
10 -5
أكثر من 10
أقل من  5سنوات
 10 - 5سنوات
أكثر من  10سنوات
أقل من  5سنوات
 10 -5سنوات
أكثر من  10سنوات
أقل من  5سنوات
 10 -5سنوات
أكثر من  10سنوات

35
47
110
35
47
110
35
47
110
35
47
110
35
47
110
35
47
110
35
47
110

4.09
4.20
4.37
4.20
4.40
4.35
3.71
3.75
3.73
4.28
4.21
4.19
4.29
3.89
4.21
4.24
4.35
4.25
4.12
4.15
4.20

0.64
0.49
0.45
0.62
0.44
0.48
0.61
0.45
0.52
0.69
0.47
0.48
0.86
1.05
0.84
0.61
0.49
0.43
0.53
0.39
0.37

دالة عند  0.05فأقل
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يالحظ من الجدول ( )9وجود فروق ظاهرية في متوسط مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى المعلمين يعزى لمتغير
سنوات العمل ،وللتحقق من داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي ،جدول (.)10
جدول( )10نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم
للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين يعزى لمتغير سنوات العمل
مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

مستوى

المجال

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

2.43

2

1.21

4.84

0.00

داخل المجموعات

47.58

189

0.25

المجموع

50.02

191

بين المجموعات

0.87

2

0.43

داخل المجموعات

48.56

189

0.25

المجموع

49.44

191

تقديم المبادرات وتحدي

بين المجموعات

0.03

2

0.01

المخاطر

داخل المجموعات

52.42

189

0.27

المجموع

52.46

191

بين المجموعات

0.21

2

0.10

داخل المجموعات

52.51

189

0.27

المجموع

52.73

191

بين المجموعات

4.15

2

2.07

داخل المجموعات

154.20

189

0.81

المجموع

158.35

191

بين المجموعات

0.42

2

0.21

داخل المجموعات

44.41

189

0.23

المجموع

44.84

191

بين المجموعات

0.23

2

0.11

داخل المجموعات

32.01

189

0.16

المجموع

32.25

191

الكفاءة

المدركات الشخصية

التعامل مع الطلبة

الرضا االكاديمي

تقبل الذات

الدرجة الكلية

مصدر التباين

1.70

0.06

0.38

2.54

0.90

0.70

0.18

0.93

0.67

0.08

0.40

0.49

دالة عند  0.05فأقل
يالحظ من جدول ( )17أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )0.70ومستوى الداللة ( )0.49وهي أكبر من مستوى الداللة (= α
 )0.05بمعنى تقبل الفرضية وبالتالي ال يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى المعلمين تبعا
لمتغير سنوات العمل.
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وتعزى هذه النتيجة الى المعلمين على اختالف عدد سنوات عملهم قد تمكنوا من المحتوى المعرفي للمنهاج الذي يدرسونه
وألموا بكل متضمناته وملحقاته وترابطاته مع المناهج األخرى بصورة تكاملية جعلتهم في درجة عالية من التمكن من طرق
واستراتيجيات واساليب التدريس والوسائل التعليمية الالزمة مما يؤدي الى زيادة الثقة بالنفس وبالتالي زيادة مستوى مفهوم
الذات األكاديمي لديهم ،أما بخصوص االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة فال توجد هناك دراسات سابقة تطرقت الى
متغير سنوات العمل.

التوصيات والمقترحات:
في ضوء النتائج الدراسة تم الخلوص بالتوصيات اآلتية:
 .1أن يقوم المشرفون بمنح المعلمين فرصة ممارسة التعليم بصورة مرنه تسمح لهم بالخروج عن المألوف وتقديم
المبادرات التي تجعلهم أكثر كفاءة وفاعلية.
.2

اجراء تقييمات دورية للمعلمين من خالل مسح عشوائي للمهارات التعليمية الضرورية والتي يفتقر إليها
المعلمون ومنها مهارات دمج التقنيات الحديثة في التعليم.

 .5توفير مصادر تعلم متنوعة لرفع مستوى ثقافة المعلمين ومفهوم الذات األكاديمي لديهم.

المصادر والمراجع:
عبد هللا ،صديق ( .)2015الكفايات الالزم توافرها لدى معلم المرحلة الثانوية في السودان ،رسالة ماجستير ،جامعة ام
درمان.
أحمد ،سهير ( .)2000التوجيه واإلرشاد النفسي ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية.
بركات ،زياد ،وحسن ،كفاح ( .)2011الكفايات التعليمية لدى المعلمين ومستوى ممارستهم لها وعالقتها بالدافعية لإلنجاز.
مجلة جامعة القدس لألبحاث والدراسات-فلسطين ،ع .40-53 ،20

بهادر ،سعدية ( .)1945من أنا ،البرنامج التربوي النفسي لخبرة من أنا الموجه ألطفال رياض األطفال بين النظرية
والتطبيق ،الكويت ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
البوهي ،فاروق شوقي ( .)2005التخطيط التعليمي ،دار قباء للنشر والتوزيع ،القاهرة ،اإلسكندرية.
ربيع ،هادي ( .)2004اإلرشاد التربوي والنفسي من المنظورالحديث.عمان :مكتبة المجتمع العربي
الزعبي ،احمد ( .)2005التوجيه واإلرشاد النفسي ،دمشق ،دار الفكر.
سعودي ،محمد ،و عبد الوهاب ،داليا ( .)2015أثر برنامج تدريبي الستشارة الدافعية األكاديمية الداخلية في تقدير الذات
األكاديمي والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة المتوسطة ذوي العجز المتعلم بمدينة الطائف.دراسات عربية في التربية
وعلم النفس-السعودية ،ع ،53ج .130-113 ،1
سليمان ،محمد عبد العزيز عبد ربه ( .)2000تصميم برنامج إرشادي لتحسين مفهوم الذات عند أطفال المؤسسات
اإليوائية ،جامعة عين شمس ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،رسالة ماجستير.
سمارة ،عزيزة ،النمر ،عصام ،الحسن ،هشام ( .)2002سيكولوجية الطفولة .عمان :دار الفكر.
الشيخ ،دعد ( .)2005مفهوم الذات بين الطفولة والمراهقة .دمشق ،دار كيوان.
طه ،سميه ( .)2003اإلرشاد النفسي ،القاهرة ،عالم الكتب.
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البحث السابع عشر

تقويم كتاب األحياء للصف التاسع األساسي في األردن من وجة نظر معلمي مبحث األحياء في
لواء القويسمة
Evaluation of biology textbook for the ninth grade in Jordan from the point of view of biology
teachers in the Qweismeh district
اعداد الباحثة :هالة سمير ابراهيم الجدع

تخصص االحياء  -وزارة التربية والتعليم  -األردن
Email: hala.sameer1982@gmail.com
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الملخص
هدفت هذه الدراسةةة ال تقويم كتاب األحياء للصةةا التاسةةس األسةةاسةةد فد األردن ظر وعة ي ر ظعلاد ظاء األحياء فد
 وادد الدورات التدرياية، الخارة التدريسةةةةية، الاؤهل العلاد،  الجنس: لواء القويسةةةةاة الذير قاظوا بتدريس الكتاب وذلك لاتغيرات
) ظعلم وظعلاة ظار يدرسةةون األحياء للصةةا التاسةةس05( التد شةةارب ب ا الاعلم ل لتءقيذ ذلك أعريت الدراسةةة ال اينة ظكوية ظر
: ) بلواء القويسةةةاة ل اسةةةتخدظت الااحثة اسةةةتااية ظكوية ظر الاجاالت التالية9595/9502( خالل الفصةةةل األول ظر العال الدراسةةةد
 ظسةةاهاة الكتاب فد تناية اتجاهات، الوسةةا ل واأليشة ة الاوعودة فد الكتاب، ظءتوى الكتاب، ظقدظة الكتاب،(الا ر العال للكتاب
 توفر الاختارات والاواد الالزظة لتنفيذ، ظالءظة ادد الءصةةص للاءتوى، وسةةا ل التقويم الاتنةةانة فد الكتاب، ال لاة يءو األحياء
 ظناساة لغة الكتاب )ل،األيش ة
 كاا وأظ رت النتا ج ادل وعود،أظ رت يتا ج الدراسة أن ظستوى تقدير الاعلاير لكتاب األحياء كان ظرتفعا بشكل اال
 والدورات التدرياية التد شارب ب ا الاعلم ال ظستوى، سنوات الخارة، الاؤهل العلاد،فروق دالة احصايئا تاعا لاتغيرات الجنس
تقدير الاعلاير لكتاب األحياء الذي قاظوا بتدريسهل
 لواء القويساةل، ظعلاد ظاء األحياء، األردن، الصا التاسس األساسد، تقويم كتاب األحياء:الكلمات المفتاحية

Abestract:
This study aimed to evaluate the book of biology for the ninth grade in Jordan from the
viewpoint of biology teachers in Qweismeh district who taught the book for variables: gender,
educational qualification, teaching experience, and the number of training courses that the teacher
participated. To achieve this, the study was conducted on a sample of (05) male and female teachers
studying biology for the ninth grade during the first semester of the academic year (2019/2020)
Qwaismeh Brigade. the researcher used a questionnaire consisting of the following areas: (the general
appearance of the book, the introduction of the book, the content of the book, the means and activities
in the book, the contribution of the book in the development of students' attitudes towards biology,
assessment methods included in the book, the appropriateness of the number of lessons for the
content, the availability of laboratories and materials to implement Activities, suitable language
book).
The results of the study showed that the level of teachers 'appreciation of biology textbooks
was generally high, and the results showed that there were no significant differences according to sex
variables, educational qualification, years of experience, and training courses in which the teacher
participated in the level of teachers' assessment of biology textbooks they taught.

Keywords: Biology book evaluation, ninth grade, Jordan, teachers of biology, Qweismeh Brigade.
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المقدمة:
يعتار الكتاب الادرسد دااظة أساسية ظر دااظات العالية التعلياية -التعلاية حي يعده الااحثةون التربويون والقا اون ال
العالية التعلياية ااظال ظساادا ظ اا فد تءديد الاادة الدراسية الاناساة لل لاة كل حسب ااره والارحلة الدراسية التــد يدرس في ــال
(أ أبـو ظعيلـذ )2006 ،ل
كاا أن الكتاب الادرسد يعتار ظر أهم الوسا ل وال رق التد يتم ظر خالل ا تءقيذ أهداف الان اج رغم تنوع وت ور
األيش ة والوسا ل التعلياية الاختلفة وتوفرهال (الديب )9557 ،
وتتأكد هذه األها ية للكتاب الادرسد إذا تاير لنا أن الاعلم يستخدل الكتاب الاقرر التخ يط للءصص الصفية وتنفيذها أظال
تالظيذه بءي يؤدي ذلك ال ت ايذ الان اج وتءقيذ أهدافه بشكل كايرل (  )1997،Voogtل
كاا أن الاعلم يستعير بالكتاب الاقرر فد التعلم الذاتد واكتساب ظ ارات القراءة والاءادثة وت ايذ أهداف الان اج ظ اا
تعددت واختلفت هــــذه األهـــدافل ()1998،Schmid
الكتاب الادرسد يعتار ظرععا أساسيا لل الب يسااده فد زيادة ظعارفه وخاراته ،خاصة وأن ال الب يعود اليه كويه ظرععا
ظ اواا ظاا يشر إل أن الكتاب يؤثر فد عوايب ظختلفة ظر شخصية ال البل
وال الرغم ظر أهاية الكتاب الادرسد فإيه قد يكون ظصدرا ظر ظصادر التصورات الخاطئة للافاهيم العلاية التد تتكون
اند ال لاة ،فقد أوضءت بعض الدراسات الاسءية لكتب الفيزياء التد يدرس ا طلاة الارحلة الثايوية فد الواليات الاتءدة األظريكية
وعود أخ اء كثيرة فد الافاهيم واألشكال الاعروضة فد هذه الكتب (  )1990 ،epartment .P.U. Danverل حت أن بعض
الكتب الجاظعية لم تخل ظر الافاهيم الخاطئة بعد أن وعد بعض الكتب التد تتءدث ار وزن األرض ،وهذا خ أ قاتل ألن ظف ول
الوزن ظرتاط بقــوة عـــــذب األرض للجســـمل (  )1994 ،Department .P.U. Danverل
ظر هنا  ،وخوفا ظر وعود بعض األخ اء فد الكتاب الادرسد ،وظر حي

أيه يناغد أن ال يكون عاظدا أو ثابتا ،وال يرااد

الت ور فد األحياء والتقدل التكنولوعد ،يرى التربويون أيه ال بد ظر االية تقويم ل ذا الكتاب للتعرف ال ايجابياته للعال ب ا وتثايت ا،
وللكشا ار سلاياته وثغراته للتغلب الي ا وازالت ا (ظجيد )2008 ،ل
وياكر ااتاار االية التقويم للكتب الادرسية االية شاظلة ياكر أن تؤدي ال ت وير الان اج واألرتقاء باستوى الكتاب
الادرسد ظر خالل الءذف واألضافة والتعديل باا يسااد فد ف م الاءتوى وتءسير االية التعليم والتعرف ال الوسا ل واأليش ة
لزيادة فاالية استخداظ ا (الااز )9550 ،ل
ويرى بعض الااحثةير أظثال لوفيريدج ( )1970 ،Loveridgeأيه ظر األفنةل اعراء االية التقويم للكتب الادرسية بعد
اال أو ااظير ظر ت ايق ا التجرياد فد الادارس ألن اسةةةةتقصةةةةاء الرأي الفوري حول الكتاب الادرسةةةةد حدي ال اعة والت ايذ ال
يع د سوى فكرة ااظة ار ظدى تقال الكتاب باجاله أو أعزاء ظنه ل
وااليةة تقويم الان ةاج وظر ضةةةةةةان ةا تقويم الكتةاب الاةدرسةةةةةةد اةادة ظةا تكون باتجاهير  :األول داخلد تتواله الج ة التد
وضةةةةةةعت الان اج وتتم قال الادء بت ايذ أو اسةةةةةةتعاال الكتاب الادرسةةةةةةد ظر قال التالظيذ ل أظا الثايد ف و التقويم الخارعد للان اج
وتتواله ع ة خارعية لم تشةةةارب فد وضةةةس الان اج ،واادة ظا يشةةةترب فد االية التقويم هذه الاعلاون أو الاشةةةرفون التربويون أو
ال لاة أيفس م (احاد)2003 ،
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وي را ألهاية كتب األحياء الادرسةةةية فقد أخنةةةعت ،وفد شةةةت دول العالم  ،لعاليات تقويم وبء ظر أعل الوقوف ال ظدى
ظناسةةات ا لل لاة الذير صةةاات ظر أعل م وللتعرف أينةةا ال قدرت ا ال تءقيذ األهداف التد وضةةعت ظر أعل ا ،وكل ذلك حت
يتسن العال ال تءسير هذه الكتب وت ويرها (اليويسكو )0275 ،ل

مشكلة الدراسة:
ظر خالل اال الااحثة قس الاجال التربوي وسةةةةةااا ا بعض الاالح ات التد تتعلذ بالاناهج األرديية الءديثة فقد شةةةةةكل
ذلك دافعا له للادء بعالية تقويم لاعض هذه الكتب خاصةةةةةةة ظر وع ة ي ر الاعلاير الذير قاظوا بتدريس الكتب الادرسةةةةةةيةل وباا أن
كتاب األحياء للصةةا التاسةةس األسةةاسةةد فد األردن قد ظن ة ظا يزيد ال ااظير ال تصةةاياه واسةةتخداظه فد الادارس األرديية،
وحي أيه ظر النةةةروري إعراء االية تقويم خارعد له ،فقد ارتأت الااحثة أن يقول ب ذه العالية للتقويم ظر أعل الوصةةةول بالكتاب
ال الاستوى الاقاول تربويا باا يلاد حاعات ال لاة والاعلاير وطاوحات م فد التعلم والتعليم ل
إن تقويم الكتب الادرسةةةية التد تسةةةتخدل فد الادارس األرديية ،خاصةةةة ظر وع ة ي ر الاعلاير الذير يعلاون هذه الكتب،
يعتار ظسةةةةةةاهاةة هاظة فد بناء الاناهج األرديية ولانة تنةةةةةةاف ال لانات الاناء فد الدولة األرديية العتيدة ل ان التجربة األرديية فد
وضةةةس الاناهج حديثة الع د ال االرض األرديية لكر الخاراء األردييير ايتشةةةروا فد طول االرض وارضةةة ا للاسةةةاهاة فد تقدل
الشعوب وبنا ا خاصة فد الاجاالت الثقافية والتربوية وقد آن اآلوان ان يساهم هؤالء الخاراء فد تقدل وطن م ثقافيا وتربويا ل

أسئلة الدراسة:
حاولت الدراسة االعابة ال األسئلة التالية :
 ظا درعة تقويم ظعلاد وظعلاات األحياء لكتاب األحياء للصا التاسس األساسد؟ ظا درعة تقويم ظعلاد األحياء لكتاب األحياء للصا التاسس األساسد فد الاجاالت التالية: (الا ر العال للكتاب ،ظقدظة الكتاب ،ظءتوى الكتاب ،الوسةةةا ل واأليشةةة ة الاوعودة فد الكتاب ،ظسةةةةاهاة الكتاب فد تنايةاتجاهات ال لاة يءو األحياء ،وسةةةةةةا ل التقويم الاتنةةةةةةانة فد الكتاب ،ظالءظة ادد الءصةةةةةةص للاءتوى ،توفر الاختارات
والاواد الالزظة لتنفيذ األيش ة ،ظناساة لغة الكتاب)؟
 هل توعد فروق ذات داللة احصةةةا ية ال ظسةةةتوى الداللة ( )5050≤ فد ظسةةةتوى تقويم الاعلاير لكتاب األحياء للصةةةاالتاسس األساسد تعزى لاتغير عنس الاعلم؟
 هل توعد فروق ذات داللة احصةةةا ية ال ظسةةةتوى الداللة ( )5050≤ فد ظسةةةتوى تقويم الاعلاير لكتاب األحياء للصةةةاالتاسس األساسد تعزى لاتغيرالاؤهل العلاد للاعلم؟
 هل توعد فروق ذات داللة احصةةا ية ال ظسةةتوى الداللة ( )5050≤ فد ظسةةتوى تقويم الاعلاير لكتاب األحياء للصةةاالتاسس األساسد تعزى لاتغير الخارة التدريسية للاعلم؟
 هل توعد فروق ذات داللة احصةةةا ية اند ظسةةةتوى الداللة ( )5050≤ فد ظسةةةتوى تقويم الاعلاير لكتاب األحياء للصةةةاالتاسس األساسد لاتغير ادد الدورات التدرياية التد شارب ب ا لاعلم؟

أهداف الدراسة:
هذه الدراسةةةة هد دراسةةةة تقوياية لكتاب األحياء العاظة للصةةةا التاسةةةس األسةةةاسةةةد الذي يدرس فد الادارس األرديية وقد
هةدفةت الةدراسةةةةةةة إل تقويم الكتةاب ظر وع ة ي ر الاعلاير والاعلاات الذير قاظوا بتدريس هذا الكتاب وذلك ظر أعل ظعرفة ظدى
ظناساة هذا الكتاب وظالءظته لانية الان اج وخ وطه العاظة فد الاجاالت التالية:
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(الا ر العال للكتاب ،ظقدظة الكتاب ،ظءتوى الكتاب ،الوسةةا ل واأليش ة ة الاوعودة فد الكتاب ،ظسةةاهاة الكتاب فد تناية اتجاهات
ال لاة يءو األحياء ،وسةةا ل التقويم الاتنةةانة فد الكتاب ،ظالءظة ادد الءصةةص للاءتوى ،توفر الاختارات والاواد الالزظة لتنفيذ
األيشةةةة ة ،ظناسةةةةاة لغة الكتاب) ،باالضةةةةافة ال ظعرفة أثر هذه الاجاالت تاعا لاتغيرات الجنس ،سةةةةنوات الخارة ،الاؤهل العلاد،
والدورات التدرياية التد شارب ب ا الاعلم ل

أهمية الدراسة:
تأتد أهاية هذه الدراسة فد أي ا تعكس وع ات ي ر ظعلاد وظعلاات األحياء الذير قاظوا بتدريس كتاب األحياء للصا
التاسس األساسد فد ظجاالت ظختلفة ،خاصة وأن هؤالء الاعلاير هم الذير تعاظلوا ظس هذا الكتاب وال لاة الذير تم ت ايذ الكتاب
الي م.
وتكار أهاية هذه الدراسة أينا فد أي ا ظر الدراسات األول فد األردن ،فد حدود الم الااحثة ،التد تناولت كتاب األحياء
للصا التاسس األساسد بالتقويم ،وأن يتا ج ا قد تكون ذات فا دة كايرة للاؤسسة التربوية األرديية بشكل اال ل وتزداد هذه الدراسة
أهاية اذا ارفنا أن الكتاب الذي يتناوله الاء كتاب ظدرسد حدي التداول والت ايذ ال طلاة الصا التاسس األساسد فد الادارس
األرديية حي قاظت وزارة التربية والتعليم األرديية واالدارة العاظة للاناهج األرديية بااداد هذا الكتاب ل ظر هنا فان الااحثة يأظل أن
تكون يتا ج هذه الدراسة ذات فا دة كايرة للاؤسسات التربوية الاختلفة خاصة الكشا ار يواحد القصور ان وعدت فد الكتاب
والتعرف ال ظواطر القوة وابرازها وتعزيزها ل

حدود الدراسة:
تتاثل حدود الدراسة باا يلد :
 اقتصةةرت هذه الدراسةةة ال تقويم كتاب األحياء للصةةا التاسةةس األسةةاسةةد ظر وع ة ي ر الاعلاير فقط بااتاارهم ظر أكثرالج ات التد تعاظلت ظس الكتاب والتد تست يس إا اء وع ة ي رها ار ظعرفة ودراية ل
 كاا اقتصرت هذه الدراسة أينا ال الاعلاير فد لواء القويساة ي را ألتساا ا وااتاار أن ادد الاعلاير في ا يكفد لأليفاءبأغراض الاء اضةةةةافة ال أن ال روف األعتاااية واالقتصةةةةادية وظروف العال للاعلاير هد يفسةةةة ا فد كل ظءاف ات
األردنل
 -اعريت هذه الدراسة فد ي اية الفصل األول ظر العال الدراسد ظر العال ()9595/9502ل

مجتمع الدراسة:
تكون ظجتاس الةدراسةةةةةةة ظر عايس الاعلاير والاعلاات فد الادارس فد لواء القويسةةةةةةاة ظار قاظوا بتدريس كتاب األحياء
للصا التاسس األساسد.

عينة الدراسة:
أظا اينة الدراسةةةةةة ف د اينة اشةةةةةوا ية بسةةةةةةي ة بلغ ادد أفرادها ( )05ظعلاا وظعلاة تم اختيارهم ظر بير افراد ظجتاس
الدراسةةةةةة ل تم اختيار أفراد العينة ظر خالل القوا م التد حصةةةةةلت الي ا ظر ظديرية التربية والتعليم فد لواء القويسةةةةةاة ل وقد رواد
ظتغير الجنس اند اختيار العينة حي أن يساة الاعلاير والاعلاات ظتساوية ل
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ويتوزع أفراد اينة الدراسة كاا هو ظوضح فد الجدول ( ) 0
الجدول رقم (:)1توزيع افراد العينة حسب متغيرات الدراسة
المتغيرات

الرقم
0

الجنس

9

الاؤهل العلاد

3

الخارة

4

ادد الدورات

النسبه المئوية

التكرار
ذكر

24

%48

ايث

26

%52

دبلول

15

%30

بكالوريوس

28

%56

دراسات اليا

07

%14

تعيير عديد (أقل ظر سنة واحدة)

18

%36

ظر ( )00-0سنة

23

%46

أكثر ظر ( )00سنة

9

%18

لم يشارب

6

%12

دوره واحده

18

%36

دورتان

18

%36

أكثر ظر دورتير

8

%16

50

%122

المجموع

أداة الدراسة:
أداة الدراسةةة هد ااارة ار اسةةتااية خاصةةة صةةاات ا الااحثة خصةةيصةةا لتقويم كتاب األحياء للصةةا التاسةةس األسةةاسةةد فد
األردن ل وقد استعايت الااحثة بالاراعس التد تتعلذ بتقويم الان اجل
أثناء ااداد االستااية اتاس الااحثة الخ وات التالية :
 ااداد استااية أولية تتالءل ظس كتاب األحياء للصا التاسس األساسد ظر قال الااحثةل ارض االسةةةةةةتاةايةة األولية ال ادد ظر الاعلاير الذير الاوا الكتاب حي أبدوا بعض الاالح ات ال فقرات االسةةةةةةتاايةواعريت بعض التعديالت الي ا فد ضوء هذه الاالح اتل
 ارضةةت االسةةتااية ال لجنة ظر الاءكاير (  ) 0ظر حالة ش ة ادة الدكتوراه فد كلية التربية بالجاظعات األرديية حي أبدواظالح ات تم األخذ ب ا وتعديل بعض فقرات االستااية بناءا الي ا ل
 تكويت أداة الدراسة بصورت ا الن ا ية ظر ( (29فقرة ظوزاة ال ظجاالت الدراسة الاختلفة ل ااتاد ت الااحثة ظقياس ليكرت الخااسد لتءديد درعة تقدير كل فقرة ظر فقرات االستااية حي كان التقدير كالتالد  :بدرعةكايرة عدا (  ،) 0بدرعة كايرة (  ،) 4بدرعة ظتوس ـة (  ،) 3بدرعة قليلة (  ،) 9بدرعة قليلة عدا (  ) 0ل
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ثبات أداة الدراسة:
لءسةةةةةاب ظعاظل ثاات أداة الدراسةةةةةة للتأكد ظر ظالءظت ا ألغراض الاء العلاد فقد اسةةةةةتخدظت الااحثة ظعاظل االتسةةةةةاق
الداخلد كرويااخ الفا ( )Chronbach Alphaوقد بلغ ظعاظل الثاـات ( )0.87وهذا عيد يفد بأغراض هذه الدراسة ل

المعالجة االحصائية:
لاعالجة الاينات واالعابة ال أسةةئلة الدراسةةة فقد اسةةتخدل الااحثة برياظج الرزظة االحصةةا ية للعلول االعتاااية ()SPSS
حي تم ظا يلد :
 حسةاب الاتوسة ات الءسةابية واليءرافات الاعيارية والنسب الائوية للتقديرات التقوياية لكل فقرة ظر فقرات االستااية ولكلظجال ظر ظجاالت تقويم الكتاب لالعابة ال السؤالير األول والثايد ل
 استخدظت الااحثة اختاار ت ( )T-testلالعابة ال السؤال الثال ل -لالعابة ال األسئلة الرابس والخاظس والسادس استخدظت الااحثة تءليل التااير األحادي ((One- Way ANOVA

نتائج الدراسة ومناقشتها:
بعد ااداد أداة الدراسةةة والتأكد ظر صةةدق ا وثاات ا وزات االسةةتااية ال

العينة ،عاعت االسةةتااية بعد اعابات افراد العينة

ال فقرات ا وتم تءليل الايايات باستخدال برياظج الرزظة االحصا ية للعلول االعتاااية ( )SPSSوتم الءصول ال النتا ج التالية :
أوال  :النتائج المتعلقة بالسؤال االول والي نصه  :ظا درعة تقويم الاعلاير لكتاب األحياء العاظة للصا التاسس األساسد؟
لألعابة ار هذا السؤال اسخدظت الااحثة الاتوس ات الءسابية االيءرافات الاعيارية والنسب الائوية لتءديد درعة تقويم
الاعلاير لكتاب األحياء العاظة ل وياير الجدول رقم ( )9النتا ج الاتعلقة بالسؤال االول ل
ظالح ة  :ظنخفض ≤ (أقل ظر  ، )% 05ظتوسط ≤ ( - % 05أقل ظر  ، )% 75ظرتفس ≤ (أكثر ظر )% 75ل
الجدول رقم ( :)0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على كل فقرة من فقرات
االستبانة
المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعيار

المئوية

0.85

%22

ظتوسط

%24

ظتوسط
ظتوسط

#

الـفــقـــرة

0

غالف الكتاب الخارعد ظلفت لاليتااه

3.27

9

يوعد االقة بير الرسول ال الغالف وظادة الكتاب

3.18

1.05

3

يخلو الكتاب ظر األخ اء الا اعية

3.47

0.81

%22

4

غالف الكتاب ظناسب الستخدال ال لاة

3.37

0.77

%26

ظتوسط

0

حجم خط طاااة الكتاب ظناسب بءي تس ل قراءته

4.55

0.54

%20

ظرتفس

2

يوايةاالوراق عيدة ال تتلا بس ولة

3.98

0.55

%72

ظرتفس

4.04

0.69

%65

ظرتفس

4.47

0.76

%62

ظرتفس

7
6
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الرسول واالشكال التوضيءية فد الكتاب تسااد التلايذ ال ف م
الاوضواات الاتعلقة ب ا
يارز الكتاب الاعلوظات الا اة ظثل اناوير الوحدات
والاالح ات بءي يكتا ا بخط كاير

التقدير
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تعرض الاقدظة أهداف الكتاب العاظة

3.98

0.68

%80

ظرتفس

05

يوعد فد بداية كل وحدة ظقدظة خاصة ظناساة

3.73

0.87

%75

ظرتفس

00

تتنار الاقدظة ارشاطات خاصة بال الب

3.02

0.88

%60

ظتوسط

09

تثير الاقدظة دافعية الاتعلم لدراسة ظوضواات الكتاب

3.22

0.81

%64

ظتوسط

03

تعرض الاقدظة أفكارا ااظة تتعلذ باادة الكتاب

3.63

0.98

%73

ظرتفس

04

ت لب الاقدظة ظر العلم الاساهاة فد تقويم الكتاب

3.00

1.25

%25

ظتوسط

00

ظادة الكتاب العلاية حديثة تتناسب ظس الت ور العلاد

4.06

0.83

%60

ظرتفس

02

ظادة الكتاب العلاية ظال اة لتءقيذ أهداف الكتاب

3.90

0.90

%76

ظرتفس

07

ظادة الكتاب العلاية تناسب قدرات ال لاة العقلية

3.29

0.90

%22

ظتوسط

06

ظادة الكتاب العلاية ظرتا ة بءياة ال الب اليوظية

3.71

0.92

%74

ظرتفس

2.71

1.03

%04

ظتوسط

2.82

0.95

%57

ظتوسط

3.65

1.28

%72

ظرتفس

3.41

094

%68

ظتوسط

3.63

0.82

%73

ظرتفس

94

تتنار ظادة الكتاب العلاية ظجاالت األحياء الاختلفةل

4.43

0.64

%88

ظرتفس

90

ياكر اتااع أسايلب تدريس ظتنواة فد تعليم ظادة الكتاب العلاية

4.33

0.68

%87

ظرتفس

4.06

0.81

%81

ظرتفس

97

األيش ة الاعروضة واقعية وظاكنة الت ايذ

3.84

0.81

%77

ظرتفس

96

تثير اساليب الكتاب دافعية ال الب للتعلم الذاتد

3.02

0.73

%60

ظتوسط

92

تتناسب اساليب الكتاب ظس الاوضواات الاوعودة فيه

3.71

0.67

%74

ظرتفس

35

التعلياات الارفقة باأليش ة كافية الظكايية القيال ب ا

3.80

0.85

%76

ظرتفس

30

النش ة الاعروضة تتيح لل الب الاشاركة فد تنفيذها

3.67

0.82

%73

ظرتفس

39

ترااد األيش ة خصا ص ال لاة الذير سيقوظون ب ا

3.24

0.79

%65

ظتوسط

33

يست يس ال لاة اعراء التجارب واأليش ة بايفس م

3.14

0.85

%62

ظتوسط

34

تءقذ األيش ة والوسا ل األهداف العلاية الاءددة ل ا

3.76

0.71

%75

ظرتفس

30

يتناول الكتاب دور العلم فد خدظة الاجتاس

3.22

1.10

%64

ظتوسط

02
95
90
99
93

92

353

ظادة الكتاب العلاية ت تم بتوعيه ال الاالختيار ظ نة ذات صلة
باألحياء
ظادة الكتاب العلاية ترااد الفروق الفردية بير ال لاة
يوعد فد ي اية كل وحدة ظلخص ظناسب يسااد ال زيادة ف م
ال الب للوحدة
االظثلة الواردة فد الكتاب كافية لتعزيز ف م ال الب لاادة الكتاب
العلاية
تعتاد ظادة الكتاب العلاية ال

الاعلوظات والخارات السابقة

لل الب التد وردت فد الصفوف السابقة

التجارب واأليش ة الاوعودة فد الكتاب تسااد فد تناية التفكير
العلاد لدى ال لاة
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يارز الكتاب دور التكنولوعيا فد خدظة رفاهية االيسان

3.12

0.86

%62

ظتوسط

37

ياير الكتاب أهاية ظادة األحياء ودورها فد الاواد األخرى

3.53

1.01

%70

ظرتفس

36

تثير ظادة الكتاب اهتاال ال لاة بالتخصص فد األحياء.

3.10

0.90

%62

ظتوسط

32

يشجس الكتاب ال لاة ال تقدير دور العلم والعلااء

3.71

1.08

%74

ظرتفس

45

يثير الكتاب اهتاال ال لاة باالكتشافات العلاية

3.45

0.92

%69

ظتوسط

40

تقيس أسئلة الكتاب عايس األهداف الواردة فيه

3.88

0.82

%77

ظرتفس

49

تاتاز أسئلة الكتاب بالوضوح والدقة العلاية

3.71

078

%74

ظرتفس

43

أسئلة الكتاب ظتنواة (ظقالية  ،ظوضواية للللل الخ )

4.14

0.80

%83

ظرتفس

44

ترااد أسئلة الكتاب الفروق الفردية بير ال لاة

3.71

0.76

%74

ظرتفس

40

تسااد أسئلة الكتاب فد تعزيز ف م ال الب لاوضوع الدرس

3.94

0.76

%78

ظرتفس

42

تتوزع أسئلة الكتاب ال الوحدات بشكل ظناسب

3.98

0.65

%80

ظرتفس

47

تتدرج أسئلة الكتاب ظر الس ل ال الصعب

3.59

0.96

%71

ظرتفس

46

أسئلة الكتاب س لة االلفاظ ياكر لل الب أن يف ا ا بس ولة

3.65

066

%73

ظرتفس

3.63

0.72

%73

ظرتفس

3.55

1.33

%71

ظرتفس

2.75

1.13

%55

ظتوسط

3.29

1.03

%66

ظتوسط

3.41

0.88

%68

ظتوسط

3.27

0.85

%66

ظتوسط

3.14

1.31

%63

ظتوسط

4.04

0.72

%60

ظرتفس

2.29

1.12

%42

ظنخفض

3.14

1.28

%23

ظتوسط

3.39

0.70

%26

ظتوسط

42
05
00
09
03
04
00
02
07
06
02

354

تشال أسئلة الكتاب ظجاالت التعلم الاختلفة (الاعرفية،
النفسءركية ،والوعدايية(
ادد الءصص الاخصصة لاادة األحياء تكفد الي اء الاادة
الاءددة فد الفصل الدراسد الواحد
يءدد الكتاب حصصا كافية لتنفيذ األيش ة للكتابل
ياكر اعراء األيش ة والتجارب الاقترحة خالل وقت الءصة
الصفية
ظادة الكتاب ظوزاة ال الفصلير الدراسيير بشكل ظتوازن
ترااد األيش ة الاوعودة فد الكتاب الايئة ال ايعية التد تتواعد
في ا الادرسة
يوعد فد الادرسة ظختار بءي

ياكر تنفيذ األيش ة والتجارب

الواردة فد الكتاب
التءارب واأليش ة الاوعودة فد الكتاب تتناسب ظس الاءتوى
العلاد فيه
الاواد واألدوات الالزظة لتنفيذ االيش ة والتجارب كافية العدد باا
يتناسب ظس ادد ال لاة
يوعد فد الادرسة وسا ل تعلياية تسااد فد تنفيذ األيش ة (تلفاز
،فيديو  ،آلة تصوير لللل الخ)
يخلو الكتاب ظر األخ اء اللغويةل
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تتناسب الصياغة اللغوية للكتاب ظس ظستوى ال الب

3.63

0.66

%73

ظرتفس

20

يست يس ال الب ف م التعلياات الاوعودة فد الكتاب

3.59

0.88

%79

ظرتفس

29

الجال الواردة فد الكتاب قصيرة تركز ال الاعايد الاقصودة

3.43

0.81

%26

ظتوسط

3.55

0.39

%71

الدرجة الكلية

مرتفع

يتنح ظر الجدول رقم ( ) 9أااله أن الدرعة الكلية ال فقرات االستااية ككل كايت ظرتفعة بالنساة لتقديرات الاعلاير فد
درعة تقويا م لكتاب األحياء للصا التاسس األساسد كاا أن الفقرات (، 90 ، 06 ، 02 ، 00 ، 03 ، 05 ، 2 ، 6 ، 7 ، 2 ، 0
05 ، 42 ، 46 ، 47 ، 42 ، 40 ، 44 ، 43 ، 49 ، 40 ، 32 ، 36 ، 37 ، 34 ، 30 ، 35 ، 92 ، 97 ، 92 ،90 ، 94 ، 93
 )20 ، 25 ، 02 ،كان تقديرها ظرتفعا فد درعة تقويم كتاب األحياء للصةا التاسس األساسد ظر وع ة ي ر الاعلاير بيناا الفقرات
(06 ، 00 ، 04 ، 03 ، 09 ، 00 ، 45 ، 32 ، 30 ، 33 ، 39 ، 96 ، 99 ، 95، 02 ، 07 ، 04 ، 09 ، 00 ، 4 ، 3 ، 9 ، 0
 )29 ، 02 ،كان تقديرها ظتوسة ا فد درعة تقويم كتاب األحياء للصةا التاسس األساسد ظر وع ة ي ر الاعلاير ،أظا الفقرة ( 07
) فقد كان تقديرها ظنخفض فد درعة تقويم كتاب األحياء للصا التاسس األساسد ظر وع ة ي ر الاعلاير ل
وترى الااحثة أن يتا ج الدراسةةة أن الدرعة الكلية لتقويم الاعلاير لكتاب األحياء الذي يدرس للصةةا التاسةةس األسةةاسةةد فد
األردن كايت االية ،وهذا دليل ال التجربة األرديية فد وضةةةةةس الاناهج وتصةةةةةايا ا هد تجربة غنية وذات ظسةةةةةتوى اال يوازي
تجارب الدول والاؤسسات العريقةل
النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤؤال الثاني  :ظا درعة تقويم ظعلاد األحياء لكتاب األحياء للصةةةةا التاسةةةةةس األسةةةةاسةةةةةد فد الاجاالت التالية:
(الا ر العال للكتاب ،ظقدظة الكتاب ،ظءتوى الكتاب ،الوسةةا ل واأليش ة ة الاوعودة فد الكتاب ،ظسةةاهاة الكتاب فد تناية اتجاهات
ال لاة يءو األحياء ،وسةةةا ل التقويم الاتنةةةانة فد الكتاب ،ظالءظة ادد الءصةةةص للاءتوى ،ظالءظة االيشةةة ة والتجارب الظكايات
الادرسة والايئة الاءي ة ،ظناساة لغة الكتاب)؟
لألعابة ار هذا السةؤال اسةخدظت الااحثة الاتوسة ات الءسةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم
الاعلاير لكتاب األحياء العاظة فد الاجاالت الواردة ل وتاير الجداول رقم ( )6 ، 7 ، 2 ، 0 ، 4 ، 3النتا ج الاتعلقة بالسؤال الثايد
ل
أوالا :مجال المظهر العام للكتاب :
اسةةتخرعت الاتوس ة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات
الاجال ل والجدول اآلتد ( )3ياير النتا ج :
الجدول رقم ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال المظهر العام
للكتاب
الـفــقـــرة

#

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعيار

النسبة المئوية

التقدير

1

غالف الكتاب الخارعد ظلفت لاليتااه

3.27

0.85

%66

ظتوسط

9

يوعد االقة بير الرسول ال الغالف وظادة الكتاب

3.18

1.05

%64

ظتوسط

3

يخلو الكتاب ظر األخ اء الا اعية

3.47

0.81

%69

ظتوسط

4

غالف الكتاب ظناسب الستخدال ال لاة

3.37

0.77

%67

ظتوسط

355
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0

حجم خط طاااة الكتاب ظناسب بءي تس ل قراءته

4.55

0.54

%91

ظرتفس

2

يوايةاالوراق عيدة ال تتلا بس ولة

3.98

0.55

%79

ظرتفس

4.04

0.69

%81

ظرتفس

4.47

0.76

%89

ظرتفس

30.3

1022

%76

7
6

الرسول واالشكال التوضيءية فد الكتاب تسااد
التلايذ ال ف م الاوضواات الاتعلقة ب ا
يارز الكتاب الاعلوظات الا اة ظثل اناوير
الوحدات والاالح ات بءي يكتا ا بخط كاير
الدرجة الكلية

مرتفع

يتنةةةةةةح ظر الجةدول رقم ( 3أااله أن الةدرعةة الكليةة ال ظجةال الا ر العةال للكتةاب كايت ظرتفعة حي كايت الدرعة
الكلية للاجال ( 3072والنسةةةةةةاة الائوية ( )%72ل وقد كايت الفقرات ذات االرقال ( )6 ، 7 ، 2 ، 0 ،4ذات تقدير ظرتفس بيناا
الفقرات ( )3 ، 9 ،0كايت ذات تقدير ظتوسطل
ثانياا :مجال مقدمة الكتاب :
اسةةتخرعت الاتوس ة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات
الاجال ل والجدول اآلتد ( )4ياير النتا ج :
الجدول رقم ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال مقدمة للكتاب
الفقرة

#

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعيار

النسبة المئوية

التقدير

0

تعرض الاقدظة أهداف الكتاب العاظة

3.98

0.68

%72

ظرتفس

9

يوعد فد بداية كل وحدة ظقدظة خاصة ظناساة

3.73

0.87

%70

ظرتفس

3

تتنار الاقدظة ارشاطات خاصة بال الب

3.02

0.88

%25

ظتوسط

3.22

0.81

%24

ظتوسط

0

تعرض الاقدظة أفكارا ااظة تتعلذ باادة الكتاب

3.63

0.98

%73

ظرتفس

2

ت لب الاقدظة ظر العلم الاساهاة فد تقويم الكتاب

3.00

1.25

%25

ظتوسط

3043

1015

%93

4

تثير الاقدظة دافعية الاتعلم لدراسة ظوضواات
الكتاب

الدرجة الكلية

متوسط

يتنةةةةةةح ظر الجدول رقم ( )4أااله أن الدرعة الكلية ال ظجال ظقدظة الكتاب كايت ظتوسةةةةةة ة حي كايت الدرعة الكلية
( )3043والنسةةةةةةاة الائوية ( )%22ل وقد كايت تقديرات الاعلاير للفقرات ( )0 ، 9 ، 0ظرتفعة بيناا الفقرات ( )2 ، 4 ،3كايت
ظتوس ةل
ثالثاا :مجال محتوى الكتاب :
اسةةتخرعت الاتوس ة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات
الاجال ل والجدول اآلتد ( )0ياير النتا ج :
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الجدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال محتوى للكتاب
المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعيار

المئوية

0

ظادة الكتاب العلاية حديثة تتناسب ظس الت ور العلاد

4.06

0.83

%60

ظرتفس

9

ظادة الكتاب العلاية ظال اة لتءقيذ أهداف الكتاب

3.90

0.90

%76

ظرتفس

3

ظادة الكتاب العلاية تناسب قدرات ال لاة العقلية

3.29

0.90

%22

ظتوسط

4

ظادة الكتاب العلاية ظرتا ة بءياة ال الب اليوظية

3.71

0.92

%74

ظرتفس

2.71

1.03

%04

ظتوسط

2.82

0.95

%56

ظتوسط

3.65

1.28

%73

ظرتفس

3.41

0.94

%68

ظتوسط

3.63

0.82

%73

ظرتفس

4.43

0.64

%88

ظرتفس

3059

2030

%71

مرتفع

#

0
2
7
6
2
05

الفقرات

ظادة الكتاب العلاية ت تم بتوعيه ال الب الختيار ظ نة
ذات صلة باألحياء
ظادة الكتاب العلاية ترااد الفروق الفردية بير ال لاة
يوعد فد ي اية كل وحدة ظلخص ظناسب يسااد ال
زيادة ف م ال الب للوحدة
االظثلة الواردة فد الكتاب كافية لتعزيز ف م ال الب لاادة
الكتاب العلاية
تعتاد ظادة الكتاب العلاية ال الاعلوظات والخارات
السابقة لل الب التد وردت فد الصفوف السابقة
تتنار ظادة الكتاب العلاية ظجاالت األحياء الاختلفة (
الفيزياء  ،الكياياء  ،األحياء )
الدرجة الكلية

التقدير

يتنةةةةةةح ظر الجةدول رقم ( ) 0أااله أن الةدرعةة الكليةة ال ظجةال ظءتوى الكتةاب كةايةت ظرتفعة وقد كايت الدرعة الكلية
( )3002أظا النساة الائوية فقد كايت ( )%71ل وقد كايت الفقرات ( )05 ، 2 ، 7 ، 4 ، 9 ، 0ذات تقدير ظرتفس بيناا كايت الفقرات
( )6 ، 2 ، 0ذات تقدير ظتوسطل
رابعاا :مجال االنشطة والوسائل واالساليب الواردة في الكتاب :
اسةةتخرعت الاتوس ة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات
الاجال ل والجدول اآلتد ( (2ياير النتا ج :
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الجدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال االنشطة
والوسائل واالساليب في الكتاب
المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعيار

المئوية

4.33

0.68

%87

ظرتفس

4.04

0.72

%81

ظرتفس

3

األيش ة الاعروضة واقعية وظاكنة الت ايذ

3.84

0.81

%77

ظرتفس

4

تتناسب اساليب الكتاب ظس الاوضواات الاوعودة فيه

3.71

0.67

%74

ظرتفس

0

التعلياات الارفقة باأليش ة كافية الظكايية القيال ب ا

3.80

0.85

%72

ظرتفس

2

النش ة الاعروضة تتيح لل الب الاشاركة فد تنفيذها

3.67

0.82

%73

ظرتفس

7

ترااد األيش ة خصا ص ال لاة الذير سيقوظون ب ا

3.24

0.79

%20

ظتوسط

6

يست يس ال لاة اعراء التجارب واأليش ة بايفس م

3.14

0.85

%23

ظتوسط

2

تءقذ األيش ة والوسا ل األهداف العلاية الاءددة ل ا

3.76

0.71

%70

ظرتفس

30.3

0.76

%.5

مرتفع

#
0
9

الفقرات
ياكر اتااع أسايلب تدريس ظتنواة فد تعليم ظادة الكتاب
العلاية
التجارب واأليش ة الاوعودة فد الكتاب تتناسب ظس
الاءتوى العلاد فيه

الدرجة الكلية

التقدير

يتنةةةح ظر الجدول رقم ( )2أااله أن الدرعة الكلية ال ظجال االيشةةة ة والوسةةةا ل واالسةةةاليب كايت ظرتفعة حي كايت
الدرعة الكلية ( )3073أظـةةـةةا النساة الائوية فقد كايـةةـةةت ( )%70وقد كان تقدير الفقرات ( )2 ، 2 ، 0 ، 4 ، 3 ، 9 ، 0ظرتفعا بيناا
كان تقدير الفقرات ( )6 ، 7ظتوس ا ل
خامساا :مجال تنمية الكتاب التجاهات الطلبة نحو العلم والعلماء:
اسةةتخرعت الاتوس ة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات
الاجال ل والجدول اآلتد ( )7ياير النتا ج :
الجدول رقم ( :).المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال تنمية اتجاهات
الطلبة نحو العلم والعلماء
المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعيار

المئوية

0

يتناول الكتاب دور العلم فد خدظة الاجتاس

3.22

1.10

%64

ظتوسط

9

يارز الكتاب دور التكنولوعيا فد خدظة رفاهية االيسان

3.12

0.86

%62

ظتوسط

3.53

1.01

%71

ظرتفس

#

3
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4

تثير ظادة الكتاب اهتاال ال لاة بالتخصص فد احد

3.10

0.90

%62

ظتوسط

0

يشجس الكتاب ال لاة ال تقدير دور العلم والعلااء

3.71

1.08

%74

ظرتفس

2

يثير الكتاب اهتاال ال لاة باالكتشافات العلاية

3.45

0.92

%69

ظتوسط

4.06

0.81

%81

ظرتفس

تثير اساليب الكتاب دافعية ال الب للتعلم الذاتد

3.02

0.73

%60

ظتوسط

الدرجة الكلية

30.3

2033

%68

7
6

األحياء االخرى

التجارب واأليش ة الاوعودة فد الكتاب تسااد فد تناية
التفكير العلاد لدى ال لاة

متوسط

يتنةةةةةةح ظر الجةدول رقم ( )7أااله أن الةدرعةة الكليةة ال ظجةال تنايةة اتجاهات ال لاة يءو العلم والعلااء كايت ظرتفعة
حي كايت الدرعة الكلية ( (3076والنسةةةةةةاة الائوية ( )%26وقد كان تقدير الفقرات ( )7 ، 0 ، 3ظرتفعا بيناا كان تقدير الفقرات
( )6 ، 2 ، 4 ، 9 ،0ظتوس ا ل
سادساا :مجال اسئلة الكتاب ووسائل التقويم:
اسةةتخرعت الاتوس ة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات
الاجال ،والجدول اآلتد ( )6ياير النتا ج :
الجدول رقم ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال أسئلة الكتاب
المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعيار

المئوية

0

تقيس أسئلة الكتاب عايس األهداف الواردة فيه

3.88

0.82

%76

ظرتفس

9

تاتاز أسئلة الكتاب بالوضوح والدقة العلاية

3.71

0.78

%74

ظرتفس

3

أسئلة الكتاب ظتنواة (ظقالية ،ظوضواية للللل الخ)

4.14

0.80

%63

ظرتفس

4

ترااد أسئلة الكتاب الفروق الفردية بير ال لاة

3.71

0.76

%74

ظرتفس

3.94

0.76

%72

ظرتفس

2

تتوزع أسئلة الكتاب ال الوحدات بشكل ظناسب

3.98

0.65

%65

ظرتفس

7

تتدرج أسئلة الكتاب ظر الس ل ال الصعب

3.59

0.96

%70

ظرتفس

3.65

0.66

%73

ظرتفس

3.63

0.72

%79

ظرتفس

3032

2034

%76

#

0

6
2

الفقرات

تسااد أسئلة الكتاب فد تعزيز ف م ال الب لاوضوع
الدرس

أسئلة الكتاب س لة االلفاظ ياكر لل الب أن يف ا ا
بس ولة
تشال أسئلة الكتاب ظجاالت التعلم الاختلفة (الاعرفية
 ،النفسءركية  ،والوعدايية)
الدرجة الكلية

التقدير

مرتفع

يتنةةةح ظر الجدول رقم (  ) 6أااله أن الدرعة الكلية ال ظجال اسةةةئلة الكتاب ووسةةةا ل التقويم كايت ظرتفعة حي كايت
الدرعة الكلية ( )3065والنساة الائوية ( )%76وقد كان تقدير فقرات الاجال عايع ا ظرتفعال
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سابعاا :مجال مالءمة عدد الحصص لمحتوى الكتاب:
اسةةتخرعت الاتوس ة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات
الاجال ل والجدول اآلتد ( )2ياير النتا ج :
الجدول رقم ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال مالءمة عدد
الحصص للمحتوى
#
0
9
3
4

الفقرات
ادد الءصص الاخصصة لاادة األحياء تكفد الي اء الاادة
الاءددة فد الفصل الدراسد الواحد
يءدد الكتاب حصصا كافية لتنفيذ األيشط
ياكر اعراء األيش ة والتجارب الاقترحة خالل وقت
الءصة الصفية
ظادة الكتاب ظوزاة ال الفصلير الدراسيير بشكل ظتوازن
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعيار

المئوية

3.55

1.33

%70

ظرتفس

2.75

1.13

%00

ظتوسط

3.29

1.03

%66

ظتوسط

3.41

0.88

%68

ظتوسط

3005

1023

%65

التقدير

متوسط

يتنح ظر الجدول رقم ( )2أااله أن الدرعة الكلية ال ظجال ظالءظة ادد الءصص للاءتوى كايت ظتوس ة حي كايت
الدرعة الكلية ( )3090والنساة الائوية ( )%20وقد كان تقدير الفقرة ( )0ظرتفعا بيناا كان تقدير الفقرات ( )4 ، 3 ، 9ظتوس ال
ثامناا :مجال مالءمة االنشطة والتجارب المكانات المدرسة والبيئة المحيطة:
اسةةتخرعت الاتوس ة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات
الاجال ل والجدول اآلتد (  ) 05ياير النتا ج :
الجدول رقم ( :)12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال مالءمة االنشطة
والتجارب المكانات المدرسة والبيئة المحيطة
#
0
9
3
4

الفقرات
ترااد األيش ة الاوعودة فد الكتاب الايئة ال ايعية التد
تتواعد في ا الادرسة
يوعد فد الادرسة ظختار بءي

ياكر تنفيذ األيش ة

والتجارب الواردة فد الكتاب
الاواد واألدوات الالزظة لتنفيذ االيش ة والتجارب كافية
العدد باا يتناسب ظس ادد ال لاة
يوعد فد الادرسة وسا ل تعلياية تسااد فد تنفيذ
األيش ة ( تلفاز ،فيديو  ،آلة تصوير لللل الخ )
الدرجة الكلية

360

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعيار

المئوية

3.27

0.85

%65

ظتوسط

3.14

1.31

%23

ظتوسط

2.29

1.12

%42

ظنخفض

3.14

1.28

%29

ظتوسط

0035

1.14

%53

التقدير

متوسط
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يتنةةةةح ظر الجدول رقم ( )05أااله أن الدرعة الكلية ال ظجال ظالءظة االيشةةةة ة والتجارب الظكايات الادرسةةةةة والايئة
الاءي ة كايت ظتوسة ة وقد كايت الدرعة الكلية ( )9020أظا النسةةاة فكايت ()%02ل وقد كان تقدير الفقرات  )4 ، 9 ، 0ظتوسة ا
بيناا كان تقدير الفقرة ( )3ظنخفنال
تاسعاا :مجال مناسبة لغة الكتاب :
اسةةتخرعت الاتوس ة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات
الاجال ل والجدول اآلتد ( )00ياير النتا ج :
الجدول رقم ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال مناسبة لغة
الكتاب
#
0
9
3
4

الفقرات
يخلو الكتاب ظر األخ اء اللغوية
تتناسب الصياغة اللغوية للكتاب ظس ظستوى
ال الب
يست يس ال الب ف م التعلياات الاوعودة فد
الكتاب
الجال الواردة فد الكتاب قصيرة تركز ال
الاعايد الاقصودة
الدرجة الكلية

االنحراف

النسبة

المعيار

المئوية

3.39

0.70

%68

ظتوسط

3.63

0.66

%72

ظرتفس

3.59

0.88

%79

ظرتفس

3.43

0.81

%26

ظتوسط

3051

0.76

%.2

المتوسط الحسابي

التقدير

مرتفع

يتنةةةةةةح ظر الجةدول رقم ( ) 00أااله أن الةدرعةة الكلية ال فقرات ظجال ظناسةةةةةةاة لغة الكتاب كايت ظرتفعة حي كايت
الدرعة الكلية ( )3000أظا النساـــة الائوية فقــد كايت ( )%70وقد كان تقدير الفقرات ( )3 ، 9ظرتفعا بيناا كان تقدير الفقرات (،0
 )4ظتوس ال
وترى الاةةاحثةةة فياةةا يتعلذ باجةةاالت تقويم الكتةةاب الاختلفةةة ،فقةةد أظ رت النتةةا ج أن الاجةةاالت :األول ،الثةةال ة  ،الرابس،
الخاظس ،السةةةةادس ،والتاسةةةةس كان تقديرها ظرتفعا وهد (الا ر العال للكتاب ،ظءتوى الكتاب ،الوسةةةةا ل واأليشةةةة ة الاوعودة فد
الكتاب ،ظسةةةةةاهاة الكتاب فد تناية اتجاهات ال لاة يءو األحياء ،وسةةةةةا ل التقويم الاتنةةةةةانة فد الكتاب ،ظناسةةةةةاة لغة الكتاب) ال
التوالد فياا كايت الاجاالت :الثايد ،التاسةةةةس ،والثاظر وهد ال التوالد (ظقدظة الكتاب ،ظالءظة ادد الءصةةةةص للاءتوى ،ظالءظة
االيشةةةة ة والتجارب الظكايات الادرسةةةةة والايئة الاءي ة) ذات تقدير ظتوسةةةةط ،حي أن الاجال الثاظر كان أقل الاجال تقديرا وهو
ظتعلذ باالءظةة األيشةةةةةة ةة والتجةارب الواردة فد الكتةاب الظكةايةات الادرسةةةةةةة والايئة الاءلية ،وهذه النتيجة ظعقولة عدا ي را لقلة
اظكايات الادارس األرديية وقلة الوسا ل والاختارات الاوعودة في ال
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :هل توعد فروق ذات داللة احصا ية ال ظستوى الداللة ( )5050≤ فد ظستوى تقويم الاعلاير
لكتاب األحياء للصا التاسس األساسد تعزى لاتغير عنس الاعلم؟
لالعابة ار هذا السةؤال اسةتخدل الااحثة اختاار (ت) لاجاواتير ظستقلتير(  ( Independent-t -testويوضح الجدول
رقم ( )09يتا ج السؤال الثال :
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الجدول رقم ( :)10نتائج اختبار ( ت ) لمجموعتين مستقلتين بالنسبة لمتغير الجنس
اناث

ذكور
المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

3002

50454

3004

50370

قيمة ( ت )

مستوى الداللة

50944

506

قياة (ف الجدولية ≤ * )3023دالة احصا يا اند ظستوى الداللة ()5050≤ 
يتنةةةح ظر الجدول أااله أيه ال توعد فروق ذات داللة احصةةةا ية فد درعة تقدير الاعلاير فياا يتعلذ بتقويم كتاب األحياء
العاظة للصةا التاسةس االسةاسةد بلواء القويسةاة تعزى لاتغير الجنس ل وذلك ألن ظسةتوى الداللة االحصةا ية (  ) 506وهد أكار ظر
()5050ل
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  :هل توعد فروق ذات داللة احصا ية ال ظستوى الداللة ( )5050≤ فد ظستوى تقويم الاعلاير
لكتاب األحياء للصا التاسس األساسد تعزى لاتغير الاؤهل العلاد للاعلم؟
لالعابة ال هذا السؤال استخدظت الااحثة تءليل التااير االحادي )(One Way ANOVA
ويوضح الجدول رقم ( )03يتا ج السؤال الرابس :
الجدول رقم  :)13نتائج تحليل التباين االحاد لمتغير المؤهل العلمي للمعلم
مصدر التباين

مجموع المربعات
االنحرافات

درجات الحرية

متوسط
االنحرافات

بير الاجاواات

50004

9

50907

داخل الاجاواات

20290

46

50044

المجموع

.0439

52

قيمة ( ف )
00763

مستوى
الداللة *
5007

قياة (ف الجدولية ≤ * )3023دالة احصا يا اند ظستوى الداللة ()5050≤ 
يتنح ظر الجدول اااله ان قياة الداللة ( )5007وهد أكار ظر ( )5050وهذا يعند ايه ال توعد فروق ذات داللة احصا ية
فد درعة تقويم الاعلاير لكتاب األحياء للصا التاسس األساسد تعزى لاتغير الاؤهل العلاد للاعلمل
النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤؤؤال الخامس  :هل توعد فروق ذات داللة احصةةةةةا ية ال ظسةةةةةتوى الداللة ( )5050≤ فد ظسةةةةةتوى تقويم
الاعلاير لكتاب األحياء للصا التاسس األساسد تعزى لاتغير ادد سنوات الخارة للاعلم؟
لالعابة ال هذا السؤال استخدل الااحثة تءليل التااير االحادي ((One Way ANOVA
ويوضح الجدول رقم (  ) 04يتا ج السؤال الخاظس :
الجدول رقم ( :)14نتائج تحليل التباين االحاد لمتغير عدد سنوات الخبرة للمعلم
مصدر التباين

مجموع المربعات
االنحرافات

درجات الحرية

متوسط
االنحرافات

بير الاجاواات

50352

9

50003

داخل الاجاواات

70035

46

50042

المجموع

.0439

52

قيمة ( ف )
00592

مستوى
الداللة *
5032

قياة (ف الجدولية ≤ * )3023دالة احصا يا اند ظستوى الداللة ()5050≤ 
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يتنح ظر الجدول اااله ان قياة الداللة ( )5032وهد أكار ظر ( )5050وهذا يعند أيه ال توعد فروق ذات داللة احصا ية
فد درعة تقويم الاعلاير لكتاب األحياء للصا التاسس األساسد تعزى لاتغير ادد سنوات الخارة للاعلم ل
النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤؤال السؤؤؤؤاد  :هل توعد فروق ذات داللة احصةةةةا ية ال ظسةةةةتوى الداللة ( )5050≤ فد ظسةةةةتوى تقويم
الاعلاير لكتاب األحياء للصا التاسس األساسد تعزى لاتغير ادد الدورات التدرياية التد شارب ب ا الاعلم؟
لفءص هذه الفرضية استخدل الااحثة تءليل التااير االحادي ((One Way ANOVA
ويوضح الجدول رقم (  )00يتا ج السؤال السادس :
الجدول رقم ( :)15نتائج تحليل التباين االحاد لمتغير الدورات التدريبية التي شارك بها المعلم
مصدر التباين

مجموع المربعات
االنحرافات

درجات الحرية

متوسط
االنحرافات

بير الاجاواات

50992

3

505729

داخل الاجاواات

70957

47

50003

المجموع

.0439

52

قيمة ( ف )

مستوى
الداللة *

50427

5026

قياة (ف الجدولية ≤ * )3023دالة احصا يا اند ظستوى الداللة ()5050≤ 
يتنةةةةةةح ظر الجةةدول اااله ان قياةةة الةةداللةةة (  ) 5026وهد أكار ظر ( )5050وهةةذا يعند أيةةه ال توعةةد فروق ذات داللةةة
احصةةةا ية فد درعة تقويم الاعلاير لكتاب األحياء للصةةةا التاسةةةس األسةةةاسةةةد تعزى لاتغير ادد الدورات التدرياية التد شةةةارب ب ا
الاعلم.
وفياا يتعلذ بأسةةئلة الدراسةةة ( )2-3فترى الااحثة أن يتا ج الدراسةةة الاتعلقة بفرضةةيات الدراسةةة األربعة أشةةارت ال ادل
وعود تأثير لكل ظر :عنس الاعلم ،الاؤهل العلاد ،سةةةةنوات الخارة ،وادد الدورات التدرياية التد شةةةةارب ب ا الاعلم ال ظسةةةةتوى
تقدير الاعلاير لكتاب األحياء للصةةا التاسةةس األسةةاسةةد ،وهذا يعند أن كتاب األحياء للصةةا التاسةةس األسةةاسةةد قد حاز ال تقدير
الاعلاير بغض الن ر ار الاتغيرات التد تنةاوات ةا الةدراسةةةةةةة وهد :الجنس ،والاؤهةل العلاد ،وسةةةةةةنوات الخارة ،واةدد الةةدورات
التةدريايةة التد شةةةةةةارب ب ةا الاعلم ،وهةذا اياا يدل ال ظدى ظالءظة هذا الكتاب فد الاجاالت التد عرى تقييا ا كاا يدل ال خارة
الكادر األرديد وسعة اطالاه فد ظجال تصايم الاناهج والكتب الادرسيةل

االستنتاجات :
فد ضوء أهداف الدراسة وأسئلت ا ويتا ج ا فان الااحثة ياكر أن يستنتج ظا يلد :
 أن كتاب األحياء للصا التاسس األساسد فد األردن ظال م لالستخدال حي كايت تقديرات الاعلاير التقيياية للكتاب االية ل اةدل وعود فروق هةاظةة بير تقةديرات الاعلاير والاعلاةات فد تقويم كتةاب األحياء تعزى للخارة أو الاؤهل العلاد الدوراتالتدرياية التد شارب ب ا الاعلم أو عنس الاعلم ل
 -ظراااة الايئة الاءلية واظكايات الادارس الاختلفة اند تصايم ظناهج األحياء ل

التوصيات
فد ضوء يتا ج الدراسة فان الاء يوصد باا يلد:
 -اشراب الاعلاير والاشرفير فد وضس وتصايم الكتاب الادرسد كوي م الذير سينفذون هذا الكتابل
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 اعراء الازيد ظر الدراسةةةات التقوياية لكتب األحياء فد الاجاالت الاختلفة خاصةةةة ظسةةةتوى ظقرو ية الكتاب ظر قال ال لاة،تقويم الكتب ظر وع ة ي ر ال لاة  ،تءليل الاءتوى لكتب األحياء الاختلفةل
 ضةةةرورة تزويد الادارس الاختلفة بءاعات ا ظر الوسةةةا ل التعلياية النةةةرورية لتدريس الكتاب والاختارات الادرسةةةية التدتسااد فد ت ايذ الافاهيم الن رية الاوعودة فد الكتابل
 ضةةرورة أن يركز الكتاب ال ظجال اسةةتخدال اظكايات الايئة الاءلية خاصةةة فد ظل االظكايات الاادية الاتواضةةعة للادارساألردييةل

المراجع العربية :
 -أبـةو ظعيلـةذ ،سـة

()9552ل لـؤـؤدى تـؤـؤممن محتـؤـؤوى منهــاـ العلــوم لطلبــة الــصف الــساد

الوقائية واكتـسابهم لهـا فـي مـدار

لبعي مفاهيم التربية

قطـاع غـزة ،رسـالة ظاعـستير غيـر ظنشورة  ،الجاظعة اإلسالظية – غزةل

 أحاـةد ،إبـةراهيم أحاـةد ()9553ل الجـؤودة الـؤشاملة فـؤي اإلدارة التعليميـؤة والمدرسـية ،دار الوفـاء لدييا ال اااة والنشر –اإلسكندريةل
 -الاـةاز  ،خالـةد صـةالح ()9550ل تطـؤوير مـؤنهج العلـؤوم بالمرحلـؤة اإلعداديـؤة فـؤي عـؤوء معـايير تعليم العلـوم ،الاـؤتارالعلاـد التاسـس "ظعوقـات التربيـة العلايـة فـد الـوطر العربـد" الجاعيـة الاصرية للتربية العلاية ،الاجلد األولل
 الديب ،ظاعد ()9557ل مبـادئ ومهـارات التـدريس الفعـال ،ط ،0ظكتاـة آفـاق للنـشر والتوزيس ،غزة ،فلس يرل ظجلـةـةة الجـةـةودة فـةـةد التعلـةـيم العــالد ()9550ل تــصور مقتــرح لتوظيــف مبــادئ إدارة الجــودة الشاملة في المـدارالثانويـؤة بمحافظـؤؤات غـؤؤزةل ظجلـةةة الايـةةة دوريـةةة تـةةصدر اـةةر وحـةةدة الجـةةودة فد الجاظعة اإلسالظية ،الاجلد الثايد ،العدد
الثايدل
 ظجيـةـةد ،سوسـةـةر و الزيـةـةادات ،ظءاـةـةد ()9556ل الـؤـؤجودة فـؤـي التعلــيم دراســات تطبيقيــة ،ال اعة األول  ،دار صفاءللنشر ،األردنل
 اليويسكو ()0275ل التقرير النهائي للمؤتمر االقليمي الثالث لوزراء التربية والوزراء المسؤولين عن التخطيط االقتصادفي الدول العربية ،ظراكش ،الاغربل
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الدور المفقود لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الخطة الوطنية لمواجهة التطرف
The role of the Ministry of Political and Parliamentary Affairs in countering extremism
إعداد الباحث :محمود سليمان جبريل القطيشات
تخصص العلوم السياسية والعالقات الدولية – المملكة األردنية الهاشمية
Email: mahmad.solyman.dar@gmail.com

ملخص
هدفت الدراسة لتحليل أهم محاور "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف" ،وبيان دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة
الفكر المتطرف ،وهو ما أغفلته الخطة ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
ظهرت الجهود والسياسات األردنية في الحد من تأثيرات ظاهرة التطرف على األردن وذلك من خالل الخطوات التالية( :زيادة
اهتمام الخطاب السياسي تجاه التطرف واإلرهاب ،باإلضافة إلى تفعيل الدور التشريعي والمؤسسي للحد من هذه الظاهرة) .مع اإلشارة إلى إن
إغفال دور وزارة الشؤن السياسية في محاربة التطرف يبين أن واضعي الخطة أخذوا الجانب العالجي في مواجهة التطرف وهو الحل عن
طريق الصراع ،في الوقت الذي يشير الدور المؤمل لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هو في جوهره دور وقائي في مواجهة التطرف،
وتوصي الدراسة بضرورة إعالن وزارة الشؤون السياسية كعضو فاعل في الخطة الوطنية.
الكلمات الدالة :دور ،وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،مواجهة التطرف.
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The role of the Ministry of Political and Parliamentary Affairs in countering extremism

Abstract
The study aimed to analyze the most important axes of the "National Plan to Combat Extremism" and show
the role proposed by the Ministry of Political and Parliamentary Affairs in confronting extremist ideology. The
study adopted a descriptive analytical approach. (Increasing the attention of the political discourse towards
extremism and terrorism, in addition to activating the legislative and institutional role to reduce this
phenomenon). The omission of the role of the Ministry of Political Affairs in combating extremism shows that
the authors of the plan took the therapeutic side in the face of extremism, which is the solution through conflict,
while hopefully indicates the role of the Ministry of Political and Parliamentary Affairs is essentially a
preventive role in the face of extremism, The study recommends that the Ministry of Political Affairs should
be declared an active member of the national plan.

Keywords: Role, Ministry of Political and Parliamentary Affairs, Countering Extremism.

مقدمة:
تتصدر مشكلة التطرف المشهد العالمي في العقود الماضية األخيرة ،وتشكل تحديا ً مباشراً لمختلف دول العالم ،لما للتطرف من آثار على
مختلف الشرائح االجتماعية ،وخاصة فئة الشباب فهي األكثر تأثراً باألفكار المتطرفة .ويعد التطرف كطريقة في التفكير ومنهج في التعامل،
يترتب عليه نتائج خطيرة أثرت وتؤثر على حياة البشرية جمعاء ،ويعتبر اإلرهاب من إفرازات التطرف ،حيث اكتوت الكثير من الدول في
اآلونة األخيرة بنيرانه ،فمن يقدر قيمة ونعمة األمن ،ويمارس الديمقراطية واالستقرار ،يدرك بشاعة صدمة اإلرهاب وتنامي العنف.
واستجابة لتحدي التطرف وخطره على المجتمع األردني بادرت الحكومة األردنية إلصدار "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف"
انطالقا من مسئوليتها القانونية واألخالقية ،وحددت من خالل هذه الخطة األدوار المفترضة للوزارات والمؤسسات الرسمية األردنية ،وقد
استثنت الخطة "وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية" .في مؤشر خطير يعبر عن خلل في الطريقة التي ترى فيها الحكومة شكل وادوات مواجهة
التطرف .وأن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هي الجهة التي تصدر تراخيص العمل وتتواصل مع أهم مؤسسات المجتمع المدني وهي
األحزاب والجمعيات الفكرية السياسية والتي أوكلت لها الخطة العديد من المهام والواجبات كشريك للعمل الرسمي الحكومي.
ويعد األردن من بين الدول العربية التي واجهت هذه الظاهرة ،حيث أصبح اإلرهاب أحد العوامل المؤثرة في بيئة النظام
السياسي األردني ،ومقومات استقراره وأمنه ،وقد ساهمت البيئة اإلقليمية غير المستقرة في زيادة حجم التهديدات الخارجية لألردن
وزيادة خطر األيدلوجيات المتطرفة وتأثيراتها على البيئة الداخلية األمر الذي ترتب عليه زيادة تنبه صانع القرار األردني إلى ضرورة
وضع استراتيجيات خاصة في التعامل مع هذا التهديد ضمن مستويات مختلفة يتم احتواء هذه الظاهرة والتخلص منها من خالل
مراجعة التحديات التي تواجه األردن على مختلف المجاالت وتفعيل دور المسؤوليات الوطنية في تكريس مواجهة اإلرهاب والتطرف.
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فقد تعرض األردن للعديد من ال عمليات اإلرهابية منذ بداية تأسيس الدولة األردنية عبر المراحل التاريخية المختلفة ،فكانت تفجيرات
عمان عام  5002وأحداث قلعة الكرك عام  5002من أبرز التحديات والتي فرضت على صانع القرار األردني ضرورة التنبه لوضع
استراتيجية لمواجهة اإلرهاب والتطرف في ظل حالة عدم االستقرار اإلقليمي ،وتحديات البيئة الداخلية.
وقد تأثر األردن بالتحوالت الكبرى التي شهدها العالم والشرق األوسط بصورة خاصة ،مما أدى إلى ارتفاع حاد في حجم التحديات
واألخطار المحدقة باألمن الوطني األردني ،وتنوعت هذه األخطار والتهديدات الناجمة عن األوضاع في اإلقليم ،وتزايدت حدة التطرف وارتفعت
وتيرته وأشكاله ،وكذلك تصاعد الصراع المذهبي الطائفي والجهوي والمناطقي ،وارتفع حجم ونوع التدخالت الدولية في المنطقة ،وتدفق الالجئين،
وكذلك التهديدات الناتجة عن المشكالت الداخلية من سوء األحوال االقتصادية ،وارتفاع معدالت الفقر والبطالة ،وانتشار المحسوبية والواسطة،
وتفشي ظاهرة الفساد بشتى أنواعه ،مما أسهم في تشكيل البيئة الخصبة لتنامي هذه الظاهرة .وقد بادرت المملكة إلى إصدار "الخطة الوطنية
لمواجهة التطرف" عام  ،5002وأُوكلت للوزارات والمؤسسات الحكومية أدواراً في مواجهة التطرف ،وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

مشكلة الدراسة
كان األردن من الدول السباقة في الجهود الدولية السياسية والدبلوماسية لمواجهة مظاهر التطرف واإلرهاب ،وكان له الدور البارز على
الصعيدين الفكري والعسكري ،ونتيجةً لتنامي الفكر المتطرف في المنطقة عموماً .وألن األردن كان وما زال هدفا ً لعمليات المنظمات اإلرهابية،
جاءت "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف" عام  5002والتي أبرزت األدوار المنوطة بعدة جهات ،ومن هنا برزت إشكالية الدراسة حيث تم إغفال
دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،والتي هي من الناحية القانونية والعملية الحاضنة الرسمية لألحزاب السياسية والجمعيات المعنية بالشأن
السياسي والتي تتبنى على عاتقها تنمية الحياة السياسية والدعوة للمشاركة السياسية ألطياف المجتمع كافة وخاصة فئة الشباب والذين هم أكثر الفئات
عرضة واستهدافا ً للجماعات المتطرفة .وتسعى الدراسة لفحص واستجالء الدور المفترض لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة
التطرف.
أهداف الدراسة.
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
 توضيح مفهوم التطرف وأنماطه وأسبابه.
 تبيان أهم محاور الخطة الوطنية لمواجهة التطرف.
 بيان دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة الفكر المتطرف.

أسئلة الدراسة
تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:
 ما هو التطرف وما أسبابه؟
 ما هي المهام واألدوار المتضمنة في الخطة الوطنية؟
 ما دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة التطرف؟

أهمية الدارسة:
تتمثل أهمية هذه الدراسة من خالل:
 األهمية العلمية :تتضح أهمية الدراسة من خالل أهمية الموضوع الذي تناولته والمتمثل ببيان الدور الذي يمكن القيام به من قبل وزارة
الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة التطرف.
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باإلضافة إلى أنه قد تسهم هذه الدراسة بنتائجها وتوصياتها في مساعدة صانع القرار السياسي األردني عند اتخاذ أي قرار يتعلق بمكافحة
التطرف ،والوقاية منه ،أو حال مراجعة الخطة الوطنية ،مما قد يساعد في تطوير استراتيجيات وطنية شاملة لمواجهة التطرف.
 األهمية العملية :تشجيع البحث العلمي واستثمار نتائجه "األساليب والطرائق الناجعة في مواجهة التطرف" للوقاية من هذه اآلفة .وقد
تساعد هذه الدراسة أصحاب القرار من خالل المعلومات والحقائق الواردة والنتائج والتوصيات بشمول المؤسسات المعنية كافة في الخطة
الوطنية لمكافحة التطرف عند إجراء المراجعة الدورية للخطة.

حدود الدراسة
 المحددات الموضوعية :محدودية المراجع والمصادر التي تتناول موضوع الدراسة "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف" ،باإلضافة
إلى عدم تناول أي باحث لموضوع الدراسة والمتمثل بعنوانها :الدور المفقود لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الخطة الوطنية
لمواجهة التطرف.
 الحدود الزمانية :العام ( ،)5002وهو عام إطالق الخطة الوطنية لمواجهة التطرف.
 الحدود المكانية :المملكة األردنية الهاشمية.

منهجية الدراسة.
تعتمد هذه الدراسةةةةة في اإلجابة على أسةةةةئلتها على المنهج الوصةةةةفي التحليلي ،والذى يركز على دارسةةةةة الظاهرة كما هي في
الواقع ،ويقوم بوصةةةفها وصةةةفا دقيقاً "كمياً وكيفياً ،وتوضةةةيح خصةةةائصةةةها ،ودرجة ارتباطها مع الظواهر األخرى" ،وكذلك المنهج
التاريخي من خالل جمع المعلومات من "المصةةةادر والمراجع المتعددة" ،وتحليل تلك المعلومات وصةةةوالً السةةةتنتاجات منطقية حيال الدور
المسةتقبلي لوزارة الشةؤون السةياسةية والبرلمانية حال مراجعة الخطة الوطنية لمواجهة التطرف (لهلوب ،)5002 ،مع محاولة االستفادة من
منهج اسةتشةراف المسةتقبل ،حيث "بات االهتمام بالدراسةات المسةتقبلية من الضرورات التي ال غنى عنها للدول والمجتمعات والمؤسسات،
والتي لم تعد ترفا ً تأخذ به تلك الدول أو تهجره ،تسةةةتوي في ذلك الدول المتقدمة والدول النامية" ،ويسةةةهم منهج اسةةةتشةةةراف المسةةةتقبل في
التخفيف من األزمةات عن طريق التنبؤ بهةا قبةل وقوعهةا ،والتهيؤ لمواجهتهةا ،األمر الذي يؤدي إلى السةةةةةةبق والمبادرة في التعامل مع
المشكالت قبل أن تصبح كوارث (منصور.)5002 ،

الدراسات السابقة
من خالل مسةةح الدراسةةات السةةابقة في مجال عنوان وموضةةوع الدراسةةة ،تم مراجعة العديد من الدراسةةات بهدف الحصةةول على
رؤية علمية لالسترشاد بها في مجال الدراسة ،وكما يلي:
دراسةةةةةةةةة (الربيحات ،)0202 ،بعنوان "الجهود الددددوليددة في توليل السددددددل االجتمددداعي لمكدددافحدددة الفكر المتطرف
واإلرهاب" ،هدفت الدراسة إلى فهم طبيعة اإلرهاب والتطرف ،والبحث في سياقات التعاون الدولي ضد اإلرهاب وأثرها على السلم
المجتمعي ،وتوصةةةةلت إلى أن توظيف السةةةةلم المجتمعي يسةةةةهم في الحد من انتشةةةةار الفكر المتطرف واإلرهاب ،وأن قدرة المجتمع
الةةدولي على توظيف السةةةةةةلم األهلي كةةأداة في الحرب على اإلرهةةاب والتطرف بمةةا يعزز الجهود القةةانونيةةة الةةدوليةةة في محةةاربةةة
الظاهرتين.
دراسةةةة العتوم ( ،)0202بعنوان :السدددياسدددة األردنية لمكافحة اإلرهاب  .0202-0220وتوصةةةلت الدراسةةةة إلى إثبات
فرضةةيتها األسةةاسةةية القائلة :بأن السةةياسةةة األردنية لمكافحة اإلرهاب تركز على األبعاد األمنية والعسةةكرية بشةةكل أكبر من تركيزها
على األبعاد االقتصةةادية والسةةياسةةية واالجتماعية ،حيث أتضةةح للدراسةةة ومن خالل اسةةتنادها على مؤشةةرات عالمية مسةةتقلة تحظى
باحترام اكاديمي عالي ،بأن تركيز السياسة األردنية كان بشكل أكبر على البعد األمني والعسكري،
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وهو ما تمثل بزيادة األردن لمعدالت اإلنفاق العسةكري ،ومشةاركته الفاعلة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية لوجستياً
واسةةةتخباراتيا ً وعسةةةكريا ً من خالل شةةةن الضةةةربات الجوية ،وعلى صةةةعيد البعد األمني أتضةةةح االهتمام المتنامي للحكومة األردنية
بضرورة توفير األمن من خالل زيادة عدد المحطات األمنية واستحداث برامج وخطط لفرض األمن والتحصين مثل األكواخ األمنية
في المدن والمحطات األمنية على الطرق الواصةةةلة بين المدن ،وبرامج توعية وتحصةةةين ضةةةباط وأفراد جهاز األمن العام ،وأنشةةةاء
جهاز الدرك الذي يتكون من وحدات متعددة بعضها متخصص بمكافحة اإلرهاب المسلح.
دراسةةةةة (جوناثان بيردويل .)0202 ،بعنوان "بناء قدرات محلية على مسددددتول عالمي :التعاون من شبك ددددبكة المدن
القوية" .هدفت الدراسةة إلى تقصي مدى فاعلية التعاون بين الدول والمدن على المستوى العالمي في مواجهة التطرف العنيف ،كما
تنةاول البةاحةث التجربة في المملكة المتحدة في هذا المجال من خالل التعريف بالتهديد العالمي والمحلي للتطرف العنيف واإلرهاب،
ودراسةةةةةةة حةالة "االسةةةةةةتراتيجية الوقائية" التي تقوم على التحوط واالسةةةةةةتفادة من تجارب الدول األخرى ،والتعاون في المعلومات
والتجةارب ،و"برنةامج القنةاة" الةذي يعتمةد سةةةةةةياسةةةةةةة التعرف على البيئات التي يتولد فيها التطرف وعلى األخص العنيف منه .هذه
التجربة التي قدمت فوائد وعوائد ممتازة في العام  5002وحتى منتصف عام  ،5002وتناول الباحث إنشاء وتنمية "مقاربات محلية
متعددة" ،وخلصت الدراسة إلى أن العمل في مواجهة التطرف يجب أن يكون محليا بأفق عالمي ،وأن تحافظ الدول والمنظمات على
شبكة التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مواجهة التطرف ومكافحته.
ور ـددة العمـددـددل حـددوك دور اإلعـددبم واألجهـددزة األمنيـددة فـددي مكافحـددـددة اإلرهـدداب ( .)0205جـةةاءت الجهود اإلعالميـةةة
المبذولـةة للوقـةوف والتصـةدي لظـةاهرة اإلرهـةاب بكافـةة أشـةكاله مـةن خـةالل وضـةع أسـةس التعـاون والتكامـل األمنـي واإلعالمـي
لمواجهـةة اإلرهـةاب والتصـةدي لـةه ،الفتـا ً لـدور اإلعـالم الواضـح والبـارز فـي مكافحـة اإلرهـاب ثقافيـاً واجتماعياً ورافضاً لكافـة
أنـواع الفسـاد واإلرهـاب .وأن مكافحـة اإلرهـاب التــؤتي ثمارهـا إال بالتضــامن والتعـاون الصـادق والجهــود البنـاءة والتواصــل
الفعّـةال والمسـةـةتمر بـةـةين كافـةة القطاعـةـةات فـةـةي األردن السـةـةيما المؤسسـات اإلعالميــة مــع األجهــزة األمنيــة للقضــاء علــى
اإلرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله ليس على مستوى األردن فحسب بل في جميع دول العالم.
دراسة أوغلوا ) ،(KayaOglu,2008بعنوان"Terrorism and strain: an exploratory analysis of the :
impact that individual strain and negative affect have on violent behavior among trained
" .Turkish Hezbollah membersوالتي هدفت إلى اكتشاف الضغوط التي يخبرها أعضاء المنظمات اإلرهابية قبل االلتحاق
بتدريب المنظمة ،ومحاولة فهم التأثير التراكمي للضغوط على السلوك العدواني لإلرهابيين ،وأجريت الدراسة على عينة مكونة من
( )022عضواً من أعضاء حزب هللا التركي ،وتوصلت الدراسة إلى أن األفراد من حزب هللا الذين لديهم ضغوط أكثر لديهم استعداد
أكثر للعنف من اآلخرين ،كما بينت الدراسة إلى وجود عالقة بين الضغوط واإلرهاب.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
جاءت هذه الدراسة استكماالً لحالة النقص في الدراسات السابقة في موضوع مواجهة اإلرهاب والتطرف ودور المؤسسات
الحكومية في مواجهة الفكر المتطرف ،وتتميز بتحليل اإلجراءات والسياسات التي قامت بها الدولة األردنية في مجال محاربة الفكر
المتطرف واألعمال اإلرهابية التي تهدد األمن واالستقرار في المنطقة العربية واألردن ،من خالل الوقوف على اإلجراءات الوقائية
والعالجية التي سعت إلى محاربة الفكر المتطرف من الناحية الفكرية والسياسية واألمنية في سبيل الوصول إلى الحد من انتشار الفكر
المتطرف بما يعزز األمن واالستقرار في األردن.
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مصطلحات الدراسة
تم تعريف عدد من المصةةةةةطلحات المسةةةةةتخدمة في الدارسةةةةةة وفق التعريفات اللغوية واالصةةةةةطالحية واالجرائية ،بحيث تشةةةةةمل
المصطلحات والمفاهيم التالية( :دور ،وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،التطرف ،الوقاية ،مواجهة).
 دور :لغة :مه َّمة ووظيفة ،قام بدور أي لعب دوراً :شارك بنصيب كبير (معجم المعاني).
اصدددطبحاً :المكانة التي يجعلها الفرد أو الجماعة في مسةةةألة معينة ،وهو إما اختياري أو تفرضةةةه الظروف أو القوانين (السةةةحاتي،
.)5002
إجرائيا ً :يعرفه الباحث بأنه دور وزارة الشةةؤون السةةياسةةية والبرلمانية عبر مسةةاهمتها في اإلصةةالحات السةةياسةةية بشةةكل عام،
والتي تتضةمن كافة مجاالت اإلصال التشريعي واالجتماعي والثقافي والفكري واإلعالمي ،وهي الخيارات والقيم التي تفسر سلوك
الوزارة وتأثيرها.
 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية :هي الجهة الحكومية المعنية بصياغة وبلورة ومأسسة مفاهيم التنمية السياسية وبرامج
اإلصال السياسي ،وتوسيع دائرة مشاركة المواطنين خاصةً المرأة والشباب وحثهم على المشاركة واالنتخاب ،وترسيخ
الثقافة الديمقراطية ،وتعميق وتعزيز الحوار الوطني ،وتنشيط الحياة السياسية ،وتنسيق العمل ما بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية ،وتنمية وتطوير الحياة الحزبية ،وتفعيل مفهوم الحكم المحلي في مناطق المملكة.
 التطرف :لغةً :هو البعد عن الوسط والوقوف في الطرف (الرواشدة ،)5002 ،وهو " َح ِّد ال َّش ْي ِء َو َحرْ فِ ِه ،وعلى عدم الثبات
في األمر ،واالبتعاد عن الوسطية ،والخروج عن المألوف ومجاوزة ال َحدِّ" (الزبيدي.)0720 ،
اصددددددطبحددا :هو إحةةدى الظواهر االجتمةةاعيةةة التي تؤثر وتتةةأثر في غيرهةةا من ظواهر المجتمع ،وترتبط إلى حةةد كبير بةةالظروف
السةةةةياسةةةةية والدينية والتاريخية واالجتماعية واالقتصةةةةادية ،ويسةةةةتخدم مصةةةةةطلح التطرف كمفهوم للداللة على الخروج عن القواعد والقيم
والمعةايير السةةةةةةائةدة في المجتمع ،وقد تؤدي بالشةةةةةةخص المتطرف إلى العنف بهدف إحداث التغيير الذي يرغب فيه المجتمع وفرض وجهة
نظره الخاصة بالقوة( .محمد.)5002 ،
اجرائي دا ً :خروج فرد أو جمةةاعةةة عن القيم الفكريةةة أو االجتمةةاعيةةة للمجتمع والتي تؤدي إلى حةةاالت من االنغالق والجمود الفكري
والغلو فيها ،والتشةةةةةةدد والتشةةةةةةبث بالتمسةةةةةةك بالرأي أو المعتقد ،ورفا اآلراء أو األفكار المخالفة ،ورفا الحوار مع المخالفين لمنهجهم،
ومحةاولةة فرض رأيهم على اآلخرين بةالقوة واإلكراه ،والمقصةةةةةةود بةه في هةذه الةدراسةةةةةةة النهج المتطرف الةذي ينسةةةةةةجم مع طريقةة تفكير
التنظيمات اإلرهابية أو أي افكار أخرى تؤثر على األمن الوطني األردني.
خص من المكروه :صانه عنهَ ،ح َماهَُ ،حفِظَهُ .أما الوقاية كاسم
 الوقاية :لغة :كفعل" :وقَى يقِي ،فهو واق ،والمفعول َموقِ ّي ،وقَى ال َّش َ
ما يُ َوقَّى به الشي ُء ،ومصدرها وقَى" (معجم المعاني).
اجرائيا ً :يعرفها الباحث بانها جملة االجراءات واألنشطة التي يمكن اتباعها لحماية الوطن وإنسانه ومقدراته من التطرف.
او َمتُه ُْم ،ويقال :واجه الرَّج َل :قابل
 المواجهة :لغة :مصدر وا َجهَ ،يَ ْنبَ ِغي ُم َو َ
اجهَةُ ْال َحقِيقَ ِةُ :م َجابَهَتُهَا َوجْ هاً لِ َوجْ ٍه ،و ُم َوا َجهَةُ األَ ْعدَا ِءُ :مقَ َ
اجهَةً بِالقَوْ ِل أَ ِو الفِع ِْل،
وجهَهَ بوجهه ،وصارحه بها ،وواجه الع ُدوَّ :صارعه بالقول أو الفعل ،أي جابهه وقاومه ،وتأتي كذلك ُم َو َ
َص َّدى لَهَا (معجم المعاني).
ب اي ت َ
وكذلك َوا َجهَ ْال َمتَا ِع َ
إجرائيا ً :يقصد بها الباحث هي الخطط واألعمال الرسمية وغير الرسمية التي توضع في خدمة العمل الجتثاث ظاهرة التطرف.
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التطرف ،مفهومه وأنماطه ودوافعه
ألقت األوضاع الدولية واإلقليمية المعقدة بظاللها من خالل بروز التطرف كظاهرة اجتماعية لها تجلياتها المختلفة ،وشكلت
جملة من األخطار االقتصادية والفكرية والسياسية ،التي كان لها تأثيراتها وآثارها المتفاوتة ،إال أنها أوجدت واقعا ً بات يتهدد فيه األمن
الوطني األردني االجتماعي والسياسي واالقتصادي والثقافي ،حيث أصبح في حالة خطر ،مما تطلب معها البحث في مفهوم التطرف
والوصف الدقيق لهذه األخطار.
 .0مفهوم التطرف
يعتبر التطرف مفهوما ً عائماً ،يعتمد في الوصةةول اليه على الموقف النظري الفكري والسةةياسةةي للراغب في الدخول إلى هذا المفهوم،
وبنا َء عليه فإن التطرف ظاهرة اجتماعية ليسةةةةةت نابعة من عرق أو قومية أو دين ،ويتجسةةةةةد من خالل الوقوف في الطرف بعيداً عن الوسةةةةةط
واالعتدال في المواقف واألفكار ،وفي علم االجتماع تسةةةةتخدم كلمة التطرف لإلشةةةةارة إلى حالة من الجمود األيديولوجي أو ما يسةةةةمى االنغالق
الفكري .وعليه يكون التطرف من هذا المنطلق أسةةلوبا ً مغلقا ً في التفكير ،ويتسةةم برفا اآلخر ،وعدم تقبل أية أفكار تخالف الشةةخص أو الجماعة
التي ينتمي لها ،أو التسامح مع اآلخر (آدم.)5002 ،
يرى كثير من المفكرين والبةاحثين أن هةذه الحالة تنتشةةةةةةر في المجتمعات التي ال حراك فكري فيها ،وعندما يحتكر فرد أو
طبقة اجتماعية أو سةةةلطة سةةةياسةةةة أو مجموعة خارجة عن القانون حق اإلرشةةةاد والتعليم وتحتفظ لنفسةةةها دون غيرها الحق بتفسةةةير
الظواهر االجتماعية أو تفسير الوقائع حسب أهوائها (شعبان.)5002 ،
فمفهوم التطرف يبقى ملتبسا ً ويتحدد من خالل زاوية المعرفة التي ينظر من خاللها له كظاهرة سلوكية اجتماعية يمكن أن تطال األفراد
والجماعات.
أنماط التطرف:
تتمثل أنماط التطرف بشكل عام بـ (العبادي:)5002،
 التطرف الديني :يتميز بالتعصب والتشدد والمغاالة في الشؤون الدينية ،وال يجيز لآلخرين حق االعتراض على معتقدة،
ومذهبه ،ويفسر النصوص الدينية حسب رؤيته الخاصة ،ويسعى فرض رأيه ومعتقده ولو بالقوة ،ويستمر الفرد في تطبيق
نهجه على نفسه أوالً ،وعلى الناس ثانياً ،ليصل إلى مرحلة إصدار أحكام قاطعة بتكفير من ال يتبعه أو يعارض أفكاره ويستبيح
دمه وماله .وهناك نمواً لهذا النمط في المجتمع األردني ،حيث تعج وسائل التواصل االجتماعي بخطاب سياسي مغلف بإطار
ديني.
 التطرف االجتماعي :يتمثل في موقف "الفرد أو جماعة" المخالف ألعراف وقيم وتقاليد مجتمعه ،والمستند إلى االنغالق
والجمود العقلي ،مما يعطل قدرات أفراد المجتمع على اإلبداع واالبتكار ،ويهدد بنية المجتمع ويح ّد من تطوره ،ويشعر
المتطرف بأنه أعلى مكانة من مخالفيه ،وانهم أعداء يستحقون القتل ،والتطرف هنا ،سبب ونتيجة للتأخر االجتماعي.
 التطرف الفكري :يتصف الفرد بالتعصب واالنغالق الفكري واالبتعاد عن المجتمع ،فهو يرى ما يعتقده صائباً مطلقاً ،وأنه
صالح للتطبيق في المكان والزمان الذي يعيش فيهما ،وال يتقبل النقاش أو طر أدلة تؤكد رأيه ،ويستعد المتطرف فكريا
للتضحية بنفسه من أجل معتقداته.
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 التطرف السياسي :تشدد الفرد في رفضه وتحديه للتعددية السياسية الفكرية والتمرد عليها ،ومحاولته فرض آرائه السياسية
على الكل االجتماعي ،وينتج التطرف عادة في الدول التي تسيطر عليها أنظمة الدكتاتورية أو شمولية قمعية ،وتعتبر السلطات
التي ال تتيح الحوار ،أفضل بيئة لتولد ونمو هذا النوع من التطرف.
ويستخلص أن التطرف قد يتبدل من نمط إلى آخر ،وبهذا ال يمكن التنبؤ بسلوك المتطرف ،وهناك إنسيابية بين أنماط التطرف،
وتتحول بسرعة الواحدة نحو األخرى ،وقد تجتمع فكراً وعمالً على أرض الواقع ،لتصبح منارة لسلوك المتطرف ،ينتقل أنّى شاء كلما دعته
الحاجة لذلك.
أسباب التطرف.
للتطرف أسباب مختلفة منها (الطواري:)5002،
 التأويل والتفسير الخاطئ للنصوص الدينية.
 حالة اإلحباط التي يعاني منها أفراد المجتمع ،وخاصة فئة الشباب ،وفقدان المثل العليا والصراع الدامي على الهوية الثقافية.
 التمسك الحرفي بنصوص األحكام الشرعية وتغييب مقاصد الشريعة ،وتعميم ذلك ،مما يدفع المتطرف إلى حالة اليأس والتوهم
بإمكانية التغيير من خالل العنف.
 تزايد ظواهر القهر والفقر والبطالة في المجتمعات.
 غياب الحرية السياسية ،وغياب سيادة حكم القانون ،وانعدام ثقافة الحوار المجتمعي.
أشطار التطرف على المجتمع:
تعتبر منطقتنا وشعوبها األكثر اتهاما بالتطرف ،مع أنها األكثر تضرراً ،وقد دفعت ثمنا ً باهظا ً مرتين ،األولى من أعمال
التطرف وما نتج عنها من أعمال إرهابية ،والثانية تفكك النظم االجتماعية وما نجم عنها من كوارث .ومن مظاهر أزمة اإلرهاب
وتفكك النظم االجتماعية:
 تدهور اإلنتاج الفكري للمجتمع وانعدام اإلبداع :اإلنسان هو أهم عناصر قوى اإلنتاج ،ومن خالله يتطور المجتمع وينمو على
كافة الصعد ،االقتصادية واال جتماعية والثقافية ،وعندما يقع اإلنسان فريسة للتطرف والتعصب ،فإنه ال يستطيع رؤية جملة
المتغيرات التي تحيط به في مجتمعه أو العالم ،وبذلك تتعثر رو التطور والنهوض لدى الفرد والجماعة ،وتتراجع إمكانية
االستفادة من تجارب اآلخرين التي تتطور في العالم ويبقى أسيرا لمجموعة األفكار والقيم التي يعتنقها (الخوالدة.)5002 ،
 تراجع المنظومة القيمية للمجتمع وتفسخها وانحبلها وفسادها  :يؤدي التطرف بأشكاله وأنواعه المختلفة إلى تعطيل منظومة
القيم والسلوكيات االجتماعية التي راكمها المجتمع ،وشكلت مخزونه وإرثه الحضاري والتاريخي ،والتي من خاللها يستنها
طاقاته ،وبذلك تتدنى رو التسامح الدينية واإلنسانية إلى درجة االنعدام ،التي بدونها ال يستطيع المجتمع أن يتجدد ويتطور ،إن
التطرف والتعصب يقودان إلى فقدان التسامح والتعايش ،وهو الطريق إلى النزاعات التي قد تكون في بعا األحيان أن لم يكن
في جميعها مصدراً وأرضية لممارسة العنف بأشكاله المختلفة ،المبني على خطاب الكراهية ،ورفا اآلخر ،وحقه في العيش
المشترك ،إلى قتل وتدمير اإلنسان ومقدرات الوطن (الرشايدة.)5002،
 تفشي لاهرة األزمة الفكرية :يعتبر التطرف والعنف الناتج عنه إحدى أهم تجليات األزمة الفكرية ،وتتوسع هذه األزمة ويشتد
التطرف بعالقة طردية بينهما ،ومن أهم مظاهر األزمة الفكرية التي تعيشها بلداننا العربية واإلسالمية تراجع وهشاشة الجانب
الفكري لدى الشباب ،حيث استطاعت الجماعات التكفيرية والمتطرفة أن تمأل الفراغ الفكري لديهم ،وتحولوا إلى وقود في معارك
اآلخرين ،وتحٌول المجتمع من التعاون والمصارحة إلى الكبت واالنحرافات.

373

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
إن التطرف المؤدي إلى العنف بأشكاله المتعددة يؤدي إلى ما نشاهده ونعايشه من إرهاب ،وهذا النوع من التطرف ليس وليد
مؤامرة ،بل يجد سنده الفكري واأليديولوجي لدى الجماعات الراديكالية ،وأصبح سلوكاً متأصالً لديها (آدم.)5002 ،
وعليه فالعالقة عكسية بين التسامح والفكر المتطرف ،واألفكار والمعتقدات المتطرفة تولد أفكاراً متطرفة مقابلة لها ،ولعل
ما نشاهده من حاالت تطرف تدعو إلى القتل وتجاوز القانون في محاربة الجماعات المتطرفة وقتلهم خارج إطار القانون والعدالة ما
هي إال نماذج حية ،المسؤول عنها الفكر المتطرف ،ويتغذى عليها ،كما جرى في العراق مثال ،فإن المتطرفين الشيعة والسنة يتبادلون
المواقع واألدوار في خلق المبررات لبعضهما .وتواجه المملكة كغيرها من دول العالم أخطاراً ثقافية وفكرية نتجت عن العولمة
الثقافية ،وما شكلته من انحسار لمستوى الخصوصية الفردية ،وسيادة ثقافة الدول الغربية وسعيها الحثيث للحلول محل الثقافات
الوطنية ،وبهذا شكلت الكلمة والصورة اإلعالمية الجديدة بديالً ،وأصبحت تشكل وعيا ً جديداً وثقافة مغايرة وأفكاراً متناقضة في كثير
من األحيان.
إن تعذر حصر األخطار الثقافية التي تواجه المملكة كدولة ومجتمع كما يراها (محمد)5002 ،
 يعتبر انتشار الثقافات العالمية والغربية على وجه الخصوص تحديا ً للثقافة الوطنية األردنية وخصوصيتها العربية واإلسالمية
كغيرها من المجتمعات العربية.
 تراجع وضعف القيم الروحية للمجتمع وخصوصا ً الشباب منهم.
 عدم القدرة على فهم حركة التاريخ اإلنساني الحديثة مما أضعف دور المشاركة في الثقافة العالمية.
أن سيادة هذه الظروف ساهمت بشكل كبير في ظهور ونمو حاالت التطرف كرد فعل على ما يفرض عالمياً من سياسات
ت غير متكافئة ثقافيا ً واقتصادياً ،وهي تسعى لتعزيز الفكر
ت ومجتمعا ٍ
على األمة ،تلك السياسات وما نتج عنها من االتصال مع ثقافا ٍ
الثقافي من عادات وتقاليد وقيم وأخالق غربية وغريبة عن مجتمعاتنا .وقد انتجت العولمة الثقافية أواصر جديدة من العالقات بين
األفراد والجماعات من مختلف أرجاء العالم من خالل تجاوزها الحدود الوطنية المحلية وتخطيها اإلقليمية العالمية ،وأنتجت ترابطاً
جديداً بين الشعوب على الرغم من اختالف الثقافات وهويات األفراد والجماعات (المطيري .)5002 ،مما سهل على المتطرفين
االستفادة من هذه الظروف ،والدخول إلى المجتمعات اإلنسانية كافة ومنها األردن ،حتى أصبحت التكنولوجيا بديالً عن التواصل
المباشر.
في اال تجاه المقابل والمخالف له ظهر التطرف واإلرهاب ،مما يدل على أن "الزيادة في ظاهرة العولمة تؤدي إلى الزيادة
في ظاهرة اإلرهاب ،لكن ليس بالضرورة بالمقدار نفسه ،كذلك النقصان في ظاهرة العولمة يؤدي إلى النقصان في ظاهرة اإلرهاب،
ولكن ليس بالضرورة بالمقدار نفسه" .ومع ادراكنا أن "مؤشرات العولمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية" قد أسهمت في ذلك
التأثير ،إال أن العولمة (التكنولوجية) مثلت "المتغير الوسيط بين العولمة واإلرهاب"؛ فكلما اتسع نطاق انتشار التكنولوجيا اتسعت
معها سيرورة وآليات للعولمة (الشرفات.)5002 ،
من هنا كانت معالجة الخطة الوطنية من خالل محاورها لمواجهة التطرف.
الخطة الوطنية األردنية لمواجهة التطرف:
اتخذت الدولة األردنية عدداً من اإلجراءات والمبادرات السياسية والدبلوماسية في مواجهة التطرف إضافة للجهود العسكرية
واألمنية ،استجابة للتحديات التي فرضها التطرف محليا ً واقليميا ً ودولياً ،وتعددت هذه االستجابات منها الوقائي والعالجي ،أتبعها قيام
"مجلس السياسات الوطني" ولجان متخصصة تابعة له بحملة واسعة على كافة المستويات الحكومية واألمنية ،والوزارات المعنية
للخروج باستراتيجية شاملة لمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف؛ تمخضت عن إنتاج "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف" عام
( .)5002والتي تم نشرها عام ( ،)5002وشارك في إعداد هذه الخطة مختلف الوزارات الحكومية ومؤسساتها المعنية،
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وقامت على ثالثة اتجاهات رئيسية ،داخلي وإقليمي ودولي ،ضمن عدة مجاالت هي مواجهة األفكار المتطرفة ،وتعزيز بنية المجتمع
وتماسكه ،وتعزيز المرونة االجتماعية .وأكدت الخطة على أن التطرف" :ظاهرة إنسانية عمومية ،ألسباب عرقية أثنية ودينية وثقافية
واقتصادية وسياسية ،وال شك أنه وتجلياته األكثر عنفا ً ودموية المتمثلة بـ"اإلرهاب" ،ولهذه الغاية وضعت تصورها لدور الوزارات
والمؤسسات :وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية  27واجب ،وتالها دائرة اإلفتاء العام ( )00واجبات ،وزارة التنمية
االجتماعية ( )02واجباً ،وزارة التربية والتعليم ( )02واجباً ،وزير دولة لشؤون اإلعالم ( )02واجباً ،وزارة الثقافة ( )00واجباً،
المجلس األعلى للشباب ( )2واجبات ،وزارة الداخلية ( )02واجباً ،وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ( )02واجباً ،وزارة التعليم
العالي ( )00واجبات ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ( )2واجبات ،القوات المسلحة األردنية ( )2واجبات ،مديرية األمن
العام ( )00واجباً ،ومستشارية شؤون العشائر ( )7واجبات .حيث قامت لجنة الخطة بوضع إطار مرجعي يتكون من ثالثة محاور
رئيسية في (الخطة الوطنية:)5002 ،
أوالً :الثقافي الديني
يؤكد المحور الثقافي الديني على ضرورة دعم وترويج ثقافة دينية إسالمية صحيحة ،أصيلة ،منطلقة من مقاصد الشريعة
اإلسالمية التي جاءت لحفظ المقاصد الخمس األساسية وهي ما يسميها األصوليون المقاصد الكلية التي جاء الدين لتحقيقها ،وهي حفظ
(الدين ،النفس ،العقل ،النسل ،المال).
ثانياً :الديمقراطي
وهذا المحور يعتبر أن غياب الديمقراطية غالبا ً ما يؤدي إلى ازدهار ثقافة العنف والتطرف بأشكالها المختلفة ،حيث دعت
الخطة إلى تعزيز القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة ،واحترام األديان واألقليات ،ونبذ التشدد الديني والطائفي .وهذا
الجهد الكبير هو ما تقوم به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي تم استثناؤها من الخطة الوطنية للتطرف.
ثالثاً :حقوق اإلنسان
وفيما يتعلق بهذا المحور ،دعت الخطة إلى تأصيل قيم التسامح والتعددية ،وثقافة احترام حقوق اإلنسان وترسيخها وقبول
اآلخر من خالل المؤسسات المعنية بالتوجيه والتربية مثل وزارة التربية والتعليم ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ووزارة
األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،ووزارة الثقافة ،والمؤسسات الشبابية واإلعالمية ودائرة اإلفتاء .ونجد أن الخطة رغم أن
محاورها متنوعة ،إال أنها وضعت واستخلصت آليات عملها في مواجهة التطرف الديني والعقائدي ،وأغفلت بشكل واضح التطرف
االجتماعي الناشئ عن خلل في البناء االقتصادي والطبقي االجتماعي ،ومنظومة فلسفة التعليم في األردن ،ويش ّكل التطرف االجتماعي
أهم ثغرة يمكن ألفراد وجماعات الفكر المتطرف الدخول منها فالخطة استثنت وزارة الشؤون السياسية من المهام والوظائف المفترضة
في الخطة ،وهذا يعزز االفتراض القائل بأن الخطة جاءت لمعالجة التطرف الديني العقائدي دون غيره من أنواع وأنماط التطرف
األخرى في المجتمعات األردنية .وأخذت وزارة األوقاف ودائرة اإلفتاء ما نسبته  %22من مجمل واجبات الخطة ،وإذا أضفنا واجبات
بقية الوزارات المتعلقة بالشأن الثقافي الديني ،نجد أن السلطة السياسية تخوض صراعها مع المتطرفين على أساس ثقافي ديني ،وهذا
الصراع جزئي يخص جهة معينة ،وال يخص التطرف بكل أشكاله وأنواعه وأقنعته.
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهام والغايات:
أُنشئت وزارة "الشؤون السياسية والبرلمانية" عام ( )5002بعد دمج وزارتي "التنمية السياسية" التي تم استحداثها عام
( )5002مع وزارة "الشؤون البرلمانية" التي تم إنشاؤها عام ( .)5000ففي رسالة التكليف الموجهة إلى رئيس الوزراء فيصل الفايز
عام ( )5002أكد الملك على إعطاء اإلصالحات اإلدارية واالقتصادية أهمية خاصة،
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وحث على تحسين مستوى األداء الحكومي ورفع كفاءته ،ومع أواخر عام  5002طر شعار التنمية السياسية ،وتم إنشاء “وزارة
التنمية السياسية والشؤون البرلمانية” لتحقيق هذا الشعار ،وكان هذا دليالً على اهتمام القيادة بموضوع التنمية السياسية ،ومؤشراً على
وجود إرادة سياسية عازمة على تحقيقها.
وفي قراءة للتوجه الملكي المعبر عنه بكتاب التكليف نجد أنه كان من دوافع إنشاء الوزارة هو" :توسيع وتعميق حجم ونوع
المشاركة الشعبية في صناعة القرار ،وبما يترجم برامج التطوير والتحديث الرامية إلى بناء مجتمع معاصر ديمقراطي" ،وقد تمثلت
هذه التوجهات برسالة الوزارة "ببناء وتعزيز أسس التنمية السياسية في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع
وفعالياته كافة ،وإرساء األردن كنموذج لمجتمع مدني معاصر متسامح منفتح ومتماسك ومشارك في الحياة العامة" (بيانات وزارة
التنمية السياسية) .وعند الحديث عن دور وزارة التنمية السياسية فان ذلك يعني ضمنا ً سياسة الحكومات المتعاقبة ككل في هذا المجال،
ألن الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية باالتصال مع جميع المفاصل والحلقات الحكومية والمجتمعية والتنسيق فيما بينها للخروج
بآليات وأدوات فاعلة للتطوير والتحديث والتنمية السياسية (وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية .)5007 ،وتمت صياغة وبلورة
ومأسسة مفاهيم التنمية السياسية وبرامج اإلصال السياسي ،وتوسيع دائرة مشاركة المواطنين خاصةً المرأة والشباب وحثهم على
المشاركة واالنتخاب ،وترسيخ الثقافة الديمقراطية ،وتعميق وتعزيز الحوار الوطني ،وتنشيط الحياة السياسية ،وتنمية وتطوير الحياة
الحزبية ،وتفعيل مفهوم الحكم المحلي في مناطق المملكة .وجاءت استراتيجية التنمية السياسية لتلقي الضوء على برامج الوزارة
وأهدافها ،كما أنها تعكس األولويات التي ستعمل الوزارة على تحقيقها من خالل أنشطتها وشراكاتها.
أهداف الوزارة :فمنذ تأسيسها عام ( )5002م وضعت الوزارة استراتيجية لبلورة ومأسسة مفاهيم التنمية السياسية وبرامج اإلصال
السياسي ،ألقت من خاللها الضوء على برامج الوزارة وأهدافها ،واألولويات التي تعمل الوزارة على تحقيقها من خالل أنشطتها
وشر اكاتها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المجتمعية ،وقد استطاعت الوزارة الوصول الى درجة معقولة بعد مضي ست عشرة
عاما ً على تأسيسها من العمل ضمن هذه االستراتيجية التي تمثل إطاراً عاما ً لعمل الحكومة في مجال التنمية السياسية والشؤون
البرلمانية .وتتبنى وزارة "الشؤون السياسية والبرلمانية" ضمن غاياتها ومهامها تنمية الحياة السياسية وتبني الحوار الديمقراطي
البناء ،ونبذ كافة أشكال التعصب والعنف والتطرف ،باإلضافة إلى دورها في التشجيع على المشاركة السياسية والحزبية من خالل
البرامج التي ترعاها والمتعلقة بالتمكين الديمقراطي خاصة وأن أكثر الفئات االجتماعية عرضة للتطرف هي فئة الشباب .ومن هنا
فإن الدراسة ستركز على توضيح الدور الممكن القيام به من قبل الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف وهو ما أغفلته الخطة الوطنية.
(وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.)5007 ،
واقع دور الوزارة في التنمية الديمقراطية والسياسية
شملت محاور استراتيجية الوزارة كافة الجوانب التي تمس حياة المواطن األردني السياسية ،والتي كان الدستور والميثاق
الوطني والرؤى الملكية المتمثلة بمبادرات األردن أوالً وكلنا األردن ،مرجعيات أساسية لهذه المحاور ،وجاءت خطة الوزارة عام
 5002لتكمل المسيرة وتبني على ما سبق من برامج ومبادرات .وانطالقا ً من أن المواطن األردني هو الحلقة األساس واألهم في أي
خطاب للتنمية والحداثة وهو العنصر الرئيس والفاعل في التغيير والتطوير ،اتخذت استراتيجية الوزارة آلية مباشرة لتأكيد دور
إطار من المعرفة والوعي في إطار الثوابت الدستورية والوطنية ،والتأكيد على أن الحوار هو بين الشركاء في المسؤولية
المواطن في
ٍ
والتنمية كذلك ،مع األخذ بعين االعتبار لشراكات أخرى تجسد حالة التنمية والتعددية والديمقراطية ومنها األحزاب ،ومؤسسات
المجتمع المدني ،والنقابات .ومن هنا فإن الوزارة شريك رئيس في مشروع الالمركزية ،فقد تولى طاقم الوزارة شر قانون الالمركزية
ألطياف المجتمع كافة في كل أنحاء المملكة ،باإلضافة إلى دور الوزارة المهم في تدريب أعضاء مجالس المحافظات على كافة
الجوانب،
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وتجسيداً ألهمية تمكين المرأة ظهر ذلك عبر التشريعات التي مكنت المرأة األردنية من الوصول إلى البرلمان والبلديات بشكل مقبول
في هذه المرحلة ،وكذلك مشاركتها الملحوظة في نشاطات وفعاليات السلطة التنفيذية ،ومساهمتها بفعالية في االستراتيجية الوطنية
للمرأة األردنية ()5000- 5002م والتي هدفت إلى تعزيز وتطوير مكانة المرأة األردنية والنهوض بها حضارياً ورفع مستوى
مشاركتها في الحياة العامة ،وبرزت الوزارة بدورها كشريك فاعل في هذا االطار .وفي خطوة هي األولى من نوعها أصبحت تبعية
األحزاب لوزارة "الشؤون السياسية والبرلمانية" بموجب قانون األحزاب السياسية رقم ( )27لسنة ( )5002مما يدلل على أهمية
دور الوزارة في اإلصال السياسي ،وفي مجال مكافحة التطرف ،قامت الوزارة باستحداث وحدة للوقاية من التطرف عام (،)2017
بهدف إعداد الخطط وتنفيذها لنشر ثقافة مجتمعية ديمقراطية تقوم على التسامح والمواطنة الفاعلة من خالل ترسيخ مبادئ الدولة
المدنية ورفع مستوى المشاركة السياسية لمواجهة التطرف ونبذ العنف والوقاية منه ،وساهمت الوزارة كشريك في تنفيذ عدة أنشطة
لتحقيق الغاية من إنشاء هذه الوحدة وكما يلي (وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية:)5007 ،
 مشروع المناهضة والحماية من الفكر المتطرف (.)5002
 المساهمة في تنفيذ األهداف الواردة في الخطة االستراتيجية خاصة فيما يتعلق بمحور "مبدأ المواطنة وسيادة القانون وتمكين
الشباب لمحاربة الفكر المتطرف".
 اعداد الخطط والبرامج التشاركية مع الجهات ذات العالقة حول بناء القيم وتعزيز المهارات االيجابية من خالل التوعية بأهمية
الخطاب البديل ومفاهيم الدولة المدنية.
دور وزارة "الشؤون السياسة والبرلمانية" المفقود في الخطة الوطنية:
ويمكن إجمال محاور ذلك الدور بما يلي- :
 أوالً :تنمية الوعي الدستوري والثقافة والديمقراطية :بهدف حث المواطن على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع المدني من
خالل نشر الثقافة الديمقراطية وتنمية مهاراتها ،بما يضمن المسار التنموي الوطني ،وأن تعتمد الوزارة سياسة تعزيز دور
"مؤسسات المجتمع المدني" واألحزاب السياسية ،إيمانا ً منها أنه ال ديمقراطية بدون مؤسسات مجتمعية ناضجة وأحزاب وطنية
فاعلة في العمل السياسي والوطني.
 ثانياً :تنمية الحوار الوطني وتعميقه ومأسسته :ضمن الثوابت الدستورية والقانونية ،ويهدف هذا المحور إلى اعتماد الحوار
وسيلة للتواصل الحضاري ،وإلثراء وإغناء السمة التعددية للمجتمع األردني وصون مكتسبات وحدته الوطنية وصوالً إلى تأصيل
مفهوم الهوية الوطنية الجامعة ،ولتجسيد ذلك عبر توسيع مساحات الحوار المؤسسي بين السلطات الثالث ،واألحزاب السياسية،
ومؤسسات المجتمع المدني ،والمواطنين ،واعتماد مبدأ الحوار كوسيلة للتواصل وحل اإلشكاليات ،وعرض ومناقشة مشاريع
القوانين قبل إقرارها ليتم التحاور حولها.
 ثالثا ً :شلق وتنمية مفاهي حقوق اإلنسان :يهدف هذا المحور إلى :احترام مبادئ حقوق اإلنسان المستندة إلى الدستور وتحتكم
إلى الثوابت الوطنية والمواثيق والعهود الدولية.
 رابعا ً :تطوير الحوار الوطني وقيادته :والعمل على أن يكون ضمن الثوابت الدستورية والقانونية ،ويهدف هذا المحور إلى:
اعتماد الحوار وسيلة للتواصل الحضاري ،وإلثراء وإغناء السمة التعددية للمجتمع األردني وصون مكتسبات وحدته الوطنية
وصوالً الى تأصيل مفهوم الهوية الوطنية الجامعة.
 شامسا ً :تنمية العمل الحزبي وتطويره :ويهدف هذا المحور الى :توفير البيئة المالئمة لتمكين األحزاب من ممارسة دورها في
الحياة السياسية ،وتشجيع المرأة والشباب لالنخراط في العمل الحزبي ،المترجم لتعددية فكرية وسياسية،
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تضمن التنافسية السياسية وفق مبادئ العدالة والنزاهة وسيادة القانون ،بوصفها مؤسسات وطنية تسهم في نشر الثقافة الديمقراطية،
وتعزيز وعي المواطن وانتماءه الحضاري.
 سادسا ً :تحفيز مؤسسات المجتمع المدني في االنخراط في العمل الديمقراطي :ويهدف هذا المحور إلى :تفعيل حضور مؤسسات
المجتمع المدني وتمكينها من أخذ دورها في التنمية الشاملة المستدامة ،وتحفيز المواطن للتمثّل فيها على نطاق واسع ،بوصفها
من دعائم نجا التحوالت الديمقراطية في اإلطارين :السياسي والتنموي.
 سابعا ً :السعي لخلق المناخ لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا ً وسياسيا ً :ويهدف هذا المحور إلى :تعزيز دور المرأة في المشاركة
والديمقراطية ،ونشر ثقافة التمكين التي تؤهلها لالندماج في عملية التنمية الشاملة ،والتوصل إلى مقترحات تخدم ضمان مشاركة
فاعلة للمرأة في عملية التنمية الشاملة بأبعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،وتوعية المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً
بحقوقها وواجباتها المكفولة لها في الدستور.
 ثامنا ً :تفعيل دور الشباب وتطوير امكانياته الفكرية :ويهدف هذا المحور إلى :ضمان مشاركة فاعلة للشباب في عملية التنمية
الشاملة بأبعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية من خالل تجذير الثقافة الديمقراطية والدستورية ،وإذكاء االعتزاز واالنتماء
الوطني لديهم وتمكينهم من المعرفة المنافسة ،الكفيلة بمحاربة ثقافة الخوف والتردد ،والحياد ،وكذلك ثقافة الغلوْ والتطرف،
واستبدالها بالثقافة اإليجابية المنتمية.
 تاسعا ً :تعزيز مفاهي الحك المحلي :بهدف تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها التنموية وبرامجها ومتابعة تنفيذها،
بما ينسجم مع أولوياتها ومع سياقها المجتمعي المؤثر القابل إلدراج القيم التنموية اإليجابية المتطلع إلى توطينها فكراً ومنجزاً.
 عا راً :تعزيز وحدة مواجهة التطرف وتطويرها التي ك انت اعتمدتها الوزارة لتكون المايسترو الوطني لضبط نغمة مواجهة
التطرف بعيداً عن الحلول األمنية العالجية وتخليص المجتمع من البيئات الحاضنة للتطرف بمختلف أنماطه.

النتائج
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 ظهرت الجهود والسياسات األردنية في الحد من تأثيرات ظاهرة التطرف على األردن وذلك من خالل الخطوات التالية( :زيادة
اهتمام الخطاب السياسي تجاه التطرف واإلرهاب ،باإلضافة إلى تفعيل الدور التشريعي والمؤسسي للحد من هذه الظاهرة).
 إن إغفال دور وزارة الشؤن السياسية في محاربة التطرف يبين أن واضعي الخطة أخذو الجانب العالجي في مواجهة التطرف
وهو الحل عن طريق الصراع ،في الوقت الذي يشير الدور المؤمل لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هو في جوهره دور
وقائي في مواجهة التطرف.
 إذا اعتمدت سياسة رسمية تقوم على منع تشكل التوجهات واألفكار المتطرفة فان النتائج ستكون مهمة في مواجهة التطرف وتمنع
تشكل بيئة حاضنه له.
 شكلت اإلجراءات والتدابير الوطنية األردنية لمواجهة التطرف واإلرهاب جانباً كبيراً من اهتمام صانع القرار األردني ،ظهرت
خالل فترة الدراسة في إطارها التشريعي والمؤسسي كجانب وقائي للحد من هذه الظاهرة في مقابل ذلك ظهر هنالك قصور وتح ّد
واضح في كيفية مواجهة التجنيد الفكري للجماعات المتطرفة وذلك بسبب تأثير العوامل االقتصادية واالجتماعية.
 قامت الحكومة األردنية باتخاذ مجموعة من اإلجراءات السياسية لمواجهة العمل اإلرهابي ليكون ذلك مبدئاً ثابتاً في سياسة الدولة
الخارجية تمثل برفا هذه الظاهرة ومحاربتها والتعاون مع الجهود الدولية لمحاربتها.
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التوصيات
توصي الدراسة إلى:
 إجراء المزيد من الدراسات على الخطة الوطنية ومجاالت النجاحات المتحققة واإلخفاقات في تطبيقها.
 تنمية الشعور الوطني والحس الوطني في محاربة اإلرهاب ،وأن عملية المواجهة مع اإلرهاب ليست معركة دولة أو أمن أو فريق
بعينه ،إنما معركة وطنية تتساوى مع قيمة الدفاع عن استقالل الوطن.
 على وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اإلعالن عن برامجها وآليات عملها من خالل واجباتها في مواجهة التطرف.
 ضرورة تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي كأهم الجوانب في مواجهة التطرف واإلرهاب ،والعمل على زيادة مستوى
الثقة بين المواطن والسلطة السياسية.

المراجع:
المراجع العربية:
 آدم ،عبد البنات ( .)5002طاعون العصر .التطرف الديني (أسبابه-نتائجه– عالجه) ،المجلة الليبية العالمية ،العدد ( ،)02جامعةبنغازي ،بنغازي.
 جوناثان بيردويل ( .)5002بناء قدرات محلية على مستوى عالمي :التعاون من خالل شبكة المدن القوية ،مؤتمر وسائل منعومكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط ماك أفريقيا وفي الغرب ،مؤسسة فردريش ابرت ،مكتب عمان والعراق ،عمان.
 الخطة الوطنية لمواجهة التطرف ( ،)5002صحيفة الغد ،عمانalghad.com، الخوالدة ،شاكر أجريد ( ،)5002دور المملكة األردنية الها مية في مكافحة اإلرهاب الدولي ،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة الشرق األوسط ،عمان.
 الربيحات ،محمد سليمان ( .)5002الجهود الدولية في توليل السل االجتماعي لمكافحة الفكر المتطرف واإلرهاب ،رسالةماجستير غير منشورة ،جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ،عمان.
 الرشايدة ،سحر عبد هللا خليل ( .)5002تأثير البجئين السوريين على األمن االجتماعي في مدينة الرمثا ،رسالة ماجستير غيرمنشورة ،جامعة اليرموك ،اربد.
 الرواشدة ،عالء زهير ( .)5002التطرف األيديولوجي من وجهة نظر الشباب األردني دراسة سوسيولوجية للمظاهر والعوامل،الرياض ،المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب.050-20 ،)22( 20،
 الزبيدي ،محمد مرتضى ( .)0720تاج العروس من جواهر القاموس ،بيروت :دار الكتب العلمية. السحاتي ،خالد خميس ( .)5002الدور المدني للجامعات ،قراءة اولية في االدبيات .برلين :المركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجية والسياسية واالقتصادية.
 الشرفات ،سعود ( .)5002تقيي االستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف العنيل في االردن ،معهد واشنطن لسياسة الشرقاالدنى.
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 شعبان ،عبد الحسين ( .)5002التطرف واإلرهاب ،إ كاليات نظرية وتحديا عملية) مع إ ارة شاصة إلى العراق ،مراصد،كراسات علمية ( ،)25مكتبة االسكندرية ،مصر.
 الطواري ،طارق محمد ( .)5002التطرف والغلو األسباب -المظاهر – العالج .المؤتمر الدولي الرابع المنعقد بمدينة فيفاي verveبسويسرا ،ما بين  50 – 07أغسطس.
 العبادي ،أمجد محمد ( .)5002دور أجهزة األمن األردنية في الحد من لاهرة التطرف واالرهاب ك وجهة نظر الحكام اإلداريين.رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرك.
 العتوم ،محمد ناصر ( :)5002السياسة االردنية لمكافحة االرهاب  .5002-5000رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك
 لهلوب ،ناريمان يونس ( .)5002أسس البحث االجتماعي ،عمان :دار اسامة للنشر والتوزيع. محمد ،ابراهيم ( .)5002التحديات الداشلية والخارجية المؤثرة على االمن الوطني األردني في الفترة  0202-0111دراسة حالة.رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان.
 المطيري ،عبيد سعود عبيد ( .)5002العولمة وأثرها على الثقافة السياسية لدل طلبة الكويت ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الشرق االوسط ،عمان.
 معجم المعاني ،نقال عن الرابطhttps://www.almaany.com :
 منصور ،محمد إبراهيم ( .)5002الدراسات المستقبلية ماهيتها وأهمية توطينها عربياً ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،مجلة المستقبل العربي.25-22 ،202 ،
 موقع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ( ،)5007نقال عن الرابطwww.moppa.gov.jo :
 ورشـة العمــل حـول دور االعـالم واألجهـزة األمنيـة فـي مكافحــة اإلرهـاب ( )5002مجلة الدستور اإللكترونية ،العدد
( ،)02527الشركة األردنية للصحافة والنشر ،عمان.
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البحث التاسع عشر

الصعوبات التي تعترض مسطرة الصلح في قضايا الطالق والتطليق وبعض سبل تجاوزها للحد من
ظاهرة التفكك األسري ( دراسة مقارنة )

اعداد الدكتور :يوسف كرواوي

أستاذ باحث في قضايا األسرة والتشريع اإلداري والتربوي المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس /
مكناس أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات ـ تازة ـ المملكة المغربية
البريد اإللكترونيyoussef_gr64@live.fr :

ملخص البحث
لقد سلكت خالل هذه الدراسة المراحل اآلتية:أعطيت ملخصا للبحث باللغتين العربية واإلنجليزية،وبينت أهميته
واإلشكالية التي يطرحها ،وعرجت على الدراسات السابقة ،كما أبرزت أهداف البحث والخطة المتبعة في دراسته.
إذا كان الصلح األسري آلية قضائية إلنقاذ العديد من األسر من التفكك والتشردم والضياع ،فإن االهتمام به واالشتغال
عليه في الوقت نفسه يكشف ويفضح عمق األ زمة التي تعيشها العديد من األسر المغربية وباقي األسر عبر ربوع العالم في ظل
التحوالت اإلجتماعية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية ،ويطرح سؤاال عريضا حول كيفية الحفاظ على تماسكها وتفادي
انتشار ظاهرة الطالق والتطليق وما يترتب عنها من مآس من قبيل (اإلهمال ،التشرد ،التطرف واالنحالل الخلقي لألطفال
واالزواج على حد سواء)...
وعلى الرغم من أهمية الصلح والدور اإلصالحي الذي يقوم به القضاء في سبيل تجاوز الصعوبات والمشاكل التي
تعاني منها األسر ،فإن أغلب محاوالت الصلح بين األزواج تعترضها معوقات تحول دون تحقيق الغاية ال َمرْ ُج َو ِة من سلوك هذه
المسطرة ،األمر الذي يسائلنا عن األسباب الكامنة وراء ذلك ،إذ ما الغاية من زخم تشريعي في ظل غياب تدابير تطبيقية قادرة
على توفير أرضية تتطلع لكسب رهان إرساء معالم العدالة التصالحية على مستوى تعاطي القضاء األسري مع النزاعات
األسرية أمال في إيجاد حلول للحد من ظاهرة التفكك االسري.
الكلمات المفتاحية  :الصعوبات ،مسطرة الصلح ،الطالق والتطليق ،سبل تجاوزها ،التفكك األسري ،دراسة مقارنة.
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Difficulties that intercept the rule of reconciliation in divorce cases and some ways
to overcome this phenomenon and stop the problem of the family disintegration
(A comsarative study )
Abstract:
If the family reconciliation was a judicial mechanism to save sevral families from
disintegration, homelessness and loss, the interest in dealing with it would, at he same time,
figure out howdeep is the crisis that many moroccan families and other from all over the world
endure thraugh the social, economical, cultural and technological changes. This makes us
coming up to ask a very inportant Question around the way of how to keep the families united
and to avoid the spreading of the divorce phenomenon and its bad consequances like: (ignorance,
homelessness, extremism and delinquency concerning both parents and children).
Inspite of the importance of reconciliation and its reforming role that the judiciary takes
into consideration in orde to over come the difficulties and issues that families suffer from, most
attempts of reconciliation between couples are blocked by some constiaints. That diallow the
desirest purpose of the family reconciliation rule, this is the thing that makes us wonder about the
real causes behind this. What’s the purpose of the legislative momentum through the absence of
practical measures that can afford what caube expected to put down the land markes of justice
considering family reconciliation in order to give a hope to end the family disputes and to find
solutions to stop the family disintegration.

Keywords :Difficulties  ـintercept  ـreconciliation  ـdivorce  ـdisintegration  ـA
comsarative study
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أهمية البحث
تأتي أهمية هذه الدراسة من كون الصلح يعد وسيلة فعالة إلنهاء الشقاق بين الزوجين عبر إيجاد حلول سريعة للنزاع
القائم بينهما في أقرب اآلجال وبأقل التكاليف لما يرسخه من ثقافة الحوار والتواصل التي تحافظ على أواصر المودة والرحمة
التي شرع من أجلها الزواج ،على عكس اللجوء إلى القضاء فإنه وإن كان عند أحكامه مقاطع الحقوق إال أنه غالبا ال يقطع
الن زاع أو على األقل ال يذهب أحقاد النفوس وال يمنع ضغائنها لخلوه في صورته النهائية من الرضا والتراضي ،زيادة على ذلك
فإن سلوك هذه المسطرة يعد واجبا شرعيا بمقتضى الكتاب والسنة واإلجماع ال ينبغي التفريط فيها.
كما تأتي هذه الدراسة لتوضيح تنامي ظاهره الطالق والتطليق في مجتمعنا المغربي وسائر المجتمعات اإلسالمية
نتيجة لفقد المجتمعات اإلسالمية لثقافة التسامح والتآلف واالبتعاد عن هدي النبوة ،وكذا الختالالت شتى تعرفها مسطرة الصلح،
محاوال من خالل هذه األرضية اقتراح بعض الحلول لتجاوزها.

مشكلة البحث
على الرغم من الدوري االصالحي الذي يقوم به القضاء في سبيل تجاوز الصعوبات والمشاكل األسرية ،فإننا نجد أن
أغلب محاوالت الصلح بين الزوجين تكلل بالفشل فتحول دون تحقيق الغاية المرجوة من سلوك هذه المسطرة ،وهذا ما كشفت
عنه اإلحصائيات الصادرة عن محاكم األسرة ووزارة العدل المغربية ،مما يجعلنا نطرح السؤال العريض التالي :أين يكمن
الخلل؟ فهل يرجع ذلك ألسباب قانونية؟ أم إلى سوء فهم وتنزيل مقتضيات مدونه األسرة؟ أم ألسباب شخصية من قبيل عدم
تشبع السادة القضاة بالثقافة التصالحية وتركيزهم على المقاربة القانونية المحضة بدل المقاربة الوقائية في التعاطي مع قضايا
الصلح؟ أم ألسباب اجتماعية وقيمية تعود للفاعلين في عملية الصلح؟ أم إلى كل هذه األسباب مجتمعة؟ وبالتالي ما سبل تجاوز
هذه االشكاليات؟

الدراسات السابقة
فيما يتعلق بالدراسات السابقة ،نجد أنه على امتداد عصور التاريخ اإلسالمي حافظ الفقهاء والقضاة على الصلح كآلية
لحل الخالفات والخصومات وبرعوا في تقعيد قواعده وحصر حاالته وأركانه وشروطه ،وال يخلو كتاب في الفقه االسالمي من
باب خاص بالصلح ،كما تناولته الدراسات الحديثة أيضا وهي كثيرة ومتنوعة أشرت إلى بعضها ضمن قائمة المصادر
والمراجع ،لكن الجديد في هذه الدر اسة هوالتركيز على الجانب المسطري واإلشكاليات التي اعترضت تنزيل بنود مدونة
األسرة المغربية في باب الصلح ،مع إبراز بعض الحلول لتجاوزها كإعادة صياغة بنودها في هذا الباب ومراجعتها ،وكذا
االنفتاح على باقي المدونات األسرية األخرى كالمدونة الجزائرية والمصرية واللبنانية في إطار التكافل الثقافي والقانوني على
اعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن حيث ما وجدها التقطها.
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أهداف البحث
يهدف البحث الى:


جعل الصلح آلية أساسية لفض النزاعات بين الزوجين قبل سلوك المسطرة القضائية خصوصا في ظل
تنامي ظاهرتي الطالق والتطليق حفاظا على تماسك األسرة.



تفعيل مؤسسة الحكمين وتنظيمها تنظيما دقيقا وفق كتاب هللا وسنة رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم،
مع االنفتاح على األغيار كالمحللين النفسانيين واألخصائيين االجتماعيين والخبراء القانونيين.



الكشف عن بعض النقائص والعيوب والثغرات التي اعترت بعض بنود مدونة األسرة فيما يتعلق
بمسطرة الصلح ،وكذا آليات تفعيله بهدف إعادة النظر فيها درءا للمفاسد المترتبة عن ذلك مع االنفتاح
على باقي المدونات األسرية في العالم االسالمي وانتقاء األجود منها في هذا الباب.

خطة البحث
قسمت الدراسة الى مقدمة ومطلبين وخاتمة ،المطلب االول عنونته بالصعوبات المرتبطة بالزوجين وقسمته بدوره الى
الفقرتين التاليتين:
 .1عدم حضور الزوج جلسات الصلح.
 .2تقاضي الزوجين بسوء نية.
أما المطلب الثاني فاشتمل على الفقرات التالية:
 .1االشكاليات المرتبطة بالقاضي.
 .2االشكاليات المرتبطة بالحكمين.
 .3االشكاليات المرتبطة بمجلس العائلة.
وحاولت خالل هذه الدراسة رصد هذه اإلشكاليات والصعوبات المسطرية التي تعترض مسطرة الصلح مبديا بعض
الحلول لتجاوزها ،أمال في الحد من ظاهرة التفكك األسري التي أضحت تنخر المجتمعات اإلسالمية،وإليكم بيان ذلك من خالل
نص الدراسة أسفله.

نص البحث:
يكتسي الصلح األسري أهمية بالغة في التشريع والنظام القضائي المغربي ،كما هو الشأن بالنسبة لباقي القوانين
واألنظمة القضائية المقارنة العتبارات متعددة منها :أنه يقطع المنازعة ،ويضع حدا للخصومة عبر حلول حبية ،وبتكاليف أقل
وفي أسرع اآلجال مع الحفاظ على السرية في العالقات الزوجية ،فيحل الوفاق والتراضي محل الشقاق ،وتتآلف القلوب وتصفو
النفوس وتطيب المشاعر ،وتُ َرس ُخ ثقافة الحوار والتسامح ،فنساهم بذلك في القضاء على مجموعة من الظواهر المشينة داخل
المجتمع ويتحقق األمن األسري والتنمية االقتصادية للبالد.
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زيادة على ذلك فإن المنطق السليم يوجب في كثير من األحيان استعمال نوع من المرونة في حل النزاعات بين
أطراف الخصومة بدل َح ْس ِمهَا بحكم قضائي يَص ُدر لصالح أحد المتنازعين والذي قد يكون ألحن بحجته وأقدر على إلباس الحق
بالباطل فيحكم لصالحه (،)1ألن القاضي يحكم بالظاهر أي بما تمليه عليه النصوص القانونية وحجج األطراف وبالتالي فهو ال
يحل المشكل من جوهره ألنه يبقى فيه رابح وخاسر ،باإلضافة إلى أنه قد يحدث ظلم في بعض األحيان مما ينتج عنه الغلبة
للمعتدي على المظلوم وذلك لقلة حجة وبرهان هذا األخير أو غير ذلك .مما يولد في نفسية المظلوم روح البغض واإلحساس
بالغبن لتتطور القضية من نزاع تافه إلى ما ال يحمد عقباه.
يتضح من خالل ما سبق أن الصلح ليس كالقضاء في طبيعته وآثاره فالقضاء وإن كان عند أحكامه مقاطع الحقوق إال
أنه غالبا ال يقطع النزاع أو على األقل ال يذهب أحقاد النفوس وال يمنع ضغائنها لخلوه في صورته النهائية من عنصر الرضا
والتراضي ،أما الصلح فشأ نه مختلف حيث يسوده غالبا التراضي والتنازل والعفو ،لذا فإن الخصومة بين األطراف والتقاضي
حولها ال يتجدد غالبا ،بخالف التقاضي ،لذا قرر الفقهاء أنه يحسن بالقاضي ترك القضاء والتحول إلى الصلح في بعض األحوال
وخاصة بي ن األقارب واألزواج وكل ما يغلب على الظن فيه أن القضاء قد يفضي إلى مفاسد أعظم مما سيحسمه ،قال سبحانه:
"ال خ ير في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة هللا فسوف
نوتيه أجرا عظيما" ( ،)2ولذا كان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بواسع فقهه وفراسته وبصيرته اإليمانية يقولُ " :ردوا
صوم حتى يصطلحوا فإن القضاء يحدث بين القوم الضغائن"
الخ ُ

()3

ولقد سبق لجاللة الملك الحسن الثاني تغمده هللا بواسع

رحمته أن أشار إلى ذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه بتاريخ  22أبريل  1991عند استقباله ألعضاء المجلس األعلى للقضاء
ولرؤساء الغرف بالمجلس األعلى عندما قال ... " :ذلك أن جل العلماء واألساتذة الذين كان لي حظ أخذ العلم عنهم كانوا قضاة
وكان القاضي آنذاك وكما تعلمون ال رجل محكمة فقط ،بل كان رجل مجتمع ،رجل جميع الناس للنصح والتناصح والصلح
والتصالح".
فإذا كان الصلح آلية قضائية إلنقاذ األسرة من التشتت والضياع ،فإن االهتمام به واالشتعال عليه في الوقت نفسه
يكشف ويفضح عمق األزمة التي تعيشها العديد من األسر المغربية في ظل التحوالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية
والتكنولوجية ،ويطرح سؤاال عريضا حول كيفية الحفاظ على تماسكها وتفادي انتشار ظاهرة الطالق والتطليق وما يترتب عليها
من إهمال وتشرد وتطرف وانحراف لألطفال.
وعلى الرغم من أهمية الصلح والدور االصالحي الذي يقوم به القضاء في سبيل تجاوز الصعوبات والمشاكل األسرية
أو التخفيف منها ،فإن أغلب محاوالت الصلح والتوفيق بين الزوجين في حاالت الطالق والتطليق تعترضها معوقات تحول دون
تحقيق الغاية المرجوة من سلوك هذه المسطرة ،حيث تبث من خالل اإلحصائيات الصادرة عن محاكم األسرة ووزارة العدل أن
أغلبية محاوالت الصلح تكلل بالفشل ،مما يجعلنا نطرح سؤاال عريضا متشعب المداخل ،وهوأين يكمن الخلل؟ فهل يرجع ذلك
ألسباب قانونية؟ أم ألسباب شخصية أو اجتماعية أو قيمية تعود للفاعلين في عملية الصلح من أطراف النزاع (الزوجين)

 1عن أم سلمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأضي له على نحو
ما أسمع فمن قض يت له من حق أخيه شيئا فال يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار" الحديث أخرجه البخاري في كتاب األحكام ،باب :من قضي له بحق
أخيه فال يأخذه فإن قضاء الحاكم ال يحل حراما وال يحرم حالال" وأخرجه أيضا مسلم في كتاب :األقضية في كتاب :األقضية ،باب" :الحكم بالظاهر
واللحن بالحجة".
 2النساء ،االية112 :
 3أبو بكر البيهقي :سنن البيهقي الكبرى ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة ،السعودية طبعة  1212هـ 1992م  ،ص .67
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ومجلس العائلة ،وقضاة ومساعدي العدالة؟ أم إلى كل هذه العناصر مجتمعة؟ وبالتالي ما سبل تجاوز هذه اإلشكاليات؟ هذا ما
سأحاول بسطه من خالل هذا الجهد المتواضع وذلك من خالل المطلبين التاليين:
المطلب األول :الصعوبات المرتبطة بالزوجين.
المطلب الثاني :الصعوبات المتعلقة بالفاعلين في عملية الصلح وسبل تجاوزها
وكل مطلب يتضمن مجموعة من الفقرات بحسب ما يقتضيه المقام.
المطلب األول :الصعوبات المرتبطة بالزوجين.
إن تطبيق مسطرة الصلح بين الزوجين في قضايا الطالق والتطليق تطبيقا صحيحا وسليما كما تنص على ذلك
النصوص الشرعية والمقتضيات القانونية الواردة في مدونة األسرة ،تعترضه العديد من الصعوبات واإلشكاليات منها ما يعود
إلى الزوجين ومنها ما يعود إلى سواهما.
لذلك سوف أقتصر على ذكر أهم الصعوبات التي يواجهها قضاء األسرة بصفة دائمة ومتكررة ،والتي لها تأثيركبير
على عدم نجاح محاولة الصلح بين الزوجين ،وأولى هذه المشاكل نجد عدم حضور الزوجين لجلسات الصلح ،وكذا تقاضيهما
بسوء نية ،زيادة على األمية والجهل بمقاصد األسرة والصلح.
وتبعا لذلك ارتأيت تقسيم هذا المطلب إلى الفقرتين التاليتين.
الفقرة األولى :عدم حضور الزوجين لجلسات الصلح.
إن الخالفات األسرية يغلب عليها طابع الخصوصية والحساسية ،كما أنها تتميز باختالف طبائع مكوناتها بحكم
اختالف المحيط األسري الذي نشأ وترعرع فيه أط َرافها ،وهو ما يجعل الحياة األسرية أرضا خصبة لحصول الخالفات التي قد
تشتد ِحدتُها لتتحول إلى اصطدامات ثم خصومات فنزاعات ،والتي قد تطول فتعصف باألسرة كلها إذا لم تتم معالجتها بحكمة
وروية(.)2
لذلك نجد المشرع المغربي قد نص في المادة  11من مدونة األسرة ( ،)1على ضرورة إجراء الصلح بين الزوجين قبل
اإلذن باإلشهاد على الطالق والتطليق وذلك عن طريق استدعاء الزوجين للجلسة المخصصة للتصالح.
ويظهر من خالل هذه المادة أن المشرع ركز على ضرورة التوصل الشخصي باالستدعاء لكل من الزوجين ،ورتب
على عدم حضور الزوج رغم توصله باالستدعاء اعتباره متراجعا عن طلبه ،في حين تُخط ُر المحكمة الزوجة التي توصلت
شخصيا ولم تحضر أو تدلي بمالحظات كتابية بواسطة النيابة العامة بأنها إن لم تحضر سوف يبث في ملف الطالق في غيبتها.
وال شك أن المشرع يهدف من وراء حضور الزوجين شخصيا أمام القاضي في جلسة الصلح،إجراء مسطرة تواجهية
بين الزوجين ،حيث يسمع القاضي لكل طرف دون تفريق أو تحيز ألحدهما مهما كان الوضع ،فيتمكن الزوجان من المناقشة
وإبداء دفوعهما وطلب اتهما ،فيسمع القاضي موقف كل زوج وهذا كله تكريسا لحقوق الدفاع ،األمر الذي يؤدي بالخصوم إلى
االستفادة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم أثناء محاولة الصلح،
 2ناصر متيوي ومحمد بوزالفة :الوسائل البديلة لتسوية المنازعات األسرية مقال ،منشور بمنشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ،سلسلة
الندوات العدد ،2 :ط ،2002 ،1/ص.116 :
 1والتي جاء فيها" :تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة اإلصالح.
إذا توصل الزوج شخصيا باالستدعاء ولم يحضر ،اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.
إذا توصلت الزوجة شخصيا باالستدعاء ولم تحض ر ،ولم تقدم مالحظات مكتوبة ،أخط رتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم
البث في الملف.
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول ،استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة ،وإذا ثبت تحايل الزوج ،طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها
في المادة  371من القانون الجنائي بطلب من الزوجة" المدونة الجديدة لألسرة ،القانون  ،60-03.ط.2002 ،1/
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مما يسهل على القاضي معرفة أسباب الخالف وحقيقة النزاع القائم بين الزوجين ،فيحاول تدليل العقبات وعالج الخالفات التي
تحول دون المعاشرة الحسنة أَ َمالا في إرجاع الدفء إلى األسرة بكاملها ،ومعلوم أن حضور األطراف لجلسة الصلح يوفر نسبة
أكبر لنجاح الصلح ،ألن هذا األخير يقتضي تقديم بعض التنازالت والتضحيات من كال الطرفين في سبيل إنقاذ األسرة من
التفكك ،فيختزل الزوجان مشاكلهما الشخصية ويقتصران على الخالف الحقيقي أمال في الوصول إلى حل ِحبي(.)7
ويبدو أن المشرع المغربي من خالل المادة  11السالفة الذكر وكذا المادة  12من مدونة األسرة( .)6أوجب على
القاضي االستماع إلى الزوجين َم اع ا وفي جلسة واحدة ،ويكون بذلك استبعد إمكانية االستماع إلى كل زوج بمفرده في جلسة
معينة ،وكان األولى واألحوط التنصيص على الطريقتين معا ،أي االستماع إلى كل زوج بمفرده في جلسة معينة ثم االستماع
إلى الزوجين معا في جلسة واحدة ،ويترك للقاضي السلطة التقديرية في نهج وسلوك أي من الطريقتين التي يراها مالئمة
وتتناسب مع ظروف ومالبسات كل قضية على حدة.
وعلى العكس من ذلك نجد القانون الفرنسي رقم  67/716بتاريخ  11يوليوز  1961قد جمع بين الطريقتين معا في
الفصل  212إذ جاء فيه" :عندما يحاول القاضي الصلح بين الزوجين ،عليه أن يستمع إلى كليهما كل على حدة ،قبل إجراء
مقابلة بينهما معا بحضوره" فتبين من خالل هذا الفصل أن القاضي يسمع إلى الزوجين على انفراد أوالا ثم يسمع لهما مجتمعين.
ويب دو أن المشرع الجزائري جمع بين الطريقتين معا مع مخالفة القانون الفرنسي السالف الذكر من حيث طريقة
االستماع ،حيث المعمول به في ظل الممارسة القضائية أن القاضي يسمعهما معا في البداية ،وال يسمع الزوجان على انفراد إال
عند ما يحس القاضي أن الزوجة ربما وقعت في تغري ر ،أو أنها ال تعلم ما أمضت ،أو أنه هددها على أن توقع على الطالق
بالتراضي ،فإذا أحس القاضي أن الزوجة غير راضية رضى حقيقياا يخرج الزوج ويسمعها على انفراد فيما إذا كانت موافقة
على هذا الطالق أم أنها مكرهة أو جاهلة لمحتوى الطلب وال سيما أن بعض الزوجات يجهلن القراءة والكتابة ،أم أنها كانت
مكرهة على ذلك ،ولعل الغاية من السماع االنفرادي أن بعض الزوجات يرفضن التصْ ريح في حضور الطرف اآلخر خوفا أو
استح ياء منهن ،كما أن حضورهما معا جلسة الصلح قد يجعلهما يترددان في قول حقيقة المشكل الحاصل بينهما ،وبذلك فإن
االستماع إلى كل زوج على انفراد يمكن كل طرف من القول ما ال يستطيع البَوْ َح به في حضور الطرف اآلخر ،وبذلك يظهر
أن هذا اإلجراء الذي استحدثه المشرع الجزائري والمتمثل في سماع كل طرف على انفراد يجعل القاضي يتصرف بذكاء
وبالتالي يتمكن من وضع يده على صلب المشكل ،فيتمكن من القيام بالصلح على خير وجه(.)1
ويبدو أيضا أن المشرع المغربي لم يُ َعد ْد محاوالت الصلح بين الزوجين وإنما قيد تعدد الصلح بمحاولتين في حالة
وجود أطفال(.)9
وكان األولى التنصيص على تعدد محاوالت الصلح ،مع إعمال السلطة التقديرية لقاضي األسرة حسب خصوصية كل
ملف على حدة ،سواء في ظل وجود أطفال أم ال ،ألنه كلما تعددت محاوالت الصلح َسيَتَ َسنى للقاضي إقناع الزوجين بأهمية
الصلح ودوره في حماية األسرة من مظاهر الطالق والتطليق مما قد يدفعهما إلى التراجع عن موقفها.

 7الحسن بويقين :أسباب عدم نجاح مسطرة الصلح في النظام القضائي المغربي والوسائل الكفيلة بتفعيل هذه المسطرة ،الطرق البديلة لتسوية المنازعات
جمعية نشر المعلومة القانونية ،سلسلة الندوات واأليام الدراسية ،العدد  :2طبعة  ،2002ص.26 :
 6حيث جاء في الفقرة األولى منها ما يلي" :عند حضور الطرفين تجري المناقشات بغرفة المشورة"...
 1بن هبري عبد الحكيم :أحكام الصلح في قضاء شؤون األسرة ،مذكرة ماجستير في القانون الخاص ،فرع قانون األسرة ،إشراف :أ .د .لمطاعي نور
الدين ،جامعة الجزائر  ،01كلية الحقوق ،السنة الجامعية .2011 -2012 .ص ص.123 – 122 :
 9وهذا ما جاء في الفقرة األخيرة من المادة  12من قانون األسرة ..." :وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة ال تقل
عن ثالثين يوما".
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وهذا ما تنبه له المشرع الجزائري حيث َعدل المادة  29من قانون األسرة فأصبحت نفس المادة بعد التعديل تنص على
أنه" :ال يثبت الطالق إال بحكم بَع َد عد ة محاوالت صلح "...وكانت قبل التعديل تنص على ما يلي" :ال ثبت الطالق إال بحكم بعد
محاولة الصلح "...ويفهم من المادة المعدلة أن القاضي أصبح ملزما بان يعقد عدة محاوالت صلح دون أن يحدد عددها ،على أن
عدة محاوالت َم ْعناها ليس أقل من محاولتين أو ثالث محاوالت( .)10ولعل المشرع الجزائري يهدف من وراء ذلك إعطاء مزيد
من الوقت سواء بالنسبة للقاضي لمزيد بذل الجهد في محاولة الصلح بين الزوجين خصوصا إذا الحظ وجود رغبة في الصلح
لديهما ،أو بالنسبة لطرفي النزاع حتى يراجع كل طرف مواقفه ويعدل عن تمسكه بمبدإ فك الرابطة الزوجية.
لكن حضور الزوجين لجلسة المصالحة قد تعوقه عدة صعوبات تقف حجرة عثرة في وجه تحقيق الهدف المنتظر من
الحضور الشخصي وهو المحافظة على تماسك األسرة.
ومن بين المشاكل التي تعترض حضور الزوجين نجد مشكلة التبليغ ،ذلك أن تبليغ االستدعاء شخصيا إلى الزوج أو
الزوجة من طرف عون التبليغ قد ال يتأتى في بعض الحاالت إما لعدم العثور على المعني باألمر لسبب من األسباب كتحايل أحد
طرفي النزاع بإدالئه متعمدا بمعلومات خاطئة عن هوية الطرف اآلخر ،تخص اسمه وعنوانه باألساس( ،)11وإما لتعمد أحد
الزوجين عدم التوصل باالستدعاء ،وذلك رغبة منه في التخلص من رابطة زوجية ال يرغب في استمرارها ،وفي هذه الحالة
يبقى ملف طلب اإلذن باإلشهاد على الطالق أو التطليق مفتوحا مع تكرار االستدعاءات بدون جدوى ،وهذا من شأنه تعطيل
البث في الطلبات المقدمة إلى المحكمة والتي يتعين عليها البث فيها في مدة وجيزة اعتبارا للطبيعة االجتماعية واألسرية لهذا
النوع من القضايا.
لذلك فعندما تستدعي المحكمة الطرف المعنى (الزوجة أو الزوج حسب األحوال) ويتعذر عليه الحضور فإن النيابة
العامة تتدخل للسهر على تبل يغه باالستدعاء من خالل البحث عن عنوانه قصد الوصول إلى الحقيقة بما يتوفر لديها من إمكانات.
وال شك أن تخلف الطرف المعني بالتبليغ يؤدي إلى تعطيل أو تأخير سريان المساطر القضائية أو يعرقل عمل المحكمة بعدم
تمكينها من اإلحاطة بكل الجوانب المرتبطة بالنزاع وبالتالي القيام بكل محاوالت الصلح بينهما.
زيادة على ما سبق فإن أحد الزوجين قد يكون متواجدا خارج أرض الوطن ومرتبطا بعمله ومن تم يصعب عليه
الحضور لجلسات الصلح ،خصوصا وأن المشرع قد أ لزم القاضي بإجرائه في كل أنواع الطالق أو التطليق ،باستثناء التطليق
للغيبة .كما أكد عل ى ضرورة القيام بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما في حالة وجود أطفال ،لذا يكون
من المتعذر على الزوج القاطن خارج أرض الوطن الحضور بصفة شخصية لكل الجلسات المخصصة للصلح مما يعني أن
النتيجة الحتمية لهذه الجلسات في غياب أحد أطراف العالقة الزوجية هي الفشل خصوصا وأن تبليغ قضايا األسرة بالطريق
 10بن هبري عبد الحكيم :أحكام الصلح في قضاء شؤون األسرة ،مرجع سابق ص.209 :
11وتبعا لذلك إذا ثبت للمحكمة تحايل أحد طرفي النزاع بإدالئه متعمدا ب معلومات خاطئة عن هوية الطرف اآلخر تخص اسمه وعنوانه فإنها ،تحيل
الوثائق المثبتة لذلك على النيابة العامة لتطبيق مقتضيات الفصل  371من القانون الجنائي المتعلقة بجنحة التوصل بغير حق بوثيقة مزورة أو محاولة ذلك
عن طريق اإلدالء ببيانات كاذبة ،أو انتحال اسم أو صفة أو تقديم معلومات أو إقرارات غير صحيحة ،إال أن تحريك المتابعة يتوقف على تقديم شكاية من
طرف المتضرر على غرار باقي الجرائم ذات الطابع األسري كاإلهمال أو السرقة بين األزواج.
إال أن ما يعاب على المادة  11من قانون األسرة هو أنها لم ترتب أي جزاء جزائي في حال ثبوت تحايل الزوجة في اإلدالء بعنوان الزوج ،خاصة
وأن النص الجنحي ال يمكن التوسع في تفسيره وال يقاس عليه،ألنه ال عقوبة وال جريمة إال بنص ،مما يعد ضربا واضحا لمبدإالمساواة بين الزوجين الذي
أسست عليه هذه المسطرة ،وهذا ما يستشف من الفقرة األخيرة من المادة  11حيث جاء فيها " :إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول ،استعانت المحكمة
بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة ،وإذا ثبت تحايل الزوج طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة  371من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.
وخروجا من هذا اإلشكال وتكريسا لمبدأ المساواة ينبغي إعادة النظر في صياغة هذه المادة لتشمل العقوبة كل من ثبت تحايله سواء الزوج أو
الزوجة ،وهذا ما كرسه الفصل  7من دستور  2011حيث جاء فيه" :القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين بما
فيهم السلطات العمومية ،متساوون أمامه وملزمون باالمتثال له"...
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الدبلوماسي يعاني من بطء اإلجراءات نظرا لطول السلم اإلداري الذي يقطعه الطي ذهابا وإيابا( ،)12وخروجا من هذا التعقيد
المسطري يبدو لي أنه يستحسن السماح للمتقاضين بالسهرعلى تبليغ الطلبات القضائية للمصالح القنصلية المغربية بالخارج.
وأحيانا قد يصطدم القاضي بعدم رغبة الزوجين في إجراء الصلح العتبارات قد ترد في معظمها للعنصر االجتماعي
أو لتفادي نشر المشاكل الشخصية الثنائية على مرأى ومسمع الهيئة القضائية( ،)13واألقارب واألصهار عند انعقاد مجلس
التحكيم أو مجلس العائلة كما سيأتي الحقا.
وإذا كان المشرع المغربي لم يعالج الحالة التي يتخلف فيها أحد الزوجين عن الحضور للضرورة الملحة ولسبب مقنع
ومشروع كأن يكون مريضا مثال ،فإنه على العكس من ذلك نجد المشرع الجزائري قد تطرق لهذه الحالة فنص في المادة 221
من قانون االجراءات المدنية واإلدارية على أنه" :إذا استحال على أحد الزوجين الحضور في التاريخ المحدد أو حدث له مانع
جاز للقاضي ...ندب قاضي آخر لسماعه بموجب إنابة قضائية" .وفي حالة ما إذا كان سبب التغيب لفترة قصيرة وحيث يستطيع
المتغيب حضور الجلسة الثانية فيمكن تأجيل القضية لجلسة صلح في تاريخ الحق .وهو ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة
 221أعاله ما دامت هناك عدة محاوالت للصلح.
نخلص مما سبق أن عدم حضور الزوجين لجلسة الصلح يعني فشل هذه المحاولة ،وما أكثرالجلسات التي باءت بالفشل
في أقسام قضاء األسرة المغربية ،فقد صدر عن المحكمة االبتدائية بطنجة حكم جاء فيه" :وحيث حضر الزوج وتخلفت الزوجة
رغم التوصل وأكد الزوج طلبه الرامي إلى التطليق للشقاق نظرا لكثرة الخالفات بينه وبين زوجته"( ،)12فقد باءت محاوالت
الصلح بالفشل لغياب أحد أطراف العالقة الزوجية.
وفي حكم آخر صادر عن المحكمة االبتدائية بأصيلة كان مصير جلسة الصلح هو الفشل لعدم حضور المدعى عليها إذ
جاء فيه" :حيث ثبت للمحكمة أن رغبة المدعية أكيدة في إيقاع الطالق من جهة وتخلف المدعى عليها رغم التوصل من جهة
أخرى كما تعذر على المحكمة انتداب حكمين إلصالح ذات البين( .)11وقد يتخلف الطرفان معا عن حضور محاولة الصلح رغم
تكرار االستدعاءات ومن ذلك الحكم الصادر عن المحكمة االبتدائية بالناظور" :حيث جاء فيه" :عدم حضور الطرفين لمحاولة
الصلح يتعذر معه على المحكمة مواصلة البث في القضية"(.)17

 12حيث يوجه االستدعاء بواسطة السلم اإلداري على الطريقة الدبلوماسية إلى المرسل إليه الذي يسكن خارج أرض الوطن ،إذ بعد تحرير االستدعاء
وشهادة التسليم المرفقة يعمل كاتب الضبط على إحالته بسجل التداول على وكيل الملك ،الذي يسجله بدوره في السجل الخاص لوارداته ،ثم يحيله بدوره
على الوكيل العام بمحكمة االستئناف ،هذا األخير يوجهه إلى مديرية الشؤون القنص لية بوزارة الخارجية ،فتحيله هذه األخيرة إلى السفارة أو القنصلية
المغربية المعنية التي يوجد بها عنوان الطرف المراد استدعاؤه( .انظر بهذا الصدد ،مقاال لألستاذ ،محمد أكيج منتدب قضائي ،المعهد العالي للقضاء،
تحت عنوان " :التبليغ في قضايا األسرة بين النص القانوني والممارسة اإلجرائية"  .منشور بموقعwww.marocdroit.com :
ويراعي في استدعاءه اآلجال المنصوص عليها في الفصل  21من قانون المسطرة المدنية والمحدد كاآلتي:
شهران :إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول األوربية.
ثالثة أشهر :إذا كان يسكن بدولة إفريقية أخرى أو آسيا و أمريكا.
أربعة أشهر إذا كان يسكن باألقيانوس.
كما يلجأ إلى نفس المسطرة قصد تبليغ قرارات ا النتداب القاضية بإجراء محاولة الصلح بين الزوجين المقيمين بالخارج الراغبين في إيقاع الطالق أو
الحكم بالتطليق.
 13ربيعة بنغازي :التطليق للضرر من خالل االجتهاد القض ائي المغربي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،جامعة محمد الخامس أكدال ،2000
 ،2001ص.333 :
 12حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بطنجة رقم  2 – 07ببتاريخ  2007/7/1في ملف  ،321-2001غير منشور ،أوردته :فاطمة الزهراء القيسي في
رسالتها لنيل دبلوم الدراسات العليا المعم قة في القانون الخاص حول موضوع ":دور الصلح في حماية األسرة" إشراف :د .عبد الخالق أحمدون ،جامعة
عبد المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة ،السنة الجامعية  ،2006-2007ص.122 :
 11حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بأصلية رقم  01-37بتاريخ  2007/2/22في ملف ،01-121 .غير منشور أوردته فاطمة القيسي في رسالتها
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،مرجع سابق ص.122 :
 17حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بالناظور قسم قضاء األسرة ،ملف رقم  11/11 – 1027بتاريخ  2012/1/30الحكم وارد ضمن مجلة فضاء
المعرفة القان ونية التي تصدر عن مركز إدريس القاخوري للدراسات واألبحاث في العلوم القانونية وجدة www.espacedroit.ma
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نستنتج مما سبق أنه إذا كان عدم حضور الزوجين يعزى إلى ما يطرحه نظام التبليغ من إشكاالت كبيرة ومعقدة ،فإنه
أ صبح من الالزم إصالح نظام التبليغ بشكل كامل وواضح ،خصوصا وأن التجربة بالمحاكم قد أثبثت أن أهم العراقيل التي
تحول دون تصريف القضايا في اآلجال المعقولة والمحددة قانونا هي مشكلة تبليغ االستدعاءات ،كما يجب االستئناس بما انتهت
إليه التشريعات الحديثة في هذا المجال وخاصة ما يتعلق باالستفادة من تقنية وسائل االتصال الحديثة كالفاكس والهاتف والبريد
اإللكتروني في حاالت خاصة مع االعتماد على جهاز كفء يتولى هذه المهمة(.)16
الفقرة الثانية :تقاضي الزوجين بسوء نية.
إن التقاضي بحسن نية يعتبر من األصول المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية والذي جاء
فيه" :يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية" ،ألن من شأن هذا المبدإأن يهدي القاضي وفي أقرب وقت
إلى معرفة وجه القضاء في الدعوى بعد إحاطته بكل معطيات القضية واستجالء حقيقتها(.)11
لكن لألسف الشديد أصبح تقاضي الزوجين بسوء نية ،وكذا تمسكهما بالمواقف والمشاعر وخلفيات النزاع بَ َد َل التمسك
بالمصالح الحقيقية ،هو األصل في ممارسة التطليق للشقاق نظرا لضمان االستفادة من كل المستحقات المترتبة عن الفرقة
الزوجية كما هو منصوص عليها في المادة  13من مدونة األسرة( ،)19مع إمكانية االستفادة من التعويض عن الضرر كما هو
منصوص عليه في المادة  96من نفس القانون( .)20كل هذا جعل كل طرف يحاول أن يثبت على أن الطرف اآلخر هو المتسبب
في الفراق ،بل أكثر من هذا فإن هاتين المادتين  13و  96من مدونة األسرة ،قد تفتحان المجال أمام بعض النساء اللواتي
يتقاضين بسوء نية اتخاذ هذه المسطرة وسيلة استثمارية لالغتناء من غير كد وال تعب.
وتفاديا لمثل هذه السلوكات أرى من وجهة نظري وجوب ترتيب جزاء قانوني أي متابعة زجرية في حق كل من ثبت
توظيفه لهذه المسطرة بسوء نية ،سواء كان زوجا أم زوجة ،ألن من شأن ذلك أن يَ ُحد من التعسف في استعمال هذا الحق.
هذا باإلضافة إلى أن العديد من األزواج ال يبدون أي اهتمام للصلح حتى بعد عرضه عليهم ،بل ويستبعدونه مسبقا
وبكيفية منهجية وتلقائية ،ويحرصون على إطالة أمد النزاع في بعض األحيان أو تفريخه إلى عدة نزاعات وقضايا طمعا في
ربح الوقت وإثقال كاهل الخصم ،وبصفة عامة التقاضي بسوء نية.
وفي المقابل لو تم التقاضي بحسن نية وتمسك كل طرف بالمصالح الحقيقية وبالسبب الرئيسي للنزاع دون المغاالة فيه
سهل على القاضي أو الحكمين أو مجلس العائلة تهدئة النفوس وجبر الخواطر وإزالة األحقاد والضغائن.
لكن الواقع عكس ذلك فكثيرا ما يستفاد من وقائع النازلة وظروفها والمالبسات المحيطة بها ،أن الهدف من الطالق
ليس نابعا من سوء التفاهم واستحالة العشرة بقدر ما هو تنفيذ التفاق سابق بُنِ َي على زواج مصلحي( ،)21من أجل الحصول على
أوراق اإلقامة مثال( ،)22أو قد تكون الغاية من ذلك هو تحسين الوضع االجتماعي أو االقتصادي ألحد الزوجين،
 16الحسن بويقين :اسباب عدم نجاح مسطرة الصلح في النظام القضائي المغربي والوسائل الكفيلة بتفعيل هذه المسطرة :مرجع سابق ،ص.31 :
 11عبد الواحد الجيراري :تحسين أسلوب العمل بالمحاكم ،مقال ،منشور بمجلة المحاماة ،العدد ،7 :اكتوبر  ،1917ص.27 :
 19حيث جاء فيها" :إذا تعذر اإلصالح بين الزوجين ،حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل آجل أقصاه ثالثون يوما ألداء
مستحقات الزوجة واألطفال الملزم باإلنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين".
 20حيث جاء فيها" :في حالة تعذر اإلصالح واستمرار الشقاق ،تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد  13و12
و ...11مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج اآلخر".
 21يحيى بكاري :دور الحكمين في إصالح ذات البين بين طموح التشريع وعواقب التطبيق ،مقال ،منشور ،بمنشورات مجموعة البحث في القانون
واألسرة ،سلسة الندوات ،العدد ،1 :طبعة 2007 :ص.171 :
 22فقد يتفق الزوجان على إبرام عقد الزواج ليس من أجل التساكن وتكوين اسرة متوازنة تتظافر جهود الطرفين إلسعادها ومن تم سعادة المجتمع ،ولكن
قصد تمكين أحد طرفي العالقة الزوجية قد ي كون الرجل أو المرأة من تسوية وضعيته القانونية في البلد المضيف مقابل مبلغ من المال ،يتم التفاوض بشأنه
مسبقا قبل التوقيع على وثيقة الزواج ،فيكون بالتالي زواجا على األوراق وهو ما يسمى بالزواج االبيض (للمزيد من التوسع أنظر ،مقاال ،د .محمد
الكشيور تحت عنوان" :قواعد في واقع الزواج المختلط ،منشور بالمجلة العربية للدراسات الدولية ،عدد خاص ،أكتوبر  ،2003ص.61 :
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ال التساكن الروحي والنفسي الذي دعت إليه الشريعة اإلسالمية وحثت عليه القوانين الوضعية ،وال يخفى ما لهذا النوع من
الزواج من عواقب وخيمة على األسرة والمجتمع ال من الناحية المادية باالحتيال على صاحب المال وأخذه منه وحرمان ورثته،
وال من الناحية المعنوية بتوقيع الطالق وتحطيم القلوب(.)23
ولذلك فالزوجان في حالة زواج المصلحة وعند حضورهما لجلسة الصلح تكون لهما نية مبيتة إلفشال المساعي
الحميدة من أجل التوفيق بينهما.
ولقد نتج عن التقاضي ب ُسوء نية انحراف وتحريف ثقافه التقاضي عند المواطن المغربي ،والتي لم تعد ترمي إلى
حماية الحقوق وإنصاف المظلومين وزجر المعتدين بقدر ما ترمي إلى تطويع الخصم وإزعاجه وتحميله مصاريف وتبعات
المساطر القضائية إلى جانب إغراق المحاكم بأعداد هائلة من القضايا البسيطة أو التي ال أساس لها لتمييع مسطرة التقاضي
وإلزام القضاء باستهالك وقته واستنفاذ جهده في مثل هذه القضايا على حساب القضايا المهمة والمعقدة ،وكذا على جودة األحكام
وسرعة إصدارها وتنفيذها(.)22
نستنج من خالل ما سبق أن المجهود المبذول من طرف الهيئة القضائية وكذا آليات الصلح األخرى كما سنرى في
المطلب الثاني ،ال يكفي لوحده من أجل المحافظة على توازن األسرة والحيلولة دون انهيارها وتفككها ما لم تكن هناك رغبة
ونية صادقة لدى الزوجين في إنهاء الخصومة وقطع النزاع وإحالل الوفاق بدل الشقاق وبالتالي المحافظة على ُعش الزوجية
من االنهيار.
المطلب الثاني :الصعوبات المتعلقة بالفاعلين في عملية الصلح وبعض سبل تجاوزها.
إذا كانت محاولة الصلح بين الزوجين ليست مجرد إجراء شكلي ،بل هي إجراء جوهري إلنهاء الخالفات واستئناف
المعاشرة بالمعروف بين الزوجين ،فإن المالحظ على المستوى التطبيقي وجود عدد قليل ِجداا للنزاعات التي يتم فصلها بالصلح
بين الطرفين .ولعل ذلك يعود لمجموعة من العراقيل ،منها ما هو مرتبط بالجهة المكلفة بالدعوى (القاضي)  ،ومنها ما هو
مرتبط بالجهات المساعدة للقضاء وهي الحكمين ومجلس العائلة ،وتبعا لذلك ارتأيت تقسيم هذا المطلب إلى ثالث فقرات كما هو
مبين أسفله.
الفقرة األولى :اإلشكاليات المرتبطة بالقاضي.
إن الصعوبات المرتبطة بالقاضي والتي تعوق محاولة الصلح التي يقوم بها قبل اإلذن بالطالق أو التطليق كثيرة
ومتعددة ،ولذلك ارتأيت التركيز على أهمها ،والمتمثل :في عدم تخصيص الوقت الكافي إلنجاح الصلح ،وكذا عدم وجود قضاة
مؤهلين للقيام بمهمة التصالح.
أ ـ عدم تخصيص الوقت الكافي إلنجاح محاولة الصلح.
ال يكفي لنجاح محاولة الصلح بين الزوجين أن يكون القاضي ذا خبرة في ميدان العالقات اإلنسانية ،وذا تجربة في
االتصال المباشر لكي يستجلب ثقة الزوجين ويؤثر عليها ،بل البد من وجود الوقت الكافي لكي يقف على األسباب الحقيقية
للنزاع لتزداد فرص نجاح الجلسة الصلحية ،وفي غياب الوقت الكافي لالستماع إلى الزوجين،

 23فاطمة الزهراء القيسي :دور الصلح في حماية األسرة ،مرجع سابق ص.122 :
 22األستاذ محمد سالم الرئيس األول لمحكمة االستئناف بالجديدة :الصلح في النظام القضائي المغربي والمقارن ،مقال منشور بموقع:
salahgardafi.edea.com
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فإن محاولة إجراء الصلح تبقى مجرد إجراء شكلي فقط ،حيث يكتفي القاضي باإلشارة إلى مقتضيات الصلح لمجرد اإلشارة
العابرة ألن النص القانوني اقتضى ذلك وهذا ما شهد به األستاذ محمد سالم من أسرة القضاء ـ الرئيس األول لمحكمة االستئناف
بالجديدة – وفي ذلك يقول " :نجد أن قاضي اليوم ومع األسف الشديد يكاد يتخلى عن دوره الرائد في دفع الطرفين للتصالح
وتقريب وجهات نظرهما ،وإنه يشير إلى مقتضيات الصلح لمجرد االشارة العابرة كإجراء مسطري روتيني ويتعامل معه
( )21

كشكلية ضرورية يقتضيها النص القانوني"...

دون اعتبار لما قد ينجر عن ذلك من آثار لعل أهمها فصم عرى الزوجية

القائمة بين المتخاصمين ،وهذا ما نلمسه على أرض الواقع حيث غالبا ما نجد مساعي الصلح التي يبذلها القاضي ال تكلل
بالنجاح ألنه ال يبذل الجهد والوقت الكافي إلنجاحها( .)27إذ جرى العمل عند فشل محاولة الصلح في أول جلسة بعد حضور
الزوجين إعالن القاضي عن فشل الصلح دون أن يبذل ُج ْهدا إضافيا عبر عقد جلسات صلح أخرى ،26وهذا ما نبهنا له سابقا،
وقلنا بضرورة تعديل الفصل  12من مدونة األسرة ،ليتسنى عقد عدة جلسات صلح سواء في حالة وجود أطفال أم ال ،حتى
يتمكن القاضي من إقناع الزوجين بأهمية الصلح ودوره في تحقيق استقرار وطمأنينة األسرة وبالتالي استقرار المجتمع ككل،

 21األستاد محمد سالم الصلح في النظام القضائي المغربي والمقارن ،مرجع سابق.
 27وهذا ما يتضح من خالل اإلحصائيات التي أعلنت عنها وزارة العدل يوم  10أكتوبر  2001والمتعلقة باألربع سنوات األولى من عمر تطبيق مدونة
األسرة حيث شكلت نسبة الصلح بين الزوجين في دعاوى الطالق والتطليق  1/7من مجموع األحكام القضائية بالطالق والتطليق.
إذ في حالة التطليق المعروضة على المحاكم ناهزت نسبة الصلح  7222حالة من أجل  11236حالة.
وبالنسبة لقضايا الطالق نجد نسبة الصلح وصلت إلى  1112حالة من اصل  26902حالة طالق.
ولقد تبين من خالل هذا اإلحصاء أن هناك ارتفاعا غير مسبوق في حاالت الطالق منذ تبني مسطرة (التطليق للشقاق).
وفي إحصائيات رسمية أخرى لوزارة العدل والحريات وفي ظرف ست سنوات من ) 2001إلى  )2011أصدرت المحاكم المغربية ما مجموعه
 170161حكما بالتطليق بسبب الشقاق بين الزوجين ،فبعد أن لم يكن العدد سنة  2001أي سنة بعد دخول المدونة حيز التنفيذ يتجاوز سقف العشرة آالف
حالة تطليق حيث بلغ  ، 9913تصاعد بشكل صاروخي مخيف" (للمزيد من التوسع حول هذه اإلحصائيات أنظر " :مقاال للدكتورمحمد أكيج ،باحث في
قضايا األسرة منشور بموقع .Marocdroit.com
وحسب إحصائيات صادرة عن قسم القضاء األسري بتازة يتبين أن عدد حاالت الصلح ضئيلة جدا مما يعني أن عدد حاالت الطالق والتطليق في تصاعد
مستمر بالرغم من أننا لم نتوصل بعدد الملفات المعروضة على المحكمة خالل الفترة التي شملها اإلحصاء.
وهكذا وحسب إحصاء عدد حاالت الصلح من الفترة الممتدة من  2010/10/1إلى  .2010/12/31نجد أن عدد حاالت الصلح بالنسبة للزوجين بدون
أوالد  1حاالت ،وبالنسبة للزوجين لهما أوالد  7حاالت أي ما مجموعه  11حالة صلح (الصلح الذي تم بواسطة المحكمة مباشرة  7حاالت ،وبواسطة
الحكمين  2حاالت ،وبواسطة مجلس العائلة حالة واحدة)
ـ وعن الفترة الممتدة من  ،2011/2/1إلى 2011/7/30
نجد عدد حاالت الصل ح بالنسبة للزوجين بدون أوالد حالة واحدة ،وبالنسبة للزوجين لهما أوالد  2حاالت أي ما مجموعه  1حاالت صلح (بواسطة
المحكمة مباشرة  2حاالت ،وبواسطة الحكمين حالة واحدة وبواسطة مجلس العائلة  0حالة.
ـ وعن الفترة الممتدة من  2011/6/1إلى .2011/9/30
نجد عدد حاالت الصلح بالنسبة للزوجين بدون أوالد  3حاالت ،وبالنسبة للزوجين لها أوالد  9حاالت أي ما مجموعه  12حالة صلح (بواسطة المحكمة
مباشرة  9حاالت وبواسطة الحكمين  3حاالت ،بواسطة مجلس العائلة 0حالة).
ويظهر أن عدد حاالت الصلح خالل  7اشهر أي من  2011/2/1إلى  2011/9/30بلغ  16حالة فقط .وهي نسبة ضعيفة جدا.
ـ وعن الفترة الممتدة من  2011/10/1الى  ،2011/12/31نجد ان عدد حاالت الصلح بالنسبة للزوجين بدون أوالد  9حاالت وبالنسبة للزوجين لهما
أوالد  2حاالت أي ما مجموعة  13حالة صلح (بواسطة المحكمة مباشرة  .10حاالت وبواسطة الحكمين  3حاالت وبواسطة مجلس العائلة  0حالة)
(إحصائيات غير منشورة) .وهو ما الحظه الدكتور إدريس الفاخوري من خالل إحصائيات الصلح في طلبات اإلذن باإلشهاد على الطالق الصادرة عن
قسم قضاء األسرة بوجدة وبركان والناظور خالل سنوات  2001و  2009و  2010حيث توصل من خالل هذه الدراسة أن دور الوساطة القضائية
وغير القضائية ال تجدي نفعا في تحقيق الصلح بين الزوجين فنسب الصلح التي سجلت سواء من طرف المحكمة أو من قبل المؤسسات األخرى منخفضة
مقارنة مع دعاوي الطالق والتطليق التي تعرض يوميا على أقسام قضاء األسرة.
(انظر مقاال للدكتور إدريس الفاخوري تحت عنوان" :واقع الصلح في العمل القضائي األسري" منشور بمركز إدريس الفاخوري للدراسات واألبحاث
في العلوم القانونية وجدة ،فضاء المعرفة القانونية )www.espacedroit.com
وهناك إحصائيات أخرى نتوفر عليها لكن ال يسعنا المجال لذكرها وكلها تظهر أن نسبة الصلح ضئيلة جدا.
ويتضح من خالل إحصائيات وزارة العدل السالفة الذكر أن عدد حاالت الطالق والتطليق في تزايد مستمر ،الشيء الذي يجعل سلوك المسطرة (مسطرة
التطليق للشقاق) َو َر اما ينخر ويُ َدم ُر مع توالي السنين عددا كبيرا من األسر المغربية ،لذا نناشد من خالل هذا المنبر وزارة العدل والحريات نشر جميع
اإلحصائيات المتعلقة بالطالق والتطليق وغيرها على موقعها اإللكتروني لتكون في متناول الباحثين على األقل مرتين في السنة ،سعيا لتحليلها من طرف
المختصين كل من زاويته للوقوف على نقائص التشريع أمال في تعديله مما يضمن تماسك األسرة وعدم تصدعها.
 26وقد است وفي عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في عهده إلى أبي موسى األشعري شروط القضاء ،ومما جاء في رسالته إليه..." :الصلح جائز بين
المسلمين إال صلحا أ َحل حراما أو حرم حالال ...وإياك والقلق والضجر والتأفق بالخصوم ،فإن الحق في مواطن الحق يعظم هللا به األجر ويُحْ سن به
الذكر" الماور دي :األحكام السلطانية ،تحقيق ،أحمد مبارك البغدادي ،الناشر مكتبة ابن قتيبة ،الكويت  1209هـ  1919 -م ص.97 :
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وله َذا يتعين على القاضي أن يتخذ كل اإلجراءات الالزمة ويقرر كل ما يراه مناسبا من وسائل البحث الصالحة إلثارة الحقيقة
التي قد يصعب الكشف عنها خالل جلسة واحدة وفي وقت وجيز ،لما تتسم به هذه القضايا من صبغة شخصية بحثة ،ولما يسود
الجو العائلي من أسرار قد ال يراد البوح بها ،21وال شك أن استماع القاضي للزوجين بخصوص كل هذا يتطلب وقتا كافيا
للوقوف على األسباب الحقيقية للنزاع والتي أدت إلى المطالبة بالطالق والتطليق.
زيادة على ذلك فإن بعض القضايا قد تستوجب استدعاء أطراف أخرى كأطفال الزوجين أو جيرانهما أو أقاربهما أو
االستعانة بخبراء ومختصين في ميدان الشؤون األسرية .29وقد يقتضي األمر في حالة وجود أطفال إرجاء محاولة الصلح إلى
َجل َسة الحقة بهدف إعانة الزوجين على مراجعة قراراتهما ،ولتحقيق ذلك ينبغي للقاضي أن ينظر في قضيتين أو ثالثة على
أكثر تقدير خالل اليوم.
لكن بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن القاضي ينتصب إلجراء الصلح في عشرات الملفات في اليوم الواحد .لذلك
نجد أن محاوالت الصلح في عمومها تبوء بالفشل ليس فقط ألن المعنيين باألمرال يريدان استمرار العشرة بينهما ،ولكن أيضا
لكون القاضي ال يجد الوقت الكافي إلجراء التصالح بين الزوجين .30وهو ما يجعل إجراء الصلح يتم بشكل سريع أو رمزي ال
يُحقق الغاية المرجوة منه.
لكن ال ين بغي أن نلقي اللوم كله على القضاء ،نظرا لكثرة القضايا المعروضة عليه

31

مما ال يتيح أمامه فرصة

االستماع واالقتناع التي يحتاجها مثل هذا النوع من القضايا خصوصا أن مدونة االسرة قد حددت أجل البث في دعوى التطليق
للشقاق في ستة أشهر ،32كما أن القضاة مكلفون بأعباء ومهام أخرى ،فكيف يعقل توفير الوقت الكافي أمام هذه المهام
الجسيمة؟.33
وخروجا من هذا اإلشكال أرى ضرورة إحداث قاضي صلح تسند إليه مهمة اإلصالح بين الزوجين دون غيرها من
المهام واالختصاصات الموكولة لقضاة الموضوع ألن هذا األخير ال يمكن له أن يجمع بين مهمتين متعارضتين وهما :مهمة
"القاضي " الذي يهمه الفصل في النزاع بين الطرفين ورفع الضرر عنهما ،ومهمة المصلح االجتماعي الذي يهمه إيجاد الحلول
االجتماعية المناسبة التي تحفظ كيان األسرة من التمزق ،فازدواجية المهمة المسندة لنفس القاضي تؤدي إلى نتائج تنبئ بفشله
وبالتالي عدم نجاحه حيث يتخلى عن دوره الرائد في دفع الطرفين للتصالح وتقريب وجهة نظرهما ،ويكتفي باإلشارة إلى
مقتضيات الصلح دون أن يكلف نفسه عناء أو جهدا الحتواء الخالف بينهما.

 21عبد المجيد غميجة :مميزات دعوى األحوال الشخصية على ضوء تعديالت ظهائر  ،1993/9/10مقال منشور بسلسلة الندوات رقم  1حول تعديالت
مدونة األحوال الشخصية بظهائر  1993/9/10حصيلة أولية ،منشورات كلية الحقوق ،السويسي الرباط ،1996 ،ص.127 :
 29وهو المعمول به في مصر حيث جاء في المادة  11من القانون رقم  10لسنة  2002بإصدار قانون محكمة األسرة ما نصه" :يكون حضور
الخ بيرين ...جلسات محكمة األسرة وجوبيا في دعاوى الطالق والتطليق ...وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا في مجال القضية".
 30إدريس فجر :من إجراء التصالح والتوفيق أمام القاضي إلى نظام الوسيط لحل النزاعات ،أشغال الندوة التعليمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص
بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس ،بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين ،يومي  2و  1أبريل  ،2003منشورات جمعية نشر
المعلومة القانونية والقضائية ،سلسلة الندوات ط ،2002 ،1/عدد ،2 :ص.126 :
 31فنجد مثال قسم قضاء األسرة بمراكش الذي تعق د الجلسات فيه من اإلثنين إلى الخميس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تتميز بكثرة الملفات ،إذ أحيانا
تضم الجلسة أزيد من  70دقيقة وقد تستمر لساعات طويلة وهو ما يزيد من متاعب هيئة الدفاع وكذلك الهيئة القضائية .انظر مقاال لمحمد السريدي تحت
عنوان :فضاء قضاة األسرة بمراكش يعيق سير العمل ،منشور بموقع جريدة الصباحAssabah.ma/17594.html .
 32حيث جاء في الفقرة األخيرة من المادة  96ما نصه" :يفصل في دعوى الشقاق في أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب".
 33إدريس الفاخوري :الطالق بعد التعديل ،حصيلة عملية مقال له منشور بجريدة األحداث المغربية عدد  27321رجب  ،1420هو الموافق  1نونبر
 2001وللمزيد من التوسيع أنظر :د .محمد بودالحة :وضعية المرأة في تقنينات األحوال الشخصية لدول المغرب العربي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في
الشريعة ،إشراف :فضيلة ،العالمة المرحوم شيخي الغازي الحسيني ،جامعة القرويين كلية الشريعة فاس سايس السنة الجامعية  ،2000 -1999ص:
 127وما بعدها.
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كما أقترح أيضا في هذا الباب وألجل التخفيف عن قضاة الموضوع إنشاء قسم لتسوية المنازعات داخل محاكم
األسرة يمكن أن يتشكل من منتدب قضائي يكون بمثابة رئيس القسم ،ومن مساعد اجتماعي ونفسي ومساعد تابع لوزارة
األوقاف والشؤون أإلسالمية يكون دوره القيام بالصلح فيما بين الزوجين ،بحيث ال يمكن طرح النزاع أمام القضاء إال بعد
طرحه أمام ه ذا القسم تحت طائلة البطالن ،وإذا توصل هذا القسم بالصلح فيكتفي القضاء بالمصادقة عليه ،وفي حالة الفشل
يعرض النزاع أمام القضاء مرفقا بتقرير قسم تسوية المنازعات األسرية ،يتأسى به القضاء من أجل معرفة مكامن النزاع،
وهكذا سيتم ضرب عصفورين بحجر واحد وهو االستفادة من خبرات الكفاءات الموجودة بالمحاكم ،ومساعدة القضاء في حل
النزاعات المعقدة ،ونظير هذا معمول به في القضاء األسري المصري حيث جاء في المادة األولى من قرار وزير العدل
المصري رقم  1019لسنة  2000المتعلق بقواعد وإجراءات أعمال اإلخصائيين االجتماعيين الملحقين بالمحاكم االبتدائية ما
نصه" :ينشأ بمقر كل محكمة مكتب لألخصائيين االجتماعيين يخضع لإلشراف المباشر لرئيسها ،"...وجاء في المادة الخامسة
من القانون رقم  10لسنة  2002بإصدار قانون محكمة األسرة ما نصه" :تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو
أكثر لتسوية المنازعات األسرية يتبع لوزارة العدل ويضم عددا كافيا من األخصائيين القانونين واالجتماعيين والنفسيين الذين
يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.
ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شؤون األسرة المقيدين في جدول
خاص يُ َعد لذلك في وزارة العدل ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.
والشك أنه بتفعيل هذه االقتراحات ومثيالتها سنعمل على الحد من الطالق والتطليق ،ونهدف إلى تنفيذ أوامر هللا عز
وجل القائل في حكم كتابه " :ال خير في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ومن يفعل ذلك
ابتغاء مرضاة هللا فسنوتيه أجرا عظيما" 32ونكون قد امتثلنا لقول الحبيب المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم ألبي أيوب أال
أ ُدلكَ على تجارة .قال :بلى يا رسول هللا قال" :تسعى في إصالح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا".31
ب ـ عدم وجود قضاة مؤهلين:
إذا كان القاضي المدني يسعى لمعرفة وجاهة الدعوى من عدم وجاهتها وقيامها على أساس قانوني صحيح من عدمه،
فإن قاضي األسرة يسعى عالوة على ذلك للبحث إليجاد حل كفيل لمعالجة المشكل المعروض عليه باعتباره مشكال اجتماعيا يهم
أسرة بكاملها ،ولذلك فإن دوره يختلف عن دور القاضي الذي يُ ْعهَ ُد إليه بالنظر في القضايا المدنية األخرى كالنزاعات العقارية
والكرائية والتجارية وغيرها.37
من هذا المنطلق فإن قاضي األسرة يجب أن يتحلى بالجرأة الالزمة في معالجة اإلشكاالت العملية المطروحة أمامه،
وأن يضع نصب عينيه مصلحة األسرة كأولوية أساسية ،ويَ ْع َمل كل ما في وسعه للحفاظ على كيانها َولَم َش ْملِهَا ولو اقتضى منه
ذلك تفسير واسع للنص التشريعي ومنحه جميع األ ْبعاد االجتماعية واإلنسانية حفاظا على كيان األسرة من االنهيار

36

لكن

التساؤل المطروح هل القضاة المكلفون بقضايا األسرة مؤهلين قانونيا واجتماعيا للقيام بهذه المهام؟.

 32النساء .112 /
 31ذكره الهيثمي في المجمع ج ،1/ص ص ،10-69 :وقال رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن عبد هللا العمري وهو متروك.
 37أحمد العناني :دور القضاء في إصالح مدونة األسرة ،محاضرة بمناسبة افتتاح السنة الفضائية التونسية لعام  1979-71منشور بكتاب :صادر عن
كتابة الدولة للعدل بتونس بدون ذكر تاريخ النشر ،ص  101وما بعدها.
 36إدريس الفاخوري :الصلح في العمل القضائي أشغال يوم دراسي :الطالق وآثاره على األسرة والمجتمع ،المنظم من طرف جمعية ملتقى األسرة
المغربية ،يوم الجمعة  1ربيع األول  1223هـ  ،الموافق  16ماي  ،2002كلية علوم التربية منشورات جمعية ملتقى األسرة المغربية ص ص.1 – 6 :
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بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن أغلب القضاة الذين عهد إليهم لتولي القضاء األسري هم من الخريجين الجدد
للمعهد الوطني للدراسات القضائية ،وعلى العكس من ذلك نجد القانون المصري رقم  10لسنة  2002بإصدار قانون محكمة
األسرة يَنُص في المادة الثانية منه على ما يلي" :تؤلف محكمة األسرة من ثالث قضاة ي ُكون أحدهم على األقل بدرجة رئيس
بالمحكمة االبتدائيةَ ،ويُعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ( )11من هذا القانون خبيران أحدهما من
اإلخ صائيين االجتماعيين ،واآلخر من اإلخصائيين النفسيين يكون ،أحدهما على األقل من النساء."...
ويبدوا أن المشرع المصري كان حكيما حين اشترط في أحد القضاة أن يكون على األقل بدرجة رئيس المحكمة
االبتدائية ،وال شك أنه من كان كذلك فإنه يكون قد اكتسب خبرة واسعة في مجال العالقات اإلنسانية وامتلك ما يكفي من
الميكاني زمات التواصلية واألدبية التي من شأنها أن تساعده في حل العديد من النزاعات األسرية .فكان َح ِري بالمشرع األسري
صوصا مع تنامي التطليق للشقاق كما تمت اإلشارة لذلك
المغربي أن يشترط في قضاة األسرة ما اشترطه نظيره المصري ،خ ُ
سابقا.
وأمام صعوبة المهمة اإلصالحية لقاضي األسرة ،وسعيا للوصول إلى الهدف المنشود من الصلح والمتمثل في إحالل
الوفاق بين الزوجين َم َحل الشقاق ،فإن قاضي األسرة عالوة على كونه رجل قانون فإنه من الالزم أن يكون أيضا أباا و ُمصْ لِحا ا
ِ
يتوفر على درجة عالية من اللباقة والفطنة وطول النفس مع تجربة كبيرة وحنكة واسعة وخبرة في ميدان العالقات اإلنسانية هذا
فضال عن إلمامه بطرق وأساليب الحوار التي تتطلب الكثير من المرونة والصبر ،مع ضرورة َو ْعي ِه بأن مهمته هي إصالح كل
مظاهر الشرخ القائمة بين الزوجين وليس فقط الحكم لهما أو عليهما ،ألن األحكام القضائية ال تقضي على الخصومات وإنما
يلهب جذورها وتثير َما َكمن منها.

31

ومن خالل هذا كله يمكنه أن يتمكن من حمل الزوجين على اإلفصاح بكل صراحة عن

البواعث التي أدت إلى تصدع األسرة وانهيارها ،وفي المقابل الَبُد للمتنازعين أن تكون ثقتهم في هذا المصلح كبيرة جدا ،وأن
ينظروا إليه نظرتهم للطبيب المعالج وذلك كله في جو يسوده الهدوء والسكينة والثقة والطمأنينة ،فقد جاء في الرسالة الملكية إلى
أسرة قضاء األسرة ما نصه " :ال يمكن للقضاء أن يحقق المكانة الجديرة به إال حين يكتسب ثقة المتقاضين التي ال تتحقق إال من
خالل ما يتحلى به القضاة من نزاهة وتجرد واستقامة واستقالل عن أي تأثير أو تدخل" .و هو ما أكد عليه وزير العدل من
خالل الرسالة الدورية التي وجهها الى المسؤولين القضائيين حول تفعيل مدونة االسرة على الوجه االمثل في  17فبراير 2002
حيث جاء فيها  ":إن مسؤولية القضاة وقضاة أحكام األسرة على الخصوص  ...في الرقي بأحكام مدونة االسرة الى مستوى
مقاصد المشرع وانتظارات المجتمع بكل فئاته وفعاليته مسؤولية ذاتية تاريخية تستدعي تطوير الذهنية القضائية واالجتهاد
القضائي لربح الرهان على النحو الذي قصده المشرع ".
نستنتج من خالل ما سبق أن قاضي األسرة يفتقد إلى العديد من هذه المواصفات التي تؤهله للنجاح في مهمته
اإلصالحية والوصول إلى حلول ودية حبية بين الزوجين.39
وهذا ما أكده خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الوالية
السابعة حيث قال" :وحرصا من جاللتنا على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة األسرة وج ْهنَا رسالة ملكية إلى وزيرنا
في ا لعدل ،وقد أوضحنا فيها أن هذه المدونة مهما تضمنت من عناصر اإلصالح ،فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري
عادل ،وعصري وفعال السيما وقد تبين من خالل تطبيق المدونة الحالية أن جوانب القصور والخلل ال ترجع فقط إلى بنودها،
 31الطاهر كركري :الصلح بين أفراد األسرة ،دراسة فقهية قانونية اجتماعية أطروحة لنيل الدكتوراه ،جامعة القرويين كلية الشريعة فاس ،سايس السنة
الجامعية  ،2001 -2000ص.319 :
 39زهور الحر :المقتضيات الجديدة المتعلقة بإنهاء العالقة الزوجية في مشروع مدونة األسرة ،ندوة جامعة محمد الخامس ،ص.16 :
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ولكن باألحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل ماديا وبشريا ومسطريا لتوفير شروط العدل واإلنصاف مع السرعة في البث في
القضايا والتعجيل بتنفيذها".20
وتحقيقا لما سبق أقترح إخضاع قضاة األسرة المكلفين بالصلح لدورات تكوينية في كل ما يتعلق بمحاوالت الصلح
قانونا وفقها مع دعمهم بعلوم أخرى كعلم النفس السلوكي وعلم االجتماع وعلم التواصل ،مع إدماج هذه العلوم ضمن مواد
استكمال التكوين بالمعهد العالي للقضاء الرتباطها بقضايا األسرة .كما ينبغي أيضا تفعيل المقاربة الوقائية في التعامل مع قضايا
األسرة بدل التركيز على المقاربة القانونية المحضة التي أبانت عن قصورها في تغليب كفة نسبة نجاح العملية الصلحية على
كفة فشلها كما وضحنا ذلك سابقا من خالل اإلحصائيات الصادرة عن وزارة العدل وبعض محاكم قضاء األسرة باإلضافة إلى
تدعيم قضاة شؤون األسرة بخبراء ومختصين في هذا المجال كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.
كما أدعو أيضا إلى التفعيل السليم لنصوص المدونة بخصوص الفضاء الذي يجري فيه الصلح وهو المعبر عنه في
المادة  12من مدونة األسرة بغرفة المشورة حيث جاء فيها" :عند حضور الطرفين تجري المناقشات بغرفة المشورة، 21"...
لكن ما يالحظ على هذا الفضاء هو أنه ينعدم فيه التجهيز والمناخ االجتماعي وأساليب االستقبال وغيرها،بحيث هذه الغرفة
عبارة عن مكتب يضم ثالث قضاة ،مما ال يساعد على إجراء عملية الصلح ،ألن االنطباع السائد لدى عموم المتقاضين أن
فضاء المحاكم هو فضاء للنزاع والخصومة والغلبة وليس فضاء لإلصالح وتقارب وجهات النظر ،وهو ما عبر عنه صاحب
الجاللة من خالل الرسالة الملكية السامية التي وجهها إلى وزير العدل إليجاد مقرات لقضاء األسرة ،حيث جاء فيها" :وفي
انتظار إبداء نظرنا السديد في هذا المشروع نأمرك باإلسراع في تنفيذ توجيهاتنا السامية في هذا الصدد،من خالل اإلسراع
بإيجاد مقرات الئقة لقضاءاألسرة بمختلف محاكم المملكة.22"...
ويبدو أن المشرع المصري كان أدق من المشرع المغربي في وصف أماكن إنعقاد جلسة الصلح حيث جاء في المادة
 10من القانون رقم  10لسنة  2002بإصدار قانون محكمة األسرة ما نصه " :تعقد جلسات محاكم األسرة والدوائر اإلستئنافية
في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم األخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات
وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار لتلك الجلسات لالستماع إلى أقوالهم.
وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل"
لذا كان حري بوزارة العدل وفي إطار مواكبة إصالح القضاء العمل على إيجاد فضاءات بهذه المواصفات بحيث
تكون أقرب إلى فضاء الصالونات المغربية.
الفقرة الثانية :اإلشكاليات المرتبطة بالحكمين.
إذا كان التحكيم من أهم آليات التصالح التي نص عليها المشرع المغربي في مدونة األسرة ،لما لها من دور في تسوية
الخالفات الناشئة بين الزوجين وإجراء تصالح بينهما وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية حفاظا على وحدة األسرة وسالمتها من
الطالق والتطليق اللذين قد يعصفا بها وبمستقبل أفرادها،
 20د .محمد بنيحي ود .أحمد بوعشيق :المدونة الجديدة لألسرة القانون رقم  60-03ط 2002 ،1/منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية،
مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط ،ص.21 :
 21وتعتبر هذه الغرفة من ضمن الغرف المشكلة للمحاكم العادية في إطار التنظيم القضائي للمملكة  ،أحدثت نتيجة التقسيم اإلداري الداخلي لتلك المحاكم
وأسندت لها مهام ذات طبيعة خاصة وتطلب إحداثها بعض القضايا إلي تتطلب السرية والسرعة ورغم أهميتها فإن المشرع المغربي لم ُي ْف ِر ْد لها َنصا
قانونيا َخاصًا ِبهَا ـ عكس المشرع المصري ـ وانما اكتفى بالتعرض للدور المنوط بها في عدة قوانين كالمسطرتين المدنية والجنائية وقانون المحاماة
ومدونة التجارة ومدونة األسرة ...وللمزيد من التوسع حول الموضوع أنظر :محمد بلهشمي التسولي" :الطبيعة القانونية لغرفة المشورة" ط ،1 /
 1211هـ  1001 /م ،المطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش
 22د .محمد بنيجي و د .أحمد بوعشيق ،المدونة الجديدة لألسرة  ،القانون رقم  03ـ  ،60مرجع سابق ص.21 :
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فإن المشرع المغربي لم يُوليه العناية واالهتمام الذي يستحقه إذ جعل من بعث الحكمين وسيلة جوازية من وسائل الصلح بين
أفراد األسرة شأنها في ذلك شأن باقي الوسائل التي خول القانون للمحكمة اللجوء إليها في سبيل إصالح ذات البين بين األزواج،
فهي ليست ملزمة بانتداب حكمين وبالتالي يمكن االستغناء عن هذه المسطرة ،الشيء الذي من شأنه أن يفوت على المحكمة
واألطراف إمكانية الصلح عن طريقها وكذا تعطيل وهجر لكتاب هللا تعالى الذي أمر ببعث الحكمين حيث قال سبحانه" :وإن
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصالحا يوفق هللا بينهما".23
ومن اإلشكاليات التي تطرح بهذا الصدد أيضا أن المشرع المغربي لم ينص على كيفية اختيار الحكمين وال كيفية
تعيينهما وال مدة عملهما وال الشروط الواجب توفرها فيهما ،كما لم ينص أيضا على الجزاء المترتب على اإلخالل أو التهاون
في تأدية مهمتها ،إلى غير ذلك من األمور األخرى التي تشكل بحق خرقا تشريعيا كبيرا وخطيرا يجعل مهمة الحكمين معرضة
لالرتجال في المجال القضائي.
وعلى عكس المشرع المغربي نجد المشرع المصري نص على مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الحكمين
حيث جاء في المادة  6من القانون رقم  21لسنة  1929المعدل بالقانون  100لسنة  1911ما نصه" :يشترط في الحكمين أن
يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإال فمن غيرهم ممن لهم خبرة ،بحالهما وقدرة على اإلصالح بينهما" .وجاء في المادة
 130من القانون اللبناني لألحوال الشخصية ما نصه" :إذ ظهر نزاع بين الزوجين وراجع أحدهما الحاكم فالحاكم يعين من
عائلة الطرفين حكما وإن لم يوجد شخص لتعيينه حكما من عائلة الطرفين أو أحدهما أو وجد لكن غير حائز أوصاف الحكم،
يعين من يناسبهم من الخارج"...
ويبدو أن ما ذهب إليه المشرع المصري واللبناني من اشتراط عنصر القرابة في الحكمين كانا أحوط من المشرع
المغربي الذي لم ينص على ذلك ،وال شك أن اشتراط عنصر القرابة والعدد في اآلية السالفة الذكر له مغزى ومعنى عميقين إذ
ال يتصور ذكرهما دون أن يكون لهم ا مقصد شرعي ،فبعث الحكمين من أهل الزوجين ألنهما أدرى من غيرهما بأحوالهما
وأقدر بذلك على اإلصالح بينهما ،كما يجعل الزوجين بعيدين عن كل حرج في التصريح أمامهما بأمور تتعلق بأسرار عالقتهما
الزوجية التي قد ال يرغبان في إذاعتها أمام القضاء.22
وفي ذلك يقول السيد قطب" :إن عنصر القرابة يجعل الحرج مرفوعا والنفس أكثر اطمئنانا و األسرار أكثر هونا
وحفاظا من الذيوع واالنتشار  ،21"...وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط بأن لم يكن للزوجين معا أو أحدهما قريب يمكن أن يتولى
مهمة التحكيم بينهما ،أو ُوجد ولكن ال تتوفر فيه هذه الشروط الضرورية يجوز للمحكمة أن تعين شخصين أجنبيين مؤهلين للقيام
بذلك بمقتضى المجاورة أو المخالطة أو االطالع ،يقول ابن العربي :قال علماؤنا فإن لم يكن لهما أهل أو كانا ولم يكن فيهما من
يصلح لذلك لعدم العدالة أو غير ذلك من المعاني فإن الحاكم يختار حكمين عدلين من المسلمين".27

 23النساء .31 /
 22وهو ما شاطره الدكتور أحمد الخمليشي ،وفي ذلك يقول" :ولو فعلت ذلك ـ يقصد مدونة األحوال الشخصية ـ كان أفضل ألن انتساب الحكمين إلى
عائلة الزوجين يجعلهما أكثر علما بأسباب الخالف ،وأشد حرصا على إعادة الوئام إلى قريبيهما ،زيادة على اطمئنان الزوجين إليهما فيصرحان لهما بما
ال يقبالن أن يفوها به أمام األجانب من أسرار العالقة الزوجية ودوافع الشقاق "...التعليق على قانون األحوال الشخصية ،ج ،1 /ط ،1916 ،2 /مكتبة
المعارف للنشر والتوزيع ،الرباط ص.311 :
 21في ضالل القرآن ج ،1/مطبعة دار إحياء التراث العربي طبعة ،1971 ،ص.76 :
 27ابن العربي :أحكام القرآن ،دار إحياء الكتب العربية ،المجلد األول ط  ،1 /ص.227 :
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وباعتبار قواعد الفقه المالكي فإنه يشترط في الحكمين أربعة شروط وهي :الذكورة ،العدالة ،الرشد ،العلم .بمهمتهما
وكيفية أدائها ،ويجب أن يكونا من أهل الزوجين أما الحنفية فخالفوا المالكية في شرط الذكورة بحيث ال يعتبرونه شرطا َجوْ هريا
في الحكمين.26
ويظهر أن القضاء المغربي يسير مع المذهب الحنفي بحيث ال يشترط الذكورة في الحكمين ،إذ يمكن للمرأة أن تتولى
مهمة اإلصالح بين الزوجين حيث جاء في الحكم القضائي الصادر عن ابتدائية صفرو ما نصه ..." :وقررت المحكمة انتداب
حكمين لتقصي أسباب الشقاق وأن يكون ذلك بتقرير مكتوب وكلفت المحكمة أم الزوجة بإعداد تقرير مع أخ للزوج أعلم لها
الحاضرين"...

21

وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة قد تجد صعوبة في إيجاد حكمين باألوصاف والشروط المطلوبة ألن األشخاص الذين
يمكن أن تجتمع فيهم شروط الحكمين هم قلة قليلة في المجتمع ،وإذا ما تم تعيينهم لهذه المهمة فإنك تجدهم يلتمسون اإلعفاء منها
لعدم التفرغ أو ألي عذر آخر فمهمة التحكيم بين الزوجين مهمة شاقة ومظنية ال يتحفز أ َحد لتحملها ،خصوصا وأن المشرع لم
ينص على أي تعويض عن األتعاب لفائدة الحكمين عن أداء مهمتهما.29
وإذا كانت المحكمة تجد صعوبة في اختيار الحكمين المناسبين للقيام بمهمة الصلح بين الزوجين ،فإنها قد ال تتأكد من
صفتهما ومدى قرابتهما من الزوجين وأهليتهما إلجراء محاولة الصلح ،وقدرتهما على التأثير على الزوجين ،كما تشترط ذلك
نصوص المدونة ،وبالتالي تكتفي المحكمة بتصريح الزوجين ،بكون الحكمين من أهلهما ليتم تضمين ذلك في محضر الجلسة،
حيث تغض المحكمة الطرف عن شرطي المروءة والحكمة ،إذ في بعض األحيان يكون الحكم غير متزوج وأصغر سنا وتجربة
من الزوجين وليس له أي دراية باألمور الزوجية زيادة على ذلك فإنه ال تتوفر فيه الصفات التي وردت في الدليل العملي
الصادر عن وزارة العدل والحريات ،وهذا ما أكدت عليه األستاذة الزخنيني محامية بهيئة الرباط.10
وتبعا لذلك ،فلتحقيق الصلح بين الزوجين البد من تنظيم مؤسسة الحكمين تنظيما قانونيا دقيقا ،يبين فيه االختصاص
وتحدد فيه الشروط الواجب تطبيقها .11كما يستحسن أن تؤدى لهما األجرة من صندوق المحكمة وليس من األطراف َدرْ اءا ألَي ِة
ُش ْبهَة ،ألنه ال يمكن أن نَضْ َمنَ االستمرارية لهذه المهمة الشاقة إذا لم تسند للقائمين بهَا َما يلزمهم من الوسائل المادية والمعنوية،
ومن أراد أن يتطوع لذلك فهو خير ،ويفتح له المجال وفقا للقانون ،أما أن يطلب من الزوجين إحْ ضار الحكمين معهما إلى
المحكمة كما هو الحال في محاكم األسرة ،فذلك صعب التحقيق الشتغال الناس بأحوالهم وشؤونهم ،والدليل على ذلك أنه منذ
دخول المدونة حيز التنفيذ إلى اآلن ،فإن الصلح بين الزوجين عن طريق الحكمين قليل جدا إن لم يكن نا ِد ارا ،وهذا ما تبين لنا من
خالل اإلحصائيات المشار إليها سابقا في قسم قضاء األسرة بكل من تازة ووجدة والناظور وبركان ،كما أنه وفي كثير من
األحيان يكون أفراد األسرة متسببين بشكل أو بآخر في النزاع القائم بين الزوجين ،زيادة على ذلك تنعدم عندهما إرادة صادقة
في اإلصالح مما يجعل تدخلهم تكريسا للخالف وتعميقا للنزاع وليس الصلح وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه:
"أنه بعث بحكمين للتوفيق بين زوجين فعادا عاجزين،
 26ابن الهمام :فتح القدير ،ج ،2/طبعة دار الفكر ،بدون تاريخ ،ص.222 :
 21حكم رقم  13ملف رقم  2002 /176الصادر بتاريخ  ،2001/1/27غير منشور ،أورده :عبد الواحد الرحماني في رسالته لنيل دبلوم الدراسات
العليا المعمقة في القانون الخاص ،مرجع سابق ،ص.11 :
 29حسين بن دالي :دور الحكمين في حسم النزاع بين الزوجين بين أحكام المذهب المالكي ونصوص مدونة األسرة ،مقال منشور بمجلة المناظرة العدد:
 10سنة  )31( 2001ص.19 :
 10أنظر جريدة التجديد  /العدد .3792
 11د .أحمد خرطة :التطليق للشقاق بين المنظور التشريعي والتصور القضائي قراءة في المواد 92 :إلى  96من مدونة األسرة عام من التطبيق
الحصيلة واآلفاق ،أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بكلية الحقوق بوجدة يومي  16و  11فبراير  ،2001منشورات مجموعة البحث في القانون واألسرة
سلسة الندوات العدد ،1 :طبعة  ،2007ص.110 :
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فغضب عمر وقال :كذبتما ،بل لم تكن لكما إرادة صادقة في االصالح ولو كانت لكما لبارك هللا سعيكما فان هللا سبحانه وتعالى
 :يقول "إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما" النساء .31 /فخجل الرجالن وأ َعا َدا سعيهما بإرادة صادقة وعزيمة قوية وألقى هللا
الود و َمحْ ِو الشقاق بينهما".12
سبحانه وتعالى ما شاء من الوفاق بين الزوجين ونجح الحكمان في إعادة ِ
زيادة على ما ذكر وفي كثير من الحاالت وعند التشخيص الموضوعي لطبيعة المشكل القائم بين الزوجين يظهر بقوة
أن هذه المشاكل ال يمكن للحكمين معالجتها وليس في وسعهم إيجاد حلول لها ألنها تخرج عن قدراتهم التكوينية وكفاءاتهم
العلمية ( كالفقر والبطالة ،وظاهرة العنف األسري ،تناول المخدرات ،مشاكل جنسية ،الدعارة ،اإلدمان على القمار ،سوء
التدبير المنزلي ،غياب التواصلُ ،سوء التعامل مع األطفال .)...
فعملية الصلح األسري في الحقيقة تكشف لنا طبيعة المشاكل التي تعيشها األسرة المغربية ،وعن كونها بنيوية ومعقدة
يرتبط بعضها ببعض ،وبالتالي ال يمكن معالجتها من طرف حكمين فاقدين للشروط الضرورية التي تمكنهما من التوصل إلى
الصلح بين الزوجين زيادة على ذلك فإن عدم إدراكهما لمضامين هذه العملية وأهدافها ساهم في ارتفاع نسبة التطليق للشقاق
ورفض كل المساعي الرامية إلى إجراء الصلح بين الزوجين ،ينضاف إلى ذلك أنه في بعض الحاالت ال يحضر الحكمان لتبليغ
القاضي بما توصال إليه من نتائج وحتى إذا حضرا فإنه يتبين من خالل تقريرهما عدم التقاء بعضهما ببعض دون إعطاء تبرير
لذلك .وأمام عدم حضور الحكمين يضطر القاضي إلى تأجيل ملف الدعوى إلى جلسة أخرى.
وال ُملفِ ُ
ت للنظر أنه في بعض القضايا بمجرد حضور الحكمين لدى القاضي النتدابهما من أجل الصلح بين الزوجين
يصرحان بعدم جدوى الصلح بسبب المشاكل القائمة بين الطرفين فيحكمان بالتالي على محاولة الصلح بالفشل قبل القيام بها إذ ال
يكلفان نفسيهما عناء االتصال بالزوجين ولو لدقائق معدودة والبحث في أسباب الخالف والتركيز على حله عن طريق الصلح...
ولتفادي هذه اإلشكالية أرى من وجهة نظري أنه يستحب للقاضي عند تعيينه للحكمين أن يتأكد من استطاعتهما
الحضور في كل الجلسات وعدم انشغالهما بأمورهما الشخصية وأعمالهما اليومية التي من الممكن أن تكون عائقا أمام
حضورهما لجلسات التحكيم كما يتعين على القاضي التمعن في اختيار الحكمين المصاحبين للزوجين وعدم االكتفاء بأي شخص
يحضره الزوجا ن لتعيينه كحكم لهما ،ألنه غالبا ما يلجأ كل زوج إلى انتقاء الشخص الذي ينتصر إلى موقفه من أفراد عائلته،
كما يُ ْستَحْ َسنُ للقاضي االستماع إلى المرشح ألن يكون حكما لمعرفة درجة قرابته ومدى قدرته على التأثير على الزوجين
وتوفره على مؤهالت تمكنه من القيام بمهمة التصالح شريطة عدم ضلوعه في الخصام الدائرين بين الزوجين ،وإال أث َر ذلك
على حياده وموضوعتيه ألنه أحيانا يكون خصما وحكما في نفس الوقت ،كأن يكون أساس النزاع والشقاق القائم بين الزوجين
هو عدم تفاهم الزوجة مع احد أفراد عائلة الزوج ،مما يكون تكليفه بالصلح مجرد إجراء شكلي يفرغ محاولة الصلح عامة
وانتداب حكمين خاصة من محتواها ويحيد بها عن الهدف المرجو منها ،إذ يسود التحيز وانعدام الموضوعية وتبني موقف
القريب فيكون مصير الصلح هو الفشل.
لذا فمن األفضل التدقيق في اختيار الحكمين ،ويستحسنُ توجيه اليمين إليهما لكي يقوما بمهمتهما بكل صدق وأمانة
وبما يرضي هللا تعالى ،وهذا ما سار عليه المشرع المصري في القانون  100لسنة  1911حيث جاء في الفقرة األولى من
المادة الثامنة ما نصه" :يشتمل قرار بَ ْع ُ
ث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على أال تتجاوز مدة ستة أشهر وتخطر
المحكمة الحكمين و الخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين أن يقوم بمهمته بعدل وأمانة" وهو ما أكدته المادة 19
من القانون رقم  1لسنة .2000
 12أورد ذلك د .إدريس الفاخوري ،في مقاله السابق " :واقع الصلح في العمل القضائي األسري" مركز إدريس الفاخوري للدراسات واألبحاث في العلوم
القانونية وجدة ،مرجع سابق.
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ويضاف إلى ما سبق ذكره أنه من بين المعوقات أيضا والتي تحول دون نجاح الحكمين في مهمتهما اإلصالحية عدم
وجود أقارب للزوجين في المدينة أو البلد الذي يقطنان فيه فتضطر المحكمة إلى تعيين حكمين غرباء ال تربطهما أية صلة أو
عالقة بالزوجين و بالتالي عدم إطالعهما على أحوال الزوجين العامة والشخصية وظروفهما وبالتالي كيف سيقومان بمهمة
التصالح وهما ال يعرفان حتى أسماء الزوجين ،لذلك غالبا ما يستعجل هؤالء في تقديم تقرير بأقصر مدة زمنية على حساب
المحافظة على كيان األسرة.13
نخلص مما سبق أ ن التحكيم نظام ذو بعد اجتماعي وإنساني أقره الشرع اإلسالمي وكذا القوانين الوضعية الحديثة
ألجل حل النزاعات التي تنشأ بين األفراد وأحيانا بين الدول ،لذا فإننا من هذا المنبر نناشد القضاة بضرورة إعمال هذه المسطرة
صوصا وأن
التشريعية وتفعيلها للحد من ارتفاع نسبة الطالق والتطليق وما يترتب عنها من آثار وخيمة على المجتمعُ ،خ ُ
صوص قانونية مع َع َد ِم تفعيلها خاصة
المشرع المغربي لم يبين أي جزاء مترتب عن اإلخالل بها وإال فَ َما الجدوى من إيجاد نُ ُ
وأن هذه المؤسسة تساعد القضاء على التوصل إلى حلول ناج َعة في بَ ْعض األحيان ،فكثيرا ما تم إنقاذ وإسعاف أسر من حل
ميثاق الزوجية عن طريق الحكمين.
الفقرة الثالثة :اإلشكاليات المرتبطة بمجلس العائلة.
إذا كان إحداث مجلس العائلة

12

يعكس هاجس تدعيم أواصر القرابة التي تجمع بين أفراد العائلة لما يتيحه لهم من

إمكانية التعاون على خيرها وصالحها باعتباره إطارا عائليا غايته إيجاد حلول للخالفات التي تنشأ داخل مؤسسة األسرة لحماية
أفرادها من االنعكاسات السلبية التي تترتب على انحاللها ،فإن اللجوء إليه تعترضه مجموعة من الصعوبات تحد من أهميته
وفعاليته وتَقِفُ دون تحقيق المقاصد المرجوة منه،ومن هذه الصعوبات واإلشكاليات ما يلي:
ـ إن النصوص المنظمة لمجلس العائلة كإحدى آليات الصلح غير القضائية شابتها ثغرات ونواقص جعلت من المتعذر
على القضاء تفعيله على أرض الواقع ،ومن ذلك المقتضيات القانونية المتعلقة بتكوين المجلس واختصاصاته حيث نجد أن المادة
األولى من المرسوم رقم  02 .02 .11بشأن تكوين مجلس العائلة الصادر بتاريخ  21ربيع الثاني  1221هـ الموافق  12يونيو
 2002تنص على أن مجلس العائلة يتكون من القاضي بصفته رئيسا لهذا المجلس ،واألب واألم أو الوصي أو المقدم إضافة إلى
أربعة أعضاء يعينهم القاضي من األقارب واألصهار ،وإذا تعذر تكوينهم من جهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة".
إذ من خالل هذا النص يتبين أن هناك إقصاء كبير وتجاهل واضح لألغيار ممن لهم مؤهالت ،بإمكانهم الدفع بهذا
المجلس للتوصل إلى قرارات صائبة ومرتبطة بالواقع كال ُم َحللين النفسانيين واألخصائيين االجتماعيين والخبراء القانونيين،
فغياب هؤالء واقتصار المجلس على أفراد العائلة واألقارب قد يؤدي إلى نتائج عكسية ال تحقق المصلحة المطلوبة11خصوصا
أمام تشبث كل عضو من أعضاء المجلس بموقف ه ،زيادة على صعوبة اختيار أعضائه وتجميعهم في اجتماع واحد ،بحيث إذا
كان يتعذر على المحكمة في أحيان كثيرة الجمع بين الزوجين المعنيين مباشرة بالنزاع القائم بينهما في هيئة واحدة فباألحرى
بالنسبة لمجلس يتكون من أعضاء كثر،

 13فاطمة الزهراء القيسي :دور الصلح في حماية األسرة ،مرجع سابق ،ص ص 132 :ـ .133
12حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة  211من مدونة األسرة ما نصه" :يحدث مجلس العائلة ،تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة
بشؤون األسرة ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي".
 11ناصر متيوي مشكوري :الوسائل البديلة لتسوية المنازعات السرية مرجع سابق ،ص.200 :
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ولعل هذا ما يبرر اكتفاء المحكمة بانتداب الحكمين

17

الذي ال يخلو هو اآلخر من صعوبات سبقت اإلشارة إليها ،ناهيك عن

تباين المستويات الثقافية واالج تماعية لهؤالء األعضاء وما ينجم عن ذلك من تعذر حصول التفاهم بينهم مما ينعكس سلبا على
صوصا إذا
الحالة النفسية للزوجين اللذين ال يتقبالن في غالب األحيان عرض مشاكلهما على مجلس يتكون من عدة أعضاء ُخ ُ
كان هؤالء أميين أو أقل من مستوى الزوجين الثقافي والعلمي ظنا منهما أن بَ ْسطَ نزاعاتهما أمام المجلس العائلي لن يفضي إلى
نتيجة تذكر.
ـ إن غياب الطابع اإللزامي للمالحظات واالقتراحات التي يتم تقديمها من طرف أعضاء المجلس بخصوص موضوع
النزاع رغم صالحياته الموسعة جعل دوره شكليا ومهامه استشارية فقط حسب ما جاء في الفقرة األولى من المادة السابعة من
المرسوم السالف الذكر ،زيادة على العجز والشلل التام الذي أضْ فَتهُ مقتضيات المادة الثامنة من نفس المرسوم على عمل
المجلس من خالل نصها على إمكانية صرف النظر عن استشارته بعد ا ْستِنفا ِذ جميع الوسائل لتكوينه مما يدل على أن هذا
َص القانون ،وهذا اليحقق المبتغى والغاية من إحداثه إذ المطلوب أن يكون له دور فاعل وتقريري ومن ثم
المجلس ُولِ َد َميتاا بن ِ
ينبغي للقضاء أن يعلل عدم أخذه باقتراحاته خصوصا إذا كان هذا المجلس يضم في تكوينه خبراء وذوي مؤهالت مختلفة.
ـ صعوبات مادية تكمن في مصاريف التنقل التي تشكل عائقا حقيقيا وواقعيا يحول دون اجتماع مجلس العائلة إذ
تقتصي بعض الحاالت استدعاء أطراف يقطنون في أماكن بعيدة عن مقر المحكمة األمر الذي يتطلب مصاريف قد ال يتحملها
الطرف المستدعى مما يجعله يتخلف عن الحضور خصوصا في ظل غياب نص قانوني يلزمه بذلك .كما أن بعض األطراف قد
توجد خارج الدائرة الترابية لقاضي الصلح.
ـ معيقات مسطرية أيضا وتتمثل أساسا في بطء المسطرة وتأخرها عن الوقت المناسب بحيث لم ينص المشرع
المغربي في المرسوم المحدد لتكوين أعضاء ومهام مجلس العائلة على المرحلة التي يتدخل فيها المجلس العائلي هل بَ ْع َد أن
يفشل قاضي الصلح في مساعيه الصلحية أو بمجرد تقييد المقاالت.
ومن خالل عرض هذه الصعوبات واإلشكاليات التي تعترض مجلس العائلة أرى ضرورة إعادة النظر في المرسوم
المنظم له سواء من ناحية أعضائه الكثير وكذا من حيث اقتراحاته ومالحظاته التي ينبغي إضفاء طابع اإللزامية عليها وتفادي
ضم المجلس في تكوينه خبراء ذوي مؤهالت علمية وثقافية
إمكانية صرف النظر عليها من طرف القاضي ُخصوصا إذا َ
وتواصلية.

 17إذ من خالل اإلحصائيات السالفة الذكر والصادرة عن قسم القضاء األسري بتازة فيما يتعلق بإجراء محاولة الصلح بين الزوجين تبين لنا أن المحكمة
ال تلجأ إلى مسطرة الصلح بواسطة مجلس العائلة ،وحتى إن لجأت فإن نسبة الصلح ضئيلة جدا إن لم تكن منعدمة.
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خاتمة
بعض القصور في
نخلص من خالل ما سبق أن تنزيل مقتضيات مدونة األسرة منذ صدورها إلى اآلن أبان بالفعل عن
ِ
الميدان العملي وخاصة في مجال الصلح األسري  ،مما أصبح يُ َحت ُم على المشرع المغربي إعادة النظر في مجموعة من
النصوص التشريعية كما بينت خالل هذا العمل المتواضع لكي تتالئم مع الواقع األسري المغربي ،ويأتي في مقدمتها تعزيز دور
كتابة الضبط في مجال الصلح األسري من خالل إدراج هذه الهيئة ضمن فئة المؤسسات المرصدة للصلح مع ضرورة تشبع
السادة القضاة بالثقافة التصالحية مع تبنيهم للمقاربة الوقائية في التعاطي مع قضايا األسرة بذل التركيز على المقاربة القانونية
المحضة والتي أبانت عن قصورها في الحفاظ على استقرار األسرة وحمايتها من التفكك واالنهيار إذ ما الغاية ِم ْن زَ خَ ِم تشريعي
في ظل غياب تدابير تطبيقية قادرة على توفر أرضية تتطلع لكسب رهان إرساء معالم العدالة التصالحية على مستوى تعاطي
القضاء األسري مع النزاعات األسرية.

الئحة المصادر والمراجع المعتمدة:
1ـ القرآن الكريم.
2ـ أبو بكر البي هقي :سنن البيهقي الكبرى ،تحقيق محمد عبد القادر عطا مكتبة دار الباز مكة المكرمة السعودية طبعة
 1212هـ ـ  1992م.
 3ـ د .محمد ينيحي ،و د .أحمد بوعشيق :المدونة الجديدة لألسرة ،القانون رقم 03ــ ،60ط ،2002 ،1/مطبعة المعارف
الجديدة الرباط.
2ـ محمد بلهشمي التسولي :الطبيعة القانونية لغرفة المشورة ،ط ،2002 ،1/المطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش.
1ـ د .أحمد الخمليشي :التعليق على القانون األحوال الشخصية ج ،1/ط ،1916 ،2/مكتبية المعارف للنشر والتوزيع
الرباط.
7ـ السيد قطب :في ظالل القرآن ج ،1/مطبعة دار إحياء التراث العربي طبعة  1971م.
6ـ ابن الهمام فتح القدير ،ج ،2/طبعة دار الفكر بدون تاريخ.
1ـ الماوردي :األحكام السلطانية ،تحقيق أحمد مبارك البغدادي الناشر مكتبة ابن قتيبة ،الكويت 1209 ،هـ  1919 ،م.
9ـ ابن العربي :أحكام القرآن ،دار إحياء الكتب العربية ،المجلد األول ،ط 1/ص.227 :
أطاريح ورسائل جامعية:
 1ـ بن هبري عبد الحكيم :أحكام الصلح في قضاء شؤون األسرة ،مذكرة ماجستير في القانون الخاص ،فرع قانون األسرة،
إشراف :أ .د .لمطاعي نور الدين ،جامعة الجزائر  ،01كلية الحقوق السنة الجامعية 2011. ،2012
2ـ ربيعة بنغازي :التطليق للضرر من خالل االجتهاد القضائي المغربي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة
محمد الخامس أكدال الرباط2001 ،2000 ،م.
 3ـ فاطمة الزهراء القبيسي" :دور الصلح في حماية األسرة" ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون
الخاص ،تحت إشراف :د .عبد الخالق أحمدون ،جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
بطنجة السنة الجامعية  2007ـ  2006م.
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 2ـ د .محمد بودالحة :وضعية المرأة في تقنيات األحوال الشخصية لدول المغرب العربي ،أطروحة لنيل الدكتوراه في
الشريعة ـ إشراف :فضيلة العالمة شيخي المرحوم الغازي الحسيني ،جامعة القرويين كلية الشريعة فاس السنة الجامعية 1999
ـ  2000م.
 1ـ د .الطاهر كركري :الصلح بين أفراد األسرة ،دراسة فقهية قانونية اجتماعية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الشريعة
جامعة القرويين كلية الشريعة فاس سايس ،السنة الجامعية  2000ـ  2001م.
المقاالت:
1ـ ناصر متيوري ومحمد بوزالفة ،الوسائل البديلة لتسوية المنازعات األسرية ،مقال منشور بمنشورات جمعية نشر
المعلومة القانونية والقضائية ،سلسلة الندوات العدد ،2 :ط2002. ،1/
 2ـ الحسن بويقين" :أسباب عدم نجاح مسطرة الصلح في النظام القضائي المغربي والوسائل الكفيلة بتفعيل هذه،
المسطرة" ،جمعية نشر المعلومة القانونية ،سلسلة الندوات واأليام الدراسية ،العدد ،2 :طبعة 2002.
 3ـ د .محمد أكيج :التبليغ في قضايا األسرة بين النص القانوني والممارسة اإلجرائية منشور بموقع:
www.marocdroit.com
2ـ عبد الواحد الجيراري :تحسين أسلوب العمل بالمحاكم ،مقال ،منشور بمجلة المحاماة ،العدد ،7 ،اكتوبر1917.
 -1يحي بكاري :دور الحكمين في اصالح ذات البين بين طموح التشريع وعواقب التطبيق ،مقال منشور بمجموعة
البحث في القانون واألسرة ،سلسلة الندوات ،العدد ،1 :طبعة .2007
7ـ د .محمد الكشب ور :قراءة في واقع الزواج المختلط ،مقال منشور بالمجلة العربية للدراسات الدولية ،عدد خاص
أكتوبر 2003.
6ـ د .محمد سالم" :الصلح في النظام القضائي المغربي والمقارن ،مقال منشور بموقعsalahgardafi.edea.com :
1ـ عبد المجيد غميجة :مميزات دعوى األحوال الشخصية على ضوء تعديالت ظهائر  ،1993/9/10مقال منشور
بسلسلة الندوات رقم  .1منشورات كلية الحقوق السويسي الرباط  1996م.
 9ـ إدريس فجر" :من إجراء التصالح والتوفيق أمام القاضي إلى نظام الوسيط لحل النزاعات ،أشغال الندوة التعليمية
التي نظمتها شعبة القانون الخ اص بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة
المحامين ،يومي 2 :و  1أبريل  ،2003منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية العدد  ،2سلسلة الندوات ط،1/
2002.
 10ـ د .إدريس الفاخوري :الطالق بعد التعديل ،حصيلة عملية ،مقال ،منشور بجريدة األحداث المغربية عدد
 1 ،27321نونبر 2001.
 11ـ محمد السريدي :قضاء األسرة بمراكش يعيق سير العمل ،مقال منشور بموقع جريدة الصباح المغربية
assabah.ma/17594.html
 12ـ د .إدريس الفاخوري :الصلح في العمل القضائي  ،أشغال يوم دراسي"  ،الطالق وآثاره على األسرة والمجتمع
المنظم من طرف جمعية ملتقى األسرة المغربية يوم  16ماي  ،2002كلية علوم التربية منشورات جمعية ملتقى األسرة
المغربية.
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 13ـ حسين بن دالي :دور الحكمين في حسم النزاع بين الزوجين بين احكام المذهب المالكي ونصوص مدونة األسرة،
مقال منشور بمجلة المناظرة العدد  ،10لسنة 2001.
12ـ د .أحمد خرطة :التطليق للشقاق بين المنظور التشريعي والتصور القضائي وقراءة في المواد 92 :إلى  96من
مدونة األسرة ،أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بكلية الحقوق بوجدة يومي  16و  11فبراير  2001منشورات مجموعة البحث
في القانون واألسرة سلسلة الندوات العدد  ،1طبعة 2007.
 11ـ د .إدريس الفاخوري" :واقع الصلح في العمل القضائي األسري" منشور بمركز ،إدريس الفاخوري للدراسات
واألبحاث في العلوم القانونية ،وجدة ،فضاء المعرفة القانونية WWW.espacedroit.com
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البحث العشرون

الديمقراطية اإلعالمية بين ضوابط قوانين التنظيم و أخالقيات التنظيم الذاتي
Media democracy between the controls of the laws of organization
And the ethics of self-organization
اعداد الدكتور :صابر فريحه

كاتب صحفي ،باحث تونسي في علم اجتماع االتصال والتربية والثقافة والميديا متعددة المنصات – تونس
Email: saber.assabahh@gmail.com
خالصة:
ما من شك في أن الفوضى والصراعات والتوترات التي وصلت إليها تونس بعد ثورة  41يناير  1144ترجع في الغالب إلى
أزمة أخالقية وقيمية متعددة األبعاد وأثرت على جميع القوى االجتماعية ومختلف القطاعات المهنية تقريبًا .وحيث أن النظام المطاح به
لم يسرق من المجتمع التونسي أمواله فقط ،لكنه هتك معاييره وبناه الفكرية وأنماطه السلوكية.
إن الوضع االنتقالي أو "ما بعد الثوري" يحمل اإلعالم مسؤولية كبرى في تعميق األزمة الخانقة بين القوى االجتماعية المختلفة
واالتجاهات السياسية المتضاربة في غياب أو قصور الضوابط المهنية والمعايير األخالقية ،جعلت اإلعالم بمنزلة المتهم حتى نعت
باإلعالم المضاد للثورة ..مما فتح الباب أمام انتقاد أداء وسائل اإلعالم التونسية والصحفيين التونسيين في هذا الصدد ،بسبب المحاوالت
النقدية للمهنة الصحفية ،وظهور عدد من الهياكل المهنية والمنظمات المدنية المرتبطة بالمهنة الصحفية ،خاض الصحفيون التونسيون
ألول مرة في تاريخ المهنة الصحفية إضرابا عاما دفاعا عن حرية الصحافة.
من جانبنا نسعى لدراسة الوضع اإلعالمي التونسي الجديد كنموذج انتقالي من خالل أبعاد حاسمة تأخذ في االعتبار سياقات وواقع البيئة
اإلعالمية العربية ومتطلبات المعايير الدولية.
الكلمات المفتاحية :الديمقراطية اإلعالمية ،التنظيم التنظيم الذاتي ،األنظمة اإلعالمية ،مجلس الصحافة  ،الموقف اإلعالمي.
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Abstract
There is no doubt that the chaos, conflicts and tensions that the Tunisian country reached after the
January 14th, 2011 revolution were mostly due to a multi-dimensional value and moral crisis that
affected almost all social forces and various professional sectors. As the ousted regime did not steal
from Tunisian society only its public funds or manipulate its capabilities and wealth, but he also
broke its standards, intellectual structures and behavioral patterns.
The transitional or “post-revolutionary” situation holds the media a major responsibility in deepening
the stifling crisis between the various social forces and the conflicting political trends in the absence
or shortcomings of professional controls and ethical standards.It is referred to as “shame media”,
“counter-revolution media” Or the revolutionary reaction media "... laying the door open to criticism
of the performance of the Tunisian media and Tunisian journalists.
Due to the self-critical attempts of the press body and the emergence of a number of professional
structures and civil organizations related to the journalistic profession , the tunisian journalists fought
for the first time in the history of the journalistic profession for the freedom of the press and the
setting of professional ethics and discipline in that field.
We seek, on our part, to study the new Tunisian media situation through critical dimensions that take
into account the contexts and reality of the Arab media environment and the requirements of
international standards.

Key words: Media democracy, Auto regulation, Media Systems, The Court of Honor for the Press,
Media press, press ombudsman
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مقدمة
أن ما بلغته البالد التونسية بعد ثورة  41جانفي  1144من فوضى وصراعات وتجاذبات يرجع في غالبه إلى أزمة قيمية وأخالقية
متعددة األبعاد طالت في مظاهرها شتى القوى االجتماعية ومختلف القطاعات المهنية تقريبا وبال استثناء ذلك أن النظام المطاح به لم
يسرق من المجتمع التونسي من األموال العامة أو يتالعب بمقدرات البالد وثرواتها قدر ضربه للمعايير واستهدافه للنماذج وهتكه
للمرجعيات وتبذيئه للمثل وهتكه للرموز ..و لسيما البنى الفكرية واألنماط السلوكية من خالل تمييعه لقطاع الثقافة وترهيفه لمجال
التربية وإضعافه لمخرجات المدرسة التونسية نوعيا وتدجينه للمنظومة اإلعالمية واستخفافه بالمرجعيات الفكرية ..ما أفرز حالة تحنيط
فكري وتنميط سلوكي وتصحر ثقافي ،..سقطت معه كل السقوف التي أسس لها مشروع الدولة األمة البورقيبي واهترأت معها معايير
الدولة الوطنية الناشئة بعد االستقالل ومكتسباتها في حدودها الرمزية على األقل .إن الوضع االنتقالي أو " المابعد ثوري" حمل
اإلعالم مسؤولية كبرى في تعميق أبعاد األزمة الخانقة بين مختلف القوى االجتماعية المتجاذبة واالتجهات السياسية المتصارعة في
غياب أو نقائص الضوابط المهنية والمعايير األخالقي ة بوصفه بأشنع النعوت من نحو"إعالم العار" واإلعالم البنفسجي" و"إعالم
الثورة المضادة أو إعالم الردة الثورية" ..وضع فتح الباب للنقد بل واالنتقاد ألداء اإلعالم التونسي والصحفيين التونسيين رغم
المحاوالت النقدية الذاتية من داخل الجسم الصحفي في ظل نشأة عدد من الهياكل المهنية والتنظيمات المدنية ذات الصلة بالمهنة
الصحفية .هكذا إذن شهدت البالد التونسية محاوالت متهافتة لوضع اليد على اإلعالم العمومي الذي كان يسمى " إعالما حكوميا " قبل
الثورة بعد التشكيك في أدائه ومهنيته ومردوديته مع الترويج لخوصصته تجاوزا لثقله المادي حسب ما ر‘وج له من جهات حكومية،
محاولة ال تقل خطورة عن تدخل جهات مالية لتوظيف اإلعالم رعاية لمصالحها وبحثا عن موقع متقدم مؤثر ومتقدم في المشهدين
اإلعالمي والسياسي ..وخاض الصحفيون التونسيين وألول مرة في تاريخ المهنة الصحفية خطوة نضالية غير مسبوقة بتنظيم إضرابين
عامين استجابت إليهما القواعد المهنية بشبه إجماع مطلق دفاعا عن الحريات ذات العالقة بحرية الصحافة .وفي المقابل ارتفعت
أصوات أخرى مهنية وأكاديمية وحقوقية تطالب بمراجعات ذاتية لواقع اإلعالم التونسي مع التفلت من كل مظاهر الضبط التي كانت
سببا في تركيع الصحفيين وتمهين كفاءاتهم وتهوين قدراتهم فيما مضى قبل الثورة ..كل ذلك في سياق لم يكن دارجا وال مسموعا وال
مألوفا قبل ذلك األوان من نحو التنظيم الذاتي ومن قبيل تعزيز حضور األخالقيات المهنية واالنضباط إلى مواثيق شرفها..
بعيدا عن هذا االتجاه أو ذاك نسعى من جهتنا إلى دراسة الحالة اإلعالمية التونسية الجديدة من خالل أبعاد نقدية تأخذ في االعتبار
سياقات وواقع البيئة ا إلعالمية العربية ومقتضيات المعايير الدولية الحرفية واألخالقيات الصحفية في ضوء المواضعات القانونية
الدولية والتشريعات الوطنية خاصة المرسومين  441و 441المقننين للمهنة الصحفية والممارسة اإلعالمية بعد الثورة  ،وفي ظل حالة
التردد بين "إدارة التنظيم وإرادة التنظيم الذاتي" وانعكاسات ذلك على مقتضيات الديمقراطية اإلعالمية ومعاييرها وانتظاراتها .
 -1الديمقراطية اإلعالمية
 -1.1مفهوم الديمقراطية اإلعالمية
هي عبارة عن مجموعة من األفكار التي تدعو إلى إصالح وتقوية خدمة البث العامة وتطوير اإلعالم البديل والصحافة العامة
ضا صحافة الشارع) والمشاركة فيهما .والغرض المعلن منها هو خلق نظام إعالمي يقوم بإخبار وتمكين جميع
(والتي يطلق عليها أي ً
أفراد المجتمع وتعزيز القيم الديمقراطية .وهي تعد منه ًجا ليبراليًا لدراسات اإلعالم والذي يدعو إلى إصالح اإلعالم مع التركيز على
خدمة النشر العام ومشاركة الجمهور من خالل استخدام ووسائط الصحافة العمومية والبديلة.
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وتركز الديمقراطية اإلعالمية على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتعزيز قدرات األفراد عبر نشر المعلومات 4 .باإلضافة إلى أن
النظام اإلعالمي نفسه يجب أن يكون ديمقراطيًا في بنيته يجب أن يتخلص من االرتهان إلى رأس المال والملكية الخاصة ويشير
ضا إلى الحركة االجتماعية الحديثة في العالم والتي تحاول أن تجعل وسائل اإلعالم الرئيسية أكثر
مصطلح الديمقراطية اإلعالمية أي ً
مسؤولية في خدماتها االتصالية والبالغية تجاه الجمهور.

1

 -0.1في عالقة الديمقراطية باإلعالم
تتيح وسائل اإلعالم الجماهيرية في النظام الديمقراطي الفرصة لعديد المواطنين بمواجهة النزاعات السياسية واالجتماعية والتعامل
معها عبر إلقاء الضو ًء عليها من قبل األطراف االجتماعية والحكومية والمعارضة المتنازعة ،من أجل معالجة تلك المسائل الخالفية في
المجتمع الواحد عبر منابر وسائل اإلعالم الجماهرية من صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزيون .واألكيد أن غياب وسائل اإلعالم
الجماهيرية خطر أن يبقى الخالف ويلغي النقاش الديمقراطي العلني الذي تؤمنه حرية التعبير والصحافة والنشر اإلعالمي .ومن ثم إذا
سلمنا بأن الديمقراطية هي ممارسة الحكم عبر المعارضة في الرأي ،فإن اإلعالم هو الكفيل بدور التوفيق بين مختلف القوى بشكل
عقالني .فقد يكشف اإلعالم مخالفة قانونية أو دستورية ،كما أن مقدرة اإلعالم في ممارسة أدوار النقد والرقابة ،إذ دونما وسائل اإلعالم
ال ضمان لحريات أو تشكيل للرأي العام أوالنشاط الفكري في المجتمع 3.وفي العادة ال تبقى وسائل اإلعالم خارج الحدث الذي تقوم
بتغطيته مهما كانت وجهات نظرها ،فيمكنها كممثل اجتماعي إذن أن تحدد طريقة تطور المجتمع 1.عالوةً على ذلك ،ال يمكن إغفال
الدور الذي تلعبه الصحافة الفعالة واستخدام المعلومات في إستراتيجيات منع الجرائم والحد من حدوثها والتحقيق بشأنها في ظل تعاونها
مع األجهزة األمنية بالمجتمعات الديمقراطية ،فكمية المعلومات التي يحصل عليها ضباط الشرطة أثناء قيامهم بعملهم كبيرة بشكل
ملحوظ  ،وتقدم خدمة للصحافة التي تساهم في إنارة الرأي العام بتجاوزات وخرق القواعد القانونية للمنظومة الديمقراطية 1.جدير
بالذكر في هذا السياق أن احترام استقالل وسائل اإلعالم المختلفة تم تكريسه  ،واالعتراف بالحق األساسي في ممارسة حرية الصحافة
ضمن المادة  41من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيرها من االتفاقيات والصكوك األممية على غرار العهدين الدوليين التوأمين
للعام . 4111
 -3.1حدود الديمقراطية والحرية في األنظمة اإلعالمية الخمسة في العالم
ترتبط المهنية اإلعالمية وأخالقيات المهنة الصحفية بالنظم الصحفية واإلعالمية في العالم معيار الحرية ضمن تلك النظم الخاضعة
إلى تقسيمات تربط بين اإلعالم وطبيعة النظام السياسي في الدولة.

1

 -1الفالحي( ،حسين علي إبراهيم) ،الديمقراطية واإلعالم واالتصال ،دراسة في العالقة بين الديمقراطية واإلعالم ،كلية اإلعالم ،الجامعة العراقية ،بغداد،
.4112
2 -Exoo ،Calvin F. (2010). The Pen and the Sword: Press, War, and Terror in the 21st Century. California: Sage Publications. Pp1-4ISBN 978-1-4129-5360-3.

 - 3جمال (مصري)  -موقع مجة-

HTTP://GHAZAYEL.COM/MEDAIDEMOC/#.VQAZPZRHDIU

 - 1معهد اإلمام الشيرازي الدولي للدراسات -واشنطن ، http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/207.htm- ،اطلع عليه في أكتوبر .1141
- Louise Cooke, "Police and media relations in an era of freedom of information", "Policing and Society",
December 2009. Retrieved 10 March 2011.
 -6داوودي (عمر) ،الرقابة اإلعالمية في العالم العربي ،موقع أعواد قش http://a3wadqash.com/?p=425 ،نشر في ، 4116/14/10 :اطلع عليه في
أكتوبر .4112
5
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ويمكن تقسيم النظم الصحفية واإلعالمية واالتصالية في العالم إلى خمسة نظم رئيسية هي:
أوال :النظام الصحفي الشمولي :ويستخدم هذا النظام الصحافة لتضخيم سيطرة الدولة والدفاع عن مصالح الجماعة الحاكمة وهو يقوم
على توجيهات نخبوية تنتمي بالوالء المطلق للطبقة المتسلطة مع التشكيك في الجماهير وقدراتها وفرض تبعيتها وانقيادها عبر الدعاية
اإلعالمية والقصف اإلعالمي.
ثانيا :النظام الصحفي الشيوعي :نظريا وقانونيا تسيطر الطبقة العاملة في هذا النظام على وسائل اإلعالم ويعمل اإلعالميون
والصحفيون على خدمة مصالح هذه الطبقة بإخالص وتفان ،كما تحظر المكلية الفردية لوسائل اإلعالم ،ويفرض المجتمع رقابة قبلية
وقيود قانونية لمنع نشر أية معلومات أو أفكار ضد الشيوعية ،ويتعرض الصحفيين اللبراليين وأنصار الرأسمالية إلى التتبعات
والتضييقات والعقوبات بسبب تهم العمالة ومعادة الشيوعية.
ثالثا :النظام الصحفي اللبرالي الرأسمالي :وهو نظام تحرري يجسد منطق السوق ورفع القيود والرقابة القبلية أو الالحقة على وسائل
اإلعالم والنشر والبث وعدم تدخل الدولة في الشأن الصحافي واإلعالم ،كما أن سوق الصحافة يتيح ملكية األشخاص لوسائل اإلعالم
ويهدد هذا النظام المجتمع بمخاطر تركز الميديا بيد رأس المال قطيعته مع طموح الجماهير بل استجابته لطموحات الرأسمالية في بحثها
على النفوذ واالحتكاروالتحكم في الوضع السياسي على حساب المجتمعات التي تعيش فيها.
المسؤولية المجتمعية لوسائل اإلعالم :يقوم هذا النظام التعاقدي على تصور عقد اجتماعي غير مكتوب بين كل مهنة
رابعا :نظام
ِ
والمجتمع ،قصد حماية المجتمع لهذه المهنة وممارسيها في مقابل خدمتهم للمجتمع وعدم التسبب في الضرر له ،وأن حرية الصحافة
هي حقا طبيعيا لألفراد وامتياز مجتمعي منح على أساس أن تشكل فائدة للمجتمع.
خامسا :نظام المشاركة الديموقراطية  :يعتبر هذا النظام هو أحدث النظم اإلعالمية النامية حاليا في العالم ،وهو تطور لنظام المسؤولية
المجتمعية ،وقد ظهر نتيجة انتشار ثقافة حقوق اإلنسان وتطور وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم البديل والتشاركي في بداية األلفية
الثالثة ،وتنامي ظاهرة تدفق المعلومات وامتالك األفراد لوسائل اتصالية تحولت إلى وسائل إعالمية محدودة

الجمهور7.

 -4.1حدود الديمقراطية والحرية في األنظمة اإلعالمية العربية
يبقى السجل العربي للحريات الصحفية في العالم العربي حسب مسح أجرته المنظمة العربية لحرية الصحافة من أسوأ األرصدة
وبتفاوت كبير مساحة الحرية المتاحة للصحفيين واإلعالم وحرية التعبير والرأي بشكل عام خاصة قبل اندالع ما يعرف بالربيع
العربي .فهناك الدول التي توجد فيها أنظمة إعالمية منفتحة نسبيا ،مثل :مصر والمغرب ولبنان واألردن وفلسطين ،بينما هناك دول
ذات أنظمة إعالمية مغلقة نسبيا ،مثل :ليبيا وسورية والسودان وتونس وسلطنة عمان ...وبين هاتين المجموعتين توجد دول عربية ذات
أنظمة إعالمية بين المنفتحة والمن غلقة مثل معظم دول الخليج واليمن وموريتانيا والجزائر .وهناك دول ذات أنظمة إعالمية ممزقة
تعكس الحال السياسي في بلدها ،مثلما هو الحال في العراق وفي الصومال ،حيث وقعت الصحافة ووسائل اإلعالم أسيرة لقوى طائفية
وقبلية تفرض سيطرتها بالقوة في هذا المضمار8 .عموما تعاني الصحافة العربية في هذه البلدان بشكل عام من التدخل السياسي
 -7بسيوني (د .محمد إبراهيم)  :أساليب التنظيم الذاتي لإلعالميين وتأثيره على أخالقيات اإلعالم -كراسات صحفية وإعالمية ،العدد الرابع ،السنة األولى يوليو -أغسطس 4114-
 /http://ahrij.ahram.org.eg/NewsContentمعهد األهرام اإلقليمي للصحافة ،اطلع عليه في نوفمبر .4112
 -8بدر(أحمد) ،االتصال بالجماهير بين التطويع والتنمية واإلعالم ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،1228 ،ص.416
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لألحزاب المحلية والجماعات الدينية ومن حكومات دولها ،وكذلك من حكومات دول عربية أخرى 1.فاإلساءة إلى دولة صديقة مثال:
تعتبر جريمة في قوانين الصحافة في معظم الدول العربية .هذا المسح اعتبر آنذاك زين العابدين بن علي بن علي واحدا من بين عشرة
أسوأ أعداء الصحافة لمراسلي بال حدود .كما أن جميع الصحف الرئيسية تتبع خطوط تحريرها سياسة الحكومة ،أما المطبوعات
األجنبية كصحيفتي ''لوموند'' ولوفيغارو'' وغيرها ،غالبا ما تكون محظورة أو مراقبة لمن يبيعها أو يشتريها .أما فيما يخص االنترنت
فتعد تونس من أكثر البلدان مراقبة لالنترنت في العالم ،وتضييقا على المدونين ،وحتى الصحفيون لن يكون هروبهم من الرقابة في
وسائل اإلعالم التقليدية إلى االنترنت سوى وقوعهم في مشاكل أخرى ،ومضايقات ال مفر منها من قبل رجال الشرطة .وحين
استضافت تونس القمة العالمية لمجتمع المعلومات عام  1111حول مجتمع المعلومات اعتبر الكثير من المراقبين اختيار تونس غير
مناسب ،نظرا لقمع النظام التونسي لحرية التعبير.

41

فقد أكد التقرير الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان تقريرها

الثاني عن حرية اإلنترنت في العالم العربي سنة  ، 1111استمرار صدارة تونس للدول العربية المعادية لحرية استخدام االنترنت كاشفا
النقاب عن أساليب القمع والتعتيم والحجب التي تستعملها السلطات التونسية في حربها ضد حرية التعبير على الشبكة وذلك على الرغم
من خدعة السطح البراق الذي تختفي وراءه تونس كتطبيقها لمبادئ الليبرالية واالقتصاد الحر والمكانة التي تعطيها تشريعاتها للمرأة.

44

هذه التضيقات كانت بين أسباب اندالع الثورة التونسية التي أسهمت في مراجعة مشكلة الحرية في الصحافة التونسية وحريات التعبير
والفكر والرأي بعد تخلي الدولة على أساليب الرقابة والتضييق على المطبوعات واإلنترنيت وتوسع شبكة المجتمع المدني المدافع عن
هذه الحريات وبالتالي باتت تونس ما بعد  41جانفي  1144بين أفضل الدول العربية في مجال الحريات الصحفية في ظل نظام إعالمي
يسير في طريق اإلصالح يمكن تصنيفه بنظام إعالمي إنتقالي.
 -5.1إرهاصات نظرية الديمقراطية اإلعالمية
جاءت نشأة مفهوم الديمقراطية اإلعالمية استجابة إللغاء الضوابط التنظيمية بأسواق البث وتكثيف ملكية وسائل اإلعالم .وتؤكد
الديمقراطية اإلعالمية إلى أن ملكية الشركات والضغوط التجارية تؤثر على المحتوى اإلعالمي ،مما يحد بشدة من نطاق األخبار
واآلراء والبرامج الترفيهية التي يتلقها المواطنون .وبالتالي ،فهم ينادون بتوزيع أكثر عدالً للقاعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ضا إلى حوار سياسي مستنير ونموذجي بصورة أكبر.
والمعلوماتية واألمر الذي سيؤدي إلى مواطنين أكثر اطالعًا ،وأي ً
 -5.1أسس نظرية الديمقراطية اإلعالمية
تقوم نظرية الديمقراطية اإلعالمية على المقومات العملية التالية:

41

 ضرورة استبدال نموذج اإلعالم التحرري الحالي بآخر يعمل ديمقراطيًا بدالً من أهدافه الربحية. -1لطيف (لبنى ) ،قضايا ورؤى في سوسيولوجيا االتصال التنموي ،المؤسسة الوطنية لالتصال النشر واإلشهار ،الجزائر ،4110 ،ص .124

 -41إبراهيم نوار ،حال الحريات الصحفية في العالم العربي ،المنظمة العربية لحرية الصحافة http://www.apfw.org ،نشر في  ،05/12/2007اطلع عليه في ديسمبر .4112

اطلع عليه في ديسمبر  ) 4112نشر في 11 - Source: http://www Arab presse free dome Watch.htm (05-03-2008

 -14ديمقراطية اإلعالم ونظرية المشاركة ،LE MEDIATEUR ،موقع تعليمي حول التنظيم الذاتي في اإلعالم - yassine222.wordpress.com ،نشر في
 ، 47/14/4112/اطلع عليه في ديسمبر .4112
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للمواطن الفرد ولجماعات األقليات حق الوصول إلى وسائل اإلعالم واستخدامها ،طبقا لالحتياجات التي يحددونها بأنفسهم.إن تنظيم وسائل اإلعالم ومحتواها ال ينبغي أن يكون خاضعا لسيطرة بيروقراطية حكومية مركزية.توجد وسائل اإلعالم لخدمة جمهورها ال لخدمة المنظمات والمؤسسات التي تصدر عنها أو مهنييها أو متعامليها.دمج استخدام اإلعالم البديل في الخطاب اإلعالمي بتحويل الجمهور السلبي إلى مشاركين فاعلين.تقوية خدمة البث العامة ،وزيادة دور الصحافة العامة.من حق األقليات والجماعات والمنظمات والتجمعات المحلية أن يكون لها وسائلها اإلعالمية خاصة.إن وسائل اإلعالم صغيرة الحجم التفاعلية والت شاركية أفضل من وسائل اإلعالم المهنية الضخمة التي ينساب مضمونها في اتجاهواحد.
إن االتصال واإلعالم أهم وأرقى من أن يترك أداة بيد المهنيين. إن استخدام وسائل اإلعالم العامة ينخرط وجوبا في تعزيز المثل الديمقراطية. -1.4الديمقراطية اإلعالمية وتركيز ملكية وسائل اإلعالم – - Condensation des média
رغم تعدد أنماط ملكية وسائل اإلعالم في األنظمة الديمقراطية في العالم بين ملكية الدولة وملكية الخواص وملكية المؤسسات وملكية
الجمعيات وملكية تعاضد الصحفيين أو الملكية التعاونية ،فإن كل هذه األنماط أدت على صعيد الممارسات وحسب التجارب العالمية إلى
محاوالت السيطرة على ملكية وسائل اإلعالم ،في اتجاه التحرر من سيطرة الدولة على غرار التجربتين الروسية واإلسبانية ،أوا تجاه
التحرر من سيطرة االحتكار الرأسمالي على غرار التجربة الفرنسية ،فإن هيكلية وسائل اإلعالم العمومية في العالم الديمقراطي
الموصوف بالعالم الحر كمؤسسات ربحية طريقا اتخذ اتجاها معاكسا للمثل الديمقراطية والصحافة الحرة 43.إذ غالبا ما تقوم سياسات
الحكومات الديمقراطية على تشجيع تكثيف  condensationتركيز ملكية الوسائل اإلعالمية في سياقات تشجيعها إلغاء الضوابط
والقيود وسياسات التجارة الليبرالية الجديدة .وفي الواليات المتحدة مثال أدى قانون االتصاالت لعام  4111إلى إزالة غالبية قوانين
ملكية اإلعالم التي كانت سارية ما أدى إلى عمليات دمج هائلة في صناعة االتصاالت 41.وتم شراء ما يزيد عن  1111محطة إذاعية.
لقد شهدت العقود العديدة الماضية تركي ًزا متزايدًا لملكية اإلعالم لكيانات خاصة كبيرة .وتعرف هذه المنظمات في الواليات المتحدة
باسم العظماء الست ) (Big 6وتتضمن :جنرال إلكتريك /وشركة والت ديزني /ونيوز كوربوريشن /وتايم وارنر /وفياكوم /وسي بي
إس كوربوريشن 41 ..وهذا المنه ٌج الذي يركز غالبية وسائل اإلعالم لتكتالت شركات وطنية يؤدي حتما إلى انخفاض عدد األصوات
واآلراء التي تصل إلى الجمهور وزيادة في إضفاء سمة تجارية على األخبار والمعلومات وانخفاض نسبة التحقيقات الصحفية والتأكيد
على البرامج المعلوماتية والترفيهية وتحقيق األرباح في مقابل الخطاب اإلخباري الشحيح .إن تركيز ملكية وسائل اإلعالم في أيدي
القليل من المؤسسات التجارية والتكتالت -وهو من أسس الديمقراطية اإلعالمية  -أدى إلى تضييق نطاق األصوات واآلراء التي يتم
 - 12الهواري(شيماء) ،صناعة اإلعالم ،التسيير االقتصادي والتدبير اإلداري والموارد البشرية للمؤسسات اإلعالمية ،المركز الديمقراطى العربى،برلين،
ألمانيا https://democraticac.de/?p=48913 ،نشر في 7سبتمبر  ،4117اطلع عليه في جانفي .4141
 - 41أمين سعيد عبد الغني :إدارة المؤسسات اإلعالمية في عصر اقتصاد المعرفة ،إيتراك للطباعة والنشر ،القاهرة.4116،
 -10عبد الرحمن (عواطف) ،أزمة اإلعالم العربي بين التبعية واالختراق الثقافي ،مالمح وسبل المواجهة ،المجلة العلمية لبحوث الصحافة ،مجلة علمية
محكمة ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،المجلد األول ،أكتوبر  / 4112يناير – مارس .4111
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طرحها في وسائل اإلعالم غلبة الصبغة التجارية على األخبار والمعلومات ،حيث تعطي األولوية للبرامج المعلوماتية والترفيهية
(المعلوإمتاعية) وأخبار مشاهير الفنانين عن الخطاب اإلعالمي اإلخباري .وتجريد وسائل اإلعالم اإلخبارية عن كفاءة إجراء
التحقيقات الصحفية والقيام بدورها كمراقب على مصالح العامة ولعل هذه الوضعية هي التي سقط فيها اإلعالم التونسي ولسيما اإلعالم
الخاص المتركزة بيد مؤسسات إنتاج خاصة مثل شركات كاكتوس وأيت برود المنتجتان لبرامج القناة الحوار التونسي وهو االسم
المميز لقناة مناضلة وذات ترخيص جمعياتي بعد الثورة ،قبل أن يفرط فيها مالكها األصلي الطاهر بن حسين إلى سامي الفهري بشروط
لم يتم احترامها ،القناة التي كانت مطاردة وممنوعة قبل الثورة أصبحت اليوم وريثة قناة التونسية وبرامجها الترويجية والتسلوية إلى
غاية اإلسفاف تبقى ضعيفة المضامين الثقافية على قاعدة اإلثارة بدل اإلنارة والترفيه بدل البالغ.
 -7.1الديمقراطية اإلعالمية والميديا الجديدة
يرتبط مفهوم ديمقراطية اإلعالم مباشرة بحرية وسائل اإلعالم في التعبير عن قضايا المجتمع السياسية واالقتصادية والثقافية
واالجتماعية باعتبارها األداة األساسية التي تضمن تحقيق تنفيذ حق الجمهور في المعرفة بمجريات األحداث ،كما يرتبط هذا المفهوم
بإتاحة الفرصة لكافة القوي الحية للتعبير عن أرائها في الشأن العام عبر الميديا ،مع تفعيل المشاركة الجماهيرية والتواصل مع الرأي
العام بشتى الوسائط والوسائل بحيث يتاح لألفراد والمؤسسات حق الرد والتصحيح في المعالجة اإلعالمية المقدمة ،حق االنتفاع مما
ينتجه ويعرضه اإلعالم من رسائل متنوعة ،على أن تطور وسائل اإلعالم واالتصال الجديد ومضامينها االتصالية استجاب حتما
لحتياجات الجمهور .إذ كان للشبكة العالمية للمعلومات دورا محوريا فعاال في تسهيل نمو ديمقراطية اإلعالم حيث إنها توفر
لمستخدميها صوتًا ومنبرً ا وإمكانية الوصول إلى وسيلة اإلنتاج اإلعالمي ،ويتيح الواب  WEBلكل شخص مشاركة المعلومات على
الفور دون حواجز لعمل إدخال عبر بنية تحتية مشتركة ،وعادةً ما ينظر إليه كمثال للقوة المحتملة لديمقراطية اإلعالم.41
لقد سمح استخدام تقنيات شبكات التواصل االجتماعي الرقمية لترويج المعارضة واإلصالح السياسي يضفي مصداقية على نموذج
الديمقراطية اإلعالمية .ويتضح هذا في االحتجاجات واسعة النطاق في ما تعرف باسم الربيع العربي حيث سمحت مواقع الميديا
االجتماعية مثل فيس بوك /وتويتر /ويوتيوب ../للمواطنين بالتواصل سريعًا مع بعضهم البعض وتبادل المعلومات وتنظيم
االحتجاجات المناهضة لحكوماتهم .وبينما ال يمكن القول بأن الميديا االجتماعية فقط لها الدور األهم في إنجاح هذه التظاهرات ،هكذا
لعبت التموارد التكنواتصالية دو ًرا ها ًما في إحالل تغييرات سياسية ومجتمعية جذرية في تونس ومصر وليبيا واليمن.
 -1.1في نقد نظرية الديمقراطية اإلعالمية
رغم أهمية نظرية الديمقراطية اإلعالمية في منوالها التشاركي والتفاعلي ،يذهب نقادها إال أن هذا النظام ،وحتى يعمل بشكل صحيح،
عضوا مشار ًكا فعاالً فيصناعة اإلعالم وتبادل األفكار والمعلومات
يجب أن يفترض أن كل فرد في المجتمع يمكن تعليمه وقد يصبح
ً
وصناعة المضامين اإلعالمية .بيد أن المجتمعات التي تعاني من ارتفاع معدل األمية ،يصعب على المواطنين فيها المشاركة بصورة
فاعلة في اإلعالم والتعديل والتغيير االجتماعي .بحيث تكون النتائج عكسية ،فبدالً من تعزيز المثل الديمقراطية،
 -16الفياللي (ليلى) ،اإلعالم الجواري والميديا الجديدة في مقاربة الديمقراطية التشاركية ،المركز الديمقراطى العربى ،برلين ،ألمانيا ،نشر في 0ديسمبر
.4112
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قد يتسبب ذلك في يمزق المجتمع ويعزز الطبقية اإلعالمية بظهور طبقات عليا تشارك بفعالية في خلق اإلعالم ،وطبقات دنياتكتفي
باالستهالك ،مما ينجم عنه المغالطات اإلعالمية والتالعب بالمعلومات أو التحيز اإلعالمي .وقد يسلك ذلك ضمن ما صدر عن ''نانسي
فرايزر'' من نقد للمجال العام الهابرماسي فيما يتصل بتوضيح التباينات الفردية.
إشكالية أخرى تطرأ عند محاوالت دمج دور الصحفيين والصحافة التقليدية في نطاق الديمقراطية اإلعالمية ،فبالرغم من أن المنافذ
االتصالية الجديدة هي مجاالت خاصة ل ألفراد ،فإن الصحفيين الذين يقومون بتوظيفهم يخضعون لتدريب مكثف وكذلك ميثاق أخالقي
صارم عند تقديم األخبار والمعلومات للجمهور .وألن الديمقراطية اإلعالمية تعتمد بصورة كبيرة على الصحافة العامة والصحافة
البديلة (الميديا االجتماعية) ومشاركة المواطنين ،فهناك احتمال أن ينظر الجمهور لجميع المعلومات المتبادلة على أنها متساوية .ولن
يؤثر ذلك بالسلب على وكالة الفرد في مجتمع ديمقراطي فقط بل سيتعارض مع فكرة الصحافة الحرة التي تهدف إلى توعية الجمهور.
 -1.1التنظيم الذاتي في ديمقراطية اإلعالم
يضبط الباحث األكاديمي التونسي في علوم اإلعالم واالتصال الدكتور الصادق الحمامي شروط دمقرطة اإلعالم بدعم آليات التنظيم
الذاتي وأهمها في نظره.
 -1.9.1مجلس الصحافة
يمثل مجلس الصحافة اآللية التنظيمية التي تضمن للجمهور الحق في جودة األخبار ألنها تشير إلى مسؤولية الصحفيين أمام المجتمع
من خالل قبولهم الطوعي بالمساءلة عبر اليات مستقلة ومحايدة .وقد كانت تجربة أول المجالس الصحفية في العالم قد رأت النور عام
 4141في السويد التي شهدت ظهور أول مجلس للصحافة '' ،'' The Court of Honour for the Pressومن ثم انتشرت مجالس
الصحافة في أوروبا وفي العالم الديمقراطي باستثناء فرنسا .وتعرف منظمة اليونسكو مجلس الصحافة على أنه'' :هيئة جماعية مستقلة
عن السلطة السياسية ،مهمتها اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة شكاوى المواطنين ضد المؤسسات اإلعالمية أو المتصلة بتجاوزات
الصحفيين'' .ويقوم المجلس بدور توفيقي مهم بين الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية من جهة والمواطنين من جهة أخرى .ومن مهامه
أيضا رصد اتجاهات الرأي العام حول الصحافة والصحفيين في المجتمع ووضع معايير السلوك األخالقي للصحفيين ،واقتراح تعديالت
لتطوير مواثيق أخالقية .تتمثل إذن مهمة مجلس الصحافة األساسية في قبول شكاوى المواطنين والتأكد من أنها تندرج ضمن إطار
ميثاق الشرف الصحفي .ويقوم المجلس بدور الوسيط بين الشاكي من جهة أولى والمؤسسة اإلعالمية من جهة ثانية ،كما يرصد مجلس
الصحافة كل االنتهاكات التي تقوم بها المؤسسات اإلعالمية والصحفيون للمبادئ األخالقية استنادا إلى المرجعيات التنظيمية والقانونية
واألخالقية للمهنة الصحفية على أساس مبدأ ،المساءلة ،واإلنصاف ،والدفاع عن حرية التعبير والصحافة.
 -1.9.1الوسيط أو الموفق اإلعالمي )( press ombudsman / médiateur
الموفق اإلعالمي هي خطة استحدثت في المؤسسات اإلعالمية في بدايات القرن العشرين ،ذلك أن الموفق الصحفي أو اإلعالمي هو
وسيط بين الجمهور وهيئة التحرير يتلقى شكاوى الجمهور ومالحظاتهم وبعد عرضها على الصحفيين يعرض ردود الصحفيين عليها
وموقف المؤسسة اإلعالمية إزاء تلك الشكاوى.
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وتعتبر تجربة صحيفة لوموند الفرنسية والغارديان البريطانية وبوليتكان الدنماركية من أنضج التجارب العالمية في مجال الوساطة
اإلعالمية والتوفيق الصحفي .وينتظم الموفقون الصحفيون في العالم عبر جمعية عالمية تظم موفقين من العالم الديمقراطي الذي تتوفر
فيه مثل هذه الخطة باستثناء العالم العربي تأكيدا لضعف آليات المساءلة والتنظيم الذاتي والشفافية بالمؤسسات اإلعالمية العربية،
وتعرف المنظمة اختصارا بــ  .ombudsmen news organizations /Onoوفي تونس ما بعد الثورة اتخذت بعض المؤسسات
االتصالية واإلعالمية والصحفية الخاصة خطة الموفق والوسيط اإلعالمي في ظل غياب هذه الخطة حاليا صلب المؤسسات اإلعالمية
47

العمومية.

 -12.1من نظريتي"الحرية "و"المسؤولية االجتماعية" إلى نظرية "المشاركة الديمقراطية اإلعالمية"
هي األحدث بين النظريات اإلعالم الخمسة في العالم وأصعبها تحديدا ،فقد برزت هذه النظرية  -سبقتها زمنيا أربع نظريات كاتجاه
إيجابي نحو ضرورة وجود أشكال جديدة في تنظيم وسائل اإلعالم ،فالنظرية قامت كرد فعل مضاد للطابع التجاري واالحتكاري
لوسائل اإلعالم المملوكة ملكية خاصة ،تعبيرا عن التحرر من وهم األحزاب والنظام البرلماني الديمقراطي في المجتمعات الغربية
والذي أصبح مسيطرا على الساحة ومتجاهال األقليات والقوى الضعيفة في هذه المجتمعات ،وتنطوي هذه النظرية على أفكار معادية
لنظرية المجتمع الجماهيري ،الذي يتسم بالتنظيم المعقد والمركزية الشديدة ،والذي فشل في توفير فرص عاجلة لألفراد واألقليات في
التعبير عن اهتماماتها ومشكالتها .وحسب هذه النظرية فإن الصحافة الحرة كنظرية فاشلة بسبب خضوعها العتبارات السوق التي
تجردها أو تفرغها من محتواها ،كما تعتبر أيضا أن نظرية المسؤولية االجتماعية غير مالئمة بسبب ارتباطها بمركزية الدولة ،وحسب
هذه النظرية فإن التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم لم يمنع ظهور مؤسسات إعالمية تمارس سيطرتها من مراكز قوى في المجتمع ،وفشلت
في مهمتها وهي تلبية االحتياجات اليومية للمواطنين أو المتلقين لوسائل اإلعالم .وفي هذا المستوى يمكن التأكيد على أنه إذا كان القهر
السياسي واالجتماعي ألنظمة االستبداد واالستغالل هو المفجر لثورات الشعوب ،فإن اإلعالم الحر والمستقل هو الذي يهيئ ويعجل
بإنجازها.48
 -11.1اإلعالم والتحوالت الديمقراطية
تعطي لإلعالم أدوارً ا محددة في مرحلة التحول الديمقراطي 41 ،إذ ما من شك أن لوسائل اإلعالم دور فاعل في تشكيل سياق اإلصالح
السياسي في المجتمعات ويتوقف إسهام ودور وسائل اإلعالم في عملية اإلصالح السياسي والديمقراطي على األدوار واألشكال المميزة
لتلك الوسائل في المجتمع وحجم الحريات بها ،من جهة تعدد اآلراء واالتجاهات داخل هذه المؤسسات ،ومن جهة تعزيز قيم المشاركة
السياسية في صنع القرار السياسي ،الم رتبط بفلسفة النظام السياسي الذي تعمل في ظله ،ودرجة الحرية التي تتمتع بها داخل البناء
االجتماعي .11لقد لعبت ثورات ما يعرف بالربيع العربي دو ًرا مه ًما وحاس ًما في زعزعة أركان النظام اإلعالمي العربي خالل العقد
األخير ،وتجلى ذلك بوضوح أكبر في البلدان التي تفجرت فيها عوامل الحراك السياسي واالحتقان االجتماعي منذ مطلع ذلك العقد،
 - 47الحمامي (صادق) ،أفكار حول التنظيم الديمقراطي للصحافة

التونسية ،الصحافة التونسية 41 ،جانفي . 6142

 - 48العالم( ،صفوت)  -كلية اإلعالم بجامعة القاهرة  ،نشر في  ، http://studies.aljazeera.net/issues/2013/03/20اطلع عليه في ديسمبر .1141
41 - Goran , Hyden, and Charles Okigbo , “ The media and the Two waves of Democracy ; in media and democracy in Africa ” , G. Hyden
,M. Leslie and F.F Ogudimu , (e.ds ) ( New Brunswick , N, J: Transaction Publishers, 2002) pp29-50.
20 Shelton Gunaratne. “ Democracy , Journalism and Systems Perspectives From East and West “ , inx , Hao and S.K , Data Ray (eds ), issues and
challenges in Asian Journalism , (Singapora: Marshall Cauendish , 20006 ) pp 1-24
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وربما تكون مصر وتونس واليمن من أبرز تلك البلدان ،فقد سمحت ظروف الهامش الديمقراطي والحريات النسبية المتاحة لديها بتحفيز
الصحافة والفضائيات الخاصة ،وتوظيف أدوات ما صار يعرف باإلعالم الجديد ) (New Mediaفي التمرد على ثوابت اإلعالم
الرسمي ،وتحرير قطاعات واسعة من الجمهور من سطوته .وهو األمر الذي يفسر المكانة البارزة التي تحتلها شعارات حرية الصحافة
واإلعالم ضمن مطالب الحراك الثوري واإلصالحي في عموم الوطن العربي ،وحرص القوى والحركات السياسية على استثمار
معطيات ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصال على المستوى الكوني 14.وتؤكد أدبيات العلوم السياسية أنه ال توجد نظرية علمية شاملة
ودقيقة توضح وتشرح طبيعة الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في عملية التحول الديمقراطي ،بل إنها تعطي لإلعالم المنخرط في
عملية التغيير ،دو ًرا أساسيًا في استمرارية العمل السياسي اإلصالحي والتوعوي" ،لحماية مكاسب التغيير الديمقراطي وتطويرها"،
وكشف جميع المعوقات والصعوبات التي تحول دون نجاحها ،ب البلدان العربية والسيما بلدان ما يعرف بالربيع العربي ،لذلك يقتضي
بناء الرسالة اإلعالمية المرافقة لعملية االنتقال الديمقراطي ،عمالً إعالميًا محترفًا يعيد صياغة وإعداد وتقديم مواقف المواطنين،
واالتجاهات العامة للرأي العام.

11

 -10.1في بدائل الديمقراطية اإلعالمية
أثمرت الديمقراطية اإلعالمية نماذج من اإلعالم الجديد أو الميديا الجديدة على غرار اإلعالم المجتمعي أو اإلعالم الحر أو اإلعالم
المستقل أو اإلعالم البديل أو ما اصطلح عليه بصحافة المواطنة أو الميديا اإلجتماعية  ..وغالبها استفاد اليوم من اإلحداثات
واالبتكارات التكنواتصالية المتجددة.
 -1.10.1اإلعالم البديل
ويقصد بها وسائل اإلعالم التي تمثل بدائل لإلعالم التجاري أو المملوك للحكومة ،وتعتبر صحافة الرأي أحد المكونات العديد من
الوسائل البديلة ،وتفضل بعض وسائل اإلعالم اآلن استخدام مصطلح "مستقل" عن مصطلح "بديل".
 -0.10.1وسائل اإلعالم المجتمعية أو اإلعالم الشعبي الحر
وسائل اإلعالم المجتمعية النائشة في إطار نشاطات قوى المجتمع المدني العضوي والوظيفي الممثلة لما يعرف بــ '' وسائل اإلعالم
الحرة'' ويطلق عليها نظريا "اتصاالت المجتمع"  ،13ونعني بها الوسائل اإلعالمية والوسائط االتصالية التي ينشئها المجتمع
الديمقراطي ويتحكم فيها من تلقاء ذاته دونما وصايات أو توجيهات من مؤسسات الحكم ودوائر القرار ،سواء كان مجتمعًا جغرافيًا أو

( -14الميرغني ) رجائي  ،دور اإلعالم في التحول الديمقراطي المجتمع المدني داعمًا–االئتالف الوطني لحرية اإلعالم نموذجً ا ،ورقة عمل مقدمة لبرنامج "بناء القدرات والنهوض بالمعرفة" لشباب
الصحفيين الليبيين :القاهرة من  64/41يوليو/تموز.6144
 -8قوي بوحنية ،عصام بن الشيخ ،الرسالة اإلعالمية العربية "التغييرية" :المضامين والرؤى ،المؤتمر الدولي الـ  41جامعة فيالدلفيا ،ثقافة التغيير :األبعاد الفكرية والعوامل والتمثالت ( المملكة
األردنية 8 –2 :نوفمبر/تشرين الثاني .)6146

 -42يعود تاريخ نشأة أول إذاعة مجتمع إلى مؤسسات إذاعات الهواة التي تشكلت عام  ،1216وأشهرها إذاعة باسيفيكا المملوكة لـ "لويس هيل"" KBFA" .
بباركلي من كاليفورنيا ،بدأت بثها عام  ،1222وكان مصدر تمويلها األساسي مساعدات المستمعين ودعم المؤسسات الخيرية.
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مجتمعًا ذا شخصية اعتبارية أو مصالح .وتعد وسائل اإلعالم المجتمعية شكالً مختلفًا عن وسائل اإلعالم التابعة لجهات التجارية أو
وسائل اإلعالم التي تديرها مؤسسات الدولة أو اإلذاعات المرفق العام ،بوصفها مكون ضمني لمشاركة المجتمع المدني في إنتاج
مضامين الميديا .يبقى جهاز الراديو أوسع جهاز اتصالي انتشا ًرا في العالم فعالية النخفاض التكاليف ولبلوغ السواد األعظم من
المجتمعات الفقيرة والفئات المفقرة في العالم والتواصل معها ،وأفضل نموذج تونسي قائم بالصدد هو إذاعة ''كلمة التونسية'' لصاحبته
الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين ،الذي كان يبث عبر اإلنترنيت ويخصص الحيز األوسع في اهتماماته لصراع المعارضة التونسية
بالداخل والمهجر مع النظام القائم ،وقد تعرض هذا الوعاء اإلذاعي البديل إلى صعوبات جمة لما انتقل للبث عبر موجات التضمين
الترددي  ،FMلتضطر من ثمة إلى بيعه .تلفزيا ''تعتبر أول وسيلة إعالمية مجتمعية تلفزية عامة نشأت بالواليات المتحدة األمريكية
محطة تليفزيون عام أطلق عام  4118بمدينة ديل من والية فيرجينيا األمريكية بمبادرة من إدارة الغرفة التجارية وظلت على مدى
عامين تقدم برامجها دونما إعالنات تجارية لذلك اضطرت إلى إيقاف بثها نتيجة صعوبات التمويل ونقص المعدات وضعف اإلمكانات.
أما في أوروبا فقد نشأ تلفزيون وإذاعة المجتمع في أوروبا على مرجعية انتقاد نظام الخدمة التلفزية العامة الموصومة باالحتكارية .أما
في أمريك الالتينية فتعتبر إذاعة "عمال مناجم بوليفيا" المنبعثة في أربعينيات القرن العشرين ،من تأسيس ''اتحاد عمال المناجم المحلي''
نموذجا مميزا لوسيلة إعالمية شعبية وصوتا للمقاومة والتعليم والثقافة التحررية .عربيا وتحديدا بالمشهد التونسي ،نشأت بتونس ما بعد
الثورة فضاءات إعالمية شعبية وجمعياتية بديلة على غرارها اإلذاعات الجمعياتية النائشة ،أو حتى خارج البالد قبل الثورة على نحو
''قناة الحوار التونسي'' لصاحبها الناشط اإلعالمي والسياسي والمدني الطاهر بن حسين تحت نفس المعاناة ليضطر لبيع البقدونس
رمزيا دعما لتمويل القناة قبل غلقها وبيعها ،وللعلم هي قناة مناضلة أسهمت إلى حدود كبيرة إلى تعرية جرائم النظام وممارساته
بالداخل قبل الثورة كانت تبث لمدة ساعتين من إيطاليا ويضطر الجمهور التونسي لمتابعتها سرا في بيوتهم فضائيا ..على أنه ال عالقة
لتلك القناة مضامين وأهدافا بتلك التي تحمل ذات االسم اليوم ،والتي اشتراها سامي الفهري من الطاهر بن حسين في أعقاب الثورة
لتتحول إلى منصة أقرب إلى تلفزيون الواقع وتلفزيونات المهمالت وذلك ضربا لرمزيتها التارخية المناضلة وتبذئة مضامينها،
وتعامالتها السوقية ،والتأثيرات التجارية المفضوحة .على أن المسؤولية اليوم القانونية تقع على الهايكا وهي الهيئة التعديلية المستقلة
رسميا ،وكيف تسمح

قانونا ببيع قناة رخصتها جمعياتية لتستحيل إلى قناة تجارية ذات مضامين مبذئة لحاجيات المجتمع

وإشباعاته .على أنه في ظل االنفجار االتصالي العولمي تبقى تقنية اإلنترنت أهم قوة للديمقراطية والمشاركة اإلعالمية تفترض ما
يعرف بـ"الديمقراطية اإللكترونية" األقدر تأثيرا على العالقة المباشرة بين التقنية ونمو المجتمعات المحلية  .11على أن المسؤولية اليوم
القانونية تقع على الهايكا وهي الهيئة التعديلية المستقلة رسميا ،وكيف تسمح قانونا ببيع قناة رخصتها جمعياتية لتستحيل إلى قناة
تجارية ذات مضامين مبذئة لحاجيات المجتمع وإشباعاته .على أنه في ظل االنفجار االتصالي العولمي تبقى تقنية اإلنترنت أهم قوة
للديمقراطية والمشاركة اإلعالمية تفترض ما يعرف بـ"الديمقراطية اإللكترونية" األقدر تأثيرا على العالقة المباشرة بين التقنية ونمو
المجت معات المحلية ،تلك العتبة االتصالية المعولمة فتحت الباب للميديا والوسائط لتشتمل جملة وسائل اإلعالم الجماهيري على غرار
الصحف والتلفاز والراديو لترويج المقاالت اإلخبارية واالفتتاحيات والصور والفيديوهات والتسجيالت الصوتية والبيانات والتدوينات
المبثوثة على منصات الشبكة العنكبوتية،
24 - Riismandel, Paul “About Grassroots and Community Media” September 1996. Retrieved 2013-04-30.
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وفي ظل هذا الوسيط الشبكي نشأت الظاهرة االتصالية الشهيرة المشكلة للميديا الجديدة ( )new mediaوبمختلف تجلياتها ومنصاتها
واشتقاقاتها المعروفة بـمصطلحات متنوعة من قبيل ''الصحافة التشاركية'' ( ،)journalism participatoryو''اإلعالم
الديمقراطي''( ،)dimocratic mediaو''الصحافة الشعبية أو المدنية'' ( ،)grassroots journalismو''صحافة الشارع'' ( street
 ،)journalismو''اإلعالم البديل''( ،)alternative mediaو''اإلعالم مفتوح المصادر'' ( ،)open-source mediaإلى غير ذلك
من التسميات والمصطلحات التي استخدمها الباحثون في هذه الظاهرة اإلعالمية والسوسيواتصالية والمنظرين لها وبخاصة تلك
الناشطة عبر الميديا االجتماعية ( ، )social mediaحيث تشتغل هذه المنصات والمواقع الحرة على تعرية الواقع وتنعتق من اإلعالم
الرسمي والعمومي والحكومي للنقاش العام في موضوعات مسكوت عنها أو معتمة كالفقر والبطالة ومشاكل التعليم والسياسات والساسة
وغيرها وبروح وعمق مجتمعي ،وهذا الصنف من االإعالم البديل هو الذي يقف قطعا وراء ما يعرف بالربيع العربي ،في النشر
والتعميم إلرهاصات ما قبل الثورات العربية وأوضاع الشعوب والعربية ومنتهيات تلك المتغيرات السياسية والميدانية التي انطلقت
موجتها األولى من تونس ما بين  47ديسمبر و 41جانفي .1144

11

صحافة والتزامات التّنظيم Régulation
 -2مهن ال ّ
يبقى السؤال الرئيسي المتعلق بتنظيم اإلعالم في مجتمع ديمقراطي يتصل باألهداف والغايات ،أي ما هو الهدف من تنظيم اإلعالم أو
التنظيم الذاتي؟ الجهات واآلليات :ما هو اإلطار المؤسسي واألساس القانوني لتنظيم اإلعالم أو التنظيم الذاتي لإلعالم؟
 -1.0تعريف التنظيم أو الضبط أو التعديل:
يمكننا أن نعرف ''تنظيم اإلعالم'' على أنها كافة األنشطة التي تقوم بها الدولة بهدف التأثير في السلوك االجتماعي أو االقتصادي
لوسائل اإلعالم ،وعلى ذلك فإن مصطلح "التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم" هو مصطلح يتصل بغير ذلك من األشكال المتعددة للتنظيم
التي تضطلع بها جهات غير حكومية ،بحيث تتخلى الدولة عن دورها في القيام بأنشطة تنظيمية تحيلها إلى جهات غير حكومية تتولى
وضع قواعد تنظيمية من تلقاء نفسها خاصة بها وبمنتسبيها.
 -0.0أهداف التنظيم أو الضبط أو التعديل:
نشأ تنظيم اإلعالم في اإلطار الديمقراطي الغربي بهدف تعزيز مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة فغاية التنظيم هو ضمان التأثير على
وسائل اإلعالم بوصفها تمارس أدوارا مدنية وتعليمية تصنع قرار المواطن ،وتصنع الرأي العام ،لتقوم بتوفير بيئة تواصلية لبلوغ حالة
توازن بين مختلف القوى المتضادة والجماعات المتنازعة وتضارب المصالح بشكل سلمي في المجتمع الديمقراطي .مع أن نظام
اإلعالم الغربي ال تتمتع فيه سلطة بمفردها بالسيطرة على اإل عالم ووسائل نشره ،فإن ذلك النظام الليبرالي الديمقراطي ال تكون الحرية
فيه مطلقة وبال حدود،

25 - "Earned media". Word Spy. Paul McFedries and Logophilia Limited. "earned media n. Free media coverage, such as a
news story or opinion piece.
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ومن ثم يقوم تنظيم اإلعالم في الديمقراطيات على ضوابط قانونية تحمي المجتمع من إخالالت إعالمية على غرار النشر الكاذب
والتحريض والعنف واإلضرار بالفئات ذات االحتياجات الخصوصية والفئات الهشة على غرار القصر بغاية تحصينهم من المحتويات
الضارة ،وبهدف حماية مختلف أشكال التنوع بوسائل اإلعالم مع ضمانات جودة المحتوى اإلعالمي.

11

 -3.0إشكاليات الضبط أوالتنظيم أوالتعديل في البيئة العربية:
تشهد عمليات ضبط وتعديل وتكييف عمل وسائل اإلعالم تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالوسائل السمعية البصرية ،على أن مسألة
الضبط اإلعالمي تعتبر مرحلة مهمة فيمسار تنظيم الفضاء العمومي ،وضمان تنظيم الحريات العمومية وممارسة الحقوق اإلعالمية،
في نطاق فلسفة المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم والمساءلة القانونية واألخالقية المهنية .وفي هذا السياق ،فإن مساءلة وضبط
الصحافة المكتوبة ،تزامنت مع بروز مؤشرات االحتكار واالستغالل التجاري والسياسي والدعائي لها ،تزامنا مع ظهور هيئات الضبط
السمعي البصري ،في النصف الثاني من القرن العشرين مع انتشار التلفزيون ريادته للوسائل الجماهرية .وبالتوازي مع انتشار هذا
الشكل التنظيمي اإلعالمي ،بمختلف آلياته ،وأدواته ومؤسساته ،تحول الضبط اإلعالمي اليوم إلى ضرورة مجتمعية تسهم في تنظيم
الفضاء العمومي وحماية المجتمع الديمقراطي .غير أن إشكالية الضبط اإلعالمي في السياق العربي والتونسي بالذات بوصفها تمر
بمرحلة انتقال ديمقراطي ينتابها غموضٌ وتوجسات على مختلف المستويات ألسباب متعددة بعضها اقتصادي وبعضها سياسي ،وآخر
مهني ..فكثيرا ما يلف لبس كبير مفهوم الضبط اإلعالمي في التصور والممارسة ،لتداخل الحدود بين أشكال الضبط اإلعالمي
ومستويات الرقابة على وسائل اإلعالم ،وعدم الفصل بوضوح بين ما هو مهني وما هو سياسي والتخوف من فكرة الضبط في حد ذاتها
لغياب ثقافة ممارسة المهنة في إطار المسؤولية االجتماعية وتحمل تبعات ممارستها17 .
 -4.0محاذير الضبط والتنظيم في أنظمة التوجيه اإلعالمي
تتسبب سياسات الضبط والتوجيه اإلعالمي في مخاطر وانزالقات التبعية والوالء للسلطة في ظل سيطرة الدولة واحتكارها لملكية
وسائل اإلعالم وأجهزتها في ظل ما يعرف باإلعالم الحكومي أو إعالم السلطة.
 -1.4.0مفهوم اإلعالم الحكومي***

18

يقصد باإلعالم الحكومي ذلك اإلعالم المملوك للدولة في حالما إذا تسيطرت عليه في النهاية و/أو تمولته الدولة وأدارت دواليب
اإلشراف عليه ،وقد تكون هذه الوسائل اإلخبارية الوسيلة اإلعالمية الوحيدة في تراب الدولة أو ربما تكون في منافسة مع إعالم آخر
يسيطر عليه الخواص.

 - 06رونالد (مايناردوس ) ،تنظيم اإلعالم في أوروبا :النموذج األلماني ،مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحريةhttp://www.fnst-egypt.org/ ،

 -17شبكة ضياء الجزائرية للمؤتمرات والدراسات ،الملتقى الدولي الثاني حول " :سلطات ضبط وسائل اإلعالم ،مسارات  ،تجارب
 ،آفاق" http://diae.net/21166
 ***18أمكن في تونس ما بعد ثورة  41جنفي  1144التخلي عن استخدام مصطلح اإلعالم الحكومي واستبداله باإلعالم العمومي أو المرفق اإلعالمي العام أي
بمعنى الخدمة اإلعالمية العامة.
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 -0.0.4خصائص منظومة اإلعالم الحكومي
يستخدم مصطلح اإلعالم الحكومي في مقابل اإلعالم المستقل أو اإلعالم الخاص ،ويكون محتواه عادة أكثر توجيهًا للجمهور من
قبل الدولة التي يجوز لها فرض رقابة على المحتوى الذي تعتبره غير قانوني أو غير أخالقي أو في غير مصلحة الحكومة ،وفي البيئة
اإلعالمية الحكومية تفرض الدولة على قطاع كبير من الصحفيين االنخراط بالحزب الحاكم أو المواالة الصريحة أو الضمنية له كما هو
الحال في األنظمة الشيوعية التي تستغل فيها أجهزة اإلنتاج اإلعالمي في الدعاية للدولة المركزية وحزبها األوحد ،لمبررات
وممارسات ،تعزيز النظام لصالح الدولة ،وتشويه معارضي الحكومة ،والتعتيم عليهم دافعا عن إيديولوجيا النظام ،ولمبررات "الوحدة
الوطنية".
 -3.0.4نظريات ملكية الدولة
توجد ملكية الدولة لإلعالم في الدول الفقيرة االستبدادية غير الديمقراطية التي تتدخل فيها الحكومات بشكل كبير لوجود مصلحة لها في
السيطرة على تدفق المعلومات.وفي هذا الصدد نعرض نظريتان متناقضتان لسيطرة الدولة على اإلعالم ،األولى وهي المعروفة بـ
نظرية "بيجو" للمصلحة العامة وتقترح أن تكون ملكية الدولة لإلعالم مفيدة  /أما النظرية الثانية وهي المسماة بنظرية الخيار العام
وهي تحدد سيطرة الدولة على الحريات االقتصادية والسياسية.
أ -نظرية المصلحة العامة :تقترح نظرية المصلحة العامة ،والتي يشار إليها أيضً ا بنظرية "بيجو" ،أن تكون ملكية الحكومة
لإلعالم مرغوبة لثالثة أسباب وهي :أوال إن نشر المعلومات هو صالح عام ،وعدم الكشف عنها سيكون مكلفًا ثانيًا:إن تكلفة
توفير ونشر المعلومات عالية ،وثالثا :يمكن أن تكون ملكية الدولة لإلعالم أقل انحيا ًزا وأكثر اكتماالً ودقة ومع ذلك ،فإن
االقتصاديين من أتباع "بيجو" ،الذين يدافعون عن التنظيم والتأميم ،يدعمون أيضا اإلعالم الحر والخاص.
ب -نظرية الخيار العام :وتؤكد على أن اإلعالم المملوك للدولة يتالعب بالمعلومات ويحرفها لصالح الحزب الحاكم ويرسخ
حكمها في حين يمنع الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة ،وبالتالي يقوض المؤسسات الديمقراطية .وهذا من شأنه منع
اإلعالم الخاص والمستقل ،والذي يقدم األصوات البديلة التي تسمح لألفراد اختيار السياسيين والسلع والخدمات وما إلى ذلك،
إضافة إلى ذلك فإن هذا من شأنه منع المنافسة بين مؤسسات اإلعالم تضمن حقوق المستهلكين عبر المنافسة الديمقراطية
المعروفة باسم السلطة الرابعة المضادة لسلطات الدولة الثالث أي القضائية والتنفيذية والتشريعية.
 -4.0.4انعكاسات احتكار الدولة لإلعالم على حرية الصحافة
حسب التقارير السنوية لمنظمة مراسلون بال حدود  RSFترتبط مستويات ممارسة حرية الصحافة وحرية التعبير بمستويات سيطرة
الدولة على اإلعالم وأجهزته والتنظيمات المهنية للصحفيين ،وترتفع نسب المضايقات والمالحقات والتعتيم والحجب والرقابة خاصة
بقياس مستويات الرقابة التي تمارسها األنظمة االحتكارية على اإلنترنت بالدول ذات المستويات األعلى لملكية الدولة لإلعالم
مثل روسيا البيضاء وبورما وإثيوبيا والصين وإيران وسوريا وتركمانستان وأوزبكستان .وال يمنع ذلك بالدول التي فيها اإلعالم
متحررً ا من سيطرة الدولة مثل تركيا ونيجيريا وكينيا مثال إذ ال يزال الصحفيون يتعرضون لمضايقات وتهديدات ،بل وحتى السجن
ببعض الديمقراطيات مثل روسيا وكوريا الجنوبية ،وال ينطبق هذا على منوال اإلذاعة العامة في المملكة المتحدة  -بي بي سي
 -BBCأو بألمانيا على غرار  DWالدوتشي فيله بالرغم من كليهما ممول عن طريق رسوم جبائية حكومية،
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زمع ذلك فهي مستقلة عن سيطرة الدول ة ،غلى حد الشكوك أن اإلذاعتين تقعان تحت سيطرة أجهزة االستخبارات لتك الدول ،ولقد
زادت الشكوك في هذه التمشيات الحكومية مع بروز نموذج قناتي روسيا اليوم  ،RTوفرنسا .France 24
 -5.0.4انعكاسات احتكار الدولة لإلعالم على الحقوق المدنية والسياسية
هو وضع تتسبب فيه ''نظرية المصلحة العامة'' التي تبرر ملكية الدولة للصحافة بتعلة تعزز الحقوق المدنية والسياسية ،بيدأنها وفقًا
لنظرية الخيار العام تساهم على نطاق واسع في الحد من تلك الحقوق من خالل منع وتضييق مراقبة المجتمع المدني للحكومة
والمجتمع السياسي ومكافحة الفساد السياسي .حيث يسهم اإلعالم المستقل والخاص والجمعياتي في تشديد الرقابة على الدولة
وموظفيها وأجهزتها الحكومية فعلى سبيل المثال تزادت إبالغات المواطنين عن شبه الفساد بدول عاشت انتقاالت ديمقراطية مثل تونس
والمغرب والبرتغال في وقت يلجأ فيه اإلعالم الحكومي والعمومي إلى لزوم الصمت .للخروج من مأزق الوصاية على اإلعالم
العمومي وتبعيته الحكومية يقترح الدكتور الصادق الحمامي في مقاربته لحزمة الشروط واآلليات الضامنة الستقاللية اإلعالم التعاقد
بين الدولة ومؤسسات ما يسميه باإلعالم العمومي على أن ترتبط بالدولة في نظره بواسطة عقد يبين بكل وضوح ودقة وظائفها
والتزاماتها التي تتجسد في كراس شروط.
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 -4.3مقاربة تقييميّة تطبيقية بمقارنة لنماذج ثالثة من ''تنظيم'' الصحافة في العالم
نستعرض من خالل الجداول الالحقة مقاربة تطبيقية لثالثة نماذج عالمية من ممارسة الضبط والتنظيم والتعديل اإلعالمي مراعين في
ذلك خصائص عامة للممارسات قانونية تنظيمية لممارسة الصحافة في هذه النماذج الثالث وانعكاساتها على نشاط الصحفيين
ومؤسساتهم اإلعالمية واإلطار القانوني العام الراعي لممارسة الصحافة ومهنها بكل من ألمانيا كنموذج مستقر للديمقراطية اإلعالمية،
والدول العربية عموما كنموذج لتدخل الدولة الواسع في النشاط الصحفي واحتكار مؤسساته أو تأميمه أو مراقبة الخاص منه وجعله
منواال تابعا للجهاز اإلعالمي الرسمي ،وصوال إلى النموذج التعديلي التونسي بوصفه نموذج انتقالي سائر نحو تأسيس نموذج إعالمي
ديمقراطي وبناء مؤسساته الديمقراطية بعد  41جانفي  1144على أساس المأسسة الدستورية لتلك الهيئات التعديلية والقوانين المحدثة
لها.

 -11الحمامي (صادق) ،استقاللية اإلعالم  :الشروط واآلليات ..مقال صادر بجريدة الصحافة بتاريخ  47فيفري .1141
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جدول ( )1مقارنة مصادر تشريع قوانين تنظيم اإلعالم للنموذج الديمقراطي والسلطوي واالنتقالي
النموذج اإلعالمي

النموذج اإلعالمي

النموذج اإلعالمي االنتقالي الديمقراطي

الديمقراطي المستقر

السلطوي االحتكاري

(مثال تونس بعد الثورة)

(مثال ألمانيا)

(مثال الدول العربية التي
لم تشهد انتقاال
ديمقراطيا)

 -4المادة الخامسة من الدستور -4
األماني االتحادي:

دساتير

األقطار العربية.

مختلف  4-دستور الجمهورية الثانية المؤرخ في  17جانفي .1141
يتميز دستور 1141عن نظيره لسنة  4111بإفراده الباب

الضامنة لحق كل إنسان في التعبير  -قوانين الدول العربية الثاني بمجموع فصوله لحريات والحقوق األساسية كباب
عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة الخاصة بالنشر والصحافة خاص بها تأكيدا عليها وعلى ضمانتها .وضمن الفصلين 34
والصورة ،والحق في الحصول على والمطبوعات.

و 31بمنطوقهما حرية الصحافة والتعبير والحريات المجاورة

القوانين

الجنائية مع منع ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات .والحق في

المعلومات من المصادر المتاحة -1

للعموم دونما إعاقة .أو خضوع ألي العربية.
-3

رقابة.

النفاذ إلى المعلومة وشبكات االتصال .أما الفصل  417من

قوانين

 -1فقه القضاء األلماني ممثال في العربية.
المحكمة الدستورية األلمانية أكد أن -1
تلك

المادة

من

شأنها

الطوارئ باب الهيئات الدستورية فقد خصص لهيئة االتصال السمعي
البصري ،وضبط مهامها في تعديل قطاع االتصال السمعي

قوانين

حماية اإلرهاب العربية.

مكافحة البصري ،وتطويره ،وضمان حرية التعبير واإلعالم ،وضمان
إعالم تعددي نزيه.

المواطنين ووسائل اإلعالم من

 -1االتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان

الرقابة وهي ملزمة للدولة بإيجاد

والحريات األساسية التي صادقت عليها تونس وهي من حيث

تحقيق

التطبيق تبقى أعلى من القوانين في الهرم الدستوري التونسي

نظام

إعالمي

يضمن

الديمقراطية والتكامل االجتماعي.
-3

قوانين

الواليات

األلمانية

أي مباشرة بعد الدستور.

31

 -3المرسوم عدد  441لسنة  1144مؤرخ في  1نوفمبر

الخاصة باإلعالم بوصف ألمانيا

 1144يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

دولة فدرالية.

 -1مرسوم عدد  441لسنة  1144مؤرخ في  1نوفمبر 1144
يتعلق بحرية االتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا
مستقلة لالتصال السمعي والبصري.

 -21الهواري (شيماء) ،قراءة في المستجدات الدستورية حول حرية التعبير واإلعالم :تونس والمغرب ومصر نموذجا ،المركز الديمقراطي العربي ،DAC
برلين -ألمانيا 44 ،يونيو .4117
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جدول ( )0مقارنة مكانة الدولة في النظام اإلعالمي الديمقراطي والسلطوي واالنتقالي
النموذج

النموذج

النموذج االنتقالي الديمقراطي

الديمقراطي

السلطوي االحتكاري

(مثال تونس بعد الثورة)

المستقر

(مثال الدول العربية التي لم تشهد انتقاال ديمقراطيا)

(مثال
ألمانيا)
 تمنع الفقرة -تنصيص القوانين المنظمة لإلعالم على سيطرة الدولة  -تخلت الدولة بعد الثورة عن أياألولى

من على كل قطاعات اإلعالم بغالب بلدان العالم العربي حيث وصاية على اإلعالم والصحافة

الفصل

تخضع ملكية وسائل اإلعالم في قطاع اإلرسال اإلذاعي والنشر والتعبير ،فلم تعد هناك وزارة

الخامس من والتلفزيوني الحتكار الدولة .كما أن خدمات اإلنترنت تشرف على قطاع اإلعالم بل تمت
الدستور

تخضع لسيطرة الدولة أو المقربين منها والعائالت إحالة مهام اإلشراف على المرفق

األلماني

المالكة ،وكذلك فيما يخص خدمات اإلرسال الفضائي .العمومي السمعي البصري لهيئة

تدخل الدولة باستثناء حاالت قليلة ،ومن بين أسوأ أشكال الرقابة ،مستقلة تعرف بهيئة االتصال السمعي
في اإلعالم،
أما

امتالك الدولة الصحف ،ألن ذلك يحد من حرية التعبير البصري تتولى حسب الفصل 417

الفقرة والعمل الصحفي ،ويجعل السلطة السياسية واألجهزة من دستور  1141تعديل قطاع

الثانية فتضع األمنية تتحكم في عملية تدفق المعلومات وحرية نشر االتصال السمعي البصري ،وتطويره،
34

ويتعارض هذا صراحة مع

مقتضيات وتسهر على ضمان حرية التعبير

ضوابط

المعرفة.

التشريعات

حرية االتصال واإلعالم بمعاييرها الدوليةالتي تشمل :واإلعالم ،وعلى ضمان إعالم تعددي

اإلعالمية

حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها ،وحرية إصدار نزيه .تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في

لتنظيم وسائل الصحف والمطبوعات ،وحرية البث اإلذاعي والتلفزيوني مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في
اإلعالم.

واإلنتاج المسرحي والسينمائي ،وحرية التنظيم المهني مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال .
والنقابي للعاملين في مجاالت االتصال واإلعالم ،تتكون الهيئة من تسعة أعضاء
وضرورة وجود ضمانات دستورية الحكومات وأصحاب مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة
األعمال.وقانونية لحماية حرية التعبير عن الرأي من والنزاهة ،يباشرون مهامهم لفترة
تجاوزات.

واحدة ،مدتها ست سنوات ،ويجدد
ثلث أعضائها كل سنتين.

( -34الشولي) أحمد  ،حرية الصحافة في الوطن العربي ،قناة الجزيرة…
Source: http://www. Jordonianarabic. Com/ Arabic lass/ media/ pressfree.mp3 (accessed le10/08/2008
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جدول ( )3مقارنة أهداف األنظمة اإلعالمية الديمقراطي ،والسلطوي ،واالنتقالي
النموذج

النموذج اإلعالمي

النموذج اإلعالمي االنتقالي الديمقراطي

الديمقراطي

السلطوي االحتكاري

(مثال تونس بعد الثورة)

المستقر

(مثال الدول العربية

(مثال

التي لم تشهد انتقاال

ألمانيا)

ديمقراطيا)
يهدف النظام اإلعالمي قدم النظام اإلعالمي التونسي الجديد عبر المرسوم 441ضمانات لحرية

تهدف
القوانين

العربي

الخاصة

األقطار

بالصحافة

السياسية القائمة إلى:

األلمانية

-4فرض رقابة مشددة والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العالقة المصادق عليها من قبل

إلى:

على النظام اإلعالمي الجمهورية التونسية ،ويشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر

-4

مختلف التعبير ،وحق النفاذ إلى المعلومة ،حاميا الصحفي ومصادر خبره..

في

واألنظمة -4ضمانات حرية التعبير :يضمن الفصل األول من المرسوم  441الحق في
حرية التعبير مضمون الذي يمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية

حماية ككل في سياق ما يعرف وتلقي األخبار واآلراء واألفكار مهما كان نوعها .ويمنع ذات الفصل التقييد

التعددية

بالسياسات

الصحفية.

للدولة المركزية ،بتعالت -1تعريف الصحفي المحترف :حسب الفصل  7من المرسوم  441يعد

يوجد تشريع الحفاظ

اإلعالمية من حرية التعبير إال بمقتضى نص تشريعي.
على

أمن صحفيا محترفا كل شخص حامل على األقل لإلجازة أو ما يعادلها من

خاص

واستقرار

بمراقبة

وأهمها:

عمليات

 -1فرض الرقابة من مؤسسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكاالت األنباء أو في مؤسسة أو

الدمج

المجتمع الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات واألخبار واآلراء
واألفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة أو عدة
األمنية عدة مؤسسات لإلعالم السمعي البصري أو لإلعالم اإللكتروني بشرط أن

منعا األجهزة

ألشكال

والرقابية على مضمون يستمد منها موارده األساسية .ويلحق بالصحفيين المحترفين المساعدون لهم

التركيز

الرسائل

اإلعالمية مباشرة ،كالمحررين والمترجمين والمحررين والموثقين والمخبرين

وحماية

واتهامها

بالزيف بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي.

للتعددية

والبطالن

وتهديد -3حقوق الصحفيين والمواطنين في حرية التعبير والمعلومة

الصحفية

المجتمع.

 -1تحجير تقييد تداول المعلومة :إذ يمنع الفصل  1فرض أي قيود تعوق

ومنع هيمنة -3تسخير

الجهاز حرية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات

السوق.
رغم

اإلعالمي
أن خدمة

واالتصالي اإلعالم تعطيل حق المواطن في إعالم حر وتعددي وشفاف.
للنظام

القائم  -1حق النفاذ إلى المعلومة :يعطي الفصل  41للصحفي ولكل مواطن حق

أكبر خمس واستقراره واستمراره.

423
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نشر  -1الرقابة على األفكار مصادرها ما لم تكن هذه المواد سرية بحكم القانون.

دور

تسيطر على المتهمة بالتعدي على -1حماية المصادر وسريتها :يضمن الفصل  44أن تكون مصادر الصحفي
حوالي  11حرمة اآلداب واألخالق عند قيامه بمهامه ومصادر كل األشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة
من العامة

%

والتعدي

على اإلعالمية محمية ،إال لمبررات ملحة من دوافع أمن الدولة والدفاع الوطني

إجمالي حجم الحياء وخدشه.
السوق.

 -1الرقابة على األخبار الصحفي أوجميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على
والصور

-1

وخاضعا لرقابة القضاء .مع تجريم التحري على المصادر والضغط على

حماية والمنشورات

والبيانات المراسالت أو على االتصاالت التي تسلط على الصحفي للكشف عن
بتعالت مصادره أواألشخاص التي تربطهم به عالقة خاصة.

جودة

تهديدها لألمن القومي -7حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر للصحفي :حسب الفصل  41الذي

المحتوى

والصالح العام والنظام يمنع أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها

الصحفي.

االجتماعي والتعايش.

سببا للمساس بكرامته أو لالعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية.

جدول ( )4مقارنة ضوابط النشر الصحفي باألنظمة اإلعالمية الديمقراطي ،والسلطوي ،واالنتقالي
النموذج اإلعالمي

النموذج اإلعالمي

النموذج اإلعالمي االنتقالي الديمقراطي

الديمقراطي المستقر

السلطوي االحتكاري

(مثال تونس بعد الثورة)

(مثال ألمانيا)

(مثال الدول العربية التي لم تشهد
انتقاال ديمقراطيا)

-4توجد العديد من التشريعات تعدد أشكال الرقابة الحكومية:

حدد المرسوم  441مختلف التجازوات وجرائم

التي تستهدف النشر الصحفي -4الرقابة المباشرة لإلعالم:

الصحافة:

بتحقيق معايير محددة.

 -الرقابة السابقة للنشر ،من خالل -4الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأي

-1سريان القوانين الجنائية على رقيب أمني أو عسكري أو مدني مقيم وسيلة من وسائل النشر مثل جريمة التحريض
الصحفيين مما يمنعهم من نشر بالمؤسسة اإلعالمية يراقب المادة على ارتكاب الجنح
األسرار الخاصة بالدولة أو الصحفية قبل نشرها،ويتدخل بالحذف حسب الفصل  11للمرسوم 441
إثارة الفتن الطائفية أو العرقية والحجب أو التعديل.

يعاقب

كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف

أو الدينية أو الدعاية إلى  -رقابة ما بعد النشر أو ما قبل بجنحة على معنى الفصل  14وما بعده من
حروب عدائية .كما يحظر التوزيع ،بمنع إداري أو قضائي المرسوم  441على أن المحاولة موجبة للعقاب
إنكار"الهولوكوست"
النازي.

424

وجرائم لتوزيع عدد يحتوي على مادة صحفية وفقا لمقتضيات الفصل  11من المجلة الجزائية.
تمنع على القراء ،ومنع تداولها.

-1التحريض المتبوع بفعل.
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 -3حماية حديثي السن من  -رقابة ما بعد التوزيع ،بمصادرة  -3التنويه بالجرائم وبجرائم الحرب أو جرائم
المواد اإلباحية والعنف.

ضد اإلنسانية أو التعاون مع العدو.

أعداد الصحيفة من السوق.

 -1حماية الحقوق الشخصية -1رقابة غير مباشرة لإلعالم

-1الدعاية للكراهية والتمييز بين األجناس أو

لألفراد الذين يحق لهم مقاضاة  -إصدار تراتيب خاصة بالنشر تحت األديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز
وسائل اإلعالم عند انتهاكها دواعي وطنية.
لحقوقهم الشخصية .

واستعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر

 -التدخل في أسلوب المعالجة أفكار قائمة على التمييز العنصري -الفصل 11

 -1وضع الضوابط الخاصة اإلعالمية الوقائع معينة.
بعمل

محرري

والصحفيين
الصحفيين

-1تجريم الدعاية الحزبية والنيل بيوت العبادة من

الصحف  -الضغط المادي علىى اإلعالميين المقدسات أومن إحدى الشعائر الدينية المرخص
وبمساءلة كالسجن ،الطرد والتعذيب والتخوين.

والتقصي

النافي -الضغط

المعنوي

فيها

كاالستمالة -1جريمة النشر الكاذب ألخبار زائفة تنال من

للجهالة وضرورات الفصل واإلغراء والترهيب والتضييق والنقل صفو النظام العام الفصل .11
الواضح

والصريح

-7تجريم الثلب والنيل من الشرف -الفصل 11

بين التعسفية.

المحتوى التحريري والمحتوى -الرقابة بمبررات غير دقيقة كالصالح -8جرائم الشتم واالحتقار والشتم -الفصل 17
العام والمصلحة الوطنية ،والحفاظ -1النشر الممنوع مثل نقل معلومات عن جرائم

اإلعالني.

-1حماية غرف تحرير األخبار على الوحدة الوطنية واألمن القومي جنسية ضد القصر-الفصل 11
من أعمال التفتيش والمصادرة والنظام العام.
.

-41كشف وثائق التحقيق قبل تالوتها في جلسة

-رقابة رئيس التحرير أو مسؤول علنية الفصل 14

-1حق

الصحفيين في إخفاء التحرير لمنظوريه.

مصادر معلوماتهم.

-44نقل وقائع المحاكمات

-التضييق على حرية استقاء األخبار

أثناء المرافعات وداخل قاعات جلسات المحاكم

-7إلزام الصحف بنشر تكذيب من مصادرها أو النفاذ إلى المعلومة.

إال إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة

أو رد في حالة نشرها ألخبار

القضائية ذات النظر -الفصل 11

مغلوطة.

جدول ( )5مقارنة تنظيم الصحافة المكتوبة باألنظمة اإلعالمية الديمقراطي ،والسلطوي ،واالنتقالي
النموذج اإلعالمي

النموذج اإلعالمي

النموذج اإلعالمي االنتقالي الديمقراطي

الديمقراطي المستقر

السلطوي االحتكاري

(مثال تونس بعد الثورة)

(مثال ألمانيا)

(مثال الدول العربية
التي لم تشهد انتقاال
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ديمقراطيا)
-4أنشئ المجلس األلماني للصحافة عام  4111كأعلى  -ال وجود باألقطار -4انطلقت فكرة إحداث مجلس الصحافة
العربية

لمجالس بتونس في عام  1141بدعم من المنظمة

هيئة مسؤولة عن التنظيم الذاتي للصحفيين.

-1يتدخل المجلس في حالة وجود طرفين متنازعين صحافة

مستقلة الدولية البريطانية ''المادة  ''41وبمبادرة

حول إحدى اإلخالالت المهنية واألخالقية الصحفية

أومنتخبة

-3يمثل المجلس األلماني للصحافة كل من جمعيات وشفافية
الناشرين والصحفيين.

بحرية من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
قبل والجامعة التونسية لمديري الصحف.

من

المهنيين في سياقات -1يتألف المجلس من ممثلين عن ثالثة

-1ويكون التكافؤ في التمثيل بين الطرفين الصحفي التنظيم الذاتي لمهن أطراف:
والمؤسسي مضمونا في كافة األجهزة التابعة له.

والناشرون

الصحفيون

الصحافة .عدى وجود والجمهور.

-1لكل شخص الحق في التقدم بشكوى إلى المجلس بعض الهياكل المهنية -1المجلس التونسي للصحافة ليس هيئة
األلماني للصحافة بخصوص كل مايتم نشره المعينة أو التي تخضع عمومية بل جمعية مستقلة
أوبخصوص أية إجراءات تخص الصحافة األلمانية.

لوصايات

تتحمل

السلطة مسؤولية التنظيم الذاتي ومراقبة أخالقيات

 -1ألي شخص أن يتقدم بشكوى إذا ما رآى في نشر ورقابتها المشددة .مع المضامين اإلعالمية المكتوبة واإلذاعية
المعلومات الشخصية انتهاكـًا من حيث الحق في حماية وجود تجربتين يتيمتين والتلفزية.
لمجلسين فتيتين حاليا -3التجربة التونسية مستلهمة من نموذج

بيانته ومعطياته الشخصية.

-7اتخاذ قرارات مجلس األلماني للصحافة تستند إلى بكل من

بالمغرب مجلس الصحافة البلجيكي وتضمن التمويل

مدونة الصحافة األلمانية للمعايير المهنية واألخالقية وتونس وال يمكن تقييم العمومي للمجلس ال يتجاوز  ٪11من
أدائهما لحداثتهما.

الصادرة منذ .4173

ميزانية ضمانا الستقالليته.
 -1يتولى المجلس مراقبة التقيد بالقواعد

-8تنص المدونة على واجب إلمام الناشرين

األخالقية للممارسة الصحفية ومساعدة

تجاه

المؤسسات اإلعالمية والصحفيين على

الجمهورومعرفتهم بواجبهم في -الحفاظ على هيبة

ممارسة صحافة مهنية وذات جودة وحماية

الصحافة-

حماية استقاللية الصحافة من أي تدخل

والمحررين

والصحفيين

بمسؤولياتهم

-1في حال نشر مواد غير أخالقية تصدر لجنة
الشكاوى دوريا

أحكاما أقصاها "توجيه اللوم

وإبداء

الرأي

في مشاريع

القوانين

واألنظمة المتعلقة بالمهنة أو ممارستها.

31

العلني''ما يعد دعاية سلبية للجريدة والمؤسسة
اإلعالمية.

 -24عبد الكريم حيزاوي ،مجلسان للصحافة بتونس والمغرب ،المرصد العربي للصحافة  42 ،AJOماي .4116
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جدول ( )6مقارنة تعديل القطاع السمعي البصري باألنظمة اإلعالمية الديمقراطي ،والسلطوي ،واالنتقالي
النموذج

النموذج

النموذج االنتقالي الديمقراطي

الديمقراطي المستقر

السلطوي

(مثال تونس بعد الثورة)

(مثال ألمانيا)

االحتكاري
(مثال الدول
العربية التي
لم تشهد
انتقاال
ديمقراطيا)

-4توجد في ألمانيا مجموعة من الضوابط توجد ببعض -4احدثت في تونس الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي
والقوانين التنظيمية حماية للتعددية في البلدان

البصري (هايكا) -المرسوم  .441وتسمى حسب الفصل 417

العربية

من باب الهيئات الدستورية بهيئة االتصال السمعي البصري

أنظمة البث التلفزي واإلذاعي

-1يوجد في ألمانيا نظام مزدوج للبث هيئات ناظمة ''هاكا'' حسب دستور .1141
واإلرسال اإلذاعي والتليفزيوني العام للقطاع

-1تهدف الهيئة إلى تنظيم هذا القطاع السمعي البصري ،وفصل

(الحكومي)وآخر لبث وسائل اإلعالم السمعي

ما هو حزبي عن العمل اإلعالمي ،مع تقنين وضع الصحفي

المرئي والمسموع الخاصة وذلك منذ البصري

داخل المؤسسة اإلعالمية .33

غير مستقلة -3دور "الهايكا" التعديلي للقطاع السمعي البصري حسب

منتصف الثمانينات).
 -3اإلرسال الهوائي العام في ألمانيا

وغالبها

يتمتع دستوريا بضمانات حرية البث معينة
والتحررمن رقابة الدولة.

الموقع الرسمي للهيئة يهدف تعديل اإلعالم السمعي والبصري
من إلى ضمان حرية الصحافة وتعددية وسائلها في كنف احترام

قبل الطرف قواعد وأخالقيات المهنة ،وتأصيل قيم التعددية اإلعالمية

-1تضمن قوانين المحافظات األلمانية الحكومي

واستقاللية الصحافيين وضمان مادة إعالمية عالية الجودة.

إنشاء محطات بث عامة ومستقلة عن وتخضع في -3االختصاصات الرقابية والتقريرية للهايكا التونسية ،تتمثل في
تسييرها

تنظيم وتعديل االتصال السمعي والبصري وفقا للمبادئ دعم

المحافظات.

-1تم إنشاء محطات بث تتم إدارتها بشكل وتمويلها

الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ،ودعم حرية التعبير

ذاتي من قبل مجالس البث وتكون األغلبية لقوانين

وحمايتها ،ودعم قطاع االتصال السمعي والبصري الوطني

فيها لممثلي جهات مجتمعية مستقلة تمثل صارمة

العمومي والخاص والجمعياتي وجودته وتنوعه وإرساء منافسة

التجارية تعزيزا

نزيهة في القطاع ،وإرساء مشهد إعالمي سمعي وبصري

قطاعات

مثل

االتحادات

 -33خالف حول اإلعالم بتونس ..بين الحرية والتنظيم http://www.aljazeera.net/programs/the -observatory/2014/10/6
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وجمعيات أصحاب األعمال والجمعيات إلحكام

تعددي ومتنوع ومتوازن ،وتشجيع برمجة تربوية ذات جودة

الدينية الدولة

عالية ،ودعم توزيع الخدمات االتصالية السمعية والبصرية على

الثقافية

والرياضية

والهيئات

واألحزاب السياسية والمنظمات المدنية..

أوسع مجال جغرافي ممكن وطنيا وجهويا ومحليا ودوليا ،ودعم

القطرية

تكوين موارد بشرية ذات كفاءة عالية .الفصل 41

-1تعمل مجالس البث بأسلوب عمل العربية
البرلمانات ،حيث تتولى انتخاب رئيس وضع

يدها -1الصالحيات التنفيذية لهيئة (هيكا) ،يتمثل في فرض احترام

لمحطة البث واإلشراف باعتباره قائم على على

البث جميع السلطات والمؤسسات واألطراف المتدخلة للقواعد

اإلذاعي

تقديم خدمة عامة.

 -7تلتزم المحطات بمعايير صحافية واإلرسال

واألنظمة المنطبقة على قطاع االتصال السمعي

والبصري،

والبت في مطالب منح اإلجازات المتعلقة بإحداث واستغالل

متميزة وتتولى تدريب العاملين بها على التلفزي

منشآت االتصال السمعي

االتزام بمدونات السلوك الداخلية الخاصة بوصف

منح اإلجازات المتعلقة بإحداث واستغالل قنوات إذاعية أو

الذبذبات

تلفزية جمعياتية لغاية غير ربحية لفائدة الجمعيات التونسية.

بها.

-8تحصل محطات البث العام على مقابل وموجاتها

والبصري ،والبت في مطالب

الفصل 41

مادي لقاء الخدمات المقدمة من قبل هيئة مجال سيادي -1للهيئة إبداء جميع المالحظات ورفع التوصيات االحترام
عامة متخصصة ليتم توزيعه على عدد من يرتبط باألمن النصوص التشريعية والترتيبية التي تحدد القواعد والشروط
محطات البث-1 .تدفع كل أسرة ألمانية القومي

الخاصة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحمالت

حوالي  11يورو شهريـا وهو ما يكفل للدولة

االنتخابية التي يتعين التقيد بها من قبل منشآت االتصال السمعي

لمحطات البث تحصيل مبلغ يضمن إنتاجا واألنظمة

والبصري بالقطاعين العمومي والخاص.

القائمة.

برامجيا عالي الجودة.

-1وضع القواعد السلوكية المتعلقة باإلشهار ومراقبة تقيد أجهزة

-41تنتج محطات البث العامة ما معدله

االتصال السمعي والبصري بها.

أكثر من  11برنامجا تليفزيونيا وأكثر من

 -7العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس

 11برنامج إذاعيا بكل إقليم.

عدد المتابعين لبرامج منشآت االتصال السمعي والبصري

 -44البث الخاص في ألمانيا

ومراقبة التقيد بها.

يخضع

للسلطات

اإلعالمية

العامة

-8البت في النزاعات المتعلقة بتشغيل القنوات االتصالية السمعية

المشرفة أيضا على محطات البث الخاصة

والبصرية واستغاللها.

ومراقبتها بذات أسلوب مراقبة محطات

 -1معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل منشآت اإلعالم السمعي

البث العامة.

والبصري ،وفقا للتشريع ولكراسات الشروط واتفاقيات اإلجازة

-41تتمثل المسؤوليات الرئيسية للهيئات

.

في منح التراخيص أو االمتناع عن

-41تتمثل االختصاصات االستشارية للهيئة العليا المستقلة

إصدارها في حالة وجود خطر التركيز أو

لالتصال السمعي والبصري(هيكا) في إبداء الرأي وجوبا

غياب التنوع.

للسلطة التشريعية وللحكومة حول مشاريع القوانين المتعلقة
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-43تلتزم

محطات

البث

الخاصة

بقطاع االتصال السمعي والبصري .الفصل -41

بمجموعة من الضوابط الخاصة بعنوان -

-44تعد الهيئة تقريرا سنويا يتضمن حسابات الهيئة ،فضال عن

تليفزيون المراقبة الذاتية الطوعية -لضبط

بيان النتائج والوضعية المالية للهيئة ،والميزانية التقديرية للسنة

وتنظيم المحتويات اإلباحية والعنيفة بغاية

المالية الموالية ،وعرضا لمختلف النشاطات التي تولتها خالل

حماية النشء ،مع ضوابط أخرى لتقييم

السنة المنقضية.

31

األفالم البرامج األخرى وأوقات عرضها.

مالحظات حول النظام اإلعالمي االنتقالي التونسي:
 يالحظ أن الهايكا ومنذ اإلعالن الرسمي عن إحداثها كهيئة تعديلية يوم  3ماي  1143الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة ،لم
تصدر تقاريرها السنوية حسبما ضبطه المرسوم المحدث لها ووفق مهامها ،إال بعد ثالث سنوات من تأسيسها.
 يالحظ أن عملية إسناد بطاقات الصحفي المحترف تعطلت بعد الثورة بسبب عدم التوافق بين الجهات الحكومية والهيئات المهنية
والنقابية الممثلة للصحفيين ومدراء الصحف ،ما تسبب في أزمة بين الصحفيين والطرف الحكومي بسبب الصعوبات والتعطيالت التي
لحقتهم أثناء مهماتهم المهنية وتغطياتهم جراء عدم االستظهار بهذه البطاقات خالل أعمالهم مما اضطرهم إلى إطالق حملة "أعطيني
بطاقتي".
 يالحظ انعدام التوازن في المرسوم  441بين الحريات والحقوق الصحفية من جهة والمسؤوليات والواجبات المناطة بالطرف
اإلعالمي والصحفيين ،على أن الطابع الزجري للمرسوم يحيل بداهة الذاكرة إلى الصبغة التجريمية للعمل الصحفي خالل الحقبة
الديكتاتورية وممارسات التضييق والتعتيم والمصادرة والمالحقات للصحفيين التي شرعت لها األحكام الزجرية لمجلة الصحافة وقانون
االتصال سيء الذكر آنذاك ،وهذا يلقي أكثر من سؤال حول المصالح المتحققة للدولة جراء هذا التجريم الذي ال يضر بحقوق
ألشخاص أو الدولة إذا ما لم يتعلق الجرم باألمن والصحة العامة .وعلينا في هذا الصدد أن ال نتغاضى عن األحكام التجريمية
االستثنائية المثيرة للجدل لقوانين اإلرهاب والطوارئ التي درج استعمالها خالل الوضع االنتقالي والظروف االستثنائية الذي تمر بها
البالد بين فينة وأخرى ،وهو ما يهز الثقة في احترام المعايير الدولية للتنظيم القائم على أصالة الحرية كمبدإ وليس التحجير والمنع
وربما حتى العودة إلى مربع ا لقمع كممارسة في ظل تكرر األخطاء المهنية القاتلة واألخالقية الفادحة للصحفيين التونسيين ومؤسساتهم
اإلعالمية تحت مسوغات غياب التقاليد االحترافية ونقص المهنية العالية ..وفي غياب المسؤولية الصحفية وهيئات التنظيم الذاتي وآلياته
وإمكانيات المحاسبة المقبولة.
ماز ال النظام اإلعالمي التونسي خاضعا لألحكام االنتقالية باعتبار أن المرسومين  441و 441هما مرسومين صادرين قبل صياغة
دستور الجمهورية الثانية للعام ، 1141

 31الموقع الرسمي للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري – هايكا ، http://haica.tn -اطلع عليه في سبتمبر .1141
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ولم تصدر أي مبادرة تشريعية إلى حد اليوم لتقديم مشروع قانون ينهي الحالة االنتقالية للنظام اإلعالمي التونسي بإصدار قانون جديد
ينحي األحكام االنتقالية وحالة التشتت القانونية المتصلة باإل عالم التونسي التي تعود إلى الفترة السابقة للثورة والمبثوثة بين مجلة
الصحافة ومجلة االتصال وحتى المجلة الجزائية ،إضافة إلى المرسومين اإلنتقاليين المذكورين .ولعل المأزق القانوني الذي اكتنف عمل
الهيئة العليا السمعي البصري ''هايكا'' االنتقالية من الناحية القانونية الصرف بما أن آجال شرعية وجودها قد انقضت ،وحيث يذهب
البعض إلى أنها هيئة غير دستورية بما أن الدستور  1141قد نصص ضمن هيآته الدستورية عن هيئة تعديلية تحمل اسم هيئة السمعي
البصر "هاكا" ومن ثم فإن تصرفات الهيأة الحالية مثار جدل قانوني .كما أن الهيأت المهنية للصحافة نعني بها نقابة الصحفيين وجمعية
مدراء الصحف بمعية الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان قد أحدثت مجلس صحافة في إطار التنظيم الذاتي للمهنة الصحفية وأن جملة من
مهام المجلس الجدي د تتقاطع مع صالهيات هيئة السمعي البصري مما يوحي بمنتهيات تضارب وبتدخل فقه القضاء لمثل هذه الحاالت
المتضادة قانونا.
 -4في الحاجة إلى مبادرات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في تونس
رغم التطور الحاصل بالمشهد اإلعالمي التونسي بفضل التطوير التحرري لمنظومة التنظيم لمهنة الصحافة في تونس عبر المرسوم
 ،441ومنظومة التعديل للقطاع السمعي البصري عبر المرسوم  ،441فإن النظام اإلعالمي التونسي مازال محكوما بأحكام انتقالية
مازالت لم تؤسس بعد لديمقراطية إعالمية تشاركية ديمقراطية متكاملة التقنين الكلي بتحويل المرسومين آنفي الذكر إلى قواعد قانونية
مستقرة عبر السلطة التشريعية المنتخبة  ،بوصف صدورهما جاء عن سلطة انتقالية غير منتخبة في سياق التنظيم المؤقت للسلطات
العمومية بعد تعليق العمل بدستور  4111إبان ثورة  . 1144لكن هذا الوضع لم يعد مبرر لبقائه بعد صدور دستور ،1141واالنفراج
الدستو ري والتشريعي والمؤسساتي النسبي بعد صدور عديد القوانين التحررية الجدية وفي ظل نشأة عدد من الهيئات الدستورية على
غرار هيآت النفاذ للمعلومة وحماية المعطيات الشخصية وهيأة السمعي البصري ..لكن في غياب عديد الهياكل التنظيمية والتعديلية
المحورية في مسار التحرر لقطاع اإلعالم الذي تعرض على مدى أكثر من أربعة عقود إلى هتك وإضعاف وحصار ممنهج أفقده
مصداقيته بين الجمهور وجعل منه رهينة للسلطة ومزاجها وتقلباتها ،يستدعي اليوم الصحفيين إلى أخذ زمام المبادرة لتشكيل هياكلهم
المهنية وهيئاتهم الداخلية التحريرية والتنظيمية المستقلة والمنتخبة مباشرة من القطاعيين ،وفي مقدمتها مجلس الصحافة كأولوية
تنظيمية ذاتية آكدة ،بعيدا عن تدخل سلطات السياسة والمال وضغوطاتها ووصاياتها واستماالتها التي قد تعود باإلعالم إلى المربع
األول من االنهيار اإلعالمي وانحطاطه مبنى ومعنى قبل الثورة.
 -1.4أول مجلس صحافة في تاريخ تونس
شاركت مجموعة من المنظمات المدنية وهي :النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة لإلعالم والرابطة التونسية للدفاع عن
حقوق اإلنسان وجامعة مديري الصحف باإلضافة إلى الغرفة النقابية للتلفزات الخاصة والغرفة النقابية لالذاعات ،في إنشاء أول مجلس
صحافة في تونس والمنطقة العربية كمبادرة تنظيمية ذاتية غير مسبوقة في تاريخ المهنة والبالد وعموم المنظقة العربية ،كما توفقت
ذات المنظمات المتشاركة في هذه الخطوة التنظيمية التشاركية التحررية في صياغة ''ميثاق شرف مجلس الصحافة'' والقانون المنظم له
واقترحت أعضاءه السبعة المكونين لهذا المجلس ممن لديهم اطالعا ومعرفة واسعة بخصائص وتجارب الدولية في التعديل الذاتي في
مجال الصحافة وممن تتوفر فيهم أساسيات المصداقية والكفاءة والمهنية ،مراعية في هذه التركيبة احترام مبدأ التناصف بين النساء
والرجال.
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وقد تم اإلعالن عن بعث هذا المجلس خالل شهر أكتوبر  1141وحددت مهامه األساسية في التوفيق والوساطة بين المواطنين من
جهة والصحفيين والمؤسسات الصحفية في ضوء شكاوى المواطنين المرفوعة ضد الصحفيين مع إبداء رأيه فيها .فضالعن مهامه
التطويرية والتتنظيمية لمواثيق العمل ا لصحفي والدفاع عن الحريات الصحفية والصحفيين ورصد انتهاكات األخالقيات الصحفية.
ويعاب على هذا المجلس أنه غير مستقل في مستوى التمويل الذي يأتي من مصادر كالتمويل العمومي ومن مساهمات الهياكل النقابية
المؤسسة للمجلس ومن المؤسسات الصحفية ومن أنشطة المجلس ومن المساعدات والهبات أو من شركاء من الخارج ،بوصفه يخضع
لقانون الجمعيات المدنية  .وعلى هذا النحو فإن هذه المقاربة توكل للمجلس مهاما محدودة جدا متصلة أغلبها بمجاالت األخالقيات
والحريات الصحفية ،على أن يكون المجلس قوة ضغط على الصحفيين والمؤسسات لدفعهم إلى احترام أخالقيات المهنة .كما يخشى أن
يحصل تضارب في المصالح وتداخل في الصالحيات بين مجلس الصحافة من جهة وهيئة االتصال السمعي والبصري في ظل
تقاطعات اإلشراف التنظيمي والتعديلي بين الهيكلين المستجدين قد ينشأ عنه فقه قضاء في الصدد في غياب التجارب والتكرار.
 -0.4أول مقاربة تقييمية للنقد والتنظيم الذاتي
في خطوة علمية ومهنية غير مسبوقة بادر فريق من الصحفيين التونسيين – 14صحفيا من مختلف االختصاصات والمؤسسات
المكتوبة واإللكترونية والمرئية واإلذاعية العمومية والجمعياتية والخاصة -بإنجاز أول تقرير ميداني حول األداء المهني واألخالقي
للصحفيين والصحافة التونسية خالل تغطية األحداث اإلرهابية – حادثة باردو مثاال خالل الفترة ما بين  48و  13مارس – 1141
تحت عنوان " :الميديا التونسية واإلرهاب" تحت إشراف علمي للدكتور صادق الحمامي موله وأشرف عليه تنظيما مركز تونس
لحرية الصحافة .تم خالل التقرير ورد في  74صفحة إخضاع الصحفيين المستجوبين في العينة للنقد الطوعي والمساءلة الذاتية عبر
آلية "التفكيرية " التي حولوا فيها ممارستهم إلى موضوع يفكرون فيه في ظل رصدهم للتغطيات اإلخبارية لألحداث اإلرهابية من قبل
 1مؤسسات إعالمية تونسية اهتمت بمحاور  :المعالجة اإلخبارية اإلخبارية المحضة أو التحليلية التفسيرية  /والسبق الصحفي والخبر
المثير /وإشكاالت التعبير المرئي التحريرية واألخالق  /وتداخل الخبر مع الرأي  /والمصادر وتوصيف الواقع/والمعايير التحريرية
والمساءلة والنقد الذاتي واالنفتاح على الجمهور /وبينت نتائ ج التقرير مرة أخرى أن التغطية الصحفية اإلخبارية ألحداث اإلرهاب في
تونس تستمد خصائصها من الممارسة الصحفية السائدة وبتقاليدها الموروثة عما قبل الثورة .وكمراجعة ذاتية من الفريق الصحفي
المنجز للعمل التقييمي صاغ جميعهم "مشروع ميثاق تحريري لتغطية األحداث اإلرهابية " يمكن أن يكون مدوة للصحفيين التونسيين
للتقيد به في ممارساتهم وتغطياتهم ألحداث مشابهة.

خاتمة
أن الحالة اإلعالمية التونسية المعبر عنها بالحالة االنتقالية ما فتئت تؤسس لبيداغوجيا المحاسبة والتقييم واإلصالح من خالل األخطاء
المهنية واألخالقية ،لذلك شرعت بعض المؤسسات في استحداث أطر تنظيمية ذاتية داخلية أخالقية على غرار الموفق الصحفي إذاعة
موزاييك  FMومجالس التحرير مثل قسم األخبار بالتلفزة الوطنية ومواثيق التحرير بمؤسسة اإلذاعة التونسية وهي لعمري خطوات
في اتجاه المساءلة الذاتية والمسؤولية المهنية والتنظيم الذاتي البد من النسج على منوالها وتعميمها في كافة المؤسسات بحيث تصبح
تقاليد ديمقراطية وثوابت ال حالة مزاجية عابرة.
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بيبليوغرافيا
قائمة الكتب والمقاالت باللغة العربية
 .4الفالحي( ،حسين علي إبراهيم) ،الديمقراطية واإلعالم واالتصال ،دراسة في العالقة بين الديمقراطية واإلعالم ،كلية اإلعالم،
الجامعة العراقية ،بغداد.1141 ،
 .1بدر(أحمد) ،االتصال بالجماهير بين التطويع والتنمية واإلعالم ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.4118 ،
 .3لطيف (لبنى ) ،قضايا ورؤى في سوسيولوجيا االتصال التنموي ،المؤسسة الوطنية لالتصال النشر واإلشهار ،الجزائر،
.1141
 .1أمين سعيد عبد الغني :إدارة المؤسسات اإلعالمية في عصر اقتصاد المعرفة ،إيتراك للطباعة والنشر ،القاهرة.1111،
 .1عبد الرحمن (عواطف) ،أزمة اإلعالم العربي بين التبعية واالختراق الثقافي ،مالمح وسبل المواجهة ،المجلة العلمية لبحوث
الصحافة ،مجلة علمية محكمة ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،المجلد األول ،أكتوبر  / 1111يناير – مارس .1141
 .1الفياللي (ليلى) ،اإلعالم الجواري والميديا الجديدة في مقاربة الديمقراطية التشاركية ،المركز الديمقراطى العربى ،برلين،
ألمانيا ،نشر في 1ديسمبر .1141
 .7الحمامي (صادق) ،أفكار حول التنظيم الديمقراطي للصحافة التونسية ،الصحافة التونسية 41 ،جانفي . 1141
 .8الميرغني ) رجائي  ،دور اإلعالم في التحول الديمقراطي المجتمع المدني داع ًما–االئتالف الوطني لحرية اإلعالم نموذجً ا،
ورقة عمل مقدمة لبرنامج "بناء القدرات والنهوض بالمعرفة" لشباب الصحفيين الليبيين :القاهرة من 14/41
يوليو/تموز.1144
 .1بوحنية (قوي) ،بن الشيخ (عصام) ،الرسالة اإلعالمية العربية "التغييرية" :المضامين والرؤى ،المؤتمر الدولي الـ  47جامعة
فيالدلفيا ،ثقافة التغيير :األبعاد الفكرية والعوامل والتمثالت ( المملكة األردنية 8 –1 :نوفمبر/تشرين الثاني .)1141
 .41الحمامي (صادق) ،استقاللية اإلعالم  :الشروط واآلليات ..مقال صادر بجريدة الصحافة بتاريخ  47فيفري .1141
 .44الهواري (شيماء) ،قراءة في المستجدات الدستورية حول حرية التعبير واإلعالم :تونس والمغرب ومصر نموذجا ،المركز
الديمقراطي العربي  ،DACبرلين -ألمانيا 11 ،يونيو .1147
 .41عبد الكريم حيزاوي ،مجلسان للصحافة بتونس والمغرب ،المرصد العربي للصحافة  23 ،AJOماي .1141

432

www.ajrsp.com

م0202-4-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

قائمة المراجع األجنبية
1. Louise Cooke, "Police and media relations in an era of freedom of information", "Policing
and Society", December 2009. Retrieved 10 March 2011.
2. Exoo ،Calvin F. (2010). The Pen and the Sword: Press, War, and Terror in the 21st Century.
California: Sage Publications. Pp1-4- ISBN 978-1-4129-5360-3.
3. Goran , Hyden, and Charles Okigbo , “ The media and the Two waves of Democracy ; in
media and democracy in Africa ” , G. Hyden ,M. Leslie and F.F Ogudimu , (e.ds ) ( New
Brunswick , N, J: Transaction Publishers, 2002) pp29-50.
4. Shelton Gunaratne. “ Democracy , Journalism and Systems Perspectives From East and West
“ , inx , Hao and S.K , Data Ray (eds ), issues and challenges in Asian Journalism ,
(Singapora: Marshall Cauendish , 2006 ) pp 1-24
5. Riismandel, Paul “About Grassroots and Community Media” September 1996. Retrieved
2013-04-30.
6. "Earned media". Word Spy. Paul McFedries and Logophilia Limited. "earned media n. Free
media coverage, such as a news story or opinion piece.
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 - .1العالم( ،صفوت)  -كلية اإلعالم بجامعة القاهرة  ،نشر في ، http://studies.aljazeera.net/issues/2013/03/20
اطلع عليه في ديسمبر .1141
 .7رونالد (مايناردوس ) ،تنظيم اإلعالم في أوروبا :النموذج األلماني،

مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية،

/http://www.fnst-egypt.org
 .8شبكة ضياء الجزائرية للمؤتمرات والدراسات ،الملتقى الدولي الثاني حول " :سلطات ضبط وسائل اإلعالم ،مسارات ،
تجارب  ،آفاق" http://diae.net/21166
( .1الشولي) أحمد  ،حرية الصحافة في الوطن العربي ،قناة الجزيرة…
Source: http://www. Jordonianarabic. Com/ Arabic lass/ media/ pressfree.mp3 (accessed .41
le10/08/2008
 - .44خالف حول اإلعالم بتونس ..بين الحرية والتنظيم

http://www.aljazeera.net/programs/the-

observatory/2014/10/6
 .41الموقع الرسمي للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري – هايكا http://haica.tn -اطلع عليه في سبتمبر .1141
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البحث الواحد والعشرون

التوافق الجنسي بين االوزوا ودوره في ضبط حاالت الطالق في السودان
Sexual compatibility between spouses and its role in controlling divorce cases in
Sudan
إعداد الدكتور :حامد محمد الحا أحمد أوزرق

رئيس قسم علم النفس ورياض االطفال ـ كلية االمام الهادي – السودان
الهاتف+879962819942 :

ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة الي التعرف على العوامل المسببة لسوء التوافق الجنسي بين االزواج والتي قد تؤدي للطالق
لدى بعض المتزوجين.
ولتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث بإعداد مقياسا ً للتوافق الجنسي من وجهة نظر االزواج والمطلقين والمطلقات.
ولتطبيق أداة الدراسة قام الباحث باختيار عينتين  :العينة االولي من االزواج بلغت 05مفحوصا ً والعينة الثانية
متمثلة في المطلقين والمطلقات وايضا ُ بلغت  05مفحوصاً.
وتوصلت الدراسة للنتائج االتي :تتميز الصفات الشخصية والعاطفية للمطلقين باالنخفاض.
توجد فروق دالة احصائيا بين المطلقين واالزواج تجاه سوء التوافق الجنسي .عدم وجود فروق تعزى للعامل
االقتصادي وتؤدي لسوء التوافق الجنسي .توجد فروق تعزى لمدة الزواج وتؤدي لسوء التوافق الجنسي .توجد فروق
بين االزواج والمطلقين تعزى للمتغيرات الديمغرافية لمتغيرات العمر عند الزواج والفارق العمري بين االزواج
ومدة الزواج مما يؤدي لسوء التوافق الجنسي لصالح المطلقين.
الكلمات المفتاحية :التوافق  ،الجنسي ،الطالق.
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Study summary:
This study aimed to identify the factors that cause sexual harmony between spouses,
which may lead to divorce in some married couples.
To achieve the goals of the study, the researcher has prepared a measure of sexual
compatibility from the point of view of husbands, divorced and divorced women.
To apply the study tool, the researcher selected two samples: the first sample of
husbands reached 50 subjects, and the second sample represented in divorced and
divorced women, as well as 50 subjects.
The study reached the following results: The personality and emotional characteristics of
the divorced are distinguished.
There are statistically significant differences between divorced and married couples
towards sexual maladjustment. There are no differences attributable to the economic
factor and lead to sexual abuse. There are differences due to the duration of the marriage
and lead to sexual abuse.

:المقدمة
 ويحدد لنا القرآن الكريم،الزواج هو الخلية المؤسسة لبنية المجتمع وهي التي تصونه من االنحرافات السلوكية
ُ " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال:ذلك في قوله تعالى
.]81[ اآلية،كثيراُ ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون به واالرحام إن هللا كان عليكم رقيبا" سورة النساء
 فأصل التوافق الزواجي،فالهدف من الزواج التوافق واالنسجام مما يعبر عنه الميل النفسي والمحبة والود واالتفاق
أن يحقق الزوجين االستقرار االسري والشعور بالرضا حتى يتم انجاب الذرية في جو يشوبه االستقرار النفسي
.)42 ص:م4552:(محمد بيومي
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ولكن نجد أن الحياة الزوجية ال تسير على وتيرة واحدة معتدلة ،فتشوبها احيانا مشكالت متعددة تتطلب التوافق بين
الزوجين.
وقد تنشأ خالفات وعدم استقرار ناتج عن االختالف في المستوى الفكري والثقافي بين الزوجين  ،واحيانا ُ االتجاهات
واساليب التفكير والميول باإلضافة الي عدم االشباع الجنسي بينهما (فهد4552:م:ص .)21
فالدراسة محاولة الستكشاف العوامل المسببة لسوء التوافق الجنسي بين االزواج من وجهة نظر المطلقين والمطلقات
والمتزوجين والمتزوجات  ،حتى تسهم الدراسة أو قد توفر فرصا َ لألزواج والمقبلين على الزواج للحفاظ على البناء
االسري واستمراريته ودعمه وتقويته.
وتحاول الدراسة حصر بعض العوامل التي لها عالقة بسوء التوافق الجنسي بين األزواج حتى ال يصل االمر الي
االنفصال بالطالق.

مشكلة الدراسة:
للتوافق الجنسي تأثيرا على الحياة الزوجية مما ينعكس على العالقة بين األزواج وعلى االستقرار االسري  ،ويؤدي
التوافق الي التقليل من نسبة المشكالت فال تصل لمستوى المشكالت النفسية.
فكثير من المشكالت بين األزواج ناتجة عن هذا االمر  ،ومن خالل مقابالت ونقاشات استطالعية الحظ الباحث أن
سوء التوافق الجنسي كان هو الدافع االساسي لكثير من حاالت الطالق .
علية يصوغ مشكلة دراسته عبر التساؤل الرئيس التالي:
ما درجة مساهمة سوء التوافق الجنسي بين األزواج في حاالت الطالق؟

اسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت االتية:
 /8ما درجة مساهمة العوامل الشخصية والعاطفية في سوء التوافق الجنسي كما يدركها المتزوجين؟
 /4ما درجة مساهمة العوامل الشخصية والعاطفية واالقتصادية في سوء التوافق الجنسي كما يدركها المطلقون؟
 / 3هل توجد فروق ذات دالة احصائية بين تقديرات المطلقين في درجة سوء التوافق الجنسي في حاالت الطالق ؟
/2هل يتأثر سوء التوافق الجنسي تبعا ً لبعض المتغيرات الديمغرافية مثل :العمر عند الزواج ،الفارق العمري بين
األزواج ومدة الزواج؟

أهمية الدراسة:
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تنبع في انها وعل ى حسب علم الباحث من أولي الدراسات السودانية التي تتطرق لموضوع التوافق الجنسي والحاجة
الي مثل هذه الدراسات .

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الي التعرف على العوامل المسببة لسوء التوافق الجنسي بين األزواج والذي قد يؤدي لحاالت الطالق
بين بعض المتزوجين الي جانب:
 /8التعرف على العوامل الشخصية والعاطفية ،واالقتصادية المؤثرة على التوافق الجنسي كما يدركها األزواج
والمطلقون.
 /4التعرف على مدى تأثير العوامل الديمغرافية مثل العمر عند الزواج  ،الفارق العمري بين الزوجين ومدة الزواج
على التوافق الجنسي.

حدود الدراسة:
 /8الحدود المكانية  :والية الخرطوم (أم درمان الكبرى).
 /4الحدود البشرية :اقتصرت على فئتين فقط فئة من األزواج وفئة من المطلقين.
 /3الحدود الزمانية  :يناير ــ مارس 4545م.

منهج الدراسة:
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

مصطلحات الدراسة:
 / 8التوافق الزواجي :هو حالة وجدانية تشير الي مدى تفعيل العالقة بين الزوجين والتكافؤ الي تقارب السن
والمستوى االجتماعي  ،والمستوى الثقافي ،والمستوى القيمي والديني(علي الخالدي4552:م:ص.)42
 / 4التوافق الجنسي :يعني أن كل من الزوجين يستوفي حاجاته من اآلخر ويشبعها جنسيا(كمال
مرسي4551:م:ص.)22
 / 3سوء التوافق الزواجي :فشل الزوجين في اعداد نفسيهما بشكل كاف قبل الزواج ليتعايشا مع المتطلبات
والمسؤوليات المتنوعة (بدر محمد خليل8222:م:ص.)20
/2العوامل المساهمة :هي المتغير الذي يؤثر في ظاهرة ما وال يمكن أن يوجد بمفرده اال متفاعال مع غيره من
المؤثرات االخرى ويصعب عزله (علي الخالدي :مرجع سابق:ص.)31
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 /0الطالق :في اللغة مأخوذ من طلق الرجل زوجته تطليقا ً فهو مطلق  ،ويقال بعير طلق وثاقه ،طلق بضم الطاء
والالم  ،بمعني غير مقيد .ويعرف بأنه انفصال األزواج عند استحالة الحياة المشتركة بينهما(عائدة
سالم8213:م:ص.)81

االطار النظري للدراسة:
لقد شغل االنسجام بين األزواج وتوافقهما الجنسي كثير من الباحثين واالزواج واآلباء لما له من اهمية على الحياة
الزوجية  ،فالتوافق يؤدي للرضا ومن ثم التوافق الزواجي.
(.)Manning:2010:p66
المبحث االول التوافق الزواجي:
دراسة التوافق الزواجي من االتجاهات العالمية الحديثة( (Duncan and Yang:2007:p37
ويرى الباحث أن التوافق الزواجي يبدأ باالختيار المناسب للزوج والزوجة  ،واالستعداد للحياة الزوجية ،والدخول
فيها .والحب المتبادل بين األزواج واالشباع الجنسي  ،وتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية  ،والقدرة على حل
المشكالت وهذا يؤدي كما يرى البعض الي االستقرار الزواجي ومن ثم الرضا فالسعادة الزوجية ( (Byland
and Wolf:2010:p66
فالتوافق الزواجي مفهوم له ابعاد متعددة عبر التشابه بين الزوجين في شخصياتهم ،لذلك فالفرد يبحث دوما عن ما
يتفق معه في سماته وثقافته وقيمه (علياء شكري8212:م:ص.)424
جوانب التوافق الزواجي:
الزواج عالقة متصلة ومستمرة ولها متطلبات تتم عبر تبادل االدوار  ،وتتطلب االشباع المشترك انفعاليا ،وجنسيا،
واقتصاديا ،واجتماعيا وصوال لتوافق زواجي ،وترى كثير من الدراسات والكتابات أن التوافق الزواجي له جوانب
متعددة:
((Carney and Dutlon:2007:p7
أـ الجانب العاطفي:
وهو جانب مهم في الحياة بين األزواج  ،فلضمان التوافق الزواجي فمن الضروري أن يتم التوافق العاطفي بين
الزوجين عبر شعور كل منهما بالحب والمودة

والتقدير واالرتباط النفسي العاطفي كل منهما تجاه

اآلخر(. (Fletcher:1999
ب ـ الجانب الجنسي:
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يقتضي ذلك فهم وادراك كل من الزوجين لمعنى الجنس ودوافعه وغاياته  ،دون زيادة أو نقصان وتقدير اهميته  ،وقد
يتطلب االمر تعديالت للسلوك ،لذا البد لكل من الزوجين التعرف
على رغبات شريكه وكيفية ارضائها(.(Hyde and Delamatery: 2006
ج ـ الجانب المادي االقتصادي:
لكي يصل الزوجان الي توافق اقتصادي وأسري ال بد من وقوف كل منهما على الظروف االقتصادية لآلخر
والشعور بالمسؤولية والواقعية حتى يتمكنا من تحقيق موازنة سليمة بين متطلباتهما للحياة وااللتزامات المادية
واعباء الحياة وبين مواردهما المادية (سناء الخولي8212 :م:ص .)823
د ـ الجانب الثقافي واالجتماعي:
كل اسرة تختلف عن االخرى بقدر من الفروقات المختلفة ومهما كانت ظروف كل من الزوجين وتقارب مستواهما
االجتماعي فإن االمر يتطلب تنازالت هامة في هذا الجانب  ،الن كل من الزوجين من اسرة مختلفة  ،فلضمان
التوافق ال بد من الوصول للتكيف على اساس التقارب الثقافي والمعيار الديني بين الزوجين( كمال
شكري4552:م:ص .)21
المبحث الثاني سوء التوافق الزواجي:
الحياة دائما ال بد أن تشوبها اختالفات وسوء في التكيف بين الزوجين  ،وقد تكون في كل جوانبها وقد تكون في
جانب واحد منها مما يؤدي لعدم اشباع بعض الحاجات النفسية والفسيولوجية مما يصل بالزوجين الي مرحلة
تضطرب عندها العالقة الزوجية ،وه ذا يؤدي لفشل الزوجين في التعايش مع متطلبات حياتهما ومسؤولياتهما تجاه
االسرة
(.(Priquart:2010:p15
وهناك عدة مفاهيم تتعلق بسوء التوافق الزواجي(حسنين 4551:م:ص :)32
أـ االختالف الزواجي:
ويرى الباحث أنه عبارة عن اضطرابات تنشأ بين الزوجين لعجزهما عن مواجهة وحل مشكالتهما بصورة مثالية.
ب ـ السخط الزواجي:
وهو مفهوم كما يرى الباحث أنه ينشأ للفرق بين ما يريد كل من الزوجين الحصول عليه ولم يجده كل منهما لدى
اآلخر.
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ج ـ النزاعات الزوجية:
وهي ميل كل من الزوجين للتصرف بشكل معاكس لآلخر اثناء التفاعل االسري (السيد4551:م:ص .)22
دـ الكدر الزوجي:وهو عدم الرضا وضعف العالقة بين الزوجين والمعاناة والتنافر(سعيد4552:م:ص.)82
وهناك عوامل تؤدي لسوء التوافق الزواجي ( رشاد 4551:م:ص )81يلخصها الباحث في االتي:
أـ االختيار الخاطئ في الزواج منذ البداية وعدم التوافق بين الزوجين لنقص معرفة كل منهما لآلخر أو فارق السن
الكبير بينهما.
ب ـ الخلفية االسرية غير السعيدة والنموذج السيئ للزواج لديهما.
ج ـ االعتقاد السلبي نحو الزواج واعتباره شرا ال بد منه وأنه مسؤولية شاقة وتقييد للحريات.
د ـ ضغط االهل واالقارب واالصدقاء مع عدم رغبة الفرد نفسه في الزواج.
هـ ـ روتينية الحياة الزوجية وعدم تغييرها وتدخل االهل الخاطئ.
وـ سوء التوافق الجنسي.
زـ تراكم المشكالت الزوجية وعدم حلها او تدخل االهل الخاطئ ايضا.
ح ـ غيرة الزوج أو الزوجة والشكك المستمر في سلوك اآلخر.
ط ـ تعدد الزوجات بدون اتباع الضابط الشرعي في المعاملة بينهن.
ك ـ الزواج الغير ناضج مع عدم تحمل المسؤولية.
ل ـ زواج الغرض.
م ـ الزواج المتسرع .
 /4عوامل التوافق بين الزوجين ( صالح 4551:م:ص:)80
أـ االستعداد النفسي للزواج والالزم لتحمل مسؤولياته .
ب ـ الزواج في السن المناسبة .
ج ـ االختيار الموفق للزوج والزوجة وفقا للمعايير الدينية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية.
دـ النضج االنفعالي واساسه الحب المتبادل.
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هـ ـ اشباع الحاجات الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية للزوجين.
وـ التوافق الجنسي والرضا الجنسي المتبادل.
زـ االحترام والتقدير والتفاهم المتبادل والتسامح والتضحية المتبادلة.
ط ـ تكافؤ شخصيتي الزوجين معا حيث يحدث النضج العقلي للزوجين معا.
المبحث الثالث العالقة الزوجية:
هي عالقة خاصة ،عالقة دافئة ،عالقة حميمة حسية بين الزوجين ،و عالقة مقدسة بناء مليئة بأجمل المشاعر واعلى
درجات اللذة.
فهي عالقة ينتج عنها بعد ذلك قدوم االطفال بمشيئة هللا وتقديره ،أي عالقة بناء االنسان  ،فالعالقة الزوجية ـ ممارسة
الجنس ـ ليست حركات ميكانيكية وليست حركات تؤدى فقط ،وانما اعمق من ذلك( كلثوم4551 :م :ص )12
فالحديث عن االمور الجنسية وكما الحظ الباحث مازالت لدى البعض تحاط بسياج ال يمكن الولوج منه  ،وخط احمر
ال يمكن تجاوزه ،بحكم طبيعة ومالمح الزوجية التي يغلب عليها طابع الخجل  ،وكذلك انعدام الحوار التواصلي بين
الزوجين (فتحي:

د.ت :ص )12

فعلماء النفس يؤكدون على ضرورة مواجهة الممنوع في العالقة الجنسية حتى ال يتحول الخجل دون اتمام المتعة
والرضا الجنسي.
فمشاكل جنسية كثيرة قد تحدث نتيجة لسكوت الشريك وعدم قدرته على البوح برغباته للطرف اآلخر.
المفهوم الخاطئ للجنس:
الرجل يختلف وضعه في المجتمعات المحافظة ،فكثير من الرجال لديهم مفهوم خاطئ عن العالقات الجنسية خاصة
في ليلة الزواج االولي ،فالثقافة الجنسية وكما الحظ الباحث مفقودة او مغلوطة عند كثير من الشباب عامة والفتيات
خاصة  ،لذا يلخص الباحث االمر في عدة نقاط :
أـ المشكلة االولي في مفهوم الجنس عند الفتيات  ،هو أن االهل يربون بناتهن على ان الجنس عملية قذرة وبذلك يقفل
باب الحوار في هذا الموضوع امام الفتاة المقبلة على الزواج مع والدتها او اخواتها المتزوجات.
ب ـ عدم الحوار بين الزوجين حول موضوع حياتهما الجنسية ويطرح الباحث تساؤال مهما :هل ينجح الزواج بدون
عالقة جنسية شرعية ناجحة بين الزوجين؟
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وقد طرح الباحث هذا التساؤل على عدد من المتزوجين والمتزوجات وعدد من المطلقين والمطلقات ،فكانت االجابة
بأن  %21ممن طرح عليهم التساؤل افادوا بأن الزواج لن ينجح بدون عالقة جنسية متوافقة ونستنتج من ذلك أن
العالقة الفاشلة في الجنس تؤدي الي الخالفات ومن ثم قد تؤدي الي االنفصال بين الزوجين بالطالق.
ج ـ كما نجد ان هناك جوانب تتعلق بالمرأة ألن فهمها للجنس قد يختلف  ،وبعض النسوة ال يضعن اهتماما لهذا
االمر  ،فالمرأة ربما تحتاج لمزيد من الوقت حتي تستطيع أن تتفاعل مع زوجها( فتحي :مرجع سابق :ص ، )12
وقدة تشعر بعض النسوة بالملل ألن بعض االزواج يسعون لتسجيل أرقاما قياسية من حيث عدد ومدة وزمن العالقة
الجنسية.
دـ المرأة عادة تبذل مجهودا كبيرا لتظهر بالصورة الرائعة المثيرة أمام زوجها ،فترتدي المالبس المثيرة  ،وتضع
المكياج والعطور  ،وتستخدم كثرا من ادواتها  ،لكنها تشعر باالشمئزاز إن كانت رائحة الزوج غير طيبة  ،أو رائحة
فمه كريهة أو منفرة ( ماجدة وسند 8220:م)  ،هذه االمور البسيطة والتي يمكن عالجها تتسبب في كراهية المرأة
للجنس .
ويرى الباحث أن عدد مرات العالقة الجنسية بين الزوج وزوجته ال تحدد بعدد بل هو ما يرتضيه الزوجان ويقدران
على االيفاء به ،وقد يكون لطرف مطالب معينة في العالقة الجنسية ال يقبلها الطرف االخر وهنا يحدث االختالف
وعدم التوافق  ،وكثيرا ما يؤدي ذلك لمشكالت نفسية أو للطالق.
وقد يكون السبب الضعف الجنسي لدى الرجل ( العنة)  ،أو اصابة أحد الطرفين بالبرود الجنسي مما يتطلب التدخل
الطبي والنفسي.
فالتوافق الجنسي ال يتطلب أن يتشابه الزوجان أو يتطابقا  ،ولكن االمر هو مقدرة كل طرف على تلبية احتياجات
االخر واشباعها على الرغم من اختالفهما( نوال 8222 :م  :ص ،)11فهما متكامالن أكثر منهما متشابهان،
فالسكون والمودة والرحمة هي االضالع الثالثة من وجهة نظر الباحث للتوافق الزواجي ومن ثم التوافق الجنسي،
فالمودة تعني الحب والقرب الجميل والرعاية الصادقة وهي ـ أي المودة ـ اقرب ما تكون في حالة الرضا ،والرحمة
تعني الرفق بالطرف اآلخر ومسامحته ونسيان اساءته واالحسان اليه ،وهي اقرب ما تكون في حالة الغضب أو عدم
الرضا.
ويلخص الباحث أهم العوامل التي من المحتمل أن تؤدي للتوافق بين الزوجين في االتي(نبيل4551:م  :ص)28
أـ سن الزوجين وهنا يجب مراعاة الفئة العمرية للمرأة وقدرتها البيولوجية على تلبية احتياجات الزوج ،كذلك الزوج
 ،فالفارق العمري بين الزوجين يجب أن ال يزيد عن عشرة سنوات  ،الن اختالف االحتياجات يأتي حسب السن
(سناء الخولي 4550 :م  :ص.)21
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ب ـ التكافؤ االجتماعي.
ج ـ التقارب الديني والفكري واالجتماعي والثقافي واالقتصادي.
مراحل النشاط الجنسي:
أـ الرغبة وهي اولي مراحل العملية الجنسية  ،ويطرح الباحث هنا تساؤالت  :هل تأتي الرغبة من الداخل أم من
الخارج.
وهل مصدر االثارة من الخارج يوقظ مراكز االثارة في الداخل؟
ولإلجابة على تلك التساؤالت يوضح الباحث االتي:
ـ الرغبة الجنسية هي نتاج تفاعل بين الداخل المليء بالرغبة الباحثة عن االشباع  ،والخارج المليء بعوامل االثارة
المنشطة ( االهتمام بالداخل والخارج).
ـ الداخل هو التركيب الفسيولوجي والنفسي للزوجين من حيث الحالة الصحية العامة والجانب النفسي.
ـ فالخارج يعني مظهر كل من الزوجين والمكمالت من مالبس وعطور مثيرة وجو رومانسي.
ب ـ االثارة وهي المرحلة الثانية من النشاط الجنسي وتلي مرحلة الرغبة  ،حيث تحدث االثارة لألعضاء التناسلية
للزوجين( نبيل  :مرجع سابق:ص )12ولكي يصل الزوجان الي هذه المرحلة يحتاجان الي أن يكونا في حالة راحة
جسمانية ونفسية  ،وفي حالة حب وتوافق وانسجام  ،وأن يهيأ جوا لهذا اللقاء ،من شعور كل منهما برغبته في
ممارسة الجنس مع االخر ،فالمداعبة الكافية والمناسبة ضرورية للوصول الي حالة االثارة والممارسة الفجائية
للجنس تؤدي لمشاكل كثيرة.
ج ـ النشوة الجنسية (رعشة الجماع ـ الذروة) والتي تهتز لها اجزاء الجسم وتنتفض الخاليا كلها نشوة  ،وقد تصاحبها
حركات او أصوات ال إرادية تختلف من فرد الي اخر  ،والعلماء يرون أنها اعلى درجات تذوقها الجهاز العصبي
ومع من تحب(حسين احمد هالل 8221 :م  :ص ،)02فهي تشمل كل مستويات االنسان:
8ـ النشوة البيولوجية وهي تحدث نتيجة لتفاعل االعضاء التناسلية للجسد.
4ـ النشوة العاطفية وهي بلوغ حالة الحب بين الزوجين الي قمتها حيث حدث االقتراب فااللتحام فالذوبان الرقيق
بينهما.
 3ـ النشوة االرتجاعية فهي تحدث عندما يرى كل من الزوجين سعادة االخر فيسعد لذلك حتى ولو لم يصل للنشوة
البيولوجية.
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 2ـ النشوة االجتماعية فهي تحدث عندما يكون الزوجان متوافقين في حياتهما االجتماعية مما يؤدي لبلوغ نشوة
العالقة الجنسية.
 0ـ النشوة الروحية وتأتي عندما تكون المستويات الروحية نشطة لدى الزوجين مما يحدث تالقي في النشاط الروحي
والجسدي واالجتماعي بصورة متداخلة.
هـ ـ ما بعد النشوة وهي مرحلة مهمة  ،فكثير من المتزوجين ال يضعون لها أي اعتبار  ،فالبعض وبمجرد االنتهاء،
من ممارسة العملية الجنسية يدير ظهره لآلخر وهذا يؤدي إليذاء
االخر لو تكرر االمر فسوف يصل االمر الي التراكم في الجوانب النفسية السالبة مما يصل بالزوجين الي عدم
التوافق الجنسي.
المبحث الرابع سوء التوافق الجنسي:
التوافق الجنسي كما ترى كثير من الدراسات بأنه الدعامة االكثر أهمية لتأمين الزواج (احسان8224:م:ص.)418
وكما اشرنا من قبل فإن التوافق الجنسي ليس مجرد لذة جسدية عابرة تنتهي بانتهاء العالقة الجنسية  ،ولكنه يمثل
متعة نفسية طويلة االمد مما يؤدي للسكن النفسي لكل من الزوجين (كمال مرسي :مرجع سابق:ص)881
وعلماء النفس والجنس يرون أن المصدر العضوي للدافع الجنسي يرتبط بوجود مادة كيميائية خاصة بالدم ،وتعرف
هذه المادة بالهرمونات  ،ويقوم بإفراز الهرمونات نوع خاص من الغدد الصماء يسمى بالغدد التناسلية وتعرف هذه
الهرمونات بالجنسية ،والتي تنقسم بدورها الي نوعين هرمون االنوثة (االستروجين) تفرزها الغدة التناسلية االنثوية
ومقرها المبيض  ،وهرمون الذكورة (األندروجين) وتفرزه الغدة التناسلية المذكرة وتوجد بالخصيتين  ،وعندما تصل
نسبة االستروجين بالدم الي حد معين أو تزيد تشعر االنثى بنوع من التوتر وعدم االرتياح ،وكذلك عندما تصل نسبة
االندروجين الي حد معين أو تزيد عن الحد يشعر الذكر بعدم االرتياح  ،وفي هذه الحالة يحتاج الذكر واالنثى الي
اشباع جنسي ليتخلص كل منهما من هذا التوتر (حسين مظاهري 8222:م:ص85وص.)88
اذا نستنتج من ذلك أن العالقة الجنسية الناجحة بين الزوجين التي تؤدي لخفض التوتر وهو ما يعبر عنه بالتوافق
الجنسي ،والذي يلعب دورا جوهريا في تحقيق التوافق الزواجي ومن ثم عدم االنفصال بالطالق.
اما عدم التوافق الجنسي بين الزوجين يقصد به كما اشرنا من قبل الي عدم استمتاع كل من الزوجين أو احد منهما
باإلشباع الجنسي من االخر وشعوره باإلحباط والتوتر مما يفسد عالقتهما الزوجية ويؤثر على تفاعلهما الزواجي
بشكل عام وسلبي وقد يصل الي حد االنفصال بالطالق (كمال مرسي :مرجع سابق:ص.)842
فالباحث يرى أن ذلك هو السبب الحقيقي واالهم والذي يؤدي لفشل كثير من الزيجات  ،وغالبا ونادرا ما يدخل هذا
االمر في باب المسكوت عنه وهو السبب الذي يؤدي بنسبة تشكل %25الي %25من حاالت الطالق.
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وتتعدد اسباب سوء التوافق بين الزوجين ،وبالتالي يؤثر سوء التوافق الجنسي بينهما الي حاالت االنفصال والطالق
ويعددها الباحث في االتي (حسين مظاهري :مرجع سابق :ص:)842
أـ اضطرابات انخفاض الرغبة الجنسية.
ب ـ اضطرابات الرعشة الجنسية.
ج ـ اضطرابات مرحلة االثارة الجنسية.
وهذا ناتج عن عوامل تساهم دائما في تكوين تلك االسباب (بدر 8222:م :ص:)44
أـ المعلومات الخاطئة عن الجنس.
ب ـ الجهل بطبيعة الوظائف الجنسية.
ج ـ قلق االداء والذي يصيب الرجل عادة من أن يفشل في االداء الجنسي.
وسوف يتناول الباحث االضطرابات الجنسية بشيء من التفصيل:
أـ انخفاض الرغبة الجنسية وهي حالة تكون المرأة فيها فاقدة للحساسية الجنسية  ،وعاجزة عن اداء دورها الطبيعي
في العملية الجنسية ،وحالة المرأة تشبه حالة الرجل كون الدم ال يمأل االعضاء التناسلية  ،وامتناع االوعية
االنتصابية عن التصلب ،وغددها ال تفرز  ،غير أن المرأة تختلف عن الرجل في انها تستطيع المشاركة الجنسية
ولكن بطريقة آلية خالية من التفاعل االيجابي ( بدر  :مرجع سابق :ص .)842وتوجد عوامل تحدث هذا االضطراب
(حسين مظاهري :مرجعسابق:ص:)01
8ـ اثر التربية التقليدية.
4ـ انتشار عادة ختان االناث.
 3ـ قد يكون ضعف الرغبة لدى المرأة ناتج عن رفضها لهذا الزواج وعدم مقدرتها على حب الزوج الذي فرض
عليها.
2ـ غياب التربية الجنسية السليمة.
0ـ تألم المرأة اثناء العملية الجنسية وعدم الوصول الي مرحلة ذروة التهيج الجنسي.
1ـ أمراض الجهاز العصبي التي لم تعالج  ،السرطان .
2ـ اآلثار الجانبية لبعض االدوية.
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ب ـ اضطرابات الرعشة الجنسية وهي االضطرابات التي تؤثر على عدم اتمام العملية الجنسية بصورة تسعد
الزوجين  ،واضطراب الرعشة لدى المرأة هو عدم مقدرتها على الوصول لقمة اللذة  ،أما الرجل فإن القذف هو ما
يقابل رعشة المرأة  ،ولدى المرأة تكون ناتجة عن اضطراب انخفاض الرغبة الجنسية (منى الصواف8228 :م
:ص ،) 22اما اضطراب القذف عند الرجل يتمثل في سرعته  ،وهو عدم الكفاية الجنسية حيث يحدث القذف قبل
أوانه والقذف غير الطبيعي ثالثة انواع (محمد عثمان 8221 :م:ص:)845
النوع االول القذف االسرع من المعتاد.
النوع الثاني ويسمى القذف المبكر وهو بمجرد مالمسة العضو الذكوري لفرج المرأة.
النوع الثالث ويسمى بالقذف المبكر جدا وهو يحدث بمجرد تفكير الزوج في العملية الجنسية او عند مداعبة الزوجة ،
او عند تقبيلها(محمد عثمان:مرجع سابق:ص.)844
وسرعة القذف من اكثر المشاكل الجنسية شيوعا بين الرجال  ،وهو من أعظم اسباب الشقاء في الحياة الزوجية
ويعود ألسباب نفسية واسباب عضوية.
ج ـ اضطراب مرحلة االثارة والتي هي أولى مراحل ممارسة الجنس وتشمل اضطرابات االنتصاب عند الرجل ،
واضطراب ترطيب المهبل لدى المرأة .
ومن خالل كل ذلك يرى الباحث أن سوء التوافق الجنسي وإن تعددت مظاهره من ابرز عوامل سوء التوافق
الزواجي ومن ثم حاالت الطالق.
 /1الجنس والعالقة الجنسية في ضوء الشريعة االسالمية:
االسالم حين يضع ضوابط اخالقية معينة فإنما يفعل ذلك في ضوء تقديره لطبيعة االنسان  ،ولطبيعة احتياجاته
العضوية والنفسية  ،ولطبيعة متطلباته الروحية والبدنية تماما كما يفعل بالنسبة لغرائزه االخرى( حسين احمد هالل
8221:م:ص. ) 21
النظرية الجنسية في االسالم( حسين أحمد سليم8222 :م :ص:) 22
نظرة االسالم لإلنسان نظرة شاملة ،ينظر الي تكوينه الفطري  ،ثم هو ينظم حياته ويعالجه على أساس هذه النظرة ،
فاإلسالم لم ينظر لإلنسان نظرة مادية ال تتعدى هيكله الجسدي ومتطلباته الغريزية شأن المذاهب المادية  ،في حين لم
يطلق الغرائز والشهوات من غير تنظيم  ،ولم يفرض المثاليات واعدام المتطلبات الحسية لإلنسان.
فبناء على طبيعة االنسان الفطرية  ،ولضرورة تحقيق التوازن في اتجاهاته النفسية والحسية ،ويعتبر الغريزة الجنسية
احدى الطاقات الفطرية في تركيب اإلنسان والتي يجب أن يتم تصريفها واالنتفاع بها في اطار الدور المحدد لها
شأنها شأن كل الغرائز االخرى .
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وال شك أن استخراج هذه الطاقة من جسم االنسان امر ضروري جدا ،وبالعكس في ان اختزانها فيه مضار كثيرة
شرط أن تكون في اطارها اشرعي بما يحقق مقاصدها االنسانية  ،ويتم ذلك عبر الزواج الشرعي ،ألنه الطريق
االوحد المؤدي الي االشباع الجنسي للفرد من غير اضرار للمجتمع فيقول تعالى ":نساؤكم حرث لكم " سورة البقرة،
اآلية [. ]443
ويقول الرسول (ص) ":يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج  ،فإنه أغض للبصر ،واحصن للفرج  ،ومن
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"[رواه البخاري] .ويقول (ص) ":اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه ،
فليتق هللا في النصف الباقي"[رواه البيهقي] .ويقول (ص)":ثالثة حق على هللا عونهم :المجاهد في سبيل هللا ،
والمكاتب الذي يريد االداء ،والناكح الذي يريد العفاف"[رواه الترمذي] .ويقول(ص) ":من موسرا ألن ينكح ثم لم
ينكح ليس مني"[رواه الطبراني].
الموقف االسالمي من العالقات الجنسية بين الزوجين(حسين احمد سليم :مرجع سابق:ص:) 18
يعطي االسالم توجيهات عملية سعيدة في جميع شؤون الحياة بما في ذلك العالقات الجنسية بين الزوجين ،لذا فقد
جرم العالقات الجنسية خارج اطار الزوجية مما يستوجب عقوبات دنيوية وأخروية  ،لذا شدد على الوقاية من
الجرائم الجنسية مثل الزنا واللواط واالغتصاب.
يقول هللا تعالى ":الزانية والزاني فأجلد وا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما رأفة في دين هللا إن كنتم تؤمنون
باهلل واليوم األخر *وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" سورة النور اآلية[.]4
ومن اهم معالم االسالم التي اسسها النبي(ص) جعل الطهارة نصف الدين  ،فال غرابة أن يستوجب القرآن الكريم
الغسل بعد الحيض والنفاس واالحتالم والجماع بين الزوجين.
ينظر االسالم الي العالقة الجنسية بين الزوجين على انها ال تهدف الي التناسل فقط بل استمتاع فيزيائي واشباع
غريزي فيقول هللا تعالى ":احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نسائكم*هن لباس لكم وانتم لباس لهن" سورة البقرة
اآلية[ .] 412فقد اباح الشرع لكل من الزوجين أن يستمتع كل منهما باآلخر استمتاعا كامال  ،بأي شكل وبأي طريق
يريده  ،فجسد كل منهما مباح لآلخر من حيث النظر واالستمتاع والممارسات الجنسية عدا الممارسة الجنسية الشاذة
بالوطء في دبر الزوجة  .وبموجب عقد الزواج الشرعي فإن االستماع الجنسي يصبح حقا لكل الزوجين على اآلخر
وليس مباحا أو جائزا فقط  ،فمن حق الزوج على زوجته أن تتيح له فرصة االستمتاع متى ما أراد وكيفما يشاء ما لم
يكن هنالك مانع شرعي  ،ويورد الباحث تلك الموانع الشرعية:
8ـ حالة االحرام بالعمرة والحج.
4ـ حالة االعتكاف.
3ـ عندما تكون المرأة حائضا أو نفساء.
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2ـ الصوم الواجب (رمضان).
ومن حق الزوجة على زوجها اشباع حاجتها الجنسية  ،والمشهور عند الفقهاء أنه ال يجوز على الزوج ترك
الممارسة الجنسية مع زوجته ألكثر من اربعة اشهر دون عذر شرعي  ،بل يجب اشباع رغبتها الجنسية إعفافا لها
من الحرام.
وترك الشرع تحديد امر الرغبة الطبيعية عند الزوجة والزوج لظروفهما (شمس الدين مهدي4550:م:ص.)832
المبحث الخامس الطالق:
ال طالق في الشريعة االسالمية مباح عندما تتعذر العالقة الزوجية السليمة ،اال انه ابغض الحالل الي هللا ،فخضع الي
تقنين الهي حتى ال يتم اللجوء اليه اال عند الضرورة القصوى بسبب ما يترتب عليه من نتائج سلبية تتعلق بتفكك
االسرة وربما يتشرد االبناء ،وقطع الرحم  ،والنزاع بين االقارب  ،والمتأمل في كيفية الطالق االسالمي يالحظ
وجود جملة من الخطوات ال بد من اتباعها قبل ايقاع الطالق تتلخص في االتي(كلثوم غانم :مرجع سابق :)41
8ـ الموعظة الحسنى (نصح الطرفين ومجادلتهما بالحسنى).
4ـ الهجر في المضجع( امتناع نوم الزوجين في فراش واحد).
3ـ الضرب المبرح كما حدد الفقهاء.
2ـ التحكيم ( توسيط اهل الطرفين واقاربهما).
0ـ ترقب طهر جديد قبل ايقاع الطالق (يطلقها بطهر لم يمسها فيه).
1ـ الطالق الرجعي االول ( يقول بالحرف انت طالق).
 2ـ الطالق الرجعي الثاني ( يسمى بالبائن بينونة صغرى وهو الذي ال يستطيع الزوج فيه اعادة زوجته اال بعقد جديد
ومهر جديد).
 1ـ الطالق الثالث واالخير ( ويسمى البائن بينونة كبرى وال تحل المطلقة لزوجها اال اذا نكحت زوجا غيره فإنه
يمكن ان يدخل عليها اذا طلقها الزوج الثاني كما قال هللا تعالى ":فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود هللا وتلك حدود هللا يبينها لقوم يعلمون " سورة البقرة
اآلية [.]435
ويرى الباحث أن أهم االسباب للطالق تعود الي:
8ـ الجهل بالدين.
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4ـ سوء االختيار.
3ـ االمية االسرية.
2ـ سوء التنشئة االجتماعية.
0ـ قصر زمن الخطوبة أو طول فترتها.
1ـ الزواج في سن مبكرة للفتيات.
2ـ الزواج بعد فترة العنوسة.
1ـ الجهل باألمور الخاصة بالمعاشرة الجنسية وفقا للضابط الشرعي.

الجانب الميداني للدراسة:
مجتمع البحث:
يتكون من األزواج والمطلقين والمطلقات بوالية الخرطوم (أم درمان الكبرى).

اختيار عينة البحث:
قام الباحث باختيار عينتين عشوائية من مجتمع البحث بلغت  855مفحوصا (05مفحوصا من األزواج و05
مفحوصا من المطلقين والمطلقات).
المؤشرات االحصائية لعينة الدراسة:
جدول رقم( )8يوضح النوع
النوع

ذكر

انثى

التكرار

00

20

النسبة%

%00

%20

يتضح من الجدول  %00من الذكور  %20من االناث.

جدول رقم( )4يوضح الحالة االجتماعية
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الحالة

مطلق

متزوج

التكرار

05

05

النسبة%

%05

%05

يتضح من الجدول %05:من المطلقين %05،من األزواج.
جدول رقم()3وضح العمر
العمر

81

41

40سنة

35

38

28فما فوق

25

التكرار

1

30

05

2

النسبة%

%1

%30

%05

%2

يتضح من الجدول  %05اعمارهم بين38سنة الي 25سنة %30،أعمارهم بين 41الي 35سنة %2 ،أعمارهم
28سنة فما فوق و %1أعمارهم بين81الي 40سنة.
جدول رقم ( )2يوضح المؤهل التعليمي
المؤهل

امي

ابتدائي /اساس

ثانوي

جامعي

فوق جامعي

التكرار

3

82

35

35

45

النسبة%

%3

%82

%35

%35

%45

يتضح من الجدول%35:من الجامعيين كذلك  %35من الثانويين %45،فوق جامعي %82 ،ابتدائي وأساس و%3
من االميين.
جدول رقم ( )0يوضح العمر عند الزواج
العمر عند الزواج

81

35سنة

38

25سنة

 28فما فوق

التكرار

28

05

2

النسبة%

%28

%05

%2

يتضح من الجدول  %05اعمارهم عند الزواج بين 38الي 25سنة %28 ،اعمارهم بين 81الي 35سنة ،و%2
اعمارهم عند الزواج فوق 28سنة.
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أدوات الدراسة:
قام الباحث بتصميم مقياس لجمع المعلومات الالزمة عن ظاهرة موضوع دراسته وفقا للخطوات التالية:
 /8حدد الباحث المحاور الخاصة بدراسته من حيث اهميتها.
 /4صمم المقياس في صورته االولية.
 /3صدق المقياس وثباته:
تم حسابه من خالل معامالت ارتباط بيرسون لكل محاور المقياس.
ثبات المقياس:
 /8تم حساب االتساق الداخلي باستخدام معامل ألفا كرو نباخ .
جدول رقم ( )1يوضح حساب ثبات االتساق الداخلي للمقياس
المحور

قيمة الفا كرو نباخ

السمات الشخصية لألزواج وللمطلقين

0.912

العالقة الجنسية

0.804

/4الثبات بالتجزئة النصفية لسبيرمان براون وجثمان للمحورين الثاني والثالث:
جدول رقم ( )2يوضح الثبات بالتجزئة النصفية
الثبات

المحور الثاني

المحور الثالث

سبيرمان

0.667

0.523

جثمان

0.659

0.522

تطبيق المقياس:
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قام الباحث بتوزيع المقياس على عينة الدراسة ولم يجد المفحوصين صعوبة في فهم عبارات المقياس المتعلقة بالسمات
الشخصية والرضا الجنسي  ،اال أن حساسية الموضوع المبحوث والمتعلقة بالتوافق الجنسي أدى الي استغراق وقتاً طويالً في
توزيع وتطبيق المقياس (ثالثة أشهر).
ثم قام الباحث بتفريغ البيانات ومعالجتها على الحاسب اآللي مستخدما ً برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية،SPSS
ثم تم تحليل البيانات ومناقشتها .

مناقشة وتفسير النتائج:
جدول رقم( )1يوضح اختبار(ت) لمجتمع واحد السمات( الشخصية  ،العاطفية)
حجم العينة

المتوسط الفرضي

الوسط الحسابي

100

25

31.12

االنحراف

االستنتاج

القيمة االحتمالية

المعياري
6054

تتميز

0.001

السمة

العامة

باالنخفاض
جدول رقم( )2يوضح اختبار(ت) لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق في تقدير المتزوجين والمطلقين لدرجة سوء
التوافق الجنسي
مجموعة المقارنة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

متوسط الداللة

االستنتاج

القياس القبلي

12..13

11.42

49

0.001

توجد فروق دالة

القياس البعدي

16.34

1351

جدول رقم( )85يوضح تحليل التباين االحادي لمعرفة الفرق تبعا للعوامل االقتصادي
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

قيمة(ف)

القيمة االحتمالية

االستنتاج

بين المجموعات

228.8

3

0.061

0.251

عدم وجود فروق

داخل المجموعات

888.46

49

المجموعات

989.2

50

جدول( )85يوضح تحليل التباين لمعرفة الفرق لمتغير مدة الزواج
مجموع

مصدر التباين
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المربعات

المربعات
بين المجموعات

216.6

3

86.4

داخل المجموعات

8642.2

49

866.6

المجموعات

9864.8

50

0

0.301

عدم وجود فروق

0.724

جدول رقم( )88يوضح اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق الديمغرافية لمتغيرات :العمر عند الزواج
والفارق العمري بين الزوجين ومدة الزواج
المتوسط

االنحراف

مجموعة المقارنة

العدد

الحسابي

المعياري
26.24

متزوجين

44

30.41

22.26

مطلقين

56

24.62

قيمة(ت)

5.26

االستنتاج

درجة

القيمة

الحرية

االحتمالية

49

0.001

توجد

فروق

احصائيا

نتائج الدراسة:
 /8تتميز الصفات الشخصية والعاطفية للمطلقين باالنخفاض.
 /4توجد فروق دالة احصائيا بين المطلقين والمتزوجين تجاه سوء التوافق الجنسي.
 /3عدم وجود فروق تعزى للعامل االقتصادي وتؤدي لسوء التوافق الجنسي.
 /2توجد فروق تعزى لمدة الزواج وتؤدي لسوء التوافق الجنسي.
 / 0توجد فروق بين المتزوجين والمطلقين تعزى للمتغيرات الديمغرافية لمتغيرات العمر عند الزواج والفارق العمري بين
الزوجين ومدة الزواج مما يؤدي لسوء التوافق الجنسي لصالح المطلقين.

التوصيات:
 /8مراعاة التوافق االقتصادي والثقافي واالكاديمي عند الزواج.
 /4مراعاة الفارق العمري والعمر عند الزواج.
 /3االهتمام بالتربية الجنسية .
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 /2إنشاء مراكز لالستشارات خاصة بالشباب الراغبين في الزواج.
 /0اجراء مزيد من البحوث والدراسات حول التوافق الجنسي.

المصادر
 /8القرآن الكريم.
 /4صحيح البخاري ،ابو الحسن مسلم القشيري النيسابوري(8244هـ)  ،الرياض  ،مكتبة الرشيد.
 /3ابن منظور ،جمال الدين محمد (د.ت) لسان العرب  ،بيروت  ،دار صادر للنشر والتوزيع.
 /2ابوبكر الجزائري  ،منهاج المسلم ط، 0مطبعة الفن القرافيكي ،باتنة  ،الجزائر 8213م.
المراجع العربية:
 /8احسان محمد الحسن  ،تنظيم المجتمع ،دار الحكم للطباعة والنشر ،بغداد 8224م.
 /4السيد محمد عبدالرحمن ،عالقة النضج االنفعالي بالتوافق الزواجي  ،جامعة الزقازيق 8212م.
 /3بدر محمد خليل  ،سيكولوجية العالقة الزوجية ،القاهرة 8222م.
 /2حسين احمد سليم  ،الزواج والجنس في االسالم  ،دار ميرزا ،بيروت 8222م.
/0حسين احمد هالل ،االساءة للمرأة ،االنجلو المصرية 8221م.
 /1حسين المحمدي بوادي  ،حقوق المرأة بين االعتدال والتطرف ،دار الفكر الجامعي  ،مصر4551م.
 /2حسين مظاهري  ،أخالقيات العالقة الزوجية ،دار المعارف للمطبوعات ،بيروت 8222م.
 /1رشاد علي عبدالعزيز موسى ،سيكولوجية القهر االسري ،عالم الكتب ،القاهرة 4551م.
 /2سعيد عثمان  ،االستقرار االسري وأثره على الفرد والمجتمع  ،مؤسسة شباب الجامعة  ،االسكندرية 4552م.
 /85سناء الخولي ،الزواج واالسرة في عالم متغير ،دار المعرفة الجامعية  ،االسكندرية 8212م.
 /88سناء الخولي ،الزواج والعالقات االسرية  ،دار المعرفة الجامعية  ،االسكندرية 4550م.
 /84شمس الدين مهدي ،مقدمة في الضبط االجتماعي  ،مكتبة طرابلس العلمية  ،ليبيا 4550م.
 /83صالح حسين احمد الدهري ،اساسيات التوافق الزواجي واالضطرابات السلوكية واالنفعالية  ،دار صفاء للنشر  ،عمان
االردن 4551م.
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 /82عائدة سالم الجنابي  ،المتغيرات االجتماعية والثقافية لظاهرة الطالق  ،دار الحرية ،بغداد 8213م.
/80علياء شكري  ،االتجاهات المعاصرة في دراسة االسرة  ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية 8212م.
 /81علي الخالدي  ،الصحة النفسية وعالقتها بالتكيف والتوافق  ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان االردن 4552م.
 /82فتحي يكن  ،االسالم والجنس ،دار النهاية  ،الجزائر (د.ت).
 /81فهد الجوالني  ،االسرة العربية ـ تحليل لبناء االسرة ،المكتبة المصرية للطباعة والنشر  ،االسكندرية 4552م.
 /82كثوم بلميهوب  ،االستقرار الزواجي  ،منشورات الحبر ،الجزائر 4551م.
 / 45كمال مرسي  ،االختالفات الزواجية ( االسباب والعواقب ،الوقاية والعالج) ابتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة
8220م.
 /48ماجدة محمود ورزق سند ابراهيم ،التوافق الزواجي وعالقته بضغوط الحياة ،القاهرة 8220م.
 /44محمد بيومي  ،علم اجتماع االسرة ،دار المعرفة الجامعية  ،االسكندرية 4552م.
 /43محمد عثمان كشكول ،مقدمة حول البحث االجتماعي في محاكم االحوال الشخصية  ،بغداد 8221م.
 /42منى الصواف  ،المشكالت االجتماعية  ،مطابع التعليم العالي  ،الموصل العراق 8228م.
 /40نوال عبدهللا  ،مشكالت التوافق الزواجي لدى االسرة السعودية 8228،م.

المراجع االجنبية:
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البحث الثاني والعشرون

محاضر التحقيق العقاري كآلية إلثبات الملكية العقارية أمام القضاء العقاري
د /عائشة عبد الحميد

أستاذة محاضرة ،جامعة الشاذلي بن جديد الطارف – الجزائر
Email: malekcaroma23@gmail.com

الملخص
لم يعرف المشرع الجزائري هذا اإلجراء في القانون  70-70المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية
العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري  ،بل اكتفى فقط باإلشارة إليه في المرسوم التنفيذي رقم  740-70و ذلك في
نص المادة  77منه  ،التي من خاللها حاولنا استنباط تعريفه  ،إضافة إلى ذلك نجد أن إجراء التحقيق العقاري ينفرد ببعض
الخصوصيات التي تميزه عن عقد الشهرة.
الكلمات المفتاحية :التحقيق العقاري  ،آلية التحقيق  ،العقار  ،المحاضر.

Abstract:
The Algerian legislator did not know this procedure in Law 07-02, which includes
establishing a procedure to inspect the right to private real estate ownership through real estate
investigation. Rather, it is sufficient to mention it in Executive Decree No. 08-147 in the text of
Article 10 thereof, through which we tried to derive its definition. In addition, we find that the
real estate investigation procedure has some characteristics that distinguish it from the goodwill
contract.

Keywords: real estate investigation, investigation mechanism, real estate, records.
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مقدمة :
يعتبـــر العقار مصدر من المصـــادر المجددة للثروة و مقوما فعاال لالستثمار و التنمية االقتصادية و
االجتماعية.
حيث عمد النظام القانوني الجزائري إلى ايجاد نظم عقارية متباينة تخضع للتحقيق من أجل استقرار المالك و
الحائزين لألمالك و الحقوق العينية العقارية .
فاألمن القانوني هو من الغايات األساسية التي ينشئها كل نظام قانوني  ،فهو نتاج الحاجة إلى إحالل النظام
محل الفوضى .
إن القاعدة القانونية تعمل على تحقيق األمن المادي و المتمثل في حماية األشخاص و األموال من االعتداء ،و
لتحقيق األمن القانوني المتمثل في المحافظة على استقرار المراكز القانونية و قيام الثقة في العالقات القانونية.
حيث يعد األمن القانوني مؤسسا العتبارات أن التشريع المصدر األول للقانون و أنه ال رجعية للقانون و كذا
تطبيق قاعدة عدم العمل بالقانون و احترام الحقوق المكتسبة و مبدأ المساواة و االستقرار في المعامالت التعاقدية.
و في مجال المعامالت العقارية ،قد سعى المشرع الجزائري إلى إيجاد آليات قانونية لتحقيق استقرار العقار و
ثباته و لكن ليس باستقرار مادي و إنما باستقرار قانوني.
حيث تعتر آلية التحقيق العقاري من أحدث اإلجراءات التي استحدثها المشرع الجزائري الموجهة لإلسراع في
عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة  ،حيث سن هذا اإلجراء بموجب القانون رقم .70-70
حيث تناول القانون رقم  70-70هذه اآللية و جاء المرسوم التنفيذي رقم  740-70موضحا لهذه اآللية و
مقررا لها.
تناول هذا اإلجراء من خالل نقطتين أساسيتين هما :
أوال  :اإلطار اإلجرائي للتحقيق العقاري .
ثانيا  :اإلطار التشريعي و المنازعاتي إلجراء التحقيق العقاري.


أوال  :آلية التحقيق العقاري و إجراءاته :
لم يعرف المشرع الجزائري هذا اإلجراء في القانون رقم  ،70-70بل اكتفى بالمشابهة له في المرسوم التنفيذي
رقم  740-70و ذلك من خالل نص المادة  77منه.
قبل التطرق إلى التعريف القانوني إلجراء التحقيق العقاري  ،سنحاول التعرف على المدلول اللغوي لهذه اآللية.
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 -77المدلول اللغوي :
يرجع األصل اللغوي لكلمة '' تحقيق '' في اللغة العربية إلى الفعل ''حقق'' حيث يقال حقق  ،يحقق تحقيقا  ،و يقال
حقق الظن أي أثبته  ،صدقه  .يقال أيضا  :حقق األمر بمعنى أحكمه  ،أكده  ،يقال حقق معه بمعنى استنطقه و استجوبه  ،يقال
كذلك حقق مع فالن في أمر  ،بمعنى أخذ رأيه فيه  ،و يقال حقق في ملكية الشيء أو أصله بمعنى تحرى في أصل الشيء و
تأكد في صحته أو خطئه  ،و التحقيق هو البحث و التنفيذ و اإلنجاز. 7
 -70المدلول القانوني :
بالرجوع إلى أحكام القانون رقم  70-70المتضمن إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية الخاصة و تسليم سندات
الملكية عن طريق التحقيق العقاري  ،نجد أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف التحقيق العقاري ،بل اكتفى باإلشارة
إليه  ، 0ذلك من خالل المادة  74من ذات القانون و التي أجازت لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة فعلية على عقار
لم يخضع إلجراء المسح بعد و بدون سند  ،أو للمالك الذي بيده سند الملكية محرر قبل  7697/70/77طبقا ألحكام المواد من
 070إلى 0 040من القانون المدني الجزائري و الذي لم يعد يعكس الوضعية العقارية لألمالك المحددة فيه  ،أن يطلب فتح
تحقيق عقاري موجه إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص إقليميا  ،من أجل المعاينة المادية و القانونية
لألمالك العقارية محل الحيازة و تسليم سند الملكية بذلك ،وفقا لألشكال التي يحددها هذا القانون و المراسيم التنفيذية له.
إال أن المشرع الجزائري قد تدارك األمر بموجب إصداره للمرسوم التنفيذي رقم  740-70المؤرخ في  76مايو
 0770المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية  ،من خالل نص المادة رقم 77 4منه و كذا التعليمة رقم
 770المؤرخة في  00سبتمبر  ، 0770حيث عرف هذا اإلجراء على أنه يشمل عمليات تحري و بحث ترمي إلقامة عالقة
بين الشخص و العقار و يطبق هذا اإلجراء في األراضي غير الممسوحة بالموازاة مع عمليات المسح العام لألراضي .5
ثانيا  :شروط معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري :
تتم عملية التحقيق العقاري المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم  70-70تحت مسؤولية اإلدارة العمومية ،
إذ أن مدير الحفظ العقاري هو من يقوم بقيادة العملية تحت مراقبته المباشرة  ،حيث تنص المادة  7/6من القانون رقم 70-70
على  '' :يتم إجراء التحقيقات العقارية تحت سلطة و مراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي'' .9
بالرجوع إلى أحكام المادة  70من القانون رقم  ، 0 70-70و كذا المادة  70من المرسوم التنفيذي رقم 740-70
 ،0نجد أن التحقيق العقاري يطبق دون تمييز على كل عقارات لم تخضع لعملية مسح األراضي العام  ،المنصوص عليها في
األمر رقم  04-05المؤرخ في  ،6 7605/77/70مهما كانت صفته و طبيعته المادية  ،و تشمل هذه المعاينة العقارات التي لم
تكن موضوع سندات ملكية  ،أو التي أعدت بشأنها سندات ملكية قبل تاريخ  7697/70/77و التي فقدت حداثتها .
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كما أن المادة  74من القانون رقم  70-70نصت على ما يلي  '' :يمكن أن يستفيد من هذا اإلجراء كل شخص
طبيعي أو معنوي يمارس حيازة على عقار  ،سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر  ،أو يحوز سند ملكية كما هو
مبين في المادة  ، 20أن يطلب فتح تحقيق عقاري ''.
أ -الشروط الخاصة بالقائم بعملية التحقيق :
بالعودة إلى أحكام المادة  76من القانون رقم  70-70المؤرخ في  0770/70/00نجد أنها نصت صراحة على
أنه  '' :يتم إجراء التحقيقات العقارية تحت سلطة و مراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي ''.
يباشر التحقيق العقاري محقق عقاري يعينه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي من ضمن أعوان سلك مفتشي
أمالك الدولة  .و عند االقتضاء يجوز للوزير المعني أن يكلف أي عون من األعوان التابعين لألسالك المعادلة ".
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ''.
باستقر ائنا لهذا النص القانوني نجد أن المشرع الجزائري نص صراحة على شرطين هامين لمباشرة إجراء
التحقيق العقاري و هما :


أوال  :أن يكون المحقق العقاري ضمن أسالك مفتشي أمالك الدولة  ،و ذلك بالنظر للدور الفعال الذي يقوم به المحقق
العقاري في مجال معاينة الملكية العقارية ،كما أن المادة  76السالفة الذكر  ،لم تحدد مدة األقدمية بالنسبة للعون التابع لسلك
مفتشي الدولة  ،و الذي يمنح الحرية لمسؤول مصالح الحفظ العقاري بتعيين أي عون تابع لسلك مفتشي أمالك الدولة .77
حداثة القانون رقم  70-70المرتبط بالتحقيق العقاري  ،لم تسمح بتعيين محققين عقاريين على المدى القريب ،
رغم مباشرة إجراءات تكوين و رسكلة المفتشين الممارسين لعمليات التحقيق العقاري  ،لكن ذلك غير كاف بالنظر لمحدودية
وسائل التكوين و طبيعته و الذي انحصر فقط على المجال اإلداري و ليس المجال القانوني و نحن ندرك تماما الصعوبات
الكبيرة في مجال التحقيق العقاري على المستوى القضائي  ،خاصة القضايا الشائكة في إثبات أو نفي الملكية العقارية التي
يتلقاها القضاة  ،و هذا راجع بصفة شاملة إلى تعقد النظام القانوني المؤطر للعقار في الجزائر.



ثانيا  :أن يكون المحقق العقاري ضمن األسالك المعادلة لسلك مفتشي الدولة و هذا الشرط استثنائي أشارت إليه المادة 0/76
77من القانون السالف الذكر  ،حيث أن المحقق العقاري في هذه الحالة يعينه الوزير المكلف بالمالية.
عند فتح التحقيق العقاري  ،ال بد على مدير الحفظ العقاري تبيان  ،اسم  ،لقب و رتبة المحقق العقاري باإلضافة
إلى تمديد مهمته و تاريخ التنقل إلى عين المكان الذي يجب أن ال يتعدى (شهرا)  ،ابتداءا من تاريخ مقرر فتح التحقيق مع
تعيين العقارات المعنية .70

ب -الشروط المتعلقة بالعقار :
انطالقا من تحليلنا للمادتين  70و  70من القانون رقم  70-70السالف الذكر ،يتبين لنا أن تأسيس إجراء المعاينة
و التحري لكسب وعاء عقاري عن طريق التحقيق يتطلب توفر شروط أساسية و رئيسية يتعين علينا التعرض لها بالشرح
انطالقا من النقاط التالية:
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يجب أن يقع العقار في بلدية غير ممسوحة :
طبقا للمادة  70 7/0من القانون رقم  ، 70-70فإن هذا اإلجراء يطبق على العقارات التي لم تخضع لعمليات المسح
العام  ،و هذا أمر طبيعي أن يتم تأسيس هذا اإلجراء ليشمل العقارات التي تأخرت بشأنها عملية المسح  ،يسلم الدفتر العقاري
كسند رسمي خاص بذلك العقار  ، 74أضف إلى ذلك أن كال اإلجراءين يهدفان إلى تحقيق غاية واحدة و هي التطهير الشامل
للوضعية غير القانونية للعقارات .



أن يكون العقار بدون سند أو له سند ملكية محرر قبل تاريخ : 0690/20/20
تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم  70-70على  '' :يشمل هذا اإلجراء العقارات التي ال يحوز
أصحابها سندات ملكية  ،أو حررت بشأنها سندات ملكية قبل  20مارس  0690و التي لم تعد تعكس الوضعية العقارية
الحالية''.
استنادا إلى المادة المذكورة أعاله نستخلص أن هذا اإلجراء يشمل:

 أوال ،العقارات التــي ال يحوز أصحابها سندات ملكيــة ،و عليه فكل شخص ال يملك عقارا بموجب سند رسمي مشهر
بالمحافظة العقارية يكون غير معني إطالقا بهذا اإلجراء .
 ثانيا :أنه جاء لتطهير العقارات التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل الفاتح مارس .7697
على اعتبار أن هذه السندات ليست لها حجية اإلثبات المطلقة  ،و تعتبر كمحررات عرفية  ،ألنها عادة ما تكون قد
حررت وفقا لنظام الشهر الشخصي القديم و التي ليست لها قوة قانونية في إثبات الملكية العقارية  ،خاصة و أن قانون التوثيق
يشترط الرسمية و اإلشهار لتثبيت الملكية العقارية  ،خاصة في ظل األحكام القانونية الجديدة  ،75حيث ال يتضمن أغلبها
البيانات األساسية الواجب ذكرها بالعقد الرسمي من اسم العقار  ،طبيعته  ،مساحته  ،حدوده و أصل ملكيته  ،و بذلك أصبحت
ال تعكس الوضعية العقارية الحقيقية حيث ثارت بشأنها منازعات أدت ببعضها إلى صدور عدة أحكام لمن بيدهم هذه
المستندات  ،رغم انتقال ملكية العقار عرفيا إلى مالكين آخرين .79


أن يكون العقار تابعا لألمالك العقارية الخاصة :
تنص المادة  70من القانون رقم  70-70على أنه  '' :تطبق أحكام هذا القانون على األمالك العقارية الوطنية بما
فيها األراضي المسماة سابقا ''عرش'' و األمالك الوقفية '' .
و بالرجوع إلى المادة  00من القانون رقم  70 05-67المؤرخ في  7667/77/70يتضمن التوجيه العقاري
المع دل و المتمم  ،التي أعطت تصنيفا ثالثيا لألمالك العقارية  ،فإن األراضي و الحقوق العينية العقارية التابعة للملكية
الخاصة  ،وحدها معينة بتطبيق تدابير هذا القانون  ،و يعني ذلك أن المشرع استدرك تفسير المادة األولى من المرسوم
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التنفيذي رقم  ، 050-00المؤرخ في  07ماي  7600المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة
المتضمن االعتراف بالملكية و التي على أساسها هناك اتجاه فقهي تبنى فكرة قبول إعداد عقود الشهرة على العقارات التابعة
لألمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة .
إن قراءة المادة أعاله ،أثناء اإلشارة إلى استبعاد األراضي المسماة '' أراضي العرش '' كأراضي تابعة لألمالك
الوطنية الخاصة  ،70تعني استبعاد صراحة من تطبيق هذا القانون الملكيات العقارية التالية:


األمالك العقارية الوطنية :
األمالك العقارية الوطنية التابعة للدولة و مجموعاتها اإلقليمية (الوالية و البلدية ) و األمالك الوطنية الخاصة بما
فيها أراضي العرش  ،76قد تم استبعادها صراحة من تطبيق هذا اإلجراء.



األمالك العقارية الوقفية :
الملكية الوقفية أمرها محسوم بموجب المادة  75من قانون األوقاف  07 77-67و التي اعتبرت أن الوقف ملك
لألشخاص الطبيعيين و ال االعتباريين و ال يتمتع بالشخصية المعنوية و ال يمكن تملكه بالتقادم المكسب و تبعا لذلك تم
استبعادها من تطبيق هذا اإلجراء .07

ج -الشروط المتعلقة بالحيازة :
تعـــد الحيازة القانونية الصحيحة في مفهوم المواد  74و  74من القانون رقم 00 70-70و التي تمكن صاحبها من
الحصول على حق الملكية عن طريق التقادم المكسب يجب أن يمارس كما يلي :
 -77وجود الحيازة القانونية الخاصة :
تتضمن المادة  7/4من القانون رقم  00 70-70على ما يلي  '' :يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة
على عقار سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر  ،أن يحوز سند ملكية كما هو مبين في المادة  20أعاله  ، ''....و
عليه فإن الحيازة التي اشترطها المشرع الجزائري يجب أن يراعي فيها توافر الركن المادي و المعنوي  ،04بحيث يجب أن
تكون الحيازة هادئة  ،علنية  ،مستمرة و خالية من عيب الغموض  ،اإلكراه و عدم االستمرار.
 -0ضرورة استكمال مدة الحيازة :
بالتأسيس على نص المادة  74السالفة الذكر  ،فإن عملية االعتراف بالملكية للحائز يشترط منه( صاحب الطلب )
أن يكون قد استكمل مدة الحيازة المؤدية الكتساب العقار محل الحق العيني العقاري و يكون ذلك إما بالتقادم المكسب لمدة 77
سنوات عند توافر حسن النية أو المدد  ،أو  75سنة في حالة التقادم الطويل  ،لذلك يجب على المحقق العقاري التأكد من
عناصر الحيازة  ،و له أن يستعين بجميع الوثائق التي تدعم ادعاءه الحائز بشأن الحيازة الصحيحة.


ثانيا  :اإلطار اإلجرائي للتحقيق العقاري:
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للجوء إلى إجراء التحقيق العقاري  ،استوجب المشرع الجزائري اتباع مجموعة من اإلجراءات  ،فمنها التي يقوم
بها صاحب الطلب و منها التي تختص بها مديرية الحفظ العقاري كونها الجهة المكلفة بإجراء التحقيق العقاري ،
فهناك إجرا ءات تمهيدية إلجراء التحقيق العقاري المتمثلة في تقديم طلب فتح تحقيق عقاري و السير فيه  ،و هناك إجراءات
نهائية المتمثلة في إصدار مقرر الترقيم أو مقرر رفض الترقيم و إعداد سند الملكية.
 -77اإلجراءات األولية للتحقيق العقاري :
تعد عملية التحقيق العقاري في إطار قانون  70-70مسألة جوازية  ،بمقتضاه يحق ألي شخص طبيعي أو معنوي
حائز بمفهوم المادة  000و ما يليها من القانون المدني  ،أو مالكا لسند ملكية محرر قبل أول مارس  ، 7697أ يبادر بتقديم
طلب فتح تحقيق عقاري أمام مديرية الحفظ العقاري  ،و تحرك عملية التحقيق العقاري بإيداع طلب التحقيق الذي يكون إما
بصفة فردية أو بصفة جماعية .
يقوم مدير الحفظ العقاري بدراسة الطلب و تعيين محقق عقاري للقيام بإجراءات سير عملية التحقيق العقاري  ،و
ذلك للقيام بأعمال تحضيرية ثم التنقل إلى الميدان لمعاينة الملكية العقارية و التحقيق حول مصداقية الحيازة الممارسة من
طرف الحائز  ،إضافة إلى ذلك يتلقى تصريحات المعني.
أخيرا يحرر المحقق محاضر التحقيق التي تتمثل في محضر المؤقت و محضر النهائي و هذا حسب الحالة.
أ -تقديم طلب فتح تحقيق عقاري :
تنص المادة السادسة من القانون  70-70على ما يلي  '' :يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في أي وقت''.
غير أنه يمكن فتح تحقيق عقاري بصفة جماعية في إطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية  ،ريفية أو حضرية '' .05
ما نستفشه من نص المادة أعاله أن إجراء التحقيق العقاري يتم إما بصفة فردية في أي وقت بناءا على طلب
المعني أو المعنيين  ،إما بصفة جماعية بموجب قرار يتخذه الوالي بمبادرة منه  ،أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي و ذلك
في إطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية.


التحقيق العقاري الملتمس بصفة فردية :
يتم طلب فتح التحقيق العقاري بصفة فردية من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي في أي وقت و هذا ما نصت
عليه المادة السادسة فقرة األولى السالفة الذكر  ،و ذلك بواسطة طلب مكتوب باسم شخص أو مجموعة من األشخاص
(الشركاء في الشيوع) و يوجه ال طلب في استمارة إلى مدير الحفظ العقاري الوالئي  ،و يجب أن يتوفر في الطلب مجموعة
من البيانات القانونية  ،و في هذا الصدد تنص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  740-70على ما يلي  " :يبين في طلب
فتح تحقيق عقاري فردي الموجه إلى مدير الحفظ العقاري الوالئي مقابل تسليم وصل استالم ما يلي :

 اإلسم و اللقب و إسم األب و تاريخ و مكان الوالدة و الجنسية و المهنة و عنوان صاحب الطلب .464
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 الصفة التي يتصرف بها صاحب الطلب إما حائزا و إما مالكا فرديا أو مالكا في الشيوع. كل األعباء و االرتفاقات اإليجابية أو السلبية التي قد تثقل العقار محل التحقيق حسب صاحب الطلب. مخطط طوبوغرافي للعقار  ،و تلحق به بطاقة وصفية يعدها مهندس خبير عقاري على نفقة صاحب الطلب . كل وثيقة من شأنها أن تسمح لصاحب الطلب بإثبات حقه بها .إضافة إلى ذلك يجب أن ينجز المخطط الطوبوغرافي المنصوص في المادة أعاله على ورق شفاف حسب سلم
مطابق للمعايير المنصوصة عليها في مجال مسح األراضي العام  ،و هذا ما جاء في نص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي
.09 740-70
و إذا كان تقديم طلب فتح تحقيق عقاري من شخص له سند ملكية محرر قبل أول مارس  7697و التي لم تعد
تعكس الوضعية العقار ية الحالية  ،فيجب عليه إضافة إلى الطلب الكتابي و البيانات المنصوصة في المادة الثالثة من المرسوم
التنفيذي  740-70السالفة الذكر  ،تقديم السند المحرر قبل أول مارس .7697
و بعد تقديم صاحب الطلب الوثائق المذكورة يقوم بإحضار كافة المستندات المثبتة للعالقة التي بينه و بين العقار
موضوع التحقيق ،و كذا كل وثيقة من شأنها أن تسمح له بتدعيم طلب الحصول على سند الملكية  ،مثل العقود العرفية ،
الشهادات اإلدارية أو الجبائية  ،عقود المحرر أمام القاضي  ،و عند استالم الطلب يجب التحقق من أن العقار المعني بالتحقيق
ال تشمله األشغال الجارية بخصوص عملية مسح األراضي . 00
تسجل الطلبات المستلمة المودعة مباشرة من صاحب الطلب أو من طرف شخص موكل على سجل ايداع الطلبات
مرقم و مختوم و ذلك من قبل مدير الحفظ العقاري الوالئي المختص إقليميا حسب تسلسل زمني المفتوح لدى مديرية الحفظ
العقاري الوالئي . 00
يترتب عن هذا التسجيل تسليم وصل ايداع  ،و يفتح في ذات الوقت ملف لكل طلب و يخصص له رقم التسجيل و
تاريخه يقيد في سجل خاص  ،كما يتعين فتح سجل الشكاوي لتلقي كل اإلعتراضات و االحتجاجات التي تثار من قبل
األشخاص المعنيين خالل مرحلة التحقيق العقاري ثم يقوم مدير الحفظ العقاري بدراسة الطلب و تفحصه.
في حالة قبول الطلب يصدر مدير الحفظ مقرر فتح تحقيق عقاري في أجل شهر من تاريخ استالم الطلب  ،الذي
يجب أن يحتوي على البيانات التالية :
 إسم و لقب و رتبة المحقق العقاري . موضوع مهنة المحقق العقاري ، تاريخ التنقل إلى عين المكان الذي يجب أال يتعدى شهرا واحدا إبتداءا من تاريخ مقرر فتح تحقيق عقاري ، إسم و لقب و إسم أب صاحب الطلب أو أصحاب الطلب . -تعيين العقار أو العقارات المعنية .
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و بعد ذلك يقوم مدير الحفظ العقاري بإرسال ذلك المقرر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا  ،الذي
يقوم بإلصاقه بمقر البلدية لمدة خمسة عشر يوم قبل تنقل المحقق العقاري إلى عين المكان ،
و ذلك إلعالم الجمهور و تقديم اعتراضات و احتجاجات  ،و هذا ما جاء في نص المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي -70
 740التي تنص على  '' :يرسل مقرر فتح التحقيق العقاري إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إلصاقه بمقر بلديته
 ،لمدة خمسة عشر ( )75يوما قبل تاريخ تنقل المحقق العقاري إلى عين المكان ''.
و عليه يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتحرير محضر التعليق  ،ثم يرسله إلى مدير الحفظ العقاري الوالئي مع
اإلشعار باالستالم  ،بعد ها يقوم هذا األخير بتعيين محقق عقاري بمقتضى مقرر يبين فيه هوية المحقق و تاريخ فتح التحقيق
العقاري  ،و بمثل هذا المقرر نقطة انطالق التحقيق العقاري . 06
اما في حالة عدم قبول الطلب  ،يصدر مدير الحفظ العقاري مذكرة رفض الطلب و يتم تبليغها للمعني .07


التحقيق العقاري الملتمس بصفة جماعية :
تبادر الدولة عن طريق هيئاتها ( الوالية  ،البلدية ) بالتحقيق العقاري الجماعي  ،و ذلك في إطار إنجاز برامج
بناء أو تهيئة عقارية ريفية أو حضرية من أجل تسليم سندات الملكية لشاغلي هذه البرامج  ،بحيث أن الهدف من هذه
اإلجراءات تفاد ي عرقلة إنجاز هذه البرامج و تسوية وضعية العقارات بالمناطق المعنية و عند اإلقتضاء نزع الملكية من أجل
المنفعة العامة .07
فتقديم طلب فتح تحقيق عقاري جماعي البد كإجراء أولي أن يتخذ الوالي المختص إقليميا قرار بمبادرة منه بصفة
تلقائية  ،أو بناءا على طلب أو اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص و ذلك بعد أخذ رأي كل من مدير الحفظ
العقاري الوالئي ،و حسب الحالة رأي مسؤول البناء أو المصالح الفالحية.
يحدد الوالي في قراره المنطقة أو المناطق اإلقليمية المعنية بالتحقيق العقاري  ،و يحدد مدة خمسة عشر يوم على
األقل التي يجب خاللها إيداع الطلبات لدى المديرية الوالئية للحفظ العقاري بعد ذلك يتم نشر قرار الوالي المتضمن فتح
التحقيق العقاري في سجل خاص بالعقود اإلدارية للوالية .00
و في هذا الصدد تنص المادة السادسة من المرسوم  740-70على ما يلي  '' :يكون قرار الوالي محل نشر واسع ،
عن طريق لصقه لمدة شهر قبل بداية فترة إستالم الملفات.
و لهذا الغرض  ،يقوم مدير الحفظ العقاري بلصقه على مستوى مقر مديريته.
و يرسل نسخا منه إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين و إلى المديرين الوالئيين المكلفين بمسح األراضي
و أمالك الدولة و الضرائب و األوقاف و البناء و التعمير و المصالح الفالحية  ،إللصاقها''.
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نستنتج من نص المادة أن مدير الحفظ العقاري الوالئي هو المخول له قانونا بنشر قرار الوالي و ذلك بلصقه في
مديريته و إرسال نسخا منه إلى جميع الجهات اإلدارية المعنية إللصاقه و هذا بهدف إعالم الجمهور  ،لتقديم االعتراضات و
االحتجاجات.
يرفق طلب فتح التحقيق العقاري المقدم من طرف الوالي بنفس الوثائق المذكورة في التحقيق العقاري الملتمس
بصفة فردية . 00
و بعدها يقوم مدير الحفظ العقاري الوالئي بفحص أولي للملف  ،و يتأكد من قبول الطلب ثم يقيده في سجل خاص
إليداع الملفات مرقم و مفتوح خصيصا للعمليات الجماعية ،و ذلك حسب نفس الشروط و األشكال المنصوصة في عملية
التحقيق العقاري الملتمس بصفة فردية  ،و في ذات الوقت يفتح سجل الشكاوي لتلقي كل االعتراضات و االحتجاجات التي
يمكن أن تثار أثناء سير عمليات التحقيق.
و عليه بعد استالم الملف و قبوله يصدر مدير الحفظ العقاري الوالئي مقرر تعيين محقق عقاري  ،الذي يحتوي
إضافة إلى مراجع قرار الوالي  ،على البيانات المذكورة في مقرر فتح تحقيق عقاري بصفة فردية . 04
ب -مباشرة عملية التحقيق العقاري:
بالرجوع إلى نص المادة  76فقرة  70من القانون  70-70التي تنص على  '' :يباشر التحقيق العقاري محقق
عقاري يعينه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي  ،من ضمن أعوان سلك مفتشي أمالك الدولة ''.
يتضح لنا من نص المادة أعاله أن مباشرة التحقيق العقاري تتم من طرف محقق عقاري الذي يعينه مدير الحفظ
العقاري الوالئي  ،و يعين المحقق العقاري من ضمن أعوان سلك مفتشي أمالك الدولة .
بالنظر إلى هذه المهمة المخولة للمحقق العقاري يستوجب األمر أن يكون هذا األخير ذو قدرات عالية و كفاءات
مهنية جدية تتصل بالميادين التالية :
 المعارف القانونية و بالخصوص القانون المدني  ،القانون اإلداري  ،قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  ،القانون العقاري. أن يكون على إطالع بجميع اإلجراءات المتعلقة بعملية مسح األراضي العام  ،و تقنيات تقييم العقارات . أن يتصف بالقدرة في تطبيق القوانين  ،و القدرة في جمع و تحليل المعلومات .05و عليه يباشر المحقق العقاري عملية التحقيق بتبليغه بمقرر تعيينه بهذه الصفة  ،09و يجب عليه السهر على تطبيق
اإلجراءات القانونية و النصوص التنظيمية ذات الصلة  ،و يتم السير في عملية التحقيق العقاري بقيام المحقق بجمع الوثائق و
اإلطالع عليها  ،ثم يتلقى تصريحات صاحب الطلب و معاينة العقار  ،و أخيرا تحرير محاضر التحقيق .00


األعمال التحضيرية :
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تتمثل األعمال التحضيرية التي يقوم بها المحقق العقاري أثناء عملية التحقيق  ،في جمع كل الوثائق التي تسمح له
بتعيين العقار المعني بالتحقيق  ،و تسهل له فيما بعد التحريات التي يجريها لتحديد الحقوق المنصبة على العقار محل التحقيق
 ،و ألجل ذلك يجب على المحقق العقاري أن يطلع على المخططات التي يقدمها له مدير الحفظ العقاري الوالئي و هي :
 مخططات المستثمرات الفالحية الجماعية و الفردية التي جاءت إثر تطبيق القانون رقم  76-00المتضمن ضبط كيفيةاستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم . 00
 مخطط البلدية و محضر وضع المعالم اللذان أعدا في إطار القانون رقم  76-04المؤرخ في  ، 7604/70/74المتضمنالتنظيم اإلقليمي للبالد.


األعمال الميدانية :
بعد انتهاء المحقق من األعمال التحضيرية  ،يقوم في التاريخ المحدد بالتنقل إلى مكان تواجد العقار و يشرع في
معاينة العقار بحضور صاحب الطلب أو المعني  ،ثم يتحقق من صفة األشخاص الذين يحضرون التحقيق و يسجل إسم و لقب
و صفة كل واحد منهم ( صاحب حق عيني المجاورين  ، ).....و يتم التحري معهم و يتلقى المعلومات حول العقار و تدون
المعلومات المستقاة على بطاقة التحقيق المعدة لهذا الغرض.
بعدها يقوم المحقق بالتعرف على العقار باالعتماد على المخطط المرفق بالطلب  ،باإلضافة إلى ذلك يتم التعرف
على حدود العقار على أساس التصريحات المقدمة من طرف صاحب الطلب أو المجاورين أو أشخاص آخرين لديهم
معلومات مفيدة بشأن العقار ،و يتأكد من عدم وج ود أي تعد على العقارات المجاورة  ،و مدى مطابقة الجدول الوصفي المعد
من طرف المهندس الخبير مع الواقع الميداني .06
ثم يقوم المحقق بمعاينة واقعة الحيازة و ذلك بجمع جميع المعلومات المتعلقة بها  ،و التأكد من توفر جميع الشروط
المتعلقة بالحيازة القانونية التي حددها القانون المدني في المواد  070إلى  004منه .47
و يتم التحقيق بالتحري على مستوى المحافظة العقارية و مصالح أمالك الدولة و البلدية الكائن بها العقار  ،فعلى
مستوى المحافظة العقارية يقوم المحقق بالتحقق في معلومات صاحب الطلب من أجل التأكد أن الطلب ال ينطوي على محاولة
تهرب جبائي عن طريق تحريف إجراء إذا تعلق األمر بحيازة ممارسة تبعا لمعاملة تمت بعقد عرفي  ،أما على مستوى
مصالح أمالك الدولة و البلدية التي يوجد فيها العقار محل التحقيق  ،يتأكد المحقق أن العقار المعني بالتحقيق ليس ملكا للدولة
أو البلدية و تتم المطالبة من هذه المصالح عن طريق االستمارة .47



تحرير محاضر التحقيق العقاري :
يقوم المحقق العقاري بعد االنتهاء من األعمال الميدانية بتحرير محضر مؤقت في غضون  75يوم على األكثر
 ، 40ابتداءا من انتقاله إلى مكان تواجد العقار موضوع التحقيق و يسجل فيه نتائج التحقيق  ،و يجب أن يتضمن المحرر على
ما يلي :

 معلومات عن صاحب طلب التحقيق ،أصل الملكية و كيفية وضع اليد.468
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 تكييف عناصر و عيوب الحيازة. إفادات الشهود مع ذكر سنهم .40يتم نشر المحضر عن طريق اللصق في مقر البلدية المتواجدة فيها موقع العقار  ،و ذلك لمدة  07يوم قصد تمكين
كل من له مصلحة المطالبة بحقوقه عن طريق تقديم احتجاجات أو اعتراضات المحتملة  ،و هذا طبقا لنص المادة  70فقرة
 70من المرسوم التنفيذي رقم . 740-70
و بعد انتهاء مدة النشر التي تساوي  07يوم و عدم تقديم أي احتجاج أو اعتراض يحرر المحقق العقاري محضر
نهائي الذي يقر حق الملكية المطالب به ما لم يثبت عكس ذلك .44
بعدها يقوم المحقق باإلنتقال مرة أخرى إلى مكان تواجد العقار  ،رفقة مهندس خبير عقاري 45بحضور صاحب
الطلب و على نفقته  ،من أجل وضع معالم حدود العقار و إعداد محضر يكون مرقما بمخطط طوبوغرافي يشير فيه إلى معالم
الحدود و رقم الوحدة العقارية  ،ثم يسلمه للمحقق العقاري .49


ثانيا  :اإلطار المنازعاتي إلجراء التحقيق العقاري :

 -20الطعن اإلداري :
قد تثور منازعات أثناء سير عملية التحقيق العقاري  ،و باعتبار أن مديرية الحفظ العقاري هي الجهة اإلدارية
المختصة بإجراء التحقيق العقاري  ،فهي التي تفصل في المنازعات التي تثور .
و عليه فإن النتائج المؤقتة التي يدرجها المحقق العقاري في المحضر المؤقت  ،تمكن أن تنشأ منازعة أثنائها بين
صاحب الطلب و ذوي الشأن و ذلك بتقديم اعتراضات و التي تتم دراستها من طرف المحقق العقاري و الذي يستدعي
األطراف لمحاولة الصلح.
أ -تقديم اإلعتراضات  :بالعودة إلى نص المادة  70فقرة  70من المرسوم التنفيذي  ، 40 740-70نجد أن المشرع الجزائري قد
حدد المدة التي تمكن فيها األطراف المعنية تقديم اعتراضاتهم و احتياجاتهم  ،و هي مدة تساوي  07يوما من تاريخ لصق
المحضر المؤقت في مقر البلدية التي يوجد فيها العقار موضوع التحقيق و التي يبدأ سريانها بعد  0أيام من تاريخ اللصق.
و بعدها تقيد االحتجاجات في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض لدى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي  ،و عند االقتضاء
ينتقل المحقق العقاري من جديد إلى مكان تواجد العقار قصد دراسة االحتجاجات المثارة من طرف المالك أو المجاورين أو
أصحاب الحق العيني على العقار .40
ب -محاولة الصلح  :بعد تسجيل االعتراضات و االحتجاجات يقوم المحقق العقاري بتحديد تاريخ جلسة الصلح  ،التي تكون
خالل  70أيام على األكثر من تاريخ تقديم االحتجاجات و االعتراضات  ،و يقوم باستدعاء األطراف بهدف الوصول إلى حل
ودي برضى الطرفين  ، 46كما تمكن أن ال يصل األطراف إلى حل ودي .
 نجاح محاولة الصلح  :إذا أفضت محاولة الصلح إلى اتفاق  ،يحرر المحقق العقاري محضر الصلح و مواصل اإلجراء مع
أخذ بعين االعتبار نتائج االتفاق 57و تدرج فيه مختلف النتائج التي توصل إليها المحقق أثناء محاولة الصلح و تمضي عليه كل
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من المحقق العقاري و أطراف النزاع  ،و يقوم المحقق العقاري في األخير بتحرير محضر نهائي  ،و يسلمه مع محضر
الصلح مرفقا بالملف و التقرير المفصل له  ،لمدير الحفظ العقاري الوالئي . 57
 فشل محاولة الصلح  :إذا لم يتوصل األطراف إلى اتفاق أثناء محاولة الصلح تحرر المحقق محضر عدم الصلح و يسلمه
لألطراف للجوء إلى القضاء لرفع الدعوى و ذلك في ظرف شهرين من تاريخ تسلمهم المحضر تحت طائلة رفض الدعوى

50

 ،أو يرسل المحقق نسخة من محضر عدم الصلح إلى المحافظ العقاري لكي يتمكن هذا األخير من التأكد من احترام آجال
طلبات إشهار الدعاوي القضائية .
 -20الطعن القضائي :
أ -المنازعات التي تختص بها القضاء العادي :
-

أوال  :المنازعات التي تختص بها القاضي العقاري  :في حال تسجيل اعتراض أو احتاج من طرف الغير  ،سواء كان مالكا
أو مجاورا و ثبت فشل محاولة الصلح يجوز للمعترض رفع دعوى قضائية أمام القسم العقاري إذا كان النزاع بين أشخاص
طبيعية أو معنوية خاضعة للقانون الخاص.
و هذا ما تنص عليه المادة  579من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  ،50كما يؤول االختصاص اإلقليمي في المنازعات
العقارية إلى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار .54
يجب أن ترفع الدعوى القضائية أمام القسم العقاري في أجل شهرين ابتداءا من تاريخ تحرير محضر عدم الصلح  ،اضافة إلى
ذلك يجب شهر العريضة االفتتاحية لدى المحافظة العقارية.
ثانيا  :المنازعات التي تختص لها القاضي الجزائي  :تنص المادة  70من القانون  '' : 55 70-70في حالة اكتشاف ترقيم تم
على أساس تصريحات غير صحيحة أو تقديم وثائق مزورة  ،يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي  ،برفع دعوى
قضائية للمطالبة بإلغاء الترقيم العقاري المعني  ،و يقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية ''  ،ليدون من
خالل هذه المادة أن مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي يقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية على
أساس التصريحات الكاذبة أو الوثائق المزورة التي قدمها الحائز المستفيد من عملية الترقيم العقاري  ،و رفع دعوى قضائية
في نفس الوقت أمام المحكمة اإلدارية إللغاء الترقيم العقاري  ،حيث تجب صدور حكم نهائي جزائي  ،بعد ذلك يقوم القاضي
اإلداري بالفصل في دعوى الغاء الترقيم العقاري  ،أي إرجاء الفصل في الدعوى اإلدارية إلى حين الفصل في الدعوى
العمومية بحكم جزائي .59

ب -المنازعات التي تختص بها القاضي العادي :
-

أوال  :المنازعات الناتجة عن اإلعتراضات  :قد تثار منازعات أثناء مباشرة التحقيق العقاري بين صاحب طلب اثبات الملكية
العقارية كالوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي و المالك الحقيقي فيجوز للمعترض بعد فشل محاولة الصلح رفع دعوى
قضائية أمام المحكمة اإلدارية طبقا للمادة  077من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و التي تنص على  ........ '' :تختص
بالفصل في أول درجة بحكم قابل لإلستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى المؤسسات
العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها '' .50
ثانيا  :الطعن ضد مقرر رفض الترقيم  :كما سبق و أن ذكرنا سابقا أنه إذا يفضي التحقيق العقاري إلى نتيجة  ،يعد مدير
الحفظ العقاري الوالئي مقررا مسببا يتضمن رفض الترقيم العقاري  ،حيث يبلغ هذا المقرر إلى المعني في أجل أقصاه 79
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أشهر من تاريخ طلب فتح التحقيق حيث يمكن للشخص أن يطعن أمام الجهة القضائية اإلدارية التي تقع في دائرة اختصاصها
موظف المدعي عليه  ، 50حيث يجب رفع الدعوى في أجل  4أشهر تحتسب من تاريخ تبليغ قرار رفض الترقيم .
ثالثا :الطعن ضد مقرر الترقيم :حسب المادة  79من القانون  70-70و التي تنص على ما يلي '' :يقوم المحافظ العقاري
بالترقيم العقاري و ذلك شهر الحقوق المعاينة أثناء التحقيق العقاري في سجل عقاري ''....

56

إن هذه العملية المشار إليها في المادة السابقة تمكن أن تؤدي إلى شهر مقرر الترقيم الخاص بالحائز المستفيد من إجراءات
معاينة الملكية عن طريق التحقيق العقاري  ،رغم وجود سند الملكية شهر لفائدة الغير  ،فهنا تمكن للمالك الحقيقي رفع دعوى
قضائية إدارية إللغاء الترقيم العقاري  ،في أجل عام من تاريخ اكتشاف الفعل الضار.

الخاتمة :
لقد حاول المشرع الجزائري إعطاء أولوية كبيرة للجانب العقاري من خالل منظومة قانونية متكاملة من الناحية
النظرية و قاصرة من الناحية العملية و التطبيقية  ،و هذا من خالل اآلتي :
 -7تنظيم العقار في القانون المدني و النصوص القانونية المختلفة  ،حيث يتضمن هذا األخير األحكام العامة في كيفية انتقال
الملكية العقارية ضمن المادة  060ق  ،م .
 -0عملية استرجاع األراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية بمقتضى األمر رقم  00-07المتضمن قانون الثورة الزراعية .
 -0القانون  05-67المتضمن قانون التوجيه العقاري .
 -4قانون األمالك الوطنية  07-67المعدل بالقانون . 74-70
 -5المرسوم التشريعي  70-60المتعلق بتطوير اإلستثمار .
 -9المرسوم التنفيذي  000-77يتضمن الوكالة الوطنية لإلستثمار.
 -0األمر رقم  70 -77المتعلق باالستثمار المعدل باألمر .70-79
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قائمة المراجع :
 - 7مليكش نصيرة  ،غليس عالوة  ،التحقيق العقاري في ظل القانون رقم  70 – 70في الجزائر  ،مذكرة ماستير  ،جامعة عبد
الرحمن ميرة  ،بجاية  ، 0775/0774 ،ص .9
2
- BENSEDIK mohamed afif juriste , ‘’ la délivrance de titres de propriété en Algerie , par voie
d’enquete fonciere organisée par la loi n° 07-02 ‘’ , http://www.village-justice.com, consulter le
30/06/2015.
 - 0قانون رقم  50-05مؤرخ في  09سبتمبر  ، 7605يتضمن القانون المدني  ،معدل و متمم بموجب القانون رقم  77-75المؤرخ
في  07جوان  ، 0775ج  ،ر  ،ج  ،ج  ،عدد  44صادرة في .0775
 - 4تنص المادة رقم  77من المرسوم التنفيذي رقم  740-70على ما يلي  '' :يتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل عناصر
المعلومات أو التصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية و جمعها و دراستها في عين المكان  ،على مستوى
مصالح الحفظ العقاري و مسح األراضي و أمالك الدولة و الضرائب  ،و عند الحاجة لدى أي مصالح أخرى ''.
 - 5قدوش لطفي  ،حداد نريمان  ،للتحقيق العقاري كآلية إلثبات الملكية العقارية الخاصة  ،مذكرة ماستير  ،جامعة عبد الرحمن ميرة
 ، 0775 ، 0774 ،ص .79
 - 9عبان عبد الغني  ،السندات اإلدارية و القضائية المثبتة لحق الملكية العقارية  ،مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء  ،الدفعة
 70المدرسة العليا للقضاء  ، 0777-0770 ،ص .00
 - 0تنص المادة رقم  70من القانون رقم  70-70المتعلق بالتحقيق العقاري على أنه  '' :يطبق إجراء معاينة حق الملكية العقارية
على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح األراضي العام المنصوص عليها في األمر رقم  04-05الموافق  70نوفمبر سنة  7605و
المذكور أعاله  ،مهما كانت طبيعته القانونية .
يشمل هذا اإلجراء العقارات التي ال يحوز أصحابها سندات ملكية أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل أول مارس سنة  7697و
التي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية ''.
 - 0تنص المادة رقم  70من المرسوم التنفيذي رقم  740-70المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية على أنها '' :
تطبق عمليات التحقيق العقاري  ،الزامية إلى معاينة حق الملكية العقارية  ،على األمالك العقارية المحددة في المادة  0من القاتنون
رقم  70-70المؤرخ في  6صفر عام  7400الموافق  00فبراير سنة  0770و المذكور أعاله ''.
 - 6أمر رقم  04-05مؤرخ في  ، 7605/77/70يتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري ج  ،ر عدد  60سنة
.7605
 - 77أنظر المادتين  76 ، 74من القانون رقم  ، 70-70مرجع سابق .
 -77تنص المادة  76من القانون رقم  70-70على ما يلي  '' :يصدر مدير الحفظ العقاري في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري
ابتداءا من تاريخ تسلمه الملف  ،مقرر تعيين محقق عقاري الذي يبين إضافة إلى مراجع قرار الوالي  ،عناصر المعلومات المدونة في
مقرر فتح التحقيق العقاري  ،المذكور في المادة  0أعاله ''.
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 -70أنظر المادة  70من المرسوم التنفيذي رقم  740-70الموافق لـ  76مايو سنة  0770يتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم
سندات الملكية  ،ج  ،ر  ،عدد  ، 09و التي تنص على ما يلي  '' :يصدر مدير الحفظ العقاري في حالة تحقيق عقاري  ،ملتمس بصفة
فردية  ،في أجل أقصاه شهر من تاريخ استالم الطلب  ،مقرر فتح تحقيق عقاري يحتوي على ما يلي :
 اسم و لقب و رتبة المحقق العقاري . موضوع مهنة المحقق العقاري تاريخ التنقل إلى عين المكان  ،الذي يجب أال يتعدى شهرا واحدا ابتداءا من تاريخ مقرر فتح التحقيق العقاري . اسم و لقب و اسم صاحب الطلب أو أصحاب الطلبات . تعيين العقار أو العقارات المعنية ''. تنص المادة األولى من المادة الثانية من القانون رقم  70-70على ما يلي  '' :يطبق إجراء معاينة حق الملكية العقارية على كل عقارلم يخضع لعمليات مسح األراضي العام ''.
 - 70حمدي باشا عمر  ،محررات شهر الحيازة  ،عقد الشهرة  ،شهادة الحيازة  ،دار هومة  ،الجزائر  ، 0774 ،ص .00
 - 74بن عبيدة عبد الحفيظ  ،إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري  ،ط ، 9دار هومة  ،الجزائر
 ، 0776ص .070
 - 75محمودي عبد العزيز  ،آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري  ،منشورات بغدادي  ،الجزائر ، 0776
ص .074
 - 79قانون رقم  ، 05-67الموافق لـ  70نوفمبر سنة  ، 7667المتضمن التوجيه العقاري.
 - 70محمودي عبد العزيز  ،مرجع سابق  ،ص ص .079 ، 075
 - 70فصلت المادة  70من األمر رقم  ، 09-65المؤرخ في  ،7665/76/05ج ر عدد  46المؤرخة في  70نوفمبر سنة 7667
المعدل للمادة رقم  05من القانون رقم  05-67المتضمن التوجيه العقاري  ،في الطبيعة القانونية ألراضي العرش و أتبعتها للملكية
الخاصة للدولة.
 - 76قانون رقم  ، 77-67المؤرخ في  70شوال عام  7477الموافق  00أبريل سنة  ،7667يتعلق باألوقاف  ،معدد و متمم
 - 07محمودي عبد العزيز  ،المرجع نفسه  ،ص .070
 - 07تنص المادة  74من القانون رقم  70-70على  '' :إذا نتج عن تحليل التصريحات و األقوال و الشهادات و كذا الوثائق المقدمة
و التحريات التي قام بها المحقق العقاري  ،أن صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكية عن
طريق التقادم المكسب  ،طبقا ألحكام القانون المدني  ،فإنه يعترف له بأحقيته على العقار محل التحقيق العقاري ''  ،مرجع السابق.
 - 00أنظر المادة رقم  77-74من القانون رقم  ، 70-70المرجع نفسه.
 - 00الحيازة القانونية الصحيحة هي التي توفرت على ركنيها المادي و المعنوي طبقا ألحكام القانون المدني الجزائري  ،السالف
الذكر في المواد من  070إلى .040
 - 04تنص المادة  74من القانون رقم  70-70على  '' :إذا نتج عن تحليل التصريحات و األقوال و الشهادات و كذا الوثائق المقدمة
و التحريات التي قام بها المحقق العقاري  ،أن صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكية عن
طريق التقادم المكسب  ،طبقا ألحكام القانون المدني  ،فإنه يعترف له بأحقيته على العقار محل التحقيق العقاري ''  ،مرجع السابق.
 - 05أنظر المادة رقم  77-74من القانون رقم  ، 70-70المرجع نفسه.
 - 09الحيازة القانونية الصحيحة هي التي توفرت على ركنيها المادي و المعنوي طبقا ألحكام القانون المدني الجزائري  ،السالف
الذكر في المواد من  070إلى .040
 - 00القانون رقم  ، 70-70جريدة رسمية عدد  75لسنة .0770
 - 00المرسوم التنفيذي  ، 740-70جريدة رسمية عدد  09لسنة .0770
 - 06مسعود رويصات  ،نظام السجل في التشريع الجزائري  ،رسالة مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ،
تخصص القانون العقاري  ،كلية الحقوق  ،قسم العلوم القانونية  ،جامعة الحاج لخضر  ،باتنة  ، 0776 – 0770 ،ص .90
 - 07أنظر التعليمة رقم  ، 70المؤرخة في  ، 0770-76-00المتعلقة بسير عمليات التحقيق العقاري و معاينة حق الملكية العقارية
و تسليم سندات الملكية  ،صادرة عن مديرية أمالك الدولة  ،وزارة المالية.
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 - 07المرسوم التنفيذي  ،رقم  740-70يتعلق بالترقيم العقاري و تسليم سندات الملكية  ،مرجع سابق.
 - 00أنظر في الموضوع  :المطبوعة  ،غير المنشورة  ،الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية  ،وزارة المالية  ،بعنوان '' :
تقنيات التحقيق العقاري''  ،سبتمبر  ، 0770ص .45
 - 00بيوت نذير  ،معاينة حق الملكية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري  ،بخصوص القانون  70-70المؤرخ في
 ، 0770/70/00مقال منشور في مجلة المحكمة العليا  ،اإلجتهاد القضائي الخاص بالغرفة العقارية الصادرة عن قسم الوثائق ،
الجزء الثالث  ، 0777 ،ص .05
 - 04أنظر المادة السابعة من قانون  ، 70-70يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة الملكية العقارية  ،مرجع سابق .
 - 05أنظر المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم  ، 740-70يتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية ،مرجع سابق .
 - 09عمر حمدي باشا آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة  ،دار هومة  ،الجزائر  ، 0770ص .750
 - 00مرامرية حمة  ،دور آلية التحقيق العقاري في تفعيل الترقية العقارية  ،مداخلة ملقاة على المؤتمر الوطني حول الترقية
العقارية  ،الجزائر  ،يومي  00و  ، 00جامعة قاصدي مرباح  ،ورقلة  ، 0770ص .70
 - 00أحمد بن ويس  ،القيد في السجل التجاري العقاري  ،مذكرة ماجستير  ،كلية الحقوق  ،جامعة الجزائر ، 0774 – 0770 ، 77
ص .59
 - 06قانون رقم  ، 76-00مؤرخ في  ، 7600-70-70يتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية و
تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم  ،جريدة رسمية عدد  ، 57الصادرة في .7600-70-76
 - 47أنظر المادة  77من المرسوم التنفيذي رقم  ، 740-70يتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية  ،مرجع سابق  ،أنظر
الملحق رقم .77
 - 47أنظر المادة  77من المرسوم التنفيذي رقم  ، 740-70يتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية  ،مرجع سابق  ،أنظر
الملحق رقم .77
 - 40زبدة نور الدين  ،آليات ضبط السندات الملكية العقارية الخاصة  ،رسالة لنيل شهادة ماجستير  ،في القانون  ،فرع القانون
العقاري  ،كلية الحقوق  ،جامعة الجزائر  ، 0777 – 0777 -7- ،ص .774
 - 40أنظر المادة  70فقرة  7من المرسوم التنفيذي رقم  ، 740-70يتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية  ،مرجع سابق-.
أنظر المادة  70فقرة  7من المرسوم التنفيذي رقم  ، 740-70يتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية  ،مرجع سابق.
 - 44عمر حمدي باشا  ،آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة  ،مرجع سابق  ،ص .759
 - 45المرسوم التنفيذي رقم  ، 740-70يتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية  ،مرجع سابق .
 - 49تم تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري بموجب أمر رقم  ، 70-65المؤرخ في  ، 7665-70-77المتضمن مهنة المهندس
الخبير العقاري  ،ج ر ج ج  ،عدد  ، 07الصادرة في  ، 7665/74/79و كذا مرسوم تنفيذي رقم  ، 65-69مؤرخ في
 ، 7669/70/79يتضمن كيفيات تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري  ،وسيرها و يضبط طرق ممارسة المهنة  ،ج ر ج ج  ،عدد
 ، 70الصادرة في . 7669/70/70
 -40أنظر المادة  70من المرسوم التنفيذي رقم  ، 740-70المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية  ،مرجع سابق.
 -40مرسوم تنفيذي رقم  740-70المتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية  ،المؤرخ في  0770-75-76ج ر ج  ،عدد
 09الصادرة في .0770-75-05
 - 46مادة  77من القانون رقم  70-70المتضمن تأسيس إجراء معاينة الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طرق التحقيق
العقاري المؤرخ في  76صفر  7400الموافق لـ  0770/70/00ج ر ج ر  75 ،الصادرة في .0770-70-00
 - 57مادة  74من نفس القانون.
 - 57أنظر التعليمة رقم  70المؤرخة في  07700-76-00المتعلقة بسير عمليات التحقيق العقاري و معاينة حق الملكية وو تسليم
المستندات الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية ،وزارة العدل.
 - 50زايدي سيد علي  ،اختصاص القاضي اإلداري في المنازعات الملكية العقارية  ،مذكرة ماجستير في القانون العام  ،كلية
الحقوق  ،دار العلوم السياسية  ،جامعة مولود معموري  ،تيزي وزو  ، 0774ص .67
 - 50مادة  79من المرسوم التنفيذي  740-70سبق ذكره.
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 - 54قانون رقم  76-70المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية مؤرخ في  70صفر  ، 7406الموافق لـ  05فبراير 0770
 ،ج ر ج عدد  07الصادرة في  00أفريل 0770م  570من القانون  76-70سبق ذكره.
 - 55قانون  70-70يتضمن إجراء معاينة الملكية العقارية سبق ذكره.
 - 59محمودي عبد العزيز  ،آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري  ،مرجع سابق  ،ص .006
 - 50قانون  76-70المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  ،مرجع سابق .
 - 50المادة  70فقرة  70من قانون  70-70سبق ذكره .
 - 56عمر حمدي باشا  ،آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة  ،مرجع سابق  ،ص  -.700عمر حمدي باشا  ،آليات تطهير الملكية
العقارية الخاصة  ،مرجع سابق  ،ص .700
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البحث الثالث والعشرون

الحماية المدنية للمضرور من المنتجات المعيبة بين ضعف القواعد التقليدية وعدم وضوح القواعد الخاصة
( دراسة مقارنة )
اعداد /الباحث :بوغرارة الصالح ، 1الباحث :حمر العين عبد

القادر2
2,1

تخصص القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،جامعة إبن خلدون  ،تيارات – الجزائر
العنوان اإللكترونيsalah.bougherara@gamil.com :
الهاتف62.22.22.21.60 :

ملخص:
تعتبر مسؤولية المنتجين عن منتجاتهم المعيبة من الموضوعات الحديثة التي خصها رجال القانون الوضعي بأهمية خاصة  ،ذلك أن
أساسها يرجع النعدام التوازن في المعرفة والكفاءة الفنية واالقتصادية بين المتعاقدين  ،ال سيما أمام التطور الصناعي المسارع
والثورة التكنولوجية السائدة في وقتنا هذا  ،خ ّولت للمهني أو المنتج حنكة وتجربة لم يتسن للطرف مقتني هذه المنتجات ال سيما
المستهلكين البسطاء إدراكها وبلوغها  ،وهذا ما جعل جل التشريعات تفكر بجدية في إقرار مقتضيات والتزامات جديدة تكون من
شأنها اضفاء أكثر حماية للمضرورين الختيار أفضل المنتوجات من حيث ضمان سالمتها وعدم تعيبها .
وفي ذات السياق سار المشرع الجزائري وجسد المسؤولية المدنية للمنتجين عن األضرار التي تسببها منتجاتهم المعيبة وذلك في
القانون المدني  ،فضال عن قانون حماية المستهلك  ،وجعل أحكام هاته المسؤولية كفيلة بإرساء حماية مدنية للمضرورين  ،اال
أنها في الواقع حماية قاصرة في ظل عدم تبيان أحكامها  ،ال سيما شروط هاته المسؤولية  ،ونطاقها الشخصي والموضوعي ،
فضال عن طبيعتها وأساسها القانوني .
الكلمات المفتاحية
المسؤولية المفتاحية :المنتج  ،المنتجات المعيبة  ،المستهلك  ،المضرور.
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Abstract:
The responsibility of producers for their defective products is one of the modern issues that
positive law men have singled out with special importance, because its basis is due to the
imbalance in knowledge and technical and economic efficiency among the contractors,
especially in the face of the accelerated industrial development and technological revolution
prevailing in our time, empowered to the professional or the product with sophistication and
experience The party has not been able to realize and reach these products, especially simple
consumers, and this is what made most legislation seriously considering adopting new
requirements and obligations that would give more protection to those affected to choose the
best products in terms of ensuring their safety. And not to be defective.
In the same context, the Algerian legislator walked and embodied the civil responsibility of
producers for the damages caused by their defective products in the civil law, as well as the
Consumer Protection Law, and made the provisions of this responsibility sufficient to establish
civil protection for the affected, but in reality it is a minor protection in light of the lack of
clarification of its provisions, no Especially the conditions for this responsibility, its personal
and substantive scope, as well as its nature and legal basis.

Key words: Civil liability, product, defective products, consumer, injured
مقدمة
 فالتغيرات الجذرية التي عرفتها،األسواق الجزائرية غنية بمختلف المنتجات التي تجعل مقتنيها يطلبها دون التفكير في خطورتها
 عرفت تنوع للسلع وتطورها تطورا مذهال ما، الجزائر في شتى المجاالت السيما الجانب االقتصادي في ظل اقتصاد السوق الحر
 واذا كان اذعان هؤالء لضرورة استخدام، جعل مقتنيها ال سيما المستهلكين منهم يقدمون إلى إبرام عقود لسد حاجاتهم ورغباتهم
 فانه في المقابل نجد تالعب المنتجين، المنتجات التي تلبي رغباته لما توفره من أسباب الراحة والرفاهية يتم غالبا بارادته
بمصالحهم ومحاولة غشهم وخداعهم وذلك بإغراق األسواق بمنتجات معيبة تشكل خطرا محدقا بسالمة وصحة مقتنيها بسبب
 ال سيما والتطور التكنولوجي الهائل وأثره في،  فضال عن المخاطر اللصيقة بالمنتوج بغض النظر عن ما لحقه من عيوب، تعيبها
 وعليه فقد يلجأ المتدخل في عرض المنتوجات للبيع إلى التغاضي عن سالمة وأمن مقتنيها بطرح، تنوع وتعقد المنتجات عموما
 ولذلك، منتجات معيبة وإيهامه بمزايا غير حقيقية في إنتاجه أو ذكر االيجابيات وإخفاء االخطار التي يمكن ان يسببها استعمالها
 فالرغبة في الربح السريع دفعت العديد من المنتجين، وجب حماية هذا األخير باعتباره يمثل الطرف الضعيف في العملية التعاقدية
، إلتباع أساليب غير مشروعة لإلثراء السريع باستعمال وسائل الغش والخداع المختلفة
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وتتجلى حماية المضرورين ال سيما فئة المستهلكين في قواعد المسؤولية المدنية للمنتجين فلحماية المستهلك في مواجهة المنتج
تدخل المشرع بالقانون  190/90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والمراسيم التطبيقية ال سيما المرسوم التنفيذي رقم
 2023/10المؤرخ في  2910/90/22المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات ليحدث تطورا في مجال حماية
المستهلك وذلك بتقرير مسؤولية المنتج  ،والتي تثور في حالة وجود عيب أو خطورة في المنتوج تمس أمن وسالمة المستهلك ،
غير أنه قد تتعدى هذه العيوب والخطورة المستهلك المتعاقد لتمس أشخاص آخرين مما يستوجب حمايتهم.
وفي ذات السياق عمل المشرع إلى سد الفراغ التشريعي الموجود في القانون المدني  ،باستحداث نص المادة  149مكرر بموجب
القانون رقم  019/90المؤرخ في  2990/92/29والذي كرس من خالله بشكل صريح مسؤولية المنتج التقصيرية عن األضرار
الناتجة عن العيب في منتجاته ،4وكذا استحدث مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض األضرار الجسمانية في حال انعدام المسؤول
وذالك من خالل نص المادة  149مكرر 1وفي هذا الصدد يجب االشارة الى ان نطاق تطبيق قواعد حماية المستهلك تقتصر فقط
على عقود االستهالك  ،أ ي متى كان المضرور له صفة المستهلك فقط  ،اما اذا كان المضرور ال تتوافر فيه صفة المستهلك كأن
يكون االقتناء ألجل تجارة أو غيرها فان قواعد القانون المدني هي الواجبة التطبيق وحدها .
وعليه وأمام هاته الترسانة القانونية  ،وفي ظل التطور العلمي الكبير الذي أدى إلى ظهور العديد من المبتكرات واالختراعات في
مجاالت الحياة المختلفة  ،وأمام وسائل الدعاية الكبيرة السيما المكتوبة والسمعية  ،البصرية المستعملة من قبل المهنيين لعرض
منتجاتهم لنا أن نتساءل عن مدى نجاعة هذه القوانين في إرساء حماية مدنية للمضرور من المنتجات المعيبة كفيلة باعادة
التوازن العقدي المفقود في ظل عالقة غير متكافئة بين منتج يمتاز بالمهنية والكفاءة ومقتني للسلعة سمته الضعف وعدم
الدراية ؟ وهاته اإلشكالية تتفرع عنها عدة تساؤالت  ،فما هي مفاهيم هذه المسؤولية وما نطاقها ؟ وفيما يجد أساسه القانوني ؟ وما
تتمثل جزاءاتها ؟ واإلجابة عن هاته التساؤالت تقودنا إلى التطرّق إلى النقاط التالية:
المبحث األول :مفهوم مسؤولية المنتج
تتجلى حماية المضرورين من المنتجات المعيبة من خالل تقرير المسؤولية المدنية للمنتجين  ،وتعد هذه االخيرة بمثابة نظام جديد
في أحكام المسؤولية المدنية  ،وذلك بموجب التعديل الجديد للقانون المدني الجزائري سنة  ، 2990فهذا النظام طرح العديد من
المصطلحات التي تقتضي منا الوقوف على تحديد مفهومها  ،وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل هذا المبحث الذي نقسمه إلى
مطلبين  ،سنتناول في المطلب األول نطاق مسؤولية المنتج  ،أما المطلب الثاني سنتناول من خالله شروط مسؤولية المنتج.
المطلب األول  :نطاق مسؤولية المنتج
يقصد بمسؤولية المنتج تلك المسؤولية التي تقوم في حق هذا األخير نتيجة األضرار التي تسببها منتجاته للمستهلك  ،والتعويض عن
هذه األضرار  ،حيث يعد نظام مسؤولية المنتج نظام مستحدث في القانون الجزائري وهو يطرح العديد من المصطلحات التي
تستوجب منا الوقوف عندها ويتعلق األمر بالمفاهيم التالية  :المنتوج  ،المنتج  ،المتضرر.
 1القانون رقم  90/90املؤرخ يف  5990/95/52يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش  ،ج رج ع .12
 5املرسوم التنفيذي رقم  053/10املؤرخ يف  ، 5910/90/52حيدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع واخلدمات  ،ج رج ع .90
 0األمر  19/92الصادر يف  5992/2/95املعدل واملتمم للقانون املدين اجلريدة الرمسية العدد.99
 9املشرع اجلزائري حذا حذو املشرع الفرنسي حيث اقتبس هذه األحكام اجلديدة من القانون رقم  090/09الصادر بتاريخ  ، 1009/92/10واملتعلق باملسؤولية عن فعل املنتجات
 ،بعد أن مت دمج التعليمة األوروبية رقم  039/92املؤرخة يف  1092/93/92واملتعلقة مبسؤولية املنتج ،ضمن القانون الداخلي الفرنسي.
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وسنحاول من خالل هذا المطلب تسليط الضوء على التعريفات لهذه المصطلحات وذلك من خالل تقسيمه إلى ثالث فروع نتناول في
الفرع األول مصطلح المنتوج  ،ونتناول في الفرع الثاني مصطلح المنتج وفي الفرع الثالث مصطلح المتضرر.
الفرع األول :تعريف المنتوج
يعرف المنتوج اصطالحا بذلك الشيء الذي يتولد عن عملية اإلنتاج سواء كان صناعيا أو زراعا أو فنيا  ،ولقد اختلفت التشريعات
حول إيجاد تعريف لهذا المصطلح  ،وسنحاول من خالل هذا الفرع تسليط الضوء على بعض هذه التعاريف المقترح من قبل
المهتمين والمتخصصين بهذا المجال.
اوال -تعريف المنتوج في قانون حماية المستهلك  :عرف القانون  90/90المؤرخ في  20فبراير 2990المتعلق بحماية المستهلك
وقمع الغش مصطلح المنتوج  ،حيث تنص المادة  90منه على ما يلي ":المنتوج هو كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع
تنازل بمقابل أو مجانا" ،فيتضح من هذه المادة أن المنتوج قد يكون سلعة أو خدمة  ،كما يمكن أن يتنازل عليه المنتج بمقابل مادي
1

أو مجانا  ،فالمنتوج يكتسب هذه الصفة بمجرد إنتاجه وليس إلى حين عرضه لالستهالك.

ثانيا -تعريف المنتوج في القانون المدني الجزائري  :لم يستعمل القانون المدني الجزائري الصادر باألمر في  205/30المؤرخ في
 22سبتمبر  1030مصطلح المنتوج  ،وإنما استعمل لفظ فعل الشيء في المادة  105منه  ،في القسم الثالث تحت عنوان المسؤولية
الناشئة عن األشياء  ،والتي تقوم على كل ضرر سببه شيء مادي غير حي فيما عدا تهدم البناء  ،سواء كان منقوال أو عقارا بطبيعته
أو بالتخصيص  ،وإن كان منقوال  ،سواء كان متحركا بقوته الذاتية أو تحركه يد اإلنسان وسواء كان خطيرا أو غير خطير 0ولعله
يظهر أن اللفظ على النحو الوارد في المادة  105من القانون المدني الجزائري جاء واسعا وشامال للمنقول والعقار الجامد
والمتحرك  ،بل يشمل أيضا حتى التيار الكهربائي وتيار الغاز والضجيج الذي تحدثها الطائرة.

4

لكن بعد تعديل القانون المدني بموجب القانون  19/90أدرج المشرع الجزائري مصطلح المنتوج بموجب نص المادة 149
مكرر 2/والتي تنص على أنه  " :يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال بعقار  ،ال سيما المنتوج الزراعي والمنتوج
الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية" .فيتضح من هذه المادة أن المشرع
الجزائري لم يضع عند تناوله لمسؤولية المنتج تعريفا شامال ومانعا لمفهوم المنتوج  ،بل اقتصر على ذكر األشياء التي تعتبر
منتوجا  ،وهو نقل عن نص المادة  0/1052من القانون المدني الفرنسي  ،فيكون بذلك قد انتهج نفس النهج الذي انتهجه هذا
0

األخير.

وعليه فان المنتوج هو مال منقول  ،وبالتالي تستثنى العقارات بالطبيعة  ،حيث يشترط أن يكون المنتوج منقوال مع استبعاد
العقارات من هذه المسؤولية  ،ونتيجة لذلك ال يستفيد المتعامل في العقارات من أحكام مسؤولية المنتج في القانون المدني  ،وتبقى
العقارات بالتخصيص منتوجا إذا تم التعامل فيها بصفة منفردة ومستقلة عن العقار الذي وضعت لخدمته.

 -1قادة شهيدة  ،املسؤولية املدنية للمنتج،دراسة مقارنة  ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،5993،ص 15 ،11
 5األمر رقم  75/58املتضمن القانون املدين اجلزائري املؤرخ يف  1032 /90/52ج.ر.ج ،العدد  ،39املعدل واملتمم باألمر  19/92الصادر يف  5992/2/95اجلريدة الرمسية
العدد. 99
 -0علي فياليل ،االلتزامات  ،الفعل املستحق للتعويض ،موفر للنشر  ،اجلزائر  ،ط ، 5993 ، 5ص .525
 -9علي فياليل ،املرجع نفسه  ،ص.529
 -2حممد حسنني  ،الوجيز يف نظرية االلتزام " مصادر االلتزام وأحكامها يف القانون املدين اجلزائري" املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ط  ،1092 ،5ص .599
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هذا ومفهوم المنتوج في هذا الصدد  ،ال يتضمن فقط ما يعتبر نتاج النشاط الصناعي  ،أي األشياء المصنعة  ،بل يتضمن أيضا
المنتجات الزراعية 1كالخضر والفواكه  ،والمحاصيل الزراعية  ،ومثالها سقي األشجار بمياه ملوثة ويصاب الغير بضرر نتيجة
استهالك ثمارها  ،كما يتضمن مفهوم المنتوج كذلك تربية الحيوانات كالدواجن والمواشي كأن تصـاب حيوانات بمرض ورغم ذلك
يتم بيعها مثال لالستهالك  ،ويتضمن المنتوج أيضا الصناعة الغذائية كصناعة الحليب  ،أو العجائن  ،وفضال عن ذلك يدخل في
مفهوم المنتوج الصيد البحري  ،والصيد البري  ،والطاقة الكهربائية بالنسبة لشركة سونلغاز مثال.
وال يشترط أن يكون المنتوج في شكله النهائي  ،كما ال يشترط أن يكون ملموسا حيث تعد الطاقة الكهربائية منتوجا.

2

كما يدخل في نطاق المنتوجات المنقول المعنوي فتترتب مسؤولية منتج المنقول المعنوي عن الضرر الذي يصيب االشخاص
نتيجة عيب بهذا المنقول  ،كبرامج الحساب االلي المعيبة  ،فقد يؤثر العيب الذي يصيب برنامجا من برامج الحساب االلي على
سالمة االشخاص واألموال  ،ومثالها الخطأ في التحليل الطبي من قبل جهاز يعمل بالحاسب يترتب عليه خطأ في وصف الدواء
الالزم لمعالجة المريض.0
ويرى بعض شراح القانون المدني أن هذه العناصر كلها غير كافية لضبط مفهوم المنتوج في مجال المسؤولية المدنية إذ يجب تحديد
اإلطار أو الشروط التي يصبح بمقتضاها المال المنقول منتوجا  ،إذ لو كانت العبرة بالوصف األول  ،لما كان المشرع بحاجة إلى
تقرير مسؤولية المنتج إلى جانب مسؤولية الحارس التي يتسع مجالها لكل األشياء التي تتسبب في أضرار للغير  ،بما فيها المال
المنقول المادي والمعنوي.
وعلى ضوء التشريع المتعلق بحماية المستهلك من جهة القانون المقارن  ،ال سيما القانون الفرنسي الذي يبدو أنه استلهم منه
المشرع الجزائري أحكام مسؤولية المنتج  ،ومن جهة ثانية يتعين توفر شرط إضافي لكي يصبح المال المنقول منتوجا أال وهو جعل
المال محل تداول  ،فيتحول المال المنقول من تاريخ الشروع في تسويقه إلى منتوج ابتداء من أول مراحل التسويق  ،وال يتحقق
شرط التسويق إذا كان الغرض من عرض الشيء هو القيام بتجارب أو فحوصات أو تحليالت أو باعتباره نموذجا فقط  ،وال يعد
الشيء المتداول في السوق منتوجا إذا كان متداوال بدون رضا المنتج كأن يتعلق األمر بسرقته مثال  ،وفي جميع الحاالت يجب أن
يكون المنتوج معيبا.

4

الفرع الثاني  :تعريف المنتج والمتضرر
يطرح نظام مسؤولية المنتج إلى جانب مصطلح المنتوج  ،مصطلح آخر وهو مصطلح المنتج وهذا االخير تجاذبه قانونين وهما
القانون المدني باعتباره الشرعة العامة وقانون خاص والمتمثل في قانون حماية المستهلك ويبدو أن تعدد المصطلحات من وجهة
نظر الفقه والقانون يطرح إشكالية تحديد وتعريف المنتج فقد يقصد بالمنتج الصانع أو المحترف (المهني) أو الموزع  ،واالنحياز
إلى مصطلح ما سيعطي مضمونا خاصا لمسؤولية المنتج من حيث األشخاص  ،فالنصوص القانونية التي تستعمل لفظ الصانع
تسعى لحصر مسؤولية المنتج في طائفة األشخاص القائمين بعملية التحويل الصناعي للمادة األولية على اعتبار أن المجال الحقيقي
والخصب لدراسة هذه المسؤولية هو المنتجات الصناعية  ،في حين أن النصوص القانونية التي تستعمل مصطلح المنتج ،

 1ـ حممد شكري سرور  ،مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته اخلطرة  ،دار الفكر العريب  ،ط ، 5االسكندرية  ، 1090 ،ص .2
 -5عوملي مىن  ،مسؤولية املنتج املدنية يف ظل أحكام املادة 140مكرر  ،مذكرة خترج  ،لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء الدفعة  ،14اجلزائر ،2006 ،ص .11
 0ـ حسني املاحي  ،املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة  ،دار النهضة العربية  ،ط  ، 1القاهرة  ، 1009 ،ص .59
 -9حللو غنية  ،حماضرات يف القانون املدين  ،ألقيت على طلبة املعهد العايل للقضاء  ،دفعة .19،5992
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تستهدف توسيع المسؤولية لتشمل أيضا منتجي المواد األولية التي لم تخضع للمعالجة الصناعية كالمواد الزراعية والصيد البري
والبحري وغيرها  ،وأما النصوص القانونية التي تستعمل مصطلح المحترف (المهني) فإنها ترى بضرورة انسحاب المسؤولية إلى
كافة األشخاص المتدخلين في عملية عرض المنتوج من صنعه وإنتاجه وتهيئته وتغليفه وتسويقه.
ويبدو أن الرأي الراجح استقر على المصطلح " المنتج " لمشاركته في جميع مراحل اإلنتاج الشتماله على مختلف مراحل اإلنتاج ،
وبهذا ليس للمنتج تعريف ثابت.
إذ يعرف اصطالحا على أنه "المنتج هو الذي يساهم في إنتاج الثروة االقتصادية بواسطة المواد الصناعية أو الفالحية أو عن طريق
تحويلها ".

1

أ -المنتج في القانون المدني الجزائري  :لم يرد ذكر مصطلح المنتج وال المصطلحات المشابهة له كالمهني أو الصانع أو المحترف
في نصوص القانون المدني الجزائري الصادر بموجب األمر  05/30المؤرخ في  1030/90/22والمتضمن القانون المدني
الجزائري  ،تاركا األمر للفقه والقضاء  ،حيث عرفوه مسترشدين بصفة أساسية بالغرض الذي انصرفت إليه نية المشرع في نص
المادة  149مكرر ،21من التعديل الوارد على القانون المدني في سنة  ، 2990وهو مساءلة المنتج عن األضرار المترتبة على
عيب في منتوجه  ،أي إلزام المنتج بضمان أمن وسالمة الغير.
وعلى العموم فإن االختالفات المحتملة والتي ظهرت أيضا في القانون المقارن كالقانون الفرنسي والقانون المصري بشأن تعريف
المنتج تتعلق بجانبين يتمثل الجانب األول في تحديد المنتج بالنسبة للمنتوج الذي يقتضي إنتاجه تدخل عدة أشخاص  ،ومن ثم نبحث
عما إذا كانت صفة المنتج قاصرة على المنتج النهائي  ،أو أنها تسري أيضا في حق كل متدخل في عملية اإلنتاج  ،وفي هذا يمكن
تعريف المنتج ،أنه كل شخص طبيعي كان أو معنوي  ،يقوم في إطار نشاطه المعتاد  ،بإنتاج مال منقول معد للتسويق  ،سواء في
شكل منتوج نهائي أو مكونات أو أي عمل آخر  ،وذلك عن طريق الصنع أو التركيب  ،بالنظر إلى أنواع المنتجات التي أشارت
إليها الفقرة الثانية من المادة  149مكرر من القانون المدني الجزائري  ،فقد يكون المنتج مزارعا أو مربيا للمواشي أو
صانعا...الخ.0
وعليه فإن المنتجات عديدة ومتنوعة منها الطبيعية والمصنعة  ،ومنها المنتجات البسيطة والمركبة  ،وفي مثل هذه الحالة األخيرة
كثيرا ما يقتصر عمل المنتج على عملية تركيب مكونات وأجزاء أنتجها غيره  ،بحيث يكون لهذا الغير صفة المنتج بالنسبة لهذه
األجزاء التي قد تكون معيبة  ،مما يحدث التساؤل عن الشخص الذي تثبت له صفة المنتج هل هو منتج الجزء المعيب  ،أم هو منتج
المنتوج الذي يشمل الجزء المعيب؟
وقد يتعدد المنتجون اتجاه الضحية  ،ويرى بعض شراح القانون المدني في هذا الشأن أن تعدد المنتجين يتعارض مع حسن السياسة
التشريعية  ،خصوصا أن هذه المسؤولية خاصة من حيث أركانها وشروطها  ،كما أنه يؤدي تعدد المنتجين إذا انصرفت صفة
المنتج إلى كل متدخل في سلسلة اإلنتاج إلى اضطراب العالقات التعاقدية بين هؤالء  ،غير أن انسحاب صفة المنتج إلى كل
المتدخلين في هذه السلسلة حماية أكثر للضحية  ،بحيث يمكننا الرجوع على كل من ساهم في عملية اإلنتاج .

4

 -1علي فياليل  ،املرجع السابق  ،ص .522
 - 5تنص املادة  199مكرر 1/على ما يلي :كون املنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب يف منتوجه  ،حىت ولو مل تربطه باملتضرر عالقة تعاقدية.

 0املادة 140مكرر 5/من القانون املدين اجلزائري اليت تنص على ما يلي :يعترب منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال بعقار،السيما املنتوج الزراعي.....................و الطاقة
الكهربائية.
 ، - 9املرجع السابق ،ص .271،272
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ويرى جانب آخر من الفقه أن صفة المنتج تقتصر على المنتج النهائي الذي تولى المرحلة النهائية في اإلنتاج  ،وذلك باعتباره أقدر
األشخاص وأدراهم بعملية اإلنتاج وخصائص المنتوج  ،وهو أيضا من يستطيع تقدير سالمة المنتوج واحتماالت األخطار التي قد
يوقعها  ،وهو الذي يتولى عملية عرض المنتوج للتداول  ،وفي الغالب يؤمن في كل األحوال عن المسؤولية على كل منتجاته.

1

وأما الجانب الثاني يتعلق بتحديد صفة المنتج للمنتوج الذي يتولى تسويقه شخص غير المنتج الفعلي كأن يكون هو المنتج الظاهر ،
بمعنى آخر قد يكتفي المنتج بعملية اإلنتاج ويتولى غيره عرض المنتوج للتداول  ،وقد يضع هذا األخير اسمه على المنتوج  ،أو
عالمته الصناعية  ،أو أي عالمة تنسب المنتوج إليه  ،وقد تتطلب صالحية بعض المنتوجات شروطا خاصة في نقلها أو تخزينها أو
عرضها  ،ويكون التاجر حينئذ هو الذي يتولى عملية التوزيع بدل المنتج  ،وتثير كذلك هذه الحاالت مشكلة تحديد المنتج  ،خاصة
إذا كان المنتوج يحمل عالمة الموزع أو المستورد  ،ومنه تمتد صفة المنتج إلى كل من يظهر بهذه الصفة باعتباره كذلك  ،ويتعين
عليه أخذ ما يراه مناسبا أو ما يجب عليه اتخاذه من احتياطات ضرورية ليتأكد من سالمة المنتجات قبل مباشرة عملية التوزيع ،
ويعتبر المستورد أيضا منتجا بالنسبة للمنتوجات التي يستوردها ولو لم تحمل هذه المنتجات عالمته أو اسمه  ،وتنسحب صفة المنتج
إلى المنتوج والوسطاء لتجنب المضرور البحث عن المنتج الفعلي وتسهل من أجل مطالبته بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب
عيب المنتوج .

2

.2المنتج في قانون حماية المستهلك  :بالرجوع إلى القانون رقم  92/50المؤرخ في  1050/92/93والمتعلق بالقواعد العامة
لحماية المستهلك (الملغى) ،نجده قد أشار للمنتج من خالل نص المادة  0والمادة  25منه كأحد المتدخلين في عملية عرض المنتوج
أو الخدمة لالستهالك  ،والتي تشمل جميع المراحل في طور اإلنشاء األولى إلى غاية العرض النهائي لالستهالك قبل االقتناء من
طرف المستهلك  ،وهو ما أكدته المادة  92من المرسوم التنفيذي  222-09المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات الصادر في
( 1009/90/10الملغى) ،بقولها " المحترف هو منتج  ،أو صانع  ،أو وسيط أو حرفي  ،أو تاجر  ،أو مستورد  ،أو موزع  ،وعلى
العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته  ،في عملية عرض المنتوج أو الخدمة لالستهالك"  ،في حين أن المرسوم التنفيذي رقم
 023/10المؤرخ في  2910/90/22المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات أشار الى المتدخل  ،وبالتالي فالمنتج
هو أحد المتدخلين.
يفهم مما سبق أن المنتج وفقا لقانون حماية المستهلك والمراسيم التنفيذية المكملة له هو كل من يقدم منتوج أو خدمة للمستهلك ،
وعلى هذا النحو يكون تعريف المنتج " هو من يقوم بجميع عمليات اإلنتاج التي تتمثل في تربية المواشي  ،والمحصول الفالحي
والجني والصيد البحري وذبح المواشي  ،وصنع منتوج ما وتحويله وتوضيبه ومن ذلك خزنه في أثناء صنعه  ،وقبل أول تسويق له
 ،أو يقدم مجهودا عضليا كان أو فكريا ما عدا تسليم المنتوج ".
ويتأكد لنا هذا باستقراء نصوص المواد  92و 90من المرسوم التنفيذي  00-09المؤرخ في  1009/91/09 :المتعلق برقابة
الجودة وقمع الغش  ،هذا األخير المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  010/91المؤرخ في  12اكتوبر  2991المتعلق بالمراقبة
الجودة وقمع الغش ،في مواد  91/10و 10مكرر و 10مكرر 1مما يدل على أن المادتين  92و 90تبقى على ما هي عليه  ،وعلى
ضوء ما سبق و باستقراء نصوص القانون المدني وقانون حماية المستهلك ومختلف المراسيم التنفيذية المكملة له ،يتضح أن المشرع
الجزائري لم يعطي تعريف جامع مانع للمنتج  ،بل اكتفى بإعطابه مفهوما عاما يرتبط بالشخص القائم بعملية اإلنتاج .

 - 1علي فياليل املرجع نفسه ،ص .272،273
 - 5علي فياليل ،املرجع السابق ،ص .273 ،275
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وعلى العموم يمكن القول ان المتدخل

في العملية االستهالكية يقع عليه التزام بوضع منتجات سليمة وغير معيبة  ،ويستوي في

ذلك المنتج أو الموزع أو تاجر الجملة أو التجزئة أو غيره ،غير أن هذا االلتزام يقع بصورة رئيسية على عاتق المنتج  ،ويرجع ذلك
إلى حجم المعلومات المتوفرة لديه عن السلع التي يقوم بإنتاجها  ،فهو بالتأكيد يعرف كل خباياها السيما مكوناتها وخصائصها ،
وكيفية استعمالها واألخطار التي تحيط بهذا االستعمال  ،فضال عن ذلك أن المنتج يملك من الوسائل ما يمكنه كتابة بيانات منتجاته
عليها ذاتها أو على غالفها  ،أو عن طريق نشرة مرفقة بها  ،وفي المقابل المشتري السيما المستهلك ينتظر من هذا الشخص قدرا
كبيرا ومتناسبا من المعلومات عن كيفية استعمال السلعة واالستفادة منها  ،والوقاية من مخاطرها.
الفرع الثالث  :تعريف المتضرر كما يطرح نظا م مسؤولية المنتج إلى جانب مصطلح المنتوج ومصطلح المنتج مصطلح آخر
ويتعلق األمر بالمتضرر وذلك على أساس أن الثاني يتسبب بفعل منتجاته المعيبة في إضرار المستهلك.
حيث يعبر الفقه عن طائفة األشخاص المستفيدين من دعوى مسؤولية المنتج أو المتضررين بالمدعي في المسؤولية  ،فيعرف أنه" :
كل شخص تضرر من المنتوج المعيب المطروح للتداول" أو "المتضرر بسبب المنتجات المعيبة" ،2ونستنتج من هذا التعريف أن
المضرور قد يكون:
* مشتري المنتوج من المنتج ففي هذه الحالة بإمكانه الرجوع عليه مباشرة باعتباره بائعا على أساس ضمان العيوب الخفية  ،وله أن
يطلب التعويض عن األضرار التي لحقت به .
* المضرورين من المنتوج من غير المتعاقدين مع الصانع أو أحد المتدخلين في سلسلة اإلنتاج كالموزع والوسيط والبائع  ،كأفراد
عائلة المشتري المتعاقد أو المستعيرين له  ،أو المؤجرين له.
*الغير بدون الفئتين السابقتين ،كأن ي لحق المنتوج الموضوع في المكان العام أضرار وفي هذه الحالة فإن المضرور لن تسعفه
القواعد العامة لعقد البيع  ،وعليه أن يتمسك بالقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية للحصول على تعويض عن األضرار الالحق به
ويقع عليه عبء إثبات خطأ الصانع أو المنتج أو أحد أتباعه.0
ومن المالحظ أن األضرار التي تنتج عن فعل المنتجات المعيبة أصبحت ال تخير ضحاياها بل أن األشخاص المحايدين أصبحوا
أكثر عرضة لألخطار من المتعاقدين  ،كما أنه ال يجب التفرقة بين المضرورين سواء كانوا شخصا طبيعيا أو معنويا  ،ونجد أن
التشريعات هي بدورها قد قدمت تعريفات للمتضرر في مسؤولية المنتج ونسلط الضوء فيما يلي على بعض منها بما فيها التشريع
الجزائري سواء في القواعد العامو أو القواعد الخاصة
 .1تعريف المتضرر في القانون المدني الجزائري  :لم تحدد نصوص القانون المدني الجزائري مفهوم المتضرر  ،ومن هنا قد
تكتنف عملية تحديده صعوبات جمة  ،لكن بالرغم من ذلك فإن الفقه في الجزائر حاول اإللمام بهذا المصطلح  ،وإعطائه تعريف
خاص به وهو تعريف مقتبس من االجتهاد القضائي بفرنسا ،حيث يعرفه الدكتور علي علي سليمان أنه" :صاحب الحق  ،في طلب
التعويض من المسؤول عن الضرر"  ،وعلى العموم يبقى مصطلح المتضرر بحاجة أكثر إلى التحديد إلزالة اللبس الذي يكتنفه.
 .2تعريف المتضرر في قانون حماية المستهلك :تنص المادة األولى من قانون حماية المستهلك رقم  92/50الملغى المشار إليه
آنفا بقولها" :يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك طوال عرض المنتوج أو خدمة االستهالك ،
 - 1بالرجوع إىل نص املادة  13من قانون  90/90املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش جندها تنص على أنه « :جيب على كل متدخل ،»...وباستقرار املادة  90فقرة  93من
نفس القانون فإن املتدخل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل يف عملية عرض املنتوجات لالستهالك  ،وعلى ذلك فاملتدخل قد يكون منتجا أو موزعا أو تاجر مجلة أو جتزئة أو
غريه.
 -5سليمان مرقس  ،الوايف يف شرح القانون املدين ،الفعل الضار واملسؤولية املدنية ،املنشورات احلقوقية ،بريوت ،ط  ،1998 ،5ص109،110
 0قادة شهيدة ،املرجع السابق  ،ص .60
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فمن خالل هذه المادة يبدو أنها لم تعرف المتضرر وإنما يتضح أن صفته تكاد تالزم صفة المستهلك مما تجعله أساس الحماية
القانونية  ،في حين أن القانون رقم الحالى للمستهلك رقم  90/90جاء في مادته األولى :يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد
المطبقة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش ،وتنص المادة الثانية على أنه  :تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة
معروضة لالستهالك بمقابل أو مجانا وعلى كل متدخل وفي جميع مراحل عملية العرض لالستهالك.
وفي ذات السياق تنص المادة  90في فقرتها األولى على أن المستهلك هو ذلك الشخص الذي يقتني منتوجا ألجل إشباع حاجاته
الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر ،ومنه فالمفهوم الضيق للمستهلك الذي أخذ به مشرعنا يحصر الدائن المضرور فيه في شخص
المستهلك فقط  ،ومن ثم وكما قيل سلف ا فان نطاق تطبيق قواعد حماية المستهلك ال سيما المتعلقة باللمنتجات المعيبة ال تطبق على
فئة المضرورين من غير االشخاص الذين ال تتوافر فيهم صفة المستهلك غير أن الراجح في مجال الحماية من المنتجات المعيبة ال
سيما المضرور في كل األحوال وبغض النظر عن صفته سواء أكان مستهلكا أو مشتريا متخصصا أو غيره  ،يكون بحاجة الى هذه
الحماية ومن ثم فاألخذ بالمفهوم الواسع للمستهلك ليشمل بذلك المستهلك والمشتري المتخصص من شانه اضفاء قدرا من الحماية
المدنية للمضرور الشيء الذي يصبو له القانون ويتطلع له األفراد
المطلب الثاني :شروط مسؤولية المنتج
لقد حددت المادة  149مكرر من القانون المدني الجزائري شروط مسؤولية المنتج ومن في حكمه ،وهي مسؤولية ال تقوم على
أساس الخطأ أو على العيب الخفي ،وإنما تقوم على أساس عدم كفاية األمان والسالمة في المنتجات ،وسنحاول من خالل هذا
المطلب التطرق إلى هذه الشروط من خالل تقسيمه إلى ثالثة فروع  ،نتناول في الفرع األول شرط العيب  ،ونتناول في الفرع
الثاني شرط الضرر ،وأخيرا نتناول في الفرع الثالث العالقة السببية بين هذين الشرطين.
الفرع األول :وجود عيب في المنتوج
اشترطت المادة  149مكرر في فقرتها األولى من ق م ج لتحقق مسؤولية المنتج أن يكون الضرر الحاصل نتيجة عيب في
المنتوج.
ولم يعّرف المشرع الجزائري العيب ولم يذكر العناصر التي يقّدر من خاللها  ،وإن كان قد استعمل مصطلح العيب في المادة 030
من ق م ج المتعلقة بضمان ال عيوب الخفية في الشيء المبيع  ،فإنه يعني في هده الحالة بأن المبيع ال تتوافر فيه المواصفات المتفق
عليها في العقد  ،وهو ما ال يتوافق مع المقصود من مصطلح " العيب" في مسؤولية المنتج.
وعلى كل فيمكن تعريف العيب في المنتوج حسب نص المادة  149مكرر من ق م ج بأنه" عدم مطابقة المنتوج للمواصفات
والمعايير التي وضعها القانون من الناحية التقنية للمنتوج".
كعدم إتخاذ االحيتاطيات المادية الالزمة فيما يتعلق بتعبئتها  ،أو تغليفها  ،إهمال التأكد من سالمة المواد األولية الداخلة في تركيبة
المنتوج  ،وال يعتبر عيبا في المنتوج مثال انتهاء مدة الصالحية.
كما يستشف من خالل أحكام قانون حماية المستهلك ال سيما المادة  11منه أن العيب يلحق بالمنتوج اذا لم يلبي هذا االخير الرغبات
المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته االساسية وتركيبته ومصدره وكيفية استعماله ومخاطره وغيرها
وفي ذات السياق ذهب المشرع الفرنسي من خالل نص المادة  1052ف 4من القانون المدني اذ اعتبرت المنتوج معيبا عندما ال
يستجيب للسالمة المرغوبة قانونا اي عندما يشكل خطرا ويهدد السالمة العامة بمعنى أن العيب هو اخالل المنتج بااللتزام العام
بالسالمة الملقى على عاتقه .
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فمفهوم العيب في المنتوج يتجاوز الجانب التقني المتمثل في ضمان اداء المنتوج لوظائفه بصورة صريحة الى توفير الحماية
الالزمة في اقصى صورها اذ كل تقصير في ضمان عدم احداث المنتوج للضرر قد يعتبر عيبا ومن ثم فان مسؤولية المنتج تقوم
بسبب وجود عيب في المنتوج والعيب ال يتعلق فقط بوجود خلل في المنتوج وإنما قد ال ينطوي على اي عيب  ،ولكن مسؤولية
المنتج تنعقد بمجرد ان تتعرض سالمة مستعمل المنتوج للخطر .
الفرع الثاني :حصول ضرر  :إن عبارة " الضرر" الناتج عن عيب في المنتوج المنصوص عليها في المادة  149مكرر جاءت
عامة  ،فهذه األخيرة لم تحدد طبيعة األضرار  ،مما يؤدي بنا إلى األخذ بعبارة الضرر بمفهومها الواسع ال سيما الضرر المادي
والمعنوي.
ومنه فيكون المنتج مسؤوال عن األضرار الجسدية  ،أي كل األضرار التي تصيب اإلنسان في جسده  ،وبالتالي يترتب عليها وفاته
أو إصابته بجروح أو عجز دائم أيا كان نوعه  ،ويجوز للمضرور إلى جانب المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أن يطالب
بالتعويض عن الضرر األدبي جراء اآلالم التي أصابته بسبب الجروح أو تلك التي أصابت ذويه في حالة وفاته.1
ويكون المنتج مسؤوال أيضا عن تعويض الخسائر المترتبة عن األضرار المادية التي تلحق أموال المضرور  ،غير أن القانون
الفرنسي وضع بعض القيود  ،إذ يشترط من جهة أن يكون المال المتضرر مخصصا لالستهالك الخاص أو يستخدم في أغراض
تجارية أو في ممارسة نشاط حرفي أو مهني  ،ويستثني من جهة ثانية هالك المنتوج المعيب ذاته  ،أي األضرار المادية التي تلحق
به  ،وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي من خالل نص المادة  2/1052التي تنص على ما يلي" :إن أحكام هذا الباب تسري على
الضرر الناشئ عن المساس بالشخص أو بمال آخر  ،غير المنتوج المعيب نفسه ".
الفرع الثالث :عالقة السببية بين العيب والضرر  :يجب أن يكون الضرر الذي لحق الضحية نتيجة العيب الموجود بالمنتوج  ،وإال
فال تحقق مسؤولية المنتج وفق األحكام المادة  149مكرر ق م ج  ،فيتعين على المضرور مثل ما هو األمر في كل صور المسؤولية
أن يثبت عالقة السببية  ،أي العالقة التي تربط بين الضرر الذي أصاب المضرور والعيب الموجود بالمنتوج  ،فالمضرور ملزم
بإثبات العالقة المادية بين الضرر والمنتوج وذلك بهدف تخفيف عبء اإلثبات على هذا األخير.
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وحماية أكثر للضحية استخلص الفقه في فرنسا قرينتين بشأن العالقة السببية تتعلق األولى بافتراض وجود العيب لحظة إطالق
المنتوج للتداول  ،وهو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في نص المادة  2/ 11/1052حيث تنص على ما يلي" :ال يجوز للمنتج
التمسك بأسباب اإلعفاء الواردة في الفقرات  4و 0من المادة  ،19إذ كان المنتج ورغم ظهور العيب في أجل عشر سنوات بعد
عرض المنتوج في التداول  ،لم يقم باتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من آثاره الضارة ".

0

وتتعلق الثانية بافتراض إطالق المنتوج بإرادة المنتج  ،وذلك وفقا لما قضت به المادة  0/1052من القانون المدني الفرنسي بقولها:
" يعرض المنتوج للتداول  ،عند تخلي المنتج بصفة إرادية عنه  ،وال يكون المنتج محال إال لعرض واحد للتداول ".
المبحث الثاني :التكييف القانوني لمسؤولية المنتج
يعتبر موضوع مسؤولية المنتج من المواضيع المستحدثة في جل القوانين والتشريعات الوضعية ،لذا انصب اهتمام الدارسين لها
على البحث في طبيعتها من حيث مدى ارتباطها بالقواعد العامة للمسؤولية المدنية  ،أو القول بضرورة تكريس نظام قانوني خاص
ومستقل عن تلك القواعد العامة  ،يسري على كل من المنتج والمتضرر ،
1

علي فياليل ،املرجع السابق ،ص .276

 -5بودايل حممد  ،املسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة  ،دار الفجر للنشر والتوزيع اجلزائر ،5992،ص .41
 -0بودايل حممد  ،املرجع نفسه ،ص .134
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وتزداد أهمية هذه المسؤولية حينما نعلم أنها خضعت لتطور كبير ساهم فيه الفقه والقضاء بشكل كبير  ،بل وأن ذات الدراسات
انصبت على البحث في األساس القانوني الذي يبرر للمتضرر إثارة مسؤولية المنتج.
وستكون هذه النقاط محل دراستنا من خالل هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبين نتطرق في المطلب األول إلى أساس مسؤولية
المنتج  ،أما المطلب الثاني نتعرض فيه بالدراسة إلى الطبيعة القانونية لمسؤولية المنتج .
المطلب األول :أساس مسؤولية المنتج
إن فكرة األساس القانوني لمسؤولية المنتج الزالت تمثل محور دراسات الباحثين فهي تتأرجح بين فكرة المخاطرة (تحمل التبعة)
وفكرة خطأ المنتج  ،وهذا ما سنحاول التدليل عليه من خالل هذا المطلب الذي نقسمه إلى فرعين نتناول من خالل الفرع األول فكرة
الخطأ كأساس لمسؤولية المنتج  ،ونتعرض في الفرع الثاني إلى فكرة المخاطر كأساس آخر لهذه المسؤولية.
الفرع األول  :الخطأ كأساس لمسؤولية المنتج
اعتبرت فكرة الخطأ ولفترة طويلة كمبرر قانوني للمسؤولية المدنية بحيث استطاعت هذه الفكرة أن تتوافق مع الطابع الذي كان
يميز معظم األنشطة الصناعية  ،وبعد التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف ميادين اإلنتاج الذي أدى بالضرورة إلى تزايد
حوادث اآلالت والمنتجات والتي طالت سالمة وأمن الفرد في جسمه وأمواله  ،ومنه بدأ التساؤل يثور حول بقاء الخطأ كأساس لهذه
المسؤولية  ،وعليه سنحاول من خالل هذا الفرع تسليط الضوء على مضمون هذا الخطأ وأهم مظاهره.
أوال  :مضمون خطأ المنتج  :إن الضابط الذي يتعين على المنتج عدم االنحراف عنه هو العناية التي تقتضيها أصول المهنة  ،والتي
جرى القضاء الفرنسي على تقديرها بالسلوك غير المألوف من أواسط المنتجين  ،علما ودراية ويقظة  ،وبالتالي فإن السلوك
المتبصر المتطلب في المنتج يمثل التزاما قانونيا يقع على المدين بعدم اإلخالل به أو الخروج عن دائرته  ،وال يمكن االحتجاج على
درجة التشدد في الحرص المتطلب وجوده هنا  ،ألنه من المفروض أن المهني أو المنتج شخص مختص له معلومات كافية عن
العمل  ،ويحوز على وسائل تقنية ال يمتلكها األفراد العاديين.
وما يمكن استنتاجه أن المشرع قد شدد مسؤولية المنتج إلى الحد الذي يصل إلى المسائلة الجزائية  ،لذلك قد تتداخل مسؤولية المنتج
المدنية مع المسؤولية الجزائية عندما يجتمع الخطأ المدني مع الخطأ المنصوص عنه في قانون العقوبات.

1

إن ارتباط المسؤوليتين المدنية والجزائية يبدو جليا  ،وذلك من خالل قصد المشرع إثارة المسؤولية الجزائية للمنتج نتيجة طرحه
منتجات أو خدمات معيبة من حيث عدم تطابق المواصفات مع التنظيمات واللوائح.
هذا وتعد المسؤولية المبنية على أساس الخطأ الواجب اإلثبات هي القاعدة العامة في مجال المسؤولية التقصيرية  ،فضال عن
المسؤولية التعاقدية  2،ومعنى ذلك أنه إذا كان اإلخالل نتيجة المساس بالواجب العام بعدم اإلضرار بالغير عد الخطأ تقصيريا  ،أما
إذا تضمن اإلخالل بااللتزامات الموجودة في العقد اعتبر الخطأ عقديا  ،وبالتالي مسؤولية المنتج عن أفعاله الشخصية تثار إما
لتجاوز االلتزامات العقدية طبقا لنص المادة  132من القانون المدني الجزائري  ،أو نتيجة وقوع المنتج في خطأ تقصيري ناتج عن
عدم توخيه اليقظة وذلك بإخالله بالتزام عدم اإلضرار بالغير  ،طبقا لنص المادة  124من القانون المدني الجزائري فاإلخالل
بالخطأ التقصيري يرتبط بمخالفة الواجب العام الذي أقره النص بتوخي اليقظة حينما يرتب هذا االنحراف ضررا للغير.

0

 -1حممد عبد القادر احلاج  ،مسؤولية املنتج واملوزع ،دراسة يف قانون التجارة الدولية مع املقارنة بالفقه اإلسالمي  ،دار النهضة العربية ،ط ،2القاهرة.2005 ،
 -5سي يوسف زهية حورية  ،اخلطأ التقصريي كأساس ملسؤولية املنتج ،اجمللة النقدية ،للقانون والعلوم السياسية العدد ،1جانفي  ،2006جامعة تيزي وزو اجلزائر ،ص .34
 -0قادة شهيدة ،املرجع السابق ص .160
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وتجدر اإلشارة هنا إلى مدلول خطأ المنتج العقدي أو التقصيري بعد صدور قانون  ، 90/90المتعلق بالقواعد العامة لحماية
المستهلك  ،أصبح مرتبطا بعدم احترام المقاييس القانونية إلنتاج السلع والخدمات  ،مما يسبب ضررا في جانب المستهلك أو الغير.

1

ويبدو أن القضاء الفرنسي قد اعتنق مفهوم الخطأ المفترض واعتبره كافيا إلثارة مسؤولية المنتوج  ،وهو ما ذهب إليه الدكتور
محمد شكري سرور بالقول أن جوهر الحماية الخاصة للمضرورين من المنتجات الصناعية الخطيرة في افتراض خطأ منتجها
ويستوي في ذلك أن تكون منتجات خطرة بطبيعتها  ،أو بسبب عيب فيها.

2

واعتبر القضاء الفرنسي كذلك علم المنتج والتاجر والوسيط  ،بالعيب قرينة قضائية قاطعة ال تقبل إثبات العكس والتي استخلصها
من المواد  1240و 1240من القانون المدني الفرنسي ومن القانون  050/05المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ليربط
المسألة بفكرة العيب ال بخطأ المنتج قبل المضرور المتعاقد أو الغير.

0

ثانيا :مظاهر خطأ المنتج :تثار المسؤولية العقدية عند إخالل المنتج بالتزام ناشئ عن العقد 4،هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى تثار
المسؤولية التقصيرية عند اإلخالل بالتزام عام يفرضه القانون المتمثل في عدم اإلضرار بالغير  ،لذا فالمتضرر مطالب بإثبات خطأ
المنتج  ،ومن في حكمه كالموزع والمستورد والبائع بالجملة  ،في سلوكه وعدم توخيه اليقظة  ،والحرص والتبصر الموازي لمثله
من المهنيين في مواجهة المدين الذي يفتقد بالضرورة للدراية الضرورية الكافية  ،وتخفيفا للعبء الواقع على المضرور إلثبات خطأ
المنتج ذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبار مجرد تسليم منتوج معيب يكفي إلثبات خطأ المنتج وبالتالي إثارة مسؤوليته  ،وهو ما سار
عليه المشرع الجزائري بنقل عبء اإلثبات من المضرور إلى المحترف وإلزامه بأن ينفي انعدام خطئه أو من هم تحت رعايته أو
رقابته.0
الظاهر من خالل ما تم التطرق اليه وجود صعوبة ف ي إثبات المضرور لخطأ المنتج ونتيجة لذلك افترض القانون الخطأ في جانب
المنتج  ،وفيما يلي بيان لبعض نماذج عن خطأ المنتج:
 1ــــ الخطأ في تصميم المنتوج :يتعلق أساسا هذا الخطأ في الخطأ الفني الناتج عن عدم مسايرة التصميم لما بلغه التقدم العلمي
كعدم التزام صانع الطائرة بتصميم منتوج آمن  ،وصالح للمالحة الجوية وفقا لالستخدام العادي والمتوقع لها  ،ويلتزم المنتج ببذل
العناية الالزمة بوصفه محترفا  ،ويجب عليه بذل كل العناية والحرص كغيره من المحترفين في الظروف نفسها.

2

وتنصب العيوب المترتبة عن خطأ في التصميم  ،في عدم االستخدام الكافي للمواد التي صممت بها المنتجات أو اخفاء أخطار معينة
أو عدم التبصير باالمن الكافي  ،وأغلب القضايا التي يرفعها المتضررين لنقص العناية المطلوبة من المنتج في تصميمه بالدرجة
التي تحقق األمن واألمان لألشخاص واألموال.
 2ــــ الخطأ في صناعة المنتوج  :خطأ المنتج مرتبط أساسا بعملية تصنيع المنتوج بالطريقة التي تجعله معيبا وفي غاية الخطورة
لمن يستخدمه كأن يهمل صانع الطائرة اتخاذ جميع االحتياطات الواجبة لتفادي ظهور أية عيوب في صناعتها وذلك بسوء اختيار
المواد الداخلة في التصنيع أو عن طريق سوء تركيبها ،

 -1كرمي بن سخرية  ،املسؤولية املدنية للمنتج  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،االسكندرية ، 5910 ،ص 09
 -5حممد شكري سرور  ،املرجع السابق ،ص .82
 -0بوحلية بن بومخيس ،القواعد العامة حلماية املستهلك واملسؤولية املرتتبة عنها يف التشريع اجلزائري ،دار اهلدى ،دون طبعة ،عني مليلة ،اجلزائر ، 5999،ص .99-91
 -9أنور طلبة ،الوسيط يف القانون املدين ،ج ،1دار الكتب القانونية ،مصر ،2005 ،ص .588
 -2قادة شهيدة ،املرجع السابق ،ص.164 ،163
 -2يسرية عبد اجلليل ،املسؤولية عن األضرار الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية  ،2007ص .97،96
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وبالتالي البد على المنتج أن يقوم بتجريب منتجاته بالقدر الكافي قبل طرحها في األسواق  ،وإجراء الرقابة عليها من طرف هيئة
تابعة للشركة المنتجة أو هيئة خارجية تتكفل بعملية الفحص والرقابة التقنية.
 3ــــ الخطأ في التحذير  :يلتزم المنتجين للمنتجات ذات الطبيعة المعقدة والتي تتطلب دقة كبيرة في استعمالها  ،أن يصرح بهذه
الطبيعة الخطرة لها  ،وهذا االلتزام بالتحذير هو التزام شخصي يجب على الصانع أو المنتج أو المحترف القيام به بنفسه  ،وال يجوز
أن يتركه للغير أو الموزع وإال عد مهمال إهماال جسيما.

1

 4ــــ الخطأ في مرحلتي التسويق والتوزيع  :وقد تضم مرحلة التوزيع والتسويق التي يقوم بها كل متدخل من غير المنتج األصلي
للمنتوج أخطاء تقوم على أساسها مسؤولية هذا األخير  ،ويتعلق األمر بخطأ في التغليف والتعبئة أو يكون بالتقصير في تخزين
السلعة والمحافظة عليها وفق الشروط التي تتطلب لحفظها وتخزينها.

2

وكذلك قد يتصور الخطأ عند قيا م المنتج بتسليم المنتجات إلى الزبائن بوصفه بائعا وذلك عند عدم مراعاته لقواعد التسليم التي
تقتضي اتخاذ كافة االحتياطات حتى ال يحدث ضرر للشخص الذي يتسلم هذه المنتوجات  0،أما فيما يتعلق باألخطاء التي تنتج عن
تهيئة المنتوج والتخزين المعيب له فإنه يتطلب أن يكون وفقا للشروط التي تسمح بالمحافظة على السلعة ووقايتها من األخطار ،
وهي بالتالي أخطاء ال تحصى وال تعد في هذا المجال خاصة إذا تعلق األمر بتكليف المنتج بعض الوسطاء أو الوكالء عنه للقيام
بعملية التوزيع والتسويق.
وما يمكن استنتاجه مما سبق ذكره أن الثورة الصناعية واآللة أبرزت نقائض نظام المسؤولية المدنية بصفة عامة ومسؤولية المنتج
بصفة خاصة بحيث اتضحت تلك النقائص في بقاء عدد كبير من ضحايا حوادث النشاط االقتصادي والصناعي (المنتجات
والخدمات المعيبة) بدون تعويض وذلك راجع لصعوبة إثبات خطأ المسؤول عن األضرار التي تسببها المنتجات المعيبة  ،حيث
أصبحت المصانع تستعمل بعض المواد الضارة  ،وتصنع وتسوق منتوجات خطيرة كالمواد السامة وبالتالي تتسبب في تلوث
المحيط  ،وتؤثر بالضرورة على صحة األشخاص  ،ومن الصعب جدا على الضحية إثبات خطأ المنتج أو المسؤول باعتبار أن
الضرر من فعل اآلالت والمواد المستعملة والسامة وليس من فعل اإلنسان  ،هذا ما جعل الفقه والقضاء يبحثان عن أسس جديدة لهذه
المسؤولية تحقق حماية أكثر للضحايا  ،ولقد تجلت بوادر ذلك بظهور بعض القوانين المتصلة بالموضوع كالقانون المتعلق بحوادث
العمل في فرنسا الصادر في ، 1505/94/90 :وتالها القانون الخاص بالتعويض عن حوادث المرور الصادر في1050/93/90 :
ثم القانون المتعلق بضحايا اإلصابات بداء فقدان المناعة -AIDS-الناتج عن نقل الدم الملوث الصادر في

4.1001/12/21

وما تجدر اإلشارة إليه في هذا السياق أن الفقه قد أعطى تأويالت جديدة خاصة بنص المادة  1054مدني فرنسي حيث وسع من
مفهوم الخطأ الذي ترمي إليه هذه المادة وافتراضه بصفة قطعية في جانب المنتج ،0وتخفيف عبء اإلثبات عن المضرور كنتيجة
لذلك وهو ما استقر عليه القضاء الفرنسي حيث اعتبر أن مجرد تسليم منتوج معيب يكفي إلثبات خطأ المنتج.

2

 -1حممد شكري سرور ،املرجع السابق ،ص .30
 -5قادة شهيدة ،املرجع السابق ،ص .170
 -0حممد شكري سرور ،املرجع السابق ،ص 36
 -9قادة شهيدة ،املرجع السابق ص .175
 2علي فياليل ،املرجع السابق ،ص،42
 2قادة شهيدة ،املرجع السابق ،ص.176 ،
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ونتيجة لقصور فكرة الخطأ عمد الفقه والقضاء إلى استبدالها بفكرة المخاطر أو تحمل التبعة التي ال تشترط أن يكون الضرر ناشئا
عن انحراف في سلوك محدثه حتى يلزم بالتعويض عنه  ،بل يكفي أن يكون الضرر قد وقع نتيجة نشاطه فيكون أساس المسؤولية
الفعل الضار ال الخطأ  ،فبمجرد حدوث ضرر عن فعل معين تقوم مسؤولية مرتكبه  ،بحيث تكفي عالقة سببية مادية بين النشاط
الذي مارسه المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور.
الفرع الثاني :تحمل التبعة كأساس لمسؤولية المنتج
بعدما فصلنا في الفرع األول في مدلول فكرة الخطأ كأساس قانوني لمسؤولية المنتج  ،سنتطرق من خالل هذا الفرع إلى أساس آخر
لهذه المسؤولية يتمثل في نظرية تحمل التبعة وذلك من خالل اإلشارة إلى مضمون هذه النظرية  ،وكذا تسليط الضوء على كيفية
تنظيم التشريعات لها.
أوال  :مضمون فكرة المخاطر (تحمل التبعة) :ظهرت هذه النظرية في أواخر القرن التاسع عشر بفرنسا ومن أبرز روادها األستاذ
سالي»  «Sallyمن خالل كتابه حوادث العمل والمسؤولية المدنية  ،واألستاذ جوسران »  « Josransفي كتابه المسؤولية عن فعل
األشياء غير الحية  ،اذ اعتبروا أن فكرة الخطأ أثرا من أثار الماضي الذي كانت المسؤولية المدنية فيه تختلط بالمسؤولية الجنائية
وهذه الفكرة لم يعد لها مجال في العصر الحديث الذي ترمي المسؤولية المدنية فيه إلى تحقيق غاية هامة هي تعويض الضرر الذي
لحق المضرور ال إلى توقيع العقوبة على المسؤول  ،لذا يجب هجر فكرة الخطأ واستبدالها بفكرة المخاطر التي ال تشترط أن يكون
الضرر ناشئا عن انحراف في سلوك محدثه حتى يلزم بالتعويض عنه  ،بل يكفي أن يكون الضرر قد وقع نتيجة نشاطه  ،فيكون
أساس المسؤولية الفعل الضار ال الخطأ  ،وفيما يلي نحاول إعطاء تعريف لهذه النظرية وكذا تقديرها وفقا لما جاء به الفقه والقضاء
في هذا المجال.
 1ـــ تعريف نظرية تحمل التبعة  :إن مؤدى هذه النظرية  ،أن كل نشاط يمكن أن ينتج ضررا يكون صاحبه مسؤوال عنه إذا ما
تسبب هذا النشاط في إيقاع ضرر بالغير ولو كان سلوكه غير مشوب بأي خطأ  ،بمعنى ال يشترط أن يكون الضرر ناشئ عن
انحراف في سلوك المنتج حتى يلزم بالتعويض  ،إنما يكفي أن يكون الضرر قد وقع نتيجة نشاطه  ،وبالتالي فإن أساس هذه النظرية
هو الضرر  ،وال تقيم أي وزن للخطأ  ،فالعبرة بالضرر الذي لحق الضحية  ،والذي يجب جبره ما لم يرجع ذلك لخطأ المضرور
نفسه  ،وتكون المسؤولية في ظل هذه النظرية مسؤولية موضوعية تتجاهل تماما سلوك الشخص الذي يتحمل تعويض الضرر الذي
لحق الضحية  ،وانقسم أنصار نظرية تحمل التبعة إلى فريقين  ،فأما - :الفريق األول :فيرى أنها تقوم على أساس الغرم بالغنم،
والتي تقضي بأن من ينتفع بشيء فعليه أن يتحمل مخاطر هذا االنتفاع التي تجعل مخاطر االستغالل الصناعي على الخصوص على
عاتق من يعود عليه ربحه  ،وأما -الفريق الثاني :فيرجع أساس هذه النظرية إلى الصورة العامة لمبدأ تحمل التبعة وهي نظرية
األخطار المستحدثة  ،بمعنى أن من ينشأ بنشاطه في المجتمع مخاطر مستحدثة  ،عليه أن يتحمل تبعته  ،بمعنى أن الحارس عند
استعماله للشيء في نشاط ما فإنه سيحدث أخطارا  ،ومن ثم وجب عليه تحمل النتائج المترتبة على هذه األخطار  ،والحقيقة أن فكرة
المخاطر المستحدثة تقتصر على األشياء الخطيرة  ،كأن تكون لها قوة ذاتية تمكنها اإلفالت من سيطرة حارسها عند استعمالها ،
وهو ما ذهب إليه المشرع المصري إذ تقتصر المسؤولية عن فعل األشياء على األضرار التي تتسبب فيها أشياء تتطلب حراستها
عناية خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية.
 2ـــ تقدير نظرية تحمل التبعة  :ال يمكن نكران التحول الذي أحدثته هذه النظرية في نظام المسؤولية المدنية  ،ومعها مسؤولية
المنتج  ،بحيث يرجع لها الفضل في االهتمام الذي أولته لألطراف الضعيفة في العالقات القانونية القائمة ،
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كالعمال والمستهلكين وغيرهم  ،واستهدافها لتحقيق التضامن االجتماعي الهادف إلى تحقيق توازن بين ضحايا اآلالت والمنتجات
المتحملين غالبا لعيوبها وبين مالكها الغانمين من نشاطها.
ويبدو واضحا أثر هذه النظرية على نظام مسؤولية المنتج  ،ذلك أن فكرة الخطر المستحدث تستدعي أن كل من أوجد شيئا خطرا
بطبيعته أو لعيب فيه  ،نشأ عنه ضرر يلتزم بالتعويض  ،بصرف النظر عما اذا كان مخطئا أو غير مخطئ طالما أن المنتج يحقق
دائما الربح  ،وبهذا تعتبر فكرة المخاطر أكثر توافقا مع المستجدات الحالية التي تؤسس المسؤولية على فكرة الخطأ والتي تلزم
المضرور بإثبات خطأ المنتج وهو إثبات عسير بالنظر إلى تعدد المنتجات وتنوعها  ،فضال عن تعقيداتها المختلفة .
ويرى مؤيدي هذه النظرية أن تشديد مسؤول المنتج يحفزه على العناية باإلنتاج  ،ويدفعه التخاذ الوسائل الكفيلة بالوقاية من أخطاره
 ،يضاف إلى ذلك أن المنتج إذا أطلق دعاية حول المنتوج فالمستهلك يولي له الثقة الكاملة  ،يقبل من أجلها على الشراء منه ،ومن
المنطق أن يتحمل نتائج هذه الثقة التي أوجده ا ،وال ضرر عليه من تحمل هذه المسؤولية.
ولقد كان لهذه النظرية األثر البارز في مسؤولية المنتج  ،غير أنه وبالرغم مما حققته من ضمانات للمضرور فإن ذلك لم يمنع من
وجود مآخذ عليها نوجزها فيما يلي؛ إن هذه النظرية ترتب مساوئ متعددة على المستوى االقتصادي فهي عندما تنتهي إلى تحميل
الشخص كافة األضرار التي تلحق الغير نتيجة نشاطه  ،فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى شل الحياة االقتصادية  ،وتثبيطهم األفراد عن
ممارسة أوجه النشاط ذات المنافع المختلفة والتي تعود على المجتمع بأسره بالفائدة  ،وإن مقتضيات العدالة تقتضي تحقيق نوع من
التوازن بين ما يغنمه المنتج من الشيء  ،وما يترتب عن ذلك الشيء من أخطار شريطة أن يكون هذا التوازن على أساس

معقول1.

ثانيا :نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية المنتج في القانون الجزائري  :قبل تعديل القانون المدني كانت مسؤولية المنتج تثار وفقا
ألحكام المادة  124منه حيث كان على المضرور إثبات أن الضرر الذي حصل له جراء العيب في المنتوج كان بسبب خطأ المنتج
 ،أو في ايطار المسؤولية عن األشياء غير الحية طبقا ألحكام المادة  105ق م ج  ،وهنا خطأ المسؤول مفترض وما على لمضرور
اال اثبات الضرر وعالقة السببية اذا ما توافرت شروط هاته المسؤولية .
لكن بعد التعديل الذي ورد على القانون المدني في سنة  2990أسس المشرع الجزائري لمسؤولية المنتج من خالل نص المادة 149
مكرر بحيث تنص على أنه "يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر عالقة
تعاقدية" .وبهذا فبمجرد إثبات العيب في المنتوج والضرر وعالقة السببية المباشرة بينهما يتقرر حق المضرور في التعويض بقدر
ما لحقه من ضرر  ،ومنه فالمشرع الجزائري قد أقام نظام جديد لمسؤولية المنتج اذ كان أكثر منطقية وتماشيا مع الواقع  ،ذلك أن
حماية مقتني المنتوج ال سيما المستهلك تستوجب مساءلة منتج السلعة المعيبة بغض النظر عن خطئه تماشيا مع عصر العولمة
المتميز بالتكنولوجيا المتطورة  ،كما أنه ال يمكن استبعاد المسؤولية الناشئة عن منتجات ال تعتبر معيبة وفقا للتطور العلمي
والتكنولوجي السائد وقت عرضها  ،وهو ما يعرف بخطر التطور العلمي  2،ألن المستهلك سيجد نفسه بدون حماية من الخطر الذي
ال يظهر إال بعد االستعمال خصوصا في مجال األدوية التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك وبذلك تقوم مسؤولية المنتج
وفقا للمادة  149مكرر من القانون المدني الجزائري بقوة القانون بحيث يكفي أن يسبب المنتوج ضررا دون األخذ بعين االعتبار
سلوك المنتج (السلوك المنحرف للمنتج)  ،وال يمكن لهذا األخير نفي مسؤوليته حتى ولو أثبت قيامه بعملية اإلنتاج على أكمل وجه.

 -1حممد شكري سرور ،املرجع السابق ،ص  ،73حممد عبد القادر احلاج ،املرجع السابق ،ص .951
 -5بوحلية بن بومخيس ،املرجع السابق ،ص .05-01
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المطلب الثاني :الطبيعة القانونية المزدوجة لمسؤولية المنتج
تعتبر مسألة تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية المنتج من المسائل األساسية للوصول إلى نظام قانوني يسري على كل من المنتج
والمتضرر  ،وتزداد أهمية هذه المسؤولية حينما نعلم أنها خضعت لتطور كبير ساهم فيه الفقه والقضاء الفرنسي بشكل كبير ،
فكانت تارة ترتبط باألحكام العامة للمسؤولية بقسميها العقدي والتقصيري  ،وتارة أخرى ترتبط بنظام قانوني خاص ذو طابع موحد
 ،يختلف من حيث شروط قيامه عن تلك الشروط المقررة في القواعد العامة .
لذا سنحاول من خالل هذا المطلب البحث عن هذه الطبيعة القانونية بتقسيمه إلى فرعين نتناول في الفرع األول مسؤولية المنتج
العقدية  ،وأما الفرع الثاني سنخصصه إلى البحث في مسؤولية المنتج التقصيرية.
الفرع األول  :مسؤولية المنتج العقدية
تترتب مسؤولية المنتج العقدية نتيجة إخالل هذا األخير بااللتزامات التي يقررها العقد عموما ال سيما عقد االستهالك 1وتتعلق هذه
االلتزامات بااللتزام بضمان العيوب الخفية وااللتزام باإلعالم .
أوال  :اإلخالل بالتزام ضمان العيوب الخفية  :إن االلتزام بضمان العيوب الخفية منصوص عليه في أحكام القانون المدني باعتباره
الشريعة العامة  ،وكذا أحكام قانون حماية المستهلك  ،وسنتناول فيما يلي هذه األحكام تبعا:
 .1االلتزام بضمان العيوب الخفية في القانون المدني الجزائري  :كون المنتج مسؤوال عن األضرار الناتجة عن عيب في المبيع ،
ويخضع بذلك ألحكام ضمان العيوب الخفية الواردة في المادة  1/030من القانون المدني الجزائري 2.التي تلزمه بضمان العيوب
الخفية الموجودة بالمبيع  ،ولو لم يكن عالما بوجودها  ،فالمنتج يتحمل ضمان العيوب الخفية في عقد البيع .
وتعتبر المادة  1/030من القانون المدني الجزائري عدم اشتمال المبيع على الصفات المتفق عليها عيبا خفيا يلزم المنتج بضمانه
وكذا العيب الذي ينقص من قيمة الشيء أو من االنتفاع به  ،بحسب الغاية المقصودة منه  ،وبمقارنة هذه المادة مع المادة  024من
القانون المدني الجزائري التي تنص على ما يلي" :يلتزم البائع بتسليم الشيء للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع" نالحظ
أن المشرع الجزائري يفرق بين عدم تطابق صفات المبيع المتفق عليها وما يعرف بالتسليم غير المطابق  ،والذي ينتج عنه رفع
دعوى مطابقة والذي يعد متزامنا مع نقل الملكية  ،والعيب الذي ينقص من قيمة الشيء  ،والذي يأتي بعد عملية تسليم المبيع
ويستوجب تحريك دعوى الضمان وهناك فرق بين الدعوتين  ،فدعوى المطابقة ال يمكن إثارتها بعد تسليم المبيع  ،في حين ال يبقى
بعد ذلك أمام المشتري إال دعوى الضمان والذي هو ملزم برفعها في آجالها المنصوص عليها في المادة  050من القانون المدني
الجزائري والمقيد بسنة من يوم تسليم المبيع ، 3.أما عن شروط العيب الخفي الذي يضمنه المنتج فتتمثل فيما يلي:
* أن يكون العيب خفيا وال يعلمه المشتري  ،فإذا كان العيب ظاهرا وقت التسليم فال يضمنه المنتج ألن المشتري يكون قد علم
ورضي به  ،ويطبق نفس الحكم إذا لم يكن ظاهرا  ،ولكن يمكن اكتشافه بالفحص العادي  ،أي الذي ال يستدعي اكتشافه تدخل تقني
مختص ألن قبول المشتري للمبيع مع علمه بالعيب أو إمكان علمه به قرينه على انه علم ورضي به.

4

 1ـ قد يقتين املشرتي املنتوج من اجل ختصصه أو من أجل اعادة بيعه  ،وهنا اليكون للعقد صفة االستهالك  ،ومن مث ال ميكن تطبيق قواعد قانون محاية املستهلك عليه .
 -5تنص املادة  1/030من ق م ج على ما يلي :يكون البائع ملزما بالضمان إذا مل يشمل املبيع على مبيعات اليت تتعهد بوجودها وقت التسليم إىل املشرتي ،أو إذا كان باملبيع
عيب ينقص من قيمته ،أو من االنتفاع به حسب الغاية املقصودة منه حسب ما هو مذكور بعقد البيع أو حسب ما يظهر من طبيعته أو استعماله ،فيكون البائع ضامنا هلذه العيوب،
ولو مل يكن عاملا بوجودها .
 -0واعتربت احملكمة العليا عدم مطابقة املواصفات  ،وعدم وضوح رقم طراز املركبة  ،والعطل يف حمرك السفينة  ،عدم اشتمال املنتوج على امل واصفات املنصوص عليها يف العقد واليت
تعهد البائع بوجودها وقت التسليم  ،عيوبا خفية يلتزم املنتج بضماهنا قادة شهيدة ،املرجع السابق ص 195
 -9حسني بن الشيخ ملوى ،املنتقى يف عقد البيع،دراسة فقهية قانونية قضائية،دار هومة ،اجلزائر ،2005،ص ،921 ، 990
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* أن يكون العيب مؤثرا  ،والعيب المؤثر الموجب للضمان هو العيب الذي يقع في مادة الشيء اذ معيار العيب هنا موضوعي
محض  ،وتتجلى موضوعية هذا المعيار في نص المادة  030ق م ج سالفة الذكر  ،وذلك بنصها "  .......أو اذا كان بالمبيع عيب
ينقص من قيمته  ،أو من االنتفاع به بحسب الغاية المقصوده منه حسبما هو مذكور بعقد البيع  ،أو حسبما يظهر من طبيعته أو
استعماله "  ،فالمشرع الجزائري يطلب درجة كافية من الجسامة للعيب الخفي لكي يعد مؤثرا وموجبا للضمان ودرجة الجسامة
هذه تقوم على اساس وقوع العيب على مادة الشيء فتنقص من قيمته او تحد من منفعته .
* أن يكون سابقا عن التسليم  ،يجب أن يكون العيب موجودا في المبيع قبل التسليم فإذا وجد بعد التسليم فال يلتزم بضمانه.

1

وعليه فإذا ما توافرت هذه الشروط فانه يحق للمشتري الذي أصابه ضرر نتيجة عيب في السلعة أن يطالب بالتعويض سواء كان
المنتج عالما أو غير عالم بالعيب الخفي  ،فتستند هذه الفكرة إلى افتراض الخطأ من جانبه والتعويض الذي يلتزم به المنتج في
ضمان العيوب الخفية يختلف بختالف جسامة العيب من عدمها  ،وفي ذلك تميز المادة  051من القانون المدني الجزائري 2بين
حالتين :
* إذا كان العيب جسيما  ،بحيث بلغت جسامته حدا لو علم به المشتري وقت البيع ما تم التعاقد  ،وهنا يكون لهذا األخير المطالبة
بالتعويض على أساس نص المادة  030من القانون المدني الجزائري المتعلقة بضمان االستحقاق الكلي  ،والتي تحدد مشتمالت
التعويض فيها بقيمة المبيع وقت اكتشاف العيب وكذا الثمار التي يردها المشتري للمالك والمصاريف النافعة والكمالية  ،ومصاريف
الدعوى والتعويض عن كل ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة .
* إذا لم يكن العيب جسيم ،أي العيب الذي لو علم به المشتري لما أحجم عن إبرام العقد ،وهو ليس بالعيب التافه الذي يتسامح فيه
طبقا للعرف ،فليس للمشتري الحق في االختيار السابق كما في حالة العيب الجسيم وله فقط حق المطالبة بالتعويض عن الضرر
الذي لحقه بسبب وجود العيب في المبيع 0.ونشير في األخير إلى أن االلتزام بالضمان في أحكام القانون المدني ليس من النظام العام
وبالتالي يجوز لألطراف االتفاق على زيادته أو إنقاصه أو إسقاطه شرط أن يكون البائع حسن النية.
.2االلتزام بضمان العيوب الخفية في قانون حماية المستهلك  :لقد فرض المشرع على عاتق المنتج التزام يترتب عند اإلخالل به
تعويض األضرار التي سببتها منتوجاته المعيبة للمستهلك  ،فالمشرع الجزائري ومن خالل قانون حماية المستهلك ومراسيمه
التنفيذية له أقر ضمانا قانونيا خاصا بالمستهلك يلتزم به المنتج في مواجهته  ،وفي ذلك تنص المادة  90من قانون حماية المستهلك
على أنه " يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة لالستهالك مضمونة  ،يتوافر فيها االمن بالنظر الى االستعمال المنتظر منها ،
وأن ال تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه "  ،وفي ذات السياق نصت المادة  10من نفس القانون بقولها " يستفيد كل
مقتني ألي منتوج  " ......مما يفهم منه عدم حصر الحماية في مجال الضمان القانوني بالمستهلك العادي الذي يقتني المنتوج إلشباع
حاجياته الشخصية (المفهوم الضيق للمستهلك) وإنما عبارة مقتني ألي منتوج جاءت في ايطار حماية المضرور بغض النظر عن
صفته سواء أكان مستهلكا عاديا أو متخصصا أو مشتريا  ،ونرى في ذلك اضفاء أكثر حماية لفئة المضرورين  ،ال سيما واقتناء
منتوجات معيبة ليس بالهدف المنشود من مقتنيه  ،فضال عن االضرار الحاصلة له في ظل هذا التطور التكنولوجي الهائل وأثره
في مجال المنتجات المتنوعة والمعقدة في ان واحد .

 -1خليل امحد حسن قدادة ،الوجيز يف شرح القانون اجلزائري ،عقد البيع ج  ،9ديوان املطبوعات اجلامعية ط  ،5992، 9ص .133
- 5تنص املادة  ،091من ق م ج " إذا اخرب املشرتي البائع بالعيب املوجود يف املبيع يف الوقت املالئم ،كان له احلق يف مطالبة بالضمان ،وفقا للمادة .032
 -0عوملي مىن ،املرجع السابق ،ص .10
492

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

ثانيا :اإلخالل بالتزام اإلعالم (قبل التعاقد) :قد يكون المنتوج خاليا من أي عيب ،لكن استهالكه أو استعماله ينطوي على بعض
المخاطر  ،ومن ثم يقع على المنتج بصفته مهني إخطار مستهلكيه وإعالمهم باإلخطار الكامنة فيه  ،وإرشادهم إلى االحتياطات
الواجبة اتخاذها  ،وطريقة االستعمال الالزمة لتفادي هاته األخطار  ،وتتضمن المنتجات الخطرة ثالث أنواع:
* منتجات خطيرة بطبيعتها  ،بحيث ال يمكن إن تنتج إال كذلك حتى تفي بالغرض المقصود منها ،كمواد التنظيف السامة  ،والمواد
الكيميائية وغيرها.
*منتجات خطيرة لتعقيد استعمالها أو دقتها ،كاألجهزة الكهربائية التي يقتضي استعمالها عناية خاصة.
* منتجات تكون خطيرة في ظروف معينة كاألدوية والمواد القابلة لالشتعال.
هذا وعرف المشرع الجزائري المنتوج الخطير في الفقرة  14من المادة  90من قانون حماية المستهلك بقولها " منتوج خطر :
كل منتوج ال يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون "  ،أي ال يلبي الرغبة المشروعة للمستهلك من خالل توفير مستوى عالي من
الحماية لصحته وسالمته  ،وال يشكل أي خطر في استعماالته العادية أو الممكن توقعها  ، 1ويفهم من ذلك أن المشرع ال يفرق بين
المنتوج المعيب والخطير اذ قد يكون المنتوج خطرا ويستجيب لمفهوم المنتوج المضمون  ،كما هو الحال بالنسبة للمبيدات التي
تكون مضمونة اذا ما استعملت حسب ما هو محدد لها  ،وفي هذا اإلطار أورد القضاء الفرنسي أمثلة عديدة عن المنتجات الخطرة
فاعتبر مثال إهمال صانع الخراطيش إعالم الزبون بتدابير الحماية الالزمة إخالال بواجب اإلعالم.
وينطوي التزام المنتج في هذا المجال على توضيح الطريقة الصحيحة الستعمال المنتوج واالحتياطات الواجب اتخاذها عند
استعماله  ،والتحذير من مخاطر عدم التقييد بها  ،وإبراز مخاطر المنتوج وطريقة الوقاية منه بشكل ظاهر  ،بحيث يجذب انتباه
المستعمل على الفور.
هذا ويجد االلتزام باإلعالم أساسه في القانون المدني الجزائري كالتزام خاص بالبائع يستفيد منه المشتري بموجب أحكام المادة
 001والمادة  002منه  ،بحيث يجب على البائع أن يصرح بحقيقة المبيع بوصفه وصفا نافيا للجهالة كافيا الن يرسم الشيء في
ذهن المشتري رسما يغني عن الرؤية.

2

كما يجد االلتزام باإلعالم أساسا أخر له ،في قانون حماية المستهلك  ،كالتزام يستفيد منه المستهلك في مواجهة المهني  ،بحيث
نصت المادتين  0و 4منه على التزام المنتج بإعالم المستهلك  ،ويتضمن هذا االلتزام بإعالم ما يا يلي:
* المواصفات القانونية والتنظيمية للمنتوج أو الخدمة.
* المقاييس المعتمدة.
* مدى استجابته للرغبات المشروعة للمستهلك.
* طبيعته ،وصنفه  ،ومنشئه  ،ومميزاته األساسية وتركيبه وهويته وكمياته.
في حين نصت المادة  13من قانون حماية المستهلك وقمع الغش على ما يلي" :يجب على كل متدخل أن يعلم أن المستهلك بكل
المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الرسم ووضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة ".
ما يمكن مالحظته من كل ما سبق هو أن االلتزام باإلعالم في قانون حماية المستهلك والنصوص التطبيقية له يجد أساسه في االلتزام
بضمان السالمة(،)1
 1ـ تنص املادة  90يف فقرهتا  10من قانون محاية املستهلك وقمع الغش على أنه " واملنتوج املضمون هو كل منتوج يف شروط استعماله العادية أو املمكن توقعها مبا يف ذلك املدة
ال يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا حمدودة يف أدىن مستوى تتناسب مع استعمال املنتوج وتعترب مقبولة بتوفري مستوى محاية عالية لصحة وسالمة األشخاص
 -5عوملي مىن ،املرجع السابق ،ص .59
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ذلك أن متطلبات تحقيق ضمان سالمة المشتري السيما المستهلك توجب على البائع ليس فقط تسليم مبيع خاليا من كل عيب  ،وإنما
توجب عليه أيضا إحاطته علما بما ينطوي عليه المبيع من أخطار  ،ولفت نظره إلى كل االحتياطات الواجب اتخاذها لتجنبها.
وعلى ذلك النهج سارت التشريعات الحديثة السيما القانون الفرنسي الذي أولى اهتماما لفكرة االلتزام بضمان السالمة وع ّدها
االلتزام األساسي الذي يتفرع عنه االلتزامات األخرى في عقد البيع بما فيها االلتزام باإلعالم  ،فأوجب أن تنطوي المنتجات
والخدمات على ضمانات السالمة المرتقبة قانونا  ،وأن ال تؤدي إلى اإلضرار بصحة األشخاص سواء في حاالت االستعمال
المألوف لها  ،أم في الحاالت األخرى التي تدخل عادة في توقع ذوي المهن(.)2
هذا وبالرجوع إلى التشريع الجزائري فإنه لم يكن صريحا ليقول أن األساس القانوني لاللتزام باإلعالم هو االلتزام بضمان سالمة
المستهلك  ،غير أنه وباستقراء النصوص التشريعية والتنظيمية( ،)0والتمعن فيها  ،نجد وأن مشرعنا يشير إلى ضمان سالمة
المستهلك من خالل ضرورة أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص النتائج المرجوة منه  ،وأن يقدم المنتوج
وفق مقاييس تغليفه  ،وأن يذكر مصدره وتاريخ صنعه  ،والتاريخ األقصى لالستهالك وكيفية االستعمال  ،واالحتياطات الواجبة
وغيرها  ،هذا فضال عن إلزامية تنوير إرادة المستهلك من خالل الخصائص األساسية للمنتوج السيما طبيعته ومنشأه ومميزاته
وكمياته.
وعلى ذلك فيجب أن تنطوي المنتجات سواء أكانت سلعا أو خدمات على ضمانات السالمة ضد كل األضرار التي يمكن أن تمس
سالمة المستهلك سواء كان ذلك بخلوها من العيوب  ،أو باشتمالها على جميع المعلومات التي توضح مخاطرها وكيفية الوقاية منها.
وفي هذا الصدد يمكن القول أن االلتزام بضمان السالمة كأساس لاللتزام باإلعالم يرتبط أساسا بفكرة المسؤولية  ،ذلك أن الحكمة
من تقرير هذا األساس القانوني لاللتزام باإلعالم يتجسد في كون االلتزام بالسالمة ال يتم الوفاء به إال إذا تحققت النتيجة  ،وهي
السالمة الجسدية للمستهلك  ،وفي غير هاته النتيجة يكون المنتج السيما مسؤوال عن األضرار الحاصلة بغض النظر عن تقصيره
في اإلعالم من عدمه  ،ومن ثم فيجب على المدين باإلعالم (المنتج) أن يتوقع كل الحوادث التي تعترض التنفيذ العادي والصحيح
للعقد  ،وال يمكنه رفع مسؤوليته إال بتوافر السبب األجنبي  ،ونرى في ذلك الحماية الكافية للمستهلك كونه يفتقد للكفاءة الفنية
والمالية  ،وبالمقابل ال يضر المهني باعتباره يتوافر على الخبرة الفنية واالقتصادية.

4

وعلى العموم وإجماال لما تم ذكره يبدو أن العالقة بين أحكام القانون المدني وأحكام قانون حماية المستهلك فيما يخص االلتزام
باإلعالم هي عالقة تكاملية توافقية هدفها حماية المستهلك أو المتضرر بالدرجة األولى.
الفرع الثاني :مسؤولية المنتج التقصيرية
تقوم مسؤولية المنتج التقصيرية على أساس الضرر الناتج عن اإلخالل بااللتزام الذي يفرضه القانون  ،ويتعلق األمر بالتزام عدم
اإلضرار بالغير  ،والمقصود بالغير هو من ال يرتبط ب المسؤول عن الضرر بأي عالقة أو رابطة عقدية ،ومثال ذلك ،إصابة شخص
آخر بأمراض قلبية جراء االستعمال المفرط للهاتف النقال  0،ويعتبر المنتج مسؤوال في الحاالت التالية:

 - 1يقصد بضمان السالمة أن املهين السيما البائع  ،يقع عليه التزام بسالمة املستهلك  ،وذلك بضرورة توقع وختيل احلادث املستقبلي الذي يرتب ضررا له جراء استعمال املنتوج ،
فضال عن االلتزام بالتصرف من أجل منع حدوث الضرر أو على األقل جتنب آثاره  ،ومن مث فعليه أن يتخذ كل االحتياطات واإلجراءات الالزمة ملنع وقوع احلادث الضار .
عايد فايد عبد الفتاح فايد ،االلتزام بضمان السالمة يف عقود السياحة  ،دار الكتب القانونية ،مصر ،5919 ،صن 52 ،وما بعدها.
 - 5عبد القادر أقصاصي ،االلتزام بضمان السالمة يف العقود ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،5919 ،ص 120
 - 0املواد  90و 19و 11من قانون  90/90املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش وكذا أحكام املرسوم التنفيذي  039/10املتعلق بكيفيات إعالم املستهلك.
 9ـ محرالعني عبدالقادر  ،االلتزام بالتبصري املستنري الية حلماية املستهلك  ،اجمللة األكادمية للبحوث القانونية والسياسية  ،اجمللد الثاين  ،العدد  ، 90السنة  ، 5919ص 205
 -2سامل حممد رديعان العزاوي ،مسؤولية املنتج ،يف القوانني املدنية واالتفاقيات الدولية ،ط  ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،5999 ،ص .512 ، 512
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*عدم اتخاذ االحتياطات المادية الالزمة  ،في التعبئة أو التغليف أو عملية اإلنتاج أو التجهيز أو التسليم أو الصناعة.
*عدم االلتزام بالضوابط الفنية المعروفة في مجال اإلنتاج.
*إهمال التحقق من سالمة المواد األولية الداخلة في صناعة المنتوج.
*التقصير في واجبات الحيطة  ،وطرح المنتوج قبل إجراء الكشف عليه من هيئة خارجية  ،بارتكاب األخطاء الفنية بعدم مراعاة
األصول العملية والضوابط المعروفة في مجال اإلنتاج.
*عدم تطوير المنتجات بما يتفق واالكتشافات الجديدة.
وعلى هذا فإن المشرع قد منح للمتضرر عدة خيارات لرفع دعواه على المنتج الستيفاء التعويض المناسب  ،ففي كل األحوال تثار
مسؤولية المنتج عن أفعاله الشخصية أو باعتباره حارسا لألشياء.
أوال :مسؤولية المنتج عن أفعاله الشخصية :تنص المادة  124من القانون المدني الجزائري والمعدلة بموجب القانون 91/90
على ما يلي " :كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه  ،ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض " .فيتضح
من نص هذه المادة أن الشخص الذي سبب ضررا للغير بخطئه يلزم بجبره  ،وبالتالي فهي مسؤولية أساسها الخطأ الواجب اإلثبات
 ،فعلى المضرور إذا استند في دعواه على هذا األساس أن يثبت خطأ المنتج وهو عبء عسير االثبات  ،ومن شروط قيام مسؤولية
المنتج في هذا المقام الخطأ  1،وهو االنحراف عن سلوك الرجل العادي  ،أو اإلخالل بواجب قانوني عام وهو معيار موضوعي
ويتكون من ركنين  ،ركن مادي  ،وهو التعدي بحيث يسبب الشخص بفعله ضررا للغير ،نتيجة اإلخالل بواجب قانوني سواء سلبا
أو إيجابا  ،ركن معنوي  ،وينطوي على اإلدراك والتمييز  ،وهو إسناد الفعل للشخص الذي ارتكبه  ،بحيث تنص المادة  120من
القانون المدني المعدلة سنة  2990على ما يلي " :ال يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو إهمال منه أو عدم
حيطته إال إذا كان مميزا ".
وبالتالي يقتضي رجوع المضرور على المنتج بمقتضى نص المادة  124من القانون المدني في حالة وقوع المنتج في خطأ
صناعة أو تعبئة المنتوج وأن يتم اثبات هذا الخطأ وهو أمر ليس باليسير على المضرور ال سيما اذا كان المنتوج معيبا بسبب
أخطاء فنية كعيوب التصميم والبرمجة وغيرها.
كما يشترط لقيام مسؤولية المنتج حصول ضرر لمقتني المنتوج  ،والضرر يجب أن يكون أكيدا ومباشرا  ،وهو الضرر بمعناه العام
المتمثل في األذى الذي يصيب الشخص – المتضرر -في ماله أو جسده  ،أو في مصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه  ،كما
يشترط تحقق العالقة السببية بين الخطأ والضرر 2أي أن يكون الضرر ترتب كنتيجة مباشرة للفعل الضار  ،بمعنى أن تتوفر بين
الخطأ والضرر عالقة سببية  ،فإذا توفرت هذه الشروط التزم المنتج بتعويض كامل الضرر  ،وال يمكن نفي مسؤوليته إال بإثبات
السبب األجنبي.
ثانيا :مسؤولية المنتج على أساس حارس لألشياء  :بما أن المنتوج شيء مادي فيمكن أن تقوم مسؤولية المنتج على أساس المادة
 105من القانون المدني الجزائري بوصفه حارسا للمنتوج  ،فال يتطلب من المضرور إثبات خطأ الحارس اذ أساس هاته المسؤولية
هو الخطأ المفترض .وشروط هذه المسؤولية تكمن فيما يلي:

 -1حممد صربي السعدي ،شرح القانون املدين ،مصادر االلتزام ،الواقعة القانونية ،ط ،5ج ،5دار اهلدى ،اجلزائر  ،5999ص .03، 53
 -5علي علي سليمان ،النظرية العامة لإللتزام ،مصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري  ،ط  ، 2ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،5992 ،ص .101
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 .1وجود شيء في حراسة شخص وتسببه في ضرر للغير  :بحيث تشمل الحراسة األشياء المعيبة وغير المعيبة سواء أكانت تلك
األشياء خطيرة أو غير خطيرة بطبيعتها وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا 1وهذا التمييز له أهمية من حيث أساس هذه
المسؤولية فمسؤولية الحارس قائمة في جميع الحاالت كلما سبب الشيء ضررا للغير.
 .2أن يكون للمسؤول صفة الحارس  :الحراسة ال تعني الملكية  ،فالحارس في القانون الجزائري هو الحائز أي كل شخص له
قدرة االستعمال والتسيير والرقابة  2،فالمسؤولية ال تقع دائما على عاتق الحارس القانوني أي مالك الشيء بل تنتقل إلى من له سلطة
التسيير والتوجيه والرقابة  ،ويدخل في هذا المعنى مستأجر اآللة " ،واألصل أن المالك الحقيقي هو الحارس للشيء حتى يثبت
انتقال الحراسة بكل مظاهرها للغير.0
وما يمكن استنتاجه أن للمتضرر الخيار في رفع دعوى التعويض على أساس المادة  124من القانون المدني الجزائري فيقع عليه
عبء إثبات خطأ المنتج  ،ويصعب عليه اإلثبات كما سبق اإلشارة لذلك  ،أو على أساس المادة  105فيقع عليه عبء إثبات صفة
الحارس في المنتج  ،وأن له سلطة االستعمال والتسيير والرقابة  ،وال يشترط أن يثبت بأن المنتوج معيب ألنه حتى ولو استطاع
المنتج أن يثبت أن الشيء ليس به عيب فالخطأ مفترض في الحراسة بقوة القانون.
وعلى العموم وما يمكن قوله في هذا الصدد ان ايطار المسؤولية التعاقدية التي تنتج عن المنتجات المعيبة تكاد تنحصر في وجود
عقد صحيح بين منتج ومتضرر بغض النظر عن صفته سواء أكان مستهلكا عاديا او متخصصا أو يشتري إلغراض تجارية  ،وفي
غير العالقة التعاقدية وهو األمر الغالب فان الطابع التقصيري لمسؤولية المنتج هو النظام الذي يغطي فئة واسعة من المضرورين
جراء استهالك منتوجات معيبة  ،ال سيما وهؤالء المستهلكين النادر ان تربطهم عالقة تعاقدية مع المنتج  ،ومن ثم فان اعمال
قواعد المسؤولية التق صيرية بأحكامها الخاصة في مجال المنتجات المعيبة من شانها اضفاء اكبر حماية لفئة المستهلكين الذين ال
تربطهم عالقة تعاقدية مع المنتج  ،فضال عن التعويض في مجال هاته المسؤولية والذي يشمل الضرر المباشر المتوقع وغير
المتوقع وهذا بخالف المسؤولية العقدية والتي ينحصر فيها التعويض عن الضرر المباشر المتوقع فقط .
المبحث الثالث:التعويض عن ضرر المنتوجات المعيبة
متى توافرت شروط مسؤولية المنتج المنصوص عليها في المادة  149مكرر من القانون المدني الجزائري  ،ينشأ للمضرور الحق
في التعويض إذا ثبت أن الضرر الذي لحقه كان نتيجة عيب في المنتوج  ،ويمارس هذا الحق عن طريق دعوى المسؤولية التي
يرفعها على المنتج بصفته الملتزم بتعويض األضرار التي سببتها منتجاته المعيبة إذا أثبت العيب في المنتوج والضرر والعالقة
السببية بينهما  ،ويمارس هذا الحق كما سبق بيانه عن طريق دعوى المسؤولية يرفعها على المنتج بصفته الملتزم بالتعويض عن
األضرار الناجمة من فعل المنتجات المعيبة  ،وسنحاول من خالل هذا المبحث التطرق إلى كيفية التعويض عن األضرار من خالل
تقسيمه إلى مطلبين  ،نتناول في المطلب األول كيفية تحديد المسؤول عن التعويض أما المطلب الثاني كيفية الوفاء بالتعويض
وطرقه.

 -1سامل حممد ريعان العزاوي  ،املرجع السابق ،ص 559
 -5علي علي سليمان ،املرجع السابق ،ص .112-110
 -0عوملي مىن ،املرجع السابق ،ص. 31
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المطلب األول :تحديد المسؤول عن التعويض
يواجه القاضي المختص بدعوى التعويض عن األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة إشكالية تحديد الشخص المسؤول عن
التعويض فإذا كان هذا المسؤول هو المنتج حمله القاضي عبء دفع التعويض للمضرور  ،وإذا كان المسؤول غير معروفا تتحمل
الدولة هذا العبء.
وستكون هاتين الحالتين محل دراستنا من خالل هذا المطلب الذي نقسمه إلى فرعين :نشير في الفرع األول إلى الحالة التي يكون
فيها المنتج هو المسؤول عن التعويض  ،أما الفرع الثاني فنشير فيه إلى الحالة التي تكون الدولة هي المسؤولة عن ذلك.
الفرع األول  :المنتج هو المسؤول عن التعويض
تنص المادة  152من ق.م.ج على ما يلي  ":إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون  ،فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل
التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزام أو للتأخر في الوفاء به
 ،ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول غير أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد ،
فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد".
وأضاف القانون رقم  19-90المعدل والمتمم للقانون المدني المادة  152مكرر التي تحدثت عن نوع أخر من األضرار القابلة
للتعويض التي تنص على أنه " :يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة".
ونصت المادة  101من ق.م.ج المعدلة كذلك بالقانون السالف الذكر على مايلي " :يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي
لحق المصاب طبقا ألحكام المادتين  152و  152مكرر مع مراعاة الظروف المالبسة  ،فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى
التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خالل مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير " .وبناءا على هاته
النصوص فإن التعويض في مسؤولية المنتج يشمل ما يأتي:
أوال :تعويض الضرر المباشر  :المبدأ العام في المسؤولية المدنية عقدية كانت أم تقصيرية يقضي بعدم التعويض عن األضرار
غير المباشرة مهما كانت جسامة الخطأ الذي ارتكبه المسؤول  ،أما األضرار المباشرة فيجب التعويض عنها حاال أو مستقبال ما
دامت محققة الوقوع  1 ،ومعيار التفرقة بينهما يكمن في وجود عالقة السببية بين فعل المسؤول وما نجم عنه من ضرر للمضرور
فكلما توفرت هذه العالقة بحيث يصبح الضرر نتيجة حتمية أو معرضة للخطأ نكون أمام ضرر مباشر  ،وإذا تخلفت نكون بصدد
ضرر غير مباشر  ،إال أن األمر ليس بهذه السهولة لذلك فالمعيار الذي أورده المشرع الجزائري في المادة  1/152من القانون
المدني بأن الضرر المباشر يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو التأخر في الوفاء به  ،فإذا لم يستطع الدائن أن يتوخاه ببذل
الجهد المعقول وهو معيار غير كاف  ،وعلى القاضي أن يأخذ به على سبيل االستدالل أو االسترشاد فقط  ،ويبحث عن معيار أخر
حسب طبيعة وظروف النزاع المعروض عليه.
ثانيا :تعويض الضرر المباشر المتوقع والغير متوقع  :يختلف مقدار التعويض عن الضرر المباشر في المسؤولية العقدية عنه في
المسؤولية التقصيرية  ،ذلك أن المدين في المسؤولية العقدية ال يلتزم كقاعدة عامة بتعويض كل الضرر المباشر وإنما يقتصر
التزامه على تعويض الضرر المباشر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد  ،إال في حالة ارتكابه غشا أو خطا جسيم فإنه يسأل
عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع  ،أما في مجال المسؤولية التقصيرية يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر المتوقع
وغير المتوقع ،

 -1حممدعبد القادر احلاج  ،املرجع السابق  ،ص .139
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وفي هذا الصدد فإن المشرع الجزائري قد أخذ بما جرى به العمل في القضاء الفرنسي بمساءلة المنتج والموزع بافتراض علمه
بالعيب أو سوء نيته أو خطئه الجسيم والتزامه بكافة التعويضات عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع الناجم عن عيب المبيع
إلخالله بالتزام ضمان العيوب الخفية حيث افترض المشرع علمه بالعيب.

1

هذا يعني أن المنتج في هذه الحالة قد ارتكب خطأ تقصيريا ويخرج بالتالي من مجال التعاقد ،ويتعين أن تطبق عليه أحكام المسؤولية
التقصيرية  ،لذلك الرأي الغالب في الفقه أن يكون حكم المسؤولية العقدية في حالة الغش أو الخطأ الجسيم حكم المسؤولية التقصيرية
 ،أي ضرورة األخذ بالمسؤولية التقصيرية كتنظيم موحد لمسؤولية المنتج ولو كانت تربطه بالمضرور عالقة تعاقدية.

2

ثالثا :تعويض المتضرر عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب  :يشتمل الضرر المباشر على عنصرين أساسيين هما الخسارة
التي لحقت المتضرر والكسب الذي فاته  ،ولذا يجب أن يشملهما التعويض ليكون جابرا لكل هذه األضرار ويعتمد القاضي على
هذين العنصرين في تقدير التعويض  ،وإال كان حكمه مخالفا للقانون  ،ويثار التساؤل هنا عن مدى تأثير جسامة خطأ المسؤول في
تقدير التعويض؟ ففي نطاق المسؤولية التقصيرية ال يجوز للقاضي أن يأخذ في اعتباره جسامة الخطأ أو تفاهته عند تقدير
التعويض ألن الخطأ ركن في قيام المسؤولية  ،وكلما توافر عنه الضرر وجب التعويض عنه حسب جسامة الضرر  ،فيكون تقدير
التعويض على أساس الضرر ال على أساس الخطأ.
أما في المسؤولية العقدية قد أخد المشرع بجسامة الخطأ بعين االعتبار وساوى بين الخطأ الجسيم والغش  ،رغم أن الغش يقوم على
سوء النية  ،بينما الخطأ مهما كان جسيما ال يتضمن سوء النية  ،فألزم المدين الذي يرتكب غشا أو خطأ جسيما بالتعويض حتى على
الضرر غير المتوقع .
رابعا :تعويض الضرر المعنوي :قد يتمثل الضرر في مصلحة غير مالية للمضرور وهو ما يصطلح على تسميته بالضرر المعنوي
وهو بهذا المفهوم األذى الذي يلحق الشخص في سمعته أو شرفه أو عاطفته  ،ويشمل اآلالم الجسيمة الناتجة عن إصابات جسمانية ،
واآلالم النفسية الناتجة عن وجود عاهة أو تشوهات نتيجة الحادث ومختلف اآلالم العاطفية الناتجة عن الشعور بالقلق والحزن الناتج
عن االعتداء على الشرف والسمعة.
ولقد استقر القضاء في الجزائر على تعويض مختلف أنواع الضرر المعنوي سواء كانت العالقة بين المضرور والمسؤول عقدية أم
تقصيرية  ،رغم أن ق.م.ج ،لم ينص على ذلك صراحة  ،ولكن باستقراء نص المادة  124منه الذي جاء فيها لفظ الضرر عاما
واستنادا كذلك إلى المادة  4/3من ق.إ.ج التي تنص على أنه " تقبل دعوى المسؤولية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو
جسمانية أو أدبية "...يتبين لنا أن قبول الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية يكون عن كافة أنواع الضرر الجسماني أو
المعنوي.
هذا ولقد كرس المشرع الجزائري من خالل القانون  19/90السالف الذكر المعدل والمتمم للقانون المدني مبدأ يشمل التعويض عن
الضرر المعنوي من خالل نص المادة  152مكرر منه ،ويستخلص من نص هذه المادة أنها قصرت الضرر المعنوي على المساس
بالحرية والشرف والسمعة ،واستقر كذلك القضاء الفرنسي على تعويض أقارب الضحية المتوفاة عن الضرر المادي والمعنوي من
حزن وأالم لفقدانه وهو ما يعرف بضرر االرتداد أو انعكاس الضرر المعنوي الذي يصيب الغير باالرتداد.

0

 -1حممدعبد القادر احلاج  ،املرجع السابق  ،ص.132
 -5حممد شكري سرور ،املرجع السابق ،ص .31
 -0حممد عبد القادر احلاج  ،املرجع السابق  ،ص .195
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الفرع الثاني  :الدولة هي المسؤول عن التعويض
تنص المادة  149مكرر 1من القانون المدني الجزائري والمستحدثة بموجب القانون  19/90على ما يلي " :إذا انعدم المسؤول عن
الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر "  .يتضح من خالل هذا النص أنه إذا لم يعرف
المسؤول عن األضرار التي تسببها المنتجات ولم يتدخل فعل المضرور في إحداثها فإن الدولة هي التي تتكفل بكافة التعويضات ،
من هذا المنطلق سنتطرق فيما يلي إلى شروط تكفل الدولة بالتعويض والى أساس هذا التعويض.
أوال .شروط تكفل الدولة بالتعويض  :لقد حددت المادة  149مكرر 1السالفة الذكر شروط تكفل الدولة بالتعويض إذا ما انعدم
المسؤول عن الضرر وتتعلق أساسا بالشروط المتعلقة بالضرر والشروط المتعلقة بالمضرور وسنتناولها تباعا لتفصيل النقاط
التالية.
 .1الشروط المتعلقة بالضرر  :وذلك بأن يكون الضرر جسمانيا أي متعلق بجسم اإلنسان كإصابته بعاهة مستديمة من جراء فعل
المنتوج المعيب فتتكفل الدولة في هذه الحالة بتعويضه  ،والمالحظ أن المشرع الجزائري ومن خالل نص المادة  149مكرر 1من
القانون المدني قد أغفل أو أستبعد األضرار المعنوية التي قد تصيب األشخاص واقتصر على األضرار الجسمانية فقط هذا من جهة
 ،ومن جهة أخرى  ،يشترط أن ال يكون للمتضرر يد في حصول الضرر بحيث يكون العيب في المنتوج هو السبب الرئيسي
إلحداثه  ،ويكون لهذا العيب دورا ايجابيا في حدوثه  ،أما إذا لعب المتضرر دورا سلبيا مثل الحالة التي يكون فيها الضرر ناتجا عن
سوء استعمال أو استهالك المنتوج وليس العيب فيه  ،كما في الحالة التي ال يتخذ المضرور فيها االحتياطات الالزمة عند استعماله
أو استهالكه أو لم يتبع اإلرشادات والتوجيهات الالزمة لذلك مما يؤدي إلى إصابته بأضرار جسمانية فال تتكفل الدولة فيها
بالتعويض  ،ألن المتضرر يكون قد ساهم بخطئه سواء بإهماله أو تقصيره في حدوث الضرر ويترتب نفس الحكم إذا كان للعيب في
المنتوج دورا ايجابيا لكن الضحية ساهم في إحداث الضرر.

1

.2الشروط المتعلقة بالمسؤول  :سبق وأن ذكرنا بأن المشرع ومن خالل المادة  149مكرر 1من القانون المدني اشترط انعدام
المسؤول عن الضرر كي تتكفل الدولة بالتعويض وهنا نميز بين حالتين  :الحالة األولى تتمثل في جهل المسؤول عن الضرر ،
فالدولة تتولى التعويض هنا بحيث ال يمكن معرفة منتج المنتوج المعيب  ،مثل قضية المصل التي طرحت أمام محكمة وهران والتي
لم يعرف منتجها الحقيقي لحد اآلن  ،حيث تبين أنه منتوج مقلد  ،أما الحالة الثانية فتتجلى في كون المنتج معلوم ولكنه غير مسؤول
عن الضرر  ،فهنا يتمكن المنتج التخلص من المسؤولية وبالتالي عدم التعويض  ،وذلك بأن ينفي عالقة السببية بين الضرر وعيب
المنتوج عن طريق إثبات السبب األجنبي  ،كالقوة القاهرة أو خطأ الغير وبالتالي تتكفل الدولة بالتعويض عما أصاب المتضرر.
لكن هناك من يرى خالف ذلك فيحمل المنتج مسؤولية التعويض ال الدولة حيث أنه في الحاالت التي يظل فيها سبب الحادث مجهوال
 ،ألنه يقع بين عدة احتماالت كلها جائزة  ،بحيث يصعب تحديد ما إذا كان سبب الحادث هو عيب في المحتويات نفسها أو عيب في
المنتوج أو خطأ المضرور  ،فالمنتج هو الذي يجب أن يتحمل التعويض  ،فهذه هي التكملة المنطقية لمسؤولية المنتج المفترضة التي
ال يستطيع أن يتحلل منها إال بإثبات السبب األجنبي.

2

ثانيا .أساس تكفل الدولة بالتعويض :لقد وضع المشرع الجزائري من خالل المادة  149مكرر 1من القانون المدني نظاما جديدا
لتعويض األضرار الجسمانية خارج إطار المسؤولية  ،متجاوزا بذلك النظرة التقليدية التي تؤسس التعويض حتما على المسؤولية ،
حيث تعتبر هذه المادة عنصرا جديدا يساهم في تطوير المسؤولية من ذاتية إلى موضوعية ،
 -1عوملي مىن ،املرجع السابق ،ص.90،
 -5حممد شكري سرور ،املرجع السابق ،ص .05
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حيث تتحمل الدولة تعويض هذه األض رار ألن المنتجات أصبحت تشكل خطرا اجتماعيا في ظل التطور التكنولوجي لها في مجال
الدعاية واإلعالم ، 1فنجد أن أساس التعويض في القانون الجزائري قد تطور تطورا كبيرا حيث أصبح ينظر إليه على أساس
التضامن االجتماعي  ،كما هو الحال بالنسبة لبقية األخطار االجتماعية ال سيما التعويض عن حوادث العمل وحوادث المرور مقابل
التأمين اإلجباري .
هذا وما يمكن استنتاجه في األخير أنه يجب على القاضي أن يحكم بالتعويض في حالة انعدام المسؤول عن الضرر وذلك من دون
التحقق من وجود خطأ وعالقة السببية  ،فتتحمل الدولة التعويض حتى ال يبقى مقتني المنتوج المتضرر بدون تعويض  ،مع
المالحظة أن المشرع الجزائري لم ينص على الكيفية التي يتم بها التعويض  ،فاألمر متروك بالضرورة للتنظيم الذي لم يصدر لحد
اآلن  ،وبالتالي الرجوع إلى القواعد العامة في هذا المقام.
المطلب الثاني .كيفية الوفاء بالتعويض
إن التعويض عن األضرار التي ترتبها المنتجات يعد أهم أثر يسعى المضرور للوصول إليه حين إثارته لمسؤولية المنتج .وسنحاول
من خالل هذا المطلب التعرض إلى كيفية الوفاء بالتعويض  ،وأهم الطرق التي يجب على المدعي إتباعها للحصول على التعويض
المناسب له وذلك عبر فرعين  ،الفرع األول نوضح فيه تقدير هذا التعويض  ،أما الفرع الثاني فنشير إلى مختلف الطرق الواجبة
القتضاء هذا التعويض.
الفرع األول :تقدير التعويض
يتعين على القاضي في مرحلة ثانية بعدما يكون قد حدد الضرر المستحق للتعويض في إطار مسؤولية المنتج أن يقوم بتقدير
التعويض عنه ،وهو ما جاء في المادة  101من القانون المدني الجزائري المعدلة بموجب القانون رقم  19-90السالفة الذكر،
ويتضح من استقراء أحكام هذه المادة أن قاضي الموضوع هو الذي يقدر مبلغ التعويض  ،وبذلك فتقدير التعويض الذي يجبر
الضرر هو من مسائل الواقع يستقل بها قاضي الموضوع ذلك أن قوام المسؤولية هو إعادة التوازن المختل نتيجة خطأ المسؤول وما
نتج عنه من ضرر  ،وهذا يقتضي رده على نفقة هذا المسؤول إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الفعل الضار  ،وبهذا ال يجوز
أن يتجاوز مبلغ التعويض مقدار الضرر وال ينقص عنه  ،لذلك البد على القاضي أن يبين في حكمه عناصر الضرر التي اعتمد
عليها في تقدير التعويض المحكوم به.
وعليه فان عناصر تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع  ،لكن عناصر الضرر التي يعتمد عليها
في حساب التعويض هي من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة المحكمة العليا ،2حيث يجب على القاضي وفقا للمادة  101من
القانون المدني أن يراعي عند تقديره مدى التعويض الظروف المالبسة  ،ويقصد بها تلك الظروف التي تالبس وقوع الضرر  ،أو
الظروف الخاصة بشخص المضرور التي تالبسه كوضعه الثقافي أو مركزه االجتماعي  ،فالعجز عن العمل الذي يصيب رب أسرة
يفوق كثيرا ما يسببه ذات العجز لشخص ال يعول إال نفسه  ،وهكذا يقدر التعويض تقديرا ذاتيا أو شخصيا بالنظر إلى ذات
المضرور.
وفي حالة تعدد األضرار فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بتعويض إجمالي عن جميع األضرار التي لحقت بالمضرور  ،لكن يشترط أن
يوضح عناصر الضرر التي قضى بموجبها بهذا التعويض  ،ويبين وجه أحقية طالب التعويض فيه وبالتالي االستجابة له أو عدم
أحقيته ومن ثم رفضه  ،فإذا أغفل ذلك يكون حكمه مشوبا بالقصور  ،ويجوز كذلك الحكم بتعويض إجمالي للمدعين عند تعددهم ،
 -1حممد شكري سرور ،املرجع السابق  ،ص .35-31
 -5حممدعبد القادر احلاج ،املرجع السابق ،ص .192 ، 199
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أو تحديد نصيب كل واحد منهم حسب الضرر الذي أصابه  ،أما فيما يخص الضرر المعنوي  ،فإن األمر هنا يختلف فال يلزم
القاضي بتبيان العناصر التي اعتمد عليها في تقدير التعويض ألنه يرتكز على جانب عاطفي ال يحتاج إلى تفسير.
الفرع الثاني .طرق التعويض
لقد تضمن ق.م.ج أحكام عامة تبين للقاضي طريقة التعويض عن مختلف األضرار التي تسببها المنتجات المعيبة خاصة من خالل
نص المادة  109منه  ،ونظمها أيضا قانون حماية المستهلك  90/90ومختلف المراسيم التنفيذية له ،ونخصص هذا الفرع لدراسة
مختلف هذه الطرق تباعا.
أوال .طرق التعويض في القانون المدني  :لقد أشارت المادة  102من القانون المدني إلى أهم طرق التعويض  ،ويتعلق األمر
بالتعويض العيني أو التعويض بمقابل  ،وسنتعرض لهذه الطرق وفق التسلسل اآلتي.
.1التعويض العيني  :هو األصل في التعويض والقاضي ملزم بالتعويض العيني إذا كان ممكنا وطلبه الدائن أو تقدم به المدين ،
وعليه في تسبيب حكمه أن يراعي األحكام التالية.
إذا كان تنفيذ االلتزام عينيا غير ممكن أو غير مالئم إال إذا قام به المدين نفسه يجوز الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة
تهديديه على نفقة المدين وفقا لنص المادة  134من القانون المدني الجزائري  ،كما له الترخيص للدائن بتنفيذ االلتزام على نفقة
المدين وفقا لنص المادة  139من القانون المدني الجزائري إذا كان هذا التنفيذ ممكنا  ،وال يجوز للدائن أن يطلب التنفيذ بمقابل إذا
كان المدين مستعدا للتنفيذ العيني وإذا طالب بالتنفيذ بمقابل ولم يكن التنفيذ العيني مرهقا للمدين فللقاضي أن يقضي بالتنفيذ العيني
بصرف النظر عن طلب الدائن.
فإذا طالب الدائن أمام المحكمة بالتعويض العيني فيستطيع أن يطالب بالتعويض بمقابل أمام جهة االستئناف والعكس صحيح  ،فإذا
طلب التعويض بمقابل أمام المحكمة ورفض طلبه  ،يستطيع أن يطالب بالتعويض العيني أمام جهة االستئناف وال يعتبر طلبا جديدا
في كلتا الحالتين.

1

إذا استحال تنفيذ االلتزام عينيا لهالك الشيء محل التعاقد يحكم القاضي على الدائن بالتعويض بمقابل إال إذا ثبت أن استحالة تنفيذ
االلتزام قد نشأت عن سبب أجنبي ال دخل له فيه فتنتفي مسؤوليته .
والغالب أن يتعذر التنفيذ العيني في المسؤولية التقصيرية فال يكون أمام القاضي سوى الحكم بالتعويض بمقابل .
.2التعويض بمقابل  :التعويض بمقابل هو الصورة الغالبة للتعويض في المسؤولية التقصيرية  ،وبالتالي ليس للمدين أن يفرض
على الدائن بدال من التنفيذ العيني  2،فالتعويض بمقابل قد يكون نقدا  ،فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه يجوز للمتعاقد األخر
أن يطالب بفسخ العقد  ،وهذا األخير ما هو إال صورة من التنفيذ بمقابل  ،لكن إذا رأى القاضي أن التنفيذ العيني يمكن أن يتم في
فترة وجيزة فيجوز له أن يمنح له أجال للتنفيذ.

0

فاألصل في التعويض بمقابل إذا كان مبلغ ماليا أن يدفع دفعة واحدة للمضرور إال أنه يجوز للقاضي أن يجعله يدفع على شكل
أقساط  ،كما يجوز إلزام المدين بتقديم تأمين بإيداع مبلغ كافي لضمان الوفاء باإليراد المحكوم به  ،لكن بالمقابل هل يجوز للقاضي
إعادة النظر في مقدار التعويض الذي جعله يدفع في شكل أقساط ؟

 -1علي علي سليمان  ،املرجع السابق  ،ص .592
 -5العريب بلحاج  ،النظرية العامة لإللتزامات يف القانون املدين  ،ج ،2الواقعة القانونية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ط ،1اجلزائر  ،2001ص .266
 -0عوملي مىن ،املرجع السابق ،ص .92.
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إذا قضى القاضي بدفع التعويض في صورة أقساط فإن القضاء سواء الجزائري أو الفرنسي استقر على عدم إعادة النظر فيه ألن
األسعار ترتفع باستمرار  ،وبالتالي فتح المجال للمضرور لطلب إعادة النظر في مقدر التعويض .
ثانيا  :طرق التعويض في قانون حماية المستهلك  :إلى جانب األحكام العامة المنصوص عليها في القواعد العامة في القانون
المدني لطرق التعويض  ،هناك أحكام وقواعد خاصة لهذه الطرق فيما لو كان المتضرر مستهلك يربطه بالمنتج عقد استهالكي
وبالتالي على القاضي مراعاتها باعتبارها قيد على القواعد العامة وهو ملزم بها ألنها من النظام العام 1،القانون  90/90المتعلق
بحماية المستهلك والمراسيم التطبيقية له تضمن ما يفيد الزامية التعويض فأوجب على المنتج في جميع الحاالت إصالح الضرر
الذي يسببه العيب الذي ينطوي عليه المنتوج بحيث يجعله غير صالح لالستعمال  ،وعلى المستهلك أن يقدم للمهني طلب تنفيذ
التزامه بالضمان بمجرد ظهور العيب وللمهني أن يطلب ذلك حسب نوع المنتوج ويتم تنفيذ االلتزام بضمان عدم سالمة المنتوج
بتعويض المستهلك بالطرق القانونية التي ينص عليها قانون حماية المستهلك  ،وتتمثل هذه الطرق فيما يلي:
.1إصالح المنتوج :إن المنتج يقع على عاتقه االلتزام بضمان سالمة المنتوج الذي يقدمه للمستهلك من أي عيب يجعله غير صالح
لالستعمال ،ولم يكتفي المشرع بذلك بل أوجب على المهني والمتدخل في جميع الحاالت أن يصلح المنتوج على نفقته ،وذلك
باستبدال األجزاء المعيبة بأجزاء سليمة فيكون تنفيذ الضمان بتقديم قطع الغيار ،باإلضافة إلى العمل المتمثل في تركيب هذه القطع
وإصالح الخلل  ،وإذا لم يستطع عمل ذلك فالمستهلك يقوم به وهو ما نصت عليه المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم " 2023/10
إذا لم يقم المتدخل بإصالح العيب في اآلجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة  ،فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا اإلصالح،
إن أمكن ذلك عن طريق مهني مؤهل من اختياره وعلى حساب المتدخل".
.2إستبدال المنتوج  :نجد أن المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  023/10المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات
تنص على استبدال المنتوج من طرف المتدخل بحيث تقضي بما يلي " :إذا تعذر على المتدخل القيام بإصالح السلعة  ،فإنه يجب
عليه استبدالها أو رد ثمنها في أجل  09يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب ".
يتضح من خالل ما جاء في هذه المادة أنه إذا كانت السلعة يصعب إصالحها على النحو المرجو وجب على المتدخل استبدالها وذلك
في مدة ال تتجاوز شهرا انطالقا من تاريخ اإلفصاح عن العيب.
 .3رد ثمن المنتوج  :إذا تعذر إصالح المنتوج أو استبداله وجب على المتدخل رد ثمنه للمستهلك دون تماطل وذلك طبقا لنص
المادة  10من القانون رقم  90/90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش إضافة إلى المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم 023/10
المحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات.
ما يمكن استخالصه من خالل النصوص القانونية السالفة الذكر  ،أنه يقع على عاتق المنتج أو المتدخل التزام يقضي برد ثمن
المنتوج دون تجاوز األجل المحدد لذلك  0،ويدخل ضمن ذلك وبصفة خاصة ضرر عدم االستفادة من المنتوج طوال فترة اإلصالح
 ،وأن مبدأ استحقاق التعويض أو مداه يتوقف على عدة عوامل منها حسن نية أو سوء نية المنتج أو المتدخل ووجود ضمانا إتفاقيا
أنفع للمستهلك .لذا نستطيع القول بأن القاضي ملزم بهذه األحكام الخاصة في حكمه عند تقدير التعويض بشرط أن يكون أطراف
النزاع يجمعهم عقد استهالكي ألنها مقررة لحماية المستهلك كونه الطرف الضعيف في العالقة مع المنتج أو المتدخل.

 -1بوحلية بن بومخيس ،املرجع السابق ،ص .92
 5ـ املرسوم التنفيذي رقم  053/10املؤرخ يف  ،5910/90/52حيدد شروط وكيفيات وضع ضمان والسلع واخلدمات( ،ج رج ع .)90
 -0علي بوحلية بن بومخيس ،املرجع السابق ،ص .93
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خــاتمـــة:
وكخاتمة لما ت ّم معالجته في هذا المقال نقول أن الحياة المدنية الجديدة التي ازدادت فيها تطورات المنتجات وتعقدت فيها أشكالها
على مختلف أنواعها كشفت عن نمط جديد من عدم التوازن العقدي بين منتج أو مهني يفترض فيه الخبرة المعرفية والكفاءة الفنية
واالقتصادية  ،ومقتني لهاته المنتجات في الغالب مستهلك بسيط يفتقد ألدنى شروط المعرفة  ،وال يملك هاته الكفاءة  ،ومجبر على
التعاقد في سبيل إشباع حاجياته الشخصية والعائلية  ،وعلى نحو ال يسمح له في غالب األحيان اإلحاطة علما بأحسن هاته المنتجات
سالمة وأكثرها جودة .
فقد نتج عن التطور المذهل في المجال الصناعي انتشار منتوجات كثيرة ومتنوعة غالبا ما تعرض حياة المستهلك وأمواله للخطر أو
الخسارة  ،خاصة عندما تكون معيبة وغير مطابقة للمواصفات  ،وأمام عجز القواعد العامة إلضفاء الحماية الالزمة لفئة
المضرورين من المنتجات المعيبة  ،اهتدى الفقه والقضاء  ،ومن ورائهما التشريع السيما الجزائري إلى اقرار مسؤولية المنتجين
عن منتجاتهم المعيبة فجاءت المادة  140مكرر من القانون المدني لتحديد مسؤولية المنتج عن المنتجات المعيبة دون تحديد ألحكام
هذه المسؤولية وال شروطها  ،فتطرقت للمنتوج المعيب بصفة شاملة بما في ذلك المنتوج الخطير  ،ولم تبين أساس هاته المسؤولية
وال أثارها  ،وفي ذات السياق جاءت أحكام قانون حماية المستهلك والمراسيم التنظيمية له  ،وتضمنت مسؤولية المنتجين عن
منتجاتهم المعيبة  ،لكن دون تبيان ألحكام هاته المسؤولية  ،السيما طبيعتها وأساسها القانوني  ،غير أنه وتطبيقا للقواعد العامة فان
طبيعة المسؤولية تختلف باختالف العالقة بين المنتج والمضرور .
فاذا كانت تعاقدية فان المسؤولية العقدية تقوم حالة اقتناء منتوج معيب وتوافر باقي اركان هاته المسؤولية  ،وفي غير التعاقد فان
المسؤولية التقصيرية هي الواجبة التطبيق حالة االخالل بالتزام قانوني يتمثل باإلضرار بمقتني هاته المنتجات  ،أما أساس هذه
المسؤولية فان الراجح هو كونها مسؤولية موضوعية تقوم على أساس المخاطر  ،ولو أن مصطلح المنتج المعيب له من الداللة ما
يشير الى وجود خطأ من المنتج يتمثل في عدم طرح منتوج سليم يلبي الرغبة المشروعة للمستهلك .
وعلى كل وما يمكن تقديمه في شكل توصيات في هذا المقام يتمثل فيما يلي :
ـــ ضرورة عدم حصر تطبيق قانون حماية المستهلك ال سيما في مجال المسؤولية عن المنتجات المعيبة على فئة المستهلكين
واتساع نطاق تطبيقه على كل المضرورين من المنتجات المعيبة  ،بغض النظر عن صفته سواء اكان مستهلكا عاديا أو متخصصا
أو يمارس نشاطا تجاريا  ،وفي ذلك حماية أكبر لفئة المتضررين .
ـــ نرى ضرورة تجسيد أحكام المسؤولية عن المنتجات المعيبة ال سيما التزام المنتج بوضع منتوج سليم يترتب التعويض عن كل
اخالل بهذا االلتزام  ،وتبيان االطار المفاهيمي  ،السيما النطاق الشخصي بتوضيح صفة المنتج والمتدخل  ،وكذا المضرور
باإلضافة الى تحديدا النطاق الموضوعي من خالل تبيان المنتجات المعيبة والمقصود بها .
ــــ اعتبار مسؤولية المنتج مسؤولية موضوعية تقوم بقوة القانون وبعيدة عن فكرة الخطأ  ،ال سيما واالعتقاد السائد كون المنتوج
المعيب تعيبه ناتج عن خطأ المنتج  ،ففكرة مسؤولية المنتج عن المنتجات المعيبة خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الهائل
يجب أن تؤسس بعيدا عن فكرة الخطأ في المسؤولية سواء أكانت عقدية أو تقصيرية  ،إذ الغاية من تقرير هاته المسؤولية هو حماية
مقتني هذه المنتجات المعيبة  ،ال سيما المستهلكين وذلك بغض النظر عن كون المنتج أو المهني قد أخطا أو لم يخطأ  ،فمتى أثبت
المستهلك وقوع ضرر ناتج عن تعيب المنتوج كان المهني ملزما بالتعويض.
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ـــ ضرورة تحديد أثار المسؤولية عن المنتجات المعيبة وعدم اخضاعها للقواعد االجرائية والموضوعية العامة  ،السيما اجراءات
الدعوى ومواعيدها  ،وكذا مسألة التعويض العيني وغيرها من األحكام التي تتسم بالخصوصية في مجال المنتجات المعيبة وأثرها
على صحة وأمن المستهلكين .
ـــ ان تعقد الحياة االجتماعية وما صاحبه من غزو لمنتجات متنوعة ومعقدة  ،فضال عن خطورتها في الغالب  ،أصبح من
الضروري اعتبار الضرر الحاصل من هاته المنتجات المعيبة خطرا اجتماعيا حقيقيا يستوجب تنظيم أحكام تعويض قانوني بعيدا
عن فكرة المسؤولية المدنية  ،اذ الغالب أن المضرورين من فئة المستهلكين الذين ال قبل لهم بمواجهة منتجين هم في مركز قانوني
أقوى بكثير لكفاءتهم الفنية وقدرتهم االقتصادية .
هذا وعلى العموم  ،والواقع من هذا وذاك ،أنه وبالرغم من وجود نصوص قانونية في التشريع الجزائري تجسد مسؤولية المنتجين
عن منتجاتهم المعيبة ّ ،
فإن المستهلك في غالب االحيان أنه ال يلجأ إلى القضاء حتى في حالة تضرره من منتج معيب  ،لطول
إجراءات التقاضي من جهة  ،وقلة إمكانياته المادية من جهة أخرى.
ومنه فالجانب القضائي حالة اللجوء إليه  ،يكاد ينحصر فيه العمل على تطبيق األحكام العامة الواردة في القانون المدني  ،السيما
عيوب اإلرادة والضمان وغيرها  ،ضف إلى ذلك تأسيس مسؤولية المهني أو المنتج حال المنتجات المعيبة على قواعد المسؤولية
التقصيرية  ،والتي قوامها الخطأ الواجب اإلثبات  ،وهو أمر يصعب على المستهلك إثباته في ظل ضعفه الفني واالقتصادي.
أخيرا نقول أن النظم القانونية المختلفة تحاول بشكل أو بآخر  ،تقليص الهوة بين محترف يملك الكفاءة الفنية واالقتصادية ،
ومستهلك يفتقدها ،ولعل تقرير مسؤولية موضوعية تقوم بقوة القانون للمنتج على منتجاته المعيبة  ،ولما ال تجسيد تعويض قانوني
يقوم على فكرة األخطار االجتماعية بعيدا عن قواعد المسؤولية التقليدية  ،ونرى في ذلك حماية إيجابية لمقتني هاته المنتجات ،
األمر الذي يصبو له القانون وتتطلع له فئة المستهلكين.
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البحث الرابع والعشرون

تقييم منهاج التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي من وجهة نظر المعلمين في المدارس
األساسية األردنية
Evaluation of the curriculum of Islamic education for the eighth grade basic from the point of
view of teachers in the Jordanian primary schools
اعداد الباحث :إرشاق يونس عبد الجليل مصلح
تخصص فقه وأصوله  -وزارة التربية والتعليم – المملكة األردنية الهاشمية
Emil: arshq.u2019@gmail.com

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن التقديرات التقويمية لمعلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المدارس الحكومية للصف الثامن
األساسي في المدارس األساسية األردنية لكتاب التربية اإلسالمية ،ومعرفة واقع االستجابات على ضوء متغيرات النوع االتجتماعي
وسنوات الخبرة ا لتعليمية والتخصص في المتوسطات الحسابية للتقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لكتاب التربية اإلسالمية
للصف الثامن األساسي ولكل مجال من مجاالت تقويمه.
وقد حددت مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي :ما درتجة تقييم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي في
المدارس األساسية األردنية لكتاب التربية اإلسالمية؟
أتجريت الدراسة على تجميع معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي في المدارس األساسية األردنية.
خالل الفصل الثاني من العام الدراسي ( ،)8102/8102حيث بلغ عددهم ( )010معلما ومعلمة .وتم تطوير االستبانة التي تضمنت
( )82فقرة ،موزعة على سبعة مجاالت تشمل كل من :أهداف الكتاب العامة ،المظهر العام للكتاب ،محتوى الكتاب ،أسلوبه ولغته،
الوسائل التعليمية ،األنشطة في الكتاب ،ووسائل التقويم).
الكلمات المفتاحية :منهاج التربية اإلسالمية ،الصف الثامن األساسي ،المعلمين ،المدارس األساسية األردنية.
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Evaluation of the curriculum of Islamic education for the eighth grade basic from the point of
view of teachers in the Jordanian primary schools

Abstract:
The aim of the study was to uncover the assessment of the teachers of Islamic education in
the public schools of the eighth grade in the basic Jordanian schools of the Islamic education book,
and the knowledge of the reality of the responses in the light of the gender variables and the years of
educational experience and specialization in the arithmetic averages of the estimates of teachers and
teachers of the book of Islamic education for the eighth grade and each of its areas of evaluation.
The problem of the study was identified in the following question: What is the degree of
assessment of the teachers of Islamic education for the eighth grade in the basic Jordanian schools of
Islamic education?
The study was conducted on all the teachers of Islamic education for the eighth grade in basic
schools in Jordan. During the second semester of the academic year (2018/2019), where the number
(171) teachers and teachers. The questionnaire, which included 68 articles, was distributed in seven
areas, including: general book objectives, the general appearance of the book, the content of the book,
its style and language, teaching aids, activities in the book, and the means of evaluation.

Keywords: Islamic Education Curriculum, 8th Grade, Teachers, Basic Jordanian Schools.

www.ajrsp.com

508

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

المقدمة
يشكل اإلنسان الموضوع األساسي للتربية ،ذلك ألنها تحاول أن تتناول شخصيته بكل تجوانبها ،من حيث التكوين والتنشئة
والتطوير ،حتى يصبح إنساناً مدبراً بالقيام بواتجب االستخالف في األر ،،الي أناهه به  هلل عز َّ زو زتجل ،كما أنه يعتبر الهدف الرئيسي
لها ،فكل ما تسعى التربية إلى تنشئة اإلنسان عليه ،إنما يستهدف الخير والسعادة له( .غباش)34 :8118 ،
والتربية اإلسالمية لها أثرها الفعال واألساسي في تنشئة األتجيال للمثل العليا والتمسك بالقيم الدينية ،فضال عن ذلك تمثل
التربية الدي نية درعا واقيا للشباب ،مما قد يتعر ،له من تيارات ودعوات إلحادية وانحرافات سلوكية ،من أتجل ذلك تحتل التربية
اإلسالمية مكانتها بين الكتب المدرسية( .عبد القادر)840 :8111 ،
كما إن مهمة التربية اإلسالمية أنها تربي فطرة المسلم على اإليمان الصحيح وعبادة هلل وخشيته سراً وعالنية ،والقدوة
الحسنه أساس الفضيلة واألخالق ،ليلك كانت سيرة الرسول -صلى  هلل عليه وسلم -قيمه تربوية أمرنا  هلل –سبحانه وتعالى -بأن نتبعه
ونأخي ما آتانا به وننتهي عما نهانا عنه .قال تعالى :وما آتاكم الرسول فخيوه وما نهاكم عنه فانتهوا( .سورة الحشر( )1:شلبي،
.)013 :8111
ويتفق الكثير من التربويين على أهمية المنهاج المدرسي ،ودوره البارز في العملية التربوية ،حيث إنه ال غنى للمدرس عنه،
خاصة" أن التعليم الفعال يقتضي ضرورة توافر الكتب المدرسية في أيد التالميي ،ليلك ال بد من إتجراء دراسات على هيه الكتب
وتح ليلها وتقويمها ،وبالتالي معرفة تجوانب القوة والضعف فيها ،ثم إدخال التعديالت العالتجية الالزمة لها ،بما يعود على الطلبة
والمجتمع بالنفع والفائدة ويضمن لهم التقدم والنجاح في حياتهم ومواكبة التقدم الحضار  ،من هنا رك َّ العديد من التربويين على
الدور الكبير والفعال للمناهج التربوية بشكل عام وكتاب التربية اإلسالمية بشكل خاص ،لدورها البارز في تكوين شخصية اإلنسان
اإليجابية والبناءة ،حيث تضمن السعادة وحسن اآلخرة للفرد والرقي والتقدم للمجتمع لما تشتمل عليه تلك المناهج من قيم إلهيه وحقائق
دينيه ثابتة وشامله ،فكان تجل اهتما م علماء التربية يترك َّ في القيام بعمليات اإلصالح التربو  ،بتقييم مناهج التربية اإلسالمية بشكل
مستمر ودائم بما يتناسب مع حاتجات الطلبة مع متطلبات العصر المتغيرة( .شحادة)43 :8113 ،
أن كتاب التربية اإلسالمية يمثل نظاما ً من الحقائق والمعايير والقيم اإللهية الثابتة ،والمعارف والخبرات اإلنسانية المتغيرة
التي تهدف إلى إيجاد الشخصية اإلسالمية التي تعمل في إهار اتجتماعي لترقية الحياة وعمارة األر ،وفق منهج  هلل تعالى"( .ريان،
)42 :8118
إن الكتاب التربو يشكل أداة التربية ووسيلتها لتحقيق أهدافها ،فال بد من االهتمام بالكتب الدراسية بكل عناصرها ،ليلك
فقد حرص التربويون في هيا المجال على تطوير األهر الفكرية التي تحكم عملية بناء المنهج .خاصة" أن نظرية المنهج تمثل انعكاسا"
لنظرية التربية السائدة في المجتمع ،حيث إن المجتمع المسلم يعتمد في تربية أبنائه مبادئ اإلسالم ،ليلك فإن المنهج التربو يكون
من منظور إسالمي معتمدا" على اإلهار الفكر التربو اإلسالمي بكل عناصره :األهداف ،المحتوى ،الخبرات التعليمية ،التقويم،
بحيث يكون كل عنصر انعكاسا" للفكر التربو اإلسالمي( .موسى)088 :8118 ،

مشكلة الدراسة
تحمل وزارة التربية والتعليم على عتقها مسؤولية اعداد الكتب المدرسية المناسبة لتدريس الطلبة ،وكتاب التربية اإلسالمية
للصف الثامن األساسي إحدى هيه الكتب المدرسية ،وكتاب التربية االسالمية للصف الثامن لم يحظ باالهتمام الكافي لألبحاث العلمية
التي تساهم في تطويره وتحسينه لتحقيق االهداف التربوية المرتجوة .تجاءت هيه الدراسة لتبحث في تقويم كتاب التربية اإلسالمية
للصف الثامن األساسي من وتجهة نظر معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المدارس األساسية األردنية للوقوف على مدى مالئمة
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هيا الكتاب من النواحي التالية :األهداف العامة للكتاب ،والمظهر العام ،ومحتوى الكتاب ،وأسلوبه ولغته ،والوسائل التعليمية فيه،
واألنشطة ،وأخيراً وسائل التقويم.
ومن أتجل معرفه مدى قدرة هيه المجاالت السبعة على تحقيق اهداف كتاب التربية االسالمية للصف الثامن االساسي ،وإلبقاء
الضوء على تجوانب الضعف فيه ومحاولة ايجاد الحلول الناتجحة لها تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال االتي:
ما درتجة تقييم كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي من وتجهة نظر معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المدارس
األساسية األردنية؟

أسئلة الدراسة
تحاول هيه الدراسة اإلتجابة عن األسئلة االتية:
-

ما واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي؟

-

هل يختلف واقع تقييم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي باختالف متغير
النوع االتجتماعي؟

-

هل يختلف واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي باختالف متغير
سنوات الخبرة؟

-

هل يختلف واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي باختالف متغير
المؤهل العلمي؟

-

هل يختلف واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية إلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي باختالف متغير
التخصص؟

أهداف الدراسة
إن الدراسة الحالية تهدف إلى عدة أمور منها:
 الكشف عن التقديرات التقويمية لمعلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المدارس الحكومية للصف الثامن األساسي في المدارساألساسية األردنية لكتاب التربية اإلسالمية.
 معرفة أثر متغيرات النوع االتجتماعي  ،سنوات الخبرة التعليمية ،التخصص ،في المتوسطات الحسابية للتقديرات التقويميةللمعلمين والمعلمات لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي ولكل مجال من مجاالت تقويمه.

أهمية الدراسة
وتبرز أهمية هيه الدراسة في تجانبين:
 الجانب النظري :من الممكن ان تساهم هيه الدراسة في ت َّويد الباحثين والمهتمين بصوره واضحة وواقعيه عن مدى مالءمةكتاب التربية اإلسالمية األردني للصف الثامن األساسي ،من وتجهة نظر معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المدارس
األساسية األردنية .وتنبع أهمية هيه الدراسة كونها تشكل استطالعا لتقويمات القائمين على تدريس كتاب التربية اإلسالمية
للصف الثامن األساسي لوضعها بين أيد العاملين على تطوير هيه الكتب وتعديلها ،حتى تؤخي هيه التقويمات بالحسبان ،ال
سيما أن المعلمين والمعلمات هم من أكثر الناس قدره على تقويم الكتاب المدرسي ،كونهم يعلمون الطلبة ما في هيا الكتاب من
محتوى ويالحظون مدى استيعابهم لما فيه من محتوى وقدرتهم على حل أسئلته وتنفيي أنشطته.
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ويؤمل أن تشجع هيه الدراسة الباحثين على القيام بدراسات تقويميه أخرى مماثله تناسب المراحل التعليمية المختلفة ،بحيث
يكون هناك دراسة تقويميه للكتاب في الصف الثامن ،التاسع … وهكيا.
 الجانب التطبيقي: oمن الممكن ان نتائج هيه الدراسة كال من دائرة المناهج والعاملين في مجال التأليف في إثراء الكتاب المدرسي وتطويره.
 oتفيد هيه الدراسة في إظهار مواهن القوة في الكتاب لتع َّي َّ ها ،ومواهن الضعف لتالفيها ومعالجتها.
 oمن الممكن ان يستفيد الطلبة ،إذا ما تجرت عمليات التطوير والتعديل على هيا الكتاب بما يتناسب ومستواهم العقلي
والعمر  ،ويتالءم مع ميولهم وحاتجاتهم.
 oقد تسهم هيه الدراسة في فتح المجال أمام الباحثين إلتجراء دراسات تقويميه لبقية كتب التربية اإلسالمية خاصة ،والمباحث
األخرى عامه.

محددات الدراسة
 الزمانية :تم إتجراء الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (.)8102/8102 المكانية :الصف الثامن في مدارس المدارس األساسية األردنية. البشرية :في المدارس األساسية األردنية معلمو ومعلمات التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي. المفاهمة :اقتصرت على المفاهيم والمصطلحات الواردة في هيه الدراسة. -اإلجرائية :اقتصرت على أداة الدراسة ودرتجه صدقها ،وعلى مجتمع الدراسة والمعالجات اإلحصائية المستخدمة.

الدراسات السابقة
دراسة عفانة ( )0224بعنوان" :القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية الدنيا من الصف األول
وحتى الرابع األساسي ".وهدفت الدراسة إلى معرفة القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية من الصف األول وحتى الرابع
األساسي ،ومعرفة مدى تركي َّ الكتب المقررة على القيم ،والكشف عن نسبة شيوعها .واستخدمت الباحثة هريقة تحليل المحتوى،
باعتبارها هريقة موضوعية لتحليل القيم المشمولة بالدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة إلى توصل الباحثة إلى ( )04قيمه احتلت القيم
العقائدية المرتبة األولى بنسبة ( ،)0298تلتها القيم في المجال المعرفي العقلي في المرتبة الثانية بنسبة ( ،)2902ثم القيم في المجال
الياتي في المرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%0192ثم المجال التعبد في المرتبة الرابعة ( ،)0193ثم المجال األخالقي في المرتبة الخامسة
بنسبة (.)%293
دراسة الجنازرة ( )0222بعنوان" :تقدير فاعلية معلم التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل من وتجهة
نظر المعلمين والمديرين ".وهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى فاعلية معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية،
في محافظة الخليل من وتجهة نظر المديرين والمعلمين ،وذلك من أتجل المقارنة بين تقدير المدير لمعلم التربية اإلسالمية وبين تقدير
المعلم لنفسه .وأثر كل متغيرات :المؤهل العلمي ،النوع االتجتماعي وسنوات الخبرة على هيه الفاعلية ،وذلك من أتجل تحسين أداء
معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية من تجهة ،وتعريف مدير المدارس بالعوامل التي لها عالقة بفاعلية معلمي التربية اإلسالمية في
المرحلة الثانوية .تكون مجتمع الدراسة من عينه قوامها ( )081مديراً ومعلما ً اختيرت بالطريقة العشوائية .وبينت الدراسة نتائج عدة
كان أهمها :أن فاعلية معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية من وتجهة نظر المعلمين والمديرين متوسطة ،كما
أظهرت عدم وتجود فروق ذات دالله إحصائية على مستوى الداللة ( )0.05=αفي تقدير فاعلية معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة
الثانوية تع َّى لمتغير تجنس المعلم وسنوات الخبرة.
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دراسة بركات ( )0220بعنوان "أثر المعرفة المسبقة باألهداف السلوكية على تحصيل هلبة الصف السادس األساسي في
مادة التربية اإلسالمية ومدى احتفاظهم بالمعلومات" .و هدفت الدراسة إلى فحص أثر هريقة المعرفة المسبقة باألهداف السلوكية
والنوع االتجتماعي على التحصيل في مادة التربية اإلسالمية لدى هلبة الصف السادس األساسي ،ومدى احتفاظهم بالمعلومات مقارنه
بأثر الطريقة التقليدية .و تكون مجتمع الدراسة من هلبة الصف السادس األساسي في المدارس التي تشتمل على شعبتين وأكثر ،من
الملتحقين بالمدارس الحكومية في مديرية تربية الخليل للعام الدراسي ( )8118 – 8110والبالغ عددهم ( .)1112وتم اختيار العينة
بالطريقة الطبقية العشوائية .واستخدمت الدراسة االختبار التحصيلي لقياس تحصيل الطلبة المكون من ( )43فقره من نوع االختيار
من متعدد والم َّاوتجة .و كانت أهم نتائج الدراسة أنه توتجد فروق ذات دالله إحصائية في تحصيل الطلبة تع َّى إلى هريقة التدريس
لصالح المجموعة التجريبية .كما أظهرت أنه ال توتجد فروق ذات دالله إحصائية في تحصيل الطلبة اآلني تع َّى إلى النوع االتجتماعي،
والى التفاعل بين هريقة التدريس والنوع االتجتماعي  .كيلك عدم وتجود فروق فرديه ذات دالله إحصائية في تحصيل الطلبة المؤتجل
تع َّى إلى النوع االتجتماعي ،والى التفاعل بين هريقة التدريس والنوع االتجتماعي.
دراسة عمران ( )0220بعنوان" :تقييم البيئة الصفية لمعلمي التربية اإلسالمية للصف الحاد عشر من وتجهة نظر الطلبة
في محافظة رام  هلل ".و هدفت الدراسة إلى تقييم البيئة الصفية في مادة التربية اإلسالمية للصف الحاد عشر في محافظة رام  هلل
والبيرة ،وذلك من أتجل الوقوف على هبيعة فهم الطلبة لبيئتهم الصفية في ست مجاالت أساسيه وهي( :الرضا ،االحتكاك ،التنافس،
الصعوبة والعالقة مع المعلم والتجانس) .واستخدمت الباحثة أداة ( )My Classroom Inventory) )MCIكأساس مفاهيمي
لصياغة الفقرات ألداة االستبانة .واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية حيث بلغت ( )414هالباً وهالبة.
وأظهرت نتائج الدراسة فروقا ً داله لصالح اإلناث على مجاالت الصعوبة واالحتكاك والتجانس ،وأن هناك فروقاً عند اليكور على
مجالي العالقة مع المعلم والرضا ،بينما ال توتجد فروق داله على مجال المنافسة .كيلك أظهرت النتائج أن هناك فروقا ً لصالح هلبة
القسم العلمي على مجال المنافسة والصعوبة والرضا ،في حين أن الفروقات على مجال االحتكاك والتجانس والعالقات مع المعلم
كانت بفعل عوامل الصدفة ،أما على مستوى هلبة القرية أظهرت النتائج أن هناك فروقا ً داله على مجال الصعوبة ،كما أن هناك فروقاً
داله لصالح هلبة المدينة على مجالي العالقة مع المعلم ودرتجة الرضا ،في حين لم تكن هناك فروق داله بين هلبة المدينة وهلبة القرية
على مجال المنافسة واالحتكاك والتجانس.
دراسة القصراوي ( )0220بعنوان " :تقويم كتاب التربية اإلسالمية األردني للصف السادس األساسي من وتجهة نظر
معلمي ومشرفي التربية اإلسالمية ".وقد هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مالءمة كتاب التربية اإلسالمية ،والكشف عن مواهن
الضعف والقوه فيه .وتكونت عينة الدراسة من تجميع المشرفين التربويين لمبحث التربية اإلسالمية وعددهم ( )84مشرفا" ومشرفه.
كيلك تجميع معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي في المدارس الحكومية وعددهم ( )214منهم ( )388معلماً و
( )420للمعلمات .واستخدم الباحث االستبانة موزعه على سبع مجاالت وهي :أهداف الكتاب ،المظهر العام للكتاب ،الوسائل التعليمية
في الكتاب ،أنشطة الكتاب وأساليب الكتاب .وأظهرت النتائج أن التقديرات التقويمية للمعلمين والمشرفين في مجال األهداف متساوية،
أما في مجال المظهر العام للكتاب والمحتوى فقد كانت التقديرات التقويمية للمعلمين والمشرفين في مجال أسلوب الكتاب ولغته تكاد
تتطابق حيث يرون أن كال من أسلوب الكتاب ولغته مناسبا ً ومقبوالً تربويا ً بدرتجه عالية تجداً ويشجع الطلبة على البحث والمشاركة
بشكل فعال .بينما في مجال الوسائل التعليمية كانت التقديرات التقويمية عالية تجداً ،فهي مناسبة ومقبولة تربوياً بدرتجة عالية تجداً
وترتبط بالمحتوى وتساعد على الفهم ،كيلك في مجال أنشطة الكتاب كانت التقديرات التقويمية عالية تجداز ،ومتوفرة في كل درس
بشكل كاف وتشجع الطلبة على التعبير عن ميولهم وتناسب مستوى الطلبة بدرتجه عالية تجداً.
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أما في مجال أساليب التقويم كانت النتائج متشابهة ،وهيا يدل على أن كالً من المعلمين والمشرفين يرون فيها أنها مقبولة تربوياً بدرتجه
عالية تجداً وتغطي األهداف التعليمية الثالثة :المعرفية ،االنفعالية ،النفس حركية.
دراسة مان يونؤ )0220( ،بعنوان "تقويم مناهج التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية في تايالند" .وهدفت الدراسة إلى
تقويم مناهج التربية اإلسالمية في المدارس اإلسالمية للمرحلة الثانوية الثالثة من وتجهة نظر المعلمين والطلبة في تايالند في العام
الدراسي ( )8118/8110م .وتكون مجتمع الدراسة من معلمي قسم العلوم الشرعية وهلبتهم للمرحلة الثانوية الثالثة في المدارس
اإلسالمية في المحافظات الجنوبية بتايالند ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )001معلما ومعلمة ،أما عينة الطلبة فتكونت من ()341
هالبا وهالبة .وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية .واستخدمت الدراسة استبانتين إحداهما للمعلمين واألخرى للطلبة تتكون كل واحدة
منهما من ( )22فقرة شملت مجاالت أربعة :المجال األول أهداف التربية اإلسالمية ،والمجال الثاني المحتوى والمادة العلمية ،المجال
الثالث األساليب والوسائل واألنشطة التعليمية ،المجال الرابع التقويم وقد أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج منها :كانت تقديرات
المعلمين المتعلقة بأهداف التربية اإلسالمية وغاياتها بدرتجة عالية .بينما كانت تقديرات الطلبة بدرتجة عالية تجدا ،وأظهرت النتائج
المتعلقة بالمحتوى والمادة العلمية أن تقديرات كل من المعلمين والطلبة كانت بدرتجة عالية ،كما أظهرت النتائج المتعلقة بأساليب
التدريس أن تقديرات كل من المعلمين والطلبة كانت بدرتجة عالية ،حيث إنهم اتفقوا على أن أهم أساليب التدريس هي القدوة الحسنة،
كما وبينت النتائج المتعلقة بالوسائل التعليمية أن تقديرات كل من المعلمين والطلبة كانت بدرتجة متدنية ،إذ رأى الطرفان أن الوسائل
التعليمية ما زالت بصورتها التقليدية ،وأما تقديرات كل من المعلمين والطلبة المتعلقة باألنشطة التعليمية فقد ظهرت بدرتجة متوسطة،
بينما ظهرت تقديرات كل من المتعلمين والطلبة المتعلقة بمجال التقويم أنها بدرتجة عالية .وعدم وتجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )1914 ≤ αبين استجابات الطلبة على مجاالت عناصر المنهاج تع َّى لجنس الطلبة ،إال في المجال الثاني (المحتوى
والمادة العلمية) ولصالح الطلبة .وعدم وتجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1914 ≤αبين استجابات المعلمين على
مجاالت عناصر المنهاج تع َّى لسنوات الخبرة .وعدم وتجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1914 ≤ αبين
استجابات المعلمين على مجاالت عناصر المنهاج تع َّى للمستوى العلمي.
دراسة الشرف والحمدان ( )0220دراسة استطالعيه آلراء اإلدارة المدرسية ومدرسي التربية اإلسالمية في المرحلة
الثانوية بدولة الكويت بعنوان" :مدى مساهمة منهج التربية اإلسالمية في الت َّام هلبة المرحلة الثانوية بالنظام المدرسي" .وهدفت
الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة منهج التربية اإلسالمية في تحقيق االنضباه الطالبي من وتجهة نظر مدرسي التربية اإلسالمية
واإلدارة المدرسية ،ومعرفة أنواع المشكالت الطالبية المتعلقة بعدم االلت َّام بالنظام المدرسي وأساليب تقوية الت َّام الشباب بالنظام
المدرسي التي يمكن تضمينها منهج التربية اإلسالمية ،لتساعد على االنضباه الطالبي وتقييدهم بالنظام المدرسي .وشمل مجتمع
الدراسة وعينته تجميع مدارس الكويت وعددها ( )002للبنين والبنات وقد استجابت ( )24منها ،نظام الفصلين والمقررات الموزعة
على المناهق التعليمية المختلفة في دولة الكويت .واستخدم الباحث المنهج الصفي التحليلي الي يعر ،الظاهرة ويحلل الواقع الي
يعيشه الطلبة مستخدما ً االستبانة كأداة لجمع البيانات .وأشارت النتائج إلى ضعف منهج التربية اإلسالمية في معالجة بعض الظواهر
السلبية ،حيث كانت هناك فرو ٌ
ق" لصالح اإلناث إلحساسهن بأن هناك كثيراً من يدخلون ممنوعات إلى المدرسة ،مما يتطلب إعادة
المراقبة على الطلبة بشكل مستمر .وأن احتمال قيام الطلبة بتصرفات سيئة أو سلوك مخل باآلداب يحتاج إلى تدعيم منهج التربية
اإلسالمية بمعلم ماهر وكتاب وافر.
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دراسة الشطي ( )0222بعنوان" :تقييم وتطوير كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني لثانو العام في دولة الكويت".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة منهج التربية اإلسالمية في تحقيق االنضباه الطالبي من وتجهة نظر مدرسي التربية
اإلسالمية واإلدارة المدرسية ،ومعرفة أنواع المشكالت الطالبية المتعلقة بعدم االلت َّام بالنظام المدرسي وأساليب تقوية الت َّام الشباب
بالنظام المدرسي التي يمكن تضمينها منهج التربية اإلسالمية ،لتساعد على االنضباه الطالبي وتقييدهم بالنظام المدرسي.
شمل مجتمع الدراسة وعينته تجميع مدارس الكويت وعددها ( )002للبنين والبنات وقد استجابت ( )24منها ،نظام الفصلين والمقررات
الموزعة على المناهق التعليمية المخ تلفة في دولة الكويت .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الي يعر ،الظاهرة ويحلل
الواقع الي يعيشه الطلبة مستخدماً االستبانة كأداة لجمع البيانات .وأشارت النتائج إلى ضعف منهج التربية اإلسالمية في معالجة
بعض الظواهر السلبية ،حيث كانت هناك فروق لصالح اإلناث إلحساسهن بأن هناك كثيراً ممن يدخلون ممنوعات إلى المدرسة ،مما
يتطلب إعادة المراقبة على الطلبة بشكل مستمر .وأن احتمال قيام الطلبة بتصرفات سيئة أو سلوك مخل باآلداب يحتاج إلى تدعيم
منهج التربية اإلسالمية بمعلم ماهر وكتاب وافر.

منهج الدراسة:
استخدم المنهج الوصفي المسحي نظراً لمالءمته ألغرا ،الدراسة.

مجتمع الدراسة
تألف مجتمع الدراسة من تجميع معلمي ومعلمات مبحث التربية اإلسالمية في المدارس األساسية األردنية .واليين هم على
رأس عملهم خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (.)8102/8102

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )010معلما ً ومعلمة من معلمي ومعلمات مبحث التربية اإلسالمية في المدارس األساسية األردنية.
خالل الفصل الثاني من العام الدراسي ( .)8102/8102والجداول ( )3 ،4 ،8 ،0توضح توزيع أفراد العينة وفق متغيراتها.
جدول رقم ( :)2توزيع مجتمع الدراسة تبعا ً لمتغير النوع االجتماعي.
التكرار

النسبة المئوية

النوع االجتماعي
ذكر

85

%50

أنثى

86

%50

272

%222

المجموع

جدول رقم ( :)0توزيع مجتمع الدراسة تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة.
التكرار

النسبة المئوية

سنوات الخبرة
أقل من ( )14سنوات

44

%26

من ( )81-14سنة

73

%43

أكثر من ( )81سنة

54

%32

272

%222

المجموع
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جدول رقم ( :)2توزيع مجتمع الدراسة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي.
التكرار

النسبة المئوية

المؤهل العلمي
بكالوريوس وأقل

98

%57

دراسات عليا

73

%43

272

%222

المجموع

جدول رقم ( :)4توزيع مجتمع الدراسة تبعا" لمتغير التخصص.
التخصص
الشريعة اإلسالمية أ وأحد فروعها
غير ذلك
المجموع

التكرار

النسبة المئوية

165

%96

6

%14

272

%222

أداة الدراسة
اعتمد الباحث إسبانه بركات ( )8118في دراسته نظراً لقرب دراسته من مجاالت الدراسة بعد إدخال التعديالت الالزمة
لبعض الفقرات واستبدال للبعض اآلخر من قبل لجنة المحكمين ،والتي تكونت من الخبراء التربويين والمتخصصين في مجال التربية
اإلسالمية من مشرفين ومعلمين متمي َّين في وزارة التربية والتعليم األردنية.

وصف أداة الدراسة
تكونت أداة الدراسة التي أعدت لغر ،هيه الدراسة من تج َّئيين .تتضمن الج َّء األول معلومات عامه عن المستجيب بما
يفي بأغرا ،المتغيرات المستقلة.
أما الج َّء الثاني :فكان استبانة لقياس تقويمات معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن
األساسي .وكان عدد فقرات االستبانة ( ) 82موزعه على سبعة مجاالت وهي :أهداف الكتاب العامة ،المظهر العام للكتاب ،محتوى
الكتاب ،أسلوبه ولغته ،الوسائل التعليمية ،األنشطة في الكتاب ،ووسائل التقويم (أنظر ملحق  ،)3واستخدم فيها مقياس ليكرت الخماسي:
بدرتجه عالية تجداً ،بدرتجه عالية ،بدرتجه متوسطة ،بدرتجه ضعيفة ،بدرتجه ضعيفة تجداً .وقد أعطيت استجابات المبحوثين األوزان
التالية.)0 ،8 ،4 ،3 ،4( :

صدق األداة
للتأكد من صدق األداة استخدم الباحث هريقة (صدق المحكمين) ،وتم عر ،االستبانة على ( )00محكماً من الخبراء
التربويين والمتخصصين في مجال التربية اإلسالمية من المشرفين والمعلمين المتمي َّين في وزارة التربية والتعليم األردنيةـ ليقوموا
بدراسة وتحليل فقرات االستبانة ،وكان عدد فقرات االستبانة ( )82فقرة قبل التحكيم .وقد تم األخي بمالحظات المحكمين ،من استبدال
لبعض الفقرات وتعديل أخرى وأعيد صياغة بعض فقرات االستبانة ،وتم تدقيقها لغويا" حتى أصبحت في صورتها النهائية ،واعتبرت
موافقة المحكمين وبنسبة ( )%11على المقياس بمثابة صدق لهما ،واعتبر الباحث أن أداة الدراسة بعد التحكيم والتعديل صادقه في
قياس ما وضعت لقياسه.
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ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة ،استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات وكان كما هو مبين في تجدول رقم ()4
جدول رقم ( :)5ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا.
المجاالت

الثبات

الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية.

1 .14

أسلوب كتاب التربية اإلسالمية.

1 .23

محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية.

1 .24

أهداف كتاب التربية اإلسالمية.

1 .21

التقويم في كتاب التربية اإلسالمية.

1 .28

أنشطة كتاب التربية اإلسالمية.

1 .23

الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية.

1 .24

الثبات الكلي

2 .77

يتضح من الجدول رقم ( )4أن معامالت الثبات على المجاالت تراوحت بين ( ،)1 .24–11 .14ووصل الثبات الكلي
لالستبانة إلى ( )1 .21وتجميعها معامالت ثبات تجيده وتفي الدراسة.

المعالجات اإلحصائية
بعد تجمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االتجتماعية ( ،)SPSSولتحليل نتائج
الدراسة استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية كالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار (ت).

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن
األساسي؟
من أتجل اإلتجابة عن هيا السؤال ،استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت
االستبانة .ومن اتجل تفسير النتائج اعتمدت المعيار اآلتي:
جدول رقم ( :)6ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من ()%81

ضعيف

من ()%14-%81

كبيرة

من  %24فما فوق

كبيرة تجدا

ونتائج الجداول ( )04 ،08 ،00 ،01 ،2 ،2 ،1تبين ذلك بينما يبين الجدول ( )03ملخصاً لهيه النتائج وترتيب المجاالت
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المجال األول :أهداف كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي
الجدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية
للصف الثامن األساسي ،ومستوى القبول تربويا لمجال أهداف كتاب التربية اإلسالمية ،مرتبة تنازلياً وفق متوسط االستجابة

3.78

%76

كبيرة

3.78

%76

كبيرة

3.71

%74

كبيرة

%72

كبيرة
متوسطة
كبيرة

الرتبة

االستجابة*

المئوية

الرقم

متوسط

النسبة

0

2

8

5

4

1

تقدم أهداف كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن بطريقة واضحة.

3

3

تتوازن األهداف وفق مجاالتها المعرفية والوتجدانية والنفس حركية.

3.61

4

4

تعكس األهداف اهتمامات الطلبة في موضوع التربية اإلسالمية.

3.46

%69

2667

%72

الفقرات
تقدم أهداف كتاب التربية اإلسالمية بطريقة قابلة للقياس.
تنمي األهداف الواردة في الكتاب اتجاهات

إيجابية نحو التربية

اإلسالمية.

الدرجة الكلية

الدرجة

* أقصى درتجة لالستجابة ( )4درتجات.
يتضح من الجدول رقم ( )1أن الدرتجة الكلية لمجال أهداف الكتاب ،كانت متوسطة ،حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة
إلى (.)%14
وتدل نتائج التحليل أن المعلمين يقدرون بدرتجة كبيرة أن أهداف كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي قدمت
بطريق واضحة وقابلة للقياس ،وتنمي االتجاهات االيجابية لدى الطلبة نحو التربية اإلسالمية مما يبين مدى قبول الكتاب تربوياً
وبدرتجة كبيرة من وتجهة نظر المعلمين والمعلمات ،وهيا راتجع إلى أن المعلمين والمعلمات خضعوا لدورات تدريبية على استخدام
الكتب مما يساعدهم على فهم أهداف الكتاب ويرشدهم إلى كيفية التعامل معه أثناء التدريس ،إال أن المعلمين والمعلمات يتفقون على
أن تلك األهداف ال توازن في مجاالت المعرفية والوتجدانية والنفس حركية وبالتالي ال تلبي اهتمامات الطلبة من حيث كانت التقديرات
التقويمية للمعلمين والمعلمات المتعلقة بتلك الفقرتين متوسطة.
ويرى الباحث أنه ربما يعود السبب في عدم التوازن في مجاالت األهداف وعدم تلبيها األهداف الهتمامات الطلبة ،هناك
حاتجة من القائمين على إعداد المناهج للم َّيد من الوقت من أتجل دراسة ميول الطلبة واهتماماتهم ألخيها بعين االعتبار أثناء إعداد
المناهج المدرسية المستقبلية.
وتختلف نتائج الدراسة االتجمالية مع نتائج دراسة بركان ( )8118حيث بلغ متوسط الحسابي االتجمالي تقديرات التقويمية
للمعلين والمعلمات لكتاب التربية االسالمية هو ( ،)391بينما كانت النسبة المئوية ( ،)%21وكيلك اختلفت مع دراسة مان يونؤ
( )8118حيث بلغ المتوسط الحسابي االتجمالي تقديرات المعلمين لحال أهداف الكتاب ( )390والنسبة المئوية ()%12922
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المجال الثاني :الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي
الجدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية
للصف الثامن األساسي ،ومستوى القبول تربويا لمجال الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية ،مرتبة تنازليا ً وفق متوسط
االستجابة

الرتبة

الرقم

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

0

16

األحاديث النبوية الواردة في الكتاب موثقة.

4.64

%92

كبيرة تجدا

8

14

اآليات القرآنية الواردة في الكتاب موثقة.

4.61

%92

كبيرة تجدا

4

15

4.59

%92

كبيرة تجدا

3

8

العناوين في الكتاب واضحة.

4.33

%87

كبيرة تجدا

4

7

الكتاب مطبوع على ورق ذ نوعية تجيد.

4.22

%84

كبيرة

8

10

توضح مقدمة الكتاب أهدافه العامة.

3.91

%78

كبيرة

1

13

3.8

%76

كبيرة

2

6

الغالف الخارتجي لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن تجياب.

3.69

%74

متوسطة

2

9

عدد صفحات الكتاب مناسبة لطلبة الصف الثامن األساسي.

3.49

%70

متوسطة

01

11

تتضمن مقدمة الكتاب إرشادات للمعلم والمتعلم.

3.43

%69

متوسطة

00

12

حجم الخط في كتاب التربية اإلسالمية مناسب.

3.35

%67

متوسطة

الدرجة الكلية

4.10

%82

كبيرة

الفقرات

اآليات القرآنية الواردة في كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن
األساسي مكتوبة بشكل مناسب.

المادة العلمية في كتاب التربية اإلسالمية مقسمة إلى وحدات تتسم
باالتساق.

الدرجة

*أقصى درتجة لالستجابة ( )4درتجات.
يتضح من الجدول رقم ( )2أن الدرتجة الكلية لمجال الشكل العام للكتاب ،كانت كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة
إلى (.)%28
يالحظ من نتائج الدراسة أ ن التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات كانت كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية اإلتجمالية
لتقديراتهم التقويمية ( ) %28وكانت أقل التقديرات لفقرات هيا المجال تلك المتعلقة ضمن مقدمة الكتاب ومناسبة حجم الخط وعدد
الصفحات وللطلبة وتجاذبيه الغالف الخارتجي للكتاب حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة بين ( )%13-%81أ بدرتجة متوسط.
وهيا يدل على وعي المعلمين والمعلمات التام ألهمية المادة العلمية وضرورة مناسبتها وعدد صفحات الكتاب مع التأكيد
على أهمية وضوح الخط وتجعل الغالف الخارتجي للكتاب تجيابا المساعدة لجيب اهتمام الطلبة ومساعدتهم في فهم المادة العلمية.
وحرصهم على أن تكون مقدمة الكتاب مستوفية للمعايير التربوية.
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وقد أثبتت نتائج الدراسة أن المعلمين والمعلمات يقدرون وبدرتجة كبيرة تجاذبية الغالف الخارتجي لكتاب التربية اإلسالمية.
وهباعه على ورق ذ نوعية تجيدة ،ووضوح العناوين وان مقدمة الكتاب توضح أهدافه ،ومادته العلمية مقسمة إلى وحدات تتسم
باالتساق ،وأن اآليات واألحاديث النبوية موثقة ومكتوبة بشكل مناسب.
وتدل التقديرات التقويمية العالية للمعلمين والمعلمات في مجال الشكل العام للكتاب على إتباع المعايير الفنية المدروسة من
قبل القائمين على إعداد الكتب والمناهج المدرسية في مرك َّ المناهج األردنية ،وكيلك إشراف المتخصصين التربويين والمشرفين
الفنيين قبل إقراره وتعميمه على المدارس.
تتفق النتائج اإلتجمالية لهيا المجال مع دراسة بركات ( )8118حيث بلغ المتوسط الحسابي اإلتجمالي للتقديرات التقويمية
للمعلمات في مجال الشكل العام للكتاب ( )393وهي نسبة قريبة إلى النتيجة التي توصلت هيه الدراسة في هيا المجال وتختلف مع
نتائج دراسة عطية (بركات  ،)8118في تقويم كتب التربية اإلسالمية في الصفوف الثالثة األولى من التعليم األساسي من وتجهة نظر
مدرسي التربية اإلسالمية ومشروع ،حيث توصل في دراسته إلى أن الكتب الثالثة لم يكن إخراتجها بالمستوى الالئق.
المجال الثالث :محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية للصف الثامن األساسي
الجدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية
للصف الثامن األساسي ،ومستوى القبول تربويا لمجال محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية ،مرتبة تنازلياً وفق
متوسط االستجابة

الرتبة

الرقم

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

0

25

يتجنب محتوى الكتاب الخالفات الفقهية.

4.46

%89

كبيرة

8

34

تبرز دروس الحديث الشريف قيما ً إسالمية.

4.21

%84

كبيرة

4

35

تحث دروس السيرة النبوية على التأسي بشخصية الرسول ﷺ.

4.07

%81

كبيرة

3

24

يستشهد باآليات واألحاديث بشكل يساعد على الفهم.

4.05

%81

كبيرة

4

27

يخلو الكتاب من التكرار غير الضرور .

4.04

%81

كبيرة

8

33

تقو دروس القرآن الكريم صلة الطلبة باهلل تعالى.

4.04

%81

كبيرة

1

36

تحث دروس الفقه الطلبة على االلت َّام باألحكام الشرعية.

3.98

%80

كبيرة

2

37

تنمي دروس األخالق الجانب السلوكي لدى الطلبة.

3.98

%80

كبيرة

2

31

يسهم المحتوى في تنمية القيم اإليجابية لدى الطلبة.

3.85

%77

كبيرة

01

26

ينسجم محتوى الكتاب مع بيئة الطلبة.

3.7

%74

متوسطة

00

19

تكمل الموضوعات بعضها بعضاً.

3.69

%74

متوسطة

08

18

تحقق المفاهيم الواردة في المحتوى أهداف المنهاج.

3.67

%73

متوسطة

04

17

3.61

%72

متوسطة
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03

21

يظهر التسلسل بين األفكار الواردة في الكتاب.

3.6

%72

متوسطة

04

20

تبنى المفاهيم الواردة في الكتاب على خبرات الطلبة السابقة.

3.54

%71

متوسطة

08

22

يبرز الكتاب المفاهيم األساسية في كل وحدة.

3.54

%71

متوسطة

01

30

ينمي محتوى الكتاب تفكير الطلبة.

3.46

%69

متوسطة

02

28

يراعي محتوى الكتاب الفروق الفردية.

3.25

%65

متوسطة

02

32

3.21

%64

متوسطة

81

29

يشجع محتوى الكتاب الطلبة على التعلم الياتي.

3.19

%64

متوسطة

80

23

يتناسب حجم المحتوى مع عدد الحصص المقررة.

2.9

%58

ضعيفة

3.72

%74

متوسطة

دروس العقيدة في كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي
شامله.

الدرجة الكلية
*أقصى درتجة لالستجابة ( )4درتجات.

يتضح من الجدول رقم ( )2أن الدرتجة الكلية لمجال محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية ،كانت متوسطة حيث
وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى (.)%13
بينما أوضحت النتائج الدرتجة الكبيرة تجداً في أهمية نجنب الكتاب للخالفات الفقهية الشرعية واالبتعاد عنها ،ويدل هيا على
حرص القائمين على إعداد المناهج على زرع بيور التسامح والتآخي بين األفراد ،وتجنب كافة أنواع الخالفات بتوحيد اآلراء وتقريباً
وتجهات النظر مما يضمن إقامة مجتمع موحد وقو ومتماسك.
وتظهر نتائج التحليل أن المعلمين والمعلمات يقدرون وبدرتجة كبيرة أهمية اعتماد الكتاب على االستدالل بالنصوص الشرعية
ويدل هيا على حرص القائمين على اعداد المناهج على زيادة وتعميق الوازع الديني لدى الطلبة بإثراء الكتاب المدرسي باألدلة
والنصوص الشرعية  ،وأن دروس العقيدة تقو صلة الطالب باهلل تعالى ،وأن دروس الحديث الشريف تنمي القيم اإلسالمية بينما تحث
دروس السيرة النبوية على التأسي برسول  هلل ﷺ ،وتحث دروس الفقه على االلت َّام باألحكام الشرعية ،كما وتنمي دروس األخالق
الجوانب السلوكية لدى الطلبة.
أما عن مراعاة المحتوى للفروق الفردية ،وتشجيع المحتوى للطلبة على التعلم الياتي ،وانسجام المحتوى الكتاب مع فلسفة
التربية ،وإظهار المفاهيم األساسية في كل وحدة والتسلسل والتتابع بين األفكار ،وتحقيق االنسجام مع بين الطلبة وتكامل موضوعاته.
فقد تراوحت التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في تلك الفقرات بين ( )%13-%83وهي نسبة متوسطةً ،وربما يعود السبب
إلى كبر حجم المحتوى وعدم مناسبته لعدد الحصص المدرسية مما أدى إلى إهمال لبعض الجوانب والتي تعلقت تلك الفقرات مع كل
هيه التقديرات فإن المعلمين والمعلمات يتفقون عدم استخدام الكتاب لألساليب العلمية الحديثة في التعليم ،وبالتالي ال يثير تفكير الطلبة
نحو التعلم ،وربما يرتجع السبب في ذلك إلى كون المرحلة تجريبية أولى في إعداد الكتب المدرسين وهي تجربة تجديدة.
أما عن تناسب حجم محتوى الكتاب مع عدد الحصص المقررة ،فقد حصل على أقل تقديرات تقويمية في هيا المجال حيث
بلغت النسبة المئوية لتقديرات المعلمين والمعلمات لهيه الفقرة ( )%42وهي نسبة ضعيفة قياساًًً على النسب المئوية اإلتجمالية
للتقديرات التقويمية لجميع فقرات هيا المجال ،وهيا يقتضي عمل توازن بين عدد الحصص وحجم المحتوى بحيث يتناسب عدد
الحصص مع حجم المحتوى.
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وتتفق هيه النتيجة مع نتائج الدراسة التي أتجراها مان يونؤ ( )8118حيث تراوح المتوسط الحسابي لتقديرات المعلمين على
هيا المجال وتتفق هيه النتيجة مع نتائج ( )4944أ ما نسبته (.)%10914
وتختلف هيه التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في مجال الشكل العام للكتاب مع النتائج اإلتجمالي لدراسة (بركات )8118 ،في
تقويم كتاب التربية اإلسالمية األردني للصف السادس األساسي من وتجهة نظر معلمي ومشرفي التربية اإلسالمية الي بلغت النسبة
المئوية لمجمل تقديرات لهيا المجال (.)%23
وتتوافق التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في مجال الكتاب مع النتائج اإلتجمال لدراسة (مان يونؤ )8118 ،في تقديم
مناهج التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية في تايالند حيث بلغت النسبة المئوية ( )%10914وهي نسبة المتوسطة.
المجال الرابع :أسلوب كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي
الجدول رقم ( :)22المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية
اإلسالمية للصف الثامن األساسي ،ومستوى القبول تربويا لمجال أسلوب كتاب التربية اإلسالمية ،مرتبة تنازلياً وفق متوسط
االستجابة

الرتبة

الرقم

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

0

43

تعتمد مادة الكتاب على االستدالل بالنصوص الشرعية.

4.16

83

كبيرة

8

48

تستخدم عالمات الترقيم بشكل مناسب .

4.07

81

كبيرة

4

38

يعر ،الكتاب المحتوى على شكل وحدات مترابطة.

3.94

79

كبيرة

3

39

يعر ،الكتاب المعلومات بأسلوب متسلسل.

3.81

76

كبيرة

4

47

3.81

76

كبيرة

8

45

تخلو لغة الكتاب من األخطاء اللغوية.

3.78

76

كبيرة

1

44

تتناسب لغة الكتاب من حيث المفردات مع مستوى الطلبة.

3.69

74

متوسطة

2

46

تخلو لغة الكتاب من األخطاء المطبعية.

3.61

72

متوسطة

2

42

تشجع هريقة العر ،في الكتاب على مشاركة الطلبة بشكل فعال.

3.57

71

متوسطة

01

41

يستخدم الكتاب األساليب الحديثة في التعليم

3.49

70

متوسطة

00

40

يعر ،الكتاب المعلومات بأسلوب يثير تفكير الطلبة.

3.4

68

متوسطة

3.76

%75

كبيرة

الفقرات

تضبط مفردات المحتوى بشكل يساعد الطلبة على القراءة
الصحيحة.

الدرجة الكلية

الدرجة

*أقصى درتجة لالستجابة ( )4درتجات.
يتضح من الجدول رقم ( )01أن الدرتجة الكلية لمجال أسلوب كتاب التربية اإلسالمية ،كانت كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية
لالستجابة إلى (.)%14
وتدل النتائج إن المعلمين والمعلمات يرون أن الكتاب يعر ،المحتوى على شكل وحدات مترابطة ،وبأسلوب متسلسل،
وأن لغة الكتاب تخلو من األخطاء اللغوية بدرتجة كبيرة وهيا يدل على إتباع آلية دقيقة للمراتجعات اللغوية والطباعية لمفردات الكتاب.
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كما بينت النتائج اعتماد الكتا ب على االستدالل بالنصوص الشرعية واستخدام عالمات الترقيم .ويدل هيا على حرص القائمين على
إعداد المناهج على زيادة وتعميق الوازع الديني لدى الطلبة بإثراء الكتاب المدرسي باألدلة والنصوص الشرعية ،ومع كل هيه
التقديرات إال أن المعلمين والمعلمات يتفقون على عدم استخدام الكتاب لألساليب الحديثة في التعلم ،مما يثير تفكير الطلبة نحو التعلم،
ولعل السبب يرتجع في ذلك إلى كون المرحلة تجريبية أولى في إعداد الكتب المدرسية وأنها تجربة تجديدة.
تتفق النتائج اإلتجمالية للتقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لهيا المجال مع نتائج دراسة بركات ( )8118ما نسبته
( )%12من أفراد عينة يرون أن األسلوب يعر ،المحتوى بشكل مترابط ،كما وتتفق مع دراسة بونؤ ( )8118حيث تراوحت النسبة
المئوية لتقديرات المعلمين لهيا المجال ( ،)%18908بينما تختلف مع نتائج دراسة بركات ( )8118والتي بينت نتائجها وتجود أخطاء
لغوية كثيرة في الكتاب.
المجال الخامس :الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي
الجدول رقم ( :)22المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية
اإلسالمية للصف الثامن األساسي ،لمجال الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية ،مرتبة تنازليا ً وفق متوسط االستجابة

الرتبة

الرقم

0

52

8

50

4

51

3

49

الفقرات
تساعد الوسائل التعليمية على فهم المادة .
ترتبط الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن
األساسي بالمحتوى.
تتسم الوسائل التعليمية في الكتاب بالجاذبية والتشويق.
تتوفر الوسائل التعليمية كالرسومات التوضيحية واألشكال والجداول
في الكتاب بشكل كاف.
الدرجة الكلية

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

3.49

%70

متوسطة

3.36

%67

متوسطة

3.05

%61

متوسطة

2.9

%58

ضعيفة

3.20

%64

متوسطة

الدرجة

*أقصى درتجة لالستجابة ( )4درتجات.
يتضح من الجدول رقم ( )00أن الدرتجة الكلية لمجال الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية ،كانت متوسطة حيث وصلت
النسبة المئوية لالستجابة إلى (.)%83
تظهر نتائج الدراسة أن التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في مجال الوسائل التعليمية متوسطة ،وربما يرتجع السبب
لعدم وتجود فني وسائل تعليمية في المدارس ،كيلك والبد من إعادة النظر في استخدام الكتاب للرسومات التوضيحية ،خاصة أن الكتاب
في الفترة التجريبية القابلة للتعديل والتغيير بشكل يجعل من المادة العلمية مشوقة ومحف َّة للطلبة على التعليم.
وتتوافق نتائج هيه الدراسة في هيا المجال مع دراسة مان يونؤ ( )8118حيث أظهرت نتائج دراسته انخفا ،متوسط في تقديرات
المعلمين فكانت النسبة المئوية ( )%80931وبلغ المتوسط الحسابي لتقديرات العلمية في هيا المجال (.)4911
اختلفت نتائج هيه الدراسة مع ما توصل إليه الباحث بركات ( )8118والتي أظهرت نتائج دراسته أن الوسائل التعليمية في
كتاب التربية اإلسالمية مقبولة وبدرتجة عالية تجداً ،حيث بلغ المتوسط الحسابي اإلتجمالي من مجموع تقويمات المعلمين لجميع فقرات
مجال الوسائل التعليمية في الكتاب ( )391بينما كانت النسبة المئوية لتقديرات المعلمين والمعلمات (.)%21

522

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
المجال السادس :أنشطة كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي
الجدول رقم ( :)20المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية
اإلسالمية للصف الثامن األساسي ،لمجال أنشطة كتاب التربية اإلسالمية ،مرتبة تنازليا ً وفق متوسط االستجابة

الرتبة

الرقم

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

0

56

تتوفر األنشطة لكل درس بشكل كاف.

4.11

82

كبيرة

8

54

األنشطة الواردة في الكتاب تحث الطلبة على التفكير العلمي.

3.66

73

متوسطة

4

57

يتوفر عنصر التشويق باألنشطة.

3.46

69

متوسطة

3

55

تشجع األنشطة الطلبة على التعبير عن ميولهم.

3.42

68

متوسطة

4

53

تناسب األنشطة الواردة في الكتاب مع مستوى الطلبة.

3.21

64

متوسطة

الدرجة الكلية

3.57

%71

متوسطة

الفقرات

الدرجة

*أقصى درتجة لالستجابة ( )4درتجات.
يتضح من الجدول رقم ( )08أن الدرتجة الكلية لمجال أنشطة كتاب التربية االسالمية ،كانت متوسطة حيث وصلت النسبة
المئوية لالستجابة إلى (.)%10
ويالحظ من نتائج الدراسة توفر األنشطة لكل درس بشكل كاف وبدرتجة كبيرة ،ولكن هيه األنشطة ال تحث الطلبة على
التفكير ألنها ال تتناسب مع مستوى الطلبة العلمي وميولهم وبالتالي فهي غير مشوقة ،ويرى الباحث أنه ربما يعود السبب في ذلك إلى
حرص القائمين على إعداد المناهج من اإلكثار في إثراء المحتوى باألنشطة العلمية ،فتشكل تلك األنشطة عبئا على الطلبة ،مما يفقدها
إلى عنصر التشويق.
وتختلف التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لفقرات مجال األنشطة مع نتائج دراسة (بركات  )8118فقد بلغت النسبة
المئوية لتقديرات المعلمين والمعلمات لهيا المجال ( )%18وهي درتجة عالية .وتتفق النتائج اإلتجمالية لتقديرات المعلمين والمعلمات
لمجال األنشطة مع النتائج اإلتجمالية لتقديرات المعلمين لدراسة مان يونؤ ( )8118حيث كانت النسبة المئوية في تقديرات المعلمين
لألنشطة ( )%82984وهي نسبة متوسطة.
وتختلف النتائج اإلتجمالية لهيا المجال مع النتائج الكلية لدراسة بونؤ ( )8118تراوحت النسبة المئوية في تقديرات المعلمين
لألنشطة حوالي (.)%82984
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المجال السابع :التقويم في كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي
الجدول رقم ( :)22المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية
اإلسالمية للصف الثامن األساسي ،لمجال تقويم كتاب التربية اإلسالمية ،مرتبة تنازلياً وفق متوسط االستجابة

الرتبة

الرقم

0

63

8

65

4

58

3

60

4

59

8

66

1

61

2

62

2

67

يحتو الكتاب هرقا ً أخرى للتقويم غير األسئلة.

01

64

تتسم أسئلة الكتاب بالدقة.

الفقرات
تتنوع أسئلة الكتاب من حيث الصياغة.
تشمل أسئلة الكتاب المستويات المعرفية وفق هرم بلوم من تيكر
وفهم وتطبيق وتحليل وتركيب وتقويم.
تغطي أسئلة الكتاب مجاالت األهداف التعليمية الثالثة المعرفية
واالنفعالية والنفس حركية بشكل كاف.
تثير أسئلة الكتاب دافعية الطلبة للتعلم.
تتناسب األسئلة كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي
ومستوى الطلبة.
تساعد أسئلة الكتاب الطلبة على ربط الخبرات السابقة بالخبرات
الجديدة.
تراعي األسئلة الفروق الفردية بين المتعلمين.
تكشف أساليب التقويم المقترحة مدى استيعاب الطلبة للمادة العلمية
في الكتاب.

الدرجة الكلية

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

3.87

77

كبيرة

3.83

77

كبيرة

3.77

75

كبيرة

3.67

73

متوسطة

3.66

73

متوسطة

3.66

73

متوسطة

3.63

73

متوسطة

3.61

72

متوسطة

3.53

71

متوسطة

3.52

70

متوسطة

3.67

%73

متوسطة

الدرجة

*أقصى درتجة لالستجابة ( )4درتجات.
يتضح من الجدول رقم ( )04أن الدرتجة الكلية لمجال التقويم في كتاب التربية اإلسالمية ،كانت كبيرة ومقبولة تربويا حيث
وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى (.)%14
يالحظ من نتائج دراسة التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في مجال أساليب التقويم أن المعلمين والمعلمات يرون أن
أساليب التقويم تغطي مجاالت األهداف التعليمية الثالثة :المعرفية واالنفعالية والنفس حركية ،كما ويالحظ أنها دقيقة ومتنوعة ،وربما
يرتجع السبب إلى الوعي التام والكبير بأهمية أساليب التقويم لدى المعلمين والمعلمات.
أما على مناسبة أساليب التقويم لمستوى الطلبة ،وإنارتها للدافعية نحو التعليم ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ،وقياس
مدى استيعاب الطلبة للمادة العلمية في الكتاب ،وربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة ،فقد تراوحت التقديرات التقويمية للمعلمين
والمعلمات تلك الفقرات بين ( )%1493 -%1193وهي نسبة متوسطة،
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وربما يعود السبب إلى حاتجة القائمين على اعداد كتاب التربية اإلسالمية للم َّيد من الوقت لدراسة أساليب التقويم التربو بدقة
وعمق اكبر مما يتوتجب على المشرفون على اعداد كتاب التربية اإلسالمية ضرورة تعديل أساليب التقويم المستخدمة خاصة أن
المرحلة تجريبية وقابلة للتغيير والتعديل بما يتناسب مستوى الطلبة .وتختلف التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في مجال أساليب
التقويم مع نتائج دراسة بركات ( )8118حيث بلغت النسبة المئوية للتقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لجميع فقرات المجال
( )%21وهي عالية تجداً.
وتتفق التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في مجال أساليب التقويم مع نتائج دراسة مان يونؤ ( )8118حيث بلغت
النسبة المئوية للتقديرات التقويمية للمعلمين ( )%14931وبلغ المتوسط الحسابي ( )4981وهو متوسط األهمية.
ترتيب المجاالت والدرجة الكلية:
الجدول رقم ( :)24الترتيب ،والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجاالت واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية
لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي ،مرتبة تنازليا ً وفق متوسط االستجابة

الرتبة

الرقم

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

0

2

الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية.

4.1

%82

كبيرة

8

4

أسلوب كتاب التربية اإلسالمية.

3.76

%75

كبيرة

4

3

محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية.

3.72

%74

متوسطة

3

1

أهداف كتاب التربية اإلسالمية.

3.67

%73

متوسطة

4

7

التقويم في كتاب التربية اإلسالمية.

3.67

%73

متوسطة

8

6

أنشطة كتاب التربية اإلسالمية.

3.57

%71

متوسطة

1

5

الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية.

3.2

%64

متوسطة

2667

%72

متوسطة

الفقرات

الدرجة الكلية

الدرجة

*أقصى درتجة لالستجابة ( )4درتجات.
يتضح من الجدول رقم ( )03أن الدرتجة لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف
الثامن األساسي ،كانت بدرتجة كبيرة على مجال الشكل العام للكتاب ،حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى ( ،)%28وكانت
الدرتجة كبيرة على مجال( :أسلوب الكتاب) حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى ( ،)%14وكانت النسبة متوسطة على مجاالت
(محتوى الكتاب ،أهداف الكتاب ،التقويم ،األنشطة ،الوسائل التعليمية) حيث تراوحت نسبة االستجابة عليها بين (،)%28 -%83
وأن الدرتجة الكلية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي ،كانت بدرتجة
متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى (.)%14
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ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل يختلف واقع تقييم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن
األساسي باختالف متغير النوع االتجتماعي؟
لإلتجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدول رقم ( )04تبين ذلك.
الجدول رقم ( :)25المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية
اإلسالمية للصف الثامن األساسي تبعا ً متغير النوع االجتماعي
المجاالت

أنثى

ذكر
المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية.

4918

1938

4988

1944

أسلوب كتاب التربية اإلسالمية.

3900

1938

3912

1942

محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية.

4913

1933

4982

1982

أهداف كتاب التربية اإلسالمية.

4928

1938

4988

1981

التقويم في كتاب التربية اإلسالمية.

4981

1911

4904

1912

أنشطة كتاب التربية اإلسالمية.

4988

1940

4932

1922

الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية.

4920

1988

4943

1913

2674

2642

2662

2657

الدرجة الكلية

يتضح من الجدول رقم ( )04أن واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن
األساسي كان أفضل عند اليكور مقارنة باإلناث على تجميع المجاالت والدرتجة الكلية.
وتتفق نتائج الدراسة في هيا المجال مع نتائج دراسة مان يونؤ ( )8118حيث أظهرت النتائج وتجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )1914 ≤αولصالح الطالبات في مجال المحتوى والمادة العلمية ،كيلك اتفقت نتائج هيه الدراسة مع
نتائج دراسة ال َّدتجالي (بركات  ،)8118التي أظهرت نتائجها فروقا ً ذات داللة إحصائية لصالح الطالبات ،في تقدير الطالب والطالبات
لكتب األول الثانو للتربية اإلسالمية في سلطنة عمان.
وتختلف هيه الدراسة مع دراسة بركات ( )8118حيث ظهرت نتائجها عدم وتجود فرق دال إحصائية عند مستوى الداللة
( )1914=αفي التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لالستبانة .ولكل مجال من مجاالت التقويم يع َّى إلى متغير النوع االتجتماعي.
وكما أنها تعارضت مع نتائج دراسة أبو خضير ودراسة أبو فخيده (بركات ( ،)8118في عدم وتجود دال إحصائياً تقديرات كل من
المعلمين والمعلمات.
ثالثا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :هل يختلف واقع تقويم معلمي ومعلم ات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف
الثامن األساسي باختالف متغير سنوات الخبرة؟
لإلتجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدول رقم ( )08تبين ذلك.
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الجدول رقم ( :)26المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب
التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي تبعا ً متغير سنوات الخبرة
المجاالت

أقل من ( )5سنوات

من ( )02-25سنة

أكثر من ( )02سنة

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية.

4981

1948

4942

1944

4914

1942

أسلوب كتاب التربية اإلسالمية.

4921

1933

4924

1980

4931

1930

محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية.

4981

1984

4941

1941

4928

1938

أهداف كتاب التربية اإلسالمية.

4913

1938

4943

1941

4923

1931

التقويم في كتاب التربية اإلسالمية.

4984

1928

4910

1912

4944

1984

أنشطة كتاب التربية اإلسالمية.

4942

1911

4988

1912

4923

1943

الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية.

4924

1932

4988

1914

4920

1988

2667

2645

2644

2654

2685

2644

الدرجة الكلية

يتضح من الجدول رقم ( )08أن أصحاب الخبرة األكثر من ( )81سنة يتمتعون بقدره على تقييم الكتاب وإعطاء المالحظات وإعطاء
األفكار الالزمة ،من أتجل تطوير الكتاب والي تحتم عليهم األخي بمالحظاتهم بعين االعتبار من خالل مشاركة المعلمين في لجان
إعداد المناهج ،وربما يع َّى السبب أن لدى أصحاب الخبرة األكثر من ( )81سنة أعلى النتائج أنهم قد تعرضوا لمواقف تعليمية أكثر
من غيرهم زادت من خبراتهم العلمية وأكسبتهم مهارات علمية تجديدة وقد تكون لديهم صوره واضحة عن الكتاب وكيفية التعامل
معه بينما يليهم اصحاب الخبرة األقل من ( )4سنوات ،وربما يع َّى السبب أن المعلمين والمعلمات اليين يكونون في بداية المرحلة
التعليمية يكونون متشوقين للتعليم اكثر من غيرهم ،هما يكسبهم قدرة اكبر على االلمام بالكتاب لكل عناصره ،أما المعلمين والمعلمات
ذو الخبرة من ( )81-14سنة كانوا في المرتبة األخيرة ،وربما يكون السبب في ذلك أنه قد أصابهم الملل مما أضعف قدرتهم على
االلمام بعناصر الكتاب.
وتتفق هيه الدراسة مع دراسة األزكي (بركات  )8118حيث أظهرت النتائج وتجود فروق تع َّى إلى سنوات الخبرة ،لصالح
المعلمين اليين يمتلكون خبره ( 01سنوات).
وتختلف مع دراسة بركات  8118التي أظهرت نتائج الدراسة عدم وتجود فرق دالة إحصائيا عند مستوى ( = )1914في
تقديرات المعلمين التقويمية للكتاب ككل ولكل مجال من مجاالت التقويم يع َّى إلى متغير الخبرة ،ومع (دراسة الشرف ،عادل
والحمدان ،حاسمة  )8118والتي بينت نتائجها أنه ال توتجد فروق داله إحصائية بين المبحوثين من حيث سنوات الخبرة وبالتالي يدل
على االتفاق فيما بينهم كيلك ،واختلفت مع دراسة مان يونؤ (.)8118
رابعا :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :هل يختلف واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف
الثامن األساسي باختالف متغير المؤهل العلمي؟
لإلتجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدول رقم ( )01تبين ذلك.
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الجدول رقم ( :)27المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية
اإلسالمية للصف الثامن األساسي تبعا ً متغير المؤهل العلمي
المجاالت

بكالوريوس وأقل

دراسات عليا

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية.

4911

1941

4981

1940

أسلوب كتاب التربية اإلسالمية.

3981

1948

3912

1940

محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية.

4914

1912

4910

1943

أهداف كتاب التربية اإلسالمية.

4921

1912

4914

1932

التقويم في كتاب التربية اإلسالمية.

4902

1922

4981

1913

أنشطة كتاب التربية اإلسالمية.

4911

1982

4944

1913

الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية.

4981

1928

4982

1983

2672

2667

2666

2647

الدرجة الكلية

يتضح من الجدول رقم ( )01أن واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن
األساسي ،كان أفضل عند مؤهل الدراسات العليا مقارنة بالبكالوريوس وأقل على مجالي( :الوسائل التعليمية في الجامعة ،والتقويم)،
بينما كان حملة مؤهل البكالوريوس وأقل أفضل من الدراسات العليا على المجاالت المتبقية والدرتجة الكلية لفترة التدريب العملي
لحملة البكالوريوس وأقل والتي يفتقر إليها حملة البكالوريوس.
وتفيد نتائج التحليل أن واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية في المنهاج األردني كان أفضل
عند حملة البكالوريوس وأقل في مجال المحتوى ،األهداف ،األنشطة ،الشكل العام ،األسلوب ،وربما يعود السبب إلى فترة التدريب
العملي التي يمر بها حملة مؤهل البكالوريوس وأقل والتي يفتقر إليها حملة مؤهل الدراسات العليا مما يكسبهم قدرة أكثر على فهم
األهداف ومحتوى الكتاب واألسلوب واألنشطة.
بينما كانت النتائج المتعلقة في مجال الوسائل التعليمية والتقويم أفضل عند حملة مؤهل الدراسات العليا ويعود السبب أن
نظام التدريس في الجامعات يرك َّ أكثر على الوسائل التعليمية وخاصة المعلمين والمعلمات اليين تخرتجوا من تجامعة القدس المفتوحة.
وتختلف نتائج هيه الدراسة مع دراسة بركات ( )8118والتي أظهرت نتائج دراسته عدم وتجود فرق دال إحصائياً عند
مستوى الداللة ( )1914 =αفي المتوسط الحسابي اإلتجمالي لتقديرات المعلمين والمعلمات بها للكتاب ككل باستثناء مجال األنشطة،
ومع نتائج دراسة يونؤ حيث أظهرت نتائج دراسته وتجد فروق من ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين تع َّى للمؤهل العلمي
على عناصر المنهاج.
وتتفق نتائج هيه الدراسة مع دراسة بركات ( )8118في مجال األنشطة حيث كانت النتائج أفضل عند حملة البكالوريوس
وأقل.

528

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
خامسا :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :هل يختلف واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية إلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف
الثامن األساسي باختالف متغير التخصص؟
لإلتجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدول رقم ( )02تبين ذلك.
الجدول رقم ( :)28المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية
اإلسالمية للصف الثامن األساسي تبعا ً متغير التخصص
المجاالت

غير ذلك

الشريعة اإلسالمية أو أحد فروعها
المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية.

4981

1948

4914

1941

أسلوب كتاب التربية اإلسالمية.

3912

1948

3983

1938

محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية.

4911

1942

4922

1934

أهداف كتاب التربية اإلسالمية.

4918

1943

4982

1981

التقويم في كتاب التربية اإلسالمية.

4980

1911

4908

1940

أنشطة كتاب التربية اإلسالمية.

4942

1913

4944

1940

الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية.

4981

1918

4982

1981

2667

2650

2667

2602

الدرجة الكلية

يتضح من الجدول رقم ( )02أن واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن
األساسي كان أفضل عند تخصص الشريعة اإلسالمية أو أحد فروعها مقارنة بغير ذلك على مجاالت( :أسلوب الكتاب ،الوسائل
التعليمية ،األنشطة) بينما كانت المتوسطات أفضل على مجاالت( :أهداف الكتاب ،الشكل العام للكتاب ،محتوى الكتاب ،والتقويم) عند
غير المتخصصين مقارنة بالمتخصصين .وفيما يتعلق بالدرتجة الكلية كان المتوسط لهما بالتساو (.)4981
تظهر النتائج أن المتخصصين في الشريعة اإلسالمية أو أحد فروعها لديهم نتائج أفضل من غيرهم غير المتخصصين في
مجال أسلوب الكتاب ،األنشطة ،الوسائل التعليمية ،وربما يعود السبب أن المتخصصين بالشريعة اإلسالمية أو أحد فروعها لديهم
وازع ديني كبير ،إذا ما قورنوا بغيرهم من المدرسين غير المتخصصين فتبقى لديهم أفضل في فهم أسلوب الكتاب والتفاعل معه كما
ولديهم اإلبداع الكبير في إيجاد الوسائل التعليمية واألنشطة التي تتناسب مع المادة العلمية ومستوى الطلبة بحيث ت َّيد من تشوق الطلبة
وتفاعلهم معها.
وتختلف نتائج هيه الدراسة مع دراسة بركات ( )8118حيث أظهر نتائج دراسته أن ال فرق دال إحصائياً عن مستوى
الداللة ( )1914=αفي المتوسط اإلتجمالي للتقديرات التقويمية لمعلمي ومعلمات التربية اإلسالمية للصف الثامن المتخصص في
الشريعة اإلسالمية أو أحد فروعها وغير المتخصصين ،ولكل مجال من مجاالت تقويم الكتاب.
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التوصيات
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة توصل الباحث إلى التوصيات اآلتية:
 العمل على صياغة أهداف كتاب التربية اإلسالمية ،بحيث تعكس اهتمامات الطلبة وحاتجاتهم والتي قد تسهم في تحقيق أهدافالكتاب بصورة أفضل.
 زيادة االهتمام في مقدمة الكتاب لتكون عنصر توضيح وإرشاد لكل من الطالب والمعلم مما قد يساعد في فهم أهداف الكتابوغاياته وقيمته العلمية .وكيلك البد من زيادة حجم الخط وعدد صفحات الكتاب لت َّيد في تجيب اهتمام الطلبة للمادة العلمية.
 ضرورة إعادة النظر في دروس العقيدة اإلسالمية لجعلها شامله لكافة المواضيع الحياتية ،بحيث تسهم في تنمية القيم اإليجابيةلدى الطلبة ،وتشجعهم على االنطالق نحو التعليم الياتي ،وتراعي الفروق الفردية بينهم.
 ضرورة تضمين كتاب التربية اإلسالمية لألساليب العلمية الحديثة مثل الحاسوب ،االنترنت...الخ في التعلم مثل الحاسوب،االنترنت ،والتي تعين على تحقيق أهداف الكتاب بطريقه واضحة ومشوقه وتربط الطلبة ببيئتهم وتلبي حاتجاتهم وميولهم.
 إتجراء دراسات لمجال الوسائل التعليمية ومجال األنشطة والتي كانت نتائجها درتجه متوسطة من أتجل المساعدة في زيادةعنصر التشوق والجاذبية لدى الطلبة.
 العمل على إشراك المعلمين والمعلمات من ذ الكفاءة العالية في عملية إعداد ومراتجعة الكتب وضرورة األخي بمالحظاتهم،بصفتهم المطبقين للمنهاج عملياً ،ولديهم القدرة على الحكم على مدى صالحية المنهاج والكشف عن مواهن الضعف والقوه
فيه.
 إتاحة الفرصة إلتجراء دراسات تقويميه لكتب التربية اإلسالمية األخرى ،لمعرفة مدى صالحيتها ،والت َّامها بمواصفات الكتابالجيد.
 -زيادة عدد الحصص األسبوعية.

المراجع والمصادر:
 بركات ،ياسر .)8118( .أثر المعرفة المسبقة باألهداف السلوكية على تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في مادةالتربية اإلسالمية ومدى احتفاظهم بالمعلومات ،رسالة ماتجستير غير منشوره ،تجامعة القدس ،فلسطين.
 الجنازرة ،محمد .)8114( .تقدير فاعلية معلم ألتربيه اإلسالمية في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرالمعلمين والمديرين ،رسالة ماتجستير غير منشورة ،تجامعة القدس ،فلسطين.
 ريان ،محمد .)8118( .المنهاج التربوي من منظور اسالمي .ه .0القدس :دار اليقين للنشر. شحاتة ،حسن ،)8113( .النشاط المدرسي مفهومة ووظائفه ومجاالت تطبيقه ،ه ،2القاهرة :الدار المصرية اللبنانية. الشرف عادل والحمدان ،تجاسم .)8118( .مدى مساهمة منهج التربية اإلسالمية في الت َّام هلبة المرحلة الثانوية بالنظامالمدرسي .مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية.828– 42،844 ،
 الشطي ،بسام .)8110( .تقييم وتطوير كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني ثانو العام في دولة الكويت .المجلة التربوية،.803– 011 ،)04(42
 شلبي ،مصطفى .)8111( .التربية اإلسالمية أسسها-طرائقها-كفايات معلمها .القاهرة :دار الثقافة. عفانة ،بسمه .)8113( .القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية الدنيا من الصف األول وحتىالرابع األساسي ،رسالة ماتجستير غير منشورة ،تجامعة القدس ،فلسطين.
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 عمران ،خوله .)8118( .تقييم البيئة الصفية لمعلمي التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر من وجهة نظر الطلبة فيمحافظة رام هللا ،رسالة ماتجستير غير منشورة ،تجامعة القدس ،فلسطين.
 غباش ،موزه .)8118( .تشجيع اإلبداع في المناهج التربوية وتع َّي َّ مشاركة الشباب .المجلة العربية للثقافة.34، فرحان ،إسحاق ( ،)8111التربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة .ه ،3عمان :دار الفرقان. القصراو  ،بركات .)8118( .تقويم كتاب التربية اإلسالمية األردني للصف السادس األساسي من وجهة نظر معلميومشرفي التربية اإلسالمية ،رسالة ماتجستير غير منشورة ،تجامعة القدس ،فلسطين.
 مان يونؤ ،محمد ،)8118( .تقويم مناهج التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية في تايالند .تجامعة اليرموك ،عمان ،رسالةماتجستير.
 موسى ،مصطفى .)8118( .االتجاهات الحديثة في طرائق تدريس التربية الدينية اإلسالمية .اإلمارات العربية المتحدة :دارالكتاب الجامعي.

تجميع الحقوق محفوظة  ،© 2020الباحث إرشاق يونس عبد الجليل مصلح  ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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البحث الخامس والعشرون

محددات استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصف السابع في لواء سحاب
من وجهة نظر المعلمين
Determinants of the use of technology in the teaching of the recitation and intonation course
for the seventh grade in Sahab District from the teacher's point of view.
اعداد الباحثة :أسماء محمد موسى النعانعه
تخصص الشريعة  -وزارة التربية والتعليم – المملكة األردنية الهاشمية
Email: asma.moh.mos@gmail.com

الملخص
إن الضرورة تقتضي مواكبة التطورات في شتى المجاالت ومن أهمها المجال التربوي إلحداث التطور الذي نسعى إليه
جميعاً ،ويعتبر التنوع في األساليب والمهارات التدريسية مدخال من مداخل التطوير الضرورية للتعليم والتي إذا تم بناؤها في نظمنا
التعليمية لكي تحدث تغيرات عميقة ومهمة في "الممارسات التعليمية" ،إن الثورة المعرفية الهائلة والتقدم "العلمي والتقني" الذي
يشهده هذا العصر له انعكاساته في إبراز دور "المؤسسات التعليمية التربوية" في تنمية السلوك المرغوب للمتعلم.
لقد أصبح التدريس لمادة التالوة والتجويد من خالل األساليب التقليدية ممالً للطلبة .تتمحور مشكلة الدراسة في بيان محددات
استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصف السابع في لواء سحاب من وجهة نظر المعلمين.
الكلمات المفتاحية :التكنولوجيا ،تدريس مقرر التالوة والتجويد ،الصف السابع ،لواء سحاب ،المعلمين.
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Determinants of the use of technology in the teaching of the recitation and intonation course
for the seventh grade in Sahab District from the teacher's point of view.

Abstract
It is necessary to keep abreast of developments in various fields, the most important of which
is the educational field in order to bring about the development that we all seek. Diversity in teaching
methods and skills is an entry point for the necessary development of education that if built in our
educational systems in order to make profound and important changes in "educational practices", if
The enormous knowledge revolution and the "scientific and technical" progress that this era is
witnessing has implications for highlighting the role of "educational institutions" in developing the
desired behavior of the learner.
Teaching of recitation and intonation through traditional methods has become boring for
students. The study’s problem centers on explaining the determinants of the use of technology in
teaching the seventh-grade recitation and intonation course in Sahab District from the teachers ’point
of view.

Key words: technology, teaching the recitation and intonation course, seventh grade, Sahab Brigade,
teachers.
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المقدمة
في عصر التكنولوجيا الحديثة أضحت الوسائل التعليمية التقليدية ال تفي بسد احتياجات الطلبة التعليمية ،لذلك أصبحت
الحاجة ملحة إلى استخدام استراتيجيات جديدة توجه مسار التعليم في العصر الحديث لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ،وسرعة
التغير التي يشهدها العالم المعاصر والتي تؤثر في التعليم الكتساب المهارات التي ترفع من مستوى الطلبة التعليمي.
أطلق على القرن "الواحد والعشرين" عصر االنفجار التقني والمعرفي وذلك بدخول التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة،
االجتماعية ،أو االقتصادية ،أو الثقافية أو السياسيّة ،وقد كان للتكنولوجيا الدور األكبر في التق ُّدم العلم ّي والذي أ ّدى إلى استخدام
التكنولوجيا في العمليّة التعليميّة ،وذلك بتسهيل وتنظيم المعلومات في جميع المجاالت.
ويعني مصطلح "تكنولوجيا التعليم" استخدام الوسائل التكنولوجيّة لتحسين مستوى العملية التعليميّة وزيادة كفاءتها .ولم
تدخر وزارة التربية والتعليم األردنية جهداَ في تزويد المدارس في مختلف مناطق المملكة بمختبرات الحاسوب التي سهلت التعلم
االلكتروني في المنهج الدراسي.
إن هذا التطور فرض على مدرسي مادة التربية اإلسالمية التالوة والتجويد التحول من األنماط التقليدية إلى األنماط الحديثة
التي تجعل للطلبة في المواقف التعليمية دوراً أكثر إيجابية وفاعلية" .إن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم
هو خيار استراتيجي وضرورة ملحة في ضوء التدفق المعرفي الهائل والثورة التكنولوجية وثورة االتصاالت األمر الذي يتطلب إعداد
المعلمين والمتعلمين إعداداً يؤهلهم للتعامل مع هذه التكنولوجيا ،وعلى ضرورة امتالك المعلمين لهذه الكفايات التكنولوجية الحديثة"
(الخالد.)6002 ،
إن الضرورة تقتضي مواكبة التطورات في شتى المجاالت ومن أهمها المجال التربوي إلحداث التطور الذي نسعى إليه
جميعاً ،ويعتبر التنوع في األساليب والمهارات التدريسية مدخال من مداخل التطوير الضرورية للتعليم والتي إذا تم بناؤها في نظمنا
التعليمية لكي تحدث تغيرات عميقة ومهمة في "الممارسات التعليمية" ،إن الثورة المعرفية الهائلة والتقدم "العلمي والتقني" الذي
يشهده هذا العصر له انعكاساته في إبراز دور "المؤسسات التعليمية التربوية" في تنمية السلوك المرغوب للمتعلم .
وال بد من االعتراف بأن األساليب التقليدية للمعارف والمعلومات قد ول ّى عهدها ،وأن العالم اتجه إلى اسلوب "تنمية قدرات"
المتعلم وتزويده بالخبرات التي يحتاجها وجعله محور العملية التعليمية ،األمر الذي يجعله مشاركا إيجابيا لتحقيق ذاته ،ولذلك يجب
االهتمام باستخدام التكنولوجيا في التدريس بفاعلية للتغلب على نمطية األسلوب التقليدي.
ولقد ساعدت تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في توفير بيئة تعليمية ،تقدم من خاللها الحاسوب واإلنترنت كبيئة
تفاعلية ثرية الستراتيجيات التعلم التفاعلي اإللكتروني ،الذي مكن مجتمع المعرفة من إنتاج المعرفة وتطبيقها وتقويمها (الغول،
6006م).
وقد أورد عبد العزيز ( )6002عدداً من المميزات التي تميز التعلم اإللكتروني عن غيره من األنواع منها :أنه يوفر التعلم
في أي وقت وفي أي مكان ،ويساعد الطلبة في االعتماد على أنفسهم؛ مما يشجع على استقالليتهم ،ويعطيهم الحرية والجرأة في التعبير
عن أنفسهم مقارنةً بالتعليم التقليدي ،ويحصل الطالب على التغذية الراجعة الفورية حيث تتوافر عملية التقويم البنائي الذاتي والتقويم
الختامي ،وتتنوع مصادر التعلم من خالل االرتباطات الموجودة مع مواقع تعليمية أخرى.
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مشكلة الدراسة
ترى الباحثة من خالل تدريسها لمادة التالوة والتجويد واطالعها على نتائج بعض الدراسات السابقة ضعف الطالبات في
تطبيق أحكام التالوة والتجويد ،بسبب استخدام الطرق التقليدية؛ وأنه ال بد من تغيير طرائق وأساليب تدريس المادة واستخدام الوسائل
الحديثة بفاعلية للخروج بأفضل النتائج المرجوة وذلك باستخدام التكنولوجيا من خالل التعليم االلكتروني والذي أصبح ضرورة ملحة.
خاصة وأن الطلبة قد ألفوا استخدام التقنيات الحديثة بشكل عام ،وأصبح التدريس لمادة التالوة والتجويد من خالل األساليب التقليدية
ممالً للطلبة .تتمحور مشكلة الدراسة في بيان محددات استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصف السابع في لواء
سحاب من وجهة نظر المعلمين.

فرضيات الدراسة :
تحاول الدراسة اختبار الفرضيات التالية :
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α≤0.05في محددددات اسددددددتخدددام التكنولوجيددا في تدددريس مقررالتالوة والتجويد للصف السابع في لواء سحاب من وجهة نظر المعلمين .تعزى لمتغير الجنس.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصدددددائية عند مسدددددتوى الداللة ( (α≤0.05في محددات اسدددددتخدام التكنولوجيا في تدريس مقررالتالوة والتجويد للصف السابع في لواء سحاب من وجهة نظر المعلمين .تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

أسئلة الدراسة:
 ما هي وجهة نظر المعلمين في حددات اسددددددتخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصددددددف السددددددابع في لواءسحاب؟
 هل يوجد أثر للجنس على وجهة نظر المعلمين لحددات استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصف السابعفي لواء سحاب؟
ّ
للمؤهد لل العلمي على وجهدة نظر المعلمين لحدددات اسددددددتخددام التكنولوجيدا في تددريس مقرر التالوة والتجويد
 هدل يوجدد أثرللصف السابع في لواء سحاب؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
 معرفة فيما إذا كان هنالك فاعلية الستخدام التكنولوجيا في تطبيق أحكام التالوة والتجويد. -بيان فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05تعزى لكل من الجنس والمؤهل العلمي.

أهمية الدراسة
 قد تسددددددهم هذه الدراسددددددة في لفت انتباه واضددددددعي المناهج "مقرر التالوة والتجويد" في تحسددددددين نوعية المقرّ ر وزيادة عددالحصص وإدخال التكنولوجيا في تعليم األحكام.
 قد تساعد هذه الدراسة مشرفو مادة التربية االسالمية في متابعة أداء المعلمين وتطبيقهم للوسائل الحديثة الناتجة عن توصياتهذه الدراسة.
 قد يسددتفيد معلمو التربية االسددالمية إذا ت ّم تطبيق التوصدديات الواردة بهذه الدراسددة بعخضدداعهم لدورات متخصددصددة ومكثّفةألليات استخدام التكنولوجيا في مادة التالوة والتجويد.
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 قد تسهم هذه الدراسة في تطور مستوى الطلبة في مادة التالوة والتجويد. أنها تركز على معرفة أسددددباب الضددددعف ليسددددتفيد منها المعلمون في تعليم التالوة والتجويد ومحاولة تالفي األخطاء وتطويراألساليب التي تبين عدم جدواها والتركيز على أفضل التقنيات.

التعريفات اإلجرائية
 التكنولوجيا :الوسائل الحديثة من أجهزة كمبيوتر وأجهزة عرض وبرامج تساعد وتشوق الطالب وتشد االنتباه. الفاعلية :هو االستخدام األمثل للوسائل لتحقيق الفائدة المرجوة "األهداف التعليمية". -أحكام التالوة والتجويد :التطبيق الكامل ألحكام التالوة والتجويد والواردة في المقرر الدراسي للصف السابع.

حــــــــــدود الدراسة
 الحدود الزمانية :الفصل األول -للعام الدراسي ()6060/6002 الحدود المكانية :المملكة األردنية الهاشمية – مدارس العاصمة عمان الحدود الموضووووعية :معرفة مدى فاعلية اسدددتخدام التكنولوجيا ودورها في تنمية التحصددديل والدافعية لدى طالبات الصدددفالسابع األساسي في مقرر التالوة والتجويد من وجهة نظر المعلمين ،وبيان االستنتاجات ووضع التوصيات المناسبة.
 -الحدود البشرية :معلمي الصف السابع األساسي في لواء سحاب.

الدراسات السابقة
دراسة الغامدي ( .)7102فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية توظف تعلم النشر في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقمية
لطالبات جامعة األميرة نورة .وهدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية توظف تعلم النشر في تنمية مهارات
إنتاج القصص الرقمية لطالبات جامعة األميرة نورة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج شبه التجريبي ،وكانت األداة األساسية
عبارة عن قائمة مهارات تم اعتمادها في تصميم بطاقة مالحظة لمهارات انتاج القصص الرقمية ،وتكونت عينة الدراسة الفعلية من
( )00طالبة تم تقسيمهن عشوائيا ً بالتساوي إلى مجموعتين ،ضابطة وتجريبية ،درست المجموعة الضابطة بالطرق العادية ودرست
المجموعة التجريبية من خالل بيئة تعليمية الكترونية ،واستمرت التجربة  4أسابيع .
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،كان أهمها ،أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية ،ومتوسط درجا ت طالبات المجموعة الضابطة في بطاقة مالحظة مهارات إنتاج القصص الرقمية البعدي لصالح طالبات
المجموعة التجريبية ،واتضح أن البيئة التعليمية االلكترونية التي توظف التعلم النشط تتمتع بفاعلية كبيرة.
دراسة محمد ( .)7102استخدام حزمة تعليمية إلكترونية وأثرها في التحصيل الدراسي في مقرر مادة اإلنسان والكون
لدى تالميذ الصف السادس أساس بمحلية كرري .و هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام حزمة تعليمية إلكترونية على التحصيل
الدراسي في مقرر مادة اإلنسان والكون لدى تلميذات الصف السادس أساس ،والتعرف على مدى فعالية البرنامج في جذب انتباه
التالميذ ومدى مساعدته في رفع مستوى التذكر والفهم واالستيعاب لدى التالميذ .استخدمت الباحثة المنهج التجريبي والمنهج الوصفي،
وتم جمع البيانات باستخدام أداتي االختبار التحصيلي والمالحظة ،وتم إجراء التجربة على عينة مكونة من ( )40تلميذة وقسمت العينة
إلى مجموعتين (ضابطة وتجريبية) بواقع ( )60تلميذة لكل مجموعة .وتم تحليل البيانات عن طريق برنامج ( . (SPSSوتوصلت
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعتين (الضابطة ،التجريبية) في االختبار التحصيلي البعدي
لصالح المجموعة التجريبية .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين (الضابطة ،التجريبية) في
االختبار التحصيلي البعدي في مستوى التذكر لصالح المجموعة التجريبية.
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وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين (الضابطة ،التجريبية) في االختبار التحصيلي البعدي
في مستوى الفهم لصالح المجموعة التجريبية .وإلى أن استخدام الحاسوب في التعليم يساعد في جذب انتباه التالميذ وزيادة دافعيتهم
للتعلم .وقد أوصت الدراسة وفقا ً لنتائجها بضرورة توظيف التقنيات التعليمية الحديثة في التعليم بمرحلة األساس .وتدريب المعلمين
على استخدام الحاسوب في التدريس .وضرورة توفير األجهزة الحديثة والبرمجيات التعليمية اإللكترونية واستخدامها في العملية
التعليمية .وكذلك ضرورة استخدام الوسائل الحديثة في تدريس مادة اإلنسان الكون .وضرورة حوسبة وبرمجة المناهج التعليمية بما
يتفق مع االتجاهات الحديثة في التعليم .وضرورة تحديث طرق تدريس مادة اإلنسان والكون.
دراسة الذنيبات ( .)7102بيئة الكترونية مقترحة لتنمية المهام المعرفية واألدائية المرتبطة ببعض تطبيقات االنترنت
التفاعلية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة مؤتة واتجاهاتهم نحوها .وهدفت الدراسة إلى بناء بيئة تعليمية إلكترونية مقترحة
لتنمية المهارات المعرفية واألدائية المرتبطة ببعض تطبيقات اإلنترنت التفاعلية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة مؤتة ،واتجاهاتهم
نحوها ،ولتحقيق األهداف استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )70عضو هيئة تدريس ،وكانت أدوات
الدراسة عبارة عن اختبارات وبطاقات مالحظة ومقياس اتجاه ،وأظهرت نتائج الدراسة أن البيئة التعليمية االلكترونية تتمتع بفاعلية
في تنمية المهارات األدائية والمعرفية المرتبطة بتطبيقات االنترنت التفاعلية ،واالتجاه نحوها.

التعليق على الدراسات السابقة
تتفق هذه الدراسات مع دراستي الحالية من حيث الموضوع الذي تناولته وهو استخدام التكنولوجيا في التدريس ومدى
فاعليتها في خلق بيئة تفاعلية ثرية باستراتيجيات التعلم التفاعلي اإللكتروني ،وكذلك في استخدامها للمنهج شبه التجريبي في دراستي
الغامدي والذنيبات ،وفي العينة المستهدفة "الضابطة والتجريبية" وتختلف معهما في أدوات الدراسة المستخدمة .وتختلف مع دراسة
محمد ( )6002من حيث المنهج المستخدم (التجريبي والوصفي) .وتختلف مع الدراسات السابقة جميعها من حيث الحدود المكانية
والزمانية.

منهج الدراسة
اتبع في هدذه الددراسددددددة المنهج الوصددددددفي نظرا لمالءمتده طبيعتهدا حيدث يتم في هدذا المنهج جمع البيدانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الصف السابع في مدارس لواء سحاب ،خالل الفصل االول من العام
الدراسي (. .)6060/6002

عيّنة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )06معلم ومعلمة من معلمي الصف السابع في مدارس لواء سحاب ،خالل الفصل االول من
العام الدراسي (.)6060/6002

أداة الدراسة:
قامت الباحثة باسددددتخدام أداة الدراسددددة (االسددددتبانة ) وذلك بعد مراجعة أدبيات الدراسددددة والدراسددددات السددددابقة ذات العالقة
بالموضوع ،وتكونت األداة في صورتها النهاية من ( )60فقرة .
تكونت أدا ة الدراسددددة من قسددددمين ،تناول القسددددم األول منها البيانات الشددددخصددددية ويحتوي فقرتين وهي(:الجنس ،المؤهل
العلمي).
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وتكون القسم الثاني من( )20فقرة موزعه على أربعة محاور رئيسية.

ثبات األداة :
من أجل اسددترجاع معامل الثبات لاداة تم اسددتخدام معادلة كرونباف ألفا من أجل تحديد االتسدداق الداخلي لفقرات االسددتبانه
فبلغت ( )0926وتعتبر هذه القيمة مناسبة ألغراض الدراسة.

تصحيح األداة :
لقدد تم اعتمداد التوزيع التدالي للفقرات في عملية تصددددددحيح فقرات أداة الدراسددددددة واسددددددتخراج النتائج وفقا ً لطريقة ليكرت
الخماسية .
موافق بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض بشدة

5

4

3

2

1

المعالجة اإلحصائية :
وبعد جمع البيانات وترميزها ،ومعالجتها بالطرق اإلحصددددددائية المناسددددددبة ،وذلك باسددددددتخدام برنامج الرزمة اإلحصددددددائية
( ،)SPSSفقد اسددددتخدمت الباحثة التكرارات والمتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافات المعيارية والنسددددب المئوية ،واختبار للعينات
المستقلة ،ومعادلة كرونباف ألفا.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوالً :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة:
من أجل اإلجابة عن هذه السدددؤال ،اسدددتخدمت المتوسدددطات الحسدددابية والنسدددب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من
مجاالت اإلسددددتبانة ،وقد أعطى للفقرات ذات المضددددمون اإليجابي ( (5درجات عن كل إجابة (موافق بشددددده ) (4( ،درجات هم كل
إجابة موافق (3( ،درجات هم كل إجابة محايد و درجتان عن كل إجابة معارض ،ودرجة واحده عن كل إجابة معارض بشددددة ومن
أجل تفسير النتائج اعتمد الميزان األتي للنسب المئوية لالستجابات:
الجدول رقم ( )0ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من %21

منخفضه جداً

من %59_ %50

منخفضة

من %69 _ %60

متوسطه

من %79 _ %70

مرتفعه

من _ %80فما فوق

مرتفعه جداً

وتبين الجداول ( )2949796النتائج المتعلقة بالمحاور األربعة ،ويبين الجدول ( )9خالصة النتائج.

538

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

النتائج المتعلقة بالمحور األول:األداء المدراسي
الجدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمحور األول
الوسط

النسبة

الحسابي

المئوية

1

تستخدم المدرسة نظاما ً جيداً لتدريس.

4.51

%90

مرتفعه جداً

2

تحرص المدرسة على مشاركة الطالب باألنشطة المنهجية.

4.44

%22

مرتفعه جداً

3

مشاركة المدارس في تعزيز المناهج الدراسية

4.35

%87

مرتفعه جداً

4

تحرص المدرسة على التنمية الثقافية

4.24

%84

مرتفعة جداً

5

تحرص المدرسة على األنشطة الصفية

4.08

%81

مرتفعه جداً

4.31

%86

مرتفعة جداً

الفقرة

#

الدرجة الكلية

درجة االستجابة

يتبين من الجدول ( )6أن االسددتجابة على محددات اسددتخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصددف السددابع
في لواء سدحاب من وجهة نظر المعلمين .كانت مرتفعة جداً على جميع الفقرات حيث كان مسدتوى االستجابة فيها أعلى من ()%80
وكانت النسبة المئوية لالستجابة على درجة الكلية مرتفعة جداً بداللة النسبة المئوية (.)%86
النتائج المتعلقة المحور الثاني :السلوك اإلجتماعي
الجدول رقم ( :)3المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمحور الثاني
الوسط

النسبة

درجة

الحسابي

المئوية

االستجابة

1

تحرص المدرسة على دورها في الحد من العنف بين الطالب.

4.13

%27

مرتفعة جدا

2

تحرص المدرسة على بث روح التعاون بين الطالب.

3.89

%02

مرتفعة

3

تشارك المدرسة في تحفيز روح التنافس بين الطالب.

4.2

%84

مرتفعة جدا

4

تهتم المدرسة في اإلنتماء الجماعي للطلبة.

4.4

%88

مرتفعة جدا

5

ترغب المدرسة في التعاون مع المجتمع المحلي وإقامة العالقات المتبادلة.

3.38

%67

متوسطة

3933

%01

مرتفعة جداً

الفقرة

#

الدرجة الكلية

يتبين من الجدول رقم ( )7أن االسددددتجابة على محور الصددددعوبات النفسددددية كانت مرتفعه جداً على الفقرات ( )4.3.1حيث
كدان مسددددددتوى االسددددددتجدابددة فيهدا أعلى من ) (%80وكداندت مرتفعددة على الفقرات ( )6.2حيددث كداندت مسددددددتوى اإلسددددددتجدابدة فيهددا
( )%79_%70وكانت متوسددددددطة على فقرة ( )5حيث كان مسددددددتوى االسددددددتجابة فيها من ( )%69_%60وكانت النسددددددبة المئوية
لالستجابة على درجة الكلية المرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية (.)%80
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النتائج المتعلقة بالمحور الثالث :مشاركة المعلمين
الجدول رقم ( :)4المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمحور الثالث
الوسط

النسبة

درجة

الحسابي

المئوية

االستجابة

4946

%26

مرتفعة

2

تقدم لي المدرسة أفكار مفيدة لدور تكنولوجيا في التحصيل.

7972

%22

مرتفعة جداً

3

تستخدم المدرسة مصادر متنوعة للتكنولوجيا في التحصيل.

7924

%20

متوسطة

7920

%00

مرتفعة

4902

%02

مرتفعة

3902

%22

مرتفعة

#

1

4

5

الفقرة
توفر المدرسة مجموعة متنوعة من الفرص لمشاركتي من دور التكنولوجيا
في التحصيل.

تحرص المدرسة التواصل معي حاالت تقصير طلبتي في استخدام مصادر
التكنولوجيا.
يتمكن طلبتي في الحصول على مساعدة تعليمية في مجال تكنولوجيا كلما
احتاج لذلك.
الدرجة الكلية

يتبين من الجدول رقم ( )4أن االسددتجابة على محور الصددعوبات االقتصددادية كانت مرتفعة جدا على الفقرة ( )0حيث كان
مسدددتوى االسدددتجابة فيها أعلى من ( )%80وكانت مرتفعة على الفقرات ( )4.3حيث كان مسدددتوى االسدددتجابة فيها ))%79_%70
وكانت متوسطة على الفقرة ( )2حيث كان مستوى االستجابة فيها من ) )%69_%60وكانت النسب المئوية لالستجابة على الدرجة
الكلية مرتفعة بداللة (.)%77
النتائج المتعلقة بالمحور الرابع :األجهزة واألدوات الالزمة وإستخدامها
الجدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمحور الرابع
الوسط

النسبة

درجة

الحسابي

المئوية

االستجابة

1

توفر المدرسة األجهزة الالزمة والخاصة لتكنولوجيا التعليم.

4906

%20

مرتفعة جدا

2

يتقن المعلمون استخدام األجهزة الخاصة بتكنولوجيا

4902

%24

مرتفعة جدا

3

يشارك المعلمون الطلبة بفاعلية باستخدامها التكنولوجيا.

7922

%02

مرتفعة

7920

%02

مرتفعة

4942

%20

مرتفعة جدا

1900

%07

مرتفعة جداً

#

4
5

الفقرة

يقدم المعلمون النصح واإلرشاد للطلبة حول كيفية استخدام األدوات
التكنولوجية.
يطبق الطلبة ما تعلموه من تكنولوجيا في المدرسة في حياتهم العادية.
الدرجة الكلية

يتبين من الجدول رقم ( ) 5أن االسددددددتجابة على الصددددددعوبات اإلدارية كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )5.2.1حيث كان
مسددددتوى االسددددتجابة فيها أعلى من  %80وكانت مرتفعة على الفقرات ( )4.3حيث كان مسددددتوى االسددددتجابة فيها ((%79_ %70
وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية (.)%82
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الجدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

االجابة

المئوية

1

األداء المدرسي

4.31

%86

مرتفعة جداً

2

السلوك االجتماعي

3.99

%80

مرتفعة جداَ

3

مشاركة المعلمين

3.86

%77

مرتفعة

4

األجهزة واألدوات الالزمة واستخدامها

4.11

%82

مرتفعة جدا

4.07

%81

مرتفعة جدا

المجال

#

الدرجة الكلية

درجة االستجابة

يتبين من الجدول رقم ( )6أن االستجابة محددات استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصف السابع في
لواء سددددددحاب من وجهة نظر المعلمين .كانت مرتفعة جدا على المجاالت ( )4.2.1حيث بلغت فيها أكبر من ( )%80وكانت مرتفعة
على المجال ( )3حيث كانت نسدبة االسدتجابة عليها من ( (%79_%70وكانت النسدبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة
جدا بداللة النسبة المئوية (.)%20
ثانيا  :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة :
نتائج الفحص الفرضوووووية االولى التي نصوووووها :ال توجد فروق حات داللة إحصوووووائية عند مسوووووتوى الداللة ( )α≤0.05في محددات
اسوووتخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصوووف السوووابع في لواء سوووحاب من وجهة نظر المعلمين .تعزى لمتغير
الجنس.
لفحص الفرضية تم استخدام اختبار ( )tواختبار تحليل تباين االحادي والجدول ( )2يوضح النتائج:
الجدول رقم ( :)2اختبار ( )tتبعاً لمتغير الجنس
البعد

#

انثى

حكر
المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

(ت)

مستوى
الداللة

0

األداء المدرسي

496600

0920262

494777

0922000

-09747-

09200

6

السلوك االجتماعي

792020

0920020

490000

0906460

-09220-

09726

7

مشاركة المعلمين

792200

0926042

790000

0922222

09462

09224

490220

0940222

490400

0922702

-09740-

09600

191103

1911330

191330

1923200

-19733-

19302

4

األجهزة واألدوات الالزمة
واستخدامها
الدرجة الكلية

يتبين من الجدول رقم ( )7عدم وجود فروق ذات داللة إحصدائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في استجابات أفراد عينة
الدراسدددددة نحو محددات اسدددددتخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصدددددف السدددددابع في لواء سدددددحاب من وجهة نظر
المعلمين .تبعا لمتغير الجنس حيث كان مستوى الداللة ( )0.917عليها أكبر من ( )0.05وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
ترى الباحثة بأنها تتطابق مع دراسة عاشور ( )6000وتتعارض مع دراسة محمد (.)6000
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نتائج الفحص الفرضوووووية الثانية التي نصوووووها :ال توجد فروق حات داللة إحصوووووائية عند مسوووووتوى الداللة ( )α≤0.05في محددات
اسوووتخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصوووف السوووابع في لواء سوووحاب من وجهة نظر المعلمين .تعزى لمتغير
المؤهل العلمي.
جدول رقم ( )0نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في محددات استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد
للصف السابع في لواء سحاب من وجهة نظر المعلمين .تبعا لمتغير المؤهل العلمي
المجال

المحور
األول

المحور
الثاني
المحور
الثالث

المحور
الرابع

الدرجة
الكلية

مصدر التباين

مجموع مربعات درجوووووووووووووات مووووتوووووسووووووووووط قووويوووموووة مسووتوى
االنحراف

الحرية

المربعات

بين المجموعات

1.041

2

داخل المجموعات

11.527

42

المجموع

12.568

44

بين المجموعات

1.909

2

داخل المجموعات

16.478

42

المجموع

18.386

44

بين المجموعات

1.220

2

داخل المجموعات

18.092

42

المجموع

19.311

44

بين المجموعات

1.675

2

داخل المجموعات

10.421

42

المجموع

11.944

44

بين المجموعات

1.340

2

.670

داخل المجموعات

9.683

42

.231

المجموع

11.023

44

(ف)

الداللة

.521
1.897

.163

.274
.954
.392

2.433

.100

1.117
.407

1.416

.254

3.425
3.069

.052

.245

2.907

.066

يتبين من الجدول رقم ( )2عدم وجود فروق ذات داللة إحصدددددائية عند مسدددددتوى الداللة ( )α≤0.05في اسدددددتجابات افراد
الدراسدددددة نحو محددات اسدددددتخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصدددددف السدددددابع في لواء سدددددحاب من وجهة نظر
المعلمين .تبعدا لمتغير المؤهدل العلمي حيدث كدان مسددددددتوى الدداللدة على جميع االبعداد وعلى الددرجدة الكليدة أكبر من ( )0.05وكان
مستوى الداللة على الدرجة الكلية ( )0.066وبهذا نقبل الفرضية.
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التوصيات
استنادا إلى النتائج التي حصلت عليها الباحثة توصي الدراسة بما يلي:
-

التدأكيدد على أهميدة إتقدان الطلبدة للتكنولوجيدا كونها تمثل مطلب مهما خاصددددددة في ظل االنفجار المعرفي واالنفتاح الثقافي
واتاحة الفرصة امامهم لممارستها.

 محاولة التغلب على بعض المشكالت التي يسببها ازدحام الطلبة في الصفوف الدراسية عن طريق فتح شعب صفية جديدة. تشجيع المعلمين على االطالع والتعرف على طرق التدريس الحديثة. تزويد المدارس بالمعدات التربوية والوسائل التعليمية لتطوير التعليم فيها والنهوض بمستوى الطالب. ضرورة إعداد الدورات المناسبة للواقع التعليمي الفلسطيني للنهوض بالمستوى العلمي والتدريس للمعلم. -دعوة المسؤولين إلى تخفيف العبء عن المعلم وإعطائه الوقت الكافي للتحضير والتخطيط.

المـــــــراجع والمصادر
 الخالد ،محمود ( .)6002مدى امتالك معلمي مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الثانية للكفايات التكنولوجية التعليميةوأدوارهم الالزمة لتنفيذ المناهج المبنية في ضوء مشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،عمان ،األردن.
 الذنيبات ،بكر ( .)6002بيئة الكترونية مقترحة لتنمية المهام المعرفية واألدائية المرتبطة ببعض تطبيقات االنترنت التفاعليةلدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة مؤتة واتجاهاتهم نحوها .مجلة القراءة والمعرفة ،مصر ،6002 .العدد ( ،)007ص-600
.672
 عبد العزيز ،حمدي ( .)6002التعليم اإللكتروني الفلسفة -المبادئ -األدوات -التطبيقات .عمان :دار الفكر. الغامدي ،سعاد بنت وليد ( .)6000فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية توظف تعلم النشر في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميةلطالبات جامعة األميرة نورة .مجلة العلوم التربوية.
 الغول .ريهام ( .)6006فعالية برنامج تدريبي الكتروني قائم على التعلم التشاركي في تنمية مهارات استخدام بعض خدماتالجيل الثاني للويب لدى معاوني أعضاء هيئة التدريس .مجلة كلية التربية .جامعة المنصورة ،العدد ( )47ص .002-000
 محمد ،راوية أبو عبيد هللا عبد هللا ( .)6002استخدام حزمة تعليمية إلكترونية وأثرها في التحصيل الدراسي في مقرر مادةاإلنسان والكون لدى تالميذ الصف السادس أساس بمحلية كرري .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا .كلية التربية0470 .هـ (6002م) .السودان .الخرطوم.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020الباحثة  :أسماء محمد موسى النعانعه  ،المجلة األكاديمية لابحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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البحث السادس والعشرون

المرجئة وقضية االستخالف
Murjiʾah and the issue of succession
إعداد الدكتوره :صيته حسين علي بصيص العجمي

تخصص الفلسفة والعقيدة اإلسالمية  ،وزارة األوقاف والشؤون االسالمية  -دولة الكويت
Email: so7771@hotmail.com

ملخص البحث
ُ
بدأت البحث ببيان
تهدف هذه الدراسة إلى بيان خطورة اإلرجاء على المجتمع وطرق تفادي هذا الخطر ،ولذلك
معنى اإلرجاء لغة واصطالحا ،ثم بيّنت خالصة معتقد المرجئة في اإليمان وفي غيره ،وقمت على تعريف معنى
االستخالف في اللغة والقرآن والسنة ،وبيّنت أنواع االستخالف المختلفة من استخالف األفراد واألمم والدول ،وبيّنت
من هو أول من دعا إلى مذهب اإلرجاء ،وسلطت الضوء على النزعة اإلرجائية عند الفرق المعاصرة مثل الشيخ
سفر الحوالي ،واتهاماته لأللباني رحمه هللا وغيره من السلفيين بهذا ،ثم بيّنت عالقة العلمانية باإلرجاء حيث ينادون
دائما أن العبادات تكون بين العبد وربه فقط وال يتعدى ذلك إلى المجتمع ،ثم بيّنت النزعة اإلرجائية في الخطاب
السياسي والقانوني عن الدين.
ُ
وخلصت من هذا البحث بأن اإلرجاء مدخل من أخطر مداخل الشيطان يبرر لصاحبه معادة أهل السنة ،وقد
حصد أعداء اإلسالم ثمار هذا الفكر المنحرف الذي دفع مجموعة من الشباب إلى التكفير كرد فعل لفكر اإلرجاء،
ولذلك كان من الضروري بيان حقيقة وخطورة فكر اإلرجاء.
الكلمات الفتاحية :المرجئة  ،االستخالف ،الفرق المعاصرة ،العلمانية واإلرجاء.
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Murjiʾah and the issue of succession

Abstract:
This study aims to show the seriousness of the Murjites to the community and ways to
avoid this danger. That's why I started researching both the definition and linguistic
meaning of Murjiʾah. Then I`ve summarized the Murjiʾah main concept, and defined
the meaning of succession in the language, the Qur'an and sunnah.
After that, I’ve described the different types of succession whether of individuals,
nations or states, shown the first one to call for the doctrine of Murjiʾah, highlighted the
Murjiʾah tendency of the contemporary groups such as Sheikh Safar al-Houbi, and his
accusations towards Albani, may Allah rest his soul, clarified the link between
secularism and Murjiʾah as they claim that society doesn’t affect in any way, shape, or
form the both the relationship between Allah and any of his servants and the different
types of islamic worships, and then shown the Murjiʾah tendency in the political and
legal discourses about religion.
I concluded from this research that the Murjiʾah concept is one of the easiest entrances
of Satan can expolit to justify turning against Sunnis, and the enemies of Islam have
reaped the fruits of this deviant ideology, which led a group of young people to atone in
response to the thought of murjites, therefore it was necessary to show the truth and
seriousness of the thought of murjites.

Key words: Murjiʾah- succession- contemporary groups- secularism and Murjiʾah
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المقدمة
الحمد هلل ربِّ العالمين ،والصالة والسالم على نبيِّنا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد....
فإن التفرق في الدين واالختصام في ربِّ العالمين سنة األمم قبلنا وواقع حالنا بعدهم ،وقد كانت أول فرقة مرقت من
الدين وشقت صفوف المسلمين هي الخوارج ،فقد كان ضاللها حينئذ في مسألة اإليمان ،إذ كفَّرت المسلمين بالذنوب
واستحلت دماءهم وأموالهم ،ثم تتابعت الفتن وظهرت الفرق ،وكلما ظهرت البدع وانتقصت الطاعات وارتكبت
المحرمات ازداد حال األمة تفرقا ّا
ا
وضالال .فقد استمرت تلك الموجة الكبرى والمدة العظمى ما شاء هللا أن
وذال
تستمر ،ثم أخذت في االنحسار لما ظهرت الخلوف الذين يقولون ما ال يفعلون ،ويفعلون ما ال يؤمرون ،وقد استجاب
فئات من هذه األمة للحاقدين والهدامين من بقايا األديان المنسوخة ،وشراذم الفلسفات الممحوقة ،أصابت األمة سنة
األم م األولى ،فتجارت ببعضها األهواء ،فما مرقت الخوارج إال وتزندقت الشيعة وفسقت المرجئة ثم ألحدت القدرية،
وهذه األربع هي أصول الفرق ،ثم تتابعت الفتن وتكاثرت األرزاء ،فلوال أن هذا الدين من عند هللا وله من جنده
المخلصين من يرعاه لما بقيت له من باقية.
ولكن هللا جلَّت حكمته قضى أال تزال طائفة من هذه األمة على الحق منصورة ،ال يضيرهم من خالفهم حتى يأتي أمر
هللا ،وجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على األذى.
فقد اقتضت طبيعة البحث أن يقع في مقدمة ،وسبعة مباحث ،وخاتمة تحتوي على أهم النتائج والتوصيات.
المبحث األول :اإلرجاء في اللغة واالصطالح.
المبحث الثاني :المرجئة أفكار ومعتقدات.
المبحث الثالث :االستخالف في اللغة والقرآن والسنة.
المبحث الرابع :اإلرجاء كتاريخ.
المبحث الخامس :النزعة اإلرجائية عند الفرق اإلسالمية المعاصرة (سفر الحوالي واتهاماته لأللباني وغيره من
السلفيين بهذا ،وما يذكر من تغلغل أفكار المرجئة عن األشاعرة في جانب اإليمان).
المبحث السادس :العلمانية واإلرجاء (دين خاص بالفرد في بيته وكنيسته ال يتعداه إلى المجتمع).
المبحث السابع :النزعة اإلرجائية في الخطاب السياسي والقانوني عن الدين.
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المبحث األول:
اإلرجاء في اللغة واالصطالح
المرجئة من أوائل الفرق التى تنتسب إلى اإلسالم فى الظهور ،وقد احتلت مكاناا واس اعا في أذهان الناس وفي
اهتمام العلماء بأخبارهم وبيان معتقداتهم بين مدافع عنهم ومحاج لهم ،وبين معجب بأدلتهم وبين داحض لها(.)1
وقبل البدء بتفاصيل فكر المرجئة وبيان نشأته وما آل إليه ،قبل هذا نذكر على سبيل اإليجاز التعريف بالمرجئة
لغة واصطال احا.
تعريف اإلرجاء لغةً
واصطالحا:
ً
تعريف اإلرجاء لغة:
يطلق على عدة معا ٍن منها :األمل والخوف والتأخير وإعطاء الرجاء.
يقول الشهرستانى" :اإلرجاء على معنيين :أحدهما بمعنى التأخير كما في قوله تعالى( :قالوا ارجاه واخاهُ)

()2

أي :أمهله وأخره( )3والثاني :إعطاء الرجاء"(.)5( )4
وقال أبو المظفر اإلسفرائيني :واعلم أن اإلرجاء في اللغة هو التأخير(.)6
تعريف اإلرجاء اصطال احا:
قال الشهرستاني بعد ذكر معني اإلرجاء في اللغة :أما إطالق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى األول
فصحيح ،ألنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد .وأما بالمعنى الثاني فظاهر ،فإنهم كانوا يقولون :ال تضر مع
اإليمان معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة ،وقيل :اإلرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ،فال يقضى
عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار ،إلى أن قال :وقيل :اإلرجاء تأخير علي رضي هللا
عنه عن الدرجة األولى إلى الرابعة(.)7
وعرفهم اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا تعريفاا جامعاا فقال" :هم الذين يزعمون َّ
أن اإليمان مجرد النطق
وأن الناس ال يتفاضلون في اإليمانَّ ،
باللسانَّ ،
وأن إيمانهم وإيمان المالئكة واألنبياء (صلوات هللا وسالمه عليهم)

( )1فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،د .غالب بن علي عواجى.)131 /3( ،
( )2سورة الشعراء ،اآلية.33 :
( )3القاموس المحيط ،لفيروز آبادي ،مادة "رجا"( ،ص ،)1331مختار الصحاح ،الرازي ،مادة "رجا"( ،ص
.)233
( )4الملل والنحل ،الشهرستاني ،33 /1 ،أصول وتاريخ الفرق (.)313 /1
( )5القاموس المحيط ،لفيروز آبادي ،مادة "رجا" (ص ، )1331مختار الصحاح ،الرازي ،مادة "رجا" (ص
.)233
( ) 3التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ،طاهر بن محمد األسفراييني ،أبو المظفر
(المتوفى431 :هـ) ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،عالم الكتب ،لبنان ،الطبعة :األولى1413 ،هـ 1193 ،م( ،ص:
.)13
( )3الملل والنحل ،الشهرستاني.33 /1 ،
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وأن اإليمان ليس فيه استثناءَّ ،
وأن اإليمان ال يزيد وال ينقصَّ ،
واحدَّ ،
وأن من آمن بلسانه ،ولم يعمل فهو مؤمن
حقّاا"(.)1
والحقيقة أن اإلمام أبا حنيفة رحمه هللا قال :إن اإليمان هو القول واإلقرار واالعتقاد فقط ،ولم يجعل العمل
ا
داخال في اإليمان ،وهذا ثابت عن اإلمام أبي حنيفة ،وهو بهذا المعنى مرجئ ،وينقسم اإلرجاء إلى قسمين:
أحدهما :إرجاء الفقهاء والعباد وهو شبهة نظرية أخطأ فيها بعض العلماء نتيجة ردود فعل خاصة ،أو رأي
غير محرر ،أو فهم قاصر للنصوص ،أو متابعة بال تبصر ،مثله في ذلك مثل زلة العالم ،أو خطأ المجتهد في أي
مسألة نظرية.
واآلخر :إرجاء المتكلمين والمتمنطقين :وهو شبهة فلسفية بحتة ليس لها في األصل أي مستند نصي؛ ولهذا لم
يتردد أئمة السلف في تكفير أصحابه والتشنيع به(.)2
ومما تنبه له أئمة اإلسالم األوائل الخطر العظيم والفساد الجسيم الذي يؤدي إليهما قول المرجئة بأنه ال يضر
مع اإليمان ذنب ،وكأنهم فتحوا بذلك الباب إلشاعة أعمال الفسق والفجور في أمة اإلسالم ،والتهوين من خطرها،
والتقليل من شأنها والتحقير ألثرها ،وليس هذا فحسب بل تحول اإلرجاء بعد ذلك من عقيدة لبعض األفراد في األمة
إلى عقيدة عامة وتيار جارف أخذ في وجهه كثي ارا من الدول والمجتمعات حتى وصل إلى قوته ومنتهاه في عصرنا
الحالي.

( )1الغلو وأثره في االنحرافات العقدية والمنهجية عند الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية (ص.)24 :
( )2ظاهرة اإلرجاء فى الفكر اإلسالمي ،سفر عبد الرحمن الحوالي ،ص  ،1اإليمان عند أهل السنة والجماعة،
سفر الحوالي ،ص .25
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المبحث الثاني:
المرجئة أفكار ومعتقدات
(خالصة معتقداتهم في اإليمان وفي غيره)
قال أبو بكر الخالل :أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال ألبي عبد
هللا :فمن قال اإليمان قول؟ قال من قال اإليمان قول فهو مرجئ .قال وسئل أبو عبد هللا وأنا أسمع عن اإلرجاء ما
هو؟ قال :من قال اإليمان قول فهو مرجئ ،والسنة فيه أن تقول اإليمان قول وعمل يزيد وينقص .وسمعت أبا عبد هللا
يقول :قيل البن المبارك :ترى اإلرجاء؟ قال أنا أقول اإليمان قول وعمل وكيف أكون مرجئاا؟"(.)1
يتضح من األثر الذي رواه الخالل أن المرجئة يخرجون األعمال عن مسمى اإليمان ،ويقولون :اإليمان هو
التصديق بالقلب ،أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ،وأما األعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط ،وليست
منه ،فمن ص َّدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل اإليمان عندهم ،ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل
المحرمات ،ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خي ارا قط ،ولزم على ذلك الضالل لوازم باطلة ،منها :حصر الكفر
بكفر التكذيب واالستحالل القلبي.
وأجمعت المرجئة على أن االيمان شيء واحد ،ال يتبعض ،وهو ال يزيد وال ينقص ،وأنه ال يجتمع في قلب
واحد إيمان ونفاق ،وال يكون في أعمال العبد الواحد شعبة من الشرك وشعبة من اإليمان ،وقالوا من المحال أن يكون
إنسان واحد محمو ادا مذمو اما محسناا مسيئاا عد ّاوا هلل وليّاا له م اعا؛ لهذا قالت بإخراج االعمال من مسمى اإليمان،
وأخرجت العمل عن النية والعقد.
وك انت المرجئة قد اعترضت علي حكم الخوارج في مرتكب الكبيرة ،وكان لهم في ذلك آراء بمثابة الرد على
ا
داخال في اإليمان ،وأنه ال يضر مع االيمان معصية،
الخوارج فقالوا :نظ ارا ألن اإليمان هو عمود الدين وليس العمل
كما ال ينفع مع الكفر طاعة ،فقد قرروا أن مرتكب الكبيرة ،مؤمن ،وأرجئوا أمر معصيته إلى هللا تعالى يوم القيامة
ليحكم فيه ما يشاء ،وجعلوا للعصاة اسم اإليمان على الكمال وأنه ال حذر من المعاصي مع حصول اإليمان .ووافقت
المرجئة الفرق األخرى في تسمية أهل الكبائر بالفسق ،وذكر الملطي " ...وكذلك المرجئة إنما سموا أهل الكبائر
مؤمنين بعد ما سموهم فاسقين ألن هللا عز وجل سماهم فاسقين ولم يتهيأ لهم أن يزيلوا اسم الفسق عنهم فاجتمعوا على
فسقهم ثم افترقوا إلى غير ذلك"(.)2
واختلفت المرجئة في غفران هللا الكبائر بالتوبة؛ فمنهم من قال إن غفران هللا الكبائر بالتوبة من باب التفضل،
بينما ذهب آخرون إلى أنه استحقاق وليس بتفضل ،ووافقوا المعتزلة بذلك(.)3
( )1السنة ،أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخالل أبو بكر ،تحقيق :د .عطية الزهراني ،دار الراية ،الرياض،
الطبعة األولى 1411 ،ه.)533 /3( ،
( )2التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ،محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ،أبو الحسين ال َملَطي العسقالني
(المتوفى333 :هـ) ،المحقق :محمد زاهد بن الحسن الكوثري ،المكتبة األزهرية للتراث ،مصر( ،ص .)41
( )3مجمل أقوال السلف وكبار العلماء في ذم المرجئة والتحذير من اإلرجاء ،أبو سلمان عبد هللا بن محمد الغليفي،
دار القرآن بغليفة ،مكة المكرمة ،الطبعة الثانية ،شوال  1431ه ،ص .42
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ٌ
ٌ
مخالف للكتاب والسنة ،وما عليه أهل السنة والجماعة سلفاا وخلفاا،
مبين
وال شك أن هذا قو ٌل باط ٌل وضال ٌل
وأن هذا يفتح باباا ألهل الشر والفساد ،لالنحالل من الدين ،وعدم التقيد باألوامر والنواهي والخوف والخشية من هللا
سبحانه ،ويعطل جانب الجهاد في سبيل هللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ويسوي بين الصالح والطالح،
والمطيع والعاصي ،والمستقيم على دين هللا ،والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه ،ما دام أن أعمالهم هذه ال
تخ ّل باإليمان كما يقولون(.)1
وقال عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف( :اعلم أن هذا النفي العام للشرك  -أن ال يشرك باهلل شيئاا ألبتة  -ال
يصدر من ُمص ّر على معصية أبداا وال يمكن مدمن الكبيرة والمص ّر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد ،حتى ال
يشرك باهلل شيئاا؛ هذا من أعظم المحال .وال يُلتفت إلى جدل ّي ال حظّ له من أعمال القلوب ،بل قلبه كالحجر أو أقسى،
يقول :وما المانع؟ وما وجه اإلحالة؟(.)2
فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله ،واعلم أن اإلصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير هللا،
ورجائه لغير هللا ،وحبه لغير هللا ،وذله لغير هللا ،وتوكله على غير هللا ،ما يصير به منغم اسا في بحار الشرك،
والحاكم في هذا ما يعلمه اإلنسان من نفسه إن كان له عقل ،فإن ذلّ المعصية ال بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفاا من
غير هللا ،وذلك شرك ،ويورثه محبة لغير هللا ،واستعانة بغيره في األسباب التي توصله إلى غرضه ،فيكون عمله ال
باهلل وال هلل ،وهذا حقيقة الشرك) (.)3
ولعل السبب في هذه الفجوة بين التوحيد وبين لوازمه السلوكية واألخالقية ما نسلكه في تعلمنا أو تعليمنا لهذا
الموضوع الجليل من الفصل بين التوحيد وبين لوازمه ومقتضياته بحجة أن هذا علم التوحيد ،وتلك اللوازم تتعلق
بعلم السلوك واألخالق ،مما يؤدي إلى عرض التوحيد بعيداا عن آثاره العملية ومقتضياته السلوكية.
إن هذا العرض الناقص أورث جملة من اآلثار السلبية المشاهَدة من التهاون في فعل المحرمات وترك
الواجبات ،وهذا يذ ِّكرنا بما أورثه مسلك اإلرجاء في باب اإليمان من الجرأة على انتهاك المحارم والتعدي على حدود
هللا تعالى؛ ألن اإليمان عند المرجئة هو التصديق ،والعمل خارج مسمى اإليمان؛ ومن ثم يتعين تقرير التالزم بين
الباطن والظاهر ،والتوحيد والسلوك ،كما قال المصطفى صلى هللا عليه وسلم( :أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ،أال وهي القلب)()4؛ فال يكون الظاهر مستقي اما إال مع استقامة
الباطن(.)5
( )1القواطع اإللهية إلقامة العبودية ،عبد الفتاح حمداش بن عمر زراوي األمازيغي الجزائري( ،ص  ،)13الفتاوى
والبيانات التي صدرت من اللجنة الدائمة في التحذير من ظاهرة اإلرجاء وبعض الكتب الداعية إليه( ،ص .)3
( )2العبودية مسائل وقواعد ومباحث ،عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف ،شبكة نور اإلسالم( ،ص ،)12
.www.islamlight.net
( )3مدارج السالكين ،ابن القيم.)323 – 323/1( ،
( )4أخرجه البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب فضل من استبرأ لدينه ( )21 /رقم ( ،)52كتاب بدء الوحي ،باب
فضل من استبرأ لدينه ( ،)21 /1برقم ( ،)52مسلم ،باب أخذ الحالل وترك الشبهات ،)1211 /3( ،برقم
(.)1511
( )5مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،)232/19 ، ،345/3( ،األصفهانية ،ابن تيمية( ،ص .)142
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وقال عبد المحسن العباد :وإنما سمي المرجئة بذلك ألنهم أخروا العمل عن اإليمان وقالوا العمل ليس جز اءا من
اإليمان.
ثم افترق المرجئة إلى فرق:
قسم قالوا :اإليمان المعرفة فقط.
وقسم قالوا :إنه مجرد التصديق.
وقسم قالوا :إنه مجرد النطق.
وقسم قالوا :إنه مجرد النطق واالعتقاد.
وهم متفاوتون في اإلرجاء ،متفقون على إخراج العمل من مسمى اإليمان(.)1
وقالت المرجئة في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك :هو مؤمن كامل اإليمان ،طالما أنه يعتقد في قلبه
اإليمان عند جمهورهم وينطق بلسانه عند بعضهم ،فإنه مؤمن كامل اإليمان ،وال تنقص هذه المعاصي من إيمانه،
وإن كانت كبائر(.)2
كثير ِمن الناس أن
ويقول محمد أمان الجامي" :وأما االكتفاء باإليمان التقليدي فهذا أمر ال يجدي أب ادا ،واعتقاد
ٍ
األعمال ليست من اإليمان يسمى عند أهل العلم عقيدة اإلرجاء ..اإلرجاء معناه التأخير ،تأخير األعمال من مسمى
اإليمان وإخراجها من الدين وأنها ِمنَ األمور الثانوية هذا خطأ ،إذا كان األمر كذلك فقد فتحنا الباب للحكام الذين
يحكمون بغير ما أنزل هللا كيف تعاتبهم وتقول لهمَ ( :و َمن لَّ ْم يَحْ ُكم بِ َما أَنزَ َل ّ
هللاُ فَأُوْ لَـئِكَ هُ ُم ْال َكافِرُون) (.)3
أي كيف تطبق عليهم هذه اآلية؟ هللا سماهم كفا ارا وفساقاا وظالمين؛ لكنهم يقولون" :ال إله إال هللا محمد رسول
هللا" وي َّدعون تصديق ما جاء به رسول هللا عليه الصالة والسالم ،فإذا كنتَ مقتن اعا بأن األعمال غير داخلة في مسمى
اإليمان ،وأنه يكفي لإليمان التلفظ أو التصديق أو هما ،م اعا فال سبيل لك أب ادا لِتَحْ ُك َم على الذين يَحْ ُكمون بغير ما أنزل
هللا ،وعلى الذين يستبيحون الربا ،وعلى الذين يستبيحون الخمور وغير ذلك ،ال سبيل لك لتلومهم ولتحكم عليهم
بالكفر والفسوق والظلم؛ ألنك وافقت معهم على اإلرجاء ،وعقيدة اإلرجاء هذه يقع فيها كثير من الناس من حيث ال
يشعرون ،وهي منتشرة حيث تنتشر األشعرية والماتريدية ،ألن األشاعرة والماتريدية كلهم من المرجئين ،وهذا
صا يترك الصالة ا
مثال أو يتعاطى
اإلرجاء منتشر بين عوام المسلمين من حيث ال يشعرون؛ ذلك أنك تعاتب شخ ا
بعض المحرمات فيقول" :دعني اإليمان ها هنا ،اإليمان في القلب" ولما كان اإليمان في القلب فال يضره أن يترك
الصالة وأن يترك جميع الواجبات وأن يرتكب جميع المحرمات ما دام اإليمان في قلبه  -في زعمه  -هذه هي عقيدة
اإلرجاء وإن كان القوم القائلين بهذا اإلرجاء ال يعلمون معنى اإلرجاء ،ولكن توارثوا هذه العقيدة مع الناس مع أهل
الكالم،

( )1التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود المسماة بالحائية ،عبدالمحسن بن حمد العباد البدر( ،ص.)33 :
( )2التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية ،صالح بن فوزان الفوزان( ،ص.)12 :
()3

المائدة.44 :
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َس َر ْ
وتهون على
ت إليهم هذه العقيدة  -عقيدة اإلرجاء  -لذلك هي عقيدة خطيرة تُ ْخ ِر ُج األعمال من مسمى اإليمان
ِّ
الناس ترك الواجبات وارتكاب الكبائر والمحرمات؛ لذلك يجب على طالب العلم تنبيه الناس إلى هذا المعنى ،وأن
األعمال داخلة في مسمى اإليمان"(.)1
ضا أنهم ال يقولون باالستثناء في اإليمان ولو من باب التواضع وهضم النفس وعدم
ومن عقائد المرجئة أي ا
تزكيتها ،ويرون من قال ذلك شا ّاكا في إيمانه ،قال الخالل" :أخبرنا سليمان بن األشعث قال :سمعت أحمد قال له
رجل :قيل لي مؤمن أنت؟ قلت :نعم .هل عل َّي في ذلك شيء؟ هل الناس إال مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال هذا
كالم اإلرجاء قال هللا عز وجل( :وءاخرون مرجون ألمر هللا)  ،وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم في هذه
المسألة عن أبي عبد هللا وزاد (إما يعذبهم وإما يتوب عليهم) (.)2
وقد عرض ابن تيمية لمذهب المرجئة وأرجع أصول الخطأ عندهم إلى عاملين:
األول :ظنهم أن اإليمان في مرتبة واحدة ،فقالوا :إيمان المالئكة واألنبياء وأفسق الناس سواء ..بينما اإليمان
الذي أوجبه هللا يتباين تبايناا عظي اما ،فيجب على المالئكة من اإليمان ما ال يجب على البشر ،أو يجب على األنبياء ما
ضا.
ال يجب على غيرهم ،وليس المراد هنا أنه يجب عليهم من العمل فحسب ،بل من التصديق واإلقرار أي ا
الثاني :لم يفطن المرجئة إلى تفاضل الناس في اإلتيان باألعمال ،فليس إيمان من أدى الواجبات كإيمان من
أخل ببعضها وليس إيمان السارق والزاني والشارب للخمر كإيمان غيرهم(.)3
تكاد فرق المرجئة تتفق في أصولها على مسائل هامة هي:
 تعريف اإليمان بأنه التصديق أو المعرفة بالقلب أو اإلقرار.ا
داخال في حقيقة اإليمان ،وال هو جزء منه ،مع أنهم ال يغفلون منزلة العمل من اإليمان تما اما
 وأن العمل ليسإال عند الجهم ومن تبعه في غلوه.
 وأن اإليمان ال يزيد وال ينقص ،ألن التصديق بالشيء والجزم به ال يدخله زيادة وال نقصان. وأن أصحاب المعاصي مؤمنون كاملو اإليمان بكمال تصديقهم وأنهم حت اما ال يدخلون النار في اآلخرة. ولهم اعتقادات أخرى :كالقول بأن اإلنسان يخلق فعله ،وأن هللا ال يرى فى اآلخرة ،وقد تأثروا في هذه اآلراءبال معتزلة ،وكذا رأيهم فى أن اإلمامة ليست واجبة ،فإن كان وال بد فمن أي جنس كان ولو كان غير قرشي ،وقد
تأثروا في هذا الرأي بالخوارج الذين كانوا ينادون به ولم يطبقوه.
 ومن عقائد المرجئة الجهمية أن الكفر باهلل هو الجهل به  -وهو قول جهم  -وأن اإليمان هو المعرفة باهلل فقطوأنه ال يتبعض ،ومنها أن الجنة والنار تفنيان وتبيدان ويفني أهلهما وال خلود ألحد فيهما(.)4

( )1العقيدة ا
أوال ،محمد أمان الجامي ،إعداد موقع روح اإلسالم( ،)www.islamspirit.com( ،ص .)1
( )2السنة ،أبو بكر الخالل.)533 /3( ،
( )3الفرقان بين الحق والباطل ،ابن تيمية ،ص .21
( )4ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص  ،)293-294أصول وتاريخ الفرق (.)319 /1
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المبحث الثالث:
االستخالف في اللغة والقرآن والسنة
تعريف االستخالف لغة:
االستخالف في اللغة :مصدر الفعل ،استخلف يستخلف استخالفاا ،ويذكر أحمد بن فارس في كتابه معجم
مقاييس اللغة أن :الخاء والالم والفاء في (خلف) أصول ثالثة ،تأتي ألحد معا ٍن ثالثة ،والذي يعنينا هنا من هذه
المعاني الثالثة ،هو المعنى األول القائل :أن يجيء شيء بعد شيء فيقوم مقامه(.)1
اصطالحا:
تعريف االستخالف
ً
بنا اء على هذا المعنى اللغوي السابق نستطيع تعريف االستخالف في االصطالح بأنه" :تمكين هللا للبشر عامةا
ولبعضهم خاصةا في إحاللهم محل من كان قبلهم في ملكية األرض والمال"(.)2
واالستخالف نوعان ،عام وخاص.
أوال :االستخالف العام:
جاء القرآن الكريم صريحا في أن هللا َ -ج َّل شَأْنُهُ  -خلق آدم أبا البشر ليكون خليفة في األرض ،يقول هللا تعالى
ض خَ لِيفَةا ۖ قَالُوا أَتَجْ َع ُل فِيهَا َمن يُ ْف ِس ُد فِيهَا َويَ ْسفِ ُ
ك ال ِّد َما َء َونَحْ نُ نُ َسبِّ ُح
( َوإِ ْذ قَا َل َربُّ َ
ك لِ ْل َم َالئِ َك ِة إِنِّي َجا ِع ٌل فِي ْاألَرْ ِ
ك ۖ قَا َل إِنِّي أَ ْعلَ ُم َما َال تَ ْعلَ ُمونَ ) ( ،)3وقد بدأ هذا االستخالف بآدم َ -علَ ْي ِه ال َّسالَ ُم  -ومن بعده كل
ك َونُقَدِّسُ لَ َ
بِ َح ْم ِد َ
ق
ذريته ،فهم جميعاا مستخلفون في األرض ،يقول تعالى أي ا
ض ُك ْم فَوْ َ
ض َو َرفَ َع بَ ْع َ
ضاَ ( :وهُ َو الَّ ِذي َج َعلَ ُك ْم خ ََالئِفَ ْاألَرْ ِ
ب َوإِنَّهُ لَ َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم) (.)4
ت لِّيَ ْبلُ َو ُك ْم فِي َما آتَا ُك ْم ۗ إِ َّن َربَّ َ
ْض َد َر َجا ٍ
ك َس ِري ُع ْال ِعقَا ِ
بَع ٍ
والمفسرون مختلفون في ماهية خالفة اآلدميين ،هل هي خالفة عن جنس آخر – كالجن ا
مثال  -كان يسكن
األرض فأفسد فيها وسفك الدماء؛ ومن ثم فالخالفة على هذا الرأي خالفة جنس سابق ،أم هي خالفة عن هللا َ -ج َّل
شَأْنُهُ  -ال عن جنس آخر؟ ،ومن ثم فالخالفة على هذا الرأي تعني أن هللا – عز وجل  -سلط اإلنسان على األرض
يقيم فيها سنن ربه ،ويظهر عجائب صنع الخالق ،وأسرار خليقته ،وبدائع حكمه(.)5
والحقيقة أنه ال تأثير لمثل هذا الخالف على الواجبات المترتبة على البشر جراء استخالفهم؛ ألن هللا  -ع َّز
وج َّل  -استخلف البشر عامة في أرضه وعلى ماله ع ّمن سبقهم؛ ليقيم اإلنسان في األرض السُّنن ،ويُظهر العجائب
واألسرار والبدائع ،وذلك بنشر العدل الذي يبعد البشر عن سفك الدماء ،وبنشر ما يعين على الطاعة كالعمران

( )1معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1422 /1هـ
(ص.)311 ،311
( )2مفهوم قاعدة االستخالف في االقتصاد اإلسالمي ،د .عبد هللا بن إبراهيم الناصر ،كلية التربية ،جامعة الملك
الرابط:
على
2113م،
اإلسالمية،
والدراسات
الثقافة
قسم
سعود،
.www.kantakji.com/media/4078/7807.doc
()3البقرة.31 :
( )4األنعام.135 :
( )5تفسير المنار ،محمد رشيد رضا ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1111 ،م (ج  /1ص .)231 – 253
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والنماء وكل خير مادي أو معنوي فيها؛ بدليل أنه سبحانه قد خلق البشر في األرض واستعمرهم فيها ،وسلطهم
ض َوا ْستَ ْع َم َر ُك ْم فِيهَا) (.)1
عليها ،وجعلها ُم َذلَّلَةُ لهم ،يقول تعالى( :هُ َو أَنشَأ َ ُكم ِّمنَ ْاألَرْ ِ
شۗ
ض َو َج َع ْلنَا لَ ُك ْم ِفيهَا َم َعايِ َ
وهذان المعنيان (التمكين والتسلط) ظاهران في قوله تعالىَ ( :ولَقَ ْد َم َّكنَّا ُك ْم فِي ْاألَرْ ِ
()2
قَلِ ا
ُوف َونَهَوْ ا ع َِن
ض أَقَا ُموا الص ََّالةَ َوآتَ ُوا ال َّز َكاةَ َوأَ َمرُوا بِ ْال َم ْعر ِ
يال َّما تَ ْش ُكرُونَ ) وقوله( :الَّ ِذينَ إِن َّم َّكنَّاهُ ْم فِي ْاألَرْ ِ
()3
ُ
ض َج ِميعاا ِّم ْنهُ) (.)4
اوا ِ
ور) وقولهَ ( :و َس َّخ َر لَ ُكم َّما فِي ال َّس َم َ
ْال ُمن َك ِر ۗ َو ِ َّهللِ عَاقِبَةُ ْاأل ُم ِ
ت َو َما فِي ْاألَرْ ِ
ولكن هذا االستخالف للبشر اِ ْستِ ْخالَفُ ُمقَيَّ ٌد بِقُيُو ٍد ،ويُلزم ال ُمست َْخلَفين بواجبات في األرض؛ حيث إنه "ال جدال
في أن هللا أوجب على البشر حين أسكنهم األرض أن يطيعوا أمره وأن ينتهوا بنهيه ،وأنه عهد إليهم أال يعبدوا إال
إياه ،وأال يخشوا غيره ،وأن يتحلوا بالتقوى ،وأن يحذروا فتنة الشيطان ،وأعلمهم من اتبع هدى هللا فقد اهتدى ،ومن
كفر بآيات هللا وكذب برسله فقد ضل وغوى ،وأنه جعل للمهتدين األمن ،فال خوف عليهم وال هم يحزنون ،وجعل
ي فَ َال َخوْ ٌ
ف
للكافرين المكذبين النار هم فيها خالدون( :ق ُ ْلنَا ا ْهبِطُوا ِم ْنهَا َج ِميعاا ۖ فَإ ِ َّما يَأْتِيَنَّ ُكم ِّمنِّي هُداى فَ َمن تَبِ َع هُدَا َ
َعلَ ْي ِه ْم َو َال هُ ْم يَحْ زَ نُونَ ) ( ،)5وغداا يحاسب هللا البشر على زيفهم وضاللهم ،وعلى تركهم طاعة هللا واتباعهم
الشيطان"(.)6
ثانيا :االستخالف الخاص (استخالف أفراد أو أمة ،أو دولة):
 -1استخالف األفراد:
إن استخالف األفراد هو االستخالف في الرئاسة والزعامة والريادة ،فقد جعل هللا آدم خليفة في األرض ( َوإِ ْذ
ض خَ لِيفَةا)
قَا َل َربُّكَ لِ ْل َم َالئِ َك ِة إِنِّي َجا ِع ٌل فِي ْاألَرْ ِ

()7

وجعل هللا داود خليفة (يا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي

اْلَرْضِ) (َ ،)9( )8وقَ ْد يُ َس َّمى ال ُم ْست َْخلَفُ خليفة كما ُس ّمي داود ،وقد يُ َس َّمى ال ُم ْست َْخلَفُ إِ َما اما كما ُس ِّمي إبراهيم َعلَ ْي ِه
ْ
س ِّمي أيضا بعض رؤساء
ال إِنِّي َجا ِعلُ َ
اس إِ َما اما) ( ،)10وكما ُ
ال َّسالَ ُم َ ( :وإِ ِذ ا ْبتَلَ ٰى إِ ْب َرا ِهي َم َربُّهُ بِ َكلِ َما ٍ
ت فَأَتَ َّمه َُّن ۖ قَ َ
ك لِلنَّ ِ

( )1هود.31 :
( )2األعراف.11 :
( )3الحج.41 :
( )4الجاثية.13 :
( )5البقرة.31 ،39 :
( )3اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان1411 ،هـ1191 ،م (ص
.)13
( )3البقرة .31
( )9ص.23 :
ا
نظريا بهدف تسهيل الدراسة والتحليل ،حيث إن استخالف األمة والدولة متداخالن
( )1يعتبر هذا التقسيم ،تقسيماا
عمليا لدرجة كبيرة؛ وإنما فعلت ذلك حتى أقوم بالرد على بعض الذين يحاولون وضع األمة في موضع تضاد مع
الدولة؛ فيقولون إن اإلسالم دين وأمة وليس دي انا ودولة .انظر :اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة ،ص
.19
()11

البقرة.124 :
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صبَرُوا ۖ َو َكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ) (َ ،)1وقَ ْد يُ َس َّمى ال ُم ْست َْخلَفُ َملِ اكا
بني إسرائيل ( َو َج َع ْلنَا ِم ْنهُ ْم أَئِ َّمةا يَ ْه ُدونَ بِأ َ ْم ِرنَا لَ َّما َ
( َوقَا َل لَهُ ْم نَبِيُّهُ ْم إِ َّن َّ
هللاَ قَ ْد بَ َع َ
ث لَ ُك ْم طَالُوتَ َملِ اكا) (.)3( )2
 -2استخالف األمم:
ت أَ َحداا من العالمين،
اصطفى هللا بني إسرائيل ورزقهم من الطيبات وجعل فيهم النبوة والملك ،وآتاهم َما لَ ْم ي ُْؤ ِ
ت) [يونس ،)4( ]93:ويقول أيضاَ ( :وإِ ْذ قَا َل
ق َو َر َز ْقنَاهُم ِّمنَ الطَّيِّبَا ِ
يقول تعالىَ ( :ولَقَ ْد بَو َّْأنَا بَنِي إِ ْس َرائِي َل ُمبَوَّأَ ِ
ص ْد ٍ
ُمو َس ٰى لِقَوْ ِم ِه يَا قَوْ ِم ْاذ ُكرُوا نِ ْع َمةَ َّ
ت أَ َحداا ِّمنَ ْال َعالَ ِمينَ )
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ َج َع َل فِي ُك ْم أَنبِيَا َء َو َج َعلَ ُكم ُّملُو اكا َوآتَا ُكم َّما لَ ْم ي ُْؤ ِ
(.)5
"ولكن مع مرور األيَّام وتعاقُب األزمان ،أ ِمن بنو إسرائيل مكر هللا وظنوا أنهم أحباؤه الذين ال يمكن استبدال
استخالفهم! ،فتخلَّوا عن دَورهم المشاد به في االستخالف الحقيقي لألرض؛ ولم يُقدِّموا سوى برام َج شامل ٍة للفساد
واإلفساد على كافَّة الجوانب :ففي الجانب العقدي واإليماني ق َّدموا الكف َر باهلل وسبَّه ،وقت َل أنبيائه ورُسله ،وفي الجانب
االقتصادي ق َّدموا الرِّبا ،وأ ْك َل السُّحْ ت ،والتحايل على المحرَّمات ،وفي الجانب االجتماع ِّي واألُسريِّ ق َّدموا ِّ
الزنا
والفاحشة.
ْ
على ْإثر ذلك كله تنتقل الخالفة ُ والسيادة إلى أُ َّمة اإلسالم،
فصارت خي َر أ َّمة أُخرجت للناس ،ونالت االستخالفَ
في األرض والتمكين وعداا من هللا لهاَ ( :و َع َد َّ
ض َك َما
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ت لَيَ ْست َْخلِفَنَّهُ ْم فِي ْاألَرْ ِ
ض ٰى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد خَ وْ فِ ِه ْم أَ ْمناا ۚ يَ ْعبُدُونَنِي َال يُ ْش ِر ُكونَ بِي
ا ْست َْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكن ََّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
َش ْيئاا ۚ َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد ٰ َذلِكَ فَأُو ٰلَئِكَ هُ ُم ْالفَا ِسقُونَ ) (.)6
ألوضاع الحياة التي غشاها ُّ
ْ
ت
الظلُمات ،ومستنقع الرذيلة،
ألنَّها ق َّدمت برام َج إصالحيَّةا شاملة
وأوجدت مقوما ِ
ِ
ْ
وأثبتت أهليتها و َجدارتَها ْ
ألن تكونَ هي األ َّمةَ المستخلَفة السائدة الرائدةُ ( :كنتُ ْم خَ ي َْر أُ َّم ٍة
االستخالف ،وعملت بأسبابه،
ُوف َوتَ ْنهَوْ نَ َع ِن ْال ُمن َك ِر َوتُ ْؤ ِمنُونَ بِ َّ
أُ ْخ ِر َج ْ
ب لَ َكانَ خَ يْرا ا لَّهُم ۚ ِّم ْنهُ ُم
اهللِ ۗ َولَوْ آ َمنَ أَ ْه ُل ْال ِكتَا ِ
اس تَأْ ُمرُونَ بِ ْال َم ْعر ِ
ت لِلنَّ ِ
ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َوأَ ْكثَ ُرهُ ُم ْالفَا ِسقُونَ )(.)8(" )7

( )1السجدة.24 :
( )2البقرة.243 :
( )3كان األنبياء هم الذين يقودون بني إسرائيل ،كلما مات نبي أرسل هللا لهم نبي ،حتى انفصل الدين عن الدنيا
ا
شديدا وهم من
فكان الملك عند الملوك والدين عند األنبياء ،فتسلط الملوك الجبابرة على بني إسرائيل وظلموهم ظلماا
أبناء جلدتهم ،فنشروا الظلم بين الناس واستعبدوهم؛ فسألوا نبيا لهم –اختلف المفسرون في اسمه -أن يجعل لهم ملكا
يوحدهم ويقاتلون معه العماليق – المُعتدين على بني إسرائيل  .-انظر :صحيح مسلم (.،)4931
( )4يونس.13 :
( )5المائدة.21 :
( )3النور.55 :
( )3آل عمران.111 :
( )9إشارات على طريق االستخالف ،تميم بن محمد بن عبد هللا األصنج موقع األلوكة2111/5/11 ،م ،بتصرف
على الرابط./http://www.alukah.net/sharia/0/5884 :
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ل قد شرف هللا أمة اإلسالم بكونها صاحبة الشهادة على الناس ،أمام هللا ،كما سيشهد عليها النبي –صلى هللا عليه
ُ
اس َويَ ُكونَ ال َّرسُو ُل َعلَ ْي ُك ْم َش ِهيداا) (.)2( )1
وسلم -يقول تعالىَ ( :و َك ٰ َذلِ َ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َّمةا َو َسطاا لِّتَ ُكونُوا ُشهَدَا َء َعلَى النَّ ِ
وهناك قصص عن استخالف أمم أخرى" :فهؤالء قوم نوح كذبوه واستضعفوه ومن معه فاستحلف هللا هؤالء
ك
الضعفاء وأهلك األقوياء الذين غرتهم قوتهم وحملهم الغرور على تكذيب آيات هللا (فَ َك َّذبُوهُ فَنَ َّج ْينَاهُ َو َمن َّم َعهُ فِي ْالفُ ْل ِ
َو َج َع ْلنَاهُ ْم خ ََالئِفَ َوأَ ْغ َر ْقنَا الَّ ِذينَ َك َّذبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانظُرْ َك ْيفَ َكانَ عَاقِبَةُ ْال ُمن َذ ِرينَ ) (.)3
وهذا هود يدعو قومه عَاداا ويذكرهم ما حدث لقوم نوح ويخوفهم منه فيقول لهمَ ( :و ْاذ ُكرُوا إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَفَا َء ِمن
وح) ( )4أي اذكروا كيف استخلفكم هللاُ في األرض بعد أن أهلك قوم نوح بمثل ما تفعلون ،فلما يئس من
بَ ْع ِد قَوْ ِم نُ ٍ
إصالحهم قال لهم( :فَإِن ت ََولَّوْ ا فَقَ ْد أَ ْبلَ ْغتُ ُكم َّما أُرْ ِس ْل ُ
ت بِ ِه إِلَ ْي ُك ْم ۚ َويَ ْست َْخلِفُ َربِّي قَوْ اما َغي َْر ُك ْم َو َال تَضُرُّ ونَهُ َش ْيئاا ۚ إِ َّن َربِّي
َي ٍء َحفِيظٌ) ( ،)5وهذا صالح يُ َذ ِّك ُر قومه بما أنعم هللاُ عليهم ،وجعلهم خلفاء من بعد عَا ٍد ،ويحذرهم عاقبة
َعلَ ٰى ُك ِّل ش ْ
ض تَتَّ ِخ ُذونَ ِمن ُسهُولِهَا قُصُورا ا
البغي والفساد في األرضَ ( :و ْاذ ُكرُوا إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَفَا َء ِمن بَ ْع ِد عَا ٍد َوبَوَّأَ ُك ْم فِي ْاألَرْ ِ
ال بُيُوتاا ۖ فَ ْاذ ُكرُوا َآال َء َّ
ض ُم ْف ِس ِدينَ ) (.)7(" )6
َوتَ ْن ِحتُونَ ْال ِجبَ َ
هللاِ َو َال تَ ْعثَوْ ا فِي ْاألَرْ ِ
ْ
أضاعت مجدَها و ِع َّزتها ،قال تعالىَ ( :و َال
وقد ح َّذر هللا – سبحانه  -هذه األ َّمةَ من أن تتشبَّه باألُمم قبلها التي
تَ ُكونُوا َكالَّ ِذينَ تَفَ َّرقُوا َو ْ
اختَلَفُوا ِمن بَ ْع ِد َما َجا َءهُ ُم ْالبَيِّن ُ
ك لَهُ ْم َع َذابٌ َع ِظي ٌم) (.)8
َات ۚ َوأُو ٰلَئِ َ
 -3استخالف الدول:
إن "استخالف الدول معناه األول تحرير األمة واستقاللها بحكم نفسها وجعلها دولة لها من السلطان ما يحمي
مصالح األمة َويُ ْعلِي كلمتها ،ومعناه الثاني اتساع سلطان الدولة حتى يشمل فوق أبناء األمة أم اما وشعوباا أخرى"(.)9
"واستخالف الدول إذا كان بإذن هللا وبأمرهِ ،منَّةا يَ ُم ُّن بها على األمم ،إالَّ أن لالستخالف مسبباته التي تباشرها
ا
تحويال ،فال
األمم والشعوب فتؤهلهم لالستخالف ،وتمكن لهم في األرض ،وتتم بذلك ُسنَّةُ هللاِ في خلقه ولن تجد لسنته
يمكن أن يجيء االستخالف اعتباطاا وبال عمل ،وإنما يجيء نتيجة العمل الشاق والجهد المستمر ،ولقد وعد هللا َ -ج َّل
شَأْنُهُ  -الذين آمنوا وعملوا الصالحات باالستخالف في األرض ،فلم يجعل اإليمان وحده هو الذي يرشح المؤمنين
( )1البقرة.143 :
( )2جاءت األحاديث الصحيحة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في تفسير هذه اآلية تبين أن المراد من قوله تعالى:
ا
وسطا) أي :ا
عدال خيارا ا .وأن المراد من الشهادة على الناس :الشهادة على األمم يوم القيامة أن رسلهم قد
(أمة
بلغوهم رساالت هللا .ولم تخرج كلمات المفسرين عن ذلك المعنى ،روى البخاري (َ )4493عنْ أَ ِبي َسعِي ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ
صلهى ه
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم " :ي ُْد َعى ُنو ٌح َعلَ ْي ِه السهالم َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َف ُي َقا ُل لَهَُ :ه ْل َبله ْغتَ
هللا َ
رضي هللا عنهَ -قا َلَ :قا َل َرسُو ُل ه َِ
َ
َ
َ
وح:
؟ َف َيقُو ُل َ :ن َع ْم ؛ َفي ُْد َعى َق ْو ُم ُه َف ُي َقا ُل لَ ُه ْمَ :ه ْل َبله َغ ُك ْم؟ َف َيقُول ُ َ
ونَ :ما أ َتا َنا ِمنْ َنذ ٍ
ِير أ ْو َما أ َتا َنا ِمنْ أ َح ٍدَ ،قا َلَ :ف ُي َقا ُل لِ ُن ٍ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ك َق ْولُهُ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) قا َل :ال َو َسط ال َعد ُل " .وزاد أحمد (" :)11911
ك؟ َف َيقُولُ :م َُح هم ٌد َوأ ُ هم ُت ُهَ ،قا َلَ :ف َذلِ َ
َمنْ َي ْش َه ُد لَ َ
َ
ُ
ْ
الغَ ،قا َل :ث هم أ ْش َه ُد َعلَ ْي ُك ْم".
َقا َلَ :في ُْد َع ْو َن َف َي ْش َه ُد َ
ون لَ ُه ِبال َب ِ
( )3يونس.33 :
( )4األعراف.31 :
( )5هود.53 :
( )3األعراف.34 :
( )3اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة( ،ص .)24 ،23
( )9آل عمران.115 :
( )1اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة( ،ص .)11
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لالستخالف ،وإنما وعد المؤمنين باالستخالف إذا عملوا الصالحات ،والمقصود بالصالحات كل ما يصلح شأنهم في
الدنيا من اإلعداد واالستعداد والتفوق ،وما يصلح شأنهم في اآلخرة من الطاعة واجتناب المعاصيَ (:و َع َد َّ
هللاُ الَّ ِذينَ
ض َك َما ا ْست َْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم)(.)2(" )1
آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ت لَيَ ْست َْخلِفَنَّهُ ْم فِي ْاألَرْ ِ
ال ُمو َس ٰى لِقَوْ ِم ِه يَا قَوْ ِم
وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من االستخالف في قوله تعالى عن بني إسرائيل ( َوإِ ْذ قَ َ
ْاذ ُكرُوا نِ ْع َمةَ َّ
ت أَ َحداا ِّمنَ ْال َعالَ ِمينَ ) ( ،)3ومعلوم أن الملوك
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ َج َع َل فِي ُك ْم أَنبِيَا َء َو َج َعلَ ُكم ُّملُو اكا َوآتَا ُكم َّما لَ ْم ي ُْؤ ِ
ض َونَجْ َعلَهُ ْم أَئِ َّمةا َونَجْ َعلَهُ ُم
يكونون في الدول ،وأيضا في قوله تعالىَ ( :ونُ ِري ُد أَن نَّ ُم َّن َعلَى الَّ ِذينَ ا ْستُضْ ِعفُوا فِي ْاألَرْ ِ
)(4
ارثِينَ )....
ْال َو ِ
وهي أرض مصر والشام ،فقد جعلها لبني إسرائيل مكاناا يستقرون عليها ويقيمون فيها دولتهم(.)5
وقد ذكر هللا تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم آيتيْن جامعتيْن يمكن أن نتبيّن منهما واجبات الدولة المستخلفة
ض أَقَا ُموا
في األرض وذلك كله في إطار شمول العبودية هلل عز وجل؛ يقول هللا تعالى( :الَّ ِذينَ إِن َّم َّكنَّاهُ ْم فِي ْاألَرْ ِ
ُ
ضا( :إِ َّن َّ
هللاَ يَأْ ُم ُر ُك ْم أَن
ور) ( ،)6ويقول أي ا
الص ََّالةَ َوآتَ ُوا ال َّز َكاةَ َوأَ َمرُوا بِ ْال َم ْعر ِ
ُوف َونَهَوْ ا َع ِن ْال ُمن َك ِر ۗ َو ِ َّهللِ عَاقِبَةُ ْاأل ُم ِ
هللاَ نِ ِع َّما يَ ِعظُ ُكم بِ ِه ۗ إِ َّن َّ
اس أَن تَحْ ُك ُموا بِ ْال َع ْد ِل ۚ إِ َّن َّ
صيرا ا)
هللاَ َكانَ َس ِميعاا بَ ِ
تُؤَ ُّدوا ْاألَ َمانَا ِ
ت إِلَ ٰى أَ ْهلِهَا َوإِ َذا َح َك ْمتُم بَ ْينَ النَّ ِ
(.)7
فمن واجبات المستخلفين في الحكم ُد َو اال َوأَ ْف َراداا كما في آية سورة الحج آنفة الذكر ،أن يقيموا الصالة ،ويؤتوا
الزكاة ،ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر" ،وقد اقتصرت اآلية على هذه الواجبات الثالث ،ألن توفرها دليل
على توفير غيرها ِم َّما يوجبه اإلسالم ،فإقامة الصالة في األمة دليل على اإليمان والطاعة ،وإيتاء الزكاة دليل على
أخذ النفس بالحق ورد الحقوق ألربابها ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على االستمساك بما أمر هللا
ودعوة الغير إليه وكفهم عن الفسوق والعصيان.
والمستخلفون في الحكم ليسوا إال بش ارا مستخلفين في األرض ،فإذا وجب عليهم كحاكمين أن يقيموا الصالة
ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فإنه يجب عليهم كبشر مستخلفين في األرض أن يطيعوا هللا
ويهتدوا بهديه ،وينتهوا عما نهى عنه"(.)8
ا
إجماال وظائف الدولة ،فأوجبت أداء األمانات إلى
ويرى ابن تيمية أن آية سورة النساء آنفة الذكر ،قد حددت
أهلها ،والحكم بالعدل ،وهذان جماع السياسة العادلة والسياسة الصالحة ،والقيام بهذه الوظائف هو المعادل لطاعة
الوالة(.)1
( )1النور.55 :
( )2اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة( ،ص .)11
()3

المائدة.21 :

( )4القصص.6-5 :
( )5معالم التنزيل في تفسير القرآن ،أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،ط1421 /1هـ ( .) 522/3
( )3الحج.41 :
( )3النساء.59 :
( )9اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة( ،ص .)31
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ويشير ابن تيمية إلى أن "المقصود الواجب بالواليات إصالح دين الخلق الذي متى خسروه فإنهم خسروا
خسراناا مبيناا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا"(.)2
إن " ُسنَّةُ هللاِ َ -ج َّل شَأْنُهُ  -في استخالف األمم والدول واألفراد أن يستخلف من كانوا أَ ْه اال لالستخالف ،ليبتليهم
جميعاا فيما آتاهم؛ فإن استقام ال ُم ْست َْخلَفُونَ على أمر هللا ،ودعوا إليه ،وعبدوه وحده ال شريك له ،وأقاموا الصالة وآتوا
الزكاة وفعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات ،وأمروا بالمعروف َونَهَوْ ا عن المنكر ،إذا فعل المستخلفون ذلك مكن هللا لهم
َي ٍء
ض َوآتَ ْينَاهُ ِمن ُكلِّ ش ْ
في األرض ،وآتاهم من كل شيء َسبَباا ،كما م ّكن لذي القرنين وقومه (إِنَّا َم َّكنَّا لَهُ فِي ْاألَرْ ِ
َسبَباا) ( ،)3وكما َم َّكنَ ليوسف في األرض يتبوأ منها حيث يشاء ِم َّما لم يكن يحلم به أو يتخيله ( َو َك ٰ َذلِكَ َم َّكنَّا لِيُوسُفَ فِي
ض يَتَبَوَّأُ ِم ْنهَا َحي ُ
ْث يَشَا ُء) ( ،)4وكما مكن لبني إسرائيل في األرض على ضعفهم وقوة أعدائهم ،بعد أن عبدهم
ْاألَرْ ِ
الفراعنة واستعبدوهم ،وساموهم سوء العذاب ،وكما مكن لقوم يونس لما آمنوا فأصلح لهم أحوالهم في الحياة الدنيا
َت قَرْ يَةٌ آ َمن ْ
ومتعهم إلى حين( ،فَلَوْ َال َكان ْ
ي فِي ْال َحيَا ِة
س لَ َّما آ َمنُوا َك َش ْفنَا َع ْنهُ ْم َع َذ َ
َت فَنَفَ َعهَا إِي َمانُهَا إِ َّال قَوْ َم يُونُ َ
اب ْال ِخ ْز ِ
ال ُّد ْنيَا َو َمتَّعْ نَاهُ ْم إِلَ ٰى ِحي ٍن) (.)5
وهللا َ -ج َّل شَأْنُهُ  -غني عن العالمين ،رحيم بهم ،فإذا أمرهم أن يأتوا أو يدعوا فإنما يأمرهم بما فيه صالحهم،
بما يؤدي إلى نفعهم ،وهو القادر على أن يذهب بالمكذبين ويستخلف أناساا غيرهم ،ولن يعجزه ذلك وقد جاءوا من
ك ْال َغنِ ُّي ُذو الرَّحْ َم ِة ۚ إِن يَشَأْ ي ُْذ ِه ْب ُك ْم َويَ ْست َْخلِ ْ
ف ِمن بَ ْع ِد ُكم َّما يَشَا ُء َك َما أَنشَأ َ ُكم ِّمن ُذ ِّريَّ ِة قَوْ ٍم آخَ ِرينَ )
ذرية غيرهمَ ( :و َربُّ َ
(.)7( )6

( )1الدولة كما يراها ابن تيمية ،محمد المبارك ،دار الفكر ،بيروت1139 ،م( ،ص.)3
( )2السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ،ابن تيمية( ،ص.)25
( )3الكهف.94 :
( )4يوسف.53 :
( )5يونس.19 :
(( )3األنعام)133 :
( )3عبد القادر عودة ،اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،بتصرف( ،ص .)22 ،21
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المبحث الرابع :اإلرجاء كتاريخ
( هل قام عبر التاريخ للمرجئة دولة؟ وهل اشتهر لهم إمام بأتباع كثر؟ هل كان لهم أي دور حضاري يذكر؟ ولماذا)
مرت عقيدة اإلرجاء بمراتب ،وحدث تطورات على مذهب المرجئة؛ فأول أمر حدث في المرجئة فيما يتعلق
في قضية اإلرجاء على ما قال بعض العلماء هي الفتنة التي أحدثها عبد هللا بن سبأ وغيره ،في التعاون مع المجوس
الذين ذهبت دولتهم وملكهم ،فقتلوا أمير المؤمنين عمر ،ثم شرعوا بالفتن بين المسلمين في عهد عثمان ،إلى أن
وصلت إلى حالة اقتتال بين المسلمين في عهد علي رضي هللا عنه(.)1
وكانت وراء هذه القضية كلها طب اعا مؤامرات ضخمة حاكها اليهود مع المجوس تحدي ادا ،وهؤالء يعني
المرجئة الذين تأثروا بقضية قتل عثمان ،وما حدث بعد ذلك من الفتنة بين المسلمين في عهد علي رضي هللا عنه(.)2
وخرجت فكرة اإلرجاء أول مرة في مسألة إرجاء أمر عثمان وعلي رضي هللا عنهما إلى هللا ،وعدم
مواالتهما ،وعدم معاداتهما ،خرجوا ببدعة جديدة ،فأول إرجاء حصل في األمة ،إرجاء أمر عثمان وعلي إلى هللا،
مع أن هذا في فضله وهذا في فضله ،فكيف يحصل من مسلم عدم مواالتهما؟ لكن هذا ما حصل من هؤالء(.)3
وعندما يقول بعض العلماء في بحث المرجئة :إرجاء الفقهاء والعباد ،ثم إرجاء المتكلمين ،وبعد ذلك إرجاء
غالة المرجئة ،فيقصدون بالقضية إرجاء العمل عن اإليمان(.)4
يذكر الع لماء أن الحسن بن محمد بن الحنفية هو أول من ذكر اإلرجاء فى المدينة بخصوص على وعثمان
وطلحة والزبير ،حينما خاض الناس فيهم وهو ساكت ثم قال :قد سمعت مقالتكم ولم أر شيئاا أمثل من أن يرجأ على
وعثمان وطلحة والزبير ،فال يتولوا وال يتبرأ منهم(.)5
ولكنه ندم بعد ذلك على هذا الكالم وتمنى أنه مات قبل أن يقوله ،فصار كالمه بعد ذلك طريقاا لنشأة القول
صا فشجه ،وقال :ال تتولى أباك علياا؟ ولم يلتفت الذين
باإلرجاء ،وقد بلغ أباه محمد بن الحنيفة كالم الحسن فضربه بع ا
تبنوا القول باإلرجاء إلى ندم الحسن بعد ذلك ،فإن كتابه عن اإلرجاء انتشر بين الناس وصادف هوى فى نفوس
كثيرة فاعتنقوه(.)6
ولكن ينبغى معرفة أن إرجاء الحسن إنما هو في الحكم بالصواب أو الخطأ على من ذكرهم ،ولم يتعلق إرجاؤه
باإليمان أو عدمه كما هو الحال في مذهب المرجئة أخي ارا .وقيل :إن أول من قال باإلرجاء على طريقة الغلو فيه هو

( )1درء تعارض العق والنقل ،ابن تيمية ،)223 - 224 /5( ،مجموع الفتاوى ،ابن تيمية.)29 - 23 /13( ،
( )2ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر عبد الرحمن الحوالي ،مكة ،دار الكلمة للنشر والتوزيع ،ط ،1
 1421ه ،ص .132
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر عبد الرحمن الحوالي ،ص .133
( )4منهاج السنة ،ابن تيمية ،)299 /5( ،الفتاوى ،ابن تيمية.)431 /12( ،
( )5أصول وتاريخ الفرق ،مصطفى بن محمد بن مصطفى ،)313 /1( ،ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر
الحوالي ،ص .244
( )3لم يكن ما كتبه الحسن كتاباا حسب ما يتبادر إلى الذهن ،وإنما كان بمنزلة منشور أو مطوية صغيرة .ينظر:
ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي.)254 /2( ،
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رجل يسمى ذر بن عبد هللا الهمداني وهو تابعي ،وقد ذمه علماء عصره من أهل السنة ،بل كان بعضهم  -مثل
إبراهيم النخعي  -ال يرد عليه إذا سلم ،وكذلك سعيد بن جبير(.)1
أول الدعاة إلى مذهب اإلرجاء:
وهناك أقوال أخرى في أول من دعا إلى اإلرجاء فقيل :إن أول من أحدثه رجل بالعراق اسمه قيس بن عمرو
الماضري(.)2
وقيل :إن أول من أحدثه حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة وتلميذ إبراهيم النخعي ،ثم انتشر في أهل
الكوفة ،وقد عاصر حماد ذر بن عبد هللا .ويذكر شيخ اإلسالم عن نشأة اإلرجاء بالكوفة أن أول من قاله فيهم حماد بن
أبي سليمان(.)3
وقيل :إن أول من قال به رجل اسمه سالم األفطس ،ويطلق على إرجاء هؤالء أنه إرجاء الفقهاء ،ويظهر أن
ضا على اتفاق في إرجائهم.
تلك األقوال ال تباعد بينها ،ألن هؤالء كانوا في عصر واحد ،وكانوا أي ا
ولقد نسب اإلرجاء إلى علماء مشاهير ،وقد ع ّد الشهرستاني جماعة من هؤالء ومنهم :الحسن بن محمد بن
علي بن أبي طالب ،وذكر أنه أول من قال باإلرجاء ،ولكنه لم يجزم بذلك فيما يبدو من تعبيره ،حيث ذكر ذلك
بصيغة التمريض "قيل" ،ثم ذكر أنه كان يكتب فيه الكتب إلى األمصار ثم قال( :إال إنه ما أخر العمل عن اإليمان
كما قالت المرجئة اليونسية والعبيدية ،لكنه حكم بأن صاحب الكبيرة ال يكفر ،إذ الطاعات وترك المعاصي ليست من
أصل اإليمان حتى يزول اإليمان بزوالها)(.)4
كما ع ّد منهم طلق بن حبيب وعمر بن مرة ومحارب بن زياد ومقاتل بن سليمان وذر ،وعمرو بن ذر ،وحماد
بن أبى سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقديد بن جعفر ،ثم قال( :وهؤالء كلهم أئمة الحديث لم
يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة ،ولم يحكموا بتخليدهم فى النار ،خالفاا للخوارج والقدرية)(.)5
ومن كبار المرجئة ومشاهيرهم :الجهم بن صفوان ،وأبو الحسين الصالحي ،ويونس السمري ،وأبو ثوبان،
والحسين بن محمد النجار ،وغيالن ،ومحمد بن شبيب ،وأبو معاذ التومني ،وبشر المريسي ،ومحمد بن كرام ،ومقاتل
بن سليمان المشبه هلل عز وجل بخلقه ،ومثله الجواربي وهما من غالة المشبهة(.)6
وكان لثورة ابن األشعث وظهور الحجاج ،ومالحقة العلماء والبطش بهم ،أسوأ األثر في بروز قَرن اإلرجاء
هذا ،بين صفوف ناس من البائسين المستسلمين للواقع(.)7
( )1فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،غالب بن علي عواجي.149 /3 ،
( )2فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،غالب بن علي عواجي.149 /3 ،
( )3مجموع الفتاوى ،ابن تيمية (.)311 ،213 /3
( )4الملل والنحل ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ،تحقيق  :محمد سيد كيالني ،دار المعرفة،
بيروت 1414 ،ه ،)141 /1( ،فرق معاصرة ،العواجي.)141 /3( ،
( )5أصول وتاريخ الفرق (.)313 /1
( )3مقاالت اإلسالميين واختالفات المصلين ،أبو الحسن األشعري.213/1 ،
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر عبد الرحمن الحوالي ،ص .194 - 193
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وقام أهل السنة بجهد مشكور في مقاومة فكرة هذا اإلرجاء ،والحظ أهل العلم كاألوزاعي ،وإبراهيم النخعي،
وغيرهم ،الحظوا أنه يعني هناك نابتة جديدة ،تقول :إن األعمال غير اإليمان ،فكأن هؤالء المرجئة عندهم اضطرار
لقضية فصل العمل عن اإليمان ،ويقولون في أعمال شنيعة لكن أصحابها مسلمون :إذن نفصل اإليمان عن العمل(.)1
فانتبه العلماء لهؤالء ،وقال األوزاعي رحمه هللا" :كان يحيى بن أبي كثير وقتادة :ليس من أهل األهواء شيء
أخوف عندهم على األمة من اإلرجاء"(.)2
إبراهيم النخعي الذي عاصر طب اعا فتنة الحجاج ،قال" :اإلرجاء بدعة إياكم وهذا الرأي المحدث"(.)3
إبراهيم النخعي يقول عن المرجئة" :تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابري"(.)4
يعني :أنه صار الدين أمره رقيق يعني ،أرق من الثوب الساذري في غاية الرقة ،فالدين متين ،والدين عظيم،
لكن المرجئة هؤالء جعلوا الدين مثل الثوب الرقيق.
ورغم أن بعض الذين بدأوا يعني باإلرجاء كان عندهم شيء من الزهد والعبادة ،لكن طب اعا لم يكن عندهم علم
راسخ.
وقد تصدى لبدعة اإلرجاء أول ما خرجت :اإلمام وكيع ،وابن المبارك ،وابن معين ،واإلمام أحمد ،والبخاري،
وأبو داود ،ألن غالة المرجئة بدأوا يظهروا في عهدهم ،وهذا ما كان يعني يسمى بإرجاء الفقهاء ،الذي فيه تأخير
العمل عن اإليمان ،وإخراج العمل من مسمى اإليمان ،وهذه الشبهة أنه قضية أن اإليمان ال يتبعض وال يتجزأ وليس
مراتب ..إلى آخره ،أوقعتهم في هذا االنحراف ،فإذن أساس الشبهة :هي ضاللهم في فهم اإليمان(.)5
وكان أول من ظهر من فرق اإلرجاء في اإليمان مرجئة فقهاء الكوفة من األحناف القائلين بأن اإليمان هو
االعتقاد والقول وأن العمل ليس من اإليمان ،وقد ألزم السلف الصالح مرجئة الفقهاء بإخراج األعمال من المكفرات
كما أخرجوها من اإليمان .فلجأوا إلى القول بأن األعمال المكفرة دليل على كفر القلب ،لعدم قدرتهم على إنكار ما
أجمعت األمة على كفر فاعله ،فهم يتفقون مع السلف في التكفير بالمكفرات ،بل هم أكثر من توسع فيها في أبواب
الردة من كتب الفقه دفعا لتهمة اإلرجاء .لكنهم يجعلون األعمال المكفرة ا
دليال على الكفر وال يجعلونها كفرا ا مجر ادا
كما وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وكما أجمع علماء األمة ،فالخالف معهم خالفُ
تصور لعلة الحكم وليس خالفا
ٍ
في الحكم نفسه ،وهذه مسألة هامة يجب مراعاتها حتى ال ننسب لمرجئة الفقهاء من هم منه براء(.)6
وقد أعقبهم وزاد عليهم في الضاللة مرجئة الجهمية القائلين بأن اإليمان هو المعرفة وأن الكفر هو التكذيب
والجحود ،ولهم قول يوافق مرجئة الفقهاء في التكفير بالمكفرات واعتبارها ا
دليال على الكفر ،إال أن المشهور من
مذهب هم عدم التكفير بالمكفرات والشركيات وإلحاقها بالمعاصي التي دون الكفر ،كالزنا والسرقة والشرب .وهؤالء
( )1الدولة العربية وسقوطها ،يوليوس فلهاوزن ،ترجمة يوسف العش ،دمشق 1333 ،ه ،ص .24 - 23
( )2السنة ،عبد هللا بن أحمد بن حنبل( ،ص .)341
( )3الطبقات الكبرى ،محمد بن سعد.)233/3( ،
( )4السنة ،عبد هللا بن أحمد.)319( ،
( )5اإليمان ،ابن تيمية ،ص .151
( )3اإليمان ،ابن تيمية ،ص .293
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يسمون أيضا غالة المرجئة وقد كفرهم السلف كنافع ووكيع وأبي عبيد وأحمد بن حنبل والحميدي وابن القيم
وغيرهم ،رحمهم هللا جمي اعا(.)1
ضا مرجئة المتكلمين من أشاعرة وماتريدية ،وهم يقولون بقول الجهمية في تعريف اإليمان
ومن فرقهم أي ا
بالتصديق وبقول مرجئة الفقهاء في جعل المكفرات ا
دليال على كفر الباطن وانتفاء التصديق(.)2
أما المرجئة المعاصرون ،أدعياء السلفية ،فهم من شر طوائف البدع المنتسبة إلى اإلسالم وخطرهم أشد من
خطر غيرهم ألنهم ينسبون بدعتهم إلى السلف الصالح ويزعمون اتباع األثر والحديث ويشتغلون بنشر تصانيف
السلف النافعة فيدسون فيها سمهم الزعاف ،ويصدون عن مذهب السلف بأقوال السلف أنفسهم في التحذير من أهل
البدع من أمثالهم ،فتلبس حالهم على الكثير من الناس ،يقولون بقول السلف في تسمية اإليمان ويشرحونه بتعريف
مرجئة الفقهاء ،ويتخبطون في مسألة الكفر على أقوال :فمنهم من ال يرى الكفر بالقول والعمل إطالقا ،وينكر التكفير
بالمكفرات ال مجمع على التكفير بها ،ومنهم من يرى أنها دليل على الكفر ،ومنهم من ينتقي من المكفرات ،فيرى أن
بعضها مخرج من الملة والبعض اآلخر غير مخرج ،مجاراة لهوى الطواغيت المشرعين مع هللا سبحانه! فالتشريع
واستحالل المحرمات القطعية والتحاكم إلى طواغيت الشرق والغرب والمظاهرة الصريحة للكفار في قتال المسلمين
عندهم كفر دون كفر ،وهم في المقابل يتشددون في شركيات العوام ،وبعضهم ال يعذرهم بعذر إطالقا بل ويعتبرهم
كفارا أصليين! وقد أضافوا إلى هذا شناعات أخرى مثل تكفير الدعاة بمحض التوحيد والجهاد واستحالل دمائهم
وتحريض الطواغيت عليهم وتأثيم نواياهم والحكم على خواتيمهم عند هللا سبحانه ،رغم أنهم ال يعت ّدون بالحكم على
الظواهر في تكفير المرتدين ،ويحرمون دماء المشركين من غير ذمة وال عهد صحيح(.)3
وقد أحدث هؤالء الجهمية ضوابط وشروطاا للتكفير ال يقوم عليها دليل ولم يسبقهم إليها عالم معتبر ،كاشتراط
قصد الكفر لتكفير من جاء بالكفر مختارا ،واالمتناع من تكفير األعيان واالقتصار على تجريم الفعل والتكفير العام
دون الفاعل أو تعليق حكم التكفير على شيخ أو شيخين دون غيرهم من علماء األمة ،فعطلوا بذلك حكم الردة وتوابعه
من أحكام فقهية ووالء وبراء وهجرة وجهاد ،وفتحوا األبواب للزنادقة للتحكم في رقاب المسلمين ،فكانت بذلك الفتنة
والفساد الكبير الذي توعد هللا به من ترك معاداة أهل الكفر ومناصرة أهل اإلسالم(.)4
وبقية الفرق اإلسالمية ال تخرج عن هذا الواقع في فهم اإليمان مع ما اختصت به من ضالالت أخرى قد تبلغ
أحياناا الكفر الصراح ،وال حول وال قوة إال باهلل .أما عوام المسلمين اليوم فهم في الغالب ال يعرفون وال يثبتون
ضا! ويكتفون بمجرد الشهادة في إثبات حقيقة اإليمان ،جهمية خلّص ال ينكرون الصالة على من مات
لإلسالم ناق ا
يسب هللا ورسوله ،وبعضهم ال يرى حتى كفر اليهود والنصارى تب اعا لمشايخ الضالل الذين رفعهم الطاغوت لخدمته

( )1مجمل أقﻮال الﺴلﻒ وكﺒار العلﻤاﺀ في الﺘﺤﺬيﺮ مﻦ اإلرجاﺀ ،أبو سلمان عبد هللا بن محمد الغليفى ،الطبعة
الثانية ،شوال  1431ه ،ص .33
( )2التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ،أبو الحسين ال َملَطي العسقالني ،ص .41
( )3مجمل أقﻮال الﺴلﻒ وكﺒار العلﻤاﺀ في الﺘﺤﺬيﺮ مﻦ اإلرجاﺀ ،أبو سلمان عبد هللا بن محمد الغليفى ،ص .33
( )4مجمل أقﻮال الﺴلﻒ وكﺒار العلﻤاﺀ في الﺘﺤﺬيﺮ مﻦ اإلرجاﺀ ،عبد هللا بن محمد الغليفي ،ص .39
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وسخر لهم وسائل إعالمه ،فضربوا في البالد وضيعوا دين أهلها ،فاهلل نسأل أن يريح األمة من هذه الشرور وأن
يمكن ألهل التوحيد من نشر عقيدة السلف خالصة من شوائب اإلرجاء والتجهم التي أفسد بها هؤالء البالد والعباد(.)1
وبنا اء على ما سبق فإنه لم يشتهر لهم إمام بأتباع كثر ،وال كان لهم أي دور حضاري يذكر ،ولم يقم عبر
التاريخ للمرجئة دولة ،إال ما حدث في العصر الحديث من ظهور وطغيان لفكر اإلرجاء في غالبية دول اإلسالم،
وانتشار مقولة إن اإليمان في القلب ،وإن هللا (رب قلوب) وأن المعاصي ال تضر مع اإليمان ولو كثرت ،وأن من قال
ال إله إال هللا لم يضر إيمانه أي شيء ،وال ينكر عليه أحد ،وغير ذلك من مقوالت.
ول َّما ظهر اإلرجاء في عهد السلف ،وقف له أهل العلم الراسخون ،العالمون بالدلي ِل وحقيق ِة القول ،وما عـداهم
لـم يكن لـه موقـف مشـهود ،تشـ هد بذلك التـراجم والمصنفــات التـي وصلـت إلينـا؛ فـإنـه متـى ما تخلل النقـص في
أحـد هذين األصـلين( :العـلـم بالـدليـل ومقـاصد الشـريعة) و(حقيقـة القول المخالِف) ترى تخبُّطـ اا وخلطاا عجيباا :إما
جنايةا على اإلسالم وتصوي ارا له على غير ما أراده اللـه ،أو ِرف َعةا من قَ ْد ِر المقالة المخالفة بالتسامح واللين معها مع
شناعتها ،ومن يمتاز بهذين األصلين قليل اليوم؛ فإنك ترى من لديه علم بالشرع يصل إلى ح ِّد اإلحاطة ،ولكنه
ُ
شرب
ضعيف في سبر أغوار أقوال المخالفين؛ فال يستطيع معرفة حقائقها وكشفَ عوار مكنوناتها ،وإما أن تج َد من أ ِ
هذه المقاالت على قلَّة بضاعته في العلم الشرعي ،فيظهر لك التخليط في كالمه(.)1( )2
وهذا األخير من جنس بعض رجال أهل الكالم الذين َح ُسنَت نيَّتُهم ،وساء عملهم ،بسبب قلة علمهم باألدلة
َّ
ولكن قلَّة البضاعة الشرعية لم تُس ِعفهم،
الشرعية مع علمهم العميق بأصول علم الكالم ،فأرادوا الدفاع عن الدين
وفريق منهم تسرَّبت إليه بعض ُشبَه القوم ،فلم يستطع أن يدفعها ،فصار ينضح بها فؤادُه وين ِّمقها لسانه ،و(كلُّ إناء
بما فيه ينضح).
يقول اإلمام النخعي :لَفِتنَتُهم عندي أخ َوف على هذه األمة من فتنة األزارقة( ،)2( )3وصدق  -رحمه هللا  -ألن
القعود عن التكليف ترغبه النفس ،بعكس تَن ُّ
ت من األوامر ،وتقحُّ ٍم
َطع الخوارج األزارقة ،ونحن نعاني اليوم من تف ُّل ٍ
في المناهي ،مع مصيبة أع ُّم وأط ُّم ،وهي :تبرير هذا وتسويغه ممن اختل عندهم أحد األصلين السابقين ،وهم
منتسبون مع هذا إلى اإلسالميين.
وب رز لنا إرجاء فكري ،يحاول مد حبل الوصال مع الطائفتين ،على غرار ما فعل الفالسفة المنتسبون إلى
اإلسالم بين الفلسفة واإلسالم؛ فأراد هؤالء المح َدثُون :تخفيفَ شناعة بعض المقاالت وتهوينها من جهة ،ونب َذ التشدد
والغلو (بزعمهم) من جهة؛ لينتج لنا حينها  -بنا اء على رأيهم  :-اإلسالم الوسطي.
ونحن اليوم في مواجهة سيل من األفكار الهدامة ،يقف النص الشرعي س ّادا أمامها ،ومتى ما ُع ِد َم النص اجتاح
السيل الفكر البشري فأصبحت البشرية حينها أث ارا بعد عين ،وعدنا كما كنا في ظلمات بعضها فوق بعض.

( )1التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ،أبو الحسين ال َملَطي العسقالني ،ص .51
( )2المرجئة طوائف يجتمعون في إخراج العمل عن مسمى اإليمان ،وظهروا في أواخر عهد الصحابة ،انظر الملل
والنحل ،الشهرستاني ،131/1 ،مجموع الفتاوى ،ابن تيمية.213/3 ،
( )3مجموع الفتاوى ،ابن تيمية.314/3 ،
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وهذا ال يكون مع وجود الوحي المن َّزل؛ ولكن الوحي ال يسير على األرض ،بل يحمله ( ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ِر َجا ٌل
ص َدقُوا َما عَاهَدُوا َّ
ض ٰى نَحْ بَهُ َو ِم ْنهُم َّمن يَنتَ ِظ ُر ۖ َو َما بَ َّدلُوا تَ ْب ِد ا
يال) (.)1
هللاَ َعلَ ْي ِه ۖ فَ ِم ْنهُم َّمن قَ َ
َ
واإلرجاء الفكري هو نوع من الخنوع والضعف أمام هذه المقاالت ،وصاحبُه عب ٌد لغير ُم ْن ِزل الوحي ،أسير
ت تكون تارة باسم (المصلحة) ،وتارة باسم (المجادلة بالحسنى) ،وتارة أخرى باسم (عدم التشدد
لظنو ٍن وتخرصا ٍ
آخر هذه القيود واألغالل ،التي هي حق أُ ِريد بها باطل.
والغلو) ...إلى ِ
َّ
ولكن أفكا َر ذاك القديم تع ِّشش في فكر هذا
واإلرجاء الفكـري اليوم ال يصـرِّح بمقاالت اإلرجاء القديم،
()2

الحديث ،والمحصلة واحدة كما سبق ،وهي( :التفلت من األومر ،والتقحم في النواهي)

( ،)3وكما كان أهل

اإلرجاء القدماء على درجات في مقالتهم ،فإن أهل اإلرجاء الفكري هم كذلك في فكرهم.
ومن أهم مالمح هذا اإلرجاء الفكري ما يلي:
ا
أوال :عدم التصريح باألحكام الشرعية :فيتهرب َم ْن أصيب بهذا المرض من قول( :حرام) أو (كفر) أو (شرك)
ُّ
أخف (ح َّدة ووطأة)  -بزعمه -
لِـ َما هو كذلك بالنص الشرعي ،ويستبدل هذه األلفاظ الشرعية بأخرى مبتدَعة هي
على مخالفيه أو الناس عمو اما؛ فيقول( :األَوْ لَى تَرْ كه) مع علمه بحرمته ،أو (فيه خالف) مع أن الخالف مطروح
وغير معتَبَر؛ فيوحي إلى سامعه أن األمر (سهل ميسور).
ثانياا :عدم استخدام المصطلحات الشرعية :فال تجـد في قاموسـه (كفَّـار) ،أو (فسَّـاق) ،أو (منافقـون)؛ فهـؤالء
ٌّ
ظـان بأن
ال يعيشون على األرض ،وكأنهم  -لدى من أصيب بهذا المرض العضال  -تاريخ مندثر ولَّى ،وال يظـن
المطلـوب هو إقحـام مثـل هذا في الكـالم إقحا اما .ال ،ليس هذا المراد ،بل المقصود :هو التولي عن استخدام هذا
المصطلـح الذي هو شرعي دلَّت عليه النصوص ،إلى غيره ،فيستخدم (غير المسلمين) أو (اآلخر) ،أو يستخدم (أهل
التقصير) لمن هم رؤوس الضاللة والفجور في األمة.
وال يخفى أن المصلطح الشرعي هو الذي ال يُطلَب به بدلٌ ،وال عنه ِح َولٌ؛ لدقة معناه ،وعمق مرماه .وقد تكلم
أهل العلم كابن تيمية وغيره في أهمية التمسك بالمصطلح الشرعي وأنه يزيل كثي ارا من اإلشكال.
حال أهل
ثالثاا  :الذلة على الكافرين ،والكبر على المؤمنين :وهم بهذا يعارضون مراد هللا  -تعالى  -حين حكى َ
ار
اإليمان ،فقال( :أَ ِذلَّ ٍة َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ) ( ،)3وحين أمر نبيَّه  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فقال( :يَا أَيُّهَا النَّبِ ُّي َجا ِه ِد ْال ُكفَّ َ
َو ْال ُمنَافِقِينَ َوا ْغلُ ْ
صي ُر) ( )4؛ ولكن أهل اإلرجاء الفكري تجد لديهم تمام التودد
ظ َعلَ ْي ِه ْم ۚ َو َمأْ َواهُ ْم َجهَنَّ ُم ۖ َو ِب ْئ َ
س ْال َم ِ
للكفار والزنادقة ،ولين الخطاب والتسامح معهم ،مع غلظة وشدة وجفوة واستعالء مع إخوانهم من أهل اإليمان(.)5
راب اعاَ :ك ْت ُم بعض النصوص الشرعية :تلك التي فيها الوعيد والتهديد ،أو التي يتوهَّمون ِش َّدتها وعنفها كالحدود،
كرها تما اما ،والتنصُّ ـل منها؛
فيحاولون تجنُّب ِذ ِ
( )1األحزاب.32 :
ُخرج العمل عن مسمى اإليمان؛ إال أنه يحرص على العمل
( )2سبق ذكر أن المرجئة درجات ،ومنهم وإن كان ي ِ
ويحث عليه ويحتفي بأهله كمرجئة الفقهاء ،ومع ذلك شدد السلف النكير عليهم وذموا قولهم وفندوا شبههم .ينظر:
مجمل أقﻮال الﺴلﻒ وكﺒار العلﻤاﺀ في الﺘﺤﺬيﺮ مﻦ اإلرجاﺀ ،عبد هللا بن محمد الغليفي ،ص .41 – 31
( )3المائدة.45 :
( )4التوبة.33 :
( )5ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر عبد الرحمن الحوالي ،ص .233 - 235
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ا
أصال  ،مع إبرازهم في المقابل للنصوص الشرعية في الوعد والتسامح والعفو ،وقد خاطب هللا
وكأنهـا غير موجودة
ك ِمن ُك ْم إِ َّال ِخ ْز ٌ
ي فِي
ْض ۚ فَ َما َج َزا ُء َمن يَ ْف َع ُل ٰ َذلِ َ
ْض ْال ِكتَا ِ
ب َوتَ ْكفُرُونَ ِببَع ٍ
 تعالى  -أهل الكتاب ،فقال( :أَفَتُ ْؤ ِمنُونَ بِبَع ِب ۗ َو َما َّ
هللاُ بِغَافِ ٍل َع َّما تَ ْع َملُونَ ) (.)1
ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا ۖ َويَوْ َم ْالقِيَا َم ِة يُ َر ُّدونَ إِلَ ٰى أَ َش ِّد ْال َع َذا ِ
ا
طويال،
خامساا :محاولة الوقوع على نقطة التقاء مع أصحاب المذاهب :فيكون أحدهم صامتاا ساكتاا ردحا ا
واألمة حوله تئن من أعدائها المختلفين في مشاربهم ومذاهبهم ،وكلٌّ منهم ينهشها نه اشا ،وهو ال يحرك ساكناا؛ فإذا
رأى ا
ض ِد الفكرة ،وهو في هذا كله يغض
قوال لصاحب فكر منحرف أو مذهب ه َّدام بادر إلعالن الموافقة ،وتعا ُ
الطَّرْ ف عن االنحرافات الكفرية أو البدعية أو الهدامة؛ فال ينبه الناس عليها ،فيكون عند ذلك الغش الذي يتسرب
لعموم المسلمين :أن الشيخ فالن وافق فالناا فهو على الخير ،فنال تزكية لدى عوام الناس؛ فال يمسُّه بعد هذا نكير ،إال
وصاح الناس في المن ِكر عليه باطلَه أخ اذا بتزكية من أصيب باإلرجاء الفكري من قَ ْبلُ.
ساد اسا :اإلكثار دو اما من ذكر الخالف والرخص :إن ذكر الرخصة للناس وتخفيفَ المشقَّة عليهم واجب
شرعي؛ فإن الدين دين يُسْر ،لكن أن يكون هذا بكثرة ،ويكون المراد من ذكر الخالف دو اما هو نقض الشريعة،
علم بأن الشريعة متناقضة؛ فهذا جناية على الدين ،ومهما
ك من ال خَال َ
وتخيير العامة ،وإثارة شكو ِ
دين أو ٍ
ق له من ٍ
كان مراد صاحب اإلرجاء الفكري في هذا التيسير على الناس ،فقد أخطأت استُه الحفرة بهذا ،حين جنح لإلرجاء
دون التيسير ،ودعا الناس للزندقة بتخييرهم بين أمور الدين ،التي يصير بها المرء أخي ارا ليس على دين اإلسالم؛ فإن
ا
جاهال،
من له حظ من علم يعلم أنه ال يحق لمسلم التخيُّر بين أقوال أهل العلم لهوى في نفسه ،بل عليه التقليد إن كان
واتبا ُ
ع الدليل إن كان عال اما(.)2
وعن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال ":دخلت على المعتضد فدفع إلي كتاباا نظرت فيه وكان قد جمع له
الرخص من زلل العلماء وما احت ّج به ك ٌل منهم لنفسه ،فقلت له :يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق ،فقال :لم
تصح هذه األحاديث ؟ قلت :األحاديث على ما رويت ،ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ،ومن أباح المتعة لم يبح
الغناء والمسكر ،وما من عالم إال وله زلة ،ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه ،فأمر المعتضد فأحرق ذلك
الكتاب"(.)3
وعدم
الخنوع والمسكن ِة الفكرية،
الزم
ِ
ساب اعا :غياب الفطنة ،ومحاولةُ تأصيل األفكار الهدامة شر اعا :إن من ِ
ِ
مسو اغا لمشاريع
االعتزاز بالشرع اإلسالمي في جميع مناحي الحياة ،أن يصبح هذا المصاب باإلرجاء الفكري،
ِّ
التيارات المنحرفة ،مسب اغا عليها مظلة شرعية ،خاد اعا بها الراعي والرعية؛ فيسألونه لبيان حكم عمل المرأة  -ا
مثال -
مع أن أهل األ هواء ال يريدون عمل المرأة لذاته ،بل لما وراءه من إخراج المرأة المسلمة ،وإفسادها؛ وهل جادل أحد
يحتسب هذا المصابُ باإلرجاء الفكري لبيان الحكم؟ ولنا في ابن عباس -
من أهل العلم في عملها مع الضوابط حتى
َ
رضي هللا عنهما  -قدوة حسنة حين سأله من في عينيه شرر عن توبة القاتل،

( )1البقرة.59 :
( )2الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي.)92/5( ،
( )3أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( )353/11وإسناده صحيح ،ينظر :سير أعالم النبالء ،الذهبي،
(.)435/13
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فقال له :ال تُقبَل ،وسأله من في سيفه دم عنها ،فقال :تُقبَل .فسأله من حوله عن هذا ،فقال :علمت أن ذاك إن قلت له:
يقبلها هللا ،ذهب فسفك د اما حرا اما ،وأن اآلخر أتاني ناد اما فلم أقنِّطه(.)1
ويقول الشـيخ أحمـد شـاكر  -رحمه اللـه  -في هذا الباب« :ال يزال كثيـر من النـاس يذكـرون ذلـك الجـدال
الغريب الذي ثار في الصحف بشأن الخالف في جواز والية المرأة القضاء .والذي أثار هذا الجدال هو وزارة العدل؛
إذ تق َّدم إليها بعض (البنات) الالَّئي أُع ِطينَ شهادة الحقوق ،ورأين أنهن بذلك صرن ا
أهال ألن َّ
يكن فــي مناصب
النيابة ،تمهي ادا لوصولهن إلى والية القضــاء .فــرأت الوزارة أن ال تستبد بالفصل في هذه الطلبات وحدَها ،دون أن
تستفتي العلماء الرسميين.
ذاكر مذهب أبي حنيفة في
يتباروْ ن في اإلفتاء ،ويحكون في ذلك أقوال الفقهاء؛ ف ِم ْن
وذهب العلماء الرسميون
َ
ٍ
ذاكر المذهب المنسوب البن جرير الطبري في إجازة واليتها القضاء بإطالق،
إجازة واليتها في األموال فقط ،و ِمن
ٍ
ذاكر المذهب الحق الذي ال يُج ِّوز واليتها القضاء قط ،وأن قضاءها باط ٌل مطلقاا ،في األموال وغير األموال.
و ِمن
ٍ
ُ
ولست أدري لِ َم أجابوا؟ وكيف رضوا أن يجيبوا في مسألة فرعية ،مبنيَّة
سألت وزارةُ العدل العلما َء فأجابوا.
ُ
كنت ممن يُسأل في مثل هذا،
على أصلين خطيرين من أصول اإلسالم ،هدمهما أهل هذا العصر ،أو كادوا؟ ولو
ُ
بنيت عليها الجواب عن الفرع أو الفروع؛ فإن والية المرأة القضاء في بلدنا هذا ،في عصرنا
ألوضحت األصول ،ثم
هذا ،يجب أن يسبقها بيان حكم هللا في أمرين ب ْ
ُنيت عليهما بداهةا:
ا
أوال :أيجوز في شرع هللا أن يُحكم المسلمون في بالدهم بتشريع مقتَبَس عن تشريعات أوروبة الوثنية الملحدة،
بل بتشريع ال يبالي واضعه :أوافق ِشرعَة اإلسالم أم خالفها؟ ويصرحون – وال يستحيون  -أنهم يعملون على فصل
الد ولة عن الدين ،وأنتم ترون ذلك وتعلمون ...أفيجوز مع هذا لمسلم أن يعتنق هذا (الدين) الجديد؛ أعني( :التشريع)
الجديد؟ أو يجوز ألب أن يرسل أبناءه لتعلُّم هذا واعتناقِه واعتقا ِده والعم ِل بهَ ،ذ َك ارا كان االبن أو أنثى ،عال اما كان
ا
جاهال؟
األب أو
وثانياا :أيجوز في شرع هللا أن تذهب الفتيات في فورة الشباب إلى المدارس والجامعات ،لتدرس القانون أو
غيره  -سواء مما يجوز تعلُّمه ومما ال يجوز  -وأن يختلط الفتيان والفتيات هذا االختالط المعيب ،الذي نراه ونسمع
أخباره ونعرف أحواله.
أيجوز في شرع هللا هذا السفور الفاجر الداعر ،الذي تأباه الفطرة السليمة وال ُخلُق القويم ،والذي ترفضه األديان
كافة على الرغم مما يظن األغرار وعبَّ ََ اد الشهوات؟ يجب أن نجيب عن هذا ا
أوال ،ثم نبحث بَ ْع ُد فيما وراءه؛ أال
ب العلماء وليقولوا عما يعرفون ،وليبلِّغوا ما أُمروا بتبليغه ،غير متوانين وال مقصرين.
فَ ْليُج ِ
سيقول عني .. .الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا :إني جـامد ،وإني رجعـي ،وما إلى ذلـك من
األقـاويل ،أال فَ ْليقـولوا ما شـاؤوا ،فما عبَأْت يو اما َّما بما يقال عنِّي ،ولكني قلت ما يجب أن أقول»(.)2

( )1المجموع شرح المهذب ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى 333 :هـ) ،دار الفكر،
بيروت 1113 ،ه.)51 /1( ،
( )2جمهرة مقاالت أحمد شاكر ،أحمد محمد شاكر.511/2 ،
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وإنما أطلت في هذا؛ لفش ِّوه اليوم بين طلبة العلم ،وموافقته لشهوة الرياسة وحبِّ الظهور ،وما علم صاحب
اإلرجاء الفكري أن من كان حاله كذلك ُر ِمي بعد إتمام الغرض منه ،و َكثُر ذا ُّموه وق َّل حامدوه أو ُع ِد ُموا ،وأعظم من
هذا :أن هللا هو الذي َم ْدحُه زين وذمه شين ،وإذا أحب هللا عب ادا أمر جبريل أن يحبه فيحبه ،ثم ينادي في المالئكة :إن
هللا يحب فالناا فأحبوه ،فيحبونه( ،)1و«من ابتغى رضا هللا بسخط الناس رضي هللا عنه وأرضى عنه الناس ،ومن
ابتغى سخط هللا برضا الناس سخط هللا عليه وأسخط عليه الناس»(.)2
ق بفهم
ومن تمسك بالنصوص الشرعية ،وأذعن لها فكرُه ،وخضع لها عقلُه ،نجا من هذا اإلرجاء ،مع تعلُّ ٍ
السلف الصالح ال سواه ،والبعد عن المح َدثَات الفكرية ،أو محاولة تطويع الدين بما لم يأذن به هللا ،والعلم النظري بأننا
في زمن الفتن كما قال  -صلى هللا عليه وسلم « :-فتن ك ِقطَع الليل المظلم ،يصبح فيها الرجل مؤمناا ويمسي كافرا ا،
ويمسي مؤمناا ويصبح كافرا ا ،يبيع دينه ب َع َرض من الدنيا قليل»(.)3

( )1أخرجه البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب ذكر المالئكة ( ،)135 /4برقم ( ،)3211صحيح مسلم ،باب إذا
أحب هللا عبدا حببه إلى عباده (.)2333( ،)2131 /4
( )2سنن الترمذي ،كتاب الزهد ،باب منه ( ،)311 /4برقم ( .)2414قال الشيخ األلباني :صحيح ،وصحيح ابن
حبان .)233( ،قال عنه األرنؤوط :إسناده حسن.
( )3أخرجه الترمذي ،باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم ( ،)499 /4برقم ( ،)2113وقال الشيخ األلباني:
حسن صحيح.
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المبحث الخامس:
النزعة اإلرجائية عند الفرق اإلسالمية المعاصرة ( سفر الحوالي واتهاماته لأللباني وغيره من السلفيين بهذا ،وما
يذكر من تغلغل أفكار المرجئة عن األشاعرة في جانب اإليمان)
قال سفر الحوالي في ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي:
وإن تعجب فأ عجب لكون النظرة الغالبة على كثير من شباب الدعوة اإلسالمية اليوم هي أن عقيدة أهل السنة
والجماعة ال تعدوا أن تكون تصورات نظرية صحيحة لعالم الغيب وقضايا االعتقاد وليست مع ذلك منهجا ا للدعوة
واإلصالح والتغير.
ويجب أن نعترف بأن السبب في هذا الفهم القاصر هو حملة العقيدة ،قبل كل شيء الذين لم يوضحوا معالمها
ويكشفوا عن كمالها الذي هو حقيقة كمال اإلسالم نفسه "(.)1
وقال" :هذا اإليمان الذي تلقوه لم يكن على اإلطالق در اسا يسمى درس عقيدة يقال فيه إن اإليمان قول وعمل،
وإن الطاعات كلها داخلة في اإليمان كما يصنع أكثر متأخري السنة الذين أهملوا كثي ارا من حقائق اإليمان واحتفظوا
برسمه ولفظه"(.)2
ضا ألقوام ينسبون إلى العلم وال يقرون اإلرجاء نظرياا ،ولكنهم يجادلون عن
ضا " فيحق لنا أن نعجب أي ا
وقال أي ا
أناس وقفوا أنفسهم على حرب هللا ورسوله ،ومعاداة الدين وأهله وطمس معالم الحق والهدى ،ومحاربة أحكام
الشريعة ،ومواالة أعداء هللا ،وجعلوا ذلك شغلهم الشاغل وعملهم الدائب ،وهمهم األكبر ال يشذ عنه إال أعمال من
التلبس فيدرون بها رماد العيون ،وقد كان أهل الجاهلية ينتكسون بمثلها أو أكثر منها"()3ـ.
" ومنهم من حكم األقيسة العقلية واألعراف السياسية بحجة تحقيق المصلحة الشرعية ومراعاة األصول العقلية
بزعمهم فأحلوا من الدماء واألموال والفروج ،ما ورد النص الصريح بتحريمه وكان ذلك وقوعه في دائرة االجتهاد
الخطأ أو التطبيق المتعسف ممه ادا لما وقعت فيه األمة في العصر الحديث من الشرك األكبر واالعتراض األطم
بتحكيم القوانين الوضعية وإحاللها محل الشريعة بل الكراهية الصريحة لكثير مما أنزل هللا ،وبخاصة في الجهاد
والحجاب والمواالة والسياسة"(.)4
قال سفر في ظاهرته.
" والخامس أن حقيقة الخالف هي بين من يرى قتل تارك الصالة كف ارا وبين من يرى قتله ح ادا ،ألن القول بأنه
يحبس ويضرب مهما أصر على الترك قول شاذ ،وصلته باإلرجاء جلية ،سواء من جهة القائلين به أو من جهة
مضمونه"(.)5
( )1ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي.)11 /1( ،
( )2ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي.)111/1( ،
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي )193/1( ،حاشية رقم (.)2
( )4ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)513
( )5ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)513
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وقد اتهم الدكتور سفر الحوالي الشيخ األلباني وغيره من السلفيين المعاصرين بأنهم تأثروا بالفكر اإلرجائي،
وذكر أن أفكار األشاعرة وعقائدهم في جانب اإليمان تغلغلت إلى الفكر اإلرجائي في العصر الحديث ،فقال الحوالي
ناصحا ا لأللباني في حاشية ظاهرة اإلرجاء:
" وأما رسالة حكم تارك الصالة المنسوبة للشيخ األلباني حفظه هللا فيتبين من أول هذه الرسالة أن الشيخ لم
يقصد التأليف المستقل في هذه المسألة ،ولم يستقص القول فيها من جميع أطرافه؛ فهي في األصل تعليق على حديث
()1

استعجله في إخراجه بعض إخوانه؛ ولذلك فإنني أقترح على فضيلته أمد هللا في عمره"

ثم نصح الحوالي األلباني أن يعيد النظر في المسألة وأن يكتب فيها بإسهاب وتفصيل ،مع مراعاة بعض
األصول الالزمة للكتابة في هذه المسألة الخطيرة ،وهذه األصول هي:
ا
"أوال الرجوع لكتب العقيدة السلفية ،وأخذ عقيدة أهل السنة والجماعة منها ال من مجرد كتب الخالف
قوله:
والفقه وشروح كتب السنة فهذه ليست مصادر أصلية للعقيدة".
وقال :ثانياا" :الرجوع لكتب الفرق أو أقوال الفرق كما كتب فيها أهل السنة والجماعة ليعرف الفرق جليّاا بين
مذهبهم ومذهب الخوارج والمعتزلة في باب اإليمان واألسماء واألحكام"(.)2
وقال :ثالثاا" :جمع النصوص المتعلقة بالموضوع وإرجاع التشابه منها كحديث الشفاعة إلى المحكم والظني
الداللة إلى القطعي ولالستنارة بأقوال السلف في ذلك ال أن يعمد الباحث إلى نص واحد يحتمل أكثر من وجه فيجعله
عما ادا لبحثه ويبني عليه رأيه ويؤول كل ما خالفه"(.)3
وقال :راب اعا" :نبد طريقة الخلف في تأويل النصوص الصريحة عن ظاهرها"(.)4
وقال :خامساا " :الموازنة بين ما ذكره فضيلة الشيخ من االحتراز من التكفير وبين ضرورة تحذير األمة من
الوقوع في المكفرات".
وقال :ساد اسا :فهم العـالقة التالزمية بين الظاهر والباطن"(.)5
وقال" :ساب اعا التفريق بين السلفية وبين الظاهرية في الفهم واالستنباط واالستدالل"(.)6
وقال في نصائحه الغالية :ثامناا" :التزام قاعدة مطردة في تقوية الحديث بشواهد وتضعيفه"
قوله :تاس اعا :تحرير المصطلحات الشرعية بل واأللفاظ الشرعية"

()7

()8

( )1ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص . )513
( )2ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص . )513
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)519
( )4ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)519
( )5ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)519
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)519
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)519
( )9ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي( ،ص .)519
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قوله :في (ظاهرته) " والتثبت في نسبه ألقوال األئمة بالرجوع إلى المصادر األصلية مثل أخذ كالم اإلمام
أحمد من كتاب اإليمان ونحوه ال من كتب المذاهب والخالف"(.)1
ثم قال في نصائحه الغالية :الحادي عشر" :مراعاة بعض األمور في األسلوب وهي أقل شأناا مما سبقه".
ثم قال" :التقليل مما ذكر من عبارة القطع والجزم والتوكيد"(.)2
وبقوله " :تجنب وصف المخالفين ببعض العبارات مثل الجهل والتعصب والتقليد والجمود ،ال سيما وأن
المخالفين في هذه المسألة إن لم تقل أنهم الصحابة والتابعون").

()3

وبقوله( :االحتراز من العبارات المشعرة بتميز الباحث وسبقه إلى ما يصل غيره).
وبقوله" :التجرد للحق ومحبة ظهوره على يد من كان"

()4

()5

وقال في ختام نصائحه " :وأخي ارا أنصح شيخنا األلباني أن يشرف على كتبه بنفسه ما استطاع أو يكل تهيئة
نشرها إلى أكثر من واحد ثم يراجعها قبل النشر فقد يحصل نتيجة ذلك ما ال يرضاه الشيخ ،إال أن يشأ الشيخ التفصيل
فأرسل له وأنا واثق من تقبله وسعة صدره ،ألن تالميذ الشيخ قد كثروا هذه األيام أفهامهم تتفاوت ،وهو شيخنا
جمي اعا"(.)6
وقد رد أحد تالمذة الشيخ األلباني على الدكتور سفر الحوالي في هذه النصائح التي وجهها إليه الحوالي ،وذلك
في كتيب صغير من خمسة وثالثين صفحة(.)7

( )1ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي ،ص .519
( )2ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي ،ص .519
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي ،ص .519
( )4ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي ،ص .519
( )5ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي ،ص .519
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي ،ص .511
( )3تنبيهات على كتاب ظاهرة اإلرجاء ،أنيس بن ناصر المصعبي ،رمضان 1424هـ.
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المبحث السادس:
العلمانية واإلرجاء (دين خاص بالفرد في بيته وكنيسته ال يتعداه إلى المجتمع)
تناول الباحث محمد أمحزون هذا الموضوع بدراسة خاصة هدف فيها إلى إلقاء الضوء على عالقة اإلرجاء
بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية .وأوضح البحث فصل بعض العلماء قضايا العقيدة والشريعة عن قضايا
السياسة وشئون الدولة ،بزعمهم أن قضايا الدين من اختصاص العلماء ،وأن قضايا السياسة من اختصاص السلطات
العمومية التي جعلت آراء العلماء واستشاراتهم غير ملزمة لها؛ إذ ليس لهم في نظام الحكم الوضعي المعاصر أية
ا
مبجال معظ اما مهيمنصا على قمة السلطة إلى
صفة في تسيير شئون الحكم ،وهكذا انتقلنا من مرحلة كان فيها اإلسالم
مرحلة أصبح فيها اإلسالم وطن ّياا قطريّاا مستخد اما لخدمة أغراض شخصية أو فئوية أو نخبوية تتحكم فيها أهواء
النفوس.
كما أشار البحث إلى النهضويين الجدد ،وفكرة الفصل بين العبادة وسلوك الناس ،وفصل الدين عن السياسة،
وأبرز آراء النهضويين الجدد ،ومدى خطورة العلمانية على اإلسالم والمسلمين .وتناول المقال الجماعات اإلسالمية
المعاصرة ،وأسباب ضعفها ،وأبرز آراء الجماعات اإلسالمية المعاصرة ،وما المقصود بالفكر اإلرجائي المنحرف.
واختتم البحث بتحليل اآلثار الناتجة عن تطبيق الفكر اإلرجائي المنحرف.
وعلى الصعيد النظري ،فإن هؤالء العلماء يرفضون أية فكرة علمانية ،ويصرخون بأن العلماء هم أداة توجيه
المجتمع ،ومن واجبهم السهر على تحقيق مصالح الناس .لكن على الصعيد العملي فإن مبادئ العلمانية وأفكارها هي
التي تتحكم في السلوك اليومي للمجتمعات اإلسالمية ،بل إن من العلماء من يصرح :بأننا علماء ولسنا والة ،لذلك ال
ينبغي أن نتدخل في قضايا الدولة والسياسة واالقتصاد ،وغيرها من القضايا العمومية التي تمس حياة الناس؛ ألن هذا
ليس من اختصاصنا ،وإنما هو من اختصاص الملوك والرؤساء واألمراء والزعماء(.)1
وهكذا فإن اإلرجاء هو الذي كيّف مواقف هؤالء العلماء لتبرئة الحكام وحماية األنظمة العلمانية التي تحكم
العالم اإلسالمي بقوانين ونظم وأعراف امتزجت فيها الليبرالية واالشتراكية والديمقراطية باإلسالم ،وامتزج فيها
الباطل بالحق.
وال يقبل اإلسالم هذا النوع من الشرك الخفي الذي عليه مسحة من اإلرجاء مطلقاا ،لقوله تعالىَ ( :وال تُ ْش ِر ْك فِي
()2
{وال تُ ْش ِر ْك فِي ُح ْك ِم ِه أَ َحداا}(.)3
ُح ْك ِم ِه أَ َحداا)  ،وفي قراءةَ :
ويقول بعض العلماء والدعاة إن الحاكمية مصطلح حديث ،وال يمكن اعتباره ضمن المبادئ األساسية للتوحيد،
بينما إفراد هللا تعالى بالحكم في حقيقة األمر أصل من أصول االعتقاد وعروة من عرى اإليمان ،لقوله تعالى( :فَ َال
ضيْتَ َويُ َسلِّ ُموا تَ ْسلِي اما) (.)4
َو َربِّكَ َال ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ ٰى يُ َح ِّك ُمو َ
ك فِي َما َش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم َال يَ ِجدُوا فِي أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجا ا ِّم َّما قَ َ

( )1عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية ،محمد أمحزون ،البيان ،العدد  ،334سبتمبر
 1439ه ،ص .34
( )2الكهف.23 :
( )3هي قراءة ابن عامر أحد القراء السبعة.
()4

النساء.35 :
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ولقول النبي صلى هللا عليه وسلم « :لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة ،فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي
ضا الحكم وآخرهن الصالة»(.)1
تليها ،وأولهن نق ا
لقد جاءت اآليات القرآنية مؤكدة أن الحكم بما أنزل هللا جل ذكره من صفات المؤمنين ،وأن التحاكم إلى غير
شرع هللا تعالى من صفات المنافقين .فإذا كان جوهر اإليمان واإلسالم هو االنقياد والخضوع والطاعة ،فال يتحقق
ذلك إال بقبول أحكام الشرع واإلذعان لحكم المخبِر.
وأصحاب مقولة "الحاكمية مصطلح حديث ،وال يمكن اعتباره ضمن المبادئ األساسية للتوحيد" يعلمون في
قرارة أنفسهم أنهم إذا دعوا إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية في مجاالت الحياة المختلفة سيضعون أنفسهم في موضع
المواجهة مع األنظمة العلمانية التي تحكم العالم اإلسالمي بقوانين وضعية محادة لحكم هللا تعالى ورسوله صلى هللا
عليه وسلم.
ويوجد من النهضويين الجدد من دعا إلى الفصل بين العبادة وسلوك الناس ،فزعم أن دين اإلسالم ال يخرج من
دائرة العبادات ،ودعا إلى فصل الدين عن السياسة بقوله :ينبغي التمييز بين الهيئة الدعوية والحزب السياسي وبين
الفتيا والسياسة ،بحيث نقبل أن يكون دور الحركات اإلسالمية دعوة الناس للدين وفتياهم في القضايا العبادية ،ويجب
أال نخلط ذلك العمل بالسياسة ،ونترك ذلك ألحزاب سياسية دنيوية يكون فيها المسلم وغير المسلم من مواطني البلد،
إذ ليس من المقبول وجود أحزاب دينية سياسية .وليس من مقصد الشريعة أن يحكم الناس بما ال يريدونه ،فال بد أن
ضا وانسجام من خالل قوانين مدنية تقر بالوسائل الديمقراطية والمعايير الدستورية حتى نضمن لها
يكون هناك ر ا
قبول الناس!(.)2
لقد نسي هؤالء أن العمل ركن أساسي في اإليمان ،ولذلك فإن عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية وهي الجانب
المكمل للعقيدة قد أفضى إلى إحالل القوانين الوضعية محل أحكام الشريعة ،مما أدى إلى إحداث ثغرة خطيرة في
حياة المسلمين نتج عنها ازدواجية في المعايير وفصام نكد في الشخصية المسلمة التي مزقها التجاذب بين القانون
والشريعة ،فتاهت وضاعت بين الشركاء المتشاكسين.
على أن هؤالء العلماء والدعاة حين يستعملون أفكار المرجئة ويلبسونها لبا اسا سنيّاا ،إنما هدفهم هو الدفاع عن
األنظمة التي أقصت الشريعة من شؤون الحياة واستبدلتها بالقوانين الوضعية الجائرة الفاسدة ،أو تلك األنظمة التي
تتالعب بالشريعة وتوظفها لحماية مصالحها الدنيوية ،وذلك لحماية هذه األنظمة جمي اعا من أن توجه إليها تهم الردة
أو النفاق(.)3
وقد ذهب هؤالء بعي ادا في انحرافهم إلى ح ّد قولهم إن الحكام ما داموا ال يصرحون بعداوتهم لإلسالم بألسنتهم،
ولو كانوا ال يطبقون الشريعة في الحكم ،ويفرضون على المسلمين قوانين وضعية ،فهم مع ذلك مؤمنون؛ فليس المهم
هو تطبيق الشريعة ،لكن المهم هو اإليمان بها!
( )1أخرجه أحمد في مسنده (بترتيب الساعاتي).113/1 ،
( )2النهضويون الجدد :قراءة في ملتقى النهضة الشبابي الثالث بالكويت ،أحمد العمير ،مجلة المنار الجديد ،العدد
 ،51-59ص .33
( )3عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية ،محمد أمحزون ،البيان ،العدد  ،334سبتمبر
 1439ه ،ص .35

572

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
وبرغم أن هؤالء العلماء والدعاة يصرح بعضهم بأن العلمانية تمثل خط ارا على اإلسالم والمسلمين ،وأنها قناع
ألفكار ونظم هدامة كالليبرالية واالشتراكية والديمقراطية والوطنية ،إال أنهم من الناحية العملية علمانيون من حيث ال
يشعرون؛ حين يمنحون المشروعية الكاملة لوالة األمر سواء كانوا ليبراليين أو اشتراكيين أو ديمقراطيين أو
وطنيين ،ويعود هذا اللَبس في المفاهيم والمواقف إلى جرثومة اإلرجاء التي مهدت الطريق في نفوسهم لقبول السلوك
العلماني الذي عزل دين هللا تعالى عن حياة المسلمين(.)1
وال شك أن هذا التصور المنحرف لإلسالم ،والمنافي لحقائقه المبثوثة في نصوص الكتاب والسنة ،وهدي النبي
صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين ،يقوم بعلمنة اإلسالم من الداخل ،ويبعد العقل المسلم عن فهم السياسة
الشرعية التي ينبغي أن تكون الموجه للفكر والسياسة واالقتصاد والدفاع واإلعالم والفن واألخالق والتعليم
والعالقات الدولية في المجتمعات اإلسالمية.
وقد سعى االحتالل األوروبي إلى تدشين هذه المواقف واألفعال الصادرة منهم في مستعمراته اإلسالمية
والترويج لها لتصبح سلو اكا لدى العلماء والعوام على السواء؛ فقد قال أحد دهاقنة االستعمار في المغرب والجزائر:
"طالما أن سكان المستعمرات المسلمين لم يفصلوا بين الروحي والمدني ،وطالما أن فكرهم واعتقادهم في تضاد مع
قوانيننا ،فإننا سنظل نعاني من مشكالت في المستعمرات .ينبغي أن يتحول القرآن في نفوسهم إلى كتاب ديني ال
عالقة له بقوانين المدنية(.)2
وجدير بالذكر أن فكر بعض الجماعات اإلسالمية المعاصرة قد أصابه الوهن بسبب تأثرها بفهم منحرف يقوم
على عقيدة اإلرجاء ،والتي بنيت على فصل العمل عن اإليمان ،وهذا الفهم الذي تلقفته وتمثلته اعتقا ادا وسلو اكا جعلها
تتلوث بفكر أكثر خطورة وهو الفكر العلماني الذي يفصل الدين عن الحياة وعن السياسة(.)3
ا
أصوال باطلة تفضي إلى تعطيل التشريع الذي هو من خصائص رب العالمين ،إذ
لقد وضعت هذه الجماعات
ا
أصال ،وقد تفرع عن هذا األصل عندهم وجوب ترك
اعتبرت الحكم بما أنزل هللا تعالى فر اعا من فروع الدين ،وليس
الحكام وشأنهم ،وعدم التعرض لهم وإن ح ّكموا القوانين الوضعية في رقاب الناس ،ومنحوا والءهم ألمم ودول
الكفر ،فنادى أحد كبارهم بترك ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر .وهذه هي العلمانية بعينها التي تفصل الدين عن شئون
الحياة.
ولقد قام فكرهم على تعطيل الحكم بما أنزل هللا عز وجل ،وتعطيل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إال
بإذن اإلمام بحسب زعمهم! فهم ْ
إذن مرجئة مع الحكام يكتفون منهم بإسالم اللسان وال يلزمونهم بالعمل؛ فالعمل
عندهم بالنسبة للحاكم خارج عن مسمى اإليمان(.)4
فقد تصوروا بناء على الفكر اإلرجائي المنحرف أن من ال يحكم بكتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه
وسلم ،وال يقيم من شريعة هللا تعالى إال جز اءا قد يقل أو يكثر،
( )1ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي.314 /2 ،
( )2أثر المسيحية في العلمانية اإلسالمية ،بشير عصام المراكشي ،ص.214-213
( )3عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية ،محمد أمحزون ،ص .33
( )4الخطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية ،عبد الرزاق الشايجي ،ص.1 ،3

573

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
ا
وامتثاال له وإيماناا بدينه ،بل ألنه موافق للهوى والمصلحة الذاتية ،و ُمقر ممن يملك
ال يقيمه ألنه من أمر هللا تعالى
اإلقرار والتشريع سواء كان شخص الزعيم أو الحزب أو المجلس التشريعي ،فإنه ال يكفر إال إذا علمنا أنه في قلبه
يفضل شرائع البشر على شريعة أحكم الحاكمين.
وما لم نطّلع على ذلك فكل أعماله هي على سبيل المعصية ،حتى وهو يصدر القوانين تلو القوانين ،ويترصد
للمطالبين بتطبيق الشريعة ويالحقهم بصنوف األذى ،ويظهر المواالة الصريحة للكفار ،ويلغي ما شرعه هللا عز
ص ال
وجل من الفروق الجلية بين المؤمنين والكفار من الرعية ،ويرخص بإقامة أحزاب ال دينية ،كل ذلك معا ٍ
تخرجه من اإلسالم ما لم نطّلع على ما في قلبه فنعلم أنه يفضل شر اعا وحك اما غير شرع هللا وحكمه على شرع هللا
تعالى وحكمه أو يصرح بلسانه أنه يقصد الكفر ويعتقده ،وأنه مستحل للحكم بغير ما أنزل هللا تعالى(.)1
وقد حصد أعداء اإلسالم ثمار هذا الفكر المنحرف الذي سرى في األمة سريان النار في الهشيم ،فتركت
العمل ،وتركت محاسبة الحكام على زيغهم وضاللهم ،وانجرت نحو الفسق والفجور واالنحالل ،مما أدى لظهور
الفكر الغالي الخارجي عند بعض الشباب ،فإذا باألمة التي كانت عاملة مجاهدة قائمة بأمر هللا تعالى عزيزة القدر بين
األمم ،مهابة الجانب من عدوها ،ماضية باسم هللا تعالى تنشر العدل والخير والهداية للعالمين ،إذا بها تهمل أسباب
ذلك ،وتتخلف عن مقدمات ذلك السؤدد ،وهي العمل المتمثل في القيام بكل ما أوجب هللا جل ذكره عليها من عبادات،
وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد ،وتحكيم الشريعة في كل مجاالت الحياة ،والبراءة من الكافرين والمنافقين،
واستقامة تامة على نهج اإلسالم.
على أن داء اإلرجاء الذي أصاب بعض العلماء والدعاة أدى إلى فساد المعرفة نفسها تب اعا لفساد اإلرادة
والمقصد ،فخرجوا من التمسك بالسنة إلى البدعة ،ومن إرشاد السائرين إلى قطع الطريق عليهم.
فترى الواحد منهم في األصل وارثاا لعلم السلف ،معتق ادا لعقيدتهم نظرياا ،لكن انصراف همته وإرادته للدنيا
أخرجه في واقع حياته إلى ضالل في التصور وانحراف في السلوك شعر أو لم يشعر .فبينما هو يعجب من حال أهل
ا
ومنديال لذوي السلطان
العقائد البدعية ،إذا الشيطان ينسج حوله شباك بدع من جنس آخر ،فأصبح فتنة ألهل البدع
ومرقاة ألصحاب األهواء والشهوات(.)2
وهذه عقبة كبرى وباب خطر ق ّل من يجتازه وينجو من بالئه ،وإنما هو مدخل للشيطان ،فيتدرج به خطوة
خطوة من باب التوس ع في المباحات ،ثم يفضي به إلى االنغماس في الشهوات ومجاراة الكبراء في دنياهم ،ثم يجوز
به من باب التبرير لما هو فيه إلى اإلفتاء بصحته ومشروعيته ومعاداة مخالفه .وعندئذ يتكدر عليه صفاء معرفته،
وينقلب عليه سالح علمه ،فال يزال يقول على هللا تعالى بغير علم ،ويكتم ظاهر الحجج ،ويتعلل بفنون التأويالت حتى
ينسلخ من نور العلم ويصبح مثله كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ،وهو المثل الذي ضربه هللا عز وجل
في كتابه لعالم السوء(.)3

( )1ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي.315/2 ،
( )2عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية ،محمد أمحزون ،ص .33
( )3ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر الحوالي.131-131 /1 ،
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المبحث السابع:
النزعة اإلرجائية في الخطاب السياسي والقانوني عن الدين
يعرف أحد الباحثين الخطاب السياسي" :هو تركيب من الجمل موجه عن قصد إلى المتلقي بقصد التأثير فيه
وإقناعه بمضمون الخطاب ،عن طريق الشرح والتحليل واإلثارة ،ويتضمن هذا المضمون أفكارا ا سياسيةا ،أو يكون
موضوع هذا الخطاب سياسياّا"(.)1
وبتعريف آخر أكثر دقة هو "منظومة من األفكار ،تشكلت عبر تراكم معرفي ،نابع من استقراء للواقع بكل
مكوناته الثقافية واالجتماعية والسيكولوجية ،وتمحورت عبر أنساق أيديولوجية مستمدة من التصورات السياسية
المنبثقة من التراث أو من الحداثة ،التي تختلف في آلياتها ونظمها حسب مستوى النضج الفكري والوعي بمتطلبات
المجتمع ،ومدى ارتباطها بمستوى األداء الحركي في عملية التغيير والتنمية والحضور الوجودي"(.)2
وبقيد المعارضة تخرج التيارات اإلسالمية المؤيدة للسلطة والحاثة على طاعتها ،كالتيار المدخلي ومشايخ
التيار الديني الذين الذين يحرصون على تسويغ اختيار رأي النظام وانتخابه وتأييده ،وتخرج كذلك بالطبع التيارت
اإلسالمية التي أعلنت أنها ال تنشغل بالسياسة وال تخوض غمارها ،كالجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب
والسنة ،وجماعة التبليغ والدعوة.
والقسم الثاني هو التيارات العلمانية المقاومة والمعارضة ،وبذلك ال يدخل في هذا التعريف التيارات المدنية
التي تتمركز حول نظام الدولة السائد وتؤيده ،والتي يستخدمها النظام لتحقيق أجندته وقتما يريد.
أما خطاب التيار السلفي المعارض فيرتكز إلى المخالفات الدينية وتنحية الشريعة اإلسالميةكمنطلق أساسي
لمقاومة السلطة ،مع التأكيد على مشروع التيار الذي ينادي به من تطبيق الشريعة اإلسالمية ،لكن بال برامج مقترحة
أو نظرة صالحة للتطبيق ولو في صورة طرح أولي كالذي طرحته جماعة اإلخوان على سبيل المثال.
ضا الخطابات ،فالتيارات اإلسالمية
وتتنوع داخل هذين القسمين (الخطاب السياسي اإلسالمي والعلماني) أي ا
يصدر عنها خطابات عدة ،فخطاب جماعة اإلخوان المسلمين الذي في القلب منه مقاومة السلطة القائمة لفسادها
وانتهاكها للحقوق مع ترديد أحياناا "مشروع" الجماعة الذي ينبني على "دولة مدنية بمرجعية إسالمية"؛ ويستحضر
هذا الخطاب السياسي المفردات الدينية بين الفينة واألخرى ،ولكن يحرص الخطاب اإلخواني على عدم الوضوح -إذا
صح التعبير -في استعماله لإلرث الديني ومفرداته ،وذلك سعياا إلى الحفاظ على عالقته بالتيارات المدنية التي أثبتت
أنها ال تعير لهذا الخطاب أي مصداقية أو اهتمام ،وحتى ال يوصم بالتشدد والرجعية ،ولذلك ينحو في صورة دفاعية
نحو التأكيد على احترام كافة أطياف الوطن ،ويؤكد على دور المرأة ودعم الحرية… إلخ تلك الملفات التي
يستحضرها باستمرار في غير سياقها وكأنه متهم بإحداث خروقات بها فيدافع عن نفسه(.)3
( )1الخطاب السياسي وأثره في تحريك الشعوب ،أمجد أبو العال ،مركز الوفاق اإلنمائي2114 ،م.
( )2مفهوم الخطاب عند ميشيل فوكو ،الزواوى بغورة ،ص  ،249ط .المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة 2111 ،م.
( )3بالغة المخاطب :البالغة العربية من إنتاج الخطاب السلطوي إلى مقاومته ،ضمن " power and role of
 ،"the intellectualعماد عبد اللطيف ،تحرير :سلوى عبد العزيز كامل .منشورات قسم اللغة اإلنكليزية بكلية
اآلداب جامعة القاهرة ( )2113ص .32
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يتشابه الخطاب السياسي الجهادي مع التيار السلفي في المناداة الواضحة والصريحة بتطبيق الشريعة ،ولكنه
يزيد على ذلك حشد الناس ودعوتهم لتغيير النظام كوسيلة وحيدة من وجهة نظره إلسقاطه وتطبيق الشريعة في
تصور غاية في الطوباوية .وقد خال الخطاب السياسي للتيار الجهادي من أي مشروع عملي نتيجة دخوله في صراع
بإمكانيات قليلة ال تذكر مقارنة بإمكانيات النظام القائم ،مما جعله يلقي بجميع ما يملك من إمكانيات في مقاتلة الدولة،
دون اهتمام بمخاطبة الناس وإصدار خطاب سياسي متوازن.
وهناك خطاب المشروع اإلسالمي الحضاري ،الذي ينطلق من كون المشروع اإلسالمي غير قابل
لالستئصال؛ ألنه ليس مشرو اعا سياسياا فحسب ،وإنما نهضة شاملة وإصالح واسع ومشروع أمة وليس مشروع دولة
قومية أو قُطرية ،وليس مشروع حركة ما أو شخص ما ،والرؤية الكلية دون اختزال .ويدعو إلى الحركة الوطنية
الجامعة المتصالحة مع التراث اإلسالمي غير المعادية له.
فيطلق الخطاب السياسي على ما يلقيه المنشغلون بالعمل السياسي على مسامع الجماهير ،سواء كان مكتوباا أو
منطوقاا؛ إلقناعهم بمشروعهم السياسي وتحقيق برامجهم ،التي من شأنها أن تغير المجتمع إلى األفضل ،من وجهة
نظرهم .وبالتالي فعناصر الخطاب ثالثة :مر ِسل ،ومستقبِل ،ورسالة .والخطاب السياسي مركزه السلطة ،ومنه ما هو
رسمي صادر من الدولة ،أو من مؤيديها ،أو من معارضيها ،تتنوع الخطابات السياسية تبعاا لفكر حامليها ،وإذا قسمنا
الخطابات السياسية إلى قسمين أساسيين ،سنجد أن القسم األول واألكبر هو خطاب التيارات اإلسالمية المعارضة(.)1
أما خطاب التيارات العلمانية السياسي فيبنى على نقد فساد السلطات وانتهاكاتها الحقوقية ،والمناداة بفصل
الدين عن الدولة وتنحية الدين جانباا ،والدعوة إلى الحرية المطلقة والمساواة بين الجنسين ،على اختالف بين التيار
العلماني الشرقي المراعي للعادات والتقاليد ،وبين المنسحق حضاريّاا للغرب والذي يتنامى منذ تصاعد موجة
ا إللحاد ،فيدعو إلى الحرية غير المنضبطة بدين أو أخالق ،والمساواة المجردة غير المقيدة بالعدل اإللهي المراعي
لخلقه( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)

()2

 ،يشترك التيار اليساري في الوصف السابق مع العلمانيين الليبراليين ،إال أنه يولي اهتما اما

أكبر لقضايا العدالة االجتماعية وحقوق العمال والفالحين والموظفين والكادحين عمو اما ،مما يميزه عن بقية
الخطابات رغم أن اإلسالم يفرض قواعد العدالة االجتماعية ،ويضمن حقوق الفقراء في أموال األغنياء ،ويضع
للحكم وللمال سياسة عادلة ،وال يحتاج لتخدير المشاعر ،وال دعوة الناس لترك حقوقهم على األرض ،ومن قُتل دون
مظلمة فهو شهيد(.)3

( )1يعرف المسيري الخطاب السياسي اإلسالمي بأنه "خطاب بعض أعضاء الطبقة المتوسطة من المهنيين
واألكاديميين وطلبة الجامعات والتجار ،ممن شعروا أي ا
ضا بالحاجة إلى عمل إسالمي يحمي هذه األمة ،وقد أدركوا
أن العمل السياسي هو السبيل إلى هذا ،فقاموا بتنظيم أنفسهم على هيئة تنظيمات سياسية ال تلجأ للعنف ،تتبعها
تنظيمات شبابية ومؤسسات تربوية ،ويميل بعض حملة الخطاب السياسي إلى محاولة االستيالء على الحكم بالقوة،
أما بعد عام  1135م ،فيالحظ أن ثمة اتجاهاا عاماا نحو العمل من خالل القنوات الشرعية القائمة ،واهتمام حملة هذا
الخطاب يكاد ينحصر في المجال السياسي والتربوي" .ينظر :معالم الخطاب اإلسالمي الجديد ،مجلة المسلم
المعاصر ،لبنان ،عدد  1119 ،93م.
( )2الملك. .14 :
( )3العدالة االجتماعية في اإلسالم ،سيد قطب ،ص.13
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وقد واجه الخطاب السياسي المعارض للسياسات الخارجية أو الداخلية تحديات جديدة فقد اضطرب الخطاب ما
بين مانع من المشاركة من اعا للفتنة ،وما بين معلن للمشاركة بقرار مهزوز وبشكل فردي وليس على المستوى
الرسمي ،وما بين مؤيد للمشاركة بكل قوة.
وقد تشكل بعد ما يمكن أن نعرفه بالتيار اإلسالمي العام ،وهو ليس تنظي اما بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما تيار عام
اشترك المنضوون تحته في تبنيهم لخطاب يقوم على تبني الشريعة اإلسالمية كمرجعية وكطريق للتغيير ،وقد ضم
هذا التيار شخصيات ومجموعات من اإلسالميين(.)1
أما أكثر التحديات التي واجهت الخطاب السياسي المعارض على اإلطالق ،فهي أن الخطاب أصبح بحكم
الواقع هو السالح الوحيد الذي تمتلكه التيارات المعارضة في ظل عدم تكافؤ القوى ،مما يستلزم أكثر من أي وقت
مضى أهمية ضبط هذا الخطاب وتطويره ليحقق أكثر فوائد مرجوة للمعارضة؛ فالخطاب أحياناا قد يجزئ عن الفعل.
وقد نزعت التيارات المعارضة إلى الخطاب الغاضب العشوائي ،أكثر من بنائها خطاباا سياسياا له استراتيجية
محددة(.)2
الخطاب القانوني عن الدين:
يُع ّد القانون من الظواهر االجتماعية التي تتميّز بتع ّدد أبعادها؛ فهو تركيب متجانس من دين وأخالق وسياسة
وعادات وتقاليد وفلسفة وأدب .ولع ّل هذا التميّز هو الذي جعله محور ع ّدة اهتمامات ؛ فالقانون ليس مجال دراسة
لبعض المختصّين فحسب ،وإنّما هو مبحث قد حظي باهتمام فروع مختلفة من الدراسات اإلنسانية؛ فقد انبثقت من
النظريّات الكبرى للعلوم اإلنسانية من فلسفة وعلم نفس وعلم اجتماع…مباحث فرعيّة اهت ّمت بالقانون ،فوجدنا فلسفة
القانون؛ وسوسيولوجيا القانون؛ وأنثروبولوجيا القانون ولسانيّات القانون(.)3
وغير ذلك من المباحث المتّصلة بالظاهرة القانونيّة؛ والتي اهت ّمت بالبحث في ماهيّة القانون وطريقة اشتغاله
وأشكال تنظيمه وتطويره(.)4
والنظر في نصوص القانون اليوم يُثير عديد اإلشكاالت ،فهذه النصوص ترسم جملة من القواعد المنظّمة لحياة
األفراد داخل الجماعة؛ وهي قواعد تتسم بعُلويّتها وشموليّتها؛ فلكي يكون نصّ أو خطاب ما ،قانونا ،ينبغي أن تتوفّر
فيه شروط أبرزها أن يكون عا ّما وأن ال يقتصر نَفَا ُذه على وضع خاصّ ؛ وهذا ما يُخ ّول الحديث عن الظاهرة
القانونيّة باعتبار ّ
أن القانون نصّ نموذجي ال يكتسب قيمته إالّ إذا تحوّ ل إلى واقع ُمنجز؛ فنصّ القانون ليس ُمجرّ د
كلمات أو عالمات ،وإنّما هو مجموعة شديدة التعقيد من الخطابات والممارسات؛ إنّه نتاج تسيّره جملة من القواعد
بعضها خف ّي وبعضها اآلخر جل ّي ،وهذا النتاج يُنظّم بدوره ويُقعّد عددا من العالقات االجتماعية عبر إكسابها معنى
ُمسبقا.
( )1من الوعي إلى الفعل :مقاربات معاصرة في مقاومة الخطاب السلطوي ،عماد عبد اللطيف ،مجلة ثقافات ،مجلة
علمية محكمة ُتعنى بالدراسات الثقافية تصدرها كلية اآلداب بجامعة البحرين 2111 ،م ،ص .31 ،31
( )2سوسيولوجيا الجمهور السياسي الديني في الشرق األوسط المعاصر ،خليل أحمد خليل 2115 ،م ،ص .5
( )3دستور البالد التونسية ،ط الدار التونسية للنشر واإلنتاج الثقافي 2115 ،م ،مادة  ،3ص .12
( )4قاموس األنثروبولوجيا ،سليم شاكر مصطفى ،ط ،1،الكويت 1191 ،م ،ص .254

577

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
ّ
إن العالقة بين الخطاب القانوني وواقع الممارسة القانونيّة؛ هي التي تسمح باعتبار الظاهرة القانونيّة أنموذجا
الثقافي
ثقافيّا ،كما أنّها تسمح باعتبار المسألة إشكالية بوجه خاص؛ فكلّ أنموذجي يتّسم بالثبات والتعالي؛ بينما سمة
ّ
األساسيّة هي التغيّر والتب ّدل(.)1
وال توجد عالقة بين الدين في القانون إال فيما يخص النوع الثالث من هذه القواعد ،وهي المنظمة لعالقة
اإلنسان بغيره من الناس ،التي أصطلح الفقه على تسميتها بقواعد المعامالت ،فالقانون ال يهتم بعالقة اإلنسان بربه أو
بنفسه(.)2
وقد لعب الدين دو ارا بالغ األهمية في التأثير على القانون ،بيد أن هذا األثر كان واض احا للغاية في المجتمعات
القديمة التي لم يكن التشريع قد ظهر فيها ،أو كان قد ظهر ولكنه لم يبلغ المكانة الرفيعة التي يبلغها اليوم(.)3
ولكن مع تقدم الحضارات وظهور الدولة في شكلها الحديث ،وانتشار التشريعات أخذ تأثير الدين يقل تدريجيّاا
ينمح ،فال يزال للدين تأثيره المباشرعلى القانون ،خصوصا ا في البالد العربية التي يحتل فيها الدين
وإن لم يندثر أو
ِ
مكانة سامية في النفوس .وليس أدل على تأثير الدين على القانون في مصر مما نصت عليه المادة الثانية من الدستور
بأن مبادئ الشريعة اإلسالمية تعتبر هي المصدر الرئيسي للتشريع(.)4

( )1بحث بعنوان "عمل التأثير بالقول " شكري المبخوت ،قُدم في ندوة تكريم األستاذ حمادي صمود بكلية اآلداب
منوبة في  2113/13/23م ،ص .33
( )2العدالة كإنصاف :إعادة صياغة ،جون رولز ،ترجمة :حيدر حاج إسماعيل ،مراجعة :ربيع شلهوب ،بيروت،
المنظمة العربية للترجمة 2111 ،م ،ص .134
( )3قوة الدين في المجال العام ،يورغن هابرماس ،ترجمة :فالح رحيم ،تحرير وتقديم :إدواردو منديتا وجوناثان
فانانتويرين ،بغداد ،مركز دراسات فلسفة الدين ،بيروت ،دار التنوير 2113 ،م ،ص .213
( )4العلمانية والدولة الدينية ،شبلي العيسمي ،بغداد ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دائرة شئون الثقافة العامة ،ط ،2
 1191م ،ص .133 - 132
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الخاتمة
وتحتوى على أهم النتائج والتوصيات:
أوالً :أهم النتائج:
خرج البحث بعدد من النتائج أهمها ما يأتي:
 -1أن فكر اإلرجاء يعد عقبة كبرى وباب خطر قلّ من يجتازه وينجو من بالئه ،وإنما هو مدخل للشيطان،
فيتدرج به خطوة خطوة من باب التوسع في المباحات ،ثم يفضي به إلى االنغماس في الشهوات ومجاراة الكبراء في
دنياهم ،ثم يجوز به من باب التبرير لما هو فيه إلى اإلفتاء بصحته ومشروعيته ومعاداة مخالفه.
 -2أن انصراف همة عالم الدين وإرادته للدنيا أخرجه في واقع حياته إلى ضالل في التصور وانحراف في
السلوك شعر أو لم يشعر؛ فبينما هو يعجب من حال أهل العقائد البدعية ،إذا الشيطان ينسج حوله شباك بدع من جنس
ا
ومنديال لذوي السلطان ومرقاة ألصحاب األهواء والشهوات.
آخر ،فأصبح فتنة ألهل البدع
 -3أن داء اإلرجاء الذي أصاب بعض العلماء والدعاة أدى إلى فساد المعرفة نفسها تبعاا لفساد اإلرادة
والمقصد ،فخرجوا من التمسك بالسنة إلى البدعة ،ومن إرشاد السائرين إلى قطع الطريق عليهم.
 -4أن هذا حال من آثر الدنيا من أهل العلم والدعوة ،واستحبها وتغلغلت في كيانه ،فال بد أن يقول على هللا جل
ثناؤه غير الحق في فتواه وحكمه؛ ألن الهوى الخفي قد غشي قلبه وملك عليه عقله.
 -5أن أعداء اإلسالم حصدوا ثمار هذا الفكر المنحرف الذي سرى في األمة سريان النار في الهشيم ،فتركت
العمل ،وتركت محاسبة الحكام على زيغهم وضاللهم ،وانجرت نحو الفسق والفجور واالنحالل ،مما أدى لظهور
الفكر الغالي الخارجي عند بعض الشباب ،واندفاعهم بحماسة واندفاعية في محاوالت طائشة إلحالل الحق الذي
يرونه بالقوة المسلحة والتغيير الثوري.
ثانيًا :أبرز التوصيات:
 -1ضرورة بيان حقيقة فكر اإلرجاء وتوضيح هذا التصور المنحرف لإلسالم ،والمنافي لحقائقه المبثوثة في
نصوص الكتاب والسنة ،وهدي النبي صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين ،يقوم بعلمنة اإلسالم من الداخل ،ويبعد
العقل المسلم عن فهم وتصور السياسة الشرعية التي ينبغي أن تكون الموجه للفكر والسياسة واالقتصاد والدفاع
واإلعالم والفن واألخالق والتعليم والعالقات الدولية في المجتمعات اإلسالمية.
 -2أهمية كشف العلماء والدعاة الذين يستعملون أفكار المرجئة ويلبسونها لباساا سنيّاا ،إنما هدفهم هو الدفاع عن
األنظمة التي أقصت الشريعة من شئون الحياة واستبدلتها بالقوانين الوضعية الجائرة الفاسدة ،أو تلك األنظمة التي
تتالعب بالشريعة وتوظفها لحماية مصالحها الدنيوية ،وذلك لحماية هذه األنظمة جميعاا من أن توجه إليها تهم الردة
أو النفاق.
 -3وجوب بيان أن العمل ركن أساسي في اإليمان ،ولذلك فإن عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية وهي الجانب
المكمل للعقيدة قد أفضى إلى إحالل القوانين الوضعية محل أحكام الشريعة ،مما أدى إلى إحداث ثغرة خطيرة في
حياة المسلمين نتج عنها ازدواجية في المعايير وفصام نكد في الشخصية المسلمة التي مزقها التجاذب بين القانون
والشريعة ،فتاهت وضاعت بين الشركاء المتشاكسين.
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 -4ضرورة توضيح أن اآليات القرآنية جاءت مؤكدة أن الحكم بما أنزل هللا جل ذكره من صفات المؤمنين،
وأن التحاكم إلى غير شرع هللا تعالى من صفات المنافقين .فإذا كان جوهر اإليمان واإلسالم هو االنقياد والخضوع
والطاعة ،فال يتحقق ذلك إال بقبول أحكام الشرع واإلذعان لحكم المخبِر.
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المصادر والمراجع:
 .1أثر المسيحية في العلمانية اإلسالمية ،بشير عصام المراكشي ،د .ت.
 .2اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان1441 ،هـ1981 ،م.
 .3إشارات على طريق االستخالف ،تميم بن محمد بن عبد هللا األصنج موقع األلوكة2449/5/19 ،م،
بتصرف على الرابط./http://www.alukah.net/sharia/0/5884 :
 .4االنتصار في الرد على المعتزلة القدرية األشرار ،أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني
الشافعي (المتوفى558 :هـ) ،المحقق :سعود بن عبد العزيز الخلف ،أضواء السلف ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية ،الطبعة :األولى1419 ،هـ1999/م.
 .5اإليمان ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى728 :هـ) ،المحقق :محمد ناصر الدين األلباني ،المكتب اإلسالمي ،عمان،
األردن ،الطبعة :الخامسة1416 ،هـ1996/م.
 .6بالغة المخاطب :البالغة العربية من إنتاج الخطاب السلطوي إلى مقاومته ،ضمن " power and role of
 ،"the intellectualعماد عبد اللطيف ،تحرير :سلوى عبد العزيز كامل .منشورات قسم اللغة اإلنكليزية بكلية
اآلداب جامعة القاهرة 2446 ،م.
 .7التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ،طاهر بن محمد األسفراييني ،أبو المظفر
(المتوفى471 :هـ) ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،عالم الكتب ،لبنان ،الطبعة :األولى1443 ،هـ1983 ،م.
 .8التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ،محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ،أبو الحسين ال َملَطي العسقالني
(المتوفى377 :هـ) ،المحقق :محمد زاهد بن الحسن الكوثري ،المكتبة األزهرية للتراث ،مصر.
 .9تنبيهات على كتاب ظاهرة اإلرجاء ،أنيس بن ناصر المصعبي ،رمضان 1424هـ.
.14

التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود المسماة بالحائية ،عبدالمحسن بن حمد العباد البدر ،د.

ت.
.11

التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية ،صالح بن فوزان الفوزان ،د .ت.

.12

تفسير المنار ،محمد رشيد رضا ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1994 ،م.

.13

الخطاب السياسي وأثره في تحريك الشعوب ،أمجد أبو العال ،مركز الوفاق اإلنمائي2414 ،م.

.14

الخطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية ،عبد الرزاق الشايجي ،د .ت.

.15

دستور البالد التونسيّة ،ط الدار التونسيّة للنشر واإلنتاج الثقافي 2445 ،م ،مادة .3

.16

الدولة العربية وسقوطها ،يوليوس فلهاوزن ،ترجمة يوسف العش ،دمشق 1376 ،ه.

.17

الشيباني البغدادي (المتوفى:
السنة ،أبو عبد الرحمن عبد هللا بن أحمد بن محمد بن حنبل
ّ

294هـ) ،المحقق :د .محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ،دار ابن القيم ،الدمام ،الطبعة :األولى 1446 ،هـ 1986 ،م.
.18

السنة ،أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخالل أبو بكر ،تحقيق :د .عطية الزهراني ،دار

الراية ،الرياض ،الطبعة األولى 1414 ،ه.
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سوسيولوجيا الجمهور السياسي الديني في الشرق األوسط المعاصر ،خليل أحمد خليل 2445 ،م.

.24

ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي ،سفر عبد الرحمن الحوالي ،مكة ،دار الكلمة للنشر

والتوزيع ،ط  1424 ،1ه.
.21

العبودية مسائل وقواعد ومباحث ،عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف ،شبكة نور اإلسالم.

.22

العدالة كإنصاف :إعادة صياغة ،جون رولز ،ترجمة :حيدر حاج إسماعيل ،مراجعة :ربيع

شلهوب ،بيروت ،المنظمة العربية للترجمة 2411 ،م.
.23

العقيدة ا
أوال ،محمد أمان الجامي ،إعداد موقع روح اإلسالم.)www.islamspirit.com( ،

.24

عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية ،محمد أمحزون ،البيان ،العدد ،364

سبتمبر  1438ه.
.25

العلمانية والدولة الدينية ،شبلي العيسمي ،بغداد ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دائرة شئون الثقافة

العامة ،ط  1989 ،2م.
.26

عمل التأثير بالقول ،شكري المبخوت ،قُ ّدم في ندوة تكريم األستاذ ح ّمادي ص ّمود بكلّية اآلداب

منّوبة في  2447/46/23م.
.27

الغلو وأثره في االنحرافات العقدية والمنهجية عند الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية ،د.

ت.
.28

فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،د .غالب بن علي عواجي.

.29

قاموس األنثروبولوجيا ،سليم شاكر مصطفى ،ط ،1،الكويت 1981 ،م.

.34

القواطع اإللهية إلقامة العبودية ،عبد الفتاح حمداش بن عمر زراوي األمازيغي الجزائري ،د.

ت.
.31

قوة الدين في المجال العام ،يورغن هابرماس ،ترجمة :فالح رحيم ،تحرير وتقديم :إدواردو

منديتا وجوناثان فانانتويرين ،بغداد ،مركز دراسات فلسفة الدين ،بيروت ،دار التنوير 2413 ،م.
.32

مجمل أقوال السلف وكبار العلماء في ذم المرجئة والتحذير من اإلرجاء ،أبو سلمان عبد هللا بن

محمد الغليفي ،دار القرآن بغليفة ،مكة المكرمة ،الطبعة الثانية ،شوال  1431ه.
.33

المجموع شرح المهذب ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى676 :هـ) ،دار

الفكر ،بيروت 1997 ،ه.
.34

معالم التنزيل في تفسير القرآن ،أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي ،دار إحياء التراث

العربي ،بيروت ،ط1424 /1هـ.
.35

معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،

ط1422 /1هـ.
.36

مفهوم الخطاب عند ميشيل فوكو ،الزواوى بغورة ،ص  ،248ط .المجلس األعلى للثقافة،

القاهرة 2444 ،م.
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الملك

سعود،

قسم
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على

الرابط:

.www.kantakji.com/media/4078/7807.doc
.38

الملل والنحل ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ،تحقيق :محمد سيد كيالني،

دار المعرفة ،بيروت 1444 ،ه.
.39

النهضويون الجدد :قراءة في ملتقى النهضة الشبابي الثالث بالكويت ،أحمد العمير ،مجلة المنار
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البحث السابع والعشرون

أثر التربية البيئية الصحية على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر
معلميهم
The effect of environmental health education on the achievement of Jordanian basic
school students from the viewpoint of their teachers
إعداد الباحثة :رنا كامل عبد السالم الطباع
تخصص االحياء  -وزارة التربية والتعليم – المملكة األردنية الهاشمية
Email: rana.kamel1969@gmail.com

الملخص:
تعد مرحله الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها اإلنسان في حياته ،ففيها تشتد قابليته للتأثر بااالعواماال الم يط اة بااه ،ممااا
يبين أهمية الساااتوال الخمأل األولأ وأثرها في تكوين شاااخصاااية الطفل وتشاااكيل مةم ها األ اااا اااية ،ففيها تتفت ميوله وات اهاته،
ويكسب ألوانا ً من المعرفة والمفاهيم والقيم وأ اليب التفكير ،ومبادئ السلوك وأ اليب المعاملة.
انطةقا ً من أهمية التربية البيئية الصااا ية ،وأثرها في رفل المساااتوص الت صااايلي لطة المدار ،األ اااا اااية ،فقد حصااار
موضاو الدرا اة حو( أثر التربية البيئية الصا ية للأ ت صايل بلبة المدار ،األ اا ااية األردنية من وجهة نظر معلميهم) ،فعدم
توفير تربية بيئية صااااا ية ل بفا( تعد من المشاااااافل التي تقم لالم أمام معلمي المدار ،األ اااااا اااااية األردنية في ت قيم غاياتهم
واهدافهم التربوية.
أجريا الادرا ااااااة للأ ليتاة قوامهاا  )108معلم من معلمي المادار ،األ ااااااا ااااااية األردنية تم اةتيارهم بطريقة العيتة
العشوالية البسيطة.
وتوصل الدرا ة لم مولة من التوصيال من أبرزها :ا تخدام أ اليب تدريأل أفثر تطورا في المدار ،األ ا ية.
الكلمات المفتاحية :التربية البيئية ،المدار ،األ ا ية األردنية ،المعلمين.
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The effect of environmental health education on the achievement of Jordanian
basic school students from the viewpoint of their teachers

Abstract
The childhood stage is one of the most important stages that a person goes through in his life,
in which he is more vulnerable to being influenced by the factors surrounding him, which shows the
importance of the first five years and its impact on the formation of the child's personality and the
formation of its basic features. In addition, principles of behavior and treatment methods.
In light of the importance of environmental health education, and its effect in raising the
achievement level of basic school students, the study topic was limited to (the effect of health
environmental education on the achievement of students of Jordanian basic schools from the
viewpoint of their teachers), the lack of providing a healthy environmental education for children is
one of the problems that hinder In front of teachers of Jordanian basic schools in achieving their
educational goals and goals.
The study was conducted on a sample of (108) teachers from Jordanian basic schools, who
were chosen using a simple random sample method.
The study reached a set of recommendations, the most prominent of which are: Using more
advanced teaching methods in basic schools.

Key words: environmental education, basic Jordanian schools, teachers.
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المقدمة:
إن مةم المسااتقبل تولد في رحم الواقل المعا  ،وإذا فان المسااتقبل يشااهد تعظيما ً لدور العلم والمعرفة ،ويلاال المتافسااة
في السااالل والخدمال وصاااتالة البشااار للأ أولويال أجتدة العمل الوبتي والسااايا اااي ،فان مساااتقبل العالم ون ن جز ٌء مته يعظم من
المعرفة  .ومن هتا فإنه ال مساااااتقبل ألمة ال تهتم بأبفالها وتعدهم وترلاهم الرلاية التي تساااااالدهم للأ تفعيل ملكال الفهم واإلدراك
والتسل بالعلم وأ اليبه في العمل والتفكير بدران.)3002،
إن اهتمامتا بالتربية البيئية الصااا ية للمدار ،األ اااا اااية يعود بالدرجة األولأ إلأ االهتمام بالمساااتقبل ،فاألبفا( هم نواة
الم تمل ،ورجا( المساتقبل ،المستقبل الذي يتم ور فيه الصرا حو( العلم والمعرفة والف وة الرقمية التي تُعد هي المعيار األ ا ي
في التمييز بين الدو( المتقدمة وغير المتقدمة.
تعد مرحله الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها اإلنسااااان في حياته ،ففيها تشااااتد قابليته للتأثر بالعوامل الم يطة به ،مما
يبين أهمية الساااتوال الخمأل األولأ وأثرها في تكوين شاااخصاااية الطفل وتشاااكيل مةم ها األ اااا اااية ،ففيها تتفت ميوله وات اهاته،
ويكساب ألوانا ً من المعرفة والمفاهيم والقيم وأ االيب التفكير ،ومبادئ السالوك وأ اليب المعاملة م مما ي عل الستوال األولأ حا مه
في مساااااتقبله ،وتظل آثارها العميقة في تكويته مدص العمر ،وي عل االهتمام بالطفولة من أهم المعايير التي يقا ،بها تقدم الم تمعال
ألن تربية األبفا( ،وإلدادهم لمواجهة الت ديال ال لارية التي تفرضها حتمية التطور يعد اهتماما بواقل األمة ومستقبلها...
وبتا ًء للأ ذلك ،تعد مرحلة المدار ،األ اا اية من أةصاب المراحل التربوية التعليمية وأفثرها أثراً في تشاكيل شاخصيته
وتكويتهاام ألنهاا مرحلاة تربوياة يتم فيها التعلم تلقاليا ً ،ويمهد لمسااااااار العملية التربوية في المسااااااتقبل ،بتهيئة الطفل وتكييفه للمرحلة
االبتدالية ،وتبدو أهمية المدار ،األ ا ية من أهمية تلك المرحلة التمالية في تكوين شخصية الطفل.
وتكمن أهمية الدور الذي تقوم لليه المدار ،األ ا ية ،فيما يمكن أن تسهم به من دور تربوي ليم في إلداد شخصية أبفالتا إلداداً
صااا ي ا ً ي علهم للأ درجة لالية من التمو ال سااامي والعقلي والثقة بالتفأل ،ذلك أن التعليم في المدار ،األ اااا اااية تعليم له بابعه
الخاص من حيث متاه ه ،وو ااالل تعليمه ،وبرق تعليمه ،وافتسااا ةبراته ،وإدارة فصااله ،ومتاهج إلداد معلميه ،وأدوال ألعابه،
وبيئته المدر ية.
إن وجود مرحلة المدار ،األ اااا اااية يؤفد أنه لم يعد أمراً مقبوالً أو مبرراً للأ مساااتوص وبتتا العربي لامة ،وفلساااطين
ةاصااة بأن تظل تلك المرحلة ةارن نظام التعليم ،وةارن الساالم التعليمي ،لقد آن األوان للاام تلك المرحلة إلأ الساالم التعليمي ،لكي
نستطيل فعةً أن نشارك ب يل المستقبل في صتالة المستقبل بدران.)3002،

مشكلة الدراسة:
إن السااااااتوال الخمأل األولأ من لمر الطفال تعتبر فترة باالةاة األهمياة في التمو ،ففي هذه الفترة ي قم الطفل تقدماً _ من
التاحيتين ال سااامية ،والعقلية _ أفثر مته في أي فترة مماثلة لها في الطو( من فترال لمره .وهذا التقدم شاااديد الصااالة بالبيئة ،والتي
تعتبر اآلن ذال أثر واضاااا للأ مسااااتوص و اااارلة نمو الطفل ،فالطفل يتمو ويتطور ،ال في فراغ بل في إبار بيئة وم تمل وثقافة
ووبن .بدران.)3002،
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إن البيئة التعليمية المثالية في هذه السااااتوال تمت الطفل فرصااااا ً لتتمية قدراته االنفعالية واالجتمالية والعقلية وال ساااامية،
والمتطلبال األ ااااا ااااية الةزمة للطفل هي العتاية ال ساااامية الكافية ،واألمان العابفيم ألن افتقاده واحدة من هاتين ،ااااو

تصااااير

ا ت ابته ل وضا االجتمالية ،واإلثارة العقلية إلأ درجة متأثرة إلأ العكأل .بدير.)3002 ،
ولما فان تربية األبفا( حقا ً من حقوق الطفولة األ اااا اااية ،فمن الواجب أن تعتبر التربية البيئية الصااا ية جزءاً ال يت زأ
من العملياة التربوياة التي تهتم بتوجياه نمو الطفال ال ساااااامي ،وغر ،العاادال البيئياة الصاااااا ية لدص األبفا( المقدادي،)3002 ،
وتخصايص مكتبال ةاصاة بالمدار ،األ اا اية ،وتزويدها بكل ما هو جديد ،ةاصة الكتب البيئية المبسطة ،ولتكن ت

ا م الرفن

األةلر للبيئة.
انطةقاً من أهمية التربية البيئية الصااا ية ،وأثرها في رفل المساااتوص الت صااايلي لطة المدار ،األ اااا اااية ،فقد حصااار
موضاو الدرا اة حو( أثر التربية البيئية الصا ية للأ ت صايل بلبة المدار ،األ اا ااية األردنية من وجهة نظر معلميهم) ،فعدم
توفير تربية بيئية صااااا ية ل بفا( تعد من المشاااااافل التي تقم لالم أمام معلمي المدار ،األ اااااا اااااية األردنية في ت قيم غاياتهم
واهدافهم التربوية.

أسئلة الدراسة:
 ما أثر التربية البيئية الص ية للأ ت صيل بلبة المدار ،األ ا ية األردنية من وجهة نظر معلميهم؟ هل يوجد لةقة لكل من متةيرال المؤهل العلمي ،التو االجتمالي) في ا ت ابال معلمي المدار ،األ ا ية األردنية ن وأثر التربية البيئية الص ية للأ ت صيل بلبة المدار،؟

أهداف الدراسة:
 معرفه وجهه نظر معلمي المدار ،األ ا ية األردنية في أثر التربية البيئية الص ية للأ ت صيل بلبة المدار.، لةقاة متةيرال المؤهال العلمي والتو االجتماالي باات ااهاال معلمي المادار ،األردنية ن و التربية البيئية الصاااااا ية للأت صيل بلبة المدار.،
 تزويد المعلمين بمعلومال جيدة لن واقل التربية البيئية الصاااا ية للأ ت صاااايل بلبة المدار ،وبتاء برامج ووضاااال آليالوتكوين االت اهال المتا بة لتطويرها.
 -دور المدار ،األ ا ية ،واأل رة ،والم تمل في حماية البيئة الص ية.

أهمية الدراسة:
إن للبيئة أثر واضا في نمو الطفل وتتمية الوفه ومهاراته وات اهاته ،وألن العقل الساليم في ال سام السااليم فقد تم الترفيز
في هذه الدرا ااة للأ أهمية البيئة الصاا ية ومعرفة أثرها للأ األبفا( ،فة بد لتا من االهتمام بتظافة األمافن التي تشااكل ُم معال
ل بفا( ،ومن أهم هذه األمافن المدار ،األ اا اية ،ولكي ن تبهم الكثير من األمراض التي يمكن أن تتتقل بالعدوص ،ليتشأ لديتا جيل
من األبفا( األص اء األ وياء الذين يميلون إلأ التفالل مل أقرانهم وإلأ المشارفة في األنشطة المختلفة.
ولكي ن افظ للأ نظافة وصا ة المدار ،األ اا اية ال بد من وجود هيئة إدارية وتدريسااية تكون ذال ةبرة وولي فافيين
في فيفياة التعاامال مل األبفاا( وأن يكون لاديها القدرة للأ التواصاااااال مل أ اااااار األبفا( ،والتعامل معهمم وذلك من أجل التهوض
باألبفا( وجعلهم فعّالين ،وتمكيتهم من االلتماد للأ أنفسهم في المستقبل فهم الكتز الثمين واألمل في مستقبل مشرق.

حدود الدراسة:
 -البعد الزماني :أجري الدرا ة ةة( الفصل األو( من العام الدرا ي .)3030/3002
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 البعد المكاني :أجري هذه الدرا ة في المدار ،األ ا ية األردنية. -البعد البشري :اشتمل الدرا ة للأ معلمي المدار ،األ ا ية األردنية.

فرضيات الدراسة:
 ال توجد فروق ذال داللة إحصااالية لتد مسااتوص الداللة  )α≤0.05في ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية ن وأثر التربية البيئية الص ية للأ ت صيل بلبة المدار ،تعزص لمتةير المؤهل العلمي.
 ال توجد فروق ذال داللة إحصااالية لتد مسااتوص الداللة  )α≤0.05في ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية ن وأثر التربية البيئية الص ية للأ ت صيل بلبة المدار ،تعزص لمتةير التو االجتمالي.
 ا ااات ابال معلمي المدار ،األ اااا اااية األردنية ن و أثر التربية البيئية الصااا ية للأ ت صااايل بلبة المدار ،للأ مساااتوصت صيلهم اي ابية.

مصطلحات الدراسة:
 التربية :لمليااة بتاااء وتتميااة لةت اااهااال والمفاااهيم والمهااارال والقاادرال والقيم لن األفراد في ات اااه معين لت قيم أهاادامرجوة جامعة القد ،المفتوحة.)3000 ،
 البيئة :تعتي فل ما هو موجود ةارن فيان اإلنسان وفل ما ي يط به من موجودال ،فتشتمل الهواء الذي يتتفسه ،والماء الذييشربه ،واألرض التي يسكن لليها ويزرلها ،وما ي يط به من فالتال أو جماد جامعة القد ،المفتوحة.)3000 ،
 -التربية البيئية :هي جهد للمي موجه أو مقصود ن و التعر

وتكوين القيم واالت اهال والمهارال والمدرفال الةزمة لفهم

وتقدير العةقال المعقدة التي تربط اإلنسااااااان وبيئته بأبعادها االجتمالية والثقافية واالقتصااااااادية والبيولوجية والطبيعة حتأ
يكون واليا بمشكةتها وقادرا للأ اتخاذ القرار ن و صيانتها واإل هام في حل مشكةتها من أجل ت سين نولية ال ياة لتفسه
وأل رته ولم تمعه والعالم والم افظة للأ مصادر البيئة جامعة القد ،المفتوحة.)3000 ،
 المدارس األسااساية :وهي مؤ اساة تعليمية تتعهد األبفا( للتهيئة لمرحلة التعليم األ اا ي ،والخبرال التربوية المتقدمة فيهاأفثر تتظيما ً من ةبرال دور ال لانة ،وتقبل األبفا( الذين تتراوح ألمارهم بين الثالثة والساد ة بدير.)3002 ،
 التعلم :تةيير وتعديل السلوك وهو ثاب نسبيا ً جامعة القد ،المفتوحة.)3002 ، -التعليم :لملياة متظماة تهاد

إلأ نقال ماا في ذهن المعلم الخبير إلأ الطاالاب الطفل) الذي ي تان إلأ تلك الخبرة وفم ظرو

حددل ونظم بدقة وفم مخطط تدريسي م دد مسبقا ً جامعة القد ،المفتوحة)3002 ،
 المؤهل العلمي :أللأ شهادة أفاديمية حصل لليها معلمي المدار ،األ ا ية األردنية. االتجاهات :ميل أو نزلة تؤهل الفرد ال اات ابة االوفية ما ن و أشااياء أو أفعا( أو أفكار أو أشااخاص أو حوادأ أو أوضاااجامعة القد ،المفتوحة.)3002 ،

مجتمع الدراسة:
تكون م تمل الدرا ة من معلمي المدار ،األ ا ية األردنية ةة( الفصل األو( من العام الدرا ي .)3030/3002

عينة الدراسة:
أجريا الادرا ااااااة للأ ليتاة قوامهاا  )108معلم من معلمي المدار ،األ ااااااا ااااااية األردنية تم اةتيارهم بطريقة العيتة
العشوالية البسيطة ،وال داو(  )3 ،)0تبين توزيل ليتة الدرا ة تبعا ً لمتةيراتها المستقلة
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جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية ()%

دبلوم

24

%22

بكالوريو،

36

%33

درا ال لليا

48

%44

المجموع

108

%100

جدول رقم ( :)0توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير النوع االجتماعي
النوع االجتماعي

التكرار

النسبة المئوية ()%

ذكر

64

%59

انثأ

44

%41

المجموع

121

%100

منهج الدراسة:
اتبل في هاذه الادرا ااااااة المتهج الوصاااااافي نظرا لمةءمتاه ببيعتهاا حياث يتم في هذا المتهج جمل البيانال وإجراء الت ليل
اإلحصالي ال تخران التتالج المطلوبة.

أداة الدراسة:
التمادا للأ أدبيال الب ث والدرا ااااال السااااابقة وا ااااتشااااارة الخبراء قام الباحثة ببتاء ا ااااتبانه ل مل البيانال من ليتة
الدرا ة اشتمل للأ  )32فقرة موزلة إلأ ةمسة أبعاد فما في ال دو( رقم )2
جدول رقم ( :)3فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة
#

590

عدد الفقرات

الفقرات

البعد

0

البعد الص ي:

2

02-00

3

البعد االجتمالي:

5

00-02

2

البعد التفسي:

2

05-03

2

البعد المعرفي:

2

32-02

5

البعد المادي االقتصادي):

2

32-35
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صدق األداة:
تم لرض أداة الدرا اة للأ المشار

األفاديمي في جامعة القد ،المفتوحة وأوصأ بصةحيتها بعد إجراء تعديةل أشار

إليها ،وقد قام الباحثة بإجراء تلك التعديةل وإةران اال تبانة بصورتها التهالية.

ثبات األداة:
للت قم من ثبال األداة ا اتخدم معادلة فرونبا ألفا ال اتخران الثبال فبلة نسبته الكلية للأ فقرال اال تبانة )0822
وهي نسبة ثبال تؤفد إمكانية ا تخدام األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعاد جمل البيااناال تم إدةاا( بيااناتها لل ا ااااااب لتعالج بوا ااااااطة البرنامج اإلحصااااااالي للعلوم االجتمالية  ،)SPSSوقد
ا تخدم التسب المئوية والمتو طال ال سابية الموزونة واةتبار ل) وت ليل التباين األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالساؤال األول اليي نصا  :ما أثر التربية البيئية الصا ية للأ ت صاايل بلبة المدار ،األ اا ااية األردنية من
وجهة نظر معلميهم؟
من أجل اإلجابة لن هذا السااؤا( ،ا ااتخدم المتو ااطال ال سااابية والتسااب المئوية لكل فقرة من فقرال فل بعد من أبعاد
اال تبانة.
وقاد ألطي للفقرال ذال الملاااااامون اإلي اابي  )5درجاال لن فل إجابة موافم بشاااااادة) ،و  )2درجال لن فل إجابة
موافم) ،و  )2درجال لن فل إجابة م ايد) ،ودرجتان لن فل إجابة معارض) ،ودرجة واحدة لن فل إجابة معارض بشاادة)،
ومن أجل تفسير التتالج ألتمد الميزان اآلتي للتسب المئوية لة ت ابال:
جدول رقم ( :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من %50

متخفلة جدا

من %52-%50

متخفلة

من %22- %20

متو طة

من %22- %20

مرتفعة

من  %20فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين ال داو(  )2 ،)2 ،)2 ،)2 ،)5التتالج ،ويبين ال دو(  )00ةةصة التتالج.
النتائج المتعلقة بالبعد األول (البعد الصحي)
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
#

الفقرات

0
3
2
2

معظم المدار ،األ ا ية توفر الرلاية الص ية المتا بة ألبفالها.
لدد المرافم الص ية يتتا ب مل لدد األبفا(.
معظم المدار ،اال ا ية ليس للأ درجة لالية من التظافة.
اإلنارة والتهوية غير مةلمة في غر المدار ،اال ا ية.

591

متوسط
االستجابة*
2.63
2.96
3.26
3.70

النسبة
المئوية
52.60
59.20
65.20
74.00

درجة االستجابة
متخفلة
متخفلة
متو طة
مرتفعة
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 5تقل المدار ،اال ا ية في متطقة متا بة.
 2تدريب األبفا( للأ ال لو ،السليم بالصم.
الدرجة الكلية للمجال
*أقصأ درجة للفقرة  )5درجال

1.85
1.56
2.66

37.00
31.20
53.20

متخفلة جدا
متخفلة جدا
منخفضة

يتبين من ال دو( رقم  )5السااابم أن ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية ن و أثر التربية البيئية الص ا ية للأ
ت صيل بلبة المدار ،فان مرتفعة للأ الفقرة )2
حيث فان نسابتها المئوية بين  )%2282-%20وفان متو طة للأ الفقرة  )2حيث فان نسبتها المئوية بين -%20
 )%2282وفان متخفلااااااة للأ الفقرال  )3 ،0حيث فان نساااااابتها المئوية بين  )%5282-%50وفان متخفلااااااة جدا للأ
الفقرال  )2 ،5حيث فان نسااابتها المئوية اقل من  )%50وفان التسااابة المئوية لة ااات ابة للأ الدرجة الكلية متخفلاااة بداللة
التسبة المئوية .)%52830
النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (البعد االجتماعي)
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
الفقرات

#
2
2
2
00
00

يسالد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للأ تتمية العادال الص ية
واالجتمالية
تعويد األبفا( للأ االلتماد للأ أنفسهم.
تتمية مهارال العمل ال مالي وإثارة روح المتافسة الشريفة بين
األبفا(.
تدريب العادال الص ية في األفل والشر .
تتمية القدرة للأ ارتداء المةبأل وال ذاء وزيادة اهتمامهم بتظافة
ال سم والمةبأل
الدرجة الكلية للمجال

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

1.37

27.40

متخفلة جدا

1.56

31.20

متخفلة جدا

1.67

33.40

متخفلة جدا

1.41

28.20

متخفلة جدا

1.52

30.40

متخفلة جدا

1551

30.12

منخفضة جدا

*أقصأ درجة للفقرة  )5درجال
يتبين من ال دو( رقم  )2السااابم أن ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية ن و أثر التربية البيئية الص ا ية للأ
ت صاااااايال بلباة المدار ،فان متخفلااااااة جدا للأ جميل فقرال البعد  )00 ،00 ،2 ،2 ،2حيث فان نساااااابتها المئوية اقل من
 )%50وفان

التسبة المئوية لة ت ابة للأ الدرجة الكلية متخفلة جدا ايلا بداللة التسبة المئوية .)%20803

وتعزو الباحثة هذه التتالج إلأ أن المدار ،األ اا اية غير مهيأة جيدا لمسالدة األبفا( للأ االلتماد للأ التفأل وتدريبهم
للأ ذلك من مأفل ومشاار ولبا ،وال حتأ تعوديهم للأ العمل ال مالي والمتافسااة الشااريفة فكثيرا ما ن د المشااافل بين األبفا(
في المدار ،األ ا ية.
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النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (البعد النفسي)
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

03

تعريم األبفا( بالقيم والعادال والتقاليد.

1.63

32.60

متخفلة جدا

02

تعليم األبفا( احترام اآلةرين واحترام بعلهم بعلاً

1.44

28.80

متخفلة جدا

1.56

31.20

متخفلة جدا

1.33

26.60

متخفلة جدا

1541

29.80

منخفضة جدا

الفقرات

#

02
05

أرص أن توفير العا

متا بة تتمي حوا هم وتسالدهم للأ

التكيم واالنتماء مل ال مالة.
تدريب األبفا( للأ حب الخير لآلةرين ولدم األنانية وحب
الذال.
الدرجة الكلية للمجال

درجة االستجابة

*أقصأ درجة للفقرة  )5درجال
يتبين من ال دو( رقم  )2السااابم أن ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية ن و أثر التربية البيئية الص ا ية للأ
ت صاااااايال بلباة المدار ،فان متخفلااااااة جدا للأ جميل فقرال البعد  )05 ،02 ،02 ،03حيث فان نساااااابتها المئوية اقل من
 )%50وفان

التسبة المئوية لة ت ابة للأ الدرجة الكلية متخفلة جدا ايلا بداللة التسبة المئوية .)%32820

وتعزو الباحثة هذه التتالج إلأ لدم الت ديد في أ اااليب التدريأل داةل المدار ،األ ااا ااية وإلتماد المتهان التربوي السااليم
هو السبب في تدني تعريم األبفا( أشياء فثيرة فالعادال والتقاليد ،وللأ حب الخير لآلةرين ولدم األنانية.
النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (البعد المعرفي)
جدول رقم ( :)1المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
#
02

الفقرات
زيادة لدد األبفا( في الصم الواحد يؤثر لبا ً للأ حسن اإلصةاء

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

درجة االستجابة

1.89

37.80

متخفلة جدا

02

تتميه لادال حسن اال تما والت دأ لدص األبفا(

1.52

30.40

متخفلة جدا

02

تتمية القدرة للأ التعبير لن تخيةتهم وأفكارهم

1.85

37.00

متخفلة جدا

1.59

31.80

متخفلة جدا

1.78

35.60

متخفلة جدا

02
30
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واالنتباه وبالتالي للأ ا تيعابهم وت صيلهم

التقد انه ي ب مرالاة الفروق الفردية بين األبفا( وأةذها بعين
االلتبار في التدريأل واللعب  ....الخ
تتمية التفكير واإلبدا ورلاية الموهوبين بين األبفا(
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30

تدريبهم للأ مسك القلم بالطريقة الص ي ة

1.30

26.00

متخفلة جدا

33

تعزيز لوك األبفا( المرغو بهم

1.63

32.60

متخفلة جدا

1.44

28.80

متخفلة جدا

1.48

29.60

متخفلة جدا

1.61

32.18

منخفضة جدا

32
32

تتمية قدرتهم للأ نطم ال رو

ومن ثم الكلمال فال مل وبصورة

ليمة
تتمية بعض المفاهيم العلمية البسيطة فاألح ام واألشكا( واأللوان
واألبعاد والوق  ....الخ
الدرجة الكلية للمجال

*أقصأ درجة للفقرة  )5درجال
يتبين من ال دو( رقم  )2السااابم أن ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية ن و أثر التربية البيئية الص ا ية للأ
ت صاااااايل بلبة المدار ،فان متخفلااااااة جدا للأ جميل فقرال البعد  )32 ،32 ،33 ،30 ،30 ،02 ،02 ،02 ،02حيث فان
نساااابتها المئوية أقل من  )%50وفان التساااابة المئوية لة اااات ابة للأ الدرجة الكلية متخفلااااة جدا أيلااااا بداللة التساااابة المئوية
.)%23802
وتعزو البا حثة هذه التتالج أن التأ ايأل المدار ،األ اا ية غير م دي حيث األلداد الكبيرة داةل غرفة الصم تؤثر لبيا
للأ المستوص المعرفي ل بفا( ولدم القدرة للأ اال تيعا وتيسير ال صص التعليمية فما ي ب وبأ لو للمي ومته ي ،وفذلك
لدم توفر اإلضاءة والتهوية ال يدة ،تتعكأل لبا للأ الت صيل المعرفي لدص األبفا(.
 )5النتائج المتعلقة بالبعد الخامس (البعد االقتصادي)
جدول رقم ( :)1المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الخامس
الفقرات

#
35
32
32
32

معظم المدار ،اال ا ية غير م هزة بشكل متا ب من حيث
األثاأ والساحال والمكتبال والو الل التعليمية واأللعا  ...الخ
األلعا غير فافية وهتاك نقص من حيث الكم والتو
لدم توفير لدد فا

من و الل التقل المري ة والمةلمة لتقل

األبفا(
معظم معلمي المدار ،اال ا ية يترفوا العمل بسبب ضةط
العمل.
الدرجة الكلية للمجال

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

2.48

49.60

متخفلة جدا

2.52

50.40

متخفلة

2.48

49.60

متخفلة جدا

2.52

50.37

متخفلة

0552

49.99

منخفضة جدا

درجة االستجابة

*أقصأ درجة للفقرة  )5درجال
يتبين من ال دو( رقم  )2السااابم أن ا اات ابال معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية ن و أثر التربية البيئية الص ا ية للأ
ت صايل بلبة المدار ،فان متخفلاة للأ الفقرال  )32 ،32حيث فان نسابتها المئوية بين  )%5282-%50وفان متخفلة
جدا للأ الفقرال  )32 ،35حيث فان نساااااابتها المئوية اقل من  )%50وفان

التساااااابة المئوية لة اااااات ابة للأ الدرجة الكلية

متخفلة جدا بداللة التسبة المئوية .)%22822
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 )6خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)12المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

الر

االستجابة*

المئوية

0

البعد الص ي:

2.66

53.20

متخفلة

3

البعد االجتمالي:

0850

30.12

متخفلة جدا

2

البعد التفسي:

0822

29.80

متخفلة جدا

2

البعد المعرفي:

1.61

32.18

متخفلة جدا

5

البعد المادي االقتصادي):

3850

49.99

متخفلة جدا

1.95

39.00

منخفضة جدا

البعد

قم

الدرجة الكلية

درجة االستجابة

*أقصأ درجة للفقرة  )5درجال
يتبين من ال دو( رقم  )00الساابم أن ا ات ابال معلمي المدار ،األ اا ية األردنية ن و أثر التربية البيئية الص ية للأ
ت صاايل بلبة المدار ،فان متخفلااة للأ البعد  )0حيث فان نساابتها المئوية بين  )%5282-%50وفان متخفلااة جدا للأ
االبعاد  )5 ،2 ،2 ،3حيث فان نسابتها المئوية اقل من  )%50وفان التسابة المئوية لة ت ابة للأ الدرجة الكلية متخفلة جدا
بداللة التسبة المئوية .)%22800
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني اليي نص  :هل يوجد عالقة لكل من متغيرات (المؤهل العلمي ،النوع االجتماعي) في استجابات
معلمي المدارس األساسية األردنية نحو أثر التربية البيئية الصحية على تحصيل طلبة المدارس؟
وتتعلم بهذا السؤا( فرضيال الدرا ة ،وال داو(  )03 ،)00تبين نتالج ف صها
أوال :نتالج ف ص الفرضااية األولأ التي نصااها :ال توجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتود الداللة ( )α≤0.05في اسااتجابات
معلمي المدارس األساسية األردنية نحو أثر التربية البيئية الصحية على تحصيل طلبة المدارس تعزد لمتغير المؤهل العلمي.
لف ص الفرضية ا تخدم ت ليل التباين األحادي  )ANOVAوال دو( رقم  )00يبين التتالج
الجدول رقم ( :)11نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAتبعا لمتغير المؤهل العلمي
البعد

595

بكالوريوس

دبلوم

دراسات عليا

()F

الداللة
0.04

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

0

2.36

0.59

2.69

0.18

2.88

0.37

3.63

3

1.50

0.41

1.49

0.48

1.73

0.39

1.05

0.37

2

1.33

0.41

1.47

0.38

1.60

0.53

0.72

0.50

2

1.48

0.25

1.72

0.47

1.58

0.43

0.61

0.55

5

2.25

0.50

1.94

0.70

1.88

0.65

0.70

0.51
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الكلية

1.79

0.43

0.44

1.86

0.47

1.93

0.39

1.34

*دا( إحصاليا لتد مستوص الداللة )0805
يتبين من ال دو( رقم  )00الساابم لدم وجود فروق ذال داللة إحصالية لتد مستوص الداللة  )0805 ≤ αفي ا ت ابال
معلمي المدار ،األ ااا ااية األردنية ن و أثر التربية البيئية الص ا ية للأ ت صاايل بلبة المدار ،تعزص لمتةير المؤهل العلمي للأ
جميل األبعاد وللأ الدرجة الكلية حيث فان مستوص الداللة لقيم

) لليها أفبر من  )0805وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.

ثانيا :نتالج ف ص الفرضااية الثانية التي نصااها :ال توجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتود الداللة ( )α≤0.05في اسااتجابات
معلمي المدارس األساسية األردنية نحو أثر التربية البيئية الصحية على تحصيل طلبة المدارس تعزد لمتغير النوع االجتماعي.
لف ص الفرضية تم ا تخدام اةتبار  )tوال دو( رقم  )03يبين التتالج:
جدول رقم ( :)10نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير النوع االجتماعي
انثى

ذكر
#

البعد

0

البعد الص ي:

2.69

3

البعد االجتمالي:

1.68

0.39

2

البعد التفسي:

1.50

0.50

1.50

2

البعد المعرفي:

1.51

0.35

1.74

0.46

5

البعد المادي

1.91

0.58

2.09

0.72

-0.74

1.86

0.47

1.91

0.46

-0.24

الدرجة الكلية

(ت)

الداللة
0.88

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

0.52

2.71

0.22

-0.15

1.49

0.48

1.10

0.28

0.40

0.00

1.00

-1.44

0.16
0.47
0.56

*دا( إحصاليا لتد مستوص الداللة )0805
يتبين من ال دو( رقم  )03السااابم لدم وجود فروق ذال داللة إحصااالية لتد مسااتوص الداللة  )0805≤αفي ا اات ابال
معلمي المدار ،األ ا ية األردنية ن و أثر التربية البيئية الص ية للأ ت صيل بلبة المدار ،تعزص لمتةير التو االجتمالي للأ
جميل األبعاد وللأ الدرجة الكلية حيث فان مستوص الداللة لقيم ل) لليها أفبر من  )0805وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.

التوصيات:
 ا تخدام أ اليب تدريأل أفثر تطورا في المدار ،األ ا ية. التأهيل العلمي لمعلمي المدار ،األ ا ية األردنية وذلك ألهمية هذه المرحلة. وضل متاهج موحدة للمدار ،األ ا ية. العمل للأ رقابة ومراقبة المدار ،األ ا ية من قبل مشرفين تربويين. -ا تثمار االت اهال اإلي ابية لدص المعلمين وا تةةلها في العملية التعليمية.

المصادر والمراجع:
المراجع العربية:
 األحمد ،نافز أيو م مد " .)0222واقع المدارس األساسية الفلسطينية كما تراها مديرات ومعلمات المدارس االساسيةفي محافظات شمال الضفة الغربية " ،ر الة ماجستير غير متشورة ،جامعة الت اح الوبتية ،نابلأل.
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 الب ارنة ،صااافية صاااادق " .)3002يجب البدء في نشااار المعارف البيئية لدد الطلبة مني مرحلة المدارس األسااااساااية"،وزارة التربية والتعليم ،مملكة الب رين.
 ب ري ،متأ يو اااااام " .)0220العادات غير الصااااااحية لدد األطفال العراقيين من وجهة نظر أمهاتهم" ،العلوم التربويةوالتفسية ،لدد .02
 بدران ،شبل " .)3002نظم المدارس األساسية في الدول العربية واألجنبية" ،الدار المصرية اللبتانية ،القاهرة. بدير ،فريمان " .)3002الرعاية المتكاملة لألطفال" ،لالم الكتب ،القاهرة. جاد ،متأ م مد للي " .)3002التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتها" ،دار المساايرة للتشاار والتوزيل والطبالة،لمان.
 حسن ،م مد صديم م مد " .)0222الطفل بين التربية والتثقيف ،التربية ،لدد  ،002ص.ص  ،22-22قطر. رشيد ال مد ،م مد عيد صباريتي " .)0222البيئة ومشكالتها" ،مكتبة الفةح ،الكوي .ةمة ،وفاء " .)0222التربية البيئية لطفل المدارس االساسية" ،دار الفكر العربي ،القاهرة.

-

 للواني ،لبد الواحد " .)0222تنشئة األطفال وثقافة التنشئة " ،دار الفكر ،دمشم. المقدادي ،فاظم " .)3002التربية البيئية" فلية اإلدارة واإلقتصااااد ،قسااام اإلدارة البيئية ،فتيب مساااالد لطلبة قسااام اإلدارةالبيئية ،األفاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك.
 المهتدي ،ةولة " .)3002المدارس األسااسية هنا نغرس التربية ومفاهيم العمل التطوعي" ،مقا( متشور ،جمعية أصدقاءالبيئة ،مملكة الب رين.
المراجع األجنبية:
- Hol, c. (1980). Survey of pre- school program in the state of America, Education Research,
Pennsylvania Journal Volume 8, No.1, pp.338-347.
- Melaret, Gaston (1976) World Survey of Pre- School Education, UNESCO, No. 1976،pp.5-64.
- Piaget (In.1962) J plag Deoms and Imitation in children Translated by cattegno and f M
hodgson. New York. W.W Norton and co.
- Snulansky (1968) s the effects of sociodromatic play and disadvantaged children New York
John Whiley and sons Inc.
- Jeroms Bruner (1966) toward a theory of Instruction. University Cambridge, Mass.pp.10-11.
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البحث الثامن والعشرون

التفسیر اإلشاري فی میزان الشریعة اإلسالمیة
Tafseer Al-Eshai in the balance of Islamic Shariah

بروفیسور دکتور دل آقا وقار
رئيس قسم الدکتوراه فی الدراسات العليا ،األستاد بکلية الشریعة ،جامعة ننجرهار  -أفغانستان
Email: drdilaqa.waqar@gmail.com
Cell#: +93700612901

ملخص
یدور هذا الموضوع (المقال) حول التفسير اإلشاری ألنه من أهم أنواع التفسير لکتاب هللا عزوجل ،تکلمنا فی هذا البحث عن
معنی التفسير االشاری ،لغة و اصطالحا و عن تاریخ نشأته و أهميته لدی العلماء ،کما أشرنا إلي جواز هذا النوع من التفسير فی
ضوء القرآن والسنة ،و هو عبارة عن المفاهيم المخفية السریة غير الظاهرة التی ال یدرکها إال أصحاب الفکر الثاقب کما أدرکها
شيخ المفسرین من الصحابة و هو عبد هللا ابن عباس و عمر ابن خطاب رضی هللا عنهم کما یقول تعالی مشيرا إلي هذا النوع من
التفسير فی کتابه الکریم( ،فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا(.
هذه اآلیة الکریمة أقوی دليال لجواز التفسير اإلشاری ،ألن العرب القدامی یعرفون اللغة العربية والمصطلحات اللغویة من علم
المعانی والبيان.
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 فالمراد من اآلیة فقه المسائل السریة غير ظاهرة فی تلک اآلیة و هی،لکن القرآن عبر بعدم فهمهم مع أنهم یعرفون اللغة العربية
 واإلنکار عن المعجزات الخارقة للعادة فی دعوة نبينا محمد، الذی خلق السموات بغير عمد ترونها،االنکار عن خالق هذا الکون
.صلی هللا عليه وسلم التی ال یمکن لعاقل أن یغمض عينيه عنها إال اإذا أعمت أعينهم التعصب أو الحسد
،فعلينا أن نفکر فيما تحتویه اآلیات القرآنية من المسائل والمفاهيم و أن ندعو الناس إليها و هذا هو الهدف من الفهوم االشاری
 ليستفيدوا عنه و ليفکروا فی آیات هللا عز وجل عن هذا،لذلک أردت أن ألفت أنظ ار الناس لهذا النوع من التفسير االشاری
.المنظار
 التفسير اإلشاري،  الشریعة األسالمية،  تفسير الشریعة:الكلمات المفتاحیة
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Abstract
This article is about indicative interpretation (Tafseer Al-Eshari) because it is one of the most
important types of interpretation of the Holy Quran. In this paper we talked about the meaning of
indicative interpretation (Tafseer Al-Eshari), literally and terminologically and about the date of
its origin and importance among the scientists.
As we pointed out the permissibility of this type of interpretation in the light of the Quran and
Sunnah, which are hidden concepts, and these hidden concepts are only known and understood by
respective scientists and scholars. Abdullah Ibn Abbas, the famous interpreter of holly Quran and
Omar Ibn Khattab understood such kind of the interpretations. Allah (swt) says in Holly Quran
()فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا, this verse is a strong evidence for the justification of Tafseer alEshari.
www.ajrsp.com
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The ancient Arabs had a high knowledge of Arabic literature, but despite of all these, still they
could to understand the true meaning of the verse.
This verse is the strongest indication of the permissibility of indicative interpretation, because
ancient Arabs know Arabic language and linguistic terms from the science of meanings and
statement. So keeping in mind this situation, we need to inform others from such kind of the
interpretation. This study contribute in this aspect to help others understand Tafseer Al Eshari of
the Holly Quran.

Keywords: Tafseer Al Eshari, Indicative Interpretation, Islamic Shariah
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التفسیر اإلشاري فی میزان الشریعة االسالمیة

المقدمة
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم علی من ال نبی بعده ،أما بعد:
استعد کل واحد من المفسرین والعلماء لتفسير کتاب هللا عزوجل فی کل جيل حسب الرغبة التی ینتمی إليها المفسر ،أو بعبارة
أخری فسروا کتاب هللا عزوجل من منظار مرغوب إليهم فنجد الفقيه یفسر القرآن وفق تخصصه الفقهی مرکزا علی استنباط
المسائل الفقهية من خالل دراسة اآلیات أو السور القرآنية و یسمی هذا اللون من التفسير بالتفسير الفقهی کتفسير القرطبی و أحکام
القرآن للجصاص و تفسير المظهری .کذلک نجد المهتمين فی اللغة (الصرف والنحو) یفسر القرآن من منظار اللغة العربية ،و
یجعل جل همه ا لترکيز علی اللغة فی تفسير الکلمات القرآنية و یسمی هذا اللون بالتفسير اللغوی کتفسير المدارک و جاللين.
کذلک نجد الملمين فی العلوم الطبيعية لمن تيسر لهم قاموا بتفسير کتاب هللا عزوجل وفق المبادئ العلمية القائمة علی التجارب و
یسمی هذا اللون بالتفسير العلمی کتفسير طنطاوی .کما نجد الراغبين فی التصوف یفسرون القرآن وفق المناهج الصوفية و یسمی
هذا اللون بالتفسير اإلشاری أو الصوفی (الفيضی أو السلوکی) کتفسير التستری و عرائس البيان .و هذا من أکبر أسباب إعجاز
القرآن الکریم و تستمر هذه السلسلة إلي یوم القيامة.
أردت من خالل هذه الجوانب التفسيریة أن أکتب مقاال علميا حول التفسير اإلشاری (الصوفی) أو السلوکی.
یحتوی هذا المقال العلمی علی المسائل التالية:
 -۱معنی التفسير االشاري لغة و اصطالحا
 -۲ذکر األسباب الدافعة لکتابة هذ المقال
 -۳أهمية هذا اللون من التفسير
 -۴مشروعية التفسير االشاری
 -۵شروط قبول تفسير االشاری
 -۶الکتابات السابقة حول التفسير االشاری
 -۱التفسیر اإلشاری لغة و اصطالحا
التفسير فی اللغة فهو مصدر کلمة فسر و هو عبارة عن الشرح والبيان واالیضاح والتأویل والکشف .۱أما معنی االشارة فی اللغة
فهو عبارة عن العالمة التی یشار بها إلي االنسان أو الحيوان کاشارة المرور فی الشارع.۲
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والتفسير فی االصطالح عبارة عن علم یکشف (یبين) مراد هللا تعالی بقدر طاقة البشریة .۳و عرفه أبو حيان صاحب البحر
المحيط (علم یبحث عن کيفية النطق بألفاظ القرآن و مدلوالتها و أحکامها االفرادیة والترکيبية .4و عرفه الزرکشی( :علم یفهم به
کتاب هللا المنزل علی نبيه محمد صلی هللا عليه وسلم و بيان معانيه و استخراج أحکامه و حکمه).5
أما تعریف التفسير اإلشاری (الفيضی) :فهو تأویل آیات القرآن الکریم علی خالف ما یظهر منها فی اشارات خفية تظهر ألرباب
السلوک و یمکن التطبيق بينها و بين الظاهر المراد 6 .أو بعبارة أخری هو التفسير من کتاب هللا عزوجل یرتکز علی ریاضيات
روحية یأخذ بها الصوفی نفسه حتی یصل إلي درجة تنکشف له فيها من سجف العبارات هذه االشارة القدسية و تنهل علی قلبه
من سحب الغيب ما تحمله اآلیات من المعارف السبحانية و یری المفسر (الصوفی) أن هناک معنی آخر تحتمله اآلیة.7
 :۲ذکر أسباب الدافعة
أما األسباب الدافعة حول تفسير اإلشاری فهی فيما یلی:
األول  :تمسک بعض المفسرین علی ظاهر القرآن فقط دون تدبر فيما تحتویه اآلیات من االشارات المکنونة والحکم المضمونة.
أردت أن أدعو الناس إلي ما تحتویه اآلیات من المسائل الظاهرة والحکم الباطنة.
الثانی :الجمع بين الظاهر والباطن دون الترکيز علی جانب واحد و إهمال جوانب أخری.
الثالث :اهتمام الناس بالظاهر المادی دون العنایة بالمسائل الخفية السریة إلي أن وصل األمر إلي حد یعتقد البعض کأن القرآن هو
المفهوم الظاهر فقط و ینکرون عن المفاهيم المخفية التی تستنبط من طياتها.
الرابع  :الدعوة إلي التفکر والتدبر فی اآلیات القرآنية حتی نصل عن طریقها إلي المسائل والحکم الخفية السریة المطلوبة الموافقة
مع الشرع الکریم.
الخامس :االهتمام والعنایة بالجانب السری الخفی مثل االهتمام علی الجانب المادی الظاهری.
فهذه هی أسباب الدافعة والعوامل الباعثة التی جعلتنی أن أرغب الناس فی هذا الجانب من التفسير مثل ترغيبهم لظاهر القرآن.
 -۳أهمیة التفسیر االشاری
للتفسير اإلشاری (أو السلوکی) أهمية عظيمة نلخصها فی الجمالت التالية:
ألف :ا لتفسير اإلشاری کما یعرف من اسم هذا المصطلح ليس فی استطاعة کل واحد أن یستنبط المسائل الخفية والحکم المکنونة
من طيات اآلیات القرآنية الموافقه مع شرع هللا عزوجل إال من استأثرهم هللا عزوجل بالفهم الدقيق والعلم الغزیر العميق هذا
احسان من هللا و امتنان منه یفضل أخص عباده علی اآلخرین فی الفهم کما أختار هللا سيدنا عبد هللا بن عباس و خصه لفهم دقائق
الکتاب الکریم بين أوساط الصحابة و أهل بدر (ذلک فضل هللا یؤتيه من یشاء ،وهللا ذو الفضل العظيم).
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ب :لو تأملنا فی کتاب هللا العظيم ،لوجدنا آیات قرآنية کثيرة تدعوننا إلي التفکر والتدبر فی اآلفاق واألنفس ،کما یقول تعالی:
(سنریهم آیاتنا فی اآلفاق أو فی أنفسهم حتی یتبين لهم أنه الحق أولم یکف بربک أنه علی کل شئ قدیر) [فصلت ،]۵۳:و قوله
تعالی (أفال یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها) [القتال ]۲۴:و هذا التدبر ال یمکن الوصول اليه اال عن طریق اعمال العقل
والفکر فی الخلق والکون و من فکر و دبر فی اآلیات القرآنية أدرک غایة القرآن و أهدافها.
ج :کان صحابة رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فی أعلی درجة من التفکر والتدبر فی اآلیات واختصهم هللا عزوجل بهذه السجية
و ما کانو متساوین فی هذا التفکر والتد بر فمثال نجد سيدنا عمر رضی هللا عنه اذا خطر بباله شيئ أو فکر فی شئ و أحب أن
ینزل الوحی حسب ما یراه عمر مناسبا ،فاذا بالقرآن ینزل تائيدا لرأی عمر رضی هللا عنه و موافقا لما یراه و یسمی هذا الصنيع
بموافقات عمر رضی هللا عنه لکتاب هللا تعالی.
کذلک مواقف سيدنا أ بی بکر الصدیق تجاه مانعی الزکات والمرتدین امتاز بهذا الموقف الحق بين الصحابة و هو موقف مأخوذ
من التدبر فی کتاب هللا الموافق مع شرع هللا الکریم.
فما دمنا المکلفين بالتفکر والتدبر فی اآلیات القرآنية ندعو الناس و طالب العلم والعلماء إلي هذه السياسة الشرعية ،سياسة التدبر
والتفکر فی القرآن الکریم.
 -۴مشروعیة التفسیر االشاری
نرید أن ألقی ضوأ علی مشروعية هذا اللون من التفسير ،لعل یخطر ببال بعض الناس أن التفسير اإلشاری لم یظهر إال بعد نشأة
الفرق المتصوفة ،و ذیوع منهجهم ،لکن األمر ليس کذلک و ليس هو شيئا جدیدا ،بل هو تفسير معروف عند نزول الوحی علی
نبينا محمد صلی هللا عليه وسلم أشار إليه القرآن فی اآلیات القرآنية التالية:
 -۱یقول تعالی( :فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا) [النساء]7۷:
 -۲و قوله تعالی( :أفال یتدبرون القرآن ،و لو کان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا کثيرا) [النساء]۷۲:
 -۳و قوله تعالی( :أفال یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها) [محمد]۲۴:
اآلیات المذکورة الفوق ال تعنی بأنهم ال یعرفون ما تحتمله هذه اآلیات من المعانی والمفاهيم بل هم کانوا عربا یعرفون اللغة
العربية و ما فيها من المصطلحات واألمثلة الرائجة ،لکن المراد من هذا عدم التفکر والتدبر و عدم معرفة مراد هللا تعالی ،فالقرآن
یدعوهم إلي مقصوده تعالی و هذا المقصود هو الباطن الخفی السری الذی لم یصل اليه عقولهم.
مشروعیة التفسیر اإلشاری فی سنة نبینا محمد صلی هللا علیه وسلم :لو راجعنا سنة محمد صلی هللا عليه وسلم لوجدنا إشارات
واضحة تستنبط منها جواز تفسير اإلشاری أو الفيضی و ذلک فيما یلی:
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 -۱عن ابن مسعود رضی هللا عنه قال :قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أنزل القرآن علی سبعة أحرف ،لکل آیة منه ظهر و
بطن و حد و مطلع.۷
 -۲عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أنه قال :القرآن تحت العرش له ظهر و بطن یحاج العباد)9
 -۳روی عن ابن مسعود أنه قال( :من أراد علم األولين واآلخرین فاليثور القرآن)( ۱0أی یبحث معانيه)
قال االمام الزرکشی فی تأویل هذا الحدیث (اال و لها ظهر و بطن ،و لکل حرف حد و لکل حد مطلع) أربعة أقوال و هی فيما
یلی:
ألف :قال الحسن انک اذا بحثت عن باطنها و قسمته علی ظاهرها وقفت علی معناها.
ب :یقول أبو عبيد ان القصص ظاهرها االخبار بهالک األولين و باطنها عظة لآلخرین.
ج :روی عن ابن مسعود رضی هللا عنه أنه ما من آیة إال عمل بها قوم و لها قوم سيعملون بها.
د :قال بعض الفقهاء أن ظاهرها لفظها و باطنها تأویلها.
و معنی قوله عليه السالم (لکل حرف حد) أی لکل حرف معنا ینتهی اليه أو بعبارة أخری لکل حرف منتهی فيما أراد هللا تعالی،
أو قيل لکل حرف مقدار من الثواب والعقاب.
و معنی قوله عليه السالم (و لکل حد مطلع) أی لکل غامض من المعانی واألحکام مطلع یتوصل إلي معرفته و یوقفه علی المراد
به ،و قيل لکل ما یستحقه من الثواب والعقاب مطلع عليه فی اآلخرة و یراه عند المجازاة.۱۱
قال أبو الدرداء رضی هللا عنه (ال یفقه الرجل حتی یجعل القرآن وجوها).
و قد قال بعض العلماء (لکل آیة ستون ألف فهم و ما بقی من فهمها أکثر ،و قال آخر :القرآن یحوی سبعة و سبعين ألف علما و
مأتی علم)

۱۲

و روی عن اإلمام الکاظم فی تفسير قول (الظاهر والباطن)...فجميع ما حرم هللا فی الکتاب هو ظاهر والباطن من ذلک أئمة
الجور ۱۳.یقول صاحب کتاب النهایة فی غریب األثر (أراد بالظهر بيانه و بالبطن ما أحتيج إلي تفسيره) ۱4و قال (قيل ظهرها
لفظها و بطنها معناها) و قيل أراد بالظهر مع ظهر تأویله و عرف معناه و بالبطن ما بطن تفسيره ۱5و قال أراد بظهر ما ظهر
بيانه و بالبطن ما أحتيج إلي تفسيره و قيل ظهرها لفظها و بطنها معناها.

۱6

أما تفسير الظاهر والباطن عند أهل اللغة فهی فيما یلی:
ألف :یقول أبن منظور األفریقی فی کتابه لسان العرب أراد بالظهر مع ظهر بيانه و بالبطن ما أحتيج إلي تفسيره.
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ب :و قال صاحب القاموس المحيط معنی قوله (لکل حد مطلع) أی مصعد یصعد إليه من معرفة علمه.
ج :و قيل الظهر الحدیث والخبر والبطن ما فيه من الوعظ والتحذیر والتشبيه والمطلع.

۱۷

۱9

 -۵شروط قبول التفسیر االشاری
بعد ما عرفنا معنی ظاهر القران و باطنه فنقول کل ما ال یمکن فهم القرآن اال به فهو شامل تحت الظاهر فالمسائل البيانية والبالغية
ال مخلص لها عن ظاهر القرآن ،لکن هذا الظاهر یجب أن یکون موافقا مع قواعد اللغة العربية و أصولها و اذا کان مخالفا لقواعد
اللغة العربية فال یقبل منه فی تفسير القرآن أیا کان المفسر؟
أما الباطن فال یکفی فيه موافقته مع قواعد اللغة العربية بل البد فيه من نور یختص هللا به من یشاء من عباده ،و یقذفه فی روعه
بحيث یکون بصيرا سليم الفکر ،والتفسير الباطن (االشاری) ليس خارجا عن مدلول اآلیات القرآنية و کلماتها ،لذلک وضع
العلماء شروطا لقبول التفسير اإلشاری فاذا و جدت تلک الشروط فی التفسير من التفاسير االشاریة یقبل و اال فال یقبل منهم بل
یرفض اذا لم یتوفر فيه شروط القبول و إليک هذه الشروط فيما یأتي:
أوال  :أن یکون التفسير اإلشاری موافقا مع الظاهر الثابت فی اللغة العربية و مقاصدها ،ألن القرآن باللغة العربية فال یقبل فی
تفسير ما ال تحتمله اللغة العربية.
ثانیا :أن یکون للتفسير اإلشاری شاهد ،نصا أو ظاهرا فی مکان آخر دون معارض له .و ان لم یکن له شاهد ،أو کان له معارض
فی موضع آخر ،فانه تعبير الدعوی دون دليل ،والدعوی المجردة عن الدليل ال تقبل باتفاق الفقهاء.

۲0

ثالثا :أن ال یکون هذا اللون من التفسير اإلشاری معارضا لظاهر من النظم القرآنی راویا أن یکون له شاهد فی الشرع یؤیده.
رابعا :أن ال یکون له مانع (معارض) شرعی او عقلی.
خامسا  :أن ال یدعی بأن التفسير اإلشاری هو المطلوب وحده دون غيره من التفسير الظاهری بل ال بد من االعتراف بالظاهر
أوال ثم تتبع الحکم الخفية السریة فی طيات الکتاب الکریم فمن إدعی فهم اسرار القرآن الخفية قبل أحکام التفسير الظاهر فهو
کمن ادعی الوصول (البلوغ) إلي وسط البيت أو صدره دون مجاوزة الباب (قبل أن یجاوز الباب) و هذا ال یمکن الوصول اليه.
اذا توفرت هذه الشروط ،فی التفسير اإلشاری یقبل ،و معنی قوله یقبل (أو مقبوال) عدم رفضه ال وجوب األخذ (أو العمل به) أما
عدم رفضه فألنه غير مناف (مخالف) لظاهر القرآن أما عدم وجوب األخذ (أو العمل به) فألنه من قبيل الوجدانيات والوجدانيات
ال تنبثق أو ال تقوم علی دليل و ال تستند إلي بر هان و انما هو أمر وجدانی یجده الصوفی فی نفسه ،والسر بينه و بين ربه تعالی
فله أن یأخذ به و یعمل علی مقتضاه دون أن یلزم به اآلخرین.
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 -۶الکتابات السابقة (المؤلفات فی التفسیر االشاری)
کتب المفسرون الذین یعلون بهذا اللون من التفسير اإلشاری تفاسيرا معروفة و اليک نبذة من هذه التفاسير مع نماذجهم العملية
(التطبيقية فی التفسير اإلشاری)
أوال :تفسیر القرآن العظیم لتستری
التعریف بمؤلفه فی السطور :هو أبو محمد سهل بن عبد هللا بن یونس بن عيسی بن عبد هللا التستری نزیل البصرة المتوفی سنة
 .۲۷۳کان من أشهر العارفين و کبارهم و لم یکن لهم نذیرا فی الورع و لم یتعرض لتفسير القرآن کله ،بل تکلم عن آیات محدودة
لکل سورة جمع افاداة الشيخ أبو بکر بن محمد البلدی فی مجلد واحد صغير الحجم .تکلم فی مقدمة تفسيره عن معنی الظاهر
والباطن.
نموذج من تفسیره :یقول فی سورة األعراف عند تفسير قوله تعالی( :واتخذ قوم موسی من بعده من حلييهم عجال جسدا له خوار)
[األعراف( ] ۱۴9:عجل کل انسان ما أقبل عليه فأعرض به عن هللا تعالی من أهل و ولد و ال یتخلص من ذلک اال بعد افناء
جميع حظوظه من أسباب کما لم یتخلص عبدة العجل من عبادته اال بعد قتل النفوس.

۲۲

تکلم الشيخ هنا عن العجل و معناه قائال( :العجل هو کل ما ألهاک عن هللا و شغلک عن عبادة هللا و طاعته کأهل و ولد و أشار
إلي التلخص من عبادة هذا العجل بافناء جميع حظوظه ،کما تخلص عبدة العجل من عبادته بقتل النفوس)

۲۳

لو تأملنا في التفسير اإلشاری لهذه اآلیة فليس بعيدا من معنی الظاهر واآلیة تحمل هذا المفهوم اإلشاری الذی تحدث عنه االمام
التستری.
ثانیا :حقائق التفسیر للسلمی
التعریف بمؤلفه :هو أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسی األزدی السلمی المتوفی  ۱۴۱۲هو من مولد خرآسان و کان له
اليد الطولی فی التصوف و کذلک له خبرة طيبة فی الحدیث و علومه أما التفسير فکتبه فی مجلد واحد کبير الحجم یستوعب جميع
سور القرآن لکنه ال یفسر کل اآلیات بل یتکلم عن بعضها و ال یتعرض فيه لظاهر القرآن بل یرکز علی التفسير اإلشاری فقط.
نموذج من تفسیره :یقول السلمی فی تفسير قوله تعالی فی اآلیتين لسورة االنفطار( :ان األبرار لفی نعيم و ان الفجار لفی جحيم)،
(قال جعفر (النعيم) المعرفة والمشاهدة و (الجحيم) النفوس ،فان لها نيران تتقد.)۲4
فتفسيره لهاتين اآلیتين ليس بعيدا من ظاهر القرآن لذلک یقبل عند العلماء.
ثالثا :عرائس البيان فی حقائق القرآن (ألبی محمد الشيرازی)
التعریف بمؤلف هذا التفسیر :هو أبو محمد روز بهان بن أبی النصر الشيرازی الصوفی المتوفی سنة ( )۶۶۶ه ق.
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رکز المصنف فی تفسيره علی طریقة واحدة ،و هی التفسير االشاری ،و لکنه لم ینکر التفسير الظاهر المعلوم لکتاب هللا تعالی.
و تفسير هذا مطبوع فی جزءین جمع فی مجلد کبير واحد.

۲5

نموذج من تفسیره :یقول فی تفسير قوله تعالی (ليس علی الضعفاء و ال علی المرضی و ال علی الذین ال یجدون ما ینفقون
حرج) [التوبة( ] 9۱:وصف هللا تعالی زمرة أهل المراقبات و مجالس المحاضرات والهائمين فی المشاهدات والمستغرقين فی
بحار األزليات الذین انحلوا جسومهم بالمجاهدات و أمرضوا نفوسهم بالریاضيات ،و أذابو قلوبهم بدوام الذکر و جوالنها فی
الفکر...و أبقاهم فی مجلس االنس و ریاض االیقان ،و قال( :ليس علی الضعفاء) یعنی الذین أضعفهم حمل أوقار المحبة (و ال
علی المرضی) الذین أمرضهم مرارة الصبابات (و ال علی الذین الیجدون ما ینفقون) الذین یتجردون عن األکوان بتجرید التوحيد
و حقائق التفرید (حرج) عتاب من جهة العبودیة والمجاهدة ألنهم مقتولون بسيف المحبة ،مطروحون بباب الوصلة...و فقرهم من
حسن الرضا)

۲6

فتفسير هذه اآلیة المذکورة الفوق ال یخالف أصول التفسير عند المفسرین بل هو تفسيریستنبط من ظاهر اآلیة و ما تحتویها هذه
اآلیة من المفاهيم االشاریة الموجودة فی مفهوم هذه اآلیة.
رابعا :التأویالت النجمیة لنجم الدین دایة و عالء الدولة السمناني
ألف هذا التفسير الشيخان ،هما نجم الدین أبو بکر بن عبد هللا بن محمد المعروف بالدایة المتوفی سنة ( ۶۵۴ه ق) و عالء الدولة
السمنانی.
کان یقيم نجم الدین أول مرة بخوارزم ثم خرج منها إلي الروم ،أیام حروب جنکيز خان أما عالء الدولة فهو أحمد بن محمد بن
أحمد بن محمد السمنانی الملقب بعالء الدولة کان یسکن فی تبریز المتعلق بجغرافية إیران و بغداد و توفی سنة ( 7۳۶ه ق).
ی قع هذا التفسير فی خمس مجلدات کتب نجم الدین الدایة أربع مجلدات إلي سورة الذاریات عند قوله تعالی (وباألسحار هم
یستغفرون) ثم توفی و لم یکمله ،فجاء الشيخ عالء الدولة السمناني و أکمل المجلد الخامس و جعله تتمة لکتاب نجم الدین دایة فی
خمسة مجلدات.

۲7

نموذج من تفسیر التأویالت النجمیة  :یقول فی تفسير سورة التوبة عند قوله تعالی( :یأیها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من
الکفار وليجدوا فيکم غلظة ،واعلموا أن هللا من المتقين)[التوبة]۱۲۳:
(أی جاهدوا کفار النفس و صفاتها بمخالفة هواها صفاتها و تبدیلها و حملها علی طاعة هللا والمجاهدة فی سبيله ،فانها تحجبک
عن هللا - ،و ليجدوا فيکم غلظة -أی عزیمة صادقة فی فناءها لترک شهواتها و لذاتها ،و مستحسناتها و منازعاتها فی هواها ،و
حملها علی المتابعة فی طلب الحق -واعلموا أن هللا مع المتقين -بجذبة الوصول ليتقوا به عما سواه کما یتقی المرأ بترسه عن
النشاب والرمح والسيف)
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و من تأویالت السمنانی :یقول فی تفسير سورة الشمس عند قوله تعالی( :کذبت ثمود بطغواها ،اذانبعث أشقاها ،فقال لهم رسول
هللا ناقة هللا و سقياها ،فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها)
(یعنی اذا انبعثت اللطيفة و أسرعت إلي الطاغية انبعث أشقی قوی النفس علی إثر اللطيفة الصالحة ليعقر ناقة شوقها – فقال لهم
رسول هللا -ای اللطيفة – ناقة هللا و سقياها – أی احذروا عقر ناقة الشوق و شربها من عين ذکر -فکذبوه فعقروها – بتکذیبهم
صالح اللطيفة النفسية و عقروا ناقة الشوق – فدمدم عليهم ربهم بذنبهم  -أی أهلکهم هللا – فسواها – أی عمهم بذلک العذاب  -و
ال یخاف – قوی العاقرة فی عقر ناقة الشوق عاقبة األمر فأهلکهم بطغيانهم لرسوله و تکذیبهم ایاه).۲9
لو وضعنا هذا التأویل المنقول من هذا المفسر فی ميزان الشرع یقبل منه ،ألنه ليس مخالفا ألصول الشرع الثابتة.
خامسا :التفسیر منسوب ألبن عربی  :طبع هذا التفسير علی هامش عرائس البيان فی حقائق القرآن فی مجلدین ألبی نصر
الشيرازی الصوفی ،و تحدثنا عنه آنفا .اختلف أقوال الناس فی نسبة هذا التفسير ألبن عربی یصدق البعض بأنه من کالم ابن
عربی واآلخرون ال یصدقون هذه النسبة البن عربی ،بل یقولون هو من عمل عبد الرزاق القاشانی نسب ألبن عربی لشهرته بين
أوساط الناس.
أما المؤلف المنسوب اليه هذا التفسير فهو أبو بکر محی الدین علی بن أحمد بن عبد هللا األندلسی المعروف بإبن عربی خرج إلي
مشارق األرض و مغاربها ثم استقر فی دمشق و توفی بها سنة ( )۶۳۷ه ق.
نموذج من تفسیر إبن عربی :یقول فی تفسير قوله تعالی( :ان هللا فالق الحب والنوی) [األنعام]9۵:
أی (ان هللا فالق حبة القلب بنور الروح عن العلوم والمعارف و نور النفس بنور القلب عن األخالق والمکارم ،و یخرج حی القلب
عن ميت النفس تارة باستيالء نور الروح عليها و مخرج ميت النفس عن حی القلب أخری باقباله عليهاواستيالء الهواء و صفات
النفس عليه ذلکم هللا القادر علی تقليب أحوالکم ،و تقليبکم فی أطوارکم فأنی تصرفون إلي غيره.

۳0

لو تأملنا فی تفسير ابن عربی لهذه اآلیة فانه فسر (الحب) بحبة القلب و قال –فالق – حبة القلب و أخرج القلب الحی عن نفس
الميت و یخرج نفس الميت من القلب الحی ،ذلک القادر علی تقليب أحوالکم هو هللا فأین تذهبون إلي غيره ،فهذا التأویل فی تفسير
اآلیة الفوق یتمشی مع أصول الشرع ،و ليس مخالفا له .اذا یقبل عند المفسرین.
سادسا :التفسیر األلوسی :تکلم االمام ألوسی عن التفسير اإلشاری فهو بعد فراغه من الکالم عما یتعلق الظاهر اآلیات لذلک عد
بعض العلماء تفسيره ضمن قائمة التفاسير االشاریة ،کما ذکر تفسير النيسابوری فی ضمنها ،لکنه لم یکن الجانب اإلشاری من
أهم أهداف هذا التفسير ،لذلک جعله البعض ضمن التفسير بالرأی المحمود.
نموذج من تفسیر األلوسی  :یقول فی تفسير قوله تعالی( :هو األول واآلخر والظاهر والباطن) [الحدید ]۵:مشيرا إلي التفسير
اإلشاری قائال( :و عن بعض المتصوفة أهل وحدة الوجود أن المراد بقوله تعالی  -هو األول واألخر أنه ال موجود غيره تعالی،
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اذ کل ما یتصور موجودا فهو اما أول و آخر أو ظاهر أو باطن فاذا کان هللا هو األول واآلخر والظاهر والباطن ال غيره ،کان
کل ما یتصور موجودا هو سبحانه ال غيره)

۳۱

قلنا آنفا أن االمام األلوسی بعد تفسير (الظاهر) و ما یتعلق به یشير إلي التفسير االشاری ،لکنه ال یجعل جل همه التفسير اإلشاری،
لذلك یقبل منه هذا اللون من التفسير اإلشاری.

اإلستنتاج
أرید أن ألفت أنظار القراء الکرام فی آخر هذا المقال إلی أهم اإلستنتاجات التی وصلت اليها من خالل هذا المقال و هی کاآلتي:
ال یخفی من أحد أن الهدف الرئيسي من هذا المقال هو بيان مفهوم التفسير اإلشاري وأهميته و جوازه وبعض الشروط لصحة هذا
النوع من التفسير .فالتفسير اإلشاري هو تأویل آیات القرآن الکریم علی خالف ما یظهر منها فی إشارات خفية تظهر ألرباب
السلوک و یمکن التطبيق بينها و بين الظاهر المراد .قلنا فی األسباب الدافعة حول التفسير االشاري بأن الناس یهتمون بالظاهر
ال مادی دون العنایة بالمسائل الخفية السریة حتی أن وصل األمر إلي حد یعتقد البعض کأن القرآن هو المفهوم الظاهر فقط و
ینکرون عن المفاهيم المخفية التی تستنبط من طياتها .و یكفي ألهمية التفسير اإلشاري بأن کتاب هللا عزوجل یرکز علی التفکر
والتدبر فی خلق هللا عزوجل کما قال سبحانه و تعالی (أفال یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها) [القتال ]۲۴:و هذا التدبر ال
یمکن الوصول اليه اال عن طریق اعمال العقل والفکر فی الخلق والکون و من فکر و دبر فی اآلیات القرآنية أدرک غایة القرآن
و أهدافه .بعد بيان أهمية هذا اللون من التفسير ألقين ا ضوءا علی مشروعيته فی األیات القرآنية و سنة نبينا محمد صلی هللا عليه
وسلم .کما یقول سبحانه و تعالی( :فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا) [النساء ]7۷:فالقرآن یدعو الناس إلي مقصوده
تعالی و هذا المقصود هو الباطن الخفی السری الذی لم یصل اليه عقولهم .و هکذا ذکرنا بعض األحادیث و وجدنا إشارات واضحة
تستنبط منها جواز ال تفسير اإلشاري .فی األخير زودنا هذا المقال و أتممناه بتقدیم بعض النماذج التطبيقية لهذا اللون من التفسير
فی بعض التفاسير المشهورة .و صلی هللا تعالی علی نبينا محمد.
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المصادر والمراجع
ابن األثير ،مجد الدین أبی السعادات ،النهایة فی غریب الحدیث واألثر ،دار الکتب العلمية ،بيروت لبنان
ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ،ابن حبان ،مؤسسة الرسالة
أبو یعلی ،أحمد بن علی أبو یعلی ،مسند أبی یعلی ،دمشق
أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل ،دار صادر ،بيروت ،محقق شعيب األرنووط ،مؤسسة الرسالة
األقویقی ،محمد بن مکرم بن علی أبو الفضل جمال الدی ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت
األلباني ،محمد ناصر الدین ،سلسلة األحادیث الضعيفة
األلباني ،محمد ناصر الدین ،ضعيف الجامع الصغير
األلوسی ،شهاب الدین محمود بن عبد هللا ،روح المعانی فی تفسير القرآن و سبع المثانی
األندلسی ،أبو حيان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف ،البحر المحيط ،المحقق ،صدقی جميل دار الفکر ،بيروت
آبادی ،القاموس المحيط
التستری ،أبو محمد سهل بن عبد هللا ،تفسير القرآن العظيم ،دار الکتب العلمية  ،بيروت الطبعة األولی
دایة ،نجم الدین ،التأویالت النجمية ،دار الکتب العلمية ،بيروت
الذهبی ،محمد حسين ،التفسير والمفسرون
الزبيدی ،محمد بن محمد عبد الرزاق ،تاج العروس من جواهر القاموس ،الناشر :مواقع الوراق
الزرکشی ،بدر الدین محمد بن عبد هللا ،البرهان فی علوم القرآن ،المحقق أبو الفضل ابراهيم دار المعرفة ،بيروت
السلمی ،أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسی األزدی ،حقائق التفسير ،الطبعة األولی  ،۲00۱تحقيق سيد عمران ،دار
الکتب العلمية ،بيروت
الطبرانی ،سليمان بن أحمد ،معجم الکبير ،تحقيق حمدی بن عبد المجيد ۱9۷۳
عرائس البيان فی حقائق القرآن ،دار الکتب العلمية ،بيروت۱97۱ ،
الهندی ،عالء الدین علی بن حسام الدین ،کنز العمال فی سنن األقوال ،المحقق بکری حيانی ،مؤسسة الرسالة
الهيثمی ،نور الدین علی ابن أبی بکر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،بيروت۱9۷۷ ،

الهوامش
 -۱لسان العرب ( )۵۵/۵و القاموس المحيط ()۲۱7/۲
 :۲معجم الرائد ( )۱۳9/۱بيروت ۱9۷۱
 :۳التفسير والمفسرون ()۵/۱
 :4البحر المحيط ()۲۱/۱
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 :5البرهان فی علوم القرآن ()۱۱/۱
 :6التفسير والمفسرون ()۱۳۱۲/۴
 :7التفسير والمفسرون ()۱۳۱۳/۴
 :۷مسند أحمد بن حنبل ( )۴۴۵/۱و ابن حبان ( )۲۷۷/۱و قال اسناده صحيح و رواه أبو یعلی أحمد الموصلی ( )۲7۷/9و
قال اسناده صحيح.
 :9سلسلة األحادیث الضعيفة ( )۴۲۷/۱۱قال األلبانی ضعيف .صحيح و ضعيف الجامع الصغير ( )۲99/۳و کنز العمال
()۳۱۱/۳۱
 :۱0مجمع الزوائد و منبع الفوائد ( )79/7و معجم الکبير ()۱۳۵/9
 :۱۱البرهان فی علوم القرآن ()۱۶9/۲
 :۱۲البرهان فی علوم القرآن ()۱۶۶/۲
 :۱۳التفسير والمفسرون ()۱۴۳/۴
 :۱4النهایة فی غریب الحدیث واألثر ()۲۱/۱
 :۱5النهایة فی غریب الحدیث ()۴۴/۳
 :۱6النهایة فی غریب الحدیث واألثر ()۲۳7/۵
 :۱7لسان العرب ()۱0۵/7
 :۱۷القاموس المحيط ()۱۱۶/۴
 :۱9تاج العروس ()۳۱۳۴/۱
 :۲0التفسير والمفسرون ()۲۶۶/۲
 :۲۱التفسير والمفسرون ()۲۷0/۲
 :۲۲تفسير القرآن العظيم ألبو محمد سهل بن عبد هللا التستوری ( )۶7/۱دار الکتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولی
 :۲۳التفسير التستوری ()۶7/۱
 :۲4حقائق التفسير ()۳7۷/۱
 :۲5التفسير والمفسرون ()۲90/۲
 :۲6عرائس البيان فی حقائق القرآن ( ،)۳7 /۲دار الکتب العلمية ،بيروت۱97۱ ،
 :۲7التفسير والمفسرون ()۲9۱/۲
 :۲۷التأویالت النجمية لنجم الدین دایة ( )۲۱۲/۳دارالکتب العلمية ،بيروت
 :۲9التأویالت النجمية ()۳۱۵/۶
 :۳0تفسير ابن عربی ()۲۱۴/۱
 :۳۱روح المعانی فی تفسير القرآن و سبع المثانی لشهاب الدین محمود بن عبد هللا األلوسی ()۳0۳/۲0
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البحث التاسع والعشرون

أثر األلعاب التربوية في تحصيل الطلبة للصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المعلمين في
لواء سحاب
The effect of educational games on students ’achievement in the first three grades from
the teachers point of view in Sahab District

اعداد الباحثة :مريم علي حسن الدريدي
معلم صف  -وزارة التربية والتعليم – المملكة األردنية الهاشمية
Email: maryam.ali88118@gmail.com

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر األلعاب التربوية في تحصيل الطلبة للصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر
المعلمين في لواء سحاب ،ومعرفة إن كان هناك أثر في استخدام األلعاب التربوية على تحصيل الطلبة لدى طلبة المرحلة
األساسية األولى من وجهة نظر المعلمين في سحاب تعزى لمتغيرات( :الجنس ،سنوات الخبرة) ولإلجابة عن هذه األسئلة تم
بناء استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت على ( )26فقرة موزعة الى أربعة أبعاد.
وتكونت عينة الدراسة من ( )52من المعلمين في سحاب في العام الدراسي ( )5151-5102تم اختيارهم بطريقة
عشوائية ،وبعد جمع البيانات تم إدخالها إلى الحاسب لتعالج بواسطة البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعية ( )SPSSوقد
استخدمت النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار (ت) ،وقد كشفت نتائج الدراسة أن أثر استخدام األلعاب
التربوية في تحصيل طلبة المرحلة األساسية األولى من وجهة نظر المعلمين في سحاب كان مرتفعاً على جميع األبعاد حيث
كان مستوى االستجابة عليها (.)%02.91
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) في أثر استخدام األلعاب1.12 ≤α( كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
التربوية في تحصيل طلبة المرحلة األساسية األولى من وجهة نظر المعلمين في سحاب تعزى لمتغير الجنس على الدرجة
 وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية،)1.12( الكلية وعلى األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من
) في أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل طلبة المرحلة األساسية األولى في سحاب من1.12 ≤α( عند مستوى الداللة
 وبنا ًء عليه فقد،)1.12( وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اًكبر من
 االهتمام بكتاب دليل المعلم بحيث يشمل نماذجا ً من األلعاب التربوية وارشادات:خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات منها
 ألهميته في اكساب الطلبة، وضرورة استخدام األلعاب التربوية في تعليم المرحلة األساسية األولى،للمدرسين بكيفية استخدامها
.القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات وتنمية التفكير لديهم
. معلمي سحاب، المدارس األردنية، تحصيل طلبة الصفوف األساسية األولى، األلعاب التربوية:الكلمات المفتاحية

The effect of educational games on students ’achievement in the first three grades
From the teachers point of view in Sahab District

Abstract
This study aimed to identify the educational games and their impact on the achievement
of students in the first basic classes in Jordanian schools from the point of view of Sahab teachers,
and to know if there was an effect in the use of educational games on the achievement of students
among students of the first basic stage in the science topic from the viewpoint of teachers in
Sahab Attributed to the variables: (gender, years of experience). To answer these questions, a
questionnaire was built to collect data from the study sample, which included (26) items
distributed into four dimensions.
he study sample consisted of (25) teachers in Sahab in the academic year (2019-2020)
who were randomly chosen, and after data collection was entered into the computer for
processing by the Statistical Program for Social Sciences (SPSS) and we used the weighted
percentages and arithmetic means and the test (T)
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The study results revealed that the effect of the use of educational games on the achievement of
the first basic stage students in the science topic from the teachers point of view in Sahab was
high on all dimensions where the level of response to it was (79.80%).
The results also showed that there were no statistically significant differences at the level
of significance (α ≤ 0.05) in the impact of the use of educational games on the achievement of
students of the first basic stage in the science topic from the teachers ’point of view in a cloud
attributed to the gender variable on the total degree and on all dimensions where the level of
significance The values of (T) are greater than (0.05), and it was found that there were no
statistically significant differences at the level of significance (α≤ 0.05) in the impact of the use
of educational games on the achievement of the first basic stage students in Sahab from the
teachers point of view due to the variable of years of experience where the level was The
significance of the values of (P) is greater than (0.05), Accordingly, the study came out with
many recommendations, including: attention to the teacher's guide book, which includes
examples of educational games and instructions for teachers on how to use them, and the need to
use educational games in teaching the first basic stage, because of its importance in providing
students with the ability to solve problems, make decisions and develop thinking for them.

Key words: educational games, achievement of first-grade students, Jordanian schools, teachers
of clouds.
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مقدمة:
تعد الوسائل التعليمية من أسمى وأفضل الطرق للوصول إلى تعليم هادف وفعال ،وهي مرت بمرحلة طويلة وتطورت
إلى ما نشهده في هذه األيام من وسائل تعليمية حديثة متطورة ،فهي لها دور كبير في مجال التربية حيث تعمل على إثراء التعليم
بإضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج متميزة وبأساليبها المشرقة والجذابة ،كما أنها تعمل على استثارة اهتمام التلميذ وإشباع
حاجته للتعلم واشتراك جميع حواسه مما يؤدي إلى ترسيخ الخبرات التعليمية وبقائها في ذاكرته أكثر من الخبرة التي يتلقاها عن
طريق االستماع ومن هذه الوسائل التعليمية هي األلعاب التربوية التي تعتبر من أهم هذه الوسائل ،فاأللعاب التربوية تعمل على
تنمية القدرات العقلية للطالب والقدرات اللغوية والوجدانية فهي تعمل على القضاء على صفة الخجل لدى الطالب وتنمي مهاراته
االجتماعية بتواصله وتفاعله مع اآلخرين.
كما أنها تراعي الفروق الفردية لدى الطالب ،كما يمكننا التعرف إلى شخصية الطالب عن طريق اللعب حيث يخرج ما
بداخله من مشاعر وعواطف.
قد أجريت بحوث كثيرة حول أهمية وأثر األلعاب التربوية في تحقيق الطلبة للتعليم وأظهرت نتائج هذه البحوث أن
األلعاب التربوية تعد وسائل تعليمية فعالة وقوية التأثير في تغيير سلوك التعلم واتجاهاته بإكسابه معارف ومهارات دقيقة للطالب
يوجهها في واقع حياته العلمية ،ومن ثم تغيير في اتجاهاته نحو الوسائل التي يتفاعل معها ،واأللعاب التربوية متى أحسن
تخطيطها وتنظيمها واإلشراف عليها فستؤدي دوراً فعاالً في تنظيم التعليم ،وقد أثبتت الدراسات التربوية ،القيمة الكبيرة للعب
في اكتساب المعرفة ومهارات التواصل إليها إذا ما أحسن استغالله( .الزهوري)0229 ،
وقد اجتمعت الدراسات التي بحثت في تربية الطفل على أن تنمية المهارات وتطويرها لدى الطفل تكون عن طريق
استخدام األلعاب التربوية ،ولكنها في نفس الوقت تحتاج إلى التخطيط الجيد والتدرج في األنشطة المختلفة ،وانتقائها بدقة،
ومتابعة الطفل متابعة جيدة ،لذا يجب على معلمي المرحلة األساسية األولى أن يؤسسوا البيئة التعليمة بما يتفق مع الفلسفة
التعليمية والخصائص النمائية لألطفال وكما عليها أن تعي األدوار المنوطة بها عند استخدام اللعب مع األطفال في المدرسة،
ويجب أن تدرك الدور األساسي والجوهري للعب في حياة الطفل وفي نموه وتعليمه( .العناني.)5115 ،
الطفل حين يلعب يتعرض إلى مشاكل تتطلب منه أن يواجه مختلف الظواهر الطبيعية واالجتماعية ،وأثناء االستجابة
لهذه التحديات والمشاكل يعيد اكتشاف العالقات األساسية والمبادئ التي توصل اإلنسان الكتشافها عبر مسيرته البشرية ،فالطفال
حين يواجه مشكلة ما فهو يخطو خطوته األولى نحو التوصل الى فهم المعرفة واكتساب مهارة ما ،ويستند علم التربية الحديث
على هذه الحقيقة حيث يؤكد على أهمية استعمال اللعب في تدريب األطفال( .عزام)0292 ،

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في معرفة أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل المرحلة األساسية األولى في سحاب من وجهة
نظر المعلمين.
كما تهدف فيما إذا كان هناك أثر لمستوى تحصيل الطالب أثناء استخدام األلعاب التربوية في المرحلة األساسية األولى،
وضرورة معرفة أثر استخدام األلعاب التربوية في المرحلة األساسية األولى لتحسين مستوى األداء وأثرها على الطالب.
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أهمية الدراسة:
تمكن أهمية الدراسة في أنها تسعى لدراسة أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل طالب المرحلة األساسية األولى
من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في منطقة سحاب.
 تتميز هذه الدراسة في أنها تسعى للتعرف إلى أثر استخدام األلعاب التعليمة في تحصيل طلبة المرحلة األساسية األولىمن جهة نظر المعلمين.
 تحاول الدراسة تقديم إطار نظري حول مفهوم األلعاب التربوية. تيسر األلعاب التربوية للطلبة تعلم الكثير من المهارات واالتجاهات التي ال يمكن أن تتحقق لهم عن طريق الدراساتالنظرية وحدها.
 تقديم خالصة مفيدة لكل من المشرفين والمعلمين في لواء سحاب. -مساعدة المعلمين في إيجاد أساليب ووسائل مساعدة الطلبة في عملية التعليم.

أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 معرفة قدرة استخدام األلعاب التربوية في المرحلة األساسية األولى في سحاب. معرفة أثر استخدام األلعاب التعليمة في تحصيل طلبة المرحلة األساسية األولى من وجهة نظر المعلمين. التعرف على اتجاهات معلمي المرحلة األساسية األولى نحو استخدام األلعاب التربوية بمدارس سحاب. -معرفة مدي تفاعل الطالب مع األلعاب التربوية المستخدمة.

أسئلة الدراسة:
سعت هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية:
 ما أثر استخدام األلعاب التعليمة في تحصيل طلبة المرحلة األساسية األولى في سحاب من وجهة نظر المعلمين. هل هناك أثر لمتغيري (الجنس ،سنوات الخبرة) على استخدام األلعاب التربوية في تحصيل طلبة المرحلة األساسيةاألولى من وجهة نظر المعلمين.

فرضيات الدراسة:
 أثر الستخدام األلعاب التربوية في تحصيل طلبة المرحلة األساسية األولى من وجهة نظر المعلمين ايجابي. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.12≤αفي أثر الستخدام األلعاب التربوية في تحصيل طلبةالصفوف األساسية األولى في مدارس سحاب من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.12≤αفي أثر الستخدام األلعاب التربوية في تحصيل طلبةالصفوف األساسية األولى في مدارس سحاب من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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حدود الدراسة:
 البعد المكاني :أجريت هذه الدراسة على عينة من المعلمين في سحاب في المدارس األساسية األولى. البعد الزماني :طبقت هذه العينة في العام الدراسي ()5151-5102 -البعد البشري :اقتصرت هذه الدراسة على عينة عشوائية من المعلمين للمرحلة األساسية األولى في سحاب.

مصطلحات الدراسة:
 األلعاب التربوية :نشاط أو مجموعة من ألوان النشاط المنظم بين المتعلمين يمارسها المتعلم منفرداً أو في جماعة ،يؤدىفي حدود زمان ومكان معينين يحددها المعلم ،حسب قواعد وقوانين مقبولة موافق عليها بحرية من قبل من يمارسها،
تهدف إلى تحقيق غايات تربوية معينة ،ويرافق الممارسة عادة شيء من التوتر والترقب والبهجة واليقين"( .بلقيس،
.)5115
 مرحلة التعليم األساسي :هي إحدى مراحل التعليم اإللزامي ،وهي تتمثل في مرحلة التعليم االبتدائي التي تمتد من سن( )2-6سنوات ،وتقدم هذه المرحلة لألطفال اللغة األساسية (اللغة العربية) ،القراءة ،الكتابة ،الدين ،الحساب ،العلوم
االجتماعية باإلضافة إلى العلوم المختلفة والتربية الرياضية والموسيقى (ضحاوى.)5110 ،

الدراسات السابقة
دراسة نجم ( :)0222هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام األلعاب التربوية عند طلبة الصف السابع األساسي ،على
كل من تحصيلهم في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها .وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف السابع األساسي ،في المدارس
التابعة لوكالة الغوث الدولية في منطقة جنوب عمان والمنتظمين في مدارسهم للعام الدراسي 5111/0222م ،وبلغ حجم عينة
الدراسة ( )29طالباً من طالب الصف السابع األساسي ،في إحدى المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في منطقة جنوب
عمان ،وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية في التحصيل المباشر والمؤجل ،وفي االتجاهات.
دراسة دار ( :)0222هدفت هذه الدراسة التعرف إلى استخدام األلعاب التربوية في تدريس العلوم على تنمية
االتجاهات التعاونية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي من مرحلة التعليم األساسي ،استخدم الباحث المنهج التجريبي ،دليل
المعلم واأللعاب التربوية ومقياس االتجاهات التعاونية بجمهورية مصر العربية ،اختيرت العينة من التالميذ والتلميذات قوامها
( )00تلميذاً وتلميذة ،قسمت إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،درست المجموعة التجريبية وضابطة ،درست المجموعة
التجريبية الوحدتين المختارتين باستخدام األلعاب التربوية واألخرى درست باستخدام الوحدتين المحتارتين باستخدام الطريقة
العادية ،وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية:
وجود فروق ذات دالة احصائياً ،بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس
االتجاهات التعاونية في التعاون ،المساهمة – المساندة – التقدير – االتصال-الشعور بالمسئولية لصالح المجموعة التجريبية.
دراسة الحيلة ( :)0225بعنوان " األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجياً وتعليماً وعلمياً" ،هدفت هذه الدراسة
إلى استقصاء أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية المحو سبة والعادية في التحصيل المباشر والمؤجل لطالبات الصف الثاني
األساسي في وحدة الضرب في مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية .وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي وأعد أداة
الدراسة وهي اختبار لقياس التحصيل القبلي والبعدي المؤجل ثم التأكد من صدقه وثباته إذ معامل ثباته (.)1.92
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وتمثل مجتمع الدراسة بطالبات الصف الثاني األساسي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )06طالبة من طالبات الصف الثاني
األساسي تم توزيعهم عشوائيا في ثالث مجموعات تعلمت األولى منها وحدة الضرب باأللعاب المحو سبة بينما الثانية تعلمت
المادة نفسها باأللعاب العادية أما الثالثة فتعلمت وحدة الضرب بالطريقة التقليدية .وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )1.12≤αفي التحصيل المباشر والمؤجل تعزى إلى األلعاب التربوية الرياضية لصالح
الطالبات اللواتي تعلمن باأللعاب المحو سبة أوال والطالبات اللواتي باأللعاب العادية ثانيا مقارنة بالطالبات اللواتي تعلمن
بالطريقة التقليدية.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلمي المرحلة األساسية األولى في سحاب في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
(.)5151-5102

عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة ( )52من معلمي المرحلة األساسية األولى في سحاب في الفصل الدراسي األول من العام
الدراسي ( ،)5151-5102تم اختيارهم بطريقة عشوائية والجداول( ،)5( ،)0توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغيراتها المستقلة.
جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
التكرار

النسبة المئوية ()%

الجنس
ذكر

14

56.0

انثى

11

44.0

25

100.0

المجموع

جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة
التكرار

النسبة المئوية ()%

العمر
أقل من خمسة سنوات

5

20.0

من  6-10سنوات

3

12.0

أكثر من  10سنوات

17

68.0

المجموع

25

100.0

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.
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أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء تم بناء استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت
على اربعة أبعاد كما في الجدول رقم ()3
جدول رقم ( :)3فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

األبعاد

#
0

البعد األول

2

12-10

5

البعد الثاني

0

06-01

3

البعد الثالث

2

50-00

9

البعد الرابع

2

56-09

صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المختصين بالجامعات األردنية والمشرفين ،وأوصى بصالحيتها بعد جراء
التعديالت عليها وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها النهائية.

ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات االستبانة ()%96
وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ( ،)spssوقد استخدمت
النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة.

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤؤلال األول ال ي نص ؤ  :ما أثر استتتخدام األلعاب التربوية في تحصتتيل المرحلة األستتاستتية األولى في
سحاب من وجهة نظر المعلمين؟
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال ،استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من
مجاالت االستبانة.
وقد أعطي للفقرات ذات المضمون اإليجابي ( )2درجات عن كل إجابة (موافق جدا) ،و( )9درجات عن كل إجابة
(موافق) ،و( )3درجات عن كل إجابة (محايد) ،ودرجتان عن كل إجابة (معارض) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض
جدا) ،ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
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جدول رقم ( :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من %21

منخفضة جدا

من %22-%21

منخفضة

من %62- %61

متوسطة

من %02- %01

مرتفعة

من  %91فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداول ( )9 ،2،6،0النتائج ،ويبين الجدول ( )2خالصة النتائج
 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول (أهداف األلعاب التربوية)
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

0

األلعاب التربوية ذو أهمية تفوق أهمية الطريقة التقليدية

4.20

84

مرتفعة جدا

5

األلعاب التربوية تحسن العالقة بين المدرسة والطلبة.

4.32

86.4

مرتفعة جدا

3

بإمكان المعلم أن يحقق نجاحاً أكبر في التدريس باستخدام األلعاب التربوية

4.04

80.8

مرتفعة جدا

9

يقتصر استخدام األلعاب التربوية على بعض المواد االدبية

3.04

60.8

متوسطة

4.24

84.8

مرتفعة جدا

4.00

80

مرتفعة جدا

4.24

84.8

مرتفعة جدا

4.44

88.8

مرتفعة جدا

4.28

85.6

مرتفعة جدا

4.09

8218

مرتفعة جدا

#

2
6
0
9
2

الفقرات

تعمل األلعاب التربوية على تشويق الطالب وتنمية االستعداد لديه للتعلم
واكتساب المهارات الجديدة.
تسهم األلعاب التربوية في تعليم الطفل المهارات االجتماعية ،خاصة مهارة
اتخاذ القرار.
تساعد األلعاب التربوية على ترويض الجسم وتمرين عضالته وجهازه
العصبي.
تشعر األلعاب التربوية الطالب بالمتعة والبهجة والسرور.
تهيئ األلعاب التربوية الطالب للتكيف مع المستقبل من خالل االستجابات
الجديدة التي يقوم بها في لعبة.
الدرجة الكلية

*أقصى درجة للفقرة ( )2درجات
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يتبين من الجدول رقم ( )2السابق أن أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل المرحلة األساسية األولى في سحاب من
وجهة نظر المعلمين على البعد االول كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )2 ،9 ،0 ،6 ،2 ،3 ،5 ،0حيث كانت نسبتها المئوية
أكثر من ( )%91وكانت متوسطة على الفقرة ( )9حيث كانت نسبتها المئوية ( )%61.9وكانت النسبة المئوية لالستجابة على
الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية (.)%90.00
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (دور األلعاب التربوية في الجانب اإلبداعي بالنسبة للطالب)
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.28

85.6

مرتفعة جدا

4.28

85.6

مرتفعة جدا

05

توفر األلعاب التربوية للطالب روح المخاطرة والقبول بالتحديات.

4.04

80.8

مرتفعة جدا

03

تدريب الطالب على االستفادة من خامات البيئة وتطوير لعبة ما لألفضل.

4.24

84.8

مرتفعة جدا

4.08

81.6

مرتفعة جدا

02

حب التجريب والمحاولة لألفكار والحلول الجديدة ينمي االبداع.

4.24

84.8

مرتفعة جدا

06

يشجع المعلم طالبه على ابتكـار أفكـار جديدة.

4.24

84.8

مرتفعة جدا

4.20

84

مرتفعة جدا

الفقرات

#

تنمي األلعاب التربوية حب االستطالع واالستفسار والحماس المستمر

01

والمثابرة في حل المشكالت.
تؤثر األلعاب التربوية في قدرة الطالب على انتاج االفكار الجديدة

00

واإلبداعية.

تساعد األلعاب التربوية في تدريب الطالب على أداء وإتقان العمل بجهد

09

أقل ووقت أقصر.

الدرجة الكلية
*أقصى درجة للفقرة ( )2درجات

يتبين من الجدول رقم ( )6السابق أن أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل المرحلة األساسية األولى في سحاب من
وجهة نظر المعلمين على البعد الثاني كانت مرتفعة جدا على كافة الفقرات حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من ( )%91وكانت
النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية (.)%99
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 )3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (تكلفة األلعاب التربوية ومدى توافرها)
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

00

تتوفر األلعاب التربوية في السوق األردنية.

3.44

68.8

مرتفعة جدا

09

األلعاب التربوية المتوافرة تغطي كافة المقررات.

3.12

62.4

مرتفعة جدا

3.60

72

مرتفعة جدا

51

تحرص المدارس على توفير معظم األلعاب التربوية.

3.68

73.6

مرتفعة جدا

50

قلة اجهزة العرض الخاصة باأللعاب التربوية.

3.76

75.2

مرتفعة جدا

3.52

70.4

الفقرات

#

02

المستوى االقتصادي ودخل األسرة أحد األسباب التي تؤثر في مستوى
التحصيل الدراسي للطالب.

الدرجة الكلية

درجة االستجابة

مرتفعة جدا

*أقصى درجة للفقرة ( )2درجات
يتبين من الجدول رقم ( )0السابق أن أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل المرحلة األساسية األولى في سحاب من
وجهة نظر المعلمين على البعد الثالث كانت مرتفعة على الفقرات ( )50 ،51 ،02حيث كانت نسبتها المئوية من (-%01
)%02وكانت متوسطة على الفقرات ( )09 ،00حيث كانت نسبتها المئوية من ( )%62-%61وكانت النسبة المئوية لالستجابة
على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية ()%01.9
 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (دور المعلم في تطبيق األلعاب التربوية)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.12

82.4

مرتفعة جدا

4.08

81.6

مرتفعة جدا

59

يقدم المعلم المساعدة للطالب ويتدخل في الوقت المناسب.

4.24

84.8

مرتفعة جدا

52

يختار المعلم ألعاب هادفة تعليمية تربوية محددة وفي نفس الوقت ممتعة.

4.28

85.6

مرتفعة جدا

4.04

80.8

مرتفعة جدا

4.15

83.0

مرتفعة جدا

#

الفقرات

55

يجب على المعلم إجراء دراسة لأللعاب التربوية المتوفرة في بيئة الطالب.

53

56

يقوم المعلم بترتيب المجموعات الستخدام األلعاب التربوية وتحديد األدوار
لكل طالب.

تكون اللعبة التي اختارها المعلم مناسبة لقدرات وميول الطالب وقواعدها
واضحة.
الدرجة الكلية

*أقصى درجة للفقرة ( )2درجات
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يتبين من الجدول رقم ( )9السابق أن ما أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل المرحلة األساسية األولى في سحاب
من وجهة نظر المعلمين على البعد الرابع كانت مرتفعة جدا على كافة الفقرات حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من ()%91
وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية (.)% 93.1
 )5خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

0

البعد األول

4.09

81.77

مرتفعة جدا

5

البعد الثاني

4.20

84

مرتفعة جدا

3

البعد الثالث

3.52

70.4

مرتفعة

9

البعد الرابع

4.15

83.04

مرتفعة جدا

3.99

79.80

مرتفعة جدا

المجال

#

الدرجة الكلية

درجة االستجابة

*أقصى درجة للفقرة ( )2درجات
يتبين من الجدول رقم ( )2السابق أن أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل المرحلة األساسية األولى في سحاب من
وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة جدا على البعد األول والثاني والرابع حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من ( ،)%91وكانت
مرتفعة على البعد الثالث حيث كانت نسبتها المئوية ( )%01.9وكانت النسب بالنسبة لبعد (أهداف األلعاب التعليمية) مرتفعة
جداً بداللة النسبة المئوية( ،)%90.9وبالنسبة لبعد (دور األلعاب في الجانب االبداعي بالنسبة للطالب) فكانت مرتفعة جداً بداللة
النسبة المئوية ( ،)%99وبالنسبة لبعد (تكلفة األلعاب التعليمية ومدى توافرها) كانت مرتفعة بداللة النسبة المئوية (،)%.01.9
وبالنسبة لبعد(دور المعلم في تطبيق األلعاب التعليمية) كانت مرتفعة جداً بداللة النسبة المئوية ( ،)%93.19وبشكل عام فقد
كانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية ( ،)%02.91وهذا يتفق مع دراسة باتريس
بايندر التي تهدف الى االستفادة من االلعاب التعليمية كأداة إبداعية لتحسين تعلم العلوم لدى طالب المرحلة األساسية األولى.
ومن المالحظ أن قليل من الدراسات ركزت على تأثير االلعاب التعليمية على تحصيل طلبة المرحلة االساسية حيث
لوحظ ان الطالب يتأثرون ايجابيا بشكل كبير في فهم المفاهيم العلمية االساسية وارتفاع مستوى تحصيلهم وابداعهم.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسلال الثاني ال ي نص  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.12≤αفي أثر
استخدام األلعاب التربوية في تحصيل المرحلة األساسية األولى في سحاب من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات( :الجنس،
سنوات الخبرة).
وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول ( ،)00( ،)01نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )1.12≤αفي أثر استخدام
األلعاب التربوية في تحصيل المرحلة األساسية األولى في سحاب من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس
لفحص الفرضية تم استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )01يبين النتائج
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جدول رقم ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغير الجنس
األبعاد

#

الجنس

ذكر
البعد األول
0
انثى
ذكر
البعد الثاني
5
انثى
ذكر
البعد الثالث
3
انثى
ذكر
البعد الرابع
9
انثى
ذكر
الدرجة الكلية
انثى
*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()1.12

العدد

المتوسط

االنحراف

14
11
14
11
14
11
14
11
14
11

4.1984
3.9495
4.2143
4.1818
3.4429
3.6182
4.2429
4.0364
4.0246
3.9465

.36768
.25993
.38720
.38909
.33447
.67796
.32514
.34430
.22635
.33033

ت

مستوى الداللة*

1.980

.060

.208

.838

-.786-

.445

1.525

.142

.671

.512

يتبين من الجدول رقم ( )01السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.12 ≤αفي أثر
استخدام األلعاب التربوية في تحصيل المرحلة األساسية األولى في سحاب من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس على
الدرجة الكلية وعلى األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )1.12وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وترجع الباحثة ذلك الى تشابه آراء واهتمامات المعلمين والطلبة.
نتائج فحص الفرضؤية الثانية التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.12≤αفي أثر استخدام
األلعاب التربوية في تحصيل المرحلة األساسية األولى في سحاب من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )00يبين النتائج
جدول رقم ( :)22نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل المرحلة
األساسية األولى في سحاب من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة
األبعاد
البعد األول

البعد الثاني
البعد الثالث

625

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع مربعات
االنحراف
.170
2.644
2.815
.082
3.387
3.469
.051
6.189
6.240

درجات
الحرية
2
22
24
2
22
24
2
22
24

قيمة (ف)

مستوى
الداللة

متوسط
المربعات
.085
.120

.709

.503

.041
.154

.266

.769

.025
.281

.090

.914
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بين المجموعات
داخل المجموعات
البعد الرابع
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
الدرجة الكلية
المجموع
يتبين من الجدول رقم ( )00السابق

2
.274
22
2.548
24
2.822
2
.052
.026
.722
.330
.079
22
1.743
24
1.795
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.12≤αفي أثر
.137
.116

1.184

.325

استخدام األلعاب التربوية في تحصيل المرحلة األساسية األولى في سحاب من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة
حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اًكبر من ( )1.12وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وترجع الباحثة ذلك الى ارتفاع نسبة الوعي لدى المعلمين حول اهمية االلعاب التربوية وأهمية استخدامها ومدى تأثيرها
على تحصيل الطلبة وشخصياتهم وسلوكهم ومدى شعورهم بالبهجة والسرور لدى استخدامهم لأللعاب التربوية.

التوصيات:
 مراعاة واضعي المناهج للمرحلة األساسية األولى بأن تتضمن الكتب المدرسية كثيرا من األلعاب التربوية وأن يلتزمالمدرسون بها ويزيدون عليها ويبتكروا غيرها بما يتناسب مع بيئات التالميذ المختلفة.
 ال بد من أن تركز الجامعات على طرح مساقات جديدة تبحث كيفية تطوير واستخدام األلعاب التربوية. االهتمام بكتاب دليل المعلم بحيث يشمل نماذجا ً من األلعاب التربوية وارشادات للمدرسين بكيفية استخدامها. ضرورة استخدام األلعاب التربوية في تعليم المرحلة األساسية األولى ،ألهميته في تنمية التفكير لدى الطلبة وقدرتهمعلى حل المشكالت واتخاذ القرارات.
 اختيار ألعاب مسلية وممتعة للطالب ألن الطفل بطبعه يحب التسلية والمتعة. اقتراح على الباحثين أن يقوموا بالدراسة حول استخدام األلعاب التربوية في زيادة تحصيل الطلبة. عمل دورات متخصصة للمعلمين خاصة باأللعاب التربوية. توفير األدوات والمواد الخاصة باأللعاب التربوية. عقد مؤتمر على مستوى وزارة التربية والتعليم يستضيف مختصين في مجال األلعاب التربوية. اقتراح جائرة على مستوى الدولة للمعلم المتمكن من انتاج وتصميم أنشطة تربوية حديثة. االهتمام بمناسبة األلعاب للخصائص النمائية والمراحل العمرية لطلبة الصفوف األساسية األولى. -عمل برامج الكترونية وربطها بالمدارس لمساعدة المعلمين والطلبة.
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البحث الثالثون

المشهد السمعي البصري التونسي من عُيوب االحتكار إلى هنات التعدد
( التلفزيون مثاالا )
The Tunisian audiovisual landscape: from the defects of monopoly to the shortages of pluralism,
television as an example
اعداد الدكتور :صابر فريحه

كاتب صحفي ،باحث تونسي في علم اجتماع االتصال والميديا متعددة المنصات – تونس
Email: saber.assabahh@gmail.com

ملخص:
رغم أهمية التلفزيون كوسيط جماهيري قوي ظهر في الثلث األول من القرن العشرين ،فإنه مازال يحافظ على قوته وهيمنته ضمن كل
الوسائط المستجدة في حياة الجماهير واشباعاتهم ،وال سيما جمهور الشباب الذي يتعاطى مع الوسيط التلفزي عبر المحامل التكنواتصالية
الجديدة بأصنافها اإللكترونية كاللوحات اإللكترونية والهواتف الذكية بأجيالها ومختلف تطبيقات الميديا الجديدة ومنصات الميديا
االجتماعية .على أن متغيرات المشهد السمعي البصري وال سيما التلفزي منذ تأسيسه كمرفق حكومي رسمي زمن الدولة الوطنية بعد
االستقالل ،وانتهاء إلى مالمحه الجديدة كمرفق عمومي تنافسه قنوات تلفزية خاصة ،يغلب عليها الفوضى والتغرير بالجمهور
والالأخالقية والالمهنية ..في وقت تعجز الهيئة التعديلية االنتقالية القائمة عن زجر تطاول تلكم القنوات على الجمهور والتالعب بعقولها،
األمر الذي يقتضي التعجيل ببعث مشروع اتصالي تعليمي للتربية على الميديا ،وسد الفجوة اإلعالمية التي يتسبب فيها فراغ المشهد
اإلعالمي والتعليمي العربي من أية مبادرات إعالمية وتعليمية تأخذ في الحسبان حقوق النشء االتصالية واإلعالمية والثقافية ومراعاة
خصائصهم العمرية.
الكلمات المفتاحية :التلفزيون ،المشهد اإلعالمي ،التعددية اإلعالمية  ،أنظمة الميديا ،تعليم الميديا.
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The Tunisian audiovisual landscape: from the defects of monopoly to the shortages of
pluralism, television as an example
Written by Dr. Saber Friha

Journalist, Tunisian researcher on sociology of communication and cross-media - Tunisia

Abstract:
The television as a strong medium is still maintaining its domination despite the emerging media and
mass audiences, especially the young people dealing with it through the new technologies in their
electronic varieties such as electronic panels, smartphones, applications and social media platforms.
The variables of the audiovisual scene, especially television since its establishment as an official
government facility with the national state after independence, to its new features as a public facility
rivaled by private television channels dominated by chaos and deceit is challenging the transitional
amendment body because this latter is unable to control and stop the manipulative effects of TV which
requires the establishment of a communication project for education on media and bridging the media
gap( caused by the lack of the educational initiatives that take into account the rights of young people
to communication, media and cultural taking into account their age characteristics )

Keywords: TV / media scene / media pluralism / media systems / media education
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مقدمة
تؤكد مختلف الدراسات االجتماعية واالتصالية أن كل من التلفزيون والهاتف والسيارة تظل رغم تباعد أزمان اختراعها نسبيا من
''النواقل القوية'' ،بيد أن التلفزيون ومنذ ظهوره في العشرينات وبدايات بثه في منتصف الثالثينات يبقى بين كل الوسائط وبوصفه وسيطا
شاشويا يبقى األكثر تأقلما مع المتغيرات التكنواتصالية في عالم الوسائط ،فهو شديد التأثر باالبتكارات التكنولوجية من جهة وهو األبلغ
تأثيرا في الجماهير وصناعة الرأي العام وحشد اآلراء يسعى الفاعلون االجتماعيون وصناع القرار السياسي إلى السيطرة عليه وتوظيفه
خدمة لبرامجهم ومصالحهم وسياسياتهم  ،مع استخدامهما كأدوات للتوعية والتثقيف والتعليم والتنمية وترسيخ السياسات القائمة والدعاية
لألنظمة وأحزابها وإيديولوجياتها وسياساتها  .1ومن هذا المنطلق والحرص سعت الحكومات العربية إلى وضع محطات التلفزيون تحت
إشرافها المباشر بوصفها مرفقًا تنمويًا حكوميًا أوعامًا ،والزالت غالبها مرجع نظر الحكومات شكال ومضمونا وتمويال باعتبارها مرفقا
خدميا للشعب ،للتعليم والتثقيف والصحة والتوجيه واإلرشاد والدعاية.
لذلك ظلت السياسيات العامة بالبيئة العربية واألنظمة القائمة تحكم سيطرتها على المرفق السمعي البصري عموما والمشهد التلفزي
بالذات بجعله مرفقا حكوميا وأداة رسمية  .على أن المشهد السمعي البصري التونسي لم يشذ عن قاعدة احتكار الدولة الراعية للمرفق
اإلعالمي التلفزي وحتى اإلذاعي باعتبار أن اإلذاعة سابقة للتلفزة من حيث االختراع ،وأسبق في الظهور في البيئة اإلعالمية العربية
والتونسية ،بل وأسبق توظيفا من السلطة والساسة منذ الحقبة االستعمارية مرورا بالتأميم والتعريب والتونسة لهذه الوسائط منذ نشأة
الدولة الوطنية الفتية بعد الجالء االمبريالي.

 أهداف البحث:يهدف البحث إلى:
 إبراز أهمية التلفزيون كأحد أهم وسائل اإلعالم الجماهيري التي حافظت على موقعها ضمن أشكال ممارسة االتصال لدى الجمهوررغم المتغيرات التكنواتصالية الحاصلة زمن الثورة التكنولوجية الرابعة.
 التأكيد على أن التلفزيون مازال يستقطب اهتمام جماهير الناشئة التي باتت أكثر استخداما للوسائط الجديدة وذلك عبر التأقلم الحاصلعبر اإلحداثات الجديدة ومنصاتها الرقمية التي تستفيد من محامل شاشوية تتيح تقنيات الفيديو عند الطلب  video on demandeالتي
توفرها خدمات مواقع الفيديو وغيرها من المنصات االجتماعية.
 تحديد أهم المراحل التاريخية التي رافقت ظهور التلفزيون بالبيئة العربية كمرفق سمعي بصري حكومي ورسمي للدولة الوطنيةالمستقلة.
 تحديد المالمح العامة للمشهد السمعي البصري التونسي واإلطار القانوني المنظم له في ظل تشريع احتكاري لمنظومة إعالمية سلطويةتحت دواعي تنموية.

 -1الموسي (عصام سليمان) ،المدخل في االتصال الجماهيري ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،طبعة  6مزيدة ومنقحة ،9002 ،مكتبة الجامعة -الشارقة ،
إثراء للنشر والتوزيع-عمان – األردن ،ص .922
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 إجراء مسح تاريخي شامل ألشكال البث التلفزي التونسي واألجنبي العمومي والخاص بالفضاء التونسي .مع تسليط الضوء على أولتجربة للبث التلفزي المتخصص بالمشهد التلفزي التونسي وهي قناة  11للشباب وخصائصها ومميزاتها البرامجية والتقنية..
 عرض لمتغيرات المشهد التلفزي التونسي بعد الثورة وما رافقها من فوضى شاملة تنظيميا وممارسات مهنية واخالالت أخالقية بعدتحرير القطاع السمعي البصري وتكاثر القنوات التلفزية انبجاسًا وأفوال ،في ظل ضعف أداء الهيئة التعديلية  HAICAوعدم أو سوء
تطبيق مقرراتها وإجازاتها.

 أسئلة البحث:يطرح بحثنا األسئلة اإلشكالية والمنهجية التالية:
 ماهي ا لمسارات التاريخية التي رافقت ظهور التلفزيون في إحدى البيئات اإلعالمية العربية ( النموذج التونسي) ،ومدى تأثرها بالنظاماإلعالمي القائم انفتاحا وتضييقا ،احتكارا وتعددا؟
 أي أثر لتطورات المنظومة التشريعية اإلعالمية واالتصالية التونسية قبل الثورة وبعدها في تحرير مبادرات بعث القنوات التلفزيةومآالتها؟
 ماهي أهم خصائص التجربة التلفزية المتخصصة الوحيدة في المشهد التونسي (قناة  11للشباب) وخصائصها التقنية والبرامجية ومدىشبابيتها؟
 هل ضمن االنفتاح الكمي وتعدد القنوات بعد الثورة قيمة مضمونية وكيفية ترتقي إلى مستوى انتظارات الجمهور وإشباعاته؟ أي دور للهيئة التعديلية الدستورية القادمة (هيئة السمعي البصري) في إحكام تنظيم القطاع السمعي البصري وتنقيته من الفضىاألخالقية واإلخالالت القانونية تحت غطاء التعددية وتحرر المبادرة اإلعالمية في تونس الجديدة؟

 أهمية البحث:يستلهم البحث تميزه من إجرائه ألول مسح تاريخي لحضور التلفاز في المشهد اإلعالمي التونسي مع تسليطه الضوء على أهم الفواعل
التاريخية والقانونية التي حددت مالمح ذلك المشهد بين السيادية الوطنية والتبعية األجنبية .كما أن الدراسة فصلت البحث في خصائص
أول تجربة تلفزية متخصصة ؤموجهة إلى جماهير الناشئة التونسية رغم أنها نشأت في ضوء نظام إعالمي احتكاري وسلطوي ورسمي.
كما أن الدراسة تولت التنبيه إلى أن المشهد التلفزي التونسي الجديد بعد الثورة رغم تعدديته ال يقل مخاطر على جمهور المشاهدين في
ظل اإلخالالت القانونية واألخالقي ة مع غياب نوايا صادقة وصريحة لسد ثغرات تعليمية تونسية لمناهج التربية على الميديا في المنظومة
التعليمية التونسية ،وافتقار المشهد من أي وعاء سمعي بصري يأخذ في الحسبان حقوق النائشة اإلعالمية واالتصالية والثقافية
وخصائصها العمرية.
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 -1في أهمية التلفزيون:
لقد أحدث التلفزيون ثورة اجتماعية ومعرفية وثقافية متعددة األبعاد ،غير أنه قوبل بالنقد واالعتراض من البعض حتى قيل عنه "إنه
أفيون الشعوب" ،و اعتبر البعض أنه ليس سوى شاشة خادعة تخدر عقول الناس فيحملقون فيها كالمأخوذين وال يتبادلون فيما بينهم سوى
الكلمات التي تدعو إليها الضرورة الملحمة فينعدم التواصل بينهم .إال أن أخر من الباحثين رأو في التلفزيون أنه "قوة تعليمية
وديمقراطية عظيمة فهو يعلم الشعب ما يجري في العالم ويطلعه على أحداث بالده" .1
ومن هذا المنطلق يميز الدكتور المنصف الشنوفي التلفزيون على بقية الوسائط األخرى بأنه أبلغ في التأثير والتوجيه باعتبار تملكه
لحاستين من حواس اإلنسان وهما السمع والبصر ،بتقدير أن الصورة أعمق في اإلقناع وأبعد جاذبية في كيان المستهلك التلفزي .إن
التلفزيون كوسيلة اتصال بالغ التنوع ،ال يخاطب العين أو األذن فقط ،وال ينحصر على العقل والوجدان ..بل يخاطب الشعور والعاطفة
والغرائز ويسترجع صور الماضي والخبرات القديمة فيسيطر على قلوب الجماهير ويجتذب انتباههم ..والتلفزيون ال يقف عند حدود
جغرافية وثقافية أو سياسية محددة بل يتخطاها حتى يصل لكل المجتمعات ويربط بعضها ببعض" .3
إن خصائص االنتشار والتأثير الواسع على قطاعات الجماهير المستهدفة تجعل من "التلفزيون" في حد ذاته "سلطة" توجيه لدى من بيده
سلطة القرار ،أو باألحرى قرار لسلطة .ذلك أن طبيعة االتصال التلفزيوني وبثه المباشر وصورته التي تشد األبصار باإلبهار يزداد
إغراؤها بتقنيات الرقمنة في األل وان والصوت ،والفورية للبث عبر األقمار الصناعية .كل ذلك يفرض حتما سلطة التلقي بدل فعالية
الحضور .كما يفرض اتصاال مباشرا بين المشاهد والحدث دون التغافل عن التأثيرات النفسية .والمالحظ بالخصوص أنه كان لظهور
التلفزيون دور المنافس األول للمدرسة والبيت كما كان ل ه مساس بالوعي والتكوين ،ومازال تأثيره بليغا في مسار عملية التغيير
المجتمعية .4
 -2التلفزيون وجمهور الناشئة
وعلى اعتبار أن الناشئة أطفاال وشبابا هي الشرائح األكثر تعرضا لتأثير التلفزيون فإن التجارب والبحوث بينت أن لهذه الوسيلة دورين
تربويين اجتماعيين إيديول وجيين مختلفين .فهي إيجابية وسلبية في آن لما تفرزه من تغييرات في االتجاهات السلوكية واألخالقية والقيم
لجمهور ما .على أن هذا المنحى وإن كان ذا اتجاهين على طرفي نقيض ،فهو في باب تفجير الطاقات اإلبداعية الخالقة للشباب يعد
وسيلة مثلى أوقع في النفس وأدرك للمقصود . 5ومن ثم يبقى تأثير التلفزيون في جمهور الناشئة أبلغ وأعمق من تأثيره في الكبار لطبيعة
مراحل النمو ذاتها (الجسمي والعقلي والعاطفي )...حيث تكون هذه الفئة أكثر قابلية للتعلم والتأثر باإلضافة إلى ما يتضمنه التلفزيون من
درجات عليا من التحفير والتأثير واإلشار ة ،فيتوحد المشاهد الناشئ مع ما يشاهد ،ويضيف إلى معارفه من مشاهداته ،ويصوب الخاطئ
منها ،ويكمل الناقص منها وينمي آفاقه المعرفية" .وال تخفي مخاطر البث في المراحل النشأة والتكوين إن استغل التلفزيون كوسيلة
للتوجيه المخادع غير البريء"  .6لذلك نحتاج اليوم أكثر إلى حسن استغالل المنتوج اإلعالمي لهذه الوسيلة وإلى تنمية مهارات المشاهدة
اإليجابية والناقدة لدى جماهير الناشئة.

 -2موسوعة المعرفة – شركة إنماء النشر والتسويق  /مادة تلفزيون – جينيف ،)1891( ،ص .859
 -3الشنوفي(المنصف) وآخرون ،دراسات إعالمية ،ذات السالسل الكويت ،5221 ،ص .902
 - 4مرجع اليونسكو لتدريس العلوم والتكنولوجيا خارج المدرسة – اليونسكو -بيروت ( )1891ص .111
 - 5فريحة (صابر)  :النشرة اإلخبارية لقناة ( )02بين حدود األداء واالستقبال  :مذكرة شهادة الدراسات العليا في الصحافة :معهد الصحافة وعلوم األخبار
( ،)IPSIتونس ( )1889-1881ص .18
 -1رمضان (كفاية) ،تربية الطفل من خالل وسائل اإلعالم– مجلة اإلعالم العربي  /العدد ( )14-13األلكسو– تونس ( )1899ص .294
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 -3نشأة التلفزيون في البيئة العربية
يالحظ دارسو االتصال أن منطقة العالم العربي تأخرت بما يزيد عن حوالي العقدين حتى تشهد الخدمة التلفزيونية األولى في الخمسينات،
فقد بدأ تأسيس أولى محطات التلفاز في الخمسينات من هذا القرن ،وقد أنشئت أولى المحطات في ذلك الوقت على يد السلطات
االستعمارية في العراق ولبنان والجزائر تباعا سنة  ،1556أما خليجيا يعتبر تلفزيون الكويت أول محطة تلفزيونية رسمية لدول الخليج
العربي منذ  15نوفمبر  1561ثم توالى إنشاء المحطات التلفزيونية في باقي الدول العربية .وبين منتصف الخمسينات والسبعينات
أصبحت كافة الدول العربية تمتلك إرساال منتظما ،فيما تأخرت التجربة التونسية نسبيا إلى العام  .1566أما من الناحية المضمونية
فنالحظ أيضا أن نقص وضعف ا إلنتاج البرامجي المحلي اضطر تلك القنوات العمومية والحكومية إلى ملء ساعات البث ببرامج
ومضامين مستوردة من خارج الوطن العربي وبخاصة الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا .وال يخفى تأثير مضامين البرامج المستوردة
على شخصية وتهديد هوية وثقافة المشاهد العربي إذ "بلغت نسبة البرامج األجنبية في محطات التلفزيون العربية ما بين  44و % 64
من مجموع ما يقدم من ساعات اإلرسال" ، 7وهذه نسبة عالية لمضامين اكتظت بأغرب أنواع االغتراب والفقر الذهني والتغريب
والمسخ الثقافي ،لشخصية وهويات أبنائنا وشبابنا وأسرنا ،وأخطر من ذلك أن أصبح معظم اإلنتاج الثقافي العربي تبعا لهذا التقليد محاكاة
للغرب ومسايرة بعض الوصفات المفتعلة دون التأكد من طرق االستعمال أو تقدير أبسط مقومات الحياة أو واجب االحترام للمتفرج
المحلي المستهدف أو المشاهد العربي".8
 -4البث الفضائي الرقمي وطفرة التلفزيونات العربية
إن ظاهرة سوتلة البث التلفزي ورقمنته أفضت إلى تعاظم مهول لعدد قنوات التلفزيون الفضائية العربية أوالناطقة باللغة العربية إلى
درجة التساؤل عن غائيات التنموية والثقافية التي تقف وراء هذا االكتظاظ والفوضى التلفزيونية المركزة بالمنطقة العربية بالمقارنة مع
بقية الفضاءات الجغرافية ،إذ تجاوز عددها الـ  733قناة ،وفقا لتقرير اتحاد إذاعات الدول العربية حول القنوات الفضائية العربية نشر
في العام  ،1414فضال عن أن برمجة القنوات األرضية عادة ما كانت ال تختلف كثيرا عن مضامين البث الفضائي في عدد محدود من
الدول حيث استغنت غالبية المؤسسات الرسمية والعمومية في البيئة العربية عن البث األرضي .5ويعتبر هذا الرقم مرتفع جدا بالقياس
إلى المشهد التلفزي العالمي إذ يبلغ عدد القنوات الفضائية في العالم تجاوز الخمسة آالف قناة ،منها ( )3111قناة غير مشفرة ،و()514
قناة من إجمالي هذه القن وات عربية .حسب ما كشف عنه الدكتور عاطف العبد ،أستاذ الرأي العام ووكيل كلية اإلعالم بجامعة القاهرة
والرئيس األسبق لمركز بحوث الرأي العام سنة . 1445لكن هذا الرقم سجل قفزة قياسية صادمة ليتضخم فائض عدد القنوات العربية
بسرعة قياسية سنة  1415إلى ما يناهز  1354قناة فضائية تتولى بثها ،أو إعادة بثها ،هيئات عربية عامة وخاصة حسب إحصائية
الحقة نشرتها نفس الهيئة العربية في تقرير الحق صادر عنها نشر بتونس خالل شهر مارس سنة  .1415وحسب ذات التقرير فإن
المشهد التلفزي العربي يضم  1457قناة خاصة عربية وأجنبية و 133قناة عمومية عربية ،مع وجود قنوات عمومية أجنبية تبث باللغة
العربية أو غيرها من اللغات .وأوضح التقرير السنوي المذكور حول البث الفضائي العربي ،الذي أصدره اتحاد إذاعات الدول العربية
من مقره بالعاصمة التونسية مؤخ ًرا ،أنه رغم العدد الكبير للقنوات الفضائية فإن السمة الطاغية لمشهد الفضاء العربي هي تقلص موقع
القنوات العمومية العربية لفائدة القنوات الخاصة والدولية الموجهة إلى المنطقة العربية.
 - 1أبو زيد( فاروق) ،انهيار النظام اإلعالمي الدولي ،دار عالم الكتب  -9000-،ص . 520
 9بو حديبه (عبد الوهاب) ،ال فهم – فصول عن المجتمع و الدين ،الدار التونسية للنشر ،تونس ، 5229 ،ص ص.82 – 88
 - 8صفوري (أمجد عمر)  "،المدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون " ،كلية الصحافة واإلعالم  -جامعة الزرقاء ،األردن ،دت ،ص .13
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إن "منطق الهيمنة والقطبية"

14

زمن الثورة اإلعالمية الجديدة  ،11كان وراء ظهور تيار معاكس يدعو إلى التفكير في قضايا المحلية

المتصلة بالت ربية والتعليم والثقافة واالتصال ،حيث تعددت المبادرات اإلقليمية في هذا االتجاه من قبل الدول السائرة في طريق النمو،
بقصد التأكيد على احترام خصائص الهوية والذاتية الوطنية والخصوصية الثقافية في حقبة ما يعرف بالتعميم اإلعالمي

11

 .فانبجست

بالتالي وفي سياق اتصالي جديد القنوات التربوية المتخصصة أوالموجهة للناشئة ،مثل قنوات الشباب وتلفزيون األطفال ،أوالقنوات
التعليمية كبدائل اتصالية جديدة تربويا و ثقافيا.
 -4مالمح أولية للمشهد السمعي البصري التونسي
في خضم المتغيرات الميدياتيكية الدولية والتحوالت الحاصلة في مجاالت االتصال اإلعالم وعالم الوسائط منذ تسعينات القرن العشرين،
شهدت الساحة اإلعالمية بالبالد التونسية انتقاال بطيئا ولكنه نوعيا باتجاه خرق "الستار االحتكاري" السلطوي في القطاع السمعي
البصري ،اتسم في البدء نحو توسيع الفضاء اإلعالمي اإلذاعي والتلفزي حتى وإن كان ذلك شكليا ووفق مزاج سياسي رام بشكل من
األشكال التخفيف على السلطة السياسية من ضغط الشارع وغلوائه المتأهب لالنفجار أو التفجير عن بعد ...بحيث نمط الجمهور التونسي
طيلة ثالثة عقود على منوال اتصالي احتكاري طبعته ردحا طويال قناة تلفزية وحيدة لم يتغير في الغالب سوى اسمها (التلفزة التونسية –
أت ت – ق -7قناة تونس .)..7ولكن قبل حوالي العقدين من الزمن انطلق بث قناة  11كقناة متخصصة في برامج الشباب رفع منذ
تأسيسه شعارا رسميا (تربية ،تعليم ،تكوين ،إعالم ،ثقافة ،ترفيه) سنة ( .13 )1554وبالتوازي مع ذلك عاش المشهد السمعي البصري
التونسي حالة من التآكل الذاتي للمنظومة االحتكارية خارج المواضعة القانونية الرسمية – مجلة الصحافة  /مجلة االتصال -بعد انطالق
بث خاص إلذاعات خاصة جديدة في حينها ،إذاعة ( موزاييك) ثم إذاعة (جوهرة) فـ(الزيتونة) و(شمس) و)إكسبريس) ..فضال عن
انطالق مبادرة تلفزية خاصة (حنبعل) تلتها (نسمة) ...وتحديدا لذلك شهد النصف الثاني من التسعينات توسيعا للمشهد السمعي البصري
التونسي في إطار إعالن الالمركزية اإلعالمية (إذاعتي الكاف وقفصة  / 1551إذاعة تطاوين  ،1553وجميعها إذاعات جهوية حكومية
آنذاك) ،أو في إطار فسح المجال أمام الخواص (قناة األفق  /1551إذاعة الموزاييك  /1443قناة حنبعل  /1445إذاعة جوهرة /1445
قناة نسمة  ،)..1447فضال عن اتساع المشهد السمعي البصري بعد الثورة إلى ما عدده  13قناة تلفزية أغلبها خاصة باستثناء قناتين
تمثالن المرفق العمومي السمعي البصري ،عالوة عن  54محطة إذاعية الغلبة فيها للخواص والجمعياتي .رغم أن هذا التوجه أو
الضرب من ضروب االنفتاح اإلعالمي ،الذي جاء للتنفيس عن السلطة من حالة الغليان واالحتقان الداخلي ،والضغط والتأثير الخارجي،
استجابة للسياسات الغربية التي كانت حينها تروج لم فاهيم الديمقراطية والدفاع عن المعايير الحقوقية في طابعها الكوني ،وفق مزاج
مؤقت لتلك السياسات المتقلبة ،فإن نشأة األوعية اإلعالمية الجديدة في تونس حينئ ٍذ اتسمت بطابع المواالة ألقارب العائلة الحاكمة ومن
يدور في فلكها .ولعل ذلك مرده فشل تلك السياسات االتصالية من تاريخ النظام السياسي القائم في إتاحة الفرصة  -وإن بأساليب الضبط
والرقابة التي طبعت المرحلة -إلى مبادرات لقنوات تلفزية أو محطات إذاعية متخصصة ،أو حتى ذات صبغة عامة ،كان من المفترض
أن تسد الثغرات اإلعالمية والنقائص البرامجية في أغراض رياضية أو تعليمية أو إخبارية أو ثقافية أو دينية أو وثائقية..

 -19بن رمضان (يوسف)" ،النشء وثقافة الصورة ثقافة المدرسة في المجتمع العربي المعاصر :العالقات و األدوار" ،المجلة التونسية لعلوم االتصال
العدد( ،)23تونس ،جانفي -جوان( ،)1883ص.28
 -11حدثت الثورة األولى مع ظهور المطبعة ،والثورة الثانية مع ظهور وكاالت األنباء ،أما الثالثة فمع ظهور اإلذاعة والسينما والتلفزيون ،أما الثورة الرابعة فهي
التي رافقت المعلوماتية واالندماج مع اإلنترنت والتي أفرزت الميديا الجديدة والميديا االجتماعية.
 -12فريحة (صابر) :النشرة اإلخبارية لقناة  02بين حدود األداء و االستقبال ،مذكرة شهادة الدراسات العليا في الصحافة ) )1889( (IPSIص.2
 -13الغربي (مراد) :قناة الشباب في تونس قراءة في دوافع النشأة ومحاولة تقييمية ،رسالة ختم الدروس الجامعية )1885( (IPSI) ،ص.19
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في أدنى سياقات ومعايير مثلث الرسالة اإلعالمية التقليدي{ -إعالم /ثقافة /ترفيه} .14لكن تَلَ ْ
ت تلكم المرحلة حالة من التعددية اإلعالمية
ومحتوى ،ناجمة عن واقع االرتجاج الثوري المقتص لنفسه من وقائع التضييق والتعتيم
الفعلية المشاكلة لحالة الفوضى االتصالية مظاهر
ً
اإلعالمي ما قبل ثوري ،فتصاعدت المشاريع اإلعالمية المتلفزة التي بلغت عدد التسع والثالثين قناة تصورً ا أو تنفي ًذا أو إجازةً أ واحتجابًا
أو حجبًا ..من قبل الهيئتين التعديليتين الناشئتين إب ان الثورة .هكذا إذن تسارعت بداياتها ونهاياتها ،ظهورا وأفوال .مشهد إعالمي تونسي
استثنائي ألقى بظالله الداكنة على الجماهير العريضة لشاشة الفضية في مجتمع شاب متحرك ،صنعت شبيبته ثورة كانت فيها الوسائط
اإللكترونية سالحا ،والميديا االجتماعية محمال ،والصورة وتقنياتها شكال غالبا ،ومضمونا مؤث َرا ،بالغ األثر والتأثير .ومن وراء ذلك
أدفاق تلفزيونية مجهولة الهَ َوى واله ِوية باتت تتحكم في المزاج العام ،وتنمط أساليب العيش ،وتخترق المتواضع الثقافي ،وتستدرج النشْ ء
إلى مساحات سحرية افتراضية أولعلها واقعية ،لكنها شديدة الغموض قاتلة للوقت ،هادرة للمعنى ،لمرحلة لم تكتف بأن تتجاوز ما بعد بعد
الحداثة ،بل هي آلية حاسمة وأداة نافذة الجتياح الفضاء العام لما أريد له أن يسمى بـــ"ما بعد الحقيقة"  ، 15وما هو في نظرنا سوى
حقنة جديدة تحت جلد البشرية ،وتمريرا لينًا لمشروع "ما بعد اإلنسانية".

 -6تاريخ المشهد اإلعالمي السمعي المرئي في تونس( :تاريخ البث التلفزي في البالد التونسية)

أول مؤسسة وطنية تونسية لإلذاعة و التلفزة ()1661

 -1.5إرهاصات التلفزة في تونس
تعود فكرة إنشاء محطة تلفزية في تونس إلى اتفاقية سنة  ،1553وبمقتضى هذه االتفاقية يعبر باي تونس عن رغبته في إنشاء
شبكة تلفزية بالبالد التونسية كما تنص االتفاقية على تبعية اإلذاعة التونسية الناشئة إلى اإلذاعة و التلفزة الفرنسية في مقابل تعهد فرنسا
باستخدام  % 15من األعوان ذوي الجنسية التونسية،

 -14فريحة (صابر)" :الفضاء السمعي البصري في تونس من نظرية االحتكار إلى واقع التعدد والتخصص" ،الشعب العدد  994تونس 2995-12-11 -
ص.19
 - 15تبنى قاموس أوكسفور اإللكتروني عبر موقع قواميس أوكسفورد ،الذي تديره جامعة أوكسفورد مصطلح "ما بعد الحقيقة"  " post-truthمعتبرا إياها
المفردة السياسية للعام  ،2911بعد أن ارتفع استخدامه بنحو  %2999مقارنة بعام  ،2915ويعرف المعجم اإلنقليزي الشهير "ما بعد الحقيقة""post-truth" ،
أنه صفة "ترتبط أو تشير إلى ظروف تكون الحقائق الموضوعية فيها أقل تأثيرً ا في تشكيل الرأي العام من التوجه إلى العاطفة واإليمان الشخصي".
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كما تتعهد فرنسا بإقامة الشبكة التلفزية مع استفادتها بنسبة  % 75من الضريبة الموظفة على أجهزة االلتقاط التلفزي ،لكن هذه التعهدات
لم يقع احترامها باعتبار دخول تونس في مرحلة التفاوض من أجل التخلص من ربقة االستعمار .16بصورة إجمالية فإن التلفزة العمومية
التونسية تراوحت في سياسات إدارتها من قبل الدولة والحكومة بين اعتبارات اإلعالم الرسمي الحكومي قبل الثورة ،واإلعالم العمومي
بعد الثورة ،في تعاقب إدارتها المباشرة من الحكومة في بداية انبعاثها ،إذ كان إشرافها بين سنتي  1566و 1554يتبع اإلذاعة والتلفزة
التونسية ،ثم بين  1554و 1447أحيل إشرافها إلى مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية ،على أن قرار الفصل بين مرفق اإلذاعة و مرفق
التلفزة في العام  1447آل إشرافها مؤسسة التلفزة التونسية.ولقد عرف المشهد السمعي والبصري بتونس مراحل مختلفة سبقت انبعاث
القناة الوطنية التونسية ،حيث كان الحضور التلفزي األجنبي بالفضاء التونسي سابقا للبث الوطني ،إلى أن أعقبتها تطورات هامة في
اتجاه ترسيخ تعددية سمعية بصرية شكلية في البدء إذ لم تستند إلى غطاء قانوني بقدر استنادها إلى تبريرات سياسية اقتضتها المرحلة
وإدراجاتها ودواعيها ،ثم باتت تعددية فعلية والسيما بعد الثورة الستنادها إلى إجازات الهيئات التعديلية الناشئة .17
 -2.5البث التلفزي األجنبي في تونس (.)1662 – 1661
تراوح بين المبادرة اإليطالية والفرنسية العمومية والبث الخاص الفرنسي على النحو التالي:
 -1.2.5البث التلفزي اإليطالي في تونس ( /)1661القناة اإليطالية األولى ()RAIUNO

2111- 1693

2010 - 2000

2016 -2010

 25أكتوبر  11- 2113سبتمبر 2116

انطالق من  12سبتمبر 2116
لم تتحقق الرغبة التونسية في إدخال البث التلفزيوني إلى التراب التونسي إال بعد االستقالل فبمناسبة تنظيم األلعاب األولمبية في
روما ،وبعد مداوالت رسمية متواصلة منذ بداية الستينات تم اقتناء تجهيزات بث إيطالية عام  1564لعرض برامج القناة األولى للتلفزة
اإليطالية ( )RAIUNOالتي انطلق بثها منذ  15أوت  1564مع اقتصار بثها على العاصمة وأحوازها  ،على أن اتفاقية  47ديسمبر
 1584عززت البث اإليطالي في تونس ،وذلك بتنصيصها على تعميم تغطية البث التلفزي اإليطالي على كامل التراب التونسي بعد أن
كان حكرا على العاصمة والمناطق القريبة منها .وذلك في مقابل توفير التجهيزات الالزمة لهذا البث وإنشاء أستوديو عصري لإلنتاج
التلفزي بوحدة اإلنتاج التلفزي بصفاقس.
غير أن اإلرسال اإليطالي توقف بعد ذلك ،وفي سنة  1554تم إبرام اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون بين اإلذاعة والتلفزة التونسية
واإلذاعة والتلفزة اإليطالية وتعطي االتفاقية األولوية في عرض البرامج على الجمهور التونسي بواسطة القمر الصناعي (.)Olampus
وشهد البث التلفزي اإليطالي انقطاعا جديدا منذ شهر جويلية  1558لكنه عاد من جديد بداية من شهر نوفمبر  1558مع
اقتصاره على العاصمة وضواحيها من جديد.

 - 11حمدان (محمد) :مدخل إلى قانون اإلعالم واالتصال في تونس – منشورات معهد الصحافة وعلوم اإلخبار – المطبعة الرسمية تونس  ،1881ص.12.
11

 -أسندت اإلجازات التلفزية األولى بعد الثورة الهيئة الوطنية المستقلة إللصحا اإللحا ي تون

وي ييئة وويية تيسسه اللصفي مم

البييي

وذلك قي تأسي ييئة تبييلية ن ظمة لالتصال السمعي والبصري حسب مقتضيات المرسوم  111السماة "هايكا  "HAICA-قبل صدور دستور 2914
والذي سيطلق عليها "هاكا ."HACA -
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 -2.2.5البث التلفزي الفرنسي العمومي في تونس ( ،)1696القناة الفرنسية الثانية ).(A2)،(Fr2

يرجع التعاون التونسي الفرنسي في مجال البث التلفزي للحقبة االستعمارية خاصة بعد اتفاقية  34أكتوبر  1553التي عبر فيها
الطرف التونسي عن رغبته في إقامة شبكة تلفزية ،لكن هذه االتفاقية لم ت ََر النُّور بسبب دخول تونس وفرنسا في مفاوضات من أجل
االستقالل ،بيد أن هذا التعاون استمر بعد االستقالل وذلك بموجب اتفاقية جديدة في  47ديسمبر  1555وكذلك اتفاقية  16جويلية ،1567
وكان لديوان اإلذاعة والتلفزة الفرنسية مكتب في تونس يشرف على هذا التعاون في المجال السمعي البصري فقد كانت القناة الفرنسية
الثانية أكبر ممول للبرامج التلفزية الناطقة بالفرنسية في القناة الوطنية التونسية الناشئة.
وبلغ هذا التعاون مرحلة استقل فيها البث التلفزي الفرنسي عن البث التلفزي التونسي بعد أن توفرت أسباب نجاح هذا المشروع
مع التحول السياسي الحاصل في تونس في  47نوفمبر  1587وإثر إطالق فرنسا لقمرها الصناعي ) (TDF1سنة .1585
وانطلق بث القناة الفرنسية الثانية ( )A2آنذاك بشكل مباشر في تونس يوم  41جوان  1581بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي
"فرانسوا متيران" إلى تونس ،وتم تسخير معدات القناة التونسية الثانية التي توقف بثها منذ ذلك التاريخ لفائدة بث برامج القناة الثانية
الفرنسية ،وفي مقابل تعهد الطرف الفرنسي بدفع تأجير هذه المعدات وتكاليف إعادة البث .أما الطرف التونسي فقد التزم بعدم استغالل
هذه القناة إال في عرض شريط األنباء الناطق باللغة الفرنسية ( )JTFالذي تنتجه اإلذاعة والتلفزة التونسية في الوقت الذي تبث فيه القناة
الفرنسية الثانية نشرتها المسائية .هذا إلى جانب صالحيات أخرى تسمح بقطع بعض البرامج التي تمس من الخصوصية التونسية.
وقد عرفت مساحة بث هذه القناة تطورات عديدة فبعد أن كان البث بداية من الساعة الواحدة زواال إلى نهاية البث عدلت
االتفاقية في مفتتح ديسمبر  1551ليصبح انطالق البث من الساعة التاسعة صباحا وينتهي بعد نشرة آخر الليل.
وبمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" إلى تونس في  46/45أكتوبر  1556مدِّد في هذا البث لينطلق من الساعة
السادسة صباحا.
 -3.2.5البث التلفزي األجنبي الخاص في تونس  ،1662قناة األفق المشفرة ):(CANAL + HORIZON

19

 19شعري (ندى) ،تجربة قناة تلفزية خاصة بتونس  :قناة األفق نموذجا – رسالة ختم الدروس الجامعيّة معهد الصحافة وعلوم اإلخبار ،تونس 1884 – 1883
(بتصرف).
637

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

اعتمدت شركة ( )CANAL+الفرنسية منذ سنة  1587إحداث قنوات تلفزية مشفرة في عدد من الدول اإلفريقية ،وكانت
تونس إحدى هذه الدول التي شملها بث هذه القناة مع إحداث شركة الدراسات والتنمية السمعية البصرية للبالد التونسية (سيدات) منذ 16
جانفي  1554بشراكة تونسية فرنسية في تسيير هذه القناة الجديدة وتساهم الدولة التونسية بـ % 64من رأس مال هذه الشركة المحدثة
باعتبارها شركة خفية االسم تخضع للتشريع التجاري التونسي .النسخة التونسية لقنوات ( )CANAL+أطلق عليها اسم قناة األفق
( )Canal Horizonsوهي قناة مشفرة تبث في تونس كان أول بث لها في ديسمبر  1551و انتهى بثها للجمهور التونسي منتصف ليل
الثالثاء  16أكتوبر  ،1441أي بعد تسع سنوات من حضورها في تونس وذلك "ألسباب اقتصادية" ،تم بموجبها تسريح  147من
العاملين في القناة بعد حصولهم على تعويضات ،وهذا بعدما أغرقتها الفضائيات واستوعبت زبائنها ،مما ع ُّد آنذاك ضربة للغة الفرنسية
في مستعمراتها القديمة ولسيما دول المغرب العربي ،وذلك لمصلحة اللغة العربية التي عززت القنوات الفضائية العربية دخولها المجاني
إلى كل البيوت .وجاءت نهاية قناة األفق ( )Canal Horizonsفي تونس بعد أن بلغ عدد المشتركين في خدمتها المشفرة غير المجانية
على قاعدة " أدفع تشاهد  ،"pay to chow -في أواسط التسعينات من القرن العشرين إلى حوالي  650444مشترك من النظارة
التونسيين لفائدة القناة الخاصة الوحيدة في المشهد التونسي خالل تلك الفترة.
ومن الناحية القانونية الفنية :وبموجب كراس الشروط الموقع بين الطرفين التونسي والفرنسي في  44سبتمبر  1551منحت
الدولة التونسية ترخيصا بالبث لهذه القناة على التراب التونسي .كما ينص كراس الشروط على بث ما ال يقل عن ثالث ساعات من برامج
القناة على الجمهور العريض دون اعتماد التشفير بشرط أن تكون ثالثة أرباع هذه البرامج باللغة العربية .كما تلتزم الشركة بتخصيص
ستة بالمائة ( )%6من مداخيلها بتمويل اإلنتاج السينمائي التونسي ،وبتخصيص مبلغ  54ألف دينار سنويا للتكوين التقني بالخارج لفائدة
فنيي مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية.
على أن بث هذه القناة غير محدد بوقت بل هو مفتوح على مدى  14ساعة شريطة "أن ال تمس هذه البرامج بالنظام العام
وباألخالق الحميدة وأمن البالد التونسية" وفي هذا اإلطار تتولى محطة البث الرئيسي لـ( )CANAL+في فرنسا إعداد الخطوط
الرئيسية وإرسال برامجها عبر القمر االصطناعي لفروعها في إفريقيا بما فيها قناة األفق "التونسية" على أن تتولى هذه القناة إدراج
إنتاجها الخاص وإرساله عبر تجهيزات تسخرها لها الدولة التونسية.
غير أن المطلع على الشبكة البرامجية لهذه القناة التي انطلق بثها في  47نوفمبر  1551يالحظ إغفاال للبرامج اإلخبارية ذات
الطابع السياسي ،مع التركيز على األفالم والبرامج الرياضية والترفيهية التي هي من خصائص هذه القناة.
 -3.5البث التلفزي الوطني التونسي (.)1664-1666
 -1.3.5التلفزة الرسمية التونسية ،القناة األولى  –)2111()1666( :شعارات ما قبل الثورة

1992 –1966
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* التلفزة الوطنية التونسية القناة األولى  –)2116( - )1666( :شعارات ما بعد الثورة

من  21جانفي  - 2011إلى 25

جويلية 2011

من  25جويلية  2011إلى  31ديسمبر 2116

بداية من جانفي 2112

من الوجهة التاريخية كانت بداية التفكير جديا في إحداث قناة تلفزية وطنية تونسية مستقلة عن الجانب الفرنسي منذ شهر
أكتوبر  1561بعد انعقاد مجلس كتاب الدولة التونسية  -مجلس الوزراء -لغاية التباحث حول مشروع إحداث "تلفزة تونسية تكون
تثقيفية بالدرجة األولى وتشمل الجمهور الواسع لتكون أداة تخدم تقدم وازدهار البالد" ،وكانت تجربة البث التلفزي األولى في غرة
أكتوبر  1565على امتداد الساعة والربع ( ’ )1H.15وقد شملت مناطق تونس العاصمة وضواحيها في عروض مباشرة لبرامج
موسيقية ومسرحية أمنها آنذاك مبدعون تونسيون .ثم أعقبتها تجربة بث ثانية يوم  15من ذات الشهر واستمر لمدة ساعتين وربع الساعة
( ’ .) 2H.15هذه التجارب األولية للبث واإلنتاج التلفزي التونسي قد القت استحسانا وتشجيعا للكفاءات التونسية الصاعدة العاملة بالتلفزة
التونسية .وبدءا من جانفي  1566وبالتوازي مع بث التلفزيون اإليطالي ،أصبح البث التجريبي التلفزي التونسي أكثر انتظاما من خالل
شبكة برمجية شبه مستقرة .واستمر األمر كذلك إلى أن انطلق البث الرسمي للبرامج األولى للتلفزة التونسية في  31ماي  1566تحت
تسمية (إ ت ت ) أي اإلذاعة والتلفزة التونس ية ،في افتتاح رسمي للتلفزة التونسية بخطاب ألقاه الرئيس الحبيب بورقيبة ،لكن دونما
تخصيص إدارة تشرف على هذا الهيكل المحدث ،وانتظرت التلفزة التونسية أمر  1581الذي نظم هياكل إدارة التلفزة ،وبمقتضى هذا
األمر أحدثت إدارة فرعية للتلفزة الوطنية تتكفل باإلشراف على برامج القناة الوطنية إنتاجا وبثا وتضمنت هذه اإلدارة أربعة مصالح هي:
مصلحة البرامج االجتماعية واالقتصادية والتربوية ،مصلحة المنوعات ،مصلحة التمثيليات ،مصلحة البرامج الرياضية ،أما إدارة
األخبار فلم يقع بعثها إال في أوت  ،1583وتراوحت بين استقالليتها كإدارة فرعية ،أو تبعيتها إلى إدارة مؤسسة اإلذاعة والتلفزة
التونسية ،أوخضوعها إلى اإلشراف المباشر من إدارة اإلعالم بقصر الرئاسة بقرطاج.
وقد تطور البث التلفزي اليومي التونسي ليبلغ بعد سنة من انبعاث التلفزة الفتية التونسية أي في العام  )3 H ( ،1567ثالث
ساعات من البرامج ساعتان باللغة العربية (  )2H-L Aوساعة واحدة باللغة الفرنسية ( )1H-L Fتبث مساء كل يوم .
ومن الناحية الفنية التقنية :اعتمدت تقنية البث باأللوان الثالث أول مرة سنة  1576بعد أن كان البث قبل ذلك باألبيض واألسود.
وفي  11جوان  1583أطلقت تسمية جديدة على القناة التلفزية التونسية التي أصبحت (إ ت ت  )1عقب تعزز التلفزة التونسية بالقناة
التلفزية الثانية (إ ت ت  )1الناطقة بالفرنسية وكانت ثمرة تعاون بين تونس وفرنسا،
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في ديسمبر  1587بدأت التلفزة التونسية في عرض خدمة اإلعالنات والدعاية اإلشهارية ألول مرة  .15وتم اعتماد نظام
( )PALفي اإلنتاج و( )SECAMفي اإلرسال ثم أصبح اإلرسال على نظام ( )PALبداية من سنة .14 1585
كما أمكن للقناة التلفزية التونسية أن تبث برامجها عبر األقمار وذلك بعد دراسة انطلقت  13جانفي  1551بمقتضى أمر
رئاسي ،وانطلق هذا البث قبل نهاية السنة ذاتها أي في  47نوفمبر  1551على القمر الصناعي (أوتل سات -1ف.11 )3
وأصبحت القناة منذ ذلك الحين تسمى قناة ( 7ق )7قبل استبدال هذا االسم بتونس ( 7ت )7في ماي  .1558ومنذ  47نوفمبر
 1556شرعت قناة  7في نشر النصوص المرئية عبر الشاشة ( )Télétexteكما تمكنت القناة بداية من سبتمبر  1557من بث برامجها
عبر شبكات الكابل في كامل التراب الفرنسي .11وفي  11جويلية  1416أعلن الديوان الوطني لإلرسال التلفزي التونسي عن االنتقال
الكلي من البث التلفزي التماثلي إلى نظام الرقمي .TNT


من الناحية التنظيمية القانونية :تم بمقتضى األمر المؤرخ في  25أفريل  1957إحداث مؤسسة تونسية حكومية إبان االستقالل
و تسمى" اإلذاعة والتلفزة التونسية" وذلك بعد تونسة أول محطة إذاعية تبث على األثير التونسي في  15أكتوبر من العام
 ، 1538تم تأسيس مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية هي مؤسسة عمومية تونسية ذات صبغة تجارية في  7ماي  1554إلى
حين صدور قرار بتقسيمها في  13جويلية  1447إلى مؤسستين ،األولى تختص باإلذاعة وهي مؤسسة اإلذاعة التونسية ،أما
الثانية وهي مؤسسة التلفزة التونسية فهي مؤسسة عمومية تختص بالقطاع السمعي البصري كمرفق عمومي .ولتحتفظ بالمقر
الذي كان مشتركا بين محطات التلفزة واإلذاعة و الكائن بشارع الحرية بالعاصمة التونسية ،محطات اإلذاعات المركزية
األربعة (إذاعة تونس  ،إذاعة الشباب ،إذاعة تونس الثقافية ،إذاعة تونس الدولية) وهو أيضا مقر رسمي (لإلدارة العامة
لمؤسسة اإلذاعة التونسية التي تشرف أيضا على باقي المحطات اإلذاعية الجهوية التابعة لها بوصفها مرفقا إذاعيا عموميا
وهي إذاعات (صفاقس ،المنستير ،قفصة ،تطاوين ،الكاف  ،وجميعها يبث على شبكة التضمين الترددي  ،)FMأما مؤسسة
التلفزة التونسية فقد انتقلت بقناتيها وهما الوطنية األولى والوطنية الثانية اللتان تبثان على األقمار الصناعية وعلى الشبكة
األرضية إلى هضبة الهيلتون وهو المبنى غير مستوفى البناء الذي كان من المنتظر أن يكون مقرا لجامعة الدول العربية بعد
إعادتها إلى مقرها األول بالقاهرة في العام 15510

 -2.3.5القناة الرسمية التونسية الثانية.

من  2نوفمبر  6 - 1664نوفمبر 2112

تونس  -21بداية من  2نوفمبر 2007

من  25جويلية  2111إلى  6مارس 2115

من  21جانفي إلى  25جويلية 2111

من  6مارس  2115إلى  31ديسمبر 2116

 -18الموقع الرسمي لخمسينية التلفزة التونسية  ، 0221-2611تاريخ التلفزة التونسية ، /http://www.watania2.tn ،اطلع عليه في مارس .2911
 - 29مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية باألرقام ،وثيقة إدارية داخلية ،السنة المعتمدة .1885
 - 21مجلة اإلذاعة والتلفزة التونسية العدد  ،1881/12/91ص.13.
 - 22إبراهم (وحيد) ،مذكرة تربص "البرامج الثقافية المحلية في قناة  ،7شهادة الدراسات المتخصصة معهد الصحافة وعلوم اإلخبار تونس ديسمبر .1881
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بداية من  11جانفي 2112
 -3.3.5القناة التلفزية الدولية (القناة الثانية-إ ت ت  12 ()1693( :)2جوان )1696
انطلق إرسال هذه القناة في  11جوان  1583وهي تبث برامجها باللغة الفرنسية ،وتشرف على هذه القناة إدارة فرعية بمقتضى
قانون  ،1581وجاءت هذه القناة لتضع حدا للخلط بين البرامج العربية والفرنسية التي كانت تعرض على القناة الوطنية ،وفي ضوء هذا
التحول الذي هو ثمرة ت عاون فرنسي تونسي اعتمدت تسمية جديدة على القناة التلفزية التونسية التي أطلق عليها (إ ت ت  )1بعد تعزز
التلفزة التونسية بالقناة التلفزية الثانية عرفت بـ (إ ت ت  )1وهي ناطقة بالفرنسية..
وقد تولت فرنسا بموجب اتفاقية  45أوت إنشاء هذه القناة وتوفير التجهيزات الضرورية إلنتاج بعض البرامج وكذلك معدات
للبث مقابل امتيازات مالية هامة للطرف التونسي الذي حافظ على الروح الفرانكفونية للقناة  .13و التسمية المختصرة ( إ.ت.ت ) 1 .هو
اختصار لعبارة [ اإلذاعة والتلفزة التونسية القناة الثانية ] .هذا االسم حملته القناة الثانية للتلفزة التونسية بين تاريخ إنشائها في  11جوان
واختفائها في النصف الثاني من  . 1585كانت هذه القناة تبث برامجها بالفرنسية لساعات محدودة في اليوم (بين الثامنة والنصف مساء
والحادية عشرة ما عدا في نهاية األسبوع حيث كان إرسالها ينطلق في السابعة مساء وينتهي يوم السبت في منتصف الليل) .كانت هذه
القناة تعمل في نطاق ضيق (استديو وحيد) وبميزانية محدودة ال تتعدى عشر  1/14ميزانية التلفزة الوطنية .اعتمدت أساسا على بث
برامج وشبكة  TV5القناة الثانية الفرنسية  . A2لكن القناة الدولية لم تلبث أن انقطع بثها ليحل محله اإلرسال المباشر لبرامج القناة
التلفزية الفرنسية الثانية ( )A2بداية من  41جوان  1585بمقتضى اتفاقية تعاون ثقافي فرنسية تونسية.
 -4.3.5القناة المغاربية ) 1661 :إحياء مشروع مغرب فيزيون )MagrebVision
إثر تولي الرئاسة التونسية الرئاسة الدورية التحاد دول المغرب العربي ،أعلن رسميا في  17فيفري  1554عن إحداث قناة
تلفزية مغاربية وذلك في محاولة إلعادة الحياة لمشروع " تلفزة المغرب العربي" (مغرب فيزيون) الذي انطلق إنجازه عام  1574لكنه
تالشى منذ سنة  1575بعد اندالع أزمة الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر.
وانطلق بث القناة يوم  14مارس  1554بإشراف من مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية ،على أن البعد المغاربي لهذه القناة لم
يتجسم إال في مضامين برامجها التي كانت المؤسسة تسعى إلى جمعها من مختلف قنوات المنطقة المغاربية ،ومن أهم المميزات التي
طبعت هذه التجربة في قيمتها اإلخبارية إنتاجها لنشرة إخبارية تبث يوميا على الساعة التاسعة  11:44وتدوم  14دقيقة .والالفت في
هذه التجربة أيضا الخط التحريري لهذه النشرة في بدايتها المتجاوز لتقاليد نشرات أخبار اإلذاعة والتلفزة التونسية (إ.ت.ت)التي تنطلق
دائما بالنشاط الرئاسي ،فلم تكن تفتح بداية النشرة .وجلبت النشرة وبخاصة غرفة األخبار بهذه القناة األنظارإليها خاصة من خالل
تغطياتها لوقائع حرب الخليج الثانية  1551-المعروفة بحرب تحرير الكويت .وقد ترأس تحريرها الصحفي ماهر عبد الرحمان ،وهي
تجربة لم تعمر طويال بعد التخلي عن التوجه المغاربي ،إذ عادت النشرة األخبارية لهذه القناة للخط التحريري التقليدي.

 23برجي (فرحات)  /غرس هللا (فتحي) :القناة التلفزية الثانية في تونس ،رسالة ختم الدروس الجامعية ،معهد الصحافة وعلوم األخبار ،تونس .1895
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و باستثناء نشرة أخبارها ،كانت هذه القناة تنتج برامج قليلة .في حين اقتصرت في بثها على العاصمة التونسية وأحوازها على أمل
توسيع بثها تدريجيا .لكن هذه التجربة عرفت عديد الصعوبات فلم تتواصل .فوقع استبدال برامجها المغاربية ،ببرمجة شبابية وثقافية ،بدأ
منذ سنة  ،1553أي عودة البث البرامجي التونسي على ما يعرف بالقناة الثانية .14
واستمر األمر كذلك إلى سنة  1554تاريخ بعث قناة الشباب (ق .)11
 -5.3.5قناة الشباب (ق 1664 :)21

قناة  2( - 21نوفمبر  6 - 1664نوفمبر ) 2112

تونس  ( -21بداية من

 2نوفمبر ) 2007
لدواع
سوف نخص قناة الشباب بتفاصيل بحثية لم نعرض لها خالل المسار التأريخي للمشهد السمعي البصري ككل ،وذلك
ٍ
موضوعة على ارتباط بظهور أول قناة متخصصة في المشهد التونسي ،فضال عن ارتباطها بالفئات الشبابية واألطفال والناشئة وهي
محور بحثنا الرئيسي في عالقته بالشاشة الصغ يرة ،مع استغوار النوايا الباطنة لبعث هذه القناة من خالل التوجهات الرسمية ،ومدى
تطابقها مع األهداف المعلنة بالخطاب الرسمي منذ انبالجها وما لحقته من انحرافات وانزياحات في التجسيم والممارسة على مستوى
البرمجة واإلنتاج ،وانعكاسات تلك الممارسات على سلوك ووعي الناشئة بوصفها جمهورا مستهدف من قبل باعثي ومسيري القناة .إذ
يندرج هذا المشروع االتصالي من خالل الخطاب الرسمي "ضمن رؤية حضارية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ مؤسسة اإلذاعة
و التلفزة التونسية ،تعمل على التكامل مع النظام التربوي لتساهم في تطوير اإلعالم وتوجيهه نحو تشكيل رأي عام متطور مبني على
التواصل والحوار في المجتمع مع مد جسور الحوار مع الشباب" ،وذلك تمهيدا لقطع الجزئي ثم الكلي إلرسال التلفزة الفرنسية Fr2
بسبب بثها من حين إلى آخر ألخبار مناوئة للسياسات العامة التونسية وللعائلة الحاكمة دون القدرة على التحسب لها وقطعها في زمن
البث الذي يسطر عليه الجانب الفرنسي حسب االتفاقية المشتركة للبث الفرنسي لهذه القناة في تونس.
 -1.5.3.1تاريخ انبعاثها:
انطلقت قناة  11للشباب في بث برامجها يوم  47نوفمبر  1554وكان معدل البث آنذاك ساعتين وخمسا وثالثين دقيقة يوميا،
ثم تطور بعد ذلك ليبلغ حجم البث اليومي ثالث ساعات ونصف الساعة أي ما يعادل أربعة وعشرين ساعة ونصف الساعة أسبوعيا تهتم
بكل األغراض واأللوان البرامجية مراعاة للوظائف التلفزية (التقليدية) (إعالم وثقافة وترفيه) وتحت شعار "،قناة الشباب ،إلى الشباب
وبالشباب".
 -2.5.3.5الدوافع الرسمية النبعاثها:
ويمكن تلخيص أهم دوافع وأهداف بعث هذه القناة حسب الخطابات الرسمية للنظام في ما يلي :
-

فسح المجال أمام الشباب للتعبير عن آرائه وطموحاته قصد استجالء شواغل هذه الفئة العمرية وتطلعاتها.

 24األجنف (عماد) :قراءة في تجربة قناة تلفزية مغاربية ،رسالة ختم الدروس الجامعية ،معهد الصحافة وعلوم اإلخبار تونس  1883-1882بتصرف.
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-

تيسير التواصل بين الشباب ومجتمعه عبر ترجمان صادق يعبر عن اهتمامه.

-

توفير حصانة ذاتية تجاه "الزحف والتعميم اإلعالمي" بعيدا عن كل أشكال االنغالق ومخاطر االغتراب ،مع تعزيز
مقومات الهوية الحضارية لدى النشء.

-

تهذيب أذواق الناشئة والسمو برؤاها الفنية والجمالية.

 بعث مساحات حرة لتثقيف الشباب وترفيهه وتنمية معارفه وثقافته العلمية.15 -3.5.3.5وجه التسمية رسميا (ق:)21
تضمن الخطاب الرسمي توظيفات مختلفة للرقم واحد وعشرين  11على القناة الشبابية األولى في المشهد السمعي البصري التونسي،
وهي االحتفال بعيد الشباب كل سنة في  11مارس ،انعقاد أول مجلس وزاري مضيق مخصص للشباب في  11نوفمبر  ،1587فضال
رمزية المنحى المستقبلي للرقم  11للقناة بإعداد جيل شبابي قادر على مواجهة الصعاب من أجل االنخراط في القرن  ،11عالوة عن
داللة سن العشرينات الذي هو سن النضج والفتوة .لكن غالب المالحظين المستقلين والمختصين عاينوا الزيغ واالنحرافات الحاصلة بما
جعل منها "قناة للكبار على لسان الصغار".
 -4.5.3.5خصائص قناة  21ومميزاتها الشبابية:
إن طبيعة هذه القناة كجهاز رسمي فئوي وموجه ومختص ،وكذلك ضيق المساحة الزمنية المحددة لبث برامجها أكسبها خصائص
ومميزات أملتها طبيعتها كقناة للشباب .وتبعا لذلك تميزت هذه القناة في بديات إحداثها غالبا بخصائص وأساليب في البرمجة والتقديم
أهمها:
-

التركيز على الخصوصية الشبابية في البرمجة.

-

اعتماد النسق السريع واإليقاع المتحرك في البرنامج.

-

اعتماد خطاب شبابي سهل التقبل يتجنب التعقيد واإللغاز.

-

عدم االعتماد على مقدمي الربط بين البرامج.

وانعكست هذه المقومات على جل البرامج وبخاصة على النشرة اإلخبارية في قناة  11مضمونا وأسلوبا وتقديما على األقل في بدايات
القناة...
 -5.5.3.5التجهيزات التقنية لقناة :21
يغطي بث هذه القناة ( %5506بالمائة) من سكان سكان البالد التونسية  .تبث الوطنية  1برامجها تناظريا عبر الشبكة
األرضية على موجة  UHFانطالقا من  5محطات رئيسية و 63محطة فرعية موزعة على كامل التراب التونسي .كما تبث حاليا برامج
هذه القناة رقميا لمنطقة تونس الكبرى عبر الشبكة األرضية انطالقا من محطة بوقرنين .تطلب تركيز قناة  11تخصيص أستوديو لإلنتاج
ولبث النشرة اإلخبارية وقاعة لبث البرامج ،ولهذا الغرض تم استغالل المعدات التقنية التابعة للقناة الثانية التونسية (إ ت ت  )1التي
توقف بثها بعد إحداث القناة المغاربية ثم قناة ،11
 - 25الجراية (إلياس) ،قناة  02في عيون الشباب المدرسي ،رسالة ختم الدروس الجامعية ،المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي تونس .1885-1884
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باإلضافة إلى التجهيزات التي اقتنتها مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية بمناسبة كأس إفريقيا لألمم التي احتضنتها تونس وهذه
التجهيزات لم تكن كافية ،لذلك تم اقتناء تجهيزات إضافية تتمثل في معدات لتجهيز استوديو ( )11وقاعة البث التابعة له باإلضافة إلى
وحدات تركيب وتصوير خاصة بقناة .16 11
 -6.5.3.5تقويم شبكة البرامج اإلخبارية لقناة .21
 رغم هذه األهداف المعلنة رسميا فإننا نالحظ عدم التوازن بين البرامج باعتبار غلبة المضامين الترفيهية على حساب البرامج اإلخباريةالتي ينتظر منها أن تدعم انفتاح الشباب على العالم رغم أن المقارن بين شبكة برامج موسم  1555-1554بشبكة موسم 1555-1558
يالحظ ارتقاء طفيفا في نسبة في نسبة البرامج اإلخبارية من  % 4061إلى  % 6وتقليص حجم المنوعات واأللعاب من  %34014إلى
 % 13فقط ومع ذلك فإن هذه النوعية حافظت على النصيب األكبر في كال الشبكتين .17
نالحظ أنه رغم التنصيص على مبدأي مركزية القطاع السمعي البصري واحتكاريته ،فإن هذا الستار االحتكاري الذي تحصنت
به مؤسسة اإلذاعة والتلفزة نظريا ،قد تفكك من الناحية العملية باعتبار التحوالت العالمية والتطورات التكنولوجية التي عرفها القطاع
اإلعالمي باتجاه ترسيخ التعددية اإلعالمية وتنوع مصادر جمع المعلومات ونشرها ،زادها الوعي واإلرادة السياسية المتفتحة على آفاقها
العالمية رسوخا وتثبيتا ،وتجسم ذلك خاصة من خالل قانون  15جانفي  1588المتعلق بالمحطات األرضية الفردية والجماعية الخاصة
بالتقاط البرامج التلفزية بواسطة األقمار الصناعية ،وكذلك النظام القانوني الجديد لمؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية الصادر في  17ماي
 1554والذي منح المؤسسة صالحيات واسعة بغرض تشجيع المبادرة وتحسين جدواها والتخلص من ثقل المركزية.
ورغم تطور الفضاء السمعي البصري في تونس في اتجاه التعدد ،فإن هذا الفضاء بقي يعاني من قلة التخصص من الناحية
البرامجية ،باعتماد التنويع البرامجي مع تغييب واضح للبرامج اإلخبارية والتحليلية السياسية فضال عن خلو هذا الفضاء من قناة ذات
طابع إخباري شبيهة بتلك القنوات التي بدأ يتدعم بها الفضاء السمعي البصري العربي مثل قناة الجزيرة والشبكة العربية لألخبار
( )ANNوغيرها ،رغم الحاجة والميل الجماهيري لمثل هذه النوعية في أفق سياسي تعددي .18
جدول عدد ( )1حول البث التلفزي المؤمن من قبل (مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية قبل الثورة).
القناة

النطاق التردد

معدل حجم البث

نسبة التغطية

اليومي
القناة الوطنية
(ت)2

شبكة VHF :
 14ساعة  /يوميا

القناة الفضائية KU :
الساتل EUTELSAT-2-F3- 16° :

 % 58من األراضي التونسية
البحراألبيض المتوسط
أوروبا( +المغرب-المشرق
العربي)

 - 21مجلة اإلذاعة و التلفزة التونسية ،عدد  5نوفمبر  ،2664عدد غير مرقم ،ص .13
 - 21فريحه ( صابر) ،النشرة اإلخبارية لقناة  02بين حدود األداء واالستقبال ،مذكرة شهادة الدراسات العليا في الصحافة ،معهد الصحافةIPSI ،جامعة تونس ،1
تونس  ،1889-1881ص . 19
 - 29فريحه ( صابر) ،المصدر السابق ،ص . 18
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قناة  21للشباب
(القناة الثانية) +
شريط األنباء

 3ساعات  /يوميا

المصور باللغة

شبكة UHF :
باالشتراك مع القناة الثانية الفرنسية ""F2

 % 57من األراضي التونسية

الفرنسية ()JTF

المالحظ أن البث التلفزي في البالد التونسية شهد تطورا عبر التاريخ ،ففي سنة  1566لم يتجاوز شعاع اإلرسال التلفزي 1444
كم 1فقط.

15

 -6انفتاح المشهد التلفزي التونسي بعد الثورة نحو التعددية
عرف المشهد ا لتلفزي التونسي تطورات تاريخية وتحوالت هيكلية مرت بالمنظومة السمعية البصرية في تونس من الوضع
االحتكاري المركزي إلى حالة التعددية الفعلية ال القانونية ،أواخر سنوات حكم بن علي ،ومنها إلى مبادرات التعددية القانونية بعد الثورة
بعد تحرير المبادرة اإلعالمية اإلذا عية والمرئية في سياقات تنظيمية ترجع إلى الهيئتين الناظمتين الناشئتين بعد الثورة ،وهو ما سنعمل
على جدولته تاريخيا كما يلي:

جدول عدد ( )2حول تطور القنوات التلفزية التونسية العمومية نحو التعددية
تاريخ تطور المشهد السمعي البصري في تونس  -القنوات التلفزية التونسية العمومية -
التسميات القديمة
آخر شعار رسمي التاريخ الرسمي
االسم الرسمي
المالحظات
المطلقة على
نهاية بث القناة
لبداية بث القناة
للقناة
للقناة
التوالي تاريخيا

 - 28مقابلة مع السيد علي القريشي مهندس رئيس كاهية مدير التقنيات التلفزية بمؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية ،عمل ميداني للباحث المتدرب صابر فريحه،
أوت .1889
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تطورشعارالقناة

الوطنية 1

 31ماي 1666

الوطنية 2

12نوفمبر
1664

إ.ت.ت)(RTT
إ.ت.ت1.
)(RTT1
TV2
ق2
تونس2
(يقصد بها تونس
العاصمة)
تونس ( 2يقصد
بها الجمهورية
التونسية)

قناة (Canal 21
)21
تونس 21
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جدول عدد ( )3حول تطور القنوات التلفزية التونسية الخاصة نحو التعددية
تاريخ تطور المشهد السمعي البصري في تونس  -القنوات التلفزية التونسية الخاصة -
االسم الرسمي

آخر شعار رسمي

التاريخ الرسمي

للقناة

للقناة

لبداية بث القناة

التسميات القديمة
نهاية بث القناة

المطلقة على

المالحظات

التوالي تاريخيا

اندمجت الحوار
التونسي في 18
سبتمبر  1414مع
الحوار
التونسي

ماي2003

قناة التونسية،
وبقيت تحت اسم
الحوار التونسي
ولكن باعتماد
برامج قناة التونسية

قناة حنبعل

 13فيفري

أول قناة خاصة
تونسية.

2005

قناة نسمة
 16مارس
2007

تلفزة تونس 1

 1جوان 2010

قناة تونسنا

 20مارس 2012

قناة الجنوبية

647

 14مارس
1411

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

شبكة تونس

2012

اإلخبارية

قناة الزيتونة

قناة اإلنسان

قناة تلفزة تي
في

قناة الزيتونة
هداية

المغرب العربي
14

فيرست تي في

2012

 41جانفي
1413

 18سبتمبر
2013

2013

2013

 29جوان 2014
تأسست في 43
 48ماي

آم تونيزيا

ديسمبر 1411
تحت اسم قناة

2015

المتوسط ،وتغير
االسم في 1415

 41ماي
التاسعة تي في
2015
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جدول عدد ( )4حول القنوات التلفزية التونسية المندثرة من المشهد
تاريخ تطور المشهد السمعي البصري في تونس  -قنوات سابقة أو مندثرة -

االسم الرسمي للقناة

إ.ت.ت1 .

تونس 1

آخر شعار رسمي التاريخ الرسمي
للقناة

دون شعار

لبداية بث القناة

 11جوان
1983

التسميات القديمة
نهاية بث القناة

التوالي تاريخيا

1989

 14مارس

 6نوفمبر

1990

1994

 16أكتوبر

قناة األفق

1992

قناة حنبعل

 13فيفري

أفريل

الشرق

2008

2009

 43سبتمبر2008

2009

قناة حنبعل
الفردوس
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العالمية

(TWTالعالمية

التونسية

التونسية) توقفت

TWT

عن البث نهائيا

Tunisia

 14مارس

 3فيفري

لتفسح المجال للبث

2012

2013

على ذبذبتها من

World

قبل قناة First

Televisio

 TV.بداية من

n

 18جوان 1414

التونسية

قناة القلم

 16مارس

 18سبتمبر

2011

2014

 14جانفي

 15جانفي

2013

2014

 43ديسمبر

 48ماي

والشعارفي 1415

2012

2015

إلى "آم

تغير االسم
قناة المتوسط

تونيزيا"

جدول عدد ( )5حول مشاريع القنوات التلفزية التونسية التي لم تعزز المشهد
قنوات تونسية أخرى – مبادرات غير منبعثة أو لم تر النور -
نها
االسم
الرسمي
للقناة

آخر شعار رسمي
للقناة

ية

التسميات القديمة

بث

المطلقة على التوالي

القنا

تاريخيا

المالحظات

ة
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"تلفزة
صفاقس"
"قناة
اسمعني"
عرف

المشهد التلفزي التونسي "انفجارا تلفزيونيا"

"قناة

حقيقيا جعل عدد القنوات الجديدة إبان ثورة  1411تبلغ

الحرية"

حوالي  35قناة تتراوح بين انطالق البث التجريبي والبث
على االنترنت في مرحلة أولى أو االستعدادات لبداية

" قناة

البث عبراألقمار الصناعية بعضها جهوي على غرار

المواطن"

"تلفزة صفاقس" أما قنوات أخرى ،مثل "قناة اسمعني"
"تواصل

أو "قناةالحرية"أوقناة"المواطن" ذات طابع حواري
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« golde
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12

لم تشهد ظلت في حدود النوايا المعلنة مثل تلك التي كانت تنوي
االنطالق أن تكون ناطقة باسم األقلية األمازيغية أوالبربرية ،في

سبتم الفعلي

حين اختارت أخرى اسم قناة "ثورة" وثالثة ("تواصل تي

'' Ulyss

بر

وبعضها

''Tv

21

لم يبث في مستوى النوايا فيما استجابت هيئة كمال العبيدي
تجريبيا
المستقلة إلصالح اإلعالم واالتصال ) )INRICإلى عدد

"اإلخبارية
التونسية"

11

أصال

في") قيل أنها مقربة من حركة النهضة ..وجميعها ظلت

قليل من طلبات اإلجازات التلفزية التي بلغت  35طلبا
واكتفت

بإسناد

إعالميين

مثل

محمد

الحناشي

ياسمين"

رخصاتلفزية »  « goldenTVكذلك رياض بن فضل

"tv

مدير "  " MedMediaالتي تأسست منذ الثمانينات

TWT

وتحمل هذه القناة التلفزية اسم ياسمين  .tvو'' Ulyss

Tunisia

 ''Tvلصاحبها نصر علي شقرون ،وTWTلعصام

World

الخريجي ،واإلخبارية التونسية للبطلة الرياضية عبلة

Televisi

لسود،وهذه القنوات لم تر النور إلى حدود  .1416هذا

on

فضال عن خلو المشهد التلفزي التونسي من أية قناة
متخصصة عمومية أو خاصة

"الرياضية
التونسية"
3
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تقويم عام للجداول:
 الجدير بالمالحظة أن المشهد التلفزي التونسي بقي خاليا من أي قناة تلفزية متخصصة عمومية أو خاصة حتى بعد الثورة ،رغماإلعالن عن مبادرات القنوات اإلخبارية والرياضية التي بقيت في حدود المشروع أو البث التجريبي أو اإللكتروني ،هذا فضال عن
شبهات الوالء السياسي والمالي ألغلب القنوات الخاصة القديم منها ،وأكثرمنها اشتباها تلك الناشئة بعد الثورة حسب توكيد البحث
االستقصائي الذي أنجزته الصحفية بوكالة تونس إفريقيا لألنباء منى المطيبع ،وكذلك ما توصل إليه رئيس (جمعية الخط) مالك
الخضراوي ،من أن  %64بالمائة من أصحاب وممولي القنوات التلفزية في تونس ،قريبون من دوائر السياسة والحكم" مما من شأنه أن
يحيد بها عن مبدإ الشفافية واالستقاللية" ،وفق ما أبرزته نتائج مشروع ''مرصد ملكية وسائل اإلعالم التونسية'' الذي أطلقته جمعيته
بمعية منظمة "مراسلون بال حدود" RSFمنتصف  .1416وانتهت نتائج تلك الدراسة إلى اإلقرار بانعدام الشفافية حول مصادر تمويل
تلك القنوات ،وعدم االنضباط للتشريعات الوطنية المتصلة بتنظيم قطاع اإلعالم في تونس ،عالوة عن ضعف الجهد واآلليات الرقابية
للدولة لوسائل اإلعالم العمومي ،فضال عن انعدام الشفافية المالية المتعلقة بوسائل اإلعالم ،كل ذلك في غياب موثوقية ومصداقية قياس
الجمهور ونسب المشاهدة واالستماع وبيع النسخ ..تحت مسؤولية الهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري  HAICAومقتضيات كراس
شروط إسنادها لإلجازات التلفزية الحالية .وهو ما يعزز مسؤولية هيئة السمعي البصري التي نص عليها دستور  1414كهيئة تعديلية
دائمة ال تخضع للمحاصصات السياسية التي شابت عمل HAICAمما هو ضمن مسؤوليتها وأضعفت أداءها وأخل باستقالليتها.

 نتائج البحث: نعيش اليوم في تونس ظاهرة للتعددية اإلعالمية فعلية بالمفهوم العددي ذلك أن المشهد انتقل من حالة التلفزيون األوحد والمؤسسةالتلفزية الرسمية الوحيدة ،إلى حالة االنفالت التعددي التلفزيوني بعد الثورة على غرار التعددية الحزبية التي أغرقت البالد في صراعات
حزبية عمقتها القنوات التلفزية المتكاثرة وغير البعيدة عن األمزجة الحزبية وخدمة مصالح فئوية في اتجاه لبننة الحالة اإلعالمية التونسية
بتمردها عن كل الضوابط المهنية واألخالقية والمؤسسية وا لتنظيمية والتنظيم الذاتي تحت تعالت حماية حرية التعبير والتي يبقى
الجمهور هو الضحية األولى من تلك االستهدافات اإلعالمية المغالطة والمظللة والرسائل المفخخة .نعم نعترف بأهمية وضرورة التعددية
اإلعالمية للقنوات المحققة الحتياجات مختلف األذواق والمستويات ،بما يغنيهم عن اللجوء إلى المنتوجات اإلعالمية التلفزية األجنبية
وقنواتها على غرار التجربة المصرية المقبولة نسبيا في هذا الصدد ،مع أهمية االرتفاع بالمستوى الفني ،واألداء البرامجي للتلفزات
الوطنية العربية ،بحيث تقنع المشاهد ،خاصة الشباب واألطفال ،ببرامجها ،وتلبيتها احتياجاتهم الثقافية واإلعالمية واالجتماعية ،مع
تجويد أدائها التنافسي للبرامج الوافدة.
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 رغم أهمية التجربة التعددية في تونس ما بعد الثورة وما ساهمت فيه في االنتفاع من منسوب الحرية العالي والدفاع عنه وعن حريةالتعبير ،فإن المشهد اإلعالمي السلطوي ضمن رغم عيوبه للفئة األكثر هشاشة وهي النشء حقا إعالميا واتصاليا وثقافيا نسبيا إلى حدود
رؤى النظام وسياساته االتصالية والعامة من خالل إحداثه لقناة  11للشباب التي كانت تضمن الحد األدنى من شبابية المضمون وفق
المزاج السياسي العام وتوظيفات هذا الوعاء خدمة إليديولوجيا النظام القائم ،غير أن حالة التعددية اليوم وبعد وهاء العقد من زمن الثورة
تجاهل كليا حقوق النائشة التونسية بتحول هذه القناة الوحيدة إلى تلفزيون غير جاد ،تلفزيون لإلعادات إلنتاجاتها الدرامية والهزلية
ومسلسالتها الرمضانية إلى ما أكثر من عشرين إعادة لبعضها ،دون مراعاة لمتغيرات الزمن ومتطلبات الجمهور الذي خلق لزمان غير
زمان تلكم المسلسالت...
 نعيش اليوم ظاهرة تعرف "بالتلوث السمعي البصري"  Pollution audiovisuelleفي عالقة الجمهور وبخاصة الناشئة بالصورةالتلفزية بفعل ظاهرة االستهالك المفرط للبرامج والقنوات التلفزية وتأثيراتها ،وبسبب التالعب بوعي والوعي الجمهور في ظل تعددية
فوضوية للمشهد السمعي البصري التونسي والعربي عموما ،في واقع تلفزيون الواقع  Télé-Réalitéوتلفزيون المهمالت télé
 poubelleاألمر الذي يتطلب تدخل كل األطر االجتماعية وتحديد مسؤولياتها ،والسلطات المرجعية المخولة في إطار التنظيم والتنظيم
الذاتي لمهن اإلعالم والصحافة مثل مجلس الصحافة ،والهيئة الدستورية الدائمة للسمعي البصري خلفا لهايكا التي فقدت كل مسوغ
لبقائها ومشروعيتها القانونية بعد صدور دستور  1414خاصة وأنها تأسست في وضع انتقالي ولبنيت تركيبتها على المحاصصات
السياسية مما أفقدها صفة االستقاللية التي تحملها كأسم ورسم ،والتعجيل بتشريع دائم يعوض المرسومين  115و ،116ضمانا الستقرار
تنظيم اإلعالم في تونس ،والنسج على منواله عربيا.
 نشهد اليوم ظاهرة "األمية المرئية"  L’ignorance audiovisuelleمع العجز عن تقدير مخاطر الصورة وآثارها وقدرتها علىاإلثارة والتحفيز األمر الذي يتطلب تجاوز المنطق االستهالكي للصورة ،الكتساب آليات قراءتها عن طريق مراجعة المناهج التربوية،
وإلدراك تقنيات الصورة ،أو بعث وتنشيط "النوادي السمعية البصرية" ،بما يمكن الناشئة تجاوز "إبهار الصورة" عبر التكوين ،وفهم
شحنات الصورة ومضامينها لخلق "بيئة بصرية سليمة داخل األسرة وخارجها ،وليدرك المربون أن التلفزيون ليس حنفية ليبقى كامل
اليوم مفتوحا ليروي ضمأ الطفل والناشئة" .على أن إمكانات التلفزات األجنبية في هذا الصدد تتفوق على ما يتوفر للقنوات الوطنية
العربية ،وهو ما يتطلب تنسيقا أكبر من أجل تكامل القدرات عبر اإلنتاج المشترك مثال ،وإلى مزيد تفعيل دور اتحاد إذاعات الدول
العربية  ASBUودوره في التبادل البرامجي والبحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عنه في هذا الصدد.

 توصيات ومقترحات: في هذا الخضم بتعقيدات ونقائص المشهد السمعي البصري التونسي أطلقنا مبادرة أكاديمية وميدانية لتأسيس منصة تفاعلية لتعليم وتعلمالميديا للناشئة التونسية والعربية وإنتاجها كمقدمة لتأسيس قناة تلفزية أو شبكة متخصصة في هذا الباب سدا للفجوة التي خلفها غياب مثل
هذه المضامي ن التنشوية التي تستهدف تعليم والجمهور ومحو األمية االتصالية في تونس والعالم العربي ككل أطلقنا عليها اسم ديونتوميديا
 Deontomedaكمقدمة لتأسيس أول مشروع إعالمي واتصالي عربي وتونسي تفاعي للنشء على أساس اعتماد معايير األخالق
المهنية الصحفية في معالجة قضايا ا لواقع والراهن واألحداث ،وهو بوابة الناشئة والصحفيين الشبان وصحفيي المستقبل للتربية على
الميديا وذلك عبر تملك أدوات ومهارات التحرير وصناعة المضامين اإلعالمية والمحتويات االتصالية وفق التزامات الصحافة الحرة
المدافعة عن حق التعبير والحريات العامة ،والمتقيدة بمعايير األخالقية والمهنية والشفافية والدقة والموضوعية واالستقاللية والحياد.
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مع التمكين للنشء من فضاء تفاعلي لتيسير فهم مضامين الميديا وتحليل محتوياتها ونقد هاوفق معايير المهنية واألخالقية .بحيث يصبح
المشروع نافذة على عالم الميديا وأخبار الصحافة والمؤسسات الصحفية واإلنتاج اإلعالمي ومؤسسات التكوين الصحفي والتدريب
والتطوير اإلعالمي وتجديد الحالة اإلعالمية وتطوير آلياتها الديمقراطية.
 ضرورة خضوع البرامج التلفزيونية للتخطيط المسبق من قبل األخصائيين في علوم النفس واالجتماع والتربية ،مع ضرورة انفتاحالتلفزيونات المحلية على الجمهور بإقحام جزء منهم في مجالس المؤسسات للقنوات التلفزية من أجل إبداء الرأي ،ووضع البرامج ،وذلك
في اتجاه مزيد التفاعل بين المؤسسة والجمهور مع تفعيل دور الرقيب أو الوسيط أو الموفق اإلعالمي  Ombudsmanلتفعيل التفاعلية
والتحكيم في عمليات التظلم والتحكيم في قضايا الجمهور بالوسيلة .لذلك يجب على األسرة أن تسترد موقعها المحوري في التنشئة
االجتماعية ،وأن ال تترك مواقعها السيادية – وإن بصيغة تشاركية تعاقدية -في بناء األجيال القادمة إلى صناع التلفزيون بمنطق الربح
والتسويق والتأثير والتنميط والتطبيع لما هو مستهجن وغريب وغير محلي قبل أن تحصن الناشئة لتفاعل حضاري آمن ال يجتث النائشة
من جذورها بحقيقة االنتماء ،وليس بواقع االنتساب.
 ضرورة دعم رصيد البحوث الكيفية لدرس تأثيرات الصورة التلفزيونية على الروابط االجتماعية وآليات التنشئة ضمن مرصدobservatoireيلتف حوله المختصون من مختلف البالد العربية نظرا لوجود مخاطر "التقبل السلبي للصورة التلفزيونية" .مع الدعوة
الملحة أن تشمل مشاريع اإلصالح التربوية المعتزمة إدراج مادة التربية على التعامل مع وسائل اإلعالم أو التربية االتصالية وفي كافة
المستويات التعليمية وب خاصة مناهج التعليم األساسي ومقرراته إلقدار الناشئة في سن الدراسة على تحليل الصورة التلفزيونية بوعي كما
ذهب إلى ذلك الباحث أحمد خواجة .لذلك يتلخص دور التلفزيون التربوي أو تلفزيون األطفال أو الشباب ،في توفير الحاجات المعرفية،
بعيدا عن اإلمالل ،مع مراعاة الم راحل العمرية ،والمجيبة عن تساؤالت الطفل ،باإلضافة إلى ضمان احتياجاته النفسية ،والمحققة
لتوازنه ،مع تحقيق احتياجاته االنتمائية ،بتعزيز القيم الوطنية والحضارية والدينية والثقافية ...عن طريق تيسير انتقالها اإليجابي
والمناسب عبر الشاشة والصورة.

خاتمة
ونختم هذه المقاربة بالتعبير عن انشغالنا الكبير بإزاء الحالة اإلعالمية االنتقالية التونسية التي تعاني مم أسلفناه من نقائص ومعايير
وأخالقيات ،..في ظل االنفجار التكنواتصالي والمعرفي ،في مجتمع يفتقر إلى أدنى أدوات قراءة الصورة أو المشهد ،أو نقد مضامينها،
وتف ِكيك رسائلها الظاهرة والخفية ،المش ِّكلة آلليات "التالعب بالعقول" والقصْ ف الوسائطي المسؤول إجرائيًا "بعنفه الرمزي" عن جوانب
من "بؤس العالم" كما حددها الدرس البورديوزي .تلك األدوات واجبة اإلدراج ضمن مقررات النظام التعليمي المفتقر إلى مناهج التربية
المنحاز عن وعي أو عن غير وعي كليأ إلى
على وسائل اإلعالم ودراسات الصورة ...أزمة المشهد اإلعالمي التونسي االنتقالي الحالي
ٍ
ال ِكبار ومشاغلهم ،فضالً عن معاملته الناشئة معاملة البالغين وتغييب "أحالمهم الصغيرة" ،واألدهى في ذلك غياب قنوات تلفزية تعليمية،
أو محطات تربوية .بل األخطر واألمرُّ هو انعدام نوايا االستثمار العمومي و/أو الخاص في إعالم تلفزي جا ٍّد يأخذ في االعتبار الحقوق
اإلعالمية والثقافية والتربوية لألجيال الصاعدة وحاجياتهم الخصوصية وتمثالتهم للمستقبل كجماعة اجتماعية مختلف وذات
خصوصية.ونحن نعتبر في هذا المستوى أن دراستنا هذه خطوة في فعل التركيم البحثي ،وواحدة بين الدراسات االجتماعية واألبحاث
االتصالية المتفحصة لعالقة الناشئة المتعلمة لجزء من الجمهور العام للنظارة والمشاهدين ،وهي تنتهج بالضرورة أسلوب العينة المركبة،
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بقصد جعل نتائج ت حليلها وتفسيرات تلكم الدراسات منطلقا أكاديميا لعقد دراسات مقارنة وهو أمر ضروري إلظهار أوجه التشابه
واالختالف بين شتى العينات وبيئات دراستها ،بما ييسر للمشتغلين في حقول الميديا والمجتمع وال سيما التلفزيون فتح أبواب الحقائق
والمآالت الجلية والخفية ليتحسب لها القائم باالتصال ،ورجاالت التعليم ،ومشتغلو البيداغوجيا والتعلمية وصناع القرار والمحتوى
االتصالي والسياسي استفادة واستئناسا بها.

بيبليوغرافيا
 .1الموسي (عصام سليمان) ،المدخل في االتصال الجماهيري ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،طبعة  6مزيدة
ومنقحة ،1445 ،مكتبة الجامعة -الشارقة  ،إثراء للنشر والتوزيع-عمان – األردن.
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البحث الواحد والثالثون

واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في
لواء سحاب
The reality of the inclusion of children with disabilities in Jordanian basic schools from the
viewpoint of teachers in the Sahab District

اعداد الباحثة :نسرين حسني مصطفى عالن
تخصص تربية طفل  -وزارة التربية والتعليم – الممكلة األردنية الهاشمية
Email: nesreen.hosne.al@gmail.com

الملخص
هدفت الدراسة الى معرفة واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء
سحاب ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )111معلماً ومعلمة في المدارس األساسية األردنية بلواء سحاب ،وقد استخدمت الدراسة اداة
االستبانة والتي شملت ( )62فقرة موزعة على ثالثة أبعاد ،وقد توصلت الدراسة الى أن اكثر االعاقات قبوال في المدارس العامة هي
االعاقات البسيطة ،وان اتجاهات المعلمين نحو الدمج بشكل عام كانت ايجابية ،وانه ال توجد فروق بين المعلمين نحو ادماج المعوقين مع
الطلبة العاديين ،كذلك اشارت النتائج الى عدم وجود فروق تعزى لجنس المعلم فيما يتعلق بالدمج ،كذلك اشارت النتائج الى عدم وجود
فروق تعزى لسنوات الخبرة حيث تبين انه كلما ازدادت سنوات الخبرة زادت عملية التقبل.
الكلمات المفتاحية :دمج ،األطفال ذوي اإلعاقة ،المدارس األساسية األردنية ،المعلمين ،لواء سحاب.
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The reality of the inclusion of children with disabilities in Jordanian basic schools from
the viewpoint of teachers in the Sahab District

Abstract
The study aimed to know the reality of integrating children with disabilities in Jordanian basic
schools from the viewpoint of teachers in the Sahab Brigade, where the study sample consisted of (110)
male and female teachers in Jordanian basic schools in Liwa Sahab, and the study used the questionnaire
tool which included (26) paragraphs distributed On three dimensions, the study concluded that the most
acceptable disabilities in public schools are simple disabilities, and that teachers ’attitudes toward
inclusion in general were positive, and that there were no differences between teachers towards
integrating persons with disabilities with ordinary students, and the results also indicated that there were
no differences attributable For the gender of the teacher Commented on the merger, as well as the results
indicated that there were no differences attributable to years of experience, as it was found that the more
years of experience the more receptive the process.

Key words: inclusion, children with disabilities, Jordanian basic schools, teachers, Sahab Brigade.
:المقدمة
 حيث أن،مرت النظرة تجاه األطفال ذوي اإلعاقة وما صاحبها من خدمات في عدة مراحل كتغيرات أساسية على مر العصور
النظرة إلى الطفل ذوي اإلعاقة على أنه شيطان يستحق القتل أو يحمل روحا شريرة مكانها السجن أو فرد ال أمل يرجى من ورائه وذلك
)6112 ، (سامي.في القرون القديمة
 فمنذ القرن الماضي بدأ.نجد اليوم ومع تقدم الفكر اإلنساني أن هذه الفئة بدأت تأخذ وضعها الصحيح في الكثير من المجتمعات
االتجاه نحو العناية بالطفل ذوي اإلعاقة من خالل وضعه بمؤسسات تعليمة خاصة وذلك في أغلب المجتمعات الغربية بما فيها الواليات
، حيث تأسست أول مدرسة للصم، وان كانت البداية الفعلية هي في بريطانيا في القرن الثامن عشر في عقد التسعينيات،المتحدة األمريكية
.ورغم ان الكثير من السلبيات كانت خطوة في االتجاه الصحيح تظهر االهتمام بتلك الفئة التي طالما هضمت حقوقها البسيطة واألساسية
)6112 ،(الخطيب
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وفي بداية النصف الثاني من هذا القرن ومع تطور األبحاث والدراسات التربوية والنفسية ،بدأت هذه الفئة تحقق المزيد من
المكاسب اإلنسانية بما في ذلك الحقوق التربوية والتي من أبرزها فك العزلة التربوية المتمثلة في المدارس الخاصة والتي غالبا ما يترتب
عليها وجود حواجز نفسية بين األطفال ذوي اإلعاقة وأقرانهم العاديين مما يؤدي الى صعوبة تقبل كال الطرفين لبعضهما البعض وخاصة
بعد تخرجهم من المدرسة ودخولهم المجتمع( .عميرة)6112 ،
ولقد بدأ التفكير الجاد في البحث عن أساليب تربوية أخرى تحد من هذه الظاهرة وتهيئ لهم فرصا شبيهة ومتساوية للفرص التي
يتمتع بها أقرانهم العاديين والتي من شأنها ان تقربهم من أسلوب الحياة العامة في جميع جوانبها  ،وبذلك يمكن تحويل هذه الطاقة البشرية
المعطلة الى قوى منتجة تساهم مساهمة فعالة في عملية البناء فكانت فكرة الدمج (( )Mainstreamingالمصطلح األمريكي) أو التكامل
(( )Integrationالمصطلح البريطاني) وهو اتجاه جديد وفلسفة تربوية لألطفال ذوي الحاجات التربوية الخاصة مفادها ان المدرسة
العامة هي مكان لتعلم كل التالميذ وان ثنائية النظام التربوي الذي يخصص تعليما عاديا للغالبية من التالميذ وتعليما خاصا لألقلية تحمل
في طياتها إغفاال لحق فئة من التالميذ في ان ينتظموا مثل اقرانهم العاديين على المقاعد الدراسية في المدارس القريبة من منازلهم ال
بمعزل عنهم في مراكز خاصة( .عيد)6111 ،
وقد دعم هذا االتجاه بقوانين تكفل ذلك الحق للمعاق في عدد من الدول  ،فقد صدر القانون العام األمريكي "التربية لجميع األطفال
ذوي اإلعاقة " في عام ( (1792ليؤكد على ان الطفل ذوي اإلعاقة له الحق في ان يتلقى التعليم العام المناسب المجاني من خالل برنامج
تربوي فردي يقدم له في بيئة تربوية بعيدة ما أمكن عن القيد والعزلة المتوفرة في المؤسسات الخاصة وفي بريطانيا أصدر المكتب
االجتماعي للديوان الملكي قانونا تربويا  ،تضمن فصال عن األطفال ذوي اإلعاقة يدعو المناطق التعليمة في إنجلترا وويلز إلى أن كل من
هو بحاجة إلى خدمات تربوية خاصة بمن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة ان يتلقوها في المكان المناسب الذي تقرره لجان متخصصة تضم
ولى أمر الطفل ذوي اإلعاقة( .المطر6116،م)
وقد انتشر هذا االتجاه في الكثير من ا لمجتمعات المتقدمة مثل الدول األوروبية والواليات المتحدة وكندا وكذلك في بعض دول
العالم الثالث مثل ماليزيا والهند .وفي الوقت الذي تتزايد فيه كذلك أعداد من هم بحاجة الى هذا النوع من التربية ،حيث تشير تقديرات
منظمة الصحة العالمية ) (WHOالى انه في عام ((1792كان هناك ( (%11من تعداد سكان العالم يعانون من عجز أو أعاقة فهم بحاجة
إلى خدمات تربوية خاصة لفترة من الزمن قد تطول او تقصر ،وان هذه النسبة سترتفع لتصل ( )%12في عام (.)6111
((NOBEL,1991
وهناك العديد من الدراسات التجريبية أظهرت نتائج مختلفة تدعم فكرة الدمج كاتجاه وفلسفة تربوية ناجحة وذلك من خالل مالحظة
أداء الطلبة المعوقين في المجال األكاديمي والسلوكي واالجتماعي داخل الفصول العامة ومقارنة ذلك مع أدائهم لها داخل الفصول الخاصة.
(دوابشة)6112 ،
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وحيث أن درجة اإلعاقة وتنوعها ما بين مجموع األطفال ذوي اإلعاقة متفاوتة ومتعددة مما ينتج عن ذلك شيء من التفصيل في
نتائج الدراسات السابقة ،إال ان الخالصة العامة لتلك الدراسات هي أن األطفال ذوي اإلعاقة بدرجات خفيفة يستفيدون استفادة أكبر من
وجودهم في الفصول العادية ويحققون نجاحا في مجال التحصيل الدراسي والتوافق الشخصي واالجتماعي مقارنة مع من يعاني من إعاقات
متوسطة وعميقة إال ان ذلك ال يعني ان العزم التام هو األفضل لإلعاقات األخيرة (المتوسطة والعميقة) ،بل البد من إيجاد أساليب وطرق
تهيئ فرصا اللتقاء الفريقين في أنشطة مختلفة ولتكن أنشطة غير أكاديمية( .سهيل)6116 ،
ومن خالل م سح األدبيات المتعلقة بالموضوع فقد توفر للباحث العديد من الدراسات تناقش موضوع الدمج كفكرة من حيث أنها
مناسبة أو غير مناسبة ،إيجابية أو سلبية مما يشير الى ان الباحثين في مجال التربية الخاصة قد تخطوا هذه المرحلة الى مرحلة أخرى
أصبح الدمج فيها واقعا يفرض نفسه( .بطاينة والرويلي)6112 ،
وأن ما يناقش اليوم في هذا المجال هو كيف يمكن تحقيق أكبر نسبة من الدمج لكل طفل من األطفال ذوي اإلعاقة ،وهو ما أكده
بيتر ميتلر ( ) 1711في ورقته المقدمة للمؤتمر العالمي األول للتربية الخاصة المنعقد في بكين في تلك السنة ،في ان هناك أدلة متزايدة
على االلتزام بتعليم األطفال المعوقين في مدارس عامة .وقد وصل الى هذه النتيجة من خالل المسوحات الميدانية في عدد من البلدان
المتقدمة والنامية والتي أظهرت كذلك ان الدمج ليس مقصورا على األطفال ذوي اإلعاقات الخفيفة فحسب ،بل كذلك هناك تجارب ناجحة
مع هؤالء الذين يعانون من إعاقات شديدة( .سامي)6112 ،
والدمج هو البديل عن العزل ،وال ينحصر بصورة واحدة ،بل يشمل عدة صور ومجاالت تقدم من خاللها الخدمات التربوية
المختلفة .وقد لخص هيجارتى ورفاقه ( )HEGATY,ET AL 1985مجاالت الخدمات التربوية التي تقدم للطفل ذوي اإلعاقة على نحو
يبدأ بفصل عادى في مدرسة عامة وينتهي بمدرسة خاصة بدوام كامل وبينهما ست صورا أخرى للتعامل مع الطفل ذوي اإلعاقة العادي
(بدون مساعدة من قبل المتخصصين ،لكن معلم الفصل يتولى مسؤولية تربيته)( .المطر6112،م)
وتوضح مجاالت الدمج أعاله ان نظام العزل والذي كان سائدا وما زالت بعض المجتمعات تتمسك به كنظام وحيد او شبه وحيد،
أصبح اليوم صورة من الصور المتعددة التي يمكن ان تقدم من خاللها الخدمات التربوية للمعاقين وتسعى بعض المجتمعات لتطبيق الدمج
استجابة لضغوط متعددة مثل الضغوط المالية ،حيث ان الدمج يمكن ان يخفف العبء على ميزانية التربية باعتبار أن تكلفة الطالب في
المدارس الخاصة تفوق تكلفته بالمدارس العامة أو استجابة لغيرها من الضغوط القانونية واالجتماعية مما قد يؤدي الى فشل سياسة الدمج.
(آل حمدان)6112 ،

مشكلة الدراسة:
لما كانت وزارة التربية والتعليم األردنية تهدف عندما وفرت التعليم العام الى أن يكون تعليما يحقق فرصا متساوية لجميع األطفال
بغض النظر عن فئاتهم ،فقد ارتأت الباحثة ضرورة مناقشة وبحث العقبات التي تحول دون تطبيق الدمج لألطفال ذوي اإلعاقة في المرحلة
األساسية وذلك من خالل دراسة اتجاهات المعلمين العاملين في تلك المرحلة.
وتجدر اإلشارة إلى أن درجة اإلعاقة التي تتعامل معها الدراسة هي ذاتها الدرجة التي تقبلها وزارة التربية والتعليم األردنية،
وهي في الغالب من الدرجة الخفيفة والمتوسطة في اإلعاقات الحركية والسمعية البصرية ومن الدرجة الخفيفة من اإلعاقة العقلية.
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لذلك فإن هذه الدراسة تحديد المشكلة لها من خالل السؤال الرئيسي التالي :ما واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب.

أهداف الدراسة:
يعد التعرف على اتجاهات األفراد نحو البرامج التي يساهمون فيها أمرا بالغ األهمية بالنسبة للمسؤولين والمختصين في تخطيط
هذه البرامج وتنفيذها ،ومن ثم تنشأ الحاجة إلى التعرف على طبيعة االتجاهات وعلى التغيرات التي يمكن أن تساهم في تدعيمها أو تعديلها
لتحقيق عائد أ فضل لتلك البرامج .وإذا كان هؤالء األفراد يمثلون هدفا إنمائيا تهتم الدولة بالحفاظ على كيانهم واالستفادة منهم في بناء مناخ
مناسب فان دراسة اتجاهاتهم نحو تلك البرامج يعطينا داللة ال يستهان بها في تحديد فاعليته وتهدف الدراسة الحالية الى:
-

التعرف على واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب.

-

تحديد المتغيرات التي يمكن أن تسهم في تدعيم هذه االتجاهات أو تعديلها.

-

طرح توصيات عملية تتعلق بتوفير الدعم النفسي لسياسة الدمج.

أهمية الدراسة:
تتعلق هذه الدراسة بمجال أساسي يشكل محورا هاما في رسم السياسات التربوية ،وهو اتجاهات القائمين على تنفيذ السياسات.

-

وتمثل هذه االتجاهات بعدا أساسيا في برمجة أي مشروع وبالتالي تجنب الفاقد الذي يمكن أن يترتب على تجاهل هذا االمر .كما
أن اتجاهات األفراد نحو ما يقومون به ،مرتبط بالمسؤولية التربوية ،وإغفالها يمثل جانبا سلبيا يوثر على تقبلها واالستمرارية
فيها.
-

تعد دراسة اتجاهات القائمين بالتنفيذ من أولويات بناء أي برنامج مناسب في إطار االستفادة من الواقع اإلنساني في رفع مستوى
الفائدة من الواقع المادي والتعرف على اتجاهات المعلمين نحو برامج الدمج يمثل جانبا هاما في طرح هذه البرامج ،وتحديد مسار
اإلجراءات التنفيذية على المستوى التمهيدي والتدريبي.
استثارة الحس التربوي تجاه موضوعات تتعلق بالتجديد في الممارسات التربوية وااللتزام باستمراريتها من خالل توأمة عملية

-

التقويم وعمليتي التخطيط والتنفيذ.

أسئلة الدراسة:
يسعى البحث الى اإلجابة عن التساؤالت التالية:
-

ما مدى تقبل المعلمين لفكرة دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية؟

-

ما اإلعاقات األكثر قبوالً واألكثر رفضا ً تجاه دمجهم في المدارس األساسية األردنية لدى أفراد العينة؟

-

ما أبرز المشكالت التي تحول دون دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية؟

-

هل توجد فروق دالة إحصائية نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في
لواء سحاب تعزي لكل من (الجنس ،سنوات الخبرة)؟
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فرضيات الدراسة:
-

ال توجد فروق دالة احصائيا ً عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية
من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير الجنس.

-

ال توجد فروق دالة احصائيا ً عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية
من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

حدود الدراسة:
-

حد زمني :الفصل الثاني من العام الدراسي ()6161-6117

-

حد مكاني :المدارس األساسية األردنية بسحاب.

-

حد بشري :اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من مدراء المدارس األساسية األردنية في سحاب.

مصطلحات الدراسة:
-

التربية الخاصة :يقصد بها األنشطة والخدمات التربوية التي تقدم الى الطفل ذوي اإلعاقة سواء كانت داخل المدرسة العامة أو
الخاصة( .العوالمة)6112،

-

الطفل ذوي اإلعاقة (أو ذو االحتياجات التربوية الخاصة) :هم جميع األطفال الذين تتوافر فيهم حاالت تعتبر انحرافا واضحا عن
المتوسط الذي يحدده المجتمع في القدرات واإلمكانيات العقلية او العلمية او االنفعالية او االجتماعية أو الحسية أو الجسمية أو
الصحية بحيث يترتب على هذا االنحراف نوع خاص من التربية وطابع خاص من الخدمات حتى يتمكن هؤالء األفراد من تحقيق
وإظهار أقصى ما عندهم من قدرات .على ضوء ذلك التحديد ،يمكن ان نقسم األطفال ذوي اإلعاقة الى قسمين ،األول أطفال
منحرفين عن االتجاه العام سلبيا (كاألطفال ذوي اإلعاقة) واآلخر أطفال منحرفين عن االتجاه العام إيجابيا (كالموهوبين) ،وسوف
تركز الدراسة على القسم األول دون اآلخر( .عيد)6111،

-

الطفل ذوي اإلعاقة :هو جزء من التعريف السابق يمكن تحديده على انه ذلك الطفل الذي ال يستطيع االستفادة من التربية االعتيادية
بسبب قصور في قدراته أو مهاراته أو سلوكه أو مالمح جسمه( .المطر)6112،

-

الدمج :هو أسلوب تربوي يتم من خالله إلحاق الطفل ذوي اإلعاقة مع الطفل العادي بالمدارس العامة التي يمارس من خاللها
مختلف األنشطة التربوية بما فيها التعليمية واالجتماعية( .االشقر)6112،

الدراسات السابقة:
أما دراسة القيروتي وعباس ( )9002فقد هدفت للتعرف عل اتجاهات مديري المدارس ومعلميها ،نحو الدمج التربوي لذوي
اإلعاقة في مؤسسات التعليم العام ،وتكونت عينة الدراسة من ( )621مستجيبا ،وتم في هذه الدراسة استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات،
وقياس االتجاهات نحو الدمج التربوي لذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األرنية بلواء سحاب ،وبعد الت ليل اإلحصائي ،أظهرت النتائج
عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية بين اتجاهات المديرين والمعلمين عل جميع م اور األداة ،وهي (فلسفة الدمج ،والبعد التعليمي ،والبعد
االجتماعي ،والبعد النفسي ،وبعد البيئة المدرسية).
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كما وأظه رت النتائج أيضا ،وجود فروق بين المعلمين والمعلمات في البعد التعليمي ،والبعد االجتماعي ،والبعد النفسي ،وبعد البيئة
المدرسية ،وكانت الفروق لصاال المعلمات .أما بالنسبة الخبرة المعلم فلم تُظهر الدراسة أي فروق في اتجاهات المعلمين يعزى لسنوات
الخبرة .أما بالنسبة لعمل المعلم مع ذوي اإلعاقة ،فقد أظهرت النتائج أن المعلمين الذين يعملون مع الطلبة ذوي اإلعاقة كانت اتجاهاتهم
أفضل نحو الدمج التربوي ،مقارنة بالمعلمين الذين ال يعملون مع الطلبة ذوي اإلعاقة ،ويوصي الباحثان بإجراء دراسات للتعرف على
اتجاهات طلبة المدارس نحو ال دمج التربوي ألقرانهم ذوي اإلعاقة ،ودراسة اتجاهات المختصين في مجال العمل االجتماعي ،والنفسي
نحو الدمج التربوي.
واستقصت دراسة داكماك ( )Dukmak,2013للتعرف على اتجاهات معلمي الصفوف العادية نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة
مع الطلبة العاديين في الصفوف العادية ،وقد تم اختيار متغير الجنس ،وسنوات الخبرة للمدرسين ،وفئة اإلعاقة؛ لمعرفة الفروق بين
االتجاهات وفق هذه المتغيرات ،ولمعرفة هذه الفروق ،تم استخدام أسلوب تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوقد أشارت النتائج إلى أن
االتجاهات بشكل عام نحو الدمج كانت إيجابية ،إال أنها كانت أكثر إيجابية للذكور من اإلناث ،وأقل إيجابية كلما زادت سنوات الخبرة،
وأظهرت النتائج أيضا أن لفئة اإلعاقة دورا في االتجاهات ،حيث كانت أكثر إيجابية لفئة اإلعاقة البصرية من فئة اإلعاقة العقلية،
واالضطرابات السلوكية ،واالنفعالية.
أما دراسة البرغثي ( )9002فسعت للتعرف على اتجاهات مديري المدارس والمعلمين نحو فلسفة دمج ذوي اإلعاقة مع األطفال
العاديين ،وتحديد داللة الفروق وفقا لبعض المتغيرات ،كالنوع ،والمرحلة الدراسية ،وعامل الخبرة ،والوظيفة ،وحددت إجراءات البحث
ونتائجه على العينة المكونة من ( )611فردا من مديرين المدارس العامة ومعلميها بمدينة بنغازي ،وتم استخدام أداة االستبانة لجمع
البيانات؛ لقياس اتجاهات المديرين والمعلمين ن و دمج ذوي اإلعاقة بمدارس التعليم العام ،وبعد التحليل اإلحصائي أظهرت النتائج أن
اتجاهات مديري المدارس والمعلمين ن و فلسفة دمج ذوي اإلعاقة مع األطفال العاديين في المدارس العامة ،متوسطة وال يوجد فروق
ذات داللة إحصائية تغزى لمتغير المرحلة الدراسية (ابتدائي ،ومتوسط) ،ولمتغير الجنس (ذكر ،وأنث ) ،ولمتغير الخبرة ،ولمتغير الوظيفة
(مدير ،ومعلم)،في اتجاهات المديرين والمعلمين نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في مدارس التعليم العام مع األطفال العاديين.
وسعت دراسة حسني ( )9002للتعرف على اتجاهات معلمي التربية الرياضية ومعلماتها نحو دمج الطلية ذوي اإلعاقة في
حصة التربية الرياضية مع الطلبة العادين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك لمالءمته ألهداف
الدراسة ،وتم توزيع استبانة تقيس اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع الطلبة العاديين ،واشتملت االستبانة على ثالثة
أبعاد( :نفسي ،واجتماعي ،وأكاديمي) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )61معلما ومعلمة ،من الذين يدرسون التربية الرياضية في محافظة
جنين ،وأظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية لدى معلمي التربية الرياضية ومعلماتها نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة مع الطلبة العاديين.
واستقصت دراسة عتمان ومباركي ( )9002للتعرف على اتجاهات معلمات األطفال وأسرهم الملتحقين بالروضة نحو الدمج
التربوي لذوي اإلعاقة ،مع األطفال العاديين في رياض األطفال ،وتكونت عينة الدراسة من ( )22من األسر الذين لديهم أطفال غير
عاديين في الروضة ،و( ) 72من المعلمات العامالت مع األطفال في الروضة ،حيث تم استخدام أداة االستبانة لجمع البيانات؛ لقياس
اتجاهات معلمات األطفال وأسرهم نحو الدمج ا لتربوي لذوي اإلعاقة في رياض األطفال ،وبعد التحليل اإلحصائي ،توصلت النتائج إل
وجود اتجاه إيجابي نحو دمج الطفل ذوي اإلعاقة مع الطفل العادي من وجهة نظر عينتي الدراسة،
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وأن أكثر اإلعاقات قبوال للدمج التربوي من وجهة نظر المعلمات ،هم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ،واإلعاقة السمعية ،فقد
أوصت الدراسة بالعمل على دمج األطفال ذوي اإلعاقة في الروضة مع األطفال العاديين ،والعمل على إعداد معلمات مؤهالت؛ للتعامل
مع األطفال في رياض األطفال المطبق فيها نظام الدمج،

منهج الدراسة:
اتبع الباحث في هذا المنهج االسلوب المسحي والذي يعتمد على استعراض األساس النظري والدراسات السابقة للموضوع ،ثم
انطالقا الى الدراسة الميدانية والتي اعتمدت على انتقاء عينة من المعلمين واالداريين موضوع الدراسة ،وبناء أداة لجمع البيانات الميدانية
من العينة تمهيدا للتحليل االحصائي رغبة في الوصول الى نتائج يمكن االستفادة منها على صعيد المجتمع الفلسطيني.

مجتمع الدراسة
تم تحديد مجتمع الدراسة بأنه جميع معلمي المدارس األساسية األردنية بلواء سحاب خالل الفصل الثاني من العام الدراسي
(.)6161-1117

عينة الدراسة
شملت عينة الدراسة ( )111معلما ً ومعلمة في المدارس األساسية األردنية بلواء سحاب من مجتمع الدراسة منهم ( )21معلما
و( )62معلمة ،وقد تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية القصدية.

أداة الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية أسلوب المسح بالعينة و االستبانة كأداة لجمع البيانات فبالرجوع الى األدب التربوي والدراسات السابقة
ولمعرفة اتجاهات المعلمين نحو دمج االطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية بلواء سحاب ،قام الباحث بتطوير استبانة تكونت
من قسمين ،اشتمل القسم االول على معلومات عامه ضمت متغيرات الدراسة وهي الجنس ومسمى الوظيفة وسنوات الخبرة ونوع اإلعاقة
التي يتعامل معها ،في حين اشتمل القسم الثاني على ( )62فقره موزعه على ثالثة مجاالت ،المجال االول وهو اإلعاقة البصرية والحركية
والسمعية والعقلية حيث يحتوي على ( )1فقرات ،ويشمل المجال الثاني على عوائق الدمج ويشتمل على ( )2فقرات في حيث يشمل المجال
الثالث وهو الدمج بشكل عام على ( )16فقره.

صدق األداة:
عرضت أداة الدراسة على مجموعة من المختصين بالجامعات األردنية والمشرفين بوازرة التربية والتعليم األردنية وأوصى
بصالحيتها بعد جراء التعديالت عليها وقد اجريت تلك التعديالت وأخرجت االستبانة بصورتها النهائية.

ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات االستبانة ( )1819وهي
نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.
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المعالجة اإلحصائية:
تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد ،النسب المئوية المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية ونتائج
اختبار ت ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي ونتائج اختبار توكي ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا ،ونتائج اختبار بيرسون،،وذلك باستخدام
برنامج الرزم اإلحصائية (.)SPSS

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ما مدى تقبل المعلمين لفكرة دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية؟
لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك كما هو واضح من الجدول رقم (:)1
جدول رقم ( :)0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى تقبل المعلمين لفكرة دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس
األساسية األردنية ،مرتبة تنازلياً وفق للمتوسط الحسابي

الرتبة

الفقرة

1

7

6

9

2

8

2

6

2

4

2

3

9

10

1

1

العبارات
الدمج يهيئ فرصا للتفاعل االجتماعي مما ينمي بشكل أفضل التوافق
االجتماعي عند االطفال ذوي اإلعاقة
الدمج يهيئ فرصا للتنافس العلمي مما ينمي بشكل أفضل الجانب األكاديمي
عند االطفال الغير عاديين.
ادماج االطفال ذوي اإلعاقة في المدرسة العامة يؤدي الى تقبل االختالفات ما
بين االطفال جميعا.
الدمج يقلل من احساس الطفل ذوي اإلعاقة باإلعاقة مما ينمي التوافق الشخصي
لديه.
الدمج يتطلب تغيرات جوهرية في كل ما له عالقة بالمنهج داخل الفصول
العامة.
من المرجح ان يكون للدمج اثار سلبية على النمو العاطفي للطفل ذوي اإلعاقة.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.40

.67

2.38

.69

2.32

.66

2.22

.63

2.20

.62

2.20

.78

من حق االطفال ذوي اإلعاقة ان يتلقوا التعليم مع اقرانهم العاديين في المدرسة

665

العام
االطفال ذوي اإلعاقة سوف يستهلكون معظم وقت المعلم مما يؤثر سلبا على
اهتمامه باألطفال العاديين.

2.13

.69

2.12

.63
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الطفل ذوي اإلعاقة سوف يعزل اجتماعيا من قبل االطفال داخل المدرسة

7

5

11

12

بشكل عام الدمج يعد مماسة تربوية مرغوبة

11

2

من المرجح ان يزداد ارتباك الطفل ذوي اإلعاقة داخل الفصول العادية.

16

11

العامة.

كثيرا من االنشطة التربوية التي يقوم بها مدرس المرحلة االبتدائية مع االطفال
ذوي اإلعاقة تصح لألطفال ذوي اإلعاقة.
الدرجة الكلية

2.05

.69

1.99

.57

1.95

.62

1.82

.72

2.15

.26

تشير المعطيات الواردة في الجدول ( )1أن درجة تقبل المعلمين في المدارس األساسية األرنية بلواء سحاب لدمج األطفال ذوي
اإلعاقة واألطفال العاديين داخل المدرسة كانت فوق المتوسط حيث بلغت هذه الدرجة ( )6812ومن أبرز االستجابات نحو ذلك أن الدمج
يقلل من إحساس الطفل ذوي اإلعاقة باإلعاقة مما ينمي التوافق الشخصي لدية بمتوسط حسابي ( )6821تالها أن األطفال ذوي اإلعاقة
يستهلكون معظم وقت المعلم مما يؤثر سلبا على اهتمامه باألطفال العاديين بمتوسط حسابي ( )6821تالها الدمج يتطلب تغيرات جوهرية
في كل ما له عالقة بالمنهاج داخل الصفوف بمتوسط حسابي  6826تالها الدمج يهيئ فرصا للتفاعل الجماعي بين األطفال العاديين وذوي
اإلعاقة بمتوسط حسابي (.)6866
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :ما اإلعاقات األكثر قبوالً واألكثر رفضا ً تجاه دمجهم في المدارس األساسية األردنية لدى
أفراد العينة؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك كما هو واضح من الجدول (.)6
جدول رقم ( :) 9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلعاقات األكثر قبوال واألكثر رفضا تجاه دمجهم في المدارس األساسية
األردنية لدى أفراد العينة ،مرتبة تنازليا ً وفق للمتوسط الحسابي

الرتبة

الفقرة

1

2

6

1

2

3

2

4

666

العبارات
الطلبة ذوي اإلعاقة الحركية القادرون على المشي يمكن ان يتلقوا التعليم في
المدارس العامة
ضعاف البصر الذين بإمكانهم قراءة المطبوعات الواضحة يمكن ان يتلقوا التعليم
في المدارس العامة
ضعاف السمع الذين يمكنهم السمع بواسطة اجهزة خاصة يمكن ان يتلقوا التعليم
بالمدارس العامة.
الطلبة ذوي اإلعاقة الحركية القادرون على استخدام الكرسي المتحرك يمكن ان

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.39

.68

2.38

.54

2.15

.70

1.95

.85
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يتلقوا التعليم في المدارس العامة.
2

5

الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية بدرجة خفيفة يمكن ان يتلقوا التعليم بالمدارس العامة

1.46

.66

2

8

انه امر مقبول ان يدرس الطفل العادي والطفل المتخلف عقليا في نفس الفصل.

1.25

.50

9

6

1.22

.52

1

7

1.17

.43

1.75

.33

الطلبة المكفوفون الذين ليس بإمكانهم قراءة المطبوعات يمكن ان يتلقوا التعليم في
المدارس العامة.
الطلبة الصم يمكن ان يتلقوا التعليم في المدارس العامة
الدرجة الكلية

يتضح لنا من الجدول رقم ( )6ان أكثر اإلعاقات قبوال لدى أفراد العينة هم الطلبة ذوي اإلعاقة الحركية ويمكنهم المشي بمتوسط
حسابي ( )6827تالها ضعاف البصر الذين بإمكانهم قراءة المطبوعات الواضحة بمتوسط حسابي ( )6821تالها ضعاف السمع الذين
يمكنهم السماع بواسطة أجهزة خاصة بمتوسط حسابي ( ،)6812أخيرا الطلبة ذوي اإلعاقة الحركية القادرون على استخدام الكرسي
المتحرك بتوسط حسابي (.)1872
في المقابل كانت أكثر اإلعاقات رفضا لعملية الدمج هم الطلبة الصم بمتوسط حسابي ( )1819ثم الطلبة المكفوفين الذين ليس
بإمكانهم قراءة المطبوعات بمتوسط حسابي ( )1866تالها الطفل المتخلف عقليا في نفس الفصل بمتوسط حسابي ( )1862أخيرا الطفل
ذوي اإلعاقة العقلية بدرجة خفيفة بمتوسط حسابي (.)1822
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :ما أبرز المشكالت التي تحول دون دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك كما هو واضح من الجدول ()2
جدول رقم ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات ألبرز المشكالت التي تحول دون إدماج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس
األساسية األردنية ،مرتبة تنازلياً وفق للمتوسط الحسابي

الرتبة

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

1

عدم توفير الخدمات الطبية المساعدة للمعاق داخل المدرسة العامة

2.49

.67

6

3

عدم تأهيل المعلم العادي للتعامل مع الطفل ذوي اإلعاقة داخل الفصل العادي

2.48

.66

2

4

عدم توفير االمكانيات والوسائل التعليمية المناسبة للمعاق داخل المدرسة العامة.

2.45

.69

2

2

2.40

.65

2

5

نظرة المجتمع السلبية تجاه الطفل ذوي اإلعاقة.

2.19

.77

2

6

رفض اولياء االمور ان يحتك اطفالهم العاديون باألطفال ذوي اإلعاقة.

1.98

.69

2.33

.40

العبارات

عدم مرونة المنهج في المدرسة العامة مما يؤدي الى ضعف استجابته الحتياجات
الطفل ذوي اإلعاقة التربوية.

الدرجة الكلية

667
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يتضح لنا من الجدول رقم ( )2أن أبرز المشكالت التي تحول دون إدماج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس االبتدائية العامة كانت
عدم توفير الخدمات الطبية المساعدة للمعاق داخل المدرسة بمتوسط حسابي ( )6827تالها عدم تأهيل المعلم العادي للتعامل مع الطفل
ذوي اإلعاقة داخل الصف بمتوسط حسابي ( )6821تالها عدم توفير اإلمكانات والوسائل التعليمية المناسبة للمعاق داخل المدرسة العامة
بمتوسط حسابي ( ،)6822أخيرا عدم مرونة المنهج في المدرسة العامة بمتوسط حسابي (.)6821
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه  :هل توجد فروق دالة إحصائية نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزي لكل من (الجنس ،سنوات الخبرة)؟
وتتعلق بهذا السؤال فرضيتي الدراسة ،والجداول ( )2( ،)2( ،)2توضح نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو واقع دمج األطفال ذوي
اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير الجنس.
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت وذلك كما هو واضح من
الجدول رقم (.)2
جدول رقم ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) للفروق نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في
المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير الجنس
االنحراف

درجات

المعياري

الحرية
22
22

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

ذكر

21

2.19

.23

أنثى

26

2.10

.28

قيمة ت

1.726

مستوى
الداللة
.087

يتضح لنا من الجدول رقم ( )2انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )1812نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة
في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير الجنس ،حيث كانت الداللة غير دالة إحصائيا حيث
بلغت حيث بلغت متوسط اتجاهات الذكور نحو ذلك ( )6817مقابل ( )6811لدى اإلناث.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو واقع دمج األطفال ذوي
اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت وذلك كما هو واضح من
الجدول رقم (.)2
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة

668

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقل من ( )2سنوات

28

2.12

.26

من ( )12-2سنة

30

2.13

.27
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أكثر من ( )12سنة
المجموع

52

2.22

.21

110

2.15

.26

عند مالحظة استجابات المعلمين نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في
لواء سحاب تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،فقد كانت هذه االتجاهات أعلى شيء لدى المعلمين الذين كانت سنوات خبرتهم أكثر من ()12
سنة بمتوسط حسابي ( )6866تالها المعلمين الذين سنوات خبرتهم من ( )12-2سنة بمتوسط حسابي ( ،)6812أخيرا المعلمين الذين
سنوات خبرتهم اقل من ( )2سنوات بمتوسط حسابي ( ،)6816ولمعرفة مصدر الفروق تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي
وذلك كما هو واضح من الجدول رقم ()2
جدول رقم ( :)2نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية من
وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير سنوات الخبرة
مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

مستوى الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

داخل المجموعات

.198

2

.099

المجموع

7.018

107

.066

بين المجموعات

7.216

109

مصدر التباين

1.511

.225

يتضح لنا من الجدول رقم ( )2انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )1812نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة
في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،حيث كانت غير دالة إحصائيا.

الخاتمة:
هدفت هذه الدراسة الى معرفة آراء واتجاهات معلمي المرحلة األساسية في سحاب حول دمج االطفال ذوي اإلعاقة في تلك
المرحلة وذلك من خالل االجابة عن أسئلتها ،وفيما يلي مناقشة وتعليقا على النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
لقد دلت النتائج على ان هناك قبول الدمج بشكل ع ام من قبل افراد العينة ،حيث ان االتجاه الحديث في مجال تربية األطفال ذوي
اإلعاقة يشير الى ان دمج هؤالء األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس العامة سيحقق التفاعل االيجابي بينهم وبين االطفال العاديين ،وفي
اشار ( )JANNY,1995الى ان النظرة نحو الدمج دائما تبدأ بقبول عدد قليل لها ثم يتنامى ذلك العدد بعد التطبيق للفكرة ،لتصبح امرا
مرغوبا في المجتمع ،لذك يمكن ان تفسر نتائج هذا الجزء على ان موضوع الدمج يعد جديدا في المجتمع الفلسطيني ،وهذا ما عبرت عنة
العينة من قبول هذا المفهوم الجديد ومن ثم تطبيقه ،باإلضافة الى ذلك فان األمر ال يخلو من ضعف في الوعي لدى البعض تجاه طبيعة
االعاقة والطفل ذوي اإلعاقة وحقوقه التربوية حيث ان النتائج بما في ذلك المقابالت التي تمت مع بعض المعلمين وهي نسبة قليلة دلت
الى ان المعلم في المدرسة العامة لديه انطباع أنه ليس معنيا بالطفل الطفل ذوي اإلعاقة بدرجة كبيرة.
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وبالنظر الى بنود االستبانة يتضح ان قبول فكرة الدمج من عدمها لدى افراد العينة لم يكن لذاته بل مرتبط بأمرين اساسين :االول،
نوع االعاقة ودرجتها ،والثاني العوائق التي تحول دون قبول هذه الفكرة.
وفيما يتعلق بدمج االعاقات (البصرية وا لسمعية والعقلية والحركية) :أكدت النتائج في هذا الجزء من االستبانة ان األطفال ذوي
اإلعاقة ليسوا على درجة واحدة من الرفض او القبول الندماجهم في المدرسة العامة ،أنما ذلك يعتمد اعتمادا كبيرا على:
أوال :نوع االعاقة (حسية ،عقلية ،حركية ،بصرية ،سمعية) ،فقد نالت االعاقة العقلية والمكفوفين كليا والصم درجة من عدم القبول تفوق
االعاقات الحركية والبصرية والسمعية الخفيفة وهي نتائج شبيهة بنتائج دراسة قام بها سجندل ( .)SCHINDEL,1986اشار فيها الى
ان هناك نظرة سلبية يبديها كثير من المعلمين تجاه األطفال ذوي اإلعاقة مما يسبب عدم قبولهم في الفصول العادية ،اال ان ذلك ال ينطبق
على كل األطفال ذوي اإلعاقة.
وفيما يتعلق باإلعاقات االخرى فقد نالت االعاقات الخفيفة (ما عدا العقلية) درجة من القبول تفوق االعاقات المتوسطة وان هذا شيء
طبيعي ،حيث انه كلما زادت درجة االعاقة كلما احتاج الطفل ذوي اإلعاقة خدمات أكثر (ربما يصعب توفيرها في المدرسة العامة).
ويعكس ترتيب االعاقات الصورة المختلفة التي يجب ان يكون عليها الدمج .فالدمج ليس صورة واحدة ،وانما هو عدة مجاالت يمكن
تطبيقها على األطفال ذوي اإلعاقة كل حسب استعداده وقدراته داخل المدرسة العامة( )HEJARTY,1981فاألكثر قبوال من األطفال
ذوي اإلعاقة لدى افراد العينة من المفترض ان يحظى بدرجة أكبر من االندماج والعكس صحيح ،وليس المطلوب هو اندماج جميع األطفال
ذوي اإلعاقة بصورة واحدة من االندماج.
وفيما يتعلق بعوائق االندماج :اكدت النتائج على ان المدرسة االبتدائية العامة في فلسطين ليست مهيأة الستقبال االطفال ذوي اإلعاقة
اال بعد اجراء نوع من التعديل والتغيير واالضافة عليها .بمعنى ان هناك عوائق تحول دون تحقيق ادماج ناجح للطفل ذوي اإلعاقة .وفي
مقدمة هذه العوائق البنود المتعلقة بوزارة التربية ،حيث نالت اعلى متوسطات ،مما يعني ضرورة ايجاد بيئة مناسبة لهؤالء االطفال،
والعوائق هي بالتحديد الخدمات الطبية بمتوسط( )6،27ثم تالها عدم تأهيل المعلم العادي للتعامل مع األطفال ذوي اإلعاقة بمتوسط
( )6،21ثم تالها عدم توفير االمكانيات والوسائل التعليمية بمتوسط ( )6،22واخيرا عدم مرونة المنهاج بمتوسط()6،21
وبالرغم من ان التربية الخاصة ليست تربية منفصلة عن التربية العامة بل هي جزء منها وتتفق معها في االساسيات فكل منها يهتم
بالفرد ويسعى الى تنمية قدراته واستعداداته الى اقصى حد يمكن ان يصل الية الفرد ليكون قادرا على خدمة المجتمع بكفاءة وذلك من
خالل توفير الظروف المناسبة اال ان ذلك ال يمنع من ان تنفرد التربية الخاصة ببعض ما يميزها ويتناسب مع طبيعة شخصية الفرد الذي
تتعامل معه ،حيث يؤكد (فاروق الروسان ) 1717على ان هناك اهدافا للتربية الخاصة تضاف على االهداف المرجو تحقيقها مع الطفل
العادي ،منها على سبيل المثال :التعرف على األطفال المعاقين من خالل اساليب موضوعية وتشخيصية ومن ثم اعداد طرائق تدريس
تختلف عن الطرائق العامة كلغة االشارة للصم .باإلضافة الى ذلك تبنى وسائل تعليمية مناسبة لكل اعاقة كالوسائل المجسمة لإلعاقة
البصرية وجهاز النطق لصم .والس بب الرئيسي في هذا االختالف او بصورة ادق في هذا التنوع ،هو ان يتم تعويض ما افتقده ذلك الطفل
ذوي اإلعاقة من قدرة اساسية سواء فيما يتعلق بالبصر او الحركة او السمع او العقل او غيرها من القدرات الضرورية لعملية التعلم.
وفيما يتعلق بعدم وجود فروق بين الجنسين من المعلمين فقد يعزوها الباحث الى الدرجة التي يتمتع بها المعلمون والمعلمات من
سمات وكفاءات واهتمامات واستعدادات للعمل واتقان التفوق والترقي في مجاالت عملهم وتحمل مسؤولياتهم ،حيث تؤكد جميع القيم
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والمعايير االجتماعية والدينية في فلسطين على التعامل الجيد مع هؤالء األطفال ذوي اإلعاقة خاصة اذا كان األطفال ذوي اإلعاقة يتمتعون
بكامل القوى العقلية وقادرين على التعلم واالنتاج حيث يدرك هؤالء المعلمون داخل المجتمع الفلسطيني ان من حق هؤالء األطفال ذوي
اإلعاقة ان ينالوا الرعاية والتعليم كما يناله غيرهم من األسوياء على اساس العدل والمساواة وتكافؤ الفرص مع علمهم وايمانهم ان الطفل
ذوي اإلعاقة ال يختلف عن غيره من االسوياء في جميع النواحي بل يختلف عنهم فقط من الناحية التي يقع فيها العجز واالعاقة وربما
يكون تشابهه مع غيره من العاديين االسوياء اكثر من اختالفه عنهم باإلضافة الى دورات التدريب التي يخضع لها المعلمون والمعلمات
في فترات متعددة في الفصول الدراسية في كيفية التعامل مع االطفال ذوي الحاجات الخاصة.
واخيرا فيما يتعلق بالمعلمين والمعلمات الذين سبق لهم التعامل مع الطفل ذوي اإلعاقة من افراد العينة لم يكن هناك فروق بينهم
حيث تبين انه كلما زادت عدد سنوات الخبرة كانت اتجاهات المعلمين اقوى وأفضل من قبل.

التوصيات:
بناء على ما ظهر من نتائج ،تقترح الباحثة التوصيات التالية:
-

اصدار التشريعات التربوية الخاصة حقوق االطفال ذوي اإلعاقة في الحصول على الخدمات التربوية المناسبة مع توفير لتمويل
الالزم لتطبيق هذه التشريعات.

-

التأكيد على مسئولية وزارة التربية في المدارس العامة وازالة جميع العوائق التي تحول دون تطبيق الدمج والتي جاءت في
الدراسة على النحو التالي :ايجاد الخدمات الطبية ،ايجاد نوع من المرونة في المنهج ،اعداد المعلم للتعامل مع االطفال ذوي اإلعاقة
داخل الفصل العادي.

-

التدرج في تطبيق االندماج بصورة المبسطة ،ولتكن البداية في مرحلة رياض الطفال وابتدائي ثم بعد ذلك تنتقل الى المرحلة
التالية.

-

تهيئة االطفال العاديين ومساعدتهم على تكوين وبناء اتجاهات صحيحة وايجابية تجاه االطفال ذوي اإلعاقة.

-

تهيئة المدارس التي سيتم فيه االندماج والعمل على توعية جميع العامين فيه ،وفي مقدمتهم المعلمين لقبول فكرة الدمج بصورة
أفضل وكل ما يتعلق بنجاحها.
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البحث الثاني والثالثون

إهتمام اإلسالم باألطفال في ضوء الشريعة اإلسالمية
(دراسة تحليلية فقهية)
Islam’s concern in children in the light of ISLAMIC LAW
)(jurisprudential analytical study
إعداد
د .عبدهللا أبوبكر أحمد النيجيري
أستاذ مساعد كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية العالمية  ،إسالم آباد  -باكستان
Email: jalingo12@yahoo.com
Mobile:0092-3333044219

ملخص البحث:
مصطلح الطفولة غير محدد وقد يطلق على فترات مختلفة من نمو اإلنسان .لكنها في علم النفس التنموي تطلق على الفترة ما
بين الرضاعة والبلوغ .لكنه من الشائع اعتبار أن الطفولة تبدأ من الوالدة .والبعض يعتبر الطفولة -كفترة لعب وبراءة -تنتهي
عند سن المراهقة .في العديد من الدول يوجد سن محددة تنتهي عندها الطفولة رسميا ً ويصبح الشخص بالغا ً قانوناً .يختلف هذا
العمر ما بين الثالثة عشر إلى الحادية والعشرين ،لكن الثامنة عشر هو العمر الشائع النتهاء الطفولة تناول هذا البحث موضوع
" االهتمام اإلسالم باألطفال في ضوء الشريعة اإلسالمية " .وقد افتتح بتوطئة ،اشتملت على :بيان أسباب اختيار
البحث،وأهدافه ،ومشكلته،وأهميته،ومنهجه،االهتمام اإلسالم باألطفال قبل الوالدة ،ثم استعرضت االهتمام اإلسالم باألطفال بعد
الوالدة ،وختمت ببعض حقوق األطفال وفي هذه الدراسة حاولت أن أدرس آراء العلماء في هذه القضية ،عارضا لها
علي.
والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها ،مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به ّ
الكلمات المفتاحية :االهتمام  ،اإلسالم  ،األطفال  ،السنة النبوية الشريفة.
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Islam’s concern in children in the light of ISLAMIC LAW
(jurisprudential analytical study)

ABSTRACT
This research paper deals with Islam’s concern in children in the light of the noble Sunnah The
term childhood is not specific and may be used for different periods of human development. But
in developmental psychology, it calls the period between breastfeeding and adulthood. But it is
common to consider that childhood begins from birth. Some consider childhood - a period of
play and innocence - that ends in adolescence. In many countries there is a specific age at which
childhood officially ends and a person becomes a legal adult. This age varies from thirteenth to
twenty-first, but eighteen is the common age for the end of childhood. This research dealt with
the topic “Care to Islam in Children in the Light of the Noble Prophet’s Sunnah.” It was opened
with a precursor, which included: Explaining the reasons for choosing the research, its goals, and
its problem, And its importance, and its method, attention to Islam in children before birth, then
reviewed Islam’s interest in children after birth, and concluded with some of the rights of
children and in this study I tried to study the opinions of scholars on this important issue,
displaying there views, with a comparison between them and discussing them with what God
opens to me . At the end conclution drawn from variant views of the scholars,and the main
findings and recommendations have been given.

Keyword: Islam,Concern,Children,Noble sunnah.
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المقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له،
ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
أما بعد  ..فقد اهتم اإلسالم بالطفل ذكراً أو أنثى اهتماما ً عظيمة فهو رج ٌل مستقبل أو إمرأة مستقبل ومرحلة الطفولة من أهم
مرحلة في حياة اإلنسان ،ومن ثم اهتم النبي بأمر الطفل وتربيته منذ لحظات األولى لمجيئه للحياة بل قبل أن يوجد فأمر النبي
الرجل باالختيار الزوجة الصالحة التي ستكون أما ً ومدرسةً للطفل،كما رغب المرأة في إيثار الزوج الصالح ،الذي سيكون
أبا وقدوة له ،لينشأ الطفل ويتربى في بيئة صالحة ،ويصبح عضوا نافعا في بناء المجتمع واألمة  .فإن الطفولة هي حجر
األساس في بناء التكوين العقدي اإليماني واستقبال القيم والمبادئ مع االستعداد الفطري الستقبال العقيدة الصحيحة فعن أبي
هريرة قال  :قال النبي ُ « :كلُّ َموْ لُو ٍد يُولَ ُد َعلَى ْالفِ ْ
ط َر ِة ،فَأَبَ َواهُ يُهَ ِّودَانِ ِه أَوْ يُنَصِّ َرانِ ِه أَوْ يُ َمجِّ َسانِ ِه َك َما تُ ْنتَ ُج ْالبَ ِهي َمةُ ،هَلْ
تُ ِح ُّسونَ فِيهَا ِم ْن َج ْدعَا َء») (1ثم يقول أبو هريرة واقرءوا إن شئتم " :ﮋ فَأَقِ ْم َو ْج َهكَ لِلدِّي ِن َحنِيفًا فِ ْ
ط َرةَ ه
اس َعلَ ْي َها
هللاِ الهتِي فَطَ َر النه َ
هللاِ [ ،سورة الروم ]03 :ﮊ هذه الفطرة هي من األلطاف اإللهية التي خصَّ َّ
ق ه
هللا تعالى بها اإلنسان من بين جميع
ال تَ ْب ِدي َل لِ َخ ْل ِ
هللا عن قوله تعالى «فطرت َّ
المخلوقات ،فعن زرارة سألت أبا عبد َّ
هللا» فقال« :فطرهم جميعا ً على التوحيد» ..وهذه الفطرة هي
التي أرادها َّ
هللا سبحانه وتعالى أسلوبا ً للحياة ومنهجا ً لها ،والوسيلة التي يتبعها اإلنسان في عالقته مع ربه ،ومجتمعه ،ونفسه.

أوالً:أسباب اختيار البحث:
لقد ش َّدني للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة ،في بعض الدول اإلسالمية وغيرها في عدم االهتمام بتنشئة أبنائهم
وأطفالهم تنشئة إيمانية ليحفظ عليهم دينهم من الشبهات المضلة وليعدهم للدفاع عن حوزة الدين .أما بالنسبة ألسباب اختيار
الموضوع ،فأهمها ما يلى:
 .1الرغبة الطبيعية في فهم المسائل الفقهية والتاريخية.
 .2حيوية هذا الموضوع وأهميته إذ يتعلق ببعض أهم القضايا تخض البشرية.
 .3بيان كمال الشريعة اإلسالمية وشمولها وصالحيتها لكل زمان ومكان وبيان أحكامها الغراء في هذا المجال.
 .4لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم األمة اإلسالمية.

ثانيًا:أهداف البحث:
 إبراز حقيقة الطفل في ضوء الشريعة اإلسالمية
 بيان بعض حقوق الطفل قبل الوالدة وبعدها في الشريعة اإلسالمية.
 معرفة بعض األحكام الشريعة المطالب بها اإلنسان في حياته الدنيا.
 بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين.

)(1أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتاب اجلنائز،باب ما قيل يف أوالد املشركني،111/2،حديث رقم 1831
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ثالثاً :مشكلة البحث وأسئلته:
لقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء و المؤرخون قدي ًما وحديثًا حول االهتمام اإلسالم باألطفال في ضوء
الشريعة اإلسالمية؟
هل لمفهوم االهتمام اإلسالم باألطفال في ضوء الشريعة اإلسالمية وموضوعه حضور لدي العلماء اإلسالم قدي ًما وحديثًا؟

رابعاً :أهمية البحث:
تبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية الطفل ،االهتمام اإلسالم باألطفال قبل الوالدة وبعدها وبيان بعض حقوقه في
الشريعة اإلسالمية.

خامساً :منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:
انتهجت في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي:
استقراء األحاديث الواردة في االهتمام باألطفال في السنة النبوية المطهرة  ،تصنيف األحاديث وإيرادها تحت كل باب ماا يناسابه
إيراد المسائل الفقهية المتعلقة في االهتمام باألطفال  ،والترجيح بينها ما أمكن .
اعتمدت المنهج االستقرائي و االساتنباطي فيي هي ا الدراسية :والاذي سايتم فياه تتباع كتاب السايرة النبوياة الشاريفة ومان ثام تتباع
بعض أقوال العلماء السابقين.

سادساً:ضوابط عملية البحث:
التزمت ضوابط البحث المنهجي عز ًوا وتخري ًجا وضبطًا وتحريرً ا.
-1حاولت في استخراج عناوين البحث أن تكون بارزة وشاملة
-2تحريرمحل النزاع في المسائل المختلف فيها ،وذكر األقوال في المسألة ،مع نسبة كل قول لقائله،وذكر أدلة كل قاول وماا ورد
عليها من مناقشات واعتراضات ،وذكر األجوبة عنها  ،وترجيح ما يظهر رجحانه بنا ًء على المرجحات الظاهرة.
 -3عزو جميع اآليات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وخصصت اآليات بالقوسين المستقيمين.
 -4تخريج الحاديث مان مصاادره األصايلة ،والحكام علياه مان خاالل أقاوال العلمااء المتخصصاين فاي هاذا الشاأن إن لام يكان فاي
الصحيحين
 -5توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب ،وتوثيق النصوص من مصادرها األصيلة..
-6شرح األلفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة في البحث.
وقد توخيت في البحث اإللتزام بقواعد البحث العلمي وأصوله الثابتة ،من حيث التقيد بالمنهج العلمي واإلستدالل بالحديث
الصحيح والحسن دون الضعيف ،والتوثيق العلمي المنهجي ألقوال العلماء ،كما قصدت البحث بموضوعية وإنصاف ،مجردًا
عن النزعة والتحيُّز ،والقول بالهوى والعصبية ،فإن يكن ما وصلت إليه صوابًا فذاك الفضل منه سبحانه ،وأحمد تعالى على
توفيقه ،وإال فمني ومن الشيطان ودوام النجاح والسداد ،وحسن القبول والرشاد.

خامساً:خطة البحث:
تتألف الدراسة من مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتمة:
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أما المقدمة ،فعرضت فيها :أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والخطة التي اتبعتها فيه.
وأما المبحث األول :فيتناول االهتمام اإلسالم باألطفال قبل الوالدة ويشتمل على تمهيد ومطالب:
المطلب األول-اختيار الزوجة الصالحة.
المطلب الثاني :الدعاء للطفل وهو نطفة في رحم األم ..
المطلب الثالث :قراءة األذكار لنزول الطفل بالسالمة من رحم أمه.
المطلب الرابع :الدعاء لألبناء وهم في أصالب آبائهم.
المطلب الخامس:النفقة للمرأة المطلقة ثالثاً إذا كانت حامالً .
المطلب السادس :إباحة الفطر في رمضان للحامل ( حق الطفل الصحي)
المطلب السابع :تأجيل إقامة الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها وترضعه.
المطلب الثامن :تحريم اإلجهاض في الشريعة.
المبحث الثاني :االهتمام باألطفال بعد الوالدة ويشتمل على المطالب:
المطلب األول :الفرح والتهنئة بوصول الطفل.
المطلب الثاني :األذان في األذن اليمنى للطفل.
المطلب الثالث :تحنيك الطفل بالتمر والدعاء له بالبركه.
المطلب الرابع :االحتفال بالطفل في صغره والوصية بالعقيقة عنه.
المطلب الخامس :تسمية الطفل بأحسن األسماء.
المطلب السادس :حلق رأس الطفل يوم سابعه وتنظيفه وإزالة األذى عنه.
المطلب السابع :ختان الطفل.
المطلب الثامن :تحصين الطفل بالذكر من اآلفات وشكر هللا تعالى موهبته.
المطلب التاسع :منزلة الطفل عند هللا إذا سقط من بطن أمه قبل تمامه.
المطلب العاشر :مداعبة النبي بالطفل وممازحته.
المطلب الحادي عشر :اختيار الصحبة الصالحة ،للطفل واجتناب رفقاء السوء..
المطلب الثاني عشر:الرحمة النبي بالطفل.
المطلب الثالث عشر:استئذان الطفل وإظهار حقوقه.
المطلب الثاني عشر :تنمية مهارة التفكير لدى الطفل.
المبحث الثالث :بعض حقوق األطفال في اإلسالم ويشتمل على المطالب:
المطلب األول :حق الطفل في ميراث بمجرد والدته..
المطلب الثاني :حق الطفل في اللعب والترفية (الحق البدني)
المطلب الثالث  :حق الطفل في الرعاية و الحماية
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المطلب الرابع  :حق الطفل في المشاركة
المطلب الخامس :حق الطفل في التعليم والتعلم
المطلب السادس :حق الطفل في تربيته تربية إيمانية..
المطلب السابع  :حق الطفل في النماء والبقاء ،في الهوية والجنسية
المطلب الثامن  :حق الطفل في العدل والمساواة
المطلب التاسع :حق الطفل في حُسن االختيار في ال َّزواج ،وعدم إجباره عليه بمعيَّن ،أو بمعيَّنة.
المطلب العاشر :حق الطفل في تزويج إذا بلغ سن الزواج.
المطلب الحادي عشر :حق الطفل في النَّفقة عليه إن كان فقيرا
المطلب الثاني عشر :حق الطفل في ال ُّدعاء اآلباء له ،وتح ِّري ذلك في األمكنة واألزمنة المبا َركة ،وعدم الدعاء عليه.
والخاتمة وفيها:أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.
المبحث األول:
فيتناول االهتمام اإلسالم باألطفال قبل الوالدة ويشتمل على تمهيد و مطالب:
)(2

التمهيد :الطفل في اللغة :الطفل لغة :المولود؛ ويأتي بمعنى الواحد والجمع ،وهو من اإلنسان والوحش
في االصطالح :

اسم جنس بمعنى الجمع ،ويقال طفل ما لم يراهق الحلم ،وقد جاء في القرآن الكريم منعوتا بالجمع كما في قوله تعالى :ﮋأَ ِو ال ِّ
ط ْف ِل
اله ِ ينَ لَ ْم يَ ْ
سا ِءﮊ [النور ]31 :وتحديد عمر الطفولة عند الفقهاء يقف عند الثانية عشرة ،أو هو الذي لم
ت النِّ َ
ظ َه ُروا َعلَى ع َْو َرا ِ
يبلغ الحلم ،أو لم يراهق الحلم .وهو الذي ال يتكلم بما يراه ،وينقله لغيره ،أو ال يصف النساء وال يفرق بين الشوهاء والحسناء
كما ذكره المفسرون عند تفسير هذه اآلية كابن كثير والقرطبي وغيرهما.
المطلب األول-اختيار الزوجة الصالحة.
اختيار الزوجة الصالحة :لقول النب ِّي  « تُ ْن َك ُح ال َمرْ أَةُ ِألَرْ بَ ٍع :لِ َمالِهَا َولِ َح َسبِهَا َو َج َمالِهَا َولِ ِدي ِنهَا ،فَ ْ
ِّين ،ت َِربَ ْ
ت يَ َداكَ
اظفَرْ بِ َذا ِ
ت الد ِ
» ( )3يقول اإلمام الماورد ّ
ي":من أول حق الولد على أبيه:أن ينتقي أمه ،ويتخير قبل االستيالد منهن الجميلة الشريفة الديّنة
العفيفة ،العاقلة ألمورها ،المرضية في أخالقها ،المجرّبة بحسن العقل وكماله ،المواتية لزوجها في أحوالها"( )4ايضاً أهتم
االسالم بسالمة الجنين من أصابتة بأمراض وراثية فقد نهى عن زواج األقارب فقال رسول هللا« أعربو ال تضووا»أي

)(2ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،لسان العرب ،212 /11،الطبعة :الثالثة  1212 -هـ ،الناشر :دار صادر – بريوت.
اب األَ ْك َف ِاء ِيف الدِّي ِن،7/7،حديث رقم ( .1101تنكح) تتزوج ويرغب فيها( .ألربع) ألجل خصال
()8أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتاب النكاح ،بَ ُ
أربع جمتمعة أومنفردة( .حلسبها) هو ما يعده الناس من مفاخر اآلباء وشرفهم( .فاظفر) من الظفر وهو غاية البغية وهناية املطلوب( .تربت يداك) هو يف
األصل دعاء .معناه لصقت يداك بالرتاب أي افتقرت ولكن العرب أصبحت تستعمله للتعجب واحلث على الشيء وهذا هو املراد هنا]
(  )2حممد أمحد إمساعيل املقدم ،حمو األمية الرتبوية.13 /11 ،
679

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
تزوجوا الغرائب"( )5ويقو ُل عليه الصالةُ والسال ُم« :تَ َخيَّرُوا لِنُطَفِ ُك ْم ،فَإ ِ َّن النِّ َسا َء يَلِ ْدنَ أَ ْشبَاهَ إِ ْخ َوانِ ِه َّن َوأ َخ َواتِ ِه َّن» ( ،.)6وقوله :
«تَخَ يَّرُوا لِنُطَفِ ُك ْمَ ،وا ْن ِكحُوا ْاألَ ْكفَا َءَ ،وأَ ْن ِكحُوا إِلَ ْي ِه ْم»( )7فيجب البحث عن الزوجة الطيبة الصالحة قال تعالى :ﮋ ا ْل َخبِيثَاتُ
ت ﮊ [النور ]26 :قال اإلمام الطبري رحمه هللا " معنى ذلك:
ت َوالطهيِّبَاتُ لِلطهيِّبِينَ َوالطهيِّبُونَ لِلطهيِّبَا ِ
لِ ْل َخ ِبيثِينَ َوا ْل َخبِيثُونَ لِ ْل َخبِيثَا ِ
الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ،والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء"

()8

المطلب الثاني :الدعاء لألبناء وهم نطفة في رحم األم .
فقد ثبت أنه  يدعو لألبناء وهم نطفة في رحم األم فقد كان أبو طلحة خارج بيته  ،وابنه بالبيت مريض فمات  ،فلم تخبره
زوجته أم سليم بعد عودته  ،ولم تبد أي مظهر من مظاهر الحزن له  ،بل كانت متزينة ومجهزة له عشاءه ،قال :فمات،
( )1ذكر هذا احلديث ابن قتيبة يف كتابه '' غريب احلديث '' وقال بأنه ال يعرف له إسنادا ،وإمنا هو مشهور يف كالم العرب وأشعارهم  ،788 :8كما ذكر
ابن األثري يف كتابه '' النهاية يف غريب احلديث واألثر  ،'' 111 :8وذكره الغزايل يف '' إحياء علوم الدين '' قال احلافظ العراقي يف خترجيه :قال ابن الصالح:
مل جيد له أصال معتمدا ،مث قال :وإمنا يعرف من قول عمر آلل السائب '' قد أضويتم فانكحوا من النوابغ ''  ،21 :2وذكره ابن حجر يف '' تلخيص احلبري
'' بلفظ '' ال تنكحوا القرابة القريبة ،فإن الولد خيلق ضاويا '' .مث ذكر ما ذكره العراقي من قول ابن الصالح املتقدم  ،121 :8قلت :وأنا أميل إىل ترجيح
ضعف هذا احلديث ،ومحل قول عمر على احلاالت اخلاصة باألسر اهلزيلة ،وأن التغريب حكمة اجتماعية ال شرعية ،ألن السنة النبوية جاءت خالف ذلك،
فقد تزوج عليه الصالة والسالم من زينب بنت جحش ابنة عمته ،وزوج ابنته فاطمة من ابن عمه علي رضي اهلل عنه ،وهذا رأي العلم :كما ذكره الدكتور
الكبارييت ،أستاذ الوراثة جبامعة الكويت ،ونشرته جريدة '' القبس '' الكويتية بتاريخ  21ديسمرب  1077م ،والدكتور علي السالوس يف جملة األمة '' عدد
 11ص .21
(  )1خرجه ابن عدى ( ،221/1ترمجة  1833عيسى بن ميمون) وابن عساكر ( . )812/12قال املناوى ( : )287/8قال ابن اجلوزى :حديث ال يصح
فيه عيسى بن ميمون .قال ابن حبان :منكر احلديث ال حيتج بروايته .وقال اخلطيب :حديث غريب وكل طرقه واهية[ .حكم األلباين] (موضوع) انظر
حديث رقم 2211 :يف ضعيف اجلامع ،وعيسى بن ميمون قال الفالس وأبو حامت والنسائي :مرتوك احلديث ،وقال البخاري ويعقوب بن سفيان :منكر
احلديث .وأما حديث عمر فأخرجه أبو نعيم يف "أخبار أصبهان" ( )111 /2م ن طريق سليمان بن عطاء ثنا مسلمة بن عبد اهلل اجلهين عن عمه أيب
فاهنن أجنب"
مشجعة أنّه مسع عمر رفعه "ختريوا لنطفكم ،وانتخبوا املناكح ،وعليكم بذات األوراك ّ
اب األَ ْك َف ِاء ،121 /8،حديث رقم  .1011قال حمققه :حديث حسن بطرقه وشواهده ،وهذا
(  )7أخرجه ابن ماجه يف صحيحه،يف أبواب النكاح ،بَ ُ
إسناد ضعيف لضعف احلارث بن عمران اجلعفري وقد توبع كما سيأيت .وقد حسنه احلافظ يف "التلخيص"  ،121 /8ويف "الفتح" .121 /0
وأخرجه ابن أيب حامت يف "العلل"  218 /1و  ،212وابن حبان يف "اجملروحني"  ،221 /1وابن عدي يف ترمجة احلارث بن عمران من "الكامل" ،112 /2
والدارقطين ( ،)8733واحلاكم  ،118 /2والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( ،)117والبيهقي  ،188 /7واخلطب البغدادي يف "تاريخ بغداد" ،212 /1
وابن اجلوزي يف "العلل املتناهية" ( ) 1110من طريق احلارث بن عمران اجلعفري ،وابن أيب الدنيا يف "العيال" ( ،)181وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" /1
ورقة  222 - 221من طريق احلكم بن هشام الثقفي ،وابن أيب الدنيا ( ،)181واحلاكم  ،118 /2والبيهقي  188 /7من طريق عكرمة ابن إبراهيم
األزدي ،والدارقطين ( ،)8731وابن اجلوزي يف "العلل" ( ) 1111من طريق صاحل بن موسى ،وأخرجه الدارقطين ( ،)8737وابن اجلوزي ( )1111من
دي ،ستتهم عن هشام بن عروة ،هبذا
طريق أيب أمية بن يعلى الثقفي -وامسه إمساعيل ،-وابن حبان يف "اجملروحني"  231 /2من طريق َّ
الس ِّ
حممد بن مروان ُّ
أمثل هذه الطرق طريق احلكم بن هشام الثقفي ،ومبجموعها يتحسن احلديث.
اإلسناد .قلناُ :
(  )3الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري ،تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،بالتعاون
مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة ،281 /17،الطبعة :األوىل 1222 ،هـ  2111 -م ،الناشر :دار هجر
للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن.
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وأبو طلحة خارج ،فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ،ونحته في جانب البيت ،فلما جاء أبو طلحة قال :كيف الغالم ،قالت:
قد هدأت نفسه ،وأرجو أن يكون قد استراح ،وظن أبو طلحة أنها صادقة ،قال :فبات ،فلما أصبح اغتسل ،فلما أراد أن يخرج
أعلمته أنه قد مات ،فصلى مع النبي  ،ثم أخبر النبي  بما كان منهما فقال رسول هللا « :لعل هللا أن يبارك لكما في ليلتكما»
()9

قال سفيان :فقال رجل من األنصار :فرأيت لهما تسعة أوالد كلهم قد قرأ القرآن
المطلب الثالث :الدعاء لألبناء وهم في أصالب آبائهم.

ومما يدل على ذلك ما ثبت عن النبي أنه دعى لألبناء وهم في أصالب آبائهم وذلك لما رد المشركين من أهل الطائف دعوته
ال مرني
لهم لإلسالم ،وآذوه  ،و رموه بالحجارة ؛ عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم األخشبين  ،عندها قال النبي َ :وقَ َ
بِ َما ِش ْئت إِن ِش ْئت أطبق َعلَ ْي ِهم األخشبين فَقَا َل َرسُول هللا  أَرْ جُو أَن يخرج هللا من أصالبهم من يعبد هللا َوحده َال يُ ْشرك بِ ِه
شيْئا"()13
َ
كذلك يرشد النبي محمد المسلمين لما فيه صالح االبن مستقبالً فيقول لهم  " :قَا َل النَّبِ ُّي  " :لَوْ أَ َّن أَ َح َدهُ ْم إِ َذا أَ َرا َد أَ ْن يَأْتِ َي
أَ ْهلَهُ قَا َل :بِاس ِْم َّ
ض َّرهُ َش ْيطَ ٌ
ان أَبَدًا "(.)11
ك لَ ْم يَ ُ
ب ال َّش ْيطَانَ َما َر َز ْق َتنَا ،فَإِنَّهُ إِ ْن يُقَدَّرْ بَ ْي َنهُ َما َولَ ٌد فِي َذلِ َ
هللاِ ،اللَّهُ َّم َجنِّ ْبنَا ال َّش ْيطَانَ َ ،و َجنِّ ِ
وفي هذا توجيه إلى أن تكون البداية ربانية ال شيطانية  ،فإذا ذكر اسم هللا تعالى في بداية الجماع أسس ما بين الزوجين على
التقوى  ،فال يضره الشيطان بإذن هللا  ،وهذا زكريا الذي أنعم هللا عليه بذرية طيبة على كبر وهرم يقول :ﮋ ُهنَالِكَ َدعَا زَ َك ِريها
س ِمي ُع ال ُّدعَا ِء ﮊ [آل عمران ، ]11[ ]38 :تضرع ودعا أن يرزقه هللا الذرية،
َربههُ قَا َل َر ِّب ه َْب لِي ِمنْ لَ ُد ْن َك َذ ِريهةً طَيِّبَةً إِنه َك َ
وأي ذرية؟ أن تكون طيبة صالحة.
المطلب الرابع :قراءة األذكار لنزول الطفل بالسالمة من رحم أمه.
ذكر ابن ال ُّسنِّي رحمه هللا في عمل اليوم والليلة "أن فاطمة رضي هللا عنها بنت النبي لما دنا والدتها  ،أمر الرسول أم سلمه
وزينب بنت جحش أن تأتيا فتقرآ عندها آية الكرسي  ،و  :قوله تعالى  ،ﮋ إِنه َربه ُك ُم ه
سته ِة
هللاُ اله ِ ي َخلَ َ
ق ال ه
ت َو ْاألَ ْر َ
ض فِي ِ
سماوا ِ
ق َو ْاألَ ْم ُر
شي الله ْي َل النهها َر يَ ْطلُبُهُ َحثِيثا ً َوال ه
ت بِأَ ْم ِر ِا أَال لَهُ ا ْل َخ ْل ُ
أَيه ٍام ثُ هم ا ْ
س َوا ْلقَ َم َر َوالنُّ ُجو َم ُم َ
ش ْم َ
س هخرا ٍ
ش يُ ْغ ِ
ستَوى َعلَى ا ْل َع ْر ِ
تَبا َر َك ه
هللاُ َر ُّب ا ْلعالَ ِمينَ ﮊ [سورة األعراف :آية ]45
(  )9أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب اجلنائز،باب باب من مل يظهر حزنه عند املصيبة ،،حديث رقم ( .32 /2 ،1811اشتكى) مرض( .هيأت
شيئا) أعدت طعاما أصلحته أو أصلحت حاهلا وتزينت تعرضا للجماع( .حنته) جعلته يف جانب البيت حبيث ال يرى ألول وهلة( .هدأت نفسه) سكنت
وأرادت باملوت وظن هو بالنوم لوجود العافية( .صادقة) بالنسبة ملا فهمه( .اغتسل) أي من اجلنابة وهو كناية عن أنه جامع أهله تلك الليلة( .رجل) عباية
بن رفاعة بن رافع بن خديج( .هلما) من ولدمها عبد اهلل الذي محلت به تللك الليلة ودعا هلما النيب بالربكة فيها( .قرأ القرآن) حفظه وختمه]
(  )11رواه البخاري " "818 /1يف بدء اخللق ،باب إذا قال أحدكم :آمني .ومسلم " /1221 /8ح "1701يف اجلهاد والسري ،باب اشتداد غضب اهلل
على من قتله رسول اهلل  .القرطيب ،اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن اإلسالم ،811/1،احملقق :د .أمحد حجازي السقا،
الناشر :دار الرتاث العريب – القاهرة .األخشبان :مها اجلبالن املطيفان مبكة أبو قبيس واألمحر وهو جبل مشرف وجهه على قعيقعان .النهاية .82/2
()11أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب الدعوات ،باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن ،وتغيري اسم برة إىل زينب وجويرية وحنومها ،حديث رقم
 .32 /3 ،1833ويف احلديث استحباب التسمية والدعاء واحملافظة على ذلك حىت يف حالة املالذ كالوقاع .وفيه االعتصام بذكر اهلل ودعائه من الشيطان،
والتربك بامسه ،واالستعاذة به من مجيع األسواء.
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وقوله تعالى :إِنه َربه ُك ُم ه
يع إِ هال ِمنْ
ش يُ َدبِّ ُر ْاألَ ْم َر َما ِمنْ َ
هللاُ اله ِ ي َخلَ َ
سته ِة أَيه ٍام ثُ هم ا ْ
ق ال ه
ت َو ْاألَ ْر َ
ض فِي ِ
اوا ِ
س َم َ
ستَ َوى َعلَى ا ْل َع ْر ِ
شفِ ٍ
() 12
بَ ْع ِد إِ ْذنِ ِه َذلِ ُك ُم ه
هللاُ َر ُّب ُك ْم فَا ْعبُدُواُ أَفَ َال تَ َ هكرُونَ ﮊ [يونسَ ]3 :وتُ َع ِّو َذاهَا بِ ْال ُم َع ِّو َذتَ ْي ِن "
المطلب الخامس:النفقة للمرأة المطلقة ثالثا ً إذا كانت حامالً .
اعتنى اإلسالم بالطفل واهتم به حتى قبل الوالدة فأوجب النفقة للمرأة المطلقة ثالثا ً إذا كانت حامالً وهذه النفقة ألجل جنينها
وليس ألجلها حيث قد سقطت نفقتها بطالقها الثالثة .فتجب النفقة والسكنى لها سواء طلقها زوجها طالقا رجعيا أو بائنا حتى
تضع حملها ،وذلك باتفاق الفقهاء )13(،قال تعالى :ﮋ َوإِنْ ُكنه أُ َ
ضعْنَ َح ْملَ ُهنه ﮊ [الطالق]7 :
ت َح ْم ٍل فَأَ ْنفِقُوا َعلَ ْي ِهنه َحتهى يَ َ
وال ِ
قال اإلمام القرطبي رحمه هللا "ال خالف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثالثا أو أقل منهن حتى تضع
حملها"

()14

المطلب السادس :إباحة الفطر في رمضان للحامل ( حق الطفل الصحي)
يجوز للحامل أن تفطر في رمضان  ،إن خافت ضررا بغلبة الظن على نفسها وولدها ،ويجب ذلك إذا خافت على نفسها هالكا أو
شدي د أذى ،وعليها القضاء بال فدية ،وهذا باتفاق الفقهاء .واتفقوا كذلك على عدم وجوب الفدية إذا أفطرت الحامل خوفا على
نفسها؛ ألنها بمنزلة المريض الخائف على نفسه )15(.من سماحة وعناية اإلسالم بالطفل قبل الوالدة أن أباح للمرأة الحامل إذا
خافت على جنينها أن تفطر  :،وال يجب عليها الفدية كذلك إذا أفطرت خوفا على ولدها عند الحنفية والمالكية ،وهو قول عند
الشافعية؛ " ألن الحمل متصل بالحامل  ،فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها وألن الفدية ثبتت على الشيخ الفاني
بخالف القياس؛ ألنه ال مماثلة بين الصوم والفدية ،والفطر بسبب الخوف على الولد ليس في معناه)16( .وقال الحنابلة والشافعية
في األظهر عندهم :إذا أفطرت الحامل خوفا على ولدها فعليها مع القضاء الفدية (طعام مسكين عن كل يوم) ؛ لما روي عن ابن
س ِكي ٍن ﮊ [البقرة.]184 :
عباس في قوله تعالى :ﮋ َو َعلَى اله ِ ينَ يُ ِطيقُونَهُ فِ ْديَةٌ طَعا ُم ِم ْ

ري .177 /1 ،حتقيق :كوثر الربين ،الناشر:
الس ِّين» ،أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد اهلل بن إبراهيم بن بُ َديْحِّ ،
الديْـنَـ َو ُّ
( « )12ابن ُّ
دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن  -جدة  /بريوت .هي :فاطمة بنت رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ،الزهراء ،سيدة نساء العاملني ما عدا
مرمي بنت عمران .أمها :خدجية بنت خويلد بن وهب ..كنيتها :أم أبيها.
هي أول من غطي نعشها يف اإلسالم ،مث بعدها زينب بنت جحش ،كانت أحب الناس إىل رسول اهلل ،وأول آل بيته حلوقا به بعد موته ،وقد كتبت يف
سريهتا املؤلفات الكثرية ،وال يتسع املقام لذكر شيء منها .توفيت لثالث خلون من رمضان سنة ( )11هـ وكان عمرها ( )20سنة .تنظر ترمجتها يف« :أسد
الغابة» (« ، )221 /7اإلصابة» (« ، )117 /3الثقات» (« ، )882 /8بقي بن خملد» (« ، )187جتريد أمساء الصحابة» (« ، )202 /2تقريب
التهذيب» (« ، )110 /2هتذيب التهذيب» (« ، )221 /12هتذيب الكمال» (« ، )1101 /8أعالم النساء» (« ، )113 /2السمط الثمني»
(« ، )171الدر املنثور» (« ، )810االستيعاب» (« ، )1308 /2حلية األولياء» (. )20 /2
(  )18ابن عابدين  ،110 / 2وجواهر اإلكليل  ،112 / 1والقليويب  ،31 / 2واملغين .113 - 111 / 7
(  )12القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن.113 /13،
(  )11االختيار  ،181 / 1وجواهر اإلكليل  ،181 / 1وحتفة احملتاج  ،281 ،220 / 8واملغين البن قدامة .180 / 8
()11ابن عابدين  ،117 ،111 / 2وفتح القدير  ،271 / 2والدسوقي .181 / 1
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أنه نسخ حكمه إال في حق الحامل والمرضع إذا خافتا على أوالدهما .)17(.أما المرضع فـيمكنها أن تسترضع لولدها" وأدخلوها
ص ْمهُ ﮊ [البقرة:
ش ِه َد ِم ْن ُك ُم ال ه
س ِكي ٍن .وناسخها عند مقاتل فَ َمنْ َ
في قوله تعالى  :ﮋ َو َعلَى اله ِ ينَ يُ ِطيقُونَهُ فِ ْديَةٌ طَعا ُم ِم ْ
ش ْه َر فَ ْليَ ُ
.]184
المطلب السابع :تأجيل إقامة الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها وترضعه.
أوجب اإلسالم عدم تنفيذ العقوبة الشرعية التي تستحقها األم الحامل إذا كان ذلك قد يؤثر على الولد  ،أو تحقق أن العقوبة
ت :يَا نَبِ َّي َّ
ت النَّبِ َّي َ و ِه َي ُح ْبلَى ِمنَ ال ِّزنَا فَقَالَ ْ
صب ُ
ْت َح ًّدا ،
هللاِ أَ َ
ستقضي عليه  .فقد روى عمران بن حصين أَ َّن ا ْم َرأَةً ِم ْن ُجهَ ْينَةَ أَتَ ِ
ت فَأْتِنِي بِهَا فَفَ َع َل  ،فَأ َ َم َر بِهَا نَبِ ُّي َّ
فَأَقِ ْمهُ َعلَ َّي  ،فَ َدعَا نَبِ ُّي َّ
هللاِ  ،فَ ُش َّك ْ
ض َع ْ
ت َعلَ ْيهَا ثِيَابُهَا
هللاِ َ ولِيَّهَا فَقَا َل " :أَحْ ِس ْن إِلَ ْيهَا  ،فَإ ِ َذا َو َ
صلِّي َعلَ ْيهَا يَا نَبِ َّي َّ
ت تَوْ بَةً لَوْ قُ ِّس َم ْ
َت قَا َل« :لَقَ ْد تَابَ ْ
هللاِ َوقَ ْد َزن ْ
ُج َم ْ
ت بَ ْينَ َسب ِْعينَ
ال لَه ُ ُع َمرُ :تُ َ
صلَّى َعلَ ْيهَا  ،فَقَ َ
ت  ،ثُ َّم َ
ثُ َّم أَ َم َر بِهَا فَر ِ
()18
ض َل ِم ْن أَ ْن َجاد ْ
َت بِنَ ْف ِسهَا ِ َّهللِ َع َّز َو َج َّل؟»
ِم ْن أَ ْه ِل ْال َم ِدينَ ِة لَ َو ِس َع ْتهُ ْم َ ،وهَلْ َو َجدْتَ تَوْ بَةً أَ ْف َ
وفي حديث آخر في قصة الغامدية التي اعترفت بالزنا وطلبت منه أن يقيم عليها الحد فقال لها الرسول الكريم الرؤوف الرحيم
ت ْالغَا ِم ِديَّةُ ،فَقَالَ ْ
ُول هللاِ ،إِنِّي قَ ْد َزنَي ُ
ْت فَطَهِّرْ نِيَ ،وإِنَّهُ َر َّدهَا ،فَلَ َّما َكانَ ْال َغدُ،
ت :يَا َرس َ
صلوات ربي وسالمه عليه :قَا َل ،فَ َجا َء ِ
ال« :إِ َّما َال فَ ْاذهَبِي َحتَّى تَلِ ِدي» ،فَلَ َّما َولَد ْ
قَالَ ْ
َت
ُول هللاِ ،لِ َم تَ ُر ُّدنِي؟ لَ َعلَّكَ أَ ْن تَ ُر َّدنِي َك َما َر َددْتَ َما ِع ًزا ،فَ َوهللاِ إِنِّي لَ ُح ْبلَى ،قَ َ
ت :يَا َرس َ
صبِ ِّي فِي ِخرْ قَ ٍة ،قَالَ ْ
ض ِعي ِه َحتَّى تَ ْف ِط ِمي ِه» ،فَلَ َّما فَطَ َم ْتهُ أَتَ ْتهُ ِبال َّ
أَتَ ْتهُ بِال َّ
صبِ ِّي فِي يَ ِد ِه ِكس َْرةُ ُخب ٍْز،
ت :هَ َذا قَ ْد َولَ ْدتُهُ ،قَا َلْ « :اذهَبِي فَأَرْ ِ
فَقَالَ ْ
ت :هَ َذا يَا نَبِ َّي هللاِ قَ ْد فَطَ ْمتُهَُ ،وقَ ْد أَ َك َل الطَّ َعا َم ،فَ َدفَ َع ال َّ
ص ْد ِرهَاَ ،وأَ َم َر
صبِ َّي إِلَى َر ُج ٍل ِمنَ ْال ُم ْسلِ ِمينَ  ،ثُ َّم أَ َم َر بِهَا فَ ُحفِ َر لَهَا إِلَى َ
اس فَ َر َج ُموهَا ،فَيُ ْقبِ ُل َخالِ ُد بْنُ ْال َولِي ِد بِ َح َج ٍر ،فَ َر َمى َر ْأ َسهَا فَتَنَ َّ
ال:
ض َح ال َّد ُم َعلَى َوجْ ِه خَالِ ٍد فَ َسبَّهَا ،فَ َس ِم َع نَبِ ُّي هللاِ َ سبَّهُ إِيَّاهَا ،فَقَ َ
النَّ َ
صلَّى َعلَ ْيهَاَ ،و ُدفِن ْ
« َمه ًْال يَا خَ الِدُ ،فَ َوالَّ ِذي نَ ْف ِسي بِيَ ِد ِه لَقَ ْد تَابَ ْ
َت()19كما أوجب
س لَ ُغفِ َر لَهُ» ،ثُ َّم أَ َم َر بِهَا فَ َ
ت تَوْ بَةً لَوْ تَا َبهَا َ
صا ِحبُ َم ْك ٍ
اإلسالم الدية في قتل الجنين وأوجب له حقوقه المالية من ميراث أو وصية ونحوهما مما فصله العلماء ودونوه في كتبهم الفقه.
المطلب الثامن :تحريم اإلجهاض في الشريعة اإلسالمية.
حرم االسالم إجهاض الجنين بغير عذر مقبول شرعي ،من المالحظ أن القرآن الكريم لم يتطرق حول اإلجهاض بشكل مباشر،
ولكن الفقهاء الذين ذهبوا إلى تحريم اإلجهاض مطلقًا ويستدلون بذلك بآيات القرآنية التي تحرم قتل النفس وإهالك الحرث
س َل ﮊ [البقرة ]205 :قال
ض لِيُ ْف ِس َد فِي َها َويُ ْهلِ َك ا ْل َح ْر َث َوالنه ْ
والنسل ،ومنها قوله تبارك وتعالى :ﮋ َوإِ َذا ت ََولهى َ
س َعى فِي ْاألَ ْر ِ
س الهتِي َح هر َم ه
صا ُك ْم بِ ِه لَ َعله ُك ْم تَ ْعقِلُونَ ﮊ [األنعام ]129 :
هللاُ إِ هال بِا ْل َح ِّ
ق َذلِ ُك ْم َو ه
تعالى :ﮋ َو َال تَ ْقتُلُوا النه ْف َ
ولكن حسب ما جاء في السنة النبوية الشريفة ،فإن الجنين يمر بمراحل ،وهي أن يكون نُطفة ثم علقة ثم ُمضغة كل منها مدتها
أربعون يو ًما ثم يُنفخ فيه الروح ،فعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا ِ «إ َّن أَ َح َد ُك ْم يُجْ َم ُع خَ ْلقُهُ فِي بَ ْ
ط ِن
ث َّ
ك ،ثُ َّم يَ ْب َع ُ
تَ ،ويُقَا ُل لَهُ :ا ْكتُبْ
ك ،ثُ َّم يَ ُكونُ ُمضْ َغةً ِم ْث َل َذلِ َ
أُ ِّم ِه أَرْ بَ ِعينَ يَوْ ًما ،ثُ َّم يَ ُكونُ َعلَقَةً ِم ْث َل َذلِ َ
هللاُ َملَ ًكا فَي ُْؤ َمرُ ِبأَرْ بَ ِع َكلِ َما ٍ
الجنَّ ِة إِ َّال ِذ َرا ٌ
ع،
َع َملَهَُ ،و ِر ْزقَهَُ ،وأَ َجلَهَُ ،و َشقِ ٌّي أَوْ َس ِعي ٌد ،ثُ َّم يُ ْنفَ ُخ فِي ِه الرُّ وحُ ،فَإ ِ َّن ال َّر ُج َل ِم ْن ُك ْم لَيَ ْع َم ُل َحتَّى َما يَ ُكونُ بَ ْينَهُ َوبَ ْينَ َ
(  )17حتفة احملتاج  ،222 / 8وأسىن املطالب  ،220 ،223 / 1واملغين .121 ،180 / 8
( )13أخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار،يف كتاب احلدود،باب ما يستدل به على شرائط اإلحصان،حديث رقم .232/11103،12
( )10أخرجه مسلم يف صحيحه،يف كتاب احلدود ،باب من اعرتف على نفسه بالزىن ،حديث رقم 1828 /8 ،1101
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ار إِ َّال ِذ َرا ٌ
ع ،فَيَ ْسبِ ُ
فَيَ ْسبِ ُ
ق َعلَ ْي ِه ال ِكتَابُ  ،فَيَ ْع َم ُل بِ َع َم ِل أَ ْه ِل
ارَ ،ويَ ْع َم ُل َحتَّى َما يَ ُكونُ بَ ْينَهُ َوبَ ْينَ النَّ ِ
ق َعلَ ْي ِه ِكتَابُهُ ،فَيَ ْع َم ُل بِ َع َم ِل أَ ْه ِل النَّ ِ
ال َجنَّ ِة
»()20فاختلف الفقهاء حول إجهاضه قبل نفخ الروح فيه واختلفوا حول أي األطوار التي يُصبح فيها الجنين نفسًا بشرية ُمحر َّمة
القتل ،أما بعد نفخ الروح فيه فاتفقوا على أنه ال يجوز إجهاضه مطلقًا ،حيث نصوا على أنه إذا نفخت في الجنين الروح حرم
() 21

اإلجهاض إجماعا .وقالوا إنه قتل له ،بال خالف

وصرح ابن عابدين بذلك فقال :لو كان الجنين حيا ،ويخشى على حياة األم

من بقائه ،فإنه ال يجوز تقطيعه؛ ألن موت األم به موهوم ،فال يجوز قتل آدمي ألمر موهوم(.)22
أما قبل ذلك ففيه خالف :فجمهور العلماء على تحريمه ومنهم من قال بالكراهة ،ومنهم من قال بالجواز لعذر ،ومنهم من قال
بعدم الجواز مطلقًا ،وأشهر هذه األقوال بين المذاهب الفقهية هي الجواز في األربعين األولى من مراحل الجنين (وهي مرحلة
النطفة) إذا كان هناك عذر (مثل وجود خطر على حياة األم أو أن الحمل جاء من زنا أو اغتصاب) وتفصيل ذلك ما يلي:
القول األول :اإلباحة مطلقا ،وهو ما ذهب إليه الحنفية ،حيث ذكروا أنه يباح اإلسقاط بعد الحمل ،ما لم يتخلق شيء منه .والمراد
بالتخلق في عبارتهم تلك نفخ الروح()23وهو ما انفرد به من المالكية اللخمي فيما قبل األربعين يوما( ،)24وقال به أبو إسحاق
المروزي من الشافعية قبل األربعين أيضا ،وقال الرملي :لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح( .)25واإلباحة
قول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل ،إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح إللقاء نطفة ال علقة ،وعن ابن عقيل أن ما لم
()26

تحله الروح ال يبعث ،فيؤخذ منه أنه ال يحرم إسقاطه ،وقال صاحب الفروع :ولكالم ابن عقيل وجه

القول الثاني :جواز باإلباحة لعذر مقبول فقط ،وهو حقيقة مذهب الحنفية .حيث نقل ابن عابدين عن كراهة الخانية عدم الحل
لغير عذر ،إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن ألنه أصل الصيد.
ِ
اب بَ ْد ِء اخلَلْ ِق ،باب ذكر املالئكة،111 /2،حديث رقم  [ 8213ش أخرجه مسلم يف القدر باب كيفية خلق
( )21أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتَ ُ
اآلدمي يف بطن أمه رقم ( . 2128جيمع خلقه) يضم بعضه إىل بعض أو املراد باجلمع مكث البويضة بالرحم بعد تلقيحها بالنطفة( .علقة) دما غليظا
جامدا( .مضغة) قطعة حلم قدر ما ميضغ( .شقي أو سعيد) حسب ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته وما علمه سبحانه مما سيكون من هذا املكلف من
أسباب السعادة أو الشقاوة( .فيسبق عليه) يغلب عليه( .كتابه) الذي كتبه امللك وهو يف بطن أمه]
( )21الشرح الكبري املطبوع مع حاشية الدسوقي  217 / 2ط عيسى احلليب ،وحاشية الرهوين على شرح الزرقاين  212 / 8ط سنة  .1811وانظر البحر
الرائق  288 / 3ط العلمية األوىل ،وحاشية ابن عابدين  873 / 1 ،112 / 1ط  ،1272وفتح القدير  201 / 2ط بوالق ،وهناية احملتاج  211 / 3ط
مصطفى احلليب ،وحاشية اجلمل  201 / 1ط امليمنية ،وحاشية البجريمي  818 / 8ط مصطفى احلليب ،والزرقاين على التحفة  ،223 / 1واإلنصاف / 1
 ،131والفروع  ،101 / 1واملغين  311 / 7ط الرياض ،واحمللى  81 - 20 / 11ط املنريية سنة .1812
(  )22الدر وحاشية ابن عابدين  ،112 / 1وانظر البحر الرائق  ،288 / 3واجملموع  811 / 1ط املنريية .واللجنة ترى أنه إذا كان الفقهاء منعوا هتك
حرمة جسد األم وهي ميتة وضحوا باجلنني احلي .فإن احلفاظ على حياة األم إذا كان يف بقاء اجلنني يف بطنها خطر عليها أوىل باالعتبار ألهنا األصل وحياهتا
ثابتة بيقني ،علما بأن بقاء اجلنني سيرتتب عليه موت األم وموت اجلنني
(  )28فتح القدير  ،201 / 2وحاشية ابن عابدين .831 / 2
(  )22حاشية الرهوين على شرح الزرقاين  212 / 8ط األوىل.
(  )21حتفة احلبيب  ،818 / 8وحاشية الشررواين  ،223 / 1وهناية احملتاج 211 / 3
(  )21الفروع  ،101 / 1واإلنصاف  ،831 / 1وغاية املنتهى  ،31 / 1والروض املربع  811 / 2ط السادسة ،وكشاف القناع 12 / 1
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فلما كان يؤاخذ بالجزاء فال أقل من أن يلحقها  -من أجهضت نفسها  -إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر ،ونقل عن ابن وهبان أن من
األعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس ألبي الصبي ما يستأجر به الظئر (المرضع) ويخاف هالكه ،وقال ابن وهبان:
إن إباحة اإلسقاط محمولة على حالة الضرورة()27ومن قال من المالكية والشافعية والحنابلة باإلباحة دون تقييد بالعذر فإنه يبيحه
هنا باألولى ،وقد نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي :أن المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه اإلجهاض
()28

فينبغي أنها ال تضمن بسببه

القول الثاني :ومنهم من قال بالكراهة مطلقا .وهو ما قال به علي بن موسى من فقهاء الحنفية .فقد نقل ابن عابدين عنه :أنه يكره
اإللقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح؛ ألن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة ،فيكون له حكم الحياة ،كما في بيضة صيد
الحرم( .)29وهو رأي عند المالكية فيما قبل األربعين يوما( ،)30وقول محتمل عند الشافعية .يقول الرملي :ال يقال في اإلجهاض
قبل نفخ الروح إنه خالف األولى ،بل محتمل للتنزيه والتحريم ،ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ ألنه جريمة(.)31
القول الثالث :التحريم وعدم الجواز  ،وهو المعتمد عند المالكية .يقول الدردير :ال يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو
قبل األربعين يوما ،وعلق الدسوقي على ذلك بقوله :هذا هو المعتمد .وقيل يكره .مما يفيد أن المقصود بعدم الجواز في عبارة
الدردير التحريم( . )32كما نقل ابن رشد أن مالكا قال :كل ما طرحته المرأة جناية ،من مضغة أو علقة ،مما يعلم أنه ولد ،ففيه
الغرة()33وقال :واستحسن مالك الكفارة مع الغرة .والقول بالتحريم هو األوجه عند الشافعية؛ ألن النطفة بعد االستقرار آيلة إلى
التخلق مهيأة لنفخ الروح( . )34وهو مذهب الحنابلة مطلقا كما ذكره ابن الجوزي ،وهو ظاهر كالم ابن عقيل ،وما يشعر به كالم
ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة ،إذ رتبوا الكفارة والغرة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ،وعلى الحامل إذا شربت
دواء فألقت جنينا(.)35

(  )27حاشية ابن عابدين  831 / 2ط 1272
(  )23اإلقناع حباشية البجريمي  120 / 2فما بعدها
()20حاشية ابن عابدين 831 / 2
(  )81حاشية الدسوقي  217 - 211 / 2ط عيسى احلليب.
(  )81هناية احملتاج 211 / 3
(  )82الشرح الكبري حباشية الدسوقي 217 - 211 / 2
(  )88بداية اجملتهد  218 / 2ط  1831هـ والغرة كما يف كتب اللغة عبد أو أمة .وأصل الغرة البياض يف وجه الفرس واستعملت مبعىن العبد واألمة جمازا.
ورجح القاضي عياض أن لفظ الغرة جاء يف احلديث القائل " :غرة :عبد أو أمة " .جاء منونا فيكون ما بعده جاء على سبيل التفسري .وقال وتفصيل الكالم
عن الغرة موضعه مصطلح غرة.
(  )82حتفة احلبيب  ،818 / 8وحاشية الشرواين  ،223 / 1وهناية احملتاج .211 / 3
(  )81اإلنصاف  ،831 / 1واملغين  311 / 7ط الرياض.
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المبحث الثاني:
االهتمام باألطفال بعد الوالدة ويشتمل على المطالب:
المطلب األول :الفرح والتهنئة بوصول الطفل.
الفرح والتهنئة بوصول المولود  - :فمن هدي النبي  في معاملته للطفل أن يُستقبل في أوائل حياته بالفرح والبشر  ،فاألوالد
نعمة من نعم هللا سبحانة وتعالى  ،يهبها لمن يشاء ويمسكها عمن يشاء  ،ولما كانت هذه النعمة تسر الوالدين بشرت المالئكة بهم
س َال ٌم فَ َما لَبِ َث أَنْ َجا َء بِ ِع ْج ٍل َحنِي ٍ ﮊ
سلُنَا إِ ْب َرا ِهي َم بِا ْلبُ ْ
رسل هللا من البشر،قال تعالى  :ﮋ َولَقَ ْد َجا َءتْ ُر ُ
س َال ًما قَا َل َ
ش َرى قَالُوا َ
وب ﮊ [هود ، ]71 :وغير ذلك
سحا َ
سحا َ
ق َو ِمنْ َورا ِء إِ ْ
ض ِح َكتْ فَبَش ْهرناها بِإ ِ ْ
ق يَ ْعقُ َ
[هود]69 :إلى أن قال  :ﮋ َوا ْم َرأَتُهُ قائِ َمةٌ فَ َ
كثير من آيات القرآن التي تبشر اآلباء من السنن اإللهية  ،ولهذا ذم هللا تعالى من تبرم من األنثى واستثقلها ألنه تعالى هو الذي
سا َء َما يَ ْح ُك ُمونَ ﮊ [النحل]59 :
وهبها كما وهب الذكر والحياة ال تستمر إال بالذكر واألنثى معاً فقال  :ﮋ ﮋ أَ َال َ
وقد روي أن رجال قال لرجل عند الحسن يهنئه بابن له :ليهنك الفارس .فقال الحسن :وما يدريك أنه فارس هو أو حمار؟ فقال:
كيف نقول؟ قال :قل :بورك في الموهوب ،وشكرت الواهب ،وبلغ أشده ،ورزقت بره.

()36

قال الطبراني  :حدثنا يحي بن عثمان بن صالح ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا السري بن يحيى أن أَ َّن َرج ًُال ِم َّم ْن َكانَ ي َُجالِسُ
ارسٌ لَ َعلَّهُ نَ َّجارٌ ،لَ َعلَّهُ َخي ٌ
َّاط» قَا َل :فَ َك ْيفَ
ارسُ  ،فَقَا َل ْال َح َسنُ َ « :و َما يُ ْد ِري َ
ْال َحسَنَ ُولِ َد لَهُ اب ٌْن فَهَنَّأَهُ َر ُج ٌل فَقَ َ
ك أَنَّهُ فَ ِ
ال :لِيَ ْهنِكَ ْالفَ ِ
أَقُولُ؟ قَا َل« :قُلْ َج َعلَهُ َّ
ك َو َعلَى أُ َّم ِة ُم َح َّم ٍد »
هللاُ ُمبَا َر ًكا َعلَ ْي َ

()37

فالتهنئة والهدايا تدخل السرور على أهل المولود وتشيع جواً من البهجة  ،والمحبة واأللفة  ،والترابط بين المسلمين .
المطلب الثاني :األذان في األذن اليمنى للطفل.
لقد حرص اإلسالم على تثقيف الطفل وتربيته إسالميا ً فأول شيء يفعله األب المسلم بعد والدة ابنه ،يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم
الصالة في اليسرى ،ليكون أول عهد في الدنيا كلمة التوحيد ،وذلك يؤثر في مسمع الطفل ونفسه ،ولو لم يفهم معناه ،وهذا ما
علي حينَ َولد ْتهُ
بن
فعله الرسول عليه الصالة والسالم  ،فعن أبي رافع أنه ":قال :رأيت
رسول هللا  - -أ َّذنَ في أُ ُذ ِن َ
َ
ٍّ
الحس ِن ِ
فاطمةُ بالصالة "
ِ

()38

 ،وهذا دليل على االعتناء بثقافة األذن والجوارح ألنها نوافذ إلى الطفل الذي سيتفاعل معها ويتشربها

ويح ّولها إلى مواقف  ،كذلك فإن الشيطان يلكز المولود حين يولد كما روى أبو هريرة قال  :سمعت رسول هللا يقول َ « :ما
انَ ،غ ْي َر َمرْ يَ َم َوا ْبنِهَا» ثُ َّم يَقُو ُل أَبُو ه َُري َْرةَ :ﮋ
ِم ْن بَنِي آ َد َم َموْ لُو ٌد إِ َّال يَ َم ُّسهُ ال َّش ْيطَانُ ِحينَ يُولَدُ ،فَيَ ْستَ ِهلُّ َ
ار ًخا ِم ْن َمسِّ ال َّش ْيطَ ِ
ص ِ
ان ال َّر ِج ِيم ﮊ [آل عمران]36 :
ْس ال َّذ َك ُر َك ْاألُ ْنثَى َوإِنِّي َس َّم ْيتُهَا َمرْ يَ َم َوإِنِّي أُ ِعي ُذهَا بِ َ
َولَي َ
ك َو ُذ ِّريَّتَهَا ِمنَ ال َّش ْيطَ ِ

(  )81ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد ،212 /0،الطبعة :بدون طبعة ،الناشر :مكتبة القاهرة .كشاف القناع عن منت اإلقناع .81/8،مطالب
أويل النهى يف شرح غاية املنتهى.202 /2،
(  )87الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،202/1،الطبعة :األوىل ،1218 ،احملقق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بريوت.
ِ
الصيب يُولد فَـيُـ َوذَّ ُن يف أُذُنه ،حديث رقم (.281/7،)1111
( )83أخرجه أبو داود يف سننه ،يف كتاب األدب ،باب يف ّ
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ص ُر ال َّش ْيطَانُ بَ ْ
صيحُ ،إِالَّ ِعي َسى ا ْبنَ َمرْ يَ َم َعلَ ْي ِه ال َّسالَ ُم »
وعن ابن عباس  « :لَي َ
طنَهُ فَيَ ِ
ْس ِم ْن َموْ لُو ٍد إِالَّ يَ ْستَ ِهلُّ َ ،وا ْستِ ْهالَلُهُ يَ ْع ِ
فيؤذن في األذن اليمنى للطفل ليكون لكزة مضادة للشيطان الذي يسعى جاهداً إلفساد الذرية وتدمير النشء  .قال ابن القيم رحمه
(.)39

اإل ْن َسان َكلِ َماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته
هللا في كتابه تحفة المودود ":وسر التأذين َوهللا أعلم أَن يكون أول َما يقرع سمع ْ ِ
اإلس َْالم ِع ْند ُد ُخوله إِلَى ال ُّدنْيَا َك َما يلقن كلمة التَّوْ ِحيد ِع ْند
اإلس َْالم فَ َكانَ َذلِك كالتلقين لَهُ شعار ْ ِ
َوال َّشهَادَة الَّتِي أول َما ي ْدخل بهَا فِي ْ ِ
ُخرُوجه ِم ْنهَا َوغير مستنكر ُوصُول أثر التأذين إِلَى قلبه وتأثيره بِ ِه وان لم ي ْشعر َم َع َما فِي َذلِك من فَائِدَة أُ ْخ َرى َو ِهي هروب
ال َّش ْيطَان من َكلِ َمات ْاألَ َذان َوهُ َو َكانَ يرصده َحتَّى يُولد فيقارنه للمحنة الَّتِي قدرهَا هللا وشاءها فَيسمع َش ْيطَانه َما يُضعفهُ ويغيظه
اإلس َْالم َوإِلَى ِعبَادَته َسابِقَة على َد ْع َوة ال َّش ْيطَان َك َما
أول أَوْ قَات تعلقه بِ ِه َوفِيه معنى آخر َوهُ َو أَن تكون دَعوته إِلَى هللا َوإِلَى دينه ْ ِ
َكانَت ْ
فط َرة هللا الَّتِي فطر َعلَ ْيهَا َسابِقَة على تَ ْغيِير ال َّش ْيطَان لَهَا َونَقله َع ْنهَا ولغير َذلِك من الحكم"

()40

وهذا يبين اهتمام النبي

بعقيدة التوحيد ومطاردة الشيطان في بداية حياة المولود الجديد.
المطلب الثالث :تحنيك المولود بالتمر والدعاء له بالبركه.
وإنما المقصود ما شرع هللا تعالى بهدي رسوله من تحنيك الطفل عند والدته بشيء من التمر بعد مضغه وترطيبه  ،ولعل في
ذلك مع كونه سنة ما يطمئن الطفل ويجعله آمنا ً على استمرار غذائه والعناية به وبخاصة تحنيكه بالتمر الذي ترتفع فيه نسبة
الحالوة التي يتلذذ بها الطفل  ،وفيه كذلك تمرين على استعمال وسيلة غذائية الجديدة  ،وهي المص بالفم ليألفها عن عائشة
ص ْبيَا ِن فَيُبَ ِّر ُ
ك َعلَ ْي ِه ْم َويُ َحنِّ ُكه ُْم»
رضي هللا عنها «أَ َّن َرسُو َل هللاِ َ كانَ ي ُْؤتَى بِال ِّ
ت بِ َع ْب ِد َّ
الزبَي ِْر ،قَالَ ْ
وفي الصحيحين عن أسماء رضي هللا عنها أَنَّهَا َح َملَ ْ
هللاِ ْب ِن ُّ
ْت ال َم ِدينَةَ فَنَزَ ْل ُ
ت َوأَنَا ُمتِ ٌّم فَأَتَي ُ
ت :فَخَ َرجْ ُ
ت بِقُبَا ٍء
فَ َولَ ْدتُهُ بِقُبَا ٍء ،ثُ َّم أَتَي ُ
َي ٍء َد َخ َل َجوْ فَهُ ِري ُ
ق
ض َغهَا ،ثُ َّم تَفَ َل فِي فِي ِه ،فَ َكانَ أَو ََّل ش ْ
ض ْعتُهُ فِي َحجْ ِر ِه ،ثُ َّم « َدعَا ِبتَ ْم َر ٍة فَ َم َ
ْت بِ ِه النَّبِ َّي  فَ َو َ
()41

َر ُسو ِل َّ
اإل ْسالَ ِم»( ، )42أي دعا له بالبركة  .وفي هذا بيان
هللاِ  ،ثُ َّم َحنَّ َكهُ بِتَ ْم َر ٍة ثُ َّم َدعَا لَهَُ ،وبَ َّر َ
ك َعلَ ْي ِه َو َكانَ أَو ََّل َموْ لُو ٍد ُولِ َد فِي ِ
لمشروعية الذهاب بالمولود إلى أهل الصالح لينال من دعائهم.
(  )39أخرجه الدارمي يف مسنده ،فيكتاب الفرائض،باب مرياث الصيب ،حديث رقم  ،1111/2 ،8111قال حمققه :فيه أشعث بن سوار ضعيف،
سوا ٍر وغري و ٍ
أصح من احلد ِ
الزب ِري عن جاب ٍر موقوفاً .و َّ
يث
وأخرجه ابن أيب شيبة حديث ( )11120وقال الرتمذي :وروى
احد عن أيب ُّ
كأن هذا ُّ
بن َّ
ُ
ُ
أشعث ُ
املرفوع ،حديث ( )2( .)1182ت :فيه شريك مساعه من أيب إسحاق الشيباين متأخر ،وأحرجه ابن أيب شيبة حديث (.)11181
ِ
(  )21ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،حتفة املودود بأحكام املولود ،81/1،حتقيق :عبد القادر األرناؤوط ،الطبعة:
األوىل ،1071 – 1801 ،الناشر :مكتبة دار البيان – دمشق.

(  )41أخرجه مسلم يف صحيحه  ،يف كتاب األدب ،باب استحباب حتنيك املولود عند والدته ومحله إىل صاحل حينكه ،وجواز تسميته
يوم والدته ،واستحباب التسمية بعبد اهلل وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء عليهم السالم ،،حديث رقم  .1101/8 ،2127التحنيك:
أن ميضغ التمر أو حنوه ،مث يدلك به حنك الصغري داخل فمه ،وحنكه وحنَّكه بالتخفيف والتشديد ،واألخري أشهر .انظر :غريب
احلديث أليب عبيد ( ،)171 /1شرح مسلم للنووي (.)102 /8
(  )42أخرجه البخاري يف صحيحه  ،يف كتاب مناقب األنصار ،باب هجرة النيب وأصحابه إىل املدينة ،حديث رقم ،8010
.11/1
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وفي الصحيحين أيضا ً عن أنس قالَ :ذهَب ُ
ُول هللاِ ِ حينَ ُولِدََ ،و َرسُو ُل هللاِ فِي َعبَا َء ٍة
ْت بِ ْع ْب ِد هللاِ ْب ِن أَبِي طَ ْل َحةَ ْاألَ ْن َ
اريِّ إِلَى َرس ِ
ص ِ
ك تَ ْم ٌر؟» فَقُ ْل ُ
ت ،فَأ َ ْلقَاه َُّن فِي فِي ِه فَ َال َكه َُّن ،ثُ َّم فَغ ََر فَا ال َّ
صبِ ِّي فَ َم َّجهُ فِي فِي ِه ،فَ َج َع َل
يَ ْهنَأ ُ بَ ِعيرً ا لَهُ ،فَقَا َل« :هَلْ َم َع َ
ت :نَ َع ْم ،فَنَا َو ْلتُهُ تَ َم َرا ٍ
ال َّ
ار التَّ ْم َر» َو َس َّماهُ َع ْب َد هللاِ()43فما كان في األنصار شاب أفضل منه.
صبِ ُّي يَتَلَ َّمظُهُ ،فَقَا َل َرسُو ُل هللاِ « :حُبُّ ْاألَ ْن َ
ص ِ
المطلب الرابع :االحتفال بالطفل في صغرا والوصية بالعقيقة عنه.
ويحتفل باألطفال في صغرهم فيوصي بالعقيقة عنهم فعن سمرة بن جندب عن رسول هللا قال ُ « :كلُّ ُغ َال ٍم َر ِه ٌ
ين بِ َعقِيقَتِ ِه
()44
تُ ْذبَ ُح َع ْنهُ يَوْ َم َسابِ ِع ِهَ ،ويُحْ لَ ُ
ق َر ْأ ُسهُ َويُ َس َّمى»
وفي رواية « :عق رسول هللا عن الحسن والحسين  -رضي هللا عنهما  -بكبشين كبشين »

()45

 ،قال ابن القيم :أن أحاديث

الشاتين عن الذكر ،والشاة عن األنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوه.
أحدها :كثرتها ،فإن رواتها :عائشة وعبد هللا بن عمرو ،وأم كرز الكعبية ،وأسماء ..فروى أبو داود عن أم كرز قالت :سمعت
رسول هللا يقول« :عن الغالم شاتان مكافئتان ،وعن الجارية شاة» قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
الثاني :أنها من فعل النبي  ، وأحاديث الشاتين من قوله ،وقوله عام ،وفعله يحتمل االختصاص .الثالث :أنها متضمنة لزيادة،
فكان األخذ بها أولى .الرابع :أن الفعل يدل على الجواز ،والقول على االستحباب ،واألخذ بهما ممكن ،فال وجه لتعطيل
()46

أحدهما.

(  )28أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب ْاآل َد ِ
اب ،باب استحباب حتنيك املولود عند والدته ومحله إىل صاحل حينكه ،وجواز تسميته
يوم والدته ،واستحباب التسمية بعبد اهلل وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء عليهم السالم ،حديث رقم ( ،1130 /8 ،2122حتنيك)
اتفق العلماء على استحباب حتنيك املولود عند وال دته بتمر فإن تعذر فما يف معناه أو قريب منه من احللو فيمضغ احملنك التمرة حىت
تصري مائعة حبيث تبتلع مث يفتح فم املولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه ويستحب أن يكون احملنك من الصاحلني وممن يتربك
به رجال كان أو امرأة فإن مل يكن حاضرا عند املولود محل إليه(يهنأ) أي يطليه بالقطران وهو اهلناء يقال هنأت البعري أهنؤه(فالكهن)
قال أهل اللغة اللوك خمتص مبضغ الشيء الصلب(فغر فاه) أي فتحه(فمجه) أي طرحه (يتلمظه) أي حيرك لسانه ليتتبع ما فيه من آثار
التمر والتلمظ واللمظ فعل ذلك باللسان يقصد به فاعله تنقية الفم من بقايا الطعام وكذلك ما على الشفتني وأكثر ما يفعل ذلك يف
شيء يستطيبه ويقال تلمظ يتلمظ تلمظا وملظ يلمظ ملظا ويقال لذلك الشيء الباقي ملاظه.
(  )22أخرجه النسائي يف السنن الكربى،يف كتاب العقيقة ،باب مىت يعق ،حديث رقم [ .872 /2 ،2182قال األلباين] :صحيح
(  )21أخرجه النسائي يف السنن الصغرى ،يف كتاب العقيقة ،باب كم يعق عن اجلارية ،حديث رقم [ .111 /2210،7حكم األلباين] صحيح .وصحح
إسناده أيضاً ابن كثري يف "ختريج أحاديث التنبيه".813 /1
(  )21ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،زاد املعاد يف هدي خري العباد،812 /2،الطبعة :السابعة والعشرون 1211 ،هـ
1002/م ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت .اخلامس :أن قصة الذبح عن احلسن واحلسني كانت عام أحد والعام الذي
بعده ،وأم كرز مسعت من النيب  ما روته عام احلديبية سنة ست بعد الذبح عن احلسن واحلسني ،قاله النسائي يف كتابه الكبري .السادس :أن قصة احلسن
واحلسني حيتمل أن يراد هبا بيان جنس املذبوح ،وأنه من الكباش ال ختصيصه بالواحد كما قالت عائشة« :ضحى رسول اهلل عن نسائه بقرة ،وكن تسعا»
 ،ومرادها :اجلنس ال التخصيص بالواحدة .السابع :أن اهلل سبحانه فضل الذكر على األنثى ،كما قال{ :وليس الذكر كاألنثى} [آل عمران[ ]63 :آل
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ومن فوائد العقيقة :قال ابن القيم رحمه هللا تعالى " :فالذبيحة عَن ْال َولَد فِيهَا معنى القربان والشكران َو ْالفِدَاء َوال َّ
ص َدقَة وإطعام
اإل ْ
الطَّ َعام ِع ْند حوادث السرُور ْال ِعظَام شكرا هلل َوإِ ْ
ط َعام للنِّ َكاح الَّ ِذي
ظهَار لنعمته الَّتِي ِه َي غَايَة ْال َم ْقصُود من النِّ َكاح فَإِذا شرع ْ ِ
هُ َو َو ِسيلَة إِلَى ُحصُول هَ ِذه النِّ ْع َمة فَ ِألَن يشرع ِع ْند ْالغَايَة ْال َم ْ
طلُوبَة أولى َوأَحْ َرى"

()47

المطلب الخامس :تسميه الطفل بأحسن األسماء.
التسميه بأحسن األسماء ألنَّه سيُنادى به بين النَّاس في الدنيا ،ويُنادى به يوم القيامة فعن ابن عباس قال:قَ ْد َعلِ ْمنَا َح َّ
ق ا ْل َوالِ ِد َعلَى
ْال َولَ ِد ،فَ َما َح ُّ
ق ْال َولَ ِد َعلَى ْال َوالِ ِد؟ قَا َل « :أَ ْن يُحْ ِسنَ ا ْس َمهَُ ،ويُحْ ِسنَ أَ َدبَهُ » ( )48لذلك أراد اليسر حتى في األسماء  ،وكره العسر
والعنف حتى في األسماء أيضا  ،يظهر ذلك من نهيه عن اسم (حرب )  ،قال وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :قال
)(49

رسول اله  « :أحب األسماء إلى هللا :عبد هللا  ،وعبد الرحمن  ،وأصدقها :حارث  ،وهمام وأقبحها :حرب ،ومرة »

ب ،قال :قال رسول
فقد نهي  عن تسميتهم بأسماء قبيحة وغير جائزة فعن سمرة قال  :قال رسول هللا  « عن َس ُم َرة بن جُت ُد ِ
ك تقول :أثَ َّم هُ َو؟ فيقول :ال ،إنما هُنَ أرب ٌع ،فال تَزيدُن
ك يَ َساراً ،وال َربَاحاً ،وال نَجيحاً ،وال أ ْفلَ َح ،فإن َ
هللا« :--ال تُ َس ِّميَنَ ُغال َم َ
علي»
ٍّ

()50

وقد غير النبيأسماء كانت قبيحة فعن عائشة رضي هللا عنها «أَ َّن النَّبِ َّي َ كانَ يُ َغيِّ ُر ِاال ْس َم القَبِي َح»

()51

عمران  ، ]63ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها يف األحكام ،وقد جاءت الشريعة هبذا التفضيل يف جعل الذكر كاألنثيني يف الشهادة واملرياث والدية،

فكذلك أحلقت العقيقة هبذه األحكام .الثامن :أن العقيقة تشبه العتق عن املولود ،ف إنه رهني بعقيقته ،فالعقيقة تفكه وتعتقه ،وكان األوىل أن يعق عن الذكر
بشاتني ،وعن األنثى بشاة ،كما أن عتق األنثيني يقوم مقام عتق الذكر .كما يف " جامع الرتمذي " وغريه عن أيب أمامة ،قال :قال رسول اهلل « :أميا
امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما ،كان فكاكه من لنار جيزي كل عضو منه عضوا منه ،وأميا امرئ مسلم أعتق امرأتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار ،جيزي كل
عضو منهما عضوا منه ،وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار ،جيزي كل عضو منها عضوا منها»  ،وهذا حديث صحيح.
(  )27ابن قيم اجلوزية ،حتفة املودود بأحكام املولود.71/1،
( )23أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ،يف كتاب حسن اخللق ،باب حقوق األوالد واألهلني ،110/11،حديث رقم .3210
) (20أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ،831 /22 ،حديث رقم ( )020وقد كان األلباين ضعفه يف مواطن كثرية  ،انظر اإلرواء ،1173 :لكنه تراجع
عن تضعيفه ،فانظر الصحيحة ( ،)012وصحيح الرتغيب والرتهيب ، 1077 :والكلم الطيب ( )213ط .دار املعارف ،ومقدمته (ص.)1
(  )11أخرجه أبو داود يف سننه ،يف كتاب األدب ،باب يف تغيري االس ِم ال َقبيح ،حديث رقم  ،812/7 ،2013إسناده صحيح .النفيلى :هو عبد اهلل بن
حممد ،وزهري :هو ابن معاوية .وأخرجه مسلم ( ) 12( )2187عن أمحد بن عبد اهلل بن يونس ،عن زهري ،هبذا اإلسناد .وفيه زيادة .وأخرجه مسلم
َّ
( ،)2187والرتمذي ( ) 8123من طرق عن منصور ،به .وهو يف "مسند أمحد" ( )21173و ( ،)21117و"صحيح ابن حبان" ( )1387و (.)1383
قال اخلطايب يف "معامل السنن "  :123 /2قد بني النيب --املعىن يف ذلك وذكر العلة اليت من أجلها وقع النهي عن التسمية هبا ،وذلك أهنم إمنا كانوا
يقصدون هبذه األمساء ومبا يف معانيها :إما التربك هبا أو التفاؤل حبسن ألف اظها ،فحذرهم أن يفعلوه لئال ينقلب عليهم ما قصدوه يف هذه التسميات إىل
الضد ،وذلك إذا سألوا ،فقالواَ :أمثَّ يسار؟ أمث رباح؟ فإذا قيل :ال ،تطريوا بذلك ،وتشاءموا به ،وأضمروا على االياس من اليسر والرباح ،فنهاهم عن السبب
الذي جيلب هلم سوء الظن باهلل سبحانه ،ويورثهم االياس من خريه.
(  )11أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب األدب عن رسول اهلل  ،حديث رقم ( .181 /1 ،) 2380قال أبو بكر :ورمبا قال عمر بن علي ،يف هذا
احلديث :هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن النيب « ،مرسال ومل يذكر فيه عن عائشة»[ .حكم األلباين]  :صحيح.
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وأسماء ليست قبيحة لكن ال يجوز التسمي بها  ،فمثالً غير اسم ( عاصية ) إلى جميلة  ،وكذلك غير اسم ( برة) إلى زينب ،
َاصيَةُ
وقال  « :ال تزكوا أنفسكم  ،هللا أعلم بأهل البر منكم" فعن ابن عمر رضي هللا عنهما «أَ َّن ا ْبنَةً لِ ُع َم َر َكان ْ
َت يُقَا ُل لَهَا ع ِ
َ َ ()52
فَ َس َّماهَا َرسُو ُل هللاِ َ ج ِميلة»
يل :تُ َز ِّكي نَ ْف َسهَا ،فَ َس َّماهَا َرسُو ُل َّ
َب » ( )53وغير ذلك من األسماء التي
هللاِ زَ ْين َ
َب َكانَ ا ْس ُمهَا بَ َّرةَ ،فَقِ َ
ع َْن أَبِي ه َُر ْي َرةَ « :أَ َّن َز ْين َ
غيرها النبي مثل أصرم غيره إلى زرعة ،وزحم إلى بشير ،وحزن إلى سهل و حتى الكنية غير أبي الحكم إلى أبي شريح كما
الحك َم،
جاء في حديث الذي رواه أبو داود في سننه عن أبيه هانئ أنه لما َوفَ َد إلى رسو ِل هللا --مع قومه َس ِم َعهم يكنُّونه بأبي َ
فدعاه رسو ُل هللا  ،--فقال " :إن هللا هو ال َح َك ُم ،وإليه الحُك ُم ،فلِ َم تَ َكنَّى أبا ال َح َك ِم" ،فقال :إن قومي إذا اختلفُوا في شيء أتوني،
ُ
ض َي ِكال الفريقين ،فقا َل رسو ُل هللا " :--ما أحسَنَ هذا ،فمالك ِمن الولد؟ " قال :لي ُش َري ٌح ومسل ٌم وعب ُد هللا،
فحكمت بينهم ،ف َر ِ
يح » ()54وكل ما ورد من األحاديث تدل داللة قاطعة شافية على
قال " :فَ َمن ْاكبَ ُرهُم؟ " قال :قلتُ :شريح ،قال" :فأنت أبو ُش َر ِ
اهتمام النبي باألسماء الحسنة وتغيير األسماء القبيحة حيث إن لألسماء أثراً في شخصية صاحبها ،وجميع تصرفاته و سلوكه
وتفكيره.
المطلب السادس :حلق رأس الطفل يوم سابعه وتنظيفه وإزالة األذى عنه.
شرع اإلسالم أن يحلق رأس الطفل يوم سابعة إيذانا ً بالعناية به وإزالة ما يؤذيه  ،بل وشرع التصدق عنه بوزن شعر رأسه ذهباً
أو فضه  .وكأن في ذلك إشارة إلى فدائه بالمال وعدم التفريط فيه  ،وأن شعر رأسه الذي يؤذيه بقاؤه فيحلقونه ليس رخيصا ً عند
أسرته  ،بل يوزن بالذهب الذي يحرص عليه الناس  ،كما شرع ختانه ،

( )12أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب ْاآل َد ِ
اب ،باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن ،وتغيري اسم برة إىل زينب وجويرية وحنومها ،حديث رقم
1137 /8 ،2180و أخرجه مسلم يف صحيحه -كتاب اآلداب ،باب استحباب تغيري االسم القبيح  /1137 /8( ...حديث رقم  )11عن أيب بكر بن
أيب شيبة ،عن احلسن بن موسى األشيب ،به وفيه أن هذه املرأة هي ابنة لعمر .هي مجيلة بنت ثابت بن أيب األفلح ،أخت عاصم ،وأم عاصم بن عمر،
عاصما ،مث طلقها فتزوجها زيد بن حارثة .انظر طبقات ابن سعد ( ،)821 /3وأسد الغابة ( / 12 /7ترمجة ،)1310
تزوجها عمر سنة سبع فولدت له
ً
واإلصابة ( / 21 ،21 /3ترمجة .)281
(  )53أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب األدب ،باب حتويل االسم إىل اسم أحسن منه ،حديث رقم (.28 /3 ،) 1102و أخرجه مسلم يف
اآلداب باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن . .رقم ( ،2121زينب) قيل زينب بنت جحش زوج النيب وقيل زينب بنت أيب سلمة ربيبة النيب
 أمها أم سلمة رضي اهلل عنهن( .برة) صيغة مبالغة من الرب( .تزكي نفسها) متدحها وتثين عليها]
(  )12أخرجه أبو داود يف سننه ،يف كتاب األدب ،باب يف تغيري االس ِم ال َقبيح ،حديث رقم  ،817/7 ،2012إسناده جيد ،يزيد بن املقدام صدوق ،روى
له أبو داود والنسائي وابن ماجه ،وباقي رجاله ثقات .وأخرجه البخاري يف "األدب املفرد" ( ) 311عن أمحد بن يعقوب ،والنسائي يف "الكربى" ()1017
عن قتيبة ،كالمها عن يزيد بن املقدام ،هبذا اإلسناد .وهو عند ابن حبان يف "صحيحه" ( .)112وزاد فيه :قال أبو شريح :يا رسول اهلل  --أخربين بشيء
يوجب يل اجلنة! قال" :طيب الكالم ،وبذل السالم ،وإطعام الطعام ،،وهي عند البخاري يف "األدب املفرد" .قال أبو حامت ابن حبان :استعمال املصطفى -
تطرياً بعاصية ،ولكن تفاؤالً جبميلة ،وكذلك ما يُشبِه هذا اجلنس من األمساء؛ ألنه  - -هنى عن الطِّريةِ يف غري خرب.
 -هذا الفعل مل يكن ُّ
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وهو من خصال الفطرة التي حث عليها رسول هللا  .قال ابن القيم رحمه هللا  ،بعد أن ذكر نصوص خصال الفطرة َ " :وقد
صال ْال ْ
فط َرة فِي الطَّهَا َرة والنظافة َوأخذ الفضالت المستقذرة الَّتِي يألفها ال َّش ْيطَان ويجاورها من بني آدم َوله بالغرلة
اشتركت ِخ َ
صال واختصاص"
اتِّ َ

()55

ق َرسُو ُل َّ
اط َمةُ
وعن علي قال  :عق رسول هللا عن الحسن شاة  ،وقال  :يا فاطمة َ ،ع َّ
هللاِ َ ع ِن ْال ُح َس ْي ِن بِشَا ٍة َوقَ َ
الَ « :يا فَ ِ
ْر ِه» فَ َو َزنَّاهُ فَ َكانَ َو ْزنُهُ ِدرْ هَ ًما()56والبد من اإلشارة إلى أن بعض الناس يعجبهم جمة الطفل
احْ لِقِي َر ْأ َسهُ َوت َ
َص َّدقِي بِ ِزنَ ِة َشع ِ
وكثافة الشعر عليه  ،فيترددون في الحلق له ألن رأسه ستصير جلحاء قرعاء  ،والبعض يزيدهم تردداً بقوله  :رأس الولد طريقة
ال تتحمل الحالقة ! ومما ال شك فيه أن هذا إما جهل بالشرع  ،وإما ضعف في االلتزام بالشرع  .واألمران خطيران *.ونهى
ع» قَا َل :قُ ْل ُ
ع قَا َل« :يُحْ لَ ُ
ت لِنَافِ ٍع َو َما ْالقَ َز ُ
ق بَعْضُ
عن تشويه رأس الصبي بالقزع عن ابن عمر «أَ َّن َرسُو َل هللاِ نَهَى َع ِن ْالقَزَ ِ
ْ
صبِ ِّي َويُ ْت َر ُ
س ال َّ
ك بَ ْعضٌ » ( )57وقد يكون في هذا القزع تشبها ً بالكفار  ،وفي الصحيحين .أن معاوية رأى قصة من شعر
َرأ ِ
ْت النَّبِ َّي يَ ْنهَى ع َْن ِم ْث ِل هَ ِذ ِه؟ َويَقُولُِ « :إنَّ َما هَلَ َك ْ
كانت في يد أحد الحراس فقال  :فَقَا َل :يَا أَ ْه َل ال َم ِدينَ ِة ،أَ ْينَ ُعلَ َما ُؤ ُك ْم؟ َس ِمع ُ
ت بَنُو
يل ِحينَ اتَّ َخ َذهَا نِ َسا ُؤه ُْم»
إِ ْس َرائِ َ

()58

ثم قال معاوية َ " :ما ُك ْن ُ
ت أَ َرى أَ َّن أَ َحدًا يَ ْف َعلُهُ إِ َّال ْاليَهُودَ)59( "،ـ فوجب تركة ألنه فعل اليهود .

المطلب السابع :ختان الطفل.
الَ ،م ْك ُر َمةٌ
يهتم  بختان الطفل فهي من سنن الفطرة فعن أسامة عن أبيه رضي هللا عنهما أن النبي قال ْ « :ال ِختَانُ ُسنَّةٌ لِلرِّ َج ِ
لِلنِّ َسا ِء »

()13

ط َرةُ خَ ْمسٌ  ،أَوْ َخ ْمسٌ ِمنَ ْالفِ ْ
ويسميه البعض :الطهار وعن أبي هريرة قال  :سمعت النبي  يقول ْ « :الفِ ْ
ط َر ِة:

( )11ابن القيم اجلوزية،حتفة املودود بأحكام املولود.111/1،
ِ
اب َّ
الذبَائِ ِح،حديث رقم [ ،211 /7130،2حكم األلباين]  :حسن.
(  )11أخرجه حاكم يف املستدرك ،فيكتَ ُ
اس و ِّ ِ
اب َكَر َاه ِة الْ َقَزِع،حديث رقم  [ ، 1171 /8، 2121ش (القزع) حلق بعض الرأس مطلقا وهو
الزينَة ،بَ ُ
(  )17أخرجه مسلم يف صحيحه ،فيكتاب اللِّبَ ِ َ
األصح ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه الصحيح األول ألنه تفسري الراوي وهو غري خمالف للظاهر] واملقصود أن يكون احللق من مجيع الرأس ،
ألن حلق البعض وترك البعض اآلخر يتناىف مع الشخصية اإلسالمية اليت يتميز هبا املسلم عن بقية امللل واملعتقدات  ،وعن سائر أهل الفسوق وامليوعة
واالحنالل.
(  )13أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار،حديث رقم ( .178 /8213،2قصة من شعر) قطعة شعر من جهة
الناصية وهي مقدمة الرأس( .حرسي) أحد احلرس وهم الذين حيرسون احلاكم وقد يراد به اجلندي( .هلكت) كان ذلك سبب هالكهم إذ كان حمرما فخالف
النساء وفعلنه وسكت الرجال فلم مينعوهن .واملراد باملنهي عنه وصل الشعر]
ِ
ني،حديث معاوية بن أيب سفيان،حديث رقم  .83/11320،23قال ابن القيم[ ]72رمحه اهلل  :وهذا وإن
(  )10أخرجه أمحد يف مسند ،يف ُم ْسنَ ُد الشَّاميِّ َ

مل يكن إسناده متصالً فحديث أنس وابن عباس يكفيان  .واحلديث هو " أن النيب  عق عن احلسن بكبش وعن احلسني بكبش وكان مولد احلسن عام
أحد واحلسني يف العام القابل منه " يراجع:زاد املعاد.811/2 ،

(  )11أخرجه أمحد يف مسند ،مسند البصريني ،يف حديث أسامة اهلذيل،حديث رقم  .813 /21711،82إسناده صحيح ،رجاله ثقات رجال الشيخني
غري صحابيه فقد روى له أصحاب السنن .عفان :هو ابن مسلم ،ومهام :هو ابن حيىي العوذي ،وأبو املليح :هو ابن أسامة بن عمري اهلذيل.
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ْال ِختَانُ َ ،و ِاال ْستِحْ دَادَُ ،وتَ ْقلِي ُم ْاألَ ْ
ب»
ار ِ
ارَ ،ونَ ْتفُ ْ ِ
اإل ْب ِطَ ،وقَصُّ ال َّش ِ
ظفَ ِ
()62
اختارها األنبياء عليهم السالم ،واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جلى فطروا عليه.
()61

أي :خمسة أشياء ،وأراد بالفطرة السنة القديمة التي

المطلب الثامن :تحصين الطفل بال كر من اآلفات وشكر هللا تعالى موهبته.
ويرشد األبوين إلى تحصين الطفل بال كر من اآلفات وشكر هللا تعالى موهبته فعن أنس قال  :قال رسول هللا َ « :ما أَ ْن َع َم
َّ
ض َل ِم َّما أَ َخ َذ» ()63وال شك أن الدعاء مجلبة لكل خير  ،وفيه شكر
هللاُ َعلَى َع ْب ٍد نِ ْع َمةً فَقَا َلْ :ال َح ْم ُد ِ َّهللِ ،إِ َّال َكانَ الَّ ِذي أَ ْعطَى أَفْ َ
ش ِدي ٌد ﮊ [إبراهيم ]7 :أي إِن
ش َك ْرتُ ْم َألَ ِزي َدنه ُك ْمَ ،ولَئِنْ َكفَ ْرتُ ْم إِنه َع َ ابِي لَ َ
الرحمن  ،الذي يزيد من شكره  ،ﮋ َوإِ ْذ تَأ َ هذنَ َربُّ ُك ْم لَئِنْ َ
شكروا النِّ ْع َمة زادهم من فَضله وأوسع لَهُم فِي الرزق.
المطلب التاسع :منزلة الطفل عند هللا إذا سقط من بطن أمه قبل تمامه.
اهتم اإلسالم حتى بالسقط  ،فقد ورد بشأنه أحاديث تسر الوالدين  ،فعن معاذ بن جبل أن رسول هللا  قال « َما ِم ْن ُم ْسلِ َم ْي ِن
اح ٌد؟
يُت ََوفَّى لَهُ َما ثَ َالثَةٌ إِ َّال أَ ْد َخلَهُ َما هللاُ ْال َجنَّةَ بِفَضْ ِل َرحْ َمتِ ِه إِيَّاهُ َما " .فَقَالُوا :يَا َرس َ
ُول هللاِ أَوْ ْاثنَا ِن؟ قَا َل " :أَوْ ْاثنَا ِن " .قَالُوا :أَوْ َو ِ
اح ٌد " .ثُ َّم قَا َلَ " :والَّ ِذي نَ ْف ِسي بِيَ ِد ِه إِ َّن ال ِّس ْقطَ لَيَجُرُّ أُ َّمهُ بِ َس َر ِر ِه إِلَى ْال َجنَّ ِة إِ َذا احْ تَ َسبَ ْتهُ » ( )64أي :إذا احتسبت أمه أجر
قَ َ
ال " :أَوْ َو ِ
مصيبته على هللا تعالى ،قال السندي" :إذا احتسبته" أي :صبرت على فقده؛ طلبًا ألجر صبرها عليه من هللا تعالى.

()65

المطلب العاشر :مداعبة النبي بالطفل وممازحته.
إن اإلسالم اهتم باألطفال اهتماما ً كبيراً ،فحض على حسن تربيتهم والعطف عليهم ،وأوصى اآلباء والمربيين بأن يتفهموا
مشاعرهم ،ويدخلوا إلى عالمهم ،ويفهموا نفسياتهم ،وينزلوا إلى مستواهم ،فقد قال المربي األول محمد وكان ـ يالعب
ويداعب أبناء الصحابة ،ويدخل السرور عليهم..

(  )61أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب اللباس ،باب قص الشارب،حديث رقم ( .111 /1330،7اخلتان) قطع قلفة الذكر وهي اجللدة اليت تكون
على أعلى الذكر عند الوالدة( .االستحداد) حلق شعر العانة وهي الشعر الذي يكون حول الفرج أو الذكر( .اإلبط) ما حتت مفصل العضد مع الكتف.
(تقليم) من القلم وهو القطع والقص]
(  )12العيىن ،حممود بن أمحد بن موسى( ،ت311 :هـ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،21 /22،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
(  )63أخرجه أبن ماجه يف سننه ،يف كتاب العقيقة ،باب كم يعق عن اجلارية ،حديث رقم [ ،712 /8312،2حكم األلباين]
حسن ولكن إسناده ضعيف لضعف شبيب بن بشر .أبو عاصم :هو الضحاك بن خملد النبيل .وأخرجه الطرباين يف "األوسط" ( ،)1817والضياء يف
حممد بن معمر ،عن أيب عاصم ،به .قال السندي :قوله" :كان الذي أعطى" أيّ :أدى وفعل من احلمد.
"املختارة" ( )2101و ( )2101من طريق َّ
"أفضل مما أخذ" أي :من النعمة.
صا ِر ،حديث معاذ بن جبل،حديث رقم(  ،811 /81،)21031صحيح لغريه دون قصة السقط يف آخره،
( )12أخرجه أمحد يف مسنده،يف ُم ْسنَ ُد ْاألَنْ َ
وهذا إسناد ضعيف لضعف حيىي التيمي ،وهو حيىي بن عبد اهلل بن احلارث اجلابر .وأخرجه عبد بن محيد ( ، )128والشاشي ( )1830و (، )1801
والطرباين يف "الكبري"  )200( /21و ( )811و ( )811و ( )818من طرق عن حيىي بن عبد اهلل اجلابر التيمي ،هبذا اإلسناد.
(  )11البُـ َويطي ،حممد األمني بن عبد اهلل بن يوسف ،شرح سنن ابن ماجة املسمى « مرشد ذوي احلجا واحلاجة إىل سنن ابن ماجه والقول املكتفى على
سنن املصطفى» ،217/0،الطبعة :األوىل 1280 ،هـ  2113 -م ،الناشر :دار املنهاج ،اململكة العربية السعودية – جدة.
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س قَا َلَ :كانَ َرسُو ُل هللاِ يَأْتِي أَبَا طَ ْل َحةَ َكثِي ًرا ،فَ َجا َءهُ يَوْ ًما َوقَ ْد َماتَ نُغَي ٌر ِال ْبنِ ِه ،فَ َو َج َدهُ َح ِزينًا فَ َسأَ َل
فعن أنس ـ قال :ع َْن أَنَ ٍ
ْس اثما
َع ْنهُ ،فَأ َ ْخبَرُوهُ فَقَا َل َرسُو ُل هللاِ « :يَا أَبَا ُع َمي ٍْرَ ،ما فَ َع َل النُّ َغ ْي ُر؟»( )66ففي هذا الحديث الشريف جواز المزاح فِي َما لَي َ
ومالطفة الصبيان وتأنيسهم وبيان ما كان عليه النبي من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع وزيارة االهل ألن أم سليم
والدة أبي عمير هي من محارمه انتهى

()67

فكان يداعب الصبي الصغير بلسانه وفمه فعن أبي هريرة َ كانَ النَّبِ ُّي يُ ْدلِ ُع لِ َسانَهُ لِ ْل ُح َس ْي ِن ،فَيَ َرى ال َّ
صبِ ُّي ُح ْم َرةَ لِ َسانِ ِه،
هللاِ إِنَّهُ لَيَ ُكونُ لِ َي ْال َولَ ُد قَ ْد َخ َر َج َوجْ هُهُ َو َما قَب َّْلتُهُ قَ ُّ
ال لَهُ ُعيَ ْينَةُ بْنُ بَ ْد ٍر :أَ َال أَ َراهُ يَصْ نَ ُع هَ َذا بِهَ َذا ،فَ َو َّ
ال النَّبِ ُّي :
ط ،فَقَ َ
فَيَهَشُّ إِلَ ْي ِه ،فَقَ َ
" َم ْن َال يَرْ َح ْم ال يرحم" .أي يعجبه ويسرع إليه()18ففي هذه األحاديث الشريفة يالحظ فيها الحض على استعمال الرحمة للخلق
كلهم كافرهم ومؤمنهم.
المطلب الحادي عشر:اختيار الصحبة الصالحة للطفل  ،واجتناب رفقاء السوء.
مما يجب االهتمام به السعي لتجنيب األطفال من القرناء السوء فإنهم يهدمون ما يبنيه الوالدان في سنوات ،والمرء على دين
خليله ،وكل قرين بالمقارن يقتدي ،وليس أضر على الطفل من صاحب السوء ،حيث حذر النبي  من جليس السوء بقوله  :ع َْن
ْك :إِ َّما أَ ْن
ير ،فَ َحا ِم ُل ْال ِمس ِ
يس السَّوْ ِءَ ،ك َحا ِم ِل ْال ِم ْس ِ
حَ ،و ْال َجلِ ِ
أَبِي ُمو َسىَ ،ع ِن النَّبِ ِّي  ،قَا َل « :إِنَّ َما َمثَ ُل ْال َجلِ ِ
خ ْال ِك ِ
كَ ،ونَافِ ِ
يس الصَّالِ ِ
كَ ،وإِ َّما أَ ْن تَ ِج َد ِري ًحا َخبِيثَةً » ()69ففي
ق ثِيَابَ َ
ير :إِ َّما أَ ْن يُحْ ِر َ
يُحْ ِذيَ َ
كَ ،وإِ َّما أَ ْن تَ ْبتَا َع ِم ْنهَُ ،وإِ َّما أَ ْن تَ ِج َد ِم ْنه ُ ِري ًحا طَيِّبَةًَ ،ونَافِ ُخ الْ ِك ِ
هذا الحديث الشريف ،الترغيب على مجالسة أهل الخير والصالح ،والتحذير من مجالسة أهل الشر والفساد .قال ابن حبان رحمه
هلل تعالى " قال أبو حاتم  :العقل يلزم صحبة األخيار ويفارق صحبة األشرار ألن مودة األخيار سريع اتصالها بطيء
انقطاعها ومودة سريع انقطاعها بطيء اتصالها ،وصحبة األشرار تورث سوء الظن باألخيار ،ومن خادن األشرار لم يسلم من
()70

الدخول في جملتهم" .

(  )66أخرجه البخاري يف صحيحه  ،يف كتاب األدب ،باب االنبساط إىل الناس ،حديث رقم  .81 /3 ،1120وأخرجه أمحد يف" مسنده" ()12171
عن عفان ،وابن حبان يف "صحيحه" ( )110من طريق حوثرة بن أشرس ،كالمها عن محاد ،به .وأخرجه أمحد يف "مسنده" ( ،)18821والبخاري يف
"األدب املفرد" ( )832من طريق سليمان بن املغرية ،عن ثابت ،به.
(  )17السيوطي ،شرح سنن ابن ماجه ،الناشر :قدميي كتب خانة – كراتشي.211 /1،
( )13أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،يف كتاب إخباره عن مناقب الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني ،ذكر مالعبة املصطفى  للحسني بن علي بن أيب
طالب رضوان اهلل عليهما ،حديث رقم ،281 /11 ،1071إ سناده حسن ،حممد بن عمرو :هو ابن علقمة بن وقاص الليثي ،روى له البخاري مقرونا
ومسلم متابعة ،وحديثه عند أصحاب السنن ،وهو حسن احلديث ،وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح .خالد بن عبد اهلل :هو الواسطي الطحان.
وأخرجه أبو الشيخ يف "أخالق النيب" ص  31عن أيب يعلى ،وابن أيب عاصم ،عن وهب بن بقية ،هبذا اإلسناد ،إىل قوله" :فيهش إليه" .إال أن الصيب فيه
هو "احلسن بن علي" .وأخرجه أبو الشيخ أيضا ص  31عن أيب بكر بن أيب شيبة ،عن حممد بن بشر عن حممد بن عمرو ،به.
69
الصلَ ِة و ْاآل َد ِ
ِ
اب ،باب استحباب جمالسة الصاحلني ،وجمانبة قرناء السوء ،حديث رقم [ 278 /1771،2
( ) أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب الْ ِّرب َو ِّ َ
ش (حيذيك) أي يعطيك]
بد ،التميمي ،،روضة العقالء ونزهة الفضالء ،111/1،احملقق :حممد حمي الدين عبد
(  )71البُسيت ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
احلميد ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت،و اخلفاف ،أبو بكر ،سلوة األحزان لالجتناب عن جمالسة األحداث والنسوان.21/1 ،
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فيجب العناية بتنشئة الطفل وتربيته على أسس صحيحة وتوجيهه نحو الخير ونهيه عن الشرور خاصة في هذا العصر الذي
تكثر فيه المغريات والمفاسد فتؤثر على سلوك الطفل  ،وتغير فطرته وتصده عن إتباع المنهج القويم فتفقد األمة بذلك أهم أسس
وجودها وحضارتها
قال الشاعر:
وينشأ ناشئ الفتيان منا ************* على ما كان عوده أبوه

()71

المطلب الثاني عشر:الرحمة النبي بالطفل.
صالَ ِة َوأَنَا أُ ِري ُد إِطَالَتَهَا ،فَأ َ ْس َم ُع بُ َكا َء ال َّ
وعن أنس أن النبي ـ قال«:إِنِّي َألَ ْد ُخ ُل فِي ال َّ
صالَتِي ِم َّما أَ ْعلَ ُم ِم ْن
صبِ ِّي ،فَأَت ََج َّو ُز فِي َ
ِش َّد ِة َوجْ ِد أُ ِّم ِه ِم ْن بُ َكائِ ِه»( )72فيه دليل على أن اإلمام إذا أحس بداخل يريد الصالة معه  ،وهو في ركوعه أو تشهده األخير جاز
له أن ينتظر لحوقه راكعا ليدرك الركعة  ،أو جالسا ليدرك فضل الجماعة  ،ألنه لما جاز له أن يقتصر صالته لحاجة غيره في
()73

أمر دنيوي كان تطويله لها ألمر العبادة بالجواز أحق وأولى.

وعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال َ :كانَ َرسُو ُل َّ
الحسَنَ َعلَى فَ ِخ ِذ ِه األُ ْخ َرى ،ثُ َّم
هللاِ يَأْ ُخ ُذنِي فَيُ ْق ِع ُدنِي َعلَى فَ ِخ ِذ ِهَ ،ويُ ْق ِع ُد َ
ض ُّمهُ َما ،ثُ َّم يَقُولُ« :اللَّهُ َّم ارْ َح ْمهُ َما فَإِنِّي أَرْ َح ُمهُ َما»( )74وعن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول هللا بابن لها لم يبلغ أن يأكل
يَ ُ
الطعام َوقَ ْد أَ ْعلَ ْق ُ
ي ،فَإ ِ َّن فِي ِه َس ْب َعةَ
قَ ،علَ ْي ُك َّن بِهَ َذا العُو ِد ال ِه ْن ِد ِّ
ت َعلَ ْي ِه ِمنَ الع ُْذ َر ِة ،فَقَا َلَ " :علَى َما تَ ْدغَرْ نَ أَوْ الَ َد ُك َّن بِهَ َذا ال ِعالَ ِ
ْت ُّ
ي يَقُولُ :بَيَّنَ لَنَا ْاثنَي ِْنَ ،ولَ ْم يُبَي ِّْن لَنَا خَ ْم َسةً ،قُ ْل ُ
ب " فَ َس ِمع ُ
أَ ْشفِيَ ٍةِ ،م ْنهَا َذ ُ
الز ْه ِر َّ
ت
ت ال َج ْن ِ
ب :يُ ْس َعطُ ِمنَ الع ُْذ َر ِةَ ،ويُلَ ُّد ِم ْن َذا ِ
ات ال َج ْن ِ
ت َع ْنهَُ ،حفِ ْ
ت َعلَ ْي ِه؟ قَا َل :لَ ْم يَحْ فَ ْ
ظتُهُ ِم ْن فِي ُّ
ال :أَ ْعلَ ْق ُ
لِ ُس ْفيَانَ  :فَإ ِ َّن َم ْع َم ًرا يَقُولُ :أَ ْعلَ ْق ُ
صفَ ُس ْفيَانُ ال ُغالَ َم
الزهْ ِر ِّ
يَ ،و َو َ
ظ ،إِنَّ َما قَ َ
ً ()75
يُ َحنَّ ُ
اإلصْ بَ ِعَ ،وأَ ْد َخ َل ُس ْفيَانُ فِي َحنَ ِك ِه ،إِنَّ َما َي ْعنِي َر ْف َع َحنَ ِك ِه بِإِصْ َب ِع ِهَ ،ولَ ْم يَقُلْ  :أَ ْعلِقُوا َع ْنهُ َش ْيئا"
ك بِ ِ
وعن عبيد هللا بن عبد هللا  ،عن أم قيس بنت محصن :قَالَتْ  :أَتَيْتُ النهبِ هي بِا ْب ٍن لِي لَ ْم يَأْ ُك ِل الطه َعا َم فَبَا َل فِي ِح ْج ِر النهبِ ِّي فَ َدعَا
س ًال"
ض َحهُ َولَ ْم يَ ْغ ِس ْلهُ َغ ْ
بِ َما ٍء فَنَ َ

()76

(  )71اجملذوب ،عبد اهلل بن الطيب بن عبد اهلل بن الطيب بن حممد بن أمحد بن حممد ،املرشد إىل فهم أشعار العرب، 338 /2،الطبعة :الثانية سنة
 1210هـ  1030 -م ،الناشر :دار اآلثار اإلسالمية -وزارة اإلعالم الصفاة – الكويت.
ِ
اب األَ َذ ِان ،باب من أخف الصالة عند بكاء الصيب،128/1 ،حديث رقم  [ 710ش (وجد أمه) حزهنا وتأملها
( )72أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتَ ُ
لبكائه وهي شديدة احلب له]
(  )78البيضاوي ،ناصر الدين عبد اهلل بن عمر ،حتفة األبرار شرح مصابيح السنة ،822/1 ،احملقق :جلنة خمتصة بإشراف نور الدين طالب ،عام النشر:
 1288هـ 2112 -م ،الناشر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت.
(  )72أخرجه أبو داود يف سننه،يف كِتَاب األ ََد ِ
ب ،باب وضع الصيب على الفخذ،3/3 ،حديث رقم .1118
ُ
ِ
َّ
اب الل ُدود ،127/7،حديث رقم  [ 1718ش (أعلقت عليه) من اإلعالق وهو معاجلة عذرة
(  )71أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب الطب ،بَ ُ
الصيب ورفعها باإلصبع(تدغرن) من الدغر وهو الرفع( .العالق) إزالة املعلوق وهي اآلفة( .مل حيفظ) أي معمر( .ووصف سفيان ). .غرضه التنبيه على أن
اإلعالق هو رفع احلنك ال تعليق شيء منه كما يتبادر إىل الذهن]
(  )71أخرجه الشيباين ،يف كتاب النساء ،باب أم قيس بنت حمصن ،11/1 ،حديث رقم .8212
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ُ
اريَ ٍة فَبَالَ ْ
ت َعلَ ْي ِه فَأَ َم َر بِ ِه فَ ُغ ِس َل »
وعن أم كرز الخزاعية  :قالت  « :أُتِ َي النَّبِ ُّي بِ ُغ َال ٍم فَبَا َل َعلَ ْي ِه فَأ َ َم َر بِ ِه فَنُ ِ
ض َحَ ،وأتِ َي بِ َج ِ
ال لَهُ:
ض ،فَأَتَاهُ النَّبِ ُّي  يَعُو ُدهُ ،فَقَ َع َد ِع ْن َد َر ْأ ِس ِه ،فَقَ َ
ومن رحمتة باألطفال :عن أنس قالَ :كانَ ُغالَ ٌم يَهُو ِديٌّ يَ ْخ ُد ُم النَّبِ َّي  ،فَ َم ِر َ
« َأ ْسلِ ْم» ،فَنَ َ
الح ْم ُد ِ َّهللِ الَّ ِذي أَ ْنقَ َذهُ ِمنَ
اس ِم  ،فَأَ ْسلَ َم ،فَ َخ َر َج النَّبِ ُّي َ وه َُو يَقُولَُ « :
ظ َر إِلَى أَبِي ِه َوه َُو ِع ْن َدهُ فَقَا َل لَهُ :أَ ِط ْع أَبَا القَ ِ
()77

ار»
النَّ ِ

()78

ففي هذا الحديث الشريف بيان جواز عيادة أهل الذمة ،وال سيما إذا كان الذمي جارا له ،ألن فيه إظهار محاسن

اإلسالم وزيادة التآلف بهم ليرغبوا في اإلسالم .وفيه :جواز استخدام الكافر .وفيه :حسن العهد .وفيه :استخدام الصغير .وفيه:
()79

عرض اإلسالم على الصبي ،ولوال صحته منه ما عرضه عليه.

ُول َّ
ْف القَ ْي ِنَ ،و َكانَ ِظ ْئرًا ِ ِإلب َْرا ِهي َم
هللاِ َ علَى أَبِي َسي ٍ
ومن رحمتة باألطفال بكاءه على فراقهم  :فعن أنس قال َ :دخ َْلنَا َم َع َرس ِ
ت َع ْينَا َرسُو ِل َّ
َعلَ ْي ِه ال َّسالَ ُم ،فَأ َ َخ َذ َرسُو ُل َّ
ك َوإِ ْب َرا ِهي ُم يَجُو ُد ِبنَ ْف ِس ِه ،فَ َج َعلَ ْ
هللاِ إِ ْب َرا ِهي َم ،فَقَبَّلَهَُ ،و َش َّمهُ ،ثُ َّم َد َخ ْلنَا َعلَ ْي ِه بَ ْع َد َذلِ َ
هللاِ
هللاُ َع ْنهَُ :وأَ ْنتَ يَا َرسُو َل َّ
ض َي َّ
ف إِنَّهَا َرحْ َمةٌ» ،ثُ َّم أَ ْتبَ َعهَا
هللاِ؟ فَقَا َل« :يَا ا ْبنَ عَوْ ٍ
ت َْذ ِرفَا ِن ،فَقَا َل لَهُ َع ْب ُد الرَّحْ َم ِن بْنُ عَوْ ٍ
ف َر ِ
ك يَا ِإب َْرا ِهي ُم لَ َمحْ ُزونُونَ »( )80ولما
ضى َربُّنَاَ ،وإِنَّا بِفِ َراقِ َ
ب يَحْ زَ نُ َ ،والَ نَقُو ُل إِ َّال َما يَرْ َ
ال « :إِ َّن ال َع ْينَ تَ ْد َمعَُ ،والقَ ْل َ
بِأ ُ ْخ َرى ،فَقَ َ
ض ،فَأْتِنَا ،فَأَرْ َس َل
ت ا ْبنَةُ النَّبِ ِّي إِلَ ْي ِه إِ َّن ا ْبنًا لِي قُبِ َ
مات ابن ابنته فاضت عيناه ويحكي لنا أسامة بن زيد قال " :قَ َ
ال :أَرْ َسلَ ِ
ئ ال َّسالَ َمَ ،ويَقُولُ« :إِ َّن ِ َّهللِ َما أَخَ َذَ ،ولَهُ َما أَ ْعطَىَ ،و ُكلٌّ ِع ْن َده ُ بِأَ َج ٍل ُم َس ّمًى ،فَ ْلتَصْ بِرْ َ ،و ْلتَحْ ت َِسبْ » ،فَأَرْ َسلَ ْ
ت إِلَ ْي ِه تُ ْق ِس ُم َعلَ ْي ِه
يُ ْق ِر ُ
ت َو ِر َجا ٌل ،فَ ُرفِ َع إِلَى َرسُو ِل َّ
هللاِ ال َّ
صبِ ُّي َونَ ْف ُسهُ
بَ ،و َز ْي ُد بْنُ ثَابِ ٍ
لَيَأْتِيَنَّهَا ،فَقَا َم َو َم َعهُ َس ْع ُد بْنُ ُعبَا َدةََ ،و َم َعا ُذ بْنُ َجبَ ٍلَ ،وأُبَ ُّي بْنُ َك ْع ٍ
هللاَِ ،ما هَ َذا؟ فَقَا َل« :هَ ِذ ِه َرحْ َمةٌ َج َعلَهَا َّ
ال َس ْع ٌد :يَا َرسُو َل َّ
اض ْ
ب
ت َع ْينَاهُ ،فَقَ َ
تَتَقَ ْعقَ ُع  -قَا َلَ :ح ِس ْبتُهُ أَنَّهُ قَا َل َكأَنَّهَا ش ٌَّن  -فَفَ َ
هللاُ فِي قُلُو ِ
ِعبَا ِد ِهَ ،وإِنَّ َما يَرْ َح ُم َّ
هللاُ ِم ْن ِعبَا ِد ِه الرُّ َح َما َء») (81معناه أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام وأن دمع العين حرام وظن أن

إسناد ضعيف
( )77أخرجه أمحد يف مسند ،مسند القبائل ،حديث أم كرز الكعبية اخلثعمية ،810 /21 ،حديث رقم  27810صحيح لغريه ،وهذا ٌ
النقطاعه ،عمرو بن شعيب مل يسمع من ِّأم ُك ْرز .أبو بكر احلنفي :هو عبد الكبري بن عبد اجمليد ،وأسامة ابن زيد :هو الليثي ،وهو خمتلف فيه حسن
احلديث .ررواه أبو بكر احلنفي -فيما أخرجه ابن ماجه ( ، )127والطرباين يف "الكبري"  - )213( /21عن أسامة بن زيد ،هبذا اإلسناد.
( )73أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتاب اجلنائز ،باب إذا أسلم الصيب فمات ،هل يصلى عليه ،وهل يعرض على الصيب اإلسالم ،08/2 ،حديث رقم
 .1811يف احلديث جواز استخدام املشرك ،وعيادته إذا مرض ،وفيه حسن العهد ،واستخدام الصغري ،وعرض اإلسالم على الصيب ،ولوال صحتُه منه ما
ضه عليه .ويف قوله" :أنقذه من النار" داللة على أنه صح إسالمه ،وعلى أن الصيب إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب.
َعَر َ
(  )70العيىن ،حممود بن أمحد بن موسى ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،171/3،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
ِ
اب اجلَنَائِِز ،باب قول النيب « :إنا بك حملزونون»،38/2،حديث رقم ( .1818ظئرا) زوج مرضعته وهي خولة
(  )31أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتَ ُ
بنت املنذر األنصارية النجارية( .تذرفان) جيري دمعهما( .وأنت) تفعل كما يفعل الناس عند املصائب( .بأخرى) أتبع الدمعة بأخرى أو بالكلمة اليت قاهلا
بأخرى]
81
ِ
ِ
اب اجلَنَائ ِز ،باب قول النيب« :يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنته " ،70 /2حديث
) ( أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتَ ُ
رقم ( ،1232ابنة) هي زينب رضي اهلل عنها( .قبض) قرب أن يقبض أي ميوت( .هلل ما أخذ وله ما أعطى) له اخللق كله يتصرف به إجيادا وعدما( .بأجل
مسمى) مقدر ب وقت معلوم حمدد( .ولتحتسب) تطلب بصربها األجر والثواب من اهلل تعاىل ليحسبه هلا من أعماهلا الصاحلة( .تتقعقع) تتحرك وتضطرب
ويسمع هلا صوت( .شن) السقاء البايل( .ففاضت عيناه) نزل الدمع من عيين النيب ( . ما هذا) استفهام تعجب ملا يعلم من سنة صربه وهنيه عن البكاء.
(هذا رمحة) هذه الدمعة أثر رمحة وليست من اجلزع وقلة الصرب]
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النبي نسي فذكره فأعلمه النبي أن مجرد البكاء ودمع بعين ليس بحرام وال مكروه بل هو رحمة وفضيلة وإنما المحرم النوح
()82

والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما إن هللا ال يعذب بدمع العين وال بحزن القلب.
المطلب الثالث عشر:استئ ان الطفل وإظهار حقوقه.

ومن مظاهر اهتمام النبي  بالطفل ،تأكيده على إعطائه حقه ،ليشعره بقيمته في الحياة ،ويعوده على الشجاعة في أدب ،ويؤهله
مستقبال أن يعرف حقه ويطلبه وال يتعداه ،ومن ثم يحافظ على حقوق اآلخرين ،فعن سهل بن سعد الساعدي  ،أن رسول هللا
أتى بشراب فشرب منه ،وعن يمينه غالم ،وعن يساره أشيا فقال للغالم :أَ َّن َرسُو َل َّ
ب ِم ْنهَُ ،وع َْن
هللاِ أُتِ َي بِش ََرا ٍ
َر َ
ب فَش ِ
هللاِ يَا َرسُو َل َّ
ال ال ُغالَ ُمَ :و َّ
َصيبِي
ار ِه األَ ْشيَا ُ  ،فَقَا َل لِ ْل ُغالَ ِم« :أَتَأْ َذنُ لِي أَ ْن أُ ْع ِط َي هَ ُؤالَ ِء؟» فَقَ َ
هللاِ ،الَ أُوثِ ُر بِن ِ
يَ ِمينِ ِه ُغالَ ٌمَ ،وع َْن يَ َس ِ
ِم ْنكَ أَ َحدًا ،قَا َل :فَتَلَّهُ َرسُو ُل َّ
هللاِ فِي يَ ِد ِه( )83ففي هذا الحديث الشريف جواز جلوس األطفال في مجالس الكبار ،واحترام حقوقهم
واستئذانهم في بعض حقوقهم وأن السنة النبوية الشريفة تقديم األيمن وال يدفع إلى غيره إال بإذنه .
المطلب الرابع عشر :تنمية مهارة التفكير لدى الطفل.
فعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا  :أَ َّن َرسُو َل َّ
هللاِ قَا َل« :إِ َّن ِمنَ ال َّش َج ِر ش ََج َرةً الَ يَ ْسقُطُ َو َرقُهَاَ ،و ِه َي َمثَ ُل
ال ُم ْسلِ ِمَ ،ح ِّدثُونِي َما ِه َي؟» فَ َوقَ َع النَّاسُ فِي َش َج ِر البَا ِديَ ِةَ ،و َوقَ َع فِي نَ ْف ِسي أَنَّهَا النَّ ْخلَةُ ،قَا َل َع ْب ُد َّ
هللاِ :فَا ْستَحْ يَي ُ
ُول
ْت ،فَقَالُوا :يَا َرس َ
هللاِ ِ « :ه َي النَّ ْخلَةُ» قَا َل َع ْب ُد َّ
هللاِ ،أَ ْخبِرْ نَا بِهَا؟ فَقَا َل َرسُو ُل َّ
َّ
هللاِ :فَ َح َّد ْث ُ
الَ « :ألَ ْن تَ ُكونَ قُ ْلتَهَا أَ َحبُّ إِلَ َّي
ت أَبِي بِ َما َوقَ َع فِي نَ ْف ِسي ،فَقَ َ
ِم ْن أَ ْن يَ ُكونَ لِي َك َذا َو َك َذا») (84وقد ذكر ابن عمر أنه كان أصغر القوم ولذلك سكت .ففي الحديث مشروعية الحوار والنقاش
العلمي وتشبيه األشياء بنظائرها تحريكا ً لعقول الطلبة و فضل النخلة ،وكثرة منافعها.
المبحث الثالث:
بعض حقوق األطفال في اإلسالم ويشتمل على المطالب:
المطلب األول :حق الطفل في ميراث بمجرد والدته.
الميراث حق متبادل بين اآلباء واألبناء وذوي النسب ،وضحه الشرع اإلسالمي بدءا من القرآن والسنة الشريفة ثم الفقه
اإلسالمي المبني عليهما كما هو مفصل في كتب الفقه وعن ابن سيرين رحمه هللا  :أَ َّن َس ْع َد ْبنَ ُعبَا َدةَ ،قَ َّس َم َمالَهُ بَ ْينَ بَنِي ِه فِي
الَ :ما ِن ْم ُ
ت اللَّ ْيلَةَ ِم ْن أَجْ ِل اب ِْن َس ْع ٍد ،هَ َذا ْال َموْ لُو ُد َولَ ْم يَ ْتر ْ
ال أَبُو
ُك لَهُ َش ْيئًا ،فَقَ َ
َحيَاتِ ِه ،فَ ُولِ َد لَهُ َولَ ٌد بَ ْع َد َما َماتَ فَلَقِ َي ُع َم ُر أَبَا بَ ْك ٍر فَقَ َ
(  )32النووي ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،221 /1،الطبعة :الثانية ،1802 ،الناشر :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.
( )38أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتاب األشربة ،باب :هل يستأذن الرجل من عن ميينه يف الشرب ليعطي األكرب ،111/7،حديث رقم  [ .1121ش
(فتله رسول اهلل  يف يده) أي ألقاه وأصله من الرمي على التل وهو املكان العايل املرتفع مث استعمل يف كل شيء يرمي به ويف كل إلقاء]
)(32أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب العلم،باب احلياء يف العلم ،حديث رقم  .83/181،1قال العلماء شبه النخلة باملسلم يف كثرة خريها ودوام
ظلها وطيب مثرها ووجوده على الدوام فإنه من حني يطلع مثرها ال يزال يؤكل منه حىت يبس وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثرية ومن خشبها وورقها
وأغصاهنا فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا وخماصر وحصرا وحباال وأواين وغري ذلك مث آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا لإلبل مث مجال نباهتا وحسن هيئة
مثرها فهي منافع كلها وخري ومجال كما أن املؤمن خري كله من كثرة طاعاته ومكارم أخالقه (فوقع الناس يف شجر البوادي) أي ذهبت أفكارهم إىل أشجار
البوادي وكان كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادي وذهلوا عن النخلة]
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بَ ْك ٍر :أَنَا َوهللاِ َما نِ ْم ُ
ال قَيْسٌ  :أَ َّما َش ْي ٌء
ْس ْب ِن َس ْع ٍد نُ َكلِّ ُمهُ فِي أَ ِخي ِه فَأَتَيَاهُ فَ َكلَّ َماه ،فَقَ َ
ت اللَّ ْيلَةَ أَو َك َما قَا َلِ :م ْن أَجْ لِه ،فَا ْنطَلِ ْق بِنَا إِلَى قَي ِ
صيبِي لَهُ"( )85وجه الداللة :لم ينكر أبو بكر ،وعمر رضي هللا عنهما على سعد
أَ ْم َ
ضاهُ َس ْع ٌد فَ َال أَ ُر ُّدهُ أَبَدًاَ ،ولَ ِك ْن أُ ْش ِه ُد ُك َما أَ َّن نَ ِ
تقسيم ماله بين وارثه حال حياته أوالً ،وكذلك لم ينكرا على ولد سعد رفضه لرد قسمة أبيه ثانياً ،مما يدل على جواز قسمة
المال في الحياة ،إذا ضُمن لمن سيأتي بعد القسمة من األوالد حقه ،ولم يُعلم من الصحابة رضوان هللا عنهم مخالف لهذا األمر،
مما يدل على أنهم كانوا مجمعين عليه .
المطلب الثاني :حق الطفل في تربيته تربية إيمانية.
شدَا ٌد َال يَ ْعصُونَ ه
س ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ْم نَا ًرا َوقُو ُدهَا النه ُ
اس َوا ْل ِح َج َ
قال هللا تعالى :ﮋ يَا أَيُّ َها اله ِ ينَ آ َمنُوا قُوا أَ ْنفُ َ
ارةُ َعلَ ْي َها َم َالئِ َكةٌ ِغ َالظٌ ِ
هللاَ
َما أَ َم َر ُه ْم َويَ ْف َعلُونَ َما يُؤْ َمرُونَ ﮊ [التحريم ]6 :وقال بعض العلماء لما قال :قوا أنفسكم دخل فيه األوالد ،ألن الولد بعض منه.
ت آبَائِ ُك ْم ﮊ [النور ]61 :فلم يفردوا بالذكر إفراد سائر القرابات .فيعلمه
كما دخل في قوله تعالى :ﮋ أَنْ تَأْ ُكلُوا ِمنْ بُيُوتِ ُك ْم أَ ْو بُيُو ِ
()86

الحالل والحرام ،ويجنبه المعاصي واآلثام ،إلى غير ذلك من األحكام.

س ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ْم نَا ًرا ﮊ [التحريم]6 :أنَّه قال" :أدِّبوهم وعلِّموهم"
وقد جاء عن عل ٍّي في قوله تعالى :ﮋ قُوا أَ ْنفُ َ

()87

ومن أه ِّم وسائل الوقاية :تربيتهم على الفَضائل ،وإبعادهم عن الرَّذائل ،وتعليمهم علو َم الدِّين ،وتدريبهم على الصَّالة ،وعلى
المضاجع يدلُّ على
ال ِعبادات األخرى ،وتوفير سُبل حصانتهم من الوقوع في مصايد ال َّشيطان وحبائله؛ وذلك بالتفريق بينهم في
ِ
ذلك :ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه َّ
أن رسول هللا قالُ « :مرُوا أَوْ َال َد ُك ْم بِالص ََّال ِة َوهُ ْم أَ ْبنَا ُء َسب ِْع ِسنِينَ ،
ضا ِج ِع»( ،)88وذلك أن بلوغ العشر مظنة الشهوة عند الذكور واإلناث.
َواضْ ِربُوهُ ْم َعلَ ْيهَاَ ،وهُ ْم أَ ْبنَا ُء َع ْش ٍر َوفَ ِّرقُوا بَ ْينَهُ ْم فِي ْال َم َ
والوالد مسؤول عن ذلك ،فقد جاء عن عبدهللا بن عمر َّ
اعَ ،و ُكلُّ ُك ْم َمسْؤو ٌل ع َْن َر ِعيَّتِ ِه ،فَ ْاألَ ِمي ُر الَّ ِذي
أن رسول هللا قالُ «:كلُّ ُك ْم َر ٍ
اع َعلَى َما ِل
َعلَى النَّ ِ
اع َعلَى أَهْ ِل بَ ْيتِ ِهَ ،وهُ َو َم ْسؤُو ٌل ع َْن َر ِعيَّتِ ِهَ ،و َع ْب ُد ال َّرج ُِل َر ٍ
اعَ ،وهُ َو َمسْؤو ٌل ع َْن َر ِعيَّتِ ِهَ ،وال َّر ُج ُل َر ٍ
اس َر ٍ
اعَ ،و ُكلُّ ُك ْم َم ْسؤُو ٌل ع َْن َر ِعيَّتِ ِه»( )89ففي هذا الحديث داللة على أن كل من كان تحت نظره
َسيِّ ِد ِهَ ،وهُ َو َم ْسؤُو ٌل َع ْنهُ ،أَ َال ُكلُّ ُك ْم َر ٍ
شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته وغير ذلك.

( )31أخرجه الطرباين ،يف معجم الكبري ،حديث رقم .827/338،13
(  )31القرطيب101 /13،وأحكام القرآن للجصاص.888 /8 :
(  )37انظر تفسري الطربي .117 /12
ِ
الص َالة ،باب مىت يؤمر الغالم بالصالة،188/1 ،حديث رقم .201
(  )33أخرجه أبو داود يف سننه،يف كِتَاب َّ
يلزم اإلمام من حق الرعية ،118 /2،حديث رقم  .2023إسناده صحيح .وهو
(  )30أخرجه أبو داود يف سننه ،يف كتاب اخلراج والفيء واإلمارة ،باب ما ُ
يف "موطأ مالك" برواية حممد بن احلسن الشيباين ( ،)002ورواية أيب مصعب الزهري ( .)2121وأخرجه البخاري ( ،)7183ومسلم ( )1320من طريق
عبد اهلل بن دينار ،به .وأخرجه البخاري ( )308و ( )2210و ( )2113و ( )2711من طريق سامل بن عبداهلل بن عمر ،والبخاري ( )2112و
( )1133و ( ،)1211ومسلم ( ،)1320والرتمذي ( )1311من طريق نافع موىل عبد اهلل بن عمر ،كالمها عن عبد اهلل بن عمر .وجاء يف رواية سامل
زيادة :وحسبت أن قد قال" :والرجل ر ٍاع يف مال أبيه ومسؤول عن رعيته" .وهو يف "مسند أمحد" ( )2201و ( ،)1012و"صحيح ابن حبان" (.)2230
قال اخلطايب :معىن الراعي ها هنا :احلافظ املؤمتََن على ما يليه ،يأمرهم بالنصيحة فيما يلُونه ،وحي ّذرهم أن خيونوا فيما ُوكل إليهم منه ،أو يُضيموا ،وأخرب أهنم
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المطلب الثالث :حق الطفل في التعليم والتعلم.
فقد جاء عن أبي رافع أنه قالُ :
ق كحقِّنا عليهم؟ قال« :نَ َعمَ ،ح ُّ
قلت :يا رسول هللا ،أللولَد علينا ح ٌّ
ق ال َولَ ِد على الوالِ ِد أن يُ َعلِّ َمه
يورِّ ثَه طَيِّبًا» ( )90ففي هذا الحديث الشريف دليل على أن العمل في آالت الجهاد وإصالحها
ال ِكتابَةَ والسِّبا َحةَ والرَّم َى وأن َ
وإعدادها كالجهاد في استحقاق فاعله الجنة،إذا كان ذلك بنية خالصة.
ْس ِم ْن ِذ ْك ِر َّ
ضي ِْنَ ،وتَأْ ِديبُهُ فَ َر َسهُ،
صا ٍلَ :م ْش ُي ال َّر ُج ِل بَ ْينَ ْالغ ََر َ
هللاِ فَهُ َو لَ ْه ٌو َو َس ْهوٌ ،إِ َّال أَرْ بَ َع ِخ َ
َي ٍء لَي َ
وعنه أنَّه قالُ « :كلُّ ش ْ
َو ُم َال َعبَتُهُ أَ ْهلَهَُ ،وتَ َعلُّ ُم ال ِّسبَا َح ِة»( )91ففيه دليل قاطع على جواز مالعبة الرجل أهله حيث إنها تعين على تكثير والدة الولد ،فينوي
به اإلعانة على الجهاد بتكثير المجاهدين.
المطلب الرابع  :حق الطفل في العدل والمساواة.
ق بِي أَبِي يَحْ ِملُنِي إِلَى
العدل والمساواة  :من حقوق األوالد المساواة بينهم في ال َعطيَّة ،فقد جاء عن النُّعمان بن
ال :ا ْنطَلَ َ
بشير ،قَ َ
ٍ
هللا ،ا ْشهَ ْد أَنِّي قَ ْد نَ َح ْل ُ
ال« :أَ ُك َّل َبنِيكَ قَ ْد نَ َح ْلتَ ِم ْث َل َما ن ََح ْلتَ
ت ال ُّن ْع َمانَ َك َذا َو َك َذا ِم ْن َمالِي ،فَقَ َ
ُول هللاِ فَقَ َ
ال :يَا َرسُو َل ِ
َرس ِ
ال :بَلَى ،قَا َل« :فَ َال
ك أَ ْن يَ ُكونُوا إِلَ ْي َ
النُّ ْع َمانَ ؟» قَا َلَ :ال ،قَا َل« :فَأَ ْش ِه ْد َعلَى هَ َذا َغي ِْري» ،ثُ َّم قَا َل« :أَيَسُرُّ َ
ك فِي ْالبِ ِّر َس َوا ًء؟» قَ َ
إِ ًذا») "(92وقوله«اتَّقُوا َّ
هللاَ َوا ْع ِدلُوا بَ ْينَ أَوْ َال ِد ُك ْم»

()93

ففي هذا الحديث الشريف وجوب العدل بين األوالد ،وتحريم التفضيل أو

التخصيص ذكرهم وأنثاهم لما في ذلك من العدل وإشعارهم جميعاْ بالمودة ،وتصفية قلوبهم وإبعاد البغض والحقد والحسد عنهم.
المطلب الخامس :حق الطفل في تزويج إذا بلغ سن الزواج.
س قاال :قال رسول هللا َ « :م ْن ُولِ َد لَهُ َولَ ٌد فَ ْليُحْ ِس ِن ا ْس َمهُ َوأَ َدبَهُ ،فَإِ َذا بَلَ َغ فَ ْليُز َِّوجْ هُ فَإِ ْن بَلَ َغ َولَ ْم
فقد جاء عن أبي سعيد
وابن عبا ٍ
ِ
اب إِ ْث ًما ،فَإِنَّ َما إِ ْث ُمهُ َعلَى أَبِي ِه » ( ، )94وقد جاء عن ابن عبَّاس رضي هللا عنهما أنه كان يقولَ « :م ْن ُولِ َد لَهُ َولَ ٌد
ص َ
يُز َِّوجْ هُ فَأ َ َ
اب إِ ْث ًما ،فَإِنَّ َما إِ ْث ُمهُ َعلَى أَبِي ِه « َمن رزقه هللا ولدًا ،فليحسن اس َمه
ص َ
فَ ْليُحْ ِس ِن ا ْس َمه ُ َوأَ َدبَهُ ،فَإ ِ َذا بَلَ َغ فَ ْلي ُ َز ِّوجْ هُ فَإ ِ ْن بَلَ َغ َولَ ْم يُ َز ِّوجْ هُ فَأ َ َ
ضي ُ
وتأديبه ،فإذا بلغ فليز ِّوجه» ()95وكان سعيد بن العاص يقول« :إِ َذا َعلَّ ْم ُ
ْت َحقَّهُ،
ي ْالقُرْ آنَ َوأَحْ َججْ تُهَُ ،وزَ َّوجْ تُهُ ،فَقَ ْد قَ َ
ت َولَ ِد َ
اح َشةً ،أَثِ َم ْاألَبُ »()97
ص َ
َوبَقِ َي َحقِّي َعلَ ْي ِه»( )96وقال قتادة" :كان يُقال« :إِ َذا بَلَ َغ ْال ُغ َال ُم فَلَ ْم يُز َِّوجْ هُ أَبُوهُ فَأ َ َ
اب فَ ِ

مسؤول عنه ومؤاخذون به = .ويف قوله" :املرأة راعية يف بيت بعلها" دليل على سقوط القطع عن املرأة إذا سرقت من مال زوجها .ويف قوله" :والرجل راع
على أهل بيته" داللة على أن للسيد أن يقيم احلد على عبيده وإمائه .وقد جاء "أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم".
الرم ِى،باب :ارتباط اخليل عدة يف سبيل اهلل عز وجل،12/21 ،املصنف يف الشعب (.)3111
السْب ِق و َّ
كتاب َّ
( )01أخرجه البيهقي يف السنن الكربى،يف ُ
بدال من :أيب سليمان.
وأخرجه أبو نعيم يف احللية  132 /1من طريق الزهري ،وعنده :سليمً .
(  )01أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ،باب امليم من امسه :حممد ،من بقية من أول امسه ميم من امسه موسى ،حديث رقم .113 /3 ،3127
اب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة،1221 /8،حديث رقم .1128
)(02أخرجه مسلم يف صحيحه،يف كتاب اهلبات ،بَ ُ
( )08أخرجه ابن أيب شيبة ،يف كتاب الوصايا،باب يف الرجل يفضل بعض ولده على بعض ،288 /1 ،حديث رقم  ،81030إسناده صحيح.
(  )02أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان،حقوق األوالد واألهلني ،حديث رقم .110 /11 ،3210
(  )01أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ،187/11،حديث رقم .3200
(  )01أخرجه ابن أيب شيبة ،يف كتاب األدب ،ما ينبغي للرجل أن يتعلمه ويعلمه ولده ،حديث رقم .818 /21810،1
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ففي هذا الحديث الشريف داللة قاطعة على بيان جزاء اإلثم على الوالد لتقصيره في ذلك وهو محمول على الزجر والتهديد
للمبالغة والتأكيد .قال الطيبي  -رحمه هللا " :-أي جزاء اإلثم عليه حقيقية ودل هنا الحصر على أن ال إثم على الولد مبالغة ألنه
لم يتسبب لما يتفادى ولده من أصابه اإلثم".

()98

المطلب السادس :حق الطفل في النهفقة عليه إن كان فقيرا.
وفﮊ
وجوب النَّفقة عليه إن كان فقيراً :لقول هللا تعالى :ﮋ َو َعلَى ا ْل َم ْولُو ِد لَهُ ِر ْزقُ ُهنه َو ِك ْ
س َوتُ ُهنه بِا ْل َم ْع ُر ِ
ﮊ [البقرة ،]233 :وقوله تعالى :ﮋ َوإِنْ ُكنه أُ َ
ضعْنَ َح ْملَ ُهنه ﮊ [الطالق ]7 :وإعانتهم إن كانوا
ت َح ْم ٍل فَأ َ ْنفِقُوا َعلَ ْي ِهنه َحتهى يَ َ
وال ِ
ُ
ٌ
قهرمان من ال َّشام ،وقد بقيَت ليلتان من
عمرو فق ِدم عليه
كنت عند عبدهللا بن
كبا ًرا فقراء ،فقد جاء عن جابر الخيوان ِّي ،قال:
ٍ
ُ
ُ
عزمت عليك لَما رجعت
تركت عندهم نفقةً .فقال عبدهللا:
رمضان ،فقال له عبدهللا :هل تركتَ عند أهلي ما يكفيهم؟ قال :قد
ُ
ضيِّ َع َم ْن يَعُولُ »
فتركتَ لهم ما يَكفيهم؛ فإنِّي
سمعت رسو َل هللا يقولَُ « :كفَى بِ ْال َمرْ ِء إِ ْث ًما أَ ْن يُ َ

()99

وهذا يدل على أنه ال يلزم مع

صنعة أو بضاعة تفيد كفايته ومن يمون إلضراره.
المطلب السابع:حق الطفل في ُحسن االختيار في ال هزواج ،وعدم إجبارا عليه بمعيهن ،أو بمعيهنة.
ُول َّ
ُول َّ
هللاِ فَقَالَ ْ
وقد جاء عن عائشة رضي هللا عنها ،فقالتَ « :جا َء ْ
هللاِ ،إِ َّن أَبِي َز َّو َجنِي ا ْبنَ أَ ِخي ِه يَرْ فَ ُع
ت :يَا َرس َ
ت فَتَاةٌ إِلَى َرس ِ
بِي َخ ِسي َستَهُ «فَ َج َع َل ْاألَ ْم َر إِلَ ْيهَا» قَالَ ْ
صنَ َع أَ ِبيَ ،ولَ ِك ْن أَ َر ْد ُ
ت :فَإِنِّي قَ ْد أَ َج ْز ُ
ْس لِ ْْلبَا ِء ِمنَ
ت [ص ]493:أَ ْن تَ ْعلَ َم النِّ َسا ُء أَ ْن لَي َ
ت َما َ
أن رسول هللا خيَّ َرها وهي بنت ،وجعل الح َّ
َي ٌء()100فنحن ن ِجد في هذا الحديث َّ
ق لها في ر ِّد النكاح ،إذا لم تَكن لها
ْاألَ ْم ِر ش ْ
رغبة في هذا النِّكاح؛ حتى يَعلم النَّاسُ  -كلُّ الناس َّ -
أن اإلسالم ال يَرضى بإكراه المرأة على النِّكاح .ومن باب أولى عدَم إجبار
الشابِّ على ال َّزواج م َّمن ال يَرغب كما يَفعل بعضُ اآلباء.

(  )07ابن أيب الدنيا ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي ،العيال ،888 /1،احملقق :د جنم عبد الرمحن
خلف ،الطبعة :األوىل1211 ،هـ 1001 -م ،الناشر :دار ابن القيم  -السعودية – الدمام.و [موسوعة ابن أيب الدنيا .]11 /3
(  )03اهلروي ،علي بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور الدين ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،2112 /1،الطبعة :األوىل1222 ،هـ 2112 -م،
الناشر :دار الفكر ،بريوت  -لبنان
ِ
ِ
اب الْ ِف َ ِ
يث أَِيب َع َوانَةَ ،110/2،حديث رقم .3121
نت َوالْ َم َال ِح ِم،باب أ ََّما َحد ُ
( )00أخرجه حاكم يف املستدرك ،كتَ ُ
الصدِّي َق ِة عائِ َشةَ بِْن ِ
الصد ِ
ِّيق َر ِض َي اللَّهُ َعْنـ َها ،حديث رقم  202 /21128،21وقال الشيخ
ت ِّ
صا ِرُ ،م ْسنَ ُد ِّ
َ
(  )111أخرجه أمحد يف مسند  ،يف ُم ْسنَ ُد ْاألَنْ َ
شعيب األرناؤوط :حديث صحيح وأعله األلباين باالنقطاع يف غاية املرام ( ،)217و (نقد نصوص حديثية) ص ، 21مث جزم باتصاله يف حاشية الصحيحة
ج7ص1110ح.8887
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المطلب الثامن :حق الطفل في الرعاية و الحماية
وقد ركز اإلسالم على حماية الطفل وخاصة حمايته من التمييز العنصري وهذا ما أكد عليه رسول هللا عندما قالَ :ال فَضْ َل
لِ َع َربِ ٍّي َعلَى َع َج ِم ٍّي َ ،و َال لِ َع َج ِم ٍّي َعلَى َع َربِ ٍّيَ ،و َال أَحْ َم َر َعلَى أَس َْودََ ،و َال أَ ْس َو َد َعلَى أَحْ َم َر ،إِ َّال بِالتَّ ْق َوى()101وجه الداللة في هذا
الحديث الشريف أن شرافة األنساب واللون ال يساوي شيء وخيار القوم أفاضلهم بالتقوى.
المطلب التاسع :حق الطفل في المشاركة.
المجتمع اإلسالمي مجتمع تشاوري قال هللا تبارك وتعالى :ﮋ َوشَا ِو ْر ُه ْم فِي ْاألَ ْم ِر فَإ ِ َذا َع َز ْمتَ فَت ََو هك ْل َعلَى ه
هللاِ ﮊ [آل عمران:
 ، ]159فقد أعطى اإلسالم للجميع وخاصة لألطفال الحرية في التعبير عن آراءهم ،ومشاركتهم للكبار في اتخاذ القرار.
،وتحري ذلك في األمكنة واألزمنة المبا َركة ،وعدم الدعاء عليه.
المطلب العاشر :حق الطفل في الدُّعاء اآلباء له
ِّ
فمن مظاهر حسن معاملة األوالد دعاء هللا لهم وسؤاله أن يرزقوا بالصالح والهدى( ،فللدعاء أثر عجيب في صالح األوالد
واستقامتهم إذ دعاء الوالدين مستجاب عند هللا ،فبالدعاء تزداد شحنة العاطفة وقودًا وتتمكن الرحمة والرأفة من قلبي الوالدين،
فيتضرعان إلى هللا ويبتهالن إليه في إصالح الطفل ومستقبله وهذه سنة األنبياء والمرسلين وأكثر الناس دعا ًءا هلل لصالح
صنَا َمﮊ
اجنُ ْبنِي َوبَنِ هي أَنْ نَ ْعبُ َد األَ ْ
اج َع ْل َه َ ا ا ْلبَلَ َد آ ِمنًا َو ْ
أبنائهم ،فهذا إبراهيم الخليل عليه السالم يقول :ﮋ َوإِ ْذ قَا َل إِ ْب َرا ِهي ُم َر ِّب ْ
[إبراهيم ،]35 :وهذا زكريا الذي أنعم هللا عليه بذرية طيبة على كبر وهرم كإبراهيم الخليل عليهما السالم يقول :ﮋ َر ِّب ه َْب لِي
س ِمي ُع ال ُّدعَا ِءﮊ [آل عمران]38 :تضرع ودعا أن يرزقه هللا الذرية ،وأي ذرية؟ أن تكون طيبة صالحة
ِمنْ لَ ُد ْنكَ ُذ ِّريهةً طَيِّبَةً إِنه َك َ
.
اج َع ْلنَا لِ ْل ُمتهقِينَ إِ َما ًماﮊ
ويخبر هللا على لسان المؤمنين الصالحين فيقول :ﮋ َربهنَا ه َْب لَنَا ِمنْ أَ ْز َوا ِجنَا َو ُذ ِّريهاتِنَا قُ هرةَ أَ ْعيُ ٍنَ ،و ْ
ال « :ثَ َال ُ
ك فِي ِه َّنَ :د ْع َوةُ
ت َال َش َّ
ث َد َع َوا ٍ
[الفرقان ]74 :فعن أبي هريرة عن رسول هللا قال :ع َْن أَبِي ه َُر ْي َرةََ ،ع ِن النَّبِ ِّي قَ َ
ْال ُم َسافِ ِرَ ،و ْال َم ْ
ومَ ،و َد ْع َوةُ ْال َوالِ ِد َعلَى َولَ ِد ِه "( ، )102وقال عليه الصالة والسالمَ « :ال تَ ْدعُوا َعلَى أَ ْنفُ ِس ُك ْمَ ،و َال تَ ْدعُوا َعلَى
ظل ُ ِ
أَوْ َال ِد ُك ْمَ ،و َال تَ ْدعُوا َعلَى أَ ْم َوالِ ُك ْمَ ،ال تُ َوافِقُوا ِمنَ هللاِ َسا َعةً يُسْأ َ ُل فِيهَا َعطَاءٌ ،فَيَ ْستَ ِجيبُ لَ ُك ْم»( )103فهذا الحديث الشريف يدلُّ داللة
قاطعة على َّ
صادف ساعةَ إجاب ٍة ،ويدل أيضا عن النهي عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في
أن دعاء الغضبا ِن قد يُجاب إذا َ
الغضب.

( )111أخرجه أمحد يف مسنده ،يف أحاديث رجال من أصحاب النيب  ،272 /83 ،حديث رقم  ،28230قال حمققه :إسناده صحيح :إمساعيل :هو
ابن ُعليَّة ،وسعيد اجلريري :هو ابن إياس ،وأبو نضرة :هو املنذر بن مالك بن قطعة العبدي .وأخرجه أبو نعيم يف "احللية"  111/8من طريق أيب قالبة
القيسي ،عن اجلريري ،عن أيب نضرة ،عن جابر قال :خطبنا رسول اهلل وسط أيام التشريق  ...فذكره خمتصراً.

(  )112أخرجه أمحد مسند ،يف مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أيب هريرة  ،حديث رقم  .872 /0117،11حسن لغريه،حيىي شيخ املصنف :هو
ابن سعيد القطان ،وهشام :هو الدستوائي ،وشيخه حييي :هو ابن أيب كثري.
(  )103أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب الزهد والرقائق ،باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر ،حديث رقم .2812 /8110،2
700

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495
المطلب الحادي عشر:حق الطفل في الشعور بالقبول.
لم يقف اإلسالم على حماية حقوق الطفل المادية بل أنه راعى حتى مشاعرة النفسية وجعل له حق بأن يشعر بالطمأنينة وراحه
نفسية  " ،وقد عاب القرآن الكريم من يسخط بوالدة األنثى فقال تعالى :
س َو ًدا َو ُه َو َك ِظي ٌمﮊ [النحل]58 :ﮋ
س ْب َحانَهُ َولَ ُه ْم َما يَ ْ
شتَهُونَ َ .وإِ َذا بُ ِّ
ش َر أَ َح ُد ُه ْم بِ ْاألُ ْنثَى ظَ هل َو ْج ُههُ ُم ْ
ت ُ
ﮋ َويَ ْج َعلُونَ هَّللِ ا ْلبَنَا ِ
سا َء َما يَ ْح ُك ُمونَ ﮊ [النحل ]59 :وفي ذلك
س ُكهُ َعلَى هُو ٍن أَ ْم يَ ُد ُّ
يَت ََوا َرى ِمنَ ا ْلقَ ْو ِم ِمنْ ُ
ب ،أَ َال َ
سهُ فِي التُّ َرا ِ
سو ِء َما بُش َِّر بِ ِه ،أَيُ ْم ِ
اريَتَ ْي ِن َحتَّى تَ ْبلُغَاَ ،جا َء يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة أَنَا
حماية لحقوق األنثى "كما أثنى رسول هللا على من يحسن تربية اإلناث فقالَ « :م ْن عَا َل َج ِ
ض َّم إِصْ بَ َع ْي ِه
َوهُ َو هَ َك َذا» َ ،و َ

()104

المطلب الثاني عشر:حق الطفل في النماء والبقاء ،في الهوية والجنسية.
أوصى اإلسالم وأكد على موضوع التزاوج ،والعالقة السليمة بين الرجل واألنثى ،وتغريب النكاح ،ومباعدة فترات الحمل،
وحق الطفل في النسب وغيره من الحقوق التي تؤدي إلى طفل سليم ومعافى ،وذو خلق وتربية إسالمية سليمة تنعكس على
المجتمع بأكمله.

النتائج والخاتمة وفيها:أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.
الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات،وال حول وال قوة إال باهلل ،وأشهد أن محمدا عبدهللا ورسوله ،وصفيه من خلقه ،صلوات هللا
وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه،ومن سار على نهجه إلى يوم الدين،أما بعد:فقد وفقني هللا تعالى،بمحض فضله وكرمه،إلتمام
هذا البحث المتواضع ،فلم يبق لي إال أن ألخص أهم ما توصلت إليه أثناء إعداده من نتائج علمية ،وما أذكر به إخواني أهل
العلم-طالبا وأساتذة-من توصيات نافعة لي ولهم جميعًا ،ويكون ذلك كاآلتي:

أوالً:النتائج:
-1أن تحديد عمر الطفولة عند الفقهاء يقف عند الثانية عشرة ،أو هو الذي لم يبلغ الحلم ،أو لم يراهق الحلم .وهو الذي ال يتكلم
بما يراه ،وينقله لغيره ،أو ال يصف النساء وال يفرق بين الشوهاء والحسناء.
-2جمهور العلماء ذهبوا إلى تحريم اإلجهاض ومنهم من قال بالكراهة ،ومنهم من قال بالجواز لعذر ،ومنهم من قال بعدم الجواز
مطلقًا ،وأشهر هذه األقوال بين المذاهب الفقهية هي الجواز في األربعين األولى من مراحل الجنين (وهي مرحلة النطفة) إذا
كان هناك عذر
-3التهنئة والهدايا تدخل السرور على أهل المولود وتشيع جواً من البهجة  ،والمحبة واأللفة  ،والترابط بين المسلمين .
-4اهتمام النبي بعقيدة التوحيد ومطاردة الشيطان في بداية حياة المولود الجديد.
(  )112أخرجه ابن حبان،يف صحيحه ،باب صلة الرحم وقطعها ،باب ذكر املدة اليت بصحبته إياهن يعطى هذا األجر له هبا ،101 /2،حديث رقم
 .227إسناده صحيح على شرط الشيخني ،إبراهيم بن احلسن العالف -وهو الباهلي -ثقة .املقدمي :هو حممد بن أيب بكر .وأخرجه أمحد ،127/8
 123عن يونس ،عن محاد بن زيد ،هبذا اإلسناد .وأخرجه ابن أيب شيبة  111/3عن أيب معاوية ،عن األعمش ،عن الرقاشي ،عن أنس .وأخرج أبو يعلى
يف "مسنده"  1/171من طريق شيبان ،حدثنا حممد بن زياد الربمجي ،حدثنا ثابت ،عن أنس ،قال :قال رسول اهلل  " :من كن له ثالث بنات أو ثالث
أخوات ،فاتقى اهلل فيهن ،وأقام عليهن ،كان معي يف اجلنة هكذا" وأومأ بالسباحه والوسطى.
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-5جواز جلوس األطفال في مجالس الكبار ،واحترام حقوقهم واستئذانهم في بعض حقوقهم و تقديم األيمن فاأليمن.
 -6االهتمام اإلسالم باألطفال وعنايته بهم ،حيث يالحظ بعض النماذج من سيرة نبينا-محمد تدلل على رحمته وتواضعه
ومداعبته ومالعبته وأخالقه السامية--مع األطفال،وفي ذلك أعظم القدوة واألسوة لجميع أتباعه-عليه الصالة والسالم.

ثانيًا :أهم التوصيات المقترحة.
-1أوصي نف سي أوال،ثم إخواني طلبة العلم وأساتذتهم بتقوى هللا عز وجل،في كل ما يسند إليهم من أعمال وواجبات-وأن
يخلصوا نياتهم هلل-عز وجل:وأوصيهم بالتوجه التام إلى خدمة كتاب هللا سبحانه وتعالى وسنة رسوله .
- -2وأوصيهم باالهتمام البالغ بفهم اللغة العربية،لغة كتاب هللا وسنة رسوله--ولغة أهل الجنة في الجنة-ألن فهم الكتاب والسنة
واجب،وال يفهمان حق الفهم إال بهذه اللغة،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
. 3تنشيط البحث العلمي في مجال السيرة النبوية الشريفة ،وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية
في مثل هذه القضايا.
وهذا ما توصلت إليه،فإن كان صوابا فمن هللا-سبحانه وتعالى،وحده،وإن كان غير ذلك فمني،ويشهد هللا أني لم أقصد إال
اإلصالح،وأسأل هللا المغفرة لمن أهدى إل ّي عيوبي،كما أسأله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين،إنه ولي ذلك والقادر عليه .وصلى
هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابيعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

قائمة أهم المصادر والمراجع البحث:
أوال :القرآن الكريم
سنِّي» ،أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد هللا بن إبراهيم بن بُ َديْح ،ال ِّد ْين ََوريُّ  ،تحقيق :كوثر
«-1ابن ال ُّ
البرني ،الناشر :دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن  -جدة  /بيروت.
-2ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي ،العيال ،المحقق :د نجم عبد
الرحمن خلف ،الطبعة :األولى1410 ،هـ 1990 -م ،الناشر :دار ابن القيم  -السعودية – الدمام.
-0ابن حنبل ،أحمد بن محمد بن هالل بن أسد الشيباني ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،الطبعة:
األولى 1416 ،هـ  1995 -م ،الناشر :دار الحديث – القاهرة.
 -5ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد ،الطبعة :بدون طبعة ،الناشر :مكتبة القاهرة .كشاف القناع عن متن اإلقناع
-4ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،تحفة المودود بأحكام المولود،تحقيق :عبد القادر
األرناؤوط ،الطبعة :األولى ،1971 – 1391 ،الناشر :مكتبة دار البيان – دمشق.
-1ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،زاد المعاد في هدي خير العباد،الطبعة :السابعة
والعشرون 1415 ،هـ 1994/م ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت  -مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويت.
-7ابن كثير ،إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :سامي بن محمد سالمة ،الطبعة:
الثانية 1420هـ  1999 -م ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع.
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-8ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على ،لسان العرب ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ ،الناشر :دار صادر – بيروت.
-9البُستي ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمعْبدَ ،التميمي ،،روضة العقالء ونزهة الفضالء ،المحقق :محمد محي
الدين عبد الحميد ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت،و الخفاف ،أبو بكر ،سلوة األحزان لالجتناب عن مجالسة األحداث
والنسوان.
-13البُ َويطي ،محمد األمين بن عبد هللا بن يوسف ،شرح سنن ابن ماجة المسمى «مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن
ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى» ،الطبعة :األولى 1439 ،هـ  2018 -م ،الناشر :دار المنهاج ،المملكة العربية
السعودية – جدة.
-11البيضاوي ،ناصر الدين عبد هللا بن عمر ،تحفة األبرار شرح مصابيح السنة ،المحقق :لجنة مختصة بإشراف نور الدين
طالب ،عام النشر 1433 :هـ 2012 -م ،الناشر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت.
-12الحصكفي ،محمد بن علي بن محمد ال ِحصْ ني ،الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار،تحقيق :عبد المنعم خليل
إبراهيم الطبعة :األولى1423 ،هـ2002 -م الناشر :دار الكتب العلمية،و بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.
-10الرازي ،زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ،مختار الصحاح،تحقيق :يوسف الشيخ محمد،
الطبعة :الخامسة1420 ،هـ 1999 /م ،الناشر :المكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بيروت – صيدا.
-15السيوطي ،شرح سنن ابن ماجه ،الناشر :قديمي كتب خانة – كراتشي.
-14الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،الطبعة :األولى ،1413 ،المحقق :مصطفى عبد القادر
عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت.
-11الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ،تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :الدكتور عبد هللا بن
عبد المحسن التركي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة،236 /17،
الطبعة :األولى 1422 ،هـ  2001 -م ،الناشر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن.
-17العينى ،محمود بن أحمد بن موسى( ،ت855 :هـ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،الناشر :دار إحياء التراث العربي
– بيروت.
-18المج وب ،عبد هللا بن الطيب بن عبد هللا بن الطيب بن محمد بن أحمد بن محمد ،المرشد إلى فهم أشعار العرب،الطبعة:
الثانية سنة  1409هـ  1989 -م ،الناشر :دار اآلثار اإلسالمية -وزارة اإلعالم الصفاة  -الكويت
-19النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،الطبعة :الثانية ،1392 ،الناشر:
دار إحياء التراث العربي – بيروت.
-23الهروي ،علي بن (سلطان) محمد ،أبو الحسن نور الدين ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،الطبعة :األولى،
1422هـ 2002 -م ،الناشر :دار الفكر ،بيروت – لبنان.
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-21الهيتمي ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،روجعت وصححت :على عدة نسخ بمعرفة
لجنة من العل ماء ،الطبعة :بدون طبعة ،الناشر :المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد،عام النشر 1357 :هـ
 1983 -م.
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البحث الثالث والثالثون

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية
في سحاب من وجهة نظر معلميهم
The effect of cooperative learning strategy on developing the achievement of basic tenth
students in English subject in a cloud from the viewpoint of their teachers
اعداد الباحثة :منال محمد مفضي درويش
تخصص اللغة اإلنجليزية ،وزارة التربية والتعليم – المملكة األردنية الهاشمية
Email: manal.mohamad.da@gmail.com

ملخص:
إن التدريس باستخدام استراتيجيات حديثة أصبح حاجة ملحة ال غنى عنها لدى المتعلم .وباإلضافة إلى ذلك ال بد من اإلشارة
إلى ارتفاع نسبة توجه الطلبة نحو األساليب التعليمية والجديدة تحت إشراف أساتذة مبدعين.
وتتلخص مشكلة الدراسة من خالل السؤاليين التاليين:
 ما أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظرمعلميهم؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ .0.0في أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيلطلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغيرات :الجنس ،المؤهل التعليمي،
سنوات الخدمة؟
أجريت الدراسة على عينة تتكون من ( )46من معلمي طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب خالل
الفصل األول من العام الدراسي (.)9.9./9.02
وبناء على نتائج الدراسة خلصت الدراسة لمجموعة من التوصيات منها :العمل على عقد ورش عمل لمعلمي اللغة االنجليزية
للصف العاشر لتوضيح مفهوم التعلم التعاوني واستراتيجياته وكيفية استخدامه من خالل الممارسة إلدراك مفهومه التربوي وكيفية
تطبيقه.
الكلمات المفتاحية :استراتيجية التعلم التعاوني ،الصف العاشر ،لواء سحاب ،وزارة التربية والتعليم االردنية.
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The effect of cooperative learning strategy on developing the achievement of basic tenth
students in English subject in a cloud from the viewpoint of their teachers

Abstract
Teaching using modern strategies has become an urgent and indispensable need for the
learner. In addition, it must be pointed out that the student’s tendency towards educational and new
methods is under the supervision of creative professors.
The study's problem is summarized by the following two questions:
- What is the effect of cooperative learning strategy on developing the achievement of basic tenth
students in the English language subject in a cloud from the viewpoint of their teachers؟
- Are there statistically significant differences at the level of significance (0.05 ≥α) in the impact
of cooperative learning strategy on developing the achievement of basic tenth students in the
English language subject in the clouds from the viewpoint of their teachers due to the variables:
gender, educational qualification, and years of service?
The study was conducted on a sample consisting of (64) of the tenth basic teachers of English
in Sahab during the first semester of the academic year.)9.02/9.9.(
Based on the results of the study, the study concluded a set of recommendations, including
working to hold workshops for teachers of the tenth grade English language to clarify the concept of
cooperative learning and its strategies and how to use it through practice to understand its educational
concept and how to apply it.

Key words: cooperative learning strategy, tenth grade, Sahab District, Jordanian Ministry of
Education.
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مقدمة
الحمد هلل القائل في كتابه العظيم (اقرأ باسم ربك الذي خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان
ما لم يعلم) (العلق )0-0والصالة والسالم على أشرف األنبياء محمد صلى هللا عليه وسلم.
لقد وجه هللا تعالى في آياته الكريمة إلى أهمية التعليم .وأشار إلى الكم الهائل الذي سيجنيه اإلنسان من معارف وخبرات
وعلوم وذلك من خالل أبحاثه على ما يدور من حوله في الكون.
تلعب اللغة دورا بارزاً في حياة البشرية؛ فال يمكن االستغناء عن تعلم اللغة ،فهي بمثابة مرآه تعكس عادات وتقاليد األمم.
فتعلم اللغة ضرورة الكتشاف ميزات اإلنسان الطبيعية واالجتماعية مما يصنع معارف المجتمع وعلومه.
يعتبر تعلم اللغة االنجليزية من أكثر اللغات التي يقبل عليها المتعلم ،مما يجعلها أكثر اللغات تكلما وانتشارا في العالم.
باإلضافة إلى ذلك أن أكثر القصص والكتب والبرامج المسلية موجودة باللغة االنجليزية.
يعد التدريس من خالل التقنيات الحديثة والمتغيرة أكثر جاذبية ،مما جعل األساليب والوسائل الجديدة لها حيزا ليس بسيطا
في التعليم في األردن ،بل على العكس صار واضحا للعيان.
إن التدريس باستخدام استراتيجيات حديثة أصبح حاجة ملحة ال غنى عنها لدى المتعلم .وباإلضافة إلى ذلك ال بد من اإلشارة
إلى ارتفاع نسبة توجه الطلبة نحو األساليب التعليمية والجديدة تحت إشراف أساتذة مبدعين.
وتمشيا مع توجهات وزارة التربية والتعليم وتوصيات الدراسات الحديثة التي أكدت على االبتعاد عن األساليب التقليدية
المملة المستخدمة في المدارس وتبنيها واستبدالها باألساليب التعليمية العصرية المبتكرة .قامت األردن مثابرة بإجراء تجربة مغايرة
وجديدة في التدريس إثراء التعلم وتمكين الحفظ في الذاكرة ألطول مدة ممكنة وهو بتدريس االنجليزية باستخدام استراتيجية التعلم
التعاوني.

مشكلة الدارسة
تم تحديد مشكلة الدراسة من خالل عمل الباحثة كمعلمة لغة انجليزية لسنوات عديدة ،وتقوم بتدريس طلبة العاشر الحظت
إقبال عدد هائل من الطلبة نحو التعلم التعاوني واالبتعاد عن األساليب التقليدية ،وتتلخص مشكلة الدراسة من خالل السؤاليين التاليين:
 ما أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظرمعلميهم؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ .0.0في أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيلطلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغيرات :الجنس ،المؤهل التعليمي،
سنوات الخدمة؟

فرضيات الدراسة
يتفرع من سؤال الدراسة الثاني الفرضيات التالية:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ .0.0في أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيلطلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير الجنس
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ .0.0في استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيلطلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب تعزى لمتغير المؤهل التعيلمي.
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ .0.0في استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيلطلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى:
 التعرف إلى أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية. التعرف إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسيفي مادة اللغة االنجليزية تعزى للمتغير الجنس.
 التعرف إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسيفي مادة اللغة االنجليزية تعزى للمتغير طريقة التدريس؟

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في اإلشارة إلى ضرورة التعرف إلى قوة أثر استراتيجية التعلم التعاوني على الطلبة في تنمية تحصيلهم
في مادة اللغة االنجليزية .وكذلك أوضحت هذه الدراسة إلى الكم الهائل من الدراسات السابقة التي تداولت في مواضيعها إلى الحاجة
الملحة إلى العمل كفريق في التدريس من خالل استراتيجية التعلم التعاوني .وال شك أن هذه الدراسة تشكل حيزا مهما للباحثين فيما
يخص التعليم الحديث بعيدا عن التدريس التقليدي.

مصطلحات الدراسة
 استراتيجية التعلم التعاوني (إجرائيا) (Cooperative Learning Strategy( :أسلوب تعليمي يستخدمه المعلم في الغرفةالصفية ،حيث يقوم المعلم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة عدد األفراد ،وتقوم تلك المجموعات الصغيرة بالعمل معاً
كفريق؛ إذ يتبادل كل فرد في كل فريق بخبراته الخاصة ،وبغية االستفادة من بعضهما البعض مع تحقيق أهداف تعليمة
مقصودة.
كما عرفت العلي ( )9.06في محاضرتها حول التعلم التعاوني بأنه " :استراتيجية تدريس تتمحور حول المتعلم حيث يعمل
المتعلمين ضمن مجموعات غير متجانسة لتحقيق هدف تعليمي مشترك".
 تنمية (إجرائيا) :إنماء استثمار الفرد للموارد بجميع أنواعها البشرية والمادية المحيطة به .ومما يترك أثرا كبيرا وواضحافي ذاته ،ومما يجعله فردا عمليا ومنتجا في آن واحد ،مما سيظهر ذلك األثر في جميع نواحي الحياة العملية والعلمية الخاصة
به.
وكما أشار حالوة ( )9.00إلى أن مفهوم التنمية ( )Developmentبأنه االستغالل األمثل ألفراد المجتمع للحاجات
األساسية؛ بحيث يحدث تحول في سلوك الفرد وفي عالقاته االجتماعية( .حالوة ،9.00 ،ص)96
 تحصيل (إجرائيا)(Achievement( :أداة قياس درجة ومدى تقدم التلميذ في المقرر الدراسي؛ مما يدفع هذا التلميذ للتقدملألمام خطوة أو البقاء في مكانه.
ويعد التحصيل) المقداد )9.02 ،بأنه وسيلة تقويم يستخدمها السياسات التربوية لمراقبة أداء الفرد المتعلم وتحري المستوى
الذي حققه هذا المتعلم في الموقف التعليمي بداللة رقمية أو تقديرية والذي ينعكس في مواقفه الحياتية والمهارية والمعرفية.
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حدود الدراسة
 حدود مكانية :أجريت هذه الدراسة في المدارس الحكومية األردنية التابعة لمديرية تربية لواء سحاب. حدود زمانية :أجريت هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي (.)9.9./9.02 -حدود بشرية :أجريت هذه الدراسة على طلبة الصف العاشر األساسي.

اإلطار النظري
استراتيجية التعلم التعاوني:
عرف الخبتي التعلم التعاوني هو أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم التالميذ إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة (تضم مستويات
معرفية مختلفة) ،يتراوح عدد أفراد كل مجموعة ما بين  4 – 6أفراد ،ويتعاون تالميذ المجموعة الواحدة في تحقيق هدف أو أهداف
مشتركة( .قاسم.)9.06 ،
وقد أدرك علماء التربية واالجتماع في القرن العشرين أهمية العمل األفراد كمجموعة في تطوير المسؤولية الفردية
والمسؤولية والجماعية لدى الطلبة ،وتطوير روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلبة ،وتبادل األفكار بين الطالب ،واحترام وتقبل
الرأي اآلخر ،وتطوير أسلوب التعلم الذاتي على حل المشكلة ،وزيادة الفرصة للطلبة على اتخاذ القرار ،وتحسين مهارة التعبير عن
المشاعر ووجهات النظر .وتعزيز الثقة بالذات .وتدريب الطلبة على االستماع الجيد والتحدث .وتنمية والحصول على تغذية راجعة،
وتقديم أنشطة تعليمية مالئمة في إطار مجموعة مختلفة .وإكساب الطلبة سمات القائد الناجح ،واالبتعاد عن األعمال الروتين .وإيجاد
جو مليء بالنشاط والحيوية واإلبداع( .إيمان ،وهجيرة.)9.02 ،
تنمية التحصيل الدراسي:
"أن التحصــيل هــو معيـار النجــاح أو التفـ ـوق األكاديمي الذي يصل إليه المتعلم .وعلــى أن التحصــيل يقـــاس عــن
طريــق اختبـــارات التحصــيل أو تقـــديرات المعلمين(".خالد.)9.02،
(الحموي )9.0. ،حيث وضحت أن الطلبة األكثر تحصيالً هم من لديهم درجة عالية ونظرة إيجابية تجاه ذاتهم ،وما ينبثق
من ذلك ثقة بما لديهم مـن إمكانيـات واسـتعدادات وقدرات .وشعورهم بالقدرة على التفوق وتخطي المعيقات" ،وأن مستوى التحصيل
الدراسي يرتفع لدى اإلناث بالمقارنة مـع الـذكور وال تالحظ هذه الفروق بين الذكور واإلناث في أدائهم على مقياس مفهـوم الـذات،
إذ إن أساليب التنشئة االجتماعية الحديثة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كل ذلك يقلل إلى حد ما من الفروق في بناء الشخصية
وتكوين مفهوم الذات" .وعليه فأن الغاية الفعلية من تنمية التحصيل الدراسي إضافة البنية المعرفية المفيدة لدى عقل اإلنسان بشكل
تدريجي.
ويعد إيجاد الدافعية لدى المتعلم عمال مؤثرا في رفع التحصيل الدراسي لدى المتعلم .كما أن االنتباه والتركيز وااللتزام مع
المعلم قدر اإلمكان يساعد المتعلم على البقاء في المقدمة ،مع اإلشارة إلى االبتعاد عن التخبط أو العشوائية في التعلم وضرورة استثمار
الوقت في أداء الواجبات المدرسية وتحقيق االنجاز المرغوب به( .الكندري ،وملك.)9.02،

الدراسات السابقة
أجرى الطائي ( )4102دراسة بعنوان " فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في تحصيل طالب الصف األول المتوسط
بمادة الكيمياء" .هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في تحصيل طالب الصف األول المتوسط بمادة
مبادئ الكيمياء ،ولتحقيق هذا الهدف طبقت الدراسة على عينة مكونة من( )0.طالبا من طالب الصف األول المتوسط في ثانوية
الراية موزعين على مجموعتين،
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وبعد إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في العمر الزمني للطالب محسوبا باألشهر والتحصيل الدراسي لمادة العلوم للمرحلة
االبتدائية ،درست المجموعة األولى التجريبية وعددها( )90طالبا باستراتيجية التعلم التعاوني ودرست المجموعة الثانية الضابطة
بالطريقة االعتيادية ،وتم إعداد اختبارا تحصيليا تألف من ( )0.فقرة اختباريه من نوع االختيار من متعدد وتم إيجاد صدقه وثباته
وطبق على مجموعتي البحث وأظهرت النتائج وجود فروق ذو داللة إحصائية في متوسط درجات طالب مجموعتي البحث ولصالح
المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التعلم التعاوني.
أجرى الشايع ( )4112دراسة بعنوان " أسلوب التعلم التعاوني ودوره في تحفيز الفهم القرائي لمادة اللغة العربية
(دراسة تجريبية( " وكما هدفت هذه الدراسة التجريبية إلى التعرف على مدى فاعلية استراتيجيتين من استراتيجيات التعلم التعاوني
وهما :استراتيجية فرق التحصيل ) (STADواستراتيجية المجاميع ( )Jigsawعلى الفهم القرائي لطالب المرحلة المتوسطة في مادة
اللغة العربية بدولة الكويت ،مقارنة بالطريقة التقليدية في التدريس .تألفت عينة الدراسة العشوائية من ( )062طالبا وطالبة من الصف
السابع من المرحلة المتوسطة منهم ( )04.ذكور و( )022إناث .وقد قام الباحث بتصميم أداة لجمع وقياس النتائج ،وكانت كاآلتي :
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطريقة التقليدية واستراتيجية التعلم التعاوني ،كانت لصالح مجموعة استراتيجية التعلمالتعاوني على المجموعة التقليدية.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استراتيجية التعلم التعاوني في أثرها على الفهم القرائي تبعا لمتغير الجنس .ففياستراتيجية فرق التحصيل ""STADكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكور على اإلناث .وأما بالنسبة
الستراتيجية المجاميع الفرعية"  "Jigsawفكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث على الذكور .
أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
بعد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية التعلم التعاوني فقد وجدت أن هذه الدراسة الحالية اتفقت
مع الدراسات السابقة أن الستراتيجية التعلم التعاوني فوائد عديدة ال تقتصر على زيادة التحصيل الدراسي بل تتعدى إلى جوانب أخر.
ورغم اختالف اختيار عينات الدراسة واألدوات التي سيوظفها في الدراسة وال سيما موضوع الدراسة وهدفها ونتائجها.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلمي طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب خالل الفصل األول من العام
الدراسي (.)9.9./9.02

عينة الدراسة :
أجريت الدراسة على عينة تتكون من ( )46من معلمي طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب خالل
الفصل األول من العام الدراسي ( .)9.9./9.02تم اختيارهم بطريقة عشوائية والجداول( ،)0(،)9(،)0توزيع عينة الدراسة تبعاً
لمتغيراتها المستقلة.
جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
التكرار

النسبة المئوية()%

الجنس
ذكر

24

37.5

انثى

40

62.5

42

100.0

المجموع
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جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير المؤهل التعليمي
التكرار

النسبة المئوية()%

المؤهل التعليمي
دبلوم فأقل

18

28.1

بكالوريوس

40

62.5

ماجستير فأعلى

6

09.4

42

100.0

المجموع

جدول رقم ( :)3توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير سنوات الخدمة
التكرار

النسبة المئوية()%

سنوات الخدمة
أقل من ( )0سنوات

18

28.1

من ( )00-.4سنة

38

59.4

أكثر من ( )00سنة

8

12.5

42

100.0

المجموع

منهج الدراسة :
اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

أداة الدراسة :
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء تم بناء استبانه لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت
على خمسة أبعاد كما في الجدول رقم ()6
جدول رقم ( :)2فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

األبعاد

#
0

البعد األول  :االهداف

4

4-0

9

البعد الثاني  :االنشطة

2

06-2

0

البعد الثالث  :االبداع

0

02-00

6

البعد الرابع  :المقرر

0

96-9.

0

البعد الخامس :البيئة المدرسية

0

92-90

صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المختصين والمشرفين والمشرف األكاديمي وأوصى بصالحيتها بعد جراء
التعديالت عليها وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها النهائية.
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ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات االستبانة ()2902
وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوقد استخدمت
النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة.

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوال  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه  :ما أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في
مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم؟
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال ،استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من
مجاالت االستبانة.
وقد أعطي للفقرات ذات المضمون اإليجابي ( )0درجات عن كل إجابة (موافق جدا) ،و( )6درجات عن كل إجابة (موافق)،
و( ) 0درجات عن كل إجابة (محايد) ،ودرجتان عن كل إجابة (معارض) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض جدا) ،ومن أجل
تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
جدول رقم ( :)5ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية
أقل من %0.
من %02-%0.
من %42 - %4.
من %22 - %2.
من  %2.فما فوق
وتبين الجداول ( )0. ،2 ،2 ، 2 ،4النتائج  ،ويبين الجدول ( )00خالصة النتائج

درجة االستجابات
منخفضة جدا
منخفضة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة جدا

النتائج المتعلقة بالبعد األول (االهداف)
جدول رقم ( )4المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة*

0

التعلم التعاوني ذو أهمية تفوق أهمية الطريقة التقليدية

4.06

81.25

مرتفعة جدا

9

تقسيم العمل بين الطلبة في التعلم التعاوني يشجع الطلبة

4.22

84.37

مرتفعة جدا

0

التعلم التعاوني يحسن العالقة بين المدرسة والطلبة.

4.19

83.75

مرتفعة جدا

6

بإمكان المعلم أن يحقق نجاحا ً أكبر في التدريس باستخدام التعلم التعاوني

3.59

71.87

مرتفعة

0

يقتصر استخدام التعلم التعاوني على بعض المواد االدبية

2.56

51.25

منخفضة

4

توزيع االدوار بين الطلبة في التعلم التعاوني من اهم اسباب نجاحه

4.03

80.62

مرتفعة جدا

الدرجة الكلية

3.78

75.52

#
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*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ()4السابق أن أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة
االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم على بعد االهداف كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )4 ،9،0 ،0حيث كانت نسبتها
المئوية اكثر من ( )%2.وكانت مرتفعة على الفقرة ( )6حيث كانت نسبتها المئوية ( )%20،22وكانت منخفضة على الفقرة ()0
حيث كانت نسبتها المئوية ( )%00090وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية ()%20009
النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (االنشطة)
جدول رقم ( :)2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة*

2

توزيع االدوار بين الطلبة في التعلم التعاوني من اهم اسباب نجاحه

4.00

80

مرتفعة جدا

2

يدرب المعلم الطلبة على فهم وحل المشكالت

4.06

81.25

مرتفعة جدا

2

يساعد المعلم الطلبة في تنظيم المواقف والوصول إلى أفكار جديدة

4.41

88.12

مرتفعة جدا

0.

يشجع المعلم الطلبة الذين يطرحون أفكاراً جديدة لحل مشكلة معينة

3.81

76.25

مرتفعة

00

يوفر المعلم أنشطة وتدريبات مصورة في حل المشكالت العلمية

3.41

68.12

متوسطة

09

التعلم التعاوني يزيد من قدرة المعلم على ادارة الصف

2.78

55.62

منخفضة

00

مدة الحصة الدراسية كافية لتنفيذ الدرس بالتعلم التعاوني

3.56

71.25

مرتفعة

06

يمكن ان تحدث بعض االخطاء اثناء تطبيق التعلم التعاوني

3.41

68.12

متوسطة

3.68

73.59

الفقرات

#

الدرجة الكلية

مرتفعة

*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )2السابق أن أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة
االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم على بعد االنشطة كانت مرتفعة جدا على الفقرات( )2 ،2 ،2حيث كانت نسبتها المئوية
أكثر من ( )%2.وكانت مرتفعة على الفقرات ( )00 ،0.حيث كانت نسبتها المئوية من ( )%22 - %2.وكانت متوسطة على
الفقرات ( )06 ،00حيث كانت نسبتها المئوية من ( )%42 - %4.وكانت منخفضة على الفقرة ( )09حيث كانت نسبتها المئوية
( )%00049وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%20002
النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (االبداع)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة*

00

يمكن تغيير ترتيب اثاث الصف لتنفذ التعلم التعاوني بسهولة

3.69

73.75

مرتفعة

04

اإلبداع مهارة وسلوك يمكن تعلمه.

3.56

71.25

مرتفعة

02

عدم إدراك مفهوم اإلبداع يؤثر سلبا ً على حالة اإلبداع.

3.94

78.75

مرتفعة

#

713

الفقرات
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02

اإليمان بأهمية اإلبداع يؤثر إيجابا ً على القدرة على اإلبداع.

4.13

82.5

مرتفعة جدا

02

حب التجريب والمحاولة لألفكار والحلول الجديدة ينمي االبداع.

4.25

85

مرتفعة جدا

3.91

78.25

الدرجة الكلية

مرتفعة

*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )2السابق أن أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة
اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم على بعد االبداع كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )02 ،02حيث كانت نسبتها
المئوية أكثر من ( ،)%2.وكانت مرتفعة على الفقرات ( )02 ،04 ،00حيث كانت نسبتها من ( )%22 - %2.وكانت النسبة
المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (. )%22،90
النتائج المتعلقة بالبعد الرابع(المقرر)
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة*

3.69

73.75

مرتفعة

3.75

75

مرتفعة

99

ينمي محتوى مقرر العلوم للمرحلة االساسية روح المبادرة والتجريب

4.16

83.12

مرتفعة جدا

90

مقرر العلوم للمرحلة االساسية يربط المعلم بالمحيط والبيئة التي يعيش فيها

3.78

75.62

مرتفعة

96

يثير مقرر العلوم للمرحلة االساسية مشكالت حياتية والقدرة علي حلها

3.66

73.12

مرتفعة

3.81

76.12

الفقرات

#
9.
90

يشجع المعلم طالبه على ابتكـار أفكـار جديدة.
يساهم مقرر العلوم للمرحلة االساسية في تنمية مواهب وقدرات المعلم
اإلبداعية

الدرجة الكلية

مرتفعة

*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )2السابق أن أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة
اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم على بعد المقرر كانت مرتفعة جدا على الفقرة ( )99حيث كانت نسبتها المئوية
( ،)%20،09وكانت مرتفعة على الفقرات( )96 ،90 ،90 ،9.حيث كانت نسبتها من ( ،)%22 - %2.وكانت النسبة المئوية
لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (. )%24009
النتائج المتعلقة بالبعد الخامس (البيئة المدرسية)
جدول رقم ( :)01المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
الفقرات

#
90
94

714

يهتم مقرر العلوم للمرحلة االساسية بمتابعة االنجازات واالكتشافات
العلمية الحديثة
يوجد في المدرسة أماكن تسمح للطلبة بممارسة مواهبهم والقيام بأعمال
إنتاج إبداعية من تصميم ورسم وتخطيط

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة*

3.09

61.875

متوسطة

3.19

63.75

متوسطة
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متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة*

3.91

78.12

مرتفعة

92

تحتوي المدرسة على مكتبة يتوفر بها المراجع المختلفة

4.19

83.75

مرتفعة جدا

92

يسود البيئة المدرسية جو من المحبة واالحترام بين الجميع

4.25

85

مرتفعة جدا

3.73

74.5

الفقرات

#

يوجد في المدرسة مساحات كافية للقراءة واالطالع والمشاهدة للمواد غير

92

المطبوعة واالستماع لها

الدرجة الكلية

مرتفعة

*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )0.السابق أن أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة
االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم على بعد البيئة المدرسية كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )92 ،92حيث كانت نسبتها
المئوية أكثر من ( ،)%2.وكانت مرتفعة على الفقرة ( )92حيث كانت نسبتها من ( )%22،09وكانت متوسطة على الفقرات(،90
 )94حيث كانت نسبتها من ( ،)%42 - %4.وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية
(. )%2600
خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)00المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة*

0

البعد األول

3.78

75.52

مرتفعة

9

البعد الثاني

3.68

73.59

مرتفعة

0

البعد الثالث

3.91

78.25

مرتفعة

6

البعد الرابع

3.81

76.12

مرتفعة

0

البعد الخامس

3.73

74.5

مرتفعة

3.78

75.59

مرتفعة

المجال

الرقم

الدرجة الكلية
*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات

يتبين من الجدول رقم ( )00السابق أن أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة
االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم كانت مرتفعة على األبعاد كافة حيث كانت نسبتها المئوية من ( )22 - %2.وكانت
النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (. )%20002
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥1015في أثر
استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم
تعزى لمتغيرات :الجنس ،المؤهل التعليمي ،سنوات الخدمة ؟
وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة  ،والجداول ( )00( ،)06( ،)00( ، )09نتائج فحصها.
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نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥1015في أثر استراتيجية
التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير
الجنس
لفحص الفرضية تم استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )09يبين النتائج
جدول رقم ( :)04نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
#

األبعاد

0

البعد األول

9

البعد الثاني

0

البعد الثالث

6

البعد الرابع

0

البعد الخامس

الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف

ذكر

12

4.0000

.27524

انثى

20

3.6417

.34317

ذكر

12

3.8333

.50938

انثى

20

3.5875

.27833

ذكر

12

3.9667

.44992

انثى

20

3.8800

.40210

ذكر

12

3.7000

.41341

انثى

20

3.8700

.41688

ذكر

12

3.6500

.63889

انثى

20

3.7700

.54782

ذكر

12

3.8300

.32415

انثى

20

3.7498

.23531

الدرجة الكلية

ت

مستوى الداللة

3.244

.003

1.540

.144

.549

.589

-1.123-

.273

-.542-

.594

.747

.465

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ().0.0
يتبين من الجدول رقم ( )09السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥.0.0في أثر استراتيجية
التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير
الجنس على الدرجة الكلية وعلى البعد الثاني والثالث والرابع والخامس األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر
من ( ).0.0وبهذا تقبل الفرضية الصفرية ،ووجدت فروق على البعد األول ويبدو من المتوسطات الحسابية انها كانت لصالح الذكور
نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥1015في استخدام
استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب تعزى لمتغير المؤهل
التعيلمي.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )00يبين النتائج
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جدول رقم ( :)01نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر
األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير المؤهل التعيلمي.
األبعاد
البعد األول

البعد الثاني

البعد الثالث

البعد الرابع

البعد الخامس

الدرجة الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

.164

2

.082

داخل المجموعات

3.870

29

.133

.615

.547

المجموع

4.034

31

بين المجموعات

.428

2

.214

داخل المجموعات

4.352

29

.150

المجموع

4.779

31

بين المجموعات

.337

2

.169

داخل المجموعات

5.018

29

.173

المجموع

5.355

31

بين المجموعات

.035

2

.017

داخل المجموعات

5.364

29

.185

المجموع

5.399

31

بين المجموعات

.699

2

.350

داخل المجموعات

9.601

29

.331

المجموع

10.300

31

بين المجموعات

.241

2

.121

داخل المجموعات

2.015

29

.069

المجموع

2.256

31

مصدر التباين

1.425

.975

.093

1.056

1.734

.257

.389

.911

.361

.194

يتبين من الجدول رقم ( )00السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥.0.0في أثر استراتيجية
التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير
المؤهل التعيلمي على األبعاد كافة وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اًكبر من ( ).0.0وبهذا تقبل الفرضية
الصفرية.
نتائج فحص الفرضية الثالثة التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥1015في استخدام
استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب تعزى لمتغير سنوات
الخدمة.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )06يبين النتائج
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جدول رقم ( :)02نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر
األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين المجموعات

.880

2

.440

داخل المجموعات

3.154

29

.109

4.044

.028

المجموع

4.034

31

بين المجموعات

.694

2

.347

داخل المجموعات

4.085

29

.141

المجموع

4.779

31

بين المجموعات

.099

2

.050

داخل المجموعات

5.256

29

.181

المجموع

5.355

31

بين المجموعات

.931

2

.465

داخل المجموعات

4.468

29

.154

المجموع

5.399

31

بين المجموعات

2.178

2

1.089

داخل المجموعات

8.122

29

.280

المجموع

10.300

31

بين المجموعات

.484

2

.242

داخل المجموعات

1.772

29

.061

المجموع

2.256

31

األبعاد
البعد األول

البعد الثاني

البعد الثالث

البعد الرابع

البعد الخامس

مصدر التباين

الدرجة الكلية

2.464

.273

3.021

3.888

3.958

.103

.763

.064

.032

.030

يتبين من الجدول رقم ( )06السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ .0.0في أثر استراتيجية
التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير
سنوات الخدمة على البعد األول والخامس وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اًصغر من ( ).0.0وبهذا
ترفض الفرضية الصفرية.
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ولمعرفة لصالح من كانت هذه الفروق تم استخدام اختبار  L.S.Dوالجدول ( )00يبين النتائج
جدول رقم ( :)05نتائج اختبار  L.S.Dلداللة الفروق
المتغيرات

البعد

أقل من ( )0سنوات

من ( )4-00سنة

أكثر من ( )00سنة

*.70000

*.67500

أقل من ( )0سنوات
األول

من ( )4-00سنة

-.02500-

مستوى الداللة
.010
.010
.846

أكثر من ( )00سنة
أقل من ( )0سنوات
الخامس

.30000

من ( )4-00سنة

.77000
*.47000

.470
.059
.029

أكثر من ( )00سنة
الدرجة
الكلية

أقل من ( )0سنوات

.31850

من ( )4-00سنة

*.47025
.15175

.107
.016
.124

أكثر من ( )00سنة
يتبين من الجدول رقم ( )00أن الفروق أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة
اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم تبعا لمتغير سنوات الخدمة على البعد األول كانت بين(أقل من ( )0سنوات) و(من
( )4-00سنة) ولصالح (أقل من ( )0سنوات) وكانت هناك فروق ايضا بين (أقل من ( )0سنوات) و(أكثر من ( )00سنة) ولصالح
(أقل من ( )0سنوات) ،وعلى البعد الخامس كانت الفروق بين (من ( )4-00سنة) و(أكثر من ( )00سنة) ولصالح (من ()4-00
سنة) ،و كانت الفروق على الدرجة الكلية بين (أقل من ( )0سنوات) و(أكثر من ( )00سنة) ولصالح (أقل من ( )0سنوات).

التوصيات:
من خالل النتائج التي توصلت لها الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:
 العمل على عقد ورش عمل لمعلمي اللغة االنجليزية للصف العاشر لتوضيح مفهوم التعلم التعاوني واستراتيجياته وكيفيةاستخدامه من خالل الممارسة إلدراك مفهومه التربوي وكيفية تطبيقه.
 إجراء دراسات مماثلة على المراحل التعليمية األخرى األساسية والثانوية. إجراء دراسات مماثلة على مناطق تعليمية أخرى للخروج بنتائج عن فاعلية هذه الطريقة التدريسية في تلك المناطق . إجراء دراسات عن التعلم التعاوني لمقررات دراسة أخرى. العمل على التعاون بين المعلمين والطلبة في داخل الغرفة الصفية ،وذلك لتحقيق أعمق وأشمل لألهداف العامة لمبحث اللغةاالنجليزية للصف العاشر ،وزيادة استيعاب الطلبة للمعلومات.
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البحث الرابع والثالثون

إشكاليــة النزاع الحدودي التاريخي الجزائري المغربــي
The problematic of the Algerian-Moroccan historical border dispute
د .عائشة عبد الحميد
كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الشاذلي بن جديد –الطارف -الجزائر
E-mail : malekcaroma23@gmail.com

ملخص :
أضحى تأمين الحدود السياسية للجزائر مسألة بالغة األهمية والتعقيد  ،حيث تطور مفهوم تأمين الحدود السيما وأن الوضع
األمني والجوار المتأزم للجزائر مع جيرانها خاصة على الحدود الغربية للوطن ونعني بها النزاع التاريخي بين الجزائر
والمغرب حول الحدود البرية الذي تعود جذوره إلى ما قبل استقالل الجزائر وإلى غاية كتابة هذه األسطـر  ،لم يحـل!
نبحث من خالل هذه الورقة العناصر المؤثرة في العالقات الجزائرية المغربية و في صميمها ملف الصحراء ،و إن كان
حصول انفراج في العالقات بين الرباط و الجزائر أمرا مستبعدا ،مستخدمين في ذلك المنهج التاريخي و المنهج التحليلي ،
نتوصل إلى نتيجة أولية مفادها أن التناقض الحاد بين البلدين إزاء قضية الصحراء الغربية خصوصا بعد عوامل تاريخية و
جغرافية و إيديولوجية فضال عن العوامل الدولية.
الكلمات المفتاحية  :النزاع الحدودي ؛ الصحراء الغربية ؛ الحوار اإلقليمي ؛ العالقات الجزائرية المغربية؛ الصراع
األيديولوجي.
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The problematic of the Algerian-Moroccan historical border dispute

Abstract:
Securing Algeria's political borders has become a very important and complex issue, as the
concept of securing the borders has evolved, especially since the security situation and the
crisis of neighboring Algeria with its neighbors, especially on the western borders of the
homeland, we mean the historical dispute between Algeria and Morocco over land borders,
which dates back to pre-independence Algeria and until writing These lines, unsolved!
In this paper, we examine the influential elements in Algerian-Moroccan relations at the heart
of the Sahara issue, and if a breakthrough in relations between Rabat and Algeria is unlikely,
using that historical and analytical approach, we reach a preliminary conclusion that the sharp
contradiction between the two countries. On the issue of Western Sahara, especially after
historical, geographical, ideological as well as international factors.

Keywords: Border dispute; Western Sahara; regional dialogue; Algerian-Moroccan relations
 ؛ideological conflict.
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مقدمـــة :
تحاول هذه الدراسة تتبع صعوبة تطبيع العالقات الثنائية بين المغرب والجزائر ،بناءا على خلفية قضية الحدود
البرية المغلقة بين البلدين منذ عام  ، 4991حيث أصدر المغرب قرارا بفرض التأشيرة على الجزائريين وردت الجزائر
على هذا التصرف بإغالق الحدود البرية بين البلدين.
حيث يقوم النزاع بين الجزائر والمغرب على أساس تناقض التصورات وتصادم المبادئ حول ترسيم الحدود  ،فالتصور
المغربي يقوم على " مبدأ الحق التاريخي " ،والتصور الجزائري يقوم على مبدأ قدسية الحدود الموروثة عن االستعمار.
تدور المشكلة الرئيسية لهذه الورقة البحثية حول :ما هو أساس النزاع الحدودي الجزائري المغربي ،فهل هو أساس تاريخي
أم أيديولوجي؟.
إن البحث في هذا الموضوع يدلنا و يدخلنا في العديد من التشعبات و المقاالت ذات الصلة أهمها :مقال بطرس بطرس
غالي :الجامعة العربية و تسوية المنازعات المحلية.
إن أهم الفرضيات التي يمكن طرحها هي أن احتمال تسوية الخالفات المغربية الجزائرية و حصول إنفراج في العالقات
البينية مسألة مستبع دة في المستقبل ،بل نتيجة ذلك هو استمرار الوضع الحالي و الذي يشكل حالة حرب باردة و لكن متحكم
فيها.
تقسم هذه الدراسة إلى العناصر التالية:
أوال – الجذور التاريخيــة للنزاع الجزائري المغربي
ثانيا – النزاع الحدودي الجزائري المغربي في بعده العسكري
أوال – الجذور التاريخيــة للنزاع الجزائري المغربي:
إن جذور التوتر بين الجزائر والمغرب ليست وليد المرحلة الراهنة ،بل يرجع إلى العهد االستعماري ،إضافة إلى
وجود ملف قضية الصحراء الغربية المعقدة.
حيث تعد الحدود الجزائرية المغربية موضوعا ذو إشكال جغرافي وسياسي ،فهو محط أنظار العالم ،ألنه مرتبط بالقرارات
الدولية وسياسة المد والجزر التي عرفتها العالقات الجزائرية المغربية من جهة ،وبتفاعالت قضية االستعمار من جهة
أخرى.
حيث تمثل الحدود الجزائرية المغربية مشكلة ومفارقة بالغة التعقيد والتناقض (. )4
فقد خاضت الجزائر نزاعا حدوديا بريا وصل بها إلى درجة النزاع المسلح مثل ما حدث مع المملكة المغربية سنة 4991
()2

أمام جذل متبادل حيث اتهم المغرب الحكومة الجزائرية أنها وراء محاولة اإلنقالب الفاشلة خالل جويلية ،4991

واتهمت الجزائر المغرب بأنه وراء اإلضطرابات التي وقعت في منطقة القبائل الجزائرية.
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حيث يعد موضوع الحدود الجزائرية المغربية من أكثر المواضيع إثارة للجدل على الساحة السياسية (. )1
أ) -أثنــاء المرحلــة االستعماريـــــة:
يرجع جذور التوتر بين البلدين إلى ماقبل االستقالل فكما هو معلوم فإن الصحراء كانت مستعمرة إسبانية  ،وكان
المغرب والجزائر وموريتانيا من المستعمرات الفرنسية.
طرحت مشكلة الحدود بعد االستقالل المغرب العام  ،4999حيث كونت لجنة فرنسية مغربية من أجل تعين الحدود بصفة
نهائية إال أن الجانب المغربي إنسحب منها عام .4991
وكانت حكومة الرباط (المغرب) ق د اعترفت بالحكومة المؤقتة الجزائرية كسلطة شرعية وحيدة لها صالحية التباحث مع
المغرب بشأن قضية الحدود بين البلدين (. )1
وبدأ الملك محمد الخامس بإعالن مطالبته باستعادة صحراء البالد المغربية وكان يقصد بذلك ضم أجزاء من الجنوب الغربي
الجزائري إضافة إلى موريتانيا (. )*( )9
وقد أبرم المغرب في إطار سعيه لتعديل حدوده الموروثة عن االستعمار بروتوكول إتفاقي في  69جويلية  4994مع
الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية برئاسة فرحات عباس  ،إال أن هذا النزاع قد تفاقم بعد االستقالل.
ب)-النزاع الحدودي بعـد االستقــالل:
بعد نيل االستقالل في  4992لم تأخذ الجزائر باإلتفاق المبرم العام  4994واستمرت بتمسكها بمبدأ الحدود
المتوارثة عن االحتالل الفرنسي (. )9
بعد االستقالل تفاقمت األزمة خاصة بعد  49أوت  4992حيث بدأت تلوح بوادر األزمة على األفق ،وقد وقعت عدة
تحرشات عسكرية حول تندوف بعد اتهام المغرب للجزائر بأنها قمعت تظاهرات تطلب بإنظمام اإلقليم المغربي ،وقد
أرسلت المغرب إلى الجزائر مبعوثين على وقتني متالحقين من أجل تسوية المشكلة ،لكن قادة الثورة الجزائرية رفضوا أن
يبتوا في موضوع النزاع حيث تم إنتخاب الجمعية الوطنية الجزائرية.
وعندما اشتد النزاع نشرت الحكومة المغربية بنود االتفاق السري لعام  4994في  69سبتمبر  4991اعتلى السيد أحمد بن
بلة سدة الحكم في  22سبتمبر  4992عقب تعيين أول حكومة جزائرية عادية(. )2
لكن تصريح بن بلة حول قضية الحدود الجزائرية المغربية لم يكن يدل على إنفراج األزمة أو أية مبادرة حول تطبيق اتفاق
.4994
وفي  46سبتمبر  4991صدر أول دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( ،)1حيث لم تعترف الحكومة
الجزائرية باالتفاق السالف الذكر بدعوى إبرامه تحت أوضاع خاصة متمثلة في الحكومة المؤقتة.
ثانيا – النزاع الحدودي الجزائري المغربي في بعده العسكري :
يعود تاريخ النزاع إلى عام  4991عندما قامت القوات المغربية بضم جزء من األراضي الحدودية الجزائرية
للمغرب (. )9
فبعد أكثر من عام على حصول الجزائر على استقاللها العام  ،4992قامت القوات المغربية في أواخر سبتمبر  4991بعمل
عسكري اعتبرته الجزائر عدونا عليها ،من جهة الحدود المغربية

()46

 ،حيث تمسكت الجزائر بمبدأ الحدود الموروثة عن

االستعمار (. )44
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 -)4حــرب الرمــــــــــــــال:
يعتبر النزاع المسلح الجزائري المغربي من أبرز األشكال المعبر عن نمط التهديدات ذات الطبيعة العسكرية
والذي يعد أحد األنماط التصورية في تفسير أمن الحدود الجزائرية والتي تميزت بها حقبة الستينات ،حيث امتدت هذه
المرحلة من أول أكتوبر لغاية  69نوفمبر  ،4991وكانت اإلشتباكات على ثالث مناطق :تندوف ،بشــار في الجزائر
ومنطقة عين فجيج بالمغرب وهي االشتباكات التي أطلق عليها اسم " حرب الرمال " ( )42حيث تجند الشعب الجزائري كله
لنصرة الدولة الفتية على إثر كلمة الرئيس بن بلة المدوية " حقرونا " والتي كانت سببا أيضا في توقف العصيان والتمرد
الذين قاما بهمها كل من العقيد شعباني ومحند أولحاج والتحاقهما بالجيش للدفاع عن الوحدة الترابية للجزائر.
وفعلت الجزائر حينما نص المادة  99من دستور  4991والتي تنص على الحالة االستثنائية (. )41
بداية الحرب كانت في سبتمبر  4991بتحركات من الجيش الملكي المغربي والجيش الجزائري على طول الحدود
بين البلدين.
وقد إحجتازت بعض الوحدات للقوات الملكية المغربية الحدود الجزائرية على مستوى والية بشار  ،وتمركزت في منطقة "
حاسي البيضاء " و " تنجوب " وتوغلت خلف الحدود الجزائرية على مسافة تزيد عن  96كلم  ،ليتطور النزاع باتجاه
التصعيد الحاد ،حيث دخل الطرفان نحو جنوب " تاجونيت " ،ودخلت اإلقليم الجزائري لتحتل في الفاتح من أكتوبر حاسي
البيضاء وتنجوب " الواقعتان على بعد  96كلم شمال شرق تندوف ،وقابله ذلك محاصرة جزائرية لمنطقة " فجيج " ،لتتسع
المعارك وتشمل منطقة حاسي البيضاء وتندوف من جهة  ،فجيج من جهة ثانية  ،وبذلك دخل النزاع مرحلة جديدة باستعمال
األسلحة الثقيلة وإعالن التعبئة العامة ،حيث تعد من الحروب الحدودية البرية على الشريط الحدودي الغربي للجزائر (. )41
إنتهت حرب الرمال بإعالن إتفاقية وقف إطالق النار في  62نوفمبر  4991بعد العديد من مبادرات التسوية من أطراف
عربية وإفريقية ،لكن السالم التام في المنطقة لن يعود بعد أن لم يتقبل المغرب بتوصيات اللجنة المشتركة التي تنص على
إنسحاب القوات العسكرية من على الحدود ،وكذا تحسين معاملة المواطنين الجزائريين المتواجدين في المغرب (. )49
تم من جديد اإلتفاق في نوفمبر  4991حيث تم تدعيم التبادل التجاري بينهما ،وإلغاء الرسوم الجمركية بالنسبة لبعض السلع
الصناعية والغذائية.
ولكن ذلك لم يدم طويال إذ إنفجر النزاع من جديد في  69ماي  4999عندما أعلنت الجزائر عن تأميم مناجمها من بينها
منجم غار جبيالت الواقع في المنطقة التي يطالب بها المغرب (*) .
واعتبر المغرب هذا التصرف إنتهاكا لمهمة لجنة التحكيم اإلفريقية والخاصة لفض النزاع الحدودي بينما اعتبرته الجزائر
قرارا سياديا .
وبقي الوضع بين اإلنفراج والتوتر من  4991إلى أن أبرمت معاهدة الرباط في  49جوان  ،4922حيث صادقت الحكومة
الجزائرية على هذا اإلتفاق في  22جوان  4922أما المغرب فلم يصادق عليها إال في  21جوان .4992
حيث يعد النزاع الحدودي المغربي إنعكاسا للمشاكل الداخلية أمثر من كونه إنعكاسا لمطالب أو هواجس إقليمية ،األمر الذي
يعطي للنزاع بعدا سياسيا أكثر منه جغرافيا.
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 -)2قضيــة الصحــراء الغربيــة:
ظهر نزاع الصحراء في بدايته قضية من قضايا تصفية االستعمار الغربي بالقارة السمراء ،بين كل من المغرب
وموريتانيا المطالبين باسترجاع هذا اإلقليم ،ففي عام  4929انتقل ملف الصحراء من نزاع المستعمر إلى تصفيته ،ثم إلى
نزاع جيوسياسي في المنطقة (. )49
ترك النزاع الحدودي رواسب أخذت أبعاد تطورية على سير العالقات الجزائرية المغربية ،وأزمت الوضع بينهما ،ليس فقط
في شقها العسكري بل حت في طبيعة العالقات الدبلوماسية واالقتصادية الجزائرية المغربية ،وبالذات مع ولوج قضية
الصحراء الغربية التي أعادت إحياء الخالفات واإلختالفات الثنائية ،وهذا ما أكده الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين
في تصريح أدلى به لمجلة كولومبو اإلسبانية في نوفمبر  4929إذ قال ":ال خالف على أن قضية الصحراء الغربية قد
ابرزت من جديد جوهر الخالفات اإليديولوجية والسياسية وحتى االستراتيجية بين بلدان هذه المنطقة (. )42
دافعت الجزائر ولسنوات عديدة أمام الهيئات األممية الدولية واإلقليمية على مبدأ هام في العالقات الدولية وهو مبدأ حق
تقرير المصير ،فمنذ  4929وخالل مؤتمر منظمة الوحدة اإلفريقية بكامباال في عام  4929وقع الخالف بين موقفين
متعارضين:
 موقف ومشروع مغربي مرتكز على مبدأ الوحدة الترابية.
 ومشروع جزائري مرتكز على مبدأ تقرير المصير وفق قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة واإلعتراف بجبهة
البوليزاريو على أنها حركة التحرير الوطنية الوحيدة في الصحراء اإلسبانية التي تناضل من أجل استقالل اإلقليم
(. )41
حيث أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة على مبدأ تقرير المصير بوصفه أحد مبادئ القانون الدولي الملزمة ،حيث نص
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  4941الخاص بتصفية االستعمار في  41ديسمبر  4996وأكد أيضا على ذلك
القرار  2414الصادر في  4999على المبدأ ذاته باإلضافة إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام . )49( 4999
إال أن المغرب ينظر إلى قضية الصحراء الغربية من منظور جيو اقتصادي إذ أن إقليم الصحراء الغربية يعتبر ذو أهمية
اقتصادية حيث يعد أول منتج ومصدر للفوسفات في العالم  ،كما تعتبر السواحل الصحراوية من أغنى السواحل على المحيط
األطلسي بالثروة السمكية التي تفوق  96نوعا متواجدة على طول  496كلم على غرار باقي الثروات األخرى مثل البترول
والغاز الطبيعي  ،الحديد اليورانيوم مما جعلها مطلبا ومكسبا جيو اقتصادي ملحا للنظام المغربي.
كما تتمسك المغرب أيضا واعتمدت على مبدأ الحق التاريخي باعتبارها جزءا تاريخيا منها ،ألن قيام دولة صحراوية قد
يشكل تهديدا مباشر للمغرب ويساهم في إضعافها اقتصاديا واستراتيجيا ،خاصة إذا كانت موالية للجزائر األمر الذي من
شأنه أن يدعم الحصار الجزائري حول المملكة المغربية ويضع الجزائر كدولة قائدة للمنطقة (. )26
إضافة إلى سعي المغرب المتواصل إلى التشكيك في نوايا الجزائر من حيث أنه ليس لديها مطالب أو مطامع اتجاه الصحراء
المغربية ،بحكم مساندتها لحركات التحرر في العالم الثالث ودعم جبهة البوليزاريو في السعي للتحرر وحق الشعب
الصحراوي على تقرير مصيره بنفسه.
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إضافة إلى إحتالل المغرب سنة  4929لمدينة أمقاال جنوب الجزائر والمعركة التي دارت بين الجيش الجزائري والمغربي
وما صاحبها من تصعيد في سياق حرب تصريحات كادت تتحول إلى حرب لوال وساطة للرئيس التونسي بورقيبة وكذا سنة
 4929بعد اإلحتالل المغربي لكامل اإلقليم الصحراوي فور إنسحاب موريتانيا من الجزء الذي كانت تحتله ( تيريس
الغربية) بغض النظر عن الموقف المعلنة وغير المعلنة بين األطراف لتبقى قضية الصحراء الغربية واستمرار هذا النزاع
وحالة الالحل المالزمة لها هاجسا أمنيا بالنسبة للجزائر  ،ومصدرا أساسيا للتوتر والالأمن على حدودها الغربية مما بيتها
في حالة من اإلنكشاف األمني ،خاصة وأنه أدى إلى تهديدات ومشكالت أمنية اقتصادية وإجتماعية أخرى للجزائر نتجت
عن الخالف والتنافر المستمر مع المغرب (. )24
فرغم مرور  99سنة على اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة للقرار  4941الذي يعتبر قرار للتحرر بإمتياز ،ال يزال
اإلحتالل المغربي الذي صادق عليه آنذاك ،مصرا على البقاء كقوة إحتالل في الصحراء الغربية ،آخر حالة تصفية استعمار
في إفريقيا ،منذ قيام المغرب بغزو المنطقة عسكريا آنذاك

يوم  14أكتوبر  4929على الرغم من صدور حكم

واضح عن محكمة العدل الدولية قبل ذلك بأيام قليلة في  49أكتوبر من نفس العام.
األمم المتحدة التي بقيت متفرجة على هذا الغزو على الرغم من صدور أكثر من  466قرار أممي من عام  4991و 2641
()22

 ،إال أن القضية الصحراوية ما زالت بدون حل عادل وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه وإجراء

استفتاء شعبي باإلقليم ،وما زال المغرب يمارس إنتهاكاته ضد الشعب الصحراوي  ،فهل يعتبر ذلك عدوانا طبقا لقرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  1141الصادر عن الجمعية العامة في  41سبتمبر  ،4921والذي نصت عليه أيضا المادة
 1مكرر من نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ؟
بعد  4991دخل النزاع الحدودي الجزائري المغربي مرحلة جديدة إلى اليوم ،دعونا نتذكر قليال أنه في  4991جاء االتهام
المغربي للمخابرات الجزائري ة بالضلوع في حادثة الهجوم على فندق " األطلس أسني " بمراكش ليتوقف تقريبا التعاون بين
البلدين وردت الجزائر بغلق حدودها مع المغرب.
لقد مرت حوالي  29سنة على قرار إغالق الحدود البرية بين الجزائر والمملكة المغربية  ،وتعتبر الحدود المغلقة
بين الجزائر والمغرب حالة نادرة في العالقات الدولية باعتبار أنها آخر الحدود البرية في العالم التي ال تزال مغلقة .
إضافة إلى مختلف التهديدات األمنية والجيوسياسية والتهديدات ذات الصبغة العسكرية الغير مباشرة وتعزيز مختلف
الوسائل الرقابية الداخلية لتأمين الحدود الوطنية مثل مشاكل التهريب واالتجار غير القانوني والمخدرات واإلرهاب وغيرها
(. )21
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خاتمـــــــــــــــة:
حيث تعد مسألة حماية ومراقبة الحدود أمر جد حساس وحيوي لألمن القطري واإلقليمي للدولة الجزائرية نظرا
لتشعب التهديدات والمخاطر الحدودية وصار لزاما على الجزائر حماية حدودها سواء كانت الشرقية والغربية ضد كل
الجرائم العابرة لحدود الوطنية خاصة مع ظهور هواجس أمنية جديدة في منطقة الساحل اإلفريقي ويبقى ملف األمن
الحدودي داخل نطاق المؤسسة العسكرية وضمن مجالها المحفوظ.
مما سبق نستخلص االستنتاجات التالية:
-1

الدور المركزي ألزمة العالقات المغربية الجزائرية أضفى حالة من الغموض الشديد الذي يلف مستقبل هذه

العالقات.
-2

إن طبيعة النظام الذي اختاره المغرب كسياسة إقليمية هو من سبب التناقض الشديد بين البلدين.

-3

يرى المغرب أن الجزائر ساندت البولساريو لتضمن انشغال المغرب عن مطالبة بمنطقة تندوف الجزائرية .

و يمكن الوصول الى التوصيات التالية:
-1

إن إشكالية النزاع الحدودي الجزائري المغربي يتمحور حول شيء أساسي و معهم و هو حق الشعب الصحراوي

في تقرير مصيره بنفسه.
-2

تمسك الجزائر بالقرارات األممية حول تقرير المصير.

-3

دور قوات الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود البرية الجزائرية المغربية و خيار إغالق الحدود البرية بين

البلدين منذ .4991
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قائمـــة الهوامــش:
 -)4محمد مزيان ،المغرب والجزائر ،الجوار الصعب ،مجلة سياسات عربية ،ص . 14
 -)2نور الدين دخان ،عيدون الحامي ،مسار تأمين الحدود الجزائرية ،بين اإلدارة األحادية والصيغ التعاونية اإلقليمية،
مجلة Revues.univ.ouargla.dz :
 -)1الحامدي عيدون ،أمن الحدود وتداعياته الجيوسياسية على الجزائر ،مذكرة ماجستير ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة،
 ،2649-2641ص . 12
 -)1بطرس بطرس غالي ،العالقات الدولية في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية ،القاهرة ،المكتبة األنجلو مصرية،4921 ،
ص .212
 -)9بطرس بطرس غالي ،الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية ،القاهرة دار الطباعة الحديثة ،4922 ،ص .419
(*) -إن أطروحة الحق التاريخي التي يتمسك بها المغربي تأتي أفكار زعيم حزب االستقالل " عالل الفاسي" وعبر عنها
في الكتاب األبيض الذي أصدره الحزب في نوفمبر  4999وهو الكتاب الذي يتضمن خريطة " المغرب الكبير "  ،وتضم
الخريطة كل من  :بلد شنقيط (موريتانيا حاليا) ،بشار وتندوف الخاضعتين للسيادة الجزائرية ،وجزء من مالي والسينغال،
سبتة ومليلة الخاضعتين للسيادة اإلسبانية ،وكذا إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب ) كلها إمتداد تاريخي للسيادة المغربية.
 -)9عبد اقالدر محمودي ،النزاعات العربية – العربية وتطور النظام اإلقليمي العربي ،4919-4119 ،الجزائر ،المؤسسة
الوطنية لإلتصال  ،2662 ،ص .246
 -)2نبيلة بن يوسف ،البعد االقتصادي للعنف السياسي في الجزائر ،منتدى المواطنة ،الجزائر ،2642 ،ص .19
 -)1ناصر لباد ،دساتير الجزائر ،دستور .4991
 -)9عمر سعد هللا ،القانون الدولي للحدود ،الجزء الثاني ،األسس والتطبيقات ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ص .499
 -)46جمال عبد الناصر مانع ،القانون الدولي العام ،الجزء الثاني ،المجال الوطني للدولة ( البري – البحري – الجوي )،
دار العلوم للنشر والتوزيع ،2642 ،ص . 411
-)44جمال عبد الناصر مانع ،مرجع سابق ،ص . 419
 -)42الحامدي عيدوني ،مرجع سابق ،ص .19
 -)41سعيد بوالشعير ،النظام السياسي الجزائري ،الجزء األول ،دستور  ،4991ديوان المطبوعات الجامعية ،2642 ،ص
. 11
 -)41نور الدين دخان ،عيدون الحامدي ،مقال سابق .
 -)49الحامدي عيدون ،مذكرة سابقة ،ص .12
(*) -حيث تحتوي المنطقة على أكبر مخزون إحتياطي من الفوسفات في العالم ،مكتشف منذ  4921كذلك أن  4266كلم
من األرض فوسفاتية.
 -)49محمد ميزان ،مقال سابق ،ص . 12
 -)42الحامدي عيدون ،مذكرة سابقة ،ص . 99
 -)41محمد مزيان ،مقال سابق ،ص . 11
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 -)49عائشة عبد الحميد ،إنتهاك قوات التحالف للقانون الدولي اإلنساني في العراق ،رسالة دكتوراه  ،جامعة باجي مختار
عنابة ،أفريل  ،2641ص . 91
 -)26مراد إبراهيم الدسوقي ،البعد العسكر لنزاعات العربية العربية ،عدد  ،444السياسة الدولية ،جانفي  ،4991ص 491
 -)24الحامدي عيدون ،مذكرة سابقة ،ص . 99
 -)22تجارة المخدرات أنقذت االقتصاد العالمي ،مجلة الجيش ،عدد  ،949أفريل  ،2646ص .19
 -)21ماء العينين لكحل ،كاتب وإعالمي صحراوي ،مقال :الصحراء الغربية ،الحل العادل والدائم هو المخرج ،جريدة
الخبر ،عدد  ،9422األحد  21مارس .2649
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