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فاعلية استخدام مقياس مقترح الكتشاف المهارات في توجيه الطالب والطالبات للتخصص
الجامعي المناسب وتحديد أكثر المجاالت التي تتناسب مع طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي
بمنطقة القصيم
The effectiveness of using a proposed scale to discover skills in directing
male and female students to the appropriate university specialization and to
determine the most suitable fields for students of the third grade of secondary
school in the Qassim region
أ .د .علي بن محمد الخلف السيف
مدير جامعة شقراء ،رئيس جامعة المستقبل (سابقًا) ،المملكة العربية السعودية
د .هيــام نصـر الديــن عـبده
أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية المساعد ،جامعة المستقبل ،المملكة العربية السعودية
hnramadan@uom.edu.sa

الملخص
تهدف الدراسة إلى معرفة مدد فداعلية مقيام مقترال تشتفدددددداف المهاراي فا توجيو الالب والاالباي للتخصدددددد
الجامعا المناسددو وتيديد أش ر المجاتي التا تتناسددو م طلب وطالباي الصددا ال الا ال ايوو وبالتالا السددعا إلى
التياقهم بالتخص د

الجامعا ال و يتناسددو م مهاراتهم وقدراتهم ،ومن أجل إتمام هدف الدراسددة ،قام الباا اب بدعداد

المقيدام المقترال تشتفدددددداف وتيديد مهاراي الالب والاالباي ،وتكوب المقيام من عفددددددر مهاراي رئيسددددددة وها:
مهداراي اددار واتبتكدار ،مهاراي الياسددددددو اقلا والتقنية  ،مهاراي ادلقاء والتعبير والعمل وفق قوايين ،المهاراي
الهندسددددية ،مهار إدار المجتم وتصددددميم المفددددداري  ،مهاراي المجاتي العلمية  ،مهاراي اتهتمام بالبيئة  ،مهاراي
التداري والللدو والجغرافيدا ،مهداراي القياد والتلاعل م اقخرين ،مهاراي التلاوض وادقناع  .وتيتوو شل مهار من
هد المهداراي الرئيسددددددة على خمس عبداراي يجيدو عنها الاالو بنعم أو ت ،لمعرفة مد توفر المهار لديو ،وتكويت
العينة العفدددددوائية المفدددددارشة فا ادجابة على المقيام المقترال من  675طالبًا وطالبة من طلبة الصدددددا ال الا ال ايوو
بمناقة القصدددددديم ،وأسددددددلري يتائج الدراسددددددة عن فاعلية المقيام فا تيديد مهاراي الالبة ومسدددددداعدتهم على اختيار
التخص
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www.ajrsp.com

 م2222-2-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

 وتيديد المهاراي التا يتلوق فيها،التا تتنداسددددددو م مهاراي الالب والاالباي

وتيدديدد أش ر مجداتي التخصدددددد

. والمهاراي التا تتلوق فيو الاالباي عن الالب،الالب على الاالباي
. التوجيو الالبا، مهاراي الالب،الجامعا

 تيديد التخص:الكلمات المفتاحية

The effectiveness of using a proposed scale to discover skills in directing
male and female students to the appropriate university specialization and to
determine the most suitable fields for students of the third grade of secondary
school in the Qassim region
Abstract
The study aims to know the effectiveness of a proposed scale to discover the skills
in guiding male and female students for the appropriate university specialization and to
determine the most appropriate fields for third-grade students and thus seek to join them
in the university specialization that is appropriate to their skills and capabilities, and in
order to complete the goal of the study, researchers prepared the proposed standard for
discovering and identifying the skills of male and female students, and the scale consists
of ten main skills: management and innovation skills, computer and technical skills,
speech and expression skills, and work according to laws, engineering skills, Edda skill Of
community design projects, areas of scientific skills, skills of concern for the
environment, history, astronomy and geography skills, leadership skills and interaction
with others, negotiation skills and persuasion. Each of these main skills contains five
phrases that the student answers yes or no, to know the availability of the skill, and the
random sample that participated in answering the proposed scale consisted of 576 students
from the third secondary class students in the Qassim region, and the results of the study
resulted On the effectiveness of the scale in determining the skills of students and helping
them to choose the most appropriate specialization that corresponds to their skills and
abilities, and determining the areas of specialization that best suit the skills of male and
female students, and determining the skills in which male students outperform female
students, and the skills in which female students outperform male students.

Key words: determining university specialization - student skills - student guidance.
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المقدمة واإلطار النظري للدراسة:
إب تيديد الاالو لتخصددددددصددددددو الجامعا عملية هامة ،بل يُعد من أول وأصددددددعو القراراي التا قد يواجهها فا
ايداتدو ،لمدا ييملو فا طياتو من دتتي واعتباراي هامة لللرد المجتم  ،ولمسدددددداعد الاالو على اختيار التخصدددددد
المناسدددو ينبغا عليو تيديد مهاراتو وميولو واتجاهاتو ايا يترتو على ذلو معرفة شيلية اسدددتغلل مهاراتو ومعرفة ما
ال و يميز عن غير  ،واشتفددداف ما ال و ي ير اماسدددو واهتمامو بالدراسدددة ،مما يسددداعد على النجاال فا اياتو العلمية
والمهنية ،شما يمكنو من المتابعة فا المجال ال و يتناسددو م مهاراتو وقدراتو ،وبالتالا يفددعر باألمن والرااة النلسددية
لوجود فا المكاب ال و ييقق لو ذلو.
وأشددار (بكار )9002 ،إلى أب تعرف الاالو على طبيعة اسددتعداد وميولو يمنيو مرش د ًرا ها ًما للمهنة التا سدديبدع فيها،
فعندما تدرم التخص

ال و يتوافق م ميولو أيت ،فستفعر بالسعاد والرضا م إشراقة شل يوم دراسة فا الجامعة،

وسدتكوب لديو اللرصدة لليصول على عمل يمنيو المتعة والسرور ،ويمكنو من إاهار مواهبو وإبداعاتو ،وقد تتر
بصمة فارقة فا تلو المهنة تخلد ذشرا .
وعاد ما يواجو طلب وطالباي ال ايوية العامة مفكلة تيديد التخص

الجامعا الملئم ،ويعود ذلو تعتباراي

خاصددة بالمجتم والعملية التعليمية ،وضددغوطاي األسددر  ،وااتيام المجتم له ا التخص د
تخص

 ،مما يدف الاالو تختيار

ت يتناسو م مهاراتو وقدراتو.
ل ا اهر مجال التوجيو التربوو للالبة على اسدددو الميول واتسدددتعداداي وأول مر يظهر فيها ه ا المجال شاب

على يد تروماب شيلا سنة  9291وذلو بوض أسام علما لتصنيا طلبة المدارم والجامعاي ،ومن ثم يكوب التوزي
الصددييل للمراشز واألدوار اتجتماعية اسددو قدراي وإمكايياي شل فرد ،بادضددافة إلى ميولو واسددتعداداتو ،أما مجال
التوجيو المهنا فقد اهر عام  9201ايا أسددددس بارسددددويس دا ًرا للخدماي المديية فا إاد المرسددددسدددداي اتجتماعية
ببوسان (عبد اليميد)9092 ،
ومن الدراسداي السدابقة التا اهتمت بمجال تيديد التخصد
بعنواب اختيار التخصددد

الجامعا دراسة فيصل هويصن الفلوو (:)9001

العلما لد الالبة تتيكم بو عوامل أهمها صشدددخصددديةص وصأدياها أسدددريةص ،ايا اهتم البااا

بالعوامل المرتباة باختيار التخصددد

لد طلبة البكالوريوم فا جامعة ادمام ميمد بن سدددعود ادسدددلمية بالرياض،

وأشار البااا إلى أب العوامل الفخصية شايت من أش ر العوامل ارتباطا باختيار التخص

لد هرتء الالبة،

يليهدا العوامدل المهنيدة ثم العوامدل األشداديميدةص ،بينمدا شدايدت العوامدل اتجتمداعيدةص أقلهدا ارتبداطدا بداختيار الالب يليها
العوامل األسدريةص التا تعنا الرغبة فا تيسددين المسدتو اتجتماعا واتقتصددادو ل سدر ص ،واسددتخدم البااا اسددتباية
خاصة لجم بياياي الدراسة من عينة عفوائية بلغت  919طالبًا ،وأسلري النتائج عن وجود فروق ذاي دتلة إاصائية
للعوامل المرتباة باختيار التخصدددد

لد العينة المفددددارشة تُعز للتخصدددد

ال ايوو ،والتقدير فا الفددددهاد ال ايوية،

والمسددددتو التعليما ل ب ،ودخل األسددددر الفددددهرو واهتمت دراسددددة زقاو أامد ( )9099بالتعرف على تصددددوراي
الفباب لمفروع الييا وفقا للنوع (ذشور ،إياث) ،والتخص

(علوم وتكنولوجيا ،علوم إيسايية و اجتماعية) والمستو

المعيفا ل سر (مرتل  ،متوسط ،منخلض)،
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ولتيقيق ذلو طور البااا اسدددتبياب تصدددور مفدددروع الييا ت دددمن ثلث مجاتي :المفدددروع المدرسدددا ،والمفدددروع
المهنا ،والمفدددروع العائلا ،وطبق على عينة عفدددوائية تنللت من  900طالو و طالبة على مسدددتو المرشز الجامعا
لوتية غليزاب ،وتوصدلت الدراسدة إلى النتائج التالية :دلت المتوسدااي اليسابية ل فراد عينة عن وجود مستو مرتل
فا الدرجة الكلية ل دا  ،وفا مجال المفدروع المدرسدا ،بينما شفدلت عن مسدتو تصدور متوسدط فا مجال المفروع
المهنا والمفدروع العائلا ،شما أشدداري إلى عدم وجود فروق دالة إاصددائيا فا الدرجة الكلية ل دا تعز عن الجنس،
بينما وجدي فروق دالة فا مجال المفددروع الدراسددا ،لصددالل ادياث وفروق فا مجال المفددر وع المهنا ،والمفددروع
العائلا وشايت لصالل ال شور.
وهدفت دراسدددددة قادرو اليمة ( )9090التا شايت بعنواب مفدددددكلي الالبة الجدد بجامعة السددددداييا بوهراب ،إلى
تعرف المفدكلي التا يعاييها الاالو الملتيق بالجامعة ألول مر  ،وفقا للنوع (ذشور ،إياث) والتخص

ولتيقيق ذلو

طور البيا اسددتبياب من خلل األدبياي والدراسدداي السددابقة وت ددمن ثلثة أبعاد ها :بعد المفددكلي الدراسددية ،وبعد
المفددددكلي اتقتصددددادية ،وبعد المفددددكلي اتجتماعية ،وطُبق على عينة عفددددوائية تنللت من  990طالبًا وطالبة يظام
شلسيكا
التيقوا بالجامعة ألول مر توصدددلت الدراسدددة للنتائج التالية :وجود مفدددكلي دراسدددية واجتماعية واقتصدددادية قليلة لد
الادالدو الجزائرو مقداريدة بدالدول العربية المجاور  ،ادياث أش ر توافقًا م الييا الجامعية أش ر من ال شور ،وت يوجد
فرق بين الالبة فا المفاشل الناتجة عن اختلف التخصصاي.
ومن الدراسداي التا اهتمت بمجال الدراسدة اليالية أي ًا دراسة صالل الخايو ( :)9099بعنواب ااجة الالب
إلى التوجيو التربوو تختيار التخصد

الدراسددا الجامعا المناسددو (دراسددة فا علم النلس) بجامعة العين بادماراي،

ايدا أاهري الددراسددددددة مدد اداجدة الالب فا دولدة ادمداراي إلى التوجيدو التربوو تختيار التخصدددددد

الجامعا

المناسددو ،وتكويت العينة من  960طالبًا وطالبة وأشدداري النتائج إلى أب  %10من ادياث يخ ددعن لرغبة الوالدين فا
اختيار التخصدددددد

مقابل %95من ال شور ،فيما يخ دددددد  %5.5من ادياث و %1.5من ال شور لنصدددددديية األقرباء

والمدرسين.
ويلاظ من النتائج أب يسدددددبة ال ين التيقوا بالتخصددددد

الدراسدددددا بناء على ميولهم ت تتجاوز  % 99.6عند ادياث،

و %99.1عند ال شور ،مما يدل على أب ه ا العامل الهام فا عملية اختيار التخص
التا تتناسو م أهميتو فا اختيار التخص

الدراسا المناسو لم يعط األهمية

الدراسا،

وقد شاب لرغبة الوالدين دور هام فا اختيار التخص د

الدراسددا ألبنائهم ،مما يعنا أب يسددبة عالية من الالب ينزلوب

عند رغبة آبائهم فا اختيار يوع دراستهم (  10من الالب يخ عوب لرغبة اقباء).
وهدفت دراسة أسماء وخير ( .)9091إلى تعرف دور األسر فا توجيو األبناء ييو التخص
الدراسة عد فرضياي تتم ل اللرضية العامة فا أب ل سر دور فا توجيو األبناء ييو التخص
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وتلرعت ه اللرضدية إلى فرضديتين جزئيتين شاقتا :يرثر المسدتو التعليما ل سر فا اختيار التخص
ل بناء ،وترثر الوضددددعية اتجتماعية ل سددددر فا اختيار التخصدددد

الجامعا

الجامعا ل بناء ،واعتمدي الدراسددددة على المنهج

الوصدددلا واسدددتخدمت أدواي الملاظة والمقابلة واتسدددتمار التا طُبقت على طلبة شلية العلوم اديسدددايية واتجتماعية
بجامعة قاصدددو مرباال ورقلة ،وأسددلري النتائج على أب ل سددر دور فا توجيو األبناء ييو التخص د

الجامعا ولكن

دورهما يقتصددر على مسدداعدتهم فا اتختيار دوب أب تلرض عليهم خياراتهما ،شما أب المسددتو التعليما ل سددر ليس
ً
عامل ااس ًما مساهمة األسر فا اختيار التخص

الجامعا ل بناء.

مشكلة الدراسة
إب تيديد التخصددددد

الجامعا مهمة مقلقة لالب وطالباي الصدددددا ال الا ال ايوو ،يظ ًرا لما يترتو عليها من

تيديد مسدددتقبل الالب والاالباي ،وتيقيق ااتياجاي المجتم من المهن التا تلا بااتياجاتو ،وما يترتو على ذلو من
يمو المجتم وتاور أرشايو ،وينبغا أب تُبنى عملية اختيار التخص

الجامعا على مهاراي وقدراي الالبة ،واشتفاف

ميولهم واهتماماتهم ،من هنا برزي الياجة إلى دراسددددددة عربية تبيا فا مهاراي الالبة وتسدددددداعدهم على التوجو ييو
الجامعا المناسو لقدراتهم ومهاراتهم.

التخص

وفا ضوء ذلو يمكن صياغة مفكلة الدراسة فا السرال الرئيس التالا:
ص ما فاعلية اسددددتخدام المقيام المقترال تشتفدددداف المهاراي فا توجيو الالب والاالباي للتخصدددد

الجامعا

المناسو ،وتيديد أش ر المجاتي التا تتناسو م طلب وطالباي الصا ال الا ال ايوو بمناقة القصيم ص
وينب ق من ه ا السرال؛ األسئلة اللرعية التالية:
 .9هل يسددداعد المقيام المقترال فا اشتفددداف المهاراي فا توجيو الالب والاالباي للتخصددد

الجامعا األش ر

تناسبًا؟
 .9هل يوجد اختلف بين مهاراي الالب والاالباي؟
 .1ما أش ر مجاتي التخص

الجامعا التا تتناسو م مهاراي الالب والاالباي؟

هدف الدراسة
تهدف الدراسة اليالية إلى تيديد مهاراي الالب والاالباي التا تساعدهم على التوجو ييو التخص
تناسدبًا ،ومعرفة مد اختلف مهاراي الالب عن الاالباي ،واشتفداف أش ر مجاتي التخص

الجامعا األش ر

الجامعا التا تتناسو

م مهاراي الالب والاالباي.

أهمية الدراسة
تعود أهمية الدراسة اليالية إلى إمكايية إسهامها فا األمور التالية:
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معرفة أش ر المجاتي الجامعية التا تتناسو م مهاراي الالب والاالباي.

حدود الدراسة
 اليدود الزمايية :اللصل الدراسا ال ايا .9090 -9092 اليدود المكايية :مناقة القصيم. اليدود البفرية :عينة من طلب وطالباي الصا ال الا ال ايوو. -اليدود الموضوعية :مجال اشتفاف المهاراي لتيديد التخص

الجامعا.

أداة الدراسة
اعتمدي الدراسة اليالية على األدا التالية :
 .9مقيام مقترال تشتفاف المهاراي من أجل تيديد التخص

الجامعا المناسو .

مصطلحات الدراسة
تحديد التخصص الجامعي:
هو ما يختار الاالو فا المرالة الجامعية من توجهاي علمية تيدد مسددددار اياتو العلمية والعملية ،وه ا اتختيار يجو
أب
يتوافق م قددراتدو ومواهبدو الد اتيدة ،وأت يكوب اختيار يتيجة ادشرا من أو جهة شايت ،ألب من أسددددددباب اللفددددددل فا
الدراسة إجبار (سعيد .)9095 ،
التوجيه:
مجموعة الخدماي التا تهدف إلى مساعد اللرد على أب يلهم يلسو ويلهم مفاشلو وأب يستغل إمكايياتو ال اتية من قدراي
ومهاراي واستعداداي وميول ،وأب يستغل إمكايياي بيئتو فييدد أهدافا تتلق وإمكايياتو من يااية وإمكايياي ه البيئة
من يااية أخر يتيجة للهم يلسو وبيئتو ويختار الارق الميققة لها بيكمة وتعقل فيتمكن ب لو من ال مفاشلو الوت
عملية تردو إلى التكيا م يلسو ومجتمعو فيبلغ أقصى ما يمكن بلوغو من النمو والتكامل فا شخصيتو (برشاي.)9211 ،

إجراءات الدراسة
تت ددددددمن إجراءاي الدددراسدددددددة منهج البيددا والتصددددددميم التجريبا واألدواي المسددددددتخدددمددة ،وتابيق التجربددة
واألساليو اداصائية ويتائج الدراسة.

منهج البحث
اتبـعت الدراسة المـنهج الوصلا ،وذلـو لكويـو يـتلءم ومتالبـاي الدراسة اليـالية ويعمل على تيقيق أهدافها،
ولكويو طريقة تسدتخدم فا الدراساي الوصلية لوصا أو تقدير واق معين فا فتر زمنية ميدد بوقت إجراء الدراسة،
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وأليدو يددرم الواق أو الظاهر ميل الدراسددددددة ،ويعبر عنها شميًا وشيليًا ،فالتعبير الكيلا يصددددددا الظاهر ويوضددددددل
خصائصها ،أما التعبير الكما فيعاينا وصلًا رقميًا دقيقًا يوضل مقدار ه الظاهر أو اجمها شما توجد فا الواق .

عينة الدراسة
تتكوب العينة من  617طالبا وطالبة من طلبة الصددددا ال الا بمناقة القصدددديم ،ايا ُوجو لهم رابط المقيام بعد
مياضر عبر بريامج زووم.

أداة الدراسة:
إب أدواي الدراسددة تعتبر أهم وسدديلة لجم البياياي المالوبة للبيا ،وقد اس دتُخدم المقيام المقترال تشتفدداف المهاراي
لتيديد التخصد

وصدمم المقيام بعد الرجوع إلى المقاييس
الجامعا ،من أجل تجمي البياياي المالوبة له الدراسددةُ ،

واتختباراي العالمية واألبياث المختصدددة بمجال اشتفددداف القدراي والميول الفدددخصدددية للالب والاالباي ،ومن أهم
المقاييس التا رُج إليها دعداد ه ا المقيام اختبار هوتيد تشتفاف الميول الفخصية ،وبريامج اشتفاف.
مكوياي المقيام :يتكوب المقيام من عفدر مهاراي شل مهار تتكوب من خمسدة أسئلة ،يجيو عنها الالبة باختيار (يعم
– ت) اسو ميولهم وقدراتهم ،وه المهاراي ها:
 .9مهاراي اددار واتبتكار
 .9مهاراي الياسو اقلا والتقنية
 .1مهاراي ادلقاء والتعبير والعمل وفق قوايين
 .1المهاراي الهندسية
 .6مهار إدار المجتم وتصميم المفاري
 .5مهاراي المجاتي العلمية
 .7مهاراي اتهتمام بالبيئة
 .1مهاراي التاري والللو والجغرافيا
 .2مهاراي القياد والتلاعل م اقخرين
 .90مهاراي التلاوض وادقناع

صدق المقياس:
من أجل التنشد من صدددق المقيام ،عُرض بصددورتو األولية على عدد من الميكمين لتيديد مد ملءمة فقراتو
للهدف الموضوع من أجلو ،وفا ضوء آرائهم ُع ّدلت بعض اللقراي وأُلغا البعض اقخر.

ثبات المقياس:
طُبق المقيدام على عيندة قوامهدا ( )97طدالبدً ا وطالبة ،وشايت اللتر الزمنية بين التابيقين  90يوما ،ثم اُسددددددو
معددامددل ال بدداي بدداسددددددتخدددام طريقددة ادعدداد  ،معددامددل أللددا لل بدداي ،وبلغ معددامددل ال بدداي  0.11ممددا يفددددددير إلى ثبدداي
فقراي المقيام.
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تطبيق المقياس:
طُبق المقيام خلل اللصل الدراسا ال ايا 9119هـدددددد ،ايا أرسل رابط تعبئة المقيام إلى طلبة الصا ال الا
ال ايوو بعد لقاء إرشادو عبر تابيق زووم ،وأغلق الرابط بعد  1أيام من أجل البدء فا تيليل البياياي.
البيانات:
بعد تابيق المقيام ،اُددي العينة المفارشة فا ادجابة على فقراي المقيام شما يلا:
جدول رقم ( )9توزي أفراد العينة اسو الجنس
النسبة

العدد
ذشور

إياث

إجمالا

ذشور

إياث

إجمالا

970

105

675

%10

%70

%900

يت دددل لنا أب النسدددبة األشبر من المفدددارشين تم لت فا ادياث ايا بلغت يسدددبة مفدددارشة ادياث  ،%70ويسددديو
مفارشة ال شور  ،%10ومن الابيعا أب تختلا مهاراي ال شور عن ادياث اسو الابيعة البيولوجية للجنسين.

عرض النتائج وتفسيرها
ولإلجابة على السرال األول للدراسة ،وال و يصو:
 .9هل يساعد المقيام المقترال فا اشتفاف المهاراي فا توجيو الالب والاالباي للتخص

الجامعا األش ر تناسبًا؟

لإلجابة على السددددددرال قام الباا اب بتيليل المقيام لكل طالو وطالبة من العينة المفددددددارشة البالغ عددها  ،675وتيديد
أش ر التخصددصدداي المناسددبة اسددو يتيجة تيليل المهاراي ،وأُرسددلت النتائج على البريد ادلكترويا للالبة المفددارشين
وفيما يلا صور لتيليل يتيجة المقيام ألاد الالبة من العينة المفارشة:

 1شكل رق  1صورة نتيجة تحليل املقياس ألحد الطلبة املشاركين
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يتيجة التيليل دجمالا العينة المفارشة:

والجدول التالا يوضل ملخ

جدول رقم  9إجمالا تيديد مهاراي الالب والاالباي المفارشين فا ادجابة على المقيام

م

المهارات
العامة

التكرار (عدد اإلجابات

نسبة المهارات

بنعم)

الفرعية

المهارات الفرعية
طالب

طالب

إجما

طال

طالب

إجما

طال

طالب

ات

لي

ب

ات

لي

ب

ات

47

47

47

%

%

%

93

96

95

%

%

%

أستمت بالعمل فا
مكاب ثابت طوال

1

80

191

271

اليوم
أميل لمساعد
اقخرين عندما

2

3

.9

ييتاجوب إلى ذلو

مهاراي

أميل إلى اتبتكار

اددار

وادبداع والتجديد

واتبتكار

111

388

275

546

386

أاو اددار وأرغو
أب أشوب قائدًا للريق

4

158

110

229

339

أو جماعة
أتقبل أب يكوب عملا
ً
قابل لللي

5

والتقييم

105

نسبة المهارة العامة

284

389

من قبل اقخرين

65

68

67

66

67

%

%

%

%

%

65

56

59

%

%

%

62

70

68

%

%

%

إجمالي

67%

أستمت باألعمال التا
تتالو مهاراي
6

.9

يدوية (م ل الرسم،

مهاراي

تلكيو األشياء

الياسو

وتصلييها)

اقلا

أستمت بلعو

والتقنية
7

الفاريج أو األلعاب
األخر ليل

82

99

215

249

297

348

48

53

52

%

%

%

58

61

60

%

%

%

45

42

%

%

42%

المفكلي

15
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م

المهارات
العامة

التكرار (عدد اإلجابات

نسبة المهارات

بنعم)

الفرعية

المهارات الفرعية
طالب

طالب

إجما

طال

طالب

إجما

طال

طالب

ات

لي

ب

ات

لي

ب

ات

58

49

52

%

%

%

34

19

24

%

%

%

25

25

25

%

%

%

16

23

21

%

%

%

75

78

77

%

%

%

أاو اتطلع على
شل ما هو جديد فا

8

98

199

297

مجال التقنية
أرغو فا العمل م
األدواي وتصليل

9

58

78

136

الماشيناي وصيايتها
أستمت بديتام
وابتكار برامج

10

42

103

145

تكنولوجية جديد
أميل لقراء الكتو

11

12

القايويية
.1
مهاراي
ادلقاء

13

والتعبير
والعمل

14

وفق
قوايين

93

121

أف ل العمل فا
األماشن اليكومية

127

318

445

التا تخدم النام
أستمت بدلقاء الخاو
والفعر
أميل لتوجيو وتعليم
النام وإرشادهم

39

126

105

296

144

422

أميل ألخ القواعد
والمبادئ ألستخدمها

15

28

142

344

486

فا عملا
أميل لبناء األشياء

16
.1المهارا
17

ي
الهندسية

18

وتصلييها
أميل لرسم التصاميم
الهندسية
أاو العمل م
األدواي م ل

16

86

31

43

نسبة المهارة العامة

186

110

138

272

141

181

23

26

25

54

57

%

%

%

%

%

74

73

73

%

%

%

84

85

84

%

%

%

51

46

47

%

%

%

18

27

24

35

34

%

%

%

%

%

25

34

31

%

%

%

إجمالي

56%

34%
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م

المهارات
العامة

التكرار (عدد اإلجابات

نسبة المهارات

بنعم)

الفرعية

المهارات الفرعية
طالب

نسبة المهارة العامة

طالب

إجما

طال

طالب

إجما

طال

طالب

ات

لي

ب

ات

لي

ب

ات

إجمالي

الخفو ،ادسمنت،
اليجار  ،البناء،
المعادب
أجد متعة فا التعامل
م الماشيناي

19

واألشياء أش ر من

53

86

139

31

21

24

%

%

%

التعامل م النام
أاو تلكيو األشياء
اتى أفهم شيلية

20

84

168

252

عملها
أميل لتصميم
المفاري بيرص،

21

87

243

330

خاو  ..خاو
ت أم ّل من العمل
ال و ييتام لوقت

22
 .6مهار
إدار
23

طويل
أستمت بالتقصا

المجتم

بعمق عن المعلوماي

وتصميم

ليل المفكلي

المفاري

أميل للعمل ال و
يت من تيسين

24

80

187

267

111

131

269

353

380

484

المجتم
أاو أب أشوب
ً
مسروت عن العمل،

25

وأيجز بدقة وإتقاب

17

150

352

502

49

41

44

%

%

%

51

60

57

%

%

%

47

46

46

%

%

%

65

66

66

66

69

%

%

%

%

%

77

87

84

%

%

%

88

87

87

%

%

%

68%
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م

المهارات
العامة

التكرار (عدد اإلجابات

نسبة المهارات

بنعم)

الفرعية

المهارات الفرعية
طالب

طالب

إجما

طال

طالب

إجما

طال

طالب

ات

لي

ب

ات

لي

ب

ات

31

40

37

%

%

%

31

37

36

%

%

%

68

76

74

%

%

%

45

43

43

%

%

%

أاو مفاهد البرامج
العلمية التا تهتم

26

53

162

215

بالليزياء والكيمياء
أميل للعمل فا إجراء
الدراساي والبيوث

27

53

152

205

العلمية
.5مهارا
28

ي
المجاتي
العلمية

أاو مساعد
المرضى وتخليا

308

424

اقتم عنهم
ت أجد صعوبة فا
التعامل م الياتي

29

116

76

نسبة المهارة العامة

173

249

المرضية المختللة

44

51

%

%

إجمالي

49%

أميل للعمل فا
المعامل العلمية،

30

وإجراء التجارب

78

233

311

46

57

54

%

%

%

فيها
أستمت بالعمل فا

31

32

33

المزارع واليقول
أجد متعة فا التعامل
.7

م البيئة وامايتها

مهاراي

أاو التعامل م

اتهتمام

الييواياي األليلة

بالبيئة

أستمت بالبيا فا
الكتو وبرامج التللاز

34

عن الزهور

64

166

230

71

213

284

86

164

250

16

86

102

38

41

40

%

%

%

42

52

49

%

%

%

51

40

43

32

36

%

%

%

%

%

9%

21

18

%

%

35%

والنباتاي

18
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م

المهارات
العامة

التكرار (عدد اإلجابات

نسبة المهارات

بنعم)

الفرعية

المهارات الفرعية
طالب

طالب

إجما

طال

طالب

إجما

طال

طالب

ات

لي

ب

ات

لي

ب

ات

22

27

26

%

%

%

48

36

40

%

%

%

47

40

42

%

%

%

41

45

44

%

%

%

71

76

75

%

%

%

42

34

36

%

%

%

65

57

59

%

%

%

66

57

60

%

%

%

أاو التعامل م
جمعياي اماية البيئة

35

38

111

149

والميمياي الابيعية
تستهوينا الدراساي

36

37

38

39

التاريخية
أاو دراسة ال قافاي
.1

الدولية

مهاراي

أاو دراسة الللو

التاري

والكواشو

والللو

أميل للسلر والتراال

والجغرا

واشتفاف المدب

فيا

81

147

228

80

162

242

69

183

252

121

310

431

والبلداب
أرغو فا التعمق فا
دراسة الفخصياي

40

71

139

210

التاريخية
أستمت بالعمل م

41

42

43

44

األشغال اليدوية
.2
مهاراي
القياد

الرياضية
أاو العمل فا فريق

والتلاعل

ديجاز مهام ميدد

م

أستمت بالتلاعل م

اقخرين

األشخاص اقخرين
أاو أب أشوب قائداً

45

46

تستهوينا األلعاب

لناد أو فريق رياضا
.90

لدو قدراي

مهاراي

ومهاراي فا

19

نسبة المهارة العامة

110

232

342

112

233

345

145

311

456

147

338

485

75

134

209

113

254

367

50

46

%

%

85

77

79

69

61

%

%

%

%

%

86

83

84

%

%

%

44

33

36

%

%

%

66

63

64

68

68

%

%

%

%

%

إجمالي

47%

64%

68%
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م

المهارات
العامة

التكرار (عدد اإلجابات

نسبة المهارات

بنعم)

الفرعية

المهارات الفرعية
طالب

التلاوض

التلاوض م

وادقناع

اقخرين وإقناعهم

نسبة المهارة العامة

طالب

إجما

طال

طالب

إجما

طال

طالب

ات

لي

ب

ات

لي

ب

ات

إجمالي

بوجهة يظرو
لدو القدر على فهم
الفخصياي المختللة

47

113

270

383

وشيلية التعامل معها
أهتم بالمساهمة فا
تيسين اروف

48

136

324

460

اقخرين
لدو القدر على

49

التنمل واتبتكار
أستمت بتنظيم وإدار

50

األاداث

107

252

359

112

279

391

66

67

66

%

%

%

80

80

80

%

%

%

63

62

62

%

%

%

66

69

68

%

%

%

من خلل الجدول السددددددابق يت ددددددل لنا عدد ادجاباي بنعم على المهاراي اللرعية الموجود لد شل من طلب
وطدالبداي العيندة المفددددددارشدة ،وقدد اققدت المهدار األولى (مهدار اددار واتبتكدار) يسددددددبدة  %57لد إجمالا العينة
المفددددددارشدة وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي اددار واتبتكار شايت عالية ،وه ا يزيد من فرص
التياقهم بالتخصدددصددداي المناسدددبة م ل إدار األعمال واتقتصددداد والعلوم السدددياسدددية ،شما اققت المهار ال ايية (مهار
الياسددددو اقلا) يسددددبة  %19لد إجمالا العينة المفددددارشة وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي ال
المفدددكلي منخل دددة إلى اد ما ،وه ا يقلل من فرص التياقهم بالتخصدددصددداي المناسدددبة م ل هندسدددة وعلوم الياسدددو
والميكاييكا ،ويجد أب المهار ال ال ة (مهار ادلقاء والتعبير والعمل وفق قوايين) اققت يسددددبة  %65لد إجمالا العينة
المفارشة وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي ادلقاء والتوجيو واتتصال شايت مقبولة،
وه ا يوجو بع ددددهم إلى التياقهم بالتخصددددصدددداي المناسددددبة م ل األيظمة والقايوب والفددددريعة واقداب واللغاي
والترجمة ،شما اققت المهار الرابعة (مهار الهندسددددة) يسددددبة  %11لد إجمالا العينة المفددددارشة ،وه ا يدل على أب
امتل الالب والاددالبدداي لمهدداراي الرسددددددم والتصددددددميم واللددو والترشيددو ضددددددعيلددة ،ممددا يقلددل من فرص التيدداقهم
بالتخصددصدداي المناسددبة م ل الهندسددة واللنوب الجميلة والتصدداميم والديكور ،شما اققت المهار الخامسددة (مهار إدار
المجتم وتصميم المفاري ) يسبة  %51لد إجمالا العينة المفارشة،

20
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وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي الدقة والتقصددددا عن المعلوماي والقياد والتواصددددل م اقخرين
شايت عالية ،وه ا يزيد من فرص التياقهم بالتخصدددصددداي المناسدددبة م ل خدمة المجتم واتقتصددداد والتسدددويق والعلوم
اديسدددايية بفدددكل عام ،ويلاظ أب المهار السدددادسدددة (مهار المجاتي العلمية) اققت يسدددبة  %12لد إجمالا العينة
المفدددارشة ،وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي إجراء البيوث المعملية مقبولة ،وه ا يوجو بع دددهم
إلى اتلتياق بالتخصدددصددداي المناسدددبة م ل الاو بلروعو والمختبراي والصددديدلة ،شما اققت المهار السدددابعة (مهار
اتهتمدام بدالبيئدة) يسددددددبدة  %16لد إجمالا العينة المفددددددارشة ،وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي
التعداوب واألللة م اقخرين واو النباتاي والييواياي واتهتمام بالبيئة شايت ضددددددعيلة ،وه ا يقلل من فرص التياقهم
بالتخصصاي المناسبة م ل علوم النباتاي والزراعة وعلوم األغ ية والاو الييوايا ،شما اققت المهار ال امنة (مهار
التاري والللو والجغرافيا) يسددددددبة  %17لد إجمالا العينة المفددددددارشة ،وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي
لمهاراي التعمق فا التاري والعلقاي الدولية والللو والسدددلر والبيا واتشتفددداف شايت مقبولة ،وه ا يزيد من فرص
التياقهم بالتخصدددصددداي المناسدددبة م ل التاري واقثار وعلم النلس والجغرافيا ،ويجد أب المهار التاسدددعة (مهار القياد
والتلاعل م اقخرين) اققت يسددددبة  %51لد إجمالا العينة المفددددارشة ،وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي
لمهاراي األلعاب الرياضددددددية والقياد والتعاوب م فريق شايت عالية ،وه ا يزيد من فرص التياقهم بالتخصددددددصدددددداي
المناسدددددبة م ل علوم اليرشة والتربية البديية والعلم الابيعا ،شما اققت المهار العاشدددددر (مهار فهم الفدددددخصدددددياي
والعوامل النلسية) يسبة  %51لد إجمالا العينة المفارشة ،وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي فهم
الفددخصددياي والعوامل النلسددية والتلاوض وادقناع شايت عالية ،وه ا يزيد من فرص التياقهم بالتخصددصدداي المناسددبة
م ل الاو النلسا وعلم النلس والتربية الخاصة.
ولإلجابة على السؤال الثاني للدراسة ،والذي نصه:
 .9هل يوجد اختلف بين مهاراي الالب والاالباي؟
قام الباا اب بمقارية يسددددبة وجود المهاراي اللرعية والرئيسددددة لد طلب وطالباي العينة المفددددارشة (شما فا الجدول
السابق رقم  ،)9والجدول التالا رقم  1يوضل يتيجة مقارية المهاراي الرئيسة لد طلب وطالباي العينة المفارشة:
.1
.9
مهاراي
اددار
واتبتكار

.9

مهاراي

مهاراي

ادلقاء

الياسو والتعبير
اقلا

والعمل

والتقنية

وفق

.6
مهار

.5

.7

.1المهاراي

إدار

مهاراي

مهاراي

الهندسية

المجتم
وتصميم

طلب

66%

21

45%

العلمية

بالبيئة

المفاري

قوايين
54%

المجاتي اتهتمام

35%

66%

44%

32%

.1
مهاراي
التاري
والللو
والجغرافيا

50%

.2
مهاراي

.90

القياد

مهاراي

والتلاعل التلاوض
م

وادقناع

اقخرين
69%

68%

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

طالباي

67%

42%

57%

34%

69%

51%

36%

46%

61%

68%

إجمالا

67%

42%

56%

34%

68%

49%

35%

47%

64%

68%

 2شكل رقم  2مقارنة نسبة وجود املهارات الرئيسة بين طالب وطالبات العينة املشاركة

69%

69% 66%

67% 66%

61%

57% 54%
42% 45%

 .1مهارات
اإلدارة
واالبتكار

44%

51%

34% 35%

 .2مهارات  .3مهارات .4المهارات  .5مهارة إدارة  .6مهارات
المجاالت
المجتمع
الحاسب اآللي اإللقاء والتعبير الهندسية
العلمية
وتصميم
والعمل وفق
والتقنية
المشاريع
قوانين

68% 68%

46% 50%

32%

36%

 .7مهارات  .8مهارات  .9مهارات  .10مهارات
االهتمام بالبيئة التاريخ والفلك القيادة والتفاعل التفاوض
واإلقناع
مع اآلخرين
والجغرافيا

من خلل الجدول السدابق رقم ( )1وش لو الفدكل رقم ( )9يت دل لنا يسبة المهاراي الرئيسة لد شل من طلب
وطالباي العينة المفددارشة ،ايا اققت المهار األولى (مهار اددار واتبتكار) يسددبة  %55لد ال شور و %57لد
اديداث وهد ا يددل على أب امتل الالب والادالبداي لمهاراي اددار واتبتكار شايت عالية ،ومتوفر لد الجنسددددددين
بدرجة متقاربة جدًا ،شما اققت المهار ال ايية (مهار الياسو اقلا) يسبة  %16لد ال شور و %19لد ادياث وه ا
يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي الياسددددددو اقلا شايت ضددددددعيلة لد الجنسددددددين وإب شايت لد ادياث
أضعا من ال شور ،ويجد أب المهار ال ال ة (مهار ادلقاء والتعبير والعمل وفق قوايين) اققت يسبة  %61لد ال شور
و %67لدد اديداث وهد ا يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي ادلقاء والتوجيو واتتصددددددال شايت مقبولة،
ولكنها لد ادياث أف ل من ال شور ،شما اققت المهار الرابعة (مهار الهندسة) يسبة  %16لد ال شور و %11لد
ادياث وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي الرسددم والتصددميم واللو والترشيو ضددعيلة لد الجنسدين،
شما اققت المهار الخامسددددة (مهار إدار المجتم وتصددددميم المفدددداري ) يسددددبة  %55لد ال شور و %52لد ادياث
وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي الدقة والتقصددددا عن المعلوماي والقياد والتواصددددل م اقخرين
شايت عالية ،وإب شايت لد ادياث متوفر بدرجة أف دددل من ال شور ،ويلاظ أب المهار السدددادسدددة (مهار المجاتي
العلميدة) اققدت يسددددددبدة  %11لدد الد شور و %69لدد اديداث وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي
إجراء البيوث المعملية ضعيلة لد ال شور ومقبولة لد ادياث،
شما اققت المهار السدابعة (مهار اتهتمام بالبيئة) يسددبة  %19لد ال شور و %15لد ادياث وه ا يدل على
أب امتل الالب والادالبداي لمهداراي التعداوب واألللدة م اقخرين واو النباتاي والييواياي واتهتمام بالبيئة شايت
ضددددددعيلة لد الجنسددددددين وإب شايت لد ال شور أضددددددعا من ادياث ،شما اققت المهار ال امنة (مهار التاري والللو
والجغرافيا) يسبة  %60لد ال شور و %15لد ادياث،
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وهد ا يددل على أب امتل الالب والادالباي لمهاراي التعمق فا التاري والعلقاي الدولية والللو والسددددددلر والبيا
واتشتفدداف شايت مقبولة لد ال شور ولكنها ضددعيلة لد ادياث ،ويجد أب المهار التاسددعة (مهار القياد والتلاعل م
اقخرين) اققت يسددددددبة  %52لد ال شور و %59لد ادياث ،وه ا يدل على أب امتل الالب والاالباي لمهاراي
األلعداب الريداضدددددديدة والقياد والتعاوب م فريق شايت عالية ،ومتوفر لد ال شور بدرجة أعلى من ادياث ،شما اققت
المهار العاشدددر (مهار فهم الفدددخصدددياي والعوامل النلسدددية) يسدددبة  %51لد ال شور و %51لد ادياث ،وه ا يدل
على أب امتل الالب والادالبداي لمهاراي فهم الفددددددخصددددددياي والعوامل النلسددددددية والتلاوض وادقناع شايت عالية،
ومتوفر لد الجنسين بنلس الدرجة.
ويمكن إجمال ذلو فا أب الالب تلوقوا فا أرب مهاراي ها :مهاراي الياسدددو اقلا ،والمهاراي الهندسدددية،
ومهاراي التاري والللو والجغرافيا ،ومهاراي القياد والتلاعل م اقخرين.
والادالباي تلوقن فا خمس مهاراي ها :مهاراي اددار واتبتكار ،ومهاراي ادلقاء والتعبير ،ومهاراي إدار
المجتم وتصميم المفاري  ،ومهاراي المجاتي العلمية ،ومهاراي اتهتمام بالبيئة.
وتساو الالب والاالباي فا مهاراي التلاوض وادقناع.
ولإلجابة على السرال ال الا للدراسة ،وال و يصو:
 .1ما أش ر مجاتي التخص

الجامعا التا تتناسو م مهاراي الالب والاالباي؟

يوضدددل الجدول التالا رقم  1يسدددبة إجمالا توفر المهاراي الرئيسدددة لد العينة المفدددارشة ،من الالب والاالباي
وها شما يلا:
.3
.2
مهارات

.2

مهارات

 .5مهارة

مهارات

اإللقاء

إدارة

الحاسب والتعبير

اإلدارة
واالبتكار

اآللي

والعمل

والتقنية

وفق

.4المهارات
الهندسية

المجتمع
وتصميم
المشاريع

.6

.7

مهارات

مهارات

المجاالت االهتمام
العلمية

بالبيئة

.8
مهارات
التاريخ
والفلك
والجغرافيا

قوانين
42%

67%

56%

34%

68%

49%

35%

47%

.9
مهارات

.22

القيادة

مهارات

والتفاعل التفاوض
مع

واإلقناع

اآلخرين
64%

68%

يت دل لنا من خلل الجدول السدابق أب مهاراي إدار المجتم وتصدميم المفدداري  ،ومهاراي التلاوض وادقناع
اققتا أعلى يسبة لد العينة المفارشة ( ،)%51وأب مهاراي اددار واتبتكار اققت يسبة (،)%57
وبنا ًء على ذلو يمكن تيديد أش ر مجاتي التخصدددددد

الجامعا التا تتناسددددددو م مهاراي الالب والاالباي

وها :إدار األعمال واتقتصاد والتسويق وخدمة المجتم والاو النلسا وعلم النلس والعلوم اديسايية.
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توصيات الدراسة:
فا ضوء النتائج السابقة توصا الدراسة بما يلا:
 التوسددددد فا إيفددددداء الكلياي واألقسدددددام العلمية لمجاتي التخصددددد

الجامعا التا تتناسدددددو م مهاراي الالب

والاالباي ،وها مجاتي إدار األعمال والدراساي النلسية وخدمة المجتم .


تنمية مهاراي المجاتي العلمية والهندسية لد طلبة مدارم التعليم العام ،اتى يقبلوا عليها فا الدراسة الجامعية.

 التوس فا الدراساي التا تبيا فا مهاراي الالب والاالباي وتيديد التخص

الجامعا.

المراجع:
 .9أسدددماء ،الايو .وخير  ،زروقا ( .)9091دور األسدددر فا توجيو األبناء ييو التخصددد

الجامعا من وجهة

يظر طلبة الجامعة ،دراسددة ميدايية بجامعة قاصدددو مرباال ورقلة .رسددالة ماجسددتير غير منفددور  .شلية العلوم
اديسايية واتجتماعية .جامعة قاصدو مرباال .ورقلة .الجزائر.
 .9الخايو ،صدالل .)9099( .ااجة الالب إلى التوجيو التربوو تختيار التخص

الدراسا الجامعا المناسو

(دراسدددددددددة فددا عددلددم الددنددلددس) .جدددامددعدددة الددعدديددن .ادمدددارايhttps://www.albayan.ae/across-the- .
uae/education/2012-07-14-1.1687932
 .1الفددددددلوو ،فيصددددددل هويصددددددن ( .)9001العوامدل المرتبادة باختيار التخصدددددد

لد طلبة البكالوريوم فا

جامعة ادمام ميمد بن سعود ادسلمية بالرياض .المرشز الوطنا ألبياث الفباب .الرياض.
 .1بكار ،ياسر عبد الكريم ( .)9002شيا تختار تخصصو الجامعا (أساسياي هامة) .بريامج اشتفاف .الرياض.
شتاب إلكترويا ص .61
 .6زقاو  ،أامد ( .)9099تصدددوراي الفدددباب لمفدددروع الييا ( تخصددد

علم النلس تنظيم وعمل) ،مجلة العلوم

اديسايية واتجتماعية ،جامعة قاصدو مرباال ورقلة ،العدد ال امن
 .5سددعيد  ،ييللا ( .)9095دور الميدداي األسددرية فا اختيار الاالو للتخصدد

الجامعا ،دراسددة ميدايية لعينة

من طلبة السدنة األولى علوم إيسايية واجتماعية ،بجامعة قاصدو مرباال -ورقلة .رسالة ماجستير غير منفور .
جامعة قاصدو مرباال – ورقلة .الجزائر .ص .99
 .7عبد اليميد ،صلال ( .)9092دراساي فا اللكر السيكولوجا .الابعة األولى .أطلس للنفر واديتام ادعلما.
القاهر  .ص .971
 .1قادرو ،اليمة ( )9099مفددددكلي الالبة الجدد (تخصدددد

علم النلس )،مجلة العلوم اديسددددايية واتجتماعية،

جامعة قاصدو مرباال :ورقلة ،العدد ال امن.
 .2برشاي ،أامد لالا ( .)9211القيم والتربية .دار المري للنفر .القاهر .
جمي اليقوق ميلواة  ،© 2021أ .د .علا بن ميمد الخلا السيا ،د .هيـددـددام يصـددر الديـددـددن عـددبد  ،المجلة
األشاديمية ل بياث والنفر العلما(CC BY NC) .
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الضوابط الشرعية للجراحات التجميلية
Juridical Regulations for the Plastic Surgeries
الدكتورة /إنصاف حمزة الفعر الشريف
استاذ مشارك ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ،المملكة العربية السعودية.
ehalshareef@kau.edu.sa

الملخص:
هدف البحث عرض الضوابط الشرعية للجراحات التجميلية ،واستخدم المنهج االستنباطي ،وجاء
مكونا ً من إطار عام شمل مقدمة البحث ومشكلته وأسئلته وأهدافه وأهميته ومنهجه والدراسات السابقة ،ثم
ثالثة مباحث وعدة مطالب على النحو التالي :المبحث األول :التداوي وضوابطه في اإلسالم ،وتكون من
ثالثة مطالب هي :المطلب األول :مفهوم الضوابط لغة واصطالحاً ،المطلب الثاني :قواعد التداوي
وضوابطه ،المطلب الثالث :التداوي بالجراحة وحكمه ،وكان المبحث الثاني عن :مفهوم الجراحات التجميلية
وأنواعها وأسباب انتشارها وشروط إجرائها ،وتكون من أربعة مطالب هي :المطلب األول :المفهوم اللغوي
واالصطالحي للجراحات التجميلية ،المطلب الثاني :أنواع الجراحات التجميلية ،المطلب الثالث :أسباب
انتشار الجراحات التجميلية ،المطلب الرابع :شروط الجراحات التجميلية ،وعرض المبحث الثالث :صور من
الجراحات التجميلية وحكمها في اإلسالم ،وتكون من عشرة مطالب هي :المطلب األول :الجراحات التجميلية
التحسينية وحكمها في اإلسالم ،المطلب الثاني :الجراحة التجميلية لألنف المشوه ،والجلد المصاب بالحروق
بالنقل الذاتي وأحكامها في اإلسالم ،المطلب الثالث :ما يتعلق بشعر الرأس ،المطلب الرابع :تفليج األسنان
وحكمه في اإلسالم ،المطلب الخامس :إزالة األصبع الزائدة ،المطلب السادس :إزالة ما يشوه الجسم من
عيوب وتشوه ات تطرأ أعلى الجلد ،المطلب السابع :العالج الوراثي " الجيني" في الخاليا الجسدية ،المطلب
الثامن :إجراء الجراحة الطبية التي مفسدتها مماثلة لتركها أو أعظم ،المطلب التاسع :نقل عضو من شخص
حي إلى شخص آخر ،المطلب العاشر :قطع اليد المتآكلة.
الكلمات المفتاحية :الضوابط ،العمليات ،الجراحة ،التجميل.
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Juridical Regulations for the Plastic Surgeries
Abstract:
Theresearch aimedto present the legal guidelines for the plastic surgery,
and used the deductive method, and it consistedof a general framework that
included the introduction to the research, its problem, questions, objectives,
importance, methodology and previous studies, then three investigations and
several demands as follows: The first topic: treatment and its controls in Islam,
and it consists of three demands: The first demand: the concept of regulations in
language and idiomatically, the second demand: rules and regulations of
medication, the third demand: treatment by surgery and its ruling, and the second
topic was about: the concept of plastic surgery, its types, reasons of spread and
conditions for its procedure, and it consists of four demands:The first demand: the
linguistic and idiomatic concept of plastic surgery, the second demand: types of
plastic surgeries, the third demand: reasons for the spread of plastic surgery, the
fourth demand: conditions for plastic surgery, andthe third topic presented:
pictures of plastic surgery and its ruling in Islam,And it consists of ten demands,
which are: The first demand: plastic surgery and its ruling in Islam, the second
demand: plastic surgery for the deformed nose, and the burned skin by selftransfer and its provisions in Islam, the third demand: what is related to the hair of
the head, the fourth demand: flaking teeth and its rule in Islam, The fifth demand:
the removal of the extra finger, the sixth demand: the removal of the body’s
defects and deformities that occur at the top of the skin, the seventh demand: the
genetic treatment of “gene” in somatic cells, the eighth demand: the conduct of
medical surgery that corrupts it similar to leaving it or greater, the ninth demand:
transfer a member from one living person to another, the tenth demand: cut off a
fraying hand.

Key words: Regulations - Operations - Surgery - Plastic Surgery.
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المقدمة:
إذا كان اإلسالم قد شرع التزين والتجمل للرجال والنساء جميعا ،فإنه قد رخص للنساء فيهما أكثر
مما رخص للرجال .فأباح لهن لبس الحرير والتحلي بالذهب ،قال  " :حرم لباس الحرير والذهب على
ذكور أمتي؛ وأحل إلناثهم " .وإذا كانت الزينة بالنسبة للرجل من التحسينات أو الكماليات ،فإنها بالنسبة
للمرأة من الحاجيات ،إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة ،فالبد من التوسعة عليها فيما تتزين به
لزوجها ،وذلك لتتمكن من إحصانه وإشباع رغباته ،ولكن اإلسالم لم يطلق العنان لتلك الغرائز والرغبات،
بل دعا اإلنسان إلى ضبطها بمقتضى الهدى الرباني ،فحدد له حدودا ينبغي عليه عدم تعديها ،وحرم عليه
أشياء يجب عليه عدم انتهاكها .ولم تكن تلك الحدود تحكما في حياة البشر وال تسلطا عليهم ،وإنما حددها
سبحانه وتعالى حرصا على إنسانية اإلنسان ،وكرما منه في أن يرعى بنفسه مصلحة البشر ،فشرع
التشريعات ،وأنزل الكتب وأرسل الرسل.
وهللا سبحانه وتعالى لم يدع شأنا ً من شؤون العباد إال وشرع لهم فيه ما ينفعهم ،وحرم عليهم فيه ما
يضرهم ويفسدهم ،وقد تبدو علّة التشريع واضحة أحياناً ،وتخفى أحيانا ً أخرى ولربما ظهرت بعض هذه
العلل في العصور المتأخرة لتطور العلم ،واختراع آالت القياس والفحص والرصد ،والواجب على المؤمن
أن يتقبل حكم هللا بالتسليم ،دون الحاجة إلى معرفة العلل واألسباب ،ألن اإليمان مبني على الغيب ،متى عُلم
صدق النبي في تبليغه عن ربه تعالى فقد عُلم بالضرورة أن األحكام التي بلغها هي األصوب واألكمل واألنفع
للبشر ،ألن هللا أعلم باإلنسان من نفسه ،وال يشرع له إال ما ينفعه ،وال عجب إذ رأينا عناية اإلسالم بالمرأة،
حين أحاطها بالرعاية فشرع لها الحجاب وأمرها به ،ونهاها عن إبداء زينتها أمام غير زوجها ومحارمها،
سداً لذرائع الفساد ،وحرصا على عفافها وطهرها ،وصيانة للمجتمع من االنحراف ،وقطعا لوساوس النفس
ونزعات الشيطان كي ال تطوف مفاسدها بالقلوب المؤمنة فتهبط بها إلى أسفل درك ،وتجني األمة االنحراف
والفساد.
ولقد حدث تقدم هائل في مجال جراحة التجميل وتم استخدام الميكروسكوب في إجراء الجراحات
الدقيقة جداً مثل جراحة زراعة األطراف بل ونقل جزء من الجسم إلى مكان آخر كل ذلك التقدم تم بعد أن
نجح الجراح في توصيل األوعية الدموية الدقيقة ومن هنا أصبح من الممكن عالج الوجه المشوه وبناء مرئي
جديد وعالج شلل الوجه النصفي بنقل وزرع األعصاب والمثير أن في كل ذلك يتم في عملية واحدة ،وقد
دخلت وسائل عالجية جديدة في مجال جراحة التجميل ،حيث استخدم شعاع الليزر في إزالة الوشم وتشوهات
الجلد .هذا بجانب استخدامها في عالج انفصال شبكة العين ،وعالج أورام الحنجرة (عبد الحسين بيرم،
 ،4891ص.)431
وقد توسعت عمليات التجميل بشكل الفت في القرن األخير ،وذلك بسبب الحروب والحوادث التي
تعرض لها اإلنسان حيث دفعت األطباء إلى بذل قصارى جهودهم في تذليل المشكالت الصحية التي يتعرض
لها اإلنسان ،والتي تحدث له أضرار وخاصة على صعيد المظهر الخارجي والداخلي ،وتشهد لوس أنجلوس
على اكبر جراحي التجميل وعيادات ومراكز التجميل في العالم وتمارس اليوم حمالت إعالمية ضخمة بغية
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الترويج للعمليات التجميلية وازدياد عدد األطباء الذين يمارسون العمليات التجميلية مع افتقارهم للخبرة
المطلوبة بل أصبح بمقدور أي شخص يحمل شهادة طب أن يروج أنه يقوم بأية عمليات تجميلية (محمد عبد
العزيز ،4893 ،ص.)144

مشكلة البحث:
يعد موضوع المرأة وقضاياها من أكثر الموضوعات تناوالً وطرحاً ،حتى أمسى سمة بارزة من
سمات هذا العصر ،الذي نجحت فيه وسائل اإلعالم والتقنية الحديثة باإلضافة إلى قنوات االتصال االجتماعي
من النشر والترويج لكل ما يهم ويتصل بالمرأة ويتناول أمورها وشؤونها المختلفة ،وعلى األخص جانبها
الحقوقي ،الذي ما فتأت المؤتمرات والمنظمات والمواثيق الدولية تغذيها وتؤزها أزاً لتخرجها إلى حيز
التنفيذ ،والتطبيق ،والممارسة الفعلية ،وانشغلت فئات كثيرة من النساء بهذه المطالب التي منها ما كان صوابا ً
وعادالً ،ومنها ما كان جائراً ومنافيا ً للشرع والفطرة والعقل ،وعلى رأس هذه المطالب المطالبة بالمساواة
الكاملة والمطلقة بين الرجل والمرأة أو ما يعرف بالجندر وهو :التماثل بين الرجل والمرأة في الحقوق
والواجبات والخصائص والوظائف (عالية محمد محمد تراب الخياط ،1142 ،ص.)231
هذه الدعوة المشبوهة خلف ستار حقوق المرأة والتي طالبوا لها بأمور كثيرة ومنها :المساواة
بالرجل في القوامة ،وتعدد األزواج ،والمساواة في الميراث ،والتشجيع على حرية العالقات الجنسية المحرمة
وتبريرها بالحريات الشخصية-بل واعتبارها من حقوق المرأة األساسية ،-وإلغاء األسرة التقليدية واستبدالها
بالالنمطية أو المتعددة األسر ...وغيرها مما تدعو إليه مقررات تلك المؤتمرات العالمية الخاصة بالمرأة،
كمؤتمرات اإلسكان ،ومؤتمرات التعليم العالي ،واالتفاقيات الدولية الخاصة لحماية حقوق اإلنسان ،وإزالة
كافة أشكال التميز ضد المرأة وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة التي
تسعى إلى دمار المرأة المسلمة ،والبيت المسلم ،والتي مازالت تتوالى مؤتمراتها جاهدة لتحقيق ذلك المخطط
(إكرام كمال عوضي المصري ،1141 ،ص.)42 ،41
وفي ضوء التقدم الحاصل في شتى ميادين الحياة ومن بينها الميداني الطبي وفي ضوء انتشار
العمليات والجراحات التجميلية كان من األهمية توضيح أحكام وضوابط هذه العمليات وهو ما يسعى البحث
الحالي.

أسئلة البحث:
 .4ما المقصود بالتداوي وضوابطه في اإلسالم؟
 .1ما حكم التداوي بالجراحة في اإلسالم؟
 .3ما مفهوم الجراحات التجميلية وأنواعها وأسباب انتشارها وشروط إجرائها؟
 .1ما أبرز صور الجراحات التجميلية التحسينية وحكمها في اإلسالم؟

أهداف البحث:
 .4تحديد المقصود بالتداوي وضوابطه في اإلسالم.
 .1بيان حكم التداوي بالجراحة في اإلسالم.
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 .3عرض مفهوم الجراحات التجميلية وأنواعها وأسباب انتشارها وشروط إجرائها.
 .1الكشف عن أبرز صور الجراحات التجميلية التحسينية وحكمها في اإلسالم.

أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من عدة اعتبارات يمكن إيجازها على النحو التالي:
 .4تزايد وانتشار الجراحات التجميلية مما يتطلب تحديد ضوابطها وشروط إجرائها في اإلسالم.
 .1استغالل بعض الجهات غير المتخصصة لبعض المستحدثات التكنولوجية في الترويج للجراحات
التجميلية وإجرائها مما تطلب وضع حد لمثل هذه الممارسات الخاطئة.
 .3تعدد حاالت الفشل التي صاحبت إجراء بعض الجراحات التجميلية بسبب فقدان بعض شروطها
وضوابطها.
 .1يمكن للبحث أن يكون مفيداً للمراكز الطبية والهيئات المسئولة عن إجراء الجراحات التجميلية من
خالل تعرف ضوابطها وشروط إجرائها.
 .2يمكن للبحث أن يكون مفيداً لألفراد الذين يرغبون في إجراء جراحات تجميلية من خالل تعرف
شروط وضوابط وصور هذه الجراحات.

منهج البحث:
استخدمت في البحث المنهج االستنباطي باستقراء آيات القرآن الكريم المتعلقة بالجراحات التجميلية
والتداوي وك ذلك األحاديث الواردة في السنة النبوية المطهرة بشأنها واستنباط األحكام والشروط والضوابط
المتعلقة بها ،باإلضافة لالستنباط كذلك من آراء العلماء المتخصصين والمفكرين المهتمين بالمجال.
الدراسات السابقة:
دراسة هيام سالم عبد الرضا ( :)1149هدفت بيان مسئولية الطبيب عن العمليات التجميلية ،وتكونت
من ثالثة مباحث ،المبحث األول :عن تعريف ألجراحه التجميلية و عن أنواع الجراحة التجميلية وذلك في
مطلبين :المطلب األول :تعريف الجراحة التجميلية ،المطلب الثاني :أنواع الجراحة التجميلية ،المبحث الثاني:
شروط الجراحة التجميلية ،وذلك في مطلبين :المطلب األول :شروط الجراحة التجميلية في القانون ،المطلب
الثاني :الشروط الجراحة التجميلية في الفقه اإلسالمي ،المبحث الثالث :المسؤولية المدنية للطبيب عن
عمليات التجميل ،وذلك في مطلبين :المطلب األول :المسؤولية التعاقدية للطبيب عن عمليات التجميل:
المطلب الثاني :المسؤولية التقصيرية للطبيب عن عمليات التجميل ،ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة
ما يلي :أنواع الجراحة التجميلية كانت كثيرة ومتنوعة ومن أهم أنواعها هي الجراحة التقويمية والجراحة
الترميمية والتعويضية وغيرها من هذه األنواع األخرى ،يجب على الطبيب التقييد بالشروط المنصوص
عليها في القانون والمنصوص عليها في القرارات اإلدارية التي نصت عليها وزارة الصحة ونقابة األطباء،
يجب على الطبيب أخذ الموافقة من وزارة الصحة أو مديرية الصحة في منطقة المستشفى على استئصال هذا
العضو وزرع بدالً عنه في عمليات التجميل وغيرها بعد عرض التحاليل أو الدراسات واالستشارات الطبية
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للمريض أو المتبرع ،على مديرية الصحة البت فيها على وجه السرعة المطلوبة ،تكون مسؤولية الطبيب
عقدية إذا وجد العقد الصحيح بين الطرفين وأن الضرر ينشأ عن اإلخالل بالعقد الطبي وأن هذه المسؤولية
تعوض سواء وجد اإلجرام كانت المعالجة على سبيل المجان بسبب الزمالة أو المجاملة أو عند إخالل أحد
الطرفين تتحول تلك المسؤولية إلى تقصيرية.
دراسة واصف عبد الوهاب البكري ( :)1144هدفت إلقاء الضوء على الحكم الشرعي في مسألة
علمية طبية حادثة وهي الخاليا الجذعية على وجه الخصوص ،لما لهذه المسألة من تأثيرات خطيرة على
المجتمع اإلنساني برمته ،حيث شغلت العلماء والباحثين ،في البحوث البيولوجية والتجريبية التطبيقية على
اإلنسان ،واألطباء ،وأصحاب االختصاص ،والرأي العام ،لذلك كان من واجب فقهاء اإلسالم التصدي لها في
ضوء النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء لوضعها في إطارها الشرعي· وهذا قبل حدوث الفراغ الفقهي
في هذه المسائل ،وقد تناولت عدة مسائل كانت على النحو التالي :تعريف الخاليا الجذعية ،مصادر الخاليا
الجذعية ،الحكم الشرعي في استخدام الخاليا الجذعية ،الصور الجائزة ،الصور المحرمة ،استخدام الخاليا
الجذعية التي تؤخذ من " األجنة البشرية" ،حكم استخدام األجنة الفائضة ،الضوابط الشرعية لجواز استخدام
الخاليا الجذعية.
دراسة مصطفى السباعي ( )1114بعنوان " المرأة بين الفقه والقانون " ،والتي تهدف إلى تناول
مبادئ اإلسالم المنظمة لشؤون المرأة وأحكامها مقارنة بأحكام قوانين األحوال الشخصية المطبقة في شأنها
ونقاط االلتقاء واالفتراق بينها ،فقد خلصت إلى أن الفقه اإلسالمي قد أنصف المرأة ،من حيث اعتبارها ذات
أهلية مالية مستقلة ،ومنحها حقوقها في الميراث والتملك وحرية التصرف واختيار الزوج واعتبار الكفاءة
شرطا ً في الزواج ،كما خلصت الدراسة إلى أن القوانين الوضعية في أحسن حاالتها لم تقدم للمرأة مزيداً على
ما قدمه الفقه اإلسالمي ممثالً لحكم هللا الذي هو الشريعة المتبعة.

المباحث والمطالب:
المبحث األول :التداوي وضوابطه في اإلسالم
المطلب األول :مفهوم الضوابط لغة واصطالحا
الضوابط لغة :جمع ضابط مأخوذ من الضبط الذي هو لزوم الشيء وحبسه ،والضبط :الحزم؛ وهو إحكام
ضبْطاً :أي حفظه بإحكام (ينظر :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن
ضبَطَهُ َ
الشيء وإتقانه ،ويقالَ :
منظور اإلفريقي ،4889 ،ص ،124محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،1112 ،ص ،941علي بن محمد السيد
الشريف الجرجاني ،د.ت ،ص.)448
الضوابط اصطالحا :قيل :هو"ما اختص بباب ،وقصد به نظم صور متشابهة (عبد الوهاب بن علي بن عبد
الكافي السبكي ،4884 ،ج ،4ص ." )44وقيل :هو "ما انتظم صوراً متشابهة في موضوع واحد ،غير
ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر" (يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ،4889 ،ص .)24والتعريف األول
أبلغ من التعريف الثاني؛ ألن التقيد بالباب أدق من التقيد بالموضوع بحسب اصطالح الفقهاء ،وداللة كلمة
الموضوع؛ فإنها قد تضيق وتتسع بحسب ما قد يندرج تحتها.

30

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

ومما يؤخذ على التعريف الثاني أيضاً :إيراده لجملة (غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر)؛ إذ ليس ذلك
مطرداً ،وااللتفات إلى المعنى الجامع المؤثر في (وصف الضابط) أظهر في إيجاد عالقة بين المعنى اللغوي
والمعنى االصطالحي .وقد تبين من التعريف اللغوي أن الضابط يطلق على لزوم الشيء وحبسه ،ويطلق
أيضا على الحزم ،وقد عرف ابن فارس الحزم بأنه :جودة الرأي؛ فالحاء ،والزاء ،والميم ،أص ٌل واحد :وهو
شد الشيء وجمعه ،وأال يكون مضطربا ً منتشراً (أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ،4848 ،ج،1
ص . )23وعليه ال يحسن إيراد هذه الجملة وإن كانت لبيان مسلك العلماء وصنيعهم في إيراد الضوابط؛ إذ إن
إيرادها مشك ٌل في التعريف ،وباعتبار ترادف الضوابط مع القواعد وتالزمهما عند اإلطالق يمكن أن تعرف
بأنها :القضايا الفقهية المتشابهة المنتظمة في باب واحد وهللا أعلم.
المطلب الثاني :قواعد التداوي وضوابطه:
الدواء مأمور به في اإلسالم ولكن بالضوابط التالية:
 )4أن يعتقد ال مريض أن الشافي هو هللا سبحانه وتعالى ،وأن أثر الدواء إنما هو بتقدير هللا ،وأن التداوي
والعالج ال ينفع وال يضر إال بقدر هللا تعالى ،قال تعالىَ ( :وإِ َذا َم ِرضْ ُ
ين) (سورة الشعراء ،اآلية:
ت فَهُ َو يَ ْش ِف ِ
)91
والتداوي ال يتعدى كونه أخذا ً باألسباب التي أودعها هللا في الكون ،ألنه ال يجوز اليأس من روح هللا أو
ح
القنوط من رحمته ،بل ينبغي بقاء األمل في الشفاء -بإذن هللا تعالى .-فقد قال جل جاللهَ ( :و َال تَيْأَسُوا ِم ْن َروْ ِ
ه
هللا إِ هال ْالقَوْ ُم ْال َكافِرُونَ )( .سورة يوسف ،اآلية)94 :
ح هِ
هللاِ إِنههُ َال يَ ْيئَسُ ِم ْن َروْ ِ
 )1على الطبيب معرفة األحكام الشرعية التي تتعلق باختصاصه ،ويندب له أن يُل ّم ببقية األحكام المتعلقة
بالصحة والمرض إجماال ،ألن هذه المعرفة تحميه وتحمي مرضاه من الوقوع في محظور ،كما أن هذه
المعرفة تنفعه ليستثمر ممارسته للطب في الدعوة إلى هللا تعالى (أحمد محمد كنعان ،1112 ،ص.)221
 )3أ ال يقدم الطبيب على ممارسة عمل ال يتقنه وال يعرفه ،ولم يتخصص فيه ،وذلك مثل أن يقوم طبيب
متخصص في األنف واألذن والحنجرة بعمل عملية جراحية دقيقة في القلب مثال ً ،فإنه سيجني على هذا
المريض حتما ً؛ ألنه ال يتقن مثل هذا العمل الذي له من هو متخصص به ،فإن الطبيب متى ما كان حاذقا ً
(محمد بن مكرم بن منظور ،4889 ،ج ،41ص )1أعطى الصنعة حقها ولم تجن يداه ،وكان مأذونا ً له من
جهة من يطبه ،فتولد عن فعله تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة ،فالضمان عليه اتفاقا ً (ينظر :يوسف بن
عبد البر النمري القرطبي ،1111 ،ج ،9ص ،21وشمس الدين محمد بن شهاب الرملي4111 ،هـ ،ج،9
ص.)32
أما إذا كان الطبيب مدعي للطب ،أو لم يؤذن له ،فإن عليه الضمان وعليه عقوبة تعزيرية بالحبس؛
ألن الطبيب الجاهل إذا تعاطي علم الطب ولم يتقدم له به معرفة ،فقد هجم بجهله على إتالف األنفس ،وأقدم
بالتهور على ما ال يعلمه ،فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان ،وهذا إجماع من أهل العلم (ينظر :منصور
بن يونس البهوتي4111 ،هـ ،ج ،1ص ،32وعبد الحميد الشرواني ،د.ت ،ج ،8ص ،448ومحمد بن
إسماعيل الصنعاني4348 ،هـ ،ج ،3ص ،121و يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ،1111 ،ج،9
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ص)21؛ لما روي عنه  أنه قال "من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن" (أبو داود سليمان بن
األشعث ،4889 ،رقم  ،1292و محمد بن يزيد ابن ماجة4382 ،هـ ،رقم .)3122
قوله :من تطبب ،ولم يقل من طب ،ألن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بكلفة وأنه
ليس من أهله؛ ولذا فإنه ال يجوز أن يستطب من ال يعرف حذقه (محمد بن مفلح المقدسي4144 ،هـ ،ج،1
ص.)139
وهذا ما أقره مجلس الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عمان) من -41
 48محرم  4112هـ ،الموافق  44 - 2آذار (مارس)  1111م.
ونصه ما يلي:
 الطب علم وفن متطو ر لنفع البشرية ،وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة هللا تعالى في أداء عمله ،وأنيؤدي واجبه بإخالص حسب األصول الفنية والعلمية.
 يكون الطبيب ضامنا ً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحاالت اآلتية :وذكر منها :إذا كان جاهال ًبالطب ،أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه (مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي ،العدد ،2ص.)4
 )1أن يجعل الطبيب عالجه وتدبيره دائرا ً على ستة أركان ،حفظ الصحة الموجودة ،ورد الصحة المفقودة بحسب
اإلمكان ،وإزالة العلة أو تقليلها بحسب اإلمكان ،واحتمال أدنى المفسدتين إلزالة أعظمهما ،وتفويت أدنى
المصلحتين لتحصيل أعظمهما ،فعلى هذه األصول الستة مدار العالج (شمس الدين محمد بن قيم الجوزية،
4141هـ ،ص.)421 ،424
 ) 2أال يقوم الطبيب بالكشف على المريض أو إجراء إي عمل طبي على المريض دون إذن ،ألن هللا سبحانه
وتعالى جعل لجسم اإلنسان حرمة فال يتعدى عليه حيا ً والميتا ً إال في ظروف خاصة ،مثل قتل النفس
والمرتد ،والزاني المحصن ،والمحارب.........الخ .وقد صح عنه  أنه قال" :كسر عظم الميت ككسره
حيا ً" (أحمد بن الحسين البيهقي4311 ،هـ ،ج ،1ص.)29
وعليه فإن عمل الطبيب في جسد المريض ال يصح إال إذا كان هناك إذن من المريض،
هللا قال قالت
هللا بن عبد ه ِ
و مما يدل على ضرورة إذن المريض واعتباره شرعا ً ،ما روى ُعبَ ْي ِد ه ِ
ق
يض ال هد َوا ِء فلما أَفَا َ
هللا  في َم َر ِ
عَائِ َشةُ لَ َد ْدنَا َرسُو َل ه ِ
ض ِه َو َج َع َل ي ُِشي ُر إِلَ ْينَا َال تَلُ ُّدو ِني قال فَقُ ْلنَا َك َرا ِهيَةُ ْال َم ِر ِ
هللا َ ال يَ ْبقَى ِم ْن ُك ْم أَ َح ٌد إال لُ هد وأنا أَ ْنظُ ُر
قال أَلَ ْم أَ ْنهَ ُك ْم أَ ْن تَلُ ُّدونِي قال قُ ْلنَا َك َرا ِهيَةٌ المريض لِل هد َوا ِء فقال رسول ه ِ
هاس فإنه لم يَ ْشهَ ْد ُك ْم (محمد بن إسماعيل البخاري4114 ،هـ ،ج ،2ص.)1214
إال ْال َعب َ
ومن شروط اإلذن الطبي أن يكون المأذون به مشروعًا ،فإن كان محر ًما ،فإنه ال اعتبار لهذا اإلذن؛
ألن اإلذن هنا ال يكون دافعًا للمفاسد بل جالبًا لها ،فينتفي الغرض الذي ألجله أبيح عمل الطبيب.
والمريض ليس له أن يأذن بأن يباشر الطبيب عليه شيئًا محر ًما ،فجسد اإلنسان ملك هلل تعالى ،كما قال
(هلل ُم ْل ُ
َي ٍء قَ ِديرٌ) (سورة المائدة ،اآلية .)411 :وال
ض َو َما فِي ِه هن َوهُ َو َعلَى ُكلِّ ش ْ
ك ال هس َما َوا ِ
تعالى ِ :ه ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
يحق ألح ٍد أن يتصرّف في ملك بما يحرمه مالكه.
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واإلذن المعتبر شرعا ً إما أن يكون إذنا ًمن المريض نفسه إذا كان تام األهلية فإنه هو الذي يقرر
قبول التداوي من عدمه ،وهو حق له وحده وال يملك أحدا ً االعتداء على هذا الحق ،ويكره إكراه المريض
على الدواء (محمد بن محمد الخطيب الشربيني شمس الدين ،1111 ،ج ،4ص.)118
وكل ما يدل على الرضا والموافقة يعتبر إذناًًً وإن لم يكن هناك نطقا ً باللسان؛ ألن كل ما يعبر عن
اإلرادة والقصد تعبيرا ً جازما ً يقوم مقام النطق باللسان ،إعماالً بالقاعدة الفقهية (األمور بمقاصدها) (ينظر:
جالل الدين عبد الرحمن السيوطي4113 ،ه ،ص ،4وزين العابدين إبراهيم بن نجيم المصري ،د.ت،
ص.)34
أما إذا كان المريض عديم األهلية ،أو ناقصا ً أعتبر إذن وليه حسب ترتيب الوالية الشرعية ،ووفقا ً
ألحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولي عليه ومصلحته ،ورفع األذى عنه (محمد بن
حسين الجيزاني ،1119 ،ج ،1ص ،)48أما إذا كان في عدم إذن ولي األمر إضرار بالمولي عليه ،فينتقل
الحق إلى غيره من األولياء ،ثم إلى ولي أمر المسلمين.
إال أن الحاالت التي تستدعي تدخال ً سريعا ً إلنقاذ حياة المريض ،أو إنقاذ عضو من أعضاء جسده،
ال ينتظر فيها حصول إذن الولي ،مثل المصابين في حوادث السير ،والكوارث ،فعلى الطبيب في مثل هذه
الحاالت إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على موافقة المريض أو وليه (أحمد محمد كنعان،
 ،1112ص.)49
كما أن لولي أمر المسلمين اإللزام بالتداوي في بعض الحاالت التي تقتضيها المصلحة العامة،
كاألمراض المعدية التي تهدد المجتمع بانتشار الوباء ،فللسلطات الصحية أن تجبر فردا ً أو جماعة من الناس
على العالج ،أو تعاطي وسيلة من وسائل الوقاية كالتحصين ،مادام في ذلك مصلحة مشروعة (أحمد محمد
كنعان ،1112 ،ص..)21
وهذا ما أقرة مجلس مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره السابع في جدة في المملكة العربية
السعودية (من  )41 - 4ذي القعدة  4141هـ ،الموافق  41 - 8أيار (مايو) .ونصه ما يلي:
أ  -يشترط إذن المريض للعالج إذا كان تام األهلية ،فإذا كان عديم األهلية أو ناقصا ً اعتبر إذن وليه حسب
ترتيب الوالية الشرعية ووفقا ً ألحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولى عليه ومصلحته ورفع
األذى عنه ،على أال يعتد بتصرف الولي في عدم اإلذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه ،وينتقل الحق إلى
غيره من األولياء ثم إلى ولي األمر.
ب  -لولي األمر اإللزام بالتداوي في بعض األحوال ،كاألمراض المعدية ،والتحصينات الوقائية.
ج  -في حاالت اإلسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر ال يتوقف العالج على اإلذن( ).مجلة
المجمع الفقهي اإلسالمي ،العدد السادس.)4484 / 3 ،
 )2أال يترتب على التداوي ارتكاب محظور شرعي وذلك يشمل أمران:
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األمر األول :أال يقوم الرجل بمعالجة المرأة ،وال تقوم المرأة بمعالجة الرجل ،ألن األصل أن يقوم

الرجل بعالج الرجل والمرأة بمعالجة المرأة ،وينبغي تجنب االختالط بين الرجال والنساء ما أمكن ذلك ،أما
إذا كان البد من قيام الرجل بمعالجة المرأة فإنه البد من مراعاة الضوابط التالية:
أ-

أال توجد امرأة يمكنها القيام بمعالجتها ،أو وجدت ولكنها ال تحسن.

ب -أن يخشى على المرأة الهالك ،أو حدوث البالء ،أو األلم الذي ال تحتمله إن لم تعالج.
ج -أال يكون الطبيب ذميا ً مع وجود الطبيب المسلم الذي يمكنه معالجة المسلمة.
د-

أن يؤمن الطبيب االفتتان بالمرأة التي يقوم بمعالجتها.

ه-

أن يكون الطبيب أمينا ً عند القيام بمعالجة المرأة األجنبية عنه ،فال يعدل إلى غير األمين مع وجود
األمين.

و-

أن يكون مع الطبيب والمريضة األجنبية عنه مانع خلوة ،كزوج المريضة ،أو محرمها من الرجال.

ز-

أال يكشف الطبيب من المرأة عند معالجتها إال مقدار الحاجة ،ويستر ما عداه من بدنها.

ح-

أن ينظر إلى الموضع الذي يداويه من جسد المرأة إن كان البد من النظر إليه ،وأن يكتفي بالنظر إن
كان يكفي ،وله أن يلمس موضع ا أللم إن كان البد من لمسه ،وعليه أن يغض بصره ما استطاع،
وال يمس غير الموضع المصاب من بدنها ،وأن يتقي هللا في ذلك.
وهذه األمور التي يجب مراعاتها عند قيام الطبيب بفحص النساء يجب أن تراعى أيضا ً عند الحاجة

لقيام الطبيبة بفحص الرجال.
وقد ورد في السنة ما يدل على قيام الرجال بمعالجة النساء ومن ذلك :عن َجا ِب ٍر رضي هللا عنه :أَ هن أُ هم
َسلَ َمةَ ا ْستَأْ َذن ْ
هللا  في ْال ِح َجا َم ِة فَأ َ َم َر النبي  أَبَا طَ ْيبَةَ أَ ْن يَحْ ُج َمهَا (مسلم بن الحجاج النيسابوري،
َت َرسُو َل ه ِ
4111هـ ،ج ،1ص.)4431
ت
كما ورد في السنة أيضا ً ما يدل على قيام بعض النساء بمعالجة الرجال ومن ذلك :عن الرُّ بَي ِِّع ِب ْن ِ
َاوي ْال َجرْ َحى َونَ ُر ُّد ْالقَ ْتلَى إلى ْال َم ِدينَ ِة (محمد بن إسماعيل البخاري،
ُم َع ِّو ٍذ قالت كنا مع النبي  نَ ْسقِي َونُد ِ
4114هـ ،ج.)4122 ،3
اريه ِة قالت َغ َزوْ ُ
ت أَ ْخلُفُهُ ْم في ِر َحالِ ِه ْم فَأَصْ نَ ُع لهم
هللا َ س ْب َع َغ َز َوا ٍ
َطيهةَ ْاألَ ْن َ
ت مع رسول ه ِ
وعن أُ ِّم ع ِ
ص ِ
ضى (مسلم بن الحجاج النيسابوري4111 ،هـ ،ج ،3ص.)4114
َاوي ْال َجرْ َحى َوأَقُو ُم على ْال َمرْ َ
الطه َعا َم َوأُد ِ


األمر الثاني :أال يترتب على التداوي كشف العورة ،أو النظر إليها إال عند الضرورة أو الحاجة

الملحة ،عمالً بالقاعدة الفقهية (المشقة تجلب التيسير) (صالح بن غانم السدالن ،4888 ،ص )142على أن
يكون بقدر الحاجة ،ودون تجاوز ،ويراعى في ذلك قاعدة (الضرورة تقدر بقدرها) (صالح بن غانم السدالن،
 ،4888ص.)494
وال يختلف الحكم إذا كانت المعالجة للمرأة امرأة مثلها ،وللرجل رج ٌل مثله؛ ألن العورة ال يباح كشفها
إال لمن أباح هللا الكشف له من زوج وملك يمين.
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اج ِه ْم أوْ َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُهُ ْم فَإِنههُ ْم َغ ْي ُر َملُو ِمينَ ) (سورة المؤمنون ،اآلية .)2 :فقد
قال تعالى( :إِ هال َعلَى أَ ْز َو ِ
تتساهل ب عض النساء في الكشف على العورة عند الطبيبة حتى وإن لم تكن هناك حاجة لذلك ،لذا أردت التنبيه
إلى هذا األمر.
أما إن كانت هناك ضرورة لكشف العورة ،فإنه يباح ذلك عمال ًبالقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح
المحظورات) (صالح بن غانم السدالن ،4888 ،ص )114ولكن بالضوابط التالية:
 أن تداوي النساء النساء ،والرجال الرجال؛ ألن نظر الجنس إلى الجنس أخف. إذا انتهى الطبيب أو الطبيبة من الفحص حرم عليهما النظر أو اللمس بعده إال لضرورة أخرى الحقة،وذلك عمالً بالقاعدة الفقهية (ما جاز لعذر بطل بزواله) (صالح بن غانم السدالن ،4888 ،ص.)194
أما إذا كان البد من مداواة الطبيب للمرأة والكشف على عورتها ،أو الطبيبة للرجل ،فال بد من مراعاة
الضوابط السابق ذكرها عند مداواة الرجل للمرأة.
وهذه الضوابط أقرها مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،
بروناي دار السالم من  4 -4محرم  4141هـ ،الموافق  14يونيو .4883
ونصه ما يلي( :األصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة.
-

وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة.

-

فإن لم يتوفر ذلك يقوم به طبيب مسلم.

-

وإن لم يتوفر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم.
على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وأال يزيد عن ذلك وأن

يغض الطرف قدر استطاعته ،وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية
الخلوة) (مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي ،العدد الثامن.)8 / 3 ،
 ) 4على الطبيب عند القيام بالعمليات الجراحية مراعاة حرمة المريض أثناء فقدانه الوعي ،ومن ذلك مراعاة
الضوابط الشرعية المتعلقة بالعورة والخلوة ،فإن على الجراح وبقية أعضاء الفريق الطبي أن يتجنبوا كشف
العورة إال بحدود الضرورة ،وأن يجري التعقيم وإعداد موضع العملية بحضور من يلزم وجوده فقط من
الفريق الطبي ،فإذا انتهى المسئول عن ذلك من عمله غطى جسم المريض ،واستدعى بقية الفريق ليقوم ك ٌل
منهم بالوظيفة الموكولة إليه،
ومن األنسب أن تجري هذه المرحلة من العمل الجراحي بواسطة طبيبة إن كانت العملية المرأة ،أما إن
كانت العملية لمريض فيحسن أن تجرى بواسطة طبيب؛ وذلك صيانة للعورات (صالح بن غانم السدالن،
 ،4888ص.)114
 ) 9على الطبيب عند معالجة المريض الموازنة بين المصالح والمفاسد ،إعماال ً للقاعدة الفقهية (درء المفاسد
أولى من جلب المصالح) (ينظر :صالح بن غانم السدالن ،4888 ،ص ،241وأحمد محمد الزرقا،4889 ،
ص.)112
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وال يخفى على عاقل أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس اإلنسان وغيره
محمود حسن ،وأن الفعل إذا تضمن مصلحة مجردة حصلناها ،وإن تضمن مفسدة مجردة درأناها ،وإن
تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه ،فإن ترجح أحد األمرين تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة فعلناه
امتثاال ً لقوله تعالى( :فَاتهقُوا ه
هللاَ َما ا ْستَطَ ْعتُ ْم) (سورة التغابن ،اآلية.)42 :
وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة وال نبالي بفوات
المصلحة (صالح بن غانم السدالن ،4888 ،ص.)242
ومن األمثلة على ترجح المفاسد على المصالح فقُدم درؤها ،قطع اليد المتآكلة حفاظا ً على الروح
إذا كان الغالب السالمة بقطعها (زين العابدين إبراهيم بن نجيم المصري ،د.ت ،ص.)84
وإذا تعارضت المصالح والمفاسد قُدم أعلى المصلحتين ،وارتكب أهون المفسدتين ،ومن ذلك جواز
شق البطن وإخراج الجنين الحي ،وذلك أن سالمة البطن من الشق مصلحة ،وسالمة الولد ووجوده حياً
مصلحة أكبر ،وأيضا ً  ،فشق البطن مفسدة ،وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبر،
فصار الشق أهون المفسدتين (محمد حسين الجيزاني ،1119 ،ج ،1ص.)143
 )8أن يحافظ الطبيب على أسرار المريض وال يفشيها ،والسر الطبي يشمل :جميع المعلومات التي اطلع
عليها الطبيب من مريضه ،سواء منها المعلومات المتعلقة بصحة المريض نفسه أو سيرته الذاتية (صالح بن
غانم السدالن ،4888 ،ص ،)224والتي اطلع عليها من خالل التشخيص أو من خالل متابعة تطورات
ال مرض ،وال يحق للطبيب أو أحد من الطاقم الطبي إفشاء شيء من هذه األسرار ألي شخص أو جهة أخرى
إال بإذن المريض نفسه أو ولي أمره (صالح بن غانم السدالن ،488 ،ص )923ويستثنى من وجوب كتمان
السر حاالت يجب فيها إفشاء السر ،وذلك عندما يكون في إفشائه درء مفسدة عن المجتمع ،أو درء مفسده عن
الفرد؛ ألن كتمان السر في هذه الحاالت يؤدي إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه ،كما أن هناك حاالت يجوز فيها
إفشاء السر إذا كان في إفشائه جلب مصلحة للمجتمع ،أو درء مفسدة عامة ،وذلك إعماالً للقاعدة الفقهية
(ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما) (ينظر :صالح بن غانم السدالن ،4888 ،ص ،214و وأحمد
محمد الزرقا ،4889 ،ص.)114
وهذا ما أقره مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،
بروناي دار السالم من  4 -4محرم  4141هـ ،الموافق  14يونيو 4883ونصه ما يلي:
 السر أمانة لدى من استودع حفظه ،التزاما ً بما جاءت به الشريعة اإلسالمية ،وهو ما تقتضي به
المروءة وآداب التعامل.
 األصل حظر إفشاء السر ،وإفشاؤه بدون مقتض معتبر موجب للمؤاخذة شرعا ً.


يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود اإلفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل
كالمهن الطبية.

 تستثنى م ن وجوب كتمان السر حاالت يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق إفشائه بالنسبة لصاحبه ،أو
يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه ،وهذه الحاالت على ضربين:
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أ  -حاالت يجب فيها إفشاء السر ،وهذه الحاالت نوعان:
 ما فيه درء مفسدة عن المجتمع.
 وما فيه درء مفسدة عن الفرد.
ب  -حاالت يجوز فيها إفشاء السر لما فيه:
 جلب مصلحة للمجتمع.
 أو درء مفسدة عامة.
وهذه الحاالت يجب االلتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين ،والنفس ،والعقل،
والنسل والمال (مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي ،العدد الثامن)42 / 3 ،
 )41أال يقدم الطبيب أحد في التزاحم على الحقوق إال بمرجح (زين العابدين إبراهيم بن نجيم المصري،
د.ت ،ص ، )321وهذا اإلجراء يراعيه الطبيب عند ازدحام المرضى ،وتعددهم؛ فإنه ال يقدم أحد إال بمرجح،
كسبقه في الحضور أو خطورة حالته ،وكذلك لو نقصت أجهزة اإلنعاش أو غسيل الكلى عن عدد المحتاجين
لها ،فال يسوغ التحكم في تقديم بعضهم أو مراعاة الهوى أو الرغبة ،بل ال يقدم أحد إال بمرجح شرعي.
 )44يجب على الطبيب االحتياط في باب الحرمة ومن ذلك:
 أال يصف الطبيب للمريض دواء ً محرما ً أو مستخرجا ً من محرم ،أو نجسا ً كالمخدرات واألدوية
المستخرجة من الخنزير ونحوه.
 وأال يصف له أيضا ً دوا ًء يؤدي إلى نتائج محرمة ،كاألدوية المجهضة وغيرها إال إذا كانت هناك
دواع شرعية معتبرة تبرر وصف هذه األدوية ،ويشترط في هذه األحوال أن يستعمل الدواء بقدر
الحاجة ودون تجاوز عمالً بالقاعدة الفقهية (الضرورات تقدر بقدرها).
 أال يقدم الطبيب على تسهيل موت المريض بوصف األدوية المهلكة وهو ما يسمى (بموت الرحمة)،
وذلك مثل أن يتخذ الطبيب إجراء فعاال ً يودي بحياة المريض المصاب بالسرطان (مثال ً) ،والذي
يعاني من األلم وسيتعصي عالجه ،وذلك بإعطائه جرعة عالية من دواء قاتل لأللم يوقف تنفسه وينهي
حياته ،و إن كان ذلك بطلب أو إذن من المريض؛ ألنه إعانة على االنتحار ،واالنتحار ممنوع في
اإلسالم ،وقد وردت أحاديث كثيرة فيها وعيد شديد لصاحبها بالخلود في النار (محمد علي البار،
 ،4882ص.)414
ومن ذلك ما روى أبو هُ َر ْي َرةَ رضي هللا عنه عن النبي  قال( :من تَ َر هدى من َجبَ ٍل فَقَتَ َل نَ ْف َسهُ فَهُ َو
َار َجهَنه َم
َار َجهَنه َم يَتَ َر هدى فيه خَالِدًا ُم َخلهدًا فيها أَبَدًا َو َم ْن تَ َحسهى ُس ّمًا فَقَتَ َل نَ ْف َسهُ فَ ُس ُّمهُ في يَ ِد ِه يَتَ َحسهاهُ في ن ِ
في ن ِ
خَا ِلدًا ُم َخلهدًا فيها أَبَدًا َو َم ْن قَتَ َل نَ ْف َسهُ ِب َح ِدي َد ٍة فَ َح ِدي َدتُهُ في يَ ِد ِه يَ َجأ ُ بها في بَ ْ
َار َجهَنه َم خَا ِلدًا ُم َخلهدًا فيها
ط ِن ِه في ن ِ
أَبَدًا) (محمد بن إسماعيل البخاري4114 ،هـ ،ج.)1448 ،2
بل على الطبيب أن يقوي من عزيمة المريض وإيمانه مهما كان األمل في شفائه ضعيفا ً أو ميئوسا ً
منه.
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وهذا ما أقرة مجلس مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره السابع في جدة في المملكة العربية
السعودية من  41 - 4ذي القعدة  4141هـ ،الموافق  41 - 8أيار (مايو)  4881م.
ونصه ما يلي:
مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد هللا عز وجل ،وأن التداوي والعالج أخذ باألسباب
التي أود عها هللا تعالى في الكون ،وأنه ال يجوز اليأس من روح هللا تعالى أو القنوط من رحمته ،بل ينبغي
بقاء األمل في الشفاء بإذن هللا.
وعلى األطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض ،والدأب في رعايته وتخفيف آالمه النفسية
والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه.
إن ما يعتبر حالة ميئوسا ً من عالجها هو بحسب تقدير األطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل
زمان ومكان وتبعا ً لظروف المرضى (مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي ،العدد السادس.)4484 / 3 ،
 )41التدرج في التداوي:
على الطبيب أن يعالج باألسهل فاألسهل ،فال ينتقل من العالج بالغذاء إلى الدواء ،إال عند تعذره،
وال ينتقل إلى الدواء المركب ،إال عند تعذر الدواء البسيط ،وال ينتقل إلى العمل الجراحي إال عند تعذر العالج
بالدواء ،فهذا التدرج يدل على مهارة الطبيب ،وهذا ما ذكره ابن القيم حيث قال( :ومن حذق الطبيب أنه حيث
أمكن التدبير باألسهل فال ي عدل إلى األصعب ،ويتدرج من األضعف إلى األقوى ،إال أن يخاف فوات القوة
حينئذ فيجب أن يبتدئ باألقوى) (شمس الدين محمد بن القيم الجوزية ،4881 ،ص.)423 ،421
المطلب الثالث :التداوي بالجراحة وحكمه
تعريف الجراحة :في اللغة :مأخوذة من الجرح .يقال جرحه جرحا ً إذا أثر فيه بالسالح والجمع جراح،
وتجمع على جراحات أيضا ً (محمد بن مكرم بن منظور ،4889 ،ج ،1ص.)111
واصطالحا :هي صناعة ينظر بها في تصريف أحوال البدن من جهة ما يعرض لظاهره من أنواع
التفرق في مواضع مخصوصة وما يلزمه (موفق الدين يعقوب بن إسحاق الكركي ،د.ت ،ج ،4ص.)2 ،1
وقي ل :هي فن من فنون الطب يعالج األمراض باالستئصال أو اإلصالح أو الزراعة أو غيرها من
الطرق التي تعتمد كلها على الجرح والشق والخياطة (أحمد محمد كنعان ،1112 ،ص.)131
الدليل على جواز الجراحة من الكتاب والسنة:
ك َكتَ ْبنَا َعلَى بَ ِني إِ ْس َرا ِئي َل أَنههُ َم ْن قَتَ َل
استدل للتداوي بالجراحة من الكتاب بقوله تعالىِ ( :م ْن أَجْ ِل َذ ِل َ
اس َج ِميعًا) (سورة
اس َج ِميعًا َو َم ْن أَحْ يَاهَا فَ َكأَنه َما أَحْ يَا النه َ
ض فَ َكأَنه َما قَتَ َل النه َ
نَ ْفسًا بِ َغي ِْر نَ ْف ٍ
س أَوْ فَ َسا ٍد فِي ْاألَرْ ِ
المائدة ،اآلية .)31 :ووجه الداللة من اآلية :إذا لم تكن اآلية الكريمة تدل صراحة على التداوي بالجراحة
والعقاقير ،فإنها تدل على ذلك ضمنيا ً ،حيث إن هللا جل وعال امتدح من سعى في إحياء النفس وإنقاذها من
الهالك ،ومعلوم أن الجراحة الطبية تنظم في كثير من صورها إنقاذ النفس المحرمة من الهالك المحقق
(محمد الشنقيطي4142 ،هـ ،ص .)24فتشملها اآلية الكريمة.
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قال األلوسي ـ رحمه هللا ـ في تفسيره[ ،ومن أحياها] أي تسبب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ما
ذكر من القتل والفساد ،إما بنهي قاتلها عن قتلها ،أو استنقاذها من سائر أسباب الهلكة بوجه من الوجوه
(شهاب الدين األلوسي ،د.ت ،ج ،2ص.)449
وقال البيضاوي في تفسير قوله [ومن أحياها] أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن قتل أو
استنقاذ من بعض أسباب الهلكة فكأنما فعل ذلك جميعا ً (ناصر الدين البيضاوي ،د.ت ،ج ،4ص.)348
واستدل للتداوي بالجراحة من السنة بأحاديث كثيرة تدل صراحة على جواز الجراحة ومشروعيتها منها.
حديث جابر بن عبد هللا قال :سمعت النبي  يقول ( :إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة
عسل ،أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي) (محمد بن إسماعيل البخاري4114 ،هـ ،ج،1
 ،44ومسلم بن الحجاج النيسابوري4111 ،هـ ،ج.)4941 ،1
وحديث ابن عباس :أن النبي ( :احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط) (محمد بن إسماعيل
البخاري4114 ،هـ ،ج ،2 ،1ومسلم بن الحجاج النيسابوري4111 ،هـ ،ج.)482 ،1
وهذه األحاديث تدل على مشروعية التداوي بالحجامة وفعلها ،والحجامة تقوم على شق موضع
معين من الجسم وشرطه ،لمص الدم الفاسد واستخراجه ،فتعتبر أصالً في جواز شق البدن واستخراج الشيء
الفاسد من داخله ،سواء أكان عضواً أو كيسا ً مائياً ،أو ورما ً أو غير ذلك ،وتعتبر الحجامة في الوقت الحاضر
نوع من الجراحة الطبية الصغرى حيث يجري استعمالها في عالج التطورات االلتهابية المختلفة في الدم،
فتساعد على نقص ضيق التنفس واآلالم بتأثيرها على التطورات االلتهابية ،وأغراض الردود في الرئتين
(رضوان بابولي ،د.ت ،ص.)11
كما بين النبي  بإقراره أن قطع العرق وكيه ضرب من العالج الجراحي لما روى مسلم في
صحيحه من حديث جابر ـ رضي هللا عنه ـ قال( :بعث رسول هللا  إلى أبي بن كعب طبيبا ً فقطع منه عرقاً
ثم كواه عليه) (مسلم بن الحجاج النيسابوري4111 ،هـ ،ج ،)14 ،1وقطع العرق ضرب من العالج
الجراحي ،وهو مستخدم في الجراحة الطبية الحديثة ،حيث يتم قطع موضع من العروق في حالة انسدادها أو
وجود آفة تستدعي قطع جزء منها.
ومن أمث لة ذلك ما يحدث في جراحة القلب ،حيث يتم عالج االنسدادات الشريانية المزمنة مثل
[تصلب الشرايين] ،والخثار الشرياني الحاد ،والناسور الشرياني الوريدي الحاد بالجراحة (سامي القباني،
د.ت ،ص.)82
وكما يكون التداوي بقطع العروق ،يكون بقفل األوعية الدموية النازفة بطريق من الطرق مثل الكي
أو الضغط عليها بأنبوب معين كما في نزيف المريء (محمد علي البار ،د.ت ،ص.)11
عمل الصحابة والتابعين وأقوال بعض الفقهاء:
بالتتبع لما وقع للصحابة والتابعين ـ رضوان هللا عليهم ـ وبالنظر في أقوال بعض الفقهاء نجد أنها
تدل على مشروعية التدخل الجراحي ،طالما أن ذلك يؤدي إلى إنقاذ النفوس من الهالك.
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قال اإلمام ابن رشد الجد ـ رحمه هللا ـ ال اختالف أعلمه في أن التداوي ـ بما عدا الكي ـ بالحجامة
وقطع العروق وأخذ الدواء مباح في الشريعة غير محظور (ابن رشد ،د.ت ،ج ،3ص.)122
وقد روى صاحب حلية األولياء :ما وقع لإلمام التابعي الجليل عروة بن الزبير بن العوام ـ رحمه
هللا تعالى ـ.
روى أبو نعيم بسنده عن الزهري قال :وقعت في رجل عروة األكلة ،قال :فصعدت إلى ساقه فبعث
إليه الوليد ـ الخليفة األموي ـ األطباء ،فقالوا :ليس دواء إال القطع :قال فقطعت ،فما تضور وجهه] (الحافظ
أبو نعيم األصبهاني ،د.ت ،ج ،1ص.)448
وقد أباحت الشريعة اإلسالمية التداوي بالجراحة لتحقيق مصلحة مشروعة ،فأجازت قطع السلعة
المخوفـة ـ وهو ما يعرف اآلن بالكيس الدهني ـ الذي هو عبارة عن قطعت لحم زائدة من الجسم،
والعضو الذي به أكلة ،وأباحت بعض العمليات الجراحية كالفصد ،وقطع العروق لجلب الراحة
ورفع المضار (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي ،4842 ،ج.)12 ،1
األثر الفقهي المترتب على العالج بالجراحة:
إذا عجز من أجريت له عملية جراحية عن القيام في الصالة صلى جالسا ،لما روي عن عمران بن
حصين قال" :كانت بي بواسير ،فسألت النبي  عن الصالة؟ فقال :صل قائماً ،فإن لم تستطع فقاعداً ،فإن لم
تستطع فعلى جنب" (محمد بن إسماعيل البخاري4114 ،هـ ،رقم .)444
فالمصلي إذا عجز عن القيام في الصالة لمرض ،صلى جالسا ،وكذلك ما لو خاف راكب سفينة
غرقا أو دوران رأس يصلي من قعود ،وال إعادة عليه ،ومن كان به سلس بول لو قام سال بوله ولو قعد لم
يسل فإنه يصلي من قعود على األصح بال إعادة ،وكذا لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء .إن صليت مستلقيا
أمكن مداوتك فله ترك القيام على األصح (محي الدين يحيى بن شرف النووي ،د.ت ،ج ،4ص.)134
القاعدة الفقهية للتداوي بالجراحة:
أسس الفقهاء التداوي بالجراحة على القاعدة الفقهية وهي :ارتكاب أخف الضررين إلزالة أعظمهما
(ينظر :عبد العزيز محمد عبد العزيز عزام ،1112 ،ص ،481ونصر فريد محمد واصل،1113 ،
ص.)412
فالجراحة ضرر واعتداء على جسم اإلنسان ،واإلسالم ينهي عن الضرر إال إذا كان هذا الضرر
يعد سببا ً في دفع ضرر أكبر ،فيباح ارتكاب أهون الضررين إلزالة أعظمهما.
ولذا قال العز بن عبد السالم :المصالح ضربان :أحدهما .حقيقي وهو األفراح واللذات .والثاني:
مجازي وهو أسبابها ،وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح ال لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية
المصالح .وذلك كقطع األيدي المتآكلة حفظا ً لألرواح (عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم4884 ،ـ ،ج،4
ص.)41
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المبحث الثاني :مفهوم الجراحات التجميلية وأنواعها وأسباب انتشارها وشروط إجرائها
المطلب األول :المفهوم اللغوي واالصطالحي للجراحات التجميلية
التعريف اللغوي للجراحات التجميلية:
معنى الجراحة لغة :وهي بكسر الجيم مأخوذة من الجرح الذي أخذ من الفعل الثالثي المجرد(جرح) جمعها
(جراحات) (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي ،4889 ،ص)133
والجرّاح والج ّراح ّي :الذي يعالج الجراح ومهنته الجراحة أي :اختصاصه وتقول العامة :جرائح للمفرد
وجرائحية للجمع (أبو عبد الرحمن بن احمد الفراهيدي ،4899 ،ج ،3ص.)44
ويقال :الجراحي والجرائحي والعملية الجراحية وردت في اللغة أيضا (جرح)كسمع من باب علم
لمن أصابته الجراحة (المعلم بطرس البستاني ،4941 ،ص.)134
ثانيا  /معنى التجميل لغة :هو مصدر الفعل الثالثي المزيد فيه(جمل)بتضعيف عينه ،ومجرده (جمل) بضم
العين وقد تكسر فيقال :جمل الرجل يجمل جماال فهو جميل ،والمرأة جميلة وجمالء وكذلك مصدر من الفعل
جمل ،الجيم ،والميم ،والالم :أصالن أحدهما :تجمع وعظم الخلق ،واآلخر حسن :وهو ضد القبح (طاهر
أحمد الزاوي ،4848 ،ص ،)188أما التزيين فيدل على ما هو مكتسب مما يزيد الجمال ويظهره (محمد بن
أبي بكر عبد القادر الرازي ،4892 ،ص.)141
التعريف االصطالحي للجراحات التجميلية:
العمليات التجميلية يراد بها :مجموعة العمليات التي تتعلق بالشكل والتي يكون الغرض منها عالج
عيوب طبيعية أو مكتسبة في ظاهرة الجسم البشري ،أي هي تلك الجراحة التي تعني بتحسين (تعديل شكل)
جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة ،أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر من نقص أو تلف أو
تشوبه وأيضا ً يكون الغرض منها تجميلي هي استعادة التناسق والتوازن لجزء من أجزاء الجسم عن طريق
استعادة مقاييس الجمال المناسبة (محمد هيثم الخياط ،1111 ،ص.)134
وعرفت كذلك بأنها :فن من فنون الجراحة يرمى إلى تصحيح التشوهات الخلقية ،أو الناجمة عن
الحوادث المختلفة .وتؤدي إلى إصالح أو إعادة تشكيل أجزاء معطوبة من الجسم (عبد الحسين بيرم،4891 ،
ص.)124
وذهب البعض إلى تعريف الجراحة التجميلية أو جراحة الترف أو جراحة الشكل بأنها الجراحة
التي ال يكون الغرض منها عالج مرض عن طريق التداخل الجراحي ،بل إزالة تشويه حدث في جسم
المريض بفعل مكتسب ،أو خلقي،
أو وظيفي فاألعمال الطبية التجميلية ال يقصد منها المعالجة دائما ً وإنما أيضا ً إزالة تشويه في الجسم
ومن الطبيعي ويدخل ضمن هذه األعمال إزالة العيوب البدنية الحادثة من الوالدة والعيوب الطارئة ألي سبب
كان سواء كان ألغراض عالجية أم ألجل الظهور بمظهر جميل (سمير اورفلي ،4891 ،ص.)34

41

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

إن العيوب التي تبدو على الجسم البشري فقد تكون ظاهرة كعيوب الوجه واليدين والرأس حيث
يمكن مالحظتها من اآلخرين أو تكون غير ظاهرة كالحروق على البطن أو الظهر وغيرها حيث هذه العيوب
ال تبدو للعيان إال في ظروف خلع المالبس.
إن جانبا ً من الفقه المدني يرى أنه من الصعب وضع الحدود الفنية الفاصلة بين األعمال الطبية التي
يقصد منها الشفاء ،وبين األعمال الطبية التجميلية التي ال يقصد منها الشفاء وإنما تحسين الشكل الجمالي
لإلنسان ،لذلك ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول _بأن الجراحة العالجية هدفها عالج عيب أصلي،
كالتشوهات الوالدية ،وان الجراحة التجميلية تهدف إلى عالج عيب مكتسب حاصل بفعل حرب أو الكوارث
أو حوادث السيارات وغيرها (أحمد محمد ،1111 ،ص .)112إال أن هذا الرأي لم يلق قبوالً لدى الكثير مما
دفع البعض إلى القول بأن الجراحة العالجية تهدف إلى إصالح العيوب األصلية والمكتسبة وأنها تأتي طبيعيا ً
مع تقدم اإلنسان في العمر ،كتهدل الفك مثالً (سمير اورفلي ،4891 ،ص..)21
وفي اصطالح الفقه القانوني هنالك العديد من التعاريف حيث عرف بعض القانونيين عمليات
الجراحة التجميلية :بأنها مجموعة العمليات التي تتعلق بالشكل ،والتي يكون الغرض منها عالج عيوب
طبيعية أو مكتسبة في ظاهر الجسم البشري ،وتؤثر في القيمة وقد الشخصية أو االجتماعية للفرد (محمد عبد
العزيز ،4893 ،ص ،)121وهذا التعريف ال يتعرض لعمليات التجميلية التي يكون الهدف منها التغيير
لمجرد الرغبة في ذلك.
وعرفها البعض اآلخر :بأنها جراحات تهدف إلى إصالح األعضاء ،أو استبدال أعضاء محل أخرى
فقدت ،أو نتيجة عيوب خلقية ولد بها اإلنسان وهذا التعريف غير شامل (منذر الفضل ،4881 ،ص.)2
وعرفها آخر بأنها :عبارة عن عمليات جراحية يراد منها :إما عالج عيوب خلقية أو عيوب حادثة
من جراء حروب أو حرائق تتسبب في إيالم صاحبها بدنيا أو نفسية ،وإما تحسين شيء في الخلقة بحثا ً عن
جوانب من الجمال أكثر مما هو موجود (أحمد محمد كنعان ،1112 ،ص .)131وهذا التعريف أكثر شموال
من التعريفات السابقة ،وهو الذي يقترب من واقع الحال مما يجري اليوم من عمليات جراحة تجميلية.
يتضح من خالل التعاريف السابقة أنها متقاربة المدلول ظاهرة المعنى وهي تدل على أن العمليات
التجميلية مجموعة أعمال يقوم بها طبيب مختص تتعلق بتحسين الشكل سواء كان يرافقه إصالح خلل في
وظيفة العضو أو ال وسواء كان التحسين لتشوه خلقي أو ناتج عن حادث ،أو لتغيير مظهر وسواء تتم بعملية
جراحية فتسمى عمليات الجراحة التجميلية أو سواء تتم عن طريق ما يسمى بصناعة التجميل حيث ال تدخل
الجراحة عنصر فيها ونحن نتفق مع الرأي الذي يرى بأن هي عمليات تعالج العيوب لخلقية والمكتسبة بحثا ً
عن جوانب الجمال باإلضافة إلى غرض العالج.
المطلب الثاني :أنواع الجراحات التجميلية
يمكن تناول أنواع الجراحات التجميلية على النحو التالي:
 .4الجراحة التجميلية التقويمية :هي جراحة التجميل بمعناها الدقيق وبالتالي فهي التي ينصرف إليها
القصد عند إطالق مصطلح (جراحه التجميل)  chirurgie esthetiymبصفة مجردة و تهدف هذه
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الجراحة إلى إصالح أو تقويم التشوهات أو العيوب البسيطة سواء كانت خلقية يولد بها الشخص
كعيوب األنف أو كانت مكتسبة تلحق بالشخص نتيجة تقدمه بالعمر وحدوث تغيرات على مالمحه
تفقدها صفاتها الجمالية كالترهالت والتجاعيد ،أو نتيجة لما يتعرض له من جروح أو عمليات جراحيه
تترك ندوبا على جسمه وتكون الغاية األساسية و المباشرة في تلك الجراحة تجميل الشكل أو تحسينه
ولذلك أيضا ً الجراحة الجمالية أو الجراحة التحسينية وهذه الجراحة أكثر انتشارا في العصر الحديث ألن
الناس في هذا العصر خاصة النساء ،لم يعودوا يقبلون التعايش بعيوبهم الشكلية كما كان الحال عادة في
الماضي وإنما تولدت رغبة لديهم جامحة في التخلص من هذه العيوب و الحصول على شكل جميل أو
مقبول على األقل من اآلخرين (أحمد محمود سعد ،4893 ،ص.)4112
كما أنها تعني العمليات التي ال داعي إلجرائها سوى رغبة المريض فيها ،فهي عمليات تهدف إلى
تحسين المظهر ال لوجود عيب أو تشوه،
بل لتحقيق منظر أحسن وأجمل أو إلزالة مظاهر الشيخوخة ومن أمثلة هذه العمليات إزالة الشعر أو
زرعه وتقشير البشرة ،أو شد الجبينين ورفع الحاجبين وحقن الدهون أو شفطها وعمليات تجميل األنف
تصغيرا أو تكبيرا وغيرها من أنواع العمليات التجميلية التي يجمعها أنها ال دافع لها سوى انزعاج المريض
من مظهره ورغبته في إصالحه إلى مستوى مقبول لرغبته (زينة غانم يونس العبيدي ،1114 ،ص.)424
 .2جراحة التجميل الترميمية أو التعويضية:
تعد أهم الجراحات ألنها تعالج التشوهات سواء كانت خلقية أو ناتجة عن حروق أو حوادث وهي
عمليات البد من إجرائها ،لوجود عيب يؤثر على الصحة ،أو لوجود تشوه غير معتاد في خلقة اإلنسان
المعهودة ومن أمثلة هذه العمليات :العمليات التي تجري إلزالة العيوب التالية الشفة األرنبية (الشق الشفي)
والشق الحلقي ،والتصاق أصابع اليد أو الرجل وإزالة الوشم والوحمات والندبات وإعادة تشكيل األذن،
وإصالح مجرى البول عند األطفال وإصالح الرحم أو تصحيح الحاجز األنفي أو األنف المصاب بتشوه
وعمليات تشوه الجلد بسبب الحروق أو اآلالت القاطعة ،وتصحيح كسور الوجه (بسبب الحوادث) وغيرها
من العيوب التي يجمعها ويضبطها أن لها دافعا صحيا أو أنها إلصالح تشوه حادث أو عيب يخالف أصل
خلقة اإلنسان أو صورته المعهودة (منير رياض حنا ،1112 ،ص)21
وهي الجراحة التي تهدف إلى إصالح التشوهات الشديدة الخلقية منها المكتسبة التي تقبح شكل
الجسم و تؤثر على أدائه الوظيفي وذلك بتصليح األجزاء المشوهة من الجسم وترميمها أو تعويضها عما تلف
أو فقد منها بغية أعادتها إلى وضعها الطبيعي من الناحية الوظيفية أو الشكلية بصوره تقريبية وبالتالي هذه
الجراحة قد تعيد بناء الجزء المشوه أو تكمله و لذلك ألنها تسمى أيضا بجراحه إعادة البناء أو الجراحة
التكميلية ورغم أن هذه الجراحة تسعى في النهاية إلى تجميل الشكل من كأنها تواجه عادة تشوهات خطيرة ال
يمكن تحملها مما جعل قصد العالج ملحوظا فيها.
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المطلب الثالث :أسباب انتشار الجراحات التجميلية
تعود أسباب لجوء الناس للجراحة التجميلية إلى ضعف الوازع الديني ،وثقافة القنوات الفضائية،
والتأثر بالغير وبالذات بالمشاهير على مستوى العالم ،وضعف الثقة بالنفس ،وإغراءات عيادات التجميل،
والفراغ ،وحب الثناء والمدح ،والرفاهية المفرطة ،ووجود المادة ،وندرة الطموحات.
ويقول الدكتور كيلي ميلر ،عضو الجمعية األمريكية لجراحي التجميل :إن البرامج الرسمية التي
تروج للجراحات التجميلية تقدم أماالً زائفة؛ إنها تثير توقعات مبالغا ً فيها بشكل ال يصدق بالنسبة لإلنسان
العادي" (تيسير حسون.)31 ،1118 ،
ومن األسباب طلب زيادة الثقة بالنفس والقدرة على اإلنتاج ،لكن الثابت من المشاهدة أن عمليات
التجميل ال تغيِّر من شخصية اإلنسان تغيي ًرا ملحوظًا ،وأن العجز عن بلوغ هدف معين في الحياة ال يتوقف
كثي ًرا على مظهر الشخص ،فالمشكلة في ذلك أعمق كثي ًرا مما يبدو من ظواهر هذه األمور (سمير اورفلي،
 ،4891ص.)411
ضا من أسباب انتشار جراحة التجميل ؛ الترف ،وحب الثناء ،والتفكير السطحي ،والتأثر بالثقافة
وأي َ
الغربية ،ه
إن مقاربة عمليات التجميل مسألة مركبة وأن ظاهرة اللجوء إلى عيادات التجميل في مجتمعاتنا
حديثة العهد نوعا ً ما ،فهي من النهاحية االجتماعية واالقتصادية تنطوي على ترف يركز على الشكل او
المظهر كمسألة جوهرية ،ويعكس ذلك محاولة للتشبه بما تقدمة الثقافة الغربية والبروز االجتماعي من خالل
الشكل الخارجي ،الذي يعني الجمال وإلغاء كافة األبعاد األخرى لإلنسان كجوهر ينطوي على قيم وأخالق
و ُمثُل ،ولذلك أيضا ً بعداً نفسيا ً غاية في األهمية فهناك اضطرابات نفسية تتعلق بصورة ال هشخص ونظرته إلي
هذه الصورة ،ويبدأ ذلك بالنُّفور غير المنطقي أو االنشغال المفرط بأحد المالمح دون غيره.
كما أن جراحة التجميل قد تطورت في السنوات األخيرة ألسباب عديدة من أهمها الدراسة الجينية
التطورية التي ساعدت على نتائج مشجعة عند ترميم التشوهات الجنينية الوالدية ،وكذلك الدراسة
الطوبوغرافية للجسم وخاصة الدراسات الحديثة للخطوط الطبيعية الموجودة في الجلد وأيضا ً استكشاف
المجاهر الجراحية التي تتيح للجراح رؤية مكبرة جداً ،وإمكانية إجراء عمليات دقيقة جدالً (أنور أبو بكر
هواني الجاف ،1141 ،ص.)99
وكذلك استخدام اللدائن الصناعية السيالستيك والسيليكون وغيرها ،وأيضا زرع األعضاء كليا أو
جزئيا وزرع األطراف واألصابع المبتورة ،والجراحة الوعائية المجهرية ،وكذلك المؤتمرات والندوات
عالميا ً ودوليا ً ومحليا ً بين جراحي التجميل واألطباء سنويا والتعاون المستمر في مختلف المجاالت (محمود
ذياب ،4841 ،ص)429
المطلب الرابع :شروط الجراحات التجميلية
إلجراء الجراحات التجميلية ينبغي توفر بعض الشروط منها ما يلي:
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الشرط األول :قيام اإلذن الشرعي
ويعلم اإلذن الشرعي بورود النص فيه أو بالقياس علي منصوص عليه أو باعتبار المصلحة أو بعدم ورود
النهي فال يجوز للمريض أن يطلب عمل الجراحة وال للطبيب أن يجيب إال إذا كانت سلك الجراحة المطلوبة
مأذونا ً بها شرعا إذ أن جسد اإلنسان هو ملك هلل تعالى وال يجوز لإلنسان أن يأذن بالتصرف فيه وأن يقوم
غيره بذلك التصرف دون إذن المالك الحقيقي بفعل ذلك الشيء المأذون به ،وقد أذنت الشريعة اإلسالمية
بالقيام بعمليات التجميل و منها على سبيل المثال الجراحة التجميلية الحاجبة لعيوب في جسد اإلنسان (جاسم
علي سالم الشامس4113 ،هـ ،ص.)49
ويطلق اإلذن في عرف أهل اللغة على معان عدة ،منها :اإلباحة (أي إباحة ما كان ممنوعا قبله من
قول أو فعل) ،فيقال :أذن له في الشيء إذناً :أباحه له ،واستأذنه :طلب منه اإلذن ،كما يطلق علي اإلعالم،
اإل ْذنَ (ينظر :محمد بن مكرم بن
وآذنني :فيقال :آذنني :أعلمني ،وفعله بإذني أي بعلمي ،وا ْستَأْ َذنَه :طَلَب منه ِ
منظور ،د.ت ،ج ،41ص ،43و محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ،4892 ،ص ،)2وهذان اإلطالقان
وغيرهما يفضيان إلى معنى واحد ،وهو الرضا وإباحة التصرف من اآلذن للمأذون له.
وعرفه بعض الفقهاء بأنـــــه " :اإلعالم بإجازة الشيء " ،كما عرف بأنـــــه" :إباحة التصرف"
(زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف ،المناوي ،4881 ،ج ،4ص.)14
ويمكن تعريف اإلذن الطبي بأنه عبارة عن :التعبير عن الرضا باتخاذ ما يكون مناسبا إلجراء
الفحوص الالزمة للبحث عن الداء والوقوف على حقيقته ،واتخاذ ما من شأنه البرء منه ،سواء كان بأدوية أو
معالجة جراحية.
وإذا اعتبر اإلذن الطبي عقدا وفقا للمفهوم العام للفظة العقد عند الفقهاء ،وأنه :كل تصرف ينشأ عنه
حكم شرعي ،سواء كان صادرا من طرفين متقابلين ،أو كان صادرا من طرف واحد (عبد الفتاح محمود
إدريس ،1114 ،ص ،)2بحسبان اإلذن تصرفا صادرا من طرف اآلذن ،فإن أركانه عند الحنفية تنحصر في
صيغته (ينظر :سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ،د.ت ،ج ،1ص ،431و محمد بن عبد الواحد
السيواسي السكندري كمال الدين ابن الهمام ،1113 ،ج ،2ص ،119و ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ،4881 ،ج ،1ص ،)211التي هي التعبير الذي يحصل به اإلذن ،وهو
ما يثبت نصا أو داللة ،وكل من نوعي الصيغة قد يكون عاما وقد يكون خاصا ،وكالهما قد يكون منجزا أو
معلقا علي شرط أو مضافا إلي زمن (ينظر :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي،4883 ،
ج ،41ص ،12و عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ،4892 ،ج ،4ص ،)484وأما
أركان اإلذن عند غيرهم فهي :اآلذن ،والمأذون له ،والمأذون فيه ،والصيغة.
واإلذن عند أبي يوسف من الحنفية والشافعية والحنابلة ال يكون إال صراحة ،فال يتحقق داللة ،بينما
يري الطرفان من الحنفية والمالكية أن اإلذن يكون صريحا أو داللة (ينظر :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن
إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ،د.ت ،ج ،1ص،93
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ومحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ،د.ت ،ج ،3ص ،1وشمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب
الشربيني الشافعي ،4881 ،صج ،1ص ،3ومنصور بن يونس بن إدريس البهوتي4111 ،هـ ،ج،3
ص.)412
وقد اعتبر الفقهاء لصحة اإلذن بوجه عام شروطا ،هي ما يلي:
 أن يصدر اإلذن ممن له الحق في إصداره.
 أن يكون اإلذن صادرا ممن له أهلية إصداره ،باعتبار اإلذن تصرفا يفتقر إلى أهلية من يصدر عنه،
فال بد وأن تتوافر في اآلذن أهلية التصرف.
 تمييز المأذون في القيام بما أذن له فيه ،فال يشترط فيه أن يكون بالغا ،وإن اشترط فيه العقل.
 علم اآلذن بما يأذن فيه لغيره.
 اختيار اآلذن في صدور اإلذن منه.
الشرط الثاني :أن يكون المريض محتاج إلى الجراحة:
البد لجواز الجراحة الطبية أن يكون المريض محتاجا إليها سواء كانت حاجة ضرورية يخاف فيها
ذهاب نفس أو عضو من أعضاء جسمه أم كانت حاجة دون ذلك بأن بلغت مقام الحاجيات التي يلحقه بها
الضرر البالغ بسبب آالم األمراض ومشقتها وقد اعتبر بعض الفقهاء وجود هذا الشرط بمثابة اإلذن الشرعي
بفعل الجراحة (بسام محتسب باهلل ،4883 ،ص.)114
الشرط الثالث :أن تتوفر األهلية في الطبيب الجراح ومساعديه:
يشترط لجواز تعليم جراحة طبية أو تجميلية أن يكون الجراح أهالً للقيام بها وأدائها على الوجه
المطلوب ويتحقق هذا بوجود شرطين:
األول  -أن يكون ذا علم وبصيرة بالمهمة الجراحية المطلوبة.
الثاني  -أن يكون قادرا على تطبيقها وأدائها على الوجه األكمل .فالعلم بالطب الجراحي وبصيرة الجراح به
وبالمهمة الجراحية الموكلة إليه البد منها كشرط سابق لتنفيذ الجراحة من حيث توقفها على ذلك فلم يحل له
لذلك القيام بعمل الجراحة ما لم تكون متعلما متبصرا فيها وإال اعتبر عمله محرما شرعا وموجبا ً للمسائلة
قال ابن قدامه في بيان الشرط األول (وجملته أن هؤالء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا أي لم يتحملوا
المسؤولية بشرطين (طالب عبد الرحمن ،4883 ،ص :)42أحدهما أن يكون ذو حذق بصناعته وله فيها
بصيرة و معرفة ألنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشره القطع وإذا قطع مع هذا كان فعله محرما ً فيتحمل
نتائج عمله كالقطع ابتداء وأما القدرة على التطبيق وهو الشرط الثاني فهو أساس عمل الطبيب الجراح حتى
ال يحكم بتحقق أهليته في ممارسة المهنة إال بعد وجوده في عمل الطبيب ألن العلم بالشيء ال يكفي بدون
التطبيق العملي من خالل التدريب والممارسة التي تؤدي بدورها إلى الوصول إلى األهلية فاألهلية واجبة
كجواز قيام الجراح بالعملية الجراحية التجميلية (عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم الشافعي،4894 ،
ص.)83
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الشرط الرابع :عدم وجود البديل الذي هو أفضل من الجراحة:
إذا أمكن المعالجة باألخف واألسهل كالعالج باال غذيه والعقاقير واألدوية النافعة لزم المصير إليه
صيانة ألرواح الناس وأجسادهم بمنع تعريضها ألخطار الجراحة وأضرارها وتبعاتها اعتبار األصل
الموجب لعالج المريض وفي بعض أنواع عمليات التجميل وخاصة الضرورية الحاجية كالشفة األرنبية مثال
قد ال يكون هناك مجاال للبدء بما هو أخف من اإلجراء الجراحي (طالل عجاج ،4824 ،ص.)32
الشرط الخامس :أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة:
ومن شروط إجازة فعل الجراحة أن تترتب المصلحة الطبية على فعلها سواء كانت تلك المصلحة
ضرورية كما في الجراحة التي يقصد ومنها إنقاذ النفس أو كانت حاجيه كما في الجراحات التجميلية التي
يقصد منها إعادة األعضاء إلى حالتها الطبيعية ودفع اآلالم والمشقات الجسدية والنفسية أو تحسينية لدفع ألم
نفسي ال يقضي بقاؤه إلى تهديد مصلحة ضرورية أو حاجية وبناء على هذا الشرط فإنه ال يجوز فعل
الجراحة من المشتمل على الضرر عمالً بالقاعدة الشرعية القاضية بنفي الضرر(( .ال ضرر وال ضرار))
(محمد رايس ،4821 ،ص.)42
الشرط السادس :أال يترتب على فعلها ضرر أكبر من أضرار المرض أو مساو له ،فإن كان ذلك حرم على
الطبيب الجراح فعلها لما فيه من تعريض األرواح و األجساد للضرر الكبير وعلى الطبيب أال يقارن بين
نتائج الجراحة والمفاسد المترتبة عليها وسبب المفاسد الموجودة في المرض نفسه إذا كانت المفاسد الناتجة
عن الجراحة أكبر وأعظم من المفاسد الموجودة في المرض حرم االقدام على فعل الجراحة عمال بالقاعدة
الشرعية (الضرر ال يزال بمثله) وأما أذا كانت المفاسد من فعل الجراحة أخف من المفاسد الموجودة في
المرض الجراحي فإنه يجوز القيام بفعلها أعماالً بالقاعدة الشرعية (إذا تعارضت مفسدتان ووعي أعظمهما
ضررا بارتكاب أخفهما) (محمد رفعت ،4841 ،ص.)23
المبحث الثالث :صور من الجراحات التجميلية وحكمها في اإلسالم
المطلب األول :الجراحات التجميلية التحسينية وحكمها في اإلسالم:
ال يجوز إجراء الجراحات التجميلية التحسينية لعضو ليس فيه تشوه ،وإنما المراد منها تحسين
المظهر ،وتجديد الشباب ،أو لتوهم الشخص وجود تشوه غير ملحوظ مع أن ظاهره ليس مشوها ً في نظر
أوساط الناس ،وهذا يشمل صور متعددة من الجراحات التجميلية كتجميل األنف من حيث العرض،
واالرتفاع ،وتجميل الذقن ،وتجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما ،أو تجميل األذن بر ّدها إلى الوراء إن
كانت مقدمة ،أو تجميل الساعد أو اليدين ،أو تجميل الحواجب وغير ذلك.
فها النوع من الجراحات التجميلية التحسينية ال تشتمل على دوافع ضرورية ،وال حاجية ،وليس فها
مسوغ من إزالة ضرر حسي ،أو معنوي،
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بل غاية ما فيها تغيير خلق هللا تعالى ،والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم ،السيما وإن كثيراً
من المراكز المتخصصة بالجراحة التجميلية أخذت تتنافس في جذب وإغراء الناس بمثل هذه الجراحات
التجميلية التحسينية عن طريق الدعاية واإلعالن عبر الوسائل اإلعالمية المختلفة ،وتقوم هذه المراكز بإجراء
الجراحات التجميلية بدون االلتزام بفتاوى العلماء والمجامع العلمية التي أجازت الجراحات التجميلية
للضرورة والحاجة ووفق الضوابط الشرعية.
فهذه الجراحات التجميلية التحسينية غير مشروعة ،وال يجوز فعلها ،وهي من تغيير خلق هللا تعالى،
وقد جاءت النصوص الشرعية بتحريم تغيير خلق هللا ،كما قال تعالى( :وآلمرنهم فليغيرن خلق هللا)( .سورة
النساء ،اآلية.)448 :
وهذه الجراحة التجميلية التحسينية تشتمل على تغيير خلق هللا والعبث فيها حسب األهواء والرغبات
فهي داخلة في المذموم شرعاً ،فهي كالوشم والنمص المنهي عنهما ،وهذه الجراحات ال تخلو من األضرار
والمضاعفات التي تنشأ عنها ،ففي جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما عن طريق حقن مادة السليكون ،أو
الهرمونات الجنسية يؤدي ذلك إلى أخطار كثيرة إضافة إلى فرص نجاحها.
فضرر إجراء مثل هذه العمليات الجراحية التحسينية أش ّد من الضرر المتوهم في حال بقاء العضو
بدون جراحة" ،والضرر ال يزال بمثله" (عبد هللا بن صالح الفوزان4118 ،هـ ،ص.)143
ونظراً لما يتضمنه هذا النوع من الجراحة من العبث بخلق هللا من دون وجود ضرورة أو حاجة
داعية إلى ذلك؛ فإنه يحرم فعله ،واإلقدام عليه من قبل الطبيب الجراح والشخص الطالب ،وتعتبر الدوافع
التي يعتذر بها من يفعله من كون الشخص يتألم نفسيا ً بسبب عدم تلبية رغبته بفعل هذا النوع من الجراحة
غير كافية في الترخيص له ،وعالج هذه األوهام والوساوس إنما هو بغرس اإليمان في القلوب ،وزرع
الرضا عن هللا تعالى فيما قسمه من الجمال والصورة ،والمظاهر ليست هي الوسيلة لبلوغ األهداف والغايات
النبيلة ،وإنما يدرك ذلك بتوفيق هللا ثم بالتزام شرعه والتخلق باآلداب ومكارم األخالق (محمد الشنقيطي،
4142هـ ،ص.)484
المطلب الثاني  :الجراحة التجميلية لألنف المشوه ،والجلد المصاب بالحروق بالنقل الذاتي وأحكامها في
اإلسالم.
يجوز إجراء الجراحة التجميلية بالنقل الذاتي للجلد ،ويعرف هذا بالترقيع ،كإجراء الجراحة
التجميلية لألنف المشوه بترقيعه بالجلود والعظام والغظاريف في جراحات بناء األنف أو تجميله ،وكإجراء
الجراحة التجميلية للجلد بإصالح العيوب والتشوهات التي تلحق الجسم بسبب تعرضه للحروق ،ويتم ذلك
بترقيع الجلد بأن تؤخذ هذه األجزاء من اإلنسان نفسه ،ويعرف بالنقل الذاتي.
وقد صدر بجواز هذه الصورة قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في
دورته الرابعة عام4119ه (مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي4119 ،هـ (ع1ج4
ص.)491
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وصدر في جوازه قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ،فقد جاء في القرار األول
للمجمع في دورته الثامنة المنعقدة في الفترة 4112/1/19إلى4112/2/4هـ بشأن زراعة األعضاء ذكر
الحاالت الجائزة ومنها" :أخذ جزء من جسم اإلنسان لزرعه ،أو الترقيع به في جسمه نفسه ،كأخذ قطعة من
جلده أو عظمه؛ لترقيع ناحية أخرى من جسمه عند الحاجة إلى ذلك" (قرارات المجمع الفقه اإلسالمي
لرابطة العالم اإلسالمي ،ص.)422
واختار هذا القول بالجواز أكثر الفقهاء المعاصرين (ينظر :بكر عبد هللا أبو زيد4118 ،هـ ،ومحمد
الشنقيطي4142 ،هـ ،ص ،332وعصمت هللا عناية هللا4141 ،هـ ،ص ،41 ،44ومحمد حجازي النتشة،
4111هـ ،ج ،1ص.)81 ،94
استدل القائلون بالجواز بأدلة منها:
أ ـ عموم أدلة مشروعية التداوي والجراحة الطبية ،فهي بعومها تشمل النقل الذاتي للعظام والجلود
ونحوها (عبد هللا بن صالح الفوزان4118 ،هـ ،ص.))324 ،142
ب ـ إذا جاز قطع العضو وبتره إلنقاذ النفس ودفع الضرر عنها ،جاز أخذ جزء منه ونقله إلى موضع
آخر من باب أولى ،إذ البتر فيه إزالة العضو دون استبقاء؛ طلبا ً إلنقاذ النفس ودفع الضرر ،أما
النقل ففيه إزالة لبعض العضو واستبقاء له في مكان آخر (ينظر :محمد الشنقيطي4142 ،هـ،
ص ،332وعبد هللا صالح الفوزان4118 ،هـ ،ص.)142
ج ـ أن في بقاء األنف مشوها ً والحرق مكشوفا ً ومشوها ً ضرراً بالغا ً بالمصاب من الناحية النفسية
والجسمية ،وقد جاء الشرع بدفع الضرر ورفع الحرج ،والضرر يدفع بترقيع األنف والمكان
المصاب بما يحتاجه من مكان آخر من الجسم ،مع ما في ذلك من مراعاة مقاصد الشريعة بحفظ
النفس واألعضاء (محمد حجازي النتشة4111 ،هـ ،ج ،1ص.)142
د ـ أن استئصال العضو السليم أو بعضه بالجراحة وإن كان فيه مفسدة الجراحة والتخدير وقطع العضو
الصحيح ،إال أن مفسدة بقاء العضو المصاب والمشوه دون عالج أعظم ،وقد تقرر في القواعد
الفقهية أنه "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما" وكذلك فإن" الضرر
األشد يزال بالضرر األخف"و "يختار أهون الشرّين" (عبد هللا صالح الفوزان4118 ،هـ،
ص.)144
ضوابط إجراء الجراحة التجميلية لألنف أو للجلد بالترقيع( :ينظر :محمد حجازي النتشة4111 ،هـ،
ج ،1ص ،81 ،98وعبد هللا صالح الفوزان4118 ،هـ ،ص)144
 4ـ أن تكون المصلحة الداعية إلى النقل ضرورية أو حاجية ،والغالب في ترقيع األنف والجلد أنه يندرج
ضمن المصلحة الحاجية ،وقد يصل حد الضرورة في بعض حروق الدرجة الثالثة ،فإذا لم تدع
الحاجة إلى الترقيع ،فإنه ال يجوز ،كما لو كان األنف صحيحاً ،أو كان لزيادة التجميل ،أو إخفاء
عيب غير ظاهر ،أو أجريت العملية للتدليس أو التضليل فهذا ليس مسوغا ً إلجراء هذه الجراحة.
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 1ـ أال يضره النقل الذاتي ضرراً بالغا ً بحيث تترجح مصلحة النقل على عدمه ،وهذا يتم بالعناية
بالمريض المحتاج إلى الترقيع ،والتحقق من مدى تأثير المضاعفات عليه؛ وألن الجلد من
األعضاء المتجددة ،فإن أثر أخذ الجلد من مكان في الجسم يمكن أن يزول تلقائيا ً بعد مرور مدة
من الزمن.
 3ـ أن يغلب على الظن نجاح النقل الذاتي ،وهذا يكون بإجراء العملية عن طريق طبيب مختص له
خبرة.
 1ـ أن يكون استخدام الرقعة متعينا ً بحيث ال يقوم غير هذا اإلجراء مقامه.
 2ـ أن يؤخذ إذن المريض أو وليه في غير الحاالت الطارئة.
المطلب الثالث :ما يتعلق بشعر الرأس:
الشعر زينة للرجل والمرأة ،فجمال المرأة في شعر رأسها ،وجمال الرجل في لحيته ،وقد حث
اإلسالم على إكرام الشعر وتنظيفه ،فعن أبي هريرة – رضي هللا عنه – أن رسول هللا  قال" :من كان له
شعر فليكرمه" (أبو داود بن سليمان األشعث ،4889 ،ج ،44ص.)141
وليكن ذلك بدون مبالغة وإضاعة للوقت في غسله وتدهينه ،وقد نهى النبي  عن الترجل إال غبا ً
(أبو داود بن سليمان األشعث ،4889 ،ج ،44ص.)142
ففيه نهي عن تمشيط الشعر وتنظيفه كل يوم ،ألن ذلك نوع من الترفه والتنعيم ،مع ما فيه من شغل
الوقت بما ال ينبغي المداومة عليه.
قال السندي" :الغب – بكسر المعجمة وتشديد الباء – أن يفعل يوما ً ويترك يوماً ،والمراد كراهة
المداومة عليه ،وخصوصية الفعل يوما ً والترك يوما ً غير مراد"(أبو الحسن ،نور الدين السندي ،د.ت ،ج،9
ص )431وشعر المرأة جمال لها ،وبه زينة الوجه ،وهذا أمر معلوم عند نسائنا قبل التأثر بالمرأة الغربية ،بل
هو من الصفات اإليجابية التي تمدح بها المرأة ،وقد عرفت النساء عدة وصفات لتجميل الشعر منها ما هو
قديم ،ومنها ما هو حديث ،وكل ما يتمشى مع تعاليم اإلسالم وقواعده في موضوع الزينة فال مانع منه،
وسأتكلم اآلن  -إن شاء هللا  -على ثالثة أمور تتعلق بالشعر وهي :وصلة وقصة وحلقة .وإن كان األخير أبعد
وقوعا ً من غيره ،لكن من باب بيان الحكم ،وإتمام البحث في موضوع شعر الرأس.
 .2وصل الشعر بشعر:
الوصل معناه :أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر ،قال في اللسان( :الواصلة من النساء التي تصل
شعرها بشعر غيرها ،والمستوصلة الطالبة لذلك) ،قال أبو عبيدة( :هذا في الشعر) ،وقال الهروي( :وأما
الواصلة والمستوصلة فإنه في الشعر وذلك بأن نصله بشعر آخر).
وقال أبو داود( :وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء) (ينظر :محمد بن مكرم بن
منظور ،4889 ،ج ،44ص ،114شرف الحق العظيم آبادي أبو عبد الرحمن ،1112 ،ج ،44ص.)119
وهو فعل قديم كان موجوداً في بني إسرائيل.
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فقد ورد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على
المنبر وهو يقول – وتناول قصة من شعر بيد حرسي - :أين علماؤكم؟ سمعت رسول هللا  ينهي عن مثل
هذا ،ويقول" :إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤكم" (محمد بن إسماعيل البخاري4114 ،هـ ،ج،41
ص . )343قال النووي" :قال األصمعي وغيره :القصة شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة .وقيل شعر
الناصية" (محيي الدين أبي زكريا يحيى النووي4314 ،هـ ،ج ،41ص .)322وعن سعيد بن المسيب قال:
"قدم معاوية المدينة آخر قدمه قدمها فخضبنا فأخرج كبة من شعر ،قال :ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير
نساء اليهود إن النبي  سماه الزور يعني :الواصلة بالشعر" (محمد بن إسماعيل البخاري4114 ،هـ ،ج،41
ص.)341
وفي لفظ المسلم" :أن رسول هللا  بلغه فسماه الزور".
وفي رواية لمسلم عنه -أيضا ً " :-أن معاوية قال ذات يوم :إنكم أحدثتم ز ّ
ي سوء ،وإن نبي هللا 
نهى عن الزور .قال :وجاء بعصا على رأسها خرقة ،قال معاوية :أال هذا الزور" (مسلم بن الحجاج
النيسابوري4111 ،هـ ،ج ،41ص.)322 ،322
وعن عائشة – رضي هللا عنها – أن جارية من األنصار تزوجت ،وأنها مرضت فتمعط شعرها
فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي  فقال" :لعن هللا الواصلة والمستوصلة" (ينظر :محمد بن إسماعيل
البخاري4114 ،هـ ،ج ،41ص ،341ومحيي الدين أبي زكريا يحيى النووي4314 ،هـ ،ج ،41ص.)318
وعن أسماء بنت أبي بكر – رضي هللا عنها  ،-أن امرأة جاءت إلى رسول هللا  فقالت :إني
أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرّق شعرها وزوجها يستحثني بها ،أفا أصل شعرها؟ فسبّ رسول هللا 
الواصلة والمستوصلة (محمد بن إسماعيل البخاري4114 ،هـ ،ج ،41ص.)341
وعن ابن عمر – رضي هللا عنهما – أن رسول هللا  قال" :لعن هللا الواصلة والمستوصلة
والواشمة والمستوشمة" (محمد بن إسماعيل البخاري4114 ،هـ ،ج ،41ص.)341
فهذه األحاديث وغيرها تدل على أنه ال يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر بقصد التزيين،
سواء كان من شعرها أو من شعر غيرها ،وسواء كان شعر آدمي أو غيره.
قال النووي" :وهذه األحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا ً ،وهذا
هو الظاهر المختار" ا .ه (محيي الدين أبي زكريا يحيى النووي4314 ،هـ ،ج ،41ص.)321
ولعن الواصلة والمستوصلة دليل على تحريم هذا الفعل ،وأنه من كبائر الذنوب ،وفيه تشبه باليهود،
وفيه تدليس وغش ،ألن الرسول  سماه (الزور).
قال ابن األثير" :الزور :الكذب ،والباطل ،والتهمة" (المبارك بن محمد الجزري بن األثير مجد
الدين أبو السعادات ،4823 ،ج ،1ص .)349وقال العيني" :وسمى النبي  الوصل زوراً ألنه كذب وتغيير
لخلق هللا تعالى" (بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني ،1114 ،ج ،49ص.)89

51

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

 .2لبس "الباروكة":
"الباروكة" لفظة أجنبية معناها :الشعر المستعار ،واألحاديث المتقدمة دليل على أنه ال يجوز لبسها
بجميع أنواعها ،ألنها وإن لم تكن وصالً لكنها تظهر شعر المرأة على وجه أطول من حقيقته ،فهي أشد من
الوصل.
أضف إلى ذلك أن فيها تشبهاً؛ ألن ظهورها كان في أوروبا ،ثم انتقلت على المسلمين عن طريق
التقليد واإلعجاب بما عليه الغربيون من خير أو شر!
ومن العلماء من أجاز للمرأة لبسها بقصد التزين لزوجها إذا كان برضاه ،وهذا القول فيه نظر؛ ألن
األحاديث حجة عليه ،وال إذن للزوج وال رضا فيما نهى عنه الشرع ،ألن الطاعة بالمعروف.
وقد ورد عن عائشة – رضي هللا عنها " :-أن امرأة من األنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها،
فجاءت إلى النبي  فذكرت ذلك "فقالت :أن زوجها أمرني أن أصل في شعرها ،فقال :ال .إنه قد لعن
الموصالت" (محمد بن إسماعيل البخاري4114 ،هـ ،ج ،8ص.)311
وال فرق بين كون "الباروكة" شعراً صناعياً ،أو شعر امرأة أخرى ،أو شعر المرأة األصلي الذي
سبق قصه؛ ألن هذه الفروق ال تؤثر في تغيير الحكم ما دام أن العلة موجودة ،وهي تغيير خلق هللا تعالى،
والتشبه باليهود ،والتزوير والتدليس.
ويرى بعض العلماء أن المرأة إذا لم يكن على رأسها شعر أصالً – وهي "القرعاء" (محمد بن
مكرم بن منظور ،4889 ،ج ،9ص )121جاز لها لبس "الباروكة" لستر هذا العيب؛ ألن إزالة العيوب
جائزة – كما تقدم – والممنوع إنما هو قصد التجميل ،ألن التجميل ليس إزالة عيب (ابن تيمية أحمد بن عبد
الحليم بن عبد السالم الحراني ،1118 ،ص .)91قال النووي عند شرحه لحديث ابن مسعود المتقدم (وأما
قوله :المتفلجات للحسن) فمعناه :أن يفعلن ذلك طلبا ً للحسن ،قال :وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول
لطلب الحسن أما لو احتاجت إليه لعالج أو عيب في السن ونحوه فال بأس وهللا أعلم أ.هـ (محيي الدين أبي
زكريا يحيى النووي4314 ،هـ ،ج ،41ص.)324
 .3وصل الشعر بغيره:
وأما وصل الشعر بشيء آخر غير الشعر ،كالحرير أو الصوف أو الخيوط الملونة ونحو ذلك مما ال
يشبه الشعر ،ففيه خالف بين أهل العلم.
فمنهم من منع الوصل مطلقا ً سواء كان شعراً أم غيره ،ونسب الحافظ ابن حجر – رحمه هللا – هذا
إلى الجمهور (ابن حجر ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،4348 ،ج ،41ص)342
وهو رواية عن اإلمام أحمد – رحمه هللا – كما في "اآلداب الشرعية" البن مفلح .قال المروذي :سألت أبا
عبد هللا عن المرأة تصل رأسها بقرامل فكرهه (محمد بن مفلح المقدسي4144 ،هـ ،ج ،3ص.)338
وقال اإلمام مالك – رحمه هللا " :-ال ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر وال غيره" أبو الوليد
سليمان بن خلف بن سعد الباجي4331 ،هـ ،ج ،4ص.)122
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ودليل هؤالء حديث جابر أن النبي " :زجر أن تصل المرأة برأسها شيئاً" (مسلم بن الحجاج
النيسابوري4111 ،هـ ،ج ،41ص )321فهذا حديث عام في الوصل مطلقا ً فتخصيصه ال دليل عليه .ويؤيد
ذلك ما في رواية قتادة عن سعيد عن مسلم (نهى عن الزور) وفي آخره (أال وهذا زور) وقال قتادة :يعني ما
تكثر به النساء أشعارهن من الخرق (مسلم بن الحجاج النيسابوري4111 ،هـ ،ج ،41ص.)322
ويرى آخرون – وهم بعض الحنفية وابن قدامة والليث بن سعد (ينظر :ابن عابدين محمد أمين بن
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ،4881 ،ج ،2ص ،338و مسلم بن الحجاج النيسابوري،
4111هـ ،ج ،41ص ،324موفق الدين عبدهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي4112 ،هـ ،ج ،4ص - )81أن
الممنوع هو وصل الشعر بالشعر دون غيره ،وأن حديث جابر محمول على ذلك وأما إذا وصلت شعرها
بصوف أو خرق وغير ذلك مما ال يشبه الشعر الطبيعي ،فال يدخل في النهي ،ألنه ليس بوصل وال في
مقصود الوصل؛ فليس فيه تدليس وال تغيير لخلق هللا تعالى ،وإنما هو للتجميل والتحسين (محمد بن إسماعيل
الصنعاني4348 ،هـ ،ج ،3ص )118وقد ورد عن سعيد بن جبير أنه قال :ال بأس بالقرامل (أبو داود سليمان
بن األشعث ،4889 ،ج ،44ص ،419و ابن حجر ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،
4348هـ ،ج ،41ص.)399
قال الخطابي" :والواصالت هن اللواتي يصلن شعورهن بشعور غيرهن من النساء يردن بذلك
طول الشعر ،ي وهمن أن ذلك من أصل شعورهن .فقد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر ،أو يكون شعرها
أصهب ،فتصل شعرها بشعر أسود فيكون ذلك زوراً وكذبا ً فنهى عنه .فأما القرامل فقد رخص فيها أهل العلم
وذلك أن الغرور ال يقع بها؛ ألن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار" (أبو سليمان الخطابي،4831 ،
ج ،2ص.)99
وقال القاضي عياض( :وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما ال يشبه الشعر فليس بمنهي
عنه ،ألنه ليس بوصل وال هو في معنى مقصود الوصل ،وإنما هو للتجميل والتحسين) (محيي الدين أبي
زكريا يحيى النووي4314 ،هـ ،ج ،41ص.)321
والذي يظهر – وهللا أعلم – أنه ال بأس بوصل الشعر بالخيوط الملونة ونحوها مما ال يشبه الشعر.
بشرط أال يكون ذلك على هيئة تنبئ عن التشبه بالكفار كأن تكون موضوعة على شكل صليب .أو على صور
حيوانات أو آالت موسيقية .ألن شراءها ترويج لها وتذكير بها.
ووجه القول بالجواز أن العلة وهي تغيير خلق هللا تعالى بالوصل .واإلبهام والتدليس غير موجود
في هذا النوع من الوصل .فإن من يرى هذه الخيوط الملونة ونحوها يعرف أنها ليست بشعر قطعاً.
وأما حديث جابر – رضي هللا عنه – فهو محول على وصل الشعر بالشعر .ألن الوصل إذا أطلق
انصرف إلى ذلك بدليل كالم أهل اللغة والشرع كما تقدم وهللا أعلم.
وكما أن المرأة منهية عنا لزيادة في شعرها ،فهي منهية عن بعض الصفات في صفة وضع شعرها.
ومن ذلك رفع الشعر أو نفشه عاليا ً بطريقة خاصة تصير شكله موحشاً؛ فهذا داخل في عموم مقول الرسول
" :صنفان من أهل النار لم أرهما :قوم معهم سياط كأذنان البقر يضربون بها الناس،
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ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ،ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" (مسلم بن الحجاج النيسابوري41141 ،هـ ،ج ،41ص.)122
قال النووي" :هذا الحديث من معجزات النبوة ،فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان ،وفيه ذم
هذين الصنفين .ثم قال :ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو
نحوهما"(محيي الدين أبي زكريا يحيى النووي4314 ،هـ ،ج ،41ص.)324
وقال القرطبي" :البخت – بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة – جمع بختية وهي ضرب من
اإلبل عظام األسنمة ،واألسنمة بالنون جمع سنام وهو أعلى ما في ظهر الجمل ،شبه رؤوسهن بها لما رفعن
من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن تزيينا ً وتصنعاً ،وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن"(ابن
حجر ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،4348 ،ج ،41ص .)342وقد ذكر النووي
وغيره من أهل العلم أن من معاني (مميالت مائالت) أي :يمشطن المائلة وهي مشطة البغايا"(محيي الدين
أبي زكريا يحيى النووي4314 ،هـ ،ج ،41ص.)324
فالواجب على المرأة المسلمة أن تحذر كل ما ظهر وانتشر مما يتعلق بتسريحات الشعر وقصاته
مما أفرزته وسائل اإلفساد .ألن فيه إفساد األخالق وابتزاز األموال والتعرض لألمراض من جراء استعمال
وسائل التجميل المتعلقة بالشعر.
أما إذا كان الشعر مسدوالً بين الكتفين ضفيراً واحداً ،فال مانع منه ،ما دامت المرأة في بيتها ،لعدم
ما يدل على النهي عن هذه الصفة فيما أعلم .أما إذا خرجت من بيتها لحاجة ،فال يجوز ذلك؛ ألنه من التبرج
الذي نهيت المرأة عنه (ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني ،1118 ،ص )81ولعل هذا
مراد شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحمه هللا تعالى – في قوله" :كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيراً
واحداً مسدوالً بين الكتفين وأن ترخى لها السوالف( ".ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني،
 ،1111ج ،11ص.)412
 .4قص المرأة شعرها:
شعر المرأة هو زينتها وعنوان جمالها .فعليها أن تعنى به إبقاء وتنظيفا ً وترجيالً بدون إسراف وال
إضاعة وقت.
وقد وقع الخالف بين أ هل العلم في حكم قص المرأة شعرها فيرى بعضهم أنه يجوز للمرأة أن
تخفف شعر رأسها استدالالً بما ورد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال :دخلت على عائشة أنا وأخوها من
الرضاعة فسألها عن غسل النبي  من الجنابة .قال :وكان أزواج النبي  يأخذن من شعورهن كالوفرة. .
والوفرة :هي ما ال يجاوز األذنين من الشعر (مسلم بن الحجاج النيسابوري4111 ،هـ ،ج ،1ص.)113
قال النووي( :وفيه دليل على جواز تخفيف الشعر للنساء) أ.هـ.
وذهب فريق من علماء الحنابلة إلى أن قص المرأة شعرها مكروه من غير عذر .قال في اإلقناع
وشرحه([ :ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر) لما روى الخالل بإسناده" :نهي النبي  أن تحلق المرأة
رأسها" .فإن كان ث ّم عذر كقروح لم يكره] أهـ.

54

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

وذهب فريق آخر إلى أنه يحرم ولم يذكروا دليالً لذلك فيما اطلعت عليه (ينظر :منصور بن يونس البهوتي،
4111هـ ،ج ،4ص ،49ومحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي تقي الدين ابن النجار ،د.ت ،ج،4
ص.)121
واألظهر في هذه المسألة – وهللا أعلم – أنه يجوز للمرأة أن تخفف من شعرها على وجه ال يكون
فيه تشبه بالكافرات وال بالرجال .ألن كثيراً من النساء في هذا الزمان تلقين هذه القصات المنوعة عن نساء
الكفار ،فإذا أخذت المرأة شيئا ً من شعرها على وجه جائز فال بأس .وإن كان األولى إبقاءه والعناية به ،ألنه
من الجمال .لكن قد يكون كثيراً ،وفي بقائه كلفة بغسله وتسريحه ،ووجه الترجيح ما يلي:


أنه لم يرد دليل بالمنع .فتبقى المسألة على البراءة األصلية ،ويدل لذلك حديث "وما سكت هللا عنه فهو
عفو" وتقدم بتمامه .وأما االستدالل بحديث النهي عن الحلق – كما تقدم – فليس بصحيح ألن الحلق
غير القص.



أنه جاء في الشريعة وجوب أخذ المرأة من شعرها إذا تحللت من حج أو عمرة.



الحديث المتقدم الذي رواه مسلم في صحيحه فإن العلماء استفادوا منه جواز أخذ المرأة من شعرها.
وهو إن كان فعل صحابي – ألن الظاهر أنهن فعلنه بعد وفاته  ،كما قال القاضي عياض ،ورجحه
النووي – إال أنه يعتضد بما تقدم وهللا أعلم.

 .5حلق المرأة شعرها:
الحلق أخذ الشعر كله وإزالته بالموسى ،قال في القاموس" :حلق رأسه :أزال شعره" والقص :أخذ
الشعر بالمقص إلى قرب أصوله ،وأصل القص :القطع .قال في القاموس( :قصّ الشعر والظفر :قطع منهما
بالمقص أي المقراض.
فالمرأة ال يجوز أن تحلق شعرها على قول جماهير أهل العلم ،وال ينبغي حكاية الخالف فيه كما
فعل بعض المؤلفين المعاصرين ،ألنه خالف ال قيمة له ،وال يستند لدليل ولم ينسب ألحد من أهل العلم فالحلق
محرم لما يأتي:
 اإلجماع على أن المرأة ال تؤمر بحلق رأسها في الحج ،ولو كان الحلق جائزاً لهن لشرع في الحج كما
هو مشروع للرجل .قال في شرح المهذب" :أجمع العلماء على أنه ال تؤمر المرأة بالحلق ،بل وظيفتها
التقصير من شعر رأسها" .وكذا نقل اإلجماع ابن حجر في الفتح وابن قدامة في المغني،


وصفة تقصيرها في الحج أو العمرة أن تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة وهي رأس اإلصبع من
المفصل األعلى ،مما يدل على أن اإلسالم ينظر إلى شعر المرأة على أنه زينة وجمال ال ينبغي
اإلكثار من األخذ منه أو استئصاله (موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي4112 ،هـ ،ج،3
ص ،138وابن حجر ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي4348 ،هـ ،ج.)222 ،3



ومما يدل عل تحريم حلق المرأة رأسها عموم قوله " :من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد"
(محمد بن إسماعيل البخاري4114 ،هـ ،ج ،1ص ،322وأبو داود سليمان ابن األشعث،4889 ،
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ج ،41ص . )129فالحديث بعمومه يشمل الحلق بالنسبة للمناسك بال شك ،فإذا لم يشرع لها حلقه حال
النسك فغيره من األحوال من باب أولى.
 أن الحلق تشبه بالرجال – كما تقدم في قص الشعر – ألن الحلق من صفات الرجال الخاصة بهم دون
اإلناث عادة ،والتشبه محرم ،بل من كبائر الذنوب ،للعن فاعله – كما تقدم في أحكام اللباس.
 أن حلقه مثله  ،والمثلة ال تجوز ،ألن شعر المرأة جمال لها وزينة ،وحلقه تقبيح لها وتشويه لخلقتها،
وهذا مدرك بالحس والذوق السليم.
أما إن وجد ضرورة تقتضي الحلق كمرض أو شجة رأس ،تقتضي خياطتها حلقه فال بأس؛ ألن من
قواعد الشريعة اإلسالمية " أن الضرورات تبيح المحظورات" ومن القواعد – أيضا ً – (أن الضرورة تقدر
بقدرها) .دل على ذلك قوله تعالى :فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم فإن هللا غفور
رحيم[المائدة .]3 :وقوله تعالى :وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليه[األنعام .]448:وقوله
تعالى :فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليه( سورة البقرة ،اآلية .)443:على أن المراد بقوله
سبحانه :وال عاد أي غير متجاوز مقدار الضرورة ،وفي اآلية أقوال أخرى وهللا أعلم (الحافظ إسماعيل بن
عمر بن كثير4119 ،هـ ،ج ،4ص.)181
فإن قيل :ما الجواب عن حديث يزيد بن األصم في قصة زواج النبي  من ميمونة أن النبي 
تزوجها حالالً وبنى بها ،وماتت بسرف فدفنها في الظلة التي بنى بها فيها فنـزلنا قبرها أنا وابن عباس ،فلما
وضعناها في اللحد ،مال رأسها فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها فاجتذبه ابن عباس فألقاه ،وكانت قد
حلقت رأسها في الحج فكان رأسها محجماً" (ابن عبد البر يوسف بن عبد هللا4141 ،هـ ،ج ،43ص.)424
فالجواب :أن هذا محمول على الضرورة – كما ذكر بعض العلماء – ثم إنه فعل صحابي ،ألن
ميمونة رضي هللا عنها فعلته بعد وفاة النبي  ومثل ذلك ال يقف في معارضة األحاديث الصحيحة الثابتة في
هذه المسألة (ينظر :محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ،د.ت ،ج ،2ص،228
وموفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي4112 ،هـ ،ج ،4ص .)81وهللا أعلم.
 .6الوشـم:
وهو – بفتح ثم سكون – أن يغرز العضو حتى يسيل الدم ،ثم يحشى موضع الغرز بكحل أو نيل أو
مداد أخضر أو غير ذلك؛ فيخضر الموضع الموشوم أو يزرق (المبارك بن محمد الجزري بن األثير مجد
الدين أبو السعادات ،4823 ،ج ،2ص.)498وهو يكون في الوجه واليدين ،وأكثر ما يكون في الشفة،
ويتفنن الناس في استعمالها الوشم ،فبعضهم ينقش على يده قلبا ً أو اسم المحبوب ،وبعض النساء
تصبغ الشفاه صبغا ً دائما ً بالخضرة ،وقد يرسم بعضهم على جسمه صورة حيوان كأسد أو عصفور ونحو
ذلك (ابن حجر ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي4348 ،هـ ،ج ،41ص.)341
والوشم محرم لداللة النصوص على لعن فاعله ،واللعن ال يكون على أمر غير محرم ،كما يدل
اللعن – أيضا ً – على أنه من الكبائر.
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وقد تقدم في حديث ابن مسعود – رضي هللا عنه " :-لعن هللا الواشمات والمستوشمات" .وفي حديث ابن عمر
– أيضا ً – أن رسول هللا  قال" :لعن هللا الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" .واألحاديث في
ذلك كثيرة (عبد هللا ناصح الفوزان4141 ،هـ ،ص.)21
والمعنى الذي ألجله حرم الوشم هو تغيير خلق هللا تعالى .بإضافة ما هو باق في الجسم عن طريق
الوخز باألبر ،وكذلك إيالم الحي وتعذيب جسم اإلنسان بال حاجة وال ضرورة .وقد نص حديث ابن مسعود
السابق على العلة في قوله" :المغيرات خلق هللا" .وهي صفة الزمة ال تنفك عمن يضع الوشم على جزء من
بدنه.
وكما لعن النبي  المستوشمة – وهي التي تطلب الوشم – لعن الواشمة – وهي التي تشم غيرها –
وقد ورد عن أبي هريرة – رضي هللا عنه – قال :أتى عمر تشم ،فقام فقال :أنشدكم باهلل من سمع من النبي 
في الوشم؟ فقال أبو هريرة :فقمت فقلت :يا أمير المؤمنين أنا سمعت ،قال :ما سمعت؟ قال :سمعت النبي 
يقول" :ال تشمن وال تستوشمن" (محمد بن إسماعيل البخاري4114 ،هـ ،ج ،41ص.)391
والوشم المحرم هو ما فعله اإلنسان باختياره ،أما لو تداوى فحصل له وشم من العالج ،أو حصل له
حادث كاحتكاك جسم اإلنسان باإلسفلت فدخل السواد تحت الجسم أو نحو ذلك ،فهذا ال يدخل في النهي .وقد
ورد عن ابن عباس – رضي هللا عنهما " :-والمستوشمة من غير داء" (أبو داود بن سليمان األشعث،
 ،4889ج ،44ص ،114ابن حجر ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي4348 ،هـ ،ج،41
ص.)342
وال تأثم البنت الصغيرة إذا فعل بها ذلك؛ ألنها غير مكلفة ،ويأثم وليها إذا رضي بذلك (ينظر :ابن
حجر ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي4348 ،هـ ،ج ، 41ص ،341ومحيي الدين أبي
زكريا يحيى النووي4314 ،هـ ،ج ،41ص.)323
ويلزم الواشم إزالة الوشم بالعالج ،وإن لم يمكن إال بالجرح فإن خاف منه التلف ،أو فوات عضو،
أو منفعة عضو ،أو حدوث شين فاحش في عضو ظاهر ،لم تجب إزالته وتكفي التوبة في هذه الحالة ،وإن لم
يخف شيئا ً من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصي بتأخيره ،وسواء في ذلك كله الرجل والمرأة.
المطلب الرابع :تفليج األسنان وحكمه في اإلسالم:
التفليج في اللغة من فلج األسنان :باعد بينها ،جاء في لسان العرب البن منظور( :والفلج في األسنان
تباعد ما بين الثنايا والرباعيات خلقة ،فإن تكلف فهو التفليج" (محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري،
 ،4889ج ،1ص.)312
والمراد هنا :أن يفرج بين األسنان بمبرد ونحوه ،تفعله الكبيرة ،توهم بأنها صغيرة (ابن حجر ،أحمد
بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي4348 ،هـ ،ج ،41ص.)341
فهذا الفعل محرم لقوله( :والمتفلجات للحسن المغيرات خلق هللا) .فهو تغيير لخلق هللا ،وانشغال
بأمور حقيرة ال قيمة لها ،وإضاعة للوقت الذي يجب شغله بما ينفع اإلنسان كما أنه تزوير وتدليس وإظهار
لصغر السن.
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قال في نيل األوطار" :والفلج بفتح الفاء والالم ،هو الفرجة بين الثنايا والرباعيات ،تفعل ذلك
العجوز ومن قاربها في السن إظهاراً للصغر وحسن األسنان .ألن هذه الفرجة اللطيفة بين األسنان تكون
للبنات الصغيرات ،فإذا عجزت المرأة ،كبرت سنها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة ،حسنة المنظر توهم كونها
صغيرة" (محمد بن علي الشوكاني ،4389 ،ج ،2ص.)144
وقد جاء في حديث ابن مسعود – هذا – من رواية اإلمام أحمد وفيه" :فإني سمعت رسول هللا 
نهى عن النامصة والواشرة" (اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني414 ،هـ ،ج ،2ص.)14
قال السندي" :ال َو ْشر بفتح واو فسكون شين معجمة واو مهملة ،هو معالجة األسنان ،بما يحددها،
ويرقق أطرافها ،تفعله المرأة المسنة بذلك بالشواب" .وقال ابن األثير :ال َو ْشر أن تحدد المرأة أسنانها وترققها.
والواشرة :الصانعة لذلك .والمؤتشرة :المفعول بها ذلك (ابن األثير؛ المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن
عبد الكريم الشيباني الجزري ،4828 ،ج ،1ص.)493
فاتضح مما تقدم أن معالجة األسنان بالتفليج أو الوشر بقصد التحسين وإظهار صغر السن ،محرم
شرعا ً لما تقدم .أما بقصد المعالجة والتداوي فال مانع منه ((ابن حجر ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل
العسقالني الشافعي4348 ،هـ ،ج ،41ص .)344 ،341فإذا ظهر للمرأة سن زائدة تؤذيها فال مانع من
خلعها .ألنها تشوه المنظر ،وتعيق في األكل ،وإزالة العيوب جائز شرعاً ،وكذلك إذا كان فيها تسوس
واحتاجت إلى إصالحها من أجل إزالة ذلك فال بأس ،وإذا كان على يد طبيبة مختصة فهو المتعين.
المطلب الخامس :إزالة األصبع الزائدة:
ي جوز إزالة األصبع الزائدة إذا لم يترتب على إزالتها ضرر؛ ألن في بقائها ضرر والضرر يزال،
فإزالة األصبع الزائدة عند من يقول بالجواز مشروط باألمن من ضرر اإلزالة (صالح بن محمد الفوزان،
4118هـ ،ص .)119 ،114
وهذا القول بجواز إزالة األصبع الزائدة قال به أكثر الفقهاء بنا ًء على عدم إيجابهم الدية في الجناية
على األصبع الزائدة؛ ألن قطعها لم يذهب منفعة وال جماالً بل هو عيب ونقص في الخلقة ،وقطعها يزيل هذا
النقص ويزيد في الجمال ،وإنما أو جبوا فيها حكومة عدل؛ ألن الجاني قطعها دون إذن صاحبها ولو قطعها
بإذنه أو بإذن وليه فال شيء عليه (ينظر :شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي،
4148هـ ،ج ،12ص ،213و موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي4112 ،هـ ،ج ،41ص،421
ومحي الدين يحيى بن شرف النووي4141 ،هـ ،ج ،8ص ،341شمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل
السرخسي ،4883 ،ج ،12ص ،422وزين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ،د.ت ،ج ،9ص.)391
القول بجواز قطع األصبع الزائدة قد أفتى به سماحة الشيخ محمد ين إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه هللا ـ؛
وعلل ذلك بأن هذا األصبع فيه أذى فيقطع اتقا ًء ألذاه ،فأفتى بجواز ذلك عند ما سئل عن غالم ولد وله ستة
أصابع في يده فهل يجوز قطع األصبع الزائدة؟ فأجاب رحمه هللا" :الغالم له أحوال:
ّ
الكف من أصل خلقتها ،وال يمكن قطعها
الحالة األولى :أن تكون هذه األصبع الزائدة ثابتة عظامها في
ّ
ّ
الكف ،وهو من التمثيل المنهي عنه شرعاً.
الكف ،فهذا ال يجوز قطعه؛ ألنه يشوه منظر
إال بتكسير عظام
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الحالة الثانية :أن تكون األصبع الزائدة غير ثابتة في عظام الكف ،بل تتدلى كالسلعة الزائدة ،وليس في
قطعها تشويه لمنظر الكف ،فالظاهر أن هذا ال بأس به ،السيما إن كان يؤذي صاحبه عند حركة اليد ،فهذا
يقطع اتقا ًء ألذاه ،فهو بمنـزلة الداء ،وما أنزل هللا من داء إال وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله"
(محمد بن إبراهيم ،وعبد العزيز بن باز4111 ،هـ ،ج ،3ص.)422 ،421
المطلب السادس :إزالة ما يشوه الجسم من عيوب وتشوهات تطرأ أعلى الجلد:
يجوز إزالة ما يشوه الجسم من عيوب وتشوهات تطرأ على الجلد كالتصبغات ،والوشم ،والوحمات
الدموية ،والندبات وغير ذلك من عيوب فيجوز إزالتها بالليزر؛ ألن إزالة هذه التشوهات بالليزر يندرج في
عموم أدلة مشروعية التداوي ،ومن تلك األدلة قاعدة":الضرر يزال"؛ ألنه يترتب على عيوب الجلد
وتشوهاته ضرر حس ّي ،ومعنوي ،وفي استعمال الليزر إزالة لهذا الضرر (محمد بن إبراهيم ،وعبد العزيز
بن باز4111 ،هـ ،ج ،3ص .)311
ضوابط استعمال الليزر إلزالة التشوهات على الجسم:
الليزر من الوسائل العالجية الحديثة ،وقد يكون في استعماله منافع لإلنسان وإزالة الضرر عنه ،وقد
يكون في استعماله ضرر.
وقد ذكر الفوزان بعض الضوابط الستعمال الليزر ،أذكر منها ما يأتي:
األول :أال يكون في استعماله ضرر بالجسم ،فإذا كان فيه ضرر لم يجز؛ ألن الضرر ال يزال بالضرر،
وإذا كان الغرض من استعماله تجميليا ً فال يسوغ اإلقدام على ما فيه ضرر بالجسم ألمر تحسيني ،ومن ذلك
الليزر إذا كان يترتب عليه التهابات أو تأثير على بعض األنسجة.
الثاني :أال يترتب على استعماله تشويه للجلد ،فإذا علم الطبيب أن الليزر يشوه الجسم لم يجز له
استعماله؛ ألن تشويه الجسم محرم ،إذ يتعارض مع حرمة جسم المعصوم ،ويدخل في المثلة المنهي عنها،
ومن ذلك استعمال الليزر إذا ترتب عليه تصبغات دائمة تشوه الجلد ،وكذلك ما ينشأ عنه من حروق للجلد ،أو
حدوث ندبات بارزة تُلحق بالجلد تشوهات قد تفوق التشوه األصلي الذي استعمل الليزر إلزالته (عبد هللا بن
صالح الفوزان4118 ،هـ ،ص.)131 ،133
إعادة العضو المبتور بسبب حادث:
يجوز إعادة العضو المبتور بسبب حادث؛ وذلك ألن اإلنسان يتضرر كثيراً بفقده لعضو من
أعضائه كيده أو رجله أو أصابعهما ،فيشرع له دفع ذلك الضرر بفعل هذا النوع من الجراحة الذي يمكن
بواسطته إعادة ذلك العضو الذي أبين عمالً بقاعدة" :الضرر يزال".
وأشار إلى هذه المسألة بعض الفقهاء حيث أجازوا إعادة األذن المقطوعة ،واستدلوا لذلك بأن
إعادتها ال يوجب الحكم بنجاستها؛ ألن النجاسة متعلقة بها حال االنفصال ،وأما إذا عادت واتصلت فإنها
ترجع إلى حكمها األول من كونها طاهرة (ازدهار بنت محمود المدني4111 ،هـ ،ص ،143وعبد هللا صالح
الفوزان4118 ،هـ ،ص.)111 ،388
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المطلب السابع :العالج الوراثي " الجيني" في الخاليا الجسدية.
تناط بالعالج الجيني آمال كبيرة لعالج العديد من األمراض ،ويتطلع الباحثون إلى عالج أكثر من
أربعة آالف مرض تصيب اإلنسان بسبب الخلل في الجينات (سعد بن عبد العزيز الشويرخ4119 ،هـ،
ص.)199
والمعالجات السريرية للمرضى ،واألبحاث التجريبية عليهم يدالن على أن تطبيقات مستقبلية تنتظر
هذا النوع من المعالجة ،ويقرر األطباء ،والعلماء أن تطبيقاتها ستكون ألمراض واسعة االنتشار تطال
الماليين من مرضى العالم مثل :السرطانات ،التهاب الكبد الفيروسي فرط الكولسترول العائل ،تصلب
الشرايين ،وبعض األمراض العصبية كالشلل الرعاش.
والعالج الوراثي "الجيني" ليس قاصراً على األمراض الوراثية بل يمت ّد أيضا ً إلى األمراض
المكتسبة (إسماعيل مرحبا4118 ،هـ ،ص.)282 ،281
والعالج الجيني ،وإن كان يتفق مع غيره من أنواع العالجات األخرى كالعقاقير في عالج المريض
وتحسين صحته إال أنهما يختلفان ،ومن الفروقات بينهما ما يأتي:
الفرق األول :أن تأثير العالج الجيني مستمر فمثالً نقل الجيني الذي يقوم بوظيفة إنتاج األنسولين
لمريض السكر سيمكن -بمشيئة هللا -خالياه من إنتاج األنسولين الالزم له بصفة دائمة ،وهذا بخالف العالج
بالعقاقير الذي يكون تأثيره وقتياً ما دام الجسم تحت تأثير الدواء.
الفرق الثاني :أن ما ّدة العالج هو استخدام جزئيات الحمضي النووي بدالً من الموا ّد الكيماوية،
فالعالج الجيني يقوم على إجراء تغيير في الما ّدة الوراثية ،وذلك بنقل جزء من الحمضي النووي في نواة
الخلية ،ويكون هذا بطريقة مخبرية.
والعالج الجيني ،وإن كان أحد التوجهات المستقبلية لعالج كثير من األمراض الوراثية ،إال أنه لم
يخضع لتجارب طويلة ،ولم تتوفر له الخبرة الكافية التي تضمن سالمة استخدامه ،فقد يحصل منه بعض
األضرار ،وهناك العديد من العقبات التي مازالت تعترض العالج الجيني كإيجاد الناقل الجيني الخالي من
الضرر وأداء الجين لوظيفته بعد النقل (سعد بن عبد العزيز الشويرخ4119 ،هـ ،ص.)183 ،199
والعالج الوراثي الجيني قد أجازه أكثر الفقهاء المعاصرين ،وأوصت بجوازه ندوة الوراثة والهندسة
الوراثية ،والجينوم البشري والعالج الجيني  -رؤية إسالمية  -المنعقدة في دولة الكويت في الفترة من -13
12جمادة اآلخرة عام 4148هـ .وقد عقدتها المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية (ينظر :عجيل النشمي،
4114هـ ،ج ،4ص ،223وعبد الستار أبو غدة ،د.ت ،244 ،وإسماعيل مرحبا4118 ،هـ ،ص،412 ،414
وعبد هللا محمد عبد هللا4114 ،هـ ،ج ،1ص.)412
وجاء فيها ما نصه" :رأت الندوة جواز استعمالها أي الهندسة الوراثية في منع المرض أو عالجه أو
تخفيف أذاه ،سواء بالجراحية الجينية التي تبدل جينا ً بجين ،أو تولج جينا ً من خاليا مريض ،وكذلك إيداع
جين من كائن في كائن آخر للحصول على كميات كبيرة من إفراز هذا الجين؛ الستعماله دوا ًء لبعض
األمراض" (تبت أعمال ندوة الوارثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعالج الجيني4114 ،هـ،
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ص.)4119
وصدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العلم اإلسالمي بجواز العالج الوراثي" الجيني" وجاء فيه ما
نصه" :االستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض ،أو عالجه أو تخفيف ضرره بشرط أال
يترتب على ذلك ضرر أكبر"(قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي ،قرار رقم  ،4ص.)341 ،344
وبه صدر قرار جمعية العلوم الطبية اإلسالمية األردنية ،حيث جاء فيه ما نصه" :الموضوع
الثالث :العالج بالمورثات :أجاز الفقهاء الحضور استعمال تقنيات الهندسة الوراثية إلدخال جينات ،أو مواد
نووية سليمة إلى جسم اإلنسان المكتمل المصاب بمرض وراثي بقصد العالج من ذلك ،ضمن الضوابط
الشرعية ،ومنها حصول الطمأنينة أن هذا اإلجراء ال يؤ ّدي إلى ضرر أكثر من النفع" (قرارات المجمع
الفقهي اإلسالمي (جمعية العلوم الطبية المنبثقة عن نقابة األطباء األردنية4142 ،هـ ،ج ،1ص.)141 ،128
واستد ّل من أجاز التداوي بالعالج الوراثي "الجيني" بقاعدة ":الضرر يزال".
وجه االستشهاد من القاعدة :أن هذه القاعدة تدل بعمومها على جواز إزالة الضرر سواء كان
الضرر في األعضاء الظاهرة ،أو في غيرها من المورثات فيندرج في ذلك نقل الجينات لما فيه من رفع
الضرر (ينظر :عبد الستار أبو غدة ،د.ت ،ص ،294وإسماعيل مرحبا4118 ،هـ ،ص ،412 ،411سعد بن
عبد العزيز الشويرخ4119 ،هـ ،ص.)311
ضوابط التداوي بالعالج الوراثي "الجيني " في الخاليا الجسدية:
م ن أجاز التداوي بالعالج الوراثي " الجيني" أجازه وفق الضوابط الشرعية ،ومن هذه الضوابط ما
يأتي (ينظر :قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي4148 ،هـ ،ص ،341وسعد بن عبد العزيز الشويرخ،
4119هـ ،ص ،333 ،331وعلي محيي الدين القره داغي ،وعلي بن يوسف المحمدي4114 ،هـ ،ص،332
:)332
 -4إجراء البحوث التجريبية ،ودراسة الماالت والنتائج الناجمة عن هذا العالج قبل تطبيقه على البشر.
 -1أن يكون العالج الوراثي هو الوسيلة الوحيدة لعالج المرض ،وال توجد وسيلة أخرى أقل منه
خطراًًً .
 -3أال يؤدي إلى ضرر أعظم من الضرر الموجود أصالً.
 -1تحقق المصلحة من إجراءه ،وذلك بالشفاء بإذن هللا من المرض ،أو تخفيف آالمه.
 -2الحصول على الموافقة المقبولة شرعا ً من المنقول والمنقول إليه.
 -2الحفاظ على السرية الكاملة للنتائج.
 -4رعاية أحكام الشريعة اإلسالمية القاضية باحترام حقوق اإلنسان وكرامته.
 -9أن يكون العالج في حدود األغراض المشروعة ،وأن يكون بعيداً عن العبث والفوضى ،وذلك بأن ال
يكون ألجل إثبات قوة العلم فقط دون أن يترتب عليه منافع بشرية.
 -8أال يكون العالج الجيني في مجال التأثير على الساللة البشرية ،وعلى فطرة اإلنسان ،وذلك بأن ال
يؤ ّدي إلى تغيير خلق هللا.
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 -41أال يتجاوز التعامل بالعالج الجيني حدود االعتدال فال يصل إلى حدود التبذير واإلسراف.
 -44أن يكون القائمون بهذه التجارب ،وبالعالج الجيني من ذوي اإلخالص ،واالختصاص ،والتجربة،
والخبرة.
 -41أن تكون المختبرات الخاصة بالجينات والعالج تحت مراقبة ،وإشراف الدولة ،أو الجهات الموثوق
بها ،وذلك لخطورة هذه االختبارات الجينية وآثارها المدمرة إن لم تكن تحت المراقبة.
المطلب الثامن :إجراء الجراحة الطبية التي مفسدتها مماثلة لتركها أو أعظم:
يحرم إجراء الجراحة الطبية إذا غلب على الظن أن المفسدة الحاصلة بها مماثلة ،أو أعظم من
مفسدة تركها ،فيشترط لجواز فعل الجراحة الطبية أال تشتمل على ضرر أكبر من ضرر المرض الجراحي،
فإن اشتملت على ذلك حرم على الطبيب الجراح فعلها؛ لما فيه من تعريض األرواح ،واألجساد للضرر
األكبر ،ووجب على المريض البقاء على الضرر األخف.
ومن أمثلة هذا النوع من الجراحة :ما يجري في عالج التحدب الظهري الحاد ،فإن الجراحة
المتعلقة بهذا النوع من اآلفات التي تصيب العمود الفقري التي تشتمل على ضرر أكبر من الضرر المترتب
على المرض نفسه ،فالغالب في الجراحة أنها تنتهي بالشلل النصفي؛ وبناء على هذا فإنه ينبغي على األطباء
أن يقارنوا بين نتائج الجراحة السلبية والمفاسد المترتبة عليها ،وبين المفاسد التي يشتمل عليها المرض
الجراحي نفسه.
فإن كانت المفاسد التي تترتب على الجراحة أكبر من المفاسد الموجودة في المرض حرم عليهم
اإلقدام على فعل الجراحة؛ ألن الشريعة ال تجيز لإلنسان أن يزيل الضرر بمثله ،أو بما هو أش ّد ،ولذلك كان
من قواعدها"الضرر ال يزال بمثله" (محمد بن محمد المختار بن أحمد الشنقيطي4142 ،هـ ،ص.)411
المطلب التاسع :نقل عضو من شخص حي إلى شخص آخر:
يحرم نقل العضو من شخص حي إلى شخص آخر حي إذا ترتب عليه ضرر بالمنقول منه؛ ألن في
ذلك إزالة الضرر بمثله و"الضرر ال يزال بمثله" (عبد هللا صالح الفوزان4118 ،هـ ،ص ،442ومحمد
حجازي النتشة4111 ،هـ ،ج ،1ص.)412
من أمثلة ذلك :استئصال القرنيتين جميعا ً من إنسان حي صحيح النظر ،وهذا االستئصال يذهب
بالبصر كله ،فيصبح بعدها أعمى ،إيثاراً ألخيه على نفسه ،ومثلها استئصال قرنية واحدة من إنسان ال يبصر
إال بهذا العين ،واستئصالها يذهب ببصره (يوسف بن عبد هللا بن أحمد األحمد4114 ،هـ ،ج ،1ص.)214
وهذه الصورة محرمة وممن صرح بتحريمها مجمع الفقه اإلسالمي التابع للمؤتمر اإلسالمي ونص
القرار" :يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زوال وظيفة أساسية في حياته ،وإن لم تتوقف سالمة أصل
الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما ،أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث
ونظر" (ينظر :مجلة الفقه اإلسالمي ،عدد ،1ج ،4ص ،98وقرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن انتفاع اإلنسان
بأعضاء جسم إنسان آخر حيا ً كان أو ميتا ً برقم".)"12
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من أدلة التحريم:
الدليل األول :أن هللا تعالى حرم االعتداء على العين ومنفعتها ،وأوجب في االعتداء عليها
القصاص ،أو الدية ،وال يجوز للعبد أن يتلف نفسه ،أو أعضاءه أو منافعها التي ائتمنه هللا عليها ،أو أن يلحق
الضرر بها ،وفي التبرع بالقرنية إتالف لمنفعة النظر من غير ضرورة.
الدليل الثاني :أن في التبرع بقرنيتيه إزالة للضرر بضرر مثله ،أو أش ّد؛ ألنه بالتبرع يزول بصره
من أجل يبصر آخر ،ثم إن الغالب في المريض المتلقي أنه لم يصل إلى درجة العمى؛ ألن المشكلة تكون في
إحدى عينيه ،وال يصل فيها إلى درجة العمى إال نادراً.
ومن المتقرر عند أهل العلم أن "الضرر ال يزال بضرر مثله أو أش ّد" (يوسف بن عبد هللا األحمد،
4114هـ ،ج ،1ص.)218 ،219
المطلب العاشر :قطع اليد المتآكلة:
يجوز قطع اليد المتآكلة حفظا ً للروح إذا كان الغالب السالمة بقطعها ،أو عند استواء الخوف من
قطعها أو إبقائها ،وقد ذكر هذه المسألة بعض من ألف في القواعد الفقهية تطبيقا ً على قاعدة "درء المفاسد مقدم
على جلب المصالح" (ينظر :محمد مصطفى الزحيلي4119 ،هـ ،ج ،4ص ،114وصالح بن غانم السدالن،
 ،4888ص.)211
وقد أجاز الفقهاء قطع اليد المتآكلة إذا ترجحت المفسدة على المصلحة.
فقد ذكر العز بن عبد السالم من أمثلة ما رجحت مفسدته على مصلحته قطع اليد المتآكلة ،فقال:
"وأما ما رجحت مفسدته على مصلحته :فكقطع اليد المتآكلة؛ حفظا ً للروح إذا كان الغالب السالمة بقطعها،
وأما ما تكافأت فيه المصلحة والمفسدة فقد يتخير فيه وقد يمتنع ،وهذا كقطع اليد المتآكلة عند استواء الخوف
في قطعها وإبقائها" (عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،4884 ،ج ،4ص.)411
وقال النووي في المرهون" :ثم إن كانت المداواة مما يرجى نفعه ويؤمن ضرره فذاك ،فإن خيف
وغلبت السالمة ،فهل للمرتهن منعه؟ وجهان ،قلت :أصحهما ال.
ويج ريان في قطع اليد المتآكلة إذا كان في قطعها وتركها خطر ،فإن كان الخطر في الترك دون
القطع فله القطع ،وليس له قطع سلعة ،وأصبع ال خطر في تركها إذ خيف ضرر ،فإن كان الغالب السالمة
فعلى خالف" (محي الدين يحيى بن شرف النووي4141 ،هـ ،ج ،1ص.)128
وقطع اليد المتآكلة ال يكون إذا قرر األطباء أن فيه منفعة.
قال النووي" :وقطع اليد المتآكلة إنما يجوز إذا قال أهل الخبرة :إنه نافع"(محي الدين يحيى بن
شرف النووي4141 ،هـ ،ج ،3ص.)333
ومن خالل هذه العبارات المنقولة عن بعض الفقهاء يتبين منها أنه يجوز لإلنسان أن يقدم على هذا
اإلجراء الطبي الصعب على النفس ،وهو أن يفقد عضواً من أعضائه كيده ،أو رجله ،أو جزءاً منهما ،إذا
ترجحت المفاسد على المصالح ،أي إذا كان ترك القطع فيه مفسدة راجحة ،فدرء المفاسد مقدم على جلب
المصالح"،
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وقطع الرجل أو جزءاً منها يحصل في هذا الزمان عند بعض مرضى السكري حيث يصاب بعضهم بمرض
(الغرغرينا) وهو مرض يسري في الجسم وال يستطيع األطباء إيقافه ،وفي الغالب أن عالجه بقطع الجزء
المصاب كي ال يسري في بقية الجسم.

الخاتمة:
أوال :النتائج:
هدف البحث عرض الضوابط الشرعية للجراحات التجميلية ،واستخدم المنهج االستنباطي ،وجاء
مكونا ً من إطار عام ثم ثالثة مباحث وعدة مطالب على النحو التالي :المبحث األول :التداوي وضوابطه في
اإلسالم ،وتكون من ثالثة مطالب ،وكان المبحث الثاني عن :مفهوم الجراحات التجميلية وأنواعها وأسباب
انتشارها وشروط إجرائها ،وتكون من أربعة مطالب ،وعرض المبحث الثالث :صور من الجراحات
التجميلية وحكمها في اإلسالم ،وتكون من عشرة مطالب ،وكان من أبرز ما توصل إليه البحث من نتائج ما
يلي:
 .4توسعت عمليات التجميل بشكل الفت في القرن األخير ،وذلك بسبب الحروب والحوادث التي
تعرض لها اإلنسان حيث دفعت األطباء إلى بذل قصارى جهودهم في تذليل المشكالت الصحية
التي يتعرض لها اإلنسان ،والتي تحدث له أضرار وخاصة على صعيد المظهر الخارجي والداخلي.
 .1الدواء مأمور به في اإلسالم ولكن بالضوابط التالية :أن يعتقد المريض أن الشافي هو هللا سبحانه
وتعالى ،على الطبيب معرفة األحكام الشرعية التي تتعلق باختصاصه ،ويندب له أن يُل ّم ببقية
األحكام المتعلقة بالصحة والمرض إجماال ،أال يقدم الطبيب على ممارسة عمل ال يتقنه وال يعرفه،
ولم يتخصص فيه ، ،أن يجعل الطبيب عالجه وتدبيره دائرا ً على ستة أركان ،حفظ الصحة الموجودة،
ورد الصحة المفقودة بحسب اإلمكان ،وإزالة العلة أو تقليلها بحسب اإلمكان ،واحتمال أدنى المفسدتين
إلزالة أعظمهما ،وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما ،أال يقوم الطبيب بالكشف على المريض
أو إجراء إي عمل طبي على المريض دون إذن ،أال يترتب على التداوي ارتكاب محظور شرعي،
على الطبيب عند القيام بالعمليات الجراحية مراعاة حرمة المريض أثناء فقدانه الوعي ،على
الطبيب عند معالجة المريض الموازنة بين المصالح والمفاسد ،أن يحافظ الطبيب على أسرار
المريض وال يفشيها ،أال يقدم الطبيب أحد في التزاحم على الحقوق إال بمرجح ،يجب على الطبيب
االحتياط في باب الحرمة.
 .3إذا عجز من أجريت له عملية جراحية عن القيام في الصالة صلى جالساً.
 .1أسس الفقهاء التداوي بالجراحة على القاعدة الفقهية وهي :ارتكاب أخف الضررين إلزالة أعظمهما.
 .2أن العمليات التجميلية هي مجموعة أعمال يقوم بها طبيب مختص تتعلق بتحسين الشكل سواء كان
يرافقه إصالح خلل في وظيفة العضو أو ال وسواء كان التحسين لتشوه خلقي أو ناتج عن حادث ،أو
لتغيير مظهر وسواء تتم بعملية جراحية فتسمى عمليات الجراحة التجميلية أو سواء تتم عن طريق

64

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

ما يسمى بصناعة التجميل حيث ال تدخل الجراحة عنصر فيها ونحن نتفق مع الرأي الذي يرى بان
هي عمليات تعالج العيوب لخلقية والمكتسبة بحثا ً عن جوانب الجمال باإلضافة إلى غرض العالج.
 .2تنقسم الجراحات التجميلية إلى :الجراحة التجميلية التقويمية ،جراحة التجميل الترميمية أو
التعويضية.
 .4تعود أسباب كثرة لجوء الناس للجراحة التجميلية لعوامل كثيرة منها :ضعف الوازع الديني ،وثقافة
القنوات الفضائية ،والتأثر بالغ ير وبالذات بالمشاهير على مستوى العالم ،وضعف الثقة بالنفس،
وإغراءات عيادات التجميل ،والفراغ ،وحب الثناء والمدح ،والرفاهية المفرطة ،ووجود المادة،
وندرة الطموحات.
 .9إلجراء الجراحات التجميلية ينبغي توفر بعض الشروط منها ما يلي :قيام اإلذن الشرعي ،أن يكون
المريض محتاج إلى الجراحة ،أن تتوفر األهلية في الطبيب الجراح ومساعديه ،عدم وجود البديل
الذي هو أفضل من الجراحة ،أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة.
 .8ال يجوز إجراء الجراحات التجميلية التحسينية لعضو ليس فيه تشوه ،وإنما المراد منها تحسين
المظهر ،وتجديد الشباب ،أو لتوهم الشخص وجود تشوه غير ملحوظ مع أن ظاهره ليس مشوهاً في
نظر أوساط الناس ،وهذا يشمل صور متعددة من الجراحات التجميلية كتجميل األنف من حيث
العرض ،واالرتفاع ،وتجميل الذقن ،وتجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما ،أو تجميل األذن
بر ّدها إلى الوراء إن كانت مقدمة ،أو تجميل الساعد أو اليدين ،أو تجميل الحواجب وغير ذلك.
 .41يجوز إجراء الجراحة التجميلية بالنقل الذاتي للجلد ،ويعرف هذا بالترقيع ،كإجراء الجراحة
التجميلية لألنف المشوه بترقيعه بالجلود والعظام والغظاريف في جراحات بناء األنف أو تجميله،
وكإجراء الجراحة التجميلية للجلد بإصالح العيوب والتشوهات التي تلحق الجسم بسبب تعرضه
للحروق ،ويتم ذلك بترقيع الجلد بأن تؤخذ هذه األجزاء من اإلنسان نفسه ،ويعرف بالنقل الذاتي.
 .44ال يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر بقصد التزيين ،سواء كان من شعرها أو من شعر
غيرها ،وسواء كان شعر أدمي أو غيره.
 .41أنه ال يجوز لبس الباروكة بجميع أنواعها ،ألنها وإن لم تكن وصالً لكنها تظهر شعر المرأة على
وجه أطول من حقيقته ،فهي أشد من الوصل.
 .43ال بأس بوصل الشعر بالخيوط الملونة ونحوها مما ال يشبه الشعر .بشرط أال يكون ذلك على هيئة
تنبئ عن التشبه بالكفار كأن تكون موضوعة على شكل صليب .أو على صور حيوانات أو آالت
موسيقية .ألن شراءها ترويج لها وتذكير بها.
 .41يجوز للمرأة أن تخفف من شعرها على وجه ال يكون فيه تشبه بالكافرات وال بالرجال.
 .42معالجة األسنان بالتفليج أو الوشر بقصد التحسين وإظهار صغر السن ،محرم شرعاً ،أما بقصد
المعالجة والتداوي فال مانع منه.
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 .42يجوز إزالة األصبع الزائدة إذا لم يترتب على إزالتها ضرر؛ ألن في بقائها ضرر والضرر يزال،
فإزالة األصبع الزائدة عند من يقول بالجواز مشروط باألمن من ضرر اإلزالة.
 .44يجوز إزالة ما يشوه الجسم من عيوب وتشوهات تطرأ على الجلد كالتصبغات ،والوشم ،والوحمات
الدموية ،والندبات وغير ذلك من عيوب فيجوز إزالتها بالليزر.
 .49يجوز إعادة العضو المبتور بسبب حادث؛ وذلك ألن اإلنسان يتضرر كثيراً بفقده لعضو من
أعضائه كيده أو رجله أو أصابعهما ،فيشرع له دفع ذلك الضرر بفعل هذا النوع من الجراحة الذي
يمكن بواسطته إعادة ذلك العضو الذي أبين عمالً بقاعدة" :الضرر يزال".
 .48يحرم إجراء الجراحة الطبية إذا غلب على الظن أن المفسدة الحاصلة بها مماثلة ،أو أعظم من
مفسدة تركها ،فيشترط لجواز فعل الجراحة الطبية أال تشتمل على ضرر أكبر من ضرر المرض
الجراحي ،فإن اشتملت على ذلك حرم على الطبيب الجراح فعلها؛ لما فيه من تعريض األرواح،
واألجساد للضرر األكبر ،ووجب على المريض البقاء على الضرر األخف.
 .11يحرم نقل العضو من شخص حي إلى شخص آخر حي إذا ترتب عليه ضرر بالمنقول منه؛ ألن في
ذلك إزالة الضرر بمثله و"الضرر ال يزال بمثله".
 .14يجوز قطع اليد المتآكلة حفظا ً للروح إذا كان الغالب السالمة بقطعها ،أو عند استواء الخوف من
قطعها أو إبقائها.

ثانيا :التوصيات:
 .4ضرورة تركيز واهتمام األطباء بضوابط وشروط إجراء الجراحات التجميلية.
 .1الحد من المراكز التجميلية غير المتخصصة وإصدار القوانين التي تسهم في ذلك.
 .3ضرورة نشر التوعية المجتمعية بضوابط وشروط إجراء الجراحات التجميلية وموقف الشرع
منها.
 .1نشر التوعية المجتمعية باآلثار المترتبة على انتشار الجراحات التجميلية وكيفية الحد منها.
 .2تكثيف حمالت المتابعة واإلشراف على الجهات المسئولة عن إجراء الجراحات التجميلية والتأكد
من التزامها بالشروط والضوابط الشرعية والقانونية الخاصة بإجرائها.

ثالثا :المقترحات:
 .4اآلثار السلبية المترتبة على الجراحات التجميلية وكيفية الحد منها.
 .1المسئولية المهنية للطبيب عن الجراحات التجميلية من وجهة نظر الشرع والقانون.
 .3المسئولية الشرعية للطيب والمريض في الجراحات التجميلية.
 .1أسباب انتشار الجراحات التجميلية وكيفية التعامل معها.
 .2وعي أفراد المجتمع بضوابط وأحكام الجراحات التجميلية وسبل تنميته.
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قائمة المراجع
 .4ابن األثير؛ المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ،أبو السعادات ،مجد
الدين :جامع األصول في أحاديث الرسول  -ومعه :تتمة جامع األصول ،تحقيق :عبد القادر األرناؤوط،
مكتبة دار البيان4828 ،م.
 .1ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني :مجموع الفتاوى ابن تيمية ،وزارة الشؤون
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد السعودية  -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف1111 ،م.
 .3ابن حجر ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي :فتح الباري شرح صحيح البخاري،
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب
الدين الخطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ،ط ،بدون 4348هـ ،بيروت :دار
المعرفة.
 .1ابن رشد :المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشرعيات ،مطبعة السعادة
بمصر ،د.ت.
 .2ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي :رد المحتار على الدر المختار،
بيروت ،دار الفكر ،ط4881 ،1م.
 .2ابن عبد البر (يوسف بن عبد هللا) :االستيعاب في معرفة األصحاب ،بيروت ،دار الجيل4141 ،هـ
 .4أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى الشهير بالشاطبي :الموافقات في أصول األحكام ،المكتبة
التجارية الكبرى ،الطبعة الثانية 4382هـ 4842م.
 .9أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي :الفروق = أنوار
البروق في أنواء الفروق ،دار عالم الكتب ،د.ت.
 .8أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي :لسان العرب البن منظور ،مطبعة دار
صادر4889 ،م.
 .41أبو الفضل شهاب الدين األلوسي :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،المطبعة
المنيرية بمصر ،د.ت.
 .44أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي :المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك ،مطبعة السعادة4331 ،هـ.
 .41أبو داود (سليمان بن األشعث) :السنن ،بيروت ،دار الكتاب العربي4889 ،م.
 .43أبو زكريا يحيى بن شرف النووي :روضة الطالبين ،طبع المكتب اإلسالمي في بيروت ،ط ()3
4141هـ.
 .41أبو سليمان الخطابي :معالم السنن ،تحقيق :محمد راغب الطباخ ،المطبعة العلمية ،حلب4831 ،م.
 .42أبو عبد الرحمن بن أحمد الفراهيدي :معجم العين ،تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم
السامرائي ،دار الحرية للطباعة ،بغداد4111هـ_4899م.
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 .42أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين :معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم هارون ،دار الفكر،
4848م.
 .44أحمد محمد الزرقا :شرح القواعد الفقهية ،الطبعة الخامسة ،دار القلم دمشق4888 ،م.
 .49أحمد محمد كنعان :الموسوعة الطبية الفقهية ،للدكتور أحمد محمد كنعان ،الطبعة :الثانية ،دار النفائس،
بيروت ،لبنان1112 ،م.
 .48أحمد محمود سعد - :المسؤولية الطبية لجراحه التجميل ،ج - 3دراسة مقارنه  -الطبعة الثالثة ،بيروت -
لبنان – 4893م.
 .11ازدهار بنت محمود المدني :أحكام تجميل النساء في الشريعة اإلسالمية نشر دار الفضيلة بالرياض،
4111هـ.
 .14إسماعيل مرحبا :البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية ،نشر دار ابن الجوزي في الدمام4118 ،هـ.
 .11إكرام كمال عوضي المصري :عولمة المرة المسلمة اآلليات وطرق المواجهة ،الرياض :مركز باحثات
لدراسات المرأة1141 ،م.
 .13اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني :مسند اإلمام أحمد ،طبع بإشراف عبد هللا عبد المحسن التركي ،وتحقيق
شعيب األرناؤوط ،طبع مؤسسة الرسالة في بيروت4114 ،هـ.
 .11اإلمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم الشافعي :األحكام الشرعية لألطباء دراسة مقارنة ج،3
الطبعة السادسة ،جدة ،السعودية 4894م.
 .12اإلمام ناصر الدين البيضاوي :أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،طبعة دار المعرفة بلبنان ،د.ت.
 .12أنور أبو بكر هواني الجاف :مدى شرعية جراحة التجميل ومسؤولية االطباء ،دار شتات للنشر
والبرمجيات ،سنة النشر1141م.
 .14بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني :عمدة القاري شرح البخاري ،تحقيق :عبد هللا محمود محمد
عمر ،دار الكتب العلمية1114 ،م.
 .19بسام محتسب باهلل :أحكام الجراحة الطبية دراسة مقارنة ،ج 1الطبعة الثانية ،الدوحة ،قطر 4883 -م.
 .18بكر عبد هللا أبو زيد :فقه النوازل (قضايا فقهية معاصرة) ،مكتبة الصديق بالطائف4118 ،هـ.
 .31البيهقي (أحمد بن الحسين) :السنن الكبرى ،حيدر آباد ،المعارف النظامية 4311 ،هـ.
 .34تاج الدين السبكي؛ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ،أبو نصر :األشباه والنظائر ،بيروت،
دار الكتب العلمية4884 ،م.
 .31تبت أعمال ندوة الوارثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعالج الجيني المنعقدة في الكويت عام
4114هـ.
 .33تيسير حسون :بحث عن الجراحة التجميلية مقدم إلى الندوة العلمية في دبي عام .1118
 .31جاسم علي سالم الشامسي :األحكام الشرعية لألطباء "المسؤولية الطبية" ج 4الطبعة الرابعة ،بيروت،
لبنان4113 ،هـ.
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 .32جمعية العلوم الطبية المنبثقة عن نقابة األطباء األردنية :قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة
اإلسالمية ،طبع دار البشير في ع ّمان4142 ،هـ.
 .32الحافظ أبو نعيم األصبهاني :حلية األولياء وطبقات األصفياء ،مطبعة السعادة بمصر ،د.ت.
 .34الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير :تفسير القرآن العظيم ،تحقيق سامي بن محمد السالمة ،نشر دار
طيبة ،ط (4119 )1هـ.
 .39رضوان بابولي ،وأنطون دول :الجراحة الصغرى ،منشورات جامعة حلب ،د.ت.
 .38زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي :البحر الرائق شرح كنـز الدقائق ،المطبوع مع حواشيه ،طبع دار
المعرفة في بيروت ،ط ( ،)1د.ت.
 .11زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي
القاهري :التوقيف على مهمات التعاريف ،دار عالم الكتب ،القاهرة4881 ،م.
 .14زين العابدين إبراهيم بن نجيم المصري :األشباه والنظائر ،مطبعة وادي النيل ،د.ت.
 .11زينة غانم يونس العبيدي :إرادة المريض في العقد الطبي دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية1114 ،م.
 .13سامي القباني :جراحة القلب واألوعية الدموية ،مطبعة جامعة دمشق ،د.ت.
 .11سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني :شرح التلويح على التوضيح ،مكتبة صبيح بمصر ،د.ت.
 .12سعد بن عبد العزيز الشويرخ :أحكام الهندسة الوراثية نشر كنوز أشبيليا بالرياض4119 ،هـ.
 .12سمير اورفلي ،مدى مسؤولية الطبيب المدنية في الجراحة التجميلية ،بحث منشور في مجلة رابطة
القضاء بالدراسات القانونية والقضاء ،السنة  ،11العدد8-9مارس 4891م.
 .14شرف الحق العظيم آبادي أبو عبد الرحمن :عون المعبود على شرح سنن أبي داود ،دار ابن حزم،
1112م.
 .19شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي :الشرح الكبير المطبوع مع المقنع
واإلنصاف ،تحقيق :عبد هللا التركي ،توزيع وزارة الشئون اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية،
4148هـ.
 .18شمس الدين محمد ابن القيم الجوزية :الطب النبوي دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان4881 ،م.
 .21شمس الدين محمد بن شهاب الرملي :نهاية المحتاج ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان4111 ،هـ.
 .24شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،
دار الكتب العلمية4881 ،م.
 .21شهاب الدين أحمد بن حجر العسقالني :اإلصابة في تميز الصحابة ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان،
د.ت.
 .23صالح بن غانم السدالن :القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع منها ،الطبعة الثانية ،دار بلنسية ،الرياض،
المملكة العربية السعودية4888 ،م.
 .21طالب عبد الرحمن :األحكام الشرعية للمهن الطبية دراسة مقارنة ،ج ،2الطبعة الخامسة ،بيروت ،لبنان
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4883م.
 .22طاهر أحمد الزاوي :النهاية في غريب الحديث واألثر ،ط ،1مطبعة دار الفكر4848 ،م.
 .22طالل عجاج :المسؤولية المدنية في الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة ،ج ،3الطبعة الرابعة ،بيروت،
لبنان4824 ،م.
 .24عالية محمد محمد تراب الخياط :واقع بعض حقوق المرأة من خالل "الجندر" "دراسة تحليلية من
منظور التربية اإلسالمية" ،مجلة التربية ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،العدد  ،421الجزء الثاني،
أبريل1142 ،م.
 .29عبد الحسين بيرم ،الموسوعة العربية العالمية ،مطبعة القادسية ،بغداد4891 ،م.
 .28عبد الحميد الشرواني :حواشي الشرواني ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،د.ت.
 .21عبد الرحمن أبو الفرج :صفوة الصفوة ،تحقيق :محمود فاخوري ومحمد رواس ،الطبعة الثانية ،دار
المعرفة ،بيروت – لبنان4848 ،م.
 .24عبد الرحمن السيوطي :األشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان4113 ،هـ.
 .21عبد الستار أبو غدة :المواكبة الشرعية لمعطيات الهندسة الوراثية ،مطبوع ضمن ثبت أعمال ندوة
(الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعالج الجيني ـ رؤية إسالمية ،د.ت.
 .23عبد العزيز محمد عبد العزيز عزام :الوجيز في القواعد الفقهية ،دار الحديث1112 ،م.
 .21عبد الفتاح محمود إدريس :نظرية العقد في الفقه اإلسالمي1114 ،م ،بدون ناشر.
 .22عبد هللا صالح الفوزان :زينة المرأة المسلمة ،دار المسلم للنشر والتوزيع ،مكة المكرمة4141 ،هـ.
 .22عبد هللا صالح الفوزان :الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة ،دار التدمرية ،الرياض،
ط (4118 ،)1هـ.
 .24عبد هللا محمد عبد هللا :نظرات فقهية في الجينوم البشري الهندسة الوراثية ـ العالج الجيني ،ضمن ثبت
أعمال ندوة" :الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعالج الجيني رؤية إسالمية ،المنعقدة في
الكوي ت ،إشراف :عبد الرحمن العوضي طبع المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في الكويت (ط)4
4114هـ.
 .29عبد الناصر أبو البصل :الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي ،مطبوع ضمن أبحاث بعنوان دراسات
فقهية في قضايا طبية معاصرة لمجموعة من المؤلفين ،طبع دار النفائس في األردن4114 ،هـ.
 .28عبد الستار أبو غدة :المواكبة الشرعية لمعطيات الهندسة الوراثية ،مطبوع ضمن ثبت أعمال ندوة
(الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعالج الجيني ـ رؤية إسالمية) ،د.ت.
 .41عجيل النشمي :الوصف الشرعي للجينوم البشري والعالج الجيني ،ضمن ثبت أعمال ندوة "الوراثة
و الهندسة الوراثية والجينوم البشري والعالج الجيني رؤية إسالمية" ،إشراف د .عبد الرحمن العوضي،
طبع المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في الكويت4114 ،هـ.
 .44عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم :قواعد األحكام في مصالح األنام ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد،
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مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة4884 ،م.
 .41عصمت هللا عناية هللا :االنتفاع بأجزاء اآلدمي في الفقه اإلسالمي ،طبع مكتبة جراغا سالم ،باكستان،
4141ه
 .43عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،دار الكتب
العلمية ،ط4892 ،1م.
 .41علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني :معجم التعريفات ،تحقيق :محمد صديق المنشاوي ،دار
الفضيلة ،د.ت.
 .42علي محيي الدين القره داغي ،وعلي بن يوسف المحمدي :فقه القضايا الطبية المعاصرة ،طبع دار
البشائر اإلسالمية في بيروت ،ط (4114 )1هـ.
 .42عنوش كريم :العقد الطبي -ج 3مذكرة نيل شهادة الماجستير ،الطبعة الثالثة ،الجزائر1114 -م.
 .44فوزي أدهم :المسؤولية القانونية للمهنيين – ج 4الطبعة الثانية – حلب – سوريا 1111 -م.
 .49قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي :الدورة الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في شهر رجب
عام4148هـ.
 .48المبارك بن محمد الجزري بن األثير مجد الدين أبو السعادات :النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق:
طاهر أحمد الزاوي  -الطناحي ،محمود محمد ،مطبعة الحلبي4823 ،م.
 .91مجد الدين محمد يعقوب الشيرازي :القاموس المحيط( ،الطبعة الثالثة ،والطبعة االميرية ببوالق ،د.ت.
 .94مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ،طبع منظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة
4119هـ.
 .91محمد أحمد الذهبي :سير أعالم النبالء ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ،الطبعة التاسعة ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،لبنان4143 ،هـ.
 .93محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي :أضواء البيان في إيضاح القرآن
بالقرآن ،مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ،د.ت.
 .91محمد ب ن إبراهيم ،وعبد العزيز بن باز :الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى ،إشراف :صالح بن
فوزان الفوزان ،طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية4111 ،هــ.
 .92محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي :مختار الصحاح ،مكتبة لبنان4892 ،م.
 .92محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي :المبسوط ،بيروت ،دار المعرفة4883 ،م.
 .94محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي تقي الدين ابن النجار :معونة أولي النهى شرح المنتهى،
تحقيق :عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش ،مكتبة األسدي ،د.ت.
 .99محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،دار الفكر ،د.ت.
 .98محمد بن إسماعيل البخاري :صحيح البخاري ،بيروت .دار ابن كثير4114 .هـ
 .81محمد بن إسماعيل الصنعاني :سبل السالم ،تحقيق :محمد الخولي ،الطبعة :الرابعة ،دار إحياء التراث،
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بيروت ،لبنان4348 ،هـ.
 .84محمد بن حسين الجيزاني :فقه النوازل ،الطبعة الثالثة ،دار ابن الجوزي الدمام  -المملكة العربية
السعودية 4118 ،هـ1119/م.
 .81محمد بن عبد الهادي التتوي ،أبو الحسن ،نور الدين السندي :حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية
الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ،بيروت ،دار الجيل ،د.ت.
 .83محمد بن عبد ا لواحد السيواسي السكندري كمال الدين ابن الهمام :شرح فتح القدير على الهداية شرح
بداية المبتدي ،تحقيق :عبد الرزاق غالب المهدي ،دار الكتب العلمية1113 ،م.
 .81محمد بن علي الشوكاني :نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،تحقيق :طه عبد الرءوف سعد ،مكتبة
الكليات األزهرية ،القاهرة4389 ،هـ،
 .82محمد بن محمد الخطيب الشربيني شمس الدين :اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،تحقيق :علي محمد
معوض  -عادل أحمد عبد الموجود ،بيروت ،دار الكتب العلمية1111 ،م.
 .82محمد بن محمد المختار بن أحمد الشنقيطي :أحكام الجراحة الطبية نشر مكتبة الصحابة بالشارقة في
دولة اإلمارات ،ط (4142 )1هـ.
 .84محمد بن مفلح المقدسي :اآلداب الشرعية والمنح المرعية ،تحقيق :شعيب األرناؤوط وعمر القيام الطبعة
الثانية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان4144 ،هـ.
 .89محمد بن يزيد ابن ماجة :سنن ابن ماجة ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت .دار إحياء التراث
العربي4382 .هـ.
 .88محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين :القاموس المحيط ،تحقيق :محمد نعيم العرقسوسي ،بيروت،
مؤسسة الرسالة1112 ،م.
.411

محمد حجازي النتشة :المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة اإلسالمية ،الناشر مجلة الحكمة

في بريطانيا4111 ،هـ.
.414

محمد رأفت عثمان :موقف اإلسالم والنظرة المستقبلية لتقدم العالج الجيني ،ضمن بحوث ندوة

االنعكاسات األخالقية للعالج الجيني ،د.ت.
.411

محمد رايس :األحكام الشرعية للفقه ،دراسة مقارنة ،ج ،1بنغازي ،ليبيا4821 ،م.

.413

محمد رفعت :أحكام العمليات التجميلية والجراحة التجميلية ،دراسة مقارنة ،ج ،3الطبعة الثالثة،

بيروت ،لبنان 4841 -م.
.411

محمد سامي الشوا :بحث مفهوم جراحه التجميل بين المفهوم والممارسة ،دراسة مقارنة ،ج،4

الطبعة الرابعة ،القاهرة ،مصر 4894 -م.
.412

محمد عبد العزيز ،اللباس والزينة في الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة الكتاب ،دار الفرقان4893 ،م.

.412

محمد علي البار :التداوي بالمحرمات ،دار المنار جدة  -المملكة العربية السعودية4882 ،م.

.414

محمد مصطفى الزحيلي :القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة ،طبع دار الفكر بدمشق،
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4119هـ.
.419

محمد هيثم الخياط :الموسوعة الطبية الفقهية الحديثة جامعة لألحكام الطبية في الصحة والمرض

والممارسات الطبية ،دار النفائس ،بيروت1111 ،م.
.418

محمود جمال الدين زكي :مشكالت المسؤولية الطبية دراسة مقارنة ،ج ،4الطبعة الرابعة ،القاهرة،

مصر4849م.
.441

محمود ذياب :الطب واألطباء في مختلف العصور اإلسالمية ،مطبعة األنجلو المصرية4841 ،م.

.444

محيي الدين أبي زكريا يحيى النووي :صحيح مسلم بشرح النووي ،المطبعة المصرية بالقاهرة ،ط

(4314 ،)4هـ
.441

مسلم بن الحجاج النيسابوري :صحيح مسلم؛ بيروت :دار الكتاب4111 ،هـ.

.443

مصطفى السباعي :المرأة بين الفقه والقانون .ط ،9عمان ،دار الوراق.

.441

المعلم بطرس البستاني ،محيط المحيط ،الناشر مكتبة لبنان ،بيروت ،عام 4941م.

.442

منذر الفضل :المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية ،األردن4881 ،م.

.442

منصور بن يونس البهوتي :كشف القناع ،تحقيق :هالل مصلحيي هالل ،الطبعة ،دار الفكر،

بيروت ،لبنان4111 ،هـ.
.444

منير رياض حنا :مسؤوليه االطباء المدنية  -ج  - 2دراسة مقارنه  -الطبعة الرابعة  -الجزائر -

1112م.
.449

موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي :المغني ،تحقيق :عبد هللا بن عبد المحسن التركي،

وعبد الفتاح الحلو ،طبع هجر4112 ،هـ.
.448

نصر فريد محمد واصل :القواعد الفقهية وتطبيقاتها في األحكام الشرعية دراسة تأصيلية ،الدار

المصرية للطباعة والنشر والبحوث والحسابات العلمية1113 ،م.
.411

هيام سالم عبد الرضا :مسئولية الطبيب عن عمليات التجميل ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

القانون ،جامعة القادسية1149 ،م.
.414

واصف عبد الوهاب البكري :الحكم الشرعي في استخدام الخاليا الجذعية ،الندوة الوطنية للخاليا

الجذعية المنعقدة في الفترة من ،1144/41/ 2-2عمان ،األردن.
.411

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين :القواعد الفقهية ،الرياض ،مكتبة الرشد4889 ،م.

.413

يوسف بن عبد البر النمري القرطبي :االستذكار تحقيق :سالم محمد عطا ومحمد علي معوض ،دار

الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1111 ،م.
.411

يوسف بن عبد هللا األحمد :أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي ،نشر كنوز أشبيليا

بالرياض4114 ،هـ.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الدكتورة /إنصاف حمزة الفعر الشريف ،المجلة األكاديمية لألبحاث
والنشر العلمي(CC BY NC) .
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تقنيات التعليم وتوظيفها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
Instructional Technology and their investment in teaching Arabic to nonnative speakers
د .عبد هللا بن سعد بن سعيد القحطاني
تخصص علم اللغة التطبيقي ،وزارة التعليم ،المملكة العربية السعودية
Email: a-ssq@hotmail.com

الملخص:
هدفت الورقة العلمية الحالية إلى توظيف تقنيات التعليم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وذلك
لالستفادة منها من قبل الباحثين والمؤسسات التعليمية عند توظيفها .وقد اشتملت الورقة على ثالثة محاور
كالتالي:
 مفهوم الوسائل وتقنيات التعليم.
 مجاالت تقنيات التعليم.
 توظيف تقنيات التعليم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
الكلمات المفتاحية :توظيف ،تقنيات التعليم ،تعليم اللغة العربية.

Instructional Technology and their investment in teaching Arabic to nonnative speakers
Abdullah Saad Saeed ALQahtani
Kingdom of Saudi Arabia - Ministry of Education

Abstract:
The scientific paper aimed to investment educational technologies in teaching
Arabic to non-native speakers to benefit researchers and institutions educational in
investment it. The paper included three axes as follows:
 The concept of media and instructional technology.
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 Areas of educational technology.
 Investment educational technologies in teaching Arabic to non-native
speakers.
teaching Arabic language. ، instructional technology،Keywords: Investment

المقدمة:
لكل عصر سمة وميزة يتسم ويتميز بها ،وأبرز ما يتميز ويتسم به عصرنا الحاضر تلك التطورات
العلمية والتكنولوجية و المعلوماتية العالية التي لم تكن مألوفة في زمن ليس ببعيد .إذ أصبحت التقنية في
متناول أيدي الجميع صغاراَ وكباراً على ح ِد سواء.
لذا فإن مسألة وجود التقنيات في مجال التعليم أمراً ال مناص من تطبيقه حتى يتناسب مع المجاالت
األخرى كالهندسة والدفاع والطب والفضاء والزراعة وعلوم العصر الحديث .فقد شهد مجال التعليم طفرة
عظيمة في أواخر القرن العشرين ،إال أنه أخذ يتجه منحنى واسع األبعاد في بداية القرن الحالي .وتسابقت
مؤسسات التعليم بنوعيها الحكومي والخاص في االتجاه إليجاد وتوفير الوسائل والتقنيات الفعالة والتي تساعد
الطالب على التعلم بسهولة وتوفر له القدرة على اإلبداع بشكل فعال في الدراسة وفي عمله المستقبلي.
من هنا سيناقش هذا البحث المحاور التالية:
 أوالً :مفهوم الوسائل وتقنيات التعليم.
 ثانياً :مجاالت تقنيات التعليم.
 ثالثاً :توظيف تقنيات التعليم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
أوالً :مفهوم الوسائل وتقنيات التعليم:
تعريف الوسائل التعليمية:
عرّف (زيتون )1002،بأنها "مجموعة المواقف والمواد واألجهزة التعليمية واألشخاص الذين يتم
توظيفهم ضمن إجراءات استراتيجية التدريس بغية تسهيل عملية التعليم والتعلم ،مما يسهم في تحقيق
األهداف التدريسية المرجوة في نهاية المطاف" (ص)393
كما عرّفها (سالم0202 ،م) بأنها "منظومة فرعية من منظومة تكنولوجيا التعليم تتضمن المواد
واألدوات واألجهزة التعليمية وطرق العرض التي يستخدمها المعلم أو المتعلم أو كليهما في المواقف التعليمية
بطريقة منظومية لتسهيل عملية التعليم والتعلم" (ص.)55
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مكونات الوسائل التعليمية:
ذكر (زيتون ،1002،ص )393مكونات تقنيات التعليم كاالتالي:
 المواقف التعليمية :هي األحداث الواقعية العيانية التي يعيشها الطالب داخل المدرسة أو خارجها،
وتسهم في تسهيل عملية التعليم والتعلم مثل التجريب المعملي.
 المواد التعليمية :عبارة عن مادة خام تحمل مادة علمية ( محتوى تعليمي ) مثل الكتب الدراسية.
 األجهزة واألدوات التعليمية :هي المكونات المادية التي تستخدم لعرض ونقل المادة العلمية التي
تحملها المواد التعليمية مثل الراديو والتلفاز.
 األشخاص :هم األفراد الذين يُوتى بهم إلى الموقف التدريسي بغية مساعدة الطالب على التعلم مثل
األطباء والمعلمون.
أهمية الوسائل التعليمية:
ذكر (سالم،1020،ص )55أهمية الوسائل التعليمية كالتالي:
 تساعد الوسائل التعليمية في التغلب على مشكلة زيادة أعداد المتعلمين.
 تساعد الوسائل التعليمية في التغلب على مشكلة الفروق الفردية بين المتعلمين.
 تساعد الوسائل التعليمية على تحقيق التعلم بجوانبه المختلفة المعرفية والمهارية والوجدانية.
 تساعد الوسائل التعليمية في التغلب على صعوبات تعلم موضوعات معينة (البعد المكاني/البعد
الزماني /بطء أو سرعة الحدث/خطورة الحدث /صغر أو كبر حجم الظاهرة أو الحدث).
 تساعد الوسائل التعليمية في زيادة دافعية التالميذ إلى التعلم والمشاركة واالنتباه.
 تساعد الوسائل التعليمية التلميذ على تعديل بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة.
 تساعد الوسائل التعليمية على التعلم الذاتي.
 تساعد الوسائل التعليمية على زيادة الثروة اللغوية للتلميذ.
 تساعد الوسائل التعليمية في بقاء أثر التعلم.
 تساعد الوسائل التعليمية في التدريب على أساليب التفكير العلمي السليم.
 تساعد الوسائل التعليمية في التغلب على بعض مشكالت أعضاء هيئة التدريس.
 تساعد الوسائل التعليمية في توفير وقت وجهد المعلم
تصنيفات الوسائل التعليمية:
صنّف (فتح هللا،1005،ص )59تقنيات التعليم كالتالي:
 تصنيف الوسائل على أساس الحواس التي تخاطبها (البصرية /السمعية /السمعية البصرية).
 تصنف الوسائل التعليمية إلى قسمين رئيسيين تبعا ً إلمكانية عرضها وهما( :مواد تعرض ضوئياً
على الشاشة /مواد ال تعرض ضوئياً).
 تصنيف الوسائل التعليمية على ضوء عدد المستفيدين منها( :فردية /جماعية /جماهيرية).
 تصنف الوسائل التعليمية في ضوء طريقة إنتاجها (وسائل تنتج آلياً /وسائل تنتج يدوياً).
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 التصنيف وفق عدد المثيرات (المنبهات) اديلنج.
 التصنيف وفقا ً لتكلفة إنتاج الوسائل وتوفيرها وعدد المستفيدين منها (دونكان).
 التصنيف وفق نوعية األهداف المراد تحقيقها (المعرفية /المهارية الحركية /الوجدانية).
 تصنيف الوسائل التعليمية في ضوء الخبرات التي تهيئها (ادجارديل) في الشكل التالي.
شكل ( :)0تصنيف ادجارديل للوسائل التعليمية

معايير اختيار الوسائل التعليمية:
ذكر (فتح هللا،1005،ص )99معايير اختيار تقنيات التعليم كالتالي:
 صحة محتوى الوسيلة.
 حسن عرض المادة التعليمية.
 بساطة الوسيلة التعليمية.
 سهولة استخدام الوسيلة التعليمية.
 حالة الوسيلة ومدى صالحيتها.
 أن تضيف جديداً إلى ما ورد في الكتاب المدرسي.
 توفر عنصر األمن.
 الفائدة والوقت المنصرف.
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قواعد االستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية:
ذكر (سالم،1020،ص )51أهم قواعد االستخدام الوظيفي لتقنيات التعليم في التالي:
عند استخدام المعلم للوسائل التعليمية ،يجب عليه إتباع عدة خطوات هامة ،تتمثل في المراحل الثالث التالية:
 مرحلة اإلعداد.
 مرحلة االستخدام.
 مرحلة التقويم.
وتشمل كل مرحلة من المراحل السابقة مجموعة من الخطوات المتتالية أو القواعد تتضح فيما يلي:
مرحلة اإلعداد :وتشمل الخطوات التالية:
 تحديد أهداف الدرس ،وما يمكن أن تحققه الوسائل التعليمية منها.
 انتقاء الوسيلة التي تحقق هذا الغرض.
 تجريب الوسيلة قبل استخدامها في الفصل للتأكد من صالحيتها.
 تجهيز متطلبات تشغيل هذه الوسيلة.
 تجهيز مكان عرض الوسيلة.
 تجهيز األنشطة والتدريبات التي سيتم تقديمها قبل عرض الوسيلة وبعدها.
مرحلة االستخدام :تتم هذه المرحلة في الفصل الدراسي وتتضمن القواعد التالية:
 إحضار الوسيلة إلى الفصل.
 تهيئة ذهن التالميذ لعرض الوسيلة.
 توجيه بعض األسئلة قبل عرض الوسيلة التعليمية.
 يتم عرض الوسيلة في الوقت المناسب.
 مراعاة التكامل والتفاعل عند وجود أكثر من وسيلة في الدرس الواحد.
 إعادة عرض الوسيلة في حال لم يفهمها الطالب.
 يتم وضع الوسيلة خارج الفصل بعد االنتهاء من عرضها حتى ال ينشغل التالميذ بها.
مرحلة التقويم :ويتم فيها تقويم مدى فاعلية الوسيلة التعليمية في تحقيق األغراض أو الغرض من استخدامها،
ومدى استفادة التالميذ منها .وهناك مجموعة من المعايير يمكن في ضوئها تقويم الوسائل التعليمية التي تم
استخدامها ،ويمكن إيضاحها في بطاقة التقويم التالية:
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شكل ( :)0بطاقة تقويم الوسائل التعليمية في ضوء استخدامها

أهمية توظيف التقنيات في التعليم:
-

زيادة خبرة التلميذ مما يجعله مستعداً للتعلم.

-

تنوع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين التالميذ داخل حجرة الصف.

-

تساعد في تنويع أساليب التعزيز.

-

تؤدي إلى ترتيب واستمرار األفكار التي يكونها التلميذ.

-

تساعد في زيادة مشاركة التلميذ اإليجابية.

-

تؤدي إلى تعديل السلوك وتكوين االتجاهات الجديدة( .سالمة،2315،ص)100

فوائد استخدام التقنيات في التعليم:
-

رفع مستوى التحصيل لدى التالميذ.

-

تطوير مهارات المعلمين على استخدام التقنيات.

-

توفير الوقت والجهد على المعلم والطالب.

-

توفير التغذية الراجعة المستمرة للطالب والمعلم.

-

زيادة تفاعل المتعلم مع التقنيات بحكم مايقدمه من تشويق.

-

إثراء شخصية الطالب والمعلم.

-

زيادة فرص التعلم الفردي والجماعي.

-

خفض كلفة التعليم.

-

منح الطالب والمعلم أدواراً جديدة.
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-

ابتكار تصاميم تدريسية جديدة( .عبود،1005،ص)255

معوقات استخدام التقنيات الحديثة في التعليم:
-

عدم توافر جميع التقنيات الحديثة.

-

صعوبة الحصول على بعض التقنيات الحديثة.

-

صعوبة تشغيل بعض التقنيات الحديثة عند معظم المعلمين والعمل عليها.

-

ضعف بنية االتصاالت.

-

ارتفاع ثمن تكاليف بعض التقنيات الحديثة وقطع غيارها.

-

عدم وجود مقر أو غرف مناسبة في بعض المدارس لهذه التقنيات.

-

ارتفاع تكلفة األنظمة والبرامج.

-

غياب معايير الجودة والتقويم.

-

النقص الشديد في الكوادر التعليمية المؤهلة.

-

ضعف اللغة اإلنجليزية لدى معظم المعلمين.

-

عدم توفر فني الصيانة ألجهزة التقنيات داخل المدرسة.

-

مشكالت ظهور الفيروسات على بعض أجهزة التقنيات.

-

مشكالت تتعلق باختيار استراتيجيات التدريس المناسبة للتعامل مع التقنيات.

وعليه فإن ما تم ذكره من الصعوبات والمعوقات والتي تحد من استخدام التقنيات الحديثة في التعليم تعود إلى
المستخدم نفسه أو إلى النظام التعليمي أو الظروف اإلقتصادية ،وما قد يكون معوقا ً في مدرسة ما قد ال يكون
معوقا ً في مدرسة أخرى( .سعادة والسرطاوي،1005،ص)55
مجاالت توظيف التقنيات الحديثة في التعليم:
إ ن التقدم العلمي والتقني الذي سيطر على مناحي الحياة والذي واكب تطور التربية وتجدد طرق وأساليب
التدريس أدى إلى دخول اآللة في مجال التعليم حيث أصبحت ضرورة بعد أن كانت نوعا ً من الكماليات
والترف .ونؤكد أننا نناقش مفهوم تقنيات التعليم كأسلوب ونظام جيد لتخطيط يساعد في حل مشكالت التعليم.
ومن أمثلة المجاالت التي يمكن فيها توظيف التقنيات الحديثة مثل أجهزة عرض األفالم التعليمية بأنواعها
وأجهزة العرض فوق الرأس وأجهزة التلفزيون والتصوير والحاسب اآللي في التعليم بالمدارس ،توظيف
التقنيات الحديثة في عملية االتصال بين المعلم والمتعلم حيث يجب على المرسل في العملية التعليمية أن
يختار أكثر القنوات االتصال فعالية في االرتباط مع الموقف التعليمي حيث إن عملية االتصال الناجحة
تستطيع تحقيق معطيات متعددة يرتبط بعضها بمواقف تعليمية واآلخر بمواقف حياتية عامة ،ومن هذه
المعطيات:
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-

ربط المتعلم بالحياة العامة والبيئة ،ومده بالقدرات العقلية والعملية للتفاعل مع األحداث المكونة لمجريات
الحياة ،والتعامل معها بوعي ودراية من خالل ممارسات سلوكية اكتسبها نتيجة استيعابه لرسائل معرفية
عامة أو خاصة.

-

زيادة حصيلة المتعلم من المعارف وإثراء خبراته العلمية والعملية وصقل مهاراته الفنية ،والتأثير على
سلوك اإلنسان واتجاهاته بتعديلها أو تغييرها نحو األفضل( .السعدي،1005،ص)25

ثانياً :مجاالت تقنيات التعليم:
يوجد العديد من أنواع التقنيات المناسبة لإلستخدام في التعليم ،والتي لو وظفت بالشكل المناسب ألحدثت
تغييراً في العملية التعليمية ،وسيتم هنا تصنيف مجاالت تقنيات التعليم وفقا ً للتالي:
 التقنيات التعليمية التقليدية.
 التقنيات التعليمية التفاعلية.
 النظم التعليمية الحديثة.
شكل ( :)3مجاالت تقنيات التعليم

أوالً :تقنيات التعليم التقليدية:
ذكر (سالم،1020،ص )232العديد من التقنيات التقليدية من بينها:
 اللوحات التعليمية:
تتعدد وتتنوع اللوحات التعليمية التي تستخدم في مدارسنا ومنها اللوحة الطباشيرية ،اللوحة الوبرية،
اللوحة المغناطيسية ،لوحة الجيوب ،لوحة المعلومات ،اللوحة المثقبة ،اللوحة الكهربائية والدفتر القالب.
 السبورة الطباشيرية:
تعد السبورة الطباشيرية من األساسيات التي يحتاجها المعلم في الفصل ولذلك يجب أن يتقن مهارات
االستخدام الجيد لها لما لها من مزايا عديدة .وقد يأخذ لون السبورة اللون األسود أو األخضر ،ويشترط
اللون غير الالمع حتى ال يعكس الضوء ،ويفضل استخدام اللون األخضر على اللون األسود ألنه يعطي
راحة للعين والنفس وتظهر الكتابة بوضوح.
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شكل ( :)4أنواع اللوحات الطباشيرية

مزايا
اللوحة الطباشيرية:
 سهولة االستخدام من قبل المعلم والتالميذ.
 سهولة تصنيعها وصيانتها.
 سهولة تنظيفها وإعادة لونها.
 إمكانية استخدام األلوان.
 يمكن استخدامها مع جميع المواد الدراسية.
 ال تقتصر على عرض اللغة التحريرية فقط بل والرسوم التعليمية والخرائط.
 التحكم في حجم خط الكتابة بما يتناسب مع مستوى التالميذ.
القواعد العامة لالستخدام الجيد للسبورة الطباشيرية:
 أن تكون السبورة نظيفة تماما ً قبل استخدامها.
 أن يهتم المعلم بطريقة تنظيف السبورة.
 أن يكون مكان السبورة مناسبا ً لجميع الطالب في الفصل أي في مجال رؤية كل تلميذ.
 أن يكون ارتفاع السبورة مناسبا ً لمجال رؤية التالميذ ،وإمكانية الكتابة عليها بواسطة التالميذ.
 أن تكون السبورة ذات سطح غير المع.
 أن ال يسقط الضوء عليها بشكل مباشر حتى ال تكون عاكسة للضوء.
 أن ال يقف المعلم أمام ما يكتبه فال يراه التالميذ.
 أن ال يعطي المعلم ظهره للتالميذ تماما ً أثناء استخدامه للسبورة بل يكون في وضع جانبي حتى
يستطيع اإللتفات إلى التالميذ ومخاطبتهم ،وكذلك إلى السبورة والكتابة عليها.
 اللوحة المغناطيسية:
وهي سبورة تصنع من المعدن إلمكانية تثبيت المواد التعليمية على سطحها ( صور /رسومات ممغنطة)
ويمكن الكتابة عليها بالطباشير ،كما أنها تغطى بقطعة من البالستيك األبيض للكتابة عليه بأقالم الفلوماستر.
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كيفية استخدام اللوحة المغناطيسية:
 تلصق الصور أو الرسومات أو الحروف على ورق مقوى يثبت في خلفه قطعة من المغناطيس
بواسطة الغراء أو الشريط الالصق فتلتصق بالسبورة ويقوم المعلم بعرضها أو تجميعها حسب
موضوع وهدف الدرس.
 يمكن الحصول على شريط من المطاط الممغنط يقطع قطعاً صغيرة ويلصق بخلفية الصور أو
األسهم أو الرموز التي تقص من الورق المقوى وتلون بألوان مختلفة.
 تأتي السبورات المغناطيسية في عدة ألوان الرمادي أو األبيض ،وفي هذه الحالة األخيرة تستخدم
السبورة كشاشة عرض.
 يمكن أن نجمع على السبورة المغناطيسية بين الرسوم والصور والعينات والكتابة بالطباشير ،ويبدو
ذلك واضحا ً في دروس العلوم.
 اللوحة الوبرية:
وهي سبورة خشبية تغطى بقماش له وبره مثل الفانيال أو الجوخ ،وتستخدم في عرض الصور أو
األشكال أو الخرائط مع مالحظة تثبيت قطعة من القماش الوبري أو ورق الصنفرة خلف هذه المعلقات بحيث
تساعد على تثبيتها على السبورة وكذلك تغيير مكانها.
 لوحة الجيوب:
وهي عبارة عن لوحة مستوية من الخشب العادي أو الكرتون المقوى من نوع الدوبلكس ،يمكن أن تصل
مساحة اللوحة إلى  200سم وفقا ً للمادة المصنوع منها اللوح وقوة تحملها ،ويفضل أن يكون لوحها فاتحا ً لعدم
كثرة األلوان وتداخل ألوان اللوحة وألوان المواد التعليمية المعروضة ،ويتم عمل ثنايا من الورق المقوى
على شكل جيوب طويلة تمتد بعرض اللوحة .ويتراوح عمق الجيب بين 3سم و20سم حيث توضع المواد
المصورة المراد عرضها داخل الجيب بحيث يثبت أسفله ويظهر أعاله إلمكانية رؤيته.
مميزات لوحة الجيوب:
 تثير شوق الطالب للتعلم واكتساب المهارات والمعارف والعادات والقيم.
 تنمي النشاط في الصف وروح التنافس بين الطالب.
 تقوي روح الجماعة لديهم.
 يمكن استخدامها لجميع المواضيع ومختلف المراحل التعليمية.
 سهلة االستعمال والحمل.
 تحتاج لتحضير موادها مسبقاً.
 اللوحة اإلخبارية:
وهي من أكثر اللوحات استخداما ً في مدارسنا حيث تستخدم في عرض معلومات وأخبار خاصة بالطالب
مثل :الجداول الدراسية وجداول االمتحانات ،كما تستخدم في عرض األخبار الخاصة بالمدرسة أو بالمدينة
الذي يقطنه التالميذ ،كما تستخدم في عرض األحداث الجارية بالعالم والتي تهم الطالب.
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وتصنع لوحة المعلومات من الخشب العادي ،وقد تغطى بالقماش أو الفلين بحيث يمكن تثبيت اإلعالنات.
ويتم عمل إطار للوحة وكذلك يمكن عمل غطاء أو باب زجاجي.
فوائد استخدام اللوحة اإلخبارية:
يحقق استخدام اللوحة اإلخبارية فوائد تربوية منها:
 تساعد في تنمية قدرات التالميذ في اكتساب مهارات االتصال الجيد ،وذلك من خالل تلقيه
التعليمات عن طريق اللوحة ،ومن خالل مشاركته في إعدادها.
 تعتبر وسيلة من وسائل التعلم الفردي ،حيث يلجأ التلميذ إلى قراءة النشرات والتقارير المعروضة
حسب قدرته وفراغه ورغبته.
 استغالل وقت التلميذ ،وتوفير وقت الحصة.
 بما أنها أسلوب من أساليب التعلم الذاتي ،فإنها تعتبر تنويعا ً في أساليب التدريس.
 تساعد التالميذ على نقل أفكارهم إلى غيرهم من خالل تقاريرهم التي يعرضونها أو من خالل
الصور أو المقاالت.
 تعتبر وسيلة من وسائل تقويم التالميذ من قبل زمالئهم إضافة إلى توفر عنصر التشويق وشد
االنتباه.
 اللوحة الكهربائية:
تستخدم اللوحة الكهربائية في تدريس المناهج الدراسية المختلفة وخاصة مع الموضوعات التي تقدم
حقائق علمية .وقد تعتمد هذه اللوحة على التيار الكهربائي فقط أو على جرس كهربائي فقط أو قد تجمع بين
االثنين .وتمتاز اللوحة الكهربائية بتنمية قدرة التالميذ على التفكير ،العمل التعاوني ،كما أنها تجعل
المعلومات أبقى أثراً.
 الشفافيات:
عرّفها (سالم )1020،بأنها "عبارة عن قطعة شفافة من البالستيك الشفاف تسمح بمرور الضوء من
خاللها ،ويصل مقاسها إلى  20x20بوصة وتستخدم الشفافية كمادة تعليمية تعرض على جهاز عرض
الشفافيات" (ص.)251
 تستخدم الشفافية كمادة تعليمية يتم تدوين أو رسم عليها محتوى علمي ليعرض على الجهاز.
 تستخدم في صورة شفافيات منفردة أو متعددة الطبقات أو على شكل لفة.


قد تكون الشفافية جاهزة من إعداد شركات متخصصة وخاصة الشفافيات المستقطبة أو من إعداد
المعلم.

 يمكن الكتابة على الشفافية بأقالم ذات حبر شفاف سريع الجفاف ،وهي نوعان :أقالم ثابتة الحبر
وأقالم غير ثابتة الحبر.
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المبادئ واألسس التي يجب مراعاتها عند إنتاج الشفافيات:
•

أن تتصف الشفافية بالبساطة وعدم االزدحام سواء كان بالمعلومات أو األلوان أو الكتابة أو الرسم
أو الصور.

•

أن تعالج الشفافية موضوعا ً تعليميا ً واحداً حتى يساعد ذلك التالميذ على التركيز واالستيعاب.

•

أن تكون الكتابة بحروف كبيرة ما أمكن حتى تسهل القراءة.

•

أن تتناسق األلوان ،وتكون متمشية مع الواقع حتى تكون الشفافية معبرة ومؤثرة.

•

أن تكون أبعاد الرسم أو الكتابة موزعة على الشفافية بشكل منطقي ومنتظم حتى ال يتركز في
نصف واحد من الشفافية دون اآلخر.

•

عدم استخدام المعلم أو التلميذ إذا كان مبتدءاُ في إنتاج الشفافية اقالم الحبر الثابت بل يستخدم األقالم
ذات الحبر القابل للمسح حتى يسهل له التعديل والتطوير.

•

أن يستعمل المعلم عند إنتاج الشفافية سطحا ً مستويا ً ناعما ً حتى يستطيع التحكم في الرسم والكتابة
بدرجة عالية من الدقة.

أشكال الشفافيات:
تتعدد أشكال الشفافيات ومنها:
 .2شفافية عادية :وهي شفافية منفردة تكون داخل إطار أو بدونه.
 .1شفافية ذات طبقتين :يمكن أن تحمل الطبقة األولى الرسم أو الشكل أو الخريطة ،والثانية تعريف
وتعليق على األولى.
 .3شفافية متعددة الطبقات :وتستخدم لعرض موضوع متسلسل ومتكامل.
طرق إنتاج الشفافيات:
يمكن إنتاج الشفافيات من خالل إحدى الطرق التالية:
 .2إنتاج الشفافيات يدوياً.
 .1إنتاج الشفافيات بالطريقة الحرارية.
 .3إنتاج الشفافيات بالحاسب.
 الصور التعليمية:
هي مواد تعليمية يتم إنتاجها عن طريق التصوير الضوئي أي التصوير في وجود الضوء سواء كان
مصدره طبيعي أو صناعي ويستخدم لذلك كاميرات خاصة.
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مبررات استخدام الصور الفوتوغرافية في التعليم:


تعدد أغراض استخدامها فقد تستخدم في تقديم الدرس أو في سياق الدرس أو في التلخيص أو
اإلعادة كما تتغلب على بعض صعوبات المنهاج كالبعد الزماني و المكاني



وفرتها وسهولة الحصول عليها وسهولة إنتاجها وعرضها بتكاليف بسيطة

 سهولة استخدامها فردي وجماعي
 تسمح للمعلم باستخدامها في الحصة و االحتفاظ بها وتكرار استخدامها
 ال تحتاج أجهزة عرضها إلى مهارات معقدة
 يسهل على المعلم التحكم في مدة عرض الصورة
 تسمح للمعلم التحكم في عرض خطوات الدرس والتدرج في عرض الصور وتتابعا خطوة بخطوة.
خصائص الصور الفوتوغرافية:
 .2تعد الصور أداة لتسجيل الواقع
 .1تجمد حركة األجسام المتحركة
 .3الصور تكبر و تصغر األجسام
 .3تسمح الصور بتصوير أي شيء بالظالم ال تراه عين اإلنسان وذلك باستخدام أفالم فوتوغرافية
حساسة لألشعة تحت الحمراء.
مهارات التقاط صورة ضوئية جيدة:
 الثبات وعدم اإلهتزاز.
 مهارات التصوير.
 اختيار المكان المناسب.
 التحكم الصحيح.
 خصائص الكاميرا.
شكل ( :)5خطوات إنتاج درس تعليمي بالصور التعليمية باستخدام كاميرا التصوير الضوئي أو الكاميرا
الرقمية
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 الرسوم التعليمية:
ذكر (خميس،1005،ص )93أن الرسوم التعليمية هي إحدى أنواع الوسائل التعليمية ،وأكثرها استخداما ً
لسهولة الحصول عليها وتوافرها من حولنا وسهولة التعامل معها ،وسهولة وتعدد طرق إنتاجها في كثير من
األحيان ،وتصلح لكل المقررات الدراسية ولمختلف المراحل الدراسية .وتعد الرسوم التعليمية من الوسائل
الناجحة في تفسير المفاهيم العلمية وتوضيح النصوص في الكتب المدرسية حيث أن للرسوم التعليمية ثالث
وظائف رئيسية تتمثل في إثارة االهتمام  ،والتوضيح  ،واالحتفاظ بالمعلومات .ويبرز دور الرسمة التعليمية
ومردودها التعليمي عندما يؤخذ بعين االعتبار تصميم الرسوم والربط الموضوعي بين عناصر الرسمة
والمفاهيم العلمية في النص ،كما أن لها دوراً في ترجمة األلفاظ والرموز في الكتاب المدرسي بحيث يتمكن
الطالب من البدء باألشياء المحسوسة وينتقل تدريجيا ً إلى األشياء المجردة.
تعريف الرسوم التعليمية:
هو تمثيل بصري حر لألشياء واألفكار والعمليات ،الملموسة والمجردة ،يعتمد أساساً على الخطوط
األساسية والرموز البصرية المرسومة والمكتوبة ،دون التقيد بكل التفاصيل والنسب الموجودة في الشيء
الذي يمثله ،بقصد التعبير عن المعنى المطلوب وتوضيحه وتلخيصه ،لتحقيق أهداف تعليمية معينة.
خصائص الرسومات التعليمية:
 أنها هادفة ،وتعبر عن األشياء واألفكار والعمليات ،وتدل عليها ،لكي تنقل رسالة تعليمية معينة.
 أن وحدة بناء الرسومات التعليمية هي الخط اليدوي ،في التعبير عن األشياء.
 أنها تمثيل حر بالخطوط ،بمعنى أنها تركز على الخطوط األساسية في الرسم دون التقيد بكل
العناصر والتفاصيل الموجودة في األشياء التي تمثلها.
 أنها تقع على مستويات من التجريد ،على خط متصل ،في أحد طرفيه الرسوم التي تمثل الواقع
وفي الطرف اآلخر الرسوم عالية التجريد مثل الرموز الخطية.
 أنها رموز بصرية ،تعتمد على المشاهدة من قبل المتعلم.
مميزات الرسوم التعليمية:
 أنها تبسط األشياء الواقعية المعقدة ،من خالل التركيز على األجزاء المهمة واستبعاد التفاصيل غير
الضرورية.
 أنها توضح الحقائق والمفاهيم واألفكار المجردة وتصورها بشكل مرئي ،كما هو الحال في
النظريات العلمية.
 أنها توضح مكونات األشياء والعمليات والعالقات بينها.
 تلخص األحداث واألفكار وتصنفها وتنظمها بشكل قابل للفهم.
 أنها تتميز بسرعة نقل الرسالة التعليمية.
 تسهل على المتعلمين عقد المقارنات وإدراك العالقات واستخالص األفكار.
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 تساعد على تنشيط استجابات المتعلمين واستثارة تفكيرهم.
 أنها لغة عالمية ،يفهمها جميع البشر في كافة أنحاء العالم.
 تتميز بالجاذبية واإلثارة والتشويق.
 تأثيرها يبقى في الذاكرة فترات أطول.
 أنها تناسب كل المستويات التعليمية.
 يمكن تكبيرها وتصغيرها لتناسب كل أنماط التعليم الجماعي والفردي.
 أنها متاحة ومن السهل الحصول عليها من مصادر عديدة.
 من السهل إنتاجها بطرائق مختلفة ومهارات بسيطة.
 من السهل حفظها وحملها واستخدامها وعرضها ذاتيا ً أو آلياً.
شكل ( :)6أنواع الرسومات التعليمية:

 الرسوم الخطية التوضيحية:
هي رسوم خطية تدل على واقع أو شيء معين ،وتعبر عنه بدون استخدام آلة تصوير ،وذلك بطريقة
مبسطة تركز على عناصر معينة في الشيء الحقيقي ،وقد تنقل الواقع أو تغير فيه أو تجرده ،وقد تكون
أصلية أو منقولة عن أصل ،ومنها ما هو بسيط ومنها ما هو معقد .وتعد هذه الرسوم من المواد التعليمية
البصرية البسيطة شائعة االستخدام لسهولة أعدادها واستخدامها ،ومناسبتها لكثير من المواقف ،غير أن
استخدامها يتطلب خلفية علمية وخبرة كافية برمزها لكي يتمكن المتعلمون من قراءتها قراءة صحيحة.
 الرسوم البيانية:
هو تمثيل بصري مبسط لبيانات رقمية ،يوضح العالقات الكمية أو النسبية بين وحدات هذه البيانات
وإتجاهها ،بهدف تحقيق السرعة والدقة وسهولة الفهم ،دون الدخول في التفاصيل .وعلى ذلك تتميز بالجاذبية
والتشويق ،والبساطة والسرعة والدقة في تفسير البيانات وسهولة استيعابها وفهمها .وتصنف إلى خمسة
أنواع ( الدوائر البيانية /األعمدة البيانية /الصور البيانية /الخطوط البيانية /الرسم البياني المنظور).
 المصورات التعليمية:
هي مادة تعليمية بصرية ،تتكون من تركيبة من عناصر مرئية وعناصر لفظية لتلخيص األفكار
والمعلومات المجردة ،وإبراز األفكار الرئيسية فيها ،أو شرح العمليات في نظام منطقي.

88

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

وتستخدم في التعليم بكثرة لسهولة إعدادها ،واستخدامها ومناسبتها لمختلف المواقف التعليمية .وينبغي
مراعاة أن يركز كل مصور على مفهوم واحد فقط .وتتطلب المصورات خلفية مناسبة وخبرة كافية لقراءتها
وتفسيرها .وتصنف إلى أحد عشر نوعاً.
 الخرائط الجغرافية:
هي تمثيل اصطالحي رمزي مصغر لظاهرات سطح الكرة األرضية ،أو جزء منها ،على سطح مستو،
بمقياس رسم دقيق يعبر عن النسبة الثابتة بين األبعاد على الخريطة واألبعاد األصلية على الطبيعة .تستخدم
في تدريس المواد االجتماعية كما تعتبر وسيلة عالمية للتعبير والتفاهم .تتضمن الخريطة عدة أسس لقراءتها
وهي ( عنوان الخريطة /مفتاحها /دليل الموقع /االتجاه /ومقياس الرسم).
 الكاريكاتير والرسوم المسلسلة:
الكاريكاتير هو رسم خطي تهكمي وساخر ،للتأثير في الرأي والتعبير عن الموضوع بأسلوب فكاهي
جذاب ،يعتمد على الطرافة والمبالغة ،والهجاء أو المدح ويستخدم أنماطاً سائدة لشخصيات مألوفة .وقد
يعرض الرسم وحده أو بمصاحبة تعليق لفظي محدود .ويتميز بقدرته على جذب االنتباه وسرعة التأثير في
السلوك ،والتركيز على الفكرة الرئيسة للموضوع ،واختصار زمن التعلم .وينبغي التأكيد من وجود هدف
تعليمي للكاريكاتير وأن تكون بسيطة ومناسبة لمستوى المتعلمين.
الرسوم المسلسلة هي أحد أشكال الكاريكاتير فهي عبارة عن عدة إطارات من الصور تحكي قصة في
شكل خطوات مسلسلة.
 الملصقات التعليمية:
هو مادة تعليمية بصرية مسطحة تجمع بين العناصر البصرية المصورة والمرسومة والعناصر اللفظية
المكتوبة ،بشكل مثير وجذاب يأسر انتباه المشاهد لفترة كافية ،تسمح بنقل رسالة مختصرة بهدف تعزيز فكرة
معينة أو التأثير في سلوك المتعلم واتجاهاته .ويشترط في الملصق أن يكون (هادفا ً ،وله هدف رئيس واحد
محدد /وأن يكون بسيطا ً مختصراً /أن يعتمد على الصور أو الرسم المعبر كعنصر أساسي في الملصق /اللفظ
موجز /واضح /استخدام األلوان بشكل وظيفي /أن يستخدم له ورق متين /أن يوضع في مكان مناسب).
 الرموز الخطية:
وهي رسوم خطية ترمز إلى معان معينة ،لنقل رسالة محددة ،دون االعتماد على اللغة المكتوبة،
الختصار العبارات وتسهيل عملية االتصال .وتعد هذه الرموز لغة عالمية يفهمها جميع البشر ،ولكنها تتطلب
من المصمم أن يكون على دراية بمعناها ،لكي يتمكن من فك رموزها.
إنتاج الرسوم التعليمية:
أوالً :يتم انتاج الرسومات التعليمية بالطرق اليدوية من خالل التالي:
 -2الرسم:
 تطبيق القواعد السبعة المذكورة في برنامج ماك انتيري ( الحجم /السطح /الظالل /خطوط السطح/
الكثافة /التداخل /االختصار).
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 معرفة موضع األشياء.
 خطوط التنظيم والتشكيل.
 استخدام أشكال العصي.
 -1الكتابة :من حيث اختيار نوع الخط وحجم الحروف.
طرق الكتابة ( الكتابة اليدوية /طريقة التصوير الضوئي /استخدام اآللة /الطريقة الميكانيكية /العرض
الضوئي /لصق الحروف البارزة والمسطحة /الرفع الجاف).
 -3تكبير الصور والرسومات وتصغيرها ( :استخدام العرض الضوئي /استخدام البانتوجراف /استخدام
شبكة المربعات).
ثانياً :إنتاج الرسوم التعليمية بالبرامج الحاسوبية:
يوجد العديد من البرامج التي تساعد على إنشاء أو تعديل الرسوم والصور التعليمية ومن بينها البرامج
التالية كما في الصورة أدناه:
شكل ( )7أمثلة للبرامج الحاسوبية إلنتاج الرسوم التعليمية

 العينات:
عرّفها (الحيلة" )1009،هي أشياء حقيقية تؤخذ من البيئة الطبيعية ،دون إجراء أي تعديل أو تغيير
عليها ،وتمثل في خصائصها وصفاتها النوع أو المجموعة التي جاءت منها" (ص.)293
توظيفها في التعليم:
وذكر الحيلة كيفية توظيفها من خالل اآلتي:
 إشراك الطلبة في جمع العينات وحفظها وصيانتها.
 الحذر من استخدام العينات الخطرة من قبل الطلبة كالمواد السامة.
 تحديد الهدف التعليمي.
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 يعتقد البعض أن العينة الحية أفضل من المحفوظة أو الميتة ،والحقيقة أن األفضل هو ما حقق
الهدف المحدد.
 يجب أن يكون المعلم حذراً عند استخدام العينات بحيث يكمل جوانب الخبرة باستخدام وسائل أخرى
ولفت انتباه الطلبة إلى ذلك.
 المجسمات:
عرّفها (سالم" )1020،هي أشكال تمثل األشياء الحقيقة وتشبهها من حيث الخصائص العامة والمظهر،
ويمكن استخدامها بدالً من األشياء الحقيقة لصعوبة الحصول عليها وتقديمها في الفصل"(ص.)219
توظيفها في التعليم:
ذكر (الحيلة،1009،ص )251بأن أهمية توظيف المجسمات في التخطيط والتنفيذ لتعليم وتعلم بعض
المفاهيم العلمية نابعة من:
 زيادة حجم المعرفة العلمية الناتجة عن طرق البحث ،واالكتشاف العلمي وعدم تمكن المتعلم من
اإللمام بها من خالل المادة التعليمية المكتوبة.
 استطاعة المجسمات تمثيل األجزاء الصغيرة والمتناهية الدقة ،وتلك الضخمة بشكل يستطيع معه
المتعلم تحديد أكثر المفاهيم ذات العالقة بتوافر هذه األجزاء في أجسام الكائنات الحية.
 قدرة المجسمات على تقريب الواقع أو الشيء األصلي.
ثانياً :التقنيات التعليمية التفاعلية:
 الكمبيوتر التعليمي:
عرّف (الموسى )2315،الحاسب بأنه " آلة إلكترونية يمكن برمجتها لكي تقوم بمعالجة البيانات
وتخزينها واسترجاعها وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها" (ص.)25
مزايا استخدام الكمبيوتر في التعليم:
ذكر (سالم،1009،ص )335العديد من مزايا استخدام الكمبيوتر في التعليم ومن بينها:
 يعمل الحاسوب على توفير الفرص الكافية للمتعلم للعمل بسرعته الخاصة حسب قدراته وإمكانياته
حسب مفهوم تفريد التعليم.
 إمكانية تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة الفورية وبذلك يعمل على تعديل مسار التعلم ويوجهه الوجهة
الصحيحة.
 يجعل عملية التعلم أكثر فاعلية وأكثر تشويقا ً من خالل توظيف الحركة واأللوان والوسائط المتعددة.
 يعمل الحاسوب على تخزين استجابات المتعلم ورصدها مما يمكنه من إجراء عمليات التشخيص
الفورية وتنبيه المتعلم لذلك.
 يعمل الحاسوب على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين حيث أنه يتعامل مع المتعلم من النقطة
التي يقف عندها وبسرعة تتالءم مع قدراته وإمكاناته.
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 يعمل الحاسوب على توفير وقت وجهد المعلم والمتعلم على حد سواء.
 يعمل الحاسوب على زيادة فاعلية التعلم وثقة المتعلم بنفسه.
أنماط استخدام الكمبيوتر في التعليم:
ذكر (الموسى،2315،ص )95أنه توجد عدة أنماط الستخدام الكمبيوتر في التعليم من بينها:


برمجيات التدريب والممارسة :تعد هذه الطريقة من الطرائق الشائعة التي تستعمل بكثرة في المجال
التعليمي ،وتعتمد على جهاز الحاسب االلكتروني كمساعد في المحاضرة التقليدية لحل مسألة معينة
عن طريق تكرار التدرب عليها ،وتهدف إلى التعلم من خالل إعطاء فرصة للمتعلمين للتدريب على
إتقان مهارات سبق تدريسها .يقدم الحاسب عدد من التدريبات أو التمرينات أو المسائل على
موضوع سبقت دراسته من قبل ودور الطالب هو إدخال اإلجابة المناسبة حيث يقوم الحاسب
بتعزيز اإلجابة الصحيحة أو تصحيح اإلجابة الخاطئة.



برمجية المحاكاة :يستخدم الحاسب كمختبر تجريبي له قدرة فائقة غير محددة ويقوم الحاسب
بعرض تقليد محكم لظاهرة ما أو مشكلة موجودة في الواقع أو نظام ما دون مخاطرة أو تكلفة مالية
عالية -وتهدف إلى تقديم نماذج لبناء عملية واقعية من خالل محاكاة ذلك النموذج والتدريب على
عمليات يصعب القيام بها في مواقف فعلية .لبعدها أو تعقيدها او صعوبتها أو خطورتها مثال :
متابعة نمو النباتات ودراسات الفضاء و محاكاة ظروف الطيران وإجراء العمليات الكيميائية.

 برمجيات التعليم الخصوصي :وتهدف إلى التعلم من خالل برنامج يتم تصميمه مسبقاً حيث يعرض
الفكرة ويشرحها ثم يعرض بعض األمثلة عليها وكذلك أسئلة .وفي هذا النوع من االستخدام يقوم
البرنامج بعملية التدريس ،تختلف البرامج في هذا الموضوع اختالفاً كبيراً فبعضها جيد فعال يقوم
على أساس التفاعل والحوار ويستخدم الرسم واأللوان واألصوات والحركات بفاعلية ،وبعضها
رديئ اليختلف عن طريق الكتاب أو طريقة الحفظ التلقين .وتنقسم طرق التعلم الخصوصي الفردي
إلى قسمين :الدروس الخطية والدروس المتفرعة.


برمجيات حل المشكالت :يلعب الحاسب دور كبير حيث يساعد المتعلم في الحصول على الحل
األمثل للمسائل والتمارين بطريقة االستقراء واالستنباط .ويساعد على التفكير الناقد والتفكير
اإلبداعي.



برمجيات األلعاب التعليمية :تعتمد ألعاب الحاسب على دمج عملية التعلم باللعب حيث يجلس
المتعلم أمام شاشة الحاسب ويعرض برمجية ألعاب تعليمية مشوقة تتضمن في سياقها مفهوم محدد
أو مهارة محددة في شكل نشاط منظم يتبع مجموعة من القواعد أثناء اللعب ،وفي ذلك حث على
اكتساب مهارات حل المسائل واتخاذ القرارات ويطيل من قدرة الطالب على االنتباه ويشجعه على
الخيال.
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 االنترنت في التعليم:
االنترنت هي شبكة ضخمة من الحاسبات االلية المرتبطة ببعضها البعض سواء بشبكات داخلية او
خارجية .وهذه االجهزة مرتبطة ببروتوكول يعرف باسم  TCP/IPوكل جهاز من هذه االجهزة له رمز
يميزه على هذه الشبكة وهو ما يعرف باسم .IP Address
توظيف اإلنترنت في التعليم:
أشار ( )1997،Laurieلوري إلى مجموعه من الخطوات يجب اتباعها عند التخطيط لتقديم المعلومات
عبر شبكة اإلنترنت وهي-:
-2تحديد احتياجات المتعلمين :على المعلم تحديد احتياجات المتعلمين أوال ثم يقوم بتنظيم المعلومات
بناء على االحتياجات ويطور طريقة لتقديم هذه المعلومات عبر الشبكة.
-1تطوير األهداف واألنشطة التعليمية :من خالل معرفة احتياجات المتعلمين يتوقع المعلم مخرجات
العملية التعليمية وبذلك تصبح األهداف المتوقع تحقيقها من البرنامج هي التي تقود المعلم للبحث عن
األنشطة المناسبة لتحقيق تلك األهداف عبر شبكة اإلنترنت.
-3تنظيم المحتوى :يقوم المشرف في اإلنترنت بمساعدة (أو عدم مساعدة) المتعلمين بإيجاد وثائق في
اإلنترنت تشمل المعلومات الضرورية عن الموضوع وتربط هذه الوثائق مع وثائق أخرى سعيا لتحقيق
األهداف  ،وبإمكان المعلم أن يزود صفحة اإلنترنت بقائمة أمثله أو أن يوجد عالقات توضح المفاهيم ،
واألشكال التي قد يستخدمها المتعلمون في كتابة األسئلة والتعليقات أو اإلجابات التي يبعثونها إلى
المشرف على عنوانه البريدي في شبكة اإلنترنت.
-3تنظيم المعلومات وترتيبها :في البيئة التعليمية لشبكة اإلنترنت  ،تصبح النظرة الكلية إلى اإلنتاج
مهمة ،لذلك يجب أن تحتوي اإلنترنت على جدول للمحتوى يوضح األهداف العامة كما يوضح
العالقات بين المفاهيم المختلفة باستخدام األشكال والرسومات ،أن هذه التصاميم والمخططات تساعد
المتعلمين على التحكم في المعلومات والحصول على ما يريدونه.
-5التقويم :يتم ذلك من خالل استجابة المتعلمين على البرامج وإرسال النتائج التقويمية إلى المشرف
على عنوانه اإللكتروني.
أن شبكة اإلنترنت تتيح للمتعلمين االتصال مع الخبراء أيا كان موقعهم  ،والمشاركة معهم في أبحاثهم
ومشاريعهم  ،هذه المغامرات العلمية تنمي لدى المتعلمين روح البحث وتشجعهم في االستمرار على
تلقي العلم والمعرفة والوصول إلى اإلبداع.
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شكل ( :)8خطوات توظيف االنترنت في التعليم

خدمات اإلنترنت في التعليم:
في ظل التطور المذهل في نظم االتصاالت أصبحت شبكة اإلنترنت تقدم خدمات عديدة للطالب
والمعلمين والباحثين في العالم ،خصوصا ً ما يتعلق بتناقل المعلومات حيث توفر تلك الشبكة لمشتركيها
الخدمات التالية:
 ) 2البريد اإللكتروني:
وهذه الخدمة تتيح للفرد إمكانية إرسال واستقبال رسائل من مختلف أنحاء العالم في فترة وجيزة من
الزمن قد التتعدى دقائق معدودة .
 ) 1االتصال بحاسوب آخر:
وهذه الخدمة عبارة عن برنامج يساعد المستخدم في االتصال بأي حاسوب آخر  ،والتعامل معه كما لو
كان جالسا ً أمامه  ،حتى لو كان هذا الحاسوب في قارة أخرى .
 ) 3تبادل الملفات:
وهو برنامج يحول للمستخدم نقل الملفات والبرامج بين حاسوب وآخر .
 ) 3األرشيف:
وهو خدمة تتيح للمستخدم البحث عن برامج أو ملفات أو موضوعات في أحد المراكز العلمية المتصلة
بالشبكة خالل ثوان معدودة .
 ) 5محطة التحدث:
وهو برنامج يمثل محطة مفترضة في الشبكة يمكن من خاللها للمستخدمين في شتى أنحاء العالم
التخاطب كتابة أو تحدثا ً .
 ) 5رابط الشبكة العنكوبتية العالمية ): World Wide Web ( WWW
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وهو تقنية حديثة تمكن المستخدم من الحصول على معلومات كتابية مدعمة بالصوت والصورة عبر
صفحات إلكترونية تمثل كتيبا إلكترونيا يتصفحه المستخدم عبر حاسوبه الشخصي.
وهكذا يمكن أن تؤدي شبكات اإلنترنت دوراً رائداً في ميدان التعليم والتعلم عن بعد ،خصوصا مع
ربطها بتقنيات أخرى كالتلفزيون الرقمي الذي ييسر التعامل مع خدمات تلك الشبكة والذي بات وشيكا
انتشاره في العالم بحلول هذا العام  1001م.
 الفيديو التفاعلي:
عرّفها (سالم )1009،بأنه " برنامج فيديو مقسم إلى أجزاء صغيرة ،هذه األجزاء يمكن أن تتألف من
تتابعات حركية وإطارات ثابتة ،وأسئلة ،وقوائم ،بينما تكون استجابات للمتعلم عن طريق الكمبيوتر هي
المحددة لعدد تتابع مشاهد الفيديو وعليها يتأثر شكل وطبيعة العرض" (ص.)339
استخداماته في التعليم:
•

نقل الصورة الحقيقية من الواقع.

•

مخاطبة أكثر من حاسة من حواس المتعلم.

•

يمكن استخدامه مع الطالب العاديين وذوي الفئات الخاصة والموهوبين.

•

يستخدم في التعليم الجماعي والفردي.

•

عملية السير في مشاهدة الدرس ليست خطية وإنما عرضية.

•

سهولة استخدامها من قبل المعلم والمتعلم.

 الوسائط المتعددة:
عرّف (الشرهان )1003،بأنها "الجمع بين النص التحريري والصوت والرسوم الثابتة والمتحركة
ولقطات الفيديو وعرضهم بشكل متكامل وتخزينهم والتعامل معهم بشكل تفاعلي باستخدام الحاسب وفقا ً
لمستوى وقدرات واحتياجات المستخدم" (ص.)250
شكل ( :)9عناصر الوسائط المتعددة
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توظيف الوسائط المتعددة في التعليم:
ذكر (الشرهان،1003،ص )255من مجاالت توظيف الوسائط المتعددة التالي:
 االستعانة بموسوعات الوسائط المتعددة في شرح بعض الدروس لما توفره من إمكانية سماع مقاطع
خطابية بصوت الشخصيات التاريخية أو مشاهدة فيديو لحيوانات في بيئتها الطبيعية وغيرها كي
يستطيع الطالب اكتشاف المعلومات األساسية المعروضة ومعرفتها.
 اإللمام بالموضوعات عن طريق متابعة هذه البرامج بشكل دقيق ومفصل.
 توفر له الحرية في اختيار ما يرغب تعلمه بما يتناسب واهتماماته وخلفيته المعرفية وبالوتيرة التي
يراها مناسبة ومتوافقة مع استيعابه.
 يستطيع المعلم استخدام الوسائط المتعددة بالطريقة التي يراها مناسبة داخل الفصل الدراسي مراعيا ً
الفروق الفردية بين المتعلمين ،فيستطيع أن يكون دوره مشاهداً للعرض أو متحكما ً به أو مكونا ً
لمحتوى العرض.
 إمكانية أن يقوم الطالب أو المتعلم بإنتاج البرنامج التعليمي وفق برنامج خاص يتضمن التأليف من
خالل الوسائط المتعددة ،وذلك لجعل الدرس أكثر إثارة ومتعة في الحصول على المعلومات بطرق
متنوعة.
 اآليباد في التعليم:
ذكر (التلواتي (2014،أنه في الوقت الراهن و مع انتشار التقنية بين طالبنا ،أصبحنا أمام جيل يمكن أن
نطلق عليه لقب الجيل الذكي بحكم استخدامه التكنولوجيا في أبسط مواقف حياته ،لذا كلما زادت فرصة
استخدام ما يحبه الطالب ،زادت فرصة شغفهم في حضور الحصص الدراسية وتوسيع دائرة االستيعاب .لذا
أصبح من الضروري االنتقال من مرحلة التلقين إلى مرحلة التمكين ألبنائنا وبناتنا بما ينمي قدراتهم
وطاقاتهم ،ويجعلهم يقودون المعرفة التقنية بدالً من أن تقودهم مع ضرورة استغالل اآليباد في التعليم،
واالستفادة من إمكاناته ،وهذا سوف يجعل معلمي المدارس رائدين في مجال التربية والتعليم.
توظيف اآليباد في التعليم:
توجد هناك وسائل عديدة تمكن المعلم من استخدام اآليباد في الفصل الدراسي وهذه بعض منها:
 )2توصيل الجهاز اللوحي ونخص بالذكر جهاز شركة آبل “آيباد” بجهاز عرض البيانات “الداتاشو” بعد
شراء الوصلة المناسبة لجهازك المحدد من خالل موقع “آبل” الرسمي ،أو أي موقع آخر.
 )1توصيل شاشة “اآليباد” بسطح جهاز الكمبيوتر باستخدام عدة برامج ،والتحكم عن بعد .و لإلشارة فهذه
الخطوة معقدة قليال،تستدعي بعض الشرح:
إذا كنت تريد أن تستخدم “اآليباد” عن بعد وعرض الشاشة على “الداتاشو” ،يجب أن تراعي:
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شراء البرنامج الذي يتناسب مع نظام التشغيل المناسب لجهازك ويندوز أو ماك والقيام بتثبيته ،و
تحميل نفس البرنامج على جهاز اآليباد.



التأكد من أنك قد قمت بتوصيل األجهزة على نفس شبكة اإلنترنت ،كون بعض المدارس تقدم شبكة
خاصة ألجهزة الكمبيوتر وأخرى لألجهزة المحمولة.



أسماء البرامج المناسبة لهذه الطريقة من التوصيل هيX- or ،Reflector ،AirServer :
.Mirage

 )3يمكنك كذلك استخدام Apple TV
 )3وأيضا .iTools
ثالثاً :النظم التعليمية الحديثة:
 التعليم اإللكتروني:
عرّف (الموسى )2315،التعليم اإللكتروني بأنه "طريقة إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية ،متمركزة حول
المتعلمين ،ومصممة مسبقا ً بشكل جيد ،وميسرة ألي فرد ،وفي أي مكان ،وأي وقت ،باستعمال خصائص
ومصادر اإلنترنت والتقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ التصميم التعليمي المناسبة لبيئة التعلم المفتوحة
والمرنة والمو ّزعة" (ص.)129
فوائد استخدام التعليم اإللكتروني في التعليم:
ذكر (الموسى،2315،ص )115العديد من فوائد التعليم اإللكتروني من بينها:
•

يؤدي هذا النوع من التعليم إلى نشاط الطالب وفاعليته في تعلم المادة العلمية ألنه يعتمد على التعلم
الذاتي.

•

يتيح فرصة التعليم لمختلف فئات المجتمع.

•

يكون المحتوى العلمي أكثر إثارة ودافعية للطالب على التعلم.

•

حرية التواصل مع المعلم في أي وقت.

•

دور المعلم هو اإلرشاد والتوجيه والنصح والمساعدة.

 الواقع اإلفتراضي:
عرّف (سالم )1020،الواقع اإلفتراضي بأنه "عالم تم إنشاؤه كبديل للواقع لصعوبة الوصول إليه أو
لخطورته مثل حضور في مكان انفجار البراكين أو إجراء تجارب خطيرة في معمل الفيزياء ولذلك كان
البديل بالواقع االفتراضي للبعد عن خطورة المكان الحقيقي من خالل التعامل مع جهاز الكمبيوتر"
(ص.)355
مميزات الواقع اإلفتراضي في التعليم:
 تقديم بيئة افتراضية لإلبحار فيها من خالل فراغ ثالثي األبعاد يسمح بالتحول والنظر والطيران
بداخلها ومعايشة واقعها.
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 يعرض العالم االفتراضي بالمقاييس الحقيقية والشكل الطبيعي الذي يتناسب مع الرؤية البشرية
لألحجام.
 استخدام قفاز المعلومات لالتصال الحقيقي المحسوس مع مواد افتراضية حقيقية.
 يعرض صور وهمية تشعر المستخدم أنه مغمور في عالم افتراضي صناعي.
 البيئة االفتراضية تحقق األمان لمستخدمها عند دراسة معلومات خطرة أو يصعب الحصول عليها
زمانا ً ومكاناً.
 تمكن المستخدم من التحرك داخل الزمن وتعرض مواقف من الزمن الماضي أو تسرع بعرض
المستقبل.
 تساعد المستخدم على تحقيق المستوى المرغوب لديه من المهارة بدقة عالية.
 تفاعل المستخدم مع الواقع االفتراضي يساوى أو يتجاوز ما يمكن أن يتحقق بالواقع.
االيجابيات والسلبيات في استخدام التعليم االفتراضي:
من أهم اإليجابيات ما يلي:
 إمكانية الحصول على التعليم من أي مكان وفي أي وقت ،وخصوصا ً في المناطق النائية التي ال
تتوفر فيها الخدمات التعليمية.
 سهولة مراقبة التالميذ والطالب من قبل القائمين على العملية التعليمية وكذا أولياء األمور ،وبالتالي
التغلب على مشكلة التسرب وخصوصا ً في مراحل التعلم األولية.
 توفير الوقت والجهد المهدر في الوصول إلى أماكن التعلم وخصوصا ً في المناطق المزدحمة.
 توفير الكثير من األموال التي تستخدم في البناء المادي للبيئات التعليمية ،بسبب تقلص الفراغات
المادية ويمكن االستفادة منها في التجهيزات المختلفة للتعليم الرقمي والتعليم االفتراضي.
من أهم السلبيات ما يلي:
 الحاجة إلى التثقيف الرقمي للمستخدمين سواء الطالب أو المعلمين أو اإلداريين أو حتى أولياء
األمور.
 ارتفاع تكلفة التجهيزات الرقمية واالفتراضية حالياً.
 عدم مناسبة تقنيات التعليم الرقمي واالفتراضي لمدارس المراحل األولية – على األقل في هذا
الوقت – حيث تتطلب متابعة مباشرة من المعلم ،بعكس التعليم الثانوي والجامعي (المصدر :موقع
أصول تكنولوجيا التعليم).
 التعلم المتنقل:
عرّف (سالم )1005،التعلم المتنقل بأنه "استخدام األجهزة الالسلكية النقالة الصغيرة والمحمولة يدوياً
مثل الهواتف النقالة والمساعدات الرقمية الشخصية ،والهواتف الذكية والحاسبات الشخصية الصغيرة لتحقيق
المرونة والتفاعل في عمليتي التدريس والتعلم في أي وقت وفي أي مكان".
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الفوائد التربوية من استخدام األجهزة المتنقلة فى العملية التعليمية:
ذكر (سالم )1005،العديد من الفوائد التربوية من استخدام األجهزة المتنقلة فى العملية التعليمية من بينها:
 ي مكن للمعلمين استخدامه فى توزيع العمل على الطالب بسهولة وبشكل طبيعي باستخدام القلم
الرفيع.
 يمكن استخدام تلك األجهزة فى أي وقت وأي مكان فى المنزل أو فى القطار أو فى الفنادق.
 الكتابة اليدوية باستخدام القلم Stylus Penهي أكثر سهولة من استخدام لوحة المفاتيح والفأرة.
 تزيد من الدافعية وااللتزام الشخصى للتعلم.
 جذب المتعلمين.
 يمكن للطالب التفاعل مع بعضهم البعض ومع المعلم بدالً من االختباء وراء الشاشات الكبيرة.
 المقرر اإللكتروني:
عرّفه (سالم )1020،بأنه مقرر يستخدم في تصميمه أنشطة ومواد تعليمية تعتمد على الحاسوب وهو
محتوى غني بمكونات الوسائط المتعددة التفاعلية في صورة برمجيات معتمدة أو غير معتمدة على شبكة
محلية أو اإلنترنت" (ص.)359
أهمية المقرر اإللكتروني للمتعلم:
 يستطيع المتعلم أن يختار ما يحتاجه من معلومات وخبرات في الوقت وبالسرعة التي تناسبه فال
يرتبط بمواعيد حصص أو جداول دراسية.
 يستطيع التلميذ أن يتعلم في جو من الخصوصية بمعزل عن اآلخرين فيعيد ويكرر التعلم بالقدر
الذي يحتاجه دون شعور بالخوف والحرج .
 يستطيع المتعلم تخطى بعض الموضوعات والمراحل التي قد يراها غير مناسبة
 يوفر قدر هائل من المعلومات دون الحاجة إلى التردد على المكتبات.
 تنمية مهارات استخدام الكمبيوتر واإلنترنت من خالل التعامل مع محتويات المقرر اإللكتروني.
أهمية المقرر اإللكتروني بالنسبة للمعلم:
 ال يضطر المعلم لتكرار الشرح عدة مرات بل يوفر وقته وجهده للتوجيه واإلرشاد وإعداد األنشطة
الطالبية.


التركيز على المهارات التي يحتاجها المتعلمون فعليا ً.

 التركيز على التغذية المرتدة للمتعلم لتوجيهه للمسار الصحيح للتعلم .


توفير أشكال متنوعة من التفاعل بين المعلم والمتعلم .

أهمية المقرر اإللكتروني بالنسبة للمؤسسة التعليمية :
 توفير تكاليف الورق والطباعة والتجليد والتخزين وغيرها ،وتقليل تكاليف النشر بالمقارنة
بالنشر التقليدي .
 سرعة تحديث المادة التعليمية وتزويد المتعلمين بها في نفس اللحظة .
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 سرعة توزيع الكتاب اإللكتروني بمجرد إعداده وبرمجته وتوصيله للمتعلمين في أي مكان .
 سهولة تصحيح األخطاء لحظة اكتشافها( .المصدر :موقع تكنولوجيا التعليم)
 تقنيات ويب:0
عرّف (العرفج وآخرون )1022،تقنيات ويب 1بأنها "مصطلح يشير إلى مجموعة من التقنيات الجديدة
والتطبيقات الشبكية التي أدت إلى تغيير سلوك الشبكة العالمية "إنترنت” وتحويلها منصة تشغيل للعمل بدالً
من كونها مواقع فقط وتعتمد في تكوينها على الشبكات االجتماعية  Social Networkومن مكوناتها
المدونات  Blogsوالويكى  Wikisاليوتيوب  Youtubeوأجاكس  Ajaxوهى الصفحات التي يستطيع زائر
الموقع التعديل عليها أي تسمح للمستخدمين التفاعل فيما بينهم من خاللها" (ص.)231
خصائص تقنيات ويب:0
ذكر (العرفج وآخرون،1022،ص )233خصائص تقنيات ويب 1كالتالي:
 توفير قدر عالي من التفاعلية مع المستخدم.
 مشاركة المستخدم في المحتوى.
 إمكانية توصيف المحتوى.
 تزويد المستخدمين بأنظمة تفاعلية تسمح بمشاركتهم في تفاعل اجتماعي.
 السماح للمستخدمين ليعبروا عن أنفسهم ،اهتماماتهم وثقافتهم.
فوائد استخدام تقنيات وخدمات ويب  0في التعليم:
ذكر (العرفج وآخرون،1022،ص )253فوائد استخدام تقنيات ويب  1في التعليم كالتالي:
 قدرتها على تعزيز وزيادة التعاون بين المتعلمين
 تعزيز الضبط الذاتي من خالل متعلمين ذاتيين ناجحين في مهام مختلفة وبيئات متنوعة
 تبادل المعلومات بين المتعلمين والخبراء والمتخصصين
 إدراك المفاهيم بفاعلية أكبر وذلك من خالل األنشطة المساعدة
 تتيح للمتعلمين فرصا ً أكثر للتفاعالت االجتماعية
 القدرة على جذب انتباه واستثارة المتعلمين.
 تساعد على عملية التعلم المستمر للفرد طوال حياته.
ثالثاً :توظيف تقنيات التعليم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها:
إن تقنيات التعليم في تعلم اللغات األجنبية جعلت مسألة تعلم اللغة أمراً سهالً وممتعاً في آن واحد .كما أن
تطبيقها في تعليم اللغة له فوائد اضافية تكمن في أن الطالب في الصف العادي قد ال يدرك أو يفهم كل
المعلومات اللغوية التي تلقى داخل الصف ،لذا فإن تقنيات التعليم تسمح بمساحة إضافية في الوقت للطالب
لفهم التعابير والمفردات واستخداماتها ،كما أنه يترك مساحة مناسبة للطالب كي يراجع ويتدرب على
المعلومات الجديدة.
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هناك طريقتان لتطبيق التعليم اإللكتروني في مجال تعليم اللغات ،إما عن طريق دمج التعليم التقليدي
بالتعليم اإللكتروني ،أو باالعتماد بشكل كامل على التعليم االلكتروني.
الطريقة األولى:
تتمحور حول دمج التعليم التقليدي بالتعليم االلكتروني ،حيث تكون العملية التعليمية مقسمة بين النشاط
على أرض الواقع وبين النشاط عبر شبكة اإلنترنت .وذلك عبر طرق عديدة ،حيث يكون التعليم مقسما ً على
ثالث مراحل:
 -0مرحلة عبر اإلنترنت ،يكون فيها التحضير للدرس ،حيث:
 تجمع المفردات الجديدة حول موضوع الدرس القادم في دفتر افتراضي على شبكة اإلنترنت ،بعد
أن يضع الطالب الكلمات الغريبة والجديدة فإنهم يقومون باالستماع إلى كيفية نطق المفردات
(باستخدام منصات مشهورة مثل.
 يتم جمع المصطلحات ومعانيها ضمن دفتر التعابير االفتراضي.
 القراءة الفردية ضمن الوقت المناسب للطالب ،حيث يقرأ الدرس ويقرأ على اإلنترنت المعلومات
المتعلقة بالدرس.
في هذه المرحلة يجب على األستاذ أن يشجع الطالب على استعمال أدوات اإلنترنت المختلفة ،مثل
القواميس اإللكترونية المنتشرة عبر اإلنترنت ،استعمال منتدى خاص يمكن إنشاؤه بشكل منفصل لمناقشة
ومتابعة مواضيع الدروس ،استعمال المواقع التي توفر الكثير من المواد التعليمية عن اللغة مثل الفيديو
والصوت.
 -0مرحلة النشاط الصفي :حيث يكون التركيز في هذه المرحلة على التواصل والمحادثة ،يعطى لكل طالب
مساحة للحوار (محادثة) عن ما شاهده وما تعلمه في المرحلة السابقة باإلضافة إلى النشاطات الجماعية داخل
الصف ،هذا يعطي الطالب الثقة في استخدام وفهم والمحادثة باللغة في الواقع الحقيقي وليس فقط على الواقع
االفتراضي .يمكن في هذه المرحلة اقتراح المواضيع التي تأخذ حيّزاً من اهتمام الطالب ليتم مناقشتها
والبحث فيها في الدرس المقبل.
 -3مرحلة المراجعة عبر اإلنترنت :حيث يقوم الطالب بمراجعة ومتابعة النقاش الحاصل في الصف عبر
أدوات الوب  1.0مثل تشجيع الطالب على كتابة تدويناتهم الخاصة باللغة وتشجيعهم على متابعة مدونات
زمالئهم واستخدام منصة ويكي يتم إنشاؤها من أجل مناقشة المواضيع المختلفة ،أو باستخدام ما يسمى
“النشاطات القائمة على مشروع”.
الطريقة الثانية:
يمكن استخدام تقنيات اإلنترنت والتشاركية في تعلم اللغة وذلك باالعتماد بشكل كامل على اإلنترنت ،فال
يوجد هنا صف وال أستاذ وال محاضر ،هذه الطريقة يتمحور حولها عدة أشياء:
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 يجب على الطالب أن يكون معتمداً على ذاته في الدراسة باإلضافة إلى التحفيز الذاتي.
 يحبذ تواجد األقران واألصدقاء ،حيث أنه ال داعي هنا لألستاذ .إن تواجد األقران يصبح ضروريا ً
بعد تعلم المبادئ األساسية من أجل ممارسة اللغة والمحادثة.
 يجب مواجهة الخوف النفسي ،ألن أغلب المتعلمين يخافون من ممارسة اللغة ،فيقعون فريسة
للفشل المبكر (اللحام.)1023،

المراجع:
الحربي ،محمد (.د.ت) :البيئة التعليمية .بحث منشور ،اإلدارة العامة للتربية والتعليم ،الرياض.
الحيلة ،محمد محمود (1009م) :تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ،ط ،1دار المسيرة للنشر
والتوزيع ،عمان.
خميس،محمد عطية (1005م) :تكنولوجيات إنتاج مصادر التعلم ،ط ،2دار السحاب للنشر ،القاهرة.
الدجاني،دعاء جبر ،وهبه ،نادر عطا هللا ( :)1002الصعوبات التي تعيق استخدام االنترنت ،ورقة عمل
مقدمة لمؤتمر جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.
زغلول ،محمد سعد و عبداللطيف ،حنان محمد (1003م) :تأثير برنامج تعليمي مقترح باستخدام أسلوب
الوسائط المتعددة على جوانب التعلم لمهارة الوثب الطويل لتلميذات المرحلة الثانوية ،مجلة نظريات
وتطبيقات ،العدد  ،39كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير ،جامعة اإلسكندرية.
زيتون ،حسن حسين (1002م) :تصميم التدريس رؤية منظومية ،ط ،1م ،2عالم الكتب ،القاهرة.
سالم ،أحمد محمد (1005م) :التعلـم الجـوال  Mobile Learningرؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات
الالسلكية ،ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس في
الفترة من  15 -15يوليو .1005
سالم ،أحمد محمد1009(.م) :الوسائل وتقنيات التعليم( )0المفاهيم-المستحدثات -التطبيقات.مكتبة الرشد:
الرياض.
سالم ،أحمد محمد (1020م) :وسائل وتكنولوجيا التعليم ،ط ،3مكتبة الرشد ،الرياض.
سعادة ،جودت أحمد ،والسرطاوي ،عادل فايز ( :)1003استخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين التربية
والتعليم ،عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع.
السعدي،صالح محمد ،)1005( ،التقنية في التعليم ،الرياض ،مكتبة العبيكان.
سالمة ،عبدالحافظ محمد ( :)2315وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم ،عمان دار الفكر للطباعة والنشر.
السلمي ،سميرة (2999م) :واقع الوسائل التعليمية في تدريس اللغة اإلنجليزية بالمرحلة الثانوية بمكة
المكرمة ،دراسة ميدانية ،الرئاسة العامة لتعليم البنات.
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الشرهان ،جمال عبدالعزيز (1003م) :الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم ،ط ،3مكتبة الملك
فهد الوطنية ،الرياض.
الشرهان ،جمال بن عبدالعزيز  ( 2002 ).اثر استخدام الحاسوب في تحصيل الصف االول الثانوي في
مقرر الفيزياء .مجلة العلوم التربويه والنفسيه3،
شمى ،نادر و اسماعيل ،سامح ( :)1009مقدمة في تقنيات التعليم ،ط ،2دار الفكر ،عمان.
الطيب ،خالد ) (2003مدى فاعلية استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مادة اللغة العربية لطلبة
المرحلة الثانوية من وجهة نظر موجهي ومعلمي هذه المادة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،
جامعة أم درمان االسالمية.
عبود ،عبدالغني ( :)2959إدارة التربية وتطبيقاتها المعاصرة ،القاهرة ،دارة الفكر العربي.
العرفج ،عبداإلله حسين آخرون (1022م) :تقنيات التعليم ،ط ،1مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض.
الغزو ،إيمان محمد (1003م) :دمج التقنيات في التعليم (إعداد المعلم تقنيا ً لأللفية الثالثة(.دار القلم،
اإلمارات.
فتح هللا  ،مندور عبدالسالم (1005م) :وسائل وتقنيات التعليم ،ط ،1مكتبة الرشد ،الرياض.
محمد ،عبد المنعم حسين ) (2005فاعلية الوسائل التعليمية في تنمية مهارات التفكير العلمي في مادة
الفيزياء لدى طالب المرحلة الثانوية بمحلية أم درمان .رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة الخرطوم.
الموسى ،عبدهللا عبدالعزيز ( :)2315استخدام الحاسب اآللي في التعليم ،ط ،3مكتبة تربية الغد ،الرياض.
المراجع اإللكترونية:
موقع تكنولوجيا التعليم .االنترنت والتعليم ،تاريخ الدخول2331/2/20هـ .متاح على الرابط:
http://www.khayma.com/education-technology/in8.htm
التلواتي ،رشيد .طريقة استخدام اآليباد في الفصل الدراسي .موقع تعليم جديد ،تاريخ الدخول2331/2/20هـ.
متاح على الرابط:
http://www.new-educ.com/comment-utiliser-lipad-dans-la-salle-declasse#.VFkk9PmsUXh
موقع أصول تكنولوجيا التعليم .الواقع اإلفتراضي والتعليم ،تاريخ الدخول2331/2/25هـ .متاح على الرابط:
/http://instec.wordpress.com/2008/06/12/subvr
موقع تكنولوجيا التعليم .المقررات اإللكترونية .تاريخ الدخول2331/2/23هـ .متاح على الرابط:
http://technologyame.weebly.com/1575160416051602158515851575157815751604157516041603157815851608160616101577.html
اللحام ،مالك :)1023( .تعلم اللغة االجنبية باستخدام تقنيات الويب  ،1.0تاريخ الدخول2331/2/23هـ .متاح
على الرابط:
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https://maleksy.wordpress.com/2013/01/29/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8
5-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8-2-0

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021د .عبد هللا بن سعد بن سعيد القحطاني ،المجلة األكاديمية لألبحاث
والنشر العلمي(CC BY NC) .
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اإلجازات للتدريس وتأهيل المعلمين في العلوم اإلسالمية في العصر الوسيط
Certificates and Teaching Qualification in Medieval Islamic Sciences

د .يونس أبو الهيجاء  ،1د .حاتم محاميد

2

مدرّس والمحاضر في كليّة سخنين إلعداد المعلّمين ،فلسطين

1,2

Email: aboelhi5@gmail.com

ّ
الملخص
تتناول هذه الدراسة المعايير التربوية في إعداد المعلّم في الفكر التربوي اإلسالمي في العصر الوسيط ،وتهدف إلى التع ّرف
على اإلجازات ومؤهّالت المعلّم ،والكفاءات التي ينبغي توافرها به .كما وتوضح الدراسة على ّ
أن المعلّم ،من منظور التربية
اإلسالمية ،ليس خازناً لل ِعلم والمعرفة فحسب ،وإنّما يُعتبر نموذجا ً وقدوة وشخصيّة قياديّة مؤثرة في نفوس المتعلّمين ،آدابهم
وخلقهم ومهاراتهم العلميّة والمعرفيّة .لذلك ،حظيت مسألة إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه إهتماما ً كبيراً في الفكر التربوي
اإلسالمي .كما وتشير الدراسة إلى ّ
أن ممارسة مهنة التدريس ،في نظر عُلماء التربية والفقهاء ،تشترط بتأهُّل المتعلّم لهذا
المنصب حتى الحصول على اإلجازات الدراسيّة الالزمة .وقد أ دكد المفكرون المسلمون إلى ّ
أن بناء وترسي محصل لة ال ِعلم
عند الطّالب تكون بلقاء العُلماء والتعرّف على طرقهم وأساليب تدريسهم لألخذ عنهم واالستزادة من ِعلمهم والرّحلة إليهم
ومرافقتهم .كما وتُظهر الدراسة الى دور المرأة في اإلسالم في نقل الحديث وروايته ،والتعليم والحصول على اإلجازات في
العصور الوسطى .باإلضافة الى ذلك ،تكشف الدراسة عن الكفاءات والمعايير التربوية التي اعتبرت بمثابة موجّهات أو
خطوط مرشدة في عملية إعداد وتأهيل المعلّمين ومنها :الميّزات اإليمانيّة ،الخلُقيّة ،العلميّة ،المهنيّة ،الجسميّة والمظهريّة.
كلمات مفتاحيّة :العلوم اإلسالمية ،العُلماء ،اإلجازات ال ِعلميّة ،التأهيل ال ِعلمي ،المعايير التربويّة ،الكفاءات
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Certificates and Teaching Qualification in Medieval Islamic Sciences
(Dr. Younis Abu Al-Haija & Dr. Hatim Mahamid)

Abstract
This study deals with the educational standards in preparing teachers in the Islamic education
in the medieval era. It aims to identify the certificates and qualifications of teachers, and the
competencies that should be met. The study also clarifies that the teacher is not only a stockist
of sciences and knowledge rather than is considered a model and leadership figure influencing
the hearts of learners, their manners, and scientific and cognitive skills. Therefore, the issue of
teacher preparation, qualification and training has received great attention in Islamic
educational thought. This study also indicates that practicing the teaching profession,
according to educational scholars and ‘ulama, requires that the learner be qualified for this
position until obtaining the necessary academic certificates. Muslim scholars and thinkers have
emphasized that building and consolidating the outcome of knowledge for the student is by
meeting scholars and getting acquainted with their methods of teaching and increase their
knowledge, by travelling to them and accompany them.
Moreover, the study also shows the role of women as teachers in Islam in transmitting and
narrating hadith, learning and obtaining certificates in the Middle ages. In addition, the study
reveals the educational competencies and standards that were considered as guidelines in the
process of preparing and qualifying teachers, including: The religious, moral, scientific,
professional, physical, and apparent characteristics.
Key Words: Islamic sciences, ‘ulama, certificates (ijaza), scientific qualification, educational
standards, competencies.
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المقدّمة
يعتبر التراث التربوي جانبا ً بالغ األهمية من تراث كل أمة ،وقد أنتجت الحضارة االسالمية تراثا ً وتاريخا ً تربويا ً مبهراً بحيث
تميّز باألصالة الفكرية التربوية واعتُ ِبر جُهداً فكريا ً خالّقاً .وقد أسهم فيه مجموعة من الفالسفة والمفكرين والعلماء والفقهاء
واألدباء وغيرهم عصارة الفكر التربوي اإلسالمي .فالمعلّم يعتبر منذ القدم مفتاح العملية التربوية والعامل المركزي إلنجاحها
وتحقيق أهدافها بحيث لم يعد يُنظر إليه على أنّه ناقل للمعارف والمعلومات فحسب ،بل له أدوار عديدة جعلت منه قائداً
وشخصيّة مؤثّرة في نفوس المتعلّمين ،ولذا فقد حظي باهتمام ملحوظ في تاري التربية والتعليم لدى معظم الشعوب واألمم
منذ أقدم العصور.
وفي التاري العربي واإلسالمي حظي المعلّم على مكانة عالية وبالغة األهميّة نسبة الهتمام الدين اإلسالمي بالتعليم
ولتوجيهات القرآن الكريم وال ّسنّة النبويّة إلى الكتابة والتعليم والتأديب وقد أضفت هذه التوجيهات قُدسيّة على ال ِعلم والعُلماء
منذ زمن الرسالة ،فأصبح قراءة القرآن وحفظه وتعليم مبادئ اإلسالم وقيمه من أسس وركائز الدعوة وبناء الدولة .وقد فضّل
الدين االسالمي العالِم على العابد وكرّمه على جميع الخلقّ ،
ألن النفع الحاصل من تعلّمه ال يقتصر على نفسه فقط بل ينعكس
على المجتمع بأكمله .وتعتبر مهنة التعليم من أقدم ال ِمهن التي عرفتها البشرية ،وقد حظيت بمكانة رفيعة المستوى في اإلسالم
واعتبرها رسالة تربوية سامية تهدف الى بناء شخصيّة االنسان والرفع من مستواه والرق ّي به إلى أعلى المستويات .فالمعلّم،
من منظور عُلماء التربية والفقهاء ،ليس خازنا ً للعلم والمعرفة فحسب ،وإنما نموذج وقدوة وشخصية مؤثرة في نفوس
المتعلّمين ،آدابهم وخلقهم ومهاراتهم العلميّة والمعرفيّة ،وهذا من شأنه أن يحفظ مكانته في المجتمع .وقد حظيت مسألة إعداد
المعلّم وتأهيله وتدريبه إهتماما ً كبيراً في الفكر التربوي اإلسالمي ،حيث أعتُبر المعلّم عامالً ها ّما ً في بناء المجتمع والحضارة،
وشخصية مؤثرة في حياة البشر ،ولهذا ،فقد احت ّل منزلة وقيمة رفيعة المستوى من حيث التقدير والتبجيل ،األمر الذي شغل
فكر علماء التربية والفقهاء في قضية إعداده وتكوينه .وعلى ضوء ذلك ،نالحظ اهتمام الفكر التربوي اإلسالمي المتوازن
الشامل الكامل في شتّى جوانب شخصيّة المعلّم والتي سبق وأن برزت أهميّة مهنة التعليم في بناء الحضارات والثقافات.
وقد عُرفت "اإلجازة" كمصطلح علم ّي استخدمه ُعلماء المسلمين منذ العصور األولى ،وخاصّة عندما بدأ رواة الحديث
بتصنيفه والتدقيق بروايته .ث ّم تط ّورت طرق وأساليب منح اإلجازة من ال ُمعلّم إلى التلميذ ،أو من العالِم إلى المتعلّم ،بهدف
توثيق العلوم اإلسالمية واإلهتمام بصحتها ودقّتها للحفاظ على نقلها من ال ّسلف إلى الخلف ،ومن هنا عُرفت العلوم اإلسالمية
بهذا المعنى "العلوم النقليّة" ،والمتمثلة في علوم القرآن الكريم والحديث الشريف ومرويات السنّة النبويّة وما انبثق عنها من
علوم شرعية ولغويّة .الحصول على اإلجازة تمنح الحاصل عليها اإلذن والسماح له بح ّ
ق ال ّرواية وجواز التعليم بالما ّدة أو
الكتاب أو ال ِعلم ال ُمجاز به ،والتي عُرفت في العصور الوسطى المتأخرة بإسم "اإلجازة للتدريس واإلفتاء" .وقد أورد المؤ ّرخ
القلقشندي العديد من اإلجازات في الفُتيا والتدريس والرواية وعراضات الكتب ونحوها (القلقشندي ،ج-461 :4891 ،41
 .)493أي أن يكون صاحبها ُمدرّسا ً أو ُمفتياً.
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فمن حصل على اإلجازة في تالوة القرآن الكريم أو رواية الحديث أو كتاب في العلوم الشرعيّة ،يصبح في عداد أهل العلم
في هذه العلوم ،مع فروق في درجات العُلماء في الشهرة والتطبيق لهذه العلوم والمساهمة في نقلها ونشرها بين الناس ،تطبيقا ً
لحديث الرسول (ص)" :العُلماء ورثة األنبياء".
فاإلجازة ،مع تع ّدد أنواعها ومس ّمياتها ،هي مكسب يمكن أن ينالها الكثيرون ،ولكن تبقى أهليّة الحاصل عليها مرتبطة
بإستمرارية العلم والتطبيق ،وتوسيع مدارك العلم والسعي إلى المزيد في كسب العلم والمعرفة عند كبار العلماء ،الذين عُرفوا
بلقب "الرحلة" إلرتحال طلبة العلم إليه من بلدان أخرى لسُمعته و ُشهرته ،والذين يُرتحل إليهم في سبيل النيل من علمهم
والحصول على اإلجازات األخرى التي تؤهّله وتمنحه الشهرة ألخذه العلم من هؤالء العلماء المشهورين .فالمشاركة في العلم
والمعرفة بعد نيل اإلجازة ،تطلّبت الموازين العادلة لتمييز العالِم الح ّ
ق والثّقة ،منها المراقبة وبناء الثقة مع اآلخرين مثل
علم يحصل على إجازة
الطلبة والعلماء لكسب المكانة العالية في الرأي الصائب واألخالق والسلوك الحسن .فليس ك ّل طالب ٍ
يكون أهالً لتأدية هذا العلم الذي يحمله ،وقد قال عليه الصالة والسالم" :خيركم من تعلّم العلم وعلّمه" .وقد روى التلرمذي
الحديث الشريف في هذا السياق" :فرُبد حا ِم ِل فِ ْق ٍه إِلى م ْن هُو أ ْفقهُ ِم ْنهُ ،ورُبد حا ِم ِل فِ ْق ٍه ليْس بِف ِقي ٍه" (التلرمذي ،ج:4886 ،1
حديث .)484 :3666
فعبر تاري الحضارة اإلسالمية ،يُالحظ ّ
أن منح اإلجازات مرّت بتطوّرات ع ّدة ما بين التش ّدد في منحها وشروطها وما بين
التساهل ،حيث اتخذت اإلجازة أوجُها ً متع ّددة ،وعُرفت بأسماء مختلفة ،مثل "اإلجازة العا ّمة" " ،اإلجازة الخاصّة"" ،اإلجازة
مشافهة" ،اإلجازة إستدعاء" وغيرها من األسماء .فيش ّدد إبن جماعة على أن ال يتص ّدر أحد للتدريس قبل أن يتأهّل لهذا
للتدريس إذا لم ي ُكن أهالً له ،وال يذكر ال ّدرس ِم ْن ِع ْل ٍم ال يعرفه( "...إبن جماعة:3143 ،
المنصب ،بقوله " :أن ال ينتصب
ِ
.)11
تتناول هذه الدراسة المعايير التربوية في إعداد المعلّم في الفكر التربوي اإلسالمي ،وتهدف إلى التعرّف على اإلجازات التي
تؤهّل المعلّم والكفاءات التي ينبغي توافرها لديه .تعتمد الدراسة على الفكر التربوي لدى مجموعة من الفالسفة والمف ّكرين
المسلمين في العصور الوسطى ،أمثال الخطيب البغدادي ،إبن عبد ال ِبرّ ،بدر الدين ابن جماعة وغيرهم من العُلماء.

أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراسة الحاليّة في التعرّف على الفكر التربوي الذي ق ّدمه مجموعة من الفالسفة والعلماء والفقهاء المسلمين
حول موضوع اإلجازات ومؤهّالت المعلّم ،والكفاءات التي ينبغي توافرها به .كما وتبرز أهميّة الدراسة في ربط فكر المعلّم
المعاصر بالمبادئ والمفاهيم األساسية المتعلّقة بالعمل التربوي اإلسالمي ،وذلك من أجل تنشيط جهده الفكري وترسي
محصل لة ِعل ِم ِه وتعزيز خبراته ومهاراته العلمية والمعرفية .وتعتبر الدراسة محاولة بالغة األهميّة في تأصيل الفكر التربوي
العربي اإلسالمي،
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في مواجهة ما يعانيه المجتمع العربي اإلسالمي المعاصر من اضطراب ُخلُقي وتبعيّة فكرية وفقدان هويته جراء محاكاته
للتربية والثقافة الغربيّة الحديثة ،وتمثّل دافعا ً إلستثمار هذا الفكر ودمجه في الفكر التربوي المعاصر وميادينه التطبيقية العملية
واإلجرائية.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى التعرّف على مؤهّالت المعلّم وعمليّة إعداده وتأهيله وتدريبه لهذا المنصب حتى الحصول على اإلجازات
الدراسيّة الالزمة لممارسة عملية التدريس .وقد حظيت هذه القضية بإهتمام كبير في الفكر التربوي اإلسالمي ،وشغلت فكر
علماء التربية والفقهاء في العصور الوسطى .كما وتهدف الدراسة الى الكشف عن الكفاءات والمعايير التربوية التي اعتمد
عليها المفكرون المسلمون واعتبروها بمثابة موجّ هات أو خطوط مرشدة في عملية إعداد وتأهيل المعلّمين ،والتي ينبغي
توافرها في المعلّم كي تؤهّله للقيام بواجباته في التدريس والنجاح في عمله .وعلى ضوء ذلك ،تهدف الدراسة الى التعرّف
على مضمون وعُصارة الفكر التربوي اإلسالمي المتوازن الشامل الكامل في شتّى جوانب شخصيّة المعلّم وتأهيله لمهنة
التدريس .

منهج الدراسة
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على مصادر أولية تاريخية تربوية في اإلسالم في العصور الوسطى،
مثل دراسات ابن جماعة وغيره من العلماء والمفكرين لمناقشة وتحليل القضايا التي وردت في الدراسة .تتح ّدد منهجية
الدراسة في ضوء طبيعة الموضوع واألهداف التي يتطلع الباحثان الى تحقيقها من وراء إجراء موضوع الدراسة الحالية
وأهدافها .كما واعتمدت الدراسة على أبحاث ومراجعة بعض الدراسات الحديثة في هذا المجال .وللمقارنة والتأكيد تقوم
الدراسة بدمج دراسات سابقة في موضوع التربية في اإلسالم .وعلى هذا األساس قام الباحثان باستخدام هذا المنهج.
التعليم األ ّولي في مرحلة ال ُكتّاب َ
وخ ْتم القرآن
م ّرالتدريس في الحضارة اإلسالمية بمرحلتين رئيسيتين في العصور الوسطى؛ التعليم األ ّولي (االبتدائي) والتعليم العالي.
اعتمد التعليم االبتدائي (الصّبيان) بشكل أساسي على التركيز على تعلّم القرآن وحفظه ،أسس القراءة والكتابة في اللغة العربية
والحساب .يذكر بعض المؤرخين ،مثل ابن خلدونّ ،
أن هناك اختالفات في طريقة التعليم والتعلّم االبتدائي بين بلدان المشرق
اإلسالمي وبين مغربه (إبن خلدون ،ج466-464 :3111 ،3؛ إبن جُبير316-311 :4891 ،؛ إبن بطوطة-84 :4896 ،
 .)81في بالد الشام ومصر ،عادة ما ت ّم إجراء هذا التعليم داخل مؤسّسة تُس ّمى "ال ُكتّاب" أو "الم ْكتب" ،والتي كان يُقام بجوار
مسجد أو في باحاته ،أو في مدرسة أو بالقرب منها ،خاصّة بعد انتشار المدارس واألوقاف في العصرين االيوبي والمملوكي.
حيث خصّ ص عدد كبير من أصحاب المدارس والوقف ال ُكتّاب قرب المدرسة لخدمة الصبيان أو األطفال األيتام كعمل خير ّ
ي،
مثل مدرسة ال ُّدالميّة والصابونيّة بدمشق ،على سبيل المثال (النّعيمي ،ج.)46 ،41-8 :4894 ،4
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كان يت ّم إجراء التعليم االبتدائي للصّبيان ،في بعض األحيان ،من قبل مدرّسين خاصّين في منازل المعلمين أو في منازل
الطالب .وقد عُرف هؤالء ال ُمعلمون بأسماء وألقاب مختلفة حسب تخصّصهم وعملهم .منهم من كان يُعرف ب" -ال ُمكتّب"،
الذي كان يعلم أساسيات اللغة العربيّة والكتابة والخطّ ،مع أن اإلسم العام لهؤالء المعلّمين كان يُعرف بإسم "المؤ ّدب" (ال ّمعلّم)
لوظيفته األساسيّة بالتركيز على تأديب األوالد .وكانت هناك ألقاب أخرى عُرف بها المعلمون في المراحل االبتدائية ،مثل
"ال ُمقرئ" ،الذي يعلّم القرآن وتالوته ،ومنهم "الحاسب" لتعليم أصول الحساب ومبادئه .فعلى سبيل المثال ،كان الشي جمال
الدين يوسف البوساني (ت 186هـ4484/م) يُدعى المؤ ّدب ال ُمقرئ ،والذي تخصّص في تعليم القرآن ألبناء األعيان من أهل
دمشق (إبن قاضي ُشهبة ،ج.)641 :4811 ،4
كان استخدام معلّمين خصوصيّين في هذه المرحلة من التعليم للصبيان ،في األساس ،لفئة من األعيان ،األثرياء من الشخصيات
المرموقة والعُلماء ،الذين اهت ّموا باختيار المعلمين الجيّدين لتعليم أبنائهم ،من ذوي السّمعة الطيّبة والتجربة ،وكانوا أخالقيين
وموثوقين ومخلصين .فالقاضي أمين الدين األشتري الحلبي (ت 694هـ4393/م) مثالً ،علّم في بيته األوالد في دمشق ،من
الذين أرسلهم إليه الشي محيي الدين النووي ،فيقول إبن كثير في هذا السّياق" :وكان الشي محيي الدين النّوو ّ
ي يُثني عليه
ويُرسل إليه الصّبيان ليقرأوا عليه في بيته ألمانته عنده ،وصيانته وديانته" (ابن كثير ،ج411 :4899 ،44؛ النُّعيمي ،ج،3
 .)414 :4899من ناحية أخرى ،دعا بعض الوجهاء والعُلماء معلّمين خاصّين ألبنائهم في بيوتهم ،كمثال الشي صف ّي الدين
أحمد بن الحريري (ت 161هـ4466/م) عندما كان طفألً ،والذي تعلّم على يد ُمعلّم الحساب "الحاسب" الذي دعاه والده إلى
منزله لهذا الهدف (إبن حجر العسقالني ،ج .)391-318 :4884 ،4كذلك أيضا ً مثال الشي شهاب الدين ُّ
الزهري ال ِبقاعي
(ت 186هـ4483/م) ،الذي درّ س أبناء العُلماء في دمشق ،كأبناء الشي فخر الدين المصري والقاضي بهاء الدين أبو البقاء
(النُّعيمي ،ج.)411 :4894 ،4
لم تكن مراحل التعليم األوّلية للصبيان في ال ُكتّاب أو في التعليم الخاصّ والتعليم العالي محدودة في الوقت أو العُمر .لكن
التعليم اإلبتدائي يستم ّر عادة حتى ينضج الطالب ويصل ّ
سن البلوغ .زودت مراحل التعليم األولى للطالب (الصبيان) بمهارات
متنوّعة ،أه ّمها القدرة على القراءة والكتابة ،ث ّم استكمال تالوة القرآن أو حفظه غيبا ً بما يُس ّمى " َخ ْتم القرآن" .ومثال كامل
(كمال) الدين عمر بن العديم (ت 661هـ4364/م) هو نموذج لمراحل التعليم التي يم ّر بها الطالب ،عندما بدأ دراسته في
الم ْكتب (ال ُكتّاب) وهو في السّابعة من عُمره ،حيث تعلّم مهارة الكتابة العربية وانتهى من قراءة القرآن في ِس ّن التاسعة .وفي
ِس ّن الخامسة عشرة ،اصطحبه والده إلى القدس للدراسة عند شيوخ المدينة ،وهي مرحلة متق ّدمة في الحصول على التعليم
والتخصّص (الطبّاخ ،ج .)116-116 :4898 ،1وأرّخ له إبن كثير قائالً ..." :سمع الحديث ،وح ّدث وتفقّه وأفتى ودرّ س
وصنّف ،وكان إماما ً في فنون كثيرة ،وقد ترسّل إلى ال ُخلفاء والملوك مراراً عديدة ،وكان يكتبُ حسناً طريقة مشهورة،
وصنّف لحلب تاريخا ً مفيداً قريباً في أربعين ُمجلّداً ،وكان جيّد المعرفة بالحديث( "...إبن كثير ،ج .)346 :4899 ،44وكان
إبن العديم قد سمع من الكثير من العلماء ،من إبن طبرْ زد ،وبدمشق من الكندي،
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وببغداد ،والقدس والنّواحي (إبن العماد ،ج .)636-636 :4883 ،1كذلك العالم والمؤ ّرخ شمس الدين إبن طولون ،كان قد
أنهى ختم القرآن في دمشق وهو في ّ
سن السابعة (إبن طولون.)39 :4886 ،
خ ْت ُم القرآن في هذه المرحلة ،عادة ما تكون عالمة على نهاية مرحلة التعليم اإلبتدائي في ال ُكتّاب ،وبعد ذلك يمكن للطالب
اختيار أحد المشاي لمواصلة دراسته للتعليم األعلى والتّخصّص .اختلفت أعمار الطالب والصبيان الذين يُنهون هذه المرحلة
لختم القرآن بين طالب وآخر ،حسب قدرة الطالب الفكرية ومواهبه .فمثالً المؤرخ مجير الدين العُليمي الحنبلي المقدسي كان
قد درس القرآن في هذه المرحلة عند الشي عالء الدين علي الغ ّزي في الم ْكتب داخل باب الناظر في المسجد األقصى في
القدس .وقد أنهى مجير الدين ختم القرآن في ّ
سن العاشرة ،وبعدها بدأ في دراسة الحديث وسماعه (العُليمي ،ج:4899 ،3
 .)341كذلك تاج الدين زيد بن الحسن الكندي (ت 644هـ4346/م) الشهير بعلوم اللغة العربية ،كان قد أنهى قراءة القرآن
وختمه في ّ
سن العاشرة ،ث ّم انتقل إلى دراسة وسماع الحديث ودراسة اللغة العربيّة التي برع في تخصّصاتها .وكان الكندي
قد نشأ أ ّوالً في بغداد قبل انتقاله إلى مصر وبالد الشام ،حيث كان أبناء السلطان صالح الدين األيوبي يتر ّددون إليه في
دمشق ،ومنهم الملك األفضل وأخوته ال ُمعظّم عيسى وأخوه ال ُمحسن (إبن كثير ،ج13-14 :4899 ،44؛ النُّعيمي ،ج،4
.)191-194 :4894
عادة ما تستم ّر الدراسة في مرحلة التعليم العالي ما بين خمس إلى عشر سنوات بعد مرحلة ال ُكتّاب (عبد المهدي ،ج،3
 .)663-664 :4898أثرت الفروق في قدرة الطالب ومواهبهم ،باإلضافة إلى األسرة والظروف االقتصادية وغيرها ،على
طول فترة الدراسة حتى الحصول على اإلجازات الدراسية الالزمة .واصل بعض الطالب في مرحلة التعليم العالي من خالل
الرغبة الداخلية وحبّ الدراسة والتع ّمق في التعلّم في مختلف المواد .ويرى ابن جماعة ّ
أن على الطالب أن يبدأ دراسته للتعليم
ّ
السن المناسب الكتساب العلوم بقوة وج ّدية .ويضيف أيضًا أنه يجب
العالي في أقرب وقت ممكن في سن الرشد ،فهذا هو
على الطالب أوالً أن يتعلّم المواد األكثر أهميّة واألسهل ،ثم ينتقل بعد ذلك إلى المواد والموضوعات األخرى (إبن جماعة،
 .)66-61 :3143يبدو مثال تق ّي الدين ابن تيمية (ت 139هـ4431/م) غير عادي بحصوله على إجازة التدريس في ّ
سن
سن العشرين .حيث بدأ إبن تيمية تعليمه العالي في ّ
مبكرة قبل ّ
سن مبكرة وحصل على اإلجازة في الفقه ودرس مواضيع
مختلفة إضافة إلى الفقة ،مثل أصول الدين واللغة العربية وتفسير القرآن (التفسير) والحساب والجبر وغير ذلك من العلوم
النقليّة والعقليّة .فيقول النّعيمي فيه ..." :فقد تأهّل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة ( "...النُّعيمي ،ج-16 :4894 ،4
 .)11كذلك درس شمس الدين محمد بن إبراهيم األذرُعي (ت 143هـ4443/م) الفقه وقواعد النحو العربي في بلدته أذرُعات،
ثم انتقل إلى دمشق قبل ّ
سن العشرين وتخصّ ص في الدراسات القرآنية في الجامع األمو ّ
ي وتخ ّرج منها خالل فترة قصيرة
بأق ّل من ستة أشهر (النُّعيمي ،ج668 ،641 :4899 ،4؛ إبن كثير ،ج .)18 :4899 ،41هناك الكثير من األمثلة من الطالب
الذين أنهوا هذه المرحلة في ّ
سن مبكرة ،ثم أصبحوا من كبار العُلماء ،امثال :فخر الدين المصري (ت164هـ4461/م)،
والذي غادر مصر إلى بالد الشام عام 113هـ4413/م في ّ
سن مبكرة ،ودرس اللغة العربية والفقه في دمشق على يد
كبارالعُلماء ،مثل إبن قاضي ُشهبة والشي الفزاري،
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كما درس ع ّدة مواضيع عند إبن الزملكاني (النُّعيمي ،ج .)319-311 :4894 ،4كذلك ،صالح الدين خليل إبن كيكلدي
العالئي (ت 164هـ4461/م) ،كان قد أنهى مراحل التعليم العالي عن عمر صغير .حيث أنهى ختم القرآن في ال ُكتاب عام
114هـ4414/م في ّ
سن التاسعة ،ثم أكمل دراسة الحديث (صحيح البخاري) مباشرة في نفس العام .وفي العام
111هـ4411/م ،أي بعد عام ،بدأ بدراسة اللغة العربية ،الفقه وعلوم أخرى .وفي العام 144هـ4444/م ،وكان في ّ
سن السابعة
عشرة قد بدأ في التع ّمق والتخصّ ص في علوم الحديث والرّواية .وفي العام 149هـُ ،4449/عيّن صالح الدين في مهنة تدريس
الحديث ( ُمح ّدث) في المدرسة الناصريّة بدمشق ،وفيما بعد بدأ يُدرّس بع ّدة مدارس ،مثل المدرسة األسديّة في دمشق والمدرسة
الصالحيّة في القدس (النُّعيمي ،ج63-61 :4894 ،4؛ إبن حجر العسقالني ،ج.)83-81 :4884 ،3
أثرت العوامل االقتصاديّة والعائليّة وعوامل الموقع الجغرافي والتنقّل للطالب على مراحل دراستهم .فبعض الطالب واصل
دراسته بعد انقطاع سنوات ،فيما تلقّى جزء آخر مدعوم من أولياء األمور المساعدة الالزمة في مصاريف الدراسة وتخرجوا
بفترة قصيرة .من جهة ،نرى مثال تاج الدين عبد الوهّاب السُّبكي (ت 114هـ4468/م) مثالً للذين تلقّوا ال ّدعم والمساعدة من
الوالدين ،حيث هاجر مع والده من مصر إلى دمشق عام 148هـ4449/م ،وهو في الثانية عشرة من عمره ،ودرس عند أبيه
وعند ع ّدة عُلماء في دمشق ،وحصل على إجازة في التدريس واإلفتاء قبل ّ
سن الثامنة عشرة (النُّعيمي ،ج-41 :4894 ،4
49؛ إبن طولون ،ج .)613-614 :4894 ،3بينما نالحظ مثال صدر ال ّدين سليمان إبن خطيب داريّا (ت 136هـ4436/م)
في بالد الشام ،يُمثّل القسم اآلخر من الطلبة الذين أكملوا دراستهم في وقت متأ ّخر بسبب ظروفهم الصعبة التي دعتهم لتأجيل
مراحل الدراسة العُليا .كان قد درس القرآن في مدرسة أبي عمر (العُم ِريّة) بدمشق وعاد إلى بلده (داريّا) في عام
661هـ4369/م ،وهو في الخامسة والعشرين من عمره ،ث ّم عاد إلى دمشق ودرس على يد الشي محيي الدين النّوو ّ
ي (ت
611هـ4319/م) (إبن حجر العسقالني ،ج.)466 :4884 ،3
أن مصادر مختلفة تشير إلى ّ
على الرغم من عدم وجود تحديد للعمر في مراحل التعليم العالي في تلك الفترة ،إال ّ
أن الفروق
في المستوى والتحصيل الدراسي قد ت ّم أخذها بعين االعتبار .بشكل عا ّم ،كان يت ّم تقسيم الطالب في المدارس الوقفيّة ،في
مراحل التعليم العالي إلى طبقتين رئيسيتين؛ "ال ُمبتدئون" ،أي في بداية تعليمهم العالي ،و"ال ُمنتهون" ،أي ال ُمشرفون على
مراحلهم األخيرة من الدراسة والتخ ّرج .كان هذا التقسيم يهدف إلى تكوين طبقة طالبيّة متجانسة ،سواء حسب نوع المادة
التي ت ّمت دراستها أو بحسب مستوى الطالب وقدرتهم التعليميّة ،وليس حسب الفئة العُمرية (إبن جماعة.)18-13 :3143 ،
صنّفوا إلى
ففي المدرسة الظاهريّة في دمشق في العصر المملوكي ،مثالً ،كانت تحوي على ثالثين من طلبة الفقه ،الذين ُ
مجموعتين" :األعلى" و"األدنى" .هذه المجموعات لم تختلف في مستوى التعليم فحسب ،بل اختلفت أيضًا في مستوى
الجرايات وال ِمنح التي حصلوا عليها ،حيث كان يتلقى ك ّل طالب في الطبقة ال ُعليا  31درهما ً شهريًا بينما يتقاضى طالب
المستوى األدنى  41دراهم فقط (دهمان .)436 ،448 :4893 ،من جهة أخرى ،وبحسب وقفيّة األمير ت ْن ِكز ،والي ال ّشام في
العصر المملوكي ،يُالحظ أيضا ً نفس النّهج ّ
بأن طالب المدرسة التد ْن ِكزيّة في القدس قد تو ّزعوا على ثالثة مستويات؛ ال ُمبتدئون،
ال ُمتوسّطون وال ُمنتهون ،مع التبايُن أيضا ً في جامكيّة الطالب ومخصّصاتهم من الوقف.
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وقد ت ّم تحديد الم ّدة الزمنية ألربع سنوات لطالب الفقه إلنهاء دراستهم في المدرسة (محاميد446-441 :3118 ،؛ العسلي،
ج .)444 :4894 ،4كما كان هذا التقسيم في مراحل التعليم متّبعا ً أيضا ً بين الطالب في مدارس بغداد في العصور الوسطى
( .)Makdisi, 1981: 171-180إبن خلدون ،من جهته ،يعرض اإلختالفات بين البلدان اإلسالمية المختلفة ،بعد اإلنتقال
إلى المرحلة الثانية وهي التعليم العالي والتخصّص ،وخاصّة في مناطق المغرب اإلسالمي واألندلس ،من حيث الفترة التي
قضاها الطالب في المدرسة حتى نهاية دراستهم .يذكر إبن خلدون في كتابه "ال ُمق ّدمة" (إبن خلدون ،ج،)469 :3111 ،3
فيقول:
" ...ومما يشهد بذلك في المغرب أن الم ّدة ال ُمعيّنة لسُكني طلبة العلم بالمدارس عندهم ّ
ست عشرة سنة
وهي بتونس خمس سنين وهذه المدة بالمدارس على المتعارف هي أق ّل ما يتأتى فيها لطالب العلم حصول
مبتغاه من الملكة العلميّة أو اليأس من تحصيلها ،فطال أمدها في المغرب لهذه المدة ألجل عُسرها من قلّة
الجوْ دة في التعليم خاصّة ،ال م ّما سوى ذلك .وأ ّما أهل األندلس فذهب رسم التعليم من بينهم وذهبت عنايتهم
بالعلوم لتناقص عمران المسلمين بها منذ ِمئي ِْن من السّنين ،ولم يبق من رسم ال ِعلم فيهم إال ّ
فن العربيّة
واألدب ،اقصروا عليه وانحفظ سن ُد تعليمه بينهم فانحفظ بحفظه .وأ ّما الفقه بينهم فرسم ُخلُ ّو وأثر بعد عين.
وأ ّما العقليّات ،فال أثر وال عين ،وما ذاك إال إلنقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران وتغلُّب العد ّو على
عا ّمتها إال قليال بسيف البحر شغلهم بمعايشهم أكثر من ُشغلِهم بما بعدها وهللا غالبٌ على أمره".
من خالل وقفية األمير تن ِكز ،يُمكن الفهم أيضا ً ّ
أن طلبة الفقه كانوا بمستويين حسب التق ّدم الدراسي؛ "ال ُمتفقّهة" و"الفُقهاء"،
حيث تُشير هذه التّسمية إلى مستوى التعليم في موضوع الفقه في مراحل الدراسة ،فال ُمتفقّهة هي المجموعة األولى المبتدئة
في مجال دراسة الفقه ،بينما المجموعة الثانية كانت في المراحل المتق ّدمة واإلنهاء للحصول على اإلجازة .يذكر القلقشندي
(ت 934هـ4149/م) ّ
أن لقب "فقيه" كان في السابق داللة على تلميذ الفقه ،كما يُدعى به ُمعلّم الصّبيان في ال ُكتّاب .ولكن في
عهده ،بدأ هذا اللقب يُستخدم للعلماء أيضًا في بعض البلدان اإلسالمية مثل المغرب ،وال ُمتخصّ صين في علم الفقه والقضاء
(القلقشندي ،ج.)34-33 :4891 ،6
منح اإلجازة :مؤهالتها ،أنواعها وتط ّوراتها
يرى إبن خلدون أهميّة ُكبرى للطالب للسعي إلى ال ّرحلة في طلب ال ِعلم ،وفي ُمالزمة ال ُعلماء ومرافقة الشيوخ المشهورين
(المعلّمين) ألخذ العلم عنهم والحصول على اإلجازات منهم.
كما يش ّدد على ّ
أن ترسي ملكة ال ِعلم عند الطّالب تكون بلقاء ال ُعلماء وتع ّددهم لألخذ عنهم والتعرّف على طرقهم وأساليب
تدريسهم لإلكتساب منهم واالستزادة من ال ِعلم بتع ّدد الشيوخ والرحلة إليهم ومرافقتهم .فكلّما كثُر ُشيوخ طالب ال ِعلم تزداد
جدارته وكفاءته مع اكتساب ورسوخ العلوم في عقله ،والعمل على حفظها وتطبيقها.
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ُلوم وتع ّدد المشاي  ،يُفيد في تمييز اإلصطالحات بما يراه من اختالف طُرُقهم
أهل الع ِ
فيقول إبن خلدون في ذلك ..." :فلقا ُء ِ
فيها ... ،فالرّحلة ال بُ ّد منها في طلب العلم إلكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشاي ومباشرة الرّجال( "...إبن خلدون ،ج،3
.)469 :3111
اعتُبرت اإلجازة في العصور الوسطى وقبل نشأة المعاهد العلميّة والمدارس الحديثة ،على انّها شهادة شخصيّة تُمنح للطالب
من قبل معلّمه ،وليس من قبل المؤسّسة التعليمية التي درس فيها ،وذلك اعترافا ً وتصديقا ً على انتهاء الطالب من دراسة
موضوع أو كتاب معيّن .وقد أصبح هناك ِشبه إجماع في بلدان العالم اإلسالمي على الحصول على اإلجازة كإعتراف على
اكتساب الما ّدة التعليميّة ،على الرغم من اإلختالفات في طرق الحصول عليها .وتد ّل األبحاث المتنوعة في مجاالت التاري
في التعليم اإلسالمي في البلدان اإلسالمية المختلفة على أنّها تتشابه في ظاهرة منح اإلجازة من المعلّم للطالب .ومع ذلك،
هناك خالفات بارزة بين المؤرخين المعاصرين بشأن منح اإلجازة ،والتي تمحورت حول المرحلة التي يت ّم فيها منح اإلجازة،
سواء ت ّم تسليمها بعد اختبار وفحص تحصيل الطالب أو بدونه .بينما يش ّدد جورج مقدسي بأن اإلجازة هي عملية رسميّة
تنتهي بمنحها بعد امتحان أو اختبار شفوي .بينما يعتقد سيرجانت ( )Serjeantفي بحثه أن اإلجازة تُعتبر اعترافًا شخصيًا
من المعلم للطالب والمنتهية دراسته في الموضوع ،وعلى أثر ذلك ،يت ّم منح اإلجازة للطالب دون فحص أو اختبار لتحصيالته
).(Serjeant, 1980: 83–84; Makdisi, 1981: 171; Chamberlain, 1994: 88
على الرغم من هذه االدعاءات والتفسيرات حول اإلجازة ،يمكن الحصول على الكثير من المعلومات من دراسة السّير الذاتية
للعلماء في بالد الشام خالل الفترتين األيوبية والمملوكية ،مما يثبت أن معظم الطالب قد حصلوا على اإلجازة بعد فحص
المواد المدروسة ،والتي أجريت بطرق مختلفة .تفسير سبب اإلدعاء ّ
بأن الطالب حصلوا على إجازة بدون فحص أو امتحان،
ربّما يعود إلى التشويش واالضطرابات التي حدثت في منح تلك اإلجازات خالل تلك الفترة .بعض الطالب من صغار ا ّ
لسن،
والذين ال يستحقون إجازة ،كانوا قد حصلوا عليها من خالل طلبات الوسطاء أو أولياء أمور الطالب أو بواسطة المق ّربين
للمعلّم ومعارفه للحصول على إجازة ألبنائهم رغم كونهم صغا ًرا ،والتي عُرفت بإسم "إستدعاء" .أعطت هذه الطريقة بمنح
اإلجازة من خالل الوسطاء انطباعًا سلبيًا حول منحها ،وقد استخدمها بعض المؤرخين المعاصرين للتعميم حول هذه الظاهرة
).(Mahamid, 2013: . 301-309; Berkey, 1992: 31-32
اختلفت األساليب التي استخدمت في تحقيق الحصول على اإلجازه من قبل الطالب ،حيث عبّرت عن طرق من الفحص
واإلختبار في إنجازاتهم .كانت طريقة "العرض" هي األكثر شيوعا ً إلبراز المعرفة بالمواد التي يتعلمها الطالب ويكتسبها ثم
يتم عرضها أمام المعلّم ،وتعتبر هذه طريقة لإلمتحان والتقييم .كان الطالب الواثق من نفسه في دراسة مادة ما أو كتاب معين،
يسعى إلى عرض معلوماته لتقديمه أمام معلمه وإثبات معرفته بها ،وإلثبات قدرته ومواهبه في قراءة وفهم وشرح المادة
المعروضة (بدر ،ج161-161 :4898 ،3؛ عيسى ،ج .)188-189 :4898 ،3غالبًا ما يتم تقديم المادة وعرضها شفويًا من
متحن بعد عرض المادة أمامه.
قبل الطالب ،مما يكشف عن مواهبه ويثبت أهليته للحصول على اإلجازة من المعلم ال ُم ِ
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ومثال ذلك ما ق ّدمه شمس الدين محمد البعلي ،المعروف بإبن األقرع (ت  )4481/911حين عرض المادة والكتب أمام الشي
شهاب الدين ابن ِحجّي ،والذي يُعتبر بمثابة اختبار وامتحان للطالب على معرفته للما ّدة والكتب المعروضة .حيث حضر ابن
األقرع من بعلبك إلى دمشق وقدم شفويّا ً كمية كبيرة من المواد من كتب مختلفة إلبن ِحجّي لينال منه إجازة .ويدعو المؤرخ
إبن قاضي ُشهبة هذه الطريقة في عرض المادة من الكتب بأنّها إمتحان كما هي العادة المتعارف عليها في عصره ،حيث
يقول في ذلك ..." :وعرض محفوظاته من هذه الكتب على إبن ِحجّي إمتحانا ً على العادة( "...إبن قاضي ُشهبة ،ج:4811 ،4
.)691
عادة ما تبدأ عملية تقديم ما ّدة أو كتاب معيّن وعرضه أمام المعلّم ،من أجل الحصول على اإلجازة ،بمبادرة من الطالب الذي
يرى نفسه مؤهّالً وجاه ًزا لهذا العرض .يختار الطالب المعلّمين الذين يريد أن يعرض أمامهم معرفته للمادة ،ويتلّقى منهم
ً
فصوال مختارة من الكتاب لفحص الطالب والتأكد من براعته في فهمها وأنّه
اإلجازة .في كثير من األحيان ،يختار المعلّم
مؤهّل لنيل اإلجازة (القلقشندي ،ج .)414 -468 :4891 ،41وتثبت الحالة التي ذكرها إبن خاطر في شهر شعبان
164هـ/حزيران 4463م أن طريقة العرض كانت بمثابة امتحان في تلك الفترة .وقد ق ّدم بدر الدين محمد بن الشريشي (ت
111هـ4469/م) قد ًرا كبي ًرا من الموا ّد من مختلف الكتب أمام كبار العُلماء في دمشق وأعيانها ،من بينهم عماد الدين ابن
كثير وصالح الدين الصفدي .أثبت ابن ال ّشريشي كفاءته ومعرفته الشفوية بمختلف القصائد الشعريّة ،المذكورة بأكثر من
أربعين كتابًا ق ّدمها أمام الحاضرين من ال ُعلماء واألعيان .بادر بهذا اإلمتحان والعرض كمال الدين بن الشريشي ،والد بدر
الدين ،والذي كان هو أيضًا من كبار العلماء في دمشق (إبن كثير ،ج386-386 :4899 ،41؛ ابن العراقي ،ج:4898 ،4
94؛ النّعيمي ،ج .)464 :4894 ،4يمكن ذكر العديد من األمثلة على تقديم المواد (العرض) كإمتحان للحصول على إجازة
من مصادر مختلفة .فمثالً ،مجير الدين العليمي حصل على إجازة في القدس عام 966هـ4164/م ،عندما كان في السادسة
من عمره ،وكذلك أيضا ً عام 914هـ4169/م ،عندما كان يبلغ من العمر ثالثة عشر عا ًما (العُليمي ،ج،498 :4899 ،3
314؛ النجدي.)344-343 :4898 ،
كما يد ّل عدد اإلجازات التي يحصل عليها طلبة العلم على غزارة علمهم الذي إكتسبوه ،وخاصّ ة إذا كانت هذه اإلجازات من
العلماء المشهورين .فتق ّي الدين سليمان بن حمزة المقدسي (ت 146هـ4446/م) كانت له إنجازات علميّة كثيرة ،منها السّماع
من حوالي مائة شي  ،واإلجازات أكثر من سبعمائة شي  ،وكذلك أيضا ً علم الدين ال ِبرزالي (ت 148هـ4449/م) كان له
التحصيل العلمي الوافر من كبار العلماء (النّعيمي ،ج46-46 :4899 ،3؛ النّعيمي ،ج443 :4894 ،4؛ إبن حجر العسقالني،
ج .)349–341 :4884 ،4أ ّما شمس الدين إبن طولون كان غزيراً و ُمميّزاً في تحصيل اإلجازات في ع ّدة مواضيع .فقد
حصل على اإلجازات من خالل إشتغاله في علوم الفقه وعلوم اللغة العربية وفروعها والحديث وقراءة القرآن ،وحصل أيضا ً
على إجازات في العلوم العقلية .وعلى سبيل المثال ،كان أحد العروض المشهودة والشهيرة التي ق ّدمها إبن طولون أمام عُلماء
من مختلف المذاهب في دمشق عام 981هـ/م( 4198إبن طولون.)44-38 ،66-36 :4886 ،
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يوثّق لنا القلقشندي (ت 934هـ4149/م) مثالً نصّ إجازة حصل عليها من الشي سراج الدين ُعمر بن ال ُملقّن (ت
911هـ )4114/في اإلسكندريّة موقدعةً من شيخه (القلقشندي ،ج ،)469 -466 :4891 ،41وفيها:
"أ ِذن وأجاز لفُالن ال ُمس ّمى فيه ،أدام هللاُ تعالى معاليه ،أن يدرّس مذهب اإلمام الشافع ّي ،وأن يقرأ ما شاء
من الكتب المصنّفة فيه ،وأن يفيد ذلك لطالبيه ،حيث ح ّل وأقام ،كيف ما شاء ،متى شاء وأين شاء ،وأن
يفتي من قصد استفتاءه ّ
خطا ً ولفظاً ،على مقتضى مذهبه الشريف ال ُمشار إليه ،لعلمه وديانته وأمانته،
ق  -أيّده هللا تعالى  -هذه الحلّة الشريفة ،وليتر ّ
ومعرفته ودرايته ،وأهليّته لذلك وكفايته .فليتل ّ
ق بفضل هللا
تعالى ُذ روة هذه المرتبة المنيفة ،وليعلم قدر ما أنعم هللا تعالى عليه ،وأسدى من اإلحسان الوافر إليه،
وليراقبه مراقبة من يعلم ّ
اطالعه على خائنة األ ْعيُن وما تخفي الصدور ،وليعامله معاملة من يتحقّق أنّه
يعلم ما يخفيه العبد وما يبديه في الورود والصّدور ،وال يستنكف أن يقول فيما ال يعلم :ال أعلم".
لم تقتصر اإلجازة على العلوم الدينيّة فحسب ،وإنّما كثيراً ما دخلت مجاالت العلوم الطبيعية والتجريبية القتضاء الحاجة بها.
فيذكر مثالً إبن أبي أصيبعة أنّه بعد موت رجل من العا ّمة عند أحد المتطبّبين في بغداد ،فرض الخليفة المقتدر على األطباء
بها أن يمرّوا بإمتحان عند كبير األطباء سنان بن ثابت والحصول على إجازته لهم ،فيقول إبن أبي أصيبعة في ذلك:
"ل ّما كان في سنة تسع عشرة وثالثمائة (448هـ844/م) اتّصل بالمقتدر ّ
أن غلطا ً جرى على رجل من
العا ّمة من بعض المتطبلبين ،فمات الرجل ،فأمر بمنع سائر المتطبلبين من التصرّف إال من امتحنه سنان
بن ثابت ،وكتب له رقعة بخطّه بما يطلق له من الصناعة ،فصاروا إليه وامتحنهم ،وأطلق لكل واحد منهم
ما يصلح أن يتصرف فيه ،وبلغ عددهم في جانبي بغداد ثمانمائة رجل ونيّفا ً وستين رجالً ،سوى من
استغنى عن محنته باشتهاره بالتق ّدم في صناعته ،وسوى من كان في خدمة السلطان" (إبن أبي أُص ْي ِبعة،
.)413 :4866
وهكذا أصبح أسلوب تقديم العرض للحصول على اإلجازة ليس محصوراً فقط على العلوم الشرعية واللغة العربية ،بل تع ّداها
إلى العلوم األخرى أيضًا كالعلوم الدنيويّة ،مثل الطبّ والفلسفة ،مما يد ّل على الخلط في طرق التدريس المختلفة في جميع
العلوم في العصور الوسطى اإلسالميّة المتأخرة ،كالعصر األيوبي والمملوكي .فقد اعتاد طالب الطبّ مثالً على نس ودراسة
كتابات الفالسفة األوائل .فعندما كان هؤالء الطالب يرون بأنفسهم جاهزين لعرض معرفتهم للمادة ،تق ّدموا بقراءتها على
ارثي ال ُمهندس (ت
كبار المدرسّين من أجل الحصول على اإلجازة .فعلى سبيل المثال ،مؤيد الدين أبو الفضل محمد ال ُمح ِ
688هـ4313/م) ،كان قد نس كتبا ً مختلفة في العلوم الفلسفيّة والطبّ  ،مثل مؤلفات العالم اليونان ّي الشهير جالينوس.
وقد ق ّدم مؤيد الدين معرفته بالمادة أثناء قراءته للكتب التي نسخها أمام الطبيب أبو المجد محمد بن أبي الحكم الذي أعطاه
إجازة من خالل كتابة مالحظاته في نهاية هذه الكتب ،كشهادة للطالب على مهارته في معرفة المواد المعروضة (إبن أبي
أُص ْي ِبعة .)611 :4866 ،أحيانا ً ،كان بعض الطالب يعرضون كتبًا ومواد متن ّوعة تض ّمنت علو ًما مختلفة،
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وال سيّما من الطالب الموهوبين والمتقنين لمختلف العلوم ،مثل الشي كمال الدين محمد بن أبي الفضل الصفدي الذي عرض
كتابا ً في شهر ذي القعدة 814هـ/آب 4186م والذي كان والده قد ألّفه ويحوي عشرة من العلوم المختلفة (البُصروي:4899 ،
.)418
باإلضافة إلى طريقة العرض ،والتي كانت تُجرى عادة كطريقة امتحان شفويّ ،استخدم بعض ال ُمعلمين طريقة اإلمتحان
الكتاب ّي الختبار الطالب بعد إنهاء دراسة ما ّدة أو كتاب ما ،وذلك من خالل أسئلة واقعية يتم تقديمها للطالب لإلجابة عليها
وكتابة آرائهم .كان مثالً بدر الدين حسن بن علي الرمثاوي (ت 911هـ4481/م) ،قد طُلب منه اإلجابة عن األسئلة التي
طُرحت عليه كإمتحان ،والذي أت ّم دراسته في المدرسة الشاميّة الب ّرانية في دمشق بعد عام 161هـ4418/م .كما طرح شهاب
الدين ابن ِحجّي أسئلة تحريريّة كاختبار لتالميذه عام 196هـ 4494 /م ،بصفته ُمعيداً عند ال ُمدرّس في المدرسة الشامية
الب ّرانية .وكانت األسئلة قد كتبها وصاغها إبن ِحجّي ،ث ّم مراجعتها والمصادقة عليها من قبل المدرّس نفسه (إبن قاضي ُشهبة،
ج.)616 ،419-411 :4811 ،4
لم تكن طريقة سماع الحديث والسّنن مجرد وسيلة للدراسة في هذا العلم فحسب ،بل اعتُبرت أيضًا طريقة لمنح اإلجازة،
حيث ميّز المؤرخون بين أنواع إجازات السّماع في علم الحديث وبين اإلجازات في العلوم األخرى المذكورة سابقا ً .تُعتبر
المشاركة الف ّعالة للطالب في حلقات (دروس) الحديث ،سواء كان ذلك في سماع الما ّدة من ال ُمعلّم ال ُمح ّدث ،أو بمجرّد حضوره
في الدروس وإمالئه للحديث ،نوعًا من اإلجازة بالسّماع .كان الحاضرون من طلبة الحديث يُس ّجلون في دفاتر خاصّة عند
الشي أو ال ُمح ّدث ،للتمييز بين الحضور والغياب للطلبة ،مما يضمن أهليّة الطالب ليت ّم اعتباره من بين المستمعين للدروس
والذي يستح ّ
ق اإلجازة والتقدير من قبل المعلم .أحد عُلماء الشام ،شهاب الدين أحمد بن ال لشحْ نة (ت 141هـ4438/م) مثالً،
يُعتبر مثاالً إلبراز أهميّة ال ّسماع ،وخا ّ
صة من كبار مشاي الحديث والرّواة .إبن ال لشحنة لم يكن معروفًا بين رواة ال ّسنّه
ّ
سجالت
والحديث على الرغم من حصوله على نحو مئة إجازة عاديّة من مختلف اإلجازات .ولكن عندما ظهر إسمه في
الحضور عند الشيخين (ال ُمعلّميْن) إبن الّلتّي وإبن ال ّزبيدي بدمشق تع ّززت مكانته باإلعتراف به من رواة الحديث بسماعه
منهما (ابن طولون ،ج.)144-143 :4894 ،3
ويذكر القاضي عيّاض ّ
أن مناولة الشي للتلميذ بعض حديثه مكتوباً ،وإذنه له في روايته عنه تُعتبر من أعلى درجات اإلجازة
فيقول قي ذلك (إبن عيّاض:)18 :4811 ،
"أرف ُعها أن يدفع الشي كتابه الذي رواه أو نسخة منه وقد صحّحها ،أو أحاديث من حديثه وقد انتخبها
فاروها عنّى ويدفعها إليه .أو يقول له
وكتبها بخطّه ،أو ُكتبت عنه فعرفها ،فيقول للطالب :هذه روايتى؛
ِ
ي،
ُخذها فانسخها وقا ِبلْ بها ث ّم
اصرفها إل د
ِ
ُ
اروها عنّي .أو يأتيه الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشي  ،أو
وقد
أجزت لك أن تُح ّدث بها عنّي أو ِ
بجُز ٍء من حديثه ،فيقف عليه الشي ويعرفه ويُحقّق جميعه وصحّ ته ويُجيزه له".
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يُالحظ في اآلونة األخيرة اإلزدياد في األبحاث التي تر ّكز على دور المرأة في اإلسالم في نقل الحديث وروايته ،والتعليم
والحصول على اإلجازات في العصور الوسطى .فمثالً ،تق ّدم أسماء سيّد ( )Asma Sayeedبحثا ً ها ّما ً حول المرأة المسلمة
ونقل العلوم الدينية في اإلسالم ،وتحديداً نقلها للحديث منذ اإلسالم األول حتى الفترة العثمانية المبكرة ،أي من القرن السابع
إلى القرن السابع عشر .كما يناقش الكتاب الجدل حول حقوق النساء في هذا المجال في العصر الحديث .ويبرز البحث ما
تميّزت به المرأة المسلمة من موانع ومحرّمات التي لم تسمح لها األعراف والتقاليد الدينيّة لإلختالط بالرّجال من الطلبة
والمدرّسين ،أو ال ّسفر في طلب العلم لوحدها بعيداً عن مرافقة أحد ُمحرميها من الرجال ،مثل األب واألخ والزوج وغيرهم
م ّمن أباح لها الشرع بصحبتهم واإلنفراد بهم (Sayeed, 2013: 213; Alwani, 2013: 45-58؛ الجوماني،3149 ،
 .)84يمكن إدراج الكثير من األمثلة من هؤالء النساء في سير أعالم النبالء للذهبي ،مثل :صفية بنت عبد الوهاب القرشية
الزبيرية (ت 616هـ4319/م) .فكانت شيخة مسندة مع ّمرة صالحة ،وقصدها الطلبة وأجازت لكثير من الطلبة الذين أصبحوا
عُلماء مشهورين في الرواية والتدريس .فيقول المؤ ّرخ ّ
الذهبي في ذلك:
"تهاون أبوها ولم يُ ْس ِم ْعها شيئاً ،ولكن ع دمها ُعمر بن عل ّي إ ْستجاز لها .فرو ْ
ت عن مسعود الثقف ّي ،وأبي
عبد هللا الرّستُم ّي ،والقاسم ابن الفضل الصيدالني ،ورجاء بن حامد ،وعل ّي بن عبد الرحمن ابن تاج الق ّراء،
وتقي
و ِع ّدة ،وطال عمرها ،واحتيج إليها ،وروت أشياء .ح ّدث عنها مجد الدين ابن الحلوانيّة ،وال ّدمياطي،
ّ
الدين ابن مزيز ،واألمين محمد بن النحّاس ،وأبو بكر ال ّدشتي ،وأبو العباس ابن الظاهري وطائفة،
وبالحضور حفيدها عبد هللا بن عبد الوهاب الشاهد ،والتاج أحمد بن مزيز ،وقد سمع التقي ابن األنماطي
منها قديماً" (الذهبي ،ج.)311 :4896 ،34
أن هناك أمثلة كثيرة لبعض النساء اللواتي تميّزن بهذا ّ
مع ّ
الفن من علم الحديث والرّواية منذ الصدر األول لإلسالم ،مثل
عائشة أم المؤمنين وبعض الصحابيّات ،ولكن تراجع هذا الدور للنساء في رواية الحديث فيما بعد ،وخاصّة في القرنين الثالث
والرابع الهجريين (التاسع والعاشر للميالد) .فمن خالل روايات المح ّدثين وأصحاب التراجم والتصانيف والمؤ ّرخين ،يمكن
مالحظة اإلزدياد من النساء في هذا المجال ،مع انتشار المدارس ومؤسّسات ال ِعلم المختلفة بعد القرن الخامس الهجري
(الحادي عشر للميالد) على أثر إحياء السنّة وعلوم الدين ،ليس لحصول المرأة على دور في هذه المؤسّسات ،وإنّما حصول
آبائهن أو ال ُعلماء المقرّبين ّ
ّ
لهن من المشاهير ،وذلك مع انتشار هذه الطبقة من العلماء
بعض النساء على العلم واإلجازات من
في المدن اإلسالمية المختلفة ،وخاصّة في العصرين األيوبي والمملوكي ث ّم العصر العثماني .ما يثبت الدور الها ّم للنساء في
علم الرواية ،أورد العديد من أصحاب التراجم ذكر النساء من راويات الحديث والعلم في مؤلّفاتهم .فيذكر إبن حجر العسقالني
ّ
عددهن  4633إمرأة من العالمات في الرّواية والحديث،
تراجم عدد كبير من النساء يبلغ
صا ً ّ
وأفرد ّ
لهن مجلّداً خا ّ
بهن ،إضافة إلى المجلّدات األخرى من تراجم ال ّرجال من ال ُمح ّدثين وال ّرواة (إبن حجر العسقالني،
ج4886 ،9؛ إبن حجر العسقالني ،ج339-331 :4883 ،4؛ إبن العماد ،ج468 :4883 ،9؛ المقريزي ،ج-66 :3113 ،3
316-311 ،81-81 ،93 ،61؛ ج.)489-481 :4
118

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

ست العرب بنت عل ّي بن عبد الواحد المقدسيّة الصالحيّة (ت 161هـ4466/م) ،حفيدة إبن البخاري ،حضرت كثيراً
فمثالًّ ،
على ج ّدها وهي في الثالثة ،ث ّم ح ّدثت عنه الكثير .كذلك ّ
ست الركب بنت عل ّي بن حجر (189هـ4486/م) ،أخت اإلمام الحافظ
قاضي القضاة شهاب ال ّدين أحمد بن حجر العسقالني ،والتي أجاز لها في سنة واحدة واحد وسبعون من العُلماء من بلدان
مختلفة ،منهم من شيوخ الحرمين وحلب ودمشق ومصر ،وتعلّمت الخطّ ،وحفظت الكثير من القرآن ،ولزمت ُمطالعة الكتب،
فمهرت في ذلك (المقريزي ،ج.)81 ،84 :3113 ،3
من هؤالء النساء اللواتي اشتهرن في مجال التعليم والرواية وحصلن اإلجازات ث ّم منحن اإلجازات للدارسين من الرجال أو
من النساء أيضاً ،يمكن ضرب مثل الشيخة مريم بنت بن أحمد محمد (ت 916هـ4113/م) ،حفيدة إبن قاضي القضاة الحنفي
في دمشق شهاب الدين ابن األذرعي .وقد أعطيت لها التسميات الرفيعة التي تد ّل على مكانتها العلميّة ،مثل "ال ّرحلة"
و"ال ُمسندة" (المقريزي ،ج .)111-168 :3113 ،4في المخطوطة ( )4المرفقة أدناه يظهر مثال الشيخة الصالحة زينب
بنت عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني النيسابوري (631هـ646-هـ4349-4441/م) ،وأسماء بعض العلماء الذين حصلوا
منها اإلجازات بال ّسماع .كانت الشيخة زينب إحدى راويات الحديث وتعرف بابنة الشعرى ،وتُدعى بالحرّة ،العالمة ،الفاضلة،
المح ّدثة ،الجليلةُ .ولدت بنيسابور فأدركت جماعة من أعيان العلماء ،فأخذت عنهم الرواية واإلجازة ،ث ّم أخذ عنها العديد من
ي
العلماء وكبار الدولة اإلجازات في نيسابور ،مثل الملك الزاهر محيي الدين داود إبن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه األيّوب ّ
(الجوماني94 :3149 ،؛ إبن العماد ،ج441-444 :4884 ،1؛ النّعيمي ،ج693-694 :4894 ،4؛ ّ
الذهبي ،ج:4896 ،34
.)311
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مخطوطة اإلجازة ()4

المصدر :الجوماني" ،صور اإلجازات" ،ص ( .94نقالً عن مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق :المجموع رقم (:)4448
الورقة [ /14أ]
من األلقاب والمفاهيم المختلفة المستخدمة في طريقة منح اإلجازات ،يمكن فرز أنواع مختلفة من هذه اإلجازات ،بعضها
أعطيت ألصحابها بطريقة شفويّة ،ولكن معظمها ت ّم منحها كتابيًا .بعد اإلنتهاء من سماع الما ّدة في علم الحديث ،يعطي المعلم
طالبه إذنًا شفويًا لتدريس المادة التي سمعها منه ،أو ك ّل الموا ّد العلميّة التي كان قد تخ ّ
صص فيها المعلّم .لذا ،يمكن التمييز
بين بعض المفاهيم والمصطلحات التي عكست التن ّوع في منح اإلجازة ،والتي تد ّل على األساليب والطرق المتنوّعة التي
رض ِه"" ،كتب
ُمنحت بها ،مثل" :أجاز"" ،أجازهُ استدعا ًء" ،أجازهُ ُمشافهةً"" ،ناولهُ" ،أ ِذن لهُ" ،عرض عليه"" ،كتب في ع ِ
خطدهُ"" ،س ِمع على"" ،قرأ على" (إبن عيّاض469-64 :4811 ،؛  .)Chamberlain, 1994: 87–89فعلى سبيل المثال،
تلقّى المؤرخ إبن طولون إجازات شفويّة مختلفة في دمشق من الشي سليمان بن صدقة المرداوي بعد سماع المادة من كتب
الحديث النبو ّ
ي صحيح البخاري .كما تلقّى إبن طولون إجازة شفويّة من الشي

غرس الدين خليل الفرديسي (ت

813هـ4186/م) ،الذي منح إبن طولون إذنا ً شفويا ً بنقل وتعليم جميع الموا ّد التي كانت لديه (النّجدي،466-461 :4898 ،
.)414-413
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عادة ،كانت اإلجازات المكتوبة تظهر في نهاية الكتاب أو المقالة (الك ّراسة) المق ّدمة للمعلم ،والتي كان الطالب قد نسخها
وحفظها ث ّم عرضها على المعلّم كإمتحان ،كمثل اإلجازة التي ق ّدمها الشي شرف الدين بن أبي عصرون (ت 696هـ4498/م)
لتلميذه سلمان بن فضل هللا ،ذكر فيها ..." :قرأ عل ّي جميع مختصري هذا صاحبه الفقيه أبو محمد سلمان بن فضل هللا بن
خير ،وفّقه هللا ،قراءة دراي ٍة وفهم ،نفع هللا به ووفّقه ليعمل بموجبه ،كتبه الفقير إلى رحمة ربّه عبد هللا بن مح ّمد  ...بن أبي
عصرون بخطّه في العشر األول من شعبان سنة تسع وخمسمائة لهجرة سيّدنا محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم ،بحاضر
حلب ( "...النّعيمي ،ج .)113 :4894 ،4لكتابة اإلجازات وتحريرها ،كان هناك مهرة متخ ّ
صصون في اللغة العربية
وفروعها من التعبير والنحو والبالغة واإلنشاء والخطّ الجميل ،باإلضافة إلى المعرفة الكافية بالعلوم الدينية ،كما مارسها أبو
جعفر أحمد بن محمد الرّعيني (ت 111هـ4414/م) ،الذي قال عنه إبن حجر العسقالني" :كان حسن الخطّ يكتبُ عقود
اإلجازات ،مع معرفة بالعربيّة ومشاركة في الفِ ْقه( "...ابن حجر العسقالني ،ج364 :4884 ،4؛ الجوماني-13 :3149 ،
.)94
طريقة منح اإلجازة للطالب بعد تقديم طلب خطّي للمعلم من الطالب نفسه ،أو من خالل طرف آخر نيابة عنه .في أغلب
األحيان ،كانت اإلجازة تُكتب وتُعطى للطالب من الشي استجابة لطلبه .هذا النوع من اإلجازات كان يُعرف بإسم "إجازة
إستدعاء" ،والتي من خاللها يحصل الطالب مصادقة (إجازة) من الشي ال ُمعلّم دون أن يد ُرس عنده ،أو دون الحضور في
حلقاته ودروسه .عادة ما يت ّم تقديم مثل هذه الطلبات من قبل آباء مشهورين في المجاالت العلمية والدينيّة نيابة عن أبنائهم.
وفي كثير من الحاالت ت ّم تقديم اإلستدعاء من قبل ُمعلّمين ومدرّ سين نيابة عن طالبهم للحصول على إجازة لهم من معلّمين
كبار آخرين من معارفهم من ذوي ال ّشهرة والمكانة العالية في مجاالت العلوم الشرعية .فعلى سبيل المثال ،حصل القاسم بن
عساكر ال ّدمشق ّي (ت 611هـ4314/م) ،وهو في الثالثة من عمره ،على العديد من اإلجازات من ُعلماء مشهورين من بالد
فارس (خراسان) والعراق ،وذلك من خالل وساطة والده لشهرته في بالد المشرق اإلسالمي .وقد كان والده أبو القاسم علي
بن الحسن بن هبة هللا بن عساكر الدمشقي (ت 614هـ4416/م) يُلقّب باإلمام والعالمة والحافظ الكبير مح ّدث الشام ،وهو
مؤلّف كتاب "تاري إبن عساكر" والذي عُرف بإسم "تاري مدينة دمشق" .يذكر النُّعيمي في ترجمة والده ،أبو القاسم إبن
عساكر ،يقول" :وجاب في البالد وأبعد في الرحلة ،وجمع وكتب الكثير في العراق و ُخراسان وأصبهان وغيرهما ،وجمع
أربعين بُلدانيّة ،وهو أوّل من جمعها  ،...وجملة شيوخه ألف وثالثمائة شي ونيّف وثمانون إمرأة ،وصنّف التصانيف الجليلة،
منها تاري دمشق في ثمانين مجلّداً" (النّعيمي ،ج .)413-411 :4894 ،4كذلك حصل الشي شمس الدين محمد بن إبراهيم
الجعبري (ت 118هـ4419/م) على العديد من اإلجازات إستدعا ًء على هذا النهج من ع ّدة مشاي بوساطة والده ،الذي كان
شي المسجد اإلبراهيمي في الخليل (العُليمي ،ج.)466-461 :4899 ،3
أصبح منح اإلجازات إستدعا ًء من هذا النوع أكثر شيوعًا في العصر المملوكي ،عندما حدثت اضطرابات في نظام التعليم
وانتشر الفساد في أوقاف المدارس .يتضح من التراجم للعديد من العُلماء ،أن تحقيق اإلجازات بهذه الطريقة كان منتشراً ،في
ً
أطفاال.
حين كان الطالب الممنوحون لتلك اإلجازات ما زالوا
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فمثالً ،حصل المؤ ّرخ والشي تق ّي الدين بن رافع السالمي (ت 111هـ4413/م) على إجازة في طفولته من الشي المصري
الدمياطي عن طريق والده قبل انتقاله من مصر إلى بالد الشام (العُليمي ،ج .)81 :4899 ،3هذه الطريقة تسلّط الضوء على
عالقة األلفة والثقة المتبادلة بين الشي الذي يمنح اإلجازة وبين الوسيط في طلبها .كان الطلب ال ُمق ّدم نيابة من اآلباء المتعلمين
أو العالم من أجل أبنائهم أو الطالب الصغار نوعًا من الضمان لمنح اإلجازة لهؤالء األطفال .واستغل الملتمسون لطلب منح
اإلجازة تواجدهم في أماكن نائية وبعيدة عن أوطانهم للحصول على مثل هذه اإلجازات ألبنائهم الصغار قبل العودة إلى
بلدانهم .كما واستغل البعض اآلخر الوقت للحصول على إجازة البنه الصغير أو تلميذه الشاب من أحد الشيوخ المشهورين
والمسنّين قبل وفاته لينال شهرته وسُمعته من خالل اإلجازةّ .
فإن مثال أبي القاسم ابن عساكر ،المذكور سابقاً ،في الحصول
على اإلجازة من ُعلماء خراسان والمشرق عام 641هـ4446/م البنه الصغير قاسم الذي كان في دمشق آنذاك ،هو مثال
نموذج ّي للحصول على مثل هذا النوع من اإلجازات.
منح اإلجازة من خالل وسيط أو دون الدراسة الفعليّة أو النشطة عند الشي ال ُمعلّم ،خلق انطباعا ً سلبيا ً في العصر المملوكي
في معظم حاالت هذه الظاهرة .هذا دفع بعض االباحثين المعاصرين اال ّدعاء ّ
بأن اإلجازات كانت قد ت ّم منحها دون إجراء
فحص أو امتحانات تحصيل للطالب .مثال إبن طولون في الحصول على إجازة من هذا النوع ،عندما كان صغيراً ودون
علمه بذلك ،يد ّل على انتشار الفوضى في منح اإلجازات في الفترة المملوكية .فقد حصل الشي جمال الدين بن ال ُمب ّرد على
إجازة لشمس الدين بن طولون من الشي عبد الكريم بن يوسف الذهب ّي (ت 981هـ4184/م) رغم صغر ّ
سن إبن طولون،
ودون أن يعرف مادة ال ّدراسة وحتى أنّه لم يحصل عليها عند الكبر .فيذكر النّجدي في هذا السياق نقالً عن قول إبن طولون
لصغري ال أعرف ذلك الجُزء ،وإلى اآلن لم أظفر ب ِه( "...النّجدي-313 :4898 ،
يقولُ ..." :كتِب اسمي في الطبقة غير أنّي ِ
 .)314وهناك العديد من األمثلة م ّمن حصل على اإلجازات إستدعا ًء ،منهم على سبيل المثال :شهاب الدين أحمد العجلوني
(ت 191هـ4419/م) ،بدر الدين خليل الناس (ت 189هـ4486/م) وغيرهم الكثير (القلقشندي ،ج411-411 :4891 ،41؛
إبن حجر العسقالني ،ج84 :4884 ،3؛ النّجدي.)11 :4898 ،
عادة ما تتضمن نصوص اإلجازة تفاصيل مختلفة تعطي اعترافًا واضحًا ومصادقة من المعلم للطالب تشير إلى أسباب
وشروط منح اإلجازة .يذكر ال ُمعلّم بعض التفاصيل داخل اإلجازة ،مثل اسم الطالب ،اللقب والنّسب ،سنة الميالد ،التعليم
والدراسة التي حصل عليها من المعلم ،وأهليته وتأهيله للوظائف والمناصب ذات الصلة بالموضوع .في نهاية اإلجازة ،يشير
الشي (المعلّم) إلى إسمه وتاري ميالده وأسماء أساتذته العظماء ،وكذلك تاري تحرير اإلجازة (القلقشندي ،صبح ج،41
493-466 :4891؛ إبن طولون66-39 :4886 ،؛ النّجدي413-414 :4898 ،؛ العُرضي.)461-464 :4883 ،
من خالل البحث والمناقشة في شأن اإلجازات ،يمكن تصنيفها إلى نوعين؛ إجازة خاصّة وإجازة عا ّمة .تض ّمنت اإلجازة
الخاصّة وال ّشخصيّة مصادقة مح ّددة بشكل خاصّ  ،سواء كانت لطالب معيّن أو نوع الما ّدة المح ّددة أو الكتاب .في المقابل ،لم
تتض ّمن اإلجازة العا ّمة تعريفات ألنواع الموا ّد أو أسماء الطالب المؤهّلين للحصول على اإلجازة.
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لذا ،رأى العلماء ّ
بأن اإلجازة الخاصّة تتمتع بأهليّة أعلى من مستوى اإلجازة العا ّمة (الخطيب البغدادي،191 :4813 ،
183؛) .ومع ذلك ،تبيّن ّ
عال في مجال
أن بعض الطالب الذين حازوا على إجازة عا ّمة قد اشتهروا وكانوا على مستوى ٍ
التعليم ،مثل عبد المؤمن بن خلف ال ّدمياطي (ت 116هـ4416/م) والذي حصل على اإلجازة العا ّمة من الشي مؤيّد الدين
الطوسي (ابن حجر العسقالني ،ج .).141 :4884 ،3كذلك حصل المؤ ّرخ والعالم مجير الدين الحنبلي العُليمي على اإلجازات
"خاصّة وعا ّمة" في المسجد األقص في القدس الشريف من الشي شهاب الدين أحمد بن عمر العُميري الشافعي (العُليمي،
ج .)314 :4899 ،3وبذلك ،يبدو أن منح اإلجازات العا ّمة لألطفال الصغار من خالل وسطاء بطريقة اإلستدعاء ،كان لها
أثر سلب ّي على مستوى اإلجازات بشكل عا ّم في العصرين األيوبي والمملوكي ومناطق نفوذهما في مصر وبالد الشام عا ّمة.
كانت اإلجازات الممنوحة للطالب كشهادة تدريس أو مصادقة لل ّسماح لصاحبها باإلفتاء (اإلجازة باإلفتاء والتدريس) ،وخاصّة
طلبة الفقه الديني في مستوى أعلى من اإلجازات األخرى .كما يتضح من المعلومات الواردة في التراجم المختلفة للعلماء،
يمكن اعتبار هذه اإلجازات بأنّها تأهيل مهني تمنح أصحابها أهليّة رسميّة للحصول على المناصب والوظائف المختلفة
للتدريس في المدارس أو عقد حلقات علميّة في المساجد ،والتي إستمرت في دورها كمؤسّسات تعليميّة إضافة إلى دورها
الديني للعبادة ( ،(Mahamid, 2009أو تولّي مناصب في اإلفتاء والقضاء وغيرها من الوظائف الدينية .يرى الباحث
جورج مقدسي أن الحصول على إجازة للتدريس واإلفتاء كان هدفًا أسمى يتطلع إليه الطالب ،حيث رأوا فيها مفتاحًا لبلوغ
مناصب رفيعة في مجاالت التدريس والمناصب الدينية المختلفة ;(Makdisi, 1981: 147-152, 270-272
) .Chamberlain, 1994: 88; Berkey, 1992: 31يمكن أن نفهم من ترجمة الشي شمس الدين الصناديقي ّ
أن مثل
هذه اإلجازات كانت تُمنح للطالب بعد أن أثبت نفسه في عمل أدب ّي في الكتابة والتأليف .عندما أنهى الصناديقي دراسته في
المدرسة األمينية بدمشق ،سعى لإلنضمام إلى طبقة اإلفتاء في المدرسة الشامية .لكن ،طموحاته واجهت صعوبات من جانب
القاضي شهاب الدين ال ُّزهري الذي ق ّدم له شرطًا لقبوله في هذه الفئة بكتابة مقال في أ ّ
ي موضوع ديني ،فما كان من الصناديقي
ُّ
الزهري الذي هدف من خالله فحص مواهب
إال أن يق ّدم لل ُّزهري ُمجلّداً قد ألّفه وجمعه في موضوع فقه ّي وق ّدمه للشي
الصناديقي وكفاءته في مجال الفقه واإلفتاء (النّعيمي ،ج.)449 :4894 ،4
لقد حرص العُلماء على منح اإلجازات في اإلفتاء والتدريس بأكثر الطرق المب ّررة ألهميتهما في أمور الدين ،سواء في الفقه
واإلفتاء الديني أو في تدريس العلوم الدينية .لذلك ،كان صاحب اإلجازة مسؤوالً عن أحكامه وفتاويه ،ويجب أن يكون واسع
اإلطّالع باألمور الدينية ومتع ّمقاً في المعرفة والدراية في علومها .فالسلطان األيّوبي ال ُمعظّم عيسى كان قد نهى الشي جمال
الدين ال ّدوْ لعي (ت 646هـ 4341/م) من إصدار األحكام الدينية ،على الرغم من كونه يحمل مثل هذه اإلجازات .وبسبب
األخطاء التي ارتكبها ال ّدوْ لعي في مجال الفتاوى واألحكام ،توجّه عُلماء دمشق في حينه بالتوصية أمام السلطان ال ُمعظم
عيسى بمنعه ال ّدولعي من إصدار األحكام (إبن كثير ،ج464-461 :4899 ،44؛ النّعيمي ،ج.)314 :4894 ،4
وقد دفعت أهميّة هذه اإلجازات الطلبة إلى مواصلة تعليمهم العالي والتخصّصي في الرّحلة في طلب العلم للحصول على
إجازات متع ّددة من كبار العلماء والمشهورين في البلدان اإلسالمية المختلفة،
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لنيل الشهرة في مرافقتهم أ ّوالً ث ّم لنيل اإلجازات العليا للتدريس والفقه الديني من هؤالء العلماء .فمثالً ،الشي تق ّي الدين
اللوبياني (ت 949هـ4141/م) ،على سبيل المثال ،وبعد إنهائه من المدرسة ال ّشامية الب ّرانيّة في دمشق ،رافق الشي زين
الدين ال ُكفيْري العالِم في أمور الفقه ،ونال منه إجازة في اإلفتاء (أ ِذن له باإلفتاء) ،والذي تولّى ع ّدة مناصب على أثرها ،منها:
اإلمامة ،التصدير في الجامع ،التدريس في مدارس دمشق وكذلك نيابة القضاء وغيرها من المناصب الدينية (النّعيمي ،ج،4
.)489-486 :4894
مخطوطة اإلجازة ()3

المصدر :الجوماني" ،صور اإلجازات" ،ص ( .11نقالً عن :مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق :المجموع رقم (:)4161
الورقة (/438ب)
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المعايير في إعداد المعلّمين في التربية اإلسالمية
من خالل البحث والتمحيص في اآلثار األدبيّة لرجال الفكر والعلماء المسلمين ،يُالحظ ّ
أن الحصول على اإلجازات العلمية
للتدريس ليست المعيار الوحيد الذي يؤهّل المعلمين لهذه المهنة ،وإنّما هناك معايير تطبيقيّة وسلوكيّة يجب األخذ بها .يرى
العديد من المف ّكرين المسلمين ّ
أن مهنة التعليم التزام ديني وأخالقي قبل كل شيء ،وقد قاموا بمنح المعلّم مكانة عالية وأهميّة
خاصّة وذلك ألهميّة الدور الذي يقوم به .يمكن التعرّف على أه ّم المعايير التربوية التي اعتمد عليها هؤالء المفكرون ،حيث
يُعتبر ّ
العالمة إبن جماعة أحد المنظّرين الكبار الذي وضع لنا قواعد وأُ ُسس هذه المعايير الها ّمة في إعداد المعلّمين وترسي
سلوكيّاتهم وتأهيلهم للتدريس قوالً وعمالً.
وقد قام هؤالء بوضع مجموعة من المعايير التربوية وموجّهات أو خطوط مرشدة في إعداد المعلمين ،والتي ينبغي توافرها
في المعلّم بهدف القيام بعمليّة التدريس بشكل ناجح وناجع .وقد ح ّدد رجال الفكر والتربية في الحضارة اإلسالمية مجموعة
من الكفاءات التي ينبغي توافرها لدى المعلم ومنها :اإليمانيّة ،الخلُقيّة ،ال ِعلميّة ،المهنيّة ،الجسميّة والمظهريّة.
 .1الكفاءة اإليمانية
ويُقصد بها ترسي اإليمان في نفوس المعلّمين ،بحيث قام إبن جماعة بتحديد معايير دينيّة تعتبر بمثابة مو ّجها ً ومرشداً للمعلّم
ينبغي التحلّي بها لممارسة التدريس ممارسة ناجحة ،ومن هذه المعايير كما جاء في رأي ابن جماعة" :دوا ُم مراقبة هللا تعالى
في الس ّر والعالنية ،وال ُمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته ،وأقواله وأفعاله( "...إبن جماعة .)19 :3143 ،لذا
ينبغي على المعلم أن يظهر أثر ال ِعلم في مظهره وخشوعه هلل والورع والوقار والتواضع ،فالعُلماء ورثة األنبياء .ويضيف
ابن جماعة ّ
أن على المعلّم التواضع هلل وصون ال ِعلم (ال ُعلوم الشرعيّة) بقوله" :أن يصون ال ِعلم كما صانهُ علماء السّلف،
ويقوم له بما جعلهُ هللا تعالى له من ال ِع دزة وال ّشرف" (إبن جماعة18 :3143 ،؛ الماوردي .)61 :4819 ،كما وينبغي على
المعلّم التعلُّق بال ّزهد في الدنيا وأن يقلّل من حاجياته منها وعدم اإلنهماك بهمومها ،فيقول إبن جماعة" :أن يتخلدق ُّ
بالزهد في
الدنيا والتقلُّل منها بقدر اإلمكان الذي ال يضرُّ بنفس ِه أو بعيال ِه ،فإ ّن ما يحتا ُج إليه لذلك على الوجه المعت ِد ِل من القناعة ليس
يُع ُّد من الدُنيا" (إبن جماعة61 :3143 ،؛ الخطيب البغدادي89 :4894 ،؛ ُّ
الزرنوجي .)88 :4898 ،كما وتبرز أهميّة تنزيه
العلم عن جعله وسيلة لتحقيق أهداف ومطامع دنيويّة كالجاه والمال ،قوله" :أن يُن ّزه ِعلمه عن جعله سُلّما ً يُتوصّل به إلى
مال ،أو سُمع ٍة ،أو ُشهر ٍة ،أو تق ّد ٍم على أقرانه" (إبن جماعة61 :3143 ،؛ الخطيب البغدادي،
األغراض ال ّدنيويّة من جا ٍه ،أو ٍ
 .)91-94 :4894ويؤ ّكد ابن جماعة ّ
يء المكاسب وأن يسلُك سلوك األخيار الفُضالء،
أن على المعلّم أن ين دزه نفسهُ عن دن ِ
مواضع التُّهم وإن
فيقول في ذلك" :أن يتن دزه عن دنيء المكاسب ورذيلِها طبعا ً وعن مكروهها عادةً وشرعاً ...وكذلك يتجنب
ِ
بعُدت" (إبن جماعة64 :3143 ،؛ ابن عبد ال ِبرّ414 :4819 ،؛ ُّ
الزرنوجي.)16 :4898 ،
كما يتوجّ ب على المعلم المحافظة على شعائِر اإلسالم واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فيقول ابن جماعة في ذلك" :أن
يحافظ على القيام بشعائر اإلسالم ،وظواهر األحكام ،كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات ،وإفشاء ال ّسالم للخواصل والعوا لم،
واألمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ،وال ّ
ب ذلك ،باذالً نفسهُ هلل ال يخافُ فيه لومة الئم" (إبن جماعة،
صبر على األذى بسب ِ
 .)64 :3143كما ويشير ابن جماعة إلى أهميّة المحافظة على الشرع قوالً وعمالً وأداء الفرائض،
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وذكر هللا تعالى بالقلب واللسان،
فيقول في ذلك" :أن يحافظ على المندوبات الشرعية؛ القوليّة والفعليّة ،فيالزم تالوة القرآن،
ِ
الحرام،
والنهار ،ومن نوافل العبادات من الصالة والصيام وح ّج البيت
الليل
ت واألذكار ،في آنا ِء
وكذلك ما ورد من ال ّدعوا ِ
ِ
ِ
ِ
والصال ِة على النب ّي (صلى هللا عليه وسلم)" (إبن جماعة .)63 :3143 ،وعلى ضوء ما ُذ ِكر ،يتضح ّ
أن معيار اإليمان يُش لكل
القاعدة األساسيّة لك ّل عقيدة وفضيلة يتحلّى بها المعلّم ،وبموجبها يت ّم عمله ،ومنها تُستم ّد فضائل أخرى .ومن هذا المنطلق
فإ ّن التعليم لديه مهنة مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بال ّدين واإليمان.
 .2الكفاءة األخالقية
إ ّن جوهر رسالة اإلسالم وغايتها أخالق ّي في المقام األول .ويعتبر القرآن الكريم المصدر األساسي للقِيم واآلداب ،والركيزة
ّ
وحث على
األساسية لبناء المنظومة األخالقية .وقد اهت ّم رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) بالجانب األخالقي وآداب السلوك
التحلّي بحسن الخلق بقوله" :أكمل المؤمنين إيمانا ً أحسنهم خلقاً" (األلباني ،ج .)463 :4888 ،4وإذا كان اإلسالم يدعو الناس
فإن أ ّول الناس ،وأوالهم لهذا هم ال ُعلماء .وقد أ ّكد المفكرون المسلمون ّ
جميعا ً إلى التحلّي بمكارم األخالقّ ،
أن الحاجة إلى
اكتساب األدب واألخالق الحميدة ال تق ّل عن الحاجة إلى اكتساب ال ِعلم والمعرفةّ ،
وأن واجب المعلّم ليس إكساب تالميذه
بالمعارف المختلفة فحسب ،بل تأديبهم بحسن الخلق وكريم األدب ،ولن يستطيع المعلّم ذلك ما لم يكن أهالً لك ّل خصلة حميدة،
وقال إبن سيرين في ذلك" :كانوا يتعلّمون الهدي كما يتعلّمون العلم" (إبن جماعة .)44 :3143 ،بل وذهب بعضهم إلى ّ
أن
الحاجة إلى األدب أش ّد من الحاجة إلى ال ِعلم ،فال ِع لم بغير األدب يضيع أثره ويفقد قيمته .ويقول في ذلك الخطيب البغدادي:
"والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدباً ،وأش ُّد الخلق تواضعاً ،وأعظمهم نزاهة وتديّناً ،وأقلّهم طيشا ً وغضباً،
لدوام قرع أسماعهم باألخبار المشتملة على محاسن أخالق رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وآدابه ...فيأخذوا بأجملها
وأحسنها" (الخطيب البغدادي.)19 :4894 ،
يبرز سبب اهتمام المفكرين المسلمين بآداب وأخالق العالِم ،ذلك ّ
ألن العالِم هو القدوة واألسوة للمتعلّم ومنه يتش ّرب األخالق
ّ
"فإن ال ُعلماء هم القدوة ،وإليهم المرجع في األحكام ،وهم ُح ّجة هللا تعالى على
واآلداب ،ويقول ابن جماعة مؤ ّكداً على ذلك:
العوا ّم ،وقد يراقبهم لألخ ِذ عنهم من ال ينظرون ،ويقتدي بهديهم من ال يعلمون ،وإذا لم ينتفع العالِ ُم بعلم ِه فغيرُه أبع ُد من
االنتفاع به" (إبن جماعة .)63 :3143 ،ويُقصد بتنشئة المعلّمين على األخالق الفاضلة التي تعتبر أساسا ً للسلوك المرغوب
والمرجو التحلّي واإللتزام به (إبن م ْسكويه36-36 :4894 ،؛ عبد الحميد والحيّاري64 :4881 ،؛ يالجن.)391 :4896 ،
ق الناس بكريم األدب وحسن الخلُق فيقول في ذلكّ " :
أن المعلّمين هم أح ّ
ويشير ابن جماعة إلى ّ
إن أه ّم ما يبادر به اللبيب
شرخ شبابه ويدأب نفسه في تحصيله واكتسابه ُحسن األدب ،الذي شهد الشرع والعقل بفضله" (إبن جماعة.)44 :3143 ،
ويرجع اهتمام ابن جماعة بضرورة تحلّي المعلّم بكريم الخلُق إلى تقديره لدور القدوة في التربية ،ولذلك دعا المعلّم التحلّي
بمكارم األخالق في معاملة النّاس ،كما يقول في ذلك" :معاملة الناس بمكارم األخالق من طالقة الوجه ،وإفشاء السالم،
ّ
وكف األذى عن النّاس  ...والسّعي في قضاء الحاجات ... ،والتلطّف بالفقراء ،والتّحبّب إلى
وإطعام الطّعام وكظم الغيظ،
الجيران واألقرباء ،والرّفق بالطّلبة وإعانتهم وبِرّهم" (إبن جماعة61 :3143 ،؛ الع ْلموي.)39 :3111 ،
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ّ
الحث على األخالق الحميدة المرضية مثل دوام التوبة واإلخالص واليقين والتقوى
ويرى ابن جماعة أنّه ينبغي على المعلّم
وال ّ
صبر وال ّرضا والقناعة وتطهير نفسه من األخالق الرديئة مثل ال ِغ ّل والحسد والبغي والغضب لغير هللا تعالى ،وال ِغشّ ،
ّ
فيحذر ابن
والكبر ،وال ّرياء ،وال ُعجُب وغيرها من األخالق الرديئة (إبن جماعة61 :3143 ،؛ الع ْلموي.)41-38 :3111 ،
جماعة منها قائال" :فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة واألخالق الرّذيلة ،فإنّها باب ك ّل شرّ ،بل هي الش ّر كلّه" (إبن
جماعة .)69-61 ،66 :3143 ،ومن هنا حرص ابن جماعة على أن يتحلّى المعلّم باآلداب الحسنة واألخالق المرضية وأن
يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها وأن يتبنى منظومة قيم أخالقية كضرورة لعمله وأن يظهر في سلوكه أخالقيات مهنة التعليم.
 .3الكفاءة العلميّة
ويقصد بها إلمام المعلّم بتخصّ صه ال ِعلمي ومادته التدريسيّة وتحقّقه من ذلك ،والتي تم ّكنه من ممارسة مهنة التعليم .ويشير
ابن جماعة إلى ضرورة تنمية الكفاءة العلميّة أثناء عمله فينصح المعلّم "بدوام الحرص على اإلزدياد ،بمالزمة الج ّد
واالجتهاد ...واإلشتغال واإلشغال؛ قراءةً ،وإقرا ًء ،ومطالعةً ،وفكراً ،وحفظاً ،وتصنيفاً ،وبحثاً" (إبن جماعة.)61 :3143 ،
يكتف المفكرون بذلك بل طالبوا المعلّم االستفادة من العلِم واالستمرار بالحصول عليه ،حيث ينبغي على المعلّم أن يسعى
ولم
ِ
لالستفادة حتى م ّمن هو دونه ،منصبا ً أو نسبا ً أو سنّا ً (إبن جماعة68-69 :3143 ،؛ الع ْلموي .)13 :3111 ،فالزيادة في العلم
ليس لها حدود في زمان أو مكان ،وإذا تأهّل العالِم في أخذ العلِم فعليه اإلشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف لما فيه من فضائل
للعالِم نفسه وللمتعلّم وغيره من الناس ،وخاصّة بعد أن يضمن لنفسه التأهيل الكافي في كسب العلم .فيقول ابن جماعة" :لكن
مع تمام الفضيلة ،وكمال األهليّة؛ فإنّه يطّلع على حقائق الفنون ،ودقائق ال ُعلوم ،لإلحتياج إلى كثرة التفتيش وال ُمطالعة،
والتّنقيب وال ُمراجعة" (إبن جماعة68 :3143 ،؛ الع ْلموي .)94-18 :3111 ،كما يدعو الع ْلمو ّ
ي كالً من العالِم وال ُمتعلّم ،أي
ال ُمعلّم والطالب ،أن يواصال االجتهاد واإلشتغال وال ُمذاكرة والبحث في ال ِعلم في ك ّل األحوال ،فيقول في ذلك" :أن ال يزال
وحفظاً ،وإقرا ًء وتصْ نيفا ً إن تأهّل لهما"
كلٌّ منهما ُمجتهداً في اإلشتغال قراءةً و ُمطالعةً وتعليقا ً و ُمباحثةً و ُمذاكرةً و ِفكراً ِ
(الع ْلموي .)14 :3111 ،واإلشتغال بال ِعلم في نظر ابن جماعة" :أفضل من نوافل العبادات البدنية من صالة وصيام وتسبيح
ّ
وألن ال ِعلم مص ّحح لغيره من
ودعاء ونحو ذلك ،أل ّن نفع العلم يع ّم صاحبه والناس ،والنوافل البدنيّة مقصورة على صاحبها،
ّ
ّ
وألن ال ِعلم يبقى أثره
وألن طاعة العالم واجبة على غيره،
العبادات ،فهي ال تفتقر إليه وتتوقف عليه ،وال يتوقف هو عليها ...
ّ
وألن في بقاء ال ِعلم إحياء الشريعة وحفظ معالم هللا" (إبن جماعة،
بعد موت صاحبه وغيره من النوافل ينقطع بموت صاحبه،
.)11-14 :3143
في هذا السياق ،يشير إبن سينا ،الفيلسوف والحكيم المسلم (ت 724هـ7304/م) ،إلى أهميّة وكيفيّة قضاء سّنوات العمر .فقد
اعتبر ابن سينا ّ
أن عمر اإلنسان يُقاس بكميّة اإلنتاج والتفكير ،وليس مقياسُه بطول السنين من غير إنتاج .فيذكر الكاتب
والمف ّكر المعاصر أحمد أمين في إحدى مقاالته تحت عنوان "الكيْفُ ال الك ّم"ُ ،مستشهداً برواية حول إبن سينا ،يقول" :رُوي
أن ابن سينا كان يسأ ُل هللا أن يهبه حياةً عريضةً وإن لم ت ُك ْن طويلةً ،ولعلّهُ يعني بالحياة العريضة حياةً غنيّةً
ّ
بالتفكير واإلنتاج،
ِ
ويرى ّ
إنتاج  ...فقد يوفدق المف ّكر في يومه
غير
أن هذا هو المقياس الصّحيح للحياة .وليس مقياسُها طولها إذا كان الطو ُل في ِ
ٍ
آالف ،بلْ قد تُساوي ُع ْمر أ ّم ٍة،
عمل يُسع ُد آالفاً ،فحياةُ هذا ،وإن قصُرت ،تُساوي أعمار
إلى فكر ٍة تُسع ُد الناس أجياالً ،أو إلى
ٍ
ٍ
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ألن ال ِعبرة بالكيْف ال بالك ّم" (أمين ،ج .)49-46 :3143 ،4ويقول ُّ
ّ
الزرنوجي في ذلك أنّه ينبغي على المعلّم أن "ينوي بطلب
العلم رضا هللا والدار اآلخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر ال ُجهّال وإحياء الدين وإبقاء اإلسالم فإن بقاء اإلسالم بالعلم"
( ُّ
لزرنوجي .)46 :4896 ،ويؤ ّكد الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقّه أهميّة استمرار المعلّم في طلب ال ِعلم ،ويقول في
ذلك" :ينبغي أن ال تفارقه محبرته وصحفه ،لئال يعرض له من يح ّدثه بما يحتاج الى كتابته" (الخطيب البغدادي:4891 ،
 ،)491فال يطلب العلم لذاته وإنّما لالنتفاع به في ارتقاء الحياة وسعادة األحياء ضمن معالجة مشكالت فكريّة مطروحة على
صعيد الثقافة اإلنسانية.
يت ّ
ضح مما سبق أن اإلسالم وضع قاعدة أساسيّة إلعداد المعلّم تقتضي بضرورة مداومة تحصيل العلم وامتالك الثقافة العلميّة
الواسعة والتي تتمثل بغزارة المادة العلميّة وعمق المعرفة وشموليتها التي تمكنه من مواكبة الجديد والحديث ومواجهة
مشكالت الحياة من خالل العلم والعمل به .فقد نُظر إلى العلِم على أنّه السبيل إلى القرب من هللا وسعادة الدنيا واآلخرة ،ولهذا
ّ
الكف
فقد أمر المعلّم بطلب العلم مدى الحياة ،لكون المعلم ال يمكن أن يكتفي من العلم مهما طال تحصيله له وال يجوز للمعلم
والتوقف عن التحصيل واإلفادة واالستفادة .فالمعلّم هو الذي وقف نشاطه واجتهاده بل حياته كلّها على ال ِعلم وطلبه وتحصيله
من أ ّ
ي جهة يجده بها لينفع به نفسه وطلبته .ومن هنا فإنّه يؤ ّكد ضرورة التعليم المستمر للمعلم كونها تجعله قادراً على تقديم
ما هو جديد للطلبة .وقد أ ّكد العديد من الفالسفة والمفكرين المسلمين ضرورة تربية الفكر العلم ّي لدى المتعلّم ،وذلك من خالل
غرس الروح العلميّة ،وممارسة األساليب والتغلّب على ال ّسلوك النّمطي المعتمد على الجمود والركود ،م ّما يزوّد المتعلّم
القدرة على مواجهة المواقف العلميّة والعمليّة وإصدار أحكامه وقراراته وفقا ً للعقلية العلميّة.
 .4الكفاءة المهنيّة
ويُقصد بها المعايير أو المهارات التي ينبغي توافرها لدى المعلّم والتي تؤهّله للقيام بواجباته في التدريس .وقد أشار العديد
من المفكرين المسلمين إلى وجوب توافر معايير معيّنة لدى المعلّم تم ّكنه من القيام بواجباته في التدريس وأهمها ،عدم تنصيبه
لهذا المنصب إال بعد اكتمال األهليّة .ويقول إبن جماعة في ذلك" :أن ال ينتصب للتدريس اذا لم يكن أهالً له ،وال يذكر الدرس
من ِعلم ال يعرفهّ ...
فان ذلك ل ِعبٌ في الدين وازدرا ٌء بين الناس" (إبن جماعة .)11 :3143 ،وفي هذا السياق ،ينبّه الماوردي
المعلّم بعدم الخوض فيما ال يعلم وأن ال يتكلّف ما ال يحسنه ،فيقول في ذلك" :فإذا لم يكن إلى اإلحاطة بالعلم سبيل ،فال عار
أن يجهل بعضه ،وإذا لم يكن في جهل بعضه عار ،لم يقبح به أن يقول ال أعلم فيما ليس يعلم" (الماوردي.)94 :4819 ،
ويؤكد ابن جماعة أن كفاءة المعلم وجودة تعليمه ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى تمكنه وإلمامه بمادته التي يقوم بتدريسها من حيث
مضمونها ومحتواها ،وهذا يتطلب المداومة في الدراسة والتعلم (إبن جماعة .)66 :3143 ،لقد أدرك المفكرون المسلمون
أن كفاءة المعلم المهنية ال تتمثل بتزويد عقول الطلبة بعدد من حقائق العلم فحسب ،بل تشمل تنمية عقولهم واالعتناء بحاجاتهم
ومراعاة مصالحهم ،فمسؤولية المعلم نحو تالميذه تشمل" :أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ،ببذل جهده وتقريب المعنى له،
الشرح له وتكراره"
بسط ال يضبطُهُ حفظُهُ ،ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ،ويحتسب إعادة
من غير
إكثار ال يحتملُهُ ذهنُهُ ،أو ٍ
ٍ
ِ
(إبن جماعة.)16 :3143 ،

128

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

تتمثّل أيضا ً كفاءة المعلّم ومسؤوليته المهنيّة بتحديد أوجه النشاطات التعليميّة المختلفة ،والخبرات التي يقوم بتدريسها ،وما
صة .كما تتمثّل هذه الكفاءة أيضاً باإلهتمام بوضع منهج مناسب لك ّل متعلّم مراعيا ً
يحتاج إليه المتعلّم واستعداده وقدراته الخا ّ
في ذلك الفروق وأوجه الخالف ،واختيار طريقة التعليم التي تناسب كل متعلّم ،ك ٌل حسب استعداده ،وهكذا تتع ّدد الطرائق
وتتنوع بتنوع المتعلمين واختالفهم (إبن جماعة .)19 :3143 ،ويضيف المف ّكر رونيه أوبير على ّ
أن كفاءة المعلّم المهنيّة ال
تنحصر بغزارة ال ِعلم والمعرفة والثقافة الواسعة فحسب ،بل ينبغي أن يكون المعلّم موهوبا ً بأهليّته بالقيام بمه ّمة التعليم
والتربية ،وهذا يتم من خالل التدريب الطويل والمتواصل ،لتمنح المعلّم ق ّوة على أداء مهمته (أوبير.)194-118 :4818 ،
ويشير الماوردي إلى أهميّة الموهبة في توجيه وإرشاد المتعلّم لطريق ال ِعلم الصحيح ،فيقول في ذلك" :ليعرف مبلغ طاقته
(أي المتعلّم) ،وقدر استحقاقه ،ليعطيه ما يتح ّمله بذكائه ،أو يضعف عنه ببالدته ،فإنّه أروح للعالِم ،وأنجح للمتعلّم" (الماوردي،
 .)81 :4819فهذه العبارة توضح دور الموهبة في التوفير للجهد التعليمي ،سواء للعالِم أو المتعلّم ،وبلوغ العملية التعليمية
إلى أقصى كفاءة لها.
إ ّن قضية مراعاة استعدادات وقدرات المتعلّم في مراعاة الفروق الفردية ،أي تفهّم احتياجاتهم ،ومالءمة العملية التعليميّة بما
يتناسب وقدراتهم وطاقاتهم ،يد ّل على مهارة وموهبة المعلّم وكفاءته المهنيّة .ومن أجل هذا أدرك المفكرون المسلمون ّ
أن
فهم المتعلّم يرتبط ارتباطا ً وثيقاً بكفاءة المتعلّم المهنيّة وبموهبته في التعليم .وقد د
حث المفكرون المسلمون المعلّم على ضرورة
مداومة التعلّم واستمرارية طلب العلم والج ّد واإلجتهاد واإللمام بفروع المعرفة التي يقوم بتدريسها لتجديد معرفته وإنمائها،
وجعل درسه أكثر متعةً وتقديم ِعلمه ومعرفته بطريقة شائقة .ويقول في ذلك جيلبرت هايت" :وكلّما كانت إحاطة المعلّم
بمادته أوسع ،كان م ْيل تالميذه إليه أعظم ،فيحبّونه ويُعجبون به ،ويقبلون عليه لما يجدون عنده من غزارة الما ّدة وحسن
التصرف" (هايت .)11-14 :4866 ،فإثارة المتعلّم وترغيبه وتشويقه للدرس ،من أوجب ما يجب على العالِم تحقيقه ،ولهذا
أ ّكد المفكرون المسلمون ضرورة إلمام المعلّمين بطرائق التدريس وأساليبها لجعل تعليمهم مؤثراً وفعاالً من الجانب الواحد،
واستثارة دافعية المتعلّمين من الجانب اآلخر .من هنا ،يتّضح ّ
أن كفاءة المعلّم المهنيّة واجتهاده ونم ّوه العلمي وامتالكه مهارة
وموهبة التدريس تعتبر من أه ّم الكفايات والكفاءات التي ينبغي توافرها لديه والتي تؤهلّه للقيام بواجباته في التدريس والنجاح
في عمله.
 .5الكفاءة الجسمية والمظهرية
إهت ّم الفكر التربوي اإلسالمي اهتماما ً كبيراً بكفاءة المعلّم الجسميّة والمظهريّة ،ويبدو ّ
أن ذلك منبثق من اهتمام الدين اإلسالمي
بالص ّحة والنظافة والطهارة بشكل عام ،فالوضوء واإلغتسال وأخذ الزينة عند كل مسجد ،مظاهر تأثّر بها المفكرون المسلمون
واهت ّموا بها ألن "النظافة من اإليمان" .وقد أشار العديد من المفكرين المسلمين إلى أنّه ينبغي على المعلّم أن يقلّد الرسول
(صلى هللا عليه وسلم) في مسلكه ،ملبسه ومأكله ومشربه وحياته كلّها ،وذلك بأن "يتميّز في عا ّمة أموره عن طرائق العوا ّم
من الناس ،باستعمال آثار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أمكنه توظيف ال ُّسنن على نفسه" (إبن عبد ال ِبرّ.)411 :4819 ،
وقد اعتبر المفكرون المسلمون ّ
أن المظهر الخارجي لألفراد يرسل أولى اإلنطباعات إلى النفوس بواسطة العين ،فيرغبها
حين يكون مقبوالً ،ويرفضها ويثر اشمئزازها حين يكون بشعا ً،
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ولهذا اهت ّموا بمسألة المظهر الخارجي للمعلّم ووجوب اإلعتناء به والحرص على الظهور بشكل الئق وأنيق .فالمظهر العا ّم
له أهميّة كبيرة في حياة العالِم كونه يمنحه المهابة والمكانة في عيون اآلخرين ،كما ويشير إلى تقدير ال ِعلم .وبالنسبة للمتعلم
يش ّكل المظهر الخارجي دوراً ها ّما ً ،ذلك ّ
أن المتعلّم يقلّد أستاذه ،فيقول ابن جماعة في ذلك" :ويسلُك في ال ّسمت والهدي
مسلكه ...ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته ،ويتأ ّدب بآدابه وال يدع االقتداء به" (إبن جماعة.)411 :3143 ،
فالمعلّم قدوة لتالميذه ،لذا وجب عليه أن يظهر دائما بصورة طيّبة وبمظهر مناسب من حيث نظافته ،ونظافة ثيابه ،حيث
تميل نفوس طالبه إلى تقليده ومحاكاته.
وقد اهت ّم المفكرون المسلمون بوضع مجموعة من اآلداب التي ينبغي على المعلّم اإللتزام بها في حياته اليومية ،وعند ذهابه
الى درسه ،احتراما ً وتقديراً لل ِعلم ومكانته ،وحفاظا ً على هيبة ومكانة المعلّم ،فيذكر الخطيب البغدادي قوله في ذلك ..." :على
أكمل هيئته ،وأفضل زينته ،ويتعاهد نفسه ...بإصالح أموره التي تُج ّمله عند الحاضرين" (الخطيب البغدادي.)414 :4894 ،
ومن أه ّم هذه اآلداب :استعمال المطيّبات والروائح الزكيّة ومظهر الوجه وتهذيب الشعر وتسريح اللحية ،والنظر في المرآة
لالطمئنان على حُسن الهيئة وأناقة المظهر واللباس (الخطيب البغدادي481-414 :4894 ،؛ إبن الجوزي33 :4896 ،؛
السّمعاني319 :4884 ،؛ أبو هالل العسكري .)99 :4896 ،كما وأشار ابن جماعة الى أثر وتأثير النشاط الجسمي (الرياضة
البدنيّة) على النشاط العقلي والمعرفي ،حيث يقول في ذلك" :وال بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به ،فقد قيل أنّه ينعش
الحرارة ويذيب فضول األخالط وينشط البدن" (إبن جماعة .)84 :3143 ،وهذا يتوافق مع ما يوصي به الطبّ الحديث ،من
ّ
أن المشي ورياضة البدن يفيد في تنشيط الدورة الدموية ،والتخلّص من الدهون الزائدة في الجسم ،وبذلك يصبح المعلم أقدر
على النشاط واإلنتاج الفكري .وهكذا ،يتضح مما سبق أن التربية الجسميّة والمظهريّة ،لجانب الكفايات األخرى التي ذكرت
في النقاط السابقة ،حظيت بمكانة بالغة األهمية في الفكر التربوي اإلسالمي الذي أظهر العالقة ما بين عناية المعلم بجسده
ومظهره العام وبين قيم دينيّة حرص اإلسالم على ترسيخها في نفوس المعلّمين.

الخالصة
يتّضح مما سبق ّ
أن مهنة التعليم في التربية اإلسالمية تُعتبر من أقدم المهن التي عرفتها الحضارة والتاري اإلسالمي .وقد
حظيت بمكانة رفيعة المستوى في اإلسالم ،واعتبرها رسالة تربوية سامية تهدف الى بناء شخصية اإلنسان وال ّرفع من مستواه
وال ّرق ّي به الى أعلى المستويات .وقد احتلت مسألة إعداد المعلّم وتأهيله وتدريبه منزلة بالغة األهميّة في الفكر التربوي
اإلسالمي ،إذ يُعتبر المعلّم عامالً ها ّما ً في بناء المجتمع والحضارة وشخصية قيادية مؤثّرة في نفوس المتعلّمين ،آدابهم وخلُقهم
ومهاراتهم العلميّة والمعرفيّة.
وتشير الدراسة الى أن ممارسة عمليّة التدريس في نظر ُعلماء التربية والفقهاء يشترط بتأ ُّهل المتعلّم لهذا المنصب حتى
الحصول على اإلجازات الدراسيّة الالزمة .وقد اعتُبرت اإلجازة على انّها شهادة شخصيّة تُمنح للطالب من قبل معلّمه ،وليس
من قبل المؤسّسة التعليميّة التي درس فيها ،وذلك اعترافا ً وتصديقا ً على إنتهاء الطالب من دراسة موضوع أو كتاب معيّن.
ولذا ،وجب على الطالب ال ّسعي إلى الرّحلة في طلب ال ِعلم ،وفي ُمالزمة العُلماء ومرافقة الشيوخ المشهورين (المعلّمين)
ألخذ ال ِعلم عنهم والحصول على اإلجازات منهم.
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وقد أ دكد المفكرون المسلمون إلى ّ
أن بناء وترسي مح ّ
صلة ال ِعلم عند الطّالب تكون بلقاء العُلماء وتع ّددهم لألخذ عنهم والتعرّف
على طرقهم وأساليب تدريسهم لألخذ عنهم واالستزادة من ال ِعلم بتع ّدد الشيوخ وال ّرحلة إليهم ومرافقتهم .فكلّما كثُر ُشيوخ
طالب ال ِعلم تزداد جدارته وكفاءته مع اكتساب ورسوخ العلوم في عقله.
يتضح أيضاً من هذه الدراسة اختالف وتن ّوع األساليب التي استُخدمت في تحقيق الحصول على اإلجازة من قبل الطالب،
حيث عبّرت عن طرق من الفحص واإلختبار إلنجازاتهم ،بحيث كانت طريقة "العرْ ض" هي األكثر شيوعا ً إلبراز المعرفة
وإلثبات قدرته ومواهبه بالمواد التي يتعلّمها الطالب ويكتسبها ثم يت ّم عرضها أمام المعلّم كمعيار لإلمتحان والتقييم.
ولم تقتصر اإلجازة على العلوم الشرعية واللغة العربية فحسب ،وإنّما كثيراً ما دخلت مجاالت العلوم الطبيعية والتجريبية
مثل الطبّ والفلسفة ،م ّما يد ّل على الخلط في طرق التدريس المختلفة في جميع العلوم .باإلضافة إلى طريقة العرض ،والتي
كانت تُستخدم عادة كطريقة امتحان شفويّ ،استخدم بعض ال ُمعلّمين طريقة االمتحان الكتاب ّي الختبار الطالب بعد إنهاء دراسة
ما ّدة أو كتاب ما ،وذلك من خالل أسئلة واقعية يتم تقديمها للطالب لإلجابة عليها وكتابة آرائهم .كما واعتبرت طريقة سماع
الحديث والسّنن طريقة إضافية لمنح اإلجازة ،حيث ميّز المؤرخون بين أنواع إجازات السّماع في علم الحديث وبين اإلجازات
في العلوم األخرى المذكورة سابقاً .تُعتبر المشاركة الفعّالة للطالب في حلقات (دروس) الحديث ،سواء كان ذلك في سماع
الما ّدة من ال ُمعلّم ال ُمح ّدث ،أو بمجرّد حضوره في الدروس وإمالئه للحديث ،نوعًا من اإلجازة بالسّماع.
كما وتشير الدراسة الى دور المرأة في اإلسالم في نقل الحديث وروايته ،والتعليم والحصول على اإلجازات في العصور
الوسطى .مع انتشار المدارس ومؤسّسات ال ِعلم المختلفة بعد القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميالد) على أثر إحياء
السنّة وعلوم الدين ،يمكن مالحظة اإلزدياد في عدد النساء في هذا المجال ،ليس لحصول المرأة على دور في هذه المؤسّسات،
آبائهن أو العُلماء المقرّبين ّ
ّ
لهن من المشاهير ،وذلك مع انتشار هذه
وإنّما حصول بعض النساء على ال ِعلم واإلجازات من
الطبقة من العلماء في المدن اإلسالمية المختلفة.
ومن خالل البحث والمناقشة في شأن اإلجازات ،يمكن تصنيفها إلى نوعين؛ إجازة خاصّة وإجازة عا ّمة .تض ّمنت اإلجازة
الخاصّة وال ّشخصيّة مصادقة مح ّددة بشكل خاصّ  ،سواء كانت لطالب معيّن أو نوع الما ّدة المح ّددة أو الكتاب .في المقابل ،لم
تتض ّمن اإلجازة العا ّمة تعريفات ألنواع الموا ّد أو أسماء الطالب المؤهّلين للحصول على اإلجازة .لذا ،رأى العلماء ّ
بأن
اإلجازة الخاصّة تتمتع بأهليّة أعلى من مستوى اإلجازة العا ّمة .وقد اعتبرت اإلجازات الممنوحة للطالب كشهادة تدريس
(إجازة للتدريس) أو مصادقة للسماح لصاحبها باإلفتاء (اإلجازة لإلفتاء) ،بأنّها تأهيل مهن ّي تمنح أصحابها أهليّة رسميّة
للحصول على المناصب والوظائف المختلفة للتدريس في المدارس أو عقد حلقات علميّة في المساجد ،أو تولّي مناصب في
اإلفتاء والقضاء وغيرها من الوظائف الدينية .وقد حرص العُلماء على منح اإلجازات في اإلفتاء والتدريس بأكثر الطرق
المبرّرة ألهميتهما في أمور الدين ،سواء في الفقه واإلفتاء الديني أو في تدريس العلوم الدينية .لذلك ،كان صاحب اإلجازة
مسؤوالً عن أحكامه وفتاويه ،ويجب أن يكون واسع االطّالع باألمور الدينية ومتع ّمقا ً في المعرفة والدراية في علومها.
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باإلضافة الى ذلك ،كشفت الدراسة عن الكفاءات والمعايير التربوية التي اعتمد عليها المفكرون المسلمون واعتبروها بمثابة
مو ّجهات أو خطوط مرشدة في عملية إعداد وتأهيل المعلّمين ،والتي ينبغي توافرها في المعلم كي تؤهّله للقيام بواجباته في
التدريس والنجاح في عمله ومنها :الميّزات اإليمانيّة ،الخلقيّة ،العلميّة ،المهنيّة ،الجسميّة والمظهريّة .ويمكن القول بأن تحقيق
هذه الكفاءات والمعايير التربوية واإلجماع عليها وااللتزام بها في عمليّة إعداد وتأهيل وتدريب المعلمين ،ساهمت في بناء
شخصيّات قياديّة ومؤثّرة في نفوس المتعلّمين ،آدابهم وخلقهم ومهاراتهم العلميّة والمعرفيّة.

المصادر والمراجع
المصادر العربية:
إبن أبي أصيبعة .)4866( .عيون األنباء في طبقات األطباء .بيروت :دار مكتبة الحياة.
إبن بطوطة ،محمد بن إبراهيم .)4896( .رحلة إبن بطوطة .بيروت :دار بيروت.
إبن جُبير ،محمد بن أحمد .)4891( .رحلة إبن ُجبير .بيروت :دار بيروت.
إبن جماعة ،بدر الدين محمد .)3143( .تذكرة السامع وال ُمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم .بيروت :دار البشائر اإلسالميّة.
ّ
الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ .بيروت :دار
إبن الجوزي ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي.)4896( .
الكتب العلمية.
الصحابة( .ج  .)9بيروت :دار الكتب العلميّة.
إبن حجر العسقالني ،شهاب الدين أحمد بن علي .)4886( .اإلصابة فى تمييز ّ
إبن حجر العسقالني ،شهاب الدين أحمد بن علي .)4884( .الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 1( .أجزاء) .بيروت :دار
الجيل.،
إبن خلدون ،عبد الرحمنُ .)3111( .مقدّمة إبن خلدون( .ج  .)3-4دمشق :دار البلخي.
إبن طولون ،شمس الدين محمد .)4894( .القالئد الجوهرية في تاريخ الصالحيّة .)3( .دمشق :مجمع اللغة العربيّة.،
إبن طولون ،شمس الدين محمد .)4886( .الفُلك المشحون في أحوال محمد بن طولون .بيروت :دار إبن حزم.
إبن عبد ال ِبرّ ،أبو عمر يوسف .)4819( .جامع بيان العلم وفضله .بيروت :دار الكتب العلمية.
إبن العراقي ،ول ّي الدين أبو ُزرْ عة عبد الرحيمّ .)4898( .
الذ ْيل على ال ِعبَر في َخبر من عَبر .)4( .بيروت :مؤسّسة الرّسالة.
إبن العماد ،شهاب الدين عبد الح ّي بن أحمد .)4883( .شذرات الذهب في أخبار من ذهب( .ج  .)9دمشق – بيروت :دار
إبن كثير.
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سماع .القاهرة :دار التراث.
إبن عيّاض ،عيّاض بن موسى .)4811( .اإللماع إلى معرفة أصول ال ّرواية وتقييد ال ّ
إبن قاضي ُشهبة .)4811( .تاريخ إبن قاضي شُهبة( .ج .)4دمشق :المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية.
إبن كثير ،إسماعيل بن عمر أبو الفداء.)4899( .البداية والنّهاية في التاريخ( .أجزاء  .)41 ،44بيروت ،مكتبة المعارف.
إبن م ْسكو ْيه ،أبو علي أحمد بن محمد .)4894( .تهذيب األخالق وتطهير األعراق .بيروت :دار الكتب العلمية.
أمين ،أحمد .)2372( .فيض الخاطر .)7( .القاهرة :مؤسّسة هنداوي.
أوبير ،رونيه .)4818( .التربية العا ّمة .بيروت :دار العلم للماليين.
بدر ،أحمد" .)4898( .مؤسّسات التعليم عند ال ُمرابطين وال ُموحّدين" .التربية العربيّة اإلسالميّة (ج  .)3ع ّمان ،ص-111
.166
البُصروي ،عالء الدين علي .)4899( .تاريخ البُصروي .دمشق :دار المأمون للتراث.
التلرمذي ،محمد بن عيسى .)4886( .الجامع الكبير( .ج  .)1بيروت ،دار الغرب اإلسالمي.
الجوماني ،سعيد ضامن" .)3149( .صور اإلجازات المنقولة في المخطوطات العربية ،السبب والوظيفة"Journal of ،
Islamic Manuscripts 9, pp. 72-100.
الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي .)4813( .كتاب الكفاية في علم الرواية .القاهرة.
الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي .)4891( .الفقيه والمتفقّه .بيروت :دار الكتب العلمية.
الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي .)4894( .الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع .الرياض :مكتبة المعارف.
دهمان ،محمد أحمد .)4893( .في رحاب دمشق .دمشق ،دار الفكر.
سيَر أعالم النّبالء( .ج  .)34بيروت ،مؤسّسة الرسالة.
الذهبي ،شمس الدين محمد بن عثمانِ .)4896( .
ُّ
الزرنوجي ،بُرهان الدين .)7897( .تعليم ال ُمتعلّم طريق التع ُّلم .بيروت :المكتب اإلسالمي.
السّمعاني ،عبد الكريم محمد .)4884( .أدب اإلمالء واإلستمالء .م ّكة /السّعوديّة :مطبعة المحموديّة.
الطبّاخ ،محمد راغب .)4898( .إعالم ال ُّنبالء بتاريخ حلب الشّهباء .)1( .حلب :دار القلم العربي.
عبد الحميد ،رشيد والحياري ،محمود .)4881( .أخالقيات المهنة .)3( .عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.
عبد المهدي ،عبد الجليل" .)4898( .ال ُمؤسّسات التعليميّة والثّقافيّة في بالد الشام في العصرين األيوبي والمملوكي" .التربية
العربيّة اإلسالميّة( .ج  .)3ع ّمان ،ص .689-634
العُرضي ،أبو الوفاء محمد .)4883( .معادن ّ
الذهب في األعيان المش ّرفة بهم حلب .ع ّمان ،الجامعة األردنية.
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ّ
الحث على طلب العلم واالجتهاد في جمعه .بيروت :المكتب اإلسالمي.
العسكري ،أبو هالل الحسن بن عبد هللا.)4896( .
العسلي ،كامل جميل .)4894( .وثائق مقدسيّة تاريخيّة .)4( .ع ّمان ،مطبعة التوفيق.
الع ْلموي ،عبد الباسط بن موسى .)3111( .ال ُمعيد في أدب ال ُمفيد وال ُمستفيد .القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.
العُل ْيميُ ،مجير الدين عبد الرحمن .)4899( .األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل( .جزءان) .ع ّمان :مكتبة المحتسب.
عيسى ،محمد عبد الحميد" .)4898( .تاري التعليم في األندلس من القرن الخامس الهجري إلى سقوط األندلس" .التربية
العربيّة اإلسالميّة (ج  .)3ع ّمان ،ص .631-168
القلقشندي ،أحمد بن علي .)4891( .صبح األعشى في صناعة اإلنشا .)41( .بيروت :دار الفكر.
الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد .)4819( .أدب الدنيا والدين .بيروت :دار الكتب العلمية.
محاميد ،حاتم محمد .)3118( .دراسات في تاريخ القدس الثقافي في العصر الوسيط .ع ّمان ،دار ورد األردنيّة.
المقريزي ،تق ّي الدين أحمد بن علي .)3113( .دُرر ال ُعقود الفريدة في تراجم األعيان ال ُمفيدة( .ج  .)3بيروت ،دار الغرب
اإلسالمي.
سحب الوابلة على ضرائح الحنابلة .د.م :مكتبة اإلمام أحمد.
الندجدي ،محمد بن عبدهللا .)4898( .ال ّ
النُّع ْيمي ،عبد القادر بن محمد .)7899 ،7897( .الدارس في تاريخ المدارس .)3-4( .بيروت ،دار الكتاب الجديد.
هايت ،جيلبرت .)4866( .فنّ التعليم .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.
يالجن ،مقداد .)4896( .جوانب التربية اإلسالمية األساسية .بيروت :دار الريحاني للطباعة.
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أه ّميّة تطبيق معايير المحاسبيّة الدوليّة في الشركات
The Importance of Applying International Accounting Standards in Companies

اعداد الباحثة /نور عبد المنعم بشناتي
ماجستير ،إدارة األعمال ،لبنان

ّ
الملخص:
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على معايير المحاسبة الدوليّة ،وذلك إلظهار األه ّميّة ال ُكبرى التي قد تنتُج
عن تطبيق هذه المعايير وما لها من أثر على الشركات التي تُطبّقها بشكل خاص كما البلدان بشكل عام.
ولتحقيق هذه األهداف ،فقد ت ّم استخدام المنهج الوصفي وذلك بعد االضطالع على العديد من الدراسات
والتوقّف عند أحدث دراسات سابقة متوفّرة.
وخلُص هذا البحث إلى ّ
أن تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة أصبح ضرورة تستقطب الشركات التي لها عالقات
دوليّة ،كما ّ
أن هذا التطبيق يعود بالتطوّر على البلدان بشكل عام.
الكلمات المفتاحيّة :معايير المحاسبة الدوليّة ،التقارير الماليّة ،الشركات.

The Importance of Applying International Accounting Standards in Companies
Abstract:
The aim of this research is to present an important topic about the International
Accounting Standards (IAS), in order to show the great importance that may result from
the application of these standards and their impact on companies that apply them in
particular as well as countries in general.
To achieve these goals, the descriptive method was used after carrying out many
studies and stopping at the most recent available previous studies.
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This research concluded that the application of international accounting standards
has become a necessity to attract companies that have international relations, and that this
application is due to the development of countries in general.

Keywords: International Accounting Standards (IAS), Financial Reports, Companies.

المقدمة:
تشهد البيئة الحاليّة تطورات عديدة في جميع المجاالت ،ومنها االقتصاديّة والسياسيّة واالجتماعيّة
والتكنولوجيّة وال سيّما المحاسبيّة ،وذلك نتيجة تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة عوضا ً عن معايير المحاسبة المحلّيّة،
ولذلك لما لها من أثر إيجابي على الشركات والمصارف األمر الذي ينعكس على الدول بشكل عام.

المشكلة:
ترجع مشكلة هذا البحث إلى إغفال الشركات أله ّميّة تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة ،والتي تساعد هذه الشركات
في مواجهة التح ّديات التي قد تعترضها وتعود عليها بالمنافع الكثيرة.
األهداف:
ّ
إن أهداف هذا البحث هي التالية:

-1

التعرّف على ماهيّة معايير المحاسبة الدوليّة.

-2

تأكيد أه ّميّة تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة في الشركات.

-3

استخالص النتائج العا ّمة والخاصّة.

-4

تقديم التوصيات المناسبة للنتائج المتحصّل عليها.

الدراسات السابقة:
ولقد كانت من الدراسات السابقة دراسة (خليل )8102 ،بعنوان" :دور معايير المحاسبة الدوليّة في اإلفصاح
عن األدوات الماليّة المشتقّة في القوائم الماليّة".
وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة األدوات الماليّة ودور معايير المحاسبة الدوليّة في اإلفصاح عنها في
القوائم الماليّة ،باإلضافة إلى التعرّف على مشاكلها الحديثة وطريقة االستثمار فيها واإلفصاح عنها في البيانات الماليّة
حسب معايير المحاسبة الدوليّة.
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وت ّم استخدام المنهج الوصفي باإلضافة إلى المنهج التحليلي من خالل االضطالع على ما يتعلّق باألدوات
الماليّة باإلضافة إلى تحليل محتويات هذه الدراسة.
صلت الدراسة إلى ّ
وتو ّ
أن المؤسّسات الماليّة اتّجهت إلى التعامل باألدوات الماليّة وتضمينها بالكشوفات الماليّة،
وأثبتت الدالئل ّ
أن المصارف في العراق شهدت تقاريرها الماليّة تطبيقا ً لمعايير المحاسبة الدوليّة رقم ( )28و(،)23
األمر الذي أ ّدى إلى تحسُّن في القياس واإلفصاح لألدوات الماليّة.1
كما أتت دراسة (صالح وفتيحة )8102 ،بعنوان" :اإلبداع المحاسبي من خالل معايير المحاسبة الدوليّة".
وكان هدفها إبراز اإلبداع المحاسبي من خالل ما تقوم بإصداره لجنة معايير المحاسبة الدوليّة من معايير
محاسبة دوليّة ومعايير التقارير الماليّة الدوليّة والتي تُش ّكل إبداعا ً وتطوّراً محاسبيّاً.
وت ّم قد ت ّم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في سياق هذه الدراسة.
صلت الدراسة إلى ّ
وتو ّ
أن معايير المحاسبة الدوليّة تُعتبر إبداعا ً محاسبيّا ً تطوّر نتيجة تطوّر السياسات الماليّة
واالقتصاديّة للمؤسّسات م ّما تطلّب من لجنة معايير المحاسبة الدوليّة مسايرة التطوّرات الحاصلة وبالتالي القيام
بالتحسينات الالزمة على هذه المعايير.2
ويُالحظ في الدراسات السابقة أنّه لم يتم تغطية أه ّميّة تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة في الشركات ،فبهذا تميّز
هذا البحث عنها.

المنهج:
ُ
حيث ّ
أن هذا البحث يتناول موضوع األه ّميّة الناجمة عن تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة ،فإنّه سيتم اتّباع
المنهج الوصفي في هذا سياق.
ماهيّة معايير المحاسبة الدوليّة.
يأتي التعريف اللغوي للمعايير كما يلي" :ال ِمعيار :ما تُق َّد ُر األشيا ُء بالقياس عليه"" ،وما اتُّخذ أساسا ً للمقارنة،
والنموذج األفضل يُسعى إلى مقاربته في فكر أو عمل أو صناعة".3

1

خليل ،وراء ،دور معايير المحاسبة الدولية في اإلفصاح عن األدوات المالية المشتقة في القوائم المالية .المجلّة العراقّية للعلوم

2

صالح ،م ارزقة ،فتيحة ،بوهرين ،اإلبدا المحاسبي من خل ل معايير المحاسبة الدولية .مجلّة المثنى للعلوم اإلدارّية واالقتصادّية،

اإلدارّية ،المجلّد  ،41العدد  ،65العراق .8142 ،ص.332 :
العراق ،المجلّد  ،1العدد  .8141 ،2ص.471 -458 :

المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،8146 ،ص.788 :
 3الحمصي ،أحمد ،وآخرون ،الرافد (معجم الناشئة اللغوية)،
ّ
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الحساب،
في حين يأتي تعريف المحاسبة في المعاجم العربيّة كالتالي" :حا َس َ
وحساباً ،فالناً :ناقشه ِ
ب محاسبةً ِ
وجازاه".4
كما يأتي التعريف اللغوي لكلمة دوليّة على النحو التالي" :التدويل ،تدويل المدينة ونحوها :جعل األمر فيها
لدول مختلفة ،وتدويل القضيّة :جعلها شأنا ً دوليّا ً عا ّماً".5
وقد ت ّم تعريف المعيار محاسبيّا ً على الشكل التالي" :المعيار هو المرشد األساسي لقياس أثر األحداث والعمليّات
والظروف التي تُؤثّر في المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها مع إيصال المعلومات إلى المستفيدين منها".6
كما جاء تعريف المعيار المحاسبي على أنّه" :يُمثّل قواعد عمل وجّه عمل المحاسب ويتألّف من ثالثة أجراء
تتمثّل بوصف المشكلة ومناقشة األسباب أو طرق الحل للمشكلة ووصف الحلول المناسبة اعتماداً على النظريّة" .7
كما ُعرّف بأنّه" :بيان كتابي تُصدره هيئة تنظيميّة رسميّة أو مهنيّة ،يتعلّق بعناصر القوائم الماليّة أو نوع
المعامالت أو األحداث الخاصّة بنتائج األعمال والمركز المالي ،ويح ّدد أسلوب القياس أو الوصف أو التصرّف أو
التوصيل المناسب".8
ّ
وإن الغاية من معايير المحاسبة الدوليّة هو الوصول إلى التوحيد األمثل بين النُظُم الدوليّة المطبّقة للمعايير في
إعداد القوائم الماليّة والتقارير الماليّة ،بحيث تحتوي على معلومات يُمكن مقارنتها ومن ث ّم االعتماد عليها لترشيد
القرارات نحو الصواب.9
تط ّور الحاجة إلى معايير المحاسبة الدوليّة.
ّ
إن الشركات المتع ّددة الجنسيّة ليس لها حدود مح ّددة جغرافيّا ً حاليّا ً في األسواق العالميّة ،وعندها هدف
الحصول على مجموعة موحّدة من البيانات الماليّة وطريقة موحّدة للقيام بإعداد التقارير الماليّة الدوليّة بين مجلس
معايير المحاسبة الماليّة ومجلس معايير المحاسبة الدوليّة إلصدار معايير تتمتّع بأعلى جودة ممكنة.

 4المصدر نفسه .ص.842 :
 5المصدر نفسه .ص.321 :
6
الجامعية ،االسكندرّية .8116 ،ص.374 :
السيد ،نظرّية المحاسبة – منظور التوافق الدولي ،الدار
ّ
لطفي ،أمين ّ
Belkaoui, Ahmed, Accounting Theory, 5th Edition Thomson Learning, 2004. P 124. 7
8
الرزاق ،السليحات ،عبد الحميد ،المحاسبة الدولية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان .8146 ،ص.321 :
الشحادة ،عبد ّ

 9ثابت ،حسان ،ذنون ،آالء ،8147 ،طرق تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأثرها في تعزيز عملية اإلصلح االقتصادي
في العراق ،الملتقى الدولي الثالث حول االتّجاهات الحديثة للمحاسبة ،جامعة أم البواقي ،الجزائر .ص.74 :
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وترجع معايير المحاسبة الدوليّة إلى قيامها سنة  0392وذلك حين ت ّم تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدوليّة.
ومنذ عام  8118ت ّم التحوّل من معايير المحاسبة المتعارف عليها إلى معايير المحاسبة الدوليّة .وقد قامت الشركات
حول العالم باعتماد هذه المعايير الموحّدة وكان منها في االتّحاد األوروبي وكندا وأستراليا ،ث ّم تلتها الشركات في العالم
العربي.10
أه ّميّة معايير المحاسبة الدوليّة.
تكمن أه ّميّة معايير المحاسبة الدوليّة فيما يتعلّق بإعداد التقارير المالية وذلك كاآلتي:11
ّ -0
إن معايير المحاسبة الدوليّة تساعد القائمين على العمليّات المحاسبيّة بإجراء مقارنات محاسبيّة للعديد من
األنشطة وذلك على المستوى الدولي بطريقة بسيطة وسريعة.
ّ -8
إن معايير المحاسبة الدوليّة تحقّق كفاءة الشركات باإلضافة إلى الشفافية في األسواق على مستوى الدولي.
ّ -2
إن معايير المحاسبة الدوليّة تسمح ألصحاب المصالح باتخاذ القرارات المناسبة فيما لضمان أعلى عوائد
ممكنة على استثماراتهم.
ّ -2
إن معايير المحاسبة الدوليّة تزيد من الشفافيّة في التقارير الماليّة المع ّدة.
ّ -5
إن معايير المحاسبة الدوليّة تقلّل التكاليف التنظيمية للشركات على مستوى الدولي ،وبشكل خاص تلك
الشركات الكبيرة التي لديها الكثير من الفروع في ع ّدة بلدان.
ّ -6
إن معايير المحاسبة الدوليّة تفعّل االستثمارات في جميع أنحاء العالم.
ّ -9
إن معايير المحاسبة الدوليّة تشجّ ع التجارة العالمية كما عمليّات التبادل التجاري.
أهداف معايير المحاسبة الدوليّة.
ّ
إن لمعايير المحاسبة الدوليّة العديد من األهداف ومن أه ّمها ما يلي:
 -0إعداد ونشر المعايير المحاسبيّة التي يتـ ّم االسترشاد بها عند إعداد وتجهيز القوائـم والبيانات الماليّة بما يحقّق
المصلحة العا ّمة مع العمل على القبول الدولي لهذ المعايير وتطبيقها عالميّاً.
 -8العمل على التحسين والتنسيق بين األنظمة والقواعد واإلجراءات المحاسبيّة المرتبطة بإعداد وعرض القوائم
الماليّة.12

Paul, Amanda, Burks, Eddy, Preparing for international financial reporting standards. Journal 10
of Finance and Accountancy, Troy University, 2016. P 2.
 11موقع معلوماتhttps://almalomat.com/209671/__trashed-54 .
 12القاضي ،حسين ،حمدان ،مأمون ،المحاسبة الدولية ومعاييرها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان .8112 ،ص.417 :
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الخاتمة:
بعد دراسة معايير المحاسبة الدوليّة وأه ّميّتها في الشركات يُمكن استنتاج ما يلي:
-1

ّ
إن تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة يدفع باقتصاد البلدان نحو التق ّدم والتطوّر.

-2

ّ
إن معايير المحاسبة الدوليّة تفعّل تطوّر كل األنظمة الماليّة واإلداريّة في المؤسّسات بشكل خاص.

-3

ّ
إن تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة يزيد االستثمار بكل أنواعه وخاصّة على المستوى العالمي.

-4

ّ
إن تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة يزيد الثقة في الشركات المساهمة بشكل عام.

-5

ّ
إن تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة يزيد ثقة المستثمرين من الداخل والخارج عن طريق القوائم الماليّة
ال ُمع ّدة بشكل خاص.

-6

ّ
إن تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة يؤ ّدي إلى تطوّر عدد المصارف وشركات التأمين في البلدان عا ّمةً.

-7

ّ
إن تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة أصبح ضروريّا ً بالنسبة للشركات التي لها اتّصاالت عالميّة.

-8

ّ
إن تطبيق معايير المحاسبة الدوليّة يؤ ّدي إلى وضوح المركز المالي الفعلي للشركات باإلضافة إلى
التدفّقات النقديّة.
وبالتالي يُمكن القول بأه ّميّة التطبيق الفعلي لهذه المعايير الدوليّة لما له من فوائد كثيرة على الشركات نفسها

باإلضافة في اقتصاد البلدان ككل م ّما يؤ ّدي إلى تطوّر البلدان النامية واستمرار البلدان المتطوّرة في التق ّدم.

المراجع:
أ ّوالً :باللغة العربيّة:
الكتب:
 .1الشحادة ،عبد الر ّزاق ،السليحات ،عبد الحميد ،المحاسبة الدوليّة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.8105 ،
 .2القاضي ،حسين ،حمدان ،مأمون ،المحاسبة الدوليّة ومعاييرها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.8112 ،
 .3لطفي ،أمين السيّد ،نظريّة المحاسبة – منظور التوافق الدولي ،الدار الجامعيّة ،االسكندريّة.8115 ،
المؤتمرات العلميّة:
 .4ثابت ،حسان ،ذنون ،آالء ،8109 ،طرق تبنّي المعايير الدول ّية إلعداد التقارير الماليّة وأثرها في تعزيز
عمليّة اإلصالح االقتصادي في العراق ،الملتقى الدولي الثالث حول االتّجاهات الحديثة للمحاسبة ،جامعة أم
البواقي ،الجزائر.
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ّ
المجالت العلميّة:
 .5خليل ،حوراء ،دور معايير المحاسبة الدوليّة في اإلفصاح عن األدوات الماليّة المشتقّة في القوائم الماليّة.
المجلّة العراقيّة للعلوم اإلداريّة ،العراق ،المجلّد  ،02العدد .8102 ،56
 .6صالح ،مرازقة ،فتيحة ،بوهرين ،اإلبداع المحاسبي من خالل معايير المحاسبة الدوليّة .مجلّة المثنى للعلوم
اإلداريّة واالقتصاديّة ،العراق ،المجلّد  ،2العدد .8102 ،2
المعاجم:
 .7الحمصي ،أحمد ،وآخرون ،ال ّرافد (معجم الناشئة اللغويّة) ،المؤسّسة الحديثة للكتاب ،طرابلس.8105 ،
المواقع االلكترونيّة:
 .8موقع معلوماتhttps://almalomat.com/209671/__trashed-54 .

ثانياً :باللغة األجنبيّة:
الكتب:
9. Belkaoui, Ahmed, Accounting Theory, 5th Edition Thomson Learning, 2004. P

124.
ّ
المجالت العلميّة:
10. Paul, Amanda, Burks, Eddy, Preparing for international financial reporting

standards. Journal of Finance and Accountancy, Troy University, 2016 .
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تعليم الجغرافيا باستراتيجية خرائط التفكير لطالبات الصف الثالث المتوسط بالمملكة
العربية السعودية
Teaching Geography using Thinking Maps Strategy for Intermediate-Grade
Students in the Kingdom of Saudi Arabia
أ.د .إيمان سالم أحمد بارعيده
أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية ،كلية التربية ،جامعة جدة ،المملكة العربية السعودية
ESBARIEDH@UJ.EDU.SA
أ .سمية حسن حمق
ماجستير في المناهج وطرق تدريس الجغرافيا ،المملكة العربية السعودية
shamaq.stu@uj.edu.sa

الملخص
هدف البحث إلى تعليم الجغرافيا باستراتيجية خرائط التفكير لطالبات الصف الثالث المتوسط بالمملكة العربية
السعودية ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،ولتحقيق ذلك تم تحديد الموضوعات الجغرافية التالية :التصحر ،أشكال سطح
األرض ،التلوث وتم تحديد خطوات تعليم كل موضوع من الموضوعات وفق استراتيجية خرائط التفكير ،ووضعها في
دليل إرشادي ،وعرضه على مجموعة من المتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس ،آلخذ موافقتهم على صحة
األهداف التعليمية ،ومناسبة خرائط التفكير للموضوعات الجغرافية ولمستوى الطالبات ،وبلغت نسبة موافقتهم على
الدليل  ،%69وأوصت الباحثتان بضرورة توجيه تحفيز معلمات الجغرافيا على استخدام استراتيجية خرائط التفكير
عند تعليم الطالبات وتدربيهن على ذلك.
الكلمات المفتاحية :تعليم ،الجغرافيا ،خرائط التفكير ،المرحلة المتوسطة.
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Teaching Geography using Thinking Maps Strategy for Intermediate-Grade
Students in the Kingdom of Saudi Arabia

Abstract
The research aims to teach geography using thinking maps strategy for third-grade
intermediate school students in the Kingdom of Saudi Arabia.
A descriptive method was used in this research, and for this purpose the following
geographical topics were identified:Desertification, land surface shapes and pollution.
Moreover the steps for teaching each topic were determined according to the thinking
maps strategy and were included in a guidebook, which was presented to a group of
specialists in the field of curricula and instruction, to get their approval for the validity of
the educational objectives, and the suitability of thinking maps for geographical topics and
for the level of students. They approved the guide by 96%. The two researchers
recommended the necessity to motivate geography teachers to use the thinking maps
strategy when teaching students and train them on that.

Keywords: Education, Geography, Thinking Maps, Middle School.

المقدمة
تسعى المجتمعات بصفة مستمرة لبناء مستقبلها وإعداد أفراد قادرين على التفكير السليم لمواكبة التطور الذي يتميز
 وإكسابه المهارات وطرق، لذلك أصبح من الضروري على المؤسسات التعليمية االهتمام بالمتعلم،به هذا العصر
. وتنمية جميع جوانب شخصيته بما يمكنه من التفاعل مع تحديات الحاضر ومتغيرات المستقبل،التفكير والتعلم
 فقد حظي هذا الموضوع باهتمام،ونظراً ألهمية التفكير كعملية عقلية في تطور الفرد وتقدم المجتمع على حد سواء
 تساعد المعلم على توظيفها بشكل صحيح عند، حيث أنهم سعو إلى البحث عن استراتيجيات مناسبة للتفكير،التربويين
 وتهتم بتنمية، وتعد خرائط التفكير من االستراتيجيات الحديثة التي ظهرت في التدريس.)8002، تعليم طالبه (نوفل
 وتنمية، وإيجاد العالقات والترابط بين هذه المعرفة والمفاهيم المجردة المتضمنة بها،المعرفة المنظمة للمتعلمين
 حيث ينقل المتعلم من متلقن سلبي إلى، كما أن استخدامها يشعر المتعلمين باإليجابية والمتعة،مهارات التفكير المختلفة
 فهذه االستراتيجية بمثابة الدليل الذي يهتدي بها المتعلم أثناء ممارسته، ويخاطب قدراته العقلية،متعلم متفاعل إيجابي
.)Hyerle,1996( .لعملية التعلم والتفكير
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وحدد وليم ( )Williams, 2010مبررات استخدام خرائط التفكير في أنها تنمي مهارات التفكير وتعززها ،وتزيد
من تحصيل المتعلمين وترفع مستوى أدائهم وإنجازهم ،وتحسن االتصال بين المعلم والمتعلم من جهة ،وبينهم وبين
المادة التعليمية من جهة أخرى ،وأنها أداة تقويم سهلة ،حيث تمكن المعلمين من قياس مستوى المتعلمين بسهولة ،ويمكن
توظيفها في جميع المواد الدراسية ،كم أنها تساعد على حل المشكالت وصنع القرار.
وتشتمل خرائط التفكير على ثمان أدوات بصرية قوية ،قام بتصميمها هيرل ( )Hyerle,2004وكل خريطة تقابل
عملية تفكير من عمليات التفكير والتي صممت لمساعدة المتعلمين في مهامهم التعليمية ،وتعزز قدراتهم على توليد
األفكار ،وجمع وترتيب المعلومات ،ومن ثم القدرة على مواجهة المشكالت التي تقابلهم ،وهي أشكال مرنة تسمح
باختيار الخريطة األفضل ،وتوسيعها حتى الوصول إلى الهدف المطلوب وهي كما يلي.
 . 1خريطة الدائرة :تستخدم في تحديد الشيء أو الفكرة ،حيث يمثل في الدائرة كلمات أو صور أو رموز تمثل شيء
أو فكرة يحاول تحديها أو فهمها ،وفي محيط الدائرة ،يكتب أو يرسم أي معلومات يمكن أن تضع الشيء الممثل في
المركز داخل سياق معين.
 .8خريطة الفقاعة :تستخدم في وصف الخصائص والمميزات ،حيث يكتب في الدائرة المركزية الكلمة المراد وصفها،
وتكتب صفات أو خصائص في دوائر تحيط بالدائرة المركزية.
 .3خريطة الفقاعة المزدوجة :تستخدم للمقارنة والتمييز عندما نريد المقارنة بين شيئين ،حيث يكتب كل منها في دائرة
مركزية وخارج كل دائرة تكتب خصائص كل منهما في دوائر محيطة والخصائص المتشابهة توصل بالدائرتين
المركزيتين بينهما توصل الخصائص المختلفة فقط بالدائرة المركزية الخاصة بها.
 .4خريطة الشجرة :تستخدم للتقسيم والتصنيف ،حيث يتم تبويب وتصنيف األشياء واألفكار في فئات أو مجموعات،
وأحيانا ً يتم عمل مجموعات أو فئات جديدة.
 .5خريطة التحليل/الدعامة :تساعد المتعلم في فهم العالقة بين أشياء مادية واألجزاء المكونة لها ،وتستخدم في تحليل
وتركيب جهاز أو أداة ،وهذه الخريطة مفيدة في التنظيم والترتيب وعرض المكونات.
 .9خريطة التدفق :تستخدم للشرح تتابع األحداث أو العمليات أو الخطوات ،حيث توضح العالقات بين الخطوات
االساسية والفرعية للحدث ،ويمكن لشرح تتابع األحداث أو االعداد أو الصور أو األشكال أو الكلمات أو أفكار أخرى.
 .7خريطة التدفق المتعددة :تستخدم في توضح العالقة بين السبب والنتيجة ،حيث توضح عملية تتابع األسباب التي
تؤدي إلى أحداث أو نتائج أو أثار.
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 .2خريطة الجسر :تستخدم لتوضيح التشابهات والعالقات بين األشياء ،حيث تمثل األشياء المرتبطة على جانبي خط
أفقي ثم تشبه بأشياء اخرى مرتبطة على نفس الخط األفقي ويفصل بينهما بقنطرة ،مع مراعاة تجمع األشياء المرتبطة
على يمين ويسار القنطرة نفس العالقة.
وقد أجريت العديد من الدراسات التي اهتمت بخرائط التفكير؛ منها دراسة أجرى أنطوني( )Antoine,2013التي
هدفت الكشف على فاعلية التدريس باستخدام خرائط التفكير كإحدى استراتيجيات المنظمات التخطيطية أو البصرية
في تنمية مفاهيم أجهزة وأعضاء جسم اإلنسان في األحياء لدى طالبات الصف العاشر بوالية لويزيانا األمريكية،
واستخدم المنهج التجريبي ،وتم إعداد اختبار تحصيلي ،طبق على عينة مكونة من ( )96طالبة ،تم تقسيمهم إلى
مجموعتين تجريبية وعددها( )34وضابطة عددها ( ،)35وأظهرت النتائج فاعلية التدريس باستخدام خرائط التفكير
في تنمية المفاهيم لدى الطالبات.
وأعد هودزون ( )Hudson,2013دراسة هدفت الكشف على فاعلية التدريس باستخدام خرائط التفكير في االرتقاء
بمستويات التحصيل الدراسي في العلوم لدى طالب الصف الخامس االبتدائي بشمال شرق والية جورجيا األمريكية،
واستخدم المنهج التجريبي ،وتم إعداد اختبار تحصيلي ،طبق على عينة مكونة من ( )176طالب ،تم تقسيمهم إلى
مجموعتين تجريبية وعددها ( )113وضابطة عددها ( ،)99فاعلية التدريس باستخدام خرائط التفكير التحصيل
الدراسي.
وقامت الجنابي ( ) 8013بدراسة هدفت التعرف على فاعلية خرائط التفكير في التحصيل واالتجاه نحو الفيزياء
لدى طالبات الصف الخامس العلمي بدمشق ،واستخدم المنهج التجريبي ،وتم إعداد مقياس االتجاه نحو الفيزياء ،طبق
على عينة مكونة من ( )74طالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وعددها ( )37وضابطة عددها( ،)37وأظهرت
النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0005بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي في اختبار التحصيل ،ومقياس االتجاه ،لصالح المجموعة التجريبية.
وأعد كل من إبراهيم ،وأبو عالم ،والدرس ( )8014دراسة هدفت الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي قائم على
خرائط التفكير في تخفيف صعوبة الت عبير الكتابي لدى تالميذ الحلقة اإلعدادية بالقاهرة ،واستخدم المنهج التجريبي،
وتم إعداد مقياس للتعبير الكتابي  ،طبق على عينة مكونة من ( )307طالب تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية
عددها( ،)157وضابطة عددها ( ،)150وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0005
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التعبير الكتابي لصالح المجموعة التجريبية.
وأعد جبر ،والحميدي ( ) 8015دراسة هدفت معرفة أثر خرائط التفكير في تحصيل طالب كلية التربية قسم اللغة
العربية في مقرر العروض بالعراق ،واستخدم المنهج التجريبي ،وتم إعداد اختبار تحصيلي ،طبق على عينة مكونة
من ( )20طالبا ً وطالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية عددها ( ،)40وضابطة عددها( ،)40وأظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0005بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في
االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.
وأجرت عبدالوهاب ( )8015دراسة هدفت تحديد فعالية استخدام خرائط التفكير في تحصيل الكيمياء وتنمية بعض
مهارات التفكير وعادات العقل لدى طالبات الصف الحادي عشر بسلطنة عمان ،واستخدم المنهج التجريبي،
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وتم إعداد اختبار تحصيلي في الكيمياء ،اختبار مهارات ،وبطاقة مالحظة  ،طبق على عينة مكونة من( ،)90تم
تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية عددها ( ،)30وضابطة عددها( ،)30وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ) 0005بين متوسطي درجات الطالبات في القياس القبلي والبعدي في اختبار التحصيل والمهارات وبطاقة
المالحظة لصالح القياس البعدي.
وأعد نصار( ) 8015دراسة هدفت معرفة أثر استخدام استراتيجية خرائط التفكير في تنمية مهارات التفكير الناقد
وعمليات العلم بالعلوم لدى طالب الصف العاشر بغزة ،واستخدم المنهج التجريبي ،وتم إعداد اختبار مهارات التفكير
الناقد ،واختبار لعمليات العلم ،طبق على عينة مكونة من ( )70طالباً ،وتم تقسيمهما إلى مجموعتين تجريبية عددها
( ،)35وضابطة عددها ( ، )35وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى ( )0005بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير الناقد في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
وهدفت دراسة أبو عيسى ( )8019إلى معرفة أثر استراتيجية خرائط التفكير في تنمية التحصيل ومهارات ما وراء
المعرفة نحو مادة العلوم لتالميذ المرحلة االبتدائية بالعراق ،واستخدم المنهج شبه التجريبي ،طبق على عينة مكونة من
( )70طالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية عددها ( ،)35وضابطة عددها ( ،)35وأظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
القياس البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية.
وأجرى البريسم ،وشاكر( )8019دراسة هدفت التعرف على أثر استراتيجيتي خرائط التفكير وحدائق األفكار في
مقرر األدب والنصوص في تحصيل طالبات الصف الخامس األدبي ببغداد ،واستخدم المنهج التجريبي ،وتم إعداد
اختبار تحصيلي ،طبق على عينة مكونة من ( ) 90طالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية عددها ( )30طالبة،
وضابطة عددها( ) 30طالبة ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0005بين متوسطي
درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.
وأجرى تركي ( )8019دراسة هدفت معرفة فاعلية خرائط التفكير القائمة على الدمج في اكتساب مهارات التفكير
العليا لدى طالب كلية التربية /جامعة القادسية بالعراق ،واستخدم المنهج التجريبي ،وتم إعداد اختبار مهارات التفكير
العليا  ،طبق على عينة مكونة من ( )45طالب ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وعددها( ،)84وضابطة عددها
( ،)81واظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0005بين متوسطي درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير العليا لصالح المجموعة التجريبية.
وقام السعداوي ( ) 8019بدراسة هدفت التعرف على أثر استراتيجية قائمة على خرائط التفكير في تدريس العلوم
على التحصيل وتنمية عادات العقل المنتجة للصف الثاني اعدادي بمصر ،واستخدم المنهج شبه التجريبي ،وتم إعداد
مقياس لعادات العقل ،ودليل المعلم للتدريس وفق استراتيجية خرائط التفكير ،طبق على عينة مكونة من (  ) 134طالباً
وطالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية عددها ( ،)97وضابطة عددها ( ،)97وأظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )0005بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي
ومقياس لعادات العقل المنتجة لصالح المجموعة التجريبية.
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وقامت التتر( ) 8017بدارسة هدفت الكشف عن أثر توظيف خرائط التفكير االلكتروني في تعديل التصورات
الخاطئة ،وتنمية مهارة اتخاذ القرار ،لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة ،واستخدم المنهج التجريبي ،وتم إعداد
اختبار تشخيص التصورات الخاطئة واختبار مهارة اتخاذ القرار ،طبق على عينة مكونة من ( )20طالبة ،تم تقسيمهم
إلى مجموعتين تجريبية عددها( ،)40وضابطة عددها( ،)40وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى( )0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي الختبار
التصورات الخاطئة لصالح المجموعة التجريبية.
وقام الحديبي( ) 8017بدراسة هدفت إعداد برنامج مقترح قائم على خرائط التفكير االلكترونية لتنمية المفاهيم
النحوية ومهارات األعراب لدى طالب المرحلة الثانوية باإلمارات العربية المتحدة ،واستخدام المنهج شبه التجريبي،
وتم إعداد اختبار للمفاهيم النحوية والمهارات ،وطبق على عينة مكونة من ( )150طالب ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين
تجريبية عددها ( )38طالب ،وضابطة عددها ( )112طالب ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.05بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار للمفاهيم النحوية والمهارات
لصالح المجموعة التجريبية.
وأعدت الحربي ،واألنصاري ( )8012دراسة هدفت تقصي فعالية توظيف خرائط التفكير المحوسبة في تنمية
مهارات التفكير المكاني والتحصيل المعرفي في مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية لدى طالبات المستوى الثاني
الثانوي بمكة المكرمة ،واستخدام المنهج شبه التجريبي ،وتم إعداد مقياس مهارات التفكير المكاني واختبار التحصيل
المعرفي ،طبق على عينة مكونة من ( )90طالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية عددها( ،)30وضابطة
عددها( ،) 30وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في القياس البعدي لمقياس مهارات التفكير المكاني واختبار التحصيل المعرفي لصالح المجموعة التجريبية.
وأجرى موسى ( )8012دراسة هدفت معرفة فاعلية خرائط التفكير في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في
مقرر الكيمياء ومهارات التفكير البصري ببابل ،واستخدم المنهج التجريبي ،وتم إعداد اختبار تحصيلي واختبار مهارات
التفكير ،طبق على عينة مكونة من ( )99طالب ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية عددها( )33طالب ،وضابطة
عددها ( ) 33طالب ،واظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطي درجات
طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل وفي اختبار مهارات التفكير البصري لصالح المجموعة
التجريبية.
وهدفت دراسة المطيري ( )8016التعرف على فاعلية تدريس األحياء باستخدام خرائط التفكير في تنمية المهارات
المتضمنة بالبعد الثالث لمارزانو والميل نحو المادة لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمجمعة ،واستخدم المنهج
التجريبي ،وتم إعداد اختبار مهارات التفكير ومقياس الميل نحو األحياء ،طبق على عينة مكونة من ( )45طالبة ،تم
تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية عددها( )88طالبة ،وضابطة عددها ( )83طالبة ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي
والبعدي الختبار المهارات ومقياس الميل نحو األحياء لصالح التطبيق البعدي.
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مما سبق يتضح أهمية استخدام استراتيجية خرائط التفكير في تنمية العديد من المفاهيم وزيادة مستوى
التحصيل ،وفي تنمية مهارات ما وراء المعرفة ومهارات التفكير العليا واتخاذ القرار وعادات العقل ،ومهارات التفكير
البصري والمكاني.

مشكلة البحث:
ظهر في نهاية العقد األخير من القرن العشرين اتجاه جديد في الفكر التربوي الحديث في أمريكا يدعو المربين إلى
التركيز واالهتمام بخرائط التفكير ألنها تساعد على تنظيم المخزون المعرفي للمتعلم ،وإدارة أفكاره بفاعلية وتدريبه
على تنظيم المعارف والمعلومات الموجودة سابقا ً بطريقة جديدة ،تساعده في اكتشاف كيف يعمل عقله أثناء حل
المشكالت ،كما أنها تنمي القدرة على مزج قدرات التفكير الناقد ،واإلبداعي (نوفل .)8002،
وقد أكدت بعض الدراسات على ضرورة تعليم مهارات التفكير للمتعلمين كدراسة شوارتز()Swartz ،2008
وبي ،وسينق ،وجوزيف (  )Bee & seng & Jusoff، 2013و(الفالح .)8015،
ويعتبرعلم الجغرافيا من العلوم التي تساعد على تنمية التفكير ،الحتوائها على العديد من الموضوعات والمشكالت
الحياتية والظواهر المتغيرة التي يمكن من خاللها تنمية التفكير مثل :القدرة على التفسير ،والمقارنة ،وفهم الرسوم،
وتطبيق التعميمات في مواقف الحياة العملية (درويش .)8011،
وانطالقا ً من ذلك ظهرت الحاجة إلى تعليم الجغرافيا باستراتيجية خرائط التفكير لطالبات الصف الثالث المتوسط
بالمملكة العربية السعودية
وتحددت مشكلة البحث الحالي في السؤال التالي:
كيف يمكن استخدام استراتيجية خرائط التفكير في أثناء تعليم الجغرافيا لطالبات الصف الثالث المتوسط بالمملكة
العربية السعودية؟
ويتفرع من السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية هي:
س :1ما خطوات تعليم موضوع التصحر باستراتيجية خرائط التفكير لطالبات الصف الثالث المتوسط؟
س .8ما خطوات تعليم موضوع أشكال سطح األرض باستراتيجية خرائط التفكير لطالبات الصف الثالث المتوسط؟
س .3ما خطوات تعليم موضوع التلوث باستراتيجية خرائط التفكير لطالبات الصف الثالث المتوسط؟

أهداف البحث
هدف البحث الحالي التعرف على خطوات تعليم الجغرافيا باستراتيجية خرائط التفكير لطالبات الصف الثالث
المتوسط بالمملكة العربية السعودية.

أهمية البحث
تتضح أهمية البحث في التالي:
 .1مسايرة االتجاهات التربوية الحديثة التي تدعو إلى أهمية قيام المتعلم بدور إيجابي في الموقف التعليمي.
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 .8توجيه أنظار القائمين على تخطيط وتطوير المناهج إلى ضرورة تضمين موضوعات جغرافية في مناهج الدراسات
االجتماعية تساعد على استخدام أنواع خرائط التفكير المختلفة.
 .3استفادة معلمات الجغرافيا من خطوات استخدام استراتيجية خرائط التفكير في أثناء تعليم الجغرافيا لطالبات الصف
الثالث المتوسط.
 .3إتاحة المجال إلجراء العديد من البحوث والدراسات المستقبلية المرتبطة باستخدام خرائط التفكير؛ مما يسهم في
تطوير تعليم الدراسات االجتماعية -بصفة عامة -والجغرافيا بصفة خاصة في جميع المراحل التعليمية.

حدود البحث
 الحدود الموضوعية:
 اقتصر البحث على خرائط التفكير حسب تصنيف ( ) hyerle,1996والمكون من ثمان خرائط هي :خريطةالدائرة ،الفقاعة ،الفقاعة المزدوجة ،الشجرة ،التحليل/الدعامة ،التدفق ،التدفق المتعددة ،الجسر.
 الموضوعات الجغرافية التي تتناسب مع خرائط التفكير هي :التصحر ،أشكال سطح األرض ،التلوث. الحدود الزمانية والمكانية :طالبات الصف الثالث المتوسط بالمملكة العربية السعودية.

مصطلحات البحث
خرائط التفكير : Mind of Mapping
عرفها هيرل( :)hyerle,1996بأنها أدوات تعلم بصرية ،تتكون من ثمانية أشكال من الخرائط التخطيطية البصرية
كأدوات يستخدمها المعلم والمتعلم للتدريس والتعلم وقد صممت هذه الخرائط لمساعدة الطالب من مرحلة رياض
األطفال وحتى الثانوية.
وتعرفها الباحثتان إجرائيا ً بأنها :أدوات تعليمية مكونة من ثمانية أشكال متنوعة هي :خريطة الدائرة ،الفقاعة،
الفقاعة المزدوجة ،الشجرة ،التحليل/الدعامة ،التدفق ،التدفق المتعددة ،الجسر ،تم استخدامها في تعليم الموضوعات
الجغرافية (التصحر ،أشكال سطح األرض ،التلوث) ،في أثناء تعليم طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة جدة.

منهج البحث
تم استخدام المنهج الوصفي ،وهذا المنهج يعتمد على دراسة الواقع ،أو الظاهرة كما توجد في الواقع ،ويهتم بوصفها
وصفا ً دقيقاً ،ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو كمياً.

أداة البحث
تمثلت أداة البحث في إعداد دليل مقترح لتعليم الجغرافيا باستراتيجية خرائط التفكير لطالبات الصف الثالث
المتوسط وتكون مما يلي:
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 .1مقدمة الدليل:
اشتملت على تعريف باستراتيجية خرائط التفكير ،وأهمية استخدام هذه الخرائط في التعليم بصفة عامة وتعليم
الجغرافيا بصفة خاصة.
 .8محتوى الدليل:
اشتمل محتوى الدليل على معلومات عن الموضوعات الجغرافية التالية :التصحر ،أشكال سطح األرض،
التلوث ،وتم تناولها بأسلوب مناسب لطالبات الصف الثالث المتوسط.
 .3تخطيط الموضوعات الجغرافية وفق استراتيجية خرائط التفكير:
تم تحديد أهداف تعليمية لكل موضوع من الموضوعات الجغرافية ،ثم توضيح خطوات استخدام استراتيجية
خرائط التفكير ،مع وضع أنشطة تعليمية متنوعة قائمة على خرائط التفكير.

نتائج البحث
نتائج اإلجابة عن السؤال األول :ما خطوات تعليم موضوع التصحر باستراتيجية خرائط التفكير لطالبات الصف
الثالث المتوسط؟
لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثتان بتخطيط موضوع التصحر باستخدام خرائط التفكير على النحو التالي:

األهداف التعليمية:
 .1تعرف مفهوم التصحر من خالل خريطة التفكير الدائرة.
 .2تفرق بين مفهوم التصحر والصحراء.
 .3تقارن بين أسباب التصحر ونتائجه من خالل خريطة التفكير التدفق المتعدد.
 .4تقترح حلوالً لمشكلة التصحر.
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خطوات تعليم موضوع التصحر باستخدام استراتيجية خرائط التفكير
التهيئة:
-عرض عدد من الصور عن ظاهرة التصحر ،وفحصها للتوصل إلى مفهوم الظاهرة.

-عرض خريطة الدائرة التالية:

تحول األراضي
استغالل
غير منظم

التصحر

تراكم
األمالح

صحراء غير منتجة

 فحص الطالبات لمكونات الخريطة والتركيز عليها ،ثم المناقشة وإعادة صياغة المالحظات والتوصل إلىتعريف ظاهرة التصحر.
 -عرض الخريطة الفقاعية المزدوجة التالية:

تحول
األراضي
الخصبة
الرملية

ظاهرة
تحدث نتيجة
سوء
االستخدام
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األراضي
رملية

التصحر

انعدام
الغطاء
النباتي
تدريجيا

أرض
رملية ال
تصلح
للزراعة

الصحراء

نظام
بيئي

ندرة
النبات
ارتفاع
درجة
الحرارة
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 فحص الطالبات للخريطة السابقة الستنتاج العالقة ما بين التصحر والصحراء ،ثم تلخيص أوجه الشبهواالختالف بين التصحر والصحراء .وطرح بعض األسئلة إلثارة تفكيرهن مثل :ماذا يحدث لو انتشرت
مشكلة التصحر في كل أرجاء األرض؟ كيف ستكون الحياة بدون موارد طبيعية؟
عرض خريطة التدفق المتعدد:إذاً

بما أن

الزحف
الصحراوي

ارتفاع درجة
الحرارة ،وقلة
األمطار.

التصحر

الجفاف

نحت التربة

الرعي الجائر

انخفاض كثافة
الغطاء النباتي

قطع األشجار
بطريقة غير
قانونية

زيادة نسبة
ملوحة التربة

 فحص الطالبات لمكونات الخريطة بإتقان وطرح بعض األسئلة عليهن مثل :استنتجي األسباب المؤديةللتصحر مع توضيح النتائج المترتبة عليها؟ اقترحي نتائج أخرى للتصحر من وجهه نظرك غير المعروضة
أمامك في الخريطة؟ تعاوني مع زميالتك وصممي خريطة ذهنية عن أسباب التصحر؟
عرض خريطة التحليل /الدعامة التالية:الموضوع:

الجزء :

الفرع:

المعطيات/
الجفاف _ الرعي الجائر_ ارتفاع درجة الحرارة ،وقلة األمطار_ قطع
األشجار بطريقة غير قانونية.
المطلوب/
التصحر

 .1إقامة مصدات للرياح؛ لحماية التربة من النحت.
 .8إنشاء مدرجات على جوانب السفوح الجبلية والهضاب والتالل.
 .3إحاطة األراضي المعرضة لالنجراف بالمصدات من األشجار.
 .4حماية الغابات من خالل تنظيم عمليات القطع ،ومكافحة الحرائق.

 -مالحظة الطالبات للخريطة بدقة ،وإعطاء توقعات أخرى عن نتائج التصحر من وجهه نظرهن.
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-عرض الخريطة الفقاعية التالية:

نتائج
التصحر

التقويم
س /1ما هو دور الحكومات في التغلب على التصحر؟
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
التصحر.
 استكمال الطالبات الخريطة الفقاعية عن نتائج........................................................................................................................
...................................
س /2هل من املمكن أن يكون للتوسع العمراني دور في انتشار التصحر بالوطن العربي،
فسري ذلك؟
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................ ...................................
س /3صممي ( )logoتوعوي عن مخاطر التصحر وانشريه على حسابك عبر برامج التواصل
االجتماعي؟
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .....................
...........................................................................................................................................................
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نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني :ما خطوات تعليم موضوع أشكال سطح األرض التصحر باستراتيجية خرائط التفكير
لطالبات الصف الثالث المتوسط؟
لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثتان بتخطيط موضوع أشكال سطح األرض باستخدام خرائط التفكير على النحو
التالي:

األهداف التعليمية:
.1
.8
.3
.4
.5
.9

تعرف مفهوم أشكال سطح األرض.
تقارن بين أقسام أشكال سطح األرض.
تستنتج العوامل الخارجية التي تساعد على تشكيل سطح األرض.
تميز بين العوامل الداخلية التي تساعد على تشكيل سطح األرض.
تميز بين العوامل المؤثرة في تشكيل سطح األرض (الداخلية-الخارجية).
تعدد إرشادات السالمة الخاصة بحماية الفرد أثناء حدوث الزالزل.

خطوات تعليم موضوع أشكال سطح األرض باستخدام خرائط التفكير
التهيئة:
-عرض مقطع فيديو عن تضاريس سطح االرض:

https://www.youtube.com/watch?v=GuSKOK62WZA

 مشاهدة الفيديو واستنتاج عنوان الموضوع المراد دراسته.عرض الخريطة الدائرة التالية:أشكال طبوغرافية
ماء
مختلفة
أنهار

أشكال
سطح
األرض

يابس
جبال

 فحص الطالبات لمكونات الخريطة والتركيز عليها ،ثم المناقشة وإعادة صياغة المالحظات والتوصل إلى اسم الظاهرةوهي أشكال سطح األرض.
 -صياغة الطالبات لتعريف عن مفهوم أشكال سطح األرض باالستعانة بالكلمات الموجودة في الخريطة.
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-عرض الخريطة الفقاعية التالية:

التضاريس
على
اليابس

 كتابة الطالبات على الخريطة ألمثلة تضاريس اليابس في وطنها. طرح بعض األسئلة على الطالبات مثل :كيف تتنوع مظاهر السطح على اليابس ،وهل الهضبة والتل هما نفس المفهوم؟ماذا لو كانت األرض التي تعيشين عليها جميعها سهول؟ ثم مناقشتهن في إجاباتهن.
 -عرض خريطة الشجرية على الطالبات:

 -فحص الطالبات لمكونات الخريطة بإتقان ،والمقارنة بين أشكال المسطحات المائية.
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-عرض الخريطة الفقاعية المزدوجة التالية:

أقل عمقا
من المحيط

أكثر عمقا
من البحر
مياهه
مالحة

أقل جما
من المحيط

المحيطات

البحار

يطل على
القليل من
المدن
والدول

كبير
جدا
وواسع

يستخدم
لنقل السفن
والبضائع

يطل على
مدن ودول
كثيرة

 فحص الطالبات للخريطة السابقة وتلخيص أوجه الشبه واالختالف بين البحار والمحيطات. عرض الخريطة الشجرية التالية:عمليات تشكيل سطح األرض
العمليات الداخلية

العمليات الخارجية

البطيئة:

السريعة:

التجوية:

التعرية:

-االلتواءات

-البراكين

-كيميائية

-االنكسارات

-الزالزل

-ميكانيكية

النحتالنقل -اإلرساب

والصدوع

 -استنتاج الطالبات للعوامل التي تساعد في تشكيل سطح األرض الخارجية والداخلية.
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-عرض الخريطة الفقاعية المزدوجة التالية:

نحت

كيميائية

نقل
عمليات
تؤدي
لتكسر
الصخور

التجوية
ميكانيكية

التعرية

إرساب
تنحصر تفتيت
الصخور في
مكانها

تنقل
الصخور من
مكانها

استنتاج الطالبات للعالقة بين التجوية والتعرية.-عرض خريطة التدفق المتعدد:

إذا

بما أن
االنفجارات
البركانية
انزالقات في
طبقات القشرة
االرضية

ارتفاع درجة
حرارة باطن
االرض

تدمير المدن
وخراب المباني

الزالزل

حدوث شقوق
باألرض
ظهور الينابيع أو
اختفائها

 -فحص الطالبات لمكونات الخريطة ،ثم طرح السؤال التالي :اقترحي نتائج أخرى للزالزل؟

158

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

عرض خريطة التدفق التالية:أتجنب استعمال
المصاعد

أتصل على الرقم الخاص
للطوارئ

إذا كنت داخل المبنى
أقف بجانب الجدران
الصلبة

وإذا كنت بالسيارة أطفئ
المحرك

الهدوء

إذا كنت بالخارج
ابتعد عن خطوط
الكهرباء

 -مناقشة الطالبات في إرشادات السالمة الخاصة بحماية الفرد أثناء حدوث الزالزل.

نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث :ما خطوات تعليم التلوث للصف الثالث المتوسط باستخدام خرائط التفكير؟
لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثتان بتخطيط موضوع التلوث باستخدام خرائط التفكير على النحو التالي:
األهداف التعليمية:
 .1تعرف مفهوم التلوث.
 .8تقارن بين أنواع التلوث.
 .3تستنتج نتائج التلوث.
 .4تقترح حلوالً للمشكالت المرتبطة بأنواع التلوث.
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خطوات تعليم موضوع التلوث باستخدام خرائط التفكير
التهيئة:
 -عرض عدد من الصور ،وفحصها:

 طرح السؤال التالي على الطالبات :ماذا يترتب على عدم وجود عمال النظافة بمدينتك؟ -مناقشة الطالبات وإعادة صياغة المالحظات والتوصل إلى اسم الظاهرة وهي التلوث.

خلل بالنظام البيئي
ماء

مؤثر
داخلي

التلوث

مؤثر
خارجي
هواء

تربة

 فحص الطالبات لمكونات الخريطة والتركيز عليها ،ثم المناقشة وإعادة صياغة المالحظات والتوصل إلى اسم الظاهرةوهي التلوث.
 صياغة الطالبات لتعريف عن مفهوم التلوث باالستعانة بالكلمات الموجودة في الخريطة. -عرض الخريطة الفقاعية التالية:

أنواع
التلوث

 كتابة الطالبات على الخريطة ألمثلة أخرى عن أنواع التلوث. طرح السؤال التالي على الطالبات مثل :ماذا لو كانت األرض التي تعيشين عليها جميعها سهول؟ ثم مناقشتهن فيإجاباتهن.
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 عرض الخريطة الفقاعية المزدوجة التالية:يحدث
بالمسطحات
المائية

يضر
بالبيئة
واإلنسان

تلوث
الماء

يمكن حصره

يمكن يحدث
بسبب طبيعي
أو بشري

يحدث
بالجو

تلوث
الهواء
يسبب
أزمة
اقتصادية

ال يمكن
حصره

يحدث بسبب
العنصر
البشري

 فحص الطالبات للخريطة السابقة وتلخيص أوجه الشبه واالختالف بين تلوث الماء والهواء.عرض الخريطة الفقاعية المزدوجة التالية:يضر
بالبيئة
واإلنسان

يحدث بالجو

ال يمكن
حصره

تلوث
الهواء

يحدث بسبب
العنصر
البشري

يحدث
بالتربة

تلوث
التربة
يسبب
أزمة
اقتصادية

يمكن
حصره

يحدث
بسبب
بشري أو
طبيعي

 -فحص الطالبات للخريطة السابقة وتلخيص أوجه الشبه واالختالف بين تلوث الهواء والتربة.

161

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

 عرض الخريطة الجسرية التالية:.......................
.......................
.....................

مثل العالقة بين تلوث الهواء ومستوى الرؤية
مثل العالقة بين تلوث الماء والثروة السمكية
مثل العالقة بين تلوث التربة والتصحر

 طرح السؤال التالي :استنتجي العالقة بين أنواع التلوث من خالل الخريطة السابقة؟ مناقشة الطالبات في إجاباتهن وتصحيحها وتعزيز اإلجابات الصحيحة. -عرض خريطة التدفق المتعدد:

بما أن
إذا
عمليات االحتراق
والتشييد والتعدين
األدخنة المتصاعدة من
المركبات

زيادة األضرار االقتصادية
والسياحية والمادية

التلوث

التشوهات
كما يس ّبب
ّ
الخلقية لألجنة

التخلص من النفايات
النووية بطريقة غير
سليمة

انقراض لبعض أنواع
الحيوانات والنباتات

مصانع الكيميائيات
وتوليد الطاقة بالفحم

زيادة نسبة انتشار
االمراض

 فحص الطالبات لمكونات الخريطة ،ثم طرح بعض األسئلة مثل :استنتجي األسباب المؤدية للتلوث مع توضيح النتائجالمترتبة عليها؟ اقترحي نتائج أخرى للتلوث من وجهه نظرك غير المعروضة أمامك في الخريطة؟
 -مناقشة الطالبات في إجاباتهن.
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-عرض خريطة التحليل /الدعامة التالية:

الموضوع:

الفرع:

الجزء :
المعطيات/

جو ملوث بدخان المصااااانع-بحار مليئة بالقاذورات والمهمالت -تربة غير صااااالحة
للزراعة بسبب كمية الزيوت المستخدمة والمسكوبة على سطحها.
التلوث

المطلوب/
 .1المحافظة على الموارد المائية.
 .8التقليل من النفايات البالستيكية.
 .3وضع القوانين واألنظمة والسياسات للمساهمة في تقليل التلوث.
 .4معالجة المياه الملوثة.
 .5نزع النتروجين لمنع ترشيح النترات من التربة إلى المياه الجوفية.

 مالحظة الطالبات للخريطة بدقة ،وإعطاء توقعات أخرى عن نتائج التلوث من وجهه نظرهن. توجيه السؤال التالي إلى الطالبات :تخيلي العالم بدون ماء نظيف وال هواء نقي وال تربة صالحة للزراعة؟ -مناقشة الطالبات في إجاباتهن.

المراجع
المراجع العربية:
إبراهيم ،أمااني  ،أبو عالم ،رجاء والدرس ،عالء  .)8014(.فاعلية برنامج تدريبي قائم على خرائط التفكير في

تخفيف صااااااعوبااة التعبير الكتااابي لاادى تالميااذ الحلقااة اإلعااداديااة ،مجلااة العلوم التربويااة جااامعااة،
القاهرة.849-833 ،)8(7 .
أبو عيسى ،شيماء إبراهيم  .)8019(.أثر استراتيجية خرائط التفكير في تنمية التحصيل ومهارات ما وراء المعرفة

نحو مادة العلوم لتالميذ المرحلة االبتدائية .مجلة كلية التربية ،بورسعيد .596-543 ،)80( ،
البريسم ،منتهى ،شاكر ،هدى  .) 8019(.أثر استراتيجيتي خرائط التفكير وحدائق االفكار في مادة االدب

والنصوص في تحصيل طالبات الصف الخامس األدبي ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية
واإلنسانية .بابل.302-863،)85( ،
التتر ،سماح سالمة  .)8017(.أثر توظيف خرائط التفكير االلكتروني في تعديل التصورات الخطأ وتنمية مهارة
اتخاذ القرار لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة
اإلسالمية ،بغزة.
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تركي ،جاسم عبدالرحمن  .)8019(.فاعلية خرائط التفكير القائمة على الدمج في اكتساب مهارات التفكير العليا
لدى طلبة كلية التربية( .رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة القادسية ،الكويت.
جبر ،سعد  ،الحميدي ،إسماعيل  .) 8015(.أثر خرائط التفكير في تحصيل طلبة كلية التربية قسم اللغة العربية

في مادة العروض ،مجلة كلية التربية.844-831،)8( .
الجنابي ،أحالم حميد  .)8013(.فاعلية خرائط التفكير في التحصيل واالتجاه نحو الفيزياء لدى طالبات الصف

الخامس العلمي ،مجلة كلية التربية ،العراق.58-8،)12(3 ،
الحديبي ،خليفة حسن  .)8017(.إعداد برنامج مقترح قائم على خرائط التفكير االلكترونية لتنمية المفاهيم النحوية

ومهارات االعراب والكفاءة الذاتية .المجلة الدولية للبحوث التربوية في جامعة اإلمارات41.
(.4110438.)4
الحربي ،تهاني ،األنصاري ،نجالء  .)8012(.فاعلية توظيف استراتيجية خرائط التفكير المكاني والتحصيل
المعرفي في مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية لدى طالبات المستوى الثاني ثانوي في مدينة مكة
المكرمة ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية.133-115،)4( 87 ،
درويش ،عبد الفتاح  .)8011(.مهارات التفكير رؤية تربوية معاصرة .اإلمارات العربية المتحدة  :دار الكتاب
الجامعي.
السعداوي ،رانيا عبدالفتاح  .)8019(.أثر استراتيجية قائمة على خرائط التفكير في تدريس العلوم على التحصيل

وتنمية عادات العقل المنتجة لمارزانو لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،مجلة العلوم العربية ،المملكة العربية
السعودية.477-491 ،)4(8 ،
عبدالوهاب ،فاطمة محمد  .)8015(.فعالية استخدام خرائط التفكير في تحصيل الكيمياء وتنمية بعض مهارات
التفكير وعادات العقل لدى طالبات الصف الحادي عشر بسلطنة عمان( .رسالة ماجستير غير منشورة)
جامعة قابوس ،سلطنة عمان.
الفالح ،سلطانه عبدهللا  .)8015 (.فاعلية مقرر التدريس المتمايز في تنمية بعض عادات العقل لدى طالبات قسم
المناهج وطرق التدريس بكلية التربية .مجلة العلوم العربية ،المملكة العربية السعودية-876، )8(1،
.843
المطيري ،منى خالد  .)8016(.فاعلية تدريس األحياء باستخدام خرائط التفكير في تنمية المهارات المتضمنة

بالبعد الثالث لمارزانو والميل نحو المادة لدى طالبات الصف الثاني الثانوي ،مجلة الجمعية المصرية
للتربية العلمية ،مصر.137)16(،
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 فاعلية خرائط التفكير في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مقرر الكيمياء.)8012(.  أمير أحمد،موسى
، جامعة بابل.  مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية،ومهارات التفكير البصري
.189-115،)36(

 أثر استخدام استراتيجية خرائط التفكير في تنمية مهارات التفكير الناقد.)8015(.  أحمد عبدالهادي،نصار
وعمليات العلم بالعلوم لدى طالب الصف العاشر(رسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة اإلسالمية
. فلسطين،بغزة
. دار الميسرة: عمان. األردن. تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل.)8002(.  محمد بكر،نوفل
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الجريمة السياسية في الفقه االسالمي
Political crime in Islamic jurisprudence
إعداد الدكتور /خالد فايت حسب هللا عبد هللا
أستاذ القانون والمقارنة ،عميد كلية اإلمام الهادي ،جمهورية السودان

المستخلص:
تهدف الدراسة إلى بيان التكيف الفقهي للجريمة السياسية السيما ان هناك من يرى ان الفقه االسالمي ليس حظ في
السياسة و ادارة شئون الدولة و هو راي جانبه الصواب ،وبيان الفرق بينها وبين الجريمة العادية ،وشروطها
وعقوبتها ،وذلك وفق المنهج االستقرائي لمعرفة كيف عالج الفكر اإلسالمي الجريمة السياسية ،وقد توصل البحث إلى
نتائج وتوصيات ،و تتمثل النتائج في أن الفقه اإلسالمي نص على الجريمة السياسية وفرق بينها وبين الجريمة العادية
في وقت تعثر فيه الفقه الوضعي في فهم االطار المفاهيمي للجريمة السياسية و التكيف القانوني لها ،ووضع الفقه
االسالمي للجريمة السياسية شروط لتحققها ،مع بيان مخاطرها ،ومن التوصيات دراسة الجريمة السياسية في الفقه
االسالمي وفق المنهج المقارن في كليات العلوم السياسية و القانونية .
الكلمات المفتاحية :الجريمة ،السياسية ،الفقه االسالمي.

Political crime in Islamic jurisprudence

Abstract:
The study aims to demonstrate the doctrinal adaptation of political crime، and the
difference between it and ordinary crime، its conditions and its punishment، according to
the inductive approach to know how Islamic thought handled political crime، and the
research reached results and recommendations، and the results are that Islamic
jurisprudence provided for political crime and differentiated between them And between
ordinary crime at a time when positional jurisprudence faltered in understanding the
conceptual framework of political crime and its legal adaptation،
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And the Islamic jurisprudence of political crime set conditions for its realization، with a
statement of its risks، and among the recommendations is the study of political crime in
Islamic jurisprudence according to the established approach In political and legal science
faculties.

Key words: crime، politics، Islamic jurisprudence.

المقدمة:
الحمد هلل مالك الملك الذي يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء ،والصالة والسالم على خير خلقه محمد بن
عبدهللا صلى هللا عليه وسلم معلم البشرية الخير والعدل والمساواة بين الناس والذي لم يظلم احد.
بذل فقهاء الشريعة االسالمية جهدا واضحا في الوصول الى االطار المفاهيمي والتجريمي للجريمة السياسية ،وذلك
من خالل تسميتها ( البغي ) و بيان المدلول التعريفي لها و الشروط الخاصة بها واركانها و عقوبتها و الفرق بينها و
الجرائم االخرى التي قد تتداخل معها في بعض الشروط و الخصائص ،كما أن الجريمة السياسية تكتنفها جملة من
التعقيدات المتداخلة ،والتي تمثل في البعد االجتماعي والثقافي واالقتصادي مما يترتب عليه صعوبة التمييز بينها وبين
الجرائم األخرى.
أن الجريمة السياسية (البغي) من الجرائم التي ترتبط بنظام الحكم المتمثل في االعتداء على النظام السياسي بتغيره أو
تق ويضه أو االعتداء على النظام االجتماعي والحقوق والحريات الخاصة بالمواطنين ،ويشهد العالم العديد من
االضطرابات السياسية ،تهدف إلى تغيير النظام الحاكم أو تجميد الدستور،

ومقابل ذلك أما أن يواجه النظام الحاكم

ذلك بالعنف أو التفاوض أو التنازل ،وينظر النظام الحاكم إلى تلك المنظومة على أنها خطر على العباد والبالد مما
يؤدي إلى ازمة سياسية تتدهور معها المؤسسات االقتصادية والعلمية واالجتماعية ،و بما ان الجريمة السياسية تختلف
عن الجريمة العادية مما استوجب وضع قواعد ونصوص ضابطة لها تميز مرتكبيها عن غيرهم ،و يهدف البحث إلى
معرفة الجريمة السياسية من خالل التكييف الفقه اإلسالمي لها ،وتصويب وجهة نظر من يظن ان الفقه االسالمي ليس
له حظ في السياسه و ادارة الدولة و انما هو دين يتعلق بالعبادات و العقائد فقط  ،فهناك ثروة فقهية ثرة تعبر عن كيفية
التعامل مع الجريمة السياسية والمعارضة ،وفق شروط وضوابط مقاصد الشريعة اإلسالمية ،مما يبين أن الشريعة
اإلسالمية وضعت مصفوفة لمعالجة الجريمة السياسية قبل أن تحدث في ثوبها المعاصر عند فقهاء الغرب .

أسباب اختيار الموضوع:
تعتبر مواضيع السياسة من المواضيع التي يهتم ويشتغل بها الكثير ،وبما ان الخالف السياسي اخذا في االزدياد ،مع
القول بان االسالم ليس له حظ من ذلك اردنا من خالل هذا البحث تصويب وجهة نظر من يظن ان الفقه االسالمي
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ليس له حظ في السياسة و ادارة الدولة و انما هو دين يتعلق بالعبادات و العقائد فقط ،ان نوضح الجريمة السياسية من
خالل الفقه االسالمي.

أهداف البحث:
 /1بيان التكيف الفقه اإلسالمي للجريمة السياسية.
 /2بيان الفرق بين الجريمة السياسية والجريمة العادية.
 /3توضيح شروط الجريمة السياسية.

مشكلة البحث:
تتمثل المشكلة في-:
 كثرة النزاعات السياسية في الدول لغياب الحكم الراشد . مشكل المصطلح المفاهيمي للمجرم السياسي و الجريمة السياسية عند العامة والذين يمارسون السياسية. هناك من يرى أن الفقه اإلسالمي لم يستوعب الجانب السياسي و حصره في الجانب التعبدي.فالبحث يوضح كيف استوعب الفقه المصطلح السياسي ،وزاوج بين الجانب السياسي والدعوي والجانب التعبدي،
فالستقرار السياسي يمهد لالستقرار الدعوي و التعبدي.

منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج االستقرائي الذي يوظف التسلسل المنطقي للمادة و توفير المعلومة.

أسئلة البحث:
/1ما هي الجريمة السياسية في الفقه اإلسالمي؟
/2ما هي أركان الجريمة السياسية في الفقه اإلسالمي؟
/3ما هي شروط الجريمة السياسية في الفقه اإلسالمي؟
/4ما هو الفرق بين الجريمة السياسية والعادية في الفقه اإلسالمي؟
/5ما هي أسباب و الوقاية من الجريمة السياسية ؟
/7ما هي عقوبة الجريمة السياسية؟
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المبحث األول:
التعريف بالجريمة السياسية
المطلب االول تعريف الجريمة
الفرع األول :تعريف الجريمة في اللغة:
تأتي الجريمة في اللغة بعدة معاني ،تعبر عن مدلول واحد يتمثل في إتيان فعل مخالف للقيم االجتماعية أو الدينية أو
العرفية ،و عبر عن الجريمة بالذنب والمعصية ،والجريمة من جرم أو يجرم ،وجرم هو يجرمه ،فيقال أذنب أي
أجرم ،فهو مجرم ـ أي أرتكب جريمة.
وتأتي الجريمة بمعنى التعدي ،والكسب غير المشروع والمكروه واإلثم ،فهي مخالفة للحق والعدل والمساواة والعدول
عن الطريق المستقيم.

1

وقد عبر القرآن الكريم عن الجريمة في مواطن عدة ومن ذلك قوله تعالى-:
(أن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون).
وقال تعالى (....كذلك نجزي المجرمين).

2

3

وقال تعالى (أن المجرمين في ضالل وسعر).
وقال تعالى (يا قوم ال يجرمنكم شقاق .)....

4

5

وقال تعالى (ال يجرمنكم شئان قوم على إال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى).
وقال تعالى ( كلوا وتمتعوا قليالً انكم مجرمون).

6

7

فالجريمة هي انحراف عن قيم العدالة والمساواة ،وهي انحراف سلوكي يجعل فاعله يفقد بوصلة العدالة و المساواة كما
أنها تعبر عن الظلم و االخالل بالعدالة.

 -1القاموس المحيط ،الفيروز آبادي مؤسسة الحلبي القاهرة ص  88ـ لسان العرب ـ ابن منظور 9/1
2ـ سورة المطففين اآلية 99
3ـ سورة االعراف اآلية 04
4ـ سورة القمر اآلية 04
5ـ سورة هود اآلية 89

6ـ سورة المائدة اآلية 8

7ـ سورة المرسالت اآلية 04
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الفرع الثاني :تعريف الجريمة في االصطالح الفقهي
وافق فقهاء الشريعة االسالمية في تعريفهم للجريمة ما ذهب اليه اهل اللغة العربية ،اذ ان كل تعريفاتهم تدور حول
االثم و المخالفة و كل ما يترتب عليه من عقاب ،
و من هذه التعريفات:
 -عبارة إثبات فعل محرم معاقب على فعله ،أو ترك واجب معاقب على تركه.

1

 تشمل كل سلوك يخالف أوامر أو نواهي الشارع -هي محظورات شرعية زجر هللا تعالى عنها بحد أو تعزير.

2

فالجريمة خلل يصيب التفكير أو اإلحساس أو السلوك ينتج عنه سلوك غير سوي.
نجد ان الفقه اإلسالمي استوعب مفهوم الجريمة بحيث استجمع كل العناصر المفاهيمية للجريمة ،فالجريمة سلوك غير
سوي يتعلق باألفكار ،وسلوك مرضي يتعارض مع السلوك االجتماعي السوي سواء كان ذلك التعارض جزئي أو كلي
وفي عمومه يترتب عليه اثر سلبي .
الفرع الثالث :تعريف السياسة
اوال :تعريف السياسة في اللغة
السياسة في اللغة :مصدر ساس ،يسوس ،يقال ساس الوالي الرعية ،أمرهم ونهاءهم.
والسياسة هي :القيام على الشيء بما يصلحه ،فيقال :هو يسوس رعيته ،أو يسوس الدواب ،بمعنى أنه يقوم عليها
ويرعاها ،والوالي يسوس رعيته.
ويسوس األمر سياسة بمعنى دبره وقام به ،وسوسه للقوم ،أي جعلوه يسوسهم.

3

فالسياسة هي الرعاية والعناية فيما يصلح حال العباد والبالد في الحال والمال.
ثانيا :السياسة في االصطالح الفقهي
يجانب البعض الصواب في فصل السياسة عن الدين ،أو التصريح بأن الدين ليس مشمول أو معنى بالسياسة ،وإنما
يختص بالشعائر والعبادات وتهذيب السلوك،

1ـ الجريمة والعقوبة ـ محمد ابو زهرة ص 92
2ـ األحكام السلطانية ـ الماوردي ص 942

3ـ لسان العرب ـ ابن منظور ـ  099/2ـ اساس البالغة ـ الزمخشري ص  212ـ القاموس المحيط ـ الفيروز آبادي ـ 88/0
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لكن المطلع على الفقه اإلسالمي يجد أن الفقه اإلسالمي سبق القانون الوضعي في مسائل عديدة من بينها الجريمة
السياسية وأن لم يسمها بهذا المصطلح الحديث وإنما سماءها جريمة البغي والمتمثلة في الخروج على الحاكم ازاحته
من سدة الحكم ،كما أن مؤلفات الفقهاء اشتملت على مصطلح السياسة من خالل مؤلفات السياسة الشرعية ،ولذلك نجد
أن السياسة في الفقه اإلسالمي تختلف من حيث المفهوم و الممارسة و الشروط عن السياسة في الفقه الوضعي،
كما أن السياسة في الفقه اإلسالمي تختص بتحقيق مصالح ومقاصد الخالق في العباد والبالد ،وذلك من خالل إرشاد
العباد إلى ما يحقق سعادتهم في الدنيا واآلخرة وفق مقاصد الشارع ،و عرف الفقهاء السياسة باالتي :
 هي استصالح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى في الدنيا واآلخرة فهي من األنبياء والعامة ،في ظاهرهموباطنهم ومن السالطين والملوك على كل منهم في ظاهره وال غيره ،ومن العلماء ورثه األنبياء على الخاصة في
باطنهم ال غير.

1

 -السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ،وأن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي

2

 السياسة هي ما كان فعالً يكون معه الناس أقرب الى اإلصالح وأبعد من الفساد ،وأن لم يضعه الرسول صلى هللاعليه وسلم ،ولم ينزل به الوحي.

3

مما تقدم يتبين لنا المام الفقه اإلسالمي بمصطلح السياسة والذي يتفق مع المصطلح الوضعي في الشق األول بينما
يختلف مع الفقه الوضعي في الشق الثاني حيث أن مصطلح السياسة في الفقه اإلسالمي تميز باإلصالح لشئون العباد
في الدنيا واآلخرة بما يتوافق مع مقاصد الشارع الحكيم سواء كان ذلك اإلصالح في المعاش االقتصادي أو االجتماعي
أو السلوكي أو االعتقادي ،دون إفساد أو فساد في األرض.
و نجد أن القانون الوضعي اختزل مصطلح السياسة في إدارة الدولة والحكم في الحياة الدنيا فقط لتحقيق الرفاه
واالستمتاع الدنيوي فقط ،فالسياسة و العدالة والمساواة والحرية والسالم للشعب دون التفات للمال .ومقاصد الشارع،
بينما نجد ان مفهوم السياسة في الفقه اإلسالمي ذات بعد شمولي دنيوي واخروي للعباد والبالد ،فالسياسة وسيلة لعبادة
الواحد مالك الملك ،وليس وسيلة لالستماع الدنيوي فقط ،فالسياسية بهذا المفهوم تحمل معنى اإلصالح الروحي
واالقتصادي والسلوكي واالجتماعي الثقافي بما يتناغم مع مقاصد الشارع ،أن المفهوم العام للسياسة في الفقه الوضعي
ارتبط بنظام الحكم والحكام والمعارضة وإدارة الدولة ،وتقويض النظام ،و االعتداء على نظام الحكم أو على
أشخاص الحكم بوصف كونهم حكاماً ،أو قادة الفكر السياسي آلرائهم السياسية.

4

1ـ رد المختار ـ ابن عابدين 12 /0

2ـ البحر الرائق شرح كنزالدقائق ـ زين الدين 11/2
3ـ الطرق الحكيمة ابن قسم الجوزية ـ 18/1

4ـ الجريمة والعقوبة  /د.محمدأبوزهرة ص 128
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المطلب الثاني :تعريف جريمة البغي ( الجريمة السياسية ) في الفقه االسالمي:
الفرع األول :مفهوم البغي في اللغة.
يأتي البغي بعدة معاني في اللغة منها على سبيل المثال
البغي :يأتي بمعنى الطلب قال تعالى (ذلك ما كنا نبغي).

1

البغي :يقصد به التعدي والظلم واالستطالة على الناس قال تعالى( :قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
واإلثم والبغي بغير الحق) 2.وقال تعالى ( خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق)  3.أي يعنى على عليه
وظلمه واستعال وتسلط .فال ينبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب اذاهم ومنه الفئة الباغية ،أي الظالمة الخارجة عن
اإلمام.

4

يأتي البغي :بمعنى تجاوز الحد ،ومن ذلك قوله تعالى (فان بغت أحدائهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي).

5

مما تقدم تبين لنا أن البغي في اللغة هو طلب ما ليس بحق بغير حق .او طلب ما ال يحل وذلك الشتماله على الجور
والظلم ،وسمي البغاة بالبغاة لظلمهم.
وقد يكون البغي بالحق ،وهو طلب ما هو مشروع قال تعالي( :قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
واإلثم والبغي بغير الحق).

6

والبغي يأتي بمعنى الفساد واالعتداء والظلم.

7

الفرع الثاني :تعريف الجريمة السياسية كمركب اضافي في الفقه االسالمي:
ان المطلع على الفقه االسالمي يجده قد سبق التشريعات الوضعية في العديد من المسائل و القضايا و من بينها
الجريمة السياسية ،فهي كمصطلح عرفه الفقهاء و تنالوه بمصطلح و مسمى اخر و هو (جريمة البغي ) و المتمثلة في
الخروج على الحاكم ،و مجمل تعريفات فقهاء المذاهب االربعة تناولت مصطلح جريمة البغي،

1ـ سورة الكهف اآلية 40

2ـ سورة األعراف اآلية 22
3ـ سورة ص اآلية 99

4ـ صحيح ابن حبان 222/12
5ـ سورة الحجرات اآلية 9

6ـ سورة اإلعراف اآلية 22

7ـ القاموس المحيط ـ الفيروز آبادي  88/0ـ لسان العرب ـ ابن منظور 80/18
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وجاءت تعريفاتهم على النحو التالي-:
اوال /الحنفية:
البغي هو :الخروج عن طاعة امام الحق بغير حق 1.فان لم يكن هناك مبرر فال يعتبر بغي.
ثانيا /المالكية:
البغي هو :االمتناع عن طاعة االمام من يثبت امامته في غير معصية بمغالبته ولو تأويال.

2

ثالثا /الشافعية:
البغي :هم مسلحون مخالفون لألمام بالخروج عليه ،وترك االنقياد له أو منع حق هللا أو اآلدمي توجب عليهم بشروط
أن تكون لهم شوكة ويستندون إلى تأويل سائع وفهم مطاع.

3

رابعا /الحنابلة:
البغاة هم قوم من أهل الحق ،يخرجون عن قبضه االمام ولو غير عدل ،ويرون خلعه بتأويل سائغ ،ولهم شوكة وفيهم
منعة يحتاج من في كفهم إلى جميع الجيش.

4

من خالل التعريفات السابقة نجد ان مفهوم جريمة البغي ( الجريمة السياسية ) ال يختلف عن مصطلح البغي في اللغة و
الذي يعني الطلب و التعدي و التجاوز و طلب ما ليس بحق  .كما ان الجريمة السياسية تشمل كل اعتداء على نظام
الحكم سواء استهدف من خاللها الحاكم أو تقويض النظام الحاكم أو أي شخص سياسي بدافع سياسي ،أن إضافة
الجريمة إلى السياسية من باب تغليب الجانب السياسي مثل جريمة السرقة أو جريمة القتل ،حيث أن المعيار الغالب في
هذه الجريمة هو الجانب السياسي ولذلك وصفت بالجريمة السياسية ،والجريمة السياسية يمكن أن تقع بعنف أو بالرأي
أو الرسم أو كل وسائل التواصل االجتماعي أو كل ما يشكل جريمة سياسية ،كما أنها يمكن أن تكون من داخل الدولة
أو مدعومة خارجيا ً .
المبحث الثاني
أركان وشروط الجريمة السياسية
المطلب األول :أركان جريمة البغي (الجريمة السياسية):

1ـ رد المحتار ـ ابن عابدين  094/2ـ شرح فتح القدير  08/0ـ

2ـ الشرح الكبير ـ محمد الدسوقي  192/0ـ شرح الزرقاني ص 4
3ـ مغنى المحتاج ـ الرملي ـ 289/8

4ـ المغني ـ ألبن قداتة  144/8ـ كشاف القناع ـ البهوني ـ 110/0
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تتوافق اركان جريمة البغي مع أركان الجرائم األخرى ،من حيث األركان العامة التي يجب أن تتوافر في الجرائم
عموما ،إال انها تختلف من حيث الموضوع والخصوصية .
فالركن هو عماد إثبات الجريمة ،وهو الذي يشكل مالمح الجريمة ،فلكل جريمة أركان قد تتشابه مع أركان جريمة
أخرى ،ولكن هناك ما يميز أركان الجريمة عن غيرها من حيث الموضوع ،ولما كانت و تتمثل أركان جريمة البغي
(الجريمة السياسية) .في اآلتي:
الفرع االول /الركن الشرعي:
هو الركن الذي يمثل المسوغ الشرعي أو السند الشرعي على تجريم الفعل ،إذ يمثل هذا الركن المرجعية الشرعية
للجريمة ،ويقصد به التنصيص على أن هذا السلوك سلوك محرما ومجرما ،ويترتب على إتيانه أو االمتناع مخالفة
توجب العقوبة على المخالف ،ويعبر عن هذا الركن بقاعدة ال جريمة وال عقوبة إال بنص.

1

وقد نص القرآن الكريم على الركن الشرعي لجريمة البغي (الجريمة السياسية) قال تعالى( :وأن طائفتان من المؤمنين
اقتتلوا فاصلحوا بينهما ،فان بغت أحداهما على االخرة ،فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر هللا فان فات فاصلحوا
بينهما بالعدل واقسطوا أن هللا يحب المقسطين إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا هللا لعلكم ترحمون).

2

اآلية عبرت عن األخوة بين الطرفين المتقاتلتين واشاعت بينهم لفظ األخوة ،لما له من جوانب نفسية لتقريب وجهات
النظر والوصول إلى تسوية واصالح وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية ،فمن ثبت امامته وجب طاعته ،وعدم الخروج
عليه قال تعالى( :يائها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولى األمر منكم).

3

ف النزاع من خالل جريمة البغي (الجريمة السياسية) يتمثل في عدم طاعة امام الحق الذي ثبتت امامته ،فعدم الطاعة
بالخروج عليه يترتب عليه مساوي بالعباد والبالد ،ولذلك نجد أن قتال أهل البغي ليس مقصوداً لذاته ،إنما المقصود من
القتال رد أهل البغي إلى طاعة ولي األمر،ولذلك أوجبت اآلية محاورتهم ومناقشتهم وأقناعهم فأن أمكن ذلك بدون قتال
لم يجز قتالهم ،ألن الصلح هو المقصود 4.وأجمع الصحابة على قتال أهل البغاة إذا لم يستجيبوا لمناشدات الصلح.

5

قال الرسول صلى هللا عليه و سلم (من أعطي اماما ً صفقة يده وغرة فؤاده فيلطعه ما استطاع فأن جاء أخر ينازعه
فاضربوا عنق اآلخر ).

6

1ـ التشريع الجنائي اإلسالمي ـ الشهيد عبدالقادر عوده 119/1
2ـ سورة الحجرات اآليتان  9ـ 14
3ـ سورة النساء اآلية 29

4ـ المبسوط ـ السرصي ـ 198/9
5ـ المغني ـ ابن قداتة 140/8

6ـ صحيح مسلم اإلمارة  2009ـ النسائي ـ تحريم الدم 2920
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الفرع الثاني  /الركن المادي
يتمثل الركن المادي لجريمة البغي (الجريمة السياسية) في إثبات اتيان الفعل أو االمتناع ،فجريمة البغي (الجريمة
السياسية) مثل الجرائم األخرى ال تتحقق إال بوجود هذه األركان سواء كان ذلك من خالل مرحلة التفكير او التحفيز او
الشروع والتنفيذ ،ويتمثل الركن المادي في الخروج على االمام سواء بالفعل أو القول أو التحريض أو المظاهرات او
وسائل التواصل االجتماعي أو بالرسم أو أي وسيلة تدل على الخروج عليه وعدم طاعته ،و يترتب على ذلك الخروج
من فساد و معصية و اضطراب حياة الناس ومؤسسات الدولة ،وال سيما إذا كان اإلمام يأتمر بالكتاب والسنة.

1

إال أن الفقهاء لم يعتبروا الشتم أو سوء السلوك من جرائم البغي (الجريمة السياسية) وإنما يصنف من الجرائم العادية
أو جرائم القذف ،او من األلفاظ النابية ويشمل ذلك السباب من خالل وسائل االعالم والتواصل االجتماعي).

2

الفرع الثالث :الركن المعنوي
الركن المعنوي هو الذي يمثل القصد الجنائي با إلضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في مرتكبي جريمة البغي
(الجريمة السياسية) من اإلدراك واالختيار والعلم بالنتائج والمسئولية الكاملة ،و من خالل هذا الركن يتم التعرف ا
إذا ما كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية أو مقصودة أو غير مقصودة أو أنها كانت نتيجة لحادث عرضي ،إال أن
جريمة البغي (الجريمة السياسية) غالبا ما تصنف على انها من الجرائم العمدية المقصودة وذلك لم يكتنفها من ترتيب
وتجهيز وارادة والعلم النافي للجهالة أو اإلكراه.

3

نجد ان القصد الجنائي في جريمة البغي (الجريمة السياسية) مبني على تاويل او اجتهاد سائغ يهدف إلى عزل اإلمام
بالخروج عليه وعدم طاعته ،اما إذا كان االمر ليس كذلك مثل االحتجاج فتعتبر الجريمة جريمة عادية إذ الباعث ليس
عزل اإلمام.

1ـ األحكام السلطانية ـ الماوردي ص  24ـ الشرح الجنائي اإلسالمي ـ عبدالقادر عودة ـ  442ـ رد المحتار ـ ابن عابدين 024/2
2ـ األحكام السلطانية ص  42ـ المغني ـ ابن قدامة  111/8ـ شرح فتح القدير ـ  049/0ـ كشاف القناع 99/0
3ـ التشريع الجنائي ـ عبدالقادر عودة 494/1
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المطلب الثاني
شروط جريمة البغي:
تعتبر جريمة البغي (الجريمة السياسية) من الجرائم الخطيرة على العباد والبالد ،وذلك لما يترتب عليها من فوضى
وانتقام ،وتمزيق للنسيج االجتماعي وضعف الدولة ،ولذلك وضع الفقهاء من خالل التعريفات لجريمة البغي (الجريمة
السياسية) عدد من الشروط حتى ال تؤدي لتلك السوالب ،لجريمة البغي (الجريمة السياسية) شروط خاصة بها تميزها
عن بقية الجرائم األخرى وأن تداخلت معها في الشكل العام ،مثل التداخل مع جريمة قطاع الطرق واإلرهاب ،وقد
وضع الفقهاء عدة شروط لجريمة البغي (الجريمة السياسية) وذلك لما لها من خطورة على العباد و البالد ،ولكي ال
تستغل في ردع الخارجين على اإلمام ،ومن تلك الشروط:
 /1يجب ان يكون الخروج على االمام العادل بقصد خلعه ،او عدم طاعته ،مما يتطلب الوقوف مع اإلمام العادل في
وجه الخارجين.

1

/2أن يكون الخروج بتأويل سائغ ،وأن ال يكون ذلك التأويل في النصوص القطعية.
/3ان يكون الخارجين اصحاب قوة وشوكة مما يتحقق فيه الخروج مغالبة 2.مما يتطلب القوة لدفعهم ،فان كانوا قله ال
تصبح جريمة بغي (جريمة سياسية) وإنما هي جريمة عادية.

3

/4أن يكون للبغاة قائد مطاع ينقادون إليه ويأمرهم بعد طاعة اإلمام والخروج عليه.

4

/5أن يكون اإلمام مجمع عليه من قبل األمة ويشهد بالعدل ،وإال فال يكون أماماً ،وال يعتبر الخروج عليه بغياً.

5

1ـ رد المحتار ـ ابن عابدين  029/0ـ الشرح الجنائي ـ عبدالقادر عودة 449/9
2ـ المغني  142 /8ـ بدائع الصنائع ـ الكسائي  104/4ـ

3ـ الجريمة والعقوبة ـ أبو زهرة ص  120ـ نهاية المحتار ـ  098/2ـ كشاف القناع 94/0
4ـ حاشية ابن عابدين 149/2

5ـ كشف القناع  90/0ـ األحكام السلطانية الماوردي ص  04ـ الجريمة والعقوبة ـ ابو زهرة ص  121ـ شرح القدير  011/0ـ بدائع الصنائع ـ
للكسائي  104/4ـ مغني المحتاج 192/0
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المبحث الثالث
اسباب جريمة البغي وتميزها عن الجريمة العادية وعقوبتها
المطلب األول :اسباب الجريمة السياسية (البغي)
الجريمة السياسية انحراف عن السلوك العام المتمثل في وحدة األمة و رمزيتها والخروج على اإلمام ،إال أن هذه
الجريمة لها أسباب أهمها:
/1انحراف الحاكم عن العدل وظلمه وفساده وغشه للرعية.
/2فساد الوزراء وظلمهم للرعية.
/3فرض الضرائب والجبايات التي ترهق الرعية اقتصاديا.
/4عدم وضعف تقديم الخدمات للرعية.
/5صرف أموال الدولة دون ترشيد.
/6فساد الراعي والرعية.
/7تفشي ظاهرة الفساد والمحسوبية والقبلية والعنصرية والعصبية السياسية في الدولة.
 /8غياب الحكم الراشد المتمثل في اختيار القوي االمين.
/9عدم األخذ بقواعد العدل والمساواة والنزاهة والمحاسبة والشفافية.
/11الحكم بغير ما انزل هللا.
/11الفساد األخالقي والعقدي.
/12عدم احترام الدولة لآلراء المشروعة للرعية.
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المطلب الثاني:
الفرق بين الجريمة السياسية والعادية ونماذج للجريمة السياسية:
الفرع االول :ما يميز الجريمة السياسية عن العادية :أن الجريمة السياسية (البغي) تتميز عن الجريمة العادية على
الرغم من التداخل في بعض األشياء ،ومن تلك األشياء التي تتميز بها الجريمة السياسية.
اوال :ما يختص بالمجرم السياسي واالمتيازات تتعلق بالجريمة نفسها ،ونجد أن الفقه اإلسالمي ميز بين الجريمة
السياسية (البغي) والجريمة العادية ،وأن كانت الجريمة السياسية تشابه مع الجريمة العادية (جريمة الحرابة) إال أن كل
منهما يختلف عن االخر.
ثانيا :من حيث الهدف ،تختلف الجريمة السياسية عن الجريمة العادية فاألولى تستهدف الدولة ،بينما الثانية تستهدف
االشخاص العاديين .والباعث في كل منهما يختلف عن اآلخر ،فمن حيث الهدف نجد ان الجريمة العادية غالبا ً ما
يكون الهدف منها حصول الجاني على مصلحة شخصية ،سوء مادية أو معنوية خالفا ً لجريمة البغي (الجريمة
السياسية).
ثالثا :من حيث الوسيلة يتم استخدام القوة في كالهما ،اال ان في جريمة البغي تكون القوة أكبر حجما وكما ونوعا وعددا
بينما تختلف في الجريمة العادية.
رابعا  :من حيث طريقة بد الجريمة ،نجد أن جريمة البغي (الجريمة السياسية) تختلف عن الجريمة العادية حيث يبدأ
فيها بالحوار والصلح والحكم ،ألقناع الخارجين وردهم عن ما ذهبوا إليه ،ولذلك نستخدم في جريمة البغي (الجريمة
السياسية) كل وسيلة إلنهاء الصراع والحيلولة دون تطوره .كما أن جريمة البغي (الجريمة السياسية) تختلف عن
الجريمة العادية من حيث الشروط وأن كانا يلتقيان في األركان العامة.
خامسا :من حيث االثر الذي يترتب ،جريمة البغي (الجريمة السياسية) تختلف عن الجريمة العادية من حيث
الخطورة ،فنجد أن خطر جريمة البغي (الجريمة السياسية) يؤثر على السلوك االجتماعي واالقتصادي للعباد والدولة.
سادسا  :من حيث الباعث،

نجد ان بواعث جريمة البغي (الجريمة السياسية) يختلف عن بواعث الجريمة العادية،

ففي الجريمة السياسية يكون الهدف الحاكم وذلك من خالل الخروج عليه وعدم طاعته واالعتداء على أموال الدولة أو
اغتيال الرموز السياسية أو تغيير الدستور ،او االنفصال ،و الجاني في جريمة البغي (الجريمة السياسية) ال يسعى
لكسب شخصي ويمكن أن يكون لتحقيق مكاسب حزبية وا ًو شخصيه ليقال مناضل أو غيره من االسباب الشخصية،
خالفا ً للجريمة العادية يكون الباعث منها حصول الجاني على مصلحة شخصية ،او مادية أو معنوية خالفا ً لجريمة
البغي (الجريمة السياسية).
سابعا  :من حيث التعامل مع الفاعل ،نجد ان المجرم السياسي في الجريمة السياسية تختلف معاملته عن معاملة
المجرم في الجريمة العادية ،فاألول يتلقى معاملة خاصة تختلف ألنه مجرم غير عادي .
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ثامنا  :من حيث العفو والعقوبة تختلف الجريمة السياسية عن الجريمة العادية.
تاسعا  :من حيث االرتباط باآلراء و المعتقدات و االفكار ،نجد ان الجريمة السياسية مرتبطة باآلراء واألفكار
والمعتقدات وذلك من خالل الترويج لها .مما يجعلها تلتقي مع بعض الجرائم الحدية (القذف) .
عاشرا  :من حيث تصنيف المجرم ،يصنف المجرم السياسي بأنه عدوا للمجتمع والدولة بينما المجرم العادي عدوا
لألفراد و المجتمع .
احد عشر :من حيث ابدا الراي  ،ال يعتبر جريمة بغي كل رأي اذا لم يخرج عن النقد المباح أو الهادف،والذي ال يؤثر
على الدولة وتماسكها وانما يعتبر جريمة عادية ،،ويتحمل المجرم السياسي مسئولية جرمه بحسب تنوع الجريمة التي
يقترفها ،وقد تتطور الجريمة العادية إلى جريمة سياسية ،فمثالً جريمة اغتيال الرئيس جريمة عادية ،و لكن اذما ترتب
عليها من اضرار بالبالد و العباد يغلب فيها الجريمة السياسية ،ألن في مقتل الرئيس قد يكون وسيلة للخروج على
الحاكم ،وقد تتداخل األفعال اإلجرامية بين الجريمة العادية والجريمة السياسية ولتصنيف ذلك ينظر ألركان الجريمة
لتكيف الجريمة سياسية أم عادية ،أن تكيف الجريمة السياسية في الفقه اإلسالمي (جريمة البغي) يقوم على طبيعة
الحق المعتدي عليه ،فأي اعتداء على الدولة أو الرئيس و يشكل خطر على العباد والبالد او يزعزع او يعرض األمة
إلى الخطر فانه يصنف جريمة سياسية ،ولذلك أن الفقه اإلسالمي يستوعب الهدف من الجريمة وبواعثها وطبيعة الحق
المعتدي عليه.
الفرع الثاني :نماذج من جريمة البغي:
نجد أن جريمة البغي (الجريمة السياسية) حدثت في عهد الخلفاء الراشدين ابتدأ من عهد سيدنا ابوبكر وعمر وعثمان
وعلي رضي هللا عنهم.
سواء بعدم اطاعة اإلمام ابوبكر رضي هللا عنه في منع ركن من أركان اإلسالم الزكاة .ومقتل سيدنا عمر رضي هللا
عنه أن كان ينظر إليه من الجرائم العادية وكذلك مقتل الخليفة عثمان وعلي رضي هللا عنهم رغم انها استهدفت اإلمام
فاعتبرت جريمة فردية.

1

وهناك من يرى أن جريمة مقتل اإلمام يتحقق فيها معنى جريمة البغي (الجريمة السياسية) ألن في مقتل امام المسلمين
يتحقق خطر الجريمة على العباد والبالد وما يتبعها من فوضة.

2

 .1عبد القادر عودة  ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي1942،م ،ص141/1
2ـ ابن تيمية  ،السياسة الشرعية في إصالح الراعي الصالح ،9412 ،ص 40
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المطلب الثالث
عقوبة جريمة البغي (الجريمة السياسية):
نجد أن العقوبة الخاصة بجريمة البغي (الجريمة السياسية) تختلف عن العقوبات األخرى باعتبار أن هذه الجريمة لها
مقدمات قبول والوصول إلى العقوبة ،فنجد أن اآلية الكريمة دعت قبل القتال إلى الصلح والحوار والتحكيم والنقاش مع
البغاة ما كان لذلك سبيال وهذا الشرط ال ياتي في أي عقوبة للجرائم األخرى وذلك الختالف الجريمة من حيث
االختصاص والتكامل والموضوع ،فإذا أفضى الحوار الى الصلح كان هو المقصود .فال يجوز قتال أهل البغي قبل
الحوار ،فالصلح قد يدفع شر هؤالء ألن جلب المصلحة هو المراد من الصلح.

1

أما إذا تعنت البغاة ورفضوا الصلح فأن العقوبة التعزيرية تكون من قبل اإلمام المجتهد سواء كان ذلك بالقتل تعزيراً
أو الجلد.

2

وال يمنع اثناء الحوار أن تكون هناك مهادنة وموادعة معهم أن كان ذلك يفضي إلى حل المشكلة ويعيدهم إلى الطاعة.

3

أما قتال البغاة اختلف الفقهاء في ذلك ،و اشترط ان يكون هناك ما يبرره بعد الواسطة والصلح والحوار فإذا رفضوا
حينئذ يجب قتالهم وأن كان هناك من الفقهاء ال يقول بهذه الشروط.

4

أن الهدف من قتال البغاة في الجريمة السياسية ليس قتلهم واالنتصار عليهم وإنما الهدف ردهم لطاعة اإلمام ولذلك ال
يجري عليهم السبي وامتالك أموالهم وال يجهز على جريحهم وعدم حرق مساكنهم وال يقتل مريضهم أو جريحهم.

5

كما أنهم يتحملون مسئولية كل ضرر لحق األموال والدماء.

النتائج والتوصيات:
 /1عرفت الشريعة اإلسالمية الجريمة السياسية قبل القانون الوضعي ولذلك وضعت لها شروط خاصة بها وفرقت
بينها وبين الجريمة العادية.
 /2الجريمة السياسية تتفق مع الجرائم العادية من حيث الشكل واألركان إال انها تختلف عنها من حيث الشروط
وبعض الخصائص.
/3الجريمة السياسية لها خطر على الدولة واألمة واالقتصاد والمجتمع وعلى األفراد.
1ـ المبسط ـ السرخسي  194/14ـ المغني ألبن قدامة  148/8ـ كشاف القناع  149/4ـ أحكام السلطان ـ الماوردي ص  49ـ التشريع الجنائي ـ
عودة 449/9

2ـ األحكام السلطانية الماوردي ـ ص  49ـ المغني البن قدامة ـ  14/14ـ نهاية المحتاج ـ  244/4ـ بدائع الصنائع للكسائي 24/8
3ـ المهذب  919/9ـ حاشية ابن عابدين  214/2ـ المغني البن قدامة 142/8

4ـ المغني  148/8ـ المبسوط  102/14فتح القدير ـ  049/0ـ الكسائي  149/4ـ نهاية المحتاج  284/4ـ حاشية ابن عابدين 214/2
5ـ المغني  22/14ـ حاشية ابن عابدين  214/2ـ مغنى المحتاج 194/0

181

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

/4الجريمة السياسية تقع من جماعة متاؤلة ولهم شوكة هدفهم خلع اإلمام وعدم طاعته.
/5تسمى الجريمة السياسية في الفقه اإلسالمي بجريمة البغاة.
/6منح الفقه اإلسالمي للمجرم السياسي مجموعة من الحقوق قبل القتال وبعد القتال.
/7الجريمة السياسية في الفقه اإلسالمي سلوك يكون ضد الحاكم العادل أو الدولة بدافع سياسي.
/8كي تكون الجريمة سياسية (البغي) يجب أن يكون اإلمام تثبت امامته وعادالً.
/9جر يمة النقد والرأي المخالف ال تعتبر من الجرائم السياسية فليس لإلمام حصانة من ذلك .فالنقد باألمر بالمعروف
والنهي عن المنكر الموجه لإلمام ال يعتبر خروج على اإلمام وال يشكل جريمة سياسية.
 /12يظل البغاة المجرم السياسي في الفقه اإلسالمي مسلمون وال يحكم بردتهم اال اذا انكروا ما هو معلوم من الدين او
خالفوا النصوص القطعية .
 /13قبل قتال البغاة يجب الحوار والصلح ومناقشتهم.
/14المجرم السياسي له حقوق تختلف عن المجرم العادي.
/ 15تبين لنا من خالل دراسة الجريمة السياسية أن الفقه اإلسالمي عرف العمل السياسي دحضا لمن يظن ان االسالم
دين يقتصر على الجانب التعبدي .

التوصيات:
من خالل الدراسة يوصي الباحث باالتي-:
/1اوصي الجهات المختصة بإدراج الجريمة السياسية في المقررات الخاصة بتخصص الفقه المقارن.
 /2ضرورة العمل من الوقاية من الجرائم السياسية.
/3يوصي الباحث بدراسة األسباب المؤدية إلى الجريمة السياسية.
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دور التخطيط االستراتيجي للطوارئ في إدارة ازمة كوفيد  91في دولة قطر
The role of strategic contingency planning in managing the Coved 19 crisis in
Qatar.
اعداد الباحثة :سباء حسين علي صادق
طالبة ماجستير في اإلدارة العامة ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،دولة قطر.
Preparation researcher / Saba Hussein Ali Sadeq
A master's student in Public Administration, Doha Institute for Graduate Studies,
State of Qatar.

الملخص:
أزمة كوفيد 91-خلقت القيود االقتصادية واالجتماعية على العالم في سنة  0202حتى اصبح العالم محاط
بأزمة عالمية اقتصادية أوقفت جميع التعامالت المحلية والدولية ،وأوشكت بأن تصل الى حد اإلفالس في
بعض الدول ،ولعب التخطيط االستراتيجي المتبع من بعض الدول دور مهم وفعال في تخطي االزمة باقل
خسائر واضرار ،ودولة قطر من الدول التي حققت نجاحا في تخطي أزمة كورونا دون انهيار منظماتها
االقتصادية او الصحية او التعليمية التي تعد البنى األساسية لمجتمع صحي ،وهدفت الباحثة في هذه الدراسة
الى معرفة دور التخطيط االستراتيجي للطوارئ في دولة قطر في التعامل مع ازمة كوفيد ،91ولمعرفة
اإلجراءات والسياسات المتبعة للتعامل مع هذه االزمة ،وتكمن أهمية الدراسة في مساهمة نتائج الدراسة في
التراكم المعرفي حول التخطيط االستراتيجي ودورة في إدارة االزمات ،وتوصلت نتائج الدراسة بان دولة
قطر اثبتت جدارتها في ازمة كوفيد 91-نتيجة إدارة فعالة بين الدولة وجميع قطاعات الدولة ،واوصت
الباحثة في السعي تطوير البحوث والمختبرات في صناعة اللقاحات تحقيق االكتفاء الذاتي.
الكلمات المفتاحية :كوفيد ،91-التخطيط االستراتيجي ،إدارة المخاطر واألزمات ،الحظر الكلي ،الحظر
الجزئي التخطيط بالسيناريو.
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The role of strategic contingency planning in managing the Coved 19 crisis in
Qatar.
Preparation researcher / Saba Hussein Ali Sadeq
A master's student in Public Administration, Doha Institute for Graduate Studies,
State of Qatar.

Abstract:
The Coved-19 crisis created economic and social constraints on the world in 2020,
so that the world became surrounded by a global economic crisis that halted all
local and international transactions and even some countries where about reach
bankruptcy. Strategic planning in other countries played an important and
effective role to over come the crisis with the minimal casualties .
Qatar is one of the countries that has achieved impressive success in overcoming
the Corona crisis without the collapse of its economic, health and educational
organizations, which are the infrastructure of a healthy society. And this success is
due to the careful strategic planning in managing crises and risks that have built
the foundations required to maintain the health of all those who reside on its land.
The researcher aimed at this study to identify the role of the Strategic contingency
planning in Qatar in dealing with the Coved 19 crisis. And know the procedures
and policies used to deal with this crisis, and come up with results through the
recommendations provided by the study and provide a feedback for benefit and
learn from previous mistakes.
The importance of the study in the contribution of the study results in the
accumulation of knowledge about strategic planning and a cycle in crisis
management, and the results of the study found that the State of Qatar proved its
worth in the recent crisis of Coved-19 as a result of effective management between
the state and all sectors of the state and also the result of the study that the Qatari
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society have community responsibility and that it is the lowest country in the
world by the percentage of deaths as a result of Pharos Corona In contrast to its
population, the researcher recommended in the pursuit of research and laboratories
in the vaccine industry to achieve self-sufficiency, and raise awareness private
sectors to be risk informed and avoid them in the future and make all proactive
scenarios procedure in the event of another crisis with greater complications, and
finally recommended following the foundations of work and distance learning for
the benefit of society to reduce the cost against the high rates of transparency and
speed in dealing.

Keywords: Coved-19, Strategic Planning, Risk and Crisis Management, Total
Ban, Partial Ban Scenario Planning.
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 .9المقدمة:
في مقدمة عام  0202اضطرب العالم وشد أحزمته لمواجهة تداعيات ازمة كورونا التي بدأت في التفشي
والظهور ألول مرة في مدينة وهان الصينية بتاريخ  19ديسمبر ( 0291منظمة الصحة العالمية، )0202 ،
أزمة كورونا كانت وما زالت خطر يواجه العالم والتي والزال اللقاح لهذا الوباء مجهول الهوية ،وال تكمن
خطورة الوباء في حجم المرض الذي يصيب الشخص بقدر سرعه انتشاره وانتقاله بين افراد المجتمع،
وتجلت مبادئ دولة قطر في اهمية الحفاظ على المجتمع في مواجهه المرض بإدارة استراتيجية في ظل قيادة
رشيدة لحماية األشخاص ذو األمراض المزمنة ،وكبار السن ،واألطفال ،ومن هنا تطلبت جهود الدولة في
التدخل لفرض اإلجراءات والسياسات التي تنظم من سير العملية وفق اهداف رؤية دولة قطر  0212التي
ترتكز على مواطنين اصحاء بدنيا ونفسيا (رؤية قطر  ،)0222،لذلك تطلبت اإلجراءات االستراتيجية لدولة
قطر لعمل الحظر الجزئي ووضع حلول بديلة وسريعة لسير العملية التعليمية والوظيفية على مستوى دولة
قطر في التعليم والعمل عن بعد ،باإلضافة الى الولوج للحلول القاطعة في غلق المحالت التجارية وفرض
حضر التجول الجزئي رغم تضرر االقتصاد الكبير إال أن كانت صحة المواطنين في دولة قطر ذو األولوية
واألهمية القصوى.

 .1مشكلة الدراسة:
تلعب دولة قطر في لجنة إدارة المخاطر واألزمات دوراً المعا ً ونافذاً في تخطي األزمات والمخاطر بذكاء
وسالسة بين حل المشكلة وطمئنة المجتمع واالستفادة من الفرص عند حدوث األزمة ،وهذا ما أثبتته دولة
قطر في تخطي أزمة الحصار عام ( 0292مكتب االتصال الحكومي ،)0292 ،ويدل النجاح المبهر في
األزمات الى التخطيط االستراتيجي المتقن والكفؤ المتبع في دولة قطر ،وتكمن مشكلة الدراسة في التعرف
على ما هي االجراءات والسياسات المتبعة في إدارة ازمة كورونا ،وماهي المراحل التي مرت بها دولة قطر
في ادارة ازمة كوفيد  ،91وما هو دور التخطيط االستراتيجي للطوارئ في دولة قطر في التعامل مع ازمة
كوفيد 91؟
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 .3تساؤالت الدراسة:
استناداً الى التساؤل الرئيسي لمشكلة البحث ،يمكن التعبير عنها في محاولة اإلجابة على التساؤالت التالية:
ما هو دور التخطيط االستراتيجي للطوارئ في دولة قطر في التعامل مع ازمة كوفيد91؟
ما هو مدى تطبيق اإلدارة بالسيناريوهات في التعامل مع أزمة كوفيد 91؟
ما هي االجراءات والسياسات المتبعة في دولة قطر للتعامل مع ازمة كوفيد91؟
ما هي المراحل التي مرت بها دوله قطر خالل ازمة كوفيد 91؟
هل نجحت قطر في تخطي ازمة كوفيد  91في المرحلة األولى؟

 .4اهداف الدراسة:
-

معرفة دور التخطيط االستراتيجي للطوارئ في دولة قطر في التعامل مع ازمة كوفيد.91

-

معرفة االجراءات والسياسات المتبعة في دولة قطر للتعامل مع ازمة كوفيد.91

-

معرفة المراحل التي مرت بها دوله قطر خالل ازمة كوفيد .91

-

معرفة مدى تطبيق اإلدارة بالسيناريوهات في التعامل مع أزمة كوفيد .91

-

معرفة نتائج ادارة التخطيط االستراتيجي في دولة قطر في التعامل مع ازمة كوفيد.91

-

الخروج بنتائج في دولة قطر من خالل التوصيات التي ستقدمها الدراسة في عمل تغذية رجعة حول
ادارة االزمات في حال تكرارها بمستويات اعلى او أدنى في المستقبل.

 .5اهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة من الناحية األكاديمية العلمية في مساهمة نتائج الدراسة في التراكم العلمي حول
التخطيط االستراتيجي ودورة في إدارة األزمات نظراً لقلة الدراسات التي تتطرق لهذا الموضوع وخاصة في
دولة قطر ،ومن الناحية التطبيقية العملية ستسهم نتائج الدراسة في الحصول على تغذية راجعة في كيفية
إدارة االزمات في المستقبل بناء على التخطيط االستراتيجي المسهم في نجاح االزمة ام خفقانها من حيث
اسقاط الدراسة على دولة قطر في التعامل مع ازمة كوفيد.91

 .6منهجيه البحث:
يتبع البحث المنهج النوعي القائم على البعد النظري من خالل دراسة ظاهرة دور التخطيط االستراتيجي
للطوارئ في إدارة األزمات وإسقاط الدراسة على دولة قطر في التعامل مع ازمة كوفيد  ،91وهذا من خالل
مراجعة االدبيات المتعلقة بالموضوع .كما سوف نعتمد في البحث على بيانات وادبيات من الكتب المنشورات
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السابقة والتي تتمحور حول ظاهرة التخطيط االستراتيجي في التعامل مع ازمة كوفيد 91ألثراء وتدعيم
البحث بشكل علمي.

 حدود الدراسة:
 .9الحدود الزمانية :الفترة الزمنية بين سبتمبر  0202الى نوفمبر .0202
 .0الحدود المكانية :دولة قطر.
 .1الحدود الموضوعية :دراسة دور التخطيط االستراتيجي للطوارئ في دولة قطر في
تخطي ازمة كوفيد.91

 .7تنظيم الدراسة:
تتكون الدراسة من أربعة فصول ،حيث يضم الفصل االول اإلطار العام للدراسة ويشمل المقدمة ومشكلة
الدراسة وتساؤالت الدراسة وأهمية الدراسة وأهداف الدراسة ومنهجية البحث ،أما الفصل الثاني يتناول
اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة ،ويتناول الفصل الثالث تحليل الدراسات ومناقشة النتائج،
ويتناول الفصل الرابع االستنتاجات والتوصيات واالقتراحات للبحوث المستقبلية.

اإلطار النظري للدراسة
الباب االول :التخطيط االستراتيجي :المفاهيم واألهمية
المبحث االول :تعريف التخطيط االستراتيجي:
عرف هاري كوبر التخطيط االستتراتيجي بأنها الوسيلة التي تمكن المؤسسة في تحديد اتجاهها المستقبلية من
خالل دراستتتتتتة المتغيرات المحيطتة في بيئتهتا وتحليتل النتائج والخروج باستتتتتتتراتيجية متكاملة تحدد توجهها
المستقبلي (جمعه.)0290 ،
التخطيط االستتتتراتيجي يعد الطريقة التي من خاللها يمكن تحديد األهداف وصتتتنع القرارات التي تحقق رؤية
المؤستتتستتتة التي تطلع لتحقيقها ،أي تعد منظومة متكاملة تتضتتتمن من رستتتالة المنظمة وأهدافها وستتتياستتتاتها
المتبعة في تنفيذ ومتابعة االستراتيجية بما يتناسب مع إمكاناتها المتاحة وبيئاتها المتغيرة (الهاشم.)0222 ،
المبحث الثاني :اهمية التخطيط االستراتيجي:
التخطيط االستراتيجي ترتكز أهميته في قدرته على الربط الفعال بين المؤسسة وبيئتها المتغيرة بصورة تحقق
لها الرسالة التي تطمح لتحقيقها،
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وتكمن األسباب في وجود رابط فعال بين القادة وصناع االستراتيجية في أن التخطيط االستراتيجي المتقن
لبلوغ األهداف يحتم في اشراك أصحاب المصلحة بها ،وأيضا تكمن األهمية في أن التخطيط الجيد يسنح
للمؤسسات على فهم وضعها الحالي وتقييمه في سبيل الوصول ألهدافها التي غالبا ما تكون للمدى البعيد
(جمعه.)0290 ،
وتتلخص األهمية للتخطيط االستراتيجي في النقاط التالية:
 إعداد قيادات إدارية قائمة على التفكير المتكامل والشتتتامل في صتتتنع استتتتراتيجية متقنة وقابلة للتحقيقويوفر أهداف ورؤى حول مستقبل المؤسسة والعاملين بها ويحققها (المري.)0292 ،
-

يستتتتتتاهم في توفير إطار زمني للخطة التفصتتتتتتيلية تمكن من قياس نستتتتتتب األداء واالنجاز ،ويعطي
توقعات للمخاطر والفرص المستتتقبلية حول البيئات المتغيرة المتستتارعة لتجنب المخاطر والتصتتدي
لها واستغالل الفرص (الهاشم.)0222 ،

الباب الثاني :التخطيط االستراتيجي للطوارئ في دولة قطر في ظل أزمة كوفيد .91
المبحث االول :ظهور أزمة كوفيد  91في دولة قطر.
مع بداية تغلل الفايروس في الصين وبداية التفشي بها ،بدأت دولة قطر في التأهب واالستعداد لمواجهه
الفايروس من خالل ترقب المرض وقياس ابعاده للبدء في تهيئة البنية الصحية من خالل دراسة اإلمكانيات
والقدرة االستيعابية من كوادر وأجهزة طبية وأسرة متاحة ،وكانت االنطالقة في البدء بالثقافة الصحية حول
الجائحة من خالل بث الوعي للمجتمع حول الفايروس وطرق التعامل معه وكيفية التصدي له ،من خالل
منصات التواصل االجتماعي للجمهور بشكل عام وللشرائح التالية بشكل خاص المتمثلة باألطفال والبالغين،
وذو األمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي ،وللمسافرين والقادمين من السفر ،وبدأت أول خطواتها
في بدء الفحص للقادمين من الدول المشبوهة والتي أظهرت أول حالة إصابة مؤكدة لفيروس كورونا في قطر
بتاريخ  ،0291/0/02وتعود لمواطن قطري عاد من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية (وزارة
الصحه ،)0202،ومن ثم بدأت دولة قطر في المتابعة مع منظمة الصحة العالمية بأسس الشفافية حول
مستجداتها ومنهجها المتبع،
وأيضا ً في متابعة آخر المستجدات لفايروس كورونا من حيث خصائصه ومعايير التعامل معه ،والذي يسهم
في انتهاج سياسات أكثر تعمقا ً للبدء في مرحلة اإلعداد ،من خالل رسم آليات البدئ في عمل الفحوصات
للقادمين من السفر واآلليات المتتبعة في التعامل مع النتائج المؤكدة من خالل فحص المقربين للحالة
"المخالطين" ،وتوفير أماكن الحجر المناسبة حتى التأكد من خلوهم ،ومن هنا بدأ االنطالقة نحو التخطيط
االستراتيجي لدولة قطر من خالل التعاون لمكتب االتصال الحكومي المتمثل في اللجنة العليا إلدارة األزمات
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والكوارث ومع القطاعات ذو الشأن لمتابعة المستجدات وعلى رأسها وزارة الصحة العامة (مكتب االتصال
الحكومي.)0202 ،
المبحث الثاني :اإلجراءات والسياسات المتبعة في دولة قطر في التعامل مع أزمة كوفيد .91
مع ازدياد األعداد للحاالت المؤكدة في اإلصابة لفيروس كورونا ،بترأس من حضرة صاحب السمو أمير
البالد " تميم بن حمد" ،تم عقد المؤتمر األول بتاريخ  0202/1/91للجنة العليا إلدارة األزمات حول
مستجدات تطورات الفايروس لطمئنه الجمهور وإعالمهم لحزمة من القرارات التي تصب بمصلحتهم( ،قناة
الجزيرة المباشرة ،)0202 ،ومن ثم توالت المؤتمرات الصحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا والتي
شملت عدة قرارات لعدد من القطاعات ،وتوجيهات مستمرة للمجتمع حول اهمية االلتزام باإلجراءات
االحترازية والوقائية ،للدرء من الفايروس بقدر اإلمكان ،وعقدت المؤتمرات على الشكل التالي (مكتب
االتصال الحكومي:)0202 ،
المؤتمرات

اهم القرارات التي وردت فيها

الصحفية
-

إيقاف جميع الرحالت القادمة لدولة قطر باستثناء رحالت الشحن الجوي
والترانزيت وجميع القطريين المتواجدين في الخارج.

0202-1-91

-

إيقاف جميع خدمات المواصالت العامة.

-

البدء بتطبيق العمل عن بعد للفئات الخاصة والتي تشمل كبار السن،
والحوامل ،وذو األمراض المزمنة.

-

البدء بمباشرة التعليم عن بعد.

-

توجيه قرارات للقطاع االقتصادي بدعمهم وتعويضهم من تأجيل االقساط،
واعفاء من الرسوم الخاصة بالكهرباء والماء والجمارك لمدة ستة أشهر.

-

إغالق جزء من المنطقة الصناعية الكتشاف حاالت بين العمال من شارع رقم
 9حتى  ،10دون الضرر بحقوق أي من العمالة إجراء توقف العمل.

0202-1-92

0202-1-92

-

إغالق محالت التجزئة ومراكز التسوق متضمنة فروع البنوك المتواجدة بها
ما عدا المواد الغذائية والصيدلية.

-

إيقاف الصالونات النسائية والرجالية متضمنة خدمات المنازل.

-

إيقاف جميع أنشطة األندية الصحية بما يتضمن المتواجدة في الفنادق.

-

إقرار تطبيق العمل بالبعد بنسبة  %22من موظفين قطاع العام.

-

الشروع بالبدء في إنشاء مصانع لتحقيق االكتفاء الذاتي لبعض المواد
األساسية.
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0202-1-09

0202-1-02

-

-

فتح باب التطوع للمؤسسات واالفراد للدعم اللوجستي والطبي.

-

نشر الدوريات لضبط مخالفين القرارات.

-

توزيع نقاط تفتيش في مختلف المناطق.

-

تخصيص خط ساخن للتبليغ عن أي مخالفات ترصد.

إنشاء وحدات متنقلة للفحص للمنطقة الصناعية ،للتأكد من سالمة المنطقة من
الفايروس.

-

إنشاء مرافق صحية بطاقة استيعابية  2221سرير للحاالت الخفيفة.

-

تأجيل القروض والفوائد للقطاعات المتضررة لمدة ستة أشهر ،وتسهيل إجراءات
تحويل األموال لفئة العمال.

-

تحقيق المسئولية المجتمعية الدولية بتوفير الشحنات الطبية لمكافحة الفايروس
لألشقاء الفلسطينيين.

0202-1-02

-

التأكيد على المواد الموجودة في قانون دولة قطر لألمراض المعدية ،ومخالفة
كل من يخل بها بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات مع غرامة ال تزيد عن
 022ألف أو إحدى من تلك العقوبتين.

-

إغالق تام لجميع المقاهي ومراكز دعم التعليم ومحالت تجهيز االفراح
وأكشاك اصالح األحذية والساعات ،بينما الباقين يتم عملهم من  2صباحا ً حتى
 2مسا ًء.

0202-2-9

-

التمديد لقرار تقليص اعداد الموظفين بالقطاع العام ،وتعميم القرار نفسه على
القطاع الخاص ،مع تحديد ساعات العمل للمباشرين للعمل بمعدل ست
ساعات ،مع إقرار عقد االجتماعات عن بعد وفي حال تعذر الظروف ال
تتجاوز االجتماعات  1أشخاص مع مراعات اإلجراءات االحترازية.

-

إيقاف الخدمات المنزلية لشركات النظافة والوقاية.

-

خفض القدرة االستيعابية في المواصالت الى النصف للعمالة مع االلتزام
باإلجراءات االحترازية.

0202-2-1

-

0202-2-02

-

التأكيد على إيقاف جميع األنشطة التجارية بما يشمل يوم الجمعة والسبت بما
يستثنى المواد الغذائية والصيدلية ،وشركات االتصال والصيانة ومحطات
البترول والمصانع.
البدء باالفتتاح التدريجي للمنطقة الصناعية من خالل الشارع األول والثاني،
مع االستمرار على حمالت التفتيش للمناطق األخرى.

0202-2-12
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-

0202-1-2

االستمرار بالعمل في اإلجراءات السابقة من التقصي المبكر للحاالت وفحص

0202-1-92

المخالطين وعزل المصابين ،مع زيادة الطاقة االستيعابية المخبرية للكشف عن

0202-1-02

الحاالت.

0202-2-2

بدء االعداد لعملية رفع القيود من خالل أربع مراحل.

في تاريخ  ،0202-2-2وبعد دراسة نماذج عدة لدول نجحت في فك القيود منها المانيا ونيوزيلندا وكوريا
الجنوبية وايرلندا ،تم اإلعالن عن خطة االعداد لعملية رفع القيود من قبل اللجنة العليا إلدارة االزمات من
خالل أربع مراحل ،ويتم انتهاج مبدأ االنتقال من مرحلة إلى مرحلة بناء على نتائج  1مؤشرات أداء
موضوعه ومن أهمها مؤشر العدد التكاثري الذي يقوم على قياس قدرة كل شخص مصاب في نقل العدوى
وكلما قلت االعداد سهم في نجاح المؤشر واالنتقال للمرحلة التالية دون تأجيل ،مع الحزم في إجراءات
تطبيق احتراز للمتابعة وتحسين العملية الرقابية ،واهم ما جاء فيها (اللجنة العليا إلدارة االزمات:)0202 ،
المرحلة األولى ( :)0202/2/91السماح بالسفر للحاالت الضرورية مع إخضاعهم للحجر الصحي عند
العودة ،والفتح الجزئي لعدد من المساجد ومراكز التسوق بقدرة استيعابية تصل الى  ،%12ومباشرة %02
من الموظفين أعمالهم.
المرحلة الثانية ( :)0202/2/9افتتاح جميع مراكز التسوق بساعات محددة وبسعة محددة ،وافتتاح المطاعم
بسعة منخفضة والسماح بالتجمعات بحدود  92اشخاص ،مع إبقاء المساجد في طور االفتتاح الجزئي،
مباشرة  %12من الموظفين أعمالهم.
المرحلة الثالثة ( :)0202/2/9السماح بقدوم الرحالت من الدول منخفضة الخطورة لذوي األولوية من
حاملي اإلقامة ،والسماح بتجمعات ال تزيد عن  22شخصاً ،وافتتاح عدد أكبر من المساجد ألداء صالة
الجمعة يصل الى  12مسجدا ،واالفتتاح الكامل لجميع مراكز التسوق بسعة محدودة وساعات عمل محددة،
مباشرة  %22من الموظفين أعمالهم.
المرحلة الرابعة ( :)0202/1/9توسعة نطاق الرحالت القادمة ،واستكمال افتتاح المساجد المتبقية ألداء
صالة الجمعة ،وفتح المسارح ودور السينما واالفتتاح الكامل لمراكز التسوق مع استكمال افتتاح المطاعم
بالشكل التدريجي ،والسماح بإقامة حفالت الزفاف ،مباشرة  %922من الموظفين أعمالهم (قناة الجزيرة
المباشرة)0202 ،
االستكمال على العمل بالمرحلة الرابعة قائمة حتى اليوم شهر نوفمبر..1212/
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المبحث الثالث :دور التخطيط االستراتيجي للطوارئ في دولة قطر في التعامل مع ازمة كوفيد.91 -
نجحت دول قطر بصورة مقتدرة في إدارة أزمة كوفيد  ،91وذلك عن طريق االعداد واالستعداد لمواجهه
األزمة الطارئة من خالل تحقيق التكامل بين االبعاد الصحية واالقتصادية واالجتماعية ،والتي هي االبعاد
األساسية للركائز واالهداف االستراتيجية الموضوعة عند البدء في إدارة ازمة الطوارئ الزمة كوفيد91 -
من خالل التوازن بين المخاطر الصحية والمنافع االقتصادية واالجتماعية.
عكست تلك األدوار االستراتيجية لدولة قطر في الحفاظ على القطاع الصحي من االنهيار ،والذي اثبت
متانته وقوته وقدرته في التعامل مع ازمة كورونا من حيث الخبرات والكوادر الموجودة فيه والمؤسسات
المعدة باالحتياجات الالزمة للتعامل مع مختلف الحاالت سواء الخطرة أم الخفيفة ،من خالل اعداد خطط
للمنشآت لمواجهة الفيروس كخطوة استباقية في حال تقدم الحاالت من خالل تقديم العالجات المناسبة وتتبع
المخالطين وتقوية الثقافة الصحية ،وأيضا بالمساهمة من خالل التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في
تشجيع الصناعة المحلية بتوفير المعقمات وأدوات التطهير وأجهزة التنفس الصناعي للحفاظ على المخزون
الطبي والمساهمة في مساعدة الدول الشقيقة ،باإلضافة الى تقديم الدعم المالي والمادي لمنظمة الصحة
العالمية للتعاون في انتاج اللقاح ،وتوفير أماكن العزل والحجر للمصابين والمخالطين ،وكل تلك الجهود
كانت قادرة في تحقيق أداء جيد في انخفاض اعداد الوفيات مقارنة بدول العالم بحيث بلغت دولة قطر بأقل
النسب عالميا في معدل الوفيات لمرض كوفيد 91-بمعدل  %2.92أي  912شخص لكل مليون وترجح
األسباب لدور اإلدارة االستراتيجية الفاعلة التي بنيت على أسس مدروسة من حيث معدل الفحوصات التي
يتم اجراؤها كإجراءات استباقية بمعدل واحد مقابل  1اشخاص (مهدي.)0202 ،
المصدر:وزارة الصحة العامة

توضح الصورة الخطة االستباقية المتبعه من وزارة الصحة في االعداد الستقبال الحاالت بحسب تفاقمها من
حيث زيادة الكوادر الطبية واألسرة ،الخط األول يوضح المستشفيات التي على الواجهه لمواجهه الفايروس
وفي حال تقدم الحاالت أكثر يتم االنتقال الى الخط الثاني ،ومن ثم اذا استدعت الحالة الى الخط الثالث.
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ومن خالل البعد االقتصادي ساهمت اإلدارة االستراتيجية بدولة قطر في الحفاظ على المؤسسات والقطاعات
المختلفة من االنهيار من خالل توفير الدعم بمبلغ  21مليار دوالر ،من خالل تخصيصه لمعالجة الفجوات
التي تتأثر باألزمة من عماله ومستهلكين ومستثمرين وقطاع االعمال والمجتمع بشكل أعم ،وذلك من خالل
اعفاء السلع الغذائية والدوائية من الرسوم الجمركية لمدة سته أشهر ،وتشجيع البنوك لتأجيل أقساط القطاع
الخاص ،وتأجيل أقساط المقترضين من قبل بنك قطر للتنمية ،وتوجيه الصناديق الحكومية باالستثمار في
سوق بورصة قطر بمبلغ  0.2مليار دوالر ،باإلضافة الى إعفاء من الرسوم التي تجهدهم من ضرائب
وكهرباء وماء وجمارك ،وكل تلك الخطط واالدوار ساهمت كثيرا في اإلصالحات منها معالجة فقدان
السيولة وعدم تأثر المستهلكين باألسعار النهائية للمنتجات ،وأيضا في استالم العمالة لرواتبهم الشهرية بشكل

طبيعي ،وكسب المستثمرين في البورصة من خالل اعطائهم الثقة بسوق األسهم القطري ومن جانب آخر
الذكاء االستراتيجي بتعويض النفقات باالستثمار الرأسمالي للصناديق الحكومية ،واثبت االقتصاد القطري
قوته ومتانته وقدرته على التكيف ومواجهه االزمات وذلك من خالل بعدة عن النمو السلبي والركود
(مراد.)0202،
المصدر:المجموعة لألوراق المالية
توضح الصورة اعالة أداء سوق قطر في البورصة مقارنة بدول الخليج في ظل تأثير أزمة كوفيد ،91-بحيث
اثبتت جدارتها بالتراجع البسيط مقارنة بمثيالتها من دول الخليج بنسبة  ،1.1ثم تلتها المملكة العربية
السعودية  %2.1ومن ثم دبي الذي تراجع بنسبة كبيرة بنسبة  ،%01.2ويرجع السبب لسياسة دولة قطر في
دعم سوق البورصة القطري بمبلغ  0.2مليار دوالر.
ولعبت اإلدارة االستراتيجية في دولة قطر من خالل االزمة في البعد االجتماعي بالمحافظة على العملية
التعليمية دون انقطاع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خالل إغالق جميع المدارس والجامعات
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الخاصة والحكومية ،واستحداث عملية التعليم عن بعد من خالل بوابة " Q-"learningوأيضا منصة مزيد
لمتابعة الدروس والواجبات بصورة سلسة مع توعية حول كيفية االستخدام لألهالي والطلبة،
لضمان حقوق الطلبة في انهاء عامهم الدراسي دون تعطل ،باإلضافة الى توفير أجهزة الحواسيب والموديم
الخاص باألنترنت للطلبة الذين ال تتوفر لهم اإلمكانيات لضمان سير العملية التعليمية للجميع ،باإلضافة الى
المتابعة من الطلبة الخارجيين من خالل التنسيق مع جامعاتهم الستكمال العملية التعليمية عن بعد (وزارة
التعليم والتعليم العالي ،)0202 ،باإلضافة الى الدور المهم في عمل األجهزة اإلدارية في ظل أزمة كوفيد91-
دون تعطل من خالل احتساب  %22من الموظفين للعمل عن بعد ،و %02منهم بمباشرة العمل مع توفير
التوعية حول اإلجراءات االحترازية والوقائية التي يجب أخذها بعين االعتبار باستثناء القطاعات العسكرية
واألمنية والصحية ،والتعاون مع شركات االتصال برفع الطاقة االستيعابية في اتصاالت االنترنت لتسهيل
العمليات للجميع دون تعطل أو تأخير(مكتب االتصال الحكومي.)0202،
المبحث الرابع :مدى تطبيق اإلدارة بالسيناريوهات في التعامل مع أزمه كوفيد.91 -
الشك بأن النجاح الذي قامت به دولة قطر للعديد من االبعاد ،يعود لتفهمها لدور اإلدارة بالسيناريوهات خالل
إدارة ازمة كوفيد 91 -والذي يسهم بشكل كبير في دراسة المؤثرات الداخلية والخارجية لكل بعد ،واالستعداد
للتوقعات الممكن حدوثها بأكثر من شكل وكيفية تجنبه ،وكانت اإلدارة بالسيناريوهات من خالل قياس
معدالت اإلصابات المتوقعة خالل المدة القادمة لالستعداد للعمل على إجراءات استباقية تمكن دولة قطر من
الحفاظ على منظوماتها من االنهيار ،ومن خالل اإلدارة االستراتيجية بنيت العديد من اآلليات منها رفع
القدرات االستيعابية للمستشفيات وتشديد القيود الخاصة بالتباعد االجتماعي ،باإلضافة بأن وزارة التعليم
والتعليم العالي أعلنت بوضع عدة نماذج وسيناريوهات في حال استمرار الوضع لالستعداد باستمرار العملية
التعليمية بدون انقطاع ،من خالل توفير منصات تعليم تتناسب للطلبة ووضع استراتيجيات عودة مدروسة
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سيتم طرحها بناء على عدد الحاالت التي سيم اإلعالن عنها (وزارة التعليم والتعليم العالي ،)0202 ،وال
سيما بان القطاع الصحي كان له الدور األكبر والمهم في رصد الحالت المتوقعة خالل فترات زمنية متباعدة
للتمكن من وضع االستراتيجيات المناسبة على مستوى الدولة والبدء في تنفيذ خطط فتح القيود بناء عليها،
ومن خالل الرسم اآلتي نشاهد:
المصدر :وزارة الصحة
يوضح الرسم سيناريوهات مختلفة من التشدد في التباعد االجتماعي ألعداد اإلصابات مقارنة بالحاالت
المتوقعة ،يمثل اللون األزرق الداكن الوضع القائم لدولة قطر مع تطبيق اإلجراءات الذي وضح بان نسبة
 %11الى  %22اجمالي اإلصابات الحالية رغم التباعد والتي تدل على الشروع في زيادة التباعد االجتماعي
لتحسين الوضع القائم ،بينما يمثل اللون البرتقالي اعداد الحاالت المرتفعة في حال عدم مباشرة اإلجراءات
الوقائية من التباعد االجتماعي واقفال المدارس ومراكز التسوق ،بينما اللون الرصاصي في حال كان التباعد
بنسبة  %02يوضح بان اعداد اإلصابات عالية وتحتاج لزيادة نسبة التباعد أكثر ،بينما اللون األصفر في حال
تضاعف نسبة التباعد بنسبة  %22وضحت بان نسبة اإلصابات التزال مرتفعة  ،بينما اللون األخضر
يوضح نسبة اعداد منخفضة جدا في حال كانت نسبة التباعد  ،%11ومن خالل نماذج السيناريوهات يمكن
بناء االستراتيجية المناسبة لنسبة التباعد المالئمة.

توضح الصورة سيناريو معد في تاريخ  ،0202-2-2يوضح عدد اإلصابات باللونين األزرق واالحمر،
اللون األحمر في حال عدم التدخل من خالل تطبيقات اإلجراءات االحترازية والوقائية وفرض القيود،
ستكون النتيجة ارتفاع عدد اإلصابات بفترة زمنية بسيطة بشكل كبير والتي تؤدي النهيار المنظومة الصحية،
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في المقابل اللون األزرق يوضح وضع قطر المتوقع من خالل السيناريو المعد في تمديد فترة اإلصابة بمقابل
اعداد اصابات بسيطة يمكن السيطرة عليها والتي شكلت فارق بنسبة  %22بالنسبة لعدم التدخل.

تحليل الدراسـات ومناقشة النتائج
مدى نجاح قطر في تخطي األزمة:
عدة بوادر اثبتت نجاح دولة قطر في الحفاظ على منظومتها الصحية واالقتصادية واالجتماعية من االنهيار
وهذا ما اثبته الواقع الحالي في االستمرار بالمنظومات بشكل طبيعي دون انهيار بفضل التخطيط
االستراتيجي المتقن ،باإلضافة الى إعطاء األهمية واالولية لجميع افراد وطبقات المجتمع من خالل تحقيق
التكامل المجتمعي بدءا من العمالة البسيطة حتى اإلدارات العليا في الدولة من خالل توفير الفحص المستمر
لتتبع الحاالت وعالجهم على أكمل وجهه ،وكما اشاد المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق األوسط
الدكتور احمد المنظري لجهود دولة قطر في مكافحة الفايروس من اللحظة األولى التي تم اعالن ظهور
المرض من تقوية في أنظمتها الصحية وتقييم الحاالت الواردة لها من المنافذ المختلفة للتعرف على الحاالت،
وأشاد بان دولة قطر تتمتع بنظام صحي قوي قادر على التعامل مع هذه الجائحة سواء من ناحية الخبرات أو
الكوادر البشرية أو توفر المؤسسات ذو قدرة على التعامل مع مختلف مستويات المرض سواء الحرجة أم
المتوسطة من خالل توفر االحتياجات الالزمة بها (شوقي.)0202 ،
التحديات التي واجهتها:
-

انتشار العمالة ذو ظروف ضيقة وغير صحية إلقبالها على كأس العالم لكرة القدم .0202

-

البنية االقتصادية واجهت صعوبات في الصمود لوال تدخل دولة قطر بدعم السوق القطري.

-

المقاومة من الشعب في تطبيق اإلجراءات والقيود بسالسة وخاصة في العملية التعليمية.

-

الفايروس مستجد وال يوجد به خلفية في كيفية التعامل معه ،وعدم توفر لقاح للقضاء عليه.

-

شح السوق من المعقمات والماسكات رغم مساعي الدولة في توفيرها.

-

صعوبة السيطرة على التجمعات العائلية الكبيرة التي يتمتع بها المجتمع القطري.

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات للبحوث المستقبلية
الخاتمة:
ال شك بان دول العالم شهدت نماذج عدة في نجاح منظوماتها في تخطي ازمة كوفيد ،91-ولكن دولة قطر
كانت من ضمن المتصدرين في النجاح من خالل احتوائها المرض باستراتيجية فذة ترجع لقيادة ذو بنية قوية
ورشيدة قادرة على احتواء األوضاع في ظروف وازمان قياسية صعبت دول كبيرة متقدمة من احتوائه.
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النتائج:
-

اقل الدول في العالم بنسبة الوفيات نتيجة فايروس كورونا مقابل عدد سكانها.

-

استمرار العملية التعليمية دون تعطل او توقف لجميع المستويات رغم االزمة.

-

اثبتت دولة قطر قوتها وصالبتها في الصمود أمام االزمات.

-

االقتصاد القطري لم يصل لمرحلة الركود او النمو السلبي.

-

إدارة استراتيجية فعالة بين الدولة وجميع قطاعات الدولة خلق مسئولية مجتمعية للجميع.

-

على المدى البعيد انتهاج الوظائف والتعليم عن بعد سيسهم في إضفاء المرونة والكفاءة وتقليل
نفقات التي بدورها ستسهم في اإلصالحات اإلدارية.

التوصيات:
-

العمل على إجراءات سيناريوهات استباقية في حال ظهور ازمة أخرى بمضاعفات أكبر.

-

االستمرار في التوجه االلكتروني لجميع القطاعات والتي تسهم بخلق شفافية عالية وثقة وسرعه
انجاز معامالت وخفض نفقات.

-

السعي في تطوير البحوث والمختبرات في صناعة اللقاحات وتحقيق االكتفاء وسوق قطري قوي.

-

التوجه في تثقيف القطاعات الخاصة حول دراسة المخاطر والبيئات الداخلية والخارجية لتتمكن من
تجنبها دون ارهاق الدولة في التدخل.

المقترحات للبحوث المستقبلية:
-

تأثيرات كوفيد  91-على قطاعات االقتصاد المختلفة في دولة قطر وطرق معالجتها مستقبالً.

-

الدور االستراتيجي لوزارة الصحة العامة في الحفاظ على المنظومة الصحية في ظل ازمة كوفيد-
91

-

الدور االستراتيجي لوزارة التعليم في االستجابة السريعة الزمة كوفيد 91-من خالل استمرار
العملية التعليمية.

-

مدى نجاح دولة قطر في القطاع االقتصادي واالجتماعي والصحي في ظل ازمة كوفيد.91-

المـــــــــــراجع:
اللجنة العليا إلدارة االزمات .)0202( .الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة في قطر جراء كوفيد.91-
دولة قطر .تم االسترجاع من الرابط التالي:
https://2u.pw/U7KTA
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المري ،حمد ( .)0292التخطيط االستراتيجي ودورة في ادارة االزمات .دراسة حالة عينة من البنوك
التجارية القطرية 0290 -0222م( .رسالة دكتوراة غير منشورة) .جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا في
السودان .تم االسترجاع من الرابط التالي:
https://2u.pw/IAZSo
الهاشم ،ليلى ( .)0222واقع اإلدارة االستراتيجية في األجهزة الحكومية السعودية( .رسالة الماجستير غير
منشورة) .جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.
جمعه ،السيد ( .)0290التخطيط اإلستراتيجي للتعليم الجامعي :المفهوم واألهداف والعمليات .مجلة كلية
التربية جامعة قناة السويس .02-9،)1(1 ،متاح على الرابط التالي:
https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/2114
حكومة دولة قطر .)0202( .فيروس كورونا  .0291مدى للنفاذ الرقمي .تم االسترجاع من الرابط التالي:
https://2u.pw/iwsUz
رؤية قطر الوطنية  .0212األمانة العامة للتخطيط التنموي .)0222( .التنمية البشتترية  .0222تم االستتترجاع
من الرابط التالي:
https://www.diwan.gov.qa/about-qatar/qatar-national-vision-2030?sc_lang=ar-QA
قناة الجزيرة المباشرة .)0202/1/91( .مؤتمر صحفي للجنة العليا إلدارة األزمات في قطر بشأن فيروس
كورونا[ .ملف فيديو] .تم االسترجاع من الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=VMvWEh1GCcY
مراد ،عماد ( .)0202اقتصاديون يثمنون الحزمة المالية القطرية لمواجهة كورونا .شبكة الجزيرة اإلعالمية.
تم االسترجاع من:
https://2u.pw/yvmyw
مكتب االتصال الحكومي .)0202( .الغرفة االعالمية .قطر .تم االسترجاع من الرابط التالي:
/https://www.gco.gov.qa/ar/briefing-room
مكتب االتصال الحكومي .)0202( .االكتفاء الذاتي .قطر .تم االسترجاع من الرابط التالي:
/https://www.gco.gov.qa/ar/self-sufficiency
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منظمة الصحة العالمية .)0202( .فيروس كورونا (كوفيد.) 91-تم االسترجاع من الرابط التالي:
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
مهدي ،شوقي ( .)0202قطر تعاملت باقتدار مع جائحة كورونا بفضل نظامها الصحي المثالي .جريدة
لوسيل .نتم االسترجاع من الرابط التالي:
https://2u.pw/pmR7n
وزارة التعليم والتعليم العالي .)0202( .جهود الوزارة تجاه كوفيد .91-قطر .مدى للنفاذ الرقمي .تم
االسترجاع من الرابط التالي:
https://www.edu.gov.qa/ar/Pages/Corona.aspx
وزارة الصحة العامة .)0202( ،تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض فيروس كورونا  .0291 -قطر.
مدى للنفاذ الرقمي .تم االسترجاع من الرابط التالي:
https://www.moph.gov.qa/arabic/mediacenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?Item
Id=83

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحثة /سباء حسين علي صادق ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر
العلمي(CC BY NC) .
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ما مدى تأثير االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة الناتجة عن تحول المصارف
التقليدية إلى العمل وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية على األداء المالي في المصارف اإلسالمية
الليبية
The extent to which illicit financial obligations and rights resulting from the shift of
traditional banks to operate in accordance with Islamic law controls affect the financial
performance of Libyan Islamic banks
إعداد
صالح الدين علي محمد البريكي

()1

طالب دكتوراة بقسم الشريعة واإلدارة أكاديمية الدراسات اإلسالمية جامعة مااليا ،ماليزيا
محاضر بكلية طرابلس للعلوم والتقنية ،ليبيا
Email: slahalbrike@gmail.com
د  /أحمد سفيان بن شيء عبد هللا

()2

محاضر بأكاديمية الدراسات اإلسالمية جامعة مااليا ،ماليزيا
Email: sufyan@um.edu.my

 -1طالب دكتوراة قسم الشريعة واإلدارة بأكاديمية الدراسات اإلسالمية جامعة مااليا بماليزيا حاليا ،عضو هيئة تدريس بكلية طرابلس
للعلوم والقنية ليبيا بدرجة محاضر .باحث في التمويل واالستثمار اإلسالمي.
 -2دكتوراه في اإلدارة والشريعة ،عضو هيئة تدريس بأكاديمية الدراسات اإلسالمية قسم الشريعة واإلدارة جامعة مااليا بماليزيا ،باحث
في التمويل واالستثمار اإلسالمي.
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المستخلص
إن عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية ستؤدي بال شك إلى نشوء حقوق والتزامات مالية مخالفة للشريعة اإلسالمية ،هذه
االلتزامات والحقوق تؤثر بشكل مباشر على األداء المالي للبنوك المتحولة للعمل وفق احكام الشريعة اإلسالمية ،ومن خالل
مراجعة الدراسات السابقة حول االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة الناتجة عن تحول المصارف التقليدية إلى العمل
وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألداء المالي في المصارف اإلسالمية نجدها ركزت على دراسة الصيرفة
اإلسالمية من نواحي مختلفة من حيث دراستها للصيرفة اإلسالمية ،وقدم العلماء العديد من األطر والمفاهيم المنظمة للعمل
المصرفي اإلسالمي ومناقشات مستفيضة حول الصيرفة اإلسالمية ،إال أن هذه الدراسات مازالت مجزأة وتسير في سياقات
متوازية تفتقر إلى دراسات شاملة تربط بين عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية وأداء المصارف .إن افتقار هذا النوع من
الدراسات يلقي العديد من األسئلة عن أهمية التحول نحو للصيرفة اإلسالمية وأثرها على أداء المصارف وعلى اقتصاد
الدولة بشكل عام.
لملء هذه الفجوة في األدب تسعى هذه الدراسة إلى تقديم تقييم شامل ومناقشة مستفيضة لدور االلتزامات والحقوق الناتجة
عن عملية التحول على األداء المالي للمصارف اإلسالمية .وعن دور االلتزامات والحقوق الناتجة عن التحول نحو الصيرفة
اإلسالمية على األداء المالي للمصارف الليبية والتي لم تدرس سابقا ً في سياق المصارف اإلسالمية.
إن أهمية تحديد ماهية الحقوق وااللتزامات الناتجة عن عملية التحول ،وتحدد أنواع هذه الحقوق وااللتزامات ومن ثم دراسة
أثرها على األداء المالي في القطاع المصرفي اإلسالمي في ليبيا يشكل أهمية خاصة بالنسبة لمجتمع الدراسة من خالل تقديم
التوصيات الالزمة لتخفيف األثار السلبية لاللتزامات والحقوق المالية غير المشروعة الناتجة عن عملية التحول على األداء
المالي في المصارف اإلسالمية الليبية.
الكلمات المفتاحية :الحقوق المالية ،االلتزامات المالية ،المصارف التقليدية ،المصارف اإلسالمية ،ضوابط الشريعة
اإلسالمية ،األداء المالي.
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The extent to which illicit financial obligations and rights resulting from the shift of
traditional banks to operate in accordance with Islamic law controls affect the financial
performance of Libyan Islamic banks

Abstract
The process of shifting towards Islamic banking will undoubtedly lead to the emergence of
financial rights and obligations contrary to Islamic law, these obligations and rights directly
affect the financial performance of banks converted to operate in accordance with Islamic law,
and through the review of previous studies on illegal financial obligations and rights resulting
from the shift of traditional banks to work in accordance with islamic law regulations and their
relationship to the financial performance of Islamic banks we find focused on the study of
Islamic banking in different aspects in terms of their study of Islamic banking, and the scholars
provided many frameworks The structured concepts of Islamic banking and extensive
discussions on Islamic banking, but these studies are still fragmented and run in parallel
contexts that lack comprehensive studies linking the transition to Islamic banking with the
performance of banks. The lack of this type of study asks many questions about the importance
of the shift towards Islamic banking and its impact on the performance of banks and on the
state economy in general .
To fill this gap in literature, this study seeks to provide a comprehensive assessment and
extensive discussion of the role of obligations and rights resulting from the transformation of
the financial performance of Islamic banks. And about the role of obligations and rights
resulting from the shift towards Islamic banking on the financial performance of Libyan banks,
which have not been studied previously in the context of Islamic banks.
The importance of determining what rights and obligations resulting from the transformation
process, identifying the types of these rights and obligations and thereby examining their
impact on the financial performance of the Islamic banking sector in Libya, is of particular
importance to the study community by making recommendations to mitigate the negative
www.ajrsp.com
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effects of illicit financial obligations and rights resulting from the transformation process on
the financial performance of Libyan Islamic banks.

Keywords: Financial rights, financial obligations, traditional banks, Islamic banks, Islamic
sharia controls, financial performance.

المقدمة
تأخرت الصيرفة اإلسالمية في ليبيا لعقود عن الدول العربية واإلسالمية ،حيث تعتبر التجربة الليبية من التجارب الحديثة
على مستوى الوطن العربي والعالم اإلسالمي في مجال البنوك والصيرفة اإلسالمية فقد بدأ العمل بهذا النوع من النشاط
المصرفي عام 9002م .ففي بداية األمر بدأ العمل بصيغ التمويل اإلسالمي من خالل نوافذ إسالمية ثم استحداثها في
المصارف التقليدية تعمل على تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية بموجب منشور رقم  2لسنة  9002الصادر عن مصرف
ليبيا المركزي بتاريخ 9002/8/92م بشأن المنتجات المصرفية البديلة كالتمويل على أساس المرابحة ،والمضاربة،
والمشاركة( .)1وقد وصلت عدد فروع المصارف اإلسالمية حسب اإلحصائيات الرسمية عام 9009م إلى ( )01فرعا ً إسالمياً،
بينما بلغت عدد النوافذ اإلسالمية العاملة ( )011نافدة في نفس العام( .)2وتم تخصيص  200مليون دينار ليبي لتمويل المنتجات
اإلسالمية حسب بيانات سنة 9000م وخصص  900مليون دينار ليبي لتأسيس مشروع الصيرفة اإلسالمية وفروع المرحلة
األولى (فشلوم وعمر المختار وغريان) وبلغت قيمة محفظة مبيعات المرابحة ألوامر الشراء  150مليون دينار ليبي بينما
بلغت قيمة محفظة منتج المشاركة المتناقصة  11مليون دينار ليبي وبلغت قيمة الخصوم اإليداع بفرع فشلوم  900مليون
دينار ليبي وذلك في عام 9000م(.)3
بعد عام  9000م نتيجة التحول السياسي في الدولة الليبية صدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تمنع التعامل بالربا
والتحول إلى الصيرفة اإلسالمية بشكل كامل في ليبيا ففي 9009/5/01م صدر القانون رقم ( )11لسنة 9009م بشأن تعديل
في بعض أحكام قانون المصارف( )4واضافة فصل خاص بالصيرفة اإلسالمية،

 -1الحمروني ،ناصر أحمد العجيلي .مستقبل الدعوة إلى أسلمة النظام المصرفي بليبيا الفكرة وتجربة التطبيق ،رسالة ماجستير غير
منشورة.9001 ،.
 -2العاني ،أسامة عبد المجيد« ،تحديات العمل المصرفي اإلسالمي الليبي» ،مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،المركز
الجامعي لتامنغست ،الجزائر.9001 ،
 -3المرجع ،السابق.
 -4قانون المصارف رقم ( )0لسنة 9005م (.http://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2016/03
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وفي نهاية عام  9009م تم تسمية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية المركزية التابعة لمصرف ليبيا المركزي وباشرت أعمالها
في بداية عام  9001م لتقديم الدعم الكافي للقطاع المصرفي في إنجاح عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية بطريقة تجمع
بين توفر الكفاءة الشرعية واالقتصادية معا ً لتجنيب وقوع المصارف في الضيق والحرج الناجم عن عملية التحول(.)1
في العام 9001م ،صدر قانون رقم ( )0لسنة 9001م بمنع المعامالت الربوية في ليبيا في 9001/0/1م( )2الذي منع التعامل
بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعامالت سواء كانت بين أشخاص اعتباريين أو طبيعيين ،كما نص القانون على إيقاف
الفوائد الربوية الناتجة عن المعامالت المصرفية السابقة لصدور هذا القانون والتي لم يتم أداؤها بعد.
ونتيجة للخسائر المالية المتو قعة التي ستلحق بالمصارف لعدم وضع آلية لتسوية االلتزامات والحقوق غير المشروعة
للقروض السابقة صدر قانون رقم ( )1لسنة 9005م بشأن تعديل القانون رقم ( )0لسنة 9001م بتاريخ 9005/2/05م
الصادر عن مجلس النواب الليبي والذي يقضي بتأجيل سريان أحكام قانون منع المعامالت الربوية إلى بداية 9090/0/0م
وذلك إلعطاء فسحة للمصارف استيفاء ديونها وفوائدها( ،)3والذي تم تمديد العمل به إلى عام 9095م حسب قرار مجلس
النواب رقم ( )1لسنة 9002م بتاريخ 9002/09/10م.
وفي  9001/0/09صدر قانون رقم ( )1لسنة 9001م بشأن تسوية االلتزامات والحقوق المالية خالل فترة التحول من
المصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية حيث نص القانون على حل كافة األقساط الباقية من أصل الدين وتركت الخيار
للدائن في االستمرار في قبول سداد األقساط في اجلها(.)4
يهدف هذا البحث إلى مراجعة الدراسات السابقة حول االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة الناتجة عن تحول
المصارف التقليدية إلى العمل وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألداء المالي في المصارف اإلسالمية الليبية.
فالمصارف الليبية كانت تمارس عقداً محرما ً بموجب الشريعة االسالمية ،وعدم مراعاة الضوابط الشرعية في تصرفاتها،
فمن المؤكد أن عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية ستؤدي إلى نشوء حقوق والتزامات مالية مخالفة للشريعة(.)5

.https://dif.gov.ly -1
 -2الجريدة الرسمية ،العدد (  ،) 5السنة الثانية بتاريخ  2جمادي األول 0111هـ الموافق .9001 / 01/ 90
 -3مصرف ليبيا المركزي .Central Bank of Libya
 -4الجريدة الرسمية ،العدد (  ،) 9السنة الخامسة بتاريخ  91جمادي األول 0111هـ الموافق .9001. 9001 / 01/ 1
 -5حسين ،فؤاد المهدي« .متطلبات ومعوقات تحول المصارف الليبية التقليدية إلى مصارف إسالمية وفقا ً للقانون رقم 0لسنة  :9001دراسة
تطبيقية على مصرف الصحاري» .مجلة المعرفة ،جامعة بني وليد -ليبيا.9008 ،
 القضاة ،موسى مصطفي؛ القضاة ،أدم نوح« .تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية» ،دراسات علوم الشريعةوالقانون ،المجلّد  ،19العدد .9005 .1
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وهذه القضية مهمة كون أن هذه االلتزامات والحقوق مازالت عالقة وتحتاج إلى تسوية( ،)1كما أن قياس وتقييم األداء المالي
للجهاز المصرفي الليبي بعد عملية التحول الشاملة نحو الصيرفة اإلسالمية يعتبر من الضمانات األساسية والالزمة لنمو
القطاع المصرفي الليبي واستمراريته وتطوير أدائه(.)2

مشكله البحث:
بما أن المصارف التقليدية تمارس عقدًا محرما ً بموجب الشريعة اإلسالمية ،فضالً عن عدم مراعاة الضوابط الشرعية في
تصرفاتها وممارساتها المصرفية ،فمن المؤكد أن عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية ستؤدي إلى نشوء حقوق والتزامات
مالية مخالفة للشريعة ،وهنا تظهر مسائل مهمة تحتاج إلى بيان،
وهي :ماهي االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة الناتجة عن تحول المصارف التقليدية إلى العمل وفق ضوابط
الشريعة اإلسالمية( )3األمر اآلخر هو هل أثرت االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة قبل عملية التحول على األداء
المالي (سلبا ً أو إيجاباً) للمصارف اإلسالمية الليبية بعد التحول .وهذه القضية مهمة كون أن هذه االلتزامات والحقوق
مازالت عالقة وتحتاج إلى تسوية(،)4

 الجريدان ،نايف بن جمعان« .تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية :دراسة تنظيرية تطبيقيه» .مجلة الشريعةوالقانون والدراسات اإلسالمية ،العدد ( ،)91فبراير.9001 .
 -1مصرف ليبيا المركزي ،تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثالث .9102
 حسين ،متطلبات ومعوقات تحول المصارف الليبية التقليدية ،مرجع سابق. عبدهللا ،يوسف سعادة؛ هيام ،محمد الميدانيين؛ باسل؛ يوسف الشاعر« .أثر توظيف الودائع االستثمارية في ربحية المساهمين :دراسةتطبيقية على المصارف اإلسالمية األردنية» .المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،مجلد  ،01العدد .9001 .9
 -2بشناق ،زاهر صبحي .تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية :دراسة مقارنة للبنوك الوطنية
العاملة في فلسطين ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزه .فلسطين.9000 .
 -3بوطبه ،صبرينه .مساهمة الهندسة المالية اإلسالمية في تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية  -دارسة تجارب بعض الدول ،أطروحة
دكتوراه ،جامعه محمد بخيضر بسكره ،الجزائر.9001 .
 الجريدان ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق. -4مصرف ليبيا المركزي ،تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثالث  ،9102مرجع سابق.
 حسين ،متطلبات ومعوقات تحول المصارف الليبية التقليدية إلى مصارف إسالمية وفقا ً للقانون رقم 0لسنة  :9102دراسة تطبيقية علىمصرف الصحاري ،مرجع سابق.
 عبد هللا ،مرعي على ضوء .تحول المصارف التقليدية إلى إسالمية :دراسة في العوامل المؤثرة وفي دور المصرف المركزي والتشريعاتوالقوانين المصرفية في ليبيا ،رسالة دكتوراه ،جامعه العلوم اإلسالمية الماليزية ،ماليزيا.9001 .
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كما أن قياس وتقييم األداء المالي للجهاز المصرفي الليبي بعد عملية التحول الشاملة نحو الصيرفة اإلسالمية يعتبر من
الضمانات األساسية والالزمة لنمو القطاع المصرفي الليبي واستمراريته وتطوير أدائه( .)1باإلضافة إلى ذلك فإن دراسة آثار
التحول نحو الصيرفة اإلسالمية على األداء المالي للبنوك في ليبيا سوف يساهم في تعزيز جودة عملية اتخاذ القرار ،من
خالل إظهار الوضع المالي لتلك البنوك أو المصارف األمر الذي يساهم بتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات الالزمة
لرفع كفاءة األداء المالي للقطاع المصرفي في ليبيا بشكل عام .عالوة على ذلك ،حتى اآلن تفتقر األدبيات الحالية للدراسات
السابقة التي تأخذ باالعتبار آثار التحول نحو الصيرفة اإلسالمية على األداء المالي للمصارف الليبية ،وبالتالي ستقدم هذه
الدراسة مساهمة كبيره لمحتوى القطاع المصرفي الليبي الذي يندر فيه هذا النوع من الدراسات.
في محاولة لسد هذه الفجوة البحثية ،هناك حاجة للتحقيق في تأثير الحقوق وااللتزامات المالية غير المشروعة الناتجة عن
التحول على األداء المالي للمصارف اإلسالمية في ليبيا .حيث تؤثر الحقوق وااللتزامات المالية غير المشروعة الناتجة عن
التحول بشكل مباشر على األداء المالي للمصارف اإلسالمية في ليبيا .كون أن هذه االلتزامات والحقوق مازالت عالقة وتحتاج
إلى تسوية( ، )2فالبد من تقديم توصيات لمعالجات تهدف إلى ضمان حقوق المصارف اإلسالمية وحقوق وأرباح المودعين.
مثل هذه التوصيات قد تتمثل بتكون لجنه بصالحيات واسعة تحت إشراف المصرف المركزي لحل القضايا العالقة بين
المصارف والمودعين سواء أفراد أو جهات ،أو أن يقوم المصرف المركزي بإسقاط الحقوق الواجبة له على المصارف.
أيضا ً بما أن التحول نحو الصيرفة اإلسالمية قد تم بقرار من مجلس النواب الليبي –المؤتمر الوطني العام -فيمكن أن تتحمل
الدولة جزء من هذه االلتزامات والحقوق لمختلف األطراف كمساهمة منها في تعزيز القطاع المصرفي الليبي وتخفيف
األعباء التي ترتبت على قرار التحول .بنا ًء على خلفية الدراسة وبيان مشكلة الدراسة ،تم صياغة أسئلة البحث على النحو
التالي:
.0

ما هو مفهوم تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية؟

.9

ما هي االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة التي تنتج عن تحول المصارف التقليدية إلى العمل وفق
ضوابط الشريعة اإلسالمية؟

 -1بشناق ،تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية :دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في فلسطين،
مرجع سابق.
 -2مصرف ليبيا المركزي ،تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثالث  ،9102مرجع سابق.
 حسين ،متطلبات ومعوقات تحول المصارف الليبية التقليدية إلى مصارف إسالمية وفقا ً للقانون رقم 0لسنة  :9102دراسة تطبيقية علىمصرف الصحاري ،مرجع سابق.
 عبد هللا ،تحول المصارف التقليدية إلى إسالمية :دراسة في العوامل المؤثرة وفي دور المصرف المركزي والتشريعات والقوانينالمصرفية في ليبيا ،مرجع سابق.
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ماهي العالقة بين االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة الناتجة عن تحول المصارف التقليدية إلى العمل
وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية واألداء المالي في المصارف اإلسالمية الليبية؟

أهداف البحث:
بنا ًء على بي ان المشكلة الذي تمت مناقشته أعاله ،تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية التي توجه الغرض
واالجراءات العملية من هذه الدراسة:
 .0بيان مفهوم تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
 .9تحديد االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة الناتجة عن تحول المصارف التقليدية إلى العمل وفق ضوابط
الشريعة اإلسالمية.
 .1ماهي العالقة بين االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة الناتجة عن تحول المصارف التقليدية إلى العمل وفق
ضوابط الشريعة اإلسالمية واألداء المالي في المصارف اإلسالمية الليبية؟

أهمية البحث:
من الناحية النظرية :أوالً :أن عملية التحول من العمل المصرفي التقليدي للعمل وفقا ً لضوابط الشريعة اإلسالمية تتطلب
معالجة االلتزامات والحقوق المالية للبنوك أو للمصارف قبل عملية التحول بما يضمن حقوق المساهمين والمودعين .وبالرغم
من صدور قانون عام رسمي (-قانون رقم ( )0لسنة 9001م) -بمنع المعامالت الربوية في ليبيا ،وإلزام كافة المصارف في
ليبيا للعمل وفقا ً لضوابط الشريعة اإلسالمية وصدور القوانين الملحقة (مثل القانون رقم ( )1لسنة 9001م) بشأن تسوية
االلتزامات والحقوق المالية ومنح البنوك فترة كافية للتحول من العمل المصرفي التقليدي إلى العمل المصرفي اإلسالمي
حتى عام  ،2020والذي تم تمديد العمل به في أواخر عام 9002م إلى عام 9095م حسب قرار مجلس النواب رقم ( )1لسنة
9002م بتاريخ 9002/09/10م .إال أن مصرف ليبيا المركزي لم يستطيع إيجاد اآللية المناسبة للتعامل والتخفيف من اآلثار
السلبية لاللتزامات غير الشرعية للديون قبل عملية التحول وكيفية سدادها والتي مازالت عائقا ً إلى حد اآلن وفقا ً للبيان الختامي
للجمعية الليبية للمالية اإلسالمية في ورشة العمل المنعقدة بطرابلس بتاريخ 9002-00-90م عن دور القانون رقم  1لسنة
 9001بمعالجة أثار المحفظة االئتمانية المصرفية والتوصيات الصادرة عنها .وبناء على ذلك ،فإن هذا البحث سوف يشكل
مساهمة هامة للعمل المصرفي اإلسالمي في ليبيا من خالل تحديد ماهية االلتزامات والحقوق غير الشرعية التي نتجت عن
عملية التحول الشاملة للقطاع المصرفي التقليدي الليبي إلى العمل وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية.
أن تحديد هذه االلتزامات والحقوق العالقة حتى اآلن سوف يساهم إلى تقديم رؤى جديدة عن طبيعة االلتزامات والحقوق التي
تنشأ عن عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية .عالوة على ذلك فإن االختبار التجريبي لدور هذه االلتزامات والحقوق
الناتجة عن عملية التحول على األداء المالي للقطاع المصرفي الليبي سوف يساهم بشكل كبير لألدبيات الحالية عن الصيرفة
اإلسالمية بشكل عام والصيرفة اإلسالمية في ليبيا بشكل خاص التي تفتقر لهذا النوع من الدراسات.
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ثانياً :ستساهم دراسة العالقة المباشرة بين االلتزامات والحقوق الناتجة عن عملية التحول وبين األداء المالي للقطاع المصرفي
الليبي في تكوين رؤى جديدة لنظريات العمل المصرفي اإلسالمي .هذا ألن التحقيق في هذه العالقة ضروري لتقديم دليل
تجريبي لدعم األساس النظري للدراسات السابقة التي اقترحت أن االلتزامات والحقوق الناتجة عن عملية التحول تؤثر بشكل
مباشر على األداء المالي للمصارف اإلسالمية .وبالتالي ،فإن التحقق من هذه العالقة مهم لتوفير األدلة التجريبية على
التوقعات والحجج النظرية في األدبيات الحالية.
ثالثاً :هذه الدراسة مهمة ألنها تساهم في تجاوز ندرة عدد الدراسات السابقة التي ركزت على االلتزامات والحقوق الناتجة
عن عملية التحول وبين األداء المالي للقطاع المصرفي الليبي .ستساعد نتائج هذه الدراسة في إبراز دور هذه االلتزامات
والحقوق على األداء المالي للمصارف اإلسالمية ،والتي تفتقر إلى التحقق التجريبي في األدبيات الحالية .وبالتالي توسع هذه
الدراسة األدبيات الحالية من خالل تقديم األدلة التجريبية على أن االلتزامات والحقوق الناتجة عن عملية التحول ترتبط
مباشرة مع األداء المالي للمصرف اإلسالمي.
رابعاً :تم تطوير واختبار العديد من النظريات التي تناولت الصيرفة اإلسالمية في سياق البلدان شرق أسيا .وبالتالي ،فإن
الخروج من التطبيقات األسيوية ،واستكشاف دور االلتزامات والحقوق الناتجة عن عملية التحول وبين األداء المالي للقطاع
المصرفي الليبي باستخدام دولة تمثيلية لالقتصاد الناشئ في شمال أفريقيا مثل ليبيا سيساهم في البحث الذي يدعم تعميم مثل
هذه النماذج النظرية للصيرفة اإلسالمية .عالوة على ذلك ،سيوفر نتائج واضحة تدعم الحجج النظرية المتعلقة بالعالقات بين
االلتزامات والحقوق الناتجة عن عملية التحول وبين األداء المالي للقطاع المصرفي الليبي .وبالتالي ،ستعزز هذه الدراسة
القوة التفسيرية لهذه النظريات من خالل تقديم شرحا ً إضافيا ً لنموذج التحول نحو الصيرفة اإلسالمية ،مما يكمل مجموعة
األبحاث الحالية .خاصة عندما يتم تطبيق هذه الدراسة في سياق البلدان النامية في شمال أفريقيا فإن هذه الدراسة تتجاوز
األبحاث الحالية.
من الناحية العملية :تحديد اال لتزامات والحقوق غير الشرعية للديون قبل عملية التحول وكيفية سدادها يشكل خطوة أولى
لمعالجة هذه االلتزامات والحقوق التي تشكل عائق أمام كفاءة العمل المصرفي اإلسالمي في ليبيا طالما أن هذه االلتزامات
والحقوق لم تعالج حتى اآلن .أن االختبار التجريبي لدور االلتزامات والحقوق غير الشرعية في األداء المالي للمصارف
الليبية سوف يساهم بشكل كبير إلى أدبيات الصيرفة اإلسالمية وإلى الممارسات العملية في قطاع الصيرفة الليبية من عدة
نواحي:
أوالً :تحديد دور هذه االلتزامات والحقوق (سلبا ً او ايجاباً) في مؤشرات األداء المالي للبنوك سيوفر قاعدة بيانات لمدراء
البنوك للتعامل مع هذه االلتزامات والحقوق وفقا ً لدورها على مؤشراتها المالية بطريقة محددة وهادفة لتقليص اآلثار السلبية
للديون العالقة.
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ثانياً :سيساعد متخذي القرار في قطاع الصيرفة اإلسالمية لتصميم اآلليات المناسبة لتسوية االلتزامات والحقوق الناتجة عن
عملية التحول بما يساهم في حل هذه المشكلة العالقة حتى اآلن وبالتالي المساهمة في رفع كفاءة أداء المصارف في ليبيا بما
يخدم االقتصاد الليبي.
ثالثاً :رغم أن قرار التحول الشامل نحو الصيرفة اإلسالمية في ليبيا قد اتخذ في العام  ،9001إال أن الصيرفة اإلسالمية في
ليبيا مازالت في طور النمو .وعليه ،فإن تحديد العالقة بين االلتزامات والحقوق غير الشرعية ومؤشرات األداء المالي للقطاع
المصرفي الليبي سوف يساهم لجذب االهتمام األكاديمي لمزيد من األبحاث التي تتناول قطاع الصيرفة اإلسالمية في ليبيا.
رابعاً :تحديد العالقة بين االلتزامات والحقوق غير الشرعية للديون قبل عملية التحول واألداء المالي للبنوك سيساهم في تقديم
الحلول الالزمة لمتخذي القرار لتخفيف اآلثار السلبية لاللتزامات المالية غير المشروعة الناتجة عن عملية التحول على
األداء المالي في المصارف اإلسالمية الليبية.
خامساً :االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة تتطلب معالجة بما يضمن حقوق المساهمين والمودعين وال يؤثر على
أداء المصرف .وبالتالي ،فإن تقديم توصيات مناسبة بالشكل الذي يؤدي إلى توفير أليه وواضحة وعادلة لتسوية الحقوق
المالية العالقة نتيجة التحول تضمن للبنك عدم تخليه عن الحقوق المترتبة له بموجب القروض الربوية التي قدمها للغير أو
نتيجة لالستثمارات الربوية التي قام بها قبل التحول ،ستؤدي إلى تخفيف الخسائر في حقوق المساهمين وأرباح المودعين(.)1

المنهج المستخدم:
تم االعتماد على المنهج االستقرائي من خالل الكتب والمقاالت المتخصصة في موضوع الدراسة بما يساهم في تكوين الخلفية
النظرية عن مفهوم تحول المصرف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وتحديد االلتزامات والحقوق المالية غير
المشروعة الناتجة عن تحول المصارف التقليدية إلى العمل وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية.
والمنهج الوصفي التحليلي في تحليل ومناقشة المادة العلمية المتوفرة من الدراسات السابقة المتعلقة بعملية التحول نحو
الصيرفة اإلسالمية وااللتزامات والحقوق المترتبة على عملية التحول واالداء المالي للمصارف اإلسالمية.
االلتزامات والحقوق المترتبة على التحول نحو الصيرفة اإلسالمية
إن مفهوم التحول في هذه الدراسة يشير إلى االنتقال من وضع المصرفية التقليدية المبنية على سعر الفائـدة إلى المصرفية
اإلسالمية المبنية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية.

 -1محمد ،األمين المهدي حاج محمد .مشاكل السيولة النقدية وتأثيرها على األداء المالي بالبنوك :بالتطبيق على بنك فيصل االسالمي.
رسالة ماجستير ،جامعة وادي النيل ،السودان.9002 .
 -بوطبه ،مساهمة الهندسة المالية اإلسالمية في تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية  -دارسة تجارب بعض الدول ،مرجع سابق.
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وبما أن المصرف التقليدي يمارس عقداً مبني على سعر الفائدة التي هي محرمة في الشريعة ،فمن المؤكد أن يؤدي التحول
نحو الصيرفة اإلسالمية إلى نشوء حقوق والتزامات مالية مخالفة للشريعة.
تعريف االلتزامات المترتبة على التحول نحو الصيرفة اإلسالمية
االلتزامات المالية الناتجة عن عملية التحول هي تلك االلتزامات الناشئة عن عمليات البنك كعقود الودائع واالعتمادات
المستندية وغي رها قبل قرار التحول ،أي التعويضات الواجب دفعها للمودعين والمقرضين ،وما يتبعها من التزامات بدفع
فوائد ربويه( .)1كما يمكن تعريف االلتزامات المترتبة على عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية "أنها صيغ المعامالت
المصرفية ،التي تحاول من خاللها البنوك التقليدية قبل عملية التحول استقطاب األموال واستثمارها ،وتكون هذه الصيغ قائمة
على القروض بفائدة ربوية"( .)2وبالتالي هذه اال لتزامات تمثل فوائد ربويه يلتزم البنك بدفعها بموجب عقد الوديعة .وعرف
المؤتمر الخامس( )3المنعقد في البحرين الحقوق المالية الناتجة عن عملية التحول "بأنها كل ما استحق على المصرف بموجب
عقود مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية ،وما يزال البنك مطالبا ً بها (ولم يمكن إقناع الجهات أو األفراد المطالبين بها بعدم
()4

مشروعيتها ووجوب إسقاطها)" .ويمكن تفصيل االلتزامات المترتبة على التحول نحو الصيرفة اإلسالمية في عدة صور:

 .0الودائع النقدية :وهي النقود التي يعهد بها األفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف بردها أو رد مبلغ
مسا ٍو لها ،لدى الطلب بالشروط المتفق عليها .ويمكن تقسيم الودائع في المصارف التقليدية على الشكل التالي:
أ -الودائع الجارية (تحت الطلب) :وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في المصارف التقليدية ،ويحق لهم ردها كاملة في أي
وقت شاءوا دون أن يحصلوا على أي عائد أو فائدة.
ب -ودائع ثابتة (ألجل) :وهي المبالغ التي يضعها أصحابها في المصرف بناء على اتفاق بينهما بعدم ردها أو شيء منها إال
بعد إخطار المصرف بمدة معينة ،ويدفع المصرف للمودع فائدة ربوية إذا بقيت مدة معينة دون أن ترد.
ج -ودائع ادخار (توفير) :وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في المصرف ،يحق لهم سحبها كاملة متى شاءوا ،ويعطى
أصحابها فائدة تكون في الغالب أقل من فائدة الودائع الثابتة.
وقد حدد القانونيون هذه الودائع بأنها قرض( ،)5ومن الناحية الشرعية فإن القرض جائز إذا خال من الربا ،وهذا ما نجده
في النوع األول منها (الودائع الجارية) ،وهو يماثل القرض حسن بمسماه في الشريعة اإلسالمية ،بينما النوعان اآلخران
محرمان شرعاً؛ لكونهما يشتمالن على فائدة ربوية.
 -1القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق.
 -2الجريدان ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية :دراسة تنظيرية تطبيقيه .مرجع سابق.
 -3المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية .فندق الريجنسي انتركونتننتال ،البحرين9005 .
 -4القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق.
 الجريدان ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية :دراسة تنظيرية تطبيقيه ،مرجع سابق. -5القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق.
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 .9االعتمادات المستندية :وهي نوع من التسهيالت الذي تقدمها المصارف التقليدية لعمالئها المستوردين ،عن طريق وثيقة
يرسلها المصرف التقليدي إلى أحد عمالئه في الخارج (مصرف أجنبي) يدعوه فيها إلى أن يدفع مبلغا ً معينا ً من النقود
أو يمنح قرضا ً أو يفتح اعتماداً للمستفيد .وبمجرد أن يدفع المصرف األجنبي قيمة البضاعة للبائع األجنبي يصبح المصرف
األجنبي دائنا ً للمصرف الداخلي ،ويبدأ منذ هذا التاريخ حساب مدة القرض والفوائد الربوية ،وال تتوقف إال بعد أن يسدد
المبلغ بكامله إلى المصرف األجنبي.
 .2أي التزامات بفوائد ربوية عن قروض أو تسهيالت قد حصل عليها البنك ،كان يكون البنك قد مول شراء احتياجاته أو
مول شراء احتياجات العمالء بطريقة ربوية أو عن طريق إصدار سندات إقراض.
 .4هناك نوع أخر من االلتزامات يمثل أي التزام بدفع فوائد ربوية نتيجة أحكام قضائية ،حيث إن خصوم البنك الذين
يطالبونه بمبالغ مالية سيلجؤون إلى القضاء ،وسيطالبون بفوائد ربوية كتعويض عن تأخر البنك في دفع المبالغ التي
يستحقونها.
بناء على ما سبق ،فإن هذه الدراسة تعتبر االلتزامات المالية الناتجة عن عملية التحول هي تلك االلتزامات الناشئة عن
عمليات البنك كعقود الودائع واالعتمادات المستندية وغيرها قبل قرار التحول ،أي التعويضات الواجب دفعها للمودعين
والمقرضين ،وما يتبعها من التزامات بدفع فوائد ربوية( .)1ويتناسب هذا التعريف مع مفهوم هذه الدراسة باعتبار االلتزامات
المالية المستحقة على البنك "أنها االلتزامات المالية الناشئة عن عمليات البنك التي أصدرها البنك قبل قرار التحول نحو
الصيرفة اإلسالمية" .ومن الجدير بالذكر هنا أن البيان الختامي للجمعية الليبية للمالية اإلسالمية في ورشة العمل المنعقدة
بطرابلس بتاريخ 9002-00-90م عن دور القانون رقم  1لسنة  9001بمعالجة أثار المحفظة االئتمانية المصرفية ،قد خلص
إلى الدعوة لتشكيل ِفرق عمل إلعداد مشروع تعديل المادة رقم  01من القانون رقم ( )0لسنة 9001م فيما تعلق بــ "الفوائد
المستحقة-المعلقة" بما يحقق العدالة في تسوية االلتزامات المالية بين البنوك اإلسالمية واألطراف ذات العالقة.
تعريف الحقوق المترتبة على التحول نحو الصيرفة اإلسالمية
الحقوق المالية الناتجة عن عملية التحول هي تلك الحقوق المستحقة عن عمليات البنك مثل عموالت اإلقراض ومقاضاة
الغير واالعتمادات المستندية والحقوق المالية الناشئة عن االستثمارات وغيرها قبل قرار التحول ،أي الحقوق المستحقة
للبنك ،وما يتبعها من حقوق باستالم فوائد ربوية( .)2كذلك فأن الحقوق المترتبة على عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية
يمكن تعريفها "أنها صيغ المعامالت المصرفية،

 -1المرجع السابق.
 -2المرجع السابق.
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التي تقدم من خاللها البنوك التقليدية قبل عملية التحول قروض واعتمادات بغرض االستثمار ،وستحقق هذه الصيغ حقوق
للبنك متمثلة بفوائد ربوية"( .)1كما عرف المؤتمر الخامس( )2المنعقد في البحرين الحقوق المالية الناتجة عن عملية التحول
"بأنها كل ما اكتسبه البنك بعقود مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية قبل التحول للصيرفة اإلسالمية" .ويمكن تفصيل الحقوق
المترتبة على التحول نحو الصيرفة اإلسالمية في عده صور( )3بالشكل التالي:
 .0القروض النقدية :وهي النقود التي يقدمها البنك لألفراد أو الهيئات على أن يتعهدوا بردها أو رد مبلغ مسا ٍو لها
بالشروط المتفق عليها .
 .9عموالت البنك :وهي نسبة مئوية يحصلها البنك مقابل الجهد الذي يبذله في سبيل تقديم خدمات للعمالء.
 .2االعتمادات المستندية :وهي نوع من التسهيالت الذي تقدمها المصارف التقليدية لعمالئها المستوردين ،عن طريق
وثيقة يرسلها المصرف التقليدي إلى أحد عمالئه في الخارج (مصرف أجنبي) يدعوه فيها إلى أن يدفع مبلغا ً معيناً
من النقود أو يمنح قرضا أو يفتح اعتماداً للمستفيد .وبمجرد أن يتم تنفيذ االعتماد المستندي يصبح العميل مدينا ً
للمصرف بفوائد ربوية ،ويبدأ منذ هذا التاريخ حساب مدة القرض والفوائد الربوية ،وال تتوقف إال بعد أن يسدد
العميل المبلغ مع الفوائد للمصرف.
 .4الحقوق المالية الناشئة عن مقاضاة الغير :ويمكن تقسيمها باعتبار مرحلة التقاضي إلى نوعين :قضايا محكوم بها
لصالح البنك ويتضمن الحكم إلزام الخصم بدفع فوائد ربوية للبنك ،وقضايا منظورة أمام المحاكم ،ويطالب فيها
البنك بفوائد ربوية.
 .5الحقوق المالية الناشئة عن استثمارات البنك ألمواله :ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى قسمين هما :أرباح استثمار
في أوراق مالية أو أسهم وسندات ،فوائد ربوية ناتجة عن ودائع في بنوك ربوية.
بناء على ما سبق ،فإن هذه الدراسة تعتبر الحقوق المالية الناتجة عن عملية التحول هي تلك الحقوق المستحقة عن عمليات
البنك مثل عموالت اإل قراض ومقاضاة الغير واالعتمادات المستندية والحقوق المالية الناشئة عن االستثمارات وغيرها قبل
قرار التحول ،أي الحقوق المستحقة للبنك ،وما يتبعها من حقوق باستالم فوائد ربوية( .)4ويتناسب هذا التعريف مع مفهوم
هذه الدراسة باعتبار "الحقوق المالية المستحقة على البنك أنها الحقوق المالية الناشئة عن عمليات البنك التي أصدرها البنك
قبل قرار التحول نحو الصيرفة اإلسالمية".

 -1الجريدان ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية :دراسة تنظيرية تطبيقيه ،مرجع سابق.
 -2المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية ،مرجع سابق.9005 .
 -3القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق.
 الجريدان ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية :دراسة تنظيرية تطبيقيه ،مرجع سابق. -4القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق.
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معالجة االلتزامات والحقوق المترتبة على التحول نحو الصيرفة اإلسالمية
نتيجة لتحول المصرف من العمل المصرفي التقليدي إلى العمل وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية فإن مجموعة من االلتزامات
والحقوق تنشأ وتتطلب معالجة بين المصرف واألطراف ذات العالقة.
معالجة االلتزامات غير المشروعة على المصرف قبل التحول
تربط األدبيات المتوفرة معالجة اال لتزامات المترتبة قبل عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية بقرار التحول نفسه سواء
من داخل المصرف أو من خارج المصرف فعلى سبيل المثال إذا كانت عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية ناتجة عن
قرار من داخل المصرف وكان على المصرف التزامات بدفع فوائد ربوية فيجب على المصرف السعي لعدم دفعها بأي
وسيلة مشروعة ،وال يشمل ذلك أصل الديون والقروض ،وال تدفع الفوائد إال إذا اضطر المصرف إلى ذلك(.)1
في حين اقترح الجريدان )2(،أنه عند تحول المصرف التقليدي الذي يتعامل باالعتمادات المستندية على اساس الفائدة الربوية
إلى مصرف إسالمي فإنه يجب عليه  -أي المصرف  -أن يخلصها من الربا ،ويبقيها على مجرد الوكالة بأجر في حالة ما إذا
كان المستورد يملك قيمة مبلغ االعتماد  ،ويصيرها مرابحة لآلمر بالشراء أو على أساس المشاركة أو المضاربة الفقهية،
وتطبق عليها احكامها فيما إذا كان المستورد ال يملك المبلغ المحدد في االعتماد .وفي حالة كانت االلتزامات المترتبة على
عملية التحول هي تقديم خدمات بفوائد مثل االعتمادات المستندية وما يترتب عليها من التزامات بفوائد محرمة (فإنها تسعى
إللغاء االلتزام ولو مع التعويض المترتب على فسخ االلتزام( .)3كما ينبغي على المصرف فك الرهون غير المشروعة على
موجودات البنك(.)4
على الجانب األخر ،في حال كان قرار التحول نحو الصيرفة اإلسالمية من خارج المصرف كان يتم شراء المصرف بغرض
تحويله لمصرف إسالمي ،فإذا أمكن أن يستثنى من الشراء االلتزامات غير المشروعة مثل الفوائد أو الموجودات المحرمة
التي على المصرف بحيث يظل االلتزام بها على البائع فهو المتعين شرعاً.

 -1بوطبه ،مساهمة الهندسة المالية اإلسالمية في تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية :دارسة تجارب بعض الدول ،مرجع سابق.
 القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية .مرجع سابق. يزن ،خلف سالم العطيات .تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،.أطروحة دكتوراه .األكاديمية العربية للعلومالمالية والمصرفية ،األردن.9001 .
 -2الجريدان ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية :دراسة تنظيرية تطبيقيه ،مرجع سابق.
 -3القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق.
 يزن ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية :دراسة تنظيرية تطبيقيه .مرجع سابق.. -4مصطفى ،إبراهيم محمد مصطفى .نحو منهج متكامل للرقابة على المصارف اإلسالمية ،الجامعة األمريكية المفتوحة ،مصر.9009 .
 -يزن ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق.
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وإن لم يمكن الشراء إال لجميع موجودات الشركة بما فيها االلتزامات غير المشروعة فال مانع من ذلك شريطة العمل على
سرعة إنهاء تلك االلتزامات ولو مع الحط منها بتعجيلها( .)1كما ينبغي االتفاق مع المشتري على حلول الرهون غير
المشروعة( .)2وبناء على ذلك فإن األصل هو االمتناع عن دفع الفوائد الربوية ألنها ال تمثل دينا ً صحيحاً ،إال في حالة لم
يتمكن المصرف من االمتناع لعدم وجود حماية قانونية أو لوجود عقوبات تحول دون االمتناع( .)3فاألصل عند التحول من
الخارج هو أن يكون دفع االلتزامات بالفوائد من مسئوليه البائع ،وتختفي مسئوليتها بالنسبة للمشتري ،إال إذا تعذر ذلك فيطبق
مبدأ الضرورة على دفع الفوائد والتعجل في إطفاء الفوائد الربوية ولو بالحط منها ضمن قاعدة (ضع وتعجل) التي صدر
قرار بتأكيدها من مجمع الفقه االسالمي الدولي ما دامت غير مشروطة( .)4ألنه لو امتنع المصرف عن السداد ستحجز
السلطات على أمواله وتسدد التزاماته تجاه اآلخرين مهما كان نوعها( .)5أما في حالة األسهم الممتازة فيجب إلغاء االمتياز
القائم على األولوية في توزيع الربح واألولوية عند التصفية وتحميلها الخسارة كغيرها من األسهم وذلك لحرمة األسهم
الممتازة بهذا الخصوص ،وقد صدر بشأن تأكيد حرمتها قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في الدورة السابعة.
معالجة الحقوق المالية للمصرف قبل التحول
ترتبط معالجة الحقوق السابقة لعملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية بقرار التحول نفسه سواء من داخل المصرف أو من
خارج المصرف ،فعلى سبيل المثال إذا كانت عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية ناتجة عن قرار من داخل المصرف فإن
اإليرادات التي فيها شبهة ،مما لم يقبض أو قبض ،باعتقاد الجواز ،بسبب اجتهاد ممن له أهلية االجتهاد فيما يسوغ فيه
االجتهاد  ،أو التقليد لمذهب معتبر ،أو برأي بعض أهل العلم المشهود لهم بالتثبت ،ال يجب التخلص منه ،سواء نشأت في
الفترة المالية التي تقرر فيها التحول أم قبلها( .)6وفي حال استحقاق المصرف على الغير لموجودات غير نقدية محرمة فإنه
ال مانع من تسلمها بنية إتالفها ،وفي حال استحقاقه أثمان موجودات أو خدمات محرمة باعها فإنه يقبض أثمانها بنية صرفها
في وجوه الخير ،وكذلك كل ما قبض في الفترة التي تقرر فيها التحول من أثمان الموجودات المحرمة وفي الحالتين ال تترك
لما هي عليه لئال يجمع بين البدل والمبدل ،أما البضائع العينية المحرمة فيجب عليه إتالفها(.)7

 -1القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق.
 -2الشعار ،عالء منذر المسلماني .رقابة البنك المركزي على البنوك اإلسالمية في سورية ،مطبوعات جامعه كاي ،ص .9008 .011 -1
 يزن ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق. -3الجريدان ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية :دراسة تنظيرية تطبيقيه ،مرجع سابق.
 يزن ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق. -4المرجع السابق.
 -5المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية .مرجع سابق.
 -6القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق.
 -7المرجع السابق.
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وبالتالي فإن الحقوق التي ترتبت للمصرف قبل التحول باإلضافة إلى الكسب غير المشروع وجب عليه صرفها في وجوه
الخير وأغراض النفع العام ،وال يجوز للمصرف االستفادة منه بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة ،عينية أو نقدية(.)1
في حاله كان قرار التحول نحو الصيرفة اإلسالمية من خارج المصرف كان يتم شراء المصرف بغرض تحويلة لمصرف
إسالمي ،فاألصل عند التحول من الخارج هو أن تكون الحقوق لصالح البائع ومسئولية أنفاقها عليه ،وتختفي مسئوليتها
بالنسبة للمشتري ،إال إذا تعذر ذلك وانتقلت الحقوق للمشتري فيتم التخلص منها في أوجه الخير والنفع العام كمؤسسات
التدريب والبحوث وتوفير وسائل اإلغاثة والمعاهد والمدارس ودعم الدول اإلسالمية والزكاة وما إلى ذلك( .)2وبمعنى اخر،
على المصرف إسقاط جميع الزيادات الربوية التي له في ذمة اآلخرين ولم يقبضها بعد(.)3
تعريف أداء البنوك اإلسالمية
وفقا ً لتقرير المصرف المركزي الليبي

()4

انخفضت أرباح المصارف اإلسالمية قبل خصم المخصصات والضرائب خالل

الربع الثالث  9002بمعدل  %95.9لتصل إلى  108.5مليون دينار ،مقارنة عما كانت عليه خالل الربع الثالث 9008
والبالغة نحو  891.9مليون دينار.
هذه المؤشرات تعكس تراجع األداء المالي للمصارف اإلسالمية في ليبيا للعام المنصرم  .2019فاألداء المالي يعرف بأنه
مدى "قدرة المؤسسة على االستغالل األمثل لمواردها ومصادرها في االستخدامات ذات األجل الطويل والقصير من أجل
تشكيل الثروة"( .)5كذلك يعرف ايضا ً بأنه "المعبر عن أداء األعمال باستخدام مؤشرات مالية كالربحية مثال أو يمثل الركيزة
األساسية لما تقوم به المنظمات من انشطة مختلفة"( .)6وعلى ذلك فإن تقييم األداء المالي هو نظام متكامل يعمل على مقارنة
النتائج الفعلية للمؤشرات المختارة أو المنتخبة بما يقابلها من مؤشرات مستهدفة ،أو بتلك التي تعكس نتائج األداء خالل مدد
سابقة ،أو نتائج األداء في الوحدات االقتصادية المماثلة مع مراعاة الظروف التاريخية والهيكلية،

 الجريدان ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية :دراسة تنظيرية تطبيقيه ،مرجع سابق. -1بوطبه ،مساهمة الهندسة المالية اإلسالمية في تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية :دارسة تجارب بعض الدول ،مرجع سابق.
 يزن ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق. -2مصطفى ،نحو منهج متكامل للرقابة على المصارف اإلسالمية ،مرجع سابق.
 يزن ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق. المؤتمر الخامس ،المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية .مرجع سابق. -3المرجع السابق.
 -4مصرف ليبيا المركزي ،تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثالث  ،9102مرجع سابق.
 -5محمد ،مشاكل السيولة النقدية وتأثيرها على األداء المالي بالبنوك :بالتطبيق على بنك فيصل االسالمي ،مرجع سابق.
 -6المرجع السابق.
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أو بالمؤشرات المستنبط معدالتها وفقا ً لمتوسط نتائج مجموعة من الوحدات االقتصادية مع مراعاة تقارب حجوم هذه
الوحدات( .)1كما يعرف تقييم األداء المالي أنه "قياس للنتائج المحققة أو المنتظرة في ضوء معايير محدده مسبقا ً وتقديم حكم
()3

على إدارة الموارد الطبيعية والمالية المتاحة"( .)2دراسة عبد هللا وهيام وباسل ()2017

ترى أن مقياس الربحية سيبقى

المقياس المحدد لمدى نجاح األداء المالي للمصارف ،وأن عدم تحقيق المصرف لألداء المالي بالمستوى األساسي المطلوب،
يعرض وجودة واستمراره للخطر.
تكمن أهمية األداء المالي للمصرف بشكل عام في أنه يهدف إلى تتويج أداء المصرف من عدة زوايا وبطريقة تخدم مستخدمي
البيانات ممن لهم مصالح مالية في الشركات لتحديد جوانب القوة والضعف في الشركة واالستفادة من البيانات التي يوفرها
األداء المالي لترشيد القرارات المالية للمستخدمين( .)4ويستخدم األداء المالي بشكل خاصة في عملية متابعة أعمال المصرف
وتفحص سلوكه ومراقبة اوضاعه وتقييم مستويات أدائه وتحديد المعوقات وبيان اسبابها ومن ثم توجيه األداء واقتراح
اإلجراءات التصحيحية الالزمة وفق األهداف العامة للشركات والمساهمة في اتخاذ القرارات السلمية للحفاظ على االستثمارية
والبقاء للمصرف( .)5وترتبط عملية تقييم األداء ارتباطا وثيقا بمعايير محددة ،تستخدم كأساس للمقارنة مع نتائج األداء الفعلي،
وذلك للحكم على مدى مالءمة هذه النتائج أو عدم مالءمتها ،حيث أن المعايير هي التي توضح ما إذا كانت قيمة هذه النتيجة
مرتفعة أو منخفضة أو ضمن المعدل(.)6
تحظى عملية تقييم األداء للمصارف بأهمية كبيرة على عدة مستويات يمكن تلخيصها كالتالي:

()7

 -1بشناق ،تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية :دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في فلسطين،
مرجع سابق .ص.90
 -2محمد ،مشاكل السيولة النقدية وتأثيرها على األداء المالي بالبنوك :بالتطبيق على بنك فيصل االسالمي ،مرجع سابق ،ص .11
.-3عبد هللا وهيام وباسل ،أثر توظيف الودائع االستثمارية في ربحية المساهمين :دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية األردنية،
مرجع سابق.
 -4محمد ،مشاكل السيولة النقدية وتأثيرها على األداء المالي بالبنوك :بالتطبيق على بنك فيصل االسالمي ،مرجع سابق.
 -5المرجع السابق.
 الشعار ،عالء منذر المسلماني .رقابة البنك المركزي على البنوك اإلسالمية في سورية ،مرجع سابق. -6بشناق ،تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية :دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في فلسطين،
مرجع سابق.
 -7محمد ،مشاكل السيولة النقدية وتأثيرها على األداء المالي بالبنوك :بالتطبيق على بنك فيصل االسالمي ،مرجع سابق.
 عبد هللا وهيام وباسل ،أثر توظيف الودائع االستثمارية في ربحية المساهمين :دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية األردنية،مرجع سابق.
 بشناق ،تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية :دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في فلسطين،مرجع سابق.
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 .0يحدد تقييم األداء المالي للمصارف قدرة المصرف على تحقيق األهداف الموضوعة سلفاً ،من خالل مقارنة ما تحقق
مع النتائج المستهدفة ،وتحديد االنحرافات ووضع المعالجات الالزمة لها ،األمر الذي يعزز أداء المصرف من حيث
البقاء واالستمرار في العمل.
 .9يساعد تقييم األداء المالي في قياس التطور الذي حققه المصرف خالل مدة محددة ،وذلك من خالل متابعة النتائج
الفعلية لألداء خالل فترات زمنية ،ومقارنتها بفترات أخرى أو بالمقارنة مع المصارف األخرى.
 .1يساعد تقييم األداء في إظهار المركز اإلستراتيجي للمصرف ضمن إطار قطاع المصارف التي يعمل فيها ،ومن ثم
تحديد الخطط اإلستراتيجية المطلوبة لتحسين مركزه اإلستراتيجي.
 .1تساعد عملية تقييم األداء في اإلفصاح عن درجة التوافق بين األهداف واإلستراتيجيات المعتمدة وعالقتها بالبيئة
التنافسية للمصرف.
 .5يظهر تقييم األداء صورة شاملة للمستويات المختلفة في أداء البنك وآليات تعزيزها.
 .1يساعد تقييم األداء المالي في تحديد كفاءه المصرف في استخدام الموارد المتاحة له.
 .1يساعد تقييم األداء في تحديد كفاءة العاملين في أداء مهامهم الوظيفية وتقييم الجهود المبذولة لتحقيق األداء المستهدف
الذي يمكن قياسه والحكم عليه.
()1

هذه الدراسة تتبني تعريف األداء المالي المقدم من محمد ()2019

بأنه مدى "قدرة المؤسسة على االستغالل األمثل

لمواردها ومصادرها في االستخدامات ذات األجل الطويل والقصير من أجل تشكيل الثروة" .حيث يتناسب هذا التعريف مع
رؤية هذه الدراسة لألداء المالي "أنه القياس الفعلي لما تحقق من نتائج في ضوء معايير محددة مسبقا ً لتقييم قدرة المصرف
على استغالل الموارد المالية المتاحة له".

الدراسات السابقة
تظهر الدراسات السابقة أن عملية تحول البنوك التقليدية نحو الصيرفة اإلسالمية قد حظيت باهتمام كبير من العلماء في سياق
العمل المصرفي اإلسالمي .ستركز هذه الدراسة بشكل أساسي على مراجعة ومناقشة الدراسات السابقة المتعلقة بعملية
التحول نحو الصيرفة اإلسالمية ،االلتزامات والحقوق المترتبة على عملية التحول واألداء المالي للمصارف اإلسالمية وقد
كزت الدراسات على دراسة الصيرفة اإلسالمية من نواحي مختلفة من حيث دراستها للصيرفة اإلسالمية ركز بعض العلماء
على دراسة طبيعة الصيرفة اإلسالمية ونطاق عمل المصارف اإلسالمية ومنتجاتها وخدماتها ،بينما ركز علماء آخرون على
دراسة عملية التحول من المصارف التقليدية إلى المصارف اإلسالمية ومتطلبات عملية التحول ومعوقاتها وأثار عملية
التحول أو االلتزامات والحقوق التي تنشأ من عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية،

 -1محمد ،مشاكل السيولة النقدية وتأثيرها على األداء المالي بالبنوك :بالتطبيق على بنك فيصل االسالمي ،مرجع سابق.
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ف ي حين ركز علماء آخرون على أداء البنوك اإلسالمية من ناحية مؤشرات الربحية وإدارة السيولة .من خالل هذه الدراسات،
قدم العلماء العديد من األطر والمفاهيم المنظمة للعمل المصرفي اإلسالمي
 .تم وصف الدراسات السابقة في هذا الجانب على النحو التالي:
أوالً -:ركز بعض العلماء اهتمامهم على دراسة طبيعة الصيرفة اإلسالمية ونطاق عمل المصارف اإلسالمية ومنتجاتها
وخدماتها( .)1على سبيل المثال دراسة منصوري ()9008

()2

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحديد واقع ومخاطر

صيغ التمويل اإلسالمي مثل المضاربة والمشاركة والمرابحة واإلجارة والسلم واالستصناع في البنوك القطرية واألردنية
وتقديم حلول لتخفيف مخاطر صيغ التمويل االسالمي .وجدت الدراسة أن هناك مخاطر عالية مع بعض صيغ التمويل مثل
اإلجارة والسلم واالستصناع والتي كانت حاجز الستخدام هذه الصيغ بشكل واسع ومتنوع ،وتكاد تكون المخاطرة منعدمة
ب النسبة للمشاركة والمضاربة ،أما المرابحة فتجد اهتمام أوسع كونها قليلة المخاطرة وسهلة التطبيق والمتابعة .كذلك وجدت
الدراسة أن هناك حاجة ملحة إلتباع إجراءات سليمة لتنفيذ كافة عناصر إدارة المخاطر ،والتعرف على نقاط الضعف ،ثم
تقديم مجموعة من الحلول للتغلب على المشاكل والعراقيل المرتبطة باستخدام صيغ التمويل بشكل واسع وفعال من أجل
زيادة كفاءة التمويل المصرفي اإلسالمي .كذلك الحضري ( )3()9001في دراسته التي نفذها على ثالثة بنوك إسالمية في
مصر ،استخدم الباحث المنهج االستقرائي واالستنباطي والمقارن مع تحليل الواقع الفعلي كجانب تطبيقي لدراسة قدره
المصارف اإلسالمية على توفير وتطوير منتجات وخدمات مصرفية متنوعة وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية .وتحديد معوقات
تطبيق الخدمات اإلسالمية .وجدت هذه الدراسة أن المصارف اإلسالمية قادرة على تقديم خدمات متنوعة كفتح الحساب
وتحصيل االوراق التجارية بشكل يتوافق مع احكام الشريعة .في حين حددت الدراسة أن معوقات الصيرفة اإلسالمية تتمثل
بغياب القوانين المنظمة للصيرفة اإلسالمية ،ضعف تأهيل العاملين ،ضعف الثقافة الشرعية للعاملين في المصارف اإلسالمية
وقلة المتخصصين في الرقابة الشرعية .دراسة العاني ( )4()2017ناقشت التحديات التي تواجهه العمل المصرفي اإلسالمي
في ليبيا،
 -1منصوري ،كمال .دارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية :دراسة حالة في البنوك القطرية واألردنية خالل الفترة من 9115
إلى  ،9102أطروحة دكتوراه ،جامعة محمد خضير ،الجزائر.9008 ،
 الحضري ،مجدي السيد عبد هللا .الخدمات المصرفية وفق الشريعة اإلسالمية :دراسة تطبيقية .رسالة ماجستير ،الجامعة األمريكيةالمفتوحة ،مصر.9001 ،
 العاني ،تحديات العمل المصرفي اإلسالمي الليبي ،مرجع سابق. -2منصوري ،كمال .دارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية ،دراسة حالة في البنوك القطرية واألردنية خالل الفترة من 9115م
إلى  9102م ،مرجع سابق.
 -3الحضري ،الخدمات المصرفية وفق الشريعة اإلسالمية :دراسة تطبيقية ،مرجع سابق.
 -4العاني ،تحديات العمل المصرفي اإلسالمي الليبي ،مرجع سابق.

221

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

خلصت الدراسة إلى أن الصيرفة اإلسالمية في ليبيا تواجه عدة تحديات من أبرزها مستوى المبالغ المخصصة للتمويل،
وتشتمل العالقة مع المدخرين والعالقة مع المؤسسات الصغيرة .واوصت الدراسة بتعديل مجموع المنظومة المالية والنقدية
على مستوى البلد في ليبيا بطريقة تكفل سالمة اإلجراءات المحاسبية وفق المبادئ المتعارف عليها محاسبيا ً داخل هذه البنوك.
تانياً -:ركز بعض الباحثين على دراسة عملية التحول من المصارف التقليدية إلى المصارف اإلسالمية ومتطلبات عملية
التحول ومعوقاتها وأثار عملية التحول(.)1
()2

دراسة عبدهللا ()9001

هدفت لتقييم نجاح تجربة تحول المصارف التقليدية في ليبيا إلى مصارف إسالمية .استخدمت

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي (الكمي) واستخدام التحليل العاملي التوكيد (Confirmatory Factor Analysis-
) ،CFAواسلوب نمذجة المعادلة البنائية  )AMOS( -SEMعلى عينة من  05مصرفا ً إسالمي في ليبيا لدراسة العالقة
بين الكوادر البشرية المؤهلة ،توافر أسواق المال اإلسالمية ،ورغبة العاملين في التحول وبين نجاح تجربة التحول إلى
مصارف إسالمية ،كما قيمت الدراسة دور المصرف المركزي والتشريعات والقوانين المصرفية على هذه العالقة .وجدت
الدراسة أن الكوادر البشرية المؤهلة ،توافر أسواق المال اإلسالمية ،ورغبة العاملين في التحول كانت ذات أثر إيجابي على
نجاح تجربة التحول إلى مصارف إسالمية في ليبيا .كان هناك أثر ايجابي أيضاً لدعم المصرف المركزي والتشريعات
والقوانين اإلسالمية على نجاح تجربة التحول إلى مصارف إسالمية والعوامل المؤثرة عليه .دراسة عمر ( )3()9001قدمت
دراسة حالة في مصرف طبرق في ليبيا ،لدراسة دوافع ومتطلبات التحول نحو الصيرفة اإلسالمية .وجدت الدراسة الدوافع
األساسية للتحول كانت االلتزام بأحكام الشريعة ،الدوافع القانونية والنجاح الذي حققته المصارف اإلسالمية .في حين أن
متطلبات عملية التحول تركزت في المتطلبات السياسية واألمان ،المتطلبات الشرعية وتعيين مراقب شرعي والمتطلبات
القانونية (قوانين مستقلة).

 -1عبد هللا ،تحول المصارف التقليدية إلى إسالمية :دراسة في العوامل المؤثرة وفي دور المصرف المركزي والتشريعات والقوانين
المصرفية في ليبيا ،مرجع سابق.
 عمر ،موسى احمد عبدي .متطلبات تحويل المصارف التقليدية إلى المصارف اإلسالمية في ليبيا :دراسة ميدانيه على مصرف الجمهوريةفرع طبرق ،رسالة ماجستير ،جامعة موالنا مالك ابراهيم بمالنج .ليبيا.9001 .
 الحمروني ،مستقبل الدعوة إلى أسلمة النظام المصرفي بليبيا الفكرة وتجربة التطبيق ،مرجع سابق. مصطفى ،إبراهيم محمد مصطفى .تقيم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية دراسة تطبيقية عن تجربة بعض البنوكالسعودية ،رسالة ماجستير ،الجامعة االمريكية المفتوحة ،مصر.9001 .
 -2عبدهللا ،تحول المصارف ال تقليدية إلى إسالمية :دراسة في العوامل المؤثرة وفي دور المصرف المركزي والتشريعات والقوانين
المصرفية في ليبيا ،مرجع سابق.
 -3عمر ،موسى احمد عبدي .متطلبات تحويل المصارف التقليدية إلى المصارف اإلسالمية في ليبيا ،دراسة ميدانيه على مصرف
الجمهورية فرع طبرق ،مرجع سابق.
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نتائج مشابهة قدمت في دراسة أخرى ل مصطفى ( )1()9001التي سعت إلى تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى الصيرفة
اإلسالمية ،ودوافع التحول ومعوقاته واألثار المترتبة عليها في البنوك اإلسالمية السعودية .وجدت الدراسة أن أهم المشكالت
والعقبات التي تواجه التحول نحو الصيرفة اإلسالمية في اآلتي :معوقات إدارية ،معوقات ذات صلة بالكوادر البشرية،
معوقات ذات صلة بالنظم والسياسات ،معوقات ذات صلة بتطوير المنتجات المصرفية والفراغ التشريعي لنظم الرقابة
()2

المصرفية .أما دراسة الحمروني ()9001

فحددت دوافع التحول نحو الصيرفة اإلسالمية في ليبيا كالتالي :االستجابة

لرغبة شريحة من عمالء المصرف ،اإليمان بحرمة التعامل بالربا ورغبة الدولة والمؤسسات اإلسالمية بالتحول.
ثالثاً -:في حين ركز بعض الباحثين على االلتزامات والحقوق الغير شرعية التي تنتج عن عملية التحول نحو الصيرفة
()4

اإلسالمية (حسين2018 ،؛ القضاة والقضاة9005 ،؛ الجريدان .)3()9001 ،على سبيل المثال ،دراسة حسين ()9008

التي هدفت إلى تقييم معوقات تحول المصارف التقليدية إلى إسالمية من خالل مقارنة المركز المالي للمصرف قبل وبعد
التحول .شملت دراسة حالة تطبيقية على مصرف الصحاري في ليبيا .وجدت الدراسة أن هناك  001,191مليون دينار تم
ترحيلها لألرباح وفقا ً لمبداً االستحقاق ،وهذه المبالغ تمثل حقوق وأرباح عن سنوات سبقت قانون تحريم المعامالت الربوية
الذي نص على أنه ال يجوز تقاضي الفوائد الربوية الناتجة عن المعامالت المدنية أو التجارية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا
القانون والتي لم يتم أداءها بعد ولو كان قد صدر بها حكم نهائي .وعليه فال يجوز تحصيل هذه الفوائد من الزبائن،
ويجب معالجتها بخصمها من األرباح ،وبالتالي سيتكبد المصرف خسارة بمبلغ يفوق  001مليون دينار إذا لم يتم معالجة هذه
الحقوق .ولم تكن هناك بدائل إسالمية تعوض هذه األرباح المجمدة .كذلك ،القضاة والقضاة ( )5()9005درسوا االلتزامات
والحقوق غير الشرعية المترتبة على عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية بهدف تقديم مقترحات لمعالجة تحول شركات
التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية .حددت الدراسة أن االلتزامات والحقوق غير الشرعية التي تنتج عن عملية
التحول نحو الصيرفة اإلسالمية تتمثل بصنفين "حقوق شركة التأمين المالية غير المشروعة لدى الغير" "والتزامات شركة
التأمين المالية غير المشروعة للغير" .وخلص البحث إلى ضرورة :تشكيل لجان متخصصة لدارسة مشروع التحول ،من
جوانبه القانونية والفنية والشرعية ،وضع معيار شرعي خاص بتحول شركات التأمين التجارية إلى شركات إسالمية .كما
حدد البحث بعض المبادئ الشرعية لمعالجة االلتزامات والحقوق غير الشرعية الناتجة عن عملية التحول.

 -1مصطفى ،تقيم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية دراسة تطبيقية عن تجربة بعض البنوك السعودية ،مرجع سابق.
 -2الحمروني ،مستقبل الدعوة إلى أسلمة النظام المصرفي بليبيا الفكرة وتجربة التطبيق ،مرجع سابق.
 -3حسين ،متطلبات ومعوقات تحول المصارف الليبية التقليدية إلى مصارف إسالمية وفقا ً للقانون رقم 0لسنة  :9102دراسة تطبيقية على
مصرف الصحاري ،مرجع سابق.
 -4حسين ،متطلبات ومعوقات تحول المصارف الليبية التقليدية إلى مصارف إسالمية وفقا ً للقانون رقم 0لسنة  :9102دراسة تطبيقية
على مصرف الصحاري ،مرجع سابق.
 -5القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق.

223

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495
()1

بالمقابل دراسة الجريدان ()9001

استخدمت المنهج االستقرائي التحليلي المقارن دراسة المسائل الفقهية المترتبة على

عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية .باإلضافة إلى دراسة االلتزامات والحقوق المالية الناتجة عن عملية التحول .بشكل
مشابه للدراسة السابقة حددت الدراسة االلتزامات والحقوق غير الشرعية الناتجة عن التحول باألموال غير المقبوضة
المستحقة للمصرف على اآلخرين واألموال غير المقبوضة المستحقة لعمالء المصرف .خلصت إلى عدة نتائج من أهمها:
عدم جواز االستمرار في ممارسة األعمال الربوية بعد اتخاذ قرار التحول ،وقبل صدور موافقة الجهات الرسمية ،وعدم
فسخ العقود المقبوضة قبل اتخاذ قرار التحول ،ووجوب إسقاط األموال غير المقبوضة المستحقة للمصرف على اآلخرين،
وأما األموال غير المقبوضة المستحقة لعمالئه فيتوجب عليه االمتناع عن دفعها.
رابعا ً -:كما ركز بعض الباحثين على تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية من خالل تقييم مؤشرات الربحية واألداء
المالي وإدارة السيولة في المصارف اإلسالمية (محمد2019 ،؛ عبد هللا وهيام وباسل2017 ،؛ & Wasiuzzaman
Gunasegavan, 2013؛ بشناق9000 ،؛ زكريا .)2()9001 ،على سبيل المثال ،دراسة محمد ( )3()9002هدفت إلى تقييم
مشكلة السيولة النقدية وأثرها على األداء المالي بالمصارف اإلسالمية بالسودان ،توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين
السيولة النقدية الداخلة والخارجة وضعف األداء المالي للمصرف ،انعدام الثقة بين المودعين والمصرف يؤدي إلى خلل في
السيولة ،كما أن ضعف ال رقابة المالية يعني ضعف األداء المالي بالمصرف واالستخدام غير الكفء للسقوفات االئتمانية.
أيضا ً دراسة عبد هللا وهيام وباسل ( )4()2017والتي هدفت إلى اختبار أثر توظيف الودائع االستثمارية في ربحية مساهمي
المصارف اإلسالمية األردنية خالل المدة ( )9005 -9002بالتطبيق على عينة من البنك اإلسالمي األردني،

 -1الجريدان ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق.
 -2محمد ،مشاكل السيولة النقدية وتأثيرها على األداء المالي بالبنوك :بالتطبيق على بنك فيصل االسالمي ،مرجع سابق.
 عبد هللا وهيام وباسل ،أثر توظيف الودائع االستثمارية في ربحية المساهمين :دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية األردنية ،مرجعسابق.
-Wasiuzzaman, S. & Gunasegavan, U. N. Comparative study of the performance of Islamic and
DOI

2013,

(1),

29

Humanomics,

Malaysia.

of

case

The

banks:

conventional

10.1108/08288661311299312. 2013 .
 بشناق ،تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية :دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في فلسطين،مرجع سابق.
 زكريا ،محمد صبري .إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية :ماليزيا نموذجاً ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة اإلسالمية العالمية .ماليزيا..9001
 -3محمد ،مشاكل السيولة النقدية وتأثيرها على األداء المالي بالبنوك :بالتطبيق على بنك فيصل االسالمي ،مرجع سابق.
 -4عبد هللا .وهيام .وباسل ،أث ر توظيف الودائع االستثمارية في ربحية المساهمين :دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية األردنية،
مرجع سابق.
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والبنك العربي اإلسالمي الدولي .توصلت هذه الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة لتوظيف ودائع العمالء المطلقة والمقيدة
(الحسابات االستثمارية) في نصيب السهم الواحد من األرباح المحققة ( )EPSفي المصارف اإلسالمية األردنية ،وذلك يعود
إلى اتباع األساليب والصيغ المناسبة في إدارة وتوظيف الودائع االستثمارية ،وهذا بدوره ينعكس إيجابا ً على أرباح المساهمين
()1

(المالك) .في حين ركزت دراسة (Wasiuzzaman & Gunasegavan (2013

على تحليل الفروق في األداء

المصرفي للبنوك اإلسالمية والتقليدية في ماليزيا .باستخدام منهجية المسح لعدد  01مصرف تقليدي وإسالمي ،تم تحليل
البيانات باستخدام تقنيات االنحدار والفروق بين المجموعتين  ،t – testوجدت الدراسة أن العائد على متوسط األصول وحجم
البنك وقيم حجم مجلس اإلدارة في البنوك التقليدية كان أعلى مقارنة بالبنوك اإلسالمية .كانت المتغيرات األخرى ،الكفاءة
التشغيلية وجودة األصول والسيولة وكفاية رأس المال واستقاللية مجلس اإلدارة كانت أعلى بالنسبة للبنوك اإلسالمية .كذلك
وجدت الدراسة أن جميع المتغيرات باستثناء السيولة وخصائص مجلس اإلدارة ونوع البنك كانت ذات أهمية كبيرة في التأثير
على الربحية .دراسة بشناق ( )2()9000استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لتحليل الفروق بين المؤشرات المالية لكالً من
المصارف التقليدية واإلسالمية في فلسطين .وجدت الدراسة أن البنوك اإلسالمية تحتفظ بسيولة نقدية عالية مقارنة بالبنوك
التقليدية ،في حين أن السيولة القانونية أقل لدى البنوك اإلسالمية ،وإن مؤشرات الربحية أظهرت أن البنوك اإلسالمية أقل
ربحية من البنوك التقليدية ،في حين أن مؤشرات النشاط للبنوك اإلسالمية كانت أعلى من بالبنوك التقليدية ،باإلضافة إلى
ذلك وجدت الدراسة أن مؤشرات السوق أظهرت بعضها قيم منخفضة للبنوك اإلسالمية وأظهر البعض اآلخر قيم أعلى
مقارنة بالبنوك التقليدية .دراسة زكريا ( )3()9001استخدمت المنهج التحليلي لتحليل أراء الفقهاء لمختلف المسائل ،باإلضافة
إلى المنهج النقدي من خالل نقد مختلف االجتهادات بغرض تقييم عملية إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية الماليزية.
وجدت الدراسة أن االلتزام بضوابط الشريعة أدى إلى تحفظ المصارف اإلسالمية في ماليزيا في استثمار السيولة المتوفرة
لديها لعدم توفر اآللية اإلسالمية المناسبة والمتنوعة لالستثمار ،األمر الذي أدى إلى توفر فائض سيولة غير مستثمر في
المصارف اإلسالمية الماليزية وبالتالي التأثير على أداء المصارف اإلسالمية وأرباحها .كما أوصت الدراسة بضرورة توفير
بدائل شرعية لالستثمار اإلسالمي لتعزيز أداء البنوك اإلسالمية وأرباحها.

1- Wasiuzzaman, S. & Gunasegavan Comparative study of the performance of Islamic and
 .مرجع سابقconventional banks.
 -2بشناق ،تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية :دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في فلسطين،
مرجع سابق.
 -3زكريا ،محمد صبري .إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية :ماليزيا نموذجاً ،مرجع سابق.
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جدول : 0الدراسات السابقة المتعلقة بعملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية ،االلتزامات والحقوق المترتبة على عملية
التحول واألداء المالي للمصارف اإلسالمية
هدف الدراسة والمنهجية

الرقم

المؤلف

1

محمد2019 ،

2

منصوري،

هدفت الدراسة إلى تحديد

2018

النتائج

المتغيرات المستخدمة

المستخدمة
هدفت الدراسة إلى تقييم مشكلة  نسبة السيولة الداخلية
السيولة النقدية وأثرها على
األداء

المالي

بالمصارف

اإلسالمية.

 وجود عالقة بين السيولة

للمصارف.


توصلت الدراسة إلى:

المالي

األداء

بالمصارف.

النقدية الداخلة والخارجة
وضعف

اتبعت الدراسة المنهج التاريخي

األداء

المالي

للمصرف.

والوصفي لتتبع موضوع البحث

 انعدام الثقة بين المودعين

والمنهج

التحليلي

الختبار

والمصرف يؤدي الي خلل

وتحليل

الفرضيات

واثباتها

في السيولة.

والمنهج االستنباطي للوصول

 ضعف الرقابة المالية يعني

الي النتائج والتوصيات.

األداء

ضعف

المالي

بالمصرف واالستخدام غير
الكفء للسقوفات االئتمانية.
 صيغ

مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي

والعقود اإلسالمية

مخاطر عالية مع بعض

والتعرف على نقاط الضعف من

مثل

المضاربة

صيغ التمويل مثل اإلجارة

اجل تقديم حلول لزيادة كفاءة

والمشاركة

والسلم واالستصناع والتي

التمويل المصرفي اإلسالمي.

والمرابحة

كانت حاجز الستخدام هذه

اعتمدت الدراسة على المنهج

واإلجارة

الوصفي

226

التمويل  وجدت الدراسة أن هناك

(دراسة

وصفيه)

والسلم

واالستصناع.

الصيغ
ومتنوع،

بشكل
وتكاد

واسع
تكون

لتحديد واقع ومخاطر التمويل

المخاطرة منعدمة بالنسبة

اإلسالمي في البنوك القطرية

للمشاركة والمضاربة ،أما

واألردنية وتقديم حلول لتخفيف

المرابحة فتجد اهتمام أوسع
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مخاطر

صيغ

التمويل

كونها

اإلسالمي.

قليلة

المخاطرة

وسهلة التطبيق والمتابعة.
 هناك حاجة ملحة إلتباع
إجراءات سليمة لتنفيذ كافة
عناصر إدارة المخاطر،
على

والتعرف

نقاط

الضعف ،ثم تقديم مجموعة
من الحلول للتغلب على
والعراقيل

المشاكل

المرتبطة باستخدام صيغ
التمويل بشكل واسع وفعال
من اجل زيادة كفاءة
المصرفي

التمويل
اإلسالمي.

3

حسين 9008

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم
معوقات

تحول

المصارف

التقليدية إلى إسالمية من خالل

 الحقوق

المالية  وجدت الدراسة أن هناك

للمصرف
عملية التحول.

قبل

 001,191مليون دينار تم
ترحيلها لألرباح وفقا ً لمبداً

مقارنه المركز المالي للمصرف

االستحقاق ،وهذه المبالغ

قبل وبعد التحول.

تمثل حقوق وارباح عن

شملت دراسة حاله تطبيقية

سنوات سبقت قانون تحريم

على مصرف الصحاري في

المعامالت الربوية الذي

ليبيا.

نص على انه ال يجوز
تقاضي الفوائد الربوية
الناتجة

عن

المعامالت

المدنية

أو

التجارية

المستحقة قبل تاريخ العمل
بهذا القانون والتي لم يتم
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أداءها بعد ولو كان قد
صدر بها حكم نهائي.
وعليه فال يجوز تحصيل
هذه الفوائد من الزبائن،
ويجب معالجتها بخصمها
من

وبالتالي

االرباح،

سيتكبد المصرف خسارة
بمبلغ يفوق  001مليون
دينار أذا لم يتم معالجه هذه
الحقوق .ولم تكن هناك
بدائل إسالمية تعوض هذه
األرباح المجمدة.

4

الحضري 2017 ،دراسة

المصارف

قدره

اإلسالمية على توفير وتطوير
منتجات وخدمات مصرفيه
متنوعة وفقا ً ألحكام الشريعة
اإلسالمية .وتحديد معوقات
تطبيق الخدمات اإلسالمية.
جمع

البحث

بين

االستقرائي

المنهج

واالستنباطي

والمقارن ،مع تحليل الواقع

 خدمات المصارف
اإلسالمية.
 معوقات الصيرفة
اإلسالمية.

 تقدم المصارف اإلسالمية
خدمات

متنوعة

كفتح

الحساب وتحصيل األوراق
التجارية بشكل يتوافق مع
احكام الشريعة.
 معوقات

الصيرفة

اإلسالمية:
 غياب القوانين المنظمةللصيرفة اإلسالمية.

الفعلي كجانب تطبيقي.

 -ضعف تأهيل العاملين.

تم تطبيق البحث في ثالثة بنوك

 -ضعف الثقافة الشرعية

إسالمية في مصر.

للعاملين في المصارف
اإلسالمية.
 قله المتخصصين فيالرقابة الشرعية.
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5

العاني2017 ،

6

هدفت الدراسة إلى تحديات
العمل المصرفي اإلسالمي

 خلصت الدراسة إلى أن

التحديات من حيث:
 المستوى الداخلي

الصيرفة اإلسالمية في ليبيا

الليبي

للمصارف

تواجه عدة تحديات من

دراسة وصفية.

(إطارها القانوني

أبرزها مستوى المبالغ

والشرعي).

المخصصة

 المبالغ المخصصة
للتمويل.
 المشتقات

وتشتمل

للتمويل،
مع

العالقة

المدخرين والعالقة مع
المالية

السائدة.

الصغيرة.

المؤسسات

وأوصت الدراسة بتعديل
مجموع المنظومة المالية
والنقدية على مستوى البلد
في ليبيا بطريقة تكفل
اإلجراءات

سالمة

المحاسبية وفق المبادئ
المتعارف عليها م محاسبياً
داخل هذه البنوك.
عبد هللا وهيام

هدفت الدراسة إلى بيان أثر

 الودائع االستثمارية.

 توصلت الدراسة إلى وجود

وباسل 9001

توظيف الودائع االستثمارية في

 مؤشر الربحية (عائد

أثر ذي داللة لتوظيف

ربحية مساهمي المصارف

السهم العادي).

العمالء

ودائع

المطلقة

اإلسالمية األردنية خالل المدة

والمقيدة

(.)9005 -9002

االستثمارية) في نصيب

شملت عينة الدراسة كالً من

السهم الواحد من األرباح

البنك

اإلسالمي

األردني،

المحققة

في

والبنك

العربي

اإلسالمي

المصارف

الدولي.

(الحسابات

()EPS

اإلسالمية

األردنية ،وذلك يعود إلى
اتباع األساليب والصيغ
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اعتمدت هذه الدراسة على

المناسبة في إدارة وتوظيف

المنهج الوصفي التحليلي من

الودائع االستثمارية ،وهذا

خالل الوصف الدقيق للمفاهيم

بدوره ينعكس إيجابا ً على

المتعلقة بمتغيرات الدراسة،

أرباح المساهمين (المالك).

وفي دراسة وتحليل البيانات
باالعتماد على النسب المالية
كأداة من أدوات التحليل.

7

عبد هللا2016 ،

دراسة نموذج نجاح تجربة
تحول المصارف التقليدية في

 المتغيرات المستقلة:
 الكوادر

 كافة المتغيرات المستقلة

البشرية

كانت ذات أثر إيجابي على

ليبيا إلى مصارف إسالمية.

المؤهلة،

توافر

نجاح تجربه التحول إلى

العينة المستخدمة 15 :مصرف

أسواق

المال

مصارف إسالمية في ليبيا.

إسالمي.

اإلسالمية ،رغبه

 كان هناك أثر ايجابي لدعم

في

المصرف

المركزي

والتشريعات

والقوانين

استخدم الباحث المنهج الوصفي

العاملين

باستخدام

التحول.

التحليلي

(الكمي)

التحليل العاملي التوكيدي
(Confirmatory Factor
)Analysis - CFA
واسلوب

نمذجة

المعادلة

البنائية ))AMOS - SEM
للتحقق من فرضيات الدراسة
وأهدافها الرئيسية.

 المتغير التابع:
 نجاح

اإلسالمية

على

نجاح

تجربه

تجربه التحول إلى بنوك

التحول إلى بنوك

إسالمية والعوامل المؤثرة

إسالمية.

عليه.

 المتغيرات

التفاعلية

(مؤثر):
 دور

البنك

المركزي.
 التشريعات
والقوانين
المصرفية.
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 تركزت الدوافع األساسية

بيان متطلبات تحول المصارف  دوافع التحول نحو

8

عمر2016 ،

9

القضاة والقضاة،

هدف البحث إلى تقديم مقترحات

2015

إلى

التقليدية

المصارف

الصيرفة اإلسالمية.

للتحول ب:

اإلسالمية في ليبيا ،باإلضافة  متطلبات التحول نحو
إلى بيان العقبات التي تواجهها

الصيرفة اإلسالمية.

استخدمت

االلتزام
الشريعة.

عملية التحول.
الدراسة

-

بأحكام

المنهج

-

الدوافع القانونية.

-

النجاح الذي حققته

الكيفي من خالل وصف وتحليل

المصارف اإلسالمية.

ظاهره التحول نحو الصيرفة

 متطلبات عملية التحول:

اإلسالمية.

-

دراسة حاله في مصرف طبرق.

المتطلبات

السياسية

واألمان.
-

المتطلبات
وتعيين

الشرعية
مراقب

شرعي.
-

المتطلبات

القانونية

(قوانين مستقلة).
 خلص البحث إلى ضرورة:

 االلتزامات

لمعالجة تحول شركات التأمين

والحقوق

غير

 -تشكيل لجان متخصصة

التجارية إلى شركات تأمين

الشرعية المترتبة

لدارسة مشروع التحول،

عملية

من جوانبه القانونية والفنية

إسالمية.

على

أستخدم البحث المناهج التأليه:

التحول:

أوالً:

والشرعية.

االستقرائي:

 أثر التحول على

 -وضع معيار شرعي خاص

ويتمثل في تتبع أسباب تحول

حقوق

"شركة

بتحول شركات التأمين

شركات التأمين من تجارية إلى

التأمين"

المالية

شركات

إسالمية واألمور التي تتأثر

غير المشروعة .

المنهج

بتحول تلك الشركات.

التجارية

إلى

إسالمية .

 أثر التحول على

 -حدد البحث بعض المبادئ

التزامات "شركة

لمعالجة

الشرعية

االلتزامات والحقوق غير
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ثانياً :المنهج االستنباطي :وذلك

التأمين"

من خالل اقتراح آليات تنفيذ

غير المشروعة.

المالية

الشرعية الناتجة عن عملية
التحول.

عملية التحول.
ثالثاً :المنهج التحليلي :وذلك
بتحليل أثر التحول على حقوق
والتزامات الشركة المتحولة.

10

الجريدان2014 ،

11

الحمروني،

دراسة المسائل الفقهية المترتبة  االلتزامات
على

عملية

التحول

والحقوق خلصت إلى عدة نتائج من

نحو

غير الشرعية الناتجة أهمها :عدم جواز االستمرار

الصيرفة اإلسالمية .باإلضافة

في ممارسة األعمال الربوية

إلى دراسة االلتزامات والحقوق

عن التحول:
 األموال

غير بعد اتخاذ قرار التحول ،وقبل

المالية الناتجة عن عملية

المقبوضة

التحول.

للمصرف

على الرسمية ،وعدم فسخ العقود

اآلخرين.

المقبوضة قبل اتخاذ قرار

استخدمت

الدراسة

المنهج

االستقرائي التحليلي المقارن.

المستحقة صدور

 األموال
المقبوضة

غير التحول،
المستحقة األموال
المستحقة

لعمالء المصرف.

الجهات

موافقة

ووجوب
غير

إسقاط
المقبوضة

للمصرف

على

اآلخرين ،وأما األموال غير
المقبوضة المستحقة لعمالئه
فيتوجب عليه االمتناع عن
دفعها.

2013

دراسة

دوافع

والمعوقات  دوافع

والصعوبات التي تواجه التحول

التحول

نحو تتعدد دوافع التحول نحو

الصيرفة اإلسالمية.

نحو الصيرفة اإلسالمية في  معوقات وصعوبات
ليبيا.

التحول نحو الصيرفة
اإلسالمية.

الصيرفة اإلسالمية في ليبيا
ومنها:
-

االستجابة

لرغبه

شريحة من عمالء
المصرف.
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-

بحث كيفي واألسلوب الوثائقي
باالعتماد

على

المالحظة،

اإليمان

بحرمة

التعامل بالربا.
-

االستبانة وتحليل الوثائق.

رغبة

الدولة

والمؤسسات
اإلسالمية بالتحول.

12

 Wasiuzzamanهدفت الدراسة إلى تحليل  العائد

على

متوسط وجدت الدراسة أن:

الفروق في األداء المصرفي

األصول ،حجم البنك - ،العائد على متوسط األصول

 Gunasegavanللبنوك اإلسالمية والتقليدية في

حجم مجلس اإلدارة،

وحجم البنك وقيم حجم مجلس

ماليزيا.

الكفاءة التشغيلية ،جودة

اإلدارة في البنوك التقليدية

دراسة تجريبيه من خالل المسح

األصول ،السيولة ،كفاية

كان أعلى مقارنة بالبنوك

لعدد  01مصرف تقليدي

رأس المال واستقاللية

اإلسالمية.

واسالمي ،تم تحليل البيانات

مجلس اإلدارة.

&
))2013

باستخدام

تقنيات

 -الكفاءة

التشغيلية

وجودة

االنحدار

األصول والسيولة وكفاية

والفروق بين المجموعتين – t

رأس المال واستقاللية مجلس

test

اإلدارة كانت أعلى بالنسبة
للبنوك اإلسالمية.
 جميع المتغيرات باستثناءالسيولة وخصائص مجلس
اإلدارة ونوع البنك كانت ذات
أهمية كبيرة في التأثير على
الربحية.

13

بشناق2011 ،

هدفت الدراسة إلى تقييم األداء
المالي للمصارف اإلسالمية

233

 تقييم األداء المالي من

 وجدت الدراسة أن البنوك

خالل:

اإلسالمية تحتفظ بسيولة

والتقليدية.

 مؤشرات السيولة.

نقدية عالية مقارنة بالبنوك

تم استخدام المنهج الوصفي

 مؤشرات الربحية.

التقليدية ،في حين أن

التحليلي من خالل حساب

 مؤشرات النشاط.
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المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري

للمؤشرات

 مؤشرات السوق.

ذات

للسيولة القانونية أقل لدى
البنوك اإلسالمية.

الدراسة

 مؤشرات الربحية أظهرت

باإلضافة إلى االعتماد على

أن البنوك اإلسالمية أقل

اإلحصائي

ربحية من البنوك التقليدية.

( )SPSSمن خالل اختبار(t-

 مؤشرات النشاط للبنوك

 )testلتحليل الفروق بين

اإلسالمية كانت أعلى من

المؤشرات المالية لكالً من

بالبنوك التقليدية،

العالقة
برنامج

مجموعتي

بموضوع
التحليل

(شملت

 مؤشرات السوق أظهرت

البنوك.

العينة بنك إسالمي وأربعة بنوك

بعضها

منخفضة

تقليدية في فلسطين).

للبنوك اإلسالمية وأظهر

قيم

البعض اآلخر قيم أعلى
مقارنة بالبنوك التقليدية.

14

زكريا2007 ،

هدف البحث إلى تقييم عملية

 إدارة السيولة في  -وجدت الدراسة أن االلتزام

إدارة السيولة في المصارف

المصارف

بضوابط الشريعة أدى إلى

اإلسالمية الماليزية.

اإلسالمية

تحفظ المصارف اإلسالمية

اعتمدت الدراسة على المنهج

الماليزية.

في ماليزيا في استثمار

التحليلي من خالل تحليل أراء

السيولة المتوفرة لديها لعدم

المسائل،

اإلسالمية

الفقهاء

لمختلف

األلية

توفر

والمتنوعة

باإلضافة إلى المنهج النقدي من

المناسبة

خالل نقد مختلف االجتهادات.

لالستثمار ،األمر الذي أدى
إلى توفر فائض سيولة غير
مستثمر

في

المصارف

اإلسالمية الماليزية وبالتالي
التأثير على أداء المصارف
اإلسالمية وأرباحها.
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 أوصت الدراسة بضرورةتوفير

شرعيه

بدائل

لالستثمار اإلسالمي لتعزيز
البنوك

أداء

اإلسالمية

وأرباحها.

15

مصطفى2006 ،

تقييم ظاهره تحول البنوك  دوافع ومعوقات التحول تتلخص
التقليدية

إلى

اإلسالمية،

ودوافع

ومعوقاته

واألثار

الصيرفة
التحول

نحو

الصيرفة والعقبات التي تواجه التحول

اإلسالمية.

المترتبة  األثار

أهم

المشكالت

المترتبة

نحو الصيرفة اإلسالمية في
عن اآلتي:

عليها.

التحول نحو الصيرفة

 معوقات إدارية.

أشتمل منهج الدراسة على:

اإلسالمية.

 معوقات

أوالً:

الدراسة

المكتبية:

باالعتماد المراجع والمصادر

ذات

بالكوادر البشرية.
 معوقات

ذات

العلمية السابقة .ثانياً :الدراسة

بالنظم والسياسات.

الميدانية :باستخدام االستبانة

 معوقات ذات صلة

المصممة لجمع البيانات من

بتطوير المنتجات

البنوك السعودية التي تقدم

المصرفية.

منتجات مصرفية إسالمية.

صلة
صلة

 الفراغ التشريعي لنظم
الرقابة المصرفية.
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الفجوة في الدراسات السابقة
في األدبيات الحالية ،ناقشت العديد من الدراسات محتوى الصيرفة اإلسالمية ،وأداء المصارف اإلسالمية .ومع ذلك ،أظهرت
مراجعة هذه األدبيات بعض القيود والتي تمثل اسباب اختيار الموضوع:
 .0رغم أن هناك اجماع بين الباحثين على أهمية تحول المصارف التقليدية إلى المصارف اإلسالمية إال أنه ليس هناك اتفاق
على أليات موحدة لتنظيم عملية التحول ومعالجة أثارها.
 .9تقدم لنا األدبيات الحالية مناقشات مستفيضة حول الصيرفة اإلسالمية إال أن الدراسات الحالية مازالت مجزأة وتسير في
سياقات متوازية فمثال تركز بعض الدراسات على طبيعة الصيرفة اإلسالمية ونطاق عمل المصارف اإلسالمية ومنتجاتها
وخدماتها ،بينما تركز دراسات أخرى على عملية التحول من المصارف التقليدية إلى المصارف اإلسالمية ومتطلبات
عملية التحول ومعوقاتها وأثار عملية التحول أو االلتزامات والحقوق التي تنشأ من عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية.
في حين تركز دراسات أخري على أداء البنوك اإلسالمية من ناحية مؤشرات الربحية وإدارة السيولة .في حين تفتقر
األدبيات الحالية إلى دراسات شاملة التي تربط بين عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية وأداء المصارف .أو بين
معوقات التحول واألداء .إن افتقار هذا النوع من الدراسات يلقي العديد من األسئلة عن أهمية التحول نحو للصيرفة
اإلسالمية وأثرها على أداء المصارف وعلى اقتصاد الدولة بشكل عام.
 .1تتزايد أهمية دراسة أثار االلتزامات والحقوق غير الشرعية على أداء المصارف في السياق الليبي بشكل خاص لعدة
اسباب:
 .Iأن عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية في ليبيا كانت نتيجة لتشريع شامل على مستوى الدولة (قانون رقم ()0
لسنة  9001م) الذي ألزم كافة المصارف في ليبيا إلى التحول نحو الصيرفة اإلسالمية .وبالتالي فإن االلتزامات
والحقوق الناتجة عن عملية التحول تؤثر بشكل كامل على أداء المصارف الليبية وعلى الدور الذي تلعبه المصارف
في االقتصاد الكلي لليبيا.
 .IIرغم تسمية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية المركزية التابعة لمصرف ليبيا المركزي والتي باشرت أعمالها في بداية
عام  9001م لتقديم الدعم الكافي للقطاع المصرفي في إنجاح عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية ،ورغم صدر
قانون ( )1لسنة 9005م بشأن تعديل القانون رقم ( )0لسنة 9001م بتاريخ 9005/2/05م الصادر عن مجلس
النواب الليبي والذي يقضي بتأجيل سريان أحكام قانون منع المعامالت الربوية إلى بداية 9090/0/0م وذلك إلعطاء
فسحة للمصارف استيفاء ديونها وفوائدها( )1إال أنه وحتى اآلن فإن هذه االلتزامات والحقوق مازالت عالقة ولم يتم
تسويتها بعد حسب البيان الختامي للجمعية الليبية للمالية اإلسالمية في ورشة العمل المنعقدة بطرابلس بتاريخ -90
9002-00م عن دور القانون رقم  1لسنة  9001بمعالجة أثار المحفظة االئتمانية المصرفية والتوصيات الصادرة
عنها.
 -1مصرف ليبيا المركزي  Central Bank of Libyaمرجع سابق.
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وهنا تظهر حاجة ملحة لمزيد من األبحاث لتقييم أثار هذه االلتزامات والحقوق التي لم يتم تسويتها على أداء
المصارف اإلسالمية الليبية .مثل هذه األبحاث ستساعد على تحديد ماهية االلتزامات والحقوق المترتبة عن التحول
نحو الصيرفة اإلسالمية وتحديد (بناء على االختبار التجريبي) أثرها على حاضر ومستقبل الصيرفة اإلسالمية في
ليبيا.
العالقة بين الحقوق المالية غير المشروعة الناتجة عن عملية التحول واألداء المالي للمصرف اإلسالمي
تأخذ الحقوق المالية غير المشروعة قبل عملية التحول عدة صور منها :القروض النقدية :وهي النقود التي يقدمها البنك
لألفراد أو الهيئات ،عموالت البنك عن الخدمات التي يقدمها للعمالء ،االعتمادات المستندية وما يترتب عليها من فوائد
للمصرف على المستفيد ،الحقوق المالية الناشئة عن مقاضاة الغير ،وأيضا ً الحقوق المالية الناشئة عن استثمارات البنك
ألمواله ،سواء كانت أرباح استثمار في أوراق مالية أو أسهم وسندات أو فوائد ربوية ناتجة عن ودائع في بنوك ربوية
(صبرينه2017 ،؛ القضاة والقضاة9005 ،؛ الجريدان .)1()9001 ،وفقا ً للقضاة والقضاة ()2015

()2

فإن هذه الحقوق ال

يمكن تجاهلها حتى ال تؤثر على المركز المالي للمصرف اإلسالمي ،وإنما يجب معالجتها في إطار شرعي يحفظ للبنك
ومساهميه حقوقهم .ونظراً لندرة الدراسات السابقة المتعلقة بالمصارف اإلسالمية في ليبيا ،تحاول هذه الدراسة تحليل دور
الحقوق المالية غير المشروعة قبل عملية التحول على األداء المالي للمصرف اإلسالمي في أطار التحليالت المتوفرة لمعالجة
هذه الحقوق.
في دراسة حسين ( )3()2018التي شملت دراسة تطبيقية على مصرف الصحاري في ليبيا ،هدفت الدراسة إلى تقييم معوقات
تحول المصارف التقليدية إلى إسالمية من خالل مقارنة المركز المالي للمصرف قبل وبعد التحول .أبرزت الدراسة أرقام
مهمة تعكس دور الحقوق المالية غير المشروعة قبل التحول على األداء المالي للمصرف اإلسالمي .على سبيل المثال وجدت
الدراسة أن صافي األرباح قبل خصم المخصصات والضرائب قد انخفض من  71,793مليون دينار سنة  2012قبل التحول
إلى  50,718مليون دينار خالل سنة  2016بعد التحول ،وأن المحفظة االئتمانية للبنك (باستثناء قروض المرابحة التي تدر
عائداً) ال تدر أي عائد منذ  .2015األكثر أهمية وجدت الدراسة أن هناك  114,624مليون دينار تم ترحيلها لألرباح وفقاً
لمبداً االستحقاق،

 -1بوطبه ،مساهمة الهندسة المالية اإلسالمية في تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية :دارسة تجارب بعض الدول ،مرجع سابق.
 القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق. الجريدان ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق. -2القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق.
 -3حسين ،متطلبات ومعوقات تحول المصارف الليبية التقليدية إلى مصارف إسالمية وفقا ً للقانون رقم 0لسنة  :9102دراسة تطبيقية
على مصرف الصحاري ،مرجع سابق.
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وهذه المبالغ تمثل حقوق وأرباح عن سنوات سبقت قانون تحريم المعامالت الربوية (جدول  2يظهر تفاصيل هذه المبالغ).
ووفقا ً للقانون رقم  1لسنة  2013المادة ( )9والتي نصت على أنه "ال يجوز تقاضي الفوائد الربوية الناتجة عن المعامالت
المدنية أو التجارية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتي لم يتم أداءها بعد ولو كان قد صدر بها حكم نهائي"،
والمادة ( ) 3والتي نصت على أن "يلتزم المدين بسداد أصل الدين المترتب على المعامالت المنصوص عليها في المادة
األولى من هذا القانون وفقا ً لترتيبات السداد المتفق عليها" .وبالتالي ال يجوز تحصيل هذه الفوائد من الزبائن ،ويجب معالجتها
بخصمها من األرباح ،وبالتالي سيتكبد المصرف خسارة بمبلغ يفوق  114مليون دينار إذا لم يتم معالجة هذه الحقوق .ولم
تكن هناك بدائل إسالمية تعوض هذه األرباح المجمدة .علما ً بأن هذه النتائج التي تحصلت عليها الدراسة هي عن دراسة حالة
واحدة عن مصرف الصحاري في ليبيا.
جدول  :9الفوائد المستحقة لمصرف الصحاري قبل التحول ولم تحصل بعد

)(1

البيان

الفوائد المستحقة قبل التحول ولم تحصل بعد

فوائد مستحقه عن القروض الشخصية والعقارية

6,686

تسهيالت ائتمانيه

35,502

قروض طويلة األجل

72,634

المجموع

114,624

في نفس السياق يشير تقرير مصرف ليبيا المركزي ( (2))2019إلى انخفاض أرباح المصارف الليبية قبل خصم المخصصات
والضرائب خالل الربع الثالث  9002بمعدل  %95.9لتصل إلى  108.5مليون دينار ،مقارنة عما كانت عليه خالل الربع
الثالث  9008والبالغة نحو  891.9مليون دينار.ويشير التقرير أيضا ً إلى أن االئتمان الممنوح من المصارف التجارية إلى
عام  2015يبلغ  ،20,212.8في حين أن مبالغ االئتمان الممنوح للقطاع العام والخاص في  2019يبلغ  01,182.5مليون
دينار في نهاية الربع الثالث  ،9002وهذه المبالغ تمثل حقوق وأرباح قروض متراكمة منحتها المصارف للقطاع العام
والخاص للفترة بين  2012إلى ( 2019كما يظهر الجدول  )1وبالنظر إلى الفرق بين مبالغ االئتمان في الجدول  1في عامي
 2015و 2019نجد أنه تم تسوية فقط مبلغ  ،3,553.300أي  17.6%من إجمالي االئتمان الممنوح من قبل المصارف
الليبية للقطاع العام والخاص .وبالتالي جزء كبير من هذه المبالغ يبلغ  01,182.5مليون دينار ( )82.4%يمثل أرباح
للمصارف الليبية عن سنوات سبقت قانون تحريم المعامالت الربوية لم تحصل بعد.

 -1المرجع السابق ،ص .05
 -2مصرف ليبيا المركزي ،تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثالث  ،9102مرجع سابق.
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جدول  :2القروض الممنوحة للقطاع العام والخاص خالل الفترة ( -2012الربع الثالث )2019

)(1

البيان

9109

القروض
الممنوحة للقطاع 5,291.2
العام
القروض
الممنوحة للقطاع 10,608.3
الخاص
15,899.5
اإلجمالي

2013

2014

2015

2017

2016

9102

الربع الثالث
2019

5,327.1

6,195.9

5,982.8

5,915.9

5,578.9

5,100.9

5,792.8

12,905.5

13,764.0

14,230.1

12,854.3

11,867.7

11,347.4

10,896.7

18,232.3

19,959.9

20,212.8

18,770.3

17,446.6

16,448.3

16,689.5

تظهر المؤشرات السابقة أن الميزانيات العمومية للمصارف الليبية مازالت تظهر الحقوق المكتسبة لها قبل عملية التحول
تحت بند أرباح لم تحصل بعد .وعليه فإن مؤشرات األداء المالي الفعلي للمصارف اإلسالمية الليبية ال تظهر القيم الحقيقية،
كون هذه الحقوق ال يمكن تحصيلها بموجب قانون تحريم المعامالت الربوية ،كما أن مصرف ليبيا المركزي لم يستطيع
إيجاد اآللية المناسبة للتعامل مع هذه الحقوق غير الشرعية للمصارف قبل عملية التحول وكيفية تحصيلها والتخفيف من
األثار السلبية لها عن طريق تحويلها في إطار إسالمي ،وهي مازالت عائقا ً إلى حد اآلن .ويشير تقرير مصرف ليبيا
المركزي) (2إلى أن نسبة مخصصات الديون المشكوك بتحصيلها في  2109كانت  20.7%بما يساوي ()3,496,500.000
ثالثة مليار دينار ونصف (جدول  .)1ومن الواضح أن بقاء هذه الحقوق عالقة في الميزانيات العمومية للمصارف يوثر على
األداء المالي للمصارف من خالل نقص السيولة أو ارتفاع العائد على األسهم وبالتالي التأثير على حقوق المساهمين .كما أن
عدم توفر ألية وواضحة وعادلة لتسوية الحقوق المالية العالقة نتيجة التحول قد تمثل مشكلة حالية ومستقبلية ألداء المصارف
اإلسالمية نتيجة تخليه عن الحقوق المترتبة له بموجب القروض الربوية التي قدمها للغير أو نتيجة لالستثمارات الربوية التي
قام بها قبل التحول ،األمر الذي قد يؤدي إلى خسائر في حقوق المساهمين) .(3باإلضافة إلى ذلك ،فان عدم تسوية هذه الحقوق
المترتبة على التحول قد تشكل عائقا ً أمام المصرف في تحرير الميزانية العمومية وفي تحديد حقوق المساهمين وأرباح
المودعين ،األمر الذي قد يودي إلى خسائر في حقوق المساهمين) .(4بنا ًء على هذه الحجج ،يمكن استنتاج أن الحقوق المالية
غير المشروعة قبل عملية التحول لها عالقة إيجابية مع األداء المالي للمصرف اإلسالمي.

 -1المرجع السابق.
 -2المرجع السابق.
 -3محمد ،مشاكل السيولة النقدية وتأثيرها على األداء المالي بالبنوك :بالتطبيق على بنك فيصل االسالمي ،مرجع سابق.
 -4بوطبه ،مساهمة الهندسة المالية اإلسالمية في تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية :دارسة تجارب بعض الدول ،مرجع سابق.
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العالقة بين االلتزامات المالية غير المشروعة الناتجة عن عملية التحول واألداء المالي للمصرف اإلسالمي
االلتزامات المالية غير المشروعة على المصرف قد تنشأ من عدة مصادر ،على سبيل المثال :الودائع الثابتة (ألجل) وودائع
االدخار (توفير) التي يستحق أصحابها الفائدة بموجب عقد الوديعة ،كذلك االعتمادات المستندية التي يترتب عليها التزامات
على المصرف تجاه المصارف الخارجية التي نفذت االعتماد المستندي ،أيضا االلتزامات بفوائد ربوية عن قروض أو
تسهيالت قد حصل عليها البنك ،وااللتزامات بدفع فوائد ربوية الناتجة عن أحكام قضائية على البنك.

)(1

وفقا ً للشعار ( (2))9008وأيضا ً القضاة والقضاة ( (3))2015فإن هذه االلتزامات تؤثر على المركز المالي للمصرف اإلسالمي
وعلى سمعته بين عمالئه كونه متخلف عن سداد هذه االلتزامات ،وتعتبر الدراسات السابقة المتعلقة بالمصارف اإلسالمية
في ليبيا نادرة ،وعليه تحاول هذه الدراسة تحليل دور االلتزامات المالية غير المشروعة قبل عملية التحول على األداء المالي
للمصرف اإلسالمي في إطار التحليالت المتوفرة لمعالجة هذه االلتزامات.
نص القانون على حل كافة األقساط الباقية من أصل الدين وتركت الخيار للدائن في االستمرار في قبول سداد األقساط في
أجلها) .(4وبالتالي لم يشرع القانون وسيلة للتعامل مع التزامات المصرف قبل عملية التحول ،كما أن مصرف ليبيا المركزي
لم يستطيع إيجاد اآللية المناسبة للتعامل مع هذه االلتزامات غير الشرعية للمصارف قبل عملية التحول وكيفية سدادها أو
التخفيف من األثار السلبية لها ،وترك القانون والمصرف المركزي عملية سداد الديون كخيار للدائن .في حين اقترحت
الدراسات السابقة أن يسعى البنك اإلسالمي إللغاء االلتزام ولو مع التعويض المترتب على فسخ االلتزام).(5
كما ينبغي على المصرف فك الرهون غير المشروعة على موجودات البنك) .(6ولكن هذه االقتراحات قد ينتج عنها تحميل
المصرف بمبالغ إضافية لفسخ العقود ،وبالتالي التأثير على النتائج النهائية ألداء المصرف اإلسالمي).(7

 -1المرجع السابق.
 القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق. الجريدان ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق. -2الشعار ،عالء منذر المسلماني .رقابة البنك المركزي على البنوك اإلسالمية في سورية ،مرجع سابق.
 -3القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق.
 -4الجريدة الرسمية ،العدد (  ،) 9السنة الخامسة ،مرجع سابق.
 -5القضاة والقضاة ،تحول شركات التأمين التجارية إلى شركات تأمين إسالمية ،مرجع سابق.
 يزن ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق. -6مصطفى ،نحو منهج متكامل للرقابة على المصارف اإلسالمية ،مرجع سابق.
 يزن ،تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق. -7حسين ،متطلبات ومعوقات تحول المصارف الليبية التقليدية ،مرجع سابق.
 -بوطبه ،مساهمة الهندسة المالية اإلسالمية في تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية :دارسة تجارب بعض الدول ،مرجع سابق.

240

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

جدول  :4المخصصات العامة لمواجهه االلتزامات في البنوك الليبية في الربع الثالث 2019

)(1

البيان

2015

الربع الثالث 2019

مخصص الديون المشكوك بتحصيلها

2,779,700.000

3,496,500.000

مخصص استهالك األصول الثابتة

592,500.000

775,200.000

مخصصات عامة

556,900.000

1,134,600.000

مخصص تقييم أسعار الصرف

12,700.000

2,200.000

اإلجمالي

3,941,800.000

5,371,500.000

وبنفس سياق الحقوق المالية للبنك ،فإ ن االلتزامات المالية غير المشروعة على المصرف االسالمي قد تظهر بشكل أرباح
غير محصلة في الميزانيات العمومية للمصارف داخلية أو خارجية أو لجهات أخرى ،أو قد تمثل التزامات ألفراد .وعليه
فإن عدم تسوية هذه االلتزامات المالية العالقة نتيجة التحول قد تمثل مشكلة حالية ومستقبلية للمصارف اإلسالمية .منها على
سبيل المثال ،ينص القانون رقم  0لسنة  9001المادة ( )1على أن "يلتزم المدين بسداد أصل الدين المترتب على المعامالت
المنصوص عليها في المادة األولى من هذا القانون وفقا لترتيبات السداد المتفق عليها" .وبالتالي ال يجوز للبنك دفع هذه
االلتزامات لعمالئه والجهات األخرى .وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى خسارة المصرف لعمالئه نتيجة عدم تسوية الفوائد المستحقة
للمودعين بموجب عقود اإليداع الربوية مما قد يؤدي إلى إقامة دعاوي قضائية وتعويضات قضائية مستحقة على المصرف
قد تسبب ضرراً بالغا ً في سمعة البنك وخسارة للمودعين) .(2باإلضافة إلى ذلك ،فإن عدم تسوية هذه االلتزامات المترتبة على
التحول قد تشكل عائقا ً أمام البنك في تحرير الميزانية العمومية وفي تحديد حقوق المساهمين وأرباح المودعين وفي أنشطه
البنك االستثمارية المستقبلية نتيجة ضرورة االحتفاظ بمخصصات الزمة لتسوية االلتزامات المترتبة على البنك ،فعلى سبيل
المثال يظهر جدول  1أن المخصصات العامة التي تحتفظ بها البنوك الليبية لمواجهة االلتزامات العامة للمصارف في نهاية
الربع الثالث  2019بلغت أكثر من مليار دينار) .(3وبشكل أكثر تفصيال فإن هذه المخصصات كانت في عام  2015تبلغ
 556,900.000مليون دينار وارتفعت خالل السنوات الالحقة لقانون التحريم إلى  1,134,600.000بمعدل زيادة بلغ
 .٪103األمر الذي قد يؤدي إلى خسائر في حقوق المساهمين) .(4وبالتالي قد تؤثر على المؤشرات المالية ألداء المصرف
اإلسالمي) .(5كما يشير تقرير المصرف المركزي) (6إلى أن معدل ربحية المصارف في ليبيا قد انخفض نتيجة لتطبيق قانون
 -1مصرف ليبيا المركزي ،تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثالث  ،9102مرجع سابق.
 -2محمد ،مشاكل السيولة النقدية وتأثيرها على األداء المالي بالبنوك :بالتطبيق على بنك فيصل االسالمي ،مرجع سابق.
 -3مصرف ليبيا المركزي ،تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثالث  ،9102مرجع سابق.
 -4الشعار ،رقابة البنك المركزي على البنوك اإلسالمية في سورية ،مرجع سابق.
 -5بوطبه ،مساهمة الهندسة المالية اإلسالمية في تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسالمية :دارسة تجارب بعض الدول ،مرجع سابق.
 -6مصرف ليبيا المركزي ،تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثالث  ،9102مرجع سابق ،ص .11
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إلغاء الفوائد الربوية .حيث يذكر التقرير أن معدل العائد على األصول لدى القطاع المصرفي في ليبيا شهد انخفاضا ً ملحوظاً
خالل السنوات ( ،)9001 – 9001حيث بلغ نحو  %0.9في عام  ،9001ويعزى سبب االنخفاض إلى عدة أسباب منها
الوضع غير المالئم الذي تعمل فيه المصارف التجارية في السنوات األخيرة وكذلك تطبيق قانون إلغاء الفوائد الربوية .بنا ًء
على هذه الحجج ،يمكن استنتاج أن االلتزامات المالية غير المشروعة قبل عملية التحول لها عالقة إيجابية مع األداء المالي
للمصرف اإلسالمي.

النتائج:
من خالل مراجعة الدراسات السابقة حول االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة الناتجة عن تحول المصارف التقليدية
إلى العمل وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألداء المالي بشكل عام وعلى البنوك اإلسالمية الليبية بشكل خاص
نستخلص النتائج التالية:
 -0تشير الدراسات السابقة أن هناك اجماع بين الباحثين على أهمية تحول المصارف التقليدية إلى المصارف اإلسالمية
إال أنه ليس هناك اتفاق على أليات موحدة لتنظيم عملية التحول ومعالجة أثارها فهي مازالت مجزاه وتسير في
سياقات متوازية تفتقر إلى دراسات شاملة تربط بين عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية وأداء المصارف.
 -9أن عملية تحول البنوك التقليدية للعمل وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية ستؤدي إلى نشوء حقوق والتزامات مالية
مخالفة للشريعة اإلسالمية.
 -1تؤثر االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة قبل عملية التحول على األداء المالي سلبيا ً للبنوك اإلسالمية بعد
التحول.
 -1أثرت االلتزامات والحقوق المالية غير المشروعة قبل عملية التحول على األداء المالي للبنوك اإلسالمية الليبية
بشكل سلبيا ً بعد التحول وفقا ً لتقارير مصرف ليبيا المركزي حيث إن معدل العائد على األصول لدى القطاع
المصرفي في ليبيا شهد انخفاضاً ملحوظا ً خالل السنوات ( ،)9001 – 9001حيث بلغ نحو  %0.9في عام 9001
نتيجة تطبيق قانون إلغاء الفوائد الربوية.
 -5تتزايد أهمية دراسة أثار االلتزامات والحقوق غير الشرعية على أداء المصارف في السياق الليبي بشكل خاص
وذلك ألن عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية في ليبيا لم تكن طبيعية بل كانت نتيجة لتشريع شامل على مستوى
الدولة (قانون رقم ( )0لسنة 9001م) الذي ألزم كافة المصارف في ليبيا إلى التحول نحو الصيرفة اإلسالمية.
 -1يسعى الباحث الستكمال هذه الدراسة لتقديم أول دليل تجريبي عن دور االلتزامات والحقوق الناتجة عن التحول
نحو الصيرفة اإلسالمية على األداء المالي للمصارف الليبية والتي لم تدرس سابقا ً في سياق المصارف اإلسالمية.
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المستخلص
استخدام وسائل التواصل االجتماعي وعالقته بوجهة الضبط لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب بالمخواة.
هدفت الدِّرا َسة للكشف عن العالقة بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي ووجهة الضبط (داخلي – خارجي)
لدى عينة من طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة .كما هدفت إلى معرفة مستوى استخدام وسائل
التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة ،تبعًا لمتغير وجهة الضبط (داخلي،
خارجي) .في سبيل تحقيق أهداف ال ِّدرا َسة؛ استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي المقارن ،حيث اعتمدت
الدِّرا َسة على استبيان استخدام وسائل التواصل االجتماعي من إعداد الباحث ،مقياس وجهة الضبط الذي أعده
عالء الدين كفافي ( ،)6691وتألفت عينة الدِّرا َسة من  961طالبًا وطالبة من كليَّة العلوم واآلداب في محافظة
المخواة ،والذين جرى اختيارهم بالطريقة العشوائيَّة .توصلت الدِّرا َسة إلى أن أكثر وسائل التواصل استخداما ً لدى
عينة الدراسة مرتبة تنازليا ً على النحو التالي (الواتس آب ،السناب شات ،االنستقرام ،تويتر ،البالك بيري
ماسنجر) ،وأن مستوى استخدام أفراد العينة لوسائل التواصل االجتماعي جاء بدرجة متوسطة ،وأن معظم أفراد
العينة من ذوي وجهة الضبط الخارجي كونهم األكثر تكرا ًرا بواقع ( )116بينما الضبط الداخلي هم األقل تكرارًا
بواقع ( .)64وأشارت النتائج إلى أن مستوى استخدام أفراد العينة (ذوي الضبط الداخلي) لوسائل التواصل
االجتماعي جاء بدرجة متوسطة ،وأن مستوى استخدام أفراد العينة ذوي الضبط الخارجي لوسائل التواصل
االجتماعي جاء بدرجة متوسطة .وأوصت الدِّرا َسة بضرورة عقد دورات مجانيَّة ،وندوات تبيِّن االتجاه السليم
للطلبة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،بحيث ال تؤثر في التحصيل الدراسي.
الكلمات المفتاحيَّة :وجهة الضبط الداخلي ،وجهة الضبط الخارجي ،وسائل التواصل االجتماعي ،كليَّة العلوم
واآلداب -محافظة المخواة.

The Use of Social Media and its Relationship to the Locus of Control
Orientation among the Students of the Faculty of Science and Arts in AlMakhwah.

Abstract
The study aimed to identify the relationship between the use of social media and the
internal and external orientation of locus of control among a sample of students at the
College of Science and Arts in Al-Mahwah. The study also aimed to determine the
level of social media use among the students according to the variable of locus of
control orientation (internal, external).
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To achieve the study's objectives; the researcher followed the comparative correlative
descriptive approach; using a questionnaire to measure the orientation of locus of
control prepared by Alaeddin Kafafi (1982).
The sample was (316) male and female students from the College of Science and Arts
who were randomly selected. The study found that the most used means of
communication among the participants were ranked in descending order as follows
(WhatsApp, Snapchat, Instagram, Twitter, BlackBerry, and Messenger) and the level
of the participants' social media use was moderate. The study also found that most of
the participants were of external orientation of locus of control being the most frequent
(221); while the internal orientation being the least frequent (95). The results showed
that social media use by individuals of the sample (those with internal control) was
moderate and that social media use by participants of internal and external orientations
was moderate. The study recommended the necessity of holding free courses and
seminars that show the right orientation for students to use the platforms of social
media for this use to not affect their academic achievement.

Keywords: Internal locus of control, external locus of control, Social Media, students of the
Faculty of Arts and Sciences in Al-Makhwah.

:مقدمة
قاد التطور التقني في العشرين عاما ً األخيرة جركة تغيير كبرى في الحضارة اإلنسانية أ َّدت إلى تالقي بين
الحضارات داخل الثقافة الواحدة بطريقة سهَّلت تبادل األفكار والثقافات والمعلومات بشكل أكثر سهولة وسرعة
ضا أسهم في دخول العديد من العناصر الحديثة
ً  هذا التطور المتسارع الذي شهده عصرنا الحالي أي،من ذي قبل
.إلى البيئة التعليميَّة؛ األمر الذي يؤكد ويشير إلى زيادة استخدام شبكة اإلنترنت في مختلف المجاالت
 مثل مجاالت الحياة االجتماعيَّة التي تشمل وسائل،وقد استطاعت شبكة اإلنترنت أن تغزو مختلف مجاالت الحياة
 فقد أشار، وغيرها من المجاالت األخرى، والمجاالت السياسيَّة، والمجاالت االقتصاديَّة،االتصال وتبادل األفكار
َّ )6 :1669( نورية
أن عجز أي مجتمع عن مجاراة هذا التطور التكنولوجي الرقمي الهائل يُمثل تخلفًا عن بقيَّة
. وعج ًزا عن متابعة التطورات المتزايدة،األمم
تُعد وسائل التواصل االجتماعي (والتي يُعد الفيسبوك والتويتر أشهرها) من أحدث وأبرز وأشهر ما أنتجته
 وعلى الرغم من أنَ الهدف األساسي الذي أُنشئت من أجله هذه الشبكات هو تعزيز التواصل،تكنولوجيا االتصاالت
َّ بين األفراد والمجتمعات؛ إال
 وإنما امت َّد ليشمل مختلف المجاالت،أن هذا االستخدام لم يقتصر على هذا األمر
، لقد أثَّرت الوسائل والثقنيات الحديثة على مختلف مجاالت الحياة.)4 :1669 ،التعليميَّة والثقافيَّة والسياسيَّة (خالد

www.ajrsp.com

247

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

فقد أشارت نومار ( )9 :1661إلى َّ
أن نتائج هذا األثر يظهر وجود احتمالين؛ اإليجابي والسلبي ،فمن ناحية
استطاعت وسائل التواصل االجتماعي الحديثة أن تفتح آفاقًا جديدة وتطورات عميقة في مختلف المجاالت ،كما
أثّرت بشكل كبير في مختلف أشكال االتصال اإلنساني ،فأتاحت لألفراد إمكانيَّة النقل واالستقبال وعرض
المعلومات بسهولة كاملة ،فأصبح العالم يُجسِّد مفهوم القرية الكونيَّة الذي أشار إليه مارشال ماكلوهان.
كل من يتأمل بدقة مختلف أشكال التطور والتقدم الذي طال مجاالت الحياة المختلفة نتيجةً لتكنولوجيا االتصال
الحديثة ،وظهور مختلف وسائل التواصل االجتماعي ،يستطيع مالحظة األثر الكبير الناتج عن هذه الوسائل
والتقنيات الحديثة ،بيَّن الزيدي ( )9 :1665أنه ت َّم توظيف شبكة اإلنترنت كأداةً تعليميَّة مساندة في شرح المناهج
والمواضيع الدراسيَّة المختلفة ،حيث ظهرت في اآلونة األخيرة المواقع اإللكترونيَّة عبر مختلف وسائل التواصل
االجتماعي التي تنتمي للمؤسسة التعليميَّة نفسها (سواء المدرسة أو الجامعة) أو تلك المواقع التي تنتمي للمعلمين
أنفسهم ،فهذه المواقع وصفحات التواصل تتيح للطلبة إمكانيَّة تلقي المعلومة بأسلوب مشوق وطريقة جذابة ،معتمدة
في طريقة عرضها على وسائل تعلم مختلفة مثل الصور ،والرسومات التوضيحيَّة ،األمر الذي جعل من هذه
المواقع وسيلة فعَّالة في تقديم وعرض الدروس التعليميَّة (الزيدي.)9 :1665 ،
وفي حاالت أخرى قد يُسيء األفراد استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،مثل عدم قدرتهم على التحكم في
األوقات الالزم تخصيصها الستخدام وسائل التواصل االجتماعي ،أو استخدام وسائل التواصل االجتماعي بطريقة
سلبيَّة ،تؤدي في النهاية إلى إنتاج سلوكيات وتصرفات سلبيَّة لدى األفراد ،كما قد تُسهم وسائل التواصل االجتماعي
ضا في تعريض األفراد لالنعزال؛ نتيجةً لتقليل أوقات اختالطهم باألفراد في المجتمع الحقيقي ،فتظهر عالمات
أي ً
ونتائج غير مرغوبة لدى األفراد؛ مثل القلق ،والتوتر ،والخوف ،وعدم القدرة على التواصل مع األفراد ،وهذا ما
أثبتته الدِّرا َسة التي قام بها الزيدي (( )1665الزيدي.)4 :1665 ،
وتُعتبر وجهة الضبط من أكثر المتغيرات تأث ًرا وتأثي ًرا بدافعيَّة اإلنجاز ،فقد نال موضوع وجهة الضبط اهتمام
العديد من الباحثين ورجال التربية؛ لما لهذا الموضوع من أهميَّة كبيرة في حياة األفراد ،فاألفراد ينشؤون في
أوساط يجدون أنفسهم مضطرين التباع تصرفات وسلوكيات معينة ،وفي هذا المنحنى تظهر قدرات األفراد
واستعداداتهم لتحديد وجهاتهم المستقبليَّة ،فبعض األفراد ينساقون للمحيط والواقع الذي يعيشون فيه بسهولة ،دون
مقاومة ،أو محاولة للتفكير ،وغالبًا يتّسم هؤالء األفراد بالبساطة ،وهنالك فئة أخرى من األفراد الذين يتسمون
بالهمة والطموح العالي ،ويصطدمون بالمحيط والواقع الذين يعيشون فيه ،فيؤمنون بقدرتهم على التفوق،
ويقاومون بشتى الطرق من أجل تحقيق طموحهم ونجاحهم (آمال.)61 :1666 ،
كما َّ
أن الدِّرا َسات التي ظهرت في السنوات الماضية تُشير إلى الدور الذي تُشكله وجهة الضبط في حياة األفراد
االجتماعيَّة والنفسيَّة ،فالفرد يتعامل مع المحيط بصفة ضروريَّة ،كما أنه يتفاعل مع مختلف الضغوط الخارجيَّة
التي تدفعه النتهاج سلوكيات معينة ،ولكن في الوقت نفسه ال ب َّد أن تكون هذه السلوكيات مضبوطة باالعتماد على
الصدفة والحظ ،وبمساعدة األفراد الذين يُشاركونه في المحيط الذي يعيش فيه (الديب.)91 :6696 ،
وقد وضَّح الخثعمي (َّ )61 :1669
أن مفهوم وجهة الضبط من المفاهيم التي اشتقت من نظريَّة التعلم االجتماعي،
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حيث تُعرَّف وجهة الضبط بأنها الجهة التي يُفسِّر من خاللها الفرد السلوك الذي صدر عنه ما إذا كان راج ًعا إلى
الفرد نفسه ،أو إلى أحد المصادر األخرى الخارجة عن سيطرته .كما وضَّح الخثعمي (َّ )61 :1669
أن هنالك
نوعين رئيسين لوجهة الضبط ،وهما الضبط الداخلي الذي يتضح لدى الفرد عند إدراكه َّ
أن نتائج خبراته تصدر
أن نتائج خبراته تصدر نتيجةً
وفقًا لخصائصه الذاتيَّة ،والضبط الخارجي الذي يتضح لدى الفرد عند إدراكه َّ
لعوامل داخليَّة ،مثل الحظ أو الصدفة ،أو نتيجةً لتدخل اآلخرين في تصرفاته وتأثيرهم فيه.
وهنالك دراسات تناولت موضوع وجهة الضبط وربطته بالتحصيل األكاديمي ،وبناء الشخصيَّة مثل دراسة
(العفاري ،)1666 ،ودراسة (بني خالد ،)1666 ،ودراسة (بوالليف آمال.)1666،
ولكن– على ح ِّد علم الباحث– ال توجد دراسة فسرت العالقة االرتباطيَّة التي تربط بين وسائل التواصل االجتماعي
ووجهة الضبط؛ لذلك انطالقًا من أهميَّة هذا الموضوع والحاجة الماسة للكشف عن ماهيَّة هذه العالقة من أجل
خلق اتجاهات إيجابيَّة نحو التكنولوجيا بشكل عام ،ووسائل التواصل االجتماعي بشكل خاص؛ جاءت هذه الدِّرا َسة
لكشف العالقة التي تربط بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي وكل من وجهة الضبط (داخلي – خارجي)
لدى عينة من طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة .ويعود سبب اختيار الباحث لهذا الموضوع وضوح
العديد من التأثيرات الناتجة عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،بخاصة لفئة المراهقين في المرحلة
الجامعيَّة ،فالجامعة محطة تكوينيَّة مهمة في تنشئة الفرد وتحديد سلوكياته ،فهي تهدف إلى إعداد أفراد قادرين في
المستقبل على المساهمة في نهضة المجتمع ورفعته.

سة:
مشكلة الدِّرا َ
قد يُسيئ بعض األفراد استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،مما يُسهم في ظهور آثار سلبيَّة متمثلة في انخفاض
مهارات التواصل نتيجة لتحول األشخاص إلى أفراد افتراضيين في مجتمع افتراضي ،وظهور عالمات القلق
والتوتر والصراع الداخلي (بوشليبي ،)659 :1661 ،كما قد يُصبح هنالك حالة من اإلفراط والمبالغة في عدد
ساعات استخدام وسائل التواصل االجتماعي تزيد عن الح ِّد الطبيعي األمر الذي ينتج عنه آثار سلبيَّة على المستوى
الجسدي ،والنفسي ،واألسري ،والمهني ،واالجتماعي ،والتعليمي (الزيدي :1665 ،ص .)5وبحكم وجود الباحث
في البيئة التعليميَّة الجامعيَّة كطالب والبيئة المدرسيَّة كمعلم ،الحظ شكوى العديد من الطلبة حول صعوبة التحكم
في أوقاتهم عند استخدام وسائل التواصل لألغراض التعليميَّة مع الزمالء ،أو عند استخدامها ألغراض التسلية
مع األصحاب أو الزمالء في األوقات القصيرة .تتمثل مشكلة الدِّرا َسة الحالية في اللكشف عن طبيعة العالقة
االرتباطيَّة بين استخدام ِّ
ست وسائل تواصل اجتماعي أكثر استخدا ًما بين طالب مجتمع الدِّرا َسة (طلبة كليَّة العلوم
واآلداب بمحافظة المخواة) وعالقته بوجهة الضبط لديهم .وتم اختيار المرحلة الجامعيَّة من قبَل الباحث (طلبة
كليَّة العلوم واآلداب)؛ ألنها تُعتبر من أهم المراحل التي يمر فيها الفرد وتؤهله ،وتُعده لمواجهة الحياة ،وأكثر
فئات المراهقين استخدا ًما لوسائل التواصل.
سة من خالل األسئلة التالية:
على ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدِّرا َ
 .6ما وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخدا ًما ،لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب؟
 .1ما نوع وجهة الضبط لدى طلبة كلية العلوم واآلداب بالمخواة؟
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 .9ما مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة ،تبعًا
لمتغير وجهة الضبط (داخلي – خارجي)؟

سة:
أهداف الدِّرا َ
سعت الدِّرا َسة الحاليَّة إلى:
 .6تحديد وسائل التواصل اإلجتماعي األكثر استخدا ًما لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب بالمخواة بجامعة الباحة.
 .1تحديد نوع وجهة الضبط لدى طلبة كلية العلوم واآلداب بالمخواة.
 .9تحديد مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة ،تبعًا
لمتغير وجهة الضبط (داخلي – خارجي).

سة:
أهميَّة الدِّرا َ
تستمد الدراسة أهميتها من:
ً
أوال :األهميَّة النظريَّة:
 .6تأتي هذه الدِّرا َسة إضافة علميَّة ،من خالل مساهمتها في إثراء األدبيات النفسية حول ظاهرة استخدام وسائل
التواصل االجتماعي ،كإحدى الوسائل التقنية الحديثة التي تزايد اإلقبال على استخدامها بشكل ملحوظ في
الفترة األخيرة ،وضرورة الحاجة إللقاء الضوء على هذه الظاهرة في المجتمعات العربيَّة وبشكل خاص في
مجتمعنا السعودي.
 .1تُستمد أهمية الدراسة الحالية من أهميَّة الفئة التي تستهدفها الدِّرا َسة الحاليَّة؛ وهم فئة الشباب الجامعيين ،حيث
تُعد هذه المرحلة من أهم المراحل العمريَّة لألـفراد ،لمساهمتها بشكل مباشر في إعداد األفراد ،وتأهيلهم
لمواجهة تحديات الحياة المختلفة.
ثان ًيا :األهميَّة التطبيقيَّة:
 .1المؤسسات التعليميَّة من خالل تزويدهم بمعلومات ونتائج تُوضِّ ح لهم العالقة التي تربط بين استخدام وسائل
التواصل االجتماعي وكل من وجهة الضبط للطلبة ،والكشف عن مختلف اآلثار الناتجة عنها ،من أجل قيام
مختلف المؤسسات التعليميَّة (من جامعات ومدارس) بتخطيط وتنظيم البرامج التوعويَّة واإلرشاديَّة للطلبة
على اختالف مراحلهم العمريَّة ،والتي من شأنها أن تح َّد من أي آثار أو نتائج سلبيَّة ناتجة عن استخدامها،
وتعزيز أي نتائج إيجابيَّة ناتجة عن استخدامها.
 .2األخصائيون والمرشدون النفسيون حول بيان نتائج استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،وتوضيح عالقتها
بشكل خاص مع كل من وجهة الضبط للطلبة.
 .3المربون واألهل (اآلباء واألمهات) من خالل توجيههم بضرورة مراقبة تصرفات وسلوكيات أبنائهم؛ في
محاولة للسيطرة على كافة الجوانب السلبيَّة ،فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل االجتماعي ،وتوعيتهم
بضرورة ضبط تصرفات أبنائهم ،وتوجيههم نحو السلوكيات الصحيحة.
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سة:
مصطلحات الدِّرا َ
 وسائل التواصل االجتماعي (:)Social media
عرَّفها بويد و إليسون ( )Boyd and Ellison, 2008, 211بأنها خدمات يتم توفيرها على شبكة اإلنترنت،
تسمح لألفراد والمشاركين بتصميم وبناء ملفات وصفحات خاصة بهم ،في إطار محدد ،والتواصل مع غيرهم من
األعضاء واألصدقاء القُدامى .أما إجرائيًا فيعرَّفها الباحث بأنها مواقع على نظام الجيل الثاني من الويب ،تشمل
ك َّل ما يتم التواصل به في الميديا بين األفراد على شبكة اإلنترنت }الفيس بوك ،التويتر ،الواتس أب ،اإلنستقرام،
السناب شات ،البالك بيري ماسنجر ) ،{)BBMوالتي تضم مستخدمين ،وتقدم العديد من الخدمات ،وتم ِّكن الطلبة
من التواصل مع األصدقاء والمعلمين والمشرفين ،وتتمثل في الدرجة التي حصل عليها الطالب في استبيان
استخدام وسائل التواصل االجتماعي المستخدم في الدِّرا َسة الحاليَّة.
وجهة الضبط (:)Locus of Control
عرَّفت ابتسام العفاري ( )61 :1666وجهة الضبط بأنها الطريقة واألسلوب التي يُدرك من خاللها الفرد مصدر
التدعيمات ،فهنالك التحكم الداخلي والتحكم الخارجي .أما إجرائيًا فيُعرِّ ف الباحث وجهة الضبط بأنه الدرجة التي
حصل عليها الطالب من خالل اإلجابة عن فقرات مقياس وجهة الضبط الذي تم تطبيقه في هذه الدِّرا َسة.

سات السابقة
اإلطار النظري والدِّرا َ
اإلطار النظري
المحور األول :وسائل التواصل االجتماعي
خصائص مواقع التواصل االجتماعي:
وضَّحت عوض (َّ )19 :1665
أن وسائل التواصل االجتماعي تتميَّز بالعديد من السمات ومنها:
 .6العالميَّة :تتخطَّى وسائل التواصل االجتماعي الحدود والعوامل الجغرافيَّة والمكانيَّة التي تفصل بين الدول،
حيث تُتيح هذه الوسائل لألفراد الموجودين في الشرق التواصل مع األفراد الموجودين في الغرب دون أي
تعقيد.
 .1التفاعليَّة :فهي تُتيح فرص المشاركة الفاعلة بين مختلف األعضاء واألفراد ،فاألعضاء فيها مستقبلون
وقارئون ومشاركون ،فتتع َّدد مهام الفرد الواحد.
 .9تعدد االستعماالت :حيث تُستخدم في العديد من النواحي والمجاالت بحسب طبيعة الفرد ال ُمستخدم ،فتجد
الطالب يستخدمها للتعلم ،والعالم لنشر علمه ونفع غيره منه ،والكاتب من أجل نشر كتاباته ومناقشتها مع
غيره من المهتمين.
 .5سهولة االستعمال :حيث إ َّن كافة األساليب المستخدمة في وسائل التواصل االجتماعي يمكن استخدامها من
قبَل مختلف األفراد باختالف قدراتهم وإمكاناتهم.
 .4التوفير :وسائل التواصل االجتماعي مواقع مجانيَّة تُتيح لمختلف األفراد على اختالف إمكاناتهم الماديَّة
االشتراك فيها ،والتعامل معها ،فهذه الوسائل ليست حك ًرا فقط على الطبقة الغنيَّة.
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أبرز مواقع التواصل االجتماعي:
تتع َّدد مواقع التواصل االجتماعي في الوقت الحالي ومن أبرزها:
 الفيسبوك  :facebook.comيُمثل الفيسبوك أحد أبرز مواقع التواصل االجتماعي ،فهو يمتاز بسهولة
االستخدام ،بحيث يُمكن ألي فرد يُجيد التعامل مع اإلنترنت أن يتم َّكن من إنشاء حساب خاص به ،واستخدام
مختلف التطبيقات الموجودة عليه (صادق .)169 :1669 ،تم تأسيس الفيسبوك في عام 1665م ،حيث نتج
من فكرة بسيطة ألحد الطالب الدارسين في هارفرد يُدعى "مارك زوكربيرج" ()Mark Zuckerberg
(نومار.)44 :1665 ،
 التويتر  :Twitter.comيُستخدم موقع التويتر من قبل العديد من األفراد حول العالم حيث يمكن من خالله
بقاء األفراد على تواصل مستمر مع بعضهم البعض ،ويُتيح موقع التويتر لألفراد إنشاء الرسائل القصيرة
(التويت) التي تتألف من  656حرفًا ،كما يُم ِّكن األفراد من إمكانيَّة متابعة أحد الشخصيات ،ووصول أي
مشاركة جديدة للطرف اآلخر حال نزولها (.)Huberman et al., 2008: 3
 الواتس أب  :WhatsAappالواتس أب أحد أبرز وسائل التواصل االجتماعي ،بحيث يُستخدم كوسيلة سهلة
للتواصل بين األفراد والجماعات ،دون وجود عوائق أو حواجز ،كما يتميز الوتس أب بأنه مجاني التكلفة،
أي أنه متاح لكافة األفراد الذي يُمكنهم تحميل هذا التطبيق على هواتفهم المحمولة ،ويُتيح الوتس أب إمكانيَّة
تبادل الرسائل بمختلف أنواعها الشخصيَّة والدينيَّة والثقافيَّة ،إلى جانب تحميل الفيديوهات والصور وإرسالها
لآلخرين (شلش.)1661 ،
 اإلنستجرام  :Instagramيُعد اإلنستجرام أحد أفضل وأشهر وسائل التواصل االجتماعي التي تتوفر بشكل
مجاني لكافة المستخدمين ،حيث يُتيح اإلنستجرام إمكانيَّة مشاركة الصور وتبادلها مع مختلف األفراد على
شبكة اإلنترنت ،كما يُوفر إمكانيَّة تصوير مقاطع الفيديو ومشاركتها ،من خالل شبكات التواصل االجتماعي،
باإلضافة إلى شبكة اإلنستجرام نفسها ،إلى جانب ذلك يتميز اإلنستجرام بإمكانيَّة تحميل عدد ال نهائي من
الصور ،كما يقوم هذا البرنامج بشكل أساسي على فكرة التتبع ،حيث يُتيح لألفراد إمكانيَّة تتبع األشخاص
الذين ت َّم اإلعجاب بصورهم ،مما يؤدي إلى وصول الصور التي يقومون بإضافتها بشكل تلقائي لالطالع
عليها (فتحي.)1665 ،
المحور الثاني :وجهة الضبط
مفهوم وجهة الضبط:
عرَّفت فاطمة الحريبي ( )46 :1665وجهة الضبط بأنها مقدار إدراك الفرد لنتائج السلوك والمهمة التي قام بها،
فإن عزى الفرد نتائج هذا السلوك إلى العوامل الخارجيَّة المرتبطة بالدرجة األولى بالحظ والصدفةَّ ،
فإن الفرد
يكون من ذوي الضبط الخارجي ،أ َّما إذا عزى الفرد هذه النتائج إلى قدراته الشخصيَّة وجهده المبذول فإنه يكون
من ذوي الضبط الداخلي .وعرَّف محمد ( )15 :1669وجهة الضبط بأنه مركز المسؤوليَّة عن ضبط سلوك الفرد
والتحكم فيه ،كما أنه الوجهة التي يُدرك من خاللها الفرد مصدر المكافآت والعقوبات في حياته.
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مؤشرات فئتي مركز الضبط:
أن اعتقاد الفرد َّ
أشار عالء الدين الكفافي ( )4 :6691إلى َّ
بأن الحصول على التعزيز سواء كان إيجابيًّا أو سلبيًّا
وارتباطه بشكل أساسي بإرادة الفرد وثقته بنفسه وقوة إرادته ،يدل على َّ
أن مؤشرات القوى المحتملة لهذا الفرد
تتمثل في المؤشرات التالية:
 .6الذكاء :وتظهر من خالل اعتقاد الفرد بأنَّه يملك القدرات العقليَّة التي تُم ِّكنه من تأدية المهام بنجاح ومهارة.
 .1المهارة :وتظهر من خالل اعتقاد الفرد بأنه لديه القدرة على السيطرة على العوامل المحيطة به باالعتماد
على خبراته ومهاراته.
 .9الجهد :تظهر من خالل اعتقاد الفرد َّ
بأن األحداث التي تدور من حوله ترتبط ارتباطًا مباش ًرا بمقدار الجهد
الذي يبذله.
 .5السمات الشخصيَّة :تظهر من خالل اعتقاد الفرد بأنَّه يمتلك مجموعة من الخصائص والصفات التي تًميّزه
عن غيره.
مقارنة بين سمات واتجاهات ذوي الضبط الداخلي والخارجي:
أشار العفاري ( ) 16 :1666إلى وجود تباين في واتجاهات ذوي الضبط الداخلي والخارجي ونستعرضها في
الجدول التالي:
جدول ( :)1سمات وخصائص األفراد ذوي الضبط الداخلي والخارجي
سمات ذوي وجهة الضبط الداخلية

سمات ذوي وجهة الضبط الخارجية

أكثر ذكا ًء وطموحا ً ومستوى التحصيل لديهم مرتفع

أقل ذكا ًء وطموحاً ،ومستوى التحصيل لديهم
منخفض

أكثر تحمل للمسؤولية الشخصية على أفعالهم

أقل تحمل للمسؤولية الشخصية عن أفعالهم ونتائجها

الميل إلى مشاركة اآلخرين

قلة المشاركة اإلجتماعية الشخصية

يحتاجون إلى وقت طويل في اتخاذ القرارات

يتسرعون في اتخا 6القرارات

يهتمون بالعمل ويكونون أكثر رضا وإشباعا ُ

أقل اهتماما ً ومشاركة وضعفا ً في اإلنتاج

وانهماكا ً في عملهم
المرونة في التفكير والقدرة على حل المشكالت

يميلون إلى التصلب في التفكير والهرب من حل
المشكالت

اإلتصاف بالصحة النفسية والتوافق والثبات اإلنفعلي

ارتفاع مستوى القلق وسوء التوافق وعدم الثقة

والثقة بالنفس

بالنفس
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سات السابقة
الدِّرا َ
 دراسات استخدام وسائل التواصل االجتماعي
أجرى األشرم ( )2112دراسة هدفت إلى الكشف عن تأثير استخدام وسائل التواصل االجتماعي في فئة الشباب
الجامعي ،كما هدفت إلى فهم العوامل التي تدفع الشباب الجامعي وتحفِّزهم على استخدام وسائل التواصل
االجتماعي في سبيل تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم .استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي في جمع البيانات
والمعلومات ،حيث بلغ عدد المشاركين ( )46طالبًا وطالبة من جامعة المنصورة في جمهوريَّة مصر العربيَّة.
توصلت الدِّرا َسة إلى العديد من النتائج ،ومن أهم هذه النتائج َّ
أن أكثر وسائل التواصل االجتماعي استخدا ًما هي
الفيسبوك ويوتيوب ثم تويتر في المرتبة الثالثة ،و َّ
أن كافة المشاركين يستخدمون الفيسبوك مرة واحدة في األسبوع،
كما اتفق معظم المشاركين على َّ
أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي (خاصة الفيسبوك) يهدف في المقام األول
إلى التعرف على األفراد الجدد ،والعمل على بناء عالقات جديدة ،كما بيَّن أفراد العينة َّ
أن وسائل التواصل
االجتماعي أصبحت جز ًءا أساسيًّا من نشاطهم اليومي .وأجرى الصوافي ( )2112دراسة هدفت إلى الكشف عن
عالقة استخدام وسائل التواصل االجتماعي ببعض المتغيرات والتي تشمل :الصف الدراسي ،والجنس ،والمستوى
التحصيلي ،وعدد الساعات ،ونوعيَّة الوسيلة األكثر ارتيا ًدا ،والغرض من الموقع ،لطلبة الحلقة الثانية من التعليم
األساسي في محافظة شمال الشرقيَّة .تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في سبيل تحقيق أهداف الدِّرا َسة،
حيث قام الباحث بتصميم استبانة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي وتوزيعها على عينة الدِّرا َسة التي تألفت
من  966طالب وطالبة ،موزعين على  9مدارس في قطاع والية المضيبي من طلبة الصفين السابع األساسي
والعاشر األساسي ،والذين جرى اختيارهم بالطريقة العشوائيَّة .بيَّنت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة
بين طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،تعزى لمتغيري الجنس
والمستوى التحصيلي ،كما توصلت الدِّرا َسة إلى َّ
أن أغلب استخدامات الطالب لوسائل التواصل االجتماعي كانت
ألغراض الدِّرا َسة.
 دراسات وجهة الضبط
أجرى القحطاني ( )2112دراسة هدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين وجهة الضبط (الداخلي والخارجي)
ومستوى الطموح لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميَّة في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافيَّة
(السنة الدراسيَّة والتخصص الدراسي) .اتبع الباحث المنهج الوصفي االرتباطي باستخدام أسلوب البحث
االرتباطي بتصميم استبانة ،وتوزيعها على عينة الدِّرا َسة المكونة من  696طالبًا .توصلت نتائج الدِّرا َسة إلى
وجود عالقة ارتباطيَّة سالبة بين درجات طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميَّة على مقياس وجهة الضبط
(الداخلي والخارجي) ،وداللته على مقياس الطموح .وأجرى آمال ( )2111دراسة هدفت إلى التوصل للداللة
اإلحصائيَّة للعالقة التي تربط بين مركز الضبط والتفوق الدراسي الجامعي عن طريق المقارنة بين عيِّنتين
مختلفتين بين كل من كليَّة العلوم االجتماعيَّة وطلبة العلوم الطبيَّة باستخدام المنهج الوصفي االرتباطي ،حيث
قامت الباحثة باختيار عينة متكونة من  696طالبًا وطالبة من كليَّة العلوم االجتماعيَّة و 666طالب وطالبات من
كليَّة العلوم الطبيَّة.
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توصلت الدِّرا َسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيَّة بين مركز الضبط والتفوق الدراسي ،وإلى اختالف مركز الضبط
اختالفًا ً
داال بحسب اختالف التخصص الجامعي ،حيث يميل طلبة كليَّة العلوم الطبيَّة إلى الضبط الداخلي ،كما
توصلت إلى عدم وجود عالقة ارتباطيَّة بين مركز الضبط والمتغيرات األخرى ،مثل الجنس والمستوى الثقافي
لألهل .وأجرى دينز وآخرون ( )Deniz et al., 2009دراسة هدفت إلى توضيح اآلثار الناتجة عن وجهة
الضبط والتسويف األكاديمي والذكاء العاطفي لدى مجموعة من طلبة جامعة سلجوق ،حيث استخدم الباحث المنهج
الوصفي االرتباطي بتصميم مقاييس للذكاء العاطفي والتسويف األكاديمي ووجهة الضبط ،وتوزيعها على العينة
التي بلغت  594طالبًا وطالبة ،منهم  179من اإلناث و 611من الذكور .توصلت الدِّرا َسة إلى وجود عالقة سلبيَّة
بين مهارات الذكاء العاطفي والتسويف األكاديمي ووجهة الضبط.
سات السابقة
التعقيب على الدِّرا َ
سة :اتفقت العديد من الدِّرا َسات السابقة مع الدِّرا َسة الحاليَّة ،من حيث منهج الدِّرا َسة
 من حيث منهج الدِّرا َ
المستخدم ،حيث استخدمت الدِّرا َسة الحاليَّة المنهج الوصفي االرتباطي (المقارن) ،مثل دراسة محمد
القحطاني ( ،)1665ودراسة بوالليف آمال ( ،)1666ودراسة دينز وآخرين ( .)Deniz et al., 2009في
حين استخدمت دراسة األشرم ( ،)1664المنهج الوصفي المسحي (التحليلي).
سة :تع َّددت األدوات المستخدمة في الدِّرا َسات السابقة ،حيث استخدمت دراسة األشرم
 من حيث آداة الدِّرا َ
( )1664االستبانة أداةً لجمع المعلومات .بينما استخدمت دراسة القحطاني ( )1665االستبانة ومقياس وجهة
الضبط ومقياس وجهة الطموح ،واستخدمت دراسة بوالليف آمال ( )1666مقياس وجهة الضبط واالستبانة.
بينما استخدمت الدِّرا َسة الحاليَّة مقياس وجهة الضبط باإلضافة إلى تصميم استبانة استخدام وسائل التواصل
االجتماعي.
وتتميِّز الدِّرا َسة الحاليَّة عن الدِّرا َسات السابقة:
َّ .6
إن الدِّرا َسة الحاليَّة جاءت امتدا ًدا لتوصيات ومقترحات الدِّرا َسات السابقة في دراسة عالقة استخدام وسائل
التواصل االجتماعي بكل من وجهة الضبط.
 .1اختلفت الدِّرا َسة الحاليَّة عن الدِّرا َسات السابقة في مجتمع الدِّرا َسة الذي تم اختياره من أجل إجراء الدِّرا َسة
عليه.
وتمت االستفادة من الدِّرا َسات السابقة في العديد من األمور ،منها:
 .6تحديد مشكلة الدِّرا َسة وصياغتها بأسلوب علمي متقن.
 .1استخدام أداة الدِّرا َسة المناسبة.
 .9معرفة األساليب اإلحصائيَّة المستخدمة ،واالستفادة منها.

منهج وإجراءات الدراسة
منهج الدراسة
قام الباحث باستتتخدام المنهج الوصتتفي لمعرفة مستتتوى استتتخدام وستتائل التواصتتل االجتماعي ،ومستتتوى وجهة
الضبط لدى عينة الدراسة من خالل االستجابات التي ت َّم تفريغها من أداة الدِّرا َسة.
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كما تم استتتتتخدام المنهج االرتباطي المقارن ،للكشتتتتف عن العالقة االرتباطيَّة بين استتتتتخدام وستتتتائل التواصتتتتل
االجتماعي ووجهة الضبط ،لدى عينة الدِّرا َسة.

سة:
مجتمع الدِّرا َ
تك َّون مجتمع الدِّرا َسة من كافة طلبة كليَّة العلوم واآلداب ( الذكور اإلناث) من المستوى الخامس وأعلى في
محافظة المخواة ،والبالغ عددهم ( )6569طالبًا وطالبة .وقد تم تحديد حجم العينة الكلي باستخدام معادلة رياضيَّة
للعينات العشوائيَّة البسيطة.

سة :
عينة الدِّرا َ
تـألفت عينة الدِّرا َسة الحاليَّة من ( )961طالبًا وطالبة ،حيث جرى اختيارهم بالطريقة العشوائيَّة الطبقيَّة ،فقد
راعى الباحث اختيار الطلبة ممن يدرسون في المراحل الجامعيَّة من المستوى الخامس إلى المستوى الثامن وأكثر
من كال الجنسين.

سة
أدوات الدِّرا َ
 .1استبيان استخدام وسائل التواصل االجتماعي
تم إعداد اإلستبيان من قبل الباحث بعد االطالع على الدِّرا َسات التي تناولت موضوع استخدام وسائل التواصل
االجتماعي ،وباالعتماد على ما سبق قام الباحث بإعداد االستبيان بصورته األوليَّة  ،حيث تألف االستبيان بصورته
األولية من  16بن ًدا ،تتم اإلجابة عنها حسب سلم التدريج :أوافق ،أحيانًا ،ال أوافق .بعد ذلك تم عرض االستبيان
على مجموعة من المحكمين من أعضاء الهيئات التدريسيَّة الجامعيَّة المتخصصين في مجال علم النفس وأصول
التربية والتربية الخاصة وعددهم  67محك ًما،
وذلك من أجل التأكد من ما إذا كانت عبارات االستبيان تخدم ما ُوضعت من أجله ،وبعد إرجاع االستبيان ،تم
األخذ بمالحظات المحكمين ،وتصويب وتعديل االستبيان بنا ًء على ذلك.
الخصائص السيكومتريَّة الستبيان استخدام وسائل التواصل االجتماعي
أ .ثبات مقياس استبانة وسائل التواصل االجتماعي
قام الباحث باستخدام معامل "ألفا كرونباخ" في حساب معامل الثبات ،حيث تم الحصول على النتيجة التالية:
جدول ( :)2معامالت الثبات للمقياس ككل
المقياس

عدد العبارات

ألفا
كرونباخ

المقياس ككل

61

6.955

من المالحظ أن قيمتتة ألفتتا كرونبتتاخ للمقيتتاس تستتتتتتتاوي ( )6.955وهي أكبر من  ،6.76وهتتذا يتتدل على ثبتتات
المقياس.
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ب .صدق مقياس استبانة وسائل التواصل االجتماعي واتساقه
جدول ( :)3معامالت االتساق والصدق
العبارات

ألفا  كرونباخ معامل االرتباط بين العبارة ومجموع المقياس

6

0.841

*6.516

1

0.824

**6.766

9

0.841

**6.416

5

0.844

*6.965

4

0.821

**6.719

1

0.828

**6.116

7

0.825

**6.169

9

0.827

**6.119

6

0.838

**6.456

66

0.827

**6.175

66

0.835

**6.164

61

0.832

**6.161

المقياس ككل

0.844

يُالحظ من الجدول السابق أن قيم ألفا كرونباخ داخل الجدول أصغر من قيمة ألفا كرونباخ للمقياس ،وهذا يعني
أن جميع العبارات داخل المقياس متسقة مع بعضها البعض .كما أن معامالت االرتباط بين العبارة ومجموع
المقياس دالة معنويًّا عند مستوى 6.64أو  ،6.66وهذا يدل على صدق العبارات.
 .2مقياس وجهة الضبط
ت َّم اعتماد المقياس الذي أعده عالء الدين كفافي ( ،)6691حيث يتألف هذا المقياس من ( )19فقرة ،وتشتمل كل
فقرة على عبارتين ،واحدة منهما تُشير إلى وجهة الضبط الداخلي ،واألخرى تُشير إلى وجهة الضبط الخارجي.
وت َّمت إضافة ( )1فقرات إلى مقياس وجهة الضبط حتى ال يتمكن المفحوص من اكتشاف هدف المقياس.
سة الحاليَّة:
الخصائص السيكومتريَّة لمقياس وجهة الضبط في الدِّرا َ
تم التأكد من توافر الخصائص السيكومتريَّة لمقياس وجهة الضبط من الصدق والثبات ،وذلك بتطبيق المقياس
على العينة االستطالعيَّة من طالب الجامعة -من خارج العينة األساسيَّة للدِّرا َسة -بلغ عددها ( )96طالبًا ،وبتحليل
البيانات المجمعة تم حساب الصدق والثبات للمقياس على النحو التالي:
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أ-

حساب صدق المقياس

ت َّم حساب صدق مقياس وجهة الضبط عن طريق حساب الصدق البنائي للمقياس ،وقد جاءت النتائج على النحو
التالي:
جدول ( :)2معامالت ارتباط فقرات مقياس وجهة الضبط بالدرجة الكليَّة له
رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط
6

*6.96

66

**6.19

16

**6.54

1

*6.96

61

*6.16

11

**6.57

9

*6.76

69

*6.97

19

*6.16

5

*6.95

65

*6.96

15

**6.17

4

*6.16

64

**6.46

14

**6.77

1

*6.91

61

*6.16

11

**6.16

7

**6.54

67

*6.99

17

**6.51

9

**6.71

69

*6.96

19

*6.91

6

**6.19

66

*6.16

16

**6.96

66

**6.16

16

**6.41

(*) دالة عند  )**( 1.12دالة عند 1.11قيمة (ر) دالة عند  1.20 =1.12دالة عند 1.30 =1.11
وتشير نتائج هذا اإلجراء إلى داللة معامالت الصدق لكافة فقرات المقياس ،وهو ما يسمح بتطبيقه عبر الدِّرا َسة
الحاليَّة.
ب -حساب ثبات المقياس.
تم حساب الثبات عن طريق استخدام معامل ألفا ،باستخدام معادلة (كرونباخ -ألفا) للثبات ،فجاءت قيمة معامل ألفا
للدرجة الكليَّة للمقياس ( ،)6.16وهي قيمة مقبولة وفق معيار ديدرش ( Diederichعبد الرحمن.)674 ،1669 ،
ومن خالل النتائج السابقة يتبين أن مقياس وجهة الضبط تتوفر له مؤشرات صدق وثبات مناسبة ،بما يسمح بتطبيقه
على عينة الدِّرا َسة األساسيَّة.
ساب ًعا :أساليب المعالجة اإلحصائيَّة
استخدم الباحث في معالجة بيانات الدِّرا َسة األساليب اإلحصائيَّة المناسبة لطبيعة الدارسة ،وطبيعة بناء األداة
ومعاييرها ،وذلك على النحو التالي:
 -6التكرارات والنسب المئويَّة المدعومة بالرسوم البيانيَّة لوصف عينة الدِّرا َسة حسب المتغيرات األوليَّة.
 -1المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري والرتب لمعرفة الرأي السائد لمفردات العينة حول عبارات األداة.
 -9معامل ارتباط بيرسون  Pearson Corretationلتحديد الصدق لعبارات المحاور ،ودراسة العالقة بين
محاور الدِّرا َسة.
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 -5اختبار "ت" t-test؛ للمقارنة بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة إذا كان الفرق بين المتوسطين دال
إحصائيًّا عند مستوى داللة ما .وذلك مثل المقارنة بين متوسطي اآلراء حسب الجنس.
 -4اختبار "ف"  F-testأو "اختبار تحليل التباين األحادي"؛ للمقارنة بين متوسطات عدة مجموعات مستقلة؛
لمعرفة إذا كانت الفروق بين هذه المتوسطات دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة ما ،وذلك مثل المقارنة بين
متوسطات اآلراء المؤهل العلمي.
 -1اختبار مان -وتني  Mann-Whitneyوهو اختبار المعلمي ً
بديال الختبار "ت".
 -7اختبار كروسكال -والس  Kruskal-Walisاختبار المعلمي ً
بديال اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد أو
اختبار "ف".

نتائج الدراسة
نتيجة السؤال األول ومناقشته:
نص السؤال األول على :ما وسائل التواصل األكثر استخدا ًما لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب؟
َّ
ِّراستتتتتة على األستتتتتئلة
ولإلجابة عن هذا الستتتتتؤال؛ قام الباحث بحستتتتتاب المتوستتتتتط المرجح إلجابات مفردات الد َ
(العبارات ) الواردة -في كل محور -على شتتتكل يشتتتابه مقياس ليكارت الثالثي ،فتم إعطاء األوزان التالية لفئات
مقياس ليكارت الثالثي .ولمعرفة قيمة المتوستتط المرجح إلجابات العينة تكون درجة المستتاهمة ،أو الرأي الستائد
للعينة ،كما يلي:
سة ألكثر وسائل التواصل االجتماعي استخداما
جدول ( :)2الرأي السائد للمتوسط المرجح لمفردات الدِّرا َ
الرأي السائد حسب نوع الفئة

قيمة المتوسط المرجح
من  1.11إلى أقل من 1..0

ال أستخدمها

من  1..0إلى أقل من 2.32

أستتتتتتتختتتدمهتتتا بتتتدرجتتتة

ال أوافق

ناد ًرا

احيانا

أحيانًا

متوسطة
من  2.32إلى أقل من 3.11

أستتتتتتتختتتدمهتتتا بتتتدرجتتتة

موافق

دائ ًما

كبيرة
ويبين الجدول التالي نتائج استجابات أفراد العينة والرأي السائد لدرجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،من
قبلهم:
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جدول ( :).التوزيع التكراري والمتوسط المرجح واالنحراف المعياري والرأي السائد "درجة استخدام
وسائل التواصل االجتماعي من قبل طالب وطالبات كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة".

االجتماعي

وسائل التواصل

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

4

6.1

69

21.8

242

44

67.5

68

16.4

669

-9

57

65.6

108

34.2

67

21.2

148

46.8

101

91.6

 -5تويتر

616

م

46.6

اإلنستقرا

 -4البالك

695

51.5

77

15.5

275

87.0

16

6.1

583

30.75

499

26.32

814

المحور

42.93

إجمالي

61

بوك

9.9

 -1فيس

664

ماسنجر

99.1

بيري

5

7

2.4

0.7

4

7

2.3

0.7

6

3

1.6

0.7

6

1

6.6

0.8

6

7

1.1

0.4

7

6

2.1

1.3

استخدمها بدرجة

2

0

متوسطة

%

شات

16.6

 -1السناب

76.6

أب

المتوسط

 -6الواتس

2.7

0.4

الرأي السائد

متوسطة

ترتيب األهميَّة

ال أستخدمها

بدرجة

بدرجة كبيرة

االنحراف المعياري

أستخدمها

أستخدمها

استخدمها بدرجة كبيرة

1

استخدمها بدرجة كبيرة

1

استخدمها بدرجة كبيرة
استخدمها بدرجة
متوسطة
استخدمها بدرجة
متوسطة
ال استخدمها

3

4

5

6

يظهر من الجدول ( )1أن المتوسطات الحسابيَّة لوسائل التواصل االجتماعي التي يستخدمها طالب وطالبات كليَّة
العلوم واآلداب بالمخواة تراوحت بين (،)1.74 -6.67
وبلغ المتوسط الحسابي "وسائل التواصل االجتماعي التي يستخدمها طالب وطالبات كليَّة العلوم واآلداب
بالمخواة" ككل ( )1.61وتدل هذه القيمة على اتفاق آراء المستجيبين في استخدام وسائل التواصل االجتماعي
بدرجة متوسطة.
ومن خالل النتائج فقد جاءت وسيلة التواصل "الواتس أب" بالرتبة األولى ،بمتوسط حسابي بلغ ( )1.74وانحراف
معياري ( )6.57والرأي السائد فيها هو أستخدمها بدرجة كبيرة،
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مما يعني اتفاق إجابات العينة في درجة استخدام وسيلة التواصل "واتس أب" .ويفسر الباحث ذلك بكون الواتس
أب مجاني التكلفة ،كما يتيح تطبيق الوتس أب تبادل الرسائل بمختلف أنواعها ،وهو وسيلة سهلة للتواصل بين
األفراد دون حواجز ،وإنشاء المجموعات مما يجعل مجال التواصل فعال أكثر والتواصل مع أكثر من فرد في
نفس الوقت .ثم جاءت وسيلة التواصل "السناب شات" و"اإلنستقرام" بالمرتبتين الثانية والثالثة بمتوسط حسابي
( )1.91( )1.55على التوالي بدرجة استخدام كبيرة وبانحراف معياري متقارب ( )6.79( )6.77على التوالي.
ثم جاءت وسيلتي التواصل "تويتر" و"البالك بيري ماسنجر" بدرجة استخدام متوسطة ،حيث بلغ متوسطيهما
الحسابيين ( )6.66( )1.66على التوالي لكل منهما وبانحراف معياري ( )6.97()6.71على التوالي .وهذه
النتيجة تختلف مع دراسة األشرم ( ،)1664حيث توصلت دراسته إلى َّ
أن أكثر وسائل التواصل االجتماعي
استخدا ًما هي الفيسبوك ويوتيوب ثم تويتر في المرتبة الثالثة.
نتيجة السؤال الثاني ومناقشته
ما نوع وجهة الضبط لدى طلبة كلية العلوم واآلداب بالمخواة؟
لإلجابة على هذا السؤال سيتم بداية توضيح نتائج تصحيح مقياس وجهة الضبط كالتالي:
 درجات ذوي مركز الضبط الداخلي تقع في الفترة (.)9-9
 درجات ذوي مركز الضبط الخارجي تقع في الفترة (.)66-6
التوزيع التكراري لعينة الدِّرا َسة (طالب وطالبات كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة) حسب وجهة
الضبط هو:
سة حسب وجهة الضبط
جدول ( :)0التوزيع التكراري والنسبي لمفردات الدِّرا َ
وجهة
الضبط

عدد الطالب والطالبات

%

الضبط الداخلي

95

30.1

الضبط

221

69.9

الخارجي
المجموع

31.

111.1

يظهر من الجدول ( )7أن النسب المئويَّة تراوحت بين ( )%16.6-%96.6وأن وجهة الضبط الخارجيَّة في
محافظة المخواة هم األكثر تكرا ًرا والذي بلغ ( )116بنسبة مئويَّة ( ،)%16.6بينما الضبط الداخلي هم األقل
تكرا ًرا والذي بلغ ( )64وبنسبة مئويَّة ( .)%96.6وتختلف مع دراسة آمال ( )1666التي توصلت إلى َّ
أن طلبة
كلية العلوم الطبية يميلون إلى الضبط الداخلي أكثر من الضبط الخارجي.
نتيجة السؤال الثالث ومناقشته
ما مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة ،تب ًعا لمتغير
وجهة الضبط (داخلي – خارجي)؟
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قام الباحث بحساب مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب من خالل الجدول
التالي:
جدول ( :)8التوزيع التكراري والمتوسط المرجح واالنحراف المعياري والرأي السائد لعبارات محور
"مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة"
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%
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ترتيب األهميَّة

61

أحيانًا

موافق

استخدمها بدرجة
متوسطة

ر

نالحظ من جدول ( )9أن المتوسطات الحسابيَّة لفقرات محور "مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى
طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة" تراوحت بين ( ،)1.56 -6.41كان أعالها للفقرة رقم ( )6بمتوسط
حسابي ( ،)1.56مما يدل على أن جميع أفراد عينة الدرسة موافقون على عبارة "أستخدم وسائل التواصل
االجتماعي بعد أن أستيقظ من النوم مباشرة" ،تليها الفقرتان رقم ( )5و( )6بمتوسطات حسابيَّة متقاربة ()1.97
( )1.95على التوالي وانحراف معياري ( )6.17( )6.11على التوالي ،وكانت عينة الدِّرا َسة موافقة على
العبارات التالية" :أستخدم وسائل التواصل االجتماعي عند تكليفي بعمل إلحدى المواد" ،و"أبحث عن حل لبعض
مشكالتي باستخدام وسائل التواصل االجتماعي" ،بينما كانت أدنى المتوسطات الحسابيَّة للفقرة رقم ( )9و()61
والتي تنص على "استخدامي لوسائل التواصل االجتماعي سبب إهمالي في دراستي ".و"استخدامي لوسائل
التواصل االجتماعي سبب انعزالي عن اآلخرين ،".بمتوسط حسابي ( ،)6.41مما يدل على عدم موافقة أفراد
عينة الدِّرا َسة على هاتين العبارتين ،هذا يعني أن أفراد العينة "أحيانا" يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي
(أي بدرجة متوسطة) .وتبين النتائج الموضحة في الجدول َّ
أن المتوسط الحسابي العام لمستوى استخدام وسائل
التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة بلغ ( )6.67وبانحراف معياري (.)6.56
مما يدل على أن أفراد العينة يرون أن مستوى استخدامهم لوسائل التواصل جاء بدرجة متوسطة .وتتفق نتائج
الدِّرا َسة مع دراسة الغامدي ( )1666التي أ َّكدت َّ
أن مستوى استخدام المراهقين لشبكة اإلنترنت لما نسبته ()%97
بلغ أحيانًا ،أي أنه جاء بدرجة متوسطة.
ولإلجابة عن السؤال الثالث سيتم بداية الكشف عن مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة
العلوم واآلداب في محافظة المخواة ،في حالة الضبط الداخلي ،وبعدها سيتم الكشف عن مستوى استخدام وسائل
التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة ،في حالة الضبط الخارجي.
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 مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي أفراد العينة " في حالة الضبط الداخلي".
ت َّم حساب المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة لعبارات محور مستوى استخدام وسائل التواصل
االجتماعي في المقياس والدرجة الكليَّة ،باإلضافة إلى حساب المتوسط الحسابي واالنحرافات المعياريَّة لجميع
فقرات المحاور ،الجدول التالي يبين ذلك.
جدول ( :)0التوزيع التكراري والمتوسط المرجح واالنحراف المعياري والرأي السائد لعبارات محور
"مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة" "الضبط
الداخلي".
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12
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سط
اإلجما

422

37.0
2

405

35.5
3

313

1.9 27.4
6

0

0.4
1

استخدمها بدرجة
متوسطة

لي
يتبين من الجدول أن المتوسط الحسابي العام لمستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة العلوم
واآلداب في محتافظة المخواة "في حالة الضتتتتتتبط الداخلي" ( )6.66وبانحراف معياري ( )6.56وهي قيمة تقل
عن الواحتتد الصتتتتتتحيح ،وهتتذا يعني أن طالب وطتتالبتتات كلي تَّت ة العلوم واآلداب في محتتافظتتة المخواة "أحيتتانً تا"
يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي (أي بدرجة متوسطة).
وتبين النتائج أن المتوستتتطات الحستتتابيَّة لمحور "مستتتتوى استتتتخدام وستتتائل التواصتتتل االجتماعي لدى طلبة كليَّة
العلوم واآلداب في محتافظتة المخواة" في حالة "الضتتتتتتبط الداخلي" تراوحت بين ( ،)1.45 -6.56حيث احتلت
الفقرة رقم ( )5أعلى المتوستطات الحستابيَّة ،والتي تنص على "أستتخدم وستائل التواصل االجتماعي عند تكليفي
بعمل إلحدى المواد" بمتوستتط حستتابي بلغ ( )1.45وبانحراف معياري ( ،)6.11ثم جاءت بعدها الفقرة رقم ()6
"أبحث عن حل لبعض مشتتتتكالتي باستتتتتخدام وستتتتائل التواصتتتتل االجتماعي ".بمتوستتتتط حستتتتابي بلغ (،)1.97
وبتتانحراف معيتتاري ( .)6.19أمتتا أقتتل المتوستتتتتتطتتات الحستتتتتتتابيتَّتة فقتتد كتتانتتت للفقرة رقم ( )61والتي تنص على
"استتخدامي لوستائل التواصل االجتماعي سبب انعزالي عن اآلخرين" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)6.56وبانحراف
معياري ()6.15؛ مما يدل على عدم موافقة أفراد عينة الضتتتبط الداخلي على َّ
أن استتتتخدامهم لوستتتائل التواصتتتل
االجتماعي يُسهم في انعزالهم عن اآلخرين .كما َّ
أن احتالل عبارة "استخدامي لوسائل التواصل االجتماعي سبب
إهمالي في دراستي" على المرتبة قبل األخيرة دليل على درجة وعي طالب الضبط الداخلي باآلثار التي قد تنتج
عن االستتتتخدام غير الستتتليم وغير المنظم لوستتتائل التواصتتتل االجتماعي ،فقد أثبتت دراستتتة المحمدي (،)1665
ودراستة الخثمعي (َّ )1669
أن طالب الضتبط الداخلي يُظهرون مستتوى تحصيليًّا أعلى من األفراد ذوي الضبط
الخارجي.
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 مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة "في حالة
الضبط الخارجي".
جدول ( :)11التوزيع التكراري والمتوسط المرجح واالنحراف المعياري والرأي السائد لعبارات محور
"مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة" "الضبط
الخارجي".
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57.
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31.
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المتوسط

ت

ر

%

ر

%

ر

%

االنحراف

العبـارا

التكرا

التكرا

التكرا

الرأي السائد

ال أوافق

ترتيب األهميَّة

أحيانًا

موافق

يوضح جدول ( )66أن المتوسطات الحسابيَّة للفقرات التي تقيس مستوى استخدام وسائل التواصل االجتماعي
لدى طلبة كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة " في حالة الضبط الخارجي تراوحت بين (،)1.51 -6.45
وكان أبرزها للفقرة رقم ( )6التي تنص على "أستخدم وسائل التواصل االجتماعي بعد أن أستيقظ من النوم
مباشرة" ،ثم جاءت الفقرة رقم ( )6بمتوسط حسابي ( )1.99والتي تنص على "أبحث عن حل لبعض مشكالتي
باستخدام وسائل التواصل االجتماعي" ،وجاء أقل المتوسطات الحسابيَّة للفقرة رقم ( )9التي تنص على
"استخدامي لوسائل التواصل االجتماعي سبب إهمالي في دراستي" بمتوسط حسابي بلغ ( .)6.45كما بلغ المتوسط
العام للفقرات المحور ( ،)6.66وهذا يعني أن طالب وطالبات كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة "أحيانًا"
يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي (أي بدرجة متوسطة).
يُالحظ من الجداول الثالث األخيرة ( )11 ،16 ،16أن متوسط اآلراء -حول مستوى استخدام وسائل التواصل
االجتماعي -في حالة الضبط الداخلي أقل منه في حالة الضبط الخارجى ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى َّ
أن
الطالب الذين يُفرطون في استخدام اإلنترنت هم األقل تحك ًما في ضبطهم الداخلي ،والطالب الذين يفتقدون التحكم
أن من حولهم هم المسؤولون عن ضبطهم بإعطائهم تعليمات .وهذا يُشير إلى َّ
الذاتي في أنفسهم يعتقدون َّ
أن
الطالب ذوي الضبط الداخلي يُظهرون وعيًا أكثر في مقدار استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،ويُدركون أكثر
الوقت الذي يحتاجون فيه بالفعل إلى اللجوء إلى استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،خاصة فيما يتعلق باألمور
المرتبطة بالتعليم .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة علي ( )1669التي توصلت إلى َّ
أن الطالب ذوي الضبط الخارجي
هم مرتفعو االتجاه نحو استخدام اإلنترنت ،بينما الطالب ذوو الضبط الداخلي هم منخفضو االستخدام نحو
اإلنترنت.
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َّ
سة والتوصيات والمقترحات
ملخص نتائج الدِّرا َ
ملخص النتائج:
 .6احتلت وسيلة التواصل االجتماعي "الواتس أب" المرتبة األولى بين أكثر وسائل التواصل االجتماعي استخدا ًما
بين الطالب ،تلتها السناب شات ،ثم اإلنستقرام ،تويتر ،ثم بالك بيري ماسنجر ،على التوالي ،بينما احتل
الفيس بوك المرتبة األخيرة.
 .1مستوى استخدام طالب وطالبات كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة لوسائل التواصل االجتماعي وقع
في فئة "أحيانا" ،أي َّ
أن مستوى استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي جاء بدرجة متوسطة.
 .9معظم طالب وطالبات الجامعة من ذوي وجهة الضبط الخارجي ،حيث جاءت وجهة الضبط الخارجيَّة في
محافظة المخواة هم األكثر تكرا ًرا بواقع ( )116بنسبة مئويَّة ( ،)%16.6بينما الضبط الداخلي هم األقل
تكرا ًرا والذي بلغ ( )64وبنسبة مئويَّة (.)%96.6
 .5يظهر من خالل النتائج َّ
أن مستوى استخدام طالب وطالبات كليَّة العلوم واآلداب في محافظة المخواة (ذوي
الضبط الداخلي) لوسائل التواصل االجتماعي وقع في فئة "أحيانا" (أي بدرجة متوسطة) .حيث احتلت
الفقرة "أستخدم وسائل التواصل االجتماعي عند تكليفي بعمل إلحدى المواد" أعلى المتوسطات الحسابيَّة،
تلتها فقرة "أبحث عن حل لبعض مشكالتي باستخدام وسائل التواصل االجتماعي" ،أما أقل المتوسطات
الحسابيَّة فقد كانت للفقرة التي نصت على "استخدامي لوسائل التواصل االجتماعي سبب انعزالي عن
اآلخرين".
 .4مستوى استخدام طالب وطالبات كليَّة العلوم واآلداب في المخواة (ذوي الضبط الخارجي) لوسائل التواصل
االجتماعي وقع في فئة "أحيانا"(أي بدرجة متوسطة) .حيث احتلت الفقرة "أستخدم وسائل التواصل
االجتماعي بعد أن أستيقظ من النوم مباشرة" أعلى المتوسطات الحسابيَّة ،تلتها "أبحث عن حل لبعض
مشكالتي باستخدام وسائل التواصل االجتماعي" ،أما أقل المتوسطات الحسابيَّة فقد كانت للفقرة التي نصت
على "استخدامي لوسائل التواصل االجتماعي سبب إهمالي في دراستي".

التوصيات
سة من نتائج ،يوصي الباحث بما يأتي:
في ضوء ما توصلت إليه الدِّرا َ
 .6توضيح أهميَّة استخدام وسائل التواصل االجتماعي للطلبة بما يمكن أن يفيدهم في المجال األكاديمي ،والتي
تعود بالنفع عليهم.
 .1عقد دورات مجانيَّة وندوات تبين االتجاه السليم للطلبة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،بحيث ال
تؤثر في التحصيل الدراسي.
 .9توعية الطلبة وتوجيههم حول مخاطر استخدام وسائل التواصل االجتماعي بصورة غير منظمة.
 .5يجب على القائمين على التعليم الجامعي أن يقوموا بدور ف َّعال إلدراك وجهة الضبط لدى الطالب ،وتعديلها
باستخدام برامج تدريبيَّة وتعليميَّة.
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 .4االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي في تبادل المعارف والخبرات ،والتفاعل وتنمية مهارات الطلبة.
سات المستقبليَّة
البحوث والدِّرا َ
 .6دراسة مقارنة بين طالب المرحلة الجامعيَّة وطالب المرحلة الثانويَّة ،في الكشف عن عالقة استخدام وسائل
التواصل االجتماعي بوجهة الضبط.
 .1دراسة ترمي إلى الوقوف على أهم العوامل التي تُسهم في تنمية الضبط الداخلي والخارجي لدى طلبة كليَّة
العلوم واآلداب في محافظة المخواة.

المراجع والمصادر
المصادر
القرآن الكريم
المراجع العربيَّة
إسماعيل ،محمود ( .)1669مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير ،اإلسكندريَّة :الدار العالميَّة للنشر والتوزيع.
األشرم ،رضا إبراهيم محمد ( .) 1664التأثير االجتماعي لوسائل التواصل االجتماعي لدى الشباب الجامعي.
مؤتمر وسائل التواصل االجتماعي ،التطبيقات واإلشكاالت المنهجيَّة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالميَّة ،كليَّة اإلعالم واالتصال6591/4/16-66،ه1664/9/66-66،م.19-6،

آمال ،بوالليف ( .)1666مركز الضبط وعالقته بالتفوق الدراسي الجامعي – دراسة مقارنة بين طلبة كليَّة العلوم
الطبيَّة وطلبة كليَّة العلوم اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة .مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس
التربوي واالجتماعي ،قسم علم النفس وعلوم التربية ،كليَّة اآلداب والعلوم اإلنسانيَّة ،جامعة باجي
مختار عنابة ،الجزائر.
بني خالد ،محمد سليمان .)1666( .مركز الضبط وعالقته بالتحصيل األكاديمي لدى طلبة كليَّة العلوم التربويَّة
سات اإلنسانيَّة) ،المجلد ،67العدد
في جامعة آل البيت .مجلة الجامعة اإلسالميَّة (سلسلة الدِّرا َ
(.461 – 566 ،)1
بوشليبي ،ماجد ( .)٦٠٠٢ثقافة اإلنترنت وأثرها على الشباب .دائرة الثقافة والمعلومات ،جامعة الشارقة،
الشارقة .تم النشر في 7 /آب  ،1665استرجعت بتاريخ1661-1-69 :من موقع:
.http://cutt.us/UiNm

الحريبي ،فاطمة ( .) 1665عالقة الخجل بوجهة الضبط والدافع لإلنجاز لدى المراهقات من طالبات المرحلتين
المتوسطة والثانويَّة بمدينة الرياض .رسالة ماجستير ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
الحسن ،إحسان ( .)1664قضايا في الفكر المعاصر :العولمة – صراع الحضارات ،بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربيَّة.
خالد ،سليم ( .)٦٠٠٢ثقافة مواقع التواصل االجتماعي والمجتمعات المحليَّة .قطر :دار المتنبي للنشر.
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الخثعمي ،صالح ( .)1669وجهة الضبط واالندفاعيَّة لدى المتعاطين وغير المتعاطين للهيروين دراسة ميدانيَّة
ً
استكماال لمتطلبات درجة الماجستير
مقارنة بمجمع األمل للصحة النفسيَّة بالدمام .رسالة مقدمة
في العلوم االجتماعيَّة تخصص الرعاية والصحة النفسيَّة ،قسم العلوم االجتماعيَّة ،كليَّة الدِّرا َسات
العليا ،جامعة نايف العربيَّة للعلوم األمنيَّة ،الرياض.
الديب ،علي محمد ( .)6696مركز الضبط وعالقته بالرضاء عن التخصص الدراسي "دراسة عبر حضاريَّة.
مجلة علم النفس ،المجلد ،16العدد (.56-91،)66

الزيدي ،أمل بنت علي ( .)1665إدمان اإلنترنت وعالقته بالتواصل االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طلبة
جامعة نزوى .رسالة ماجستير مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في
التربية تخصص إرشاد نفسي ،قسم التربية والدِّرا َسات اإلنسانيَّة ،كليَّة العلوم واآلداب ،جامعة
نزوى ،سلطنة عمان.
شلش ،هديل ( .)1661إيجابيات وسلبيات الوتس اب .تم النشر في  19أبريل ،استرجعت بتاريخ 1661-1-69
من موقع.http://cutt.us/xDgr :

الشهري ،حنان بنت شعشوع ( .)1669أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونيَّة على العالقات االجتماعيَّة
"الفيس بوك والتويتر نموذ ًجا" دراسة ميدانيَّة على عينة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز
بجدة .مشروع بحثي ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في علم االجتماع ،قسم
االجتماع والخدمة االجتماعيَّة ،كليَّة اآلداب والعلوم اإلنسانيَّة ،جامعة الملك عبد العزيز.
صادق ،عباس مصطفى ( .)1669اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات .عمان :دار الشروق للنشر.

الصوافي ،عبد الحكيم ( .)1664استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة الحلقة الثانية من التعليم
األساسي في محافظة شمال الشرقيَّة بسلطنة عمان وعالقته ببعض المتغيرات .رسالة الستكمال
الحصول على درجة الماجستير في التربية ،تخصص إرشاد نفسي ،قسم التربية والدِّرا َسات
النفسيَّة ،كليَّة العلوم واآلداب ،جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
عبد الحميد،محمد ( .)1665نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير(ط ،)3الرياض :عالم الكتب.

عبد الرزاق ،رأفت مهند ( .)1669دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي " دراسة ميدانيَّة
لحالة الحراك الشعبي في العراق على عينة من طلبة جامعات كل من الموصل واألنبار وتكريت
ً
استكماال لمتطلبات الحصول على
للفترة من  2113-3-1ولغاية  ."2113-.-1قدمت هذه الرسالة
درجة الماجستير في اإلعالم ،قسم الصحافة واإلعالم ،كليَّة اآلداب والعلوم ،جامعة البترا األردنيَّة.

العفاري ،ابتسام بنت هادي ( .)1666العالقة بين وجهة الضبط والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصيَّة لدى
عينة من طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة .متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير ،قسم علم
النفس ،كليَّة التربية ،جامعة أم القرى.
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عوض ،رشا أديب ( .)1665آثار استخدام مواقع التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي لألبناء في
ً
استكماال للحصول
محافظة طولكرم من وجهة نظر ربات البيوت .قدِّم هذا البحث كمشروع تخرج
على درجة الباكالوريوس ،كليَّة التنمية االجتماعيَّة واألسريَّة ،جامعة القدس المفتوحة.
فتحي ،مصطفى ( .)1665مرا جعة عن اإلنستقرام :مميزات وعيوب تطبيق إنستقرام أو إنستجرام أو إنستغرام.
تم

النشر

في

61

يناير ،1665

استرجعت

بتاريخ 1661-1-69

من موقع

.http://cutt.us/84CQ6
القحطاني ،محمد بن مترك ( .)1665وجهة الضبط (الداخلي – الخارجي ) وعالقتها بمستوى الطموح في ضوء

بعض المتغيرات الديموغرافيَّة لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالميَّة .مجلة العلوم
التربويَّة ،المجلد  ،1العدد (.59-1 ،)5

سات حول وجهة الضبط وعدد من
الكفافي ،عالء الدين ( .)6691وجهة الضبط والمسايرة ،بعض الدِّرا َ
المتغيرات النفسيَّة .القاهرة :مكتبة األنجلو المصريَّة.
لطفي ،كمال ( .)6666النظريَّة المعاصرة في علم االجتماع .القاهرة :دار الغريب.
محمد ،هاني ( .)1669الهناء الشخصي لدى الصم والمكفوفين والعاديين في ضوء بعض المتغيرات الشخصيَّة.
رسالة دكتوراه ،جامعة المنيا ،مصر.

سة وعالقتها بالدافعيَّة للتعلم لدى
نوريَّة ،العاج ( .)1669استخدام الشبكة العنكبوتيَّة (اإلنترنت) في الدِّرا َ
المراهق من ( )12-12سنة .مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس المدرسي،
تخصص علم النفس المدرسي ،قسم العلوم االجتماعيَّة ،كليَّة العلوم االجتماعيَّة واإلنسانيَّة ،جامعة
أكلي محند أولحاج ،الجزائر.

نومار ،مريم نريمان ( .)1661استخدام مواقع الشبكات االجتماعيَّة وتأثيره في العالقات االجتماعيَّة دراسة
عينة من مستخدمي موقع الفيسبوك في الجزائر .مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم االتصال
تخصص اإلعالم وتكنولوجيا االتصال الحديثة ،شعبة علوم اإلعالم واالتصال ،قسم العلوم اإلنسانيَّة
جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر.
المراجع األجنبيَّة
Abed al-Razeq, R. (2013). The role of social networking sites in forming political
awareness, "A field study of the state of the popular movement in Iraq on a
sample of students from the universities of Mosul, Anbar, and Tikrit for the
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مفهوم المكان الروائي وتحليله في أدب السجون
The concept of the fictional place and its analysis in prison literature

الباحثة /جمانة إسكندر زكي وصايا
بكالوريوس إدارة اعمال ،دبلوم تربية ،ماجستير في الدراسات العربية المعاصرة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين
Email: ju.wasaya78@gmail.com

الملخص- :
يتناول البحث الحديث عن رواية للكاتب مصطفى خليفة بعنوان" :القوقعة" ،حيث يذكر أن الرواية تمت
ترجمتها إلى عشر لغات هي :الفرنسية واإلنكليزية ،واالسبانية ،واإليطالية ،والنرويجية والتركية واأللبانية
والمجرية ،وآخرها اللغة األلمانية التي القت صدى كبير على مسامع القراء األلمان ،حيث تروي قصة الكاتب
الشخصية حيث تعرض إلى القهر والعدوان والقمع بسبب تنسيبه تهمة االنتماء لإلخوان المسلمين ،وهذا عندما تم
القبض عليه في مطار دمشق عند عودته من باريس بعد أن اتم دراسته في اإلخراج السينمائي ،حيث ألقت
المخابرات القبض عليه وتم ترحيله إلى السجن الصحراوي حيث أمضى فيه مدة  31عاماً .تحدث الكاتب في روايته
"القوقعة" عن مراحل التعذيب التي م ّر بها لحظة القبض عليه ومن ثم اثناء التحقيق معه ،ومن ثم التعذيب اليومي
الذي يُمارس عليه يوميا ً إلى انقضاء فترة محكوميته إلى أن تم االفراج عنه ،من السجن الصحراوي "تدمر" .حيث
كتبت هذه الرواية فترة الثورة السورية وانتشار حركة اإلخوان المسلمين ،وكانت المخابرات تلقي القبض على
الشبان وكل من يشتبه به أنه من اتباع حركة اإلخوان المسلمين ،وكان من نصيب كاتبنا أن يتم القبض عليه من
قبل المخابرات السورية والقاؤه في السجن ،ليروي لنا ما جرى معه من تعذيب وقهر وحرمان وسخط وقمع عدواني
بشع تمت ممارسته معه ومع باقي السجناء وبدون استثناء أو اعتبار لشخصية السجين ومن أي فئة هو .يعرض
الكاتب قصته بلغة بسيطة مستخدما األلفاظ التي تم توجيهها حقيقة إلى السجناء حيث كتب في روايته تفصيليا ً ما
حدث معه اثناء التحقيق وفترة التعذيب ،رغم أنه لم يتم اعتبار مكانته العلمية واحترام شخصيته ،كما يذكر أنه لم
يعرف تهمته الحقيقية التي أدت إلى سجنه.
الكلمات المفتاحية :القوقعة ،السجين ،المكان ،المغلق ،المفتوح.
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اإلطار العام للبحث- :
تحاول الباحثة أن تخصص بحثها في الحديث عن المكان الروائي ومفهومه في أدب السجون واظهاره في
رواية مصطفى خليفة "القوقعة" ،وحتى تتمكن الباحثة من اجل اإلجابة على السؤال الرئيس البحثي التالي" :كيف
تجلى المكان الروائي في رواية "القوقعة " لمصطفى خليفة؟ " ،تم تقسيم البحث إلى ثالث فصول كالتالي:
 -3الفصل األول :مقدمة البحث وأسئلته
 -2الفصل الثاني :اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة
يتطرق البحث إلى مبحثين أساسيين هما كالتالي:
 -1المبحث األول :المكان في أدب السجون من خالل العالقة بين السجين والسجان.
 -2المبحث الثاني :مفهوم المكان في األدب العربي واهميته.
 -3الفصل الثالث :القسم التحليلي التطبيقي
 -4الفصل الرابع :الخالصة واإلجمال.
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في ربط أنواع األمكنة التي وردت في الرواية مع ما هو
متعارف عن المكان الروائي في المفهوم النظري،
كما ساهمت الباحثة في تحقيق اهداف البحث واالجابة على أسئلته الرئيسية والفرعية ،كما أن الباحثة خرجت
بنتيجة أن للمكان الروائي أهمية كبيرة وال يمكن أن تكتمل الرواية بدون اعتبار المكان الروائي وتوظيفه بشكل
رئيسي في الرواية واظهاره في عدة جوانب وأجزاء في الرواية.

الفصل األول
مقدمة البحث وأسئلته
مقدمة البحث- :
يتمحور البحث حول السجن والسجين من حيث المكان وعالقتهما مع السجان من خالل رواية للكاتب
السوري خليفة مصطفى بعنوان "القوقعة" حيث يروي الكاتب ما حدث معه اثناء عودته من فرنسا حيث كان
مغتربا بهدف دراسة اإلخراج والفن وكان يحلم بالعودة إلى وطنه سوريا الحبيبة ،اال أنه تم اعتقاله في مطار دمشق
عند عودته من باريس ،وهذا بسبب تقرير دس به زميل له في فرنسا إلى األجهزة األمنية اثناء احدى السهرات في
باريس وحدث فيها نقاشات سياسية تمثلت ب الرئيس الراحل حافظ األسد في ذلك الحين عندما كان يتشبث في حكم
سوريا حيث أدى هذا التقرير إلى سجنه مدة ثالثة عشر عاما ً ،وقد عانى الكاتب كافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي
والجنسي كما يحدثنا الكاتب عن صدمته بعد خروجه من السجن في أواخر التسعينيات حيث فوجئ بوفاة والديه
اللذين كانا ينتظرانه في المطار قبل ثالثة عشر سنة ولكنه لم يصل.
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حيث يظهر الكاتب معاناته والتجربة التي عاشها حيث تمثّلت بالمعاناة التي عاشها الشباب السوريين في مواجهة
ظاهرة الفساد السياسي الذي سادت بشكل كبير فترة جماعة اإلخوان في سوريا التي واجهت النظام في ثمانينات
القرن الماضي ،وعليه ،يحاول البحث توضيح مدى تأثير ظاهرة الفساد السياسي في السجن والسجانين وعالقتهما
بالمكان في الرواية.

مشكلة البحث- :
يعرض البحث إشكاليته بأسلوب منهجي وصفي تحليلي ،بحيث يصف وضع السجين في السجون السورية
وكيف يتم معاملته من قبل السجانين الضباط السوريين منذ القبض على السجين وإصدار الحكم عليه دون شرح
ومعرفة الجرم الذي قام به ،كما يعرض البحث الظروف التي يعيشها السجين فترة الحكم في السجن في سوريا
وكيف يتم معاملته ومعاقبته من خالل استخدام كافة وسائل التعذيب من جراء معاملة السجّان ،ويصف حالة السجين
من جراء التعذيب وقساوة العيش داخل السجن ،وهذا ما رواه الكاتب خليفة في روايته "القوقعة" محاوالً مناقشة
السؤال المحوري للبحث" :كيف تجلى المكان الروائي في رواية "القوقعة " لمصطفى خليفة؟ " ،ويتفرع من هذا
السؤال األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما هو أدب السجون؟
 -2ما هي مميزات ومالمح أدب السجون؟
 -3ما هو عنصر المكان الروائي؟ وما اشكاله؟ وما وظيفته؟
 -4ما هي أهمية المكان الروائي؟ وما أهدافه في الرواية؟ وكيف ظهر المكان من خالل العنوان؟

أهداف البحث- :
 -1التعرف على أدب السجون.
 -2التعرف على مميزات ومالمح أدب السجون.
 -3التعرف على عنصر المكان الروائي واشكاله ووظيفته.
 -4التعرف على أهمية المكان الروائي وأهدافه في الرواية وظهور المكان من خالل العنوان.

أهمية البحث- :
تقسم األهمية إلى نوعين كالتالي:
 -1األهمية النظرية- :
تكمن أهمية البحث النظرية في أن الكاتب خليفة يروي قصته على شكل احداث يومية تعرض لها وهو
في داخل السجن ويخبرنا عن المعاناة والظلم والتعذيب التي تمت معاملته بها هو وباقي السجناء في داخل السجون
من خالل رواية القوقعة .وعليه ،يركز البحث على بعدين أساسيين هما :السجن ،وأدب السجون ،كما ويهتم البحث
في التركيز على اشكال األمكنة مثال المكان المغلق والمكان المفتوح وربطهما بأحداث الرواية كما وصف الراوي
خروجه من السجن وكأنه خرج من السجن الصغير الذي يمثل المكان المغلق إلى السجن األكبر الذي يمثل المكان
المفتوح اال وهو سجن الحياة .ويهتم البحث في عرض قمة التعذيب الذي يواجه السجناء اثناء التحقيق وما بعد
التحقيق ،أي بعد اصدار الحكم على السجناء وكيفية قضاء فترة الحكم في السجن،
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ويبرز البحث أساليب التعذيب البشعة التي تم استخدامها في معاقبة السجناء حيث روى عنها الكاتب خليفة في
روايته "القوقعة" .لذا ،تهتم الباحثة في اظهار األهمية النظرية للبحث من خالل مراجعة الدراسات السابقة
والمقاالت المحكمة ورسائل الماجستير العلمية المنشورة وغير المنشورة منها والتي اهتمت بإبراز أهمية أدب
السجون ،وركزت على أهمية المكان الروائي وانواعه ومفهومه في الروايات العربية.
 -2األهمية التطبيقية- :
تعود أهمية البحث التطبيقية كون الباحثة ستعتمد على األسلوب التحليلي في مناقشتها ألهمية المكان
الروائي من خالل االطالع على الروايات العربية وكذلك االطالع على الدراسات واألدبيات السابقة والتي تناولت
الحديث عن المكان الروائي واهميته وأنواعه ،وكذلك العمل على تحليل األمكنة التي وردت في الرواية ومقارنتها
مع ما ورد عنها في اإلطار النظري لمفهوم المكان الروائي وأنواعه ،حتى يتسنى للباحثة تحقيق اهداف البحث
واالجابة على السؤال الرئيسي واألسئلة الفرعية للبحث ،ومن ثم الخروج بأهم الخالصة واالجمال التي تحوي اهم
التوصيات التي حققتها الباحثة ليكون بحثها بمثابة إضافة علمية يستفيد منه المهتمين من الباحثين الطلبة.

الفصل الثاني :اإلطار النظري
المبحث األول :أدب السجون من خالل العالقة بين السجين والسجان
مقدمة- :
يتناول هذا المبحث الحديث عن أدب السجون من خالل العالقة بين السجين والسجان ،حيث يتطرق
لتعريف بعض المصطلحات مثل :أدب السجون ،السجن ،السجين ،السجان ،كل هذه الكلمات أو العبارات تعبر عن
عالقة وطيدة بين السجين والسجان ،ولكن هذه العالقة تحمل الكثير من المشقات والمتاعب والظلم ،وللحياة المريرة
التي يعيشها السجين داخل السجن.
مفهوم أدب السجون- :
يرى النقاد واآلدباء أن أدب السجون هو ما يقوم بكتابته األسرى في داخل السجون 1،وهذا بمثابة اجتهاد
منهم في تعريف "أدب السجون" ،حيث يشترط بأن يكتب السجين روايته وهو داخل السجن ،أما ما يتم كتابته خارج
السجون تم تسميته "أدب عن السجون" .2إن ما يتشابه من األعمال األدبية والمذكرات التي تخرج من السجون
لألسرى السياسيين يمكن تصويره من داخل السجن وبث الوقائع واألحداث من مكان السجن بحيث يصور الصمود
لإلنسان األعزل والوقوف في وجه آلة القمع وأساليب البطش،
 1تعريف رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين األديب والروائي إبراهيم الزنط "المعروف بغريب عسقالني ،واألديب والناقد والمحاضر في
الجامعة اإلسالمية د .عبد الخالق العف.
 2األديب والروائي األسير المحرر شعبان حسونة تطرق في مقابلة أجراها معه الباحث لثالث مدارس في تعريف أدب السجون ،األول:
هو ما يكتب في األسر ويهتم بقضايا السجن ،وهنا يتم استثناء األدب العاطفي والبوليسي وغيره من األنواع التي تكتب في األسر.
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ومحاولة لتصوير الصراع القائم بين السجان (الجالد) في مواجهة المناضل للسياط والكهرباء في مواجهة العقيدة
وااليمان ،ومحاوالت االذالل والتركيع في مواجهة محاوالت التصدي والصمود ،الفرد في مواجهة السلطة.

3

يمكن تعريف أدب السجون في فلسطين على أنه" :أدب مقاومة ،وهو جزء من األدب العربي المعاصر
في فلسطين ،واألدب الوطني والقومي ،واألدب العربي والعالمي الحديث ،لما يحمل من مميزات وخصائص،
وحس انساني وعاطفي ،ورقة مشاعر وأحاسيس ومصداقية ،وقدرة على التعبير والتأثير ،وهو كل ما كتبه األسرة
داخل االعتقال وليس خارجه ،بشرط أن يكون من أجناس األدب كالرواية والقصة والشعر والنثر والخاطرة
والمسرحية والرسالة ،ويفرق الباحث بين "أدب السجون" المستوفي للشروط األدبية ،وبين "أدبيات وانتاجات
األسرى األ خرى" التي كتبوها داخل االعتقال ،كالدراسات السياسية ،واألبحاث التاريخية واألمنية والفكرية،
والكتب في مجاالت متنوعة ،والترجمات من الصحف اإلسرائيلية وغير ذلك من المجاالت غير األدبية".

4

إن ما ورد في رواية "القوقعة" هو ما كتبه الكاتب خليفة عما حدث معه من لحظة دخوله السجن وحتى
خروجه منه ،وهذا ما يحقق شرط اعتبار الرواية في سياق "أدب السجون" ،حيث عبر عن المعاناة التي واجهته
منذ بدء رحلة التعذيب فترة التحقيق معه ،حيث وصف كيف تمت معاملته وكيف تم التلفظ بألفاظ خارجة عن سياق
األدب واألخالق ،وكونه من الكتاب المثقفين والمتعلمين فإن هذا التعامل يمس بشخصيته وبأخالقه وأدبه وثقافته
التي تربى عليها.
سمات جمالية أدب السجون- :
إن ما يميز أدب السجون عن غيره بأنه يتصف بحيوية االنفعال ،وصدق التجارب ،وهذا كون المعاناة
نابعة من اسرى حملوا قضيتهم على اكتافهم وقدموا بأنفسهم ضحية في سبيل الوطن وأهله.

5

أهم ما يمتاز به أدب السجون بتجاربه األدبية والتزامها في السجون من حيث االلتزام بالقيم والمبادئ
والتناغم مع القضية ،وخاصة تجاوز الهم الفردي إلى الهم الجمعي والعام ،واهم سمات أدب السجون هي:
 -1العمق :أي "عمق التعبير في الداللة والمضمون والربط بين الفكرة واألسلوب".
 -2الرمزية :لجوء الكاتب إلى الرمز بهدف التعبير عما يجول في خاطره.
 -3التصوير :لجوء الكاتب إلى استخدام جمالية التصوير باستخدام اللغة بما احتوت من جمال وجواهر من
اجل إعادة تشكيل فكرته وقولبة شعوره في قالب لغوي جديد ،فتخرج في لوحات رائقة ،أو مشاهد صامتة.
 -4البالغة :كثير ما يلجأ الكاتب إلى الكنايات واالستعارات والتشبيهات والمجاز المرسل والمحسنات اللفظية
والبديعة.

 3حمدونة ،رأفت .)2132( .الجوانب اإلبداعية لألسرى الفلسطيني.
 4المرجع السابق.
 5مركز االسرى للدراساتhttp://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=2773 :
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 -5االختزال :لجوء الكاتب إلى ضبط الفقرات الطويلة بفقرات صغيرة.
 -6العاطفة المتأججة :لجوء الكاتب إلى تكلف المبنى أو المعنى بهدف انسجامهما مع العاطفة التي تحكم
القالب اللغوي المستخدم.
 -7سعة الخيال :لجوء الكاتب إلى الخيال بهدف استعارة الصورة أو األحداث لتتفاعل الفكرة في خياله
مستخدما صور إبداعية ووضعها في قالب لغوي خاص.
 -8الحزن المشوب بالتحدي :ال تخلو مسحة الحزن في المقطوعات األدبية عن اختالفها في الموضوعات،
حيث يراد بها التعبير عن الفرح أو عن األلم أو تفريغ اآلهات والدموع ،وما يُعبر عنه بالجراح الباسمة.
 -9الثقافة الواسعة :اهتمام الكاتب األسير بتنمية ذاته ومهاراته وقدراته.

6

مفهوم السجن- :
إن ما يمكن وصفه لمفهوم السجن لمجرد اعتقال المناضلين السياسيين أي نقلهم من حياة الحرية إلى حياة
السجن ،أي انتقالهم بالمكان كمعتقل سياسي ،فهذا ما يجعل من اعتقاله قضية مهمة يتم طرحها من خالل مختلف
الوسائل واتصاله بالعالم الخارجي إذ أنه يؤمن بقضيته وهذا ما يستدعي ابرازها ألنه من خاللها يطرح قضيته
األكبر واألساسية والتي اعتقل من أجلها.

7

إن السجناء في السجن يتم معاملتهم بشكل متساوي من حيث ممارسة كافة أنواع التعذيب فال يتم مراعاة
األلقاب أو انتساب العائلة ،فال يتم احترامهم أو معاملتهم وكأنهم نزالء في فندق خمس نجوم ،حتى أن الكاتب تمت
اإلساءة له كباقي السجناء والتعامل معه بسوء اخالق.
تعريف السجن لغة واصطالحاً- :
السجن لغةً :هو الحبس ،والحبس معناه المنع 8،ومعناه الشرعي تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء
أكان في بلد أو بيت أو مسجد أو سجن معد للعقوبة أو غير ذلك .وقد جاء في كتاب لسان العرب البن منظور حول
كلمة السجن ما يلي" :السجن :ال َحبْس والسجن بفتح السين مصدر َس َجنَه ،يسجنهَ ،سجْ نا ً أي َحبَ َسه ،والسِّجن بكسر
السين وهو محبس".
السجن اصطالحاً :السجون تلك المؤسسات المعدة خصيصاً الستقبال المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية ،وهي
تشترك مع الحكم باألشغال الشاقة واالعتقال ،حيث يحرم المحكوم عليهم من الخروج أو متابعة الحياة بشكل عادي
وفي أجواء طليقة .وعادة ما يرتبط بالسجون عدة مفاهيم وتسميات مثل :مراكز تأديب أو دور اإلصالح والتهذيب
أو مؤسسات إعادة التربية.
 6الريماوي ،احمد .ص22
 7أبو نضال ،نزيه .)3823( .أدب السجون ،بيروت ،لبنان ،دار الحداثة .ص.388
 8موقع المعاني ،تاريخ دخول الموقع.2121/31/3 :
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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ويشترط في السجن أن يكون مكانا ً الستقبال كل من كان على استعداد لإلصالح والتربية والتقويم ،ألنه لو يفقد
المحكوم عليه قابليته لإلصالح فلن يجدي إيداعه في السجن وبالتالي وجوب تسليط آلية أخرى لتطبيق الحكم عليه
كبديل لإليداع في مؤسسة السجن.

9

مفهوم السجين- :
جاء في لسان العرب أنه صاحب السجن .ورجل سجين :أي مسجون ،وكذلك األنثى سجينة والجمع ُس َجناء
أو سجنى .وقال ابن عرفةِ :سجِّين هو فِعِّيل من َس َج ُ
نت ،ويقصد بالسجين أنه الشخص الذي عوق و ُمنع من التصرف
بنفسه سواء كان ذلك من خالل وضعه في قبو كما كان سائداً في الماضي أو من خالل وضعه في بناء مقفل يوضع
فيه األشخاص المتهمون في انتظار محكمتهم أو تنفيذ األحكام الصادرة ضدهم.

10

مفهوم السجان- :
كما ورد في معجم الوسيط تم تعريف السجان على أنه" :من يتولى أمر المسجونين".

11

العالقة بين السجين والسجان- :
يتمثل السجان في الرواية بالجالد القهار الظالم المستبد وهم جماعة اإلخوان المسلمين ،ويتمثل السجين
في رواية "القوقعة" هو الشخص المسلوب اإلرادة المظلوم ،والذي يطوق إلى الحرية واالنتصار وهو الكاتب خليفة
مصطفى ،وكل ما يفكر به السجين هو بصيص امل إلظهار العدالة والخروج حيث العالم الخارجي ،والعدالة كما
ينظر لها نيتشه" :العدالة مساواة في القوة" بقوله" :نريد الحرية لما تعوزنا القوة ،وحين نملكها نروم التفّوق ،وعندما
نعجز عنها تصبح العدالة مطلباً ،على معنى المساواة في القوة".

12

وعن سقراط يبدي وجهة نظره عن القوة بقوله:

"أفضل الموت على أن استجدي عفواً من اجل حياة ذليلة...ولكن ليس هذا األكثر عسراً ،بل األصعب أن تُفلت من
خطر محاكمة ماكرة ،من خطر داهم ،سرعان ما يدخل حكمها الجائر حيّز التنفيذ ...إني ارحل اآلن مذنبا ً في
نظركم ،محكوما ً عل ّي بالموت ،ويرحلون ،هم( ،خصومه من الح ّكام) بعد أن تُدينهم الحقيقة بعدم الن ّزاهة والجور".

13

المبحث الثاني :مفهوم المكان في األدب العربي وأهميته
مفهوم المكان- :
يتطرق المبحث إلى عدة مفاهيم للمكان وهي كالتالي- :
 -1المفهوم اللغوي للمكان- :
كما جاء على لسان العرب البن منظور هو "الموضع ،والجمع أمكنة وأماكن ،توهموا الميم اصالً حتى
قالوا تمكن في المكان ،وقد حكى سيبويه في جمعه أمكن،
 9مصطفى ،شريك .) 2132( .اجتماعية مؤسسات السجون :بين اتجاه الدفاع االجتماعي والشريعة اإلسالمية .مجلة الدراسات والبحوث
االجتماعية ،جامعة الشهيد حمة الخضر :الجزائر .ص.283
 10المصدر السابق ،ص-282ص.281
 11موقع المعاني :تاريخ دخول الموقع .2121/31/31
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar.
12
NIETWSCH, Friedrich, La volonté de puissance, Tome 2, Paris, Gallimard; 1995, pp. 158 – 159.
13
PLATON, Apologie de Socrate, 38d-39b, trad. L. Robin, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», Ed.
Gallimard, 1950, pp. 178-179.
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وهذا زائد في الداللة على أن وزن الكلمة فعال دون مفعل ،والمكان مذكر ،قيل توهموا فيه طرح الزائد كأنهم
كسروا مكنا ً وأمكن" .14كما أضاف على لسان العرب البن منظور" :والمكانة المنزلة عند الملك ،والجمع مكانات
وال يجمع جمع تكسير ،وقد مكن مكانةً فهو مكين والجمع مكناء ،وتمكن كمكن" .15والمعنى اللغوي ال يخرج عن
مفهوم المكان المتعارف عليه والمتواطئ على فهم كنهه في عقول الناس ،ووردت لفظة المكان في المعاجم اللغوية
ٌ
اشارات واضحةٌ وصريحةٌ بأن المكان هو الموضع والمنزلة.
بمعان ودالالت متقاربة فيها
ٍ
المكان اسم مشتق يدل على ذاته؛ أي ينطوي معناه على اشارة داللية ممتلئة ،تحيل إلى شيء محجم ماثل
ومحدود له ابعاده ومواصفاته .ولفظة المكان مصدر لفعل الكينونة ،والكينونة هي الخلق الموجود والماثل للعيان
الذي يمكن تحسسه وتلمسه .16ويظهر من التعريفات اللغوية أن المعاجم العربية وعلى اختالفها تكاد تتفق على أن
المكان هو وصف مشتق للموضع الذي ألفه اإلنسان باعتباره أحد المحددات الرئيسية لوجوده ،وبالطبع فإن هذا
األمر انعكس على الرواة والقصاص والمؤلفين فتناولوا المكان بطرق مختلفة.
 -2المفهوم الفلسفي للمكان- :
لقد عرف الفالسفة العرب المكان كل على حسب علمه وفطنه فقد قال ارسطو عن المكان على أنه ال يتأثر
أو يتغير بما يحويه مستيعنا ً بذلك المثل فيقول" :انه إذا زاد الجسم أو نقص أو تحرك فال بد أن يكون ذلك الجسم
في شيء اكبر من الجسم ويحوي الجسم ونحن نسمي ما يحوي الجسم مكاناً"

17

أما الفارابي يقول بأن المكان هو" :لكل جسم طبيعي مكان خاص به يتحدد هذا المكان وينجذب اليه" 18كما أيده أبو
حامد الغزالي فقال عن المكان بأنه" :عبارة عن سطح الجسم الحاوي ،أي سطح الباطن المماس الحاوي للمحوي".
19

ويضيف ارسطو الكندي عن ما هية المكان" :حيث التقى اثنان :المحيط والمحاط به ،وأيضا هو ماماس من

سطح الجسم الحاوي وانطباقه على الجسم".

20

 -3المفهوم األدبي للمكان- :
لقد تم تجسيد المكان في األعمال األدبية من خالل وصفه آلية لدراسة هذه األعمال ،فكان هذا في القرن
العشرين أي مع بداية ظهور الرواية الواقعية،

 14ابن منظور ،لسان العرب .طبعة دار المعارف .مصر .مادة "كون" .المجلد الخامس .ص.1891
 15ابن منظور ،لسان العرب .دار صادر .بيروت .طبعة جديدة محققة .مادة "كون" .المجلد الرابع .ص.311
 16فوغالي ،باديس" .) 2112( .الزمان والمكان في الشعر الجاهلي" .عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع األردن .اربد .ط .3ص.393
 17أبو يوسف ،الكندي" .)3821( .رسائل الكندي الفلسفية" .ت :محمد عبد الهادي أو ريدة .دار الفكر العربي .القاهرة .مصر .ج .2دط.
ص .12نقال :عن باديس فوغالي .الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ص.312
 18المرجع السابق ص.312
 19أبو حامد الغزالي .مقاصد الفلسفة .ت :سليمان دنيا .دار المعارف .مصر .ط .2دت .ص .131نقال :عن باديس فوغالي .الزمان والمكان
في الشعر الجاهلي .ص.312
 20أبو يوسف ،الكندي" .)3821( .رسائل الكندي الفلسفية" .ت :محمد عبد الهادي أو ريدة .دار الفكر العربي .القاهرة .مصر .ج .2دط.
ص .12نقال :عن باديس فوغالي .الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ص.312
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حيث أضاف حفيظة (" )2111ان المكان من السمات التي ميزتها حيث حدد العالم الحسي الذي تعيش فيه
شخصياتها وجسدته تجسيداً مفصالً" ،21بينما اضافت جينت وآخرون (" )2112ان المكان يعطي االنطباع بأن
النص حقيقي".

22

 -1مفهوم المكان في االصطالح السردي- :
قد يلعب المكان دوراً مهما في السرد ،وخاصة كما اضافت سمار ( )2132في دراستها "ان السمات أو
الوصوالت بين األماكن يمكن أن تكون مهمة وتؤدي وظيفة موضوعية وبنيوية كوسيلة لتشخيص وهذا قد يظهر
عندما يقوم السارد بأداء سرده من سرير في احدى المستشفيات أي أنه أو أنها على حافة الموت ".وقد يكون السرد
من خلية سجن وقائع حدثت في مكان طلق.

23

هناك الكثير من أنواع السرد التي تناولت فيها األمكنة والتي تحدثت

عن الوقائع المسرودة بناء على وجهات النظر 24.ويقول السماوي وآخرون ( )2131ان المكان " :هو ما يصوغه
النص السردي اما ما تعودنا أن نربط بينه وبين حقيقة المكان كما هو في واقع البشر أو كما يفترض أن يكون ،فمن
غير الصواب اللهم اال في الجمالية الواقعية التي ليست سوى حالة مفردة ففيها تحيل األماكن المذكورة على أماكن
حقيقية وبصفة عامة".

25

أهمية المكان في األدب العربي- :
بين اآلدباء والنقاد من خالل دراساتهم األدبية النظرية والتطبيقية أن للمكان أهمية كبيرة في بناء الرواية،
حيث أنه ال يمكن أن تتم احداث وافعال ضمن العنصر البشري وأال يكون مرتبط بمكان محدد،
اذ يعتبر المكان هو بمثابة همزة الوصل التي تربط بين الشخصيات والزمان واألحداث ،وبالتالي تظهر
أهمية المكان في كونه عنصر فعال في تنظيم األحداث وارتباطها مع الشخصيات واألزمنة 26 .يقول البحراوي
( )3881ان المكان قد يصبح هو الشخص أو ان لألمكنة اشخاص بجملته" :يمكن للمكان أن يصبح هو الشخص
ذاته إذا ينصهر داخل الذات اإلنسانية فبمجرد ذكر مكان معين حتى يتبادر إلى ذهن المستمع شخصية توطدت
صلتها بذلك المكان وتركت فيها آثار طيبة"

27

يضيف البحراوي ( )3881ان للمكان أهميته وخاصة عندما يصبح المكان محرك لمشاعر اإلنسان
ولذاكرته ،بقوله" :ان األمكنة تعتبر محركا ً لمشاعر اإلنسان ولذاكرته فهي تعيده إلى الماضي تدغدغ عواطفه،
فتفتح له المجال واسعا ً لخياله ،ولهذا يمكن أن تتحرك احداث الرواية انطالقا مع تعلق الشخصيات بذلك المكان،
 21حفيظة ،احمد" .)2111( .بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية" .دراسة نقدية .مركز أوغاريت الثقافي .فلسطين .ط .3ص.338
 22جينت وآخرون" .) 2112( .الفضاء الروائي" .ترجمة :عبد الرحيم حزل .افريقيا الشرق المغرب .ص.12
 23سمار ،كريمة" .)2132( .تجليات المكان في رواية "اشباح المدينة المقتولة" لـ بشير مفتي" .شهادة ماجستير في ميدان اللغة واألدب
العربي .مسار أدب حديث .جامعة العربي بن مهيدي .وزارة التعليم العالي .الجزائر.
 24برنس ،جيرالد .) 2111( .المصطلح السردي .ت .عابد خزندار .مراجعة وتقديم محمد بربري .المجلس األعلى للثقافة .الجزيرة.
القاهرة .ط .3ص.2132
 25السماوي ،احمد وآخرون" .)2131( .معجم السرديات" .الرابطة الدولية للناشرين المستقلين .دار محمد علي للنشر .ط .3تونس .ص
218وص.131
 26بحرواي ،حسن" .)3881( .الشكل الروائي" .المركز الثقافي العربي .بيروت .الدار البيضاء .ط .3ص21
 27المصدر السابق ص.321
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فاإلنسان مثال عند رؤيته لجدران المنزل القديم الذي ولد فيه وهي منهارة ،وأن هذا المنزل بقي اطالالً فإنه يسترجع
حتما ذكريات الطفولة".

28

وقد تظهر أهمية المكان من خالل الكشف عن النقاب ونقض الغبار في الحالة النفسية

التي يعيشها الروائي أو الشاعر وهذا بوجود العالقة بين المكان والشخصية أي عالقة (تأثير وتأثر)29 .وهذا ما تم
التطرق له في رواية القوقعة للشاعر خليفة مصطفى.
أهمية المكان لإلنسان- :
تبدأ أهمية المكان لإلنسان منذ لحظة والدته حيث ينتقل من مكان رحم أمه ،ذلك المكان المظلم المعتم
المغلق حيث ال متنفس سوى الغذاء من خالل الحبل الصري الموصول ما بينه وبين أمه .عندما يُولد اإلنسان ومن
ثم يخرج إلى الحياة حيث المتنفس والهواء النقي والفرج والخروج من العتمة إلى النور كما الخروج من الظالم
إلى الفضاء .رغم األضداد التي يعيشها اإلنسان "العتمة ،النور"" ،الظالم ،الفضاء" ،إال أن لكل مكان خصائصه
وميزاته الذي يعكس تأثيره على حياة اإلنسان ،وبالتالي فإن حياة اإلنسان مرتبطة بالمكان منذ نشأته وحتى والدته
لذا تخلق عالقة متالزمة متجذرة ما بين اإلنسان والمكان بحيث ال يكون هناك مجال لإلنفصال بل على العكس تُولد
سمات تداخل فيما بينهم بهدف التكوين الجمعي للتعايش وتستمر حتى ما بعد موت اإلنسان.

30

ورد في سورة طه ،اية  ،22،22قال تعالى" :منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نُخرجكم تارة أخرى".

31

أما فيما يعود إلى خلق هللا اإلنسان والكائنات،
كما في سورة األعراف ،اآلية  ،21قال تعالى" :إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى
على العرش يُغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إال له الخلق واألمر تبارك
هللا رب العالمين" 32.إن ما نستدل منه في اآليات الكريمة أن عالقة اإلنسان بالمكان هي عالقة جدلية مصيرية منذ
لحظة نشوء الكون ،ولكن لجمالية وشكل المكان ارتباط اإلنسان بالبيت أو بالمكتب أو بالشارع أو بالبحر...الخ.
تعود أهمية المكان لإلنسان عندما يترك هذا المكان اثراً كبيراً في حياة اإلنسان مما يُولد االستشعار
لعواطف اإلنسان الداخلية مثل األلم ،اللذة ،األمان ،الخوف ،وغيرها من االحاسيس المتضاربة ،أي يمكن القول
بأن المكان ال قيمة له إال منذ لحظة بدء عالقة المكان باإلنسان ،وبهذا فان أي شيء مهما كان صغيراً أو كبيراً
مرتبط بالمكان سواء تفاعل معه أو ابتعد عنه ،ولكنه أوالً واخراً هو جزء منه،

 28المصدر السابق ص.321
 29نصر هللا ،إبراهيم" .)2112( .السرد الروائي" .دار الكندي للنشر .التوزيع .اربد .األردن .دط .ص211
 30المحادين ،عبد الحميد .)2113( .جدلية المكان والزمان واإلنسان في الرواية الخليجية .المؤسسة العربية للدراسات والنشر .بيروت.
ط .3ص.22 ،23
 31سورة طه ،اآلية.22 ،22 .
 32سورة األعراف ،اية .21
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فقد يشعر اإلنسان باألسى اذا كان المكان مقرون بالضغط واالكراه ،وكذلك يشعر اإلنسان بالسعادة واالبتهاج اذا
كان المكان مقرون بصفاء الحياة والسعادة.

33

تتوسع العالقة بين المكان واإلنسان عندما تتجاوز الفرد وتضاف الجماعة أو األفراد المرتبطون بالفرد
والمكان ،مما ينعكس المكان بتفاصيله من خالل ما تتسم به هذه الجماعة من العادات والقيم والتقاليد ونمط الحياة
السائد ،وبالتالي ينعكس سلوك الفرد داخل المكان ،اذن فان المكان" :يتجلى من األفعال التي تقع داخله ،وكذلك
يتخذ داللته التاريخية والسياسية واالجتماعية من خالل األفعال وتشابك العالقات ،ويتخذ قيمته الحقيقة من خالل
عالقته بالشخصية".

34

يعود تطور المكان إلى تطور مفهومه عند اإلنسان وخاصة أن" :مفهوم المكان ودوره في حياة اإلنسان
يتطور بنمو الفكر البشري وتطوره ،ويضعف بضعفه ،فقد تصور اإلنسان المكان تصوراً ماديا محسوسا ً ينطلق
من عالقة ملموسة بين اإلنسان واألشياء المحيطة به في بيئته".

35

أنواع األمكنة في األدب العربي- :
( )3المكان في الفلسفة :ميز ارسطو في مذهبه نوعين من المكان كالتالي:
 -3المكان الكلي :حيث أطلق على الخالء المطلق ،ال يوجد فيه متمكن ،وهو قديماً.
 -2المكان الجزئي :وهو المكان الذي ال يمكن تصوره بدون متمكن.
( )2المكان في الفن :حيث يمكن التمييز هنا بين المكان الفني والمكان الواقعي ،اذ أن المكان الفني منفصل عن
المكان الواقعي ويقتصر اتصاله على عالقة اإلحالة التخيلية ،اذ أن المقصود هنا هو المكان الروائي فان نقاد
الرواية يميلون إلى الفصل بين المكان الفني والمكان الواقعي .وعليه ،تؤكد سيزا قاسم (  )3822بان" :تقوم
دراسة المكان في الرواية على تشكيل عالم من المحسوسات قد تطابق عالم الواقع وقد تخالفه".

36

( )3المكان الروائي- :
مفهوم المكان الروائي واهميته- :
ينشأ المكان الروائي على اللغة ،فهو" :مكون لغوي تخييلي تصنعه اللغة األدبية من ألفاظ ال من موجودات
وصور" 37بحيث يتعامل الروائي مع المكان باعتباره مجرد "رموز لغوية" 38لها دالالت جمالية ووظائف فنية

 33المحادين ،عبد الحميد .)2113( .جدلية المكان والزمان واإلنسان في الرواية الخليجية .المؤسسة العربية للدراسات والنشر .بيروت.
ط .3ص.22 ،23
 34المرجع السابق ص.21
 35النابلسي ،شاكر .)3882( .جماليات المكان .المؤسسة العربية .ط .3بيروت .ص.89
 36قاسم ،سيزا" .)3822( .بناء الروائية – دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ" .الهيئة المصرية العامة للكتاب( .دط) ،ص.311
 37كاصد ،سليمان" .)2111( .عالم النص – دراسة بنيوية في األساليب السردية" .دار الكندي للنشر والتوزيع .األردن( .د.ط) .ص.321
 38بدري ،عثمان" .) 3829( .بناء الشخصية في روايات نجيب محفوظ" .دار الحداثة للطباعة والنشر .بيروت .لبنان .ط .3ص.82
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مرتبطة باللغة وبأصولها الحسية ،ومن هنا فان النص الروائي يخلق من خالل" :الكلمات مكانا خياليا له مقوماته
الخاصة وابعاده المميزة" 39وعليه ،يتفق الباحثون اآلدباء بأن المكان الروائي هو مكان قائم بذاته له مقومات
وخصائص بمثابة "العمود الفقري الذي يربط أجزاء الرواية ببعضها البعض ،وهو الذي يسم األشخاص
واألحداث الروائية في العمق ،والمكان يلد السرد قبل أن تلده األحداث الروائية وبشكل اعمق واكثر اثرا"

40

وأما عن أهمية المكان الروائي فانه يتأسس في خيال القارئ وليس في العالم الموضوعي ،فعند قراءة
الرواية هي" :رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي يعيش فيه القارئ فمن اللحظة األولى ينتقل القارئ إلى
عالم خيالي من صنع كلمات الروائي ويقع هذا العالم في مناطق مغايرة للواقع المكاني المباشر الذي يتواجد فيه
القارئ".

41

لقد تم تقسيم المكان إلى عدة تقسيمات أهمها- :
 -3المكان النافي الطارد :ويقصد به بالمنبوذين ،وتكثر امثلته في الوطن العربي.
 -2المكان المهادن :وهو يخص فئة من الناس بحيث يشعرون فيه بالتصالح والرضا العاطفي.
 -1المكان اآلمن :وهو المكان الذي يشعر فيه اإلنسان باألمن واالطمئنان.
 -2المكان المكامن :وهو المكان الذي يتأقلم به اإلنسان لدى اختراقه لخصوصية األمكنة بشكل كلي ،ويعتاد
ويتعايش معه لعدم وجود خيار آخر.

42

 -2المكان المجازي :وهو مكان افتراضي موجود فقط في الروايات ذات األحداث المتتالية.
 -9المكان الهندسي :وهو المكان الذي تصف الرواية بأبعاده الخارجية بدقة بصرية وحياد
 -1المكان المعيش :وهو المكان الذي يعني به مكان التجربة المعيشة داخل العمل الروائي القادر على اثارة
ذكرى المكان عند القارئ وهو مكان عاشه مؤلف الرواية.

43

الدراسات السابقة- :
مقدمة- :
تسعى الباحثة في قسم الدراسات السابقة أن تناقش ما ورد بخصوص المكان واهميته وخصائصه وإظهار
العنصر الروائي مقارنة مع رواية القوقعة للكاتب خليفة ،من خالل الحديث عن أنواع األمكنة وخصائصها.

 39كاصد ،سليمان" .عالم النص" .ص.322
 40النصير ،يسين" .)3829( .إشكالية المكان في النص األدبي" .دار الشؤون الثقافية العامة .آفاق عربية ،بغداد .ط .3ص.2
 41قاسم ،سيزا" .بناء الرواية" .ص.12
 42احمد ،الدوسري" .)2131( .المكان سيد األدلة أو الموطن األصلي" .ط .3منشورات مؤسسة الدوسري للثقافة واالبداع .البحرين.
ص.21
 43الخفاجي ،احمد رحيم كريم".)2132( .المصطلح السوري في النقد األدبي العربي الحديث" .دار صفاء للنشر والتوزيع .ط 3ص.222
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أوالً :رسالة ماجستير لــ أحمد موالي لكبير ( )2117بعنوان" :العناصر المكانية والتأثيثات المشهدية في الرواية
المغاربية فضاء الصحراء أنموذجا" ،بحثت الدراسة أهمية المكان بالنسبة لإلنسان ،وقدمت تعريفا لغويا ً وفلسفيا ً
للفضاء وعرض التصنيفات المكانية ،غطت الدراسة ثالثة فصول على التوالي" :المقاربة النظرية أهمية المكان
في الخطاب السردي"" ،العناصر المكانية ودورها في رسم جماليات التأثيث المشهدي في الرواية المغاربية"،
"قضاء الصحراء في الرواية المغاربية" .خرجت الدراسة بخالصة أن الرواية المغاربية غالبيتها واقعية وال تسقط
في حمأة الخطابية والتقريرية ،ولكنها اعمال تشخص بعمق مشاكل الفرد وما يعانيه من مشاكل إدارية وأخرى
مأساوية في مجتمع كادت تخلو من القيم النبيلة ،وهذا ما تم فعليا ً اظهاره في الروايات من خالل توظيف المكان
وما تقوم به الشخصية بداخله من وظائف حيث تم توظيف الفضاء أو المكان توظيفا بارعا ً من خالل (البيت،
الغرفة ،الخيمة ،الجمل البئر ،)...ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة أن" :الروايات المغاربية هي وليدة رؤية
فنية تروم التعبير عم يصطرع في رحم المكان من صراعات وتناقضات وتحوالت ومما يمأل الدنيا ويشغل الناس
في قضاء رحاب كالمغرب العربي".

44

ثالثا :رسالة الماجستير لـ قصي جاسم احمد الجبوري ( )2112بعنوان" :المكان في روايات تحسين كرمياني"،
بحثت هذه الدراسة في ثالث فصول على التوالي" :المكان وارتباطه بعناصر الرواية"" ،آليات رسم المكان
وتأطيره"" ،أنماط المكان" .حيث هدفت الدراسة إلى تحليل المكان والكشف عن مفهومة وابعاده،
وعالقته بعناصر السرد في الرواية ،وبيان آلياته وأنماطه ،حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .أما اهم
النتائج المتعلقة بالمكان فكانت كالتالي:
" -3يوجد عالقة تربط بين مفاهيم المكان اللغوية واالصطالحية ،وبين آراء النقاد والدراسات األكاديمية والمناهج
حول مفهوم المكان".
" -2تتجلى ابعاد المكان واضحة في روايات الكاتب والتي تشكلت من تأثير الذكريات المترسبة في مرجعيته
الوجدانية والفكرية واالجتماعية ،وجاءت متنوعة في روايات الكاتب كالبعد الجغرافي والنفسي والتاريخي
والواقعي".
" -1وجود رابط سردي اصيل بين المكان وعناصر التشكيل السردي األخرى (الشخصية – الزمان – الحدث –
الحوار – المكان والزمن السردي – واألساليب السردية).
" -2تنوع األماكن التي رسمها الكاتب في رواياته ،وقد شكلها من خالل مشاهداته وخياله والواقع والتاريخ،
كالمدينة والقرية والصحراء والريف واألماكن الثقافية العامة كالمسارح والمنتديات الثقافية ،واألماكن
التاريخية والخنادق والسجون ،كما عرض األماكن الخاصة كالبيوت وغرف النوم ،وعرض مسهب لألماكن
المتخيلة."،

 44لكبير ،احمد موالي" .)2131( .العناصر المكانية والتأثيثات المشهدية في الرواية المغاربية قضاء الصحراء أنموذجا" .شهادة الدكتوراه
– تخصص حديث ومعاصر .كلية اآلداب اللغات والفنون .جامعة جياللي ليابس .الجزائر.
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" -2قدم المكان عرضا ً بكل التفاصيل للمدينة الواقعية المعيشة ،فكان لها أثر كبير على تكوين الشخصية السردية
للراوي".

45

ثانيا :رسالة ماجستير لـ كريمة سمار ( )2111بعنوان" :تجليات المكان في رواية اشباح المدينة المقتولة –
لبشير مفتي" ،ركزت الدراسة على أهمية دراسة عنصر المكان بهدف ضمان انسجام الرواية وجماليتها ،فكان
سؤال اإلشكالية كالتالي" :ما اهم التقنيات التي استخدمها الروائي بشير مفتي لوصف المكان؟ وهل استطاع توظيفه
في الرواية كما ينبغي؟ أم كان مجرد ديكور األحداث؟ اعتمدت الدراسة على منهج وصف بنية اللغة وتحليلها
لدراسة عنصر المكان كداللة داخل المتن الروائي ،وبهدف اكتشاف ما توارى من خلف المتن في وصف مختلف
األمكنة سواء التي وردت بصور السارد العليم أو بصوت الشخصية الساردة .اما اهم النتائج المتعلقة بالمكان التي
خرجت بها الدراسة كالتالي:
" -3للرواية مكانة مرموقة في عالم األدب المعاصر ،بإعتبارها فضاء يطرح فيه الكاتب هموم الواقع المعاش
إلحتوائها لجميع اضطرابات الحياة بما تحمله من صراعات مختلفة".
" -2للمكان أهمية كبيرة في بناء الرواية ألنه الركيزة األساسية في العمل الروائي".
" -1جاء المكان في الرواية على أنه عنصر ضروري وحيوي محققا التالحم واالنسجام مع باقي العناصر وليس
مجرد ديكور لألحداث".
" -2ان عنصر المكان ضمن لهذه الرواية انسجامها وتماسكها من خالل تفاعله مع المكونات السردية األخرى
من شخصيات واحداث".

46

الفصل الثالث
القسم التحليلي التطبيقي
مقدمة- :
في هذا الفصل سيتم اإلجابة على السؤال الرئيسي" :كيف تجلى المكان الروائي في رواية "القوقعة "
لمصطفى خليفة؟ " ،كما سيناقش األسئلة الفرعية التالية :ما هو أدب السجون؟ ،ما هي مميزات ومالمح أدب
السجون؟ ،ما هو عنصر المكان الروائي؟ وما اشكاله؟ وما وظيفته؟ ،ما هي أهمية المكان الروائي؟ وما أهدافه في
الرواية؟ وكيف ظهر المكان من خالل العنوان؟ ،من خالل اظهار أهمية المكان في الرواية وأنواع األماكن التي
تجلت في الرواية ،وكيف وصفها الكاتب ،وكيف تم تشخيص هذا األماكن في الرواية ،وكيف تم توظيفها ،كما
ستقوم الباحثة بمناقشة أهمية المكان وأهدافه في الرواية.
 45الجبوري ،قصي جاسم" .)2132( .المكان في روايات تحسين ك رمياني" .شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها .كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية .جامعة آل البيت .العراق.
 46سمار ،كريمة" .)2132( .تجليات المكان في رواية – اشباح المدينة المقتولة لـ بشير مفتي" .شهادة الماجستير في ميدان اللغة واألدب
العربي – تخصص أدب حديث .كلية اآلداب واللغات .جامعة العربي بن مهيدي .ام البواقي .الجزائر.
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المناقشة التحليلية التطبيقية للمكان في أدب السجون كما وردت في رواية القوقعة للكاتب "مصطفى خليفة":
لقد روى الكاتب خليفة من خالل سراديب المعتقالت والسجون يومياته المؤلمة من سوء المعاملة ومواجهته
للذل والتعذيب فترة طويلة من حياته التي قضاها في السجن فترة ثالثة عشر عاما ،فحاول الكاتب من خالل تجربته
أن يلقي الضوء على تفاصيل الحياة والتغير الفكري والنفسي الذي يعانيه السجين من خلف القضبان في السجون
السورية أثناء الثورة السورية التي اثارها التنظيم في المجتمع السوري فترة الثمانينات .ويصور لنا الكاتب خليفة
نظرة السجين للحياة بعد إطالق سراحه والحصول على الحرية ،وصعوبة تقبله واندماجه في واقع الحياة.
تنقل لنا رواية القوقعة "يوميات متلصص" حياة الكاتب نفسه ،على شكل مذكرات فهو شاب سوري
الجنسية ومسيحي الديانة ،وهو ملحد في تفكيره وعقيدته ،درس فن اإلخراج في فرنسا ،وعندما عاد إلى وطنه
حيث القته األجهزة السورية األمنية في المطار فتم اعتقاله معتقداً أن هذا بسبب انضمامه إلى حركة اإلخوان
المسلمين ،ولكن عرف بعد ذلك أن سبب اعتقاله هو تقرير دس له احد المخبرين عليه بعد اجتماعه على طاولة
عشاء في احدى السهرات في فرنسا متناوال النكات السياسية التي طالت شخص الرئيس بوقتها ،مما أدى على
اثرها اعتقاله لمدة ثالث عشر سنة.
مميزات ومالمح أدب السجون في رواية القوقعة- :
لقد تمكن الكاتب خليفة من خالل روايته أن يكسر "الروتين التقليدي" كما في رواية أدب السجون العربية،
حيث استطاع أن يبرز شخصيات رواية القوقعة من خالل اضطراب المشاعر واختالطها بين المضحك والمبكي
في العديد من المواقف التي تثير الضحك والبكاء في آن واحد ،وفي مواقف أخرى تُعرّض السجّان للسخرية ولكن
بدون أن يكون عن قصد ولكن بطريقة تعبر عن عدم قدرة مواجهة السجناء للسجانين .وهذا ما ظهر في الرواية
عندما ذكر خليفة بقوله" :تق ّدم الوحش ،وقف تحته وأمسك برجليه وأخذ يش ّده إلى األسفل ،كان السجين المعلّق-
كالعادة -يلبس ثيابا رثّة ،أسماال ،ولذلك عندما ش ّده إلى األسفل انش ّدت الشياب وأصبح السجين عاريا بجزئه السفلي،
تابع الوحش الش ّد ،يش ّد ويش ّد .ونجح أخيرا ،مات السجين .لكن فور موته يبدو أن مصرته الشرجيّة قد ارتخت نهائيّا
فأفرغ ك ّل ما في أمعائه فوق الوحش الذي ال زال يش ّد ،وكانت كمية الفضالت كبيرة وسائلةّ .
غطت الوحش ،رأسه،
وجهه ،صدره ،رجع الوحش إلى الخلف وأخذ ينظر إلى الجميع ،قهقه المساعد وكان أول من استوعب األمر ،قال
وهو يضحك - :كان اسمك لوحش .بس هلق صار اسمك الوحش أبو َخريه".

47

حيث استطاع في نصه أيضا أن

يعبر عن الواقع المشوّه والفاسد.
عنصر المكان الروائي في رواية القوقعة- :
يظهر المكان في رواية القوقعة ،حيث يعتبر ركن من اركان العمل الروائي ويساهم في بناء العمل وصياغة
داللته العامة،
متلصص .بيروت :دار اآلداب .ص204:
 47خليفة ،مصطفى (. )2131القوقعة – يوميات
ّ
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وقد أشاد النقاد الباحثون إلى أن المكان يقسم إلى قسمين في العمل الروائي بشكل عام وهما المكان المغلق والمفتوح.
وفي رواية خليفة فان طبيعة النص تمحور حول مكانين مغلق ومفتوح واما المكان المغلق وهو طبيعة السجن الذي
يقيد السجين في زنزانة مغلقة ،وهذا ما يمنعه من االنفتاح والتنفس والحرية اال فقط في الساحات الصغيرة التي يتم
اعتبارها كمتنفس للسجناء اال أنها محكمة االنغالق بشكل عام .وقد جسد خليفة المكان "السجن" بالقوقعة وهو مكان
مغلق حيث تم التركيز عليه في الرواية وخاصة أن السجن هو مكان محكم االغالق وبهذا االغالق الذي يقيد السجين
ويزيده كبت مما يزيد من تقوقع اإلنسان في داخل السجن ،ولكن تأتي قوقعة اإلنسان بشكل فرض واجبار وليس
بشكل واقعي حقيقي يختاره اإلنسان عندما يشعر في خطر يهدده ويقوم بحماية نفسه من أي عدو خارجي ،بينما
برز المكان في الرواية وهو "السجن" وهو مكان مغلق بحد ذاته وجدرانه محكمة االغالق مما تفرض على السجين
ان يتقوقع على ذاته.

48

إن انتقال السجين إلى السجن يعني حماية له من مرحلة التعذيب التي خاضعها فترة التحقيق معه ،وهذا
يعني أنه ُكتب له حياة جديدة كمتنفس له بعيداً عن التعذيب الذي ذاقه ،وخاصة أن الكاتب حاول أن يبحث له عن
مخرج أو حجة للهروب من مرحلة التعذيب عندما أكد أنه مسيحي وال ينتمي إلى جماعة اإلخوان المسلمين،
وحاول مرة أخرى عندما أكد على إلحاده ،من اجل أن ينجو من المعاملة السيئة وكثرة ضربه بالكرباج
والعنف الذي تعرض له بقسوة شديدة دون اعتبار ال لكنيته أو مكانته 49 .كما ورد في النص التالي من الرواية:

يروي الكاتب خليفة قصته وما حدث معه في السجن ،وهو المكان الذي قضى فيه مدة ثالثة عشر عاماً،
حيث تأزم نفسيا ً من كثرة األحداث المؤلمة التي عانى منها وخاصة المعاملة السيئة من تعذيب وازهاق الروح ،وتم
استخدام فن التعذيب بكافة اشكاله في داخل السجن ،سواء الكلمات التي كان يستخدمها الضباط السوريين مع
السجناء،
48هيبي ،فياض .)2131( .الحياة داخل قوقعة .مجلة الكلمة .تاريخ دخول الموقع.2121/31/32 :
http://www.alkalimah.net/Articles/Read/5953
 49المصدر السابق.
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وفي مقاطع من الرواية تحدث عنها الكاتب عندما كان يتم حرمان السجناء من ابسط حقوقهم وهي األكل والنوم
واالستحمام ،حيث كان يتم وضع السجناء في المهجع ولم يتم تنظيفه فكان الكاتب يعاني من هرش الشعر طيلة
الوقت وكثرة القمل في شعره .كما ظهر في النص التالي من الرواية:

لقد عانى الكاتب من كثرة األحداث المؤلمة التي كان يسمعها من أصوات وصراخ السجناء اثناء التحقيق،
وهذا كان اثناء تلصصه يومياً من خالل احدى زوايا السجن ،فكان يراقب يوميا ً كافة اشكال العنف التي كانت
تُمارس على السجناء ،حيث تولدت له حالة من تقوقع الذات فكانت جدران السجن بمثابة المكان الذي يحميه من
هذا العذاب ،رغم أن هذا المكان بالنسبة للكاتب هو نفسه بمثابة جدران مقابر.
المكان اشكاله ووظيفته في رواية القوقعة- :
المكان المغلق والمكان المفتوح- :
المكان المغلق- :
كان السجن بالنسبة للكاتب خليفة هو المكان المغلق حيث وصفه بدقة متناهية هو كمن ينغلق أو يتقوقع
على نفسه ،كما وصفه بالسلحفاة التي تحمي نفسها من الخطر الخارجي وتبقى تتلصص وتراقب ان كان الخطر
سيداهمها في أي لحظة ،من خالل جملته التالية" :كسلحفاة أحسّت بالخطر وانسحبت داخل قوقعتها ،أجلس داخل
قوقعتي....أتلصّص ،أراقب ،أسجّل ،وأنتظر فرجا" ،وهذا هو الشعور الذي كان يعيشه يوميا ً كاتبنا ً من خالل
اصوات السجناء الذين يتلقون بالكرباج يومياً ،حيث كان يتلصص ذلك من خالل احدى زوايا السجن ليرى من
خاللها كل أنواع التعذيب التي يتلقاها السجناء من كافة الفئات وذوو األلقاب بدون استثناء ،ويبقى يحمي نفسه في
داخل السجن من الخطر الخارجي الذي يهدده في أي لحظة ،ليأتي احداً من الضباط ليلقى مصير هؤالء السجناء
بالمثل ،وكان خليفة يرى هذا العذاب يُمارس على النساء واألطفال والشباب ،وكل من يشتبه به أنه ينتمي لجماعة
اإلخوان المسلمين وبدون رحمة أو شفقة.
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المكان المفتوح- :
إن المكان المفتوح هو كما وصفه الكاتب ممثالً بساحات السجن ولكنها أيضا محاطة باألسوار ومحكمة
االغالق حيث ال مجال للهروب من هذا السجن ،وال حتى هناك مجال للهروب من الواقع الذي تكثر فيه أكثر
األمكنة انغالقا اكثرها انفتاحاً واقلها أمنا وخاصة أن هذا الواقع ممثالً بـ (السجن والسجان) فال يوجد هناك نجاة أو
خالصا ،وبهذا يتولد للكاتب الشعور بالحقد الذي يسيطر في الواقع األضيق اال وهو السجن الذي يفرض التهديد
والخوف كأمرين واقعين ال يمكن تجاهلهما بتاتا .ومن هنا تتولد لدى الكاتب نوعين من التوقع على الذات ،فاألولى
تمثل التقوقع الخارجي هي من السجن والسجان على نفسية الكاتب والثانية تمثل التقوقع الداخلي هي من داخل
شخصية الكاتب نفسه على ذاته ،وهذا ما لمسناه من جملة قول الكاتب" :قضيت هناك داخل قوقعتي في السجن
الصحراوي آالف الليالي أستحضر وأستحلب المئات من أحالم اليقظة .كنت أمنّي النفس أنّه إذا قيض لي أن أخرج
من جهنم هذه ،سوف أعيش حياتي طوال وعرضا وسأحقّق ك ّل هذه األحالم التي راودتني هناك .اآلن ،ها قد مضى
عام كامل .ال رغبة لد ّ
ي في عمل شيء مطلقا .أر أن ك ّل ما يحيط بي هو فقط :الوضاعة والخسة ...والغثاثة! وتزداد
ي فضول للتلصّص على أ ّ
سماكة وقتامة قوقعتي الثانية ألجلس فيها اآلن...ال يتملّكني أ ّ
ي كان! أحاول أن أغلق
أصغر ثقب فيها .ال أريد أن أنظر إلى الخارج .أغلق ثقوبها ألحوّل نظري بالكامل إلى الداخل .إل ّي أنا ..إلى ذاتي!
وأتلصّص".

50

المفارقة بين المكان المغلق والمكان المفتوح- :
تظهر المفارقة بين المكان المغلق حيث السجن (الزنزانة) والمكان المفتوح حيث االنتصار (الحرية)،
ومن هنا تظهر جغرافية القوقعة التي تختلف في الحركتين حيث تتمثل الحركة األولى "داخل السجن" وتتمثل
الحركة الثانية في العالم الخارجي (الحرية) .حيث يُفترض أن العالم الخارجي يلغي وجود القوقعة ،ألن عالم الحرية
المطلقة للسجين بالمقارنة مع عالم السجن ،حيث يكمن عالم يتحرر من كل أنواع الحقد والكراهية والتعذيب ويبعد
شبحي الموت والجنون ،فيظهر التقوقع بين المحيط (الخارج) وداخل الشخصية (نفسها).

51

أهمية المكان الروائي وأهدافه في رواية القوقعة- :
استطاع الكاتب أن يصور المكان في الرواية وهو (السجن) بكل قسوته الذي أُجبر على تقبله كواقع يعيشه
ألجل غير محدد وربما أن يالقي حتفه في هذا المكان ،ان هذا الشعور أدى مع الوقت إلى تقوقعه على ذاته ،حيث
أصبح السجن هو المكان المفروض عليه رغم بشاعته ورفضه هذا المكان ،اال أن هذا المكان هو أكثر األمكنة اماناً
له من الخطر الذي يهدد حياته في أي لحظة ،وخاصة عندما شاهد بأم عينيه أن صديق له في السجن قدم على
االنتحار عندما أصابه حالة من اليأس وعدم الخروج من المهجع حياً.

متلصص .بيروت :دار اآلداب ،ص12:
 50خليفة ،مصطفى. )2131( .القوقعة – يوميات
ّ
 51هيبي ،فياض .)2131( .الحياة داخل القوقعة .مقالة .العدد  .21دراسات .مجلة الكلمة.
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وفي احدى الصور التي عبر عنها من خالل روايته لدى مواجهته شدة الحر في داخل السجن ،لدرجة أن السجناء
كبار السن يموتون من شدة الحر ،كما ورد في النص التالي:

األماكن الرئيسية في رواية القوقعة- :
لقد تمثلت الرواية بإظهار نوعين رئيسيين من األمكنة هما كالتالي:
 -1مكان السجن
لقد صور الكاتب مكان السجن بالمظلم المعتم المغلق حيث يتمثل بأربعة حيطان وزوايا وال متنفس وال
حياة فيه ،يقضي فيه السجين محكوميته بدون روح بدون امل وكأنه في صندوق معتم اسود ال امل من النجاة منه
وأنه حتما ً مصيره الموت ،وخاصة أنه ال يتم التعامل مع السجناء بلطف ولكن بأبشع صور اإلساءة واالهانة
والتعذيب ،كما أن األكل الذي يتم احضاره للسجناء هو فتات خبز وربع بيضة ،ومن امثلة اإلساءة في المعاملة عدم
حصول السجين على التغسيل ويقضي اياما ً بدون استحمام ما يؤدي إلى تفشي األمراض الجسدية والنفسية .وهذا
ما تحدث عنه الكاتب عندما أصبح يهرش راسه من كثرة القمل.
لقد حاول الكاتب خليفة اظهار طبيعة القوقعة من خالل النص الذي أشار على عبثية وسوداوية الواقع
بقوله" :أضحت مقاطعتهم لي تا ّمة .التهديد ال زال مسلّطا .جلست على فراشي ساهما أتحاشى النظر إلى أ ّ
ي اتجاه
مح ّدد .مع األيام بدأت تنمو حولي قوقعة بجدارين :جدرا صاغه كرههم لي .كنت أسبح في بحر من الكراهية والحقد
واالشمئزاز ،وحاولت جاهدا أالّ أغرق في هذا البحر .والجدار الثاني صاغه خوفي منهم! فتحت نافذة في جدار
القوقعة القاسي وبدأت أتلصص على المهجع من الداخل ،وهو األمر الوحيد الذي استطعته".

52

 -2مكان الحرية
لقد عبر الكاتب عن مكان الحرية هو المكان الواسع الفسيح ،هو االنتصار بعد الظلم ،إن ما كان يتأمله
كاتبنا أن يكون الواقع الخارجي أي خارج السجن حيث الحرية واالنتصار على السجّان،
صص .بيروت :دار اآلداب .2131 ،ص.12
52خليفة ،مصطفى .)2131( .القوقعة -يوميات متل ّ
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ولكن ما فوجئ به كاتبنا أن الواقع خارج السجن هو ذاته الواقع داخل السجن ،حيث كانت صدمته بصعوبة تقبل
الناس له كونه ممن تم سجنه بسبب كونه من السياسيين وأن كل من يقترب منه مهدد بالموت ،فال حياة اجتماعية
وال أصدقاء وال أقارب ينسجمون معه ،اال ونظرات الخوف من التقرب اليه ،مما اضطره إلى كثير من األحيان
إلى الصمت واالنعزال عن الناس ،وأن ما حياة السجن داخله أو خارجه هو المكان الجغرافي ما بين المكان المغلق
الممثل بالسجن ،والمكان المفتوح الممثل بالعالم الخارجي حيث الحرية المطلقة التي كان يحلم بها طيلة أيامه ولياليه
في السجن ،إال أن ما واجه الكاتب من معامالت بغيضة سواء من اقاربه أو أصدقائه فوصفها بكل معاني الخسة
والغثاثة ،مما اضطره إلى التقوقع على ذاته مرة أخرى،
فقرر أن ينعكف على ذاته في غرفته وابتعد عن كل الناس .وهذا ما أفصح عنه بعد عام مضى من خروجه
من السجن ،كما ورد في النص التالي:

توظيف المكان الروائي وتشخيصه في رواية القوقعة- :
لقد ظهر المكان الروائي في الرواية بحيث أعطى انطباعا بان النص حقيقي وهذا ما أكدته جينت وآخرون
( )2112في دراستها ،حيث مثل صدق المشاعر التي تحدث عنه الكاتب خليفة حقيقة ،وتعود أهمية األماكن في
الرواية في اداؤها بموضوعية وبنيوية حيث تم تشخيصها كما عاشها السارد ،وهذا ما ظهر في رواية خليفة
"القوقعة" ،حيث تم توظيف المكان السردي من داخل السجن لوقائع حدثت مع الكاتب خليفة ،وهذا ما أكدته سمار
( )2132في دراستها في تعريفها للمكان السردي .أما المكان المجازي فلم يكن له أي زاوية من زوايا الرواية ألن
الكاتب تحدث عن تجربته بصدق وعبر عن معاناته وألمه وهو في داخل السجن لذا فلم يكن اية مكان افتراضي
وإنما السجن هو مكان حقيقي عاشه الكاتب بكل مشاعره وحزنه ،أما ما يمكن توظيفه في الرواية هو المكان المعيش
وهذا المكان يصف مكان التجربة التي عاشها وهو في داخل السجن وهو أصال موجود في عمله الروائي لـ
"القوقعة" ،وهذا المكان كان له اثارة ذكرى مؤلمة عند القارئ حيث المكان الذي عاشه مؤلف الرواية .اما المكان
الهندسي فتم توظيفه في رواية القوقعة عندما وصف المساحة الداخلية للسجن والممثلة في أربعة حيطان ال متنفس
وال هواء ،كما أوضح الكاتب هذا في نص ورد في الرواية كالتالي:
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وفي نص آخر وصف المكان الهندسي للسجن في الرواية كالتالي- :

أما المكان اآلمن فيمكن توظيفه في الرواية حيث كان بالنسبة للكاتب هو السجن خاصة بعد اظهاره لشدة
المعاناة التي تعرض لها اثناء التحقيق معه ،كما اظهر قمة التعذيب الذي تعرض له من خالل النص التالي:

أهمية المكان الروائي في رواية القوقعة- :
إني اتفق مع ما توصل له الباحثون اآلدباء بأن المكان الروائي هو مكان قائم بذاته له مقومات وخصائص
بمثابة "العمود الفقري الذي يربط أجزاء الرواية ببعضها البعض،
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وهو الذي يسم األشخاص واألحداث الروائية في العمق ،والمكان يلد السرد قبل أن تلده األحداث الروائية وبشكل
اعمق واكثر اثرا" ،53وهذا ما عبر عنه الكاتب خليفة في روايته سواء في المكان داخل السجن ام المكان خارج
السجن.

الفصل الرابع
الخالصة واالجمال
الخالصة- :
تمحور هذا البحث الحديث من خالل رواية القوقعة "يوميات متلصص" لـ مصطفى خليفة" في رواية
أدب السجون ،عن السجن والسجان وعن عالقة المكان بتقوقع الذات ،كما أن الكاتب تحدث عن مراحل التعذيب
الذي عاشها حيث استطاع أن يضعنا في صورة األلم كاملة من خالل اظهار بشاعة المعاملة وقسوة القهر والحرمان
وعدم اإلنسانية .كما استطاع وببراعة أن يظهر تقنية المكان في هذه الرواية حيث لم يكن هناك اية اهتمامات في
الروايات العربية بصفة عامة وال في رواية أدب السجون بصفة خاصة .حيث يتم ربط المكان بالواقع حيث تمكن
الكاتب من الفضح والنقد من خالل روايته القوقعة من خالل اظهار تقنية المكان بالقوقعة أي عمل على ربط القوقعة
كمكان ،وكذلك اظهر شدة الصمت حيث قام بربط المكان بتقنية الصمت ،فالصمت يكون كوسيلة للنجاة والخالص
من واقع يتحكم فيه الموت بكل بشاعته ،فإتقان الصمت هو احتراف الحياة كليا ً أو ما تبقى من الحياة.
تعتبر رواية يوميات متلصص لمصطفى خليفة ،من الروايات التي تؤسس لرؤية جديدة في رواية أدب
السجون في الرواية العربية حيث تتبنى تقنيات جديدة تساهم في فضح الواقع بطريقة اشد وأعمق وأوضح من جهة،
وأيضا تساهم في اخراج هذا النوع من األدب بأسلوب يبعد عن "الروتين التقليدي" قدر المستطاع.
رغم أن الكاتب عبر عن حقيقة مشاعره وروى معاناته الشخصية داخل السجن ونقلها كما هي وحتى أنه
استخدم نفس العبارات والمصطلحات التي تم تداولها داخل السجن سواء الكالم الذي صدر من السجانين أو من
السجناء أنفسهم ولهذا تم توجيه بعض االنتقادات على رواية "القوقعة" ،وهي كالتالي:
االنتقادات التي وجهت للكاتب خليفة- :54
إن ما ُوجه للكاتب خليفة من انتقادات على كتابته لرواية القوقعة "يوميات متلصص" ،وخاصة أن الكاتب
حاول مراراً وتكراراً أن يوضح استحالة انتماءه إلى حركة اإلخوان المسلمين كونه يعتنق الديانة المسيحية وال

 53النصير ،يسين" .)3829( .إشكالية المكان في النص األدبي" .دار الشؤون الثقافية العامة .آفاق عربية ،بغداد .ط .3ص.2
Gabriel, 2009: http://gabrielsyria.blogspot.com/2009/10/blog-post_28.html
موقع وطن النور والظلمة :تاريخ دخول الموقع2121/32/32 :
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يدين باإلسالم ولكن لم ينجح بذلك ،اال أن هذا اإلعالن جعل السجناء يعتقدون أنه جاسوسا ً كافراً ومن واجبهم أن
يقتلوه ،اال أن هذا سبب له العزل عن باقي السجناء بسبب نجاسته فتم وضعه قرب باب المهجع،
وبالتالي أدى هذا إلى انزواؤه على ذاته متقوقعاً ،وعندما الحظ ثقبا ً في احدى زوايا مكان عزلته حيث كانت تُنفذ
على الساحة الخارجية للسجن فبدأ يتلصص من خالل هذا الثقب على الضباط والمجندين وكذلك على جماعة
اإلخوان المسلمين ،مواجها ً كافة التيارات الفكرية لدى كافة المعتقلين داخل المهجع .كما ورد في النص التالي:

أوال :أسلوب الكتابة
لجأ الكاتب في الرواية إلى أسلوب كتابة المذكرات اليومية كسرد تقريري كل يوم بيومه ،وهذا ما أُخذ
عليه كنقد ألسلوبه في الكتابة حيث أن ه لم يقم بسرد يومياته من خالل احداث يربطها بتواريخ بشكل احترافي ،اال
أن ه اكتفى بتقسيم العناوين والفصول بناء على تواريخ وايام حيث اقتصر على كتابة الحدث كعنوان كالتالي21" :
نيسان –  22كانون األول...الخ" وهذا ما يقود القارئ إلى عدم تسلسل األحداث وخاصة أنه قام بعرض األحداث
اليومية بشكل متقطع وعلى جلسات منفصلة ،وما يزيد من تداخل األحداث أنه كرر تواريخ معينة على سبيل
المثال/تاريخ  22شباط ،ثم عاود استخدامه كعنوان ولثالثة احداث مجزئة وبفترات زمنية مختلفة.
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ثانيا :كلمة التنفس
لقد استخدم الكاتب كلمة "التنفس" معتقداً أنها تعني للسجناء فترة استراحة يجلسون تحت الشمس
ويستنشقون الهواء النقي امام الساحات العامة للسجن ،ولكن في حقيقة األمر اتضح له الحقا أن كلمة "التنفس" هي
فترة يتم فيها ضرب السجناء وتوطئة الرؤوس لألسفل ،والعيون مغلقة تماما ويمسك كل سجين بثياب من امامه
ويخضع لألوامر الموجهة له ،كان سبب هذا التعامل المسيء للسجناء في مجموعة الكاتب بأن افراده متهمون إلى
انتماؤهم إلى حركة اإلخوان المسلمين .كما ورد في النص التالي:

ثالثاً :الجماعات الصوفية
لقد ذكر الكاتب في روايته أن السجناء في مهجعه مختلفون في البنية والفكر ،فأوضح أن قسم من السجناء
هم من الكافرون الخونة ،وقسم آخر ينتمي إلى أحزاب متشددة بالجهاد كفريضة واجبة عليهم ،وقسم آخر سلمي
ينتمي إلى أحزاب سلمية لم تحمل سالحا ً ولم تشارك في العمليات العسكرية كحزب التحرير اإلسالمي،
بينما أخطأ الكاتب عندما قسم السجناء من منهم ينتمي إلى الجماعات التصوفية حيث أن الجماعات التصوفية لم
تعمل بالمضمار السياسي ولم تشكل حزبا ً أو حركة سياسية اال أنها فقط مذهباً دينيا ً ولم تكن ذات يوما ً حزباً سياسياً.
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واما النقد الكبير للكاتب أن باعتقاد الكاتب أن الجماعات التي اعتبرها من المتصوفين هي جزءاً من مجموعة
"اإلسالميين" وهذا ال يمكن بسبب االختالف بين العقيدة الدينية والتوجهات السياسية بين اإلسالم واألحزاب
اإلسالمية.
رابعا :الحاد الكاتب وعقيدته
رغم أن الكاتب ذكر في الرواية أن عقيدته هي الديانة المسيحية وأنه ملحد ال يدين بالديانة المسيحية ،إال
أنه لم يروي باي جزء من الرواية أي شيء عن أفكاره وعقيدته وخاصة أنه في معتقل ضمن جماعة إسالمية
متدينة ،إال أنه اكتفى أن يذكر في روايته تفاصيل تتحدث بشكل مباشر عن حياته الشخصية فقط .كما ورد في النص
التالي:

خامساً :لغة الشتائم
لقد نقل الكاتب لغة الشتائم الكثيرة التي ُوجهت إلى السجناء بحذافيرها ونقلها كما هي في الرواية ،ولكن
ما يُؤخذ على الكاتب لو أنه استبدل التعبير عن هذه الشتائم بأسلوب أدبي متميز يظهر رونق األدب باستخدام تعابير
تصف الواقع بدقة وموضوعية أكثر بحيث يجعل القارئ يعيش هذا الواقع بكل االحاسيس والمشاعر واألفكار دون
اللجوء إلى لغة الشتائم المهينة .كما ورد في النصين التاليين:
النص األول:
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النص الثاني:

االجمال- :
قدمت الباحثة موضوع المكان الروائي في رواية القوقعة لخليفة مصطفى ،من خالل عرضها لثالثة
فصول حيث قدمت من خالل الفصل األول مقدمة واشكالية واهمية لموضوع البحث ،وأما الفصل الثاني تطرق
إلى مبحثين أساسيين كالتالي:
 .3المبحث األول :المكان في أدب السجون من خالل العالقة بين السجين والسجان.
 .2المبحث الثاني :مفهوم المكان في األدب العربي واهميته.
أما الفصل الثالث فتضمن الحديث عن المادة التحليلية التطبيقية لموضوع البحث.
أما اهم ما توصلت له الباحثة فيما يخص المكان الروائي في األعمال الروائية بشكل عام فهو كالتالي:
يعتبر عنصر المكان في أي عمل روائي هو من العناصر البنيوية المهمة له ،حيث تتشابك كافة عناصر
الرواية مع عنصر المكان لتشكل العمل الفني الروائي ،بحيث يتم توظيف المكان بشكل جيد 55 ،كما يكشف المكان
فعل الشخصيات وبيئتها وحركتها وعقيدتها ،من خالل اختيار الكاتب للبيئة التي عاشها من خالل تجربته الشخصية
بحيث يسرد مالحظاته ومشاهداته وقراءاته وخياله ،بحيث ال يتم التركيز على المكان الجغرافي فقط ولكن تشمل
البيئة الزمان واألشخاص واألحداث والهموم والعادات والتقاليد والقيم وكل شيء يؤدي إلى تفاعل الشخصيات
وأفكارها وطموحاتها مع تفاعل الكاتب الروائي وحيويته.

56

وهنا تأتي أهمية المكان كعنصر مترابط مع باقي

العناصر حيث ال يوجد سرد روائي بدون مكان ،أي أن المكان يعتبر كخلفية لألحداث فهو عنصر قائم بذاته 57،إذ
أن الرواية تتشكل من نسيح من الكلمات مكونا ً من الشخصيات واألحداث والزمان والمكان وأساليب السرد واللغة.

 55كمنجي ،ذكريات مدحت".)2133( .جماليات المكان في الرواية النسوية األردنية" .دار الثقافة .األردن .ص.321
 56الماضي ،شكري" .) 3889( .فنون النثر العربي الحديث" .منشورات جامع القدس المفتوحة .عمان .األردن .ص11
 57عزام ،محمد" .)2112( .شعرية الخطاب السردي" .منشورات اتحاد كتاب العرب .دمشق .ص.92
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وأما اهم ما توصلت له الباحثة فيما يخص المكان الروائي في العمل الروائي لرواية القوقعة لخليفة مصطفى
بشكل خاص فكان كالتالي:
رغم اختالف وأنواع األماكن في رواية القوقعة للكاتب خليفة إال أن األماكن الرئيسية كانت بارزة وال
يمكن أن يتم سرد الرواية بدون التركيز على عنصر المكان الروائي ،حيث أن الكاتب عاش تجربته بكل ألم ومعاناة
فكانت روايته صادقة بما احتوته من صدق المشاعر والعبر من خالل تصوير األحداث والزمان والشخصيات
والهموم التي تكونت ونقلها كم ا هي من داخل السجن وهو المكان الذي تأثر به الكاتب وتقمصت به ذاته التي
تقوقعت بالمكان وتأقلمت بما احتواه المكان من ظلم وتعذيب للنفس والقهر الكبير الذي سكن داخل نفس الكاتب.

قائمة المراجع- :
المصادر العربية
 -3ابن منظور ،لسان العرب .دار صادر .بيروت .طبعة جديدة محققة .مادة "كون" .المجلد الرابع .ص.311
 -2ابن منظور ،لسان العرب .طبعة دار المعارف .مصر .مادة "كون" .المجلد الخامس .ص.1891
 -1أبو حامد الغزالي .مقاصد الفلسفة .ت :سليمان دنيا .دار المعارف .مصر .ط .2دت .ص .131نقال :عن باديس
فوغالي .الزمان والمكان في الشعر الجاهلي .ص.312
 -2أبو نضال ،نزيه .)3823( .أدب السجون .بيروت ،لبنان ،دار الحداثة .ص.388
 -2أبو يوسف ،الكندي .)3821( .رسائل الكندي الفلسفية .ت :محمد عبد الهادي أو ريدة .دار الفكر العربي.
القاهرة .مصر .ج .2دط .ص .12نقال :عن باديس فوغالي .الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ص.312
 -9احمد ،الدوسري" .)2131( .المكان سيد األدلة أو الموطن األصلي" .ط .3منشورات مؤسسة الدوسري
للثقافة واالبداع .البحرين .ص.21
 -1بحرواي ،حسن .)3881( .الشكل الروائي .المركز الثقافي العربي .بيروت .الدار البيضاء .ط .3ص21
+ص321
 -2بدري ،عثمان" .)3829( .بناء الشخصية في روايات نجيب محفوظ" .دار الحداثة للطباعة والنشر.
بيروت .لبنان .ط .3ص.82
 -8برنس ،جيرالد .)2111( .المصطلح السردي .ت .عابد خزندار .مراجعة وتقديم محمد بربري .المجلس األعلى
للثقافة .الجزيرة .القاهرة .ط .3ص.2132
 -31جينت وآخرون .)2112( .الفضاء الروائي .ترجمة :عبد الرحيم حزل .افريقيا الشرق المغرب .ص.12
 -33حفيظة ،احمد .)2111( .بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية .دراسة نقدية .مركز أوغاريت الثقافي.
فلسطين .ط .3ص.338

 -32حمدونة ،رأفت .)2132( .الجوانب اإلبداعية لألسرى الفلسطيني.
 -31الخفاجي ،احمد رحيم كريم".)2132( .المصطلح السوري في النقد األدبي العربي الحديث" .دار صفاء للنشر
والتوزيع .ط 3ص.222
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 -32خليفة ،مصطفى (. )2131القوقعة – يوميات متل ّ
صص .بيروت :دار اآلداب .ص204:
 -32الريماوي ،احمد .ص22
 -39سمار ،كريمة .)2132( .تجليات المكان في رواية اشباح المدينة المقتولة" لـ بشير مفتي" .شهادة ماجستير
في ميدان اللغة واألدب العربي .مسار أدب حديث .جامعة العربي بن مهيدي .وزارة التعليم العالي .الجزائر.
 -31السماوي ،احمد وآخرون .)2131( .معجم السرديات .الرابطة الدولية للناشرين المستقلين .دار محمد علي
للنشر .ط .3تونس .ص 218وص.131
 -32سورة األعراف ،اية .21
 -38سورة طه ،اآلية.22 ،22 .
 -21عزام ،محمد" .)2112( .شعرية الخطاب السردي" .منشورات اتحاد كتاب العرب .دمشق .ص.92
 -23فوغالي ،باديس .)2112( .الزمان والمكان في الشعر الجاهلي .عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع األردن.
اربد .ط .3ص.393
 -22كاصد ،سليمان" .)2111( .عالم النص – دراسة بنيوية في األساليب السردية" .دار الكندي للنشر
والتوزيع .األردن( .د.ط) .ص.321
 -21كمنجي ،ذكريات مدحت".)2133( .جماليات المكان في الرواية النسوية األردنية" .دار الثقافة .األردن.
ص.321
 -22الماضي ،شكري" .)3889( .فنون النثر العربي الحديث" .منشورات جامعة القدس المفتوحة .عمان .األردن.
ص11
 -22المحادين ،عبد الحميد .)2113( .جدلية المكان والزمان واإلنسان في الرواية الخليجية .المؤسسة العربية
للدراسات والنشر .بيروت .ط .3ص.22 ،23
 -29مصطفى ،شريك .)2132( .اجتماعية مؤسسات السجون :بين اتجاه الدفاع االجتماعي والشريعة اإلسالمية.
مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية ،جامعة الشهيد حمة الخضر :الجزائر .ص281 - 283
 -21النابلسي ،شاكر .)3882( .جماليات المكان .المؤسسة العربية .ط .3بيروت .ص.89
 -22نصر هللا ،إبراهيم .)2112( .السرد الروائي .دار الكندي للنشر .التوزيع .اربد .األردن .دط .ص211
 -28النصير ،يسين" .)3829( .إشكالية المكان في النص األدبي" .دار الشؤون الثقافية العامة .آفاق عربية ،بغداد.
ط .3ص.2
 -11هيبي ،فياض .)2131( .الحياة داخل القوقعة .مقالة .العدد  .21دراسات .مجلة الكلمة.
المصادر األجنبية- :

1- NIETWSCH, Friedrich, La volonté de puissance, Tome 2, Paris, Gallimard; 1995,

pp. 158 – 159.
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2- PLATON, Apologie de Socrate, 38d-39b, trad. L. Robin, coll. «Bibliothèque de la

Pléiade», Ed. Gallimard, 1950, pp. 178-179.
المواقع االلكترونية- :

Gabriel, 2009: http://gabrielsyria.blogspot.com/2009/10/blog-post_28.html

1-

موقع وطن النور والظلمة :تاريخ دخول الموقع2121/32/32 :
 -2هيبي ،فياض .)2131( .الحياة داخل قوقعة .مجلة الكلمة .تاريخ دخول الموقع.2121/31/32 :
http://www.alkalimah.net/Articles/Read/5953
 -3موقع المعاني :تاريخ دخول الموقع 2121/31/31
.https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar.
 -4مركز األسرى للدراساتhttp://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=2773 :

الدراسات السابقة- :
 -1الجبوري ،قصي جاسم" .)2132( .المكان في روايات تحسين كرمياني" .شهادة الماجستير في اللغة العربية
وآدابها .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .جامعة آل البيت .العراق.
 -2سمار ،كريمة" .)2132( .تجليات المكان في رواية – اشباح المدينة المقتولة لـ بشير مفتي" .شهادة الماجستير
في ميدان اللغة واألدب العربي – تخصص أدب حديث .كلية اآلداب واللغات .جامعة العربي بن مهيدي .ام
البواقي .الجزائر.
 -3لكبير ،احمد موالي" .)2131( .العناصر المكانية والتأثيثات المشهدية في الرواية المغاربية قضاء الصحراء
أنموذجا" .شهادة الدكتوراه – تخصص حديث ومعاصر .كلية اآلداب اللغات والفنون .جامعة جياللي ليابس.
الجزائر.
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االضطرابات النفسية وعالقتها بالسمات الشخصية لدى الدارسين في كلية الحاسب
بجامعة القصيم (دراسة ميدانية في جامعة القصيم)
Mental disorders and their relationship to personality traits among students
at the College of Computer، Qassim University
""Empirical study at Al-Qassim University
إعداد الباحث /بدر عبد هللا السحيم
ماجستير خدمة اجتماعية ،قسم الخدمة االجتماعية ،كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية ،جامعة
القصيم ،المملكة العربية السعودية
2441هـ12/
Email: alraid1@hotmail.com

ملخص البحث:
هدفت هذه الدراسةة لل الكفةع عا االرةبرابات اليةسةية وعاقتاا بالسمات الفخصية لدب وا ووالبات
كلية الحاسب بجامعة القصيم ،واستخدمت الدراسة المياج الوصةي ،و تكون مجتمع الدراسة ما الدارسيا في
كلية الحاسةةةةب بجامعة القصةةةةيم لجميع المراطا وا ووالبات ،وتم اختيار عيية الدراسةةةةة ما  )282والبا
ووالبة ما وا جامعة القصةةةةةيم تم سةةةةةحبام بالبريقة العفةةةةةواعية الببقية ،واعتمدت الدراسةةةةةة عل
لطداهما لقياس االرةبرابات اليةسةية وارخرب لقياس السةمات الفةخصةية ،وتوصةلت الدراسةة لل

داتيا
ن ا تفار

عراض االرةةبرابات اليةسةةية في وسةةاو البا – وهي الفةةريحة ما المجتمع التي يعتمد علياا في تحقي
التيمية والتقدم باعتبارها لوار للمسةتقبا– قد يصةا لل مسةتويات عاليةل لذل

وصةي بخخذ هذه الدراسةة بعيا

االعتبار ولجراء دراسةةةةةات كقر عمقا ودقة ما جا اتخار ااجراءات الالمة للتصةةةةةدر لاذا االعراض التي
تادد الصحة اليةسية للبا  ،واالهتمام باستقمار السمات اايجابية لديام ،مـةةةع محاولـةةةة ورع برامج مي مة
لتيمية السلوكيات ،وتعديا السمات السلبية لديامل

الكلمات المفتاحية :االربرابات اليةسية ،السمات الفخصية ،كلية الحاسب ،جامعة القصيم
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Mental disorders and their relationship to personality traits among students
at the College of Computer، Qassim University
"Empirical study at Al-Qassim University"

Bader Abdullah Alsuhaim
Master’s degree، Social work، Department of Social Work، College of Arabic
Language and Social Studies، Qassim University، Saudi Arabia

Abstract
This study aimed to uncover psychological disorders and its relationship to
personal characteristics among students of the College of Computer at Qassim
University. The study used the descriptive approach and the study population
consisted of students in the College of Computer at Qassim University for all
stages students.
180 male and female students were chosen from Qassim University as sample
the students were withdrawn by the stratified randomness ،for the study. Well
one of which was used to measure ، the study relied on two tools،method. In fact
the study ،mental disorders and the other to measure personality traits. As a result
found that the symptoms of mental disorders are widespread among students - the
segment of society that relies on it to achieve development and progress as a
we recommend ، it may reach high levels. So،framework for the future. However
taking this study into consideration and conducting more in-depth and accurate
studies in order to take the necessary measures to address these symptoms that
threaten the students' mental health and pay attention to investing their positive
while trying to establish organized programs to develop ،features. In addition
behaviors and modify their negative features.

Keywords: Psychological disorders، personality traits، College of Computer،
Qassim University
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المقدمة:
يعد مةاوم االربرابات اليةسية ما المةاهيم السيكولوجية الحديقة سبيا التي دخلت لل التراث
السيكولوجي كبديا عا مةاوم المرض اليةسي؛

را لما له ما اثر ةسي سلبي ،لر صبح مةاوم االربرابات

اليةسية ما المةاهيم المقبولة في اروساو العلمية ،وتعتبر االربرابات اليةسية ا اا طاالت ما سوء التواف
لليةس و الجسد مع البيئة ،وهي اتج تةاعا العديد ما العواما الداخلية او الخارجية للةرد ،وغالبا ما تمس
الجا ب اال ةعالي ما الفخصية ،ويبقي الةرد المضبر متصا بالحياة الواقعية ،وقادرا عل استبصار طالته
وراببا لسلوكياته وقادرا عل القيام بواجباتهل
لن االربرابات اليةسية تحدث لألفراد خال فترة اليمو ،فتلعب البيئة الدور االساسي في وقاية االفراد
ما االربرابات ،وتمقا الدوافع المحرك ارساسي لسلوك ارفراد ،فإرا تعذر لشباع دافع بسب دافع آخر كقر
طيوية ،و بسب وجود عقبات خارجية؛ قد يؤدر رل

لل ااطباو والتخثير اليةسي عل شخصية الةردل

محاسية ،1228،ص)63
ويعتبر تكيع البالب في البيئة الجامعية والمجتمعية ،متبلبا ً ساسيا ً ليجاطه وشعوره بخ ه فرد ما
فراد المجتمع ،له طقوق وعليه واجبات ،ويتحق التكيع المجتمعي للبالب عا وري ما يملكه ما صحة
ايجابية في المجال العاوةي اليةسي) ،طيث تعتبر الصحة السلبية في المجال العاوةي اليةسي) ما خبر واع
االربرا

و شدها خبورة ،ورل ر اا تتعل بالجا ب االجتماعي الوجدا ي داخا شخصية الةردل فكلما

تعرض الةرد لل تعب ةسي ،كلما تسبب في مفاكا عديدة في التكيع المجتمعي ،طيث لن عراض التعب
اليةسي ت ار بةعا عملية متعاقبة المراطا ،فإرا تعذر لشباع طاجات الةرد فإ ه يدخا في اربرابات ةسية
متيوعةل بوطبب)1226 ،
ما هيا فإن البحث في السمات الفخصية المميزة للمصابيا باالربرابات اليةسية له همية استقياعية،
وبخاصة ن غلب الباطقيا ركزوا عل

سب ا تفار هذه االربرابات والكفع عا السمات الفخصية،

كالسمة اال بساوية ،واال بواعية ،والعصابية ،في طيا تحاول الدراسة الحالية الكفع عا االربرابات اليةسية
وعاقتاا بالسمات الفخصية لدب البا ل

مشكلة البحث:
ما خال مراجعة العديد ما الدراسات السابقة كدراسة محاسية )1228،تبيا ن االربرابات
اليةسية تؤثر سلبا ً عل تكيع البلبة ،وييعكس رل عل تد ي التحصيا ،وعدم االهتمام بالدراسة ،والعزلة
االجتماعية ،والمفاكا المجتمعية كالعيع ،ودراسة المحاسية والمعايبة
تواجه الفبا الجامعي ،لل

 ) 1224المعيية بالمفاكا التي

ن مجال المفكات المتعلقة بالعاقات الفخصية اليةسية كا ت ما كقر المفاكا

التي تواجه الفبا الجامعي،
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ن يتقصوا وراع البلبة اليةسية و ثرها في تكيةام المجتمعي؛ محاوليا في هذا

قد ادب بقيام الباطقون ال

المجال لل تقديم برامج تدريبية تعزل معالجة االربرابات ،آمليا ن ييعكس رل ايجابا ً عل شخصية البالب
الجامعي ،وهذا ما يبرل مفكلة الدراسة الحالية البحث عا وجود سمات شخصية مميزة للمصابيا باذه
االربرابات ،فضا عا استخدام مقياس يكفع عا هذه السمات ،لكي يتسي

الطقا الوقاية ما هذه

االربرابات ،للوقوف عل واقع المفكلة بيا وا الجامعات،
وفي هذا ااوار فإن مفكلة الدراسة تتمقا في ااجابة عا السؤال اآلتي " :ما عاقة السمات الفخصية
لبا الجامعة باالربرابات اليةسية؟".

أهداف البحث:
تادف الدراسة لل بيان االربرابات اليةسية وعاقاتاا بسمات الفخصية لدب وا الجامعة وييبق ما هذا
الادف الرعيسي عدة اهداف فرعية وهي:
2ل قياس االربرابات اليةسية لدب وا

الجامعة ما خال اختبار الةرريات الصةرية اآلتية :ها

توجد فروق رات داللة لطصاعية في االربرابات اليةسية وا الجامعات تعزب لل متغير الجيس
ركور – ل اث)ل
1ل قياس بعض سمات الفخصية لدب وا

الجامعة ما خال اختبار الةررية الصةرية اآلتية :ها

هياك فروق رات داللة لطصاعية في سمات الفخصية المقاسة في هذا البحث تعزب لل متغير الجيس
ركور – ل اث)ل
6ل التعرف عل

وع العاقة االرتباوية بيا االربرابات اليةسية وسـمات الفخصـية لدب وا

الجامعة.

أهمية البحث:
 األهمية النظرية :تكما همية هذا البحث في ما لمسه الباطث ما قلة الدراسات والبحـوث في
هـذا الموروع ليس في المملكة العربية السعودية فحسب با في الووا العربي ،وخاصـة ما طيث
االهتمام بدراسة االربرابات اليةسية وعاقتاا بالسـمات الفخصـية فلـم يكـا هياك دراسات – في
طدود علم الباطث -تصدت لذل لدب وا

الجامعة ،ولذل تعتــبر هــذه الدراســة لرــافة علمية

جديــدة.
قد تساعد تاعج الدراسة الحالية في تقديم رؤية علمية تساعد المعالجيا والممارسيا اليةسييا في
تفخيص وعاج االربرا اليةسية التي يعا ي مياا وا الجامعاتل
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األهمية التطبيقية :قد تساعد تاعج هذا البحث المسـؤوليا فيما تقدمه ما تاعج وتوصيات .وتخكيدها
عل ررورة مراعاة السمات الفخصية في التفخيص والعاج ،وفيما تقدمه ما خدمة للباطقيا
والماتميا عا السمات الفخصية وعاقاتاا باالربرابات اليةسية ،كما تكما هميتاا بتزويدها للبيئة
المحلية بمقياس لقياس السمات الفخصية.

فروض البحث:
2ل ها توجد عاقة دالة لطصاعيا بيا درجات االربرابات اليةسية ودرجات سمات الفخصية المقاسة
للعيية ككا).
1ل ها توجد عاقة دالة لطصاعيا بيا درجات االربرابات اليةسية ودرجات سمات الفخصية المقاسة
لعيية الذكور).
6ل ها توجد عاقة دالة لطصاعيا بيا درجات االربرابات اليةسية ودرجات سمات الفخصية المقاسة
لعيية اا اث).

مـصـطـلـحــات البحث:
االضطرابات النفسية : (Psychological Disorders):هي االربرابات التي تتضح طييما يسل الةرد
سلوكا ً ميحرفا ً بصورة وارحة عا السلوك المتعارف عليه في المجتمع الذر ييتمي لليه ،بحيث يكون هذا
السلوك متكرراً باستمرار العجمي ،1222 ،ص)42؛ وتعرف االضطرابات النفسية في الدراسة الحالية
بالدرجة التي يحصا علياا وا الجامعة ما اردوات المستخدمة بالدراسةل
سمات الشخصية :(Personality Traits):السمة ر خصلة و خاصية و صةة رات دوام سـبي ،يمكا ن
يختلع فياا ارفراد فتميز بعضام عا بعض؛ ر ن هياك فروقا فردية فياا ،وقد تكون السمة وراثية و مكتسبة،
ويمكا ن تكون كذل جسمية و معرفيـة و ا ةعاليـة و متعلقة بمواقع اجتماعية" .عبدالخال ،1222،
ص)36؛ وتعرف سمات الشخصية إجرائيا بخ اا الدرجة التي سيحصا علياا وا

الجامعة ما اردوات

المستخدمة بالدراسةل

الدراسات السابقة:
دراسة الفميرر  )1226بعنوان :مركز الضبط وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى األحداث الجانحين
بمدينة إب.
هدفت هذه الدراسة لل معرفة وبيعة العاقة بيا مركز الضبط الداخلي والخارجي) وبعض سمات الفخصية
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لدب ارطداث الجا حيا بمديية ل  ،واعتمدت الدراسة عل المياج الوصةي ،واستخدمت الدراسة مقياس مركز
الضبط لروتر ،وقاعمة فرايبورج للفخصية ،وتكو ت عيية الدراسة ما  )42طدثا ً جا حاً ،و شارت تاعج
الدراسة لل شيوع مركز الضبط الخارجي لدب ارطداث الجا حيا بمتوسط قدره 12ل ،)5وشيوع سمات
الفخصية التالية :العصبية ،االكتئابية ،القبلية لاستقارة ،الادوء ،الضبط) بدرجة عالية ،وسمات العدوا ية،
االجتماعية ،السيبرة) بدرجة متوسبةل كما كفةت اليتاعج عا وجود عاقة ارتباوية موجبة دالة لطصاعيا ً بيا
مركز الضبط وسمة العدوا ية فقط ،في طيا لم توجد عاقة ارتباوية دالة لطصاعيا ً بيا مركز الضبط وسمات
الفخصية ارخرب ،ووجود فروق دالة لطصاعيا ً بيا ارطداث الجا حيا رور مركز الضبط الداخلي –
الخارجي) في سمة العدوا ية فقط لصالح ارطداث الجا حيا رور مركز الضبط الخارجي ،بييما لم توجد فروق
دالة لطصاعيا ً في سمات الفخصية ارخربل دراسة بركات )1226،بعنوان :سمات الشخصية االنبساطية
واالنطوائية واالنفعالية واالتزانية وعالقتها بالقلق االجتماعي لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة
هدفت هذه الدراسة ب الكفع عا العاقة بيا سمات الفخصية وف
واال ةعالية واالتزا ية) ومجاالت القل

رية يز

اال بساوية واال بواعية

االجتماعي الخوف االجتماعي والخجا االجتماعي والتةاعا

االجتماعي) لدب البلبة في روء متغيرر الجيس والتحصيا اركاديمي لدب ولبة جامعة القدس المةتوطة فرع
وولكرم في روء متغيرر الجيس والتحصيا اركاديمي ،ولاذا الغرض وبقت دوات الدراسة وهي  :قاعمة
للفخصية  ،)Eysenck Personality Inventory EPIواختبار القل

يز

االجتماعي

Social

 )Anxiety Scaleعل عيية قواماا  )126والبا ً ووالبة ،وقد ظارت عدم وجود فروق دالة لطصاعيا ً في
مستوب استجابات عيية الدراسة عل سمات الفخصية والقل االجتماعية تبعا ً لمتغيرر الجيس والتحصيا
اركاديمي ،بييما ظارت اليتاعج ما جاة خرب وجود عاقة ارتباوية موجبة ودالة لطصاعيا ً بيا سمة
اال بساوية والتةاعا االجتماعي ،وبيا سمتي اال بواعية واال ةعال وكا ما الخوف االجتماعي والخجا
االجتماعي والتةاعا االجتماعي ،وبيا سمة االتزان والتةاعا االجتماعيل
دراسة عبد الكريم  )1223،انعكاس االضطرابات النفسية ألطفال مرضى السرطان في رسومهم :دراسة
حالةل
هدفت هذه الدراسة لل االستةادة ما رسوم وةال مرر السروان في معرفة االربرابات اليةسية لديام
والكفع عا لمكا ية معرفة االربرابات اليةسية روةال مرر السروان ما خال رسومامل
عيية الدراسة  6طاالت ما وةال مرر السروان ما عمر ما  22 :5سيوات) يتبع البحث المياج الوصةي
دراسة طالة) تاعج الدراسة -١ :يمكا معرفة االربرابات اليةسية روةال مرر السروان ما خال
رسومام ومياا العديد ما المفاعر المختلةة ومياا :الحزن وااطساس بالذ ب والفعور بالخزر واال بواء
والعزلة والغضب والخوف واالكتئا والفعور بالوطدة،
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يمكا مساعدة وةال مرر

السروان عل

اكتسا

ماارات جديدة ومةيدة تساعدهم عل

داء طياتام

والتخلص ما االربرابات اليةسية التي يعا ون مياا ما خال رسومام.
دراسة القر ي :)1222،بعيوان :أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بكل من االضطرابات النفسية والعنف
األسري لدى عينة من المراهقين والمراهقاتل
هدفت هذه الدراسة لل التعرف عل عاقة ساليب التيفئة الوالدية بخربعة ما االربرابات اليةسية القل -
االكتئا

 -الخوف المرري  -والحساسية االجتماعية) ما جاة ،وبالعيع ارسرر ما جاة خرب ،وعل

عيية ما المراهقيا  )123والمراهقات  )125متوسط اعمارهم  ،)22-23وقد شارت اليتاعج لل ما يلي:
وجود معامات ارتباو موجب ودال 22ل ) 2بيا سلو القسوة الوالدية لكا ما ار  ،وارم عل طدة ،بكا
ما الخوف المرري ،واايذاء الجسدر ما العيع ارسرر ،ووجود معامات ارتباو موجب ودال 22ل)2
بيا سلو لهمال ار وكا ما االكتئا ما جاة ،والتعرض لإليذاء اليةسي ،ووجود معامات ارتباو موجبة
ودالة 22ل )2رسلو الحماية الزاعدة ما جا ب ار  ،وما جا ب ارم ،بكا ما القل والحساسية االجتماعية.
دراسة ب بكر )1228 ،بعيوان :الشعور بالسعادة في ضوء بعض السمات الشخصية لدي عينة من طالبات
كلية التربية للبنات بمحافظة جدة
هدفت لل

التعرف عل

وع العاقة بيا الفعور بالسعادة وبعض سمات الفخصية التالية :السيبرة،

والمسئولية ،واالجتماعية ،واالتزان اال ةعالي ،وتحديد كقر سمات الفخصية السابقة لساا ًما في الفعور
بالسعادة ،ورل عل عيية ما والبات كلية التربية ن= ،)322وقد ورحت اليتاعج ن المستوب العام للفعور
بالسعادة لدر البالبات ميخةض ،كما بييت اليتاعج وجود عاقة ارتباوية موجبة دالة بيا الفعور بالسعادة وكا
ما القيادية والمسئولية واالتزان اال ةعالي واالجتماعية ،كما بييت يضًا ن كقر سمات الفخصية لساا ًما في
الفعور بالسعادة هي سمة االتزان اال ةعالي.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يمكا استخاص ما يلي :ساعدت الدراسات السابقة الباطث في تبوير داة الدراسة واختيار المقاييس وكذل
في تصميم مياجية الدراسة ،وفي تةسير اليتاعج .
بالرغم ما تفابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ما طيث تركيزها عل االربرابات اليةسية والسمات
الفخصية ،لال اا تـيـةرد عياا ما طيث تـياولاا السمات الفخصية لبا الجامعة وعاقتاا باالربرابات
اليةسية .
استعملت الدراسات السابقة وساعا لطصاعية متـيوعة بادف تحليا البيا ات والوصول لل
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وما هم الوساعا المستعملة في تل الدراسات :المتوسبات الحسابية ،واال حرافات المعيارية ،واالختبار التاعي
 )t. testللموال ة بيا البلبة ركور – ل اث) عل متغيرات البحث ومعاما االرتباو الرتبي سبيرمان)ل

اإلطار النظري
االضطرابات النفسية:
االرةةةبرابات اليةسةةةةية واع عديدة تختلع ما طيث سةةةةبا ااصةةةةابة باا ،وارعراض الياتجة عياا وورق
عاجاا ،ويعتبر كا ما ارةةةبرا القل  ،وارةةةبرا االكتئا

كقرها شةةةيوعًا وا تفةةةا ًرا وهما ما سةةةمات

عصر ا الحالي ،واللذان ياددان طياة الةرد اليةسية واالجتماعية وتادد عاقته باآلخريال
االرةبرا هو اال حراف الوارةح والملحوظ في مفةاعر وا ةعاالت الةرد طول ةسةه وطول بيئته ويستدل
عل االربرا اليةسي عيدما يتصرف الةرد تصرفًا يؤرر ةسه و اآلخريا ببرس طافظ )22 :1228ل
يعرف االرةةةةةةبرا اليةسةةةةةةي بةخ ةه "عبةارة عا مجموعة ما اال حرافات التي ال تيجم عا اختال بد ي ،و
عضةةةةةةور ،و تلع في تركيةةب الم  ،وتةةخخةةذ هةةذه اال حرافةةات م ةةاهر متيوعةةة" غةةا م  ،1225ص ،)662
وت ار ارعراض المررةية لبعض االرةبرابات اليةسية وهي :القل العام االكتئا  ،الوسواس القارر ،قل
الخوف ،الذها ية ،البارا ويا ،العداعية.
كما تعرف بخ اا" هي تل االرةةبرابات التي تحدث عيد اروةال وتتخذ شةةكاً مسةةتمراً ومقاوما ً للعاجل وهي
تةوق التةاعات العابرة والموقةية ،ولكياا ال تصةةا لل درجة العصةةا

و الذهان و ارةةبرابات الفةةخصةةيةل

وهذه الدرجة المتوسبة ما الرسوخ ترجع لل الببيعة المر ة للسلوك في هذه المرطلة ما العمرل
ومياا القل – الخوف – االكتئا – السةةةلوك اال سةةةحابي – الكذ – السةةةلوك العدوا ي – اليفةةةاو الزاعد –
السةةةةلوك اليمبي – المفةةةةكات االجتماعي – ليذاء الذات)"ل وجدان عبد العزيز الكحيمي وآخرون:1228 ،
ص .)126
وفيما يلي سيتبرق رهم هذه االربرابات اليةسية:


أوال ً :القلق العام

يعرف القل العةام بةخ ةه "شةةةةةةعور غةةامض غير سةةةةةةار بةالتوجس والخوف ،والتوتر مصةةةةةةحو عةادة ببعض
ااطساسات الجسمية ،خاصة ليادة فاو الجاال العصبي الالرادر للللل
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ثانياً :االكتئاب

يعرف االكتئا بخ ه "طالة ما الحزن الفةةةةةةديد ،والمسةةةةةةتمر تيتج عا ال روف المحز ة ،وارليمة وتعبر عا
شيء مةقود ،ولن كان المريض ال يعي المصدر الحقيقي للحزن" غا م ،1225 ،ص )412


ثالثاً :الوسواس القهري

يعرف الوسةةةةةواس القارر بوجود وسةةةةةاوس في هيئة فكار و ا دفاعات و مخاوف ،و فعال قارية في هيئة
وقوس طركية مستمرة و دورية ،وعادة ما تسبب ارفكار القارية قلقا ً ومعا اة شديدةللل عكاشة .)1226


رابعاً :قلق الخوف

تعكس العبةارات عل هةذا البعةد ارعراض التي لوط ةت عل مةدب بعيةد في الحاالت التي ول علياا اسةةةةةةم
طاالت قل المخاوف  Phobic Anxiety Statesو خواف ارماكا المتسةةةةةةعة  Agoraphobiaوفي هذا
البعد جد ن الخوف را الببيعة المررةةية يوجه لل السةةةر و ارماكا المةتوطة و لل الزطام و لل ارماكا
العامة ووساعا اليقا البحيرر ،1222 ،ص .)22


خامساً :الجسدنة

السةةةمات الرعيسةةةية لاذا االرةةةبرا هي عراض بد ية متعددة ،ومتكررة ،وغالبا ما تكون متغيرة ومسةةةتمرة
لمةةدة عةةاميا عل ارقةةا ،ويكون رغلةةب المررةةةةةة تةةاري وويةةا ومعقةةد ما الخةةدمةةات الصةةةةةةحيةةة اروليةةة
والمتخصصةلللل عكاشة  ،1226ص .)143


سادساً :الذهانية

يقيس هةذا البعةد برل عراض السةةةةةةلوك الذها ي والمتمقلة في الااوس السةةةةةةمعية ،ولراعة ارفكار ،والتحكم
الخارجي في ارفكار ،ولقحام ارفكار عا وري قوب خارجية البحيرر.)1222 ،


سابعاً :البارانويا

صةةةةةةممةت عبةارات هذا البعد عل

سةةةةةةاس المميزات ارسةةةةةةاسةةةةةةية للتةكير الاذاعي والتي ما هماا "التةكير

االسقاوي ،والعداء ،والف واالرتيا  ،والمركزية والضاالت ،وفقدان االستقال الذاتي ،والفعور بالع مة"
البحيرر.)1222 ،
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ثامناً :العدائية

يفةما هذا البعد عل  6فئات ما سلوك االعتداء وهي :ارفكار ،المفاعر ،ارفعال ،وتخةي العبارات الرمزية
مفةةةةاعر التبرم ،ودوافع تحبيم ارشةةةةياء مقا :المجادالت المسةةةةتمرة ،والقورات المزاجية التي ال يمكا للةرد
السيبرة علياا البحيرر ،1222 ،ص .)22
ما التعريع ااجراعي رعراض االرةةبرابات اليةسةةةية السةةةابقة /فاو الدرجة التي يحصةةةا علياا فراد العيية
ما خال لجاباتام عل البيود الخاصة بكا اربرا عل طدة المستخدمة في الدراسة الحالية.
أعراض االضطرابات النفسية :
تنشأ عن االضطرابات النفسية أعراض يمكن مالحظتها ،ومن بين تلك األعراض ما يلي:
أعراض جسدية :مقا طاالت الصداع و اربرا اليوم.
أعراض انفعالية :كالفعور بالحزن و الخوف و القل .
أعراض سلوكية  :كةةا تاةةاج سةةةةةةلوك عييع وعةةدم القةةدرة عل

داء الوظةةاعع الروتيييةةة اليوميةةة واافراو في

تعاوي مواد اادمان.
أعراض إدراكية :كرؤية و سماع شياء ال يقدر اآلخرون عل رؤيتاا و سماعاا طسيا فايد .)31 :1222
العوامل المسببة لالضطرابات النفسية :
توجد عدت عوامل وأسببببباب متنوعة ومتعددة لالضببببطرابات النفسببببية والتي قد تلعب دو ًرا مه ًما في حدوث
االضطراب النفسي ومن هذه العوامل:


العوامل البيولوجية :وتفةةما العواما الجييية والعواما البيوكيمياعية والعواما العصةةبية فمع م
ارمراض ترتبط بةالجييةات ،طيث االرتباو الجييي يايل لحدوث تغيرات مررةةةةةةية ثياء تخلي
الجييا ،كمةةا يؤدر الخلةةا في الجاةةال العصةةةةةةبي وليةةادة لفرال بعض الارمو ةةات لإلصةةةةةةةابةةة
باالربرابات العصبية ببرس طافظ ).266 :1228



العوامل التربوية واألسببببببرية :طيث ن سةةةةةةاليب التربية والمعاملة ارسةةةةةةرية الخاوئة غالبًا ما
تسةاعد في طدوث بعض االربرابات اليةسية ،مقا القسوة الزاعدة والضر والتوبي واارالل
للبةا و العكس التدليا الزاعد،
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وكةذلة التةرقةة في المعةاملةة بيا بيةاء ارسةةةةةةرة الواطةدة ما جةا ةب اربويا ،وكذل الخافات
ارسةرية والمفةاجرات المسةتمرة بيا اربويا مام اربياء والتي قد تؤدر للباق وتةك ارسرة
و اربرا العاقة ارسرية ببرس طافظ.)262 :1228 ،


العوامل النفسبببية :هياك العديد ما العواما اليةسةةةية التي تسةةةام في طدوث االرةةةبرا  ،ومياا
الضةةغوو اليةسةةةية وااطباوات الفةةديدة التي يتعرض لاا الةرد ما خال اايذاء اليةسةةةي رةةةده
والةةذر يتكون ما ارفعةةال المتعلقةةة ب ةخعمةةال الواجةةب وارتكةةا الخبةةخ ببرس طةةافظ:1228 ،
.)244

السمات الشخصية:
مقدمة في السمات الشخصية:
تعددت وجاات الي ر التي تتياول السمات اال ا اا تقوم عل افتراض يتمقا بإمكا ية وصع الفخصية
اا سا ية بداللة العديد ما السمات الفخصية المختلةة التي ت ار في سلوك الةرد ،والعلماء االساسيون الذيا
ساموا في دراسة السمات الفخصية كدوا عل وجود سمات شخصية لكا فرد تتميز بالقبات اليسبي ،ايضاً
باامكان وصع الةرد بفكا عام وبدرجة عالية ما القبات بسمات تميزه عا غيره يمكا ان تيسب اليهل ال
ياسيا)1226 ،ل
تعريف السمات الشخصية:
كقير ما العلماء قاموا بتعريع السمات ما هماا:
-

تعريع كاتا :يرب ان السي ة هي مجموعة ردود ارفعال واالستجابات التي يربباا وع ما الوطدة
التي تسمح لاذه االستجابات ان تورع تحت اسم واطد ،ومعالجتاا بالبريقة ةساا في مع م ارطوال،
والسمه عيده جا ب ثابت سبيا ما خصاعص الفخصية ،وهي بعد علمي يستخرج بواسبة التحليا
العملي الختبارات الةروق بيا االفرادل عبد الخال )2583،

-

تعريع جيلةورد  :)1975،Guilfordخصال االفراد ستيتجاا ما سلوكام ،تتسم بالدوام اليسبي
ويفترك في االتصاف باا مختلع االفراد بدرجات متةاوتة ،ويرب ان السمة لاا خصاعص معييه
و اا توجد لدب مع م ارفراد الذيا ييتمون ال ثقافة واطدةل

-

قام غييم )2568،بتحديد الةارق بيا السمة والعادة ،باعتبار ان السمة هي عم ما العادة طيث اعتبر
تكاما مجموعة ما العادات اليوعية يؤدر ال تكويا السمة لدب الةرد ،فالسمه مةاوم عام يتضما
مجموعة ما العادات المتفاباةل
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معايير تحديد السمات:
لقد قام البورت  )1968،Allportبورع ثما ية معايير في تحديد السمات ،الن هذه السمات ال يمكا ماط تاا
مباشرة ،هي ما يلي:
 -2ان للسمة كقر ما وجود اسمي بمعي ا اا عادات عل مستوب كقر تعقيداًل
 -1تعتبر السمة كقر عمومية ما العادة ،ر ان السمة تتكون ما عادتان او كقرل
 -6السمات لدياا صةة الدييامية فاي تقوم بدور دافعي في كا سلوكل
 -4يتم تحديد السمات علميا ً او اطصاعياًل
 -2السمات مرتببة ببعضاا البعض وليست مستقلةل
 -3ان الداللة الجسمية للسمة قد تتة او تختلع لرا تم الي ر الياا ةسياًل
 -6ان ارفعال والعادات غير المفتقة ما السمة ليست دلياً عل عدم وجود هذه السمة وقد ت ار سمات
متياقضة اطيا ا ً لدب الةردل
 -8السمات قد تكون فريدة او عامة مفتركةل
محددات الشخصية:
ان الفخصية هي محصلة ثاث عواما :الوراثة ،البيئة ،الموقعل سوف تبرق لكا عاما عل طدة البجم،
السواو:)1222،
 -2الوراثة:
يعبر عا الوراثة بالعواما الخارجة عا قدرة الةرد و رادته ،مقا بيية الةرد الجسما ية ومستوب الباقة
الجسما ية ،ومدب جاربيتهل هذه كلاا تتخثر بعواما الوراثة التي تكتسب عا وري االبويال
 -1البيئة:
يت خثر الفخص بالققافة التي فخ فياا وبال روف االجتماعية التي مر باا وكذل

ماو السلوك العاعلية

والصداقات والتجار الفخصية تلعب دورا ساسيا ً في تكويا الفخصيةل
 -6الموقع:
يبدو ميبقيا ً ان لل روف والمواقع تخثير عل الفخصية اال ا ه ال يعرف كيع يكون هذا التخثير بعد ،لاذا يجب
اال يي ر ال
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سمات أنماط الشخصية:
ورح يو ج ان هياك ثما ية ماو للفخصية وقد يميا ارشخاص بدرجة كقير او قليلة ال

ر ما هذه

ار ماو ،ولكا ميام مجموعة فريدة ما الخصاعص محمد:)1222،
 oاليمط الميبسط المةكر:
هذا اليمط يدرك الةرد كا شيء عل ا ه مفكلة عقلية يتم طلاا ببريقه ميبقية اعتماداً عل الحقاع والبيا ات،
هؤالء االفراد يجيدون الوظاعع التيةيذيةل
 oاليمط الميبور المةكر:
يتبع الةرد في هذا اليمط فكاره متجاا ً ال الداخا بدالً ما توجاه ال الخارج ،مقال :العلماء واسعي الققافة
يكون تةكيرهم بالواقع الذاتي والذر ال يكون مةاوما ً لألخريال
 oاليمط الميبسط الوجدا ي:
يميا ال الجماعات وصحبة الياس ويكون ميتج عيدما يعما عماً يتبلب تةاعاً مع الياس ويعما عل اكتسا
ثقة االخريال
 oاليمط الميبور الوجدا ي:
هذا اليمط محكوم بمعتقداته القوية ووالءاته ويصعب عل االخريا فام مفاعرهل
 oاليمط الميبسط الحسي:
يميا الفخص في هذا اليمط لل

ن يكون واقعيا ً تماما ً في طيات ِه ،ويتحدد سلوكه في روء الخصاعص الحسية

الملموسة للموقعل
 oاليمط الميبور الحسي:
يضم هذا اليمط ارشخاص العمل ييا الذيا لديام راكرة قوية التةضيا وبسبب هدوعام وا بواعام ال يبدو عليام
مباشرة ان ادراكام للواقع يتسم بالغرابةل
 oاليمط الميبسط الحدسي:
هذا اليمط يضع خببا ً للمفروعات الجديدة عل الدوام ويعما عل تيةيذها بحماس وواقة وا دفاعل
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ويدخا في هذا اليمط الزعماء والسياسيونل
 oاليمط الميبور الحدسي:
هذا اليمط ملتزم برؤية داخلية ،قد يكون الةرد هيا مبتكراً او لدية هوس بةكره معييةل
ارن فالفةةةةةخصةةةةةية مط عيد اال سةةةةةان يكو ه ما خال التعاي

مع الواقع ،فالعواما البيولوجية واالقتصةةةةةادية

واالجتمةاعيةة والعةاعليةة والتربويةة والققةافة التي يكتسةةةةةةباا الةرد ماهي اال مكو ات للسةةةةةةمات الفةةةةةةخصةةةةةةيةل
طامد)1226،ل

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
يستخدم الباطث في الدراسة الحالية المياج الوصةي االرتباوي)؛ طيث يستخدم هذا المـياج لمعرفة ما لرا
كان هياك ثمة عاقة بيا متغيريا و كقر؛ و را ر ه ار سب في تحقي هدف الدراسة ،وااجابة عا سئلتاا.

مجتمع الدراسة :
يتكون مجتمع الدراسة ما وا كلية الحاسب بجامعة القصيم لجميع المراطا وا ووالباتل
جدول  )2يورح مجتمع البحث
المرطلة

العدد

بكالوريوس

568

ماجستير

212

دكتوراه

-

االجمالي

2255

عينة الدراسة :
تم اختيار  ) 282والبا ووالبة تم سحبام بالبريقة العفواعية الببقية ،ما وا

جامعة القصيم

بالبريقة العفواعية ورل الستخدام بيا اتاا في التحق ما البحث.

319

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

أدوات الدراسة:
يتبلب تحقي

هداف البحث لعداد داتيا لطداهما لقياس االربرابات اليةسية وارخرب لقياس السمات

الفخصيةل وفيما يختي خبوات لعداد المقياسيا.
 /2مقياس االضطرابات النفسية:
مقياس االربرابات اليةسية عبارة عا مقياس لتفخيص االربرابات اليةسية التي يعا ي مياا وا
الجامعة ،مكون ما مجموعة ما ارعراض المررية رربعة اربرابات القل  ،االكتئا  ،الخوف المرري،
الحساسية االجتماعية) ،وتعبر الدرجة المرتةعة عا مقدار معا اة المةحوص ما االربرا اليةسي ،ويتكون
المقياس ما  )62عبارةل
الثبات  Relialilityتم تببي المقياس عل

 )62والبا ووالبة  )22ركور و  )22ل اث لر تم اختيارهم

بالبريقة العفواعية الببقيةل وبعد رل تم لعادة تببي المقياس عل العيية راتاا وباستخدام معاما االرتباو
بيرسون) بيا درجات البا في التببيقيا فبلغ  )2،52وهو معاما ثبات عالل
 /2مقياس السمات الشخصية:
تحديد فقرات المقياس :بعد لواع الباطث عل اردبيات والميبلقات الي رية والدراسات السابقة دراسة
هالي )1221،تم تحديد فقرات المقياس وباذا تكون مقياس السمات الفخصية ما  )12فقرة ولقد تم تحديد
بداعا داع ًما ،غالبًا ،طيا ًا ،ادرً ا ،بدًا) لكا موقع و عبيت الدرجة )2-2
ويتميز مقياس السمات الفخصية بخ ه يقيس واطي مختلةة متعددة ما الفخصية في وقت واطد ويتضما
المقياس ثاث متغيرات للفخصية هي كما يختي :متغير تقدير الذات :اتجاه شخصي يكو ه البالب الجامعي
عا ةسه ويعد را همية خاصة باليسبة له ،وعادة ما يبييه بعد معرفته التامة بقدراته ،واستعداداته ،ومحدداته،
ولمكا اته الذاتية.
متغير القيادية :التميز الميةرد الذر يتمتع به البالب الجامعي عل التوجيه والتخثير في سلوك اآلخريا
ببرق سوية.
متغير ربط اليةس :اتجاه شخصي يكو ه البالب الجامعي عا ةسه ويعد را همية خاصة باليسبة له،
وعادة ما يبييه بعد معرفته التامة بقدراته ،واستعداداته ،ومحدداته ،ولمكا اته الذاتية.
الثبات:
تم تببي المقياس عل
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تم لعادة تببي المقياس عل العيية راتاا ،وباستخدام معاما االرتباو بيرسون) بيا درجات البا

في

التببي فبلغ  )2،85وهو معاما ثبات عالل
وصع المقياس بصيغته اليااعية :يتضما المقياس بصيغته اليااعية ما  )12فقرة لمقياس سمات الفخصية
وبذل تتراوح الدرجة الكلية عل المقياس بيا  )12درجةل
التطبيق النهائي للمقياسين:
بعد التحق ما صدق مقياس االربرابات اليةسية وثباته وصدق مقياس سمات الفخصية وثباته تم تببي
المقياس ارول عل وا

الجامعة والبالغ عددهم  )282والبا ووالبة تم اختيارهم بالبريقة العفواعية

البسيبة ،لر تم توليع مقياس االربرابات اليةسية وبعد اال تااء ما ااجابة عليه ما قبا البلبة تم توليع
مقياس الفخصية عل

ةس البا

عيية البحث)ل وقد قام الباطث بفرح وتوريح وريقة ااجابة عل

المقياسيا وبذل بلغ عدد االستبا ات المولعة  )632سخة بواقع سختيا لكا والب ووالبةل ر ما كا
مقياس سخةل وبعد اال تااء ما التببي اليااعي للمقياسيا والحصول عل المعلومات ما البا والبالبات
تم تحليا البيا ات بالوساعا ااطصاعية المستخدمة في هذا البحثل
ثبات األداة:
لقياس مدر ثبات داة الدراسة ،تم طسا

معاما لةا كرو باخ للعيية االستباعية ،والجدول  )1يورح

معامات ثبات ارداةل
جدول رقم ( :)2معامل ألفا كرونباخ لقياس أداة الدراسة (ن = )02
المحور

عدد العبارات

معامل االرتباط

ارول :االربرابات اليةسية

62

52ل2

القا ي :السمات الفخصية

12

85ل2

الثبات الكلي

02

2.02

ما جدول رقم  )1تفير اليتاعج ال
يدل عل

ن قيمة معاما لةا كرو باخ للدرجة الكلية 52ل )2وهي قيمة عالية ،مما

ن االستبا ة تتمتع بدرجة عالية ما القباتل وتراوطت قيم لةا كرو باخ لجميع المحاور بيا 85ل2ل-2

52ل )2وهي قيم مرتةعة تفير الي ن االستبا ة صالحة للتببي وما ثم تحق
عل

هداف الدراسة ما خال ااجابة

سئلتاال

خطوات تطبيق أداة الدراسة:
ُو ِّلعت داة الدراسة للكترو ياً ،بعد التحق ما صدقاا وثباتاا ،عل جميع فراد عيية الدراسة البالغ عددهم
 )282والب ووالبة في كلية الحاسب بجامعة القصيم ،ثم رسلت لام االستبا ة لتعبئتاا ،ثم قام الباطث بعد
رل باستام الردود ومراجعتاا وتيقيحاا وما ثم تجميع البيا ات وتي يماا في بر امج اكسا) بغرض تجايزها
للتحليا ،وكا ت االستجابات المكتملة  )282استمارة بيسبة  )%23ما فراد العييةل
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األساليب اإلحصائية:
لقد تعددت وتيوعت ارساليب ااطصاعية التي استخدمت في هذا البحث طسب تيوع متبلبات التحليا وهي كما
يختي:
 االختبار التاعي  )t.testللموال ة بيا البا

ركور – ل اث) عل متغيرات البحث

 معاما االرتباو الرتبي سبيرمان)ل

عرض النتائج ومناقشتها:
أوال :قياس االضببببببطرابات النفسببببببية لدى طالب الجامعة (عينة البحث) من خالل اختبار الفرضببببببيات
الصفرية اآلتية:
ها توجد فروق رات داللة لطصاعية في االربرابات اليةسية لدب ولبة الجامعة تعزب لل متغير الجيس
ركورل ل اث).
وللتحق ما صةةةةحة الةررةةةةية قام الباطث بإيجاد المتوسةةةةط الحسةةةةابي واال حراف المعيارر لكا ما الذكور
واا اث عل مقياس االرةةبرابات اليةسةةية وتم اسةةتخدام االختبار التاعي ) (t_testلعييتيا مسةةتقلتيا للتعرف
عل داللة الةروق بيياما عيد مستوب داللة  )2،22وبدرجة طرية  )265والجدول  )1يورح رل
الجدول ( :)0داللة الفروق بين الذكور واإلناث على مقياس االضطرابات النفسية

العيية والعدد
الذكور
52

المتوسط
الحسابي

اال حراف
المعيارر

القيمة التاعية
المحسوبة

23،62

12،22

25،621

22ل44

26،24

25،621

القيمة التاعية
الجدولية

2،532
اا اث
52

مستور الداللة
)2،22

دال

تفةةةير اليتيجة في الجدول  )6لل وجود فروق رات داللة لطصةةةاعية في درجات االرةةةبرابات اليةسةةةةية بيا
الذكور واا اث وهي لصةةةالح الذكور وهذا يفةةةير لل

ن االرةةةبرابات اليةسةةةية ييتفةةةر بيا الذكور كقر ما

اا اث.
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ثانيا :قياس بعض السبمات الشبخصية لدى طالب الجامعة (عينة البحث) من خالل اختبار الفرضية الصفرية
اآلتية:
ها هياك فروق رات داللة لطصةةةاعية في سةةةمات الفةةةخصةةةية المقاسةةةة في هذا البحث تعزب لل متغير الجيس
ركور – ل اث).
ولتحقي الةررةةةية قام الباطث بإيجاد المتوسةةةط الحسةةةابي واال حراف المعيارر لكا ما الذكور واا اث عل
مقياس السةمات الفةخصةية وتم اسةتخدام االختبار التاعي ) (t-testلعييتيا مستقلتيا للتعرف عل داللة الةروق
بيياما عيد مستوب داللة  )2،22وبدرجة طرية  )265والجدول  )6يورح رل
الجدول ( :)4داللة الفروق بين الذكور واإلناث على مقياس السمات الشخصية
العيية
والعدد
الذكور
52
اا اث
52

المتوسط
الحسابي

اال حراف
المعيارر

القيمة التاعية
المحسوبة

القيمة التاعية
الجدولية

مستوب الداللة
)2،22

42،46

12،24

24،886-

2،532

دال

56،62

22،26

24،886-

2،532

دال

تفير اليتيجة في الجدول  )4لل وجود فروق رات داللة لطصاعية في درجات السمات الفخصية بيا الذكور
واا اث وهي لصالح اا اث.
ثالثا :التعرف على العالقة بين درجات االضبطرابات النفسبية ودرجات السبمات الشبخصية المقاسة لدى
طالب الجامعة (عينة البحث) من خالل اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية:
 ها توجد عاقة دالة لطصةةاعيا بيا درجات االرةةبرابات اليةسةةية ودرجات السةةمات الفةةخصةةية
المقاسة للعيية ككا)ل
 ها توجد عاقة دالة لطصةةاعيا بيا درجات االرةةبرابات اليةسةةية ودرجات السةةمات الفةةخصةةية
المقاسة لعيية الذكور)ل
 ها توجد عاقة دالة لطصةةاعيا بيا درجات االرةةبرابات اليةسةةية ودرجات السةةمات الفةةخصةةية
المقاسة لعيية اا اث)ل
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للتحق ما صةةةةةحة الةررةةةةةيات الصةةةةةةرية القاثة عاه التي تضةةةةةمياا الادف القالث اسةةةةةتخدم معاما ارتباو
بيرسةون) بيا درجات العيية عل المتغيريا المذكوريا واختبر معاما االرتباو باالختبار التاعي للكفع عا
داللته ااطصاعية عيد مستوب  )2،22والجدول  )4يورح رل
الجدول ( :)5العالقة بين درجات االضببطرابات النفسببية ودرجات السببمات الشببخصببية لطالب الجامعة (عينة
البحث وداللة معامل االرتباط).
العيية

قيمة معاما االرتباو

القيمة التاعية المحسوبة

الداللة

الكلية

2،53

12،24

دال

الذكور

2،52

28،21

دال

اا اث

2،51

23،22

دال

تفةةةير اليتاعج المعرورةةةة في الجدول  )2لل وجود عاقة موجبة دالة لطصةةةاعيا بيا درجات االرةةةبرابات
اليةسية ودرجات السمات شخصية للعيية الكلية وكذل لعيية الذكور وعيية اا اث.

تفسير النتائج ومناقشتها:


وال :فيما يخص قياس االربرابات اليةسية ،فقد ورحت تاعج التحليا ااطصاعي ن الذكور كقر
رةةةةةبرابا ً ما اا اث عل المقياس ككا وقد يعود رل لل

ن الةترة الزميية السةةةةةابقة كا ت تةرض

قيودا عل اا اث بفةةكا كبر ما الةترة الحالية مما تاح لإل اث التعبير عا مفةةاعرها بفةةكا كقر
ا ةتةاطةا ً مقةار ةة بالسةةةةةةاب ل كما ن مجتمعيا العربي ركورر بببعه ،فا يقيد سةةةةةةلوكه العدوا ي عل
اعتباره جزء ما ركورتهل وقد يعود رل لل تقييد سلوك اا اث المتعل بالعدوان حو اآلخريا عل
اعتبار ه سةةلوك ال يلي بخ وثتام ،وبذل ربما تجد اا اث السةةلوك العدوا ي حو الذات هو البريقة
المتاطة للتيةيس عا اربراباال
كما تبيا اليتاعج ن اا اث يسةةةتخدما الخوف ما المسةةةتقبا كبريقة للتعبير عا االرةةةبرابات كقر
ما الذكور ،وربما يكون طد ارسةةبا هو تيفةةةئة الةتيات عل السةةةلبية وعدم تفةةةجيعام عل التعبير
عا مفةةةاعر ما خاصةةةة تل التي تتضةةةما طدة و غضةةةب تجد الةتاة الخوف ما المسةةةتقبا هو طد
فضا البرق للتعبير عا ربراباا ،واللجوء لل اآلخريا واستدعاعامل
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 ثةا يةا :ولقةةد ظارت اليتةاعج في الجةدول  )4ن هيةةاك فروقةا دالةةة لطصةةةةةةاعيةا في مقيةاس السةةةةةةمةةات
الفةةخصةةية وهذه الةروق كا ت ما صةةالح اا اث وهذا يورةةح ن اا اث يمتلكون شةةخصةةية سةةوية
ويتمتعون بضةةةةةةبط اليةس وتقةدير راتي وقيةادة اآلخريا في المواقع المختلةةة لةذا فقةد كةان للتيفةةةةةةئة
الوالدية ثرها في تكويا شخصية اا اثل
 ثالقا :ما فيما يخص الادف القالث :لقد ظارت تاعج التحليا ااطصاعي المعروض في الجدول )2
وجود عاقة موجبة دالة لطصةةةةةاعيا بيا درجات مقياس االرةةةةةةبرابات اليةسةةةةةةية ودرجات سةةةةةةمات
الفخصية للعيية ككا) وكذل لعيية الذكور وعيية اا اثل
وقةةد تعكس هةةذه اليتةةاعج ن للبيئةةات العةةاعليةةة التي تيبور عل العيع والعةةدوان تعزل ردود الةعةةا
العييةة والغاربة التي قد تصدر عل اربياء ،وبالمقابا فإن الدعم والرعاية العاعلية يفكان محددات
هةةامةةة لليمو اال ةعةةالي واالجتمةةاعي وتكويا الفةةةةةةخصةةةةةةيةةة السةةةةةةويةةة وقةةدرة المراه عل رةةةةةةبط
االربرابات لديهل
والمراه عيدما يةتقد المفةةةةاعر التي تغذر ااشةةةةباع العاوةي لديه ،سةةةةيكون ا بواعيا وغارةةةةبا وال
يقوب عل مواجاة المجتمع والعالم الخارجي ،وستكون شخصيته مضبربة وال يمتل ربط اليةس،
وبيةاء عل رلة يترتةب عل ارهةا و عل

ر شةةةةةةخص مسةةةةةةؤول االهتمام بالمراه دون تزويده

بةالمفةةةةةةاعر الرقيقةة التي تعبر عا الجةا ةب اا سةةةةةةا ي رن التربيةة المبيية عل العقا والميب فقط
سةةةةتكون معتمدة عل مجموعة ما القواعد الجافة الخالية ما الحب والود والتعاوع ،وسةةةةييتج عياا
بكا تخكيد شةةةخاص كقيرون يتمتعون بفةةةخصةةةية غير سةةةوية ورةةةعع رةةةبط اليةس وي ار هذا في
صةةةورة ارةةةبرابات رتةه ارسةةةبا ل ويعود السةةةبب ارسةةةاسةةةي لاذه التصةةةرفات لل جةاف وفتور
المعاملة مع المراه وافتقاده لل عاوةة الحب والحيانل

النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج:
ستيتج ما تاعج البحث الحالي ما يلي:
2ل بخن ا تفةةار عراض االرةةبرابات اليةسةةية في وسةةاو البا – وهي الفةةريحة ما المجتمع التي
يعتمد علياا في تحقي التيمية والتقدم باعتبارها وار للمسةةةةتقبا – قد يصةةةةا لل مسةةةةتويات عاليةل
لذل

وصةةةةي بخخذ هذه الدراسةةةةة بعيا االعتبار والمبادرة في لجراء دراسةةةةات كقر عمقا ودقة ما

جا اتخار ااجراءات الالمة للتصدر لاذا الوباء الذر يادد الصحة اليةسية للبا ل
1ل ن الذكور كقر تعررةةا لارةةبرابات اليةسةةية ما اا اث ،تيجة لعدم شةعوره بارمان واالسةةتقرار
في المحيط العاعلي الذر يعي
325

فيهل
www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

لن اا اث يمتلكون شةخصةية سةوية وثقة باليةس عالية تيجة السةتخدام سلو التيفئة المياسب لاال لن
العاقة بيا درجات مقياس االرةبرابات اليةسية ودرجات مقياس السمات الفخصية كا ت عاقة قوية،
وهذا يؤكد ن طدوث االرةةةةبرابات اليةسةةةةية يتخثر بخسةةةةلو التيفةةةةئة الوالدية وبالتالي ييعكس رل عل
شخصية المراه ل
6ل تم التوصةا لل البيية العامليه المكو ة لمقياس السةمات الفةخصةية للبالب الجامعي والتي تتمقا في
العواما التالية القيادية  -تقدير الذات –ربط اليةس)

ثانياً :التوصيات:
في روء تاعج البحث يوصي الباطث بما يختي:
2ل اسةةتخدام مقياس السةةمات الفةةخصةةية قيد البحث كخداة تفةةخيصةةية يمكا ن تسةةتخدم للتعرف عل

هم

السمات الفخصية المميزة للبا الجامعةل
1ل تحويا المقياس لل مقياس الكترو ي يمكا وا الجامعة ما االسةةةةةتعا ة به للتعرف عل سةةةةةماتام
الفخصيةل
6ل لجراء المزيد ما الدراسات التي تتياول السمات الفخصية عل فئات مختلةة ما المجتمعل
4ل االهتمام باستقمار وتعزيز السمات اايجابية لدب وـا الجامعـة ،مـع محاولـة ورع برامج مي مة
لتيمية السلوكيات ،وتعديا السمات السلبية لديامل
2ل رةةةرورة ميح البالب درجة عالية ما الققة باليةس ما قبا الوالديا والمؤسةةةسةةةة التعليمية ،وتيفةةةيط
التوعية اليةسية واالجتماعية في الجامعة ولجراء المزيد ما البحوث في مجال االربرابات اليةسية
وتةسيرهال

المراجع:
بو طبب ،فؤادل )1226ل التقويم اليةسيل مكتبة اال جلو المصرية ،القاهرة ،مصرل
بي بكر ،سميرة بيت طسا )1228ل الفعور بالسعادة في روء بعض السمات الفخصية لدر عيية ما
والبات كلية التربية للبيات بمحاف ة جدة ،رسالة ماجستير ،كلية التربية للبيات بجدة.
ار صارر ،بدر )1221ل المرجع في مقاييس الفخصية ،الكويت ،دار الكتا الحديث.
البحيرر ،عبد الرقيب طمد  )1222قاعمة ارعراض المررية المعدلة  ،SCL-90-Rكراسة تعليمات،
مركز اارشاد اليةسي والتربور ،القاهرةل
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بركات ،لياد ميا سعيد  ) 1226سمات الفخصية اال بساوية واال بواعية واال ةعالية واالتزا ية وعاقتاا
بالقل االجتماعي لدب عيية ما ولبة جامعة القدس المةتوطة ،دراسات  -العلوم التربوية ،مج،44
الجامعة االرد ية  -عمادة البحث العلميل
با طاج ،الباهر عبد القادرل سمات الفخصية وعاقتاا بدافعية اال جال الرياري لذور االطتياجات الخاصة
طركيا" دراسات ةسيةل pp.97-120 ، pp.97-120.2014 Issue 10،Issue 10 1224
(2014): 1ل وباعةل
لهران ،طامد عبد السام  )1222الصحة اليةسية والعاج اليةسي ،و  ،4القاهرة ،عالم الكتبل
الفربييي ،لبةي  )1222موسوعة شرح المصبلحات اليةسية ،ا جليزر -عربي ،دار الياضة العربية
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العالقة بين العالم العربي والغرب في نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحادي
والعشرين ( 2992م ـ  2222م)
Search title:
The relationship between the Arab world and the West at the end of the twentieth
)century and the beginning of the twenty-first century (1990-2004
الباحث:
د .عبد المجيد نايف أحمد عال ونه
أستاذ علم االجتماع جامعة القدس المفتوحة ،فرع القدس – فلسطين

Email: a_dr.abed@yahoo.com

الملخص
إن الهدد

اسساسدم مدن ء اذ دلد الد اسددة دو الالدال فدم الع دة بددين العدرا ءال درا ادعوبا و ءح ومددا

خاصةو فم الفترة الفاصلة بين القرنين العشرين ءاللداي ءالعشدرين ،لدللت سدت ون الملاءلدة فدم إردا معرفدة الفهدم
الصددليو ءالسددليم لشد ق الع ددة بي همددا علد رابعهددا الشدموجوي إن كددان سياسددم أء ا تصدداي أء يددرد … .كمددا أن
اإلرا ال ظر لهلد الد اسة ت اءل العديد من المفا يم التم مدن ادهنها توحديو الع دة بدين الددءل بشد ق عدا لتاداين
مدى ءجوي الع ة بين العرا ءال را ،ء ق اسسس الرئيسية للع ة الصليلة موجوية بين ك الطرفين؟
كمددا أن ددلا الالددال أعتمددد علد المراجددال مددن كتددخ ءمبد

ممتلفددة تمددت

بهددلا الموحددوع ءأيضدا و الم حظددة

الموجوية من خ ل الوا ال العربم اللالم للدءل العربية اعوبا و ءح وما  ،ءمدى تهثير ال درا عليهدا سدلاا و أء إيبابدا
كونه البانخ المتقد فم دلد المعايلدة مدن ممتلدج البواندخ ،حيدال تدم اسدتمدا المد هت التدا يمم ءالتلليلدم ال قدد ،
ءتمت الملاءلة لإلجابة عل مش لة لا الالال المتعلقدة بالع دة بدين العدرا ءال درا فدم مطدالال القدرن اللدالم مدن
خ ل توحيو لمدى تهثير المراحق التا يمية ءالعوامق الممتلفة المرتاطة مال بعضها ءالمؤثرة عل إيباي ءاستمرا
تلت الع ة بين العرا ءال را ،ءأيضا و توحديو لعمليدة السد

القائمدة فدم دلد الم طقدة كعامدق مهدم السدتمرا تلدت

الع ة ءأيضا و توحيو حالة الورن العربم فم الو ت اللالم لتااين ا ق الع ة ءإظها ما و مدى تهثير ا،
أ تاثير الع ة عل الدءل العربية ءكيفية اول تلت الددءل العربيدة بهدا ءاسدتمرا ا بشد لها الموجدوي حاليداو ،علد
اعتاا أنها ع ة ير مت افئة مثلما يظهر أما البميال.

329

www.ajrsp.com

 م2222-2-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

كما أختُتم لا الالال بم صة توحو ما تم عرحه فم متن لا الالدال بشد ق ممتصدر ءتعطدم صدو ة ءاحدلة
للع ة بين العرا ءال را ءإم انية اتااع توصيا جديدة من المم ن أن تسهم فدم إيبداي تعداءن بدين الددءل العربيدة
تلت التوصديا فدم تدوافر الدوعم ال دافم ءاإل اية الصدلاة لتلقيدال االسدتق ل بالشد ق
.آخر

 بليال تتلم،إذا أ اي ذلت

ال امق يءن أن ت ون مست لة من أ رر

. بدايا القرن اللاي ءالعشرين، نهاية القرن العشرين، ال را، العالم العربم، الع ة:الكلمات المفتاحية

The relationship between the Arab world and the West at the end of the twentieth
century and the beginning of the twenty-first century (1990-2004)

Abstract
The main goal behind this study is to research the relationship between Arabs
and the West, peoples and governments, especially in the period between the twentieth
and twenty-first centuries, so the attempt will be within the framework of knowing the
correct and sound understanding of the form of the relationship between them according
to its existing character, whether it is political, economic, or otherwise ... The
theoretical framework of this study deals with many concepts that would clarify the
relationship between countries in general, in order to vary the extent of the relationship
between Arabs and the West, and are the main foundations for the correct relationship
present between both parties؟
Also, this research relied on references from different books and magazines related
to this topic, as well as the observation that exists through the current Arab reality of
Arab countries, peoples and governments, and the extent of the West’s influence on
them, negatively or positively, being the advanced side in this equation from various
aspects, where the historical and analytical method was used. Critical, and an attempt
was made to answer the problem of this research related to the relationship between
Arabs and the West at the dawn of the current century by clarifying the extent of the
influence of the historical stages and the various factors linked with each other and
influencing the creation and continuation of that relationship between Arabs and the
West, and also an explanation of the peace process existing in this region as an
important factor For the continuation of that relationship and also to clarify the state of
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the Arab world at the present time for the variation in the form of the relationship and to
show the extent of its impact,
that is, the effect of the relationship on the Arab countries and how those Arab countries
accept it and continue in its current form, given that it is an unequal relationship as it
appears before everyone.
This research was also concluded with a summary that briefly clarifies what was
presented in the body of this research and gives a clear picture of the relationship
between Arabs and the West and the possibility of following new recommendations that
could contribute to creating cooperation between Arab countries if they wanted to do
so, so that these recommendations are summarized in the availability of adequate
awareness and solid will To achieve complete independence without being exploited by
any other party.

Key words: the relationship, the Arab world, the West, the end of the twentieth
century, the beginning of the twenty-first century.

المقدمة:
إن ملو

لة الد اسدة جداذ لتوحديو بعدح اللقدائال الموجدوية حاليدا فدم العدالم بطريقدة علميدة ءموحدوعية،

ءذلت ءفقا لم هبية الالال المستمدمة فية ،آم الااحال ا أن ال يُساذ الفهم من بعح ال تائت التم دد يدتممح ع هدا
لا الالال ،فالهد

االساسم ليس بو عل أ رر

كان بقدد مدا دو توحديو للوا دال اللدالم لممتلدج البواندخ

اال تصايية ءاالجتماعيدة ءالثقافيدة ءالسياسدية الموجدوية فدم العدالم ءخاصدة مدا يتعلدال م هدا فدم العدالم العربدم ،حيدال
سيت اءل لا الالال موحوع ع ة العدرا ءال درا فدم مطلدال دلا القدرن ،ءلعدق يءافدال الد اسدة ت مدن فدم ع صدر
ال رابة ءاإلثا ة التم تميز بها تلت الع ة خ ل نصج القدرن الماحدم (القدرن العشدرين) أ بعدد حصدول معظدم
الا ي العربية عل استق لها ،حيال أصاو ع د ال اس خاصةو العرا عد تقدير للمعرفة الصليلة لشد ق الع دة بدين
العرا ءال را اعوبا و ءح وما  ،فاعد أن كانت الع ة بين الا ي العربيدة نفسدها خاصدةو مرحلدة مدا ادق االسدتعما
تعادر عدن تواصددق رايعدم مددن جواندخ ممتلفدة ياخددق الدورن العربددم الواحدد عادر التددا ي الماحدم ،إال أن العوامددق
السياسية ءالظرء

التم مر بها الم طقة العربية ،خاصةو االستعما اسج ام دد أحددثت تلدوال

ائلدة فدم رايعدة

المبتمال العربم كافة ،حيال أي إل انقطاع التواصق التا يمم ءالب رافم ءحت الثقافم فيما بيد هم أ بدين العدرا
اعوبا و ءح وما خاصةو بعد ءحال اللدءي السياسية المصط عة بشد لها اللدالم التدم أي إلد تفسد الدورن العربدم
إل اث ان ءعشرين يءلة بعد أن كانت يءلة ءاحدة تلت ظق ع ة معرءفة ءموحدة.
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لقد ظهر أنه لم ي ن لا االنقطاع الظا ر بهلد الصو ة فم الع ة اام و بدين العدرا أنفسدهم إال خد ل العشدرة
سد وا الماحددية أ بعددد حدددءخ حددرا الملدديت الثانيددة ءإن كددان الددت ظهددو لدداعح مظددا ر التوحيددد الشد لية بددين
العرا متمثلة ببامعة الدءل العربية ،إال أن ذلدت ال يع دس الوا دال العربدم الصدليو ،ف مدا كدان االنقطداع بدين الددءل
العربية نفسها سسااا سياسية ءج رافية تتعلال باللدءي بين الدءل العربية،
إال أن التواصق فم الع ة بين العرا ءال را حدخ تلت تدهثير عوامدق سياسدية ءا تصدايية أيضدا و ،تتعلدال بمصدالو
الدءل ال ربية فم الم طقة العربية ءخاصة الواليدا المتلددة االمري يدة للسديطرة علد تلدت الم طقدة ءالدتل م بهداعن
رريال ءجوي وة لها فيها ،ءظهر ذلت جليا و خ ل حرا المليت الثانية ءالثالثة ،ءال بد من اإلادا ة دا إلد أن ع دة
الدءل ال ربية مال العرا ال تقو عل ع ة أخل ءعطاذ بق تهخل الدءل ال ربية ما ي اساها فقط ،ءبدللت فقدد أصدالت
ع ة ير مت افئة بين الدءل العربيدة ءال ربيدة خاصدة الواليدا المتلددة االمري يدة ءحتد المسداعدا التدم تقددمها
الدددءل ال ربيددة للددا ي العربيددة تسددتري ا بطددرا يددر ماااددرة مددن خد ل سدديطرتها الموجددوية ء يم تهددا علد الم طقددة
العربيدة ءجعددق اسسدواا العربيددة بدق ءجعددق اال تصداي العربددم بهكملده تابعدا و ل تصداي ال ربددم حتد ال يصدداو الددت
استق ل كامق للدءل العربية ءحت ياق االستق ل السياسم للدءل العربية ير كامق سن االسدتق ل السياسدم لوحددد
ال ي فم يءن االستق ل اال تصاي ب افة أبعايد.
إن لا التواصدق فدم الع دة بدين العدرا ءال درا لدم ي دن كسدابال عهددد القدديم يسدير بدوتيرد ءاحددة ائمدة علد
استعما الا ي العربية بق ادهد تفداء ءتشد ق ءت دوع فدم أاد ال دلا التواصدق نظدراو للددء الدل لعاتده الظدرء
السياسية ءاالجتماعية ءالثقافية التم آثر عل تركياة ءب ية المبتمال العربم ،حيال أثدر تلدت اسحدداخ التدم مدر
بها الم طقة العربية عل مدى العقوي المت حقة من القرن الماحم ءمدن أ مهدا مدا جداذ فيهدا مدن حدرءا مثدق حدرا
عا  8491ءحرا عا  8491ءحرا عا  8411ءحرا عا  8411ءحرءا الملديت اسءلد ءالثانيدة ءالثالثدة
ءما عقخ كق تلت اللرءا ءاسزما من تهثير سلام عل م طقة الشرا اسءسط بهكمله.
يظهدر بعدد اإلسدتعرال لهدلد المقدمدة القصديرة عدن موحدوع دلا الالدال بإنده ال بدد مدن اإلادا ة دا إلد رريقددة
تص يج ءتاويخ أجدزاذ دلا الالدال بشد ق كامدق خد ل دلد الفتدرة ،حيدال تدم تقسديم دلا الالدال ءترتياده علد ال لدو
التالم:
المقدمة :تم فيها استعرال موحوع الالال كمدخق تمهيد له.
الفصل األول :ت اءل د

الالال ءاإلرا ال ظر له ،كما تم فم دلا الفصدق مدن الالدال اسدتعرال مشد لة الالدال

ءالفرحيا ءالم هت المتاال فيه.
الفصل الثاني :ءحو نشهة الع ة بين العرا ءال را ءبعح العوامق المرتاطة بها.
الفصل الثالث :ت اءل تلليق العوامق الممتلفة من ثقافية ءا تصايية ءسياسية ءكيفية تهثير ا عل الع دة بدين العدرا
ءال را.
الفصل الرابع :ءحو حالة الورن العربم فم الو ت اللاحر ءبعح المدؤثرا الما جيدة التدم تدؤثر عليده ءاادتمق
عل خ صة الالال ء ائمة المراجال المستمدمة فيه.
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" الفصل األول "

هدف البحث واإلطار النظري
إن لد الد اسة تسع إل ت اءل اإلرا ال ظر الل كانت د بُلثت من خ له م ا شة ال ثير من اآل اذ حول
الع ة بين الدءل العربية ءال ربية خاصةو الواليا المتلدة االمري ية،
ءأن تلت اآل اذ د امت علد تلليدق لطايعدة تلدت الع دة ءخاصدةو الطايعيدة السياسدية ءمدن المعلدو أنده كدان الهدد
الرئيسم من ذلت التلليق لآل اذ الممتلفة و إظها تلليق من نوع آخر يقو بد اسة تلت الع ة فم الو ت اللاحر
ءليس فم الزمن الماحدم ،ءفدم الو دت الدل تقدو فيده بعدح الد اسدا بت اءلهدا لتلدت الع دة بدين العدرا ءال درا
(يءل أء ءبا ءالواليا المتلدة االمري ية ح وما ءاعوا) بطرا م فصلة عن ال احية السياسية كما كان ذلت مدن
اق بعح الااحثين.
إن إحفاذ الش ق ير السياسم عل الع ة بين العرا ءال درا دو ادمذ خدايع لل ثيدر مدن الدا ي العربيدة التدم
تُعتار ع تها مال الدءل ال ربية م المصد المهم من القدوة سفراي دا ،إال إن دلد السدتائر علد الطدابال السياسدم ال
تظهر إال من خد ل التصدو ا العلميدة التلليليدة الصدليلة مدال توحديو بعدح اسمثلدة مدن الوا دال لايدان حقيقدة تلدت
الع ا بين العرا ءال را ،لللت فدإن البواندخ المتااي دة لهدلا الالدال سدو

ت دون موحدلة ءما يدة علد التلليدق

لللقخ التا يمية الماحية ءليس فقط فم مطلال القرن اللالم ،ءذلت للتم ن من توحيو رايعة الع دة التا يميدة بدين
العددرا ءال ددرا ،حيددال أن الفهددم الصددليو للع ددة اليددو يءن الرجددوع إلد التددا ي ال ي فددم لتوحدديو تلددت الع ددة،
فالع ة ائمة فم الماحم ءل ن ا ق تلت الع ة اآلن و الل أخل مؤارا ممتلفة عن الماحم ،ءفدم سدياا دلا
الموحوع ال بد من اإلاا ة إل مفهو الع ة الصليلة ءالسدليمة ءمدا يترتدخ علد تلدت الع دة مدن مفدا يم أخدرى
عار التا ي ءفم مراحله ءحلقاته المتعا اة ءالممتلفة ،فالع ة بالش ق الصدليو تع دم المسداءاة بدين اسردرا

التدم

توجد بي هم سواذ كانوا أفراي أء جماعا أء يءل فيما بي هم.
إن الع ة الصليلة بين الدءل تضمن حال المشا كة للبمدا ير مدن كد الطدرفين بطريقدة متسداءية ،بليدال تقدو
تلت الع ة عل االحتدرا ءالثقدة مدن كد الطدرفين سن المبتمعدا فيمدا بي هدا دم تعايدر عدن ع دا بدين أفراي دا
تددؤي إلد تفدداع

بيد هم ءي ددون نتيبددة لددللت الشددمذ المتو ددال مددن تلددت الع ددا ءالتفدداع

 ،حيددال أن التفدداع

تتصاعد لتهخل أبعداي سياسدية ءا تصدايية ءاجتماعيدة ،أء نتيبدة لتلدت الع دا تتلددي التو عدا ء دلد الدث خ عوامدق
اسساسية ءالرئيسية لايان رايعدة الع دة بدين المبتمعدا أء بدين الل ومدا ءالددءل الممتلفدة سدواذ كاندت عربيدة أ
أج اية.
إن تلدت العوامدق الث ثدة السدابقة ((الع دا

التفداع

التو عدا )) البدد ءأن تدؤي إلد الفعدق

المعين سواذ كان الفعق االجتماعم أء اال تصاي أء أ أ ا ق آخر له ،...فمن دا تادرز رايعدة الع دة إن كاندت
سليمة أء ع ا

ائمة عل مصللة أحد اسررا

عل حساا الطر

اآلخر سن الفعق االجتمداعم أء الفعدق علد

ا ق آخر يظهر بصو تين ئيستين ء ما إما فعق  ....سليم ،أء فعق ....ير سليم ،ءال يم ن ءجوي ا لم الفعدق معدا و
فم نفس الو ت ،فالفعق  ....السليم يظهر إذا تلققت ث ثة عوامق ئيسدية ءأساسدية لوجدويد ءخاصدة بده ء دم االماان
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واالحترام والثقة ءال بد اآلن من توحيو كق من لد المصطللا كق عل حدة ءإن كانت تابعدة ءمتدرابط كدق م هدا
باآلخر....
 - 2االمان :ء لا يع م بال ساة لوجوي الع ة بين العالم العربم ءال را و عيش ك أررا
ءيءن خو

الع دة بطريقدة آم دة

أء عخ أء إ تراا أء المرء ب اا ءأزما ءحرءا بطريقة مستمرة عل مدى التا ي الطويق.

 - 2االحترام :إن لا العامق ال يتلقال إال اذا كانت الع ة نابعدة مدن المسداءاة بدين الطدرفين (ررفدم الع دة) سدواذ
كانت مبتمعا أ ح وما  ،أما إذا كان يوجد فبوة فم تلت المساءاة فم ممتلج المباال ءالمستويا  ،يع دم يءلده
كايرة ءيءله ص يرة أء يءلة

ية ءيءلة فقيدرة ،أء يءلدة متقدمدة ءيءلدة متملفدة ،فدإن تلدت الع دة فدم دلد اللالدة ال

تقو عل أساس اإلحترا ءاسمان بساخ ءجوي مصللة لطر

عل حساا الطر

اآلخر ،ء دا ال بدد مدن توحديو

كيفية الطايعة اسساسية لتلت الدءل ،فهق تقدد ءتطدو ء د تلدت الددءل ال ربيدة كدان أساسديا فيهدا أ انده جداذ نتيبدة
لسياساتها اإلستعما ية ءتل مها بثرءا

ير ا من الدءل ءمن أ مها الدءل العربيدة ءمدن ثدم أصدالت الع دة بي هدا

ءبين لة الدءل العربية ير مت افئة.
 - 3الثقة :أيضا إن عامق الثقة يتلقال ع دما تتلقال العوامق السابقة من أمان ءاحترا  ،النده ع ددما ال يوجدد احتدرا
ءامان فالثقة ت ون معدءمة بطايعة اللال بين ك اسررا

الموجوية فيها تلت الدءل ءي عدد الصددا اللقيقدم بي همدا

أيضا ءان كان يظهر نوعا و من الصدا السطلم.
يظهر اآلن بإنه ال بد من ؤية الوا ال العربم اللالم ء ؤية الدءل ءالل وما العربية كميدر مثدال علد توحديو
الع ة بين العرا ءال را فم لا الو ت باللا ء و الو ت اللاحر ،فهق ما تدم عرحدة مدن توحديو للع دة بدين
االررا

ي طاال عل ءا ال الدءل العربية فم ع اتها مال الدءل االج اية (ال ربية ) ا ال ...؟ !

البواا راعا بال فم  ،....سن المتتاال لتلت العوامق يظهر له ءبدءن ات بإن الع ة بين الددءل العربيدة ءال ربيدة
ال تقو عل أسس صليلة ءسليمة من أا ال الع ا  ،ءذلت بساخ عد المسداءاة بدين تلدت االردرا

فدم مبداال

ممتلفة ءحرص الدءل ال ربية ءخاصة الواليا المتلدة االمري ية علد مصدللتها الماصدة يءن ير دا فدم م طقدة
الشرا االءسط ءخاصةو الثرءة ال فطية فم م طقة المليت العربم.
إن ذلت التل م فم م طقة الشرا اسءسط ءمن أ مها الدءل العربيدة مدن ادق الددءل ال ربيدة يتطلدخ ءال وذ مدن ادق
انظمة الل م المتتالية لها بق ءتلرص عل ذلت الوالذ مثلما حاءلت أن تفعق الدءل ال ربية ذلدت ءخاصدة فدم انظمدة
الل م العربية فم م طقة الشرا االءسط ،حيال تصداعد حددة التددخق فدم تلدت الم طقدة خاصدةو بعدد انهيدا االتلداي
السدوفيتم ءانتهداذ فتدرة اللددرا الادا ية بدين المعسد رين الشدر م ءال ربدم التدم كانددت الواليدا المتلددة االمري يددة
ءالدءل ال ربية تولم لة كق حساا خوفا عل مصاللها اال تصايية المتمثلدة بدال فط فدم الم طقدة العربيدة فدم الشدرا
االءسط ءفم ارا سعم الدءل ال ربية ءخاصةو الواليا المتلدة االمري ية فم جعق انظمة الل م فم الددءل العربيدة
موالية لها ،فهم تسع حاليا الد خلدال أنظمدة مواليدة لهدا تلدت إ دراذا ءإمد ذا مصدط عة مثلمدا فعلدت ذلدت فدم
أف انستان اق عدة أعوا ب ح ال ظر عدن مصدللة دلة الددءل سن البدانم ال يهمدة مصدللة المب دم عليدة بدق علد
الع س من ذلت.
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أما فيما يتعلال بهلة الع دة بدين العدرا ءال درا اليدو فيوجدد الدت العديدد مدن المت يدرا ءالمؤادرا الدالدة
عل ءجوي تلت الع ة بش لها السلام اللالم (ستظهر بوحوح فم سياا لا الالال الحقا و) ،فلقد تادين مدن التوحديو
السابال عل أن الع دة كلمدا ا ت دز معرفتهدا ء ؤيتهدا فدم الف در الثقدافم المعاصدر لممتلدج الشدعوا علد أسداس
مفهو (سياسم ءتا يمم) ترجال سصلها ،سواذ كانت إيبابية أء سلاية بليال تتصج بالشمول فم ممتلدج البواندخ،
ءأيضا و الت صعوبة فم ايباي ا عل تلت اسسس المركاة المزعومدة مدن ادق يءل ال درا نتيبدة لوجدوي مت يدرا
متعدية كثيرة تؤثر عليها.
كما أن تلت المت يرا الملكو ة مت وعة بش ق ءاحو ءملموس فم ها مدا يوجدد حدمن الباندخ اال تصداي ءم هدا
أيضا ما و موجوي عل البانخ السياسم ءم ها ما و موجوي عل الباندخ االجتمداعم ءالثقدافم ،ءأيضدا و الدت مدا
يوجد ءيقو عل المصللة الماصة سحد الطدرفين ،لدللت فدإن رايعدة تلدت الع دة ءنوعهدا بدين ممتلدج الددءل تتدهثر
بال واحم السياسية ءالتقدد فيهدا .كمدا أن الع دة فدم مفهومهدا اللدالم تتدهثر بالتقدد ءالتطدو الموجدوي علد اخدت
مستوياته من تطو فم المباال االجتماعية ءالمباال السياسية ءالمباال اال تصايية ءبقديم ءمعدايير المبتمعدا
ءالدءل الممتلفة ءالمت يرا ءالمؤارا الموجوية فم العالم اليو .
إن العمق عل إيباي تعريج مطلال لش ق الع ة يواجه صعوبة نظرية ءذلت نظراو لطايعة الو ت المعاصر الل
يتسم ب وع من التعقيد الموجوي فم ممتلج نواحم العالم حاليا و ءفدم ممتلدج الددءل ءالمبتمعدا ءخاصدةو المبتمعدا
ءالدءل الرأسمالية ال ربية ءبالتلديد الواليا المتلدة اسمري يدة ،إحدافة إلد المبتمعدا اسخدرى ءعلد كدق حدال،
ءنظرا لصعوبة تعريج مفهو الع ة ءتوحيلها بساخ انه مفهو سياسم ءتا يمم اامق ءبساخ كونده يمتلدج مدن
ء دت إلد أخددر بسداخ الطايعدة العالميددة اللاليدة المعقددة فددم ع اتهدا ،فدإن ذلددت ال يددل علد اندده يم دن اسدتمدا
المفهددو (الع ددة) يءن اددي يُعددر
للمتفل

أن يعر

ع دده ،فه دداأ أسددس معرءفددة عددن ءجددوي الع ددا بددين أرددرا

ددلا

ممتلفددة ءيم ددن

مدى ال يفية التم توجد فيها الع ة بين ررفين ممتلفين أء متساءيين كما تاين سابقا.

إن اسسس التم يوجد عليها مفهو الع ة تتطلخ إلتزا من كد الطدرفين حتد يدتم تلقيدال تلدت الع دة بالصدو ة
الصليلة لها ،ءإذا كان الت اخت فا فم فهم تلت الع ة بين الدءل نتيبة الخت

الزمان ءالظرء

ال ُمصداحاة

له إال أن تلت اإلخت فا فم الفهم لللت المفهو ال يبوز أن تقدو علد إ مدال اسسدس اسساسدية ءالرئيسدية التدم دا
عليهددا نظددا الع ددة ،كمددا أسددتقر ذلددت فددم الف ددر الثقددافم المعاصددر الممتلددج ءالسددائد اآلن فددم الدددءل ءالمبتمعددا
ءالشعوا ءلدى اسفراي عل مر التا ي ءفم حقاه الممتلفة.
كمددا أن ءجددوي الع ددة بش د لها السددليم ءالصددليو يضددمن تددوفر اددرءر مت وعددة ء ددم حددمان اللقددوا الممتلفددة
لألرددرا

ذء الع ددا ءإعطدداذ اللقددوا لألفددراي (إلفددراي المبتمددال ءلدديس فقددط للفئددا اللاكمددة) مثددق اللقددوا فددم

المشددا كة السياسددية ءإعطدداذ اللريددة ءالديمقراريددة بش د لها السددليم (ءلدديس كمددا تددراد الدددءل ال ربيددة) لممتلددج فئددا
المبتمعا ءحمان اللقوا فم المباال االجتماعية ءاال تصايية ءالسياسية التم تم ن اإلنسان مدن العديش ب رامدة
ءإعطاذ حرية الرأ ءالرعاية ءالعدالة االجتماعية ءالت مية بممتلدج أاد الها ءمشدا كة ممتلدج فئدا المبتمدال فيهدا
علد اخددت

انتمدداذاتهم السياسددية ءراقدداتهم االجتماعيددة علد اعتاددا ان الت ميددة السياسددية احددد اددرءر ددلا العصددر

المتقد .
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إن لد المسؤءلية فم يا الع ة بالش ق الصليو ءالسليم تُعتار من مسؤءليا الفئة اللاكمة فم كق يءلة ءأيضا و
يقال عل مسؤءلية لد الفئة حمان توفير اللقوا الممتلفدة السدالفة الدلكر لإلفدراي ءحدمان تطايدال المادايز ءااللتدزا
بالماددايز اسساسددية لألمددة ءجعددق الل ددم مددن أجددق المصددللة العامددة لل دداس ءلدديس اسددت ل ذلددت الل ددم لصددالو فئددا
ءراقددا ملدددية فددم ياخددق المبتمددال عددن رريددال إ امددة ع ددة ذا اددراكة يددر مت افئددة بدين الدددءل العربيددة ءالدددءل
ال ربية كما و ائم حاليا ،لا ما سو
كما أنه من اس دا

يتاين بوحوح فم لد الد اسة الحقا. ....

الرئيسية لهلد الد اسة أيضا و و ملاءلة التوصق إل المعرفة الصليلة لل موذج القدائم حاليدا و

من ا ق الع ة السياسية بين العرا ءال را ،فالع ة بين الل وما ءليست بدين الشدعوا ،حيدال أن ذلدت سدي ون
فددم إرددا تصددو ا ء ؤيددة للع ددا الممتلفددة يءليدا و فددم الو ددت اللاحددر علد اخددت

الت يددرا ءاسحددداخ التددم

أصالت بها لد الع ة عل ي جة كايرة من اس مية ءأصاو الت خطدو ة كايدرة علد صدعيد الع دا بدين تلدت
اسررا

(العرا ءال را) ءأيضا و من ال احية السياسية يوجد خطو ة كايرة خاصةو فم الا ي العربيدة ،علد اعتادا

أن الت ملاءلة إلحفاذ الهيم ة الممفية عل السياسة ال ربية ءخاصدةو سياسدة الواليدا المتلددة االمري يدة لتبريدد
تلت الع ة من المضمون السياسم لها ءجعلها ع ا تبا ية ءا تصايية مثق الع ا مال يءل المليت العربم فيما
بي ها ءبين يءل ال را التم تقو عل بيال الاترءل لل را مقابق الثمن كما يفهم ذلت بعح ال داس ،ءل دن الع دس دو
اللاصق ،فالع دة دا ليسدت تبا يدة ءا تصدايية ءإنمدا الع دة سياسدية بلتدة ملاءلدة بدللت تلدت الددءل ال ربيدة إلد
السيطرة اال تصدايية مدن خد ل المضدمون السياسدم لتلدت الددءل ال ربيدة ءخاصدةو الواليدا المتلددة االمري يدة لقيدا
ال ظا الدءلم (العالمم) البديد عل أسس نظا الرأسمالية ال ربم البديدد القدائم علد اسدت ل الثدرءا اال تصدايية
فم الدورن العربدم ءخاصدةو الثدرءا ال فطيدة ءجعدق اسسدواا العربيدة أسدوا ا و السدته أ المصد وعا ءالم توجدا
اسج اية ،لللت تسع الواليا المتلدة االمري ية إل خلال بعح من ال زاعا ءاللرءا فم الم طقدة العربيدة ءذلدت
لبعددق تلددت الم طقددة فددم حاجددة إل د اسسددواا اسج ايددة الماصددة بددال واحم العس د رية ،سن تلددت اللددرءا ءال زاعددا
العربية من اهنها أن تقو علد مصدللة ال درا ءالواليدا المتلددة االمري يدة ءأن تلدت المصدللة لل درا ت مدن فدم
اسرددرا

المتصددا عة فددم الم طقددة مددال بعضددها الدداعح لتددتم ن الواليددا المتلدددة االمري يددة بعددد ذلددت مددن السدديطرة

بطريقة ال أحد يستطيال أن يمالفها فيها ،يظهر ذلت جليا و من خ ل ما حدخ فم حرا المليت الثانية ءالثالثة ءما امت
به الواليا المتلدة االمري ية مدن سديطرة اداه كاملدة علد م طقدة الملديت العربدم بلبدة تطايدال القدرا ا الماصدة
باسمم المتلدة ءمبلس اسمن ءالشرعية الدءلية ءحماية الدءل ءالديمقرارية ءتلقيال الوجوي للقوا اإلنسان.
إن ددلا اإلرددا بال سدداة لهددلا الالددال يُشدد ق اسياة االستراددايية ءالتلليليددة التددم تم ددن الااحددال ءالدددا س لهدددلا
الموحوع من فهم ءاستيعاا ءحال العالم العربم ءالع ا بي ده ءبدين ال درا م دل زمدن تدا يمم رويدق ءالتدم مدن
المؤكد بهنه يُ ظر إليهدا مدن ادق ح ومدا ال درا علد أنهدا ع دة مصدللة لهدا يء إيبدابم بال سداة لهدم أ لل درا
ءيُش ق عد ءجوي تلت الع دة خطدو ة علد زعزعدة أمدن ءاسدتقرا الددءل ال ربيدة ،اسمدر الدل فدرل علد تلدت
الل وما عل ءجوي مثق تلت الع ا بي ها ءبين الدءل الشرا أءسدطية ءخاصدةو الددءل ال فطيدة ال ايدرة مثدق يءل
المليت العربم ليس بساخ مصللة تلت الا ي العربية ءإنما لمصللة اسجانخ أنفسهم،
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ءتظهر تلت الشعوا ءالثقافا العربية فم بوتقة ءاحدة ء م بوتقة المبتمدال القدائم علد ال ظدا العدالمم البديدد ءفقدا و
للثقافة ال ربية ءالسياسة لتلت الدءل ال ُمتل مدة ،ءلتدتم ن مدن السديطرة علد تلدت الدا ي ء دو مدا يفدال تلدت الل ومدا
المتعا اة فم ال را عل التعامق مال الدءل ال فطية بإعتاا م أصد اذ ،ءما يُعدزز ذلدت مدا تقدو بده الشدعوا العربيدة
من التقليد اسعم لعدايا ال درا عدن رريدال اسدتيراي ال ماليدا المتقدمدة ت ولوجيدا و إلد ب ي دم ،كمدا تعمدق الددءل
ال ربية خاصة الواليا المتلدة االمري ية عل توحيد العالم ءفقا و ل ظا العولمة.
ءأخيراو ال بد من اإلاا ة ا إل أن أ مية استعرال لا اإلردا ال ظدر فدم دلد الد اسدة كمدا أُسدلج الدلكر
كان ليُش ق أياة استراايية ءتوجيه لمضمون لد الد اسة التدم سديقو بهدا الااحدال حدول رايعدة الع دة بدين العدرا
ءال را فم مطلال القرن اللالم آخل بعين االعتاا العديد من المت يرا ءالظرء
الموحوع ،ءلللت سو

التدم ت اءلهدا الاداحثين حدول دلا

يُ رس البزذ التالم الستعرال مش لة الالال ءالفرحيا ءالم هت المستمد فيه الحقا و.

أوالً :مشكلة البحث:
إن مش لة الالال ءملو

لد الد اسة تتمثق فم السؤال المليدر ءاسكثدر أ ميدة الدل يددء حدول ماا هياة طبيعاة

العالقة بين الدول العربية والغربية في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين؟
ءي اثال عدي من اسسئلة الفرعية ا م ها:
 – 8ما مدى التهثير لألحداخ التا يمية عل ءجوي تلت الع ة؟
 – 2ما م أ م العوامق المؤثرة عل ءجوي تلت الع ة؟
 – 1ما مدى تهثير لة الع ة عل الشعوا العربية؟

ثانياً :فرضيات البحث:
 - 2إن التبربة التا يمية تعمق عل تلديد ءمعرفة ا ق الع ة الصليو بين العرا ءال را.
 - 2كما أن العوامق الممتلفة من ثقافية ،ءا تصايية ،ءسياسية ،لها أثر عل ءجوي تلت الع ة.
 - 1كما أن لعملية الس

فم الم طقة يء مهم فدم اسدتمرا تلدت الع دة بدين العدرا ءال درا ءخاصدةو الع دة بدين

العرا ءالواليا المتلدة االمري ية.

ثالثاً :منهجية البحث:
لقد تدم اعتمداي المد هت التدا يمم ءالمد هت التلليلدم ال قدد لت داءل التصدو ا الف ريدة حدول رايعدة الع دة بدين
العرا ءال را مدن أجدق تلليلهدا لمعرفدة الشد ق الصدليو لطايعدة تلدت الع دة ،ءلدللت فإنده دد أُعتمدد الااحدال علد
مراجعة المصاي العلمية مدن كتدخ ءمبد

خاصدة بهدلا الموحدوع ءمدن خد ل االرد ع علد معرفدة رايعدة تلدت

الع ة عن رريال ءسائق أخرى مثق ءسائق اإلع

المقرءذة ءالمسموعة ءالمرئية ،ءحسدخ المعرفدة الظدا رة عدن

لا الموحوع خ ل العقوي التا يمية الماحية،
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حيال أُعتمد عليها بش ق كاير خاصةو فدم صديا ة اإلردا ال ظدر لهدلا الالدال المت داءل لطايعدة الع دة بدين العدرا
ءال را ءملاءلة جاية لمعرفة ا ق الع ة الصليو بين العرا ءال را.
"الفصل الثاني"
"نشأة العالقة العربية الغربية"
إن الع ة بين الدءل العربية ءالدءل ال ربية كانت موجوية م ل زمن رويق كما تادين مدن خد ل اسدتعرال
اإلرا ال ظر فم لا الالدال ءل دن اآلن أصدالت دلد الع دة ذا ردابال خداص يتميدز بالهيم دة ال ربيدة المااادرة
عل الدءل العربية من خ ل تلت الع ة ،لللت فإن أ م ما يم ن ملاءلة معرفته ءمراعاته ءالتف ير ءاال تما به فم
الو ت اللاحر و معرفة الع اصر التا يمية الهامة فم الا اذ الل يقو عل إ امة ال ظا الدءلم القدائم حاليدا و ،لدللت
فإن معرفة التبا ا ءالمما سا السابقة من اق تلت الدءل ال ربية ءالواليا المتلددة االمري يدة ءالتدم راقدت بدين
عالمم الشرا ءال را أمر حرء

لمعرفة ا ق الع ة اللالية.

كما أن معرفة اسسداليخ ءاساد ال الممتلفدة التدم تعامدق بهدا ال درا مدال م طقدة الشدرا فدم أء دا ءتدوا ي ممتلفدة
ءمت وعددة م ددل الماحددم ءحتد الو ددت اللاحددر سددواذ مددال الم طقددة المليطددة بالشددرا اسءسددط أء مددا يسددم (الملدديط
اإل ليمدم الشدرا أءسدطم أء العددالم العربدم)  ،تظهدر مدن خد ل تقسديم تلدت الفتدرة إلد

سدمين تدا يميين ممتلفددين أء

()1

مرحلتين تا يميتين ما:

 – 8المرحلة اسءل  :ء م م ل بدايةو مطلال القرن التاسال عشر ءحت حلول القرن الماحم ء و القرن العشدرين أ
تلديدداو بدين المدؤتمرا الم عقدددة سدابقا و ء دم مدؤتمر في ددا سد ة  8189حتد عقدد مددؤتمر فرسدا سد ة  8484ء ددلد
المرحلة تسم بالمرحلة التا يمية الكوليونالية.
 – 2المرحلة الثانية :ء م من المراحق التا يمية المهمة ء م المرحلة الممتدة م دل مطلدال القدرن الماحدم أ القدرن
العشرين ءحت عقد مؤتمر فرسا س ة  8484ءمدا حصدق بعددد مدن تلدوال تا يميدة ممتلفدة مدن حدرءا عالميدة
ءملليدة خد ل القدرن العشدرين مثددق اللدربين العدالميتين اسءلد ءالثانيدة ءاللددرءا فدم م طقدة الشدرا اسءسدط مثددق
حرا س ة  8491ءحرا س ة  8491ءحرا س ة  8411ءحرا س ة  8411ءحدرءا الملديت اسءلد ءالثانيدة
ءالثالثة ءتستمر لد المرحلة الثانيدة مدن المراحدق التا يميدة حتد سدقور ءانهيدا االتلداي السدوفيتم فدم أءائدق العقدد
اسخير من القرن الماحم (القرن العشرين) ء لد المرحلة تسم بالمرحلة التا يميدة اإلمبريالياة دلد التسدمية تع دم
االستعما البديد للا ي العربية.
إن مثق لد المعرفة التا يمية الموجوية أص و سو

تُعطم المزيد من المفا يم التصدو ية اسساسدية ءالرئيسدية

فم القد ة عل المعرفة لما سيواجه لد الم طقة فم المستقاق من التلديا الممتلفة القايمة فم القرن اللالم (القدرن
اللدداي ءالعشددرين) الددل يم ددن تسددميته بالمرحلددة التا يميددة الكابيتاليااة عل د

ددرا تسددمية المراحددق السددابقة به ددلا

تسميا .
( )1البميق  ،سيا  ،العولمة البديدة ءالمبال الليو للشرا اسءسط  ،بيرء  :مركز الد اسا االستراتيبية ءالالدوخ
ءالتوثيال  ،الطاعة اسءل  ، 8441 ،ص . 221
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إن أ م الموا ج المؤثرة فم لد المراحق التا يمية ءاللقخ الزم ية الممتلفدة مدا جداذ بهدا مدن سديطرة االسدتعما
ال ربم عل معظم الا ي العربية ءتقسيم تلت الا ي إل أ سا بين الدءل اسء ءبية فيما بي ها مثلمدا جداذ فدم اتفا يدا
سدداي س -بي ددو ءمددؤتمر سددان يمددو ،ءذلددت ءفقددا لقربهددا ءمو عهددا االسددتراتيبم لهددا ،ءذلددت علد حسدداا أن الم طقددة
العربية تُعتار من الم ارال االستراتيبية بل م مو عها المتوسط فم لخ العالم ءفم ءسط دا ا العدالم ال ادرى ء دم
ا ة أسيا ء ا ة أفريقيا ء ا ة أء ءبا ءمرء الطرا التبا ية م ها عار مضيال جاق را ا ءالمليت العربدم ءالالدر
اسحمر ،حيال كانت تست لها الدءل اسج اية فم ترءيت بضائعها إل م ارال ممتلفة من العالم فم الماحم ءمدا زالدت
كللت فم الو ت اللاحر ،ءأيضا تم است لها من نواحم عديدة أخرى سياسية ءعس رية ء ير ا. ...
إن لا التقسيم ال ربم للدءل العربية أيى إل التشتت ءتقطيال تواصق المبتمال العربم الطايعم الدل أمتدد لمئدا
الس ين .كما أن القرن الماحم (القرن العشرين) يُعتار مدن أكثدر المراحدق التا يميدة التدم يتضدو مدن خ لهدا رايعدة
تلت الع ة بين العرا ءال درا بدق ءتلديدد تلدت الطايعدة الماصدة بهدلد الع دة بدين الددءل العربيدة ءالددءل ال ربيدة
ءخاصة الواليا المتلدة اسمري ية.
كما أن المعاناة ال ايرة التم عان م ها الورن العربم فم ممتلج اللقخ التا يمية الممتلفدة ءمدا زال يعدانم م هدا
حت الو ت اللاحر ءل ن بصو ة ممتلفة عدن ادق (معانداة ماط دة) دد جداذ نتيبدة لتلدت الع دة بي ده ءبدين الددءل
ال ربيددة مهم دا إختلفددت أا د الها ،الن المددتفل

للوا ددال العربددم يددرى مدددى التملددج فددم ممتلددج البوانددخ الثقافيددة،

ءالسياسية ،ءاال تصايية ،ء لا التملج بهاد الة المتااي دة يبعدق المدوارن العربدم ءالدا ي العربيدة فدم ءحدال ءحالدة
عميقة ءءاسعة الشمول من اال تراا فم ممتلج مبتمعاته ،ءكان ذلت د أءجخ عل المبتمال العربدم إزاذ معاناتده
لد فم الماحم أن يسع لشدال الطريدال ال ضدالم ءذلدت فدم سدايق اللصدول علد اسدتق له ءتبداءز حددءي التبزئدة
ءالتملج ءالبهق عل اخت

الصو ءاسا ال التم و فيها اآلن.

إن الالدددان ءالشددعوا فددم الددورن العربددم تُعددانم مددن ال ثيددر مددن المش د

الرئيسددية ء ددم التملددج ءالتبزئددة

ءالتل م الما جم من اق ال را ءخاصة الواليا المتلدة اسمري ية ،ءأيضا ما زالت لد الشدعوا العربيدة تُعدانم
من الفقر ءاال تراا الشامق ،ءفم إرا

لد الايئة البديدة التم عملت عل زياية حدة المت ا ضدا الموجدوية ءالتدم

كانت د بدأ تدفال باإلنسان العربم إل أماكن ت ا ضا جديدة ير السابقة ءإل تلمق المسؤءليا البديددة ءل هدا
خطيرة جدا ،لللت ف بد من الو و

ء فة جدية إزاذ لد الع ة بين الدءل العربية ءالدءل ال ربية ءحرء ة العمدق

علد فددت اإل تاددار القددائم بي همددا ءالموجددوي علد أسدداس اإلسددت ل مددن اددق الدددءل ال ربيددة ءالتعايددة مددن اددق الدددءل
()2

العربية.

إن المشا كة بين الدءل اسء ءبية بساخ حاجاتها ءسرعتها فم ب اذ ا تصداي دو تلدت ءردهة ال ظدا اال تصداي
ءالسياسم العالمم لا يع م زياية ال اذ لم ارال الشدمال علد حسداا م دارال الب دوا ،حيدال يتمثدق ذلدت فدم ال داذ
لم ارال أء ءبا عل حساا الم ارال الب وبية فيها ء م الا ي العربية فم امال ا ة أفريقيا ء را ا ة آسيا ،ء لا
موجوي بالفعق فقد لوحظ ازيياي ل ستثما ا ال ربية لدءل العالم الثالال،

( )2ءرفة  ،علم أسعد ( ، )2222الطموحا السياسية ءأبعاي ا القومية ءاالجتماعية  ،مبلدة عدالم الف در  ،مبلدد  24عددي
( ،)2ص . 221
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ءكان ذلت أيضا و يهد

إل

يا السيطرة عل نواحم ممتلفة ءمهمة من الباندخ اال تصداي لتلدت الددءل ال ربيدة فدم

الم طقة (م طقة الشرا اسءسط) مثق المواي الما ءجعق تلت اسسواا فدم يءل العدالم الثالدال ءخاصدةو أسدواا الدا ي
العربيددة أسددواا اسددته كية لم تبددا الدددءل ال ربيددة ،حيددال يظهددر ذلددت جلي دا و فددم م طقددة الملدديت العربددم ء دلا يع ددم
االستثما ا اسج اية من م طقة سخرى.

اخت

كمددا ءأندده فددم سددياا الدددء السددلام للع ددا بددين الدددءل العربيددة ءالدددءل ال ربيددة (متمددث و ذلددت بالل ومددا ) ءمددا
يربطهما بالعديد من المسائق ءالظوا ر اسخرى ءعل

أس لد الظوا ر ياا االستقرا السياسدم ،ءفشدق الوحددة

الور يددة ،ء يدداا الت ميددة الشدداملة ،ء ير ددا ،...سددتزياي صددو ة ددلد التاعي دة للدددءل العربيددة الملتلقددة بدددءل ال ددرا
بالبوانخ اال تصايية ء ير ا ،ءلعق لد الع ا الما ية أساسا و عل الوا ال الل فُرل علد تلدت الددءل مدن خد ل
ح وماتها ءبالتلديد أن الدءل ءاللدءي السياسية لها لم تهخل باللساان الاعد القومم ءال الاُعد الددي م لتلدت الددءل ،ء دد
تم ذلت تلت تهثير ح ور الدءل ال ربية ع دما م لت الدءل فم العالم الثالال ءخاصة الددءل العربيدة اسدتق لها يدر
أن لا الوحال لم تشهدد أء ءبا ءال را فم يءلهم.
كما أن الهد

اسساسم فم الع ة بين الدءل ال ربية ءالعربية و مصللة الدءل ال ربية عل حساا الدءل

العربية ،يظهر ذلت جليا و فم ول ي  .جمال الق ان أ أنه م ل س ة  8442ءبالتلديد بعد أزمة المليت بدأ اللديال
عن نظا عالمم جديد يفتو أما اإلنسانية أبوابا و عريضة نلو مستقاق يتسم بالرخاذ ءاللرية ءالديمقرارية ،فلقد
انتشر استعمال لا المصطلو إل ي جة أنه أصاو الموحوع المهيمن فم اسيبيا السياسية العالمية فم يوم ا لا،
ءتُمثق الفترة الممتدة بين س ة  8411ءحت م تصج س ة  8442بدايا
 8411أعل ت الواليا

لقيا ال ظا العالمم البديد فاعد عا

المتلدة االمري ية ءحلفاؤ ا حربا و ُمستهدفة للاترءل ءاستهدفت لد اللرا الا ي الم تبة

للاترءل ءخاصةو يءل المليت العربم )3( ،حيال كانت م ل تلت الس ة د حدثت ت يرا

فم نظا االتلاي السوفيتم

الشيوعم ءحصق ع ة مرءنة (أخل ءعطاذ) بين المعس ر الشر م ءال ربم ف ان ذلت مقدمه النتهاذ اللرا
الاا ية التم تمثلت بإنهيا ءتف ت االتلاي السوفيتم فلصلت سيطرة استعما ية جديدة تلت طاذ ال ظا العالمم
()4

البديد.

كما تُعتار أزمة المليت سابقا و م الظرء

ؤية التدخ

الم ئمة لقيا ال ظا العالمم البديد ،يظهر ذلت بوحوح فم

التم حصلت فم تلت الم طقة من اق ال را ءالواليا

المتلدة االمري ية فمعرء

أن م طقه

المليت العربم م م طقه ذا أ ميه استراتيبية ءا تصايية للبميال.
لقد بدأ خو

الواليا المتلدة االمري ية عل تلت الم طقدة (م طقده الملديت العربدم) بعدد سدقور اداد إيدران الدل

كان مواليا و لها فلصق بعد ذلت خوفا كاير لديها من تقا ا اكار وتين فم الم طقه ء مدا وتدا العدراا ءايدران ف اندت
يبلوماسيه الواليا المتلدة االمري ية م ل س ه  8414دعملت عل م دال ءجدوي مثدق دلا التقدا ا فدم الم طقده سن
ءجددوي مثددق دداتين القددوتين سددتلول يءن تدددخلها فددم الم طقددة ع ددد ا سددتفقد الواليددا المتلدددة االمري يددة مصدداللها
الاترءلية.

( )3ملمددد اسرددرخ ءآخددرءن ،...العددرا ءتلددديا ال ظددا العددالمم  ،بيددرء  ،مركددز ي اسددا الوحدددة العربيددة  ،الطاعددة
اسءل  ، 8444 ،ص . 811
( )4االررخ ءآخرءن ،...مرجال سابال  ،ص . 891
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إن حرا المليت اسءل بين العراا ءإيران كان لل را ءالواليدا المتلددة االمري يدة مصدلله م هدا ء دم تددمير
تلت القوتين بعيداو عن تدخلها المااار فم تلت اللدرا ءء دو

المبتمدال الددءلم ءالددءل العربيدة مو دج المتفدرج فدم

تلت اللرا ءذلت الن ال را ءالواليا المتلدة االمري ية دم المسديطرءن علد ال ظدا العدالمم البديدد تلدت سدتا
المبتمددال الدددءلم ءتلقيددال الديمقراريددة ءال ظددا العددالمم القددائم علد مقولددة إعطدداذ حقددوا اإلنسددان للبميددال فددم ياخددق
()5

الدءل.

لقد كان يء الواليا المتلدة اسمري ية خ ل حرا المليت اسءل بين العدراا ءإيدران دو ت ليده ذلدت الصدراع
ليُسا م فم إزالة أكار وتين فم تلت الم طقة حت تدتم ن الواليدا المتلددة االمري يدة مدن الدتل م فدم م طقده الملديت
العربم بعد التمل

من أ م ازعا لها فم لد الم طقة ،ء لا فقط و خيدر مثدال علد سياسدية الواليدا المتلددة

اسميركية اتباد الم طقة العربية ،حيال أن لا المثال يُظهدر رايعدة الع دة بدين الددءل العربيدة ءالددءل ال ربيدة علد
أنها ائمه ءستاق

ائمه عل أساس مصلله ال را ءالواليا المتلددة اسمري يدة فقدط ،حيدال يتمثدق ذلدت باالسدتي ذ

عل خيرا ءثرءا اسمة ءالورن العربم المتمثق فم السديطرة علد الثدرءة الاترءليدة فدم م طقده الملديت العربدم،
بليال أن لد الثرءة م من الثرءا االستراتيبية المهمة التم تعمق عل

تلريت الص اعة فم تلت الدءل ال ربيدة،

ءمن ثم تلريت البوانخ الممتلفة من ا تصايية ءتبا يه ءاسدتثما ية فدم م دارال ممتلفدة مدن العدالم ،لدللت فالسديطرة
للدءل ال ربية عل الاترءل يع م سديطرتها علد ممتلدج مبداال الليداة المت وعدة الن الاتدرءل دو ال ُمسدير للركده
الص اعة العالمية اليو ءبدءنه ال يم ن أن ي ون تقد ص اعم أء يرد فم العالم.
كما أن الدءل ال ربية تعمق جا دةو ليس فقط عل اللصول عل الثرءة الاترءلية ءل ن أيضا تلرص عل الدتل م
فم اسنظمة السياسية التم توجد فيها تلت الثرءة ،فهلا العمق يؤي بها إل أن تضمن سديطرتها علد تلدت الل ومدا
ءالشعوا لضمان اللصول عل الاترءل فم المستقاق القريخ ءالاعيدد ،لدللت فاعدد انهيدا االتلداي السدوفيتم ال ُمتمثدق
بالمعس ر الشر م بليال انته نظا اللرا الاا ي ءاصاو الت فراغ كاير أما يءل ال را ف يوجد نظا م افسة
بين وتين كايرتين ءل ن أصالت القود ءاحدة فم العالم ،فهخل

لد القدوة للددءل ال ربيدة تسدع إلد السديطرة علد

العالم ءفقا لل ظا العالمم البديد الل تدعيه متمثلةو تلت القوة بالدءل ال ربية ءالواليا المتلدة اسمري ية ،لللت كدان
ال ظا العربدم مدن اسنظمدة اإل ليميدة ال ُمعرحدة اكثدر مدن ير دا للددءخ تدهثيرا عليده بسداخ تلدت التلدوال التدم
سو

تلدخ فم العالم نتيبةو االنهيا للمعس ر الشر م ءبقاذ الواليا المتلدة االمري ية ُمتل مة فم العالم لوحدد ا،

ف ددان الددورن العربددم يُش د ق بيئددة خصدداة للدددءخ مثددق تلددت التدددخ

اسج ايددة ءاسمري يددة بسدداخ حالددة الضددعج

()6

اال تصايية ءالسياسية فيه.

كما حصق بعد ذلت أن جاذ حرا المليت الثانية ءالثالثة التم كان للواليا المتلدة اسمري ية حصة اسسدد فدم
سيطرتها عل تلت العملية ءأيا تها ءسعيها إل تدمير العراا بعد أن لم يُدمر خ ل اللرا المليبية اسءل  ،إحدافة
إل تل مها فم إيا ة تلت اسزمة ءاللدرا ،ءذلدت حتد تسدتطيال مدن القدد ة علد الدتل م ءلتعزيدز يدا ال ظدا القدائم
عل

يم تها عل صعيد العالم ءفقا ل ظا العولمة ء يم تها البديدة.

( )5االررخ ءآخرءن ،...مرجال سابال  ،ص . 819
( )6االررخ ءآخرءن ،...مرجال سابال  ،ص . 891
341

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

إن الدءل ال ربية ءكما يظهر من خ ل اللقخ التا يميدة الممتلفدة التدم مدر بهدا الدورن العربدم كاندت تعمدق م دل
زمن رويق للسيطرة عل الم طقة العربية ،لللت فإن انهيدا االتلداي السدوفيتم لديس فقدط السداخ الوحيدد الدل جعلهدا
تُسيطر عل
علد

لد الم طقة ءل دن انهيدا االتلداي السدوفيتم ءانتهداذ اللدرا الادا ية بي دة ءبدين المعسد ر ال ربدم القدائم

أسدة الواليددا المتلددة اسمري يددة كدان ذلدت سددااا و ياعمدا و ء ويدا و لتدتم ن تلدت الدددءل ال ربيدة مددن السديطرة علد

الم طقة العربية.
كمددا أن الدددءل ال ربيددة تسددع إلد السدديطرة ءالددتل م لدديس فقددط علد الم طقددة العربيددة بددق تسددع إلد الددتل م فددم
ممتلج يءل العالم ب ُل م أنها باتت دم الددءل اس دوى ء دم الددءل المركزيدة ءمدا تاقد

دم يءل أردرا

ءلديس لهدا

يمة علد اعتادا التسدميا التدم تُطلقهدا تلدت الددءل ال ربيدة علد الددءل الفقيدرة حسدخ مدا تدراد م اسداا و بل دم وتهدا
ءتفو ها ال مم ءال وعم فم ممتلج المباال اللياتية الممتلفة.
كمددا أن الدددءل ال ربيددة تلدداءل أن تظهددر ءخاصددة مددن خ د ل ءسددائق أع مهددا عل د أنهددا حريصددة عل د مسدداعدة
ال ُملتاجين فم الالدان ال امية ءخاصةو الالدان العربية ،لللت فهم تقو بتقديم بعدح المسداعدا الماييدة لداعح الددءل
ءالم ظما الماصة بها ،إال أنها تهد

مدن ء اذ ذلدت إلد إبقداذ حالدة التملدج ءاالنهيدا الدل يُصديخ تلدت الالددان،

ءأيضدا و أن الدددءل ال ربيددة تعمددق علد ذلددت بسدداخ حرصددها علد مصدداللها فددم العددالم ببعددق العددالم مؤيددداو لهددا بسدداخ
تقديمها لتلت المسداعدا لداعح الفئدا الملتاجدة لهدا ،يظهدر ذلدت جليدا مدن خد ل تقدديم المسداعدا الماييدة لداعح
الدءل العربية حمن الع ا القائمة بين الدءل العربية ءال ربية مثلما و موجوي فم الو ت اللاحر.
لقدد تاددين أن الدددءل ال ربيددة تلددرص علد تقددديم تلددت المسداعدا لدديس

ادةو فددم المسدداعدة ءل هددا تلددرص علد

مصاللها الماصة يءن ير ا،
فالمساعدا التم تقددمها ترجدال إليهدا بطدرا أخدرى ممتلفدة عدن رريدال السياسدا التبا يدة ال ربيدة التدم تعمدق مدن
خ لهدا تلدت اسنظمددة ال ربيدة القائمدة علد االسدتثما ءءحددال انظمدة جديددة مثددق نظدا المصمصدة فددم معظدم الددا ي
ءحت الا ي ال امية لت ون لها اليد العليا ل ستي ذ عل كق امذ ملتاجه لة فيها ءلضمان أن تاق تلت الدءل ال اميدة
عل حالها يءن أ نوعا و من التقد إال بإ ايتها.
"العالقة العربية الغربية والعوامل المرتبطة بها"
إن الع ا اال تصايية ،ءالسياسية ،ءالب رافية ،ءالثقافية ،ءاالجتماعية ،تُش ق عوامق أساسية فم توحيو ا ق
الع ة بين العرا ءال را ،كما أن الع ا الممتلفة فم جواناها لد تظهر فم عد مساءاة بين العرا ءاسجاندخ،
ءذلت بساخ التفا م المستمر ءالدائم نتيبة للث را ءالفبوا ال ايرة ءالعميقة فم صلخ لد اساد ال لتلدت الع دا
بي هم خاصةو بين الالدان ذا ال ظا الرأسمالم ءبين الا ي العربية ال ُمص فة من بلدان العدالم الثالدال ،ءأن دلد الفبدوة
فم الع ا تظهر فدم تزايدد ءسدرعة مدن ناحيدة اإلنتداج ءالمسدتوى المعيشدم للمبتمعدا العربيدة ،ءإن كدان الدت
بعح المبتمعا العربية التم تتمتال بمستوى معيشم عالم ،إال أن تلت الدءل لم ت ق ذلت المستوى ببهد ا المستمر،
ءل ن ذلت جداذ نتيبدة للثدرءة ال فطيدة ءمدا تقدو بده تلدت الددءل دو نداتت مدن اسدتادال ذلدت الد فط بالمسدتوى المعيشدم
المرتفال لشعوبها .كما أن الع ا اال تصايية بين الدءل العربية ءاسج اية تهد

إل اختراا اسسواا العالميدة كلهدا

من اق الدءل ال ربية ءالواليا المتلدة االمري ية من خ ل نظامها الرأسمالم،
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سن ال ظددا الرأسددمالم يُعتاددر مددن اسنظمددة التددم تدددمت ال ظددا االجتمدداعم العددالمم فددم ا د ق موحددد ،ء ددلا التطددو
الرأسمالم ال بد إال أن ي ون م زما و لإلنتاج ءفقا و لطايعة ءتطايال لا ال ظا الرأسدمالم القدائم علد العدرل ءالطلدخ
ءءفقا و للاجة الدءل ءاسسواا ءما تُمليه عليه تلت الدءل ال ربية من نظا العولمدة الدل يهدد

إلد توحيدد كدق العدالم

فم بوتقة ءاحدة ،ءلللت تسع الددءل ال ربيدة ءالواليدا المتلددة االمري يدة مدن خد ل يم تهدا الممفيدة علد الدا ي
العربية خاصةو ءعل بلدان العالم اسخرى عامةو إل فدرل ثقافتهدا ءمعايير دا الممتلفدة الماصدة بالليداة االجتماعيدة
لممتلج الالدان ءتعمق عل

دزء ثقدافم بشد ق ءاسدال فدم ممتلدج المبتمعدا العربيدة عدن رريدال ت دريس م تباتهدا

ءعددن رريددال ءسددائق اإلع د

ءءسددائق االتصددال الممتلفددة التددم جعلددت مددن العددالم ريددة ص د يرة ءأي إل د تقريددخ

المبتمعا من بعضها الاعح ءإل التقليدد اسعمد لل داس لعدايا ءتقاليدد المبتمعدا اسج ايدة القائمدة علد معدايير
ء يم ممتلفة عن نظمها ءعاياتها ،ءفم خضم لد التلديا ال ارى ءمن جديد بدأ اإلنسدان العربدم (خاصدة المثقدج)
يواجه فم المستوى الل م مسهلة اسءلويا االجتماعية ءالقومية ءمن جديد أيضا و بدأ التساؤل العلمدم عدن سُدلم القديم
البديدة فم ثقافة اإلنسان العربم فم ظق لد االخت فا التا يمية ءالمراحق الممتلفة.
إن االنهيا ال اير الل أصاا القومية العربية خ ل القدرن الماحدم (القدرن العشدرين) خاصدةو بسداخ اللدرءا
الممتلفة م ل عدا  8491ءحتد بعدد حدرا عدا  8411أيى إلد تف دت ءتصددع المشداعر اللماسدية ع دد الشدعوا
العربيددة ،حيددال أن الهددزائم ءالتلددوال السياسددية ءاالجتماعيددة التددم مددر بهددا الدددءل العربيددة تُشد ق الدددافال الرئيسددم
للتلوال الماصة بالقيم ءبال واحم الممتلفة لللياة من اجتماعية ءا تصايية ،فالتهثير الثقدافم يدؤي إلد التدهثير علد
القدديم الموجددوية فددم ياخددق المبتمددال ،ددلا ءتُش د ق ي اسددة الع ددا الممتلفددة مددن ا تصددايية ،ءاجتماعيددة ،ءثقافيددة،
ءع دا السد  ،ءي اسددة التدا ي الماحدم ،بابدا و مدن اسبدواا لل شددج عدن الطايعدة اللقيقيددة للع دا السدائدة بددين
العرا ءال را فم مطلال لا القرن )7(،ء لا أيضا يُساعد فم معرفة الثقافة الموجوية ء دم الثقافدة العالميدة المواليدة
لل را ءالواليا المتلددة االمري يدة ،ء دلا التفريدد للثقافدة العالميدة يُسداعد فدم تقويدة الهيم دة ءإ امدة ال ظدا العدالمم
البديد فم م طقة الشرا اسءسط تلت ستا جديد للتقد ءالتطو تُمفم تلت الدءل اسء ءبية ء اذد كق حاجاتهدا فدم
تلت الم طقة.
إن الع ا

اال تصايية كما يظهر من الوا ال تُعتار من اكثر الع ا

ءالتم تُساعد بق ءتُظهر بش ق ءاحو رايعة الع ا

الموجوية بين الدءل العربية ءال ربية

بين العرا ءال را عل

را ما تقو به تلت الع ا

اال تصايية من إظها حاجة الدءل ال ربية االست لية للدءل العربية من خ ل تل مها فيها عن رريال السيطرة
عليها فم نواحم ممتلفة إع مية ،ءثقافية ،ءمعيشية ،ءأيضا و التل م فيها تلت ستا التقد اللاصق فم العالم،
فالع ة بش ق عا

م ءسيلة حرء ية ءأساسية م ل القد ءعل مر العصو ءاالزمان ءفم ممتلج المبتمعا

مهما كانت ي جة تطو ا فم اللياة ءع د ممتلج الدءل ءالشعوا سواذ كانت ع ة بين الدءل أء ع ة بين
اسفراي ءبدءن ات فهم ءسيلة للتعاءن فم الشؤءن الممتلفة( لا الش ق الصليو للع ة).
إن الع ة بصو ة عامة ال تقتصر فقط عل أسااا ا تصايية سواذ كانت من جانخ الدءل ال ية أء الفقيدرة ءإنمدا
يوجد أسااا أساسية أخرى ءأسااا ثانوية تُشبال عل إ امة الع ا الدائمة ءااة الدائمة بين الدءل،
( )7ءرفة  ،علم أسعد ( )2222مرجال سابال ،ص . 221
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ء لد اسسااا التدم تدؤي إلد ءجدوي الع دة بشد لها اللدالم بدين الددءل العربيدة ءال ربيدة ء دم ع دة ائمدة علد
مصللة ال را فم الدءل العربية .كما تاين ذلت من خ ل ما تم استعراحده فدم بدايدة دلا الالدال عدن ع دة الددءل
العربية ءال ربية.
كمددا إن الدددءل ال ربيددة ءخاصددة الواليددا المتلدددة اسمري يددة باعتاا ددا ددم اس ددوى فددم يءل العددالم ،لددللت فهددم
تلرص عل إظها تلدت الع دة بي هدا ءبدين الددءل العربيدة ءأيضدا و الددءل ال اميدة اسخدرى علد أنهدا ع دة ادراكه
ءمصدللة ل د الطدرفين ،دلا مددن خد ل مدا تُظهدرد تلددت الددءل ال ربيدة فدم سياسددتها الما جيدة القائمدة بالعمدق علد
إظها امذ ءإخفاذ ام آخر ،أ العمق عل تهمين المصللة من ممتلج البوانخ ءخاصدةو اال تصدايية لتلدت الددءل
ال ربية ،فهلا البانخ الممفم لسياسة الدءل ال ربية ،أما البانخ المرئم فهدو ع دس ذلدت حيدال تلداءل إظهدا نفسدها
أ الدءل ال ربية عل أنها حريصة عل المصللة العامة ءعل مصللة كق الموار ين فم تلت الددءل ال اميدة ،فهدلد
م السياسة االزيءاجية ع د الدءل ال ربية ءخاصدة ع دد الواليدا المتلددة اسمري يدة .كمدا أن داأ أسدااا أساسدية
ءثانوية تعمق عل تل م الدءل ال ربية بالدءل العربية ء لد اسسااا م:
أوال :األسباب األساسية:
لقد ت ونت لد اسسااا من الدءل ال ربية نفسها أ تددخق مدن خدا ج الددءل العربيدة ءي دون ذلدت نتيبدة سسدااا
ا تصايية من الد جة اسءل ءأسااا سياسية ءثقافية ءمصللة ال را فم م طقة الشرا اسءسط (سديتم توحديو دلد
اسسااا فم الفصق الثالال من لا الالال).
ثانياً :األسباب الثانوية:
إن لد اسسااا للع ا

القائمة حاليا و م أسااا خاصة بالدءل العربية نفسها ،تتمثق لد اسسااا فم عدة

جوانخ م ها البانخ الثقافم ،ءالسياسم ،ءاال تصاي  ،ءالقانونم،
حيال عملت تلت اسسااا الثانوية الماصة بالعرا أنفسهم عل تشبيال التدخق اسج ام بق ءإيباي ع ة زائفة ء ير
مت افئة ء ير سليمة بين العرا ءال را متمث و ذلت بالل وما الموجوية.
كما ظهر أن الت أسااا أخدرى ياخليدة تعمدق علد التددخق اسج ادم ء دم أن بعدح الددءل العربيدة تلتداج إلد
ال ثير من المصاي ءال فاذا اسج ايدة الما جيدة بسداخ نقد

المادراذ ءالمتعلمدين ءالمه يدين فيهدا )8( .كمدا أن تلدت

الا ي العربية تلتاج إل بيال ثرءتها ال فطية ءفم الباندخ اآلخدر فدإن الددءل اسج ايدة اسدت لت ذلدت ءأصدالت تتددخق
فم تلت الدءل العربية عن ح س انها ءت يفهم الصليو مال ذلت التدخق اسج ام ال اام.
كما أنها أ الدءل ال ربية ءالواليا المتلدة االمري ية تُلاءل السديطرة علد الثدرءة ال فطيدة كمدا تادين سدابقا و فدم
دلا الالدال ءذلدت عدن رريددال السديطرة ءالدتل م فدم تلدت الددءل ءخاصدةو الل ومدا فددم تلدت الددءل ءجعدق الم طقددة
مديونة لل را بق ءإ را ها بالديون الما جية حت تبعلها فم حاجتها مهما حصق من تطو ا إ ليميدة فدم الم طقدة
العربية.

( )8البميق ،سيا  ،مرجال سابال  ،ص ص  881ء. 881
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كمددا أن تلددت اسسددااا الثانويددة الماصددة بالدددءل العربيددة نفسددها تُش د ق خطددراو كايددراو عل د الوحدددة العربيددة ء ددم
السياسا القطرية عل حساا السياسدا القوميدة التدم تقدو بهدا الل ومدا العربيدة حتد تدتم ن تلدت السدلطا مدن
التمتال باالمتيازا الماصة بها ءتلقيال م تسااتها ء اأ ال ثير من اسسدااا الماصدة بالددءل العربيدة نفسدها توحدو
ذلت ءمن لد اسسااا التم ت من فم عدة جوانخ م:

()9

 -8في الجانب الثقافي :يتمثدق ذلدت فدم المطاوعدا ءالتشدديد علد االنتقدال للصداي ا بدين اس طدا العربيدة نفسدها
ءعد السماح لها باالنتشا ل ون ذلت حسخ أ ء ح الفئة اللاكمة فم تلت الدءل ممالفدا و لقواني هدا ،كمدا أن تلدت
الدءل العربية أحيانا تتل ع بهسااا ا تصايية لللفاظ عل كيان يءلتها ،ء لا يظهر أيضا من خد ل ا تمدا كدق يءلدة
بما يمصها بما يم

الفئة اللاكمة فيها ءإ مال ما يم

المصللة القومية الشاملة ءالعامة.

 -2في الجانب االقتصادي :يُ حظ تبمال للسوا العربية المشتركة ءتبميد لمعظدم المشدا يال ءم دال أء التضدييال علد
انتقال العمالة ء ؤءس اسموال بش ق أاد مما يتعرل له ير العرا.
 – 3في الجانب السياسي :يتمثق ذلت فم ء دج الددفاع العربدم المشدترأ ءعدد االتلداي مدال بعضدهم ،بليدال أنهدم لدم
يقوموا بشمذ جديد ،حيال توصج البامعة العربية فم حالة الشلق ءالعبدز عدن القيدا بلدق بعدح القضدايا اسساسدية
مثق مش

اللدءي بين الددءل ءمدا يدؤي إليده ذلدت مدن خدمدة إسدرائيق ءال درا (تلدت اللدرءا ءاالنقسداما بدين

الدءل العربية نفسها) ءخدمة االستعما البديد.
 – 2وفي الجانب القانوني :عد السماح بتش يق أ ت ظديم سياسدم لده ع دة مدال يءلدة عربيدة أخدرى ءعدد السدماح
سصلاا ال فاذا من مما سة أعمالهم خا ج ب ي م من ير ترخي

أم م بالعمق حتد إن بعدح الددءل العربيدة

تُفضق العمالة اسج اية عل العربية.
كما يُ حظ من خ ل الرؤية للا ي العربية أن الت بعح الدءل العربية تُفضق العمالة اسج اية عل العربية لا
يوحو مدى تفضيق المصللة الماصدة علد المصدللة العامدة (المصدللة القطريدة علد المصدللة القوميدة) ءالعمدق
عل ءجوي م اساا ءاحتفاال ءأعياي خاصة ب ق يءلة عل حدة ،لد اسسااا كلها تُسا م بدء فعال علد إحدداخ
ءترسي التبزئة الموجوية ءجعلها ارعية ءتقادق الشدعوا بهدا فدم تلدت الددءل العربيدة علد حسداا الوحددة العربيدة
ءالقومية الم شوية.
كما يؤكد االم العيسمم فم نهاية تعليقة عل أن اأ اعوا عربية كثيرة تسع جا دة إل الوحدة بين اس طدا
ء اأ را ا كام ة تهد

إل ذلت ،إال أنها ال تملت زما اسمو ءاتماذ القرا ءأن اسمو بيد الل ومة التم تتمثق

به ليددة (الصددفوة اللاكمددة) ءل ددن بيددد ا كددق اددمذ ء ددم التددم تقددج عقاددة أمددا الوحدددة العربيددة بسدداخ حصددولها علد
مصاللها ءامتيازاتها من الدءل اسج اية مقابدق ذلدت (ءحدال ماددأ التددخق مدن المدا ج مدن الددءل اسج ايدة ءالتطايدال
يهتم من الداخق ا من ياخق الدءل العربية).

( )9البدابر  ،ملمدد عابددد ءآخدرءن ، ....ءحدددة الثقافدة العربيددة ءصدموي ا بوجدده التلدديا  ،بيددرء  ،مركدز ي اسددا
الوحدة العربية  ،الطاعة اسءل  ، 8449 ،ص ص  891ء. 894
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"الفصل الثالث"
"العوامل المؤثرة على وجود العالقة بين العرب والغرب"
أوالً :العوامل الثقافية ودورها في التأثير على العالقة بين العرب والغرب:
إن ال ظا العالمم البديد ءفقا و للعولمة التم أصالت من المراجال اسساسية لمعرفة ءلتلليق الع ا الممتلفة بين
الدءل ءالمبتمعا

فم العالم اليو با

يتسم بالسيطرة ذا

القطخ الواحد المتمثق بدءل ال را ءأمري ا ،حيال أن

العولمة تهتم عل توحيد العالم من ممتلج البوانخ الت ولوجية ءاال تصايية ءالثقافية ء ير ا … ءلتلليق رايعة
الع ا

الممتلفة البوانخ من سياسية ،ءثقافية ،ءا تصايية ،فلقد أصالت كلمة العولمة ك ير ا من اسف ا مثق

االاتراكية ،ءالقومية ،أء اإلماريالية ،حيال أن مفهو العولمة يمفم ء اذد ال ثير من المعانم مما يعمق ذلت عل
()10

اتماذ الموا ج فيها حيال أن اآل اذ حول ذلت المفهو تهتم بين الرفح ءالقاول.

كما أن التل م الممفم لل را فم الدءل العربية ي ون عن رريال الثقافة حيال أن الثقافة لم تعد ذلت المفهو القدديم
المقتصر عل

د ة اإلنسان التعليمية بق إن الثقافة بمفهومها اللديال أصالت تُش ق معض

عل ي جة عالية مدن

المطو ة تلتاج إل ءعم ءإي اأ يستبلم وامضها ءآثا ا عل كافة اسصعدة.
كما أن المبتمعا الاشرية ءالدءل العربية اليدو تمتلدج بشد ق عدا حدول ما يدة الثقافدة ال بدق إن دلا االخدت
يتبل عل صعيد أب اذ المبتمال الواحد فم ظق اخت

حاجاتهم ء

ااتهم ءرموحاتهم بفعدق مدا يلملده لألفدراي مدن

مضامين (ثقافية) تارز عل ا ق معتقدا ءإلتزاما تملال كوامن صراعية م ها ما و عل الصعيد العا ءم ها ما
و عل الصعيد الماص،
أ م ها مدا دو علد صدعيد ممتلدج جواندخ الليداة ءم هدا مدا يتعلدال بالبواندخ السياسدية الماصدة مدث و فقدط .كمدا أن
ملاءلة مواجهة الثقافة ال ربية ءملاءلة االستق ل الثقافم فم الا ي العربية يبخ أن ال يع دم االنعدزال عدن الثقافدا
العالميددة سن ملاءلددة الا دداذ سيددة ثقافددة ءتطو ددا يمضددال بالضددرء ة إلد تفاعلهددا إيبابيدا و مددال ثقافددا عالميددة أخددرى
للتمييز بين ما و إيبابم ءسلام.
كما أن ذلت التفاعق من ال واحم اإليبابية لتلت الثقافا
اسساسم لتلت الث قافة ءأن المو ج السلام فم الثقافا

يقو عل اسسس ءاسح ا ءمدى وتها فم ب يانها

ال ربية الممتلفة اتباد أية ثقافة ملدية مصالو ءمطامال يءل

تلت الثقافا يتضو بللت من خ ل ما تقو به .كما أن المصالو الماصة بالدءل ال ربية بما ت ون مشرءعة أء ير
ذلت فهلد المصالو الثقافية للدءل ال ربية ءتهثير ا عل الثقافة العربية مثق تعاملها التبا

تلاءل ال سخ ءتب خ
()11

المسا ة من خ له فم ذلت التعامق مهما كان ا له ا تصاي  ،أء ثقافم ،كمقدمة للتدخق ءالربو.

يظهر بإنه علد الدر م مدن الددء المهدم الدل تلعادة الثقافدة فدم مبدال اال تصداي المللدم ءاإل ليمدم ءتالدو ف درة
ءمفهو جديد من الع ة بين العدرا ءال درا ء دو مفهدو الشدراكة بيد هم ءاعتادا ذلدت داررة ءالت ميدة اال تصدايية
ءتهثير ا فم المباال االجتماعية ءالايئية إال أن الدءل ال ربية تست لها من أجق تلقيال مصاللها اللاتية،
( )10الم يج  ،ماجد عاد هللا ( ، )2222ال فط ءالعولمة اال تصايية  ،مبلة السياسة الدءلية  ،الس ة  ، 11عدي ( ،)892ص
. 12
( )11البابر ءآخرءن  ،....مرجال سابال  ،ص . 811
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ءذلت ءب ا وذ عل أن المفا يم ءاسبعاي السياسية للثقافة ناي او ما تتم م ا شتها فم إردا الت ظيدر السياسدم ء دلا السداخ
الددل لددم يُسدداعد عل د ت ييددر ال ظددرة للثقافددة فددم عددالم اليددو  ،حيددال أصددالت الثقافددة ص د اعة عالميددة تلظ د بإ تمددا
مبتمعا العالم جميعها عل الدر م مدن الددء الدل تلعادة بال سداة للددءل ءالمبتمعدا العربيدة ،حيدال تعمدق الثقافدة
كهياة للهيم ة الممفية ءاالستعما البديد عل ب ي م بدق ءعلد عقدولهم مدن خد ل التسدريخ البديدد لهدم ءمدن خد ل
االستعما الثقافم البديد القائم عل سياسة ممفية تمد مصالو ال را ء م مواكاة التطدو مدن التقدد اللاصدق فدم
العددالم ،كمددا أن الثقافددة تع ددس اللالددة االجتماعيددة ءالتددهثر بهددا سنهددا توحددو مدددى فاعليددة المعددايير ءالقدديم االجتماعيددة
المتمست بها ءمدى حصول الت ير بها.
يظهر لللت بإنه ال بد من أن يقو الا اذ الثقافم فم الايئة الصليلة ءالم اساة لقيامه ءي ون ذلت القيا للا اذ
الثقافم بإن يُشبال عل

اإلبداع ،ءالتبديد ،ءالتلديال ،ءاالبت ا الممتاز ،ءي ون ذلت عل

ءالم هبية العلمية السليمة ءالصليلة ءالموحوعية القائمة عل

أساس من الطرا

المصللة القومية ءالمصللة العامة ال عل

المصللة الماصة أء المصللة القطرية اللاتية ب ق يءلة عل حدا .كما يبخ أن يتم القيا بالت ظيم السليم لللت ءفقاو
للوعم ءاإلي اأ العميال حت ي ون من المم ن أن يتم التفعيق الثقافم ليُصاو اي او عل التفاعق مال ثقافا

العالم

بمت يراتها الممتلفة لي ون ذلت فم مواجهة الهيم ة اسج اية ال ربية التم تُلاءل فرل ذلت (الم فا ءالت ا ضا )
عل الا ي العربية ُمستمدمةو بللت ثقافتها كوسيلة فم التهثير عل الثقافة الموجوية من أجق التل م فم لد الدءل
()12

ءالمبتمعا .

إن الثقافة المهخوذة جي و عن جيق ءفقاو للعايا

ءالتقاليد ال ُمتاعة م التم ترسم الملفية ال لية لمع

المبتمال

ء ويته ءيادء أن تدفال الممترعا العلمية ءالتقد الهائق الل حصق فم التق ية ال ُمص عة فم ص عها ءاستيعابها فم
الدءل ال ربية م ل دء الثو ة الص اعية بمراحلها اسءل ءما بعد ا فم بداية القرن الماحم فإن لا التقد العلمم
ءالص اعم خلال تسا عا و كايراو ء ائ و فم حركة الت ير اال تصاي ءاالجتماعم ءالثقافم فم العالم ،ءذلت ءفقا و لما
اله اءجارن ء و أن التقاق فم ال واحم المايية ي ون بش ق أسرع من تقاق ال واحم القيمية ع د الشعوا،
ء لا ما حدخ بالفعق ع د الشعوا ءالا ي العربية ء د أءح ذلت باعح المفا يم البديدة من أ مها مفهو التلديال
ءالت مية ءالتمطيط ء ير ا… من المفا يم البديدة التم تستمدمها الدءل ال ربية لمصللتها.

()13

ثانياً :العوامل االقتصادية ودورها في التأثير على العالقة بين العرب والغرب:
لقد ظهر أن بعح الالدان ال ربية الص اعية تُلاءل تدءيق اال تصاي العالمم ُمست لة بللت يءل العالم الثالال
ءخاصةو الدءل العربية نتيبة لمو عها ءثرءاتها الممتلفة ءخاصةو الاترءل ءعن تهثير ا بهلا التدءيق عل الالدان
ال امية ءم ها الا ي العربية ،فيُعتار ذلت أكثر تعقيداو ءخطو ة سن لا التدءيق تم فم ظق الظرء

ءاسءحاع

الصعاة ءفم مباال ممتلفة من ا تصايية ءاجتماعية فم لد الا ي العربية.
( )12البابر ءآخرءن ،...مرجال سابال  ،ص .814
( )13حمايى  ،سعدءن ءآخرءن  ،...ضايا إا الية فم الف ر العربم المعاصر  ،بيرء  ،مركز ي اسا الوحددة العربيدة
 ،الطاعة اسءل  ، 8449 ،ص . 91
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كما أن ءحعها اال تصاي ءالعالمم أيضا و يزياي سو وذ يوما و بعد يو  ،لللت فإن لا ال ظا البديد الماص بالتدءيق
ل تصاي العالمم أيى ال

نتائت سيئة لهلد الدءل ال امية ءم ها الدءل العربية ،ءذلت بساخ رايعة الع ة

ءاستمرا ا ء م الع ة بين الدءل ذا ال ظا الرأسمالم ءالدءل اسخرى ،فتلت م ع ة الهيم ة ءال ت افؤ ء م
الع ا التم يبر إعاية إنتاجها بش ق مستمر حمن سياسا االنفتاح ءالت يج معها ءفم حوئها ءذلت من خ ل
سياسا م ظمة التبا ة العالمية ءالا ت الدءلم ءص دءا ال قد الدءلم ء يئاتهما المتعدية.
إن لا ما يُ حظ فم نظا التدءيق الماص بال ظا اال تصاي العالمم ءتوحيدد بين الدءل ءفقا و لل ظا العالمم
البديد الل يقو عل الهيم ة الثقافية ءإيباي نظا السيطرة ذا القطخ الواحد التم تُ اي الدءل ال ربية ءالواليا
المتلدة االمري ية إل إيباية ءالعمق عل توحيد العالم من اجق لا ال ظا ءما يشهدد العالم من ثو ة كايرة فم
ءالتقد فم الت ولوجيا ،إال أن ذلت يؤي إل مصللة الدءل ال ربية فقط التم تسع لتلقيال لا الهد

االتصاال

فم ممتلج م ارال ءيءل العالم .ءال بد من اللكر ا أن ذلت التطايال الماص بهلا ال ظا سيؤي إل ت ريس التاعية
من الدءل العربية إل الدءل ال ربية فم كثير من البوانخ اال تصايية ءالرفا ية ءمباال
ال را.

اإلنتاج ءاالستيراي من

()14

كما أنه ءنتيبة لألءحاع اال تصايية الرا ة ءفم ظق ظا رة التدءيق اال تصاي
التطو ا

اللاصق ءفم ظق لد

السريعة ءالمت حقة مال بعضها الاعح ءفم ظق ال ظا العالمم البديد القائم عل السيطرة من جانخ

ءاحد،
ءالهيم ة الثقافية من اق ال را ءنتيبة لتعاظم لا ال ظا فم التدءيق لمباال

التبا ة ءالتص يال ءالمال

ءالت ولوجيا ءالتسويال ءالتقد العلمم… ،ءفم ظق لا التعاظم ال اير اللاصق تعاظمت المش
ال ايرة التم ت ؤي
ءاست زا

ءاسخطا

إل ءجوي خطر عل ممتلج الالدان فم لا العالم مثق أخطا تلوخ الايئة ءالتسليو ال وء

موا ي الطايعة مثق الاترءل ءخاصةو است به من الدءل العربية المليبية.

إن لا التهثير لظا رة التدءيق أصاو يؤي ب تائت سلاية عل ممتلج يءل العالم،
لللت فإن ال دءل ال ارى الرأسمالية الص اعية لم تستطال فم ظق لد التهثيرا

العالمية مهما كار اهنها ء وتها فم

ممتلج البوانخ ف لم تستطيال سم سياستها اال تصايية الماصة فيها بمعزل عن المت يرا العالمية ءيءن أن تعر
الايئة السياسية فم العالم ءمدى د تها عل التهثير فم تلت السياسة عل الايئة الماصة بالدءل التم ترى فيها
مصللة ا تصايية لها فم ياخلها ،من ا تري ظا رة التفر ة بين القوة ءاتباد التهثر ءالتهثير فم ال ظا اال تصاي
العالمم ءالدءلم بلسخ المو ال الل تلتله تلت الدءل ال ربية ءممتلج الدءل اسخرى ،فالدءل ال ربية القائمة عل
ال ظا الرأسمالم ءخاصة الواليا المتلدة االمري ية ي ون لها يء كاير فم التهثر ءالتهثير عل

ير ا ،حيال أنها

تؤثر ءتتهثر فم الو ت ذاته بهبعاي اال تصاي فم العالم بساخ ع ة الت افؤ ال سام بين بعضها الاعح (أ بين الدءل
اسج اية نفسها ءفيما بي ها) ءي ون ذلت بساخ استق لها من اال تصاي ءءجوي ثرءة كايرة فيها إال أنها تلرص عل
إيباي أس المال ال اير فيها سنها تقو عل ذلت ال ظا ،
( )14زكم  ،مز  ،ظا رة التدءيق فدم اال تصداي العدالمم  ،...ال ويدت  :المعهدد العربدم للتمطديط ي  ،ر  ، 8441 ،ص
ص  81ء. 89
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أما فيما يم

الدءل ال امية فإن ءحعها يمتلج تماما و عن ءحال الدءل ال ربية حيال أنها تتهثر بهبعاي اال تصاي

العالمم ءال ي ون لها القد ة عل التهثير فيه إال إذا حصق فيها تضامن ءتوحيد مال بعضها الاعح ء م حالة
تضام ها ءتوحد صفوفها كما كان عليه اللال أيا ز وة م ظمة االءبت ء لد م إحدى السما

البو رية للالة

()15

التاعية التم ت مرر فيها الدءل العربية مال اال تصاي العالمم.

كما ءتاين من نتائت ي اسة لـ ي .جو ج ر أن ال ثير من الدءل ال ربية ءخاصة الواليا المتلدة اسمري ية ما
زالت حت اآلن ءمن ناحيتها الماصة ت ظر إل معظم الدءل العربية كهنها أسواا استه كية تقو عل استه أ
الم تبا الص اعية اسج اية فيها.

()16

إن التقد ال ربم عل العالم العربم فم مباال

ممتلفة مثق التقد فم العلم ءالص اعة ءالت ولوجيا امذ ال

يم ن إن ا د ءمن لا اسساس تهتم الهيم ة عل العرا .كما أن الدءل ال ربية ت ظر إل الدءل العربية كممزءن
للموا ي اسءلية (المواي الما ) ءأسواا لترءيت السلال االسته كية الم تبة فم الدءل ال ربية (كما تاين ذلت من نتائت
ي اسة ي .ر فم السابال ) إذ توصج لد ال ظرة من ال را إل العرا بهنها نظرة استع ذ من جانخ ال را بساخ
عد المساءاة بين الطرفين .كما انهم ي ظرءن إل العرا بهكثر من ذلت فالشعوا اسج اية بالتلديد ت ظر إل العرا
بهنهم اعوا متملفة حيال توصج لد ال ظرة فم ال را بهنها نظرة تعصخ.

()17

إن ذلت التقد العلمم الل حصق ءحركة الت يير التم أعقات ذلت فم ممتلج مباال
فم ال واحم المعيشية للعرا اعوبا و ءح وما

اللياة لها تهثير عل الت ير

ءخاصةو بهن الدءل العربية تُص ج من المبتمعا

متقدمة ت ولوجيا و ،حيال كان لها التهثير ال اير من تلت التلوال

فم المباال

ال امية ءال ير

اال تصايية ءاالجتماعية ءأن التقاق

السريال لتلت التلوال العربية من جانخ المبتمعا ال ربية ءالتقليد اسعم الموجوي فم ياخلها م ل م تصج القرن
الماحم ءفم مطلال لا القرن يُارز مدى يم ة ال ظم ال ربية ءخاصة يم ة الواليا المتلدة اسمري ية ،سن التقليد
فم ا ت اذ الوسائق ال ُمتقدمة ت ولوجيا و مثق ءسائق االتصال ءال مايوتر المتقد ءاآلال
ءءسائق ال قق الماصة ياين مدى حاجة الدءل العربية ءاعوبها للص اعا

اسخرى مثق ال ماليا

اسج اية ءعد د تهم عل االست اذ

ع ها.
إن ذلت يُبسد الت ل ق ال ربم فم ياخق الا ي العربية فم مباال

ممتلفة فال را يصد ءن للعرا المواي

ال ُمص عة ءفم نفس الو ت لم يعلمونهم التص يال حت يظلوا م ءا تصاي م تابعين ل تصاي ال ربم ءفم حاجة يائمة
إليه .حيال أن ذلت يع م ءبدءن ات يُلكر التبسيد االستعما

ال ربم للا ي العربية بش ق جديد ء ير مااار مثلما

حصق فم الماحم ،ءإن ذلت التدخق ءاالستعما البديد أيضا و سو

يؤي إل عد حصول ا تطو ا تصاي

فم الا ي العربية خ ل لا القرن مثلما لم يلصق أ تطو ا تصاي فم القرن الماحم،

( )15زكم  ،مز  ،مرجال سابال  ،ص . 91
( )16ددر  ،جدددو ج  ،الع ددا اال تصدددايية ءالماليددة العربيدددة – اسء ءبيددة  ،بيدددرء  :مركددز الد اسدددا االسدددتراتيبية
ءالالوخ ءالتوثيال  ،الطاعة اسءل  ، 8449 ،ص . 818
( )17حمايى  ،سعدءن ءآخرءن  ، ...مرجال سابال  ،ص . 92
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ءذلت بساخ حرص ال را ءخاصةو الواليا المتلدة اسمري ية عل الاقاذ فم التدخق فم الم طقة العربية حت ءإن
حصق بعح الت يير فم الع ا

القائمة فم الم طقة مثق ع ا

الس

بين العرا ءإسرائيق (سو

يتم توحيو

لا الموحوع الحقا).
كما أن ال را بلرصه عل بقاذ ذلت التدخق فم الدءل العربية بما يُشيعه من ف رة تطايال ال ظا العالمم البديد
الل يقو عل السوا اللرة ءال ظا الرأسمالم ءفقا و إليباي ف رة اللرية ءالعدالة بش لها الل يرح ع ة ال را
سيظق يعمق حم ه فم المستقاق .كما أن الدءل ال ربية تعمق عل استمدا مفا يم ممتلفة أخرى مثق مفهو تلديال
الا ي العربية ءل ها تسع من ذلت المفهو إل تطايقه عل
مباال

اللياة الممتلفة فم الدءل العربية مثق المباال

ير صو ته اللقيقية ،ءذلت إلحداخ الت يير فم

اال تصايية ،ءالثقافية ،ءاالجتماعية ،ء ير ا… ،ءتعمق

بللت عل تعميال لا المفهو إلحداخ الم فا ءالت يرا للساا مصللتها الماصة ،ءتعمق ذلت أيضا و عن رريال
ءسائلها الماصة باإلع

بها اله الممتلفة.

()18

ثالثاً :العوامل السياسية ودورها في التأثير على العالقة بين العرب والغرب:
إن العوامق السياسية تُعتادر مدن العوامدق الث ثدة المهمدة فدم إحدداخ الع دا بدين الدورن العربدم ءال درا ء دم
العوامق اال تصايية ،ءالثقافية ،ءالسياسية .كما أن العوامق السياسية تهتم ُم ملة لتلت العوامدق اسخدرى إليبداي ال دوع
المداص ءالمطلددوا فددم الع ددة (الشد ق المددراي مددن الع ددة مدن اددق الدددءل ال ربيددة) ءال بددد مددن ذكددر اددهن السياسددة
ال ربيددة ال ُمتاعددة ،حيددال كانددت حريصددة ءم ددل الماحددم علد خلددال جددو سياسددم فددم ممتلددج المبدداال  ،ءذلددت بسدداخ
مصللتها ءإلحفاذ الطدابال العداي علد تلدت الع دا  ،كمدا عملدت علد توحيدد العدالم للدتل م فيدة مدن خد ل نظدا
العولمة الل با يعمق عل توحيد جميال الدءل العربية ءاسج اية ،ءل دن ذلدت ال ظدا يُشد ق أخطدا كايدرة ءفدال لمدا
يهتم به من أساليخ ممتلفة م ها ثو ة المعلوما ءاللرية ءالتاايل لل ماذج الممتلفة فم كق البوانخ،
ءفم الوا ال إن ذلدت يُشد ق خطدراو كايدراو علد خصوصديا الثقافدة فدم المبتمعدا الممتلفدة خاصدةو المبتمعدا فدم
الدءل ال امية ءم ها الدءل العربيدة ،سن دلد اسسداليخ اللديثدة المايعدة تدؤي إلد الت عدخ بدالعقول ءفدرل الدو م
عل ال اس ،بليال ترى لد الشعوا فم الدءل ال امية بهن ثقافتهدا ء يمهدا ءمعايير دا الماصدة بهدا دد أصدالت باليدة
ءال فائدة م ها أما الفا ا ال اير الموجوي فم ال ُسلم الماص بالر م ،ءالتقدد  ،ءالتطدو  ،الموجدوي فدم الددءل ال ربيدة
الممتلفة بل م العالم حاليا و ،لللت فإن مقولة (فوكا ياما) الزائفدة بدهن مدن نتدائت ال ظدا الرأسدمالم دو أنده يُشد ق نهايدة
لتا ي الف ر اإلنسانم ءالثقدافم بليدال أن دلا القدول ءجدد صددى ء ادول ع دد دلد الشدعوا ال اميدة للثقافدة ءالعدايا
ءالتقاليددد القايمددة نلو ددا بمددا تددهتم بده تلددت العددايا مددن أف ددا ءمعددايير جديدددد ربيددة ء رياددة عد هم ،لددللت فددإن تلددت
الشعوا ترى بهنه ال بد من إحداخ ت يير جل

فم ممتلج المباال ع د ا مثق الدءل ءالشعوا العربية.

()19

كما أنه ال بد من التوحيو لسياسة تلت الدءل اسج اية اسء ءبية ءالواليدا المتلددة اسمري يدة فدم تطايقهدا للددء
السياسم الهاي

إل التل م فم م طقة الشرا اسءسط ءخاصةو الدءل العربية اعوبا و ءح وما ،

( )18حمايى  ،سعدءن ءآخرءن  ، ...مرجال سابال  ،ص . 99
( )19السعدءن  ،حميد حمد  ،العولمة ء ضايانا  ،عمان  :يا ءائق لل شر  ،الطاعة اسءل  ، 8444 ،ص . 81
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لللت فإن نموذج ءالند ءبرتسون يوحو اللقخ التا يمية الممتلفة (من ال احية السياسية ءليست تا ي بلت) أ
كيفية ملاءلة ال را ءالواليا المتلدة االمري ية لتطايدال سياسدتها عادر الدزمن أء عادر التدا ي سن السياسدة أحياندا
تلتاج لو ت رويدق حتد يدتم تطايقهدا ءج دم ثما دا ءأن دلد اللقدخ التا يميدة التدم اسدتطاعت السياسدة اسء ءبيدة
ءخاصةو السياسة اسمري ية من توحيدد العدالم مدن خد ل ظدا رة أء تطايدال نظدا العولمدة كمدا تدراة دم ،فهدلد اللقدخ
التا يمية الممتلفة ءالمت حقة فم بعد ا الزم م ءالم انم م كما يلم:

()20

دلد اللقادة التا يميدة تهسديس ء يدا

 – 2مرحلة ما اق الفترة التم تساال م تصج القرن الثدامن عشدر :حيدال ادهد

المبتمعا القومية ءنلو ا ،كما أن لد الفترة تعمقت فيها اسف ا الممتلفة التم تم

الفري ءاإلنسانية جمعاذ عل

صعيد ءمستوى السلطة اللاكمة أء سلطة المبتمال.
 – 2مرحلة ال شوذ لهلد الظا رة ( الهيم ة) :حيال أن لد المرحلة اسدتمر م دل م تصدج القدرن الثدامن عشدر حتد
س ة  ، 8112حيال اهد

لد الفتدرة التا يميدة تلدول كايدر مدن ال احيدة السياسدية ،ء دلا التلدول ال ايدر ءالبداي فدم

ف رة الدءلة الموحدة أء المتبانسدة ءبدرز فدم دلد الفتدرة أيضدا مفهدو أكثدر تلديدداو ممدا سداال ءأكثدر مهمدا و لإلنسدانية
ءحاجا مبتمعاتها ءزاي االتفا ا الماصة بين يءل العالم (االتفا ا الدءليدة) بدين الددءل الممتلفدة ءبددأ اال تمدا
بموحوع القومية ءالعالمية ءع د ذلت بدأ ال شار السياسم يتمل ا

و م ظما و ،كما نشه المؤسسا الماصة بدالت ظيم

للع ا الممتلفة بين الدءل ءالمبتمعا .
 – 3مرحلة االنط ا :حيال أن لد الفترة تلت الفترة السابقة مااارةو إذ بدأ م ل س ة  8112حت العشري ا من
القرن الماحم (القرن العشرين) ءفم لد الفترة ظهر

مفا يم ءمت يرا

جديدة ءحديثة جاذ

نتيبة إلفرازا

اللرا العالمية اسءل ءما عقخ لد اللرا من ت يرا عل المستوى القومم ءالدءلم،
حيال أن لد المفا يم البديدة التم ظهر

مثق المبتمال القومم ،ءم ارال ال فوذ ،ءعد التدخق فم الشؤءن

الداخلية ،لم ت ن موجوية فم السابال .كما ظهر أيضا و فم لد الفترة مفا يم ممتلفة م ها ما يتعلال بالهويا القومية
ءالفريية ،كما تلال الم افسا فم لا ال ون مثق ت ظيم اسلعاا اسءلماية ( لا مثال عل ذلت) ءكما تم تطايال ف رة
الزمن العالمم.
 - 2مرحلة الصراع من أجق الهيم ة :حيال استمر

لد المرحلدة مدن عشدري ا القدرن العشدرين (القدرن الماحدم)

ءحت م تصج الستي ا من نفس القرن ءفم لد المرحلة بدأ الم فا المتااي ة ءاللرءا عل ممتلدج البواندخ
مددن جوانددخ ف ريددة ءسياسددية ءعس د رية حددول المفددا يم ءالمصددطللا الماصددة بعمليددة السدديطرة ءالتددم جدداذ فددم
المرحلة السابقة ءفم مرحلة االنط ا.
كما جاذ صراعا كثيرة فدم دلا ال دون حدول الصدو الممتلفدة للليداة ءأاد الها حيدال كدان التركيدز فدم مرحلدة
االنطد ا علد المواحدديال الماصدة باإلنسدان بسدداخ اللدرءا ال ايددرة ءالمددمرة لممتلدج البوانددخ ءالتدم اسددتمدمت
التقد العلمم ءالتق م لتلقيال أ دافها مثق إلقاذ الق ابق ال وءية عل مدن اليابان فم اللرا العالمية الثانية.
 – 5مرحلة عد اليقين :ء لد المرحلة اسخيرة فم لا التص يج ،حيال بدأ

لد المرحلة الهامة فم لا الموحوع

م ل مطلال الستي ا من القرن العشرين (القرن الماحم) ءاستمر حت نهايته،
( )20السعدءن  ،حميد حمد  ،مرجال سابال  ،ص . 12
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حيال أي إل اسزمة فم التسعي ا من نفس القرن .كما تم إيماج العالم الثالال ءخاصدة الددءل العربيدة فدم المبتمدال
العالمم ءتلدت طداذ ال ظدا العدالمم البديدد التدم تسدع الواليدا المتلددة االمري يدة ءال درا إلد اللصدول علد
مصاللها فم العالم عدن رريدال تطايدال دلا ال ظدا البديدد ،ءذلدت بعدد انتهداذ االسدتعما فدم الددءل العربيدة ءبعدد أن
أصاو ذلت الموحوع أ االستعما م تهيا و بشد ق كامدق مدال اعتدرا
أيض دا و تصدداعد ءبددرءز للددوعم عل د اخددت

العدالم اجمدال بدللت .كمدا حصدق فدم دلد الفتدرة

الوجددود لدده فددم ال ددون مددن خ د ل ال شددج ءاالر د ع عل د المشدداكق

ءال باحددا فددم المبتمعددا الممتلفددة ،ءال بددد مددن ال دلكر أن ددلد المرحلددة أيض دا و اددهد نهاي دةو لللددرا الاددا ية بددين
المعس رين الشر م متمث و باالتلاي السوفيتم ءالمعسد ر ال ربدم متمدث و بالواليدا المتلددة اسمري يدة ،حيدال أصداو
المعس ر ال ربم ءعل

أسه الواليا المتلدة االمري ية و الل ي فري بالعالم بعد انهيا المعس ر الشر م .

كمددا أن ال ظددا الدددءلم (العددالمم) البديددد أصدداو أكثددر تطايقدا و بسدداخ عددد القددد ة علد مواجهددة الواليددا المتلدددة
اسمري ية من أ رر

كان ءأيضا و اهد

لد المرحلة من التا ي زياية اال تما بالمبتمال المدنم العدالمم ءالتقدد

اللاصدق فدم يءل العدالم ءخاصدةو ال درا ءالواليددا المتلددة االمري يدة (يءل العدالم اسءل) ال ربيدة التصد يعية ذا
ال ظا الرأسمالم ،ءأصاو تقليد ممتلج الدءل لها فم اللصول عل ال ماليا م ها (كما تاين ذلت سابقا و فم ال دواحم
اال تصايية) مثق الدءل العربية ءملاءلتها فم اللصول عل تلت ال ماليا ظ ا و أنها تواكدخ التقدد ءاللضدا ة ءل دن
ذلت ليس صليلا و ،ءحدخ أيضا و تددعيم لل ظدا اإلع مدم فدم دلا ال دون ءذلدت فدم ظدق االسدتمدا اسحددخ للتق يدا
ءاالتصاال المتقدمة حديثا و.

الماصة بالتوصيق ءاالنتشا لوسائق اإلع
كما أن الواليا

()21

المتلدة االمري ية تُلاءل من خ ل نظا العولمة إل

السعم ل شر ءتعميم القيم ءالثقافة

اسمري ية ءجعلها ثقافة عالمية ،حيال تعمق ذلت عن رريال نشر ا السريال ءالمتزايد ل ُمعطيا

الصو

ءالصو ة

عار أحدخ الوسائق اإلع مية المقرءذة ،ءالمسموعة ،ءالمرئية،
ءمااار ءال تقتصر ملاءال

ءالتم اصالت تصق إل كق بيت فم العالم بش ق سريال ءفو

اسمركة عل

مضامين الرسائق اإلع مية الدائمة التدفال بق ان سياسة االمركة تتعدا ا إل التاشير ءنشر ذلت فم ممتلج يءل
العالم بانتصا القيم التم تدعيها الواليا المتلدة االمري ية بطرا ءأا ال مطابقة لطايعة اللياة اسمري ية الماصة
بداخلها ،ءلللت فإنها تادأ بهساليخ السلوأ ءالتقليد فم الم بس ءبعح مصطللا
تاشير ا باالنتصا لتلت القيم (الليارالية) عل

الل ة حت تستطيال الوصول إل

ير ا،

ءاللديال أيضا عن أن التا ي الماحم د ءل و مثلما تاين فم السابال فم ول (فوكا ياما) حت تتم ن الواليا
المتلدة االمري ية من العمق عل

انعدا التف ير ع د ال ثير من ال اس لما سو

لتايان أن العالم لم ي ير بعد ءءصق إل الطريال الصليو ءفقا و للعولمة

()22

ي ون فم المستقاق القريخ أء الاعيد

ءذلت بعد انتهاذ اللرا الاا ية.

كما أن نظا العولمة مثلما يعتقد الاعح يبعق من العالم يءلة ءاحدة تتمتال باسمن ءالرخاذ ءأن الوسائق
الت ولوجية المتمثلة بوسائق االتصاال

اللديثة مثق (اإلنترنت) ستبعق ال اس متساءيين ء رياين من بعضهم

الاعح .كما ترى بعح الدءل بضرء ة استقدا الت ولوجيا إل يءلها،
( )21السعدءن  ،حميد حمد  ،مرجال سابال  ،ص . 18
( )22أبو ح ءة  ،كريم ( ، )2228اآلثا الثقافية للعولمة حظوظ المصوصديا الثقافيدة فدم ب داذ عولمدة بديلدة  ،مبلدة
عالم الف ر  ،مبلد  24عدي ( ، )1ص . 811
352

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

ءاست اي إل تلت التصو ا

التم ساال اإلاا ة إليها فإن الدءل ال ربية ب ظامها البديد تعمق عل ءالية اإلنسان

العالمم ءموارن اإلنترنت التم تهتم حمن مبتمال موحد ،حيال ي ون لا المبتمال ير خاحال سية ل ة أء ومية أء
ثقافة معي ة… ،ءباإلحافة إل ذلت أيضا و فيوجد عولمة لألسواا ءالمدن ءكق اسماكن اسخرى سواذ كانت رياة أء
بعيدة ،فالعولمة تمرا اليو جد ان الهويا الم لقة ءتبعق اللديال عن اإلنسان العالمم أمر مم ا و.

()23

لهلا الموحوع يظهر له بهنه ال بد أيضا و من التطرا لمعرفة السما الرئيسية لل ظم الممتلفة من

إن المتفل

ا تصايية ،ءاجتماعية ،ءسياسية ،فم العالم المعاصر ءالقوى المؤثرة عليها لمعرفة مدى ء وع الورن العربم فم
المركز الل

يوجد فيه ،ءفم خضم لد الع ا

بي ه ءبين الدءل ال ربية ءخاصةو الواليا

المتلدة اسمري ية

فال ظا الرأسمالم الل يقو باسساس عل ال ُمل ية الماصة لوسائق اإلنتاج (ع س االاتراكية التم كانت تقو عل
ال ُمل ية العامة لوسائق اإلنتاج) ءأيضا و تقو الرأسمالية عل است ل العمق من العمال عن رريال بيال وة عملهم
للمال ين لرأس المال مقابق يفال أجر لهم ،ءال بد من اللكر

ا أن لا ال ظا الرأسمالم كان د ازي ر مال دء

الثو ة الص اعية بمراحلها الممتلفة اسءل ءالثانية مست داو فم ذلت عل القوانين الموجوية فم السوا ءاللاكمة فيه،
ء لا ال ظا يقو عل تبا ق اسح ا الماصة بالعدالة االجتماعية أء واعد اإلنصا
ءلللت فإن وانين السوا نفسها التم يعتمد عليها ال ظا الرأسمالم تقو عل

ءالتساء

للقوى العاملة،

اعدة إ مال الماايز الماصة بالت امق

ءالتضامن االجتماعم ءأيضا و تقو عل إ مال يء التقد االجتماعم فم مصطللاتها ،فالهد

الرئيسم من ال ظا

الرأسمالم يقو عل الربو أ تلقيال أكار د مم ن من جمال الثرءة به الطرا ،ءلللت فالمتل مون بهلا القانون
يعملون كق ا تمامهم عل التل م بالقوانين الماصة بالعرل ءالطلخ ،ءذلت لتسيير مصاللهم ،ءأخل ما يريدءن
بش ق سريال ءالتمل

من م تباتهم عن رريال خلال القاعدة التم تقو عل ترءيت تلت السلال الم تبة ءالمص عة من

ع د م لدءل ءمبتمعا أخرى،
ءكما يقول ي .عدنان الت ء عن تدخق ال ظا الرأسمالم فم الدءل عن رريال ال ظا البديد للعولمة الساعية إل
تطايقه ءأن المؤارا

تُشير إل ذلت الموحوع ،كما أن الم تساا

نواحيه تُص ج فم خانة الت ريخ ءاالختراا الثقافم.
كما أن الدءل ال ربية ءخاصة الواليا
المتلدة لت فيل

السياسية للتا ي العربم اللديال فم ممتلج

()24

المتلدة ا سمري ية تعمق عل تسمير را ا

مبلس اسمن ء يئة اسمم

اتها فم التدخق ءفم الهيم ة عل العالم ء يايته ءفقا و لمصللتها ء دفها ،حيال تقو الواليا

المتلدة اسمري ية عل فرل العقوبا

ءاالعتداذا

العس رية عل العديد من الدءل العربية مثق االعتداذ عل

العراا ءليايا ءالسويان ءالصومال ءإيران بلبة ملا بة اإل اا ءاللفاظ عل الس ،

()25

ءال بد من اللكر ا

أن ال ظم السياسية فم الدءل العربية اليو لم تهتم فم اسصق من سياسة القائمين العرا عليها ءإنما جاذ
الدءل الما جية (الدءل ال ربية) ءلم تهتم لد ال ظم تبسيداو لعملية من التطو التا يمم التم مر
العربية فم إرا اسمة العربية الواحدة ءإنما أتت لد ال ظم من ظرء

من

بها الشعوا

خا جية،

( )23أبو ح ءة  ،كريم ،مرجال سابال  ،ص . 811
( )24الت ء  ،عدنان (  ، )8441مبلة العمق العربية ، ...ص . 89
( )25أبو ح ءة  ،كريم ،مرجال سابال  ،ص . 811
353

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

حيال تُعتار لد ال ظم بعيدة عن المصائ

الور ية ءالقومية المو ءثة من التا ي اللضا

العربم ءاإلس مم

مما أيى نتيبة لللت إل انع اس تلت ال ظم عل الميثاا اسساسم فم تلت الدءل العربية الل يهتم كترجمة لتلت
ال صوص ءالمواي الدستو ية التابعة للدءل ال ربية االستعما ية التم امت بفرل الهيم ة عل الدءل العربية ،لللت
فإن لد ال ظم فم الدءل العربية تمر ءتعيش فم أزمة من حالة عد االستقرا السياسم ءمن نواحم أخرى أيضا و
نتيبةو لللت ….

()26

كما أن الدءل ال ربية كانت حريصة ءما زالت حت الو ت اللاحر تلرص عل السيطرة عل ممتلج الا ي
العربية من خ ل نظامها ءسياستها التم تقو عل الهيم ة عل تلت الا ي ءاستعما ا من جديد من خ ل ال زء
الثقافم (كما تاين سابقا ) ءالقائمة عل أساس الهيم ة الممفية له التم تقو باستادال عوارج الشعوا ءعقولهم حت
يظلوا موالين لل را ءيفضلونه عل ب ي م العربية ءخير يليق عل ذلت أن الدءل ال ربية ءخاصة الواليا
المتلدة اسمري ية لم ت ن تهتم بالماحم بالديمقرارية بش ق كاير ءذلت لعد

ؤيتها بهن ذلت ال ظا الديمقرارم

سيؤي إل اللفاظ عل مصاللها فم الم طقة الشرا أءسطية ءخاصة فم الدءل العربية ،أما فم الو ت اللالم
ءخاصةو بعد انهيا المعس ر الشر م (االتلاي السوفيتم) ءانتهاذ اللرا الاا ية حيال عملت الواليا
اسمري ية بعد ذلت اللدخ الل

ير العالم خصوصا و مال نهاية اللرا الاا ية بي ها ءبين االتلاي السوفيتم الل

استمر لفترة رويلة فم القرن الماحم (حوالم عشرا
المتلدة اسمري ية عل

المتلدة

العقوي) بعد ذلت عملت الدءل ال ربية ءخاصةو الواليا

ت يير فم نهبها السياسم حيال بدأ

الديمقرارم التم تراد م بش له المعرء
تطايال لا ال ظا الديمقرارم سيعمق عل

تركز بق ءعملت عل

ترسي ءفرل ال ظا

لديها عل ممتلج الدءل ءخاصةو الدءل العربية ،سنها أصالت ترى بهن
يا ال ظا العالمم البديد الل تهد

الواليا

المتلدة اسمري ية إل

يامة فم ممتلج يءل العالم خاصةو ءأن تركيز ا عل يءل العالم الثالال ءخصوصا و الدءل العربية سيبعلها ُمتل مة
بممتلج يءل العالم اسخرى.
إن مثق لا التلول اسمري م المتمثق باال تما ال اير بإيباي ال ظا الديمقرارم ءاللرص عل ذلت يرجال فم
ءا ال اسمر إل

الهيم ة الممتلفة البوانخ كما ءتركز الدءل ال ربية ءالواليا

اال تصايية (كما تاين ذلت سابقاو) التم أصالت الواليا

المتلدة االمري ية عل

الهيم ة

المتلدة اسمري ية تما سها ءال سيما بعد أن أصالت م

الدءلة ال ارى ءاس وى فم العالم ءال يوجد م افس لها بعد انهيا االتلاي السوفيتم.

()27

إن لد الهيم ة المت وعة فم صو ا ءالممتلفة فم أا الها ال بد من أن ي ون لها رابال ايديولوجم،
لللت فإن الديمقرارية التم تلاءل الواليا
ال اس لأليديولوجيا

التم تسع

المتلدة االمري ية تطايقها م الوجه اسكثر ءاسعمال فم القاول لدى

لفرحها كإنع اس للهيم ة اال تصايية ءالسياسية ،بمع

آخر أن الديمقرارية

الليارالية باتت تُش ق أحد ع اصر السياسة اسمري ية فم الما ج،

( )26الباسو  ،ناظم ( ، )2228ال ظم السياسية العربية
 21عدي( ، )219ص . 812
( )27فيددال  ،عددامر حسددن ( ، )2222الديمقراريددة اللياراليددة فددم مركاددا ءتوجهددا السياسددة الما جيددة اسمري يددة إزاذ
الورن العربم  ،مبلة المستقاق العربم  ،الس ة  ، 21عدي( ، )218ص . 891
ضايا االستمرا ءالت ييدر  ،مبلدة المسدتقاق العربدم  ،السد ة
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حيال يُفهم من ذلت أن العمق يقو باسساس عل خدمة مصالو الدءل ال ربية ءخاصةو الواليا

المتلدة اسمري ية،

كما تُعتار لد المصالو م التم تتل م فم الموا ج اتباد الديمقرارية سلاا و أء إيبابا و فم الدءل العربية ءالشرا
اسءسط عل حد سواذ.
كما أن تريي الواليا
سو

المتلدة اسمري ية فم اعتماي الديمقرارية فم الشرا اسءسط ءخاصةو فم الدءل العربية

يسير فم المستقاق الاعيد ءذلت للرص الواليا

ءالع ا
الع ا

مال إسرائيق ،ءأن الساخ الرئيسم لمو

المتلدة اسمري ية عل مصاللها اال تصايية فم ال فط
الواليا

المتلدة اسمري ية ءحرصها المستمر بإستمرا

القائمة مال يءل الم طقة و بساخ أنها لها تبربة ديمة مال إيران ،ءلهلا الساخ فإن الواليا

المتلدة

اسمري ية تسع إل إ امة ال ظا الديمقرارم كما تراد م فم م طقة الشرا اسءسط ءالدءل العربية خوفا و من أن
الل م ءتت ر التبربة السابقة مال إيران التم كان لها نتائت سيئة عل

يهتم اإلس ميين إل

الواليا

المتلدة

اسمري ية ،ءال بد ا من اللكر أن الواليا المتلدة اسمري ية ترى بضرء ة أن يسوي االستقرا  ،ءتعمق الواليا
المتلدة اسمري ية جا دةو عل عد إ امة ت ييرا

تُلكر بق ءتلرص أيضا و عل ذلت بش ق كاير ءتعمق أيضا و عل

ملاءلة إل اذ كق نظا ءكق عمق من اهنه أن يعمق ت ييرا فم م طقة الشرا اسءسط ءالدءل العربية (مثلما تطلخ
()28

من إسرائيق) ….

رابعا ً :السالم كعملية وكهدف الستمرار العالقة بين العرب والغرب:
إن الدءل ال ربية ءخاصة الواليا
ء م سياسة الس

المتلدة اسمري ية تلاءل فرل سياسة اسمر الوا ال عل الم طقة العربية

حسخ ؤيتها التم تسع إل ءحعها فم م طقة الشرا اسءسط ،ءذلت تمشيا و مال مصاللها فم

الم طقة الشرا أءسطية ءخصوصا و فم الدءل العربية من خ ل فرل عملية الس

بي ها ءبين إسرائيق الموالية

لل را ءللواليا المتلدة االمري ية بق أكثر من ذلت ،حيال أن إسرائيق تُعتار جز وذ من الدءل ال ربية ءبالتلديد
الواليا المتلدة االمري ية ،لللت فإن تلت الدءل تلرص عل ءجوي إسرائيق فم لد الم طقة ءاستمرا او لقوتها
ءامت كها سسللة الدما الشامق ءاحت لها لأل احم الفلسطي ية ء ير ا يءن أن تعمق أ امذ إلخراجها من تلت
الم طقة العربية تطايقا لقرا ا الشرعية الدءلية مثلما عملت ذلت فم اللرا المليبية الثانية،
ء د كان ع د تو يال اتفا ية الس

فم عا  8441بين العرا ءإسرائيق اوالو جماعياو ع د معظم الدءل ءعل

المستوى السياسم العالمم ءذلت سنهم يرءن أن تلت االتفا ية تقو عل إعطاذ الشعخ الفلسطي م كامق حقو ه
المهضومة من اق إسرائيق ،ءسن ذلت يضمن االعترا

بدءلة إسرائيق ء يامها بصو ة ءاحلة مال اعترا

العرا بها ءخاصة الفلسطي يين ،سن إسرائيق تُعطم اسجانخ ءخاصة الواليا
م طقة الشرا اسءسط ءخاصةو التدخق فم الا ي العربية نظراو لوجوي ع ا الس

المتلدة االمري ية حال التدخق فم
بي هم ءبين إسرائيق ءنظراو سن

إسرائيق جز وذ من الواليا المتلدة االمري ية (كما تاين سابقا و) ءبالتلديد الدءل المليطة فم الم طقة ءالقرياة م ها،
ءذلت نظراو لمصالو الواليا

المتلدة اسمري ية ءال را فم تلت الم طقة ءبساخ ءجوي الثرءة ال فطية فيها

ءحرص ال را عل السيطرة ءالتل م فم تلت الم طقة سياسيا و ءا تصاييا و ءثقافيا و،
()28

فيال  ،عامر حسن ،مرجال سابال ،ص ص  891ء. 891
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سيرى بهنها لم ت ن عايلة ءأنها ائمة عل

إال أن المتمعن فم تلت االتفا يا

ضم ال ثير من حقوا الشعخ

الفلسطي م مثق حال ال جئين الفلسطي يين ء يرد ءأن تلت االتفا ية كما يقول ي .سمير أمين  ،أنها فم ءا ال اسمر
سبلت تلت االتفا ية انتصا او إسرائيليا و كام و ء زيمة ال تقق خطو ة للمعس ر الفلسطي م العربم ء م زيمة
اناسطت عل مراحق متتالية بدأ بهزيمة عا  8491ءحت

زيمة عا . 8411

()29

إن الفهم الصليو لما تم ذكرد من اق ي .سمير أمين يُفهم من خ له عل أن الع ة بين العرا ءال را م
ع ة ير مت افئة ءع ة ائمة عل

زيمة العرا أما اسجانخ ،ءذلت نظراو لما جاذ بعد حرا المليت الثانية

ءالثالثة من تدخق كاير فم الم طقة العربية ،ء ال يزال لا التدخق حت اآلن ءسيظق فم المستقاق إذا لم يلصق
ت يير جل

فم الم طقة العربية نابعا و من اساسها ءمصاللها.

كما أن لد الع ة بين العرا ءال را تُوصج بإنها ع ة اراكه عرجاذ ال تقو عل أسس صليلة ءمتي ة،
حيال تلاءل الدءل اسج اية إحفاذ الهيم ة الممفية عل الا ي العربية من خ ل يا ال ظا العالمم البديد (كما تاين
ذلت من خ ل العوامق السياسية) فم م طقة الشرا اسءسط ءالا ي العربية ءفم العالم أجمال ءمن خ ل إح ل
الثقافة ال ربية ء زء ا ثقافيا و للا ي العربية لتبعق س ان الدءل العربية يتقالون تلت الثقافة البديدة ءفقا و لهيم ة
اسجانخ عليهم.
كما أ ن الساخ الرئيسم الل ساعد ال را ءالواليا
ير ا و حعج تلت الل وما

المتلدة اسمري ية عل التدخق فم الم طقة العربية يءن

العربية من عدة نواحم .كما أن إنتهاذ اللرا الاا ية بين المعس رين الشر م

ءال ربم أيضا و ءخاصةو بعد انهيا االتلاي السوفيتم عمق ذلت عل إعطاذ فرصة وية أما اسجانخ بالتدخق فم
الشؤءن الداخلية للا ي العربية.
كما تسع الواليا

المتلدة اسمري ية إل التدخق عالميا و فم حق المشاكق الموجوية فم أ م طقة كانت مثق

يو وس فيا ءال ويت كما حدخ فم الماحم ،إال أن تدخلها لا لم ي ن بساخ حرصها عل إحقاا اللال ءإنما جاذ
بساخ توليها ل قيا ال ظا العالمم البديد الل

تسع إل إ امته ءفرل يم تها عل ممتلج م ارال العالم ءفقا و

لل ظا العالمم البديد التم تسع تلت الدءل لتلقيال رحها م ه ءال ُمتمثق فم السيطرة ال ربية ءاسمري ية عل
العالم ء يا نظامها الرأسمالم العالمم ءفقا و للقوانين اسمري ية الموجوية.
إن اتفاا الس

مال إسرائيق عمق عل اختراا لوا كافة أفراي المبتمال العربم ءخاصة المبتمال الفلسطي م

بممتلج ارائله من ناحية ،كما أنها أحدثت أ االتفا يا ت يرا

ائلة فم رايعة المبتمال العربم عامةو ،إذ حصق

بعد ذلت ال ثير من الع ا السلمية بين العديد من الدءل العربية ءإسرائيق ءما يع س ذلت فم ت يير لطايعة الع ة
بي هم بعد عدة عقوي خلت (حوالم أكثر من  92س ة من المقارعة ءاللرءا) ء لد الع ا

مال إسرائيق (بين

العرا ءإسرائيق) بطايعتها تعمق عل تهثير فم الع ا بين العرا ءال را بش ق عا ،
لللت فإن تو يال أ اتفا ا

مال إسرائيق سواذ كانت سياسية أء تبا ية أء ير ا… تؤثر فم تلديد ا ق ءرايعة

الع ة بين العرا ءال را كون إسرائيق موالية بق ءجز وذ من الدءل ال ربية.

( )29أمين  ،سمير  ،فم مواجهة أزمة عصرنا  ،بيدرء  ،مؤسسدة االنتشدا العربدم  ،الطاعدة اسءلد  ، 8441 ،ص ص
 299ء. 291
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إن ممتلج الدءل العربية تمتد إل تا ي رويق ءمتااين فم عقويد المتتالية عليها ،حيال أنه ال يوجد أمر جديد
فم تلت الدءل إال ءي ون له جلء عميقة فم التا ي الماحم الممتلج فم فتراته ،ءكما تاين سابقا و فإن ال ثير من
اإلا اال

ءالسياسا

الممتلفة التم تواجه الدءل العربية اليو ءخاصةو السياسا

اإل ليمية التم تعوي فم أصولها

إل الماحم ءخاصةو تهثر ا فم فترة االستعما ال ربم فم القرن التاسال عشر ءال صج اسءل من القرن العشرين،
ءال بد من إيضاح تلت الفترة التم جاذ

بعد حصول معظم الدءل العربية عل استق لها بعد زءال االستعما

اسج ام ع ها ،ل ن يظهر مما ساال بهن التدخ
استق لها السياسم ءعد

د تها عل اللصول عل االستق ل ال امق بها اله الممتلفة من ا تصايية ،ءثقافية،

ء يرد… ،حيال أن اإلارا
للتدخ

اسج اية بقيت سائدة حت

بعد حصول الدءل العربية عل

السياسم ءاال تصاي عل الموا ي القومية االستراتيبية ءاال تصايية بقم خاحال

اسج اية ءفم بعح اسحيان بطريقة ممفية تلت طاذ إ امة ع ا

اراكه تبا ية بين الدءل اسج اية

ءتلت الدءل العربية حديثة االستق ل بلبة مساعدتها عل ال هول با تصاي ا البديد ُممفية بللت الدءل ال ربية
لمصاللها الماصة فم الم طقة….

()30

"الفصل الرابع"
"حالة الوطن العربي اليوم والمؤثرات الخارجية علية"
إن االتصال ءالع ة بين العرا ءال را يعوي إل عصو

ديمة مضدت إال أن ذلدت االتصدال عداي ليدزياي فدم

العمال ُمتشعاا و فم ع اته ءذلت م ل أن حصق التطو الماص فم الوسائق الممتلفة مثدق ءسدائق ال قدق ءالمواصد
ءالتقد الت ولوجم ،ءأيضا و الت تهثيرا عل اللياة اليومية للشعوا العربية ،فمث و الل ة اإلنبليزية اآلن أصالت
م الل ة الرئيسة فم العالم ،كما أن ذلدت التدهثر بالثقافدة ال ربيدة يدهتم مدن التدهثر ال ُ لدم اللاصدق خاصدةو مدن خد ل
الع اصر التق ية ءاال تصايية ءالترءيلية ءالعلميدة الموجدوية اآلن… ،فهدلا الشدمذ معدرء
من ءسائق اإلع

ءلدم يعدد سدراو سن كثيدر

العربية ءالهيئا التعليمية تتلدخ عن تيا ا ال زء الثقافم اآلن من ال را ءتهثيرد خاصدة علد

جيق الشااا ءآ ائهم ،كما أن ذلت أيضا و يؤي إل تملج العدرا ءاالنهيدا بلضدا تهم بالمزيدد ممدا دو حاصدق….
()31

كما أن اتصال العرا بال را كان فم اتبا ا ممتلفة ءال بد من إبراز بعح السدلايا بسداخ ذلدت االتصدال
فم الماحم من حيال البوانخ فم االتبا ا السياسية،
حيددال أن مددن نتددائت اتصددال العددرا بددال را فددم الماحددم أن تع در

العددرا للركددا السياسددة الممتلفددة ءاسنظمددة

المت وعة الماصة بالل م فم الدءل اسج ايدة ءالعديدد مدن المادايز التدم كاندت تتا ا دا تلدت اللركدا ءتعدر

العدرا

أيضا و عل اسسس الممتلفة التم امت عليهدا اسنظمدة فدم الددءل العربيدة .كمدا كدان للعدرا فهدم خداص فدم ا تااسدهم
للعديددد مددن المفددا يم البديدددة ظ دا و مد هم أنهددا سددتبلخ الميددر ءالسددعاية إلد ب ي ددم مثددق مفددا يم اللريددة ءالديمقراريددة
ءالدستو  ،ءمفا يم أخرى مثق الور ية ءاسمة ءالورن،

( )30زح ن  ،أنطون ءآخرءن ،..العرا ءاليابان  ،عمان  ،م تدى الف ر العربم  ،ي.ر  ، 8442 ،ص . 881
()31حمايى  ،سعدءن ءآخرءن  ،...مرجال سابال ،ص . 91
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حيال كان للثدو ة الفرنسدية التدم امدت داأ العديدد مدن الشدعا ا الممتلفدة التدم أعل تهدا ءتا ا دا بعدح العدرا فدم
الاداية عن رريال معرفتها ءالسماع ع ها مثق مفا يم اللريدة ءالمسداءاة ءاإلخداذ ءل دن ال ثيدر مدن المف درين العدرا
أصابهم الل ول ءخياة اسمق لما جاذ به تلت الماايز من خراا ءخ فا ءجرائم ع د م.
إن حالة العداذ بين العرا ءخاصة م هت اإلس

()32

ءال را م معرءفة ع د الطدرفين ع دد العدرا ءع دد ال درا

ء و أمر ير ممفم ءل ن ا ق الع ة اليو الل يقو عل مصالو مثق مصللة الفئا اللاكمة فم الددءل العربيدة
ءمصللة الدءل ال ربية و الل يُاقم لد الع دة ائمدة ءمسدتمرة ،ءلدللت فدإن دلد الع دة سدتاق

ائمدة أيضدا و فدم

مطلال لا القرن (القرن اللاي ءالعشرين) ءما بعدد ءستظق ائمة عل مصللة ال درا ءسدياق العدداذ أيضدا و ائمدا و
ءمعرءفا و ع د جميال اسررا .
كما أن ال ظا العالمم البديد القائم عل تقسيم يءل العالم ال عددة أ سدا م هدا مدا يضدم الددءل المتقدمدة ءم هدا مدا
يضم الدءل المتوسطة فم معيشتها ءتقدمها ءم هدا الددءل المتملفدة أء يءل العدالم الثالدال (الددءل ال اميدة ءم هدا الددءل
العربية) أء الدءل الاطيئة فم ال مو عل اخت

أا اله اال تصاي ءالتق م ءاللضدا

دو ال ظدا الموجدوي حاليدا و.

كما ان الدءل ال ربية تُظهر نفسها عل أنها تُلاءل تقليق الفبوة بين تلت اس سا ءذلت عن رريال تدخلها بتلدت الددءل
الممتلفة اس ق م ها فم ال مو ءالتقد من خ ل ايعائها بهنها تُشر

يءليا و عليها ءذلت حتد يدتم اإلسدراع فدم اللركدة

ال امية فم تلت الدءل.
إن الفقر الموجوي فم تلت الدءل ءعد ءجدوي م دافس آخدر للواليدا المتلددة االمري يدة يبعلهدا بدللت تدتل م فدم
العالم لوحد ا ءتتل م فيه بها ال ءنواحم ممتلفة ،كما أن التدخق ال ربم ءاسمري دم الواسدال الدل جداذ تلدت مظلدة
ال ظا العالمم البديد فم ممتلج البوانخ السياسية ءالعس رية ءاال تصايية ءالثقافية سياق
اللكر أن للتا ي ال ربم االستعما

ائما… ،ءال بد ا مدن

للدءل العربية ءما جاذ به من ن اا ءأزما عل اعوا دلد الم طقدة خد ل

القرنين الماحيين (التاسال عشر ءالعشرين) ما زال مؤثراو ،ير أن ال را ال يلكر ذلت ءيتظدا ر بفضدله فدم إيخدال
العلم اللدديال ءالتق يدة ءالت ولوجيدا ءاآلال اللديثدة إلد تلدت الدا ي حتد تاقد تلدت الدا ي مسدتعمرة بطريقدة حديثدة
(استعما العقول /اإلماريالية) ءحت يُسيطر عل ثرءا تلت الا ي بش ق ُمتقاق لديها….

()33

إن من الواحو بهن استمدا الم ظو التا يمم يُعتار من اسمو الضرء ية لفهم لا الموحوع سن ذلت كان د
أُعتمد فم ممتلج الد اسا

ءسن معرفة الماحم يُساعد فم معرفة اللاحر ،ءأيضا و الن الثقافة فم مقدمة

المواحيال التم من خ لها يتاين التهثير عل سلوأ الاشر ءعاياتهم.

()34

كما أن دء القرن اللالم (القرن اللاي ءالعشرين) ءيخول العالم فم القرن البديد حيال أصاو العالم يمر
بمرحلة تلول ممتلفة عن الماحم فم عدة جوانخ سياسية ءاجتماعية ءا تصايية ،فهلا التلول يتمثق باإلنتقال إل
عصر العولمة الواحلة فم تطايقها ءفقا و للتطو العلمم ءالت ولوجم الموجوي فم العالم اليو بساخ التقد الل

( )32الملافظة  ،علم  ،االتبا ا الف رية ع د العرا  ،بيرء  :اس لية لل شر ءالتوزيال  ،الطاعة الرابعة  ، 8411 ،ص
. 41
( )33حمايى  ،سعدءن ءآخرءن  ،...مرجال سابال  ،ص . 94
( )34حمايى  ،سعدءن ءآخرءن  ،...مرجال سابال  ،ص . 18
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حصق فم ممتلج البوانخ م ل القرن الماحم من ءسائق إع

ءاتصال بش ق كاير يفوا كق العصو ءالقرءن

السابقة ءبش ق لم يساال له مثيق.
ءال بد من أن ي ون للم طقة العربية تهثيراو فم لا العصر اللديال ءالبديد فم تق ياته الممتلفة ،ءالدءل العربية
اليو كهنها تقج أما مفترا ررا مهم ،يُفهم من ذلت أنها تواجه تلديا
العالمية ءإنما من التلوال

أساسية كايرة ليس فقط من التلوال

عل المستوى اإل ليمم فم م طقة الشرا اسءسط مثق انتشا اسسللة ال وءية (ع د

إسرائيق) ءالتل م فم أسعا الاترءل من اق الشركا

اسج اية،

()35

لللت فإن الدءل ال ربية ءخاصة الواليا

المتلدة اسمري ية تعمق عل ءجوي حالة من عد االستقرا فم الم طقة (م طقة الشرا اسءسط) ء م المعرءفة
بلالة أل حرا ءأل سلم

ءخصوصا و ع د الدءل العربية ،ءذلت عن رريال جعق الدءل العربية مش ولة فم

ياخلها بالتسلو حد إسرائيق ،ء لا بدء د يعمق عل إعا ة الت مية ءتهجيلها بممتلج صو ا ءأا الها فم ياخق تلت
الدءل ءيعمق عل تعميال ع تها مال الدءل ال ربية ءالواليا
ءأيضا و تظق فم حاجة ماسة إل م تبا

المتلدة االمري ية ،سنها تقو بشراذ اسسللة م ها

تلت الدءل الممتلفة نظراو لعد حدءخ الت مية فيها بساخ ُحبتها بهنها

مش ولة فم استعداي يائم للمستقاق فم حرا مال إسرائيق ءنظراو النتهاذ الص حية لتلت التبهيزا

العس رية بعد

فترة معي ة ،لللت فيلز التبديد من تلت التبهيزا ءالمعدا الماصة بتسلو الدءلة حد الممارر الما جية المتمثلة
بال مطر اإلسرائيلم الدائم فم الم طقة الل
ءالواليا المتلدة اسمري ية عل استمرا
كما أن حالة الورن العربم اليو

يعمق عل

التهديد الدائم لتلت الدءل العربية فيها ءحرص ال را

لد اللالة ءءجوي ال يان اإلسرائيلم فم لخ لد الم طقة العربية.

م التم تبعق بق تُشبال الا ي اسج اية عل التدخق فيه ،حيال أنه يوجد العديد

من العوامق (اسسااا) التم تعمق عل إحعا

الورن العربم ءتعمق عل تبزئته أيضا و إل ب ي عربية ُم فصلة

عن بعضها الاعح أء اللرص عل مصللة كق بلد أء طر عربم عل حدا يءن اال تما بالمصالو القومية لألمة
العربية ك ق.
إن التربية ءالت مية تُعتاران ءجهان لعملة ءاحدة ءالع ة الموجوية بين اتين العملتين المترابطتين مال بعضهما
الاعح تُعتار ع ة ذا أ مية كايرة بال ساة ل ق مبتمال ءكق يءلة .كما ان التربية ءالت مية يعم ن ءيقر ان العمق
للت يير

فم إنباز بق ءازي ا العوامق الثقافية للمبتمال ك ق ،فالت مية فم لا الصدي مهخوذة من نفس المع
بممتلج البوانخ فم المبتمال من جوانخ اجتماعية ءا تصايية ءثقافية ءعلمية ،ءتعمق أيضا و عل
الت ولوجيا ءالتقد العلمم من ُمبمق تلت العمليا
مها ا

جديدة ءمعرفة جديدة ءت ظيما

جميعاو ،ءال بد من اللكر أن كق ت يير ي طو

جديدة كللت ءع ا

أن ت ون

عل اكتساا

مستبدة ءمشبعة عل العمق الصليو ءالسليم ،إذ

أن كق لد العمليا ت طو عل تربية ءتعليم بالمع يين الرسمم ءال ير سمم ءيقول ي .انطون زح ن بهن عرل
الطا ة الاشرية فم العالم العربم ال يزال سيي اال تاار بالطلخ ،فهما العرل فهو م رءس فم صميم ال ظا
التربو ءأما الطلخ فهو ي شه فم ينيا اال تصاي ،ءال ات بهن لد اال تاارا

الضعيفة بين االث ين د أي

إل

()36

حعج الفعالية اال تصايية عل الصعيدين االستاتي م (الثابت) ءالدي امي م (المتلرأ) عل حد سواذ….

( )35حسن  ،ميرزا ( ، )2222اسلفية البديدة التلديا ءاآلمال  ،مبلة العلو االجتماعية  ،مبلد  21عدي (  ، )2ص
.811
( )36زح ن  ،أنطون ءآخرءن ،..مرجال سابال  ،ص . 881
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إن العوامق المهمة فم تري الوا ال العربم كانت ءما زالت ت اال من البانخ (ال ربم) ءل ن اأ أسدااا ياخليدة
(فم الدءل العربية نفسها) ساعد عل

لا التري  ،لللت فالتري موجوية فم ياخق الوا ال للدءل العربية،

ء د ي ون اأ ُماال ة فم التركيز عل العوامق الما جية لتري الوا ال فم الدءل العربيدة ءتدرأ العوامدق الداخليدة
ال ُمسااة له ءالتم تُسا م فم ذلت التري ءل ن القول الصليو باإلحافة إل ذلت فإن التلديا المللية (الداخلية) ءإن
كانت امتداياو من الماحم (زمن االستعما ) ءل ها استمر ءتضدممت ياخدق الليداة العربيدة ءكدان ذلدت االسدتمرا
ءالتعتيم لللياة ال ُمظلمة و بفعق استراتيبية يءلية للمراكز الرأسمالية ف انت لد السياسة ال ربيدة ادررا و للتقدد ع دد
ال را عل حساا الدءل العربية ،فال ظا الدءلم الل أعقدخ اللدرا العالميدة الثانيدة ءمدا تد ذلدت مدن ت يدرا

دد

أبق علد تقسديم العمدق الرءحدم ءآلياتده التدم جعلدت التملدج ءالفقدر مدن نصديخ ادعوا آسديا ءأفريقيدا ء ير دا….
كشددرر لثددراذ الدددءل الرأسددمالية المتقدمددة ءاحددطراي تقدددمها يددر الملدددءي ءالتدددءيق الددل راددال الليدداة اال تصددايية
ءالثقافية م ل ءالية الرأسمالية لل ظا السياسم فم تلت الدءل ءالتم عملت عل زياية التملج فم الددءل ال اميدة (يءل
العالم الثالال) ءم ها الدءل العربية بق إن ال ظا الرأسمالم و الل عمق لا التص يج الدءلم من يءل العدالم اسءل
ءالثانم ءالثالال ،ءعمق عل التملج فم ممتلج ماايز اللياة فم يءل العالم الثالال ء كز بللت عل الم طقة الشرا
أءسطية ءبالتلديد عل الدا ي العربيدة ءعدزز مدن يدوي تاعيتهدا ا تصداييا و ءثقافيدا و ءسياسديا و لمراكدز الددءل ذا الد ظم
الرأسمالية ال ربية ،فه لا الزمت لد التاعية التملج ،فت ز التلر بالتقد  ،كمدا تعمدق الددءل ال ربيدة علد تزييدج
التقد فم تلت الدءل العربية بإنها تعمدق علد عدرل شدو حضدا ية تقتصدر علد االسدته أ مثدق اسدته أ السدلال
المايية أ تقليد الا ي العربية للس ان اسجانخ عن رريال اسسواا االسته كية ال ربية يءن أن ي ون للددءل العربيدة
()37

يخق فم ص ال تلت الم تبا ال ربية ،لللت فإن لا التقليد يعمق عل تعميال التاعية لل را بش ق أكار ءأءسال.

إن ال ظم السياسية ال ربية بطر ها االستعما ية البديدة ( اإلماريالية ) تعمق م ل عقد الستي ا من القرن الماحم
( القرن العشرين ) عل تقويح حركة التلدر الدور م العالميدة ءإنهداأ تلدت القدوى ،حيدال أن اسياة الرئيسدية التدم
تستمدمها فم ذلت م ال شر ءالترءيت سنمار االسته أ الممتلفة فم اال تصاي ءالثقافة ،ءأيضدا و مدن خد ل م تباتهدا
الثقافيددة التددم اددملت الاددرامت الف يددة ءاإلخاا يددة ءالدعائيددة ،ءأيضدا و تعمددق علد ذلددت عاددر ءسددائق االتصددال الممتلفددة
ءالمتطو ة ،ءلللت فإن تلت الدءل ال ربية فم سياستها االستعما ية تعمق عل إااعة لل مط الرأسمالم ءترءج له من
خ ل تلت القيم االسته كية ءمن لد القيم اسساليخ الممتلفة للمداع ءال دش حتد يدتم الوصدول إلد ال سدخ السدريال
حيال عملت تلت الثقافة اإلماريالية عل إ راذ اعوا العالم الثالال عل استه أ تلت السلال .
كمددا أن االسددته أ للم تبددا اسج ايددة خاص دةو م تباتهددا البديدددة يعمددق عل د حددعج االيخددا ءالتددراكم مددن أجددق
االستثما فم أءحاع مثق ءحال يءل العالم الثالال ءمثق الدءل العربية،
ءبللت فقد تطلخ االتباد االسته كم علد الالددان ال اميدة اسسداليخ الممتلفدة للت ميدة ءجعلدت علد اسدتمرا التاعيدة
اال تصايية ءالثقافية للدءل ال ربية ذا ال ظا الرأسمالم،

( )37مضية  ،ملمد السيد سعيد  ،ثقافت ا ءمهما المرحلة  ،القدس  :اتلاي ال تاا الفلسطي يين  ،الطاعة اسءلد ، 8441 ،
ص . 888
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ءأيضا و نتيبة لللت االسته أ فقد أيى إل ءجوي العبز فم الدءل ال امية ءعانت من ييون كايرة جعلتهدا دلد اللالدة
()38

تمضال للدءل ءالمؤسسا الرأسمالية ال ربية فم تلت الدءل اسج اية.
إن التشمي

الصليو للتلوال

العالمية يُظهر بهن المضمون الرئيسم لتلت التلوال

ي طو عل

د كاير

من العشوائية ءالفوح ،
لللت فليس من المم ن أن ي ون

فم لا العالم ءخصوصا و فم م طقة

اأ ت اؤ بالمستقاق لهلا ال ظا أء الس

الشرا اسءسط ءما يُرافال لد الم طقة من فوح فم ممتلج الع ا بين يءل الم طقة أنفسهم ءبين يءل الم طقة
العربية ءالدءل الاعيدة ع هم مثق الدءل ال رياة ءالواليا المتلدة اسمري ية.
كما أن لد الفوح التم تهتم نتيبة تفبر ال ثير من المشاكق التدم ال را دة لل ظدا المؤسدس ءالت ظيمدم المداص
فم تلت الع ا الدءلية فم الت لخ عليها ءتقديم المعالبة السريعة لها عن رريال م هبم سليم ،لدللت في دون انفد
لتلددت المشدداكق ءتضددممها ءتهديددد ا للس د

المقصددوي ءا ياو بش د ق ملتددو ،

()39

حت د ءان تددم ال ظددر إل د المسددتوى

الدءلم ءالعدالمم لل ظدا البديدد بشد له اللدالم السداعم لدللت الوجدوي لتلقيدال اسمدن ءالسد  ،إذ يظهدر بتلدت ال ظدرة
مظا ر كثيرة من الفوح فم الع ا ءخاصةو الع ا اال تصايية .
كما أن الدءل ال ربية ءخاصةو الواليا المتلدة اسمري ية تلرص عل م انة ال ظا العربم ءجعله مواليا و لها فم
سياا التلدوال الدءليدة القائمدة خاصدةو بعدد أزمدة الملديت ءحددءخ اللدرءا التدم توصدج بهنهدا حدرا عالميدة ثالثدة
(تلديداو حرا المليت الثانية ءالثالثة) نتيبة للتلوال التم صاحاتها فم م طقة الشرا اسءسط ك ق ،حيال أن الددءل
العربية فم الم طقة الشرا أءسطية تُعانم فدم اس لدخ مدن نتدائت الفبدوة بدين ظهدو الم ظومدة الدءليدة البديددة التدم
تتسدم بهيم دة الواليدا المتلددة اسمري يددة ءالددءل اسء ءبيدة ءحدعج عمليددة اإلنعداخ المؤسسدم الضدرء ية لاددرءز
ال ظا العالمم البديد ،ءسن الدءل العربية تُعانم أكثر من ير ا من الفوح فم الع ا اإل ليمية فيمدا بي هدا،

()40

لددللت فددإن ال ظددر اآلن مددن اددق الدددءل اسج ايددة ءالواليددا المتلدددة اسمري يددة ددو العمددق علد خلددال ع ددا جديدددة
ءأسواا ءنظم جديدة تقو عل إنعاخ ال ظا العربم ءالدءل العربية سن ال را ي ظر إلد أن إنعداخ الددءل العربيدة
يعمق عل السيطرة عل الفوح التم د تلصق فم م طقة الشرا االءسط ءتعمق بالتالم علد إعا دة مصدالله فدم
الم طقددة العربيددة ،حيددال عملددت الواليددا المتلدددة اسمري يددة ءالدددءل اسء ءبيددة مددن جاناهددا علد تلقيددال ءإيبدداي ددلا
ال ظا خ ل الفترة ما بين (س ة  8411ءس ة  ) 8444أ فم العقد اسخير من القرن الماحم ،لدللت فعملدت الددءل
اسء ءبية ءالواليا المتلدة االمري يدة علد الدتل م فدم م طقدة الشدرا اسءسدط خد ل حدرا الملديت الثانيدة ءالثالدة
حت تظق السيطرة عل تلت الم طقة لل را ءالواليا المتلدة اسمري يدة سن الدورن العربدم يُعتادر بال سداة لل درا
ءللواليا المتلدة االمري ية من الم ارال الهامة ءاالستراتيبية نظراو للمصالو ال ربية ءاسمري ية فيه ،حيال أن ذلت
يع ددم أن تلددت الدددءل العربيددة سددتاق تلددت

ابددة الواليددا المتلدددة اسمري يددة الماااددرة لفتددرة رويلددة ءأن الواليددا

( )38مضية  ،ملمد السيد سعيد  ،مرجال سابال  ،ص . 1
( )39سعيد  ،ملمد  ،مستقاق ال ظا العربم بعد أزمة المليت  ،ال ويت  :المبلس الدور م للثقافدة ءالف دون ءاآلياا  ،ي.ر ،
 ، 8442ص . 292
( )40سعيد  ،ملمد  ،مرجال سابال  ،ص . 299
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المتلدددة اسمري يددة تلددرص علد مقاءمددة أ مددن الدددءل التددم سدتُلاءل زعزعددة اسمددن فيهددا (اسمددن حسددخ المفهددو
اسمري م) فم تلت الم طقة سن من اهن ذلت العمق ما يتعا ل مال المصالو اسمري ية فم لد الم طقة.
كما أن
ءحت اسيد

()41

الت ال ثير من العوامق الماصة بالا ي العربية تبعق بق ءتشبال برة ال فاذا

العلمية إل الما ج

العاملة تُهاجر من العديد من الا ي العربية إل الما ج ،ءذلت بساخ ال ق

فم الت مية فم الا ي

العربية،
حيال أن الطا ة الاشرية ي ون لها يء ا فم عمليا

أ

يءلة ءأ بلد ءعل العمو فإن ما يوصج بال فاذا

العلمية يشمق العلماذ ءالمه دسين ءالز اعيين ءاسرااذ ءالمعلمين ءالمد اذ ذء

المارة ءالصلفيين ء جال

اسعمال …ال .
إن العديد من لد ال فاذا

يتم تصدير ا إل الما ج عن رريال يامهم بالهبرة من ب ي م العربية إل الا ي

اسج اية بساخ توفر اسعمال فيها ،كما أن رايعة ال شارا

اال تصايية فم المبتمعا

المتقدمة تعمق عل تشبيال

الهبرة لتلت ال فاذا العلمية من العرا ،ء اأ ال ثير اآلن من لد ال فاذا يعيشون ءيعملون فم العديد من الا ي
ال ربية ءالواليا

المتلدة االمري ية ،بليال يتم است ل الثرءة العلمية ءالمارة العملية ع د م لصالو تلت الدءل

اسج اية ،فالهبرة كانت موجوية من القد ءم ل زمن رويق ءل ن اآلن ءخاصةو فم القرن الماحم (القرن العشرين)
ءفم مطلال لا القرن (القرن اللاي ءالعشرين) أصالت ظا رة الهبرة ءخاصةو لل فاذا
كايرة ءممفية للا ي المصد ة لتلت ال فاذا

العلمية تُش ق ظا رة

من ب ي ا إل الا ي اسج اية ،سن برة تلت ال فاذا

العلمية يع م

خسا ة للا ي العربية بساخ فقدانها ءخسا تها لتلت ال فاذا العلمية الممتازة ،ءال بد من اللديال عن أسااا الهبرة
لد ،فه اأ العديد من اسسااا ءا لعوامق المتااي ة التم تعمق عل زياية ظا رة الهبرة إل الما ج ء اأ أسااا
ياخلية ءخا جية من أ مها )42( ،الالال عن مصاي ءموا ي ا تصايية ءأعمال ممتلفة ءمال تقد المبتمعا
الالال عن الايئة االجتماعية الم اساة أيضا و من أ م اللوافز المشبعة للهبرة للء ال فاذا
لم تلظ بهلا الش ق ال اير إال بعد مبمذ عصر الثو ة العلمية ءالت ولوجية ،حيال با

كان

العلمية الممتلفة ءالتم
العالم ءال

فيه ثرءة ال

يم ن التفريط بها ءال بدء ا فم عملية الت مية ،فعل سايق المثال ألمانيا ءاليابان لعات القوى التق ية ءالعلمية فيهما
يء او اما و ف م ب اذ ءتطوير اتين الدءلتين ءاللتين تتصد ان اآلن الدءل المتقدمة فم مبال الثو ة العلمية ءالتق ية،
ءالتقد اال تصاي فم ممتلج الم تبا

الممتلفة ءخاصةو الم تبا

ءاآلال

الت ولوجية الصعاة فم ص عها ،ءمال

ذلت فعملية نزءح ء برة ال فاذا

العلمية العربية للما ج من اسمو ءالقضايا الم ايرة لما يلدخ فم الدءل التم

ءءصلت س ص ي جا

المتواجدة فيها ءلم

صعد

التقد ءاالزي ا ءالتم اعتمد

فم ذلت عل تلت ال فاذا

تصد ا للما ج  .لللت ف بد من إعطاذ لد الظا رة حقها فم اال تما فم ي اسا
المهمة خاصةو عل سياسة ءمستقاق الا ي العربية ك ق.

أخرى سنها من الظوا ر

()43

( )41سعيد  ،ملمد  ،مرجال سابال  ،ص . 299
االجتماعية  .القدس :جمعية الد اسا العربية  ،الطاعدة اسءلد  ، 8419 ،ص
( )42عيوخ  ،ذياا  ،مدخق إل المش
ص  821ء. 824
( )43زح ن  ،أنطون ءآخرءن ،..مرجال سابال  ،ص . 821
362

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

إن برة العقول أء نزيج ال فاذا

العلمية العليا يُعتار من التلديا

التم تبابه إا الية التقد فم الالدان ال امية

العربية ءتتبسد لد الظا رة فيما تمثله من تلد خطير لمطلخ ال مو ءالتقد فم تلت الالدان ال امية ءالتم تُعانم
أكثر من ير ا من لا ال زيج ال اير للهبرة إل الما ج ،ءال بد من إلقاذ الضوذ عل رايعة المو ج الت ا ضم
للع ة بين مش لة برة العقول ءبين مطلخ ال مو ءالتقد  ،حيال أنه ءبدءن أ ات فإن الع صر الاشر المؤ ق
ف يا و ءمه يا و يُش ق بوجه عا مدخ و أساسيا و ال

ع ه فم العملية اإلنتاجية اللديثة ،ءإذا كان فم اإلم ان

االستعاحة عن الع صر الاشر فم مبال ملدءي فم العملية اإلنتاجية فإن ما يتعين تقديرد و أن الطا ة اإلنتاجية
تتلدي فم ال هاية بمبموع الع اصر ال مية ءال وعية،
ءلما كانت الت مية فم المبتمال م العملية التم يُلاءل من خ لها المبتمال مواجهة مش ته ءتلقيال رموحا
أفرايد فإنها بللت تعتمد عل ال فاذا

العلمية ءاللين يقومون فم العمليا

اال تصايية ءاإلنتاجية ءالت موية فم

المبتمال بممتلج اسا ال ءاسعمال )44(.فإذا حاءلت الدءل ال امية بممتلج فئاتها أن تضال استراتيبيا
الموجه إل التصدير كهد

للتص يال

لفت الع ة ال ير مت افئة بي ها ءبين الدءل ال ربية فإن لا العمق يتطلخ من تلت الدءل

ء م الدءل العربية استقرا او سياسيا و ءا تصايياو ،لللت فإن جو ر لد الدعوة ءاللبة المتفائلة إذا أم ن تطايقها عل
يءل العالم الثالال ءم ها الدءل العربية فإن ذلت يتطلخ تا م استراتيبيا

موجهه إل السوا فم نواحم ا تصايية

يءلية مفتوحة ،ء لا من الصعخ تطايقه بال ساة للدءل العربية سن الدءل ال ربية تلرص عل حاط تلت الدءل
ءالسيطرة عليها ءجعلها فم ياخق الدائرة المسيطرة عليها تلت الدءل اسج اية ،لللت ف تستطيال الدءل العربية
المرءج من ءحعها الرا ن ءاالنفتاح عل العالم الما جم لفترة صيرة ءإنما ذلت ي ون مم ا و بش ق تد يبم
خاصةو ءأن ال ظا العالمم البديد ءالعولمة البديدة أخل
مصالو كق من يلاءل التمري عليها فم ا

فم التسا ع لتطايال ذلت عل معظم يءل العالم ءحرا

يءلة فم العالم،

()45

نا يت عن الم افسا

اال تصايية القوية للدءل

ال ربية فم العالم ،لللت فيُفهم من لا الوا ال بإ ن ذلت المرءج من العزلة ع د الدءل العربية ءاالنفتاح اللر يءن
تدخق أج ام يلتاج لو ت رويق من العمق الباي لتلقيال االستق ل التد يبم ءعد التل م بها من اق الدءل ال ربية.
إن الصراع اال تصاي اليو كما ءحله السيد يسين يدء فم لا الو ت بين من يريد حرية السوا المطلقة ب ق ما
يعمق ذلت عل الت يير فم ال تائت السياسية ءاال تصايية ءاالجتماعية ،ءمن يريد يم ة الدءلة اال تصايية ،ءإن تلت
الهيم ة تهتم عن رريال الدءل اال تصايية الرأسمالية ال ربية ،ءيتمثق ذلت فم االستعما البديد بممتلج أا اله عن
رريال ال زء الثقافم ءال زء اال تصاي ءعن رريال الم تبا الت ولوجية المتقدمة.

()46

االجتماعية  ،م شو ا جامعة الفاتو  ،ي.ر  ، 8412ص .119
( )44اللوا  ،علم  ،مدخق لد اسة المش
( )45بددول يرسددت  ،ءجرا ددا توماسددون  ،مسددائلة العولمددة … ،ترجمددة إبددرا يم فتلددم  ،الهيئددة العامددة لشددؤءن المطددابال
اسميرية  ،الطاعة اسءل  ، 8444ص . 899
( )46يسين  ،السيد  ،العالمية ءالعولمة  ،القا رة  :يا نهضة مصر للطااعة ءال شر ءالتوزيال  ،الطاعدة اسءلد ، 2222 ،
ص . 12
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كما بين ذلت ي .ج ل أمين فم ي استه ءالتم اءحو مدن خ لهدا بدإن معظدم الددءل العربيدة دد عاندت مدن سياسدية
الدءل ال ربية القائمة عل الت ريخ من اق الدءل ال ربية بعد انفتاحها عل تلت الدءل ءكانت لد العملية (الت ريخ)
مستمرة لفترة رويلة ءما زالت ء م ت ريخ للثقافة المتعلقة بالقيم ءالمعايير لدى تلت الدءل ءاعوبها،
ءلللت فإن عمليدة الت ريدخ اليدو

الزمدان ءنظدراو لطايعدة المصدالو

دم أخطدر مدن أ ء دت مضد نظدراو الخدت

اسج اية فم الم طقة العربية ءخوفها من يا نظا عربم يمالفها عل تهمين مصاللها فم الم طقة العربية ،لللت فإن
الدءل ال ربية اآلن حريصة أكثر من أ ء ت مض عل استمرا الع ة القائمة عل استعما العقدول عدن رريدال
الت ريخ ءال زء الثقافم الل يدؤي بالشدعوا ءالل ومدا العربيدة إلد

ادول تلدت التاعيدة يءن معدرفتهم بدللت ،فلقدد

جاذ المستثمر اسج ام إل الا ي العربية تلت يءافال اسدت ل المدواي المدا اسءليدة ءبيدال الم تبدا االسدته كية فدم
اسسواا العربية،
ء ا باالستثما ا الماصة به ءال زمة له لمدمة دلين الهددفين ءلدللت فقدد انلصدر نطداا ال دزء الثقدافم فدم دلين
اللدين فقط )47( .ءكما بين ي.أمين أن سياسة االنفتاح اال تصاي البديدد يقتدرن بلملدة جديددة بهدد

ت ريدخ المبتمدال

العربم ء لد اللملة تتميز بطابال أكثر ع فا و ءأءسال فم نطا ها من الل اهدته الا ي العربية فم الماحم.

()48

إن ف رة الرأسمالية فم الدءل ال ربية له أا االو خاصةو به ءب ق مرحلة من مراحله التم تعمق عل التطو فم
لا ال ظا العا (ال ظا الرأسمالم) الموجوي ءالمطاال فم الدءل ال ربية ،ءل ن عل الر م من خصوصية لد
اسا ال لل ظا الرأسمالم ال ربم فقد ظلت الدءل ال ربية تتمركز حول نواة ثابتة من المفا يم ءالطرا الممتلفة
ءالرئيسية فم تهثير ا عل العالم ءالدءل العربية ،لللت يدعو سمير أمين إل العمق عل كشج تلت ال واة الثابتة لهلا
ال ظا ءسا اله الممتلفة حت يتم ن الم تشج لها من معرفة الم زى اللقيقم لها بطريقة ملديد ففم لد الطريقة
يتس

له معرفة أن ي فرا بين ما و ثابت ءما و مت ير فم ذلت التطو الماص ب ظا تلت الدءل ال ربية ،ءكيفية

ملاءلتها است ل الدءل العربية من خ ل الع ة ال ير مت افئة بي ها ءبين الل وما

العربية ،ءيستطيال أيضا و

()49

معرفة اسف ا اسيديولوجية القائمة عليها تلت الدءل فم نظامها الرأسمالم اللالم.

إن الع ة القائمة حاليا و بين الدءل العربية ءالدءل ال ربية تُعتار ع دة تقدو علد ال ت دافؤ فدم مبداال ممتلفدة،
ء لا يع م أن انعدا القد ة المت افئة يتبه فدم ظدق حالدة التدري العربدم الرا دة حاليدا و نلدو مصدللة ال درا ءجعدق
ال را ءخاصة الواليا المتلدة االمري ية ءبقيايتها الموجهة لل را ك ق يعمق تلت المصللة لة ءإلسرائيق،
فهلا ما تهد

إليه الدءل ال ربية ء و تلويق ع ا الصراع العربم اإلسرائيلم إل ع ا رايعية ءمقاوله لددى

البميال اعوبا و ءح وما ءتلويق آليا الصراع إل آليا تطايال معهم.

()50

كما أن الت ال ثيدر مدن الددءل تُمدا س االزيءاجيدة فدم المعدايير ءذلدت لتلقيدال مصداللها الماصدة ءم تسدااتها،
فعلد سددايق المثددال فددإن الواليددا المتلدددة اسمري يددة ءفرنسددا ءألمانيددا فددم مبددال حقددوا اإلنسددان تُمددا س ازيءاجيددة
( )47أمين  ،ج ل أحمد  ،المشرا العربم ءال را  ،بيرء  :مركز ي اسا الوحددة العربيدة  ،الطاعدة الثالثدة ، 8418 ،
ص . 898
( )48أمين  ،ج ل أحمد  ،مرجال سابال  ،ص . 891
( )49إبرا يم  ،حيد ءآخرءن …  ،العولمة ءالتلوال المبتمعية فم الدورن العربدم  ،القدا رة  :م تادة مددبولم  ،الطاعدة
اسءل  ، 8444 ،ص . 84
( )50إبرا يم  ،حيد ءآخرءن … ،مرجال سابال  ،ص . 899
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لمعدايير ممتلفددة حيدال أنهددا تمدا س التمييدز الع صدر حددد اس ليددا مدن سد انها (حدد السددوي) خاصدةو فددم الواليددا
المتلدددة االمري يددة .كمددا أن بعددح المؤسسددا العاملددة فيهددا كددال ونبرس يعمددق علد تمويددق لدداعح م ظمددا حقددوا
اإلنسان فم الا ي العربية بدعوة أنها تلرص عل ذلت (تطايال ماايز حقوا اإلنسان) ءتعمق عل فضو الدءل التدم
ال يوجد فيها ماايى للديمقرارية ءحقوا اإلنسان ،ءعملت من نفسها أ الواليا المتلدة اسمري ية كراعيدة للقدوا
اإلنسان فم العالم حت يتس

لها تطايال وانين البزاذ حد مدن تريدد مدن الددءل بلبدة حمايدة حقدوا اإلنسدان فيهدا،

ءفم ياخق فرنسا أيضا و يوجد وانين تمرا حقوا اإلنسان العربم (المهاجرين إليها من الم را العربم) ءأيضا و فدم
ألمانيا اأ سياسا موجوية فيها تعمق حد العمال اسجانخ فم ياخلها ،لللت فدالمتفل

لهدلا الوحدال يدرى بهنده ال

توجد مصدا ية ع د تلت الل وما ال ربية فم مبال تطايال حقوا اإلنسان حتد فدم ياخلهدا فهدم تلداءل تطايقده فدم
()51

الما ج ء و ير مطاال فم ياخلها فهق يعقق لا  ....؟!

يتضو مما ساال بهن من يريد أن يُصلو امذ عليه أن يادأ ب فسه أءالو سواذ كدان فدرياو أ ح ومدة أ يءلدة ءمدن ثدم
ي طلال لإلص ح الما جم ،لللت ءنتيبدة لمدا تادين آنفدا و فدإن تلدت السياسدا ال ربيدة القائمدة علد

دوانين الديمقراريدة

ءحقوا اإلنسان م سياسا استعما ية تُمفيها تلت الدءل ال ربية لسياستها حت تسدتطيال تلقيدال مصداللها فدم يءل
ممتلفة من العالم اليو .
إن م ظمة اسمم المتلدة اليو أء المسماة بالشرعية الدءلية تمر بهزمة حقيقية مؤكدة عل
الممتلفة ءأبرز تلت الهيئا
للملافظة عل الس
الواليا

و مبلس اسمن الدءلم ءالبمعية العامة التم تتول ءحال ءإصدا

را ا

يءلية

ءاسمن فم العالم ،إال أن تلت الشرعية الدءلية أصالت مهدية من اق الدءل ال ربية ءخاصةو

المتلدة اسمري ية ،فمث و ا مت الواليا

المتلدة اسمري ية بمما سة الهيم ة فم سياستها ءالسيطرة حد

اسمم المتلدة سنها لم تعمق بالتوجيه الموحوع من الواليا
الواليا

اخت

يئاتها

المتلدة اسمري ية ،ءأبرز مثال عل ذلت و يا

المتلدة اسمري ية باالنسلاا سابقا و من يئة اليونس و احتباجا و عل الدعوة لصيا ة نظا إع مم يءلم

جديد ،بليال يقو

لا ال ظا عل اللفاظ عل التوازن بين الدءل الممتلفة فم العالم ال ايرة ءالمتوسطة ءالص يرة

فم التعاير عن الرأ ل ق م ها عل حدا ،لللت ف ان د

الواليا المتلدة اسمري ية من ذلت االنسلاا و التقليق

من ص حيا تلت المؤسسة التابعة لألمم المتلدة سنها تقو بدء فم السياسة الثقافية ممالفا و لها.

()52

ي حددظ مددن التوحدديو السددابال لدددء اسمددم المتلدددة المهدديمن عليدده مددن اددق الدددءل ال ربيددة ءخاصدةو يم ددة الواليددا
المتلدة اسمري ية حيال باتت تلرص عل سياية ال ظا العالمم البديد فدم كدق مبدال مدن مبداال الليداة فدم العدالم
حت يظق نظا العولمة ءالهيم ة و الل يُسيطر عل العالم حت فم عد التعاير عن ءجها ال ظر للدءل الممتلفدة
ءحتد يظددق التعايددر لألنظمددة ال ربيددة التددم تعتاددر نفسددها اعيددة للعددالم ءللدددءل الممتلفددة اسخددرى التددم عملددت عل د
تص يفها كدءل متقدمة ءيءل نامية ،فهلا الموحدوع ال يُعتادر مدن ال احيدة اال تصدايية لوحدد ا ءإنمدا أيضدا و يُعتادر مدن
()53

ال احية السياسية ،فهلد الفبوة م نتيبة انهيا التوازن الدءلم (الفبوة بين اسمن ءإم انيا العرا الموجوية).

( )51يسين  ،السيد  ،مرجال سابال  ،ص ص  121ء. 121
( )52يسين  ،السيد  ،مرجال سابال  ،ص . 121
( )53بلقريز  ،عاد اإلله  ،حرا المليت ءال ظا الدءلم البديد  ،بيرء  :يا الطليعة  ،الطاعة اسءل  ، 8441 ،ص 821
.
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كما أن الدءل ال ربية ءخاصة الواليا المتلدة االمري ية تعمق عل است ل يء ا فم يئة اسمم المتلدة عل
اعتاا أن يء ا مهم فم التهثير عل القرا ا

الدءلية بل م مو عها فم العالم كدءلة وية ءمتقدمة (من الدءل

المركزية) ءأيضا و بل م مو عها فم يئة اسمم المتلدة بالش ق الموجوية فيه حاليا و ،بليال أن لها القد ة عل اتماذ
أ مو ج يُعا ل بعح القرا ا الصاي ة عن الشرعية الدءلية ،لللت فإن تلت الدءل تست ق ذلت المو ال لها لتهمين
مصاللها الشمصية ءاالستي ذ ءالسيطرة عل

معظم ما تلتاجه من ثرءا

ءمصالو سواذ كانت نفطية أء

استه كية أء استثما ية فم العديد من الدءل ال امية (يءل العالم الثالال) عل اعتاا أن تلت الدءل ال امية بلاجة إل
من يرعا ا من اق الدءل المتقدمة ،لللت فإ ن الدءل الرأسمالية ال ربية ءبل م أنها تبعق من نفسها أنها م الوالية
عل يءل العالم الثالال فتعمق عل است ل ثرءا تلت الدءل تلت طاذ الشرعية الدءلية سن بعح القرا ا فم
اسمم المتلدة تُعطم حال التدخق فم بعح الم ارال ،لللت ءكما و معلو فإن الدءل ال ربية تلرص عل تطايال
را ا

اسمم المتلدة التم لها مصللة من تطايقها ،أما القرا ا

التم ت

عل

إخراج إسرائيق مث و من

اس احم الفلسطي ية الملتلة فإن تلت الدءل ال ربية ءخاصة الواليا المتلدة االمري ية ال تعمق ايئا لتطايقها سنها
متمشية مال مصاللها بق ءأن عد تطايقها فيه فائدة لتلت الدءل ال ربية .فيظهر من لا االستعرال لهلا الموحوع
بإن الدءل ال ربية ت يق بم يالين حت اتباد اسمم المتلدة فيما يتعلال بقرا اتها.

الخاتمة
إن تلت الع ا الموجوية بين العرا ءال را دم ع دا بدين الددءل ال ربيدة ءبدين الفئدا اللاكمدة فدم ياخدق
الدءل العربية إل حدد كايدر أ

دم ع دا بدين الل ومدا ءليسدت ع دا بدين الشدعوا ،لدللت فيُ لدخ علد

دلد

الع ا الطابال السياسم ،حيال أن اإليا ة السياسية دم التدم تُبسدد تلدت الع دا ُمتمثلدةو بالل ومدا  ،فه داأ فدرا
بين الل ومة ءالشعخ خاصة فم الدءل العربية مثلما و ظا ر ءمعرء .
كما يظهر من خ ل لا الالال بإن اتفا ية الس

فم الم طقة العربية دم اتفا يدة معالبدة لألءحداع الرا دة كمدا

يريد ا ال را ليس اكثر ،لللت فتلرص الددءل ال ربيدة ءبالتلديدد الواليدا المتلددة اسمري يدة علد اسدتمرا ا فدم
الو ددت اللددالم أ خلددال نوع دا و مددن االسددتقرا فددم الم طقددة العربيددة حت د ءأن كددان مؤ تددا حفاظ دا و عل د مصدداللها
ءمصالو يءل ال را .
كمدا أن الع ددة بدين العددرا ءال ددرا تُعتادر ع ددة زائفددة ال تقدو علد الت دافؤ بددين الطددرفين ،فالدل يعمددق علد
استمرا تلت الع ة ليست الشدعوا العربيدة ءإنمدا الفئدا اللاكمدة فدم الددءل العربيدة ،فه داأ أسدااا طريدة تتعلدال
بمصللة كق طر(يءلة) عل حدا ،يتمثق ذلت فم تفضيق الفئا اللاكمة فم الدءل العربية علد إ امدة الع دا مدال
الدءل ال ربية بق ءاستمرا ا لفترا رويلة ءذلدت للصدول تلدت الفئدا العربيدة اللاكمدة علد م اسداها الشمصدية
فهم تفضق مصللتها الماصة عل المصدللة العامدة للشدعوا تفضديق المصدللة القطريدة الماصدة علد المصدللة
القومية العامة لللت فدإن دلد الع دة بدين الل ومدا ال ربيدة ءالفئدا اللاكمدة العربيدة ُمتمثلدة بالل ومدا العربيدة
تُش ق خطرا عل الا ي العربية اعوبا ءح وما ،
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سن الدءل ال ربية بالتالم ال تهتم بالشعوا العربيدة ءال بل وماتهدا بدق تلدرص علد اسدتمرا تدهمين تلدت المصدالو
لها سواذ كان ذلت عن رريال إ امة ع ا أء استمدا أساليخ أخرى لتهمين تلت المصدالو ،ءلدللت ءكمدا تادين فدإن
الل وما ال ربية تلرص عل ءجوي عد التوازن فم الم طقة العربية من نواحم ممتلفة فهم تلرص علد ءجدوي
إسرائيق وية فم الم طقة العربية ء م يءلة وية ءتابعة لل را ءللواليا المتلدة اسمري ية بش ق مااار.
يظهدر أيضدا مدن اسسدااا الرئيسدية اسخدرى التدم جعلدت الددءل ال ربيدة ءخاصدة الواليدا المتلددة اسمري يدة
تتل م فم الم طقة العربية بهدلا الشد ق دو تف دت ءانهيدا االتلداي السدوفيتم ،ء دلا سدااا و ئيسديا و أيضدا و النتشدا ف درة
ال ظا العالمم البديد القائم عل أساس تهمين المصالو ال ربية من ممتلج م ارال العالم ءجعق ال ون كله فدم خدمدة
الدءل ال ربية بإعتاا ا الدءل المتقدمة فدم دلا العدالم ءتقليدد الددءل الاا يدة لهدا فدم ممتلدج البواندخ حتد تظدق فدم
حاجة ماسة لل را ءيظق ال را مسيطراو عل بترءل ءأسواا لد الدءل العربية بشد ق مشدرءع أمدا ال داس ،لدللت
فإن الدءل ال ربية ءكما يتاين تلرص عل جعق اال تصاي العربدم تدابال ل تصداي اسج ادم ءحصدول الددءل العربيدة
عل استق ل م قوص من ناحية ا تصايية ،لللت فهخل الدءل ال ربية عل إ امدة ع دا مدال الرؤسداذ العدرا بعدد
حصول تلت الدءل العربية عل استق لها فم م تصدج القدرن العشدرين تطايقدا و لماددأ االسدتعما البديد(ع دد ال درا)
القائم عل اإلماريالية أ الهيم ة الممفية عل تلدت الدا ي العربيدة ،ءجعدق الددءل العربيدة يدر داي ة علد االعتمداي
عل نفسها ا تصاييا و ،ء لا يُعطم المبال للدءل ال ربية للتدخق فيها ،ءكما يقول جرامشم عن الهيم ة التدم تما سدها
الطاقا العليا اللاكمة عل المبتمال حيال تمر بوسائق ثقافية ءتعليمية عديدة إال أن لد الوسيلة الهيم ة فم الو ت
اللاحر تفوا ما تم إنبازد عار التا ي الاشر عشرا المرا  ،لللت فقدد كاندت الددءل اسج ايدة تسدع إلد تفسد
اسمة العربية بدل من أن ت ون أمة إس مية موحدة ،ءعملت عل تدءيلها ءتفسدمها إلد يءل ممتلفدة بدق ءحتد خلدال
نزاعددا ياخددق كددق يءلددة لعددد التوحيددد فيهددا ،ءاآلن تسددع يءل ال ددرا إل د توحيددد ا عددن رريددال إ تدددائها بهء ءبددا
ءالتاعية لها عن رريال فرل ال ظا العالمم البديد الل نايى به الرئيس اسمري دم بعدد حدرا الملديت الثانيدة القدائم
عل نظا العولمة البديدة القائمة عل اإلماريالية ءالسيطرة ءالهيم ة الممفية اآلخلة فم التسا ع.
إن الع ة بين العرا ءال را ءبما أنها بين الل وما ال ربيدة ءالل ومدا العربيدة ،لدللت فهدم تقدو علد ماددأ
التدخق من الما ج ءالتطايال من الداخق تمشيا و ل ظا التقليد ءالتاعية لل را من اق الل وما ءالشعوا العربية فدم
ممتلج البوانخ اللياتية.
ءفم ال هاية ال بد من توفر الوعم ال افم ءاإل اية الصلاة فم الا ي العربية إلنشداذ ع دا جديددة ء ءابدط ويدة
ءأكثددر فعاليددة بددين الدددءل العربيددة نفسددها اددعوبا و ءح ومددا فددم ممتلددج البوانددخ اال تصددايية ءالسياسددية ءالثقافيددة
ءاالجتماعية ءالف رية لتلقيال االستق ل ال امق ء فح التقليد ءالتاعية لل را عن رريال اعتماي الدءل العربية علد
نفسها فم المباال اللياتية الممتلفة ءفت اإل تاار مدال يءل ال درا بشدت ال دواحم ،حيدال أنده ال يوجدد رريدال يدر
ذلت من أجق اإلستق ل الصليو ءاسعتماي عل اللا فم لد الدءل مستقا و .ءكللت ال بدد مدن التعامدق مدال الطدر
االخر حت ءلو كان عدءاو ءل ن بطرا حل د ،ء ا ال بد من التفريال بين مفهدو التعامدق ءمفهدو التعداءن ،فالتعامدق
ا يع م عد االنعزال ءعد التطر

ءعد التشدي فم الف ر سن ذلت من ادهنة أن يزيدد الوحدال سدو وذ ءال يم دن أن

ي ون ذلت أياة سياسية للتعامق بين ررفين .كما أن التطر
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آم الااحال أن ي ون دلا الالدال القصدير ءالمتواحدال  ،مفتاحدا و جديدداو لل هدول بدالوا ال العربدم مدن جديدد ،ءإعداية
ال ظر فم السياسا العربية ،ءءحال أسس ءسياسا جديدة تت ذ مال الوا ال العربم ال لم فم ظق ممتلج الظرء
ءالت يرا الداخلية ءالما جية التم تمر بها الم طقة العربية ك ق.
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مبلة عالم الف ر ،مبلد  24عدي (.)1
.9

الباسو  ،ناظم ( )2228ال ظم السياسية العربيدة

ضدايا االسدتمرا ءالت ييدر  ،مبلدة المسدتقاق العربدم،

الس ة  21عدي(.)219
.9

فيال  ،عامر حسدن ( )2222الديمقراريدة اللياراليدة فدم مركادا ءتوجهدا السياسدة الما جيدة اسمري يدة

إزاذ الورن العربم ،مبلة المستقاق العربم ،الس ة  ، 21عدي(.)218
.1

حسن  ،ميرزا ( )2222اسلفية البديدة التلديا ءاآلمال  ،مبلة العلو االجتماعية ،مبلد  21عدي( .)2

.1

الت ء  ،عدنان (  ، )8441مبلة العمق العربية...
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جهود الميورقي في الرد على عقائد النصارى
Al-Mayorqi efforts to respond to the beliefs of the christians
د .عمر ايت العربي

أستاذ باحث في الدراسات االسالمية ،جامعة محمد األول وجدة ،المملكة المغربية
Email: omarbnmohamemed81@gmail.com
د .محمد اسماعيلي علوي

أستاذ باحث في الدراسات االسالمية ،جامعة محمد األول وجدة ،المملكة المغربية
Email: medalaoui84@gmail.com

الملخص:
تهدف هذه الورقة إلى محاولة الوقوف مع بعض المؤلفات الجدلية التي ألفها علماء كانوا في األصل يهودا أو
نصارى ،ثم أسلموا بحيث أسهموا بدور كبير في عملية الجدل ،بما أوتوا من معرفة عميقة بالنصوص الكتابية،
وأقوال طوائف اليهود والنصارى ،ومنهم من ألف كتبا في هذا الميدان كانت لها قيمة علمية وتاريخية هامة،
ومن هؤالء اإلمام عبد هللا الترجمان األندلسي الميورقي األندلسي (238هـ) .الذي يعد أحد أعالم الجدل الديني
الذي شهدته األندلس بين أتباع الديانات السماوية الثالث ،إذ استطاع بفكره العميق الكشف عن عور عقائد
النصارى والرد عليها ،مبينا ما اعتراها من تناقضات بأسلوب هادئ ،ينم عن عمق كبير بمصادر الديانة
المسيحية.
الكلمات المفتاحية :الميورقي ،العقائد النصرانية ،الردود ،األندلس.
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Al-Mayorqi efforts to respond to the beliefs of the christians

Abstract
The aim of this pape ris to stand with some controversial literatures,that were
written by scientists who were originalhyjewish or christian ,and after they
converted to Islam.these scientists have contributed to the controversial process
thanks to their deep knowledge of written texts ,some of them have an important
histrical value.one of the most important religious controversy scientistists is
Imam abdullah El Tergman Andalusian, (832AH) who was able thanks to this
knowledge to find out some downside of anassara beliefs and critique them by
showing their contradiction in an efficient manner .

Keywords: Almayorqi, Cchristian beliefs, Responses, Andalus.

المقدمة:
يعتبر الباعث على تدين اإلنسان مثار خالف بين مؤرخي األديان إال أنهم يكادون يجمعون على أن الباعث
على التدين إنما هو "الخوف والقلق" ،ذلك أن اإلنسان قد وجد نفسه أمام عناصر الطبيعة المختلفة التي منها
المخيف ومنها غيره ،ولما أراد مجاراة هذه العناصر ولم يفلح في ذلك ما كان عليه إال أن عبدها وقدسها .إال
أن المستقرئ للتطورات الكبرى في الميدان الروحي واالجتماعي يخرج بنتيجة مفادها أنها ترجع بالدرجة
األولى إلى عمل األنبياء والرسل باإلضافة إلى القوانين اإللهية التي تحكم الوجود ،والتي تركت أثارا راسخة
في التاريخ البشري.
ولما كان مثار الخالف بين األنبياء وأقوامهم هو توحيد العبادة من خالل دعوتهم إلى عبادة إله واحد؛ ولما
كانت العقيدة عقدا للقلب على أفكار ومعان يبلغ بها إلى حد تحريك العواطف وتوجيه السلوك.
وبما أن الشواهد التاريخية والدينية أجمعت على أن العقيدة حاجة إنسانية ُملحة وضرورة ال يمكن ألي إنسان
أن ينفك عنها بأي حال من األحوال ،كان من البديهي أن يكون هناك نقاش حول المسائل العقدية بين أنصار
الديانات التوحيدية الكبرى اليهودية والمسيحية واإلسالم.
ومن ينظر ببصر ثاقب في التاريخ البشري يجد أن هناك حضارات عمرت ما شاء هللا أن تعمر ثم قضت
نحبها ،وقد كان وراء انهيارها انهيار القيمة اإلنسانية في اإلنسان ،هذا اإلنسان ذو الضمير الحي هو وحده
القادر على قيادة الحضارة وتخليصها من نكبات االنهيار.
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كما أن هناك عنصرا رئيسا كان هو المسؤول عن قيام الحضارة وانهيارها يتمثل في "الدين" ،فالدين هو
المعتقد الوحيد والعنصر الفريد في البناء الحضاري كما تقول بذلك الدراسات الحضارية.
ولعل الجدل الديني الذي عرفته بالد األندلس بين أتباع األديان السماوية الثالث يعد نبراسا يقتدى به في
العصر الحالي لكونه يشكل أنموذجا حيا للحوار الحضاري وقبول اآلخر .كما أن هذا الجدل تجاه أهل الكتاب
ينم عن روح التسامح والتعايش ببالد األندلس .فأهل الكتاب باعتبارهم االمتداد الطبيعي لرسالة اإلسالم اهتم
القرآن بهم منذ البداية .وعلى أساس األصول المشتركة بين هذه الديانات دار الجدل بين علماء المسلمين وعلماء
أهل الكتاب باألندلس ،حيث قام كل طرف بعرض منظومته العقدية على اآلخر محاوال إقناعه بصحة اتجاهه
واعتقاده ،ولما كانت الديانة النصرانية إحدى الديانات التوحيدية الكبرى التي كان للمسلمين احتكاك ثقافي بها.
والت ي حوت مسائل عقدية تختلف عن تصورات المسلمين كان من الطبيعي أن يحدث جدل عقدي واسع بين
النصارى والمسلمين باألندلس ،إال أن ما ميز كتابات العلماء المسلمين الجدلية هو األسلوب الهادئ في نقض
العقائد النصرانية بحيث كانت المحاورات تتم بصورة كتابية في الغالب ،حيث حفظ لنا التاريخ األندلسي عدة
مؤلفات جدلية منها:
-

السراج في علم الحجاج ألبي الوليد الباجي (ت 474هـ).

-

الفصل في الملل واألهواء والنحل البن حزم ت (ت454هـ).

-

مقامع الصلبان ألحمد بن عبد الصمد الخزرجي (ت528هـ).

-

اإلعالم ،لإلمام القرطبي (ت 454هـ).

إال أن ما ميز البحث في هذا المجال أي مجال علم األديان ،هو تلك المؤلفات الجدلية التي ألفها علماء كانوا في
األصل يهودا أو نصارى ،ثم أسلموا بحيث أسهموا بدور كبير في عملية الجدل ،بما أوتوا من معرفة عميقة
بالنصوص الكتابية ،وأقوال طوائف اليهود والنصارى ،ومنهم من ألف كتبا في هذا الميدان كانت لها قيمة
علمية وتاريخية هامة ،ومن هؤالء اإلمام عبد هللا الترجمان األندلسي الميورقي (238هـ) .ففي الوقت الذي
كان الصليبيون يكرسون جهودهم في نشر المسيحية في ربوع األندلس بعد طرد المسلمين منها ،يهدي هللا
سبحانه رجال من أكبر علماء النصارى ورهبانهم ويشرح صدره لإلسالم؛ وقد ألف عقب اعتناقه اإلسالم كتابا
يرد فيه على عقائد النصارى ويثبت نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم من خالل نصوص الكتاب المقدس،
أسماه"تحفة األريب في الرد على أهل الصليب".
إن دراسة جهود اإلمام الميورقي ،رحمه هللا -في الرد على عقائد النصارى ،تتطلب تأطيرها ،بدءا
بترجمة موجزة للشخصية التي يهتم بها البحث بالدرجة األولى وهو عبد هللا الترجمان األندلسي الميورقي-
رحمه هللا – ثم الوقوف على المجال الزمني للبحث وهو القرنين الثامن والتاسع الهجريين الرابع عشر والخامس
عشر الميالديين ،الذي عاش فيه – رحمه هللا – بما يساعد على استحضار بعض خصائص ذلك العصر الذي
تقوت فيه شوكة النصارى باألندلس ،مما يساعدنا على الوقوف عند جهود هذا اإلمام المسلم في الرد على عقائد
النصارى .
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● ترجمة موجزة للميورقي
بالرجوع إلى بعض كتب التراجم  -قديمها وحديثها -نجد أن أغلب المؤلفين لكتب التراجم لم يترجموا للقسيس
اإلسباني ( )Encelm Turmedaالمعروف بعبد هللا الترجمان ،والسبب في ذلك أن الرجل – رحمه هللا -لم
يكن متصدرا للتعليم بل كان من رجال أمير المؤمنين في تونس أبي العباس الحفصي ،الذي كلفه ترجمة رسائل
األوربيين في ديوانه حتى علق به اسم "الترجمان" .ولهذا السبب أصبح اإلمام الميورقي مجهوال للعلماء ،إال
عند النزر اليسير من أهلب العلم والعوام في تونس ،لهذا ال نجد للرجل ترجمة وافية أكثر مما ترجم هو لنفسه
في مقدمة كتابه.
من هنا سنكتفي بإعطاء تعريف موجز بالميورقي -رحمه هللا -يركز على ما هو أساسي ،دون الخوض في
تفاصيل حياته ورحالته العلمية وآثاره...فقد أحاط بذلك في مقدمة كتابه " تحفة األريب في الرد على أهل
الصليب".
فهو عبد هللا الترجمان ،وفي بعض المصادر عبد هللا بن شهر الترجمات أبو محمد ولد في جزيرة ميورقة ،في
حدود سنة (754هـ )5355-وكان اسمه بالمسيحية ( ،)Encelm Turmedaتعلم في صغره علوم الكهنوت،
ثم أخذ ينتقل في البالد يتعلم المسيحية حيث انتقل من ميورقة إلى مدينة الردة ليستقر به المقام في مدينة بولونيا
التي كانت عاصمة علم عند النصارى ،فتعلم على قس من كبار علماء النصارى في زمانه يدعى "نقالد
مرتيل" ،فتلقى منه العلم خالل عشر سنوات أقامها عنده وهو الذي نصحه وأرشده باعتناق اإلسالم فرحل من
إيطاليا إلى تونس عن طريق البحر سنة(793هـ5398-م) ،توفي سنة 238هـ5483-م .
● قصة إسالمه:
إن المتأمل في قصة إسالم القس اإلسباني ( )Encelmo turmedaيجد أن اعتناقه لإلسالم كان عن طواعية
واختيار ورغبة في دين الحق ،كما أنه كان عن علم ومعرفة وليس عن تقليد وتبعية ،فالرجل رحمه هللا كان
أشبه بكبار الفالسفة الذين اعتنقوا اإلسالم في العصور المتأخر.ومما يجلي أن اعتناق الرجل – رحمه هللا-
لإلسالم كان عن فهم وعلم ثاقب أن قسيسا جاءه من بالد األندلس إلى مدينة تونس ليأخذه بالصداقة التي كانت
بينهما حينما كان قسيسا ففرض الرجل الرجوع إلى المسيحية ،وقال للخليفة أبو العباس الحفصي":يا موالي
أسلمت باختياري ورغبة في دين الحق"،
من هنا فإن دخول الميورقي في دين اإلسالم قد كان عن طريق نصوص الكتاب المقدس التي تضمنت نعوتا
كثيرة حول نبي اإلسالم محمد صلى هللا عليه وسلم حيث بشرت بالفارقليط ومعناه أحمد ،وهو األمر الذي
تحدث عنه القرآن الكريم في قوله تعالى" :ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد" .
كما أن لقب "البارقليط" وكما أشار إلى ذلك "نقال مرتيل "شيخ عبد هللا الترجمان هو اسم من أسماء نبينا محمد
صلى هللا عليه وسلم حيث ،يقول في هذا الصدد لتلميذه الميورقي" :فاعلم يا ولدي أن "البارقليط" هو اسم من
أسماء نبيهم محمد صلى هللا عليه وسلم ،وعليه أنزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال (عليه السالم)
وأخبر أنه سينزل هذا الكتاب عليه وأن دينه دين الحق ،وملته هي الملة البيضاء المذكور في اإلنجيل".
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ويقول أيضا -أي نقالد مرتيل" -لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى األول لكانوا على دين هللا ألن عيسى
وجميع األنبياء دينهم دين هللا" .
من هنا يمكن أن نستخلص أن إسالم صاحب كتاب" تحفة األريب" كان عن علم ومعرفة دينية ورغبة في دين
الحق ،كما أن إعراضه عن الديانة النصرانية ودخوله في دين اإلسالم كان عن طواعية واختيار ،وقد استنتج
محقق كتاب " تحفة األريب" من قصة إسالم الميورقي مجموعة من األمور التي يبدو من المهم الوقوف عندها
ومنها:
❖ أن كثيرا من العلماء والمفكرين عندما يتجردون من األهواء ال يترددون في اختيار ما يرونه حقا،
سواء أكان هذا الحق مذهبا ،أم فلسفة أم ديانة ،ففي القديم عبد هللا بن سالم ،وعبد هللا الترجمان،
صاحب الكتاب ،وغيرهما ،وفي الحديث نجد الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي ،والعالم والطبيب
موريس بوكاي الذي درس الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ليخلص في النهاية إلى نتيجة
مفادها أن القرآن هو الكتاب المقدس الوحيد الذي خال من التحريف والتبديل.
يمكن أن نأخذ من قول "نقالد مرتيل" شيخ عبد هللا الترجمان" وأنا الحمد هلل على دين عيسى وعلى ما جاء به
يعلم هللا ذلك مني أنه كان مسلما بينه وبين هللا والذي منعه من إعالن إسالمه خوفه من بني جلدته ،وحبه للدنيا
من جانب آخر وحب الدنيا رأس كل خطيئة ،كما ذكر هو عن نفسه.
❖ أن كثيرا من علماء األديان األخرى وأئمتهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ،وما يمنعهم من
إعالن الحق والحقيقة إل تلك األسباب التي أشار إليها "مرتيل" فالرغبة والرهبة كثيرا ما تبعد عن
الحق وتصد عن السبيل.
يتضح من جملة ما تقدم إذن أن إسالم القس اإلسباني ( ،)Encelm Turmedaكان بدافع الرغبة في دين
الحق ورغبة في نصرته والرد على خصومه وهي المسائل التي ضمنها في كتابه "تحفة األريب".
● عقيدة التثليث وموقف الميورقي منها.
مفهوم التثليثTrinity) Trinité.( :
بالرجوع إلى المعاجم العربية نجد أن مصطلح "التثليث" يفيد في غالبه التعدد والجمع والكثرة ،جاء في المعجم
الوسيط" ،ثلث العمل :عمله ثالث مرات" 1و جاء في "تاج العروس"" :التثليث :أن تسقي الزرع سقية أخرى
بعد الثنيا" ،2وفي لسان العرب" :المثلوث من الحبال ما فتل على ثالثة قوى" ،3ومنه "ثلث القوم يثلثهم ثلثا أخذ
ثلث أموالهم" .

4

 - 1مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية ،مصر ،الطبعة الرابعة 5231هـ3002/م ،ص.99 :
 - 2الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق مجموعة من المحققين ،دار الهداية ،ج ،1 .ص589 :
 - 3ابن منظور ،لسان العرب ،دار المعارف ،القاهرة ،د.ت ،.ص.298 :
 - 4محمد فريد وجدي ،دائرة معارف القرن العشرين ،دار الفكر ،د.ت ،.ج ،3 .ص.919 :
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أما في المعاجم األجنبية فنجد هذا المفهوم مرتبطا بالتصور العقدي المسيحي لهذه العقيدة حيث جاء في
" Dictionnaire de l’Académies Franàçaisالتثليث هو إله واحد في ثالثة أقانيم (أشخاص) األب
واالبن والروح القدس يسمى الثالوث وهو سر قدس األقداس" . 5وورد في Encyclopedia of Word
 Religionشرح لخصائص هذا الثالوث فهي "متساوية القدرة ،والمجد ،وكلها على حد سواء غير مخلوقة
ومطلقة القوة والسلطة وأزلية ،لذلك يصر المسيحيون على أنها إله واحدا وليس ثالثة ،واستعاروا بعض الكلمات
الدالة على عالقة األقانيم ببعضها مثل "االنبثاق" و"واإلنجاب" ،وقالوا يسوع أنجب من األب في حين الروح
القدس انبثقت من األب واالبن" .

6

وفي " Encyclopedia of Word Religionعقيدة التثليث تخص في الحقيقة جميع جوانب اإليمان
الالهوتي المسيحي ،بما أن في ذلك الكريستيولوجيا (دراسة طبيعة المسيح ،كيفية ارتباط الطبيعة األلوهية
والناسوتية في شخص واحد) ،ونظرية المعرفة الالهوتية (اإليمان والوحي) ،والروحانيات والحياة الكنسية...
عقيدة التثليث هي ملخص اإليمان المسيحي باهلل من خالل الحب الذي نتج عن اتخاذ هللا مع اإلنسانية في شخص
يسوع المسيح الذي أتى ليخلص العالم ،وفي قوة الروح القدس المنبثقة من اإلله ،وجوهخر عقيدة التثليث هو
اإليمان أن هللا تجسد في يسوع المسيح الذي خلص العالم من الخطايا" .

7

وعليه تكون التعاريف السابقة لهذا المفهوم "التثليث" تتأرجح بين معنى التعدد  Pluralitéوالجمع والكثرة
ومخالفة لمعنى التوحيد .Unité
وعن أهمية هذه الع قيدة عند النصارى ،يقول القس توفيق جيد في كتابه سر األزل" :إن عقيدة الثالوث أعظم
العقائد المسيحية أهمية وأساسها كلها ،ألنها تتصل بذات هللا ،فمعرفتها هي معرفة هللا ،واإليمان بها هو اإليمان
باهلل ،ومن يجهلها يجهل مواله ،ومن ينكرها ينكر هللا" .

8

ويعرف ناشد حنا عقيدة التثليث قائال :هللا أعلن ذاته في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ،إالها واحدا ،ال
نضير له ،وال شريك ،في ثالثة أقانيم :األب واالبن والروح القدس ،هو هللا ـ ال ثالثة ألهة بل إلها واحدا ـ ذاتا
واحدة ،جوهرا واحدا ،الهوتا واحدا ،ولكن ثالثة أقانيم متحدين بغير امتزاج ومتميزين بغير انفصال ،وكل
أقنوم أزلي ،أبدي غير محدود ال يتحيز بمكان أو وزمان ،كلي العلم ،كلي القدرة ،كلي السلطان ،ألن األقانيم
ذات واحدة" .

9

يتضح من جملة التعاريف والتفاسير التي أعطيت لعقيدة التثليث من لدن علماء النصارى أن هذه العقيدة تظل
عق يدة غامضة ومن الصعوبة فقهها وإدراكها رغم إيمان النصارى القوي بها وهذا باعتراف علماء النصارى
وقساوستهم.

5

- Dictionnaire de l’académie français ; 1ème édition, 1978, p : 3281.
- Roberts, Ellwood: The Encyclopedia of word Religions. Facts on File, revised Edition. P: 456
7
Lindsay Joneds, Encyclopedie of religion. Vol. 14; p: 39360.
 - 8ينظر ،محمد مجدي مرجان ،هللا واحد أم ثالوث ،مكتبة النافذة ،الطبعة الثانية3002 ،م.
 - 9ينظر ،حبيب سعيد ،أديان العالم ،دار التأليف والنشر للكنيسة األسقفية ،القاهرة ،د.ط .د.ت.
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يقول عوض سمعان في كتابه "هللا ذاته ونوع وحدانيته" :لقد حاول كثيرون من رجال الفلسفة توضيح
إعالنات الكتاب المقدس عن ذات هللا،أو بالحري عن ثالوث وحدانيته فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيال" .

10

ويقول صاحب أقدم رسالة في الرد على النصارى الجاحظ (ت 855هـ ( :ولو جهدت بكل جهدك وجمعت
كل عقلك أن تفهم قولهم في المسيح ،لما قدرت عليه حتى تعرف به حد النصرانية ،وخاصة قولهم في اإللهية
" ...

11

● شبهة النصارى في إثبات عقيدة التثليث ورد الميورقي عليها:
شبهة النصارى:
يؤمنون بان هللا تعالى عن قولهم ثالث ،وأن عيسى ابن هللا ،وان له طبيعتين

12

 ،ناسوتية والهوتية ،وتلك

الطبيعتان صارتا شيئا واحدا ،فصار الالهوت إنسانا محدثا ،تاما مخلوقا وصار الناسوت إلها تاما خالقا غير
مخلوق وبعضهم يقولون :الثالثة هم هللا وعيسى ومريم ...

13

رد اإلمام الميورقي:
رد اإلمام الميورقي رحمه هللا على اعتقاد النصارى القائلين بأن المسيح ابن هللا بأن هذا يقتضي أن تكون ذات
المسيح كذات هللا ،وان يكون له علم وقدرة كعلم هللا إلى سائر الصفات األزلية ،وهذا باطل ،وقد استشهد على
ذلك بها جاء في اإلنجيل" أن الحواريين سألوا عيسى عن الساعة التي هي القيامة ،فقال لهم إن ذلك اليوم ال
تعلمه المالئمة الذين في السماء ،وال يعمله إال األب وحده" ،14يعني هللا تعالى .فهذا إقرار من عيسى بأنه ناقص
علم حتى عن المالئكة وأن هللا تعالى هو المنفرد بعلم الساعة وقيامها ،وأن عيسى ال يعلم إال ما علمه هللا تعالى"
.

15

وكذلك ما جاء في إنجيل متى":أن عيسى عليه السالم حين عزم اليهود على أخذه وقتله تغير في تلك الليلة
وحزن حزنا شديدا" .

16

فاستدل رحمه هللا من خالل هذه اآلية أن كل من يحزن ويتغير ليس بإله ،وال بابن إله عند كل ذي عقل سليم،
ومن ذلك أيضا ما جاء في إنجيل لوقا "أن عيسى بعدما قام من قبره لقيه رجالن من تالميذه ،وهما القلوباس
ولوقا ،فقال لهما :مالكما حزينان فقاال له :كأنك غريب وحدك في مدينة المقدس لم تعرف ما جرى فيها في هذه

 - 10محمد مجدي مرجان ،م س  ،ص.19-18 :
 - 11الجاحظ ،المختار في الرد على النصارى ،الطبعة األولى 5995،م ،دار الجيل ،بيروت ،ص.33
 - 12هذا ما تقول به فرقة الكاثوليكية  ،أما األورثوذكس فيرون أن المسيح له طبيعة واحدة
 - 13تحفة األريب في الرد على أهل الصليب  ،ص82:
 - 14النص في الترجمة الحديثة" :وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بها أحد وال المالئكة الذين في السماء واالبن إال األدب" مرقس
.32:52
 - 15تحفة األريب في الرد على أهل الصليب ،ص.82
 - 16النص في الترجمة الحديثة  " :وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى القرية بعيدة عن أورشليم ستين غلوة اسمها عمواس،
وكان يتكلمان مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما....فقال لهما
وما هي فقاال المختصة بيسوع الناصرى الذي إسبانيا نبينا مقتدرا في الفعل والقول أمام هللا وجميع الشعب"...
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األيام من أمر المسيح الذي كان رجال صادقا مصدقا من هللا في مقاله وأفعاله وعند الناس" فهذه شهادة تلميذه
– أيضا -أنه رجل مصدق من هللا ليس بخالق وال إله ،فتعالى هللا عما يقول الكافرون علوا كبيرا" .

17

● عقيدة الحلول واالتحاد أو ما يسمى بالتجسد وموقف الميورقي منها:
 تعريف الحلول واالتحاد:جاء في كتاب التعريفات للجرجاني ما نصه" :الحلول نوعان :سرياني وجواري فالحلول السرياني هو عبارة
عن اتحاد الجسمين ،بحيث تكون اإلشارة إلى أحدهما إشارة إلى اآلخر كحلول ماء الورد في الورد فيسمى
الساري حاال ،والمسري فيه محال ،والحلول الجواري هو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا لآلخر كحلول
الماء في الكوز.
أما االتحاد ف هو تسيير الذاتين واحدة ،وال يكون إال في العيد من االثنين فصاعداه وقيل :االتحاد هو امتزاج
الشيئين واحتاللهما حتى يصيران شيئا واحدا.

18

يتضح من خالل هذا التعريف أن مفهوم الحلول يختلف عن االتحاد فاألول يراد به حلول الشيء في اآلخر أما
الثاني فهو فناء لالثنين حتى تصبح الذاتان أمرا واحدا.
تعريف التجسيد:
التجسيد عند النصارى يعنون به أن األقنوم الثاني (اإلله) من الثالوث صار جسدا أو كما قال يوحنا" :قد صار
جسدا وحل بينما ورأينا مجدة كما لوحيد األب مملوءا نعمة وحقا" .

19

● أسباب التجسيد واالتحاد عند النصارى
 خالص البشرية:يعتقد النصارى أن هللا عاقب آدم وذريته بجنهم من أجل خطيئة آدم في أكله من الشجرة ،ثم إن هللا تعالى حن
عليهم بخروجهم من النار بأن بعث ولده فالتحم في بطن مريم بجسد عيسى فصار إنسانا من جوهر أمه،
وإلها من جوهر أبيه ،ثم ما مكنه من خروج آدم وذريته من النار إال بموته وبه يفدي جميع الخلق من يد
الشيطان .وأنه مات بالقتل ثم عاش بعد ثالثة أيام" .

20

وجاء في رسالة كورنتوس" فإن هللا ألجل فداء البشرية ،بذل ابنه الوحيد الذي أتى إلى العالم ليخصلنا من
الخطايا ،واشترك في اللحم والدم" .

21

وفي رسالة بولس إلى العبرانيين يقول" :ألنه جعل الذي لم يعرف خطيئة ألجلنا لنصير نحن بر هللا فيه":

22

 - 17عبد هللا الترجمان األندلسي ،م س.88,,,
 - 18نفسه ،ص .9
 - 19يوحنا.52/5 ،
 - 20تحفة األريب في الرد على أهل الصليب ،ص .89-88
 - 21كورنتوس .35/1 ،II
- 22عبرانيين.51/3 ،
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من أجل إعالن هللا عن ذاته :يعتقد النصارى كذلك أن هناك سببا آخر للتجسد ،وهو إعالن هللا عن ذاته ،وهذا لن يتأتى حسب اعتقادهم إال
من خالل تجسد كلمة هللا .ولهذا تحنن هللا على الجنس البشري على قدر صالحه ولم يتركه خالين من معرفته،
لئال يروا أن ال منفعة على اإلطالق من وجودهم في الحياة...ألنه أية منفعة للمخلوقات إن لم تعرف خالقها؟ أو
كيف عاقلة بدون معرفة "كلمة" و"فكر" األب الذي أوجدهم في الحياة؟ ألنه إن كانت معلوماتهم محصورة في
األمور الماضية فال شيء يميزهم عن البهائم العديمة النطق...وتفاديا لهذا أعطى هللا بصالحه نصيبا من صورته
– ربنا يسوع المسيح -وخلقهم على صورته ليكونوا فكرة عن األب وإذا ما عرفوا خالقهم عاشوا الحياة الحقيقية
السعيدة المباركة" .

23

وأصل هذه العقيدة في الفكر الديني المسيحي يرجع إلى بولس واضع النصرانية الحالية ،والذي كان له أثر
كبير في تغيير مسيحية المسيح كما تشهد بذلك رسائله األربعة عشر.
يقول في رسالته إلى أهل تيموتاوس "عظيم هو سر التقوى هللا ظهر في الجسد تبرر في الروح" .

24

● شبهة النصارى على عقيدة الحلول واالتحاد ورد الميورقي عليها
يستند النصارى في تعليلهم لعقيدة الحلول واالتحاد على مجموعة ما الشبهات ،التي يحاولون من خاللها تبرير
اعتقادهم الديني ومنها ،أنهم يعتقدون أن هللا عاقب آدم وذريته بجنهم من أجل خطيئة آدم في أكله من الشجرة
ثم إن هللا حن عليهم بخروجهم من النار بأن بعث ولده فالتحم في بطن مريم بجسد عيسى فصار إنسانا من
جوهر أمه ،وإلها من جوهر أبيه" .

25

رد اإلمام الميورقي:
يرد اإلمام الميورقي على هذه الشبهة بمجموعة من اإللزامات العلمية التي تقبلها الفطرة السليمة منها:
يسأل اإلمام الميورقي النصارى قائال :إنكم تعتقدون أن عيسى هو هللا ،ومن لم يعتقد هذا فليس بنصراني ،فال
يجدون بدا من أن يقولوا نعم ،فيرد عليهم قائال لقد أقدمتهم على محال بين ،حيث صيرتم إنسانا من الناس خالقا
أزليا ،فيخرهم بين جنسه أمور اعتقادية رد عليها بمنهج اإلفحام واإللجام ،وهي كاآلتي:
اإللزام األول :هو أنهم إنما يكونون قد جعلوا عيسى إلها ألنه صعد إلى السماء ،وهنا يلزمهم الميورقي على ما
استدلوا به في حق عيسى وجوده في غيره من الرسل كإلياس عليهما السالم ألنهما صعدا إلى السماء بنص
التوراة واإلنجيل وإجماع علماء النصارى ،فإن قالوا إن عيسى ادعى األلوهية لنفسه لذلك جعله النصارى إلها
فالميورقي يرد على هذا بأن في اإلنجيل الذي بين أيدي النصارى أن المسيح حين صلب قال" :إلهي إلهي لم
خدلتني ومن نص اإلنجيل أنه قال":إن هللا تعالى أرسلني إليكم" فأقر بأنه بشر من األنبياء المرسلين.

26

 - 23أحمد علي عجيبة ،الخالص المسيحي ونظرة اإلسالم إليه ،دار اآلفاف ،د .ط ،د.ت،ص252-253:
 24تيموثاوس.51/5 ،
 - 25تحفة األريب ،ص .88
 - 26تحفة األريب ،ص .92
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اإللز ام الثاني :وهو للذين يعتقدون أن عيسى إله ألجل اآليات الخارقة التي ظهرت على يديه ،وقد أبطل
الميورقي مذهبهم مذهبهم هذا بأن بين لهم أن اليسع النبي عليه السالم أحيا ميتا في حياته ،وميتا بعد وفاته
وإلياس النبي عليه السالم أحيا -أيضا -ميتا -وبارك في دقيق العجوز ودهنها فلم يفرغ ما في جرابها من الدقيق،
وما في قارورتها من الذهن سبعة أعوام ،وسأل هللا أن يمسك المطر سبعة أعوام فأجاب هللا دعاءه" .

27

وإن قالوا إن عيسى أطعم من خمسة أرغفة خمسة آالف نسمة فيرد بأن موسى كليم هللا عليه السالم سأل هللا
العظيم لقومه ،فأطعمهم المن والسلوى أربعين سنة وعددهم أزيد من ستمائة ألف نسمة" ،28وإن كان عيسى
مشى على البحر ولم يغرق فيه فإن موسى عليه السالم ضرب البحر بعصاه فانفلق وصار فيه طرق عبر منها
جميع قومه ،وأتبعهم فرعون بجنوده فغرقوا كلهم ،ثم فجر من صخرة اثنتى عشرة عينا لكل سبط من بني
إسرائيل عين ،وضرب أهل مصر بعشر آيات من عجائب العذاب.
اإللزام الثالث :ويتساءل فيه الميورقي عن السبب الذي دعا النصارى إلى تأليه عيسى عليه السالم هل لعجب
مولد كونه خلق من غير أب؟ فيرد الميورقي على ذلك بأن آدم عليه السالم خلق من غير أب وال أم ،وال أعجب
من كون المالئكة خلقوا من غير والد وال والدة وال مادة وال طينة ،وال سمي شيء من المالئكة وآدم آلهة "

29

● عقيدة التغطيس أو المعمودية وموقف الميورقي منها
مفهوم المعموديةالمعمودية سر مقدس به نولد ميالدا ثانيا ،بتغطيسنا في الماء ثالث دفعات على اسم الثالوث األقدس ،األب
واالبن والروح القدس" .30ويحتل هذا السر الرتبة األولى بين األسرار السبعة المقدسة ،ألنه بمثابة باب يدخل
منه المؤمن إلى الكنيسة وملكوت النعمة طبقا للتوبة واالستعداد أيضا ألن المعمودية لم تأخذ قوتها إال بعد موت
المسيح وقيامته من بين األموات وحلول الروح القدس"

31

أما عن سر المعمودية فيعتقد المسيحيون أن المسيح هو الذي أسسه بعد قيامته ،يقول حبيب جرس" :أما سر
المعمودية المسيحية فقد أسسه السيد المسيح بعد قيامته ،إذ كان قد تمم فداءنا واشترانا بذمه الكريم ،وامتلك بذلك
الحق في توزيع نعمة روحه القدوس علينا وقد قال لتالميذه علنا بعد قيامته".
"دُفع إلي كل سلطان في السماء وعلى األرض فاذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمد وهم باسم األب واالبن
والروح القدس".
"من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن".
الشبهة التي يعتمد عليها النصارى في إثبات عقيدة التغطيس ورد الميورقي عليها.

 - 27نفسه ،ص .95
 - 28نفسه.
 - 29تحفة األريب ،ص .90
 - 30حبيب جرس ،أسرار السبعة ،جمعية المحبة القبطية األرثوذكسية ،القاهرة ،ط5922 ،5م ،ص .38
31
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يعتقد النصارى أن دخول الجنة رهين باعتقاد التغطيس واإليمان بهذا السر المقدس اإلمام الميورقي وقد رد
الميورقي على هذه العقيدة بمساءلة النصارى قائال":ما تقولون في إبراهيم وموسى ،ويعقوب وجمعي عليهم
السالم هم في الجنة أم في النار؟ فقالوا هم في الجنة ،فيقول لهم كيف دخلوا الجنة ولم يتغطسوا؟ فيجيبونه بأن
االختتان أجزأهم عن التغطيس ،فيرد الميورقي بقوله" :ما تقولون في آدم ونوح عليه السالم ،فإنهم ما اختتنوا
وال تغطسوا قط وهم في الجنة بنص اإلنجيل وإجماع علماء النصارى" .

32

عقيدة القربان ورد الميورقي عليها
تعد عقيدة القربان أحد أبرز أسرار الكنيسة السبعة ،فباإليمان بهذه العقيدة ،يأكل المؤمن المسيحي جسد المسيح
ويشرب دمه ،تحت شكلي الخبز والخمر اللذان يستحيالن استحالة سرية ال تدرك بالحواس إلى جسد ودم
المسيح.
شبهة النصارى:
يعتقد النصارى أن فطيرة من خبز إذا قرأ عليها القسيس بعض الكلمات أنها ترجع في تلك الساعة جسد عيسى،
وإذا قرأ بعض الكلمات على كأس خمر فإنه يصير في تلك الساعة جسد عيسى ،ويستدل النصارى على هذا
بما جاءت به نصوص اإلنجيل التي تفيد أن عيسى جمع الحواريين يوما قبل موته وتناول خبزة وكسرها،
وناولها كسرة لكل إنسان ،وقال لهم كلوا هذا جسمي ،ثم ناولهم خمرا وقال لهم اشربوا هذا دمي" .

33

رد الميورقي:
يرد اإلمام الميورقي على هذه الشبهة بأسلوب عقلي محكم ،فيقول لهم إن جسد عيسى كان طوله عشرة أشبار
مثال وعرضه مترين وعمقه شبرا ،والفطيرة التي يقرأ عليها القسيس ما يمكن أن تكون ثالثة أشبار فكيف يكون
جسد طوله عشرة أشبار وعرضه شبران وعمقه شبرا واحد في شيء طوله ثلث شبر" ،34فيقولون إن الذي
يرى في المرأة عرض ال جوهر ،فيبطل الميورقي هذا االدعاء ،بقوله إن النصارى يعتقدون أن جوهر عيسى
وعرضه جميعا في تلك الفطيرة ،وهذا مما يرفضه كل عقل سليم ،ويتساءل الميورقي عن السبب الذي أنزل
جسد عيسى إلى تلك الفطيرة علما أن النصارى يجمعون أن عيسى صعد إلى السماء وجلس إلى يمين هللا ،كما
يضيف أن عيسى رجل واحد في حين يعتقد النصارى أن في كل جزء من أجزاء الفطيرة جميع جسد عيسى،
ولو انقسمت إلى مائة ألف جزء ال لزمهم مائة ألف عيسى ثم يتضاعف ذلك بمضاعفة عدد الفطائر" .

35

عقيدة اإلقرار وموقف الميورقي منها:
اإلقرار في اصطالح الكنيبسة هو إقرار الخاطئ بخطاياه أمام كاهن النصارى إقرارا مصحوبا بالندامة والتأسف
والعزم الثابت على نزل ما الخطيئة وعدم الرجوع إليها ،لينال الحل منه بالسلطان المعطى له من هللا حسب ما
يعتقدون ".

36

 - 32تحفة األريب ،ص .80
 - 33تحفة األريب ،ص. 92
 - 34ينظر حبيب جرس،أسرار الكنيسة السبعة،ص 20:وما بعدها.
 - 35تحفة تحفة األريب في الرد على أهل الصليب ،ص .28
 - 36ينظر ،أسرار الكنيسة السبعة،ص 20:وما بعدها.
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شبهة النصارى في إثبات عقيدة اإلقرار
يعتقد النصارى أنه ال يمكن دخول الجنة إال بعد اإلقرار بالذنوب للقسيس ،وأن كل من يخفي عنه ذنبا ال ينفعه
إقراره ،فهم في كل سنة عند صيامهم يمشون إلى الكنائس ،ويقرون بجميع ذنوبهم للقسيس الذي يقوم بكل
كنيسة ...وهم يعتقدون أن كل ذنب غفره القسيس فإنه مغفور عند هللا تعالى ،فمن أجل ذلك صار البابا الذي
يكون بمدينة روما هو خليفة عيسى في األرض بزعمهم يعطي لمن شاء براءة بغفران الذنوب والتسريح من
النار" .

37

رد الميورقي:
يسأل اإلمام الميورقي النصارى قائال :ألي شيء تصنعون هذا ولم يأمركم به عيسى؟ وتالميذ عيسى؟ وتالميذ
عيسى ما أمروا بذنب قط لعيسى الذي زعمتهم أنه هو هللا وابنه ،وهو أقرب على قولهم لمغفرة الذنوب من
جميع القسيسين؟ ثم إن القسيس الشك عندكم في أنه بشر مثلكم ،وربما تكون له ذنوب أكثر من ذنوبكم السيما
في تكفيركم برأيه وإضاللكم ،فمن هو الذي يغفر له ذنوبه؟
كما يستدل الميورقي على فساد هذه العقيدة بما جاء في القرآن الكريم في قول هللا تعالى (إن هللا ال يغفر أن
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)

38

خالصـة:
يتضح من خالل هذه الردود واإللزامات التي أفحم بها الميورقي النصارى مدى الخلل الذي يكتنف عقائد دينهم
وتصوراتهم الخاطئة ،فكل من حباه هللا بصيص عقل أو رائحة تفكير يستحيل أن يعتقد ما يؤمنون به ،كما أن
ردود الميورقي رحمه هللا كانت تنم عن مدى تمكن الرجل وإحاطته بعلوم الديانة النصرانية كما أن استدالله
كان منصبا أكثر على ما جاء في التوراة واإلنجيل.
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دور قوانين ولوائح العمل في استدامة النمو السكاني في دولة قطر (دراسة ميدانية)
The role of labor laws and regulations in sustaining population growth in the
)State of Qatar (a field study
اعداد الباحثة /سباء حسين علي صادق
طالبة ماجستير إدارة عامة ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،دولة قطر
Preparation Researcher
Saba Hussein Ali Sadeq
A master's student in Public Administration, Doha Institute for Graduate Studies,
State of Qatar

الملخص:
تشهد دولة قطر تطورات متسارعة في ظل سعيها لتحقيق رؤيتها للتحول الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق
التنمية المستدامة ،وتؤمن بأن تحقيق التنمية تتطلب كم هائل من االيدي العاملة القادرة للعمل بمشاريعها
االستثمارية المتطلعة لمستقبل مشرق ،في المقابل تعاني دولة قطر من عجز سكاني يجعلها في تساؤل كامن
حول األسباب وطرق العالج لمشكلة االختالل السكاني ،فتكمن مشكلة الدراسة في التعرف الى أي مدى
تشجع القوانين ولوائح العمل في دولة قطر المرأة لسياسة االنجاب ،واألسباب الكامنة خلف االختالل
السكاني ،لذى تهدف الدراسة في معرفة دور قوانين ولوائح العمل في استدامة النمو السكاني القطري ،وتكمن
األهمية في مساهمة نتائج الدراسة في التراكم المعرفي لظاهرة ومعرفة موضوع االستدامة السكانية .
وتوصلت الدراسة بأن النفقات المتزايدة من العوامل الرئيسية التي تحد االسرة القطرية من االنجاب ،وتحدي
الحد من استقدام العمالة يواجه تطلب باالهتمام باقتصاد المعرفة للمواطن القطري ،وتوصي الدراسة بسن
تشريعات وسياسات تخدم الوالدين في العمل في ظل قرار االنجاب من مرونة في ساعات العمل ،وتمديد
إجازة االمومة الى  4أشهر ،وتوفير دور حضانات للرضع لالم العاملة في مقر عملها.
الكلمات المفتاحية :التنمية السكانية ،التنمية المستدامة ،قوانين ولوائح العمل ،سياسة االنجاب ،المرأة العاملة.
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The role of labor laws and regulations in sustaining population growth in the
State of Qatar (a field study)
Preparation Researcher
Saba Hussein Ali Sadeq
A master's student in Public Administration, Doha Institute for Graduate Studies,
State of Qatar

Abstract:
The State of Qatar is witnessing massive developments to achieve its vision of
transforming into an advanced country capable of achieving sustainable
development by the year 2030.
The state of Qatar believes that accomplishing this development requires a huge
amount of manpower who can work in its investment projects which is looking
forward to a bright future. For instance, the 2022 World Cup, which requires
preparing strong infrastructure and investment areas to welcome people from all
over the world .
On the other hand, the State of Qatar suffers from a demographic deficit, therefore,
being questioned about the causes and solutions addressing the problem of
demographic imbalance.
Thus, the study problem aims to identify know how far the law in Qatar and the
labour regulations would encourage women to reproductive policy under the work
circumstances and the reasons behind the demographic imbalance.
Therefore, the study aims to know the role of the law and labor regulations in
sustaining Qatari population growth. Moreover, to study the relationship between
labor laws and regulations and their impact on encouraging women towards
childbearing.
Therein the importance of the study results lies in contributing in the knowledge
accumulation of the phenomenon and identifying the concept of population
sustainability due to the lack of studies regarding this topic.
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The results of the study found that the rate of Qatari youth’s reluctance to marriage
is very small. And that the increasing expenditures are one of the main factors that
limits the Qatari family from having children. The challenge of reducing foreign
workers recruitment faces the demands to pay attention to the knowledge of
economy for the Qatari citizen.
And the study recommends developing childbearing legislations and policies
support working parents as working time flexibility,
offering working from home or partial time working, extending maternity leave to
4 months so the child can partially dispense the breastfeeding and the exposed to
simple food, providing nurseries for infants for the working mother at her workplace
and providing a nursery allowance for a working mother.

Key words: population development, sustainable development, labor laws and
regulations, reproductive policy, working mother.

إهداء
 أبي.... إلى من كان الدافع والملهم لكل تقدم أخطو اليه
 أمي.... إلى من كان دعاؤها يظلني بكل وقت وحين
" زوجي الغالي "محمد.... إلى رفيق دربي وشريك حياتي
"إلى أبنائي وقرة عيني "جاسم وعائشة وريم
الى أصدقائي ومعارفي الذين اجلهم واحترمهم
أهديكم خالصة جهدي العلمي
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المقدمة واإلطار العام للدراسة
 .1المقدمة:
شههدت دولة قطر معدالت مرتفعة من النمو السكاني ويعزى ذلك َّ
بأن عدد السكان تضاعف  25مرة من 111
ألف نسهمة عام  1971إلى  2.73مليون نسهمة في عام ( 2118بشير .)2118 ،ويعزى هذا النمو السكاني إلى
التنمية الحضهرية الضخمة ومشاريع االستثمار واسعه النطاق وارتفاع اإلنفاق الحكومي الذي تسبب في زيادة
الطلب على العمالة الوافدة إلنجاز مشههههههروعات البنية التحتية أو تطوير خدمات أو بالمشههههههروعات الخاصههههههة
بتنظيم كأس العالم .وقد أ َّدى ذلك إلى تعاظم القدرة االقتصههههادية واألنشههههطة والبنية التحتية (يوسههههف.)2121 ،
ومن المرجح أن ينخفض معدل النمو المرتفع في السنوات المقبلة نتيجة لالنتهاء من إنجاز المشاريع الضخمة
التي تقوم بها دولة قطر وعوامل ذات صههههههلة ،وهذا التغيير سههههههيخلق فجوة في معدل نمو السههههههكان الطبيعي،
ويرجح َّ
بأن دور قوانين ولوائح العمل في دولة قطر تلعب دورا فعاال في عرقلة التنمية المستدامة لسكان دولة
قطر.
ويعزى َّ
بأن انتهاء مشاريع كأس العالم خالل العامين القادمين سوف يؤدي إلى تراجع كبير بعدد السكان ليصل
إلى  2.12مليون نسمة في عام  ،2125وإلى  2.16مليون نسمة في عام  ،2131وإلى  2.18مليون نسمة في
عام 2135؛ لذلك الخلل السكاني سيظل مرافقا لمسيرة التنمية السكانية بالنظر إلى عدد السكان القطريين
المنخفض مقارنة بالعدد الكلي ،وخاصة مع تراجع معدالت اإلنجاب في دولة قطر (فنك.)2113 ،
وأوضح العديد من االستشاريين بعض الحلول التي تسهم في الحد من الظاهرة ومنها العمل على زيادة النمو
الطبيعي لل ُّسكان القطريين من خالل تشجيعهم على زيادة معدالت اإلنجاب فضال عن بعض الممارسات الحالية
التي قد تزيد من المخاطر األمنية (جذنان.)2121 ،

 .2مشكلة الدراسة:
تع ُّد التنمية السههههكانية من متطلبات التنمية المسههههتدامة التي تتطلع لها دولة قطر ،وتشهههههدها في ظل التطورات
والتغيرات المتسههارعة والنمو في المشههاريع والبنية التحتية ،ويكمن هذا التغيير الهائل والمشهههود وخاصههة في
ظل اسههههتضههههافة قطر لمونديال  ،2122و أثرها في اسههههتقطاب وجذب اسهههههتثمارات أجنبية ،والكم الهائل التي
تحتاجه قطر لسد الوظائف التي سيتطلبها المستقبل ،والمجتمع في ضوء العجز التي تواجهه قطر في االختالل
السههكاني الكبير مقابل التنمية المقبلة التي سههتشهههدها قطر  ،وتكمن مشههكلة البحث في محاولة التعرف إلى أي
ُّ
مدى يمكن أن تشههههههجع قوانين ولوائح العمل في دولة قطر المرأة العاملة على اإلنجاب في توفير التسهههههههيالت
الالزمة من حوافز وإجازات دون األضهرار بحقها؟ وتحقيق العدالة مع الرجل في الحقوق المالية والمناصب
القيادية في مقابل خلق عوائل كبيرة ومجتمع صحي لتحقيق التَّنمية المستدامة ال ُّسكانية لدولة قطر؟
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ويمكن التَّعبير عن مشههكلة الدراسههة بالتَّسههاؤل التَّالي وهو :ما هو دور قوانين ولوائح العمل في اسههتدامة النمو
السكاني في دولة قطر؟

 .3تساؤالت الدراسة:
استنادا إلى التساؤل الرئيس لمشكلة البحث ،يمكن التعبير عتها في محاولة اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 هل دور قوانين ولوائح العمل في استدامة النُّمو ال ُّسكاني في دولة قطر ف َّعال؟ ما هي العوامل المؤثرة في االختالل السكاني دولة قطر؟ هل قوانين العمل واللوائح التنفيذية محفزة لتشجيع سياسة اإلنجاب؟ -ما هي العوامل المؤثرة في صحة المرأة النفسية والجسدية التي تعيقها في تحقيق أهدافها؟

 .4أهداف الدراسة:
 معرفة دور قوانين ولوائح العمل في استدامة النمو السكاني في دولة قطر. دراسة العالقة بين قوانين ولوائح العمل وأثرها في دفع المرأة نحو اإلنجاب. معرفة العوامل المؤثرة بصحة المرأة النفسية والجسدية لتحقيق أهدافها. الخروج بنتائج في دولة فطرمن خالل التوصهههيات التي تقدمها الدراسهههة لوضهههع القوانين والتشهههريعات التيتحقق استدامة النمو السكاني.

 .5أهمية الدراسة:
تكمن أهميهة البحهث من النَّاحية األكاديمية العلمية في مسههههههاهمة نتائج الدراسههههههة في التَّراكم المعرفي لظاهرة
ومعرفة موضوع االستدامة ال ُّسكانية نظرا لقلة الدراسات التي تتعرض لهذا الموضوع .ومن النَّاحية التَّطبيقية
العملية نتائج الدراسهههة سهههتسهههاعد متخذي القرارات على وضهههع اسهههتراتيجية مناسهههبة للتَّعامل مع قوانين العمل
بال َّ
صحة النَّفسية واإلنجابية.

 .6تنظيم الدراسة:
تتكون الدراسههة من خمسههة فصههول ،حيث يضههم الفص هل األول المقدمة ومشههكلة الدراسههة وتسههاؤالت الدراسههة
وأهمية الدراسهة وأهداف الدراسهة وحدود الدراسهة .أما الفصل الثاني يتناول اإلطار النظري العام والدراسات
السههابقة ،ويتناول الفصههل الثالث تصههميم منهج الدراسههة ،والفصههل الرابع يسههتعرض نتائج التحليل االحصههائي
للبيانات ومناقشة النتائج ،بينما يتناول الفصل الخامس االستنتاجات والتوصيات.
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اإلطار النظري والدِّراسات السابقة
 .1مقدمة:
تسهتهدف الباحثة في هذا الفصهل لمعرفة دور القوانين ولوائح العمل في اسهتدامة النمو ال ُّسكاني في دولة قطر.
وسهههيتم التعرف على :هل دور قوانين ولوائح العمل في اسهههتدامة النمو السهههكاني في دولة قطر فعال؟ وما هي
العوامل المؤثرة في االختالل ال ُّسكاني لدولة قطر ،وهل قوانين العمل واللوائح التنفيذية محفزة لتشجيع لسياسة
اإلنجاب؟ وما هي العوامل المؤثرة في صحة المرأة النفسية والجسدية والتي تعيقها من تحقيق أهدافها؟
وسههوف ينقسههم فصههل اإلطار النظري للدراسههات السههابقة إلى ثالثة أقسههام ،هي :القسههم األول حول سههكان دولة
قطر ،القسههم الثاني حول قوانين العمل في دولة القطر الخاصههة بالمرأة العاملة ،والقسههم الثالث حول أثر الحمل
واإلنجاب على نفسية المرأة الحامل الصحية ،وسنقوم بعرض الموضوعات كاآلتي:
القسم األول ،سكان دولة قطر:
التصهههنيف العالمي للتعداد السهههكاني لدولة قطر يبلغ  141على مسهههتوى العالم ("عدد سهههكان قطر"،)2119 ،
وهذا ينذر بأن دولة قطر تواجه تحديا كبيرا ،أال وهو االختالل السهههكاني الذي يعود عليها بمشهههاكل مسهههتقبلية؛
لذلك عد من الضههروري زيادة الوعي السههكاني حول المشههكلة وخطورتها والبحث في مسههبباتها ،والسههعي في
معالجتها ،وتم طرح ثالث اتجاهات لقسهههم سههههكان دولة قطر :وضهههع سههههكان دولة قطر ،وعي بوجود مشههههكلة
االختالل السكاني لدولة قطر ،واآلثار المترتبة من الوضع السكاني لدولة قطر.
االتجاه األول ،وضع سكان قطر:
يبلغ عدد سهههكان دوله قطر آلخر تحديث في سهههنة  2121م حوالي  278مليون نسههههمة ( %24من النسهههاء و
 %75من الرجال) فنجد َّ
بأن نسههبة الزيادة بالنسههبة للعام السههابق  2119م بفارق  ،1.25وتعد النسههبة ض ه يلة
جدا ("عدد سهههكان قطر" 2119 ،م).بينما نجد في سهههنة  2115م كان عدد السهههكان  212مليون نسهههمة (جهاز
السهههابقةَّ ،
التخطيط واإلحصهههاء ،د.ت) ،فنالحظ َّ
بأن التغيير طفيف جدا بالنسهههبة للخمس ال َّسهههنوات َّ
وإن القياس
السههههكاني للمدى البعيد حسههههب اإلحصههههائيات المتوقعة للتعداد السههههكاني العالمي تظهر َّ
بأن دولة قطر في عام
ُّ
السهههكان القائم  451ألف بمعدل  ( %9عدد سهههكان قطر)2119 ،؛
 2131م متوقع الزيادة السهههكانية على عدد ُّ
لذلك وجد بأنَّه من األهمية البحث في اإلصهالحات التَّدريجية لالختالالت التركيبة السكانية  ،وإعادة النَّظر في
َّ
والسههههعي نحو
السههههياسههههات المطروحة لدعم الحمل واإلنجاب للمواطنين القطريين والتوجه القتصههههاد المعرفة
تحقيق التنمية ال ُّسكانية المستدامة (بريك.) 2119 ،
تعهد دولة قطر من الدول الغنية التي تتمتع بأعلى دخل للفرد في العالم  ،والذي يدعم دولة قطر بأنها تعد ثالث
أكبر احتياطات العالم من الغاز الطبيعي واحتياطات النفط،
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كما تع ُّد من الدول التي تتمتع بالعديد من األحداث ومنها الحدث المهم الذي مقرر له يحدث في عام2122م ،
حيث تعتبر أول دولة عربية ستستضيف كأس العالم لكرة القدم (ويكيبيديا  )2121 ،؛فلذلك نجد بأن دولة قطر
الس هكاني وإبراز التغيرات على
الس هكانية ،وتتبع النُّمو ُّ
تع ُّد قادرة لتوفير اإلمكانيات والتسهههيالت ؛ لدعم التَّنمية ُّ
للسههههههكان  ،والبحث عن مسههههههبباته ،عن طريق إبراز التَّغيرات التي طرأت على النُّمو الطَّبيعي
النُّمو الطَّبيعي ُّ
السههكان القطريين من خالل المكونين األسههاسههيان هما  :الزيادة الطَّبيعية  ،والهجرة وما تعرضههت له من
لدى ُّ
عوامل أثرت على سلوكهم اإلنجابي(الكواري.)2118 ،
المصدر :جهاز التخطيط واإلحصاء .إجمالي السكان المتواجدون في قطر 2112 .م.

يوضهح الرسم البياني أعاله ،بان عدد السكان لعام

 2119م بلغ  2687871نسمة ،ويتضح أيضا من الرسم

الفجوة الكبيرة بين أعداد النساء والرجال،
ويرجح سهبب ارتفاع أعداد الرجال ثالثة أضهعاف النسهاء للنهضة التي تشهدها دولة قطر من تغيرات وأيضا
اسهتضهافة كأس العالم  2122وما يتطلبه من أعداد كبيرة من العمالة إلنشهاء مالعب وسكن وشبكة مواصالت
للتنقل بين المالعب " المترو" وغيرها من مشاريع البنية التحتية وفقا لرؤية قطر .2131
االتجاه الثاني ،الوعي بوجود مشكلة االختالل السكاني:
السههههكاني للقطريين بدولة قطر وسههههعدت جاهدة في
تقرُّ دولة قطر بوجود مشههههكلة واختالل واضههههح في النُّمو ُّ
إضههههفاء العديد من القوانين التي من شههههأنها تح ُّد من عزوف الشههههباب عن ال َّزواج  ،بحيث سههههعت في إعطائهم
قاعات الحفالت المجانية للنسههههههاء والرجال ،وقروضهههههها للبناء ،وأراض ،ومبالغ مالية ،وعالوات زواج لكال
الزوجين ،التي من شههأنها تشههجيع الشههباب لالنخراط في الزواج  ،وعدم العزوف عنه بسههبب ُّ
الظروف المالية،
ومن جانب آخر أصهههبح لدى المواطن القطري وعي بوجود مشهههكلة سهههكانية ،وأوصهههت دراسهههة اللجنة الدائمة
الشهههباب بضهههرورة توجيه التَّوعية َّ
للسههكان بحسهههب النَّتائج التي توصهههلت لها عن عزوف َّ
للشهههعب حول خفض
ُّ
المهور ونفقههات الزواج (اللجنههة الههدائمههة للسههههههكههان ،)2112 ،ولكن الزال الشههههههبههاب القطري ليس لههديههة حسُّ
المسهههه ولية في المسههههاهمة بحنجاح األمر في زيادة أعداد األبناء المنجبين ،وهذا ما توصههههلت له دراسههههة فخرو
بالعوامل الذي تجنب المواطن القطري لإلنجاب والسههعي لمعالجتها بوضههع سههياسههة سههكانية مسههتقبلية؛ لتحقيق
التوازن بين أعداد المواطنين والوافدين ،وخاصههههة لما نتجت لها الدراسههههة من ضهههه لة نسههههبة العمالة القطرية،
وخاصة اإلناث في قوى العمل بالنسبة إلى إجمالي العاملين (فخرو ،2112 ،ص ،)153.
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السهههههكانية لدى مختلف الشهههههرائح
وسهههههعت دراسهههههة المسهههههلم إلى رفع مسهههههتوى الوعي االجتماعي بالمسهههههائل ُّ
االجتماعية ،ومسههاعدة صهنَّاع القرار على تحديد مواطن الخلل في التركيبة السههكانية لمعرفة سههبل التحكم بتلك
االتجاهات ،واآلليات لرفع مسهههتوى النُّمو الطَّبيعي للمواطنين ،والحد من تزايد الوافدين ،واسهههتنتجت الدراسهههة
بأن النمو الطبيعي للسهُّ كان يتأثر بالمسهتوى االقتصههادي بشهكل طردي ،ولكن تأثر غير القطريين أكبر من تأثر
القطريين ،وتراجعت نسبة المواليد نتيجة تزايد عدد العزاب(المسلم ،زكريا ،لطرش.)2119 .
مقارنة :الهرم السكاني لل ُّذكور واإلناث للعام  1986و  2118م (نمو طبيعي) و ( 2118اختالل سكاني
واضح):

المصدر :ال َّرسم البياني مشتق من اللجنة الدائمة للسكان2118 .م.
توضهههح الرسهههوم البيانية أعاله مقارنة بالتعداد السهههكاني ألعداد النسهههاء والرجال لعام ( )2118- 1986وعام
 ،2118يوضهههح الرسهههم البياني األول بان أعداد النسهههاء والرجال بين عام  1986و 2118يبدو طبيعيا وأرقام
متقاربة بين أعداد النساء والرجال لجميع األعمار،
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بينما في  2118وبسههبب المشههاريع واالسههتعداد لكأس العالم  ،2122نجد بأن هناك فجوة كبيرة وواضههحة بين
أعداد النسهههاء والرجال وخاصهههة في األعمار من  24سهههنه إلى  44سهههنة ،ويرجح السهههبب بان الرجال هم من
العمالة الوافدة وترجح أعمار العمالة من سن  18إلى  41سنة.
االتجاه الثالث -اآلثار المترتبة من الوضع السكاني القطري:
تعاني دولة قطر من غزو عمالة وافدة  ،بحيث تشههكل العمالة الوافدة ثالثة أضههعاف سههكان المواطن القطري،
وهذا يخلق عدم التَّوازن ال َّسليم في نسبة الرجال إلى النساء،
وذلك نتيجة نسهههبة العمالة الوافدة التي أغلبها من الرجال؛ للقيام بأعمال اإلنشهههاءات المتسهههارعة التي تقوم بها
قطر ،وخاصههة في طور االسههتعداد لسههنة  2122م  ،ونالحظ أيضهها َّ
بأن نسههبة القطريين مقابل الغير قطريين
ضههههه يلة جدا ( اللجنة الدائمة للسهههههكان 2119 ،م) ،فهذا االختالل يعمل في رفع مسهههههتوى التَّكلفة المالية لدولة
قطر؛ لتغطية نفقاتهم وأجورهم ،وأيضهههها مسههههاحات األراضههههي التي يمكن أن ينتفع بها المواطن القطري من
سهكن عمال والى آخره ،وال سيما أيضا الخدمات ال َّ
صحية والتَّعليمية التي تحتاجها العمالة الوافدة ،و هنا يكمن
سبب النظر في االهتمام بزيادة عدد ال ُّسكان القطريين ،و تنميتهم البشرية لالستغناء عن العمالة الوافدة (اللجنة
الدائمة للسهكان 2119،م) ،ولخصهت نتائج الدراسة للجنة ال َّدائمة لل ُّسكان َّ
بأن األسرة القطرية بحاجة لبذل جهد
أكبر لمواجهه المشهههكالت التي تتعارض في نموها؛ من أجل الحفاظ على هويتها الوطنية والقومية ،وأوصهههت
الدراسهههة بتأكيد دور األسهههرة القطرية في مؤسههههسهههات التنشهههه ة االجتماعية ،والقيام بحمالت توعية حول ثقافة
المجتمع في مجاالت العمل المختلفة (اللجنة الدائمة لل ُّسكان 2119 ،م).
القسم الثاني -قوانين العمل في دولة القطر الخاصة بالمرأة العاملة:
االتجاه األول  -قوانين العمل الخاصة بالمرأة بالحمل واإلنجاب:
تعد قوانين العمل للمرأة القطرية منصهههفة وعادلة للمرأة القطرية ،فنجد قانون العمل القطري رقم ( )14لسهههنة
 2114م ،في مادة رقم (  ) 93تنصُّ على أن المرأة العاملة تتلقى أجرا مسههههههاويا ألجر الرجل عند قيامها
بنفس عمل الرجل ،وتتيح لها فرص التَّدريب والتَّرقية ،وكما تنصُّ مادة رقم (  ) 94على أن يحضهههر تشهههغيل
النساء في األعمال الخطرة والشاقة أو المضرة صحيا بهن أو أخالقيا (الميزان 2115 ،م) ،ولكن القانون ليس
منزال قرآنيا ،فالقصههههههور واألخطاء واردة وتتغير ،فكما نالحظ بأ َّن بعض القوانين ال تسهههههههم في دعم صههههههحة
المرأة النفسههههية والصههههحية وخاصههههة أثناء فترة الحمل والوالدة ،وهنا يجب النظر بأهمية دور المرأة القطرية
وتعزيز مساهمتها في قوة العمل الوطنية ،بدعمها بالسياسات والقوانين التي تحيلها عن مشاركتها في المجتمع
القطري ،وأيضهههههها السههههههتكشههههههاف السههههههبل؛ لزيادة حجم مناهضههههههة المرأة القطرية في قوة العمل في القطاع
الحكومي(مبخوت .) 2119،
وكمهها نجههد في المواد رقم (  96و  97و  ) 98لقههانون العمههل القطري تنصُّ على آن تتمتع المرأة القطريههة
بحجازة وضع بأجر كامل لمدة ستين يوما ،وتسعين يوما في حال إنجاب أطفال توأم،
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ويح ُّ
ق للعاملة بتمديد إجازتها من رصيد إجازتها ال َّسنوي ،وال يجوز لصاحب العمل إنهاء فترة إجازتها إنهاء
عقههدههها (الميزان 2115 ،م) ،كمهها يح ُّ
ق للعههاملههة القطريههة سهههههههاعتين رضهههههههاعههة لمههدة سههههههنتين من بعههد إجههازة
الوضهع("سهاعتان رضهاعة " 2121،م) ،إال َّ
أن تلك القوانين التزال غير منصفة ،وغير مساهمة في التشجيع
على زيادة اإلنجاب؛ لضههيق التَّسهههيالت والحوافز التي تتمتع بها؛ لذلك وجب الكشههف عن اإلمكانيات الفعلية،
والواقعية للخدمات التي تحصههههل عليها المرأة في المجتمع القطري ،وهذا ما أوصههههت به دراسهههههة كلثم بحعادة
النَّظر من قبل المس ولين عن التَّخطيط للتنمية بشكل عام،
والتنمية البشهههرية بشهههكل خاص في المجتمع القطري؛ نتيجة ما توصهههلت إليه بدارسهههتها بوجود قصهههور نحو
جهود التَّنمية الموجهة للمرأة ،وسههههاعدت دراسههههتها على تحديد الفجوات التي تواجهها المرأة في مجال تعزيز
القدرات ،ومستويات التَّمكين في قطاعات العمل (الغانم 1999 ،م).
االتجاه الثاني ،القوانين التي تتطلع المرأة القطرية للعمل بها:
المرأة القطرية تواجه ضغط المجتمع والعادات والتقاليد ،في القيام بأمور المنزل على أكمل وجه ،من استقبال
ضههههههيافة ،والطبخ ،وتربية األبناء ،وتعليمهم ،واإلشههههههراف على تنظيف وترتيب المنزل ،بالمقابل دور الرجل
األغلب وليس الكل كالزائر ،واألسههوأ بأنَّه زائر متذمر مدلل ،وال يسههاهم في مد يد العون ،وفي المقابل يطلب
المسهههاهمة المادية مقابل عمل المرأة؛ لذلك من العدل إرسهههاء أسهههاس لفهم التوازن بين العمل والحياة األسهههرية
لدى األسهههر القطرية ،وذلك بسهههبب ضهههعف التوازن األسهههري بين األسهههر القطرية ،وهذا ما هدفت له دراسهههة
جرفاتش إلى إرسهههاء أسهههاس لفهم التَّوازن بين العمل والحياة األسهههرية لدى األسهههر القطرية ،وتوصهههلت نتائج
دراسهههته بأنَّه قد تحقق توازن في الحياة العملية واألسهههرية لعدد قليل من تلك األسهههر ،و يؤدي ضهههعف التوازن
بين العمل واألسهرة بخلق تهديد لصهحة البالغين العاملين القطريين ،وتلخصهت توصيات الدراسة بتحديد هدف
وطني؛ لتعزيز تحقيق التَّوازن بين العمل واألسرة ،وأيضا تمديد إجازة الوضع المدفوعة األجر إلى  91يوما،
َّ
والس هماح لكل من الوالدين بالحصههول على إجازة مدفوعة األجر؛ لمرافقة طفلهم المريض(جرفاتش ،بادحدح،
عبدالمنعم 2118 .م).
لذلك من األهمية للمسههههههاواة ،وعدم التمييز ،وتعديل قوانين الدولة التي تميز بين المرأة والرجل في قطر على
الرغم من مسهههاواتهم في ال ُّدسهههتور ،وهذا ما سهههعت له دراسهههة المطوع لطلب المسهههاواة وتعديل قوانين الدولة،
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وهدفت الباحثة بهذه الدراسههههة إلى تسههههليط الضهههههوء على القوانين التي تميز بين المرأة والرجل في قطر على
الرغم من مسهههاواتهم في ال ُّدسهههتور ،واسهههتنتجت بأن أسهههباب التمييز بين المرأة والرَّجل تنحصهههر في األسهههباب
الدينية واالجتماعية والسياسية (المطوع 2119 ،م).
المصدر :جهاز التخطيط لإلحصاء .شكل ( )1مسح القوى العاملة الربع الرابع (أكتوبر -ديسمبر  2118م)
توضههح الصههورة أعاله بان نسههبة الذكور القطريون في مسههح القوى العاملة للربع األخير من سههنة  2118تبلغ
 %71نشهههطين ومسهههاهمين في القوى العاملة ونسهههبة بسهههيطة غير نشهههطة وقد تكون متمثلة باألطفال وطالب
المدارس وكبار السههن ،بينما النسههاء  %61منهم غير نشههطات في قوى العمل وهذا يدعو للتسههاؤل حول سههبب
تخلف المرأة في قوى العمل والسعي نحو معالجتها.
القسم الثالث ،أثر الحمل واإلنجاب على نفسية المرأة الحامل الصحية:
االتجاه األول ،العوامل المؤثرة في صحة المرأة ونفسيتها:
طبيعة المرأة الفسههههههيولوجية تحيدها من التَّحكم في ذاتها ومشههههههاعرها ،فالمرأة بطبيعتها متقلبة المزاج ؛ وذلك
يرجع إلى طبيعة الهرمونات التي تؤثر بشهههههكل كبير في نفسهههههيتها ،وتختلف كلُّ ردة فعل من امرأة إلى أخرى
بحسهب الشخصية األصلية لكل امرأة ،وال سيما َّ
بأن تلك العوامل المؤثرة وتكرارها دون جانب دعم ومؤازرة
لها  ،وخاصهة بفترة الحمل واإلنجاب يخلق لها أمراضها نفسية وعضوية ،وتطرقت دراسة(آمال) إلى التَّعرف
على مسهههههتوى َّ
الضهههههغط النَّفسهههههي لدى المرأة الحامل المقبلة على الوالدة للمرة األولى في إلقاء الضهههههوء على
المرحلة الهامة من حياة النسهههههاء  ،وهي مرحلة الحمل وإلقاء النظر على مجاالت االهتمام بالنسهههههاء الحوامل،
وخلصههت دراسههة (آمال) إلى َّ
أن النسههاء الحوامل يعانين من الضههغط النفسههي الشههديد ،وأوصههت بتقديم الرعاية
واألمان للمرأة الحامل  ،والمتابعة النَّفسهههههية والصهههههحية لها (آمال 2111 ،م) ،وكما نجد َّ
أن أغلب الدراسهههههات
أثبتت أن أسهههباب أغلب المشهههاكل العضهههوية  ،من مشهههاكل القلب  ،وضهههيق الشهههرايين  ،واألورام َّ
السهههرطانية
والجلدية  ،الضغوط النفسية المتراكمة (طالب 2117 ،م)َّ ،
وأن المرأة أكثر تعرضا لالكت اب والقلق بطبيعتها،
و أن التهاون بهذه الجوانب يخلق صههحة ضههعيفة للمرأة ،تنتج عنها أم ضههعيفة عاجزة وعاملة محبطة ،وقدرة
إنتاجية ضهعيفة (مرزوق 2118 ،م)،أما دراسهة (الشهناوي) فقد أوضهحت حول ما أسمته حقوق المرأة العاملة
أثناء تمتعها بحجازة األمومة ،سهههههواء كانت حقوقا مالية ،أو غير مالية وارتباطها بصهههههحتها وصهههههحة مولودها
وتربيته ،وهدفت هذه الدراسهههة إلى تسهههليط َّ
الضهههوء على النواقص التي يمكن توجيهها للتنظيم التشهههريعي لهذه
اإلجازة ،وخلصههت الدراسههة إلى ضههرورة مراعاة الجانب النَّفسههي والجسههدي َّ
الص هحي للمرأة العاملة؛ ليدفعها
للعودة لعملها بأفضههههههل صههههههحة و أكثر إنتاجية ،وأوصههههههت بحعادة النَّظر في مدة اإلجازة ،ومنح المرأة أجرا،
مهدفوع األمومهة في مرحلهة الحمل ،وقبل الوالدة لتغطية حاجات مهمة لألم ،وتفعيل إنشههههههاء الحاضههههههنات في
مؤسسات العمل لألمهات العامالت(الشطناوي ،بيضون1996 .م).
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االتجاه الثاني -العوامل المؤثرة في صحة الطفل وتربيته:
ترتبط صههحة الطفل وتربيته في النشههأة التي ولد فيها وعاش عليها ،فهناك عالقة وثيقة بصههحة المرأة النفسههية
والجسهههدية بصهههحة أبنائها ،فنالحظ َّ
أن هناك ارتباطا بين اكت اب األم بفترة الحمل وبين صهههحة الرضهههيع ،م َّما
يتعرض له من اإلعاقات الذهنية ،وتأخر النطق ،وأمراض التوحد ،وسوء التغذية،
والوزن المنخفض للرضهههههيع عند الوالدة (فيشهههههر 2111 ،م)،ومن جانب آخر نجد َّ
أن طول فترة الرضهههههاعة
الطبيعية وقصهرها ،ترتبط بصهحة الطفل الجسهدية والنفسية ،ومحدد طول وقصر فترة الرضاعة الطَّبيعية هي
العوامل االجتماعية والديموغرافية واالقتصهههههادية التي تتعرض لها المرأة  ،والتي يتطلب النظر بها ،وهذا ما
هدفت لدراسة كرداسة حول كشف وتحليل مجموعه من العوامل االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية على
طول مدة الرضهههههاعة الطبيعية المشهههههروطة لدى السهههههيدات المتزوجات ،وخلصهههههت من الدراسهههههة إلى أهمية
المتغيرات ،مثل :عدد األطفال المنجبين ،وعمل المرأة واسهتخدامها لوسائل تنظيم األسرة ،والرغبة في مولود
آخر ،في تحديد معالم طول فترة الرضهههاعة الطبيعية المشهههروطة لديها( كرداشهههة 2116 ،م ) ،فنجد ب َّ
أن رؤية
الس هكانية بخلق جيل
السهكانية لدولة قطر باالسههتدامة ُّ
قطر الخاصههة بركيزة التنمية البشههرية الخاصههة بالسههياسههة ُّ
واع ناضههج ومس ه ول ( مسههؤول ) ،يتحقق في تعديل القوانين التي هي بصههالح المرأة القطرية ؛ولذلك يع ُّد من
المهم النظر بهالمرأة التي بهدورهها سههههههتكمهل أدوارهها في أبنائها على أكمل وجه ،إذا توافرت لها كلُّ الظروف
المتاحة (رؤية قطر الوطنية 2118 ،م) ،وبدعم برامج تنظيم األسهههههرة بشهههههكل جدي عن طريق التَّعرف على
الخصهههائص االقتصهههادية واالجتماعية للمرأة القطرية وأثرها في عدد األطفال المنجبين ،وأوضهههحت دراسهههة
(سههليمان) في دراسههة الخصههائص االجتماعية واالقتصههادية للنسههاء في سههن اإلنجاب في مدينة الميادين ،وبيان
أثرها على عدد األطفال المنجبين للمرأة ،وهدفت الدراسههههة إلى تسههههليط الضههههوء على حجم النسههههاء في سههههن
اإلنجاب في مدينة الميادين ،والتعرف على الخصههههههائص االقتصههههههادية واالجتماعية وأثرها في عدد األطفال
المنجبين لها ،وخلصههت الدراسههة إلى َّ
أن هناك عالقة عكسههية في كل من عمر المرأة عند الزواج وعدد األبناء
المنجبين  ،وأيضها بين عمل المرأة وعدد أبنائها  ،وأوصهت الدراسة بتقديم برامج توعية لبيان مخاطر ال َّزواج
المبكر ،وأثره على حياة األم والمواليد ،ودعم برامج تنظيم األسرة(سليمان 2113 ،م).
االتجاه الثالث ،العوائق التي تحيل المرأة من تحقيق أهدافها:
تتطلع المرأة لتحقيق أهداف وتطلعات مسهتقبلية فطبيعة المرأة تتطلع للمثابرة واالجتهاد ،وإثبات نفسها ،وهذه
غريزة وفطرة موجودة بها ،وهذا ما نراه في نتائج الطلبة السههههههنوية بنسههههههبة الفتيات المتفوقات الكبيرة مقارنة
بالنسههههبة لألوالد ،وهذا ما أثبتته الدراسههههات حول معدل َّ
الذكاء الذي تتمتع به الفتيات مقارنة باألوالد من عمر
صههههههغي (إحهداد 2119 ،م) ،ولكن سههههههرعهان ما ينهمر جبل األحالم والطموح لدى المرأة بعد إنجاب األبناء،
وتعيش في حدود الحد األدنى فقط ؛ لتجنب الضغط  ،وذلك َّ
بحن إنتاجيتها ليست كما هي المرأة غير المتزوجة،
وال يخفى على أحد َّ
بأن هناك بعض السهَّ ياسهات العنصرية التي تؤدي إلى عدم إعطاء المرأة المناصب القيادية
وعدم حصولها على التَّوظيف؛ بسبب الحمل واإلنجاب (داود 2119 ،م)،
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وهنهاك الكثير من األسههههههبهاب التي تعيق المرأة ،وتحول بينهها و بين نجهاحها و منها :القلق وال ُّشههههههعور بتأنيب
ضمير حول تقصيرها نحو منزلها وأبنائها ،كما َّ
ال َّ
أن العادات والتقاليد قد تقف أمام الكثير من تطلعاتها (محمد،
 2114م).
و من الحلول الفعهالهة لهدعم المرأة الحامل والمنجبة لتحقيق أهدافها :توفير سههههههاعات العمل بدوام جزئي دون
ساعات عمل متواصلة ،و توفير دور حضانات في أماكن عمل المرأة،
و التعرف على كيفية تأثير عمل المرأة على أسرتها و إنجازها  ،ويهدف البحث إلى التعرف على خصوصية
الظَّاهرة المدروسهههة في ( محافظة حلب ) دراسهههة االرتباط بين عمل المرأة وحجم األسهههرة ،وأوضهههحت نتائج
البحث أنَّه توجد عالقة عكسههية بين مشههاركة المرأة في النشههاط االقتصهادي ومتوسههط عدد األوالد في األسهرة،
وأوصهت الدراسة بتجهيز أماكن العمل بروضات لألطفال ،وزيادة فرص العمل للنساء بدوام جزئي دون ست
ساعات من العمل المتواصل(العلواني ،سليمان ،الحمد2113 .م).

تصميم ومنهجية الدراسة
 .1تمهيد:
بعد عرض اإلطار النظري للدراسة والذي يهيئ األرضية لمشكلة الدراسة ،يأتي الجانب الميداني للدراسة من
خالل اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة لتحقيق أهداف الدراسههههة ،وتتضههههمن تحديد المنهج المتبع في الدراسههههة،
ومجتمع وعينة الدراسهههة ،ثم التطرق إلى أداة الدراسهههة ،واألسهههاليب والمعالجات اإلحصهههائية التي تم االعتماد
عليها في تحليل البيانات للوصول إلى النتائج التي تعبر عن واقع الظاهرة قيد الدراسة.

 .2منهج الدراسة:
اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وأسلوب الدراسة الميدانية ،باستخدام
المدخل الكمي أما مصادر البيانات فتكونت من مصدرين هما:
أ -المصههههههادر األولية (الميدانية) :وتتمثل في البيانات التي تم جمعها من خالل اسههههههتبيان تم تصههههههميمها لتحليل
ودراسههة دور قوانين العمل القطرية في اسههتدامة النمو السههكاني ،تم توزيع االسههتبانة على عينة الدراسههة من
العاملين في القطاع العام بهدف الحصول على أراءهم.
ب -المصههادر الثانوية :وتتمثل في أدبيات الدراسههة من خالل االسههتعانة بالمراجع العلمية والبحوث والدراسههات
المنشورة في المجالت والدوريات المتخصصة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،باإلضافة إلى اإلحصاءات،
المقاالت واألبحاث المنشورة على المواقع المتخصصة في شبكة األنترنت.

 .3مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسهة من كافة األسههر القطرية التي تعمل في القطاع العام من نسههاء ورجال ونظرا لكبر عدد
األسههر التي تعمل في القطاع العام فقد تم اختيار عينة عشههوائية بسههيطة وذلك عن طريق توزيع االسههتبانة على
عدد كبير من األسر القطرية التي تعمل في وزارة المواصالت واالتصاالت،
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وذلك من خالل الرابط اإللكتروني في برنامج سههههيرفي مونكي للعينة البحثية ،وقد كانت االسههههتجابة ضههههعيفة
نظرا للظروف الراهنهة (وبهاء كورونها) رغم المحاوالت المتكررة من قبل الباحثة للتذكير .وقد تمكنت الباحثة
بجمع عينة حجمها ( )52أسرة.

 .4أداة الدراسة:
تم تطوير اسهتبانة لجمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة باالستعانة بمراجعة أدبيات الدراسة واالستفادة منها في
تصميم أس لة االستبانة ،وقد تكونت االستبانة من أربعة محاور رئيسية وسنوضحها فيما يلي:
 المحور األول :يستعرض البيانات بالشخصية ألفراد العينة. المحور الثاني :تناول العوامل المؤثرة في االختالل السكاني لدولة قطر. المحور الثالث :تناول قوانين العمل واللوائح التنفيذية المحفزة لتشجيع سياسة اإلنجاب. المحور الرابع :تناول العوامل المؤثرة في صحة المرأة النفسية والجسدية في تحقيق أهدافها.وتم تطبيق األداة المسهههههتخدمة على هذه العينة بهدف التحقق من صهههههالحية األدوات للتطبيق على أفراد العينة
الكلية وذلك من خالل حساب صدقها وثباتها بالطرق اإلحصائية المالئمة.

 .5أساليب تحليل البيانات:
وفقههها لطبيعهههة البيانهههات الخاصهههة بحجابهههات أفهههراد العينهههة فقهههد تهههم اسهههتخدام أسهههاليب تحليهههل البيانهههات بواسهههطة
البرنهههامج اإلحصهههائي( )SPSSاإلصهههدار رقهههم ( )23واعتمهههدت عمليهههة التحليهههل علهههى مقهههاييس اإلحصهههاء
الوصهههفي (النسهههبة الم ويهههة ،التكهههرار ،المتوسهههط الحسهههابي) لبيهههان خصهههائص العينهههة ومعرفهههة أراءههههم حهههول
محههاور الدراسههة ،وتههم تقيههيم النتههائج وفقهها لمقيههاس ليكههرت الخماسههي حيههث أشههارت الدرجههة  5إلههى موافههق
بشهههدة ،والدرجهههة  4إلهههى موافهههق ،والدرجهههة  3إلهههى محايهههد ،والدرجهههة  2إلهههى غيهههر موافهههق ،والدرجهههة  1إلهههى
غيهههر موافهههق بشهههدة وقهههد تهههم حسهههاب الحهههد األدنهههى واألعلهههى لمقيهههاس ليكهههرت ،حيهههث يشهههير المهههدي مهههن (-1
 )1.8علههههى غيههههر موافههههق بشههههدة والمههههدى مههههن ( )2.6-1.81غيههههر موافههههق ،والمههههدى مههههن ()3.4 –2.61
محايد ،والمدى من ( )4.2–3.41موافق ،والمدى من ( )5 –4.21موافق بشدة.
 .6الحدود الزمانية والمكانية والموضوعية والبشرية:
 الحدود الزمانية :من شهر فبراير إلى شهر أبريل. الحدود المكانية :القطاع العام – دولة قطر. الحدود الموضوعية :دور قوانين ولوائح العمل في استدامة النمو السُّكاني في دولة قطر -دراسة ميدانية. الحدود البشرية :األسر القطرية. .7الخطوات اإلجرائية:
يتناول هذا المحور الخطوات التي اتبعها الباحث أثناء إعداد وتنفيذ تجربة البحث ،وتمثلت فيما يلي:
 توجه الباحثة ألخذ األذن الشهفوي من رئيس قسهم التدقيق الداخلي باإلنابة األستاذ يونس درويش ،في وزارةالمواصالت واالتصاالت والتي تعمل فيه الباحثة ،لتوزيع االستبانة لجميع العاملين في الوزارة.
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 توجه الباحثة عن طريق إيميل العمل الشخصي في تحديد موظفين وزارة المواصالت واالتصاالتوإرسهال االسهتبانة عن طريق برنامج الواتسهاب لجميع المعارف الشهخصهية التي تخص عينة الدراسة (األسر
القطرية).
 توجه الباحثة إلعادة خطوة  2بعد أسبوع إلعادة التذكير لعمل االستبانة بعد االنتهاء من جمع نتائج االستبانةقامت الباحثة من تفريغ البيانات ومعالجتها باسهتخدام اإلحصهائيات المناسبة بهدف الحصول على نتائج متعلقة
بأهداف الدراسة.
 قامت الباحثة بتفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة. -قدمت الباحثة بعمل توصيات في ضوء نتائج الدراسة.

تحليل البيانات ومناقشة النتائج
بعد االنتهاء من عملية جمع البيانات تم إدخالها في برنامج التحليل اإلحصههههههائي ) (SPSSومعالجتها ومن ثم
تحليلها وجاء نتائج الدراسة على النحو التالي:
أوال :البيانات الديموغرافية
جدول رقم ( :)1البيانات الديمغرافية
الخاصية

الفئة

العدد (النسبة)

العمر

اقل من  25سنة
 25إلى  41سنة
أكثر من  41سمة

)4 (7.7%
)39 (75.0%
)9 (17.3%

الحالة االجتماعية

متزوج
غير متزوج

)39 (76.5%
)12 (23.5%

ال يوجد
ابن واحد
اثنين أبناء
ثالثة أبناء
أربعة أبناء فأكثر
ثانوي عامة
بكالوريوس
دراسات عليا
غير ذلك

)11 (21.2%
)4 (7.7%
)14 (26.9%
)8 (15.4%
)15 (28.8%
)3 (5.8%
)33 (63.5%
)11 (21.2%
)3 (5.8%

عدد األبناء

المؤهل العلمي

كما هو موضح بالجدول رقم ( )1أعاله كانت غالبية المستجوبين ( )%75تتراوح أعمارهم ما بين (41 -25
سهههنة ) ،وأن نسهههبة المتزوجين منهم بلغت ( )%76.5ويرجع ذلك الن غالبية المسهههتجوبين أعمارهم فوق 25
سنة .أما فيما يتعلق بعدد األبناء ( )%21ليس لديهم أبناء بينما ( )%8لديهم ابن واحد،

398

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

ونسههههبة ( )%27لديهم ابنين ،ونسههههبة ( )%15لديهم ثالثة أبناء بينما نسههههبته ( )%29لديهم أربع أبناء فأكثر.
وفيما يتعلق بالمؤهل األكاديمي كان غالبية أفراد العينة من حملة البكالوريوس ( )%64بينما حملة الدراسهههات
العليا ( )%21وما نسبته ( )%11ثانوية عامة وغير ذلك (.)%6
ثانيا :العوامل المؤثرة في االختالل السكاني لدولة قطر
جدول رقم ( :)2استجابات المستقصي منهم للعوامل المؤثرة في االختالل السكاني لدولة قطر
الوسط
المحور

الحساب
ي

السياسة السكانية لدولة قطر تشجع المرأة القطرية على
اإلنجاب.
عزوف الشباب القطري عن الزواج مسبب رئيسي الختالل

3.54
3.75

االنحراف
المعياري
1.07
0.89

التقدير

موافق
موافق

التنمية السكانية.
وعي الشعب القطري لمشكلة االختالل السكاني وإدراكه
الفعلي يلعب دورا هاما في التغيير اإليجابي.
الحد من استقدام العمالة يتطلب االهتمام باقتصاد المعرفة
للمواطن القطري.
النفقات المتزايدة تحد األسرة القطرية من اإلنجاب.
المتوسط العــام

3.86

0.99

موافق

3.90

0.96

موافق

3.96
3.80

1.10
0.17

موافق
موافق

السههههههكهاني لهدولة قطر ،ويالحظ من المتوسههههههطات
يوضههههههح الجهدول رقم ( )2العوامهل المؤثرة في االختالل ُّ
واالنحرافات المعيارية أعاله أن هناك تباين في تلك العوامل وفقا آلراء المسهتجوبين .وبشكل عام كان الوسط
الحسههههههابي في هذا المحور ( )3.81وهي قيمة تقع ضههههههمن درجة الموافقة .كما يالحظ أن هناك ميال إيجابيا
الس هكاني لدولة
واضههحا لدى أفراد عينة الدارسههة نحو الموافقة على جميع أس ه لة العوامل المؤثرة في االختالل ُّ
قطر ،وكانت أقل درجة موافقة في أن السهههههياسهههههة السهههههكانية لدولة قطر تشهههههجع المرأة القطرية على اإلنجاب
بمتوسههههههط ( ،)3.54بينمها كهانهت أعلى درجة موافقة أن النفقات المتزايدة تحد األسههههههرة القطرية من اإلنجاب
بمتوسط (.)3.96
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ثالثا :قوانين العمل واللوائح لتنفيذية المحفزة لتشجيع اإلنجاب
جدول رقم ( :)3استجابات المستقصي منهم لقوانين العمل واللوائح لتنفيذية المحفزة لتشجيع اإلنجاب
االنحرا
المحور

الوسط

ف

الحسابي

المعيار

التقدير

ي
إجازة الوضع  ٠٦يوما للمرأة الحامل غير كافية ألداء
واجبها كأم.
ساعات العمل المرنة عامل محفز للمرأة العاملة لتشجيعها
على اإلنجاب.
إجازة مرافق للوالدين في حالة مرض أحد األبناء عامل
مساعد لتشجيع اإلنجاب.
سياسة إنشاء حضانات في مقر عمل المرأة محفز للمرأة
القطرية لإلنجاب.
ساعتين رضاعة لمدة سنتين عامل أساسي للمرأة
لإلنجاب.
القوانين القائمة تعد حاجزا لتفوق المرأة ووصولها
للمراكز القيادية.
المتوسط العام

4.39

0.93

موافق بشدة

4.23

1.10

موافق بشدة

4.21

0.96

موافق بشدة

4.77

0.55

موافق بشدة

4.35

0.95

موافق بشدة

3.81

1.03

موافق

4.29

0.31

موافق بشدة

يوضههههههح الجدول رقم ( )3وصههههههف أفراد العينة لقوانين العمل واللوائح التنفيذية المحفزة لتشههههههجيع اإلنجاب.
ويالحظ من المتوسههههط العام ( )4.29أن محور قوانين العمل واللوائح التنفيذية المحفزة لتشهههههجيع اإلنجاب يقع
ضههههمن درجة الموافقة بشههههدة عليها .كما يالحظ أن هناك ميال إيجابيا واضههههحا لدى أفراد عينة الدارسههههة نحو
الموافقهة بشههههههدة غالبية أسهههههه لة هذا المحور ،وكان أقل درجة موافقة في أن القوانين القائمة تعد حاجزا لتفوق
المرأة ووصهولها للمراكز القيادية بمتوسهط ( ،)3.81بينما كانت أعلى درجة موافقة بشهدة في أن سياسة إنشاء
حضانات في مقر عمل المرأة محفز للمرأة القطرية لإلنجاب بمتوسط (.)4.77
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رابعا :العوامل المؤثرة في صحة المرأة النفسية والجسدية في تحقيق أهدافها:
جدول رقم ( :)4استجابات المستقصي منهم للعوامل المؤثرة في صحة المرأة النفسية والجسدية في تحقيق
أهدافها:
الوسط
المحور

الحساب
ي

تؤثر صحة المرأة النفسية في فترة الحمل واألنجاب
(االكت اب).
صحة الطفل (التوحد ،اكت اب ،تأتأة) المرتبطة بصحة األسرة
عامل أساسي يؤثر على الصحة النفسية للمرأة.

االنحراف
المعياري

التقدير

4.52

0.61

موافق بشدة

4.67

0.62

موافق بشدة

شعور تأنيب الضمير للمرأة المرافق لها نحو القصور نحو
أسرتها يعد عامل أساسي في التخلف عن اإلنجاب.

4.36

0.82

موافق بشدة

حس المس ولية والكمال بفطرة المرأة تتطلع دوما بتحقيقه.

4.20

0.82

موافق بشدة

3.87

1.10

التضييق المجتمعي (للمرأة الحامل) عنصر في هدم طموح

موافق

المرأة.
صحة المرأة النفسية والجسدية ضمن أولويات وزارة الصحة
في استراتيجية التنمية الوطنية  ٨٦٨٦- ٨٦٠٢م.

3.83

1.02

موافق

المقياس الكلي

4.24

0.34

موافق بشدة

يوضههح الجدول رقم ( )4وصههف أفراد العينة للعوامل المؤثرة في صههحة المرأة النفسههية والجسههدية في تحقيق
أهدافها .ويالحظ من المتوسط العام ( )4.24أن محور العوامل المؤثرة في صحة المرأة النفسية والجسدية في
تحقيق أهدافها يقع ضمن درجة الموافقة بشدة عليها .كما يالحظ أن هناك ميال إيجابيا واضحا لدى أفراد عينة
الدارسههة نحو الموافقة بشههدة على غالبية أس ه لة هذا المحور ،وكان أقل درجة موافقة في صههحة المرأة النفسههية
والجسهدية ضهمن أولويات وزارة الصهحة في استراتيجية التنمية الوطنية  ٨٦٨٦- ٨٦٠٢م بمتوسط (،)3.83
بينما كان أعلى درجة للموافقة بشههههدة في أن صههههحة الطفل (التوحد ،اكت اب ،تأتأة) المرتبطة بصههههحة األسههههرة
عامل أساسي يؤثر على الصحة النفسية للمرأة بمتوسط (.)4.67
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االستنتاجات ،التوصيات واالقتراحات بالبحوث المستقبلية
 .1النتائج:
من نتائج التحليل اإلحصائي يمكن استنتاج ما يلي:
أ -أغلبية المستجوبين من األسر القطرية الذين يعملون في القطاع العام الذين تزيد أعمارهم عن  24سنة ،لذلك
كان غالبية أفراد العينة من المتزوجين ،ولديهم في المتوسط طفالن.
كما يتضهههح أن نسهههبة عزوف الشهههباب القطري عن الزواج في القطاع العام قليلة جدا ،كما أن أغلبهم من
حملة شهههادة البكالوريوس باإلضههافة لعدد ليس بالقليل من حملة الدراسههات العليا ،ويرجع السههبب في ذلك
لطبيعة وظائف القطاع العام تتطلب شهههههههادات جامعية غير هناك أسههههههباب أخرى تحفز للحصههههههول على
شهادات جامعية مثل سوق العمل وتحسين الوضع المادي.
ب -من أهم العوامل المؤثرة في االختالل السههكاني حسههب نتائج االسههتبيان هي أن النفقات المتزايدة تحد األسههرة
القطرية من اإلنجاب ،يليها الحد من اسههتقدام العمالة يتطلب االهتمام باقتصههاد المعرفة للمواطن القطري،
ثم وعي الشعب القطري لمشكلة االختالل السكاني وإدراكه الفعلي يلعب دورا هاما في التغيير اإليجابي.
ت -وبناء على قوانين العمل واللوائح التَّنفيذية القائمة لدولة قطر لتشهجيع سياسة اإلنجاب خلصت نتائج الدراسة
إلى أن سهههياسهههة إنشهههاء حضهههانات في مقر عمل المرأة يعتبر من اهم المحفزات للمرأة القطرية لإلنجاب،
وأن إجهازة الوضههههههع سههههههتون يومها للمرأة الحهامهل يعتبر غير كهافية ألداء واجبها كأم ،كما أجمعت نتائج
االستبيان َّ
بأن ساعتي عمل للرضاعة لمدة سنتين من السياسات الجيدة في القانون القطري.
ث -أ َّما عن العوامل المؤثرة في صههحة المرأة النفسههية والجسههدية في تحقيق أهدافها ،فقد خلصههت نتائج الدراسههة
إلى أن صههحة الطفل (التوحد ،اكت اب ،تأتأة) المرتبطة بصههحة األسههرة عامل أسههاسههي يؤثر على الصههحة
النفسههههههية للمرأة ،كما أن االكت اب المصههههههاحب للمرأة أثناء فترة حملها ،وما بعد اإلنجاب عامل مؤثر في
صهحتها النفسهية  ،و أن صهحه المرأة النفسهية غير الجيدة تؤثر سهلبا على صحة الطفل من األمراض مثل
االكت هاب والتوحهد والتأتأة وغيرها من أمراض ،كما خلصههههههت إلى َّ
أن المرأة بطبيعتها تتطلع للكمال بكل
أن شههعورها بالتقصهههير اتجاه األسهههرة ينعكس على صهههحتها ،و َّ
جوانب حياتها ،و َّ
أن المرأة الحامل تعاني
من التضييق المجتمعي للحصول على الفرص وتحقيق الطموح ،باإلضافة إلى ذلك اتفقت على َّ
أن وزارة
الصحة وضعت من ضمن أولوياتها صحة المرأة النفسية والجسدية.

 .2التوصيات:
 مرونة في ساعات عمل الوالدين ،وتوفير خيار العمل من المنزل أو العمل الجزئي. منح أحد الوالدين إجازة مرافق في حال مرض أطفالهم دون االضطرار إلى مس إجازتها السنوية. منح إجازة أمومة ال تقلُّ عن أربعة أشهههههههر لألم حتى يتمكن الطفل من االسههههههتغناء الجزئي عن الرضههههههاعةالطبيعية وإدخال األطعمة البسيطة.
 -االهتمام بدور الحضانة وزيادة أعدادها في أماكن متفرقة وتوفير بدل حضانة.
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 تخصيص غرف خاصة في أماكن العمل لألم العاملة لشفط وتخزين الحليب الطبيعي. زيادة حمالت التوعية حول أهمية تواجد الوالدين مع أبنائهم وأثره النفسههههههي على المدى البعيد لخلق مجتمعصحي.

 .3االقتراحات:
 البحوث المستقبلية عليها األخذ في االعتبار حجم العينة وتوسيع دائرة مجتمع الدراسة ليشمل بقية الوزاراتوالمؤسسات الخاصة.
 التطلع نحو البحوث في دراسة العالقة بين زيادة حاالت امراض التوحد ونفسية المرأة العاملة. عمل دراسهههههات بحوث حول تجارب لدول أخرى حول أهمية توفير دار حضهههههانات في مقر العمل او توفيرتعويض مادي لألسر واثرة في سلوك الطفل واالم على مدى خمس سنوات وهي المرحلة العمرية المهمة
في تكوين الطفل.

 .4الخاتمة:
دور القوانين ولوائح العمل في دولة قطر السهتدامة النمو السهكاني الزالت غير منصهفة وغير مشهجعة لسياسة
اإلنجاب والحمل لألسهههههر القطرية ،هناك تناقضهههههات كبيرة بين رؤية قطر  2131وتطلعاتها المسهههههتقبلية وبين
القوانين الحالية التي تحد األسر القطرية من اإلنجاب منها النفقات المتزايدة وإجازات الوضع القصيرة.

المراجع:
إحهداد ،كريمهة .)2119( .لمهاذا تتفوق اإلنهاث على الذكور في الدراسههههههة للعام  2119م .تم االسههههههترجاع من
الرابط التالي:
https://2u.pw/5cY4l
اللجنة الدائمة للسهكان ( .)2119اتجاهات النمو الطبيعي للسهكان في دولة قطر .سهلسهلة دراسهات سكانية (.)3
متاح على الرابط التالي:
_https://www.ppc.gov.qa/Admin/ReportsAndStudies/Population_Studies_Issue03
Population_Natural_Growth_in_Qatar_1981_2007_AR.pdf
اللجنة الدائمة للسههههكان ( .)2119األسههههرة القطرية تطورها وأنماطها وأوضههههاعها المعيشههههية والتحديات التي
تواجهها .سلسلة دراسات سكانية ( .77 ،)7متاح على الرابط التالي:
_https://www.ppc.gov.qa/Admin/ReportsAndStudies/Population_Studies_Issue07
Qatari_Family_2009_AR.pdf
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اللجنة الدائمة للسهههههكان ( .)2112الوعي السهههههكاني في المجتمع القطري " دراسهههههة ميدانية لمعارف القطريين
واتجاهاتهم نحو القضايا السكانية" .سلسلة دراسات سكانية ( .)15متاح على الرابط التالي:
_https://www.ppc.gov.qa//Admin/ReportsAndStudies/Population_Studies_Issue15
Population_awareness_in_Qatari%20society_2012_AR.pdf
الشههههطناوي ،بيضههههون( .)1996مدى كفاية القواعد القانونية الناظمة إلجازة األمومة في توفير الحماية الكافية
للمرأة العاملة في ضههههوء أحكام قانون العمل األردني .جامعة آل البيت في األردن .تم االسههههترجاع من الرابط
التههاليhttps://aabu.edu.jo/AR/DeanShips/AcademicResearch/Pages/ResearchesDetail
s.aspx?ItemId=2311
المطوع .فاطمة( .)2119دراسة تحليلية على ازدواجية المرأة القطرية في الدستور والواقع االجتماعي .معهد
الدوحة للدراسات العليا في قطر .تم االسترجاع من الرابط التالي:
العلواني ،سههليمان ،الحمد(.)2113االرتباط بين عمل المرأة وحجم األسههرة في محافظة حلب .سههوريا ،جامعه
حلههب  .2113تم االسههههههترجههاع من الرابط التههاليfile:///C:/Users/saba/Downloads/892-3379-1-
PB.pdf
الغانم .كلثم (.)1999المرأة والتنمية في المجتمع القطري دراسة تحليلية لفرص التنمية البشرية المتاحة للمرأة
الهقهطهريهههة .مهجهلهههة دراسهههههههههات الهخهلهيهج والهجزيرة العربيهههة .155-123 ،)95( 24 ،متهههاح على الرابط
التاليfile:///C:/Users/saba/Downloads/0382-024-095-004.pdf
الكواري ،نورة ( .)2118الضههههوابط الديموغرافية للنمو السههههكاني في قطر – دراسههههة في جغرافية السههههكان.
جامعة قطر 2118م.
المسهههلم ،زكريا ،لطرش ( .)2119اتجاهات النمو الطبيعي للسهههكان في دولة قطر – دراسهههة تحليلية لظاهرتي
المواليد والوفيات  .2117 -1981اللجنة الدائمة للسكان  2119م.
الميزان .)2115( .قانون رقم ( )14لسنة  2114بحصدار قانون العمل مادة  .94-93تم االسترجاع من الرابط
التهههاليhttps://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=12652&lawI
d=3961&language=ar
الميزان .)2115( .قانون رقم ( )14لسههههنة  2114بحصههههدار قانون العمل مادة  .96تم االسههههترجاع من الرابط
التالي:
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https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51891&LawID=3961
&language=ar
آمال .أيلول ( .)2111الضغط النفسي لدى النساء الحوامل المقبالت على الوالدة للمرة األولى "دراسة ميدانية
لخمس حاالت في المستشفى العمومية" (.رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة العقيد.
بريك ،يوسههف ( .)2119سههكان نحو حياة أفضههل للسههكان .مجلة فصههلية للجنة الدائمة للسههكان .5-3، )44( 1
متاح على الرابط التالي
https://2u.pw/0ZFto
بشهههير ،الكحلوت ( .)2118-7-17الزيادة السهههكانية في قطر واآلثار المترتبة عليها ،جريدة الشهههرق ،جريدة
الشرق .تم االسترجاع من :
https://2u.pw/i4rfy
جذنان ،الهاجري (.)2121-1-9معالجة االختالل السههكاني تجنب البالد مخاطر اجتماعية واقتصههادية ،جريدة
الشرق .تم االسترجاع من الرابط التالي:
https://2u.pw/WgHdh
جهاز التخطيط واإلحصاء( .د.ت) .إجمالي السكان المتواجدون في قطر .تم االسترجاع من الرابط التالي:
https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/StatisticsSite/pages/population.aspx?p=4
جهاز التخطيط واإلحصاء( .)2118مسح القوى العاملة الربع الرابع (أكتوبر – ديسمبر) .2118
https://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Social/LaborForce/20
18/Q4/LF_Q4_2018_AE.pdf

جهاز التخطيط واإلحصههاء( .)2119سههكان نحو حياة أفضههل للسههكان .مجله فصههلية تصههدر عن المكتب الفني
للجنة الدائمة للسكان )2( ،العدد .44
https://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/PPCMDPS/7.pdf#sear
ch=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%
D9%83%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%B7%D8%B1
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جوزيف جرفاتش ،الدكتور عبداللهبادحدح ،الدكتور عزة عبدالمنعم :التوازن بين العمل واألسهههرة – التحديات
والتجارب واآلثار المترتبة على األسهرة في قطر .معهد الدوحة الدولي لألسهرة  2118م( .جرفاتش ،بادحدح،
عبدالمنعم.)2118 .
داود ،محمد 26( .سههبتمبر 6.)2119،أعذار إلبعاد النسههاء عن المناصههب القيادية للعام  .2119تم االسههترجاع
من الرابط التالي:
https://2u.pw/P7niY
رؤية قطر الوطنية  .2131األمانة العامة للتخطيط التنموي .)2118( .التنمية البشرية  .2118تم االسترجاع
من الرابط التالي:
https://www.psa.gov.qa/ar/qnv1/Documents/QNV2030_Arabic_v2.pdf
ساعتان رضاعة يوميا لكافة المعلمات لمدة عامين ( 6يناير.)2121 ،جريدة الشرق .تم االسترجاع بالرابط
التالي:
https://2u.pw/Fp8QF
سحيم مبخوت :اتجاهات موظفي الوزارات القطرية نحو قانون الموارد البشرية لسنة  2116م .جامعة قطر
 2119م ( .مبخوت.)2119 .
سههههههليمهان ،إيمهان ( .) 2113العوامهل االجتماعية واالقتصههههههادية المؤثرة على عدد األطفال المنجبين للمرأة "
دراسهههههههههة ميهههدانيهههة في مهههدينهههة الميهههادين" .جهههامعهههه حلهههب في سههههههوريههها .تم االسههههههترجهههاع من الرابط
التاليfile:///C:/Users/saba/Downloads/922-3492-1-PB.pdf

طالب ،هديل ( .)2117الحالة النفسية وتأثيرها على الجسم للعام  .2117تم االسترجاع بالرابط التالي:
https://2u.pw/kNuDb
عدد سكان قطر لعام  /2121ترتيب قطر عالميا من حيث تعداد السكان .)2119( .تم االسترجاع من الرابط
:https://www.elmstba.com/qatar-population/التالي
فخرو ،ناصر ( .)2112السكان في دولة قطر .مجلة كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية  -العدد (153 ،)25
 .154-:متاح على الرابط التالي
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https://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/8361/110225-0003fulltext.pdf?sequence=4&isAllowed=y
فيشر ،جين( .)2111االضطرابات النفسية الشائعة في الفترة المحيطة بالوالدة في شمال فييت-نام :انتشارها
في المجتمع واالستفادة من الرعاية الصحية .مجلة منظمة الصحة العالمية ،العدد  .745-88 .737تم
:https://www.who.int/bulletin/volumes/88/10/09-067066/ar/االسترجاع من الرابط التالي
كرداشة .منير ( .)2116العوامل المؤثرة في الرضاعة الطبيعية في المجتمع األردني " دراسة كمية
:تحليلية" .العلوم اإلنسانية واالجتماعية  2116م جامعة يرموك .تم االسترجاع من الرابط التالي
file:///C:/Users/saba/Downloads/7163-44414-1-PB.pdf
مرزوق ،رغدة( .)2118عالمات تنذر باكت اب الحمل .هذا تأثيره على األم وجنينها  .2118تم االسترجاع
بالرابط التالي:
https://2u.pw/ZScOH
محمد ،داود .)2114( .من يشعر بتأنيب الضمير أكثر لعام 2114م .تم االسترجاع من الرابط التالي:
https://2u.pw/p1Q5J
موقع فنك .)2113( .السكان في قطر .تم االسترجاع من الرابط التالي:
https://fanack.com/ar/qatar/population/?gclid=Cj0KCQiAs67yBRC7ARIsAF49Cd
UPArC0A679w5bNaJSSNgeIe0makRO5FQfPD23eqs0iXRCNbZgdXNUaAlHkE
ALw_wcB
ويكيبيديا .)2121(.قطر للعام  .2121تم االسترجاع من الرابط التالي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
يوسف ،كاظم ( .)2121-1-9معالجة االختالل السكاني تجنب البالد مخاطر اجتماعية واقتصادية ،جريدة
الشرق .تم االسترجاع من الرابط التالي:
https://2u.pw/WgHdh
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المالحق
ملحق رقم  :1استبانة الدراسة
كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية
قسم اإلدارة العامة

استبانة بحث
بعنوان
دور قوانين ولوائح العمل في استدامة النمو السكاني في دولة قطر :دراسة ميدانية
عزيزي الموظف /عزيزتي الموظفة،
صممت الباحثة هذه االستبانة لقياس دور قوانين ولوائح العمل في استدامة النمو السكاني في دولة قطر ،وذلك
بالتركيز على قضايا الصحة النفسية والجسدية للمرأة وتشجيع سياسة اإلنجاب مما يسهم في زيادة النمو السكاني
لدولة قطر .يرجى التفضل بالمشاركة في تعب ة هذا االستبانة حيث ستسهم إجابتكم في زيادة فهمنا لهذه المشكلة
البحثية ،ولن تستغرق اإلجابة على األس لة من وقتكم الثمين سوى دقائق معدودة.
مالحظة :نحيطكم علما بأن المعلومات أدناه ستستخدم ألغراض البحث العلمي األكاديمي فقط.
مجتمع الدراسة:
جميع األسر القطرية العاملين في مؤسسات الدولة في القطاع العام.
معلومات عامة
 -1العمر
اقل من  25سنة
من  25إلى  41سنة
أكثر من  41سنة
 -2المؤهل العلمي
الثانوية العامة
بكالوريوس
دراسات عليا
غير ذلك ،يرجى التحديد
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 -3الحالة االجتماعية
متزوج  /متزوجة
غير متزوج /غير متزوجة
 -4عدد األبناء
1
2
3
 4وأكثر
ال يوجد

القسم الثاني:
فيما يلي مجموعة من العبارات ،يرجى التكرم باختيار اإلجابة المناسبة بعد قراءة العبارات اآلتية
المحور األول :العوامل المؤثرة في االختالل السكاني دولة قطر
موافق موافق
الرقم
بشدة
السياسة السكانية لدولة قطر تشجع المرأة القطرية
1
على اإلنجاب
عزوف الشباب القطري عن الزواج مسبب رئيسي
2
الختالل التنمية السكانية
وعي الشعب القطري لمشكلة االختالل السكاني
3
وإدراكه الفعلي يلعب دورا هاما في التغيير
اإليجابي
الحد من استقدام العمالة يتطلب االهتمام باقتصاد
4
المعرفة للمواطن القطري
النفقات المتزايدة تحد األسرة القطرية من اإلنجاب
5

محايد

معارض معارض
بشدة

ال
المحور الثاني :قوانين العمل واللوائح التنفيذية المحفزة لتشجيع سياسة اإلنجاب
موافق موافق
الرقم
بشدة
إجازة الوضع  61يوما للمرأة الحامل غير كافية
1
ألداء واجبها كأم
ساعات العمل المرنة عامل محفز للمرأة العاملة
2
لتشجيعها على اإلنجاب
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3
4
5
6

إجازة مرافق للوالدين في حالة مرض أحد األبناء
عامل مساعد لتشجيع اإلنجاب
سياسة إنشاء حضانات في مقر عمل المرأة محفز
للمرأة القطرية لإلنجاب
ساعتا رضاعة لمدة سنتين عامل محفز للمرأة
لإلنجاب
القوانين الحالية تعد حاجزا لتفوق المرأة ووصولها
للمراكز القيادية

ال

المحور الثالث :العوامل المؤثرة في صحة المرأة النفسية والجسدية في تحقيق أهدافها
موافق موافق محايد
الرقم
بشدة
تؤثر صحة المرأة النفسية في فترة الحمل
1
واإلنجاب (االكت اب)
صحة الطفل (توحد ،اكت اب ،تأتأة) المرتبطة
2
بصحة األسرة عامل أساسي يؤثر على الصحة
النفسية للمرأة
شعور تأنيب الضمير للمرأة المرافق لها نحو
3
القصور نحو أسرتها يعد عامل أساسي في التخلف
عن اإلنجاب
حس المس ولية والكمال بفطرة المرأة التي تتطلع
4
دوما بتحقيقه
التضييق المجتمعي (للمرأة الحامل) عنصر في
5
هدم طموح المرأة
صحة المرأة النفسية والجسدية ضمن أولويات
6
وزارة الصحة في استراتيجية التنمية الوطنية
2121 -2118

معارض معارض
بشدة

شكرا لحسن تعاونكم
مع تحيات الباحثة
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ملحق رقم  :2نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات
العمر
Cumulative
Percent

Valid
Percent

Percent

Frequenc
y

7.7

7.7

7.7

اقل من 25
4
سنة

82.7

75.0

75.0

25إلى 41
39
سنة

100.0

17.3

17.3

100.0

100.0

Valid

40 9سنة فاكثر
Total 52

الحالة االجتماعية
Cumulative
Percent

Valid
Percent

Percent

Frequenc
y

76.5

76.5

75.0

 39متزوج

100.0

23.5

23.1

غير
12
متزوج

100.0

98.1

Total 51

1.9
100.0

Valid

Missing System 1
Total 52

عدد األبناء
Cumulative
Percent

411

Valid
Percent

Percent

Frequenc
y
 11ال يوجد

21.2

21.2

21.2

28.8

7.7

7.7

 4واحد من األبناء

55.8

26.9

26.9

 14اثنين من األبناء

Valid
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71.2

15.4

15.4

100.0

28.8

28.8

100.0

100.0

 8ثالثة من األبناء
4فاكثر من
15
األبناء
Total 52

المؤهل العلمي
Cumulative
Percent

Valid
Percent

Percent

Frequenc
y

5.8

5.8

5.8

 3غير ذلك

15.4

9.6

9.6

ثانوية
5
عامة

78.8

63.5

63.5

 33بكالوريوس

100.0

21.2

21.2

دراسات
11
عليا

100.0

100.0

Total 52

Valid

Descriptive
Descriptive Statistics
Std.
Deviation

412

Maximu
m

Minimu
m

1.0749

3.538

5.0

1.0

السياسة السكانية لدولة قطر
 52تشجع المرأة القطرية على
اإلنجاب

.8909

3.745

5.0

1.0

عزوف الشباب القطري عن
 51الزواج مسبب رئيسي
الختالل التنمية السكانية

Mean

N
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.9899

3.860

5.0

1.0

وعي الشعب القطري لمشكلة
االختالل السكاني وإدراكه
50
الفعلي يلعب دورا هاما في
التغيير اإليجابي

.9645

3.902

5.0

2.0

الحد من استقدام العمالة
 51يتطلب االهتمام باقتصاد
المعرفة للمواطن القطري

1.1019

3.962

5.0

1.0

النفقات المتزايدة تحد األسرة
52
القطرية من اإلنجاب

.9321

4.385

5.0

1.0

إجازة الوضع  ٠٦يوما للمرأة
 52الحامل غير كافية ألداء
واجبها كأم
Valid N (listwise) 50

Descriptive
Descriptive Statistics
Std.
Deviation

413

Maximu
m

Minimu
m

1.0957

4.231

5.0

1.0

ساعات العمل المرنة عامل
 52محفز للمرأة العاملة لتشجيعها
على اإلنجاب

.9566

4.212

5.0

1.0

إجازة مرافق للوالدين في
 52حالة مرض احد األبناء عامل
مساعد لتشجيع اإلنجاب

.5465

4.769

5.0

2.0

سياسة إنشاء حضانات في
 52مقر عمل المرأة محفز للمرأة
القطرية لإلنجاب

.9473

4.346

5.0

1.0

ساعتين رضاعة لمدة سنتين
52
عامل أساسي للمرأة لإلنجاب

Mean

N
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1.0297

3.808

5.0

1.0

القوانين القائمة تعد حاجزا
 52لتفوق المرأة ووصولها
للمراكز القيادية

.6101

4.519

5.0

3.0

تؤثر صحة المرأة النفسية في
 52فترة الحمل واألنجاب
(االكت اب)

.6174

4.673

5.0

2.0

صحة الطفل (التوحد،
اكت اب ،تأتأة) المرتبطة
 52بصحة األسرة عامل أساسي
يؤثر على الصحة النفسية
للمرأة
Valid N (listwise) 52

Descriptive
Descriptive Statistics
Std.
Deviation

414

Maximu
m

Minimu
m

.6101

4.519

5.0

3.0

تؤثر صحة المرأة النفسية في
 52فترة الحمل واألنجاب
(االكت اب)

.6174

4.673

5.0

2.0

صحة الطفل (التوحد،
اكت اب ،تأتأة) المرتبطة
 52بصحة األسرة عامل أساسي
يؤثر على الصحة النفسية
للمرأة

.8208

4.255

5.0

2.0

شعور تأنيب الضمير للمرأة
المرافق لها نحو القصور نحو
51
أسرتها يعد عامل أساسي في
التخلف عن اإلنجاب

.6639

4.196

5.0

3.0

حس المس ولية والكمال بفطرة
51
المرأة تتطلع دوما بتحقيقه

Mean

N
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1.1031

3.865

5.0

1.0

التضييق المجتمعي ( للمرأة
 52الحامل) عنصر في هدم
طموح المرأة

1.0237

3.827

5.0

1.0

صحة المرأة النفسية
والجسدية ضمن أولويات
 52وزارة الصحة في استراتيجية
التنمية الوطنية - ٨٦٠٢
٨٦٨٦
Valid N (listwise) 50

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحثة /سباء حسين علي صادق ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر
العلمي(CC BY NC) .
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حي بن يقظان وتأثيره على األدب الالتيني أنموذجا الخيميائي لباولو كويلو
How Hai ben Yagdan influnced on Puolo Coelho
الباحثة :هند بنت يزيد بن مبارك العمري
معيدة بجامعة جازان ،قسم اللغة العربية وآدابها ،المملكة العربية السعودية
Hano7345@hotmail.com
رقم التواصل5282995050 :

المستخلص
إن الدراسات األدبية المقارنة مفتاح للتعرف على الحضارات والثقافات المختلفة ،فاألدب ليس إال انعكاسا لبيئة الكاتب
ومجتمعه من ثم ثقافته .وتبقى غاية األدب المقارن تتبع نقاط التأثير والتأثر بين اآلداب المختلفة عبر مراحل التاريخ
والعصور المتنوعة حتى تخرج بمدى التفاعل بين هذه اآلداب .لذلك تعمدت الباحثة دراسة أحد مظاهر التأثير والتأثر
المتمثل في القصة الشعبية لحي بن يقظان البن الففيل وتأثيرها في األدب العالمي األوربي من ثم التاتيني عند باولو
كويلو في روايته (الخيميائي).
وتكمن مشكلة البحث في الوقوف على مواطن التأثير والتأثير بين ابن الففيل في (حي بن يقظان) وباولو كويلو في
الخيميائي .أما منهجية البحث استخدمت الباحثة المنهج المقارن .وقد قسم البحث إلى تمهيد عن (مفهوم األدب المقارن
وأبرز مدارسه) .وإلى مبحثين نظري وتفبيقي ،المبحث األول ينقسم لمفلبين :المفلب األول :عن مفهوم الجنس
األدبي والقصة الشعبية .أما المفلب الثاني :تأثير حي بن يقظان في األدب األوربي عامة مثل روبنسون كروز وغيره.
والمبحث الثاني عن تأثر باولو كويلو في الخيميائي بحي بن يقظان البن الففيل دراسة تفبيقية.
الخاتمة ألهم نتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذا البحث.

الكلمات المفتاحية :األدب المقارن ،حي بن يقظان ،األدب التاتيني ،الخيميائي لباولو كويلو
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How Hai ben Yagdan influnced on Puolo Coelho

Abstract
The studies of comparative literature contributes in introducing various cultures, because
literature is a mirror of the writer and his society as well his culture.
The significant purpose of comparative literature is to find out the influence aspects
among different literatures through history phases and ages to lead us to the interaction
between these different literatures.Wherefore, the researcher studied one of the influence
aspects in Hayy ben Yaghdan folk story which written by Ibn Tofail. Also, the researcher
studied the influence of this story in international and European literature and in Latin
literature in Paulo Ceolho’s The Alchemist.Thus, the problem of this research lies in
examining the influence aspects between these two stories .The methodology of this
research is the comparative method. The research is divided into preface : The concept of
comparative literature and its schools, and two researches are divided into practical and
theoretical, the first research includes two subjects the first one is : The concept of literary
genre and folk story, the second one is the influence of Hayy ben Yaghdan in European
literature in general like Robinson Crusoe and others.The second research is about the
influence of Hayy ben Yaghdan literature on The Alchemist story, this study was
practical. The conclusion includes the most important results that achieved by the
researcher.

Key words: Comparative literature, Hayy Bin Yaqzan, Latin literature, the alchemy of
Paulo Coelho
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المقدمة
إن الدراسااااااات األدبية المقارنة مفتاح للتعرف على الحضااااااارات والثقافات المختلفة ،فاألدب ليس إال انعكاسااااااا لبيئة
الكااتاب ومجتمعاه من ثم ثقاافته .واألدب المقارن وساااااايلة لفهم هذه الثقافات وإلهار مدى التباين والتوافف أو اال تتاف
بينها .وتبقى غاية األدب المقارن تتبع نقاط التأثير والتأثر بين اآلداب المختلفة عبر مراحل التاريخ والعصااور المتنوعة
حتى تخرج مدى التفاعل بين هذه اآلداب .لذلك تعمدت الباحثة دراسااااااة أحد مظاهر التأثير والتأثر المتمثل في القصااااااة
الشعبية لـااااا(حي بن يقظان) البن الففيل وتأثيرها في األدب العالمي األوربي من ثم التاتيني عند باولو كويلو في رواية
(الخيميائي).

موضوع الدراسة
(حي بن يقظان وتأثيره على األدب التاتيني أنموذجا الخيميائي لباولو كويلو).

مشكلة البحث
في الوقوف على مواطن التأثير والتأثر بين ابن الففيل في قصة حي بن يقظان وباولو كويلو في رواية الخيميائي.

أهمية الدراسة
ألهمياة األدب المقاارن في الوقات الحاالي الساااااايماا في التقاو الثقافات وتتاقيها ،كما سااااااتضااااااي

الدراسااااااة للمهتمين

والمتخصصين دراسة أدبية جديدة في هذا المجال.

أهداف الدراسة
 -1تحقيف رغبة الباحثة في المساهمة البحثية في هذا المجال الهتمامها باألدب القومي واألدب العالمي سواو.
 -5ما سيضيفه البحث للباحثة من توسع معرفي في األدب القومي واألدب البرازيلي.

فرضيات البحث:
-

ما مفهوم األدب المقارن ومدارسه.

-

ما وجه تأثير حي بن يقظان في األدب العالمي.

-

كي

لهر تأثر باولو كويلو بابن الففيل في الخيميائي.

منهج البحث العلمي
 :ستتبع الباحثة في هذا البحث المنهج المقارن.

الدراسات السابقة
التي تناولت (حي بن يقظان وتأثيره في اآلداب األوربية) وباولو كويلو في تأثره باألدب العربي عامة من ذلك:
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-

بحث في قصاة حي بن يقظان دراساة تحليلية ونقدية ،الدكتور محمد أحمد موسى والدكتور تيسير رجب سليم.
العدد السابع لحولية كلية الدراسات اإلستامية والعربية للبنات باإلسكندرية.

-

مقال األبعاد الفلسفية في قصة حي بن يقظان ،أنور أبو بندوره 7 ،يونيو .5552

-

دراسة في تحوالت حي بن يقظان ،توفيف فائزي 0 ،ابريل  ،5550مؤمنون بتا حدود للدراسات واألبحاث.

-

بحث في تناص الحكي في رواية الخيميائي ،موالي حفيظ العلوي ،جامعة محمد الخامس ،الرباط .5515

-

مقال في التجليات التناصية في رواية الخيميائي ،فاطيمة داود 15 ،أكتوبر .5512

وتعد هذه بعض الدراسااااات التي وجدتها الباحثة في مسااااار مواااااوعها .واعتمدت في هذا البحث كخطة دراسةةةةة على
تمهيد ومبحثين:
-

تمهيد عن (مفهوم األدب المقارن وأبرز مدارسه).

-

المبحث األول:
المفلب األول :عن مفهوم الجنس األدبي والقصة الشعبية.
المفلب الثاني :تأثير حي بن يقظان في األدب األوربي عامة مثل روبنسون كروز وغيره.

-

المبحث الثاني:

-

تأثر باولو كويلو في الخيميائي بحي بن يقظان البن الففيل.

-

الخاتمة ألهم نتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذا البحث.

تمهيد
تعد الدراساااات األدبية المقارنة أحد المناهج الحديثة التي لهرت أبان بدايات القرن التاساااع عشااار في فرنساااا ،ثم أ ذت
باالنتشار في أوربا وأميركا والعالم العربي.
حتى كان عام  ٨١٨١ونشاااارت ساااالسااااة كتب من آداب متنوعة تحت عنوان جديد هو (دروس في األدب المقارن) ولم
يحمل هذا الكتاب أي تفسير او توايح للمصفلح )٢( .أما استخدام المصفلح استخداما علميا فقد تكفل به فيلمان ،ويعد
من أبرز رواد األدب المقارن الذي حقف برنامجه الدراسااي في جامعة السااربون نجاحا فائقا في مادة عنوانها ( صااورة
األدب الفرنساااي في القرن الثامن عشااار في أربعة أجزاو) وقد تضااامن الكتاب عبارات مثل صاااورة مقارنة  ،دراساااات
مقارنة ،تاريخ مقارن ،فضتا عن استخدامه األدب المقارن)٣( .
ثم بعد ذلك لهر جان جاك أمبير الذي حمل لواو الدراساة المقارنة في عام  ٨١٣٢فقدم محااارات في األدب الفرنسي
وعتاقاته باآلداب األجنبية في جامعة السااربون ،ولكن قدم تصااريحا في أحد فاباته حيث قال ق ساانقوم  -أيها السااادة -
بتلك الدراسات المقارنة التي بدونها ال يكمل تاريخ األدب( )٤
فمن هنا ارتبط األدب المقارن في إرهاصااااته بتاريخ األدب صاااوصاااا في المدرساااة الفرنساااية .ومن هنا كانت تسااامية
األدب المقارن فيها إاااامار ،إذا كان من األولى تساااميته التاريخ المقارن لوداب أو تاريخ األدب المقارن ،لكنه أ اااتهر
باسم األدب المقارن ()٥
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وكما تعددت هذه المصافلحات المفرواة لددب المقارن تعدد التعبير والتعري

عن ماهية األدب المقارن رغم توافف

المفهوم حسااااااب العلماو والمدارس .فنجده عند فان تيجيم قهو ذلك الفرأل من األدب الذي يعني بدراسااااااة تأثير أدب في
أدب أ ر ،أو تأثره به فهو يتناول النتائج التي انتمت إليها تواريخ اآلداب القومية فيكملها وينساااقها ويضاااام بعضااااها إلى
بعضق)١ ( .
أما كاريه فيعرفه بأنه فرأل من التاريخ األدبي ألنه دراسااااااة العتائف الروحية والدولية والصااااااتات الواقعية )٧( .ويتفف
جويار تلميذ كاريه في تعريفه فيعرفه بتاريخ العتائف الدولية األدبية)١( .
أهم مدارس األدب المقارن هي المدرسة الفرنسية ويعد من روادها كما أسلفنا فيلمان وجان جاك أمبير)٩( .
ثم جااو بول فاان تيجييم بكتااباه األدب المقاارن الاذي قدم فيه دراسااااااة منهجية اااااااملة لمفهوم األدب المقارن ومناهجه
ومواوعاته)٨١( .
وال يخلى هاذا الكتااب من النزعة التاريخية التي ارتبفت بهذه المدرسااااااة فيما بعد ،وقد رساااااام تيجيم في كتابه الفريف
والمنهجية التي يسلكها اإلنسان لمعرفة األدب وهي تستند على ثتاث فوات مهمة وهي فوة االنتقاو ،و فوة النقد،
ثم فوة أ يرة وهي مجموعات تسااالالت ما أصل هذه اآلداب ومناسبة كتابتها ومصيرها ،وما تاريخها .وقد أدت هذه
التسااالالت إلى التساالل عن تاريخ المؤلفين وحياتهم و لفياتهم الثقافية ومدى تأثرهم بالسابقين ومدى تأثيرهم بالتاحقين
من ثم ماا عتاقاة هاذا األدب القومي بغيره من اآلداب األ رى )٨٨( .فلم تخال هذه المدرسااااااة من النزعة التاريخية في
منهجيتها حيث أنها ارتبفت بتاريخ األدب كما أن ا تتاف اللغة من روطها األساسية.
أما المدرسااااة األمريكية فجاوت على نقيض المدرسااااة الفرنسااااية .ولم تلتفت المدرسااااة األمريكية لددب المقارن إال في
الثلث األ ير من القرن التاسااااع عشاااار .ويعد هنري ويلك أبرز منظريها الذي هاجم فيها المدرسااااة الفرنسااااية من تال
محااااااااارتاه في ( أزماة األدب المقاارن ) في المؤتمر الثااني للرابفاة الادولية لددب المقارن في جامعة تشااااااابل هيل
األمريكية)٨٢( .
وتتمثل أبرز نقاط منهجيته في:
 -1اارورة دراساة الظاهرة األدبية في اموليتها دون مراعاة للحواجز الساياساة واللساانية حيث يتعلف األمر بدراسة
التاريخ واألعمال األدبية من وجهة نظر دولية.
 -5الدعوة إلى تفبيف منهج نقدي في األدب المقارن ،و التخلي عن المنهج القائم على حصاااار ما تنفوي عليه األعمال
األدبية من مؤثرات أجنبية ،وما مارسته على األعمال األدبية األجنبية من تأثير.
 -3الادعوة إلى جعال الادراسااااااات المقاارناة تادرس العتاقاات القاائمة بين اآلداب من ناحية وبين مجاالت المعرفة
األ رى؛ كالفنون ،والفلسفة ،والتاريخ ،والعلوم االجتماعية...الخ)٨٣( .
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الدراسة النظرية
أوال :الجنس األدبي
تقااا لدم لناااا المعااااجم ومنهاااا لساااان العااارب :يقاااول ابااان منظاااور قالجااا سنس أَّ َّعااا ِم مااانَّ النلاااوأل ...الجااانس الضااارس ب ما س
اان كااال
اايو ،وهاااو مااان النلااااس ومااان الفَّيااار ..والجماااع أجنااااس وجناااوس...ق ماااادة جااانس ...ويقاااول أيضاااا فاااي ماااادة ناااوأل:
َّ ا س
قالنلاااوأل أَّ َّ ااال مااان الجااانس وهاااو أيضاااا الضااارب مااان الشااايو ...والجماااع أناااواأل قَّااال أو َّكثااار ... ،وقاااد تنااا لوأل الشااايو
أنواعا...ق وهذا ما يردده جميع المعجميين العرب التلراثيين ،واعتمد عليهم كل من ألل

بعدهم)18(.

يااارتبط األدب المقاااارن باألجنااااس األدبياااة فاااي أصاااالتها وتفورهاااا أو تناقلهاااا باااين األداب المختلفاااة حياااث ال تقاااوم
أي دراسااااة مقارنااااة باااادون تحديااااد الجاااانس األدبااااي الااااذي ساااايعالج فيااااه المقااااارن مواااااوعه .ومنااااذ بدايااااة التاااااريخ
األدباااي ونظرياتاااه ،فماااازال النقااااد ينظااارون لاااددب علاااى أناااه مجموعاااة أجنااااس أدبياااة متنوعاااة ،أي قوالاااب فنياااة
تختل ا

فيمااا بينهااا علااى حسااب بنيتهااا الفنيااة ومااا تسااتلزمه ماان طااابع عااام )12( .وهااذه االجناااس األدبيااة لهااا طااابع

عااام ومعااايير فنيااة وأسااس بهااا يتوحااد كاال جاانس عاان غيااره ويختلاا  ،بحيااث يفاار

كاال جاانس أدبااي نفسااه علااى

كل كاتب يعالج فيه مواوعه ،مهما كانت أصالته أو بلغ تجديده)12( .
وقااااد يشاااايع جاااانس أدبااااي مااااا فااااي أمااااة معينااااة دون أ اااارى كوجااااود الملحمااااة فااااي الشااااعوب الففريااااة اليونانيااااة
واإلغريقياااة وعااادم نشاااؤها فاااي البيئاااة العربياااة كشااايوأل الشاااعر ،كماااا تتمياااز األجنااااس األدبياااة بتفورهاااا ونموهاااا أو
ا تفاالها وانقرااها .فهناك ثتاثة عوامل فعالة في لهور وا تفاو وتغيير األجناس األدبية:
-1متفلبات كل عصر وقضاياه المختلفة.
-5التقاليد الفنية الموروثة والمستجدة.
-3القدرات اإلبداعية للمنشئين وما لهم من عبقرية ومدى استيعابهم للموروث وما لهم من تفلعات)17( .
أما حدود األجناس -حدود األنواع :فمصفلح (الجنس) لل لداللة على األنواأل األدبيلة الكبرى ،ومصفلح النوأل للداللة
على األنواأل الصلغرى )10( .فنجد ارسفو يصن

األجناس األدبية إلى ( ملحمة  ،تراجيديا  ،كوميديا ) وكثيرا ما

ينسب إليه التقسيم الثتاثي المعروف ( الملحمي  ،الدرامي  ،الغنائي  .وهذا ما كان معروفا ثم أاي

إليه فيما بعد

التعليمي) ويبنى هذا التقسيم على ثتاثة أسس مهمة وهي:
 -1أسس المواوأل
 -5طريقة استعمال اللغة.
 -3األساليب المستخدمة
 -8البنية األساسية للمواوأل.
 -2الصبغة الغالبة على المواوأل.
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 -2الوليفة والهدف )19( .
ثانيا :القصة الشعبية
القصااااة هااااي أحااااد األجناااااس األدبيااااة النثريااااة ،فاااارغم حداثااااة اكتمااااال عناصاااارها فااااي األدب األوربااااي والعربااااي
الحاااديث إال أن جاااذورها موجاااودة فاااي األدب العرباااي القاااديم وفاااي العقلياااة العربياااة و يااار دليااال علاااى ذلاااك القاااران
الكاااريم وماااا احتاااواه مااان قصااال عااان األمااام واألنبيااااو .وتتفااارأل أناااواأل القصااال فمنهاااا ماااا هاااو واقعاااي واجتمااااعي
و يااااالي فانتااااازي أو دينااااي و ااااعبي .ونحاااان هنااااا فااااي إطااااار القصااااة الشااااعبية ،وهااااي عبااااارة عاااان وعاااااو يحتااااوي
األفكاااار والمعتقااادات مااان الااازمن الماااااي ،وهاااي تصاااور عاااادات المجتماااع وتقالياااده ،كاااذلك تمثااال أ تاقاااه .وهاااي
مروية نسجها الخيال الشعبي ،وتداولها الناس جيتا بعد جيل مضيفين لها ومحورين فيها) 55( .
والحكاياااة الشاااعبية تااادور حاااول البفولاااة والشاااهامة والكااارم والااادفاأل عااان الاااوطن أو الجماعاااة وحماياااة الضاااعي
والمااارأة ( )51وفاااي القصاااة الشاااعبية يوجاااد لاااط باااين الواقاااع والخياااال فنجاااد فيهاااا أحاااداث غيااار طبيعياااة .كالحاااديث
على ألسنة الحيوان وغيرها)55( .
كماااا أن القصاااة أحاااد األدب الشاااعبي وتعااارف بأنهاااا الفناااون القولياااة التاااي أبااادعتها جماعاااة اااعبية وتناقلهاااا ابنااااالهم،
فهاااي جااازو مهااام مااان تاااراث األمااام وذاكرتهاااا وساااجل براتهاااا وإنجازاتهاااا وحصااايلة حكمهاااا وإباااداعها ،فمااان ذلاااك
(اللغة المحلية  -الحكايات  -األساطير واأل عار))53( .
عناصر القصة عامةً:
أهم عناصر القصة الشعبية العامة:
 -2تنتقل فهيا  -2مجهولة المؤل .
 -٣بااادايتها حادثااااة ونهايتهاااا مفرحااااة ينتصااار فيهااااا الخيااار علااااى الشااار -4 .يكثاااار فيهاااا السااااجع واالسااااتعارات -5
فيها وارق للعادة.
 -٦يدور فيها الصراأل بين الخير والشر -7 .هدفها تربوي تعليمي)58( .
أما أهم عناصر القصة الشعبية:
 -٨الشخصةةةةية وهااااي مجموعااااة الصاااافات االجتماعيااااة والخلقيااااة والمزاجيااااة والعقليااااة والحسااااية التااااي تتميااااز بهااااا
الشخصية.
 -٢الحةةدث وهااو عنصاار مهاام وبهااا تتحاادد أهميااة الحكايااة وهااي مجموعااة الوقااائع المتعلقااة والمترابفااة التااي تمثاال
الحبكة.

422

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

 -٣الزمةةةان والمكةةةان حياااث الخلفياااة لدحاااداث وتتحااارك بهاااا الشاااخوص ،فنقصاااد بالمكاااان المحااايط الجغرافاااي الاااذي
تتحاارك بااه القصااة .وبالزمااان المرحلااة التاريخيااة لهااا حيااث تباادأ الحكايااات الشااعبية بمقدمااة ثابتااة عمومااا ( كااان يااا
ماكان في قديم الزمان وفي سال
وتصن

العصر والزمان) ()52

الباحثة  -نبيلة إبراهيم  -الحكايات الشعبية إلى سبعة أقسام:

الحكاية الخرافية السيما تلك التي تتضمن الحكايات السحرية وحكايات الجن.
حكاية المعتقدات وهي حكايات ترتبط بالخالف عز وجل.
حكاية التجارب الحياتية وهي المستمدة من حياة الناس.
الحكاية التاريخية وهي التي تحكي أحداث تاريخية.
قصل الحيوان وهي قصل رمزية تحكى على لسان الحيوان.
الحكايات الهزلية وتهدف إل اعة روح الفكاهية والنكتة.
القصل الديني وهي القصل الثابتة في القران الكريم وقصل الصحابة والتابعين)52( .
كما أن لهرت إ كالية في مصفلح (الحكاية الشعبية) فتعددت المسميات وتنوعت من ذلك:
فا تزلت كل األنواأل القصاصاية الشاعبية جميعا في مصافلح واحد هو (الحكاية الشاعبية) أو (القصل الشعبي) ،دونما
تمييز لبعضاها عن بعض .باإلاافة استعمال مصفلحات (الحكايات) (الحكاية الشعبية) (القصل الشعبي)( ،القصل
الشااااعبية) (القصااااة الشااااعبية)( ،األساااااطير) (األساااافورة) و(الخرافة) ،للداللة على الساااارد الشااااعبي عامة .وإطتاق
مصفلحات (الحكاية الخرافية) (الحكاية الخارقة) (حكاية الخوارق)( ،الخارقة)( ،حكاية الجان الخارقة)،
(حكاية الجان) (حكايات السااااحر)( ،الحكاية العجيبة)( ،القصااااة العجيبة)( ،القصااااة الخرافية)( ،القصاااال الخرافي)
(الخرافة) ( ،رافات الجنيات) (حكايات رافية) (الحكاية الخرافية الشاااعبية)( ،الحكاية الشاااعبية)( ،حكاية العفاريت)،
(الحكاية الفولكلورية) ،على نوأل قصل عبي واحد عينه هو (الحكاية العجيبة))57( .
ثالثا :قصة حي بن يقظان
تنسااب هااذه القصااة فااي البدايااة الباان سااينا ،ثاام أعاااد كتابتهااا ااهاب الاادين السااهروردي ،وبعاادها صاااغها ماان جديااد
( ابااان الففيااال) ويقاااال أ ااار مااان صااااغها ابااان النفااايس ،ولكااان األ اااهر بيااانهم ( ابااان الففيااال) ومااان تالهاااا تاااأثر باااه
الغاااارب صوصااااا األدب األوربااااي ( )59وتعااااد هااااذه القصااااة أول الروايااااات العربيااااة الصااااوفية التااااي كتباااات فااااي
العصور الوسفى)50(.
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رابعا :قصة حي يقظان وتأثيرها في األدب العالمي
لهرت روايااة حي بن يقظاان بترجماة التينياة عاام  ١٦٦١بقلم ادوارد بيكوك وقااد أوحاات للمفكرين بمفهوم Tabala
 ، razaأي العقل في حالته األصلية قبل أن تد له أي فكرة أو معلومة .فأوحت هذه القصة لروبوت بويل كتابة روايته
(  )the asbiring natshral lastالتي تقع أحداثها أيضاااااا فوق جزيرة من الجزر )59(.أما أول ترجمة إنجليزية
صاادرت عام  ١٦٦٦بقلم جورج أشةةو اعتمادا على الترجمة التاتينية السااابقة إلدوارد بيكوك ،ثم ترجمت مبا اارة من
العربياة لننجليزية عام  ١٦٧٦على يد (سةةةةةةايمون أوكلي) بفلب اص من جامعة اكساااااافورد )35(.في عام ٨٧٨٩
ألهماات روايااة حي بن يقظااان( دانيةةا ديفو) فكاااناات روايتااه ( روبنسةةةةةةون كروز) التي جرت وقااائعهااا في أحااد الجزر
المهجورة .ويعدها المؤر ون أول رواية انجليزية)31( .
ثم لهرت رواياة أ رى  ١٦٦١في بريفانيا من ترجمة بيكوك ل ( حي بن يقظان )( .)35فكانت رواية حي بن يقظان
إرهاصا لما جاو بعدها من ذلك رواية جان جاك روسو و ( كيبرينج ذا جانجل بؤك) ورواية طرزان التي ألفها ( ايدجر
رايس))33( .
أيضااا نجااد أن العبااريين تااأثروا بقصااة حااي باان يقظااان ماان ذلااك ( فاااب حااي باان مقاايظ) وفيااه تااأثر بمساامى حااي
بااان يقظاااان للكاتاااب ابراهاااام بااان عااازرا ،حياااث يصااا

رحلاااة حاااي بااان مقااايظ فاااي األر

وعاااالم الكواكاااب السااابع

والعالم اإللهي ()38

المبحث الثاني (الدراسة التطبيقية)
تأثر باولو كويلو في الخيميائي بحي بن يقظان
نبذه عن باولو كويلو:
باولو كويلو (باإلنجليزية ،)Paulo Coelho :هو روائي وقاص برازيلي ولد ( 58اغسفس  .)1987يؤل

حاليا

القصل المحررة من قبل العامة عن طريف الفيس بوك .تتميز رواياته بمعنى روحي يستفيع العامة تفبيقه مستعمتا
خصيات ذوات مواهب اصة ،لكن متواجدة عند الجميع .كما يعتمد على أحداث تاريخية واقعية لتمثيل أحداث
قصصه .وقد عين باولو كويلو في عام  5557رسول الستام التابع لدمم المتحدة.
تعااد الخيميااائي أ ااهر رواياتااه وتماات ترجمتهااا إلااى  05لغااة ووصاالت مبيعاتهااا إلااى  125مليااون نسااخة فااي جميااع
انحاو العالم)32( .
من مؤلفاته:
 -1الخيميائي :هي من أفضل روايات باولو كويلو وثاني رواياته ،حققت نجاحا قل نظيره في عالم الروايات
واألدب ،وجعلت من كاتبها من أ هر الكتاب العالميين،
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حيث تتحدث عن اب إسباني اسمه سانتياغو يعمل في رعي األغنام ،حيث مضى يبحث عن حلمه الذي
يمثِل كنزا مدفونا قرب األهرامات في مصر ،ووقعت معه أحداث كثيرة أثناو رحلته تلك.
 -5إحدى عشرة دقيقة :تع ِد أيضا من أفضل روايات باولو كويلو والتي حققت نجاحا كبيرا في عالم األدب ،حيث
تدور أحداث الرواية عن ابة في مرحلة ا تبار الحياة من حولها ،تبدأ حياتها بالعمل مومسا دون أن تشعر
بالعار والخزي من ذلك ،وترى أن ممارسة البغاو مهنة كباقي المهن لها روط وقواعد واوابط ،وتعتبر
الجنس والحب كتاهما غامضين.
 -3الشيفان واآلنسة بريم :من أفضل روايات باولو كويلو حيث يسرد في هذه الراوية أحداث صراأل مألوف
ولكنه أ تاقي وفلسفي وميتافيزيقي في نفس الوقت ،حيث يأتي رجل غريب إلى بلدة بسكوس وبصحبته
يفان وسبائك من الذهب ،وأهل بسكوس معروفون باستقامتهم وطيبتهم وميراثهم من الخرافات القديمة،
والرواية بشكل عام تصور الصراأل األزلي بين الخير والشر والظلمات والنور.
 -8بريدا :من أفضل روايات باولو كويلو أيضا حيث تتحدث عن ابة تدعى بريدا وهي في حالة بحث دائم عن
المعرفة ،وتفرح السؤال البسيط واألكثر جدال بتاريخ البشرية في مضامينه وهو :من أنا؟ ،فلم تقتنع بحياتها
وكانت دائما تبحث عن يو يقنعها وتكش

الكثير من أسرار الحياة ،لجأت إلى السحر وغير ذلك في

قصل مشوقة وأحداث ممتعة للقارئ.
 -2الزهير :امرأة تدعي إستير ،كانت مراسلة في العراق عادت منها بسبب الحرب الو يكة هناك ،متزوجة
وليس عندها أوالد ،ا تفت مع خل مجهول الهوية في الخامسة والعشرين من العمر ،وتبدأ الشرطة
بالبحث عنها في تفسيرات كثيرة لتلك الحادثة ،زوجها كاتب مشهور تهجره وتبدأ تساالالته لماذا هجرته
زوجته؟ ،وفي هذه الرواية يبدو الكاتب كأنه حكيم يريد بالقارئ أن يرى األعماق ال أن ينظر كما ينظر عادة
وحسب ،وتحمل الرواية مواوأل االنعتاق النفسي.
 -2أوراق محارب الضوو :تتناول رواية أوراق محارب الضوو حياة رجل محارب مختل

عن بقية المحاربين،

فتا يلبس لباسا عسكريا وال يحمل ستاحا إنما يمتاز بفاقة عظيمة ،ويحمل في نفسه المحبة والبذل والتضحية
والبراوة ،يقرأ الخفايا ويسمع ما هو أبعد من الصوت ،والرواية عبارة عن مواجهة مع الحياة وأسرارها
الكامنة في جميع األ ياو المنتشرة فيها ،وهي سرد فلسفي بارأل لفهم الحياة وزيادة التعلف بها)32( .

رواية الخيميائي وتأثرها بحي بن يقظان:
 -2الرحلة واالكتشاف:
تتمحاااور رواياااة الخيماااائي حاااول الساااعي لتحقياااف األحاااتام عبااار االكتشااااف والبحاااث عااان الغاياااة ،كففااارة إنساااانية
مياااز ه بهاااا اإلنساااان عااان الحياااوان فاااي قدرتاااه علاااى الرغباااة مااان ثااام البحاااث واالصااارار .ويكاااون هاااذا الساااعي
واالكتشااااف مااان اااتال تتباااع إ اااارات الكاااون وماااا باااه مااان طبيعاااة وبشااار وحيواناااات ولاااروف مختلفاااة وأواااااأل
متنوعة،
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ويسااااتخدم باااااولو كويلااااو فااااي هااااذه الروايااااة عاااادة ثيمااااات أبرزهااااا (الساااافر والترحااااال) كوساااايلة الكتشاااااف الكااااون
وتحقيااف الااذات .كمااا أنااه ماان ااتال هااذه الرحلااة يماار بعاادة مراحاال للوصااول لهدفااه وغايتااه األ ياارة التااي أسااماها
(األسفورة) ورأى أن لكل إنسان أسفورته الخاصة.
 -2مراحل االكتشاف:
وهناااا ناااتلمس حقيقاااة االنساااان كوناااه علاااى هاااذه األر

يمااار بمراحااال متعاااددة ساااواو عمرياااة ،أو فكرياااة ،أو حتاااى

مراحااال تخااال تحقياااف أمنياتاااه فااااألحتام العظيماااة تعبااار عبااار مراحااال ومساااتويات وال يكاااون تحقيقهاااا دفعاااة واحااادة
إال ماااا ياااورد فاااي األسااااطير والحكاياااا الخارقاااة للفبيعاااة اإلنساااانية .ومااان اااتال هاااذا الثااايم الاااذي اتخاااذه بااااولو كويلاااو
فااي روايتاااه يظهاار تاااأثره بفريقااة اااامنية أو غيااار مبا اارة بقصاااة حااي بااان يقظاااان الباان الففيااال فااي ماااروره بسااابع
مراحل حتى وصل لغايته الكاملة في اإليمان ومعرفة حقيقة الوجود.
بااادوا باالكتشااااف فساااانتيغو الصااابي صااااحب الشخصاااية الرئيساااية بالقصاااة يكتشااا

مااان اااتال رحلتاااه الروحانياااة

أن الاااانفس والكااااون والكائنااااات جميعهااااا متصاااالة وغياااار منفصاااالة عاااان بعضااااها الاااابعض فيقااااول " إذا رغبةةةةت فةةةةي
شةةي ...فةةلن العةةالم كلةةه يطاوعةةغ لتحقيةة رغبتةةغ” وهااذا مااا يااذكرنا باكتشاااف حااي باان يقظااان أن األجساااد كمااادة
مختلفة ولكن الروح واحدة مترابفة فيما بينها ومتصلة ومن نفس المادة.
 -3التأمل:
كمةةةا أن ساااانتيغو بفااال القصاااة يساااتعين باااـ (التأمااال) كوسااايلة لفهااام الحيااااة ،وهاااذه عاااادة الفتاسااافة والمفكااارين فاااي
بحااااثهم واستقصااااائهم عاااان حقيقااااة األمااااور واأل ااااياو ،فيلجااااؤون للتأماااال والمتاحظااااة واالستقصاااااو للكشاااا

عاااان

الفبيعاااة وماااا وراو الفبيعاااة .وهاااذا ماااا نجاااده أيضاااا فاااي حكاياااة حةةةي بةةةن يقظةةةان مااان اااتال تأملاااه العمياااف ،ودقاااة
متاحظته ،وتتبعه لن ارات.
ومماااا يااادور فاااي هاااذا الساااياق الحاااوار الاااذي كاااان باااين الفتاااى ساااانتيغو ماااع الخيمياااائي أحاااد الشخصااايات الرئيساااية
بالقصة التي يسرد من تالها باولو كويلو أفكاره فيقول:
 ماذا علينا أن نصغي إلى قلوبنا ؟ ألنه حيث يكون قلبك يكون كنزك. قلبي ائن ـ قال الشاب للخيميائي ـ إنه ال يريد لي أن أتابع طريقي.أجاب الخيميائي:
 هذا جيلد ،فهذا برهان على أن قلبك يحيا ،وإنه لشيو طبيعي أن تخاف مبادلة كل ما نجحت في الحصول عليه منقبل مقابل حلم.
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 إذن لماذا عل ّي أن أصغي إلى قلبي؟ ألنك لن تتوصل أبدا إلى إسكاته ،حتى لو تظاهرت بعدم سماأل ما يقوله لك ،سيبقى هنا في صدرك ،ولن ينقفع عنترديد ما يف لكر به حول الحياة والكون.
 حتى وهو خائن. الخياناااة هاااي الضاااربة التاااي ال تتوقعهاااا ،وإن كناااتَّ تعااارف قلباااك جيلااادا ،فيناااه لااان يساااتفيع مباغتتاااك علاااى حاااينغاارلة ،ألنااك سااتعرف أحتاماااه ،ورغباتااه وسااتعرف كياا

تتحساااب لهااا ،ال أحااد يسااتفيع التن لكااار لقلبااه ،ولهااذا يكاااون

من األفضل سماأل ما يقول كي ال يوجه لك اربة لم تكن تتوقعها أبدا)37( .
 -4العالمات وتتبع اإلشارات:
جعاااال الخيميااااائي ماااان اإل ااااارات دلياااال علااااى ربااااط العااااالم الميتااااافيزيقي الغيبااااي وغياااار المرئااااي بالعااااالم الااااواقعي
المحساااوس فيقاااول "و لكةةةن كيةةةن يمكننةةةى التنبةةةؤ بالمسةةةتقبل ؟ بفرةةةل إشةةةارات الحاضةةةر ففةةةى الحاضةةةر يكمةةةن
سةةنت الحاضةةر فةةلن مةةا يةةأتى
السةةر و و إذا انتبهةةتى إلةةى حاضةةرك أمكنةةغ جعلةةه أفرةةل ممةةا هةةو عليةةه .و متةةى ح ى
بعد ذلغ يكون أفرل أيرا.)33( .
 -5المهنة:
أيضاااا ماااا يلفتناااا فاااي هاااذه القصاااة هاااي مهناااة الراعاااي للفتاااى ساااانتيغو وهاااي مهناااة عربياااة بدوياااة ،وترماااز للماااوروث
اإلسااااتامي لدنبياااااو علاااايهم السااااتام وتتناسااااب هااااذه المهنااااة مااااع محتااااوى القصااااة فااااي البحااااث واالكتشاااااف والتنقاااال
واالرتحاااال .وأيضاااا مهناااة الخيمياااائي وهاااي الحرفاااة التاااي تحاااول المعااادن الااار يل لثماااين .وا تياااار هاااذه المهااان
هناااا لااام يكااان اعتباطياااا بااال جااااو رمزياااا كاااون اإلنساااان باساااتفاعته تحويااال أحتاماااه لواقاااع ثماااين مااان اااتال الساااعي
لتحقيقهااا وكأننااا هنااا أمااام فااانوس عااتاو الاادين والجنااي ،ولكاان الوصااول لهااذه األحااتام عباار مراحاال لاام تكاان فجائيااة
كفانوس عتاو الدين لتحقيف األحتام.
وفااي اسااتخدام الراعااي كمهنااة يعااود بنااا الباان الففياال فااي اسااتخدام علاام التشااريح للوصااول للحقيقااة عباار اكتشاااف
الجسااد وحقيقااة الااروح ماان ثاام ربفهااا بالعااالم الخااارجي وا تيااار اباان سااينا لهااذه المهنااة لاام يكاان غريبااا لكونااه كااان
طبيب وفيلسوف في آن واحد.
 -6اللغة الفلسفية:
كماااا نتاحاااظ فاااي رواياااة الخيمياااائي أسااالوب الحكاياااة األقااارب للحكاياااة العربياااة فاااي ساااردها وتتابعهاااا وتصااااعدها
وكأننااااا أمامااااا أحااااد قصاااال ألاااا

ليلااااة وليلااااة ،أو عااااتاو الاااادين وغيرهااااا كمااااا أنهااااا األقاااارب للحكايااااة الصااااوفية

اإلساااتامية فاااي بعااادها الفلسااافي ورمزيتهاااا .وهاااذا ماااا يثبااات تاااأثر بااااولو كويلاااو بأسااالوب الحكاياااة والكتاباااة العربياااة
حتى أن فضاو الزمان والمكان للقصة وأحداث روايته تدور في األندلس مرورا بأفريقيا ثم مصر،
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كماااا أن زماااان القصاااة لااايس بعياااد عااان فضااااو المكاااان حياااث يساااتخدم القافلاااة والصاااحراو وتتباااع سااااعات الليااال
والنهااااار ماااان ااااتال الفبيعااااة يجعلنااااا فااااي فضاااااو األزمنااااة المااااااية ال الحاااااارة .باإلاااااافة السااااتخدامه أسااااماو
عربيااااة كاساااام الحبيبااااة فااااي روايتااااه الخيميااااائي اساااام ( فاطمةةةةة ) وهااااو اساااام عربااااي قااااديم باإلاااااافة السااااتخدامه
األسفورة كرمز لحلمه وكنزه.
 -7االقتباس القرآني.
أيرةةةةا ماااان أدلااااة تااااأثر باااااولو كويلااااو بالثقافااااة العربيااااة واإلسااااتامية تناااااول فااااي روايتااااه الخيميااااائي بعااااض اآليااااات
القرآنيااااة والمشااااروعات اإلسااااتامية التااااي سااااردها ماااان ااااتال األحااااداث والشخصاااايات فااااي القصااااة ،كالصاااالوات
الخمس،
وتحريم الخمر في حديثه مع التاجر المغربي في بداية رحلته من ثم مع الخيميائي فمن ذلك:
"إنةةةس المسةةةتقبل وعةةةل كةةةل يةةةوم مةةةن حياتةةةغ وفةةة أحكةةةام الشةةةريعة مةةةتكال علةةةى رحمةةةة

بعبةةةاده فكةةةل يةةةوم

يحمل األبدية فى صميمه"()33
أخيةةةرا يظهااار مااان هاااذه المقارناااة مااادى تاااأثر بااااولو كويلاااو بالحكاياااة العربياااة ساااواو بأسااالوبه الحكاااائي المسترسااال أو
بمضااامون األحاااداث الاااواردة .فتاااارة نقااا

عناااد إ اااارة دينيااااة ومااارة أ ااارى عناااد فلسااافة صاااوفية أقااارب للفلساااافة

اإلساااتامية القديماااة فاااي البحاااث واالكتشااااف والتفكااار والتااادبر .كماااا يظهااار تاااأثره كثيااارا بأسااالوب القصاااة العربياااة
القديماااة اصاااة قصاااة حاااي بااان يقظاااان فاااي مراحااال األحاااداث والوصاااول للهااادف ،التاااي نجااادها أيضاااا عناااد بااااولو
كويلاااو فاااي روايتاااه الخيمياااائي فاااي اااو

المراحااال بغاياااة الوصاااول للكناااز التاااي هاااي بالنسااابة لحاااي بااان يقظاااان

حقيقاااة الكاااون .وهاااذا ماااا أكاااده مااان اااتال لقاواتاااه التلفزيونياااة والصاااحفية هاااو قراواتاااه العديااادة فاااي األدب العرباااي
القاااديم ،مااان ذلاااك حكاياااات ألااا

ليلاااة وليلاااة والحكاياااات الشاااعبية والفلسااافة االساااتامية وللكاتاااب جباااران ليااال جباااران

وغيره.

الخاتمة
من تال دراسة الباحثة لتأثر باولو كويلو في روايته الخيميائي بالحكاية العربية الشعبية اصة عند حي بن يقظان،
لكونهما يحمتان نفس الثيم والخلفية المواوعية توصلت ألبرز النتائج وهي في رواية الخيميائي على النحو التالي:
الوصااول لحقيقااة الاانفس الكلياااة والكااون والسااعي نحااو تحقياااف األحااتام .وفلساافة البحااث عااان الااذات ،والاانفس الكلياااة
المتجانساااة ماااع الكاااون ،والساااعي .أيضاااا االكتشااااف والاااتعلم للوصاااول للحلااام ،والتأمااال والتمااارس بالبحاااث بالفبيعاااة
كوسااايلة تر اااده .توليااا

مهناااة الراعاااي فاااي تنقلاااه وترحالاااه ودقاااة متاحظتاااه للفبيعاااة فاااي القصاااة .أيضاااا فضااااو

المكااااان والزمااااان ياااادور باألناااادلس والبيئااااة العربيااااة بأفريقيااااا ومصاااار .كمااااا أن اللغااااة السااااردية الحكائيااااة فلساااافية
متصوفة يتخللها التفكر والتدبر والمتاحظة إل ارات ه .أ يرا تحقف الحلم والوصول إليه.
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وهذا ما يلتقي بأهم النقاط الموجودة بقصة حي بن يقظان كونها تدور حول:
البحاااث عااان حقيقاااة ه والكاااون والوجاااود ،والوصاااول الكتشااااف توحاااد الكاااون وماااا فياااه مااان مخلوقاااات وطبيعاااة.
اسااااتخدام المتاحظااااة والبحااااث واالكتشاااااف للوصااااول للحقااااائف .أيضااااا وساااايلة التأماااال والتاااادبر بالفبيعااااة للوصااااول
للحقائف ،تولي

علم التشريح لغر

اكتشاف أسباب الحياة والموت.

فضاااو المكااان ياادور حااول جزياارة بالهنااد اليااة .كمااا أن اللغااة المحكيااة هااي لغااة فلساافية متصااوفة تصاا

مراحاال

اكتشاف الوجود .أ يرا تحقف الوصول للحقيقة المفلقة وهي وجود مدبر للكون.

ملخص النتائج:
مااان اااتال دراساااة الباحثاااة لتاااأثر بااااولو كويلاااو فاااي روايتاااه الخيمياااائي بالحكاياااة العربياااة الشاااعبية اصاااة عناااد حاااي
بن يقظان ،لكونهما يحمتان نفس الثيم والخلفية المواوعية توصلت ألبرز النتائج وهي
تحقاااف التشاااابه باااين  ))themeالرحلاااة الدا لياااة عناااد حاااي بااان يقظاااان فاااي البحاااث عااان الحقيقاااة والخارجياااة

-

عند باولو كويلو من تال البحث عن الكنز.
باااروز الفلسااافة االيمانياااة فاااي اللغاااة المحكياااة عناااد بااااولو كويلاااو متاااأثرا بالحكاياااة الشاااعبية الفلسااافية فاااي

-

الحكاية العربية باأل ل عند حي بن يقظان.
وااااوح مااادى التاااأثر فاااي التوصااال لحقيقاااة الوجاااود عناااد بااااولو كويلاااو عااان طرياااف اإل اااارات والعتاماااات

-

متأثرا بالتتبع الحدسي والمنفقي عند ابن الففيل في حي بن يقظان.
الختاصة وأهم التوصيات:
يتضاااح مااان اااتال البحاااث مااادى تاااأثر بااااولو كويلاااو بالحكاياااة العربياااة الشاااعبية اصاااة فاااي األدب الفلسااافي علاااى
غاارار روايااة حاااي باان يقظاااان الباان الففياال ،مااان ناحيااة موااااوأل الرحلااة والبحااث واالستكشااااف وتتبااع اإل اااارات
الكونياااة والعتاماااات والرالياااة الفلسااافية الغالباااة فاااي رواياااة الخيمياااائي لبااااولو كويلاااو متاااأثرا بهاااا بحاااي بااان يقظاااان
البااان الففيااال .كماااا توصاااي الباحثاااة بيلقااااو الضاااوو علاااى الدراساااات المقارناااة لماااا فيهاااا مااان التقااااو معرفاااي وفكاااري
وإنساني مشترك يتناسب مع راليتنا الجديدة في االلتقاو بالثقافات األ رى.

الهوامل
( )1انظر سعيد علوش ،مدارس األدب المقارن ،الفبعة األولى ،1907 ،المركز الثقافي العربي صفحة .25
( )5انظر عبد الواحد عتام ،مد ل األدب المقارن ،1995 ،مكتبة الشباب ،صفحة .0
( )3نفس المرجع السابف ،صفحة .0
( )8نفس المرجع السابف ،صفحة 9
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( )2انظر محمد غنيمي هتال ،األدب المقارن ،الفبعة الثامنة  ،5557نهضة مصر ،صفحة.12
( )2انظر سعيد علوش ،مدارس األدب المقارن ،الفبعة األولى ،1907 ،المركز الثقافي العربي ،صفحة .35
( )7انظر عبد الواحد عتام ،مد ل االدب المقارن 1995 ،مكتبة الشباب ،صفحة .10-17
( )0نفس المرجع السابف.
( )9انظر محمد غنيمي هتال ،األدب المقارن ،الفبعة الثامنة 5557 ،نهضة مصر ،ص17
( )15انظر عبد الواحد عتام ،مد ل االدب المقارن 1995 ،مكتبة الشباب ،صفحة .18
( )11نفس المرجع السابف ،صفحة .12
( )15الدكتور بكادي محمد ،مقال األدب المقارن ونشأته ومدارسه ،مدونة عمران في الدراسات العربية.5512 ،
( )13نفس المرجع السابف.
( )18سليمان حسين ،في قضية الجنس األدبي مشكلة المصفلح والمفهوم ،5552 ،مدونة دنيا الوطن.
( )12انظر محمد غنيمي هتال ،األدب المقارن ،الفبعة الثامنة 5557 ،نهضة مصر ،صفحة.117
( )12نفس المرجع السابف ،صفحة .110
( )17صادق الموسوي ،مقال قضية األجناس األدبية ،5552 ،مدونة ديوان العرب.
( )10سليمان حسين ،مقال في قضية الجنس األدبي ،5552 ،مدونة دنيا الوطن.
( )19صادق الموسوي ،مقال رالية جديدة لقضية األجناس األدبية ،5552 ،مدونة ديوان العرب.
( )55عبده الزارأل ،الحكاية الشعبية التراثية ومخيلة األطفال ،صحيفة األهرام .5512
( )51نفس المرجع السابف.
( )55عبدالمجيد إبراهيم القاسم ،الحكايا الشعبية أهميتها وعناصرها.5512 ،
( )53نفس المرجع السابف.
( )58القصة الشعبية ،موقع التراث الدرزي.
( )52عبدالمجيد إبراهيم القاسم ،الحكايا الشعبية أهميتها وعناصرها.5512 ،
( )52نفس المرجع السابف.
( )57مصففى يعلي ،ا كال المصفلح في القصل الشعبي5515 .
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( )50نعمة الفردوس ،لغة الضاد منتديات ستارز تايمز.5513 ،
( )59ريم الكمالي ،حي بن يقظان رواية من العصور الوسفى ،صحيفة البيان.5519 ،
( )35نعمة الفردوس ،قصة حي بن يقظان وتأثيرها في األدب العالمي .لغة الضاد.5513 ،
( )31ريم الكمالي ،حي بن يقظان رواية من العصور الوسفى ،صحيفة البيان.5519 ،
( )35نعمة الفردوس ،قصة حي بن يقظان وتأثيرها في األدب العالمي .لغة الضاد.5513 ،
( )33نفس المرجع السابف.
( )38نفس المرجع السابف.
( )32د /داود سلوم ،األدب المقارن ،مؤسسة المختار للنشر.
( )32ويكبيديا.
(Paulo Coelho, The Alchemist. )37
(Paulo Coelho, The Alchemist )30
(Paulo Coelho, The Alchemist. )39

المصادر والمراجع:
-

غنيمي هتال ،محمد ،5550 ،األدب المقارن ،الفبعة التاسعة ،نهضة مصر للنشر.

-

عتام ،عبدالواحد ،1990 ،مد ل األدب المقارن ،النا ر مكتبة الشباب.

-

محمد ،بكادي ، 5515،أثر الفكر الديني في روايات باولو كويلو ،الفبعة األولى ،اااركة المفبوعات للتوزيع
والنشر.

-

بيشوا ،كلودا ،5551 ،األدب المقارن ،الفبعة الثالثة ،مكتبة االنجلو المصرية للنشر.

-

علوش ،سعيد ،1907 ،مدارس األدب المقارن ،ط ،1المركز الثقافي العربي.

-

قواسمي ،رنا ،5510،رواية حي بن يقظان البن الففيل الفبعة الثانية ،األهلية للنشر.

-

ابن الففيل ،حي بن يقظان ،5515 ،الفبعة األولى ،مؤسسة الهنداوي.

-

The Alchemist. Paulo Coelho. Printed by CPI group.

د ل مسااامى المقارنة في األدب في نفس الوقت الذي د ل في  -علم التشاااريح والفسااايولوجيا والقانون والتاريخ  -تحت
نفس االعتبارات التي تهدف لدراسة األ ياو المتشابه)٨(.
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الفهرس

الموضوع

الصفحة

أوال :المقدمة

3-4

ثانيا :التمهيد

5-6

(المبحث األول)
أوال :الجنس األدبي

7

ثانيا :القصة الشعبية

8-9-10

(المبحث الثاني)
أوال التعري

بباولو كويلو

ثانيا :تأثر الخيميائي بحي بن يقظان
الخاتمة

11
12-13-14

15

جميع الحقوق محفولة  ،© 2021الباحثة /هند بنت يزيد بن مبارك العمري ،المجلة األكاديمية لدبحاث والنشر
العلمي(CC BY NC) .
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درجة ممارسة معلّمي ال ّرياضيّات في األردنّ ألساليب التّقويم الواقع ّي وعالقتها
بالمسألة ال ّرياضيّة
The degree of mathematics teachers' practice in Jordan of the methods of
realistic evaluation and its relationship to the mathematical problem
إعداد الباحث /عاصم رسمي المومني
مدير الشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم في قصبة عمان
مشرف تربوي سابق لمبحث الرياضيات – وزارة التربية والتعليم
المملكة األردنية الهاشمية
لالتصال :هاتف خلوي 22526550026900 /
البريد االلكترونيassimmomani@gmail.com / :

ملخص:
هدفت الدراسة إلى التَّعرف على درجة ممارسة معلمي الرياضيات في األردن ألساليب التقويم الواقعي
وعالقتها بالمسألة الرياضية ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم بناء ( )3أدوات :األول استبانة درجة ممارسة
معلمي الرياضيات وعدد فقراتها ( )95فقرة موزعة على ممارسات أساليب التقويم الواقعي وأدواته ،والثانية أداة
مالحظة صفيَّة ومقابلة فرديَّة وتحليل وثائق لدرجة ممارسة معلمي الرياضيات في األردن ألساليب التقويم
الواقعي أما الثالثة فهي اختبارتحصيلي لقياس قدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية في الوحدتين الدراستين
(المعادالت والمتباينات ،واالقترانات) للصف األول الثانوي بلغ عدد فقراته ( )69فقرة من نوع اختيار من
متعدد .وذلك بعد استخراج مؤشرات صدقها وثباتها وفق منهجية البحث العلمي .تكونت عينة الدراسة من
( )622معلِّ ًما ومعلمة ممن يدرسون الرياضيات موزعين على المدارس الحكومية والخاصة التَّابعة للعاصمة
عمان ،ممن تزيد خبرتهم التعليمية عن سنة دراسية واحدة و يدرسون منهاج الرياضيات للصف األول الثانوي
العلمي في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 6262/6205؛ منهم( )50معلما و ( )020معلمة ،موزعين
في ( )30مدرسة للمرحلة الثانوية ،منها( )00مدرسة للذكور ،و( )62مدرسة لإلناث ،وكانت العينة مسحية
واعتمدت على قدرة الباحث للوصول ألفراد الدراسة .وبلغ أفراد الدراسة للمرحلة الثَّانية )08( ،معلِّ ًما ومعلمة تم
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) طالبًا وطالبة موزعين056(  وبلغ عدد طلبتهم،) الخبرة، المؤهل،اختيارهم من خالل ضبط للمتغيرات (الجنس
 وقد التزم الباحث بالمنهجيَّة العلميَّة في دراسته ومعالجة البيانات واستخراج المتوسطات.) شعبة دراسية08(في
of Variance )ANOVA(  واالنحرافات المعياريَّة والنسب المئويَّة وتحليل التَّباين األحادي،الحسابيَّة
 ) في قدرة الطلبة على حل2.20=α(  وأظهرت النَّتائج وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة،Analysis
المسألة الرياضية تُعزى إلى درجة ممارسة معلمي الرياضيات ألساليب التقويم الواقعي وعالقتها في حل
 ولصالح مجموعة الممارسة،المسألة الرياضية العالية مقارنة مع مجموعتي الممارسة المتوسطة والمتدنَّية
.المتوسطة مقارنة مع مجموعة التطبيق المتدنَّية

 األردن، ال َمسألة الرّ ياضيّة، ّ أساليب ال ّتقويم الواقعي، مُعلّمي الرّياضيّات:الكلمات المفتاحية

The degree of mathematics teachers' practice in Jordan of the methods of
realistic evaluation and its relationship to the mathematical problem
Assim Al-Momani (*)

Summary
The study aimed to identify the degree of mathematics teachers practicing in
Jordan the methods of realistic evaluation and its relationship to the mathematical
issue, and to answer the study questions, 3tools were built: The first is the
questionnaire of the degree of mathematics teachers practice and the number of its
paragraphs (95) paragraphs distributed on the practices of methods of realistic
evaluation methods and tools, and the second A classroom observation tool,
individual interview, and document analysis of the degree to which mathematics
teachers in Jordan practice real-world assessment methods. The third is an
achievement test to measure the ability of students to solve the mathematical
problem in the two study units (equations, variations, functions) for the first year
of secondary school. The number of its paragraphs reached (69) multiple choice
items. This is after extracting indicators of their sincerity and consistency
according to the methodology of scientific research.
The sample of the study consisted of (622) male and female teachers who teach
mathematics distributed to the public and private schools of the capital, Amman,
who have more than one year of educational experience and study the math
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curriculum for the first year of secondary scientific in the first semester of the
academic year 6205, of whom (50) teachers (020) teachers, distributed among
(30) schools for the secondary stage, including (00) schools for males, (62)
schools for females, and the sample was surveyed and depended on the
researcher's ability to reach the members of the study. The members of the study
for the second stage reached (08) male and female teachers who were chosen
through controlling for the variables (gender, qualification, and experience), and
the number of their students reached (592) male and female students distributed in
(08) study divisions. The researcher has adhered to the scientific methodology in
his study, data processing, extraction of arithmetic averages, standard deviations,
percentages, and monovariance analysis (ANOVA) of Variance Analysis, and the
results showed that there was a statistically significant difference at the level of
significance (α = 2.20) in the ability of students to solve the mathematical problem
attributed to The degree of mathematics teachers ’application of the methods of
realistic evaluation and their relationship to solving the high mathematical
problem compared with the middle and lower groups of application, and in favor
of the middle application group compared to the lower application grou

Keywords: Mathematics teachers, realistic evaluation methods, mathematical
problem, Jordan

:مقدمة
 وقادرة على تزويد المجتمع،يمتلك األردن منظومات من الموارد البشرية ذات جودة تنافسية كفؤة
بخبرات تعليمية مستمرة مدى الحياة ذات صلة بحاجاته الراهنة والمستقبلية؛ وذلك استجابة للتنمية االقتصادية
 وقوى ماهرة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة تمكننا من، وتحفيزها عن طريق إعداد أفراد متعلمين،المستدامة
 ووضع األردن على مصاف الدول المتقدمة والمصدرة للكفاءات البشرية المتميزة،مواجهة متطلبات العوالمة
 ويتطلب ذلك إعادة تشكيل النموذج التربوي في إحداث تحول نوعي في المشاريع والممارسات.محليًا وعالميًا
 وهذا ال يتحقق إال بإحداث تغيير في برامج التعلم.التربوية لتحقيق مخرجات تنسجم مع المتطلبات الجديدة
 ) من أهمAuthentic Assessment(  ويُعد التجديد في أساليب التدريس والتقويم الواقعي.ووسائطه المتنوعة
 ورفع كفايته وفاعليته في التعلم المنشود الستبدال الجمود،البرامج التربوية التي تؤثر في بناء النموذج التربوي
، والتدريب اآللي،التعليمي القائم على التلقين
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وحفظ المعلومات واسترجاعها ،إلى حيوية التعلم الناتج عن مهارات البحث واالستقصاء ،وحل المشكل ات وهذا
يتطلب تطبيق أساليب تقويم واقعية متنوعة وأدوات تقويم داعمة لالختبارات المدرسية)ERfKE .
(.Educational Reform for Knowledge Economy
إن العبور لعصر المعرفة يرتكز على االستفادة من التطورات الحديثة في شتى مناحي الحياة المعاصرة،
ويتطلب االرتقاء بالرؤية المستقبلية ،وإعادة النظر في العملية التعليمية التعلمية برمتها .فقد غدت تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وسيلة حياة ،وليست مجرد أدوات رفاهية مقتصرة على مجال معين أو نخبة اجتماعية.
وفي ظل التوجه العالمي نحو اقتصاد المعرفة المعتمد على التقنيات الحديثة واستغالل المعرفة في رفع المستوى
االجتماعي للمجتمعات ،أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ووسائل التواصل االجتماعي وسيلة بقاء
وأداة ال يمكن االستغناء عنها في ظل عالم منفتح على الجميع يعتمد المنافسة كمعيار للتقدم واالزدهار
(البدور .)6225،وفي هذا اإلطار يبرز النظام التعليمي كأهم محرك إلحداث تغيير جذري وثورة حقيقية في
أنماط الحياة العملية ،فاألجيال الصاعدة دائما هي األقدر على تحقيق نقلة نوعية إذا ما توافرت لها سبل التغير
ووسائله المتاحة.
واستجابة لما حدث من تطورات في السنوات األخيرة في مجالي التربية والتعليم ،واالنفجار الذي أحدثته
االتجاهات الحديثة في عصر العولمة من اهتمام بجميع عناصر المنظومة التعليمية بإيالء االهتمام بالمعلمين
والمتعلمين أكثر ،بدأ البحث عن طرائق وأساليب تدريسية وتقويمية قادرة على جعل المتعلم فاعالً ومبد ًعا ومنت ًجا
) Kusmijati, N. (2014وقد تبنت األوساط التربوية -مثل األردن -في الفترة األخيرة نظريات في التدريس؛
مثل الرؤية البنائية ( ،)Constructivismتلك الرؤية التي تؤكد على دور المتعلم النشط في بناء معرفته من
تلقاء ذاته وتوظيفها في واقع الحياة اليومية ،والتي تتطلب أساليب تقويمية مختلفة تتكامل مع أساليب التدريس،
وتؤكد على إيجابية دور الطالب ومشاركته في عملية التقويم الواقعي (شطناوي.)6028 ،
إن التحول عالميًا من المدرسة السلوكية التي تؤكد للدارسين أهدافا ً محددة ومرتبطة بسلوك قابل للمالحظة
والقياس وتحدد شرطًا ألداء ومستوى قبول محدد بنسةمئوية إلى المدرسة المعرفية التي تؤكد على ما يجري
داخل عقل المتعلم وعلى العوامل المتداخلة التي تؤثر في سلوكه ،أوصلنا إلى الرؤية البنائية التي تؤكد على توليد
المتعلم لمعرفته وخبراته بنفسه وتوظيفها؛ مما يجعله تعل ًما نشطًا ذا معنى ،مع التأكيد على التوجهات المعاصرة
التي تتجه نحو التقويم الواقعي (WidodoWinarso, 2018).
وقد أكد المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات األمريكي (National Council of .)NCTM, 2000
 .Teachers of Mathematicsفي وثيقة مبادئ ومعايير الرياضيات إلى تكامل عملية التقويم مع التدريس
بحيث يصبح جز ًءا ال يتجزأ من النشاط في غرفة الصف  ،ويعمل على دعم تعلم الطلبة وتوجيههم ،ويساعدهم
على تحمل مسؤولية تعلمهم ،وتقييم أنفسهم والتأمل في عملهم ،وأن

يسهم التقويم في توفير معلومات

ضرورية للمعلم لتوجيه عملية التعلم والتعليم ،ويدعم تقدم الطلبة نحو تحقيق االهداف المنشودة .ويتطلب ذلك من
المعلم البحث عن استراتيجيات وأدوات متعددة ومتنوعة لجمع المعلومات عن الطلبة،
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منتقالً بذلك من التقويم االعتيادي إلى التركيز على أنماط التفكير لدى الطلبة ،ويتوقع من المعلمين ،في ظل
االنتقال نحو األساليب التقويمية الحديثة السَّعي إلى إيجاد موقف تعليمي تعلمي متمركز حول الطالب ً
بدال م َّما
تفعله االختبارات االعتياديَّة في خلق موقف تعليمي تعلمي متمركز حول المعلم ،فالمعلم يتح ُّمل مسؤوليَّة تعلُّم
الطلبة ،ليصبحوا مقيمين ذاتيين مجيدين(.الزعبي )6202،والمعلم يندمج في عمليَّة التقويم ،ويتأكد من أن التقويم
يصب في أهداف المنهج واستراتيجياته التَّدريسيَّة ،وفي مراقبة تقدمهم .كما يستفيد أولياء األمور من هذه النَّقلة في
التقويم في زيادة رغبتهم المستمرة في توفير سجالت أداء واضحة ،وملموسة تُعبر عن األداء الحقيقي ألبنائهم،
وتكشف عن معلومات صحيحة ،وممثلة لواقع تقدم أبنائهم ،وعن إمكانياتهم الواعدة ،ورغبتهم في أن يُقيم إنتاج
أبنائهم من خالل ملف الطالب) (Portfolioوسجالت األداء الحقيقي وغيرها (WidodoWinarso, 2018).

أساليب التّقويم البديل وأدواته:
إن التوجه الجديد عالميًا ،لكثير من األنظمة التعليمية نحو المدرسة المعرفية ً
بدال من السلوكية ،اقتىى من
ً
تحوال جذريًا في نظرتهم الىيقة لعملية تقويم تعلم الطلبة وتعليمهم،
المعلمين،
التي كانت تعنى فقط بما اختزنه المتعلم في ذهنه من معلومات محددة لم تعد تتالءم مع متطلبات العصر ،بكل ما
يميزه من تفجر معرفي وتكنولوجي (العياصره)6202 ،؛ ومن أبرز أساليب التقويم الواقعي:
 )2أسلوب التّقويم المعت ّمد على األداء:
يعني قيام المتعلم بتوضيح تعل مه من خالل توظيف مهاراته في مواقف حياتيه حقيقية ،أو مواقف تحاكي
المواقف الحقيقية ،أو قيامه بعروض عملية يظهر من خاللها مدى إتقانه لما اكتسب من مهارات ،في ضوء
النتاجات التعليمية المراد إنجازها .ويتطلب إظهارالمتعلِّم لتعلُّمه من خالل عمل يقدم مؤشرات دالَّة على اكتسابه
لتلك المهارات ،ويتىح تعلُّمه من خالل توظيف مهاراته في مواقف حياتيَّة حقيقيَّة ،ومن الفعَّاليات التي تندرج
تحتها وتُعد نموذجًا مالئ ًما لتطبيقها (مهارة التقديم ،ومهارة العرض التوضيحي ،ومهارة األداء العملي ،ومهارة
الحديث ،ومهارات العروض أوالتَّقاريرال َّشفويَّة؛ مثل مهارة المحاكاة ،ولعب األدوار ،ومهارة الحوار والمناظرة
)(.Svinicki, M. (2004
 )6استراتيجيّة التّقويم بالقلم والورقة:
تُعد استراتيجية التقويم القائمة على القلم والورقة المتمثلة في االختبارات بأنواعها من االستراتيجيات المه َّمة
التي تقيس قدرات ومهارات المتعلِّم في مجاالت معيَّنة ،وتُشكل الجزء األهم من برنامج التقويم في المدرسة.
واعتمدت كاستراتيجية فاعلة لمدة زمنيَّة طويلة جدًا في جميع المنظمات التَّربويَّة ،وما زالت تسيطرعلى
استراتيجيات التقويم وتجد القبول والرِّ ضا لدى المعلمين وأولياء األمور ،واعتمادها أساسًا لتصنيف الطلبة
وتوزيعهم باتجاه التَّخصصات الجامعيَّة كونها االستراتيجية الوحيدة الموظفة في اختبارات الثَّانويَّة العا َّمة
)Kusmijati, N. (2014
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 )3أسلوب المالحظة:
المالحظُ بحواسه المختلفة نحو المتعلم؛ بقصد مراقبته في موقف نشط؛ وذلك من
عملية يتوجه فيها المعلم أو
ِ
أجل الحصول على معلومات تفيد في الحكم عليه ،وفي تقويم مهاراته وقيمه وسلوكه وأخالقياته وأنماط تفكيره.
وتُعد استراتيجية التقويم القائمة على المالحظة من االستراتيجيات الفاعلة في التقويم النَّوعي Qualitative
))Evaluation؛ حيث يعتمد على جمع البيانات والمعلومات عن سلوك المتعلِّم ووصفه وصفًا لفظيًا ،ويدون فيه
وصفًا لسلوك المتعلِّم من قبل الباحث ،ويتطلب تكرارالمالحظة لمدة زمنيَّة مح َّددة ،ومتابعة لمصادر المعلومات
بهدف التَّعرف على اهتمامات وميول واتجاهات المتعلِّمين ،وهي عمليَّة يتوجه فيها المعلم أو المالحظ بحواسه
المختلفة نحو المتعلِّم؛ بقصد مراقبته في مواقف نشطة من أجل الحصول على معلومات تفيد في الحكم على أدائه،
وفي تقويم مهاراته وقيمه وسلوكه وأخالقيَّاته وأساليب تفكيره .وتنقسم المالحظة إلى قسمين رئيسين؛ هما:
المالحظة التَّلقائيَّة والمالحظة المنظمة.
فالمالحظة التَّلقائيَّة صورة مبسطة من االنتباه ،يالحظ بها المعلم السُّلوكات كما تحدث تلقائيًا في المواقف
الحقيقيَّة ،وتتمثل في مالحظة سلوك الطلبة اللفظي وتسجيل استجاباتهم وما يعبرون من عبارات تتعلق بمدى
تعلُّمهم للمعرفة اإلجرائيَّة أو المفاهميَّة (WidodoWinarso, 2018).
أما المالحظة المنظمة فهي المخطط لها مسبقًا ،والمىبوطة ضبطًا دقيقًا ،ويح َّدد فيها ظروف المالحظة؛
كال َّزمان والمكان والمعاييرالخاصَّة ،وتتمثل في مالحظة سجالت الطلبة وتدوين ملحوظاتهم على نماذج تعرف
ببطاقة الطالب( .عالم)6220،
 )9ا االتصال والتَّواصل :هو جمع المعلومات من خالل فعاليات التواصل عن مدى التقدم الذي حققه المتعلم،
ومعرفة طبيعة تفكيره ،وأسلوبه في حل المشكل ات ويُعد نشاطًا تفاعليًا يقوم على إرسال األفكار والمعلومات
واستقبالها باستخدام اللغة ،ويمكن إجراؤه إلكترونيًا .ويتم من خالل فعاليَّات التَّواصل جمع المعلومات عن مدى
التَّقدم الذي حققه المتعلِّم ،وكذلك معرفة طبيعة تفكيره ،وأسلوبه في حل المشكل ات .ومن خصائصها أنها عمليَّة
تفاوض اجتماعي ) ،) Social Negotiationوعمليَّة تعاونيَّة بين أطراف المنظومة التعليمية.
ويندرج تحت هذا األسلوب الفعاليات اآلتية (:المقابلة ،واألسئلة واألجوبة ،والمؤتمر ،وتقويم ال َّزميل ،وتقييم
األداء في المجموعة ،والمشاريع ،والتَّفكير ،وبطاقة الخروج ،والخرائط المفاهيمية ،والمحاكاة وألعاب األعمال،
واالستبانة ،والمزاوجة والمشاركة ،وال َّشبكة ،والطَّاولة المستديرة)( .مانيا)6202،
 )0أسلوب مراجعة َّ
الذات (:)Reflection Self-
تُعد استراتيجية مراجعة َّ
الذات مفتاحًا هامًا إلظهار مدى النُّمو المعرفي للمتعلِّمين؛ حيث إن تزامن مراجعة
َّ
مكون
الذات مع تقديم دليل على التعلُّم يُعد مؤش ًرا على تحقق مرحلة مهمة من مراحل النُّمو المعرفي لهم ،وهي ِّ
أساس للتعلُّم َّ
الذاتي الفعَّال ،والتَّعلُّم المستمر ،وتعطي فرصة لتطويرمهاراتهم المعرفيَّة ،وتنمية أنماط تفكيرهم،
ومساعدتهم في تشخيص نقاط ضعفهم وقوتهم ،وتحديد حاجاتهم ،ومتابعة تشكيل اتجاهاتهم .وتتىمن استراتيجية
مراجعة َّ
الذات الفعاليَّات اآلتية :التمعن الجاد المقصود في اآلراء ،والمعتقدات ،والمعارف؛ من حيث أسسها،
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ومستنداتها ،وكذلك نواتجها ،في محاولة واعية لتشكيل منظومة معتقدات على أسس من العقالنية واألدلة.
)(Chang ,C and Tseng , K .2009
تقويم َّ
الذات ( :)Self-Assessmentقدرة المتعلِّم على المالحظة ،والتَّحليل والحكم على أدائه باالعتماد على
معايير واضحة ،ثم وضع الخطط لتحسين األداء وتطويره ،بالتَّعاون المتبادل مع المعلم .والفرق بين تقويم َّ
الذات
الذات هو أن مراجعة َّ
ومراجعة َّ
الذات تهدف إلى فهم األداء ،بينما يهدف تقويم ال َّذات إلى الحكم على األداء،
فتقويم َّ
الذات يساعد على تصور األداء كمصدر مستمر للتعلُّم ونتاج تعلُّم في آن معًا .فهو يحقق التَّكامل بين
المعرفة والقدرة على صياغة المعايير للحكم على األداء.Hallam, R. & Brookshire, R. (2006).

التّقويم الواقع ّي وأدواته:
 -0قوائم الرصد/الشطب  list Check:تشمل قوائم الرصد أو الشطب قائمة األفعال أو السلوكات التي يرصدها
المعلم أو المـتعلم لدى قيامه بتنفيذ مهمة أو مهارة تعليمية واحدة أو أكثر؛ وذلك برصد االستجابات على
فقراتهـا باختيار أحد تقديرين من األزواج اآلتية :صح أو خطأ .وتعد من األدوات المناسبة لقياس مدى تحقق
النتاجات التعليمية ), K., Kusumah, Y. S., Sabandar, J., & Herman, T. (2015
 -6ساللم التقدير :تقوم ساللم التقدير على تجزئة المهمة أو المهارة التعليمية المراد تقويمها إلى مجموعـة مـن
المهام أو المهارات الجزئية المكونة للمهارة المطلوبة ،بشكل يظهر مدى امتالك الطلبة لهـا ،وفق تدريج من
أربعة أو خمسة مستويات؛ يمثل أحد طرفيه انعدام أو ندرة وجود المهارة ،في حين يمثل الطرف اآلخر تمام
وجودها (األصفة والدوالت. )6202،
 -3ساللم التقدير اللفظي : Rubricتتيح هذه األداة للمعلم أن يدرج مستويات المهارة المراد تقويمها لفظيًا إلى
عدد من المستويات بشكل أكثر تفصيال من ساللم التقدير؛ حيث يتم تحديد وصف دقيق لمستوى أداء الطلبة،
ممـا يوفر تقوي ًما تكوينيًا ( (Assessment Formativeألدائهم ،يمكن المعلم من تزويـد الطلبة بالتغذية
الراجعة التي يحتاجونها). , K., Kusumah, Y. S., Sabandar, J., & Herman, T. (2015
 -9سجل وصف سير التعلم  Log Learning:إن تعبير الطالب كتابيًا حول أشياء قرأها أو شاهدها أو تعلمها
يُتيح للمعلم فرصـة االطـالع على أراء الطلبة واستجاباتهم من خالل سجل وصفهم لسير تعلمهم وكيفية ربط
ما تعلموه مع خبراتهم السابقة (الفريق الوطني للتقويم(. ٤٠٠٢ ،لذا يعتمد نجاح تطبيـق هـذه األداة علـى
وجود معلم قادر على خلق بيئة آمنة تشجع الطلبة على التعبير بحرية عما يشعرون به من غيرخوف أو
رهبة من التأثير السلبي لما يكتبون على درجة تحصيلهم .
 -0السجل القصصي  Anecdotal Recordsيقدم بوصفه أداة من أدوات التقويم البديل ،صورة واضحة عن
جوانـب النمو الشامل للمتعلم؛ من خالل تدوين وصف مستمر لما تم مالحظته علـى أدائـه ،يقدم للمعلم
مؤش ًرا صادقا يمكنه من التعرف إلى شخصية المتعلم ومهاراته واهتماماته ،وتوظيفه ألغراض تنبؤية ،أو
إرشادية ،أو توجيهيـة ،أو عالجية ،وقد أورد األدب التربوي دراسات عدة(الخالدي)6209،
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مشكلّة الدّراسة وأسئلتها:
دلت الدراسات التي أجريت ضمن مراحل اإلعداد للمرحلة الثانية من مشروع التطوير التربوي ،على أنه
رغم أن غالبية المدرسين يمتلكون المؤهالت المطلوبة ،ومع أن نسب الطلبة إلى المعلمين الحالية ال تشير إلى
وجود نقص كبير في عدد المعلمين ،فال زالت هناك تحديات كبيرة تتعلق بتعيين المعلمين وتوظيفهم وتطويرهم
مهنيًا ومعنويًا ،وال يزال مستوى االستخدام الفعلي ألساليب التقويم الواقعي في الفصول الدراسي ة متدنيًا نسبيًا،
ومعنويات المعلمين واتجاهاتهم ال تزال دون المستوى المطلوب؛ فالمعلمون في األردن ال يتم تعيينهم من قبل
وزارة التربية ،وإنما عن طريق ديوان الخدمة المدنية على أساس الدرجات التي يحصلون عليها في االمتحان،
باستثناء معلمي مرحلة التعليم المبكر ،فإن معظم المعلمين يدخلون الفصول الدراسي ة من غير الحصول على أي
تدريب مستمر على األساليب التربوية المتبعة ،أو إتقان للمهارات األساسي ة المطلوبة في الفصول الدراسي ة
باشتثناء أعداد قليلة تخىع للتدريب في أكاديمية الملكة رانيا.
دعت حركة تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم في األردن إلى تبني المناهج المعتمدة على اقتصاد المعرفة
إلى اعتماد أساليب تدريس وتقويم تسمح بتفاعل وانخراط الطلبة في عملية التعلم بشكل فاعل ونشط،
مما تبعه تحول من المنحى السلوكي المتركز حول المعلم إلى المنحى البنائي المتمركز حول المتعلم؛ حيث يلعب
المعلم دو ًرا ً
هاما في توجيه التدريس إيجابيًا ،وتنمية أفكار الطلبة نحو توليد المعرفة بدالً من تلقيها واستظهارها.
وألغراض تقويم الطلبة تبنت الوزارة األساليب التقويمية وأدوات تقويم واقعية من شأنها الوقوف على األداء
الحقيقي للطلبة وتحسين عملية التعلم أال وهو الواقعي الذي يُعد من أكبر التحديات التي تواجه النماذج البنائية في
التعلم ،ألنه تقويم يهدف إلى تحسين تعلم الطلبة بدالً من تصنيفهم ويزود المعلم والمتعلم بتغذية راجعة سريعة.
(وزارة التربية والتعليم)6229،
سؤالين اآلتيين:
ولهذا هدفت الدّراسة إلى اإلجابة عن ال ّ
 ما درجة ممارسة معلمي الرياضيات في تربية قصبة عمان في األردن ألساليب التقويم الواقعي؟


هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2 .20 =αفي حل المسألة الرياضية تُعزى
إلى درجة ممارسة معلمي الرياضيات ألساليب التقويم الواقعي؟

أهمية الدّراسة:
أكدت وزارة التربية والتعليم في األردن على األساليب التقويمية الحديثة في توجهاتها نحو اقتصاد المعرفة
وطبقته في جميع مدارسها واعتمدت االختبار الثالث بعالمة  32عالمة ،حيث يستطيع المعلم تقويم أداء طلبته
وتعلمهم أثناء قيامهم باألنشطة التعلمية /التعليمية والتي تُسهم في إظهار خبرات الطالب المعرفية وإعادة تنظيمها
ودمجها في البناء المعرفي .كما أن الطالب يستطيع تقويم نفسه ذاتيًا ليعرف مقدار ما أنجزه مقارنة بمعايير تحدد
مستوى األداء المطلوب منه.
كما تفيد األساليب التقويمية الحديثة المعلمين عامة ،ومعلمي ومعلمات الرياضيات خاصة ،وذلك باختياروتعدد
أساليب التقويم الواقعي وأدواته التي يسـتخدمونها فـي تقويم العملية التعليمية /التعلمية،
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وانعكاس ذلك على درجة استخدامهم لها ،وتزويد الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم (إدارة اإلشراف
التربوي ،وإدارة المنـاهج ،وإدارة االختبارات واالمتحانات) بصورة واضحة وحقيقية عن واقع استخدام معلمي
الرياضيات ألساليب التقويم الواقعي وأدواتـه فـي األردن ،وتحديـد االممارسات األقل استخداما ليتم التركيز
عليها ،وأخدها بعين االعتبار فـي بـرامج تدريب المعلمين( .وزارة التربية والتعليم.)6220 ،
وتأتي أهمية الدراسة في مواكبتها توجه الوزارة نحو تطبيق اساليب التقويم الواقعي فيى تعلم الرياضيات .كما
تسهم في لفت نظر المسؤولين إلى وضع خطط تربوية لتحقيقها بما يفيد في اجراءات التطوير المنشودة
وتأتي أهمية الدراسة كونها من الدراسات التي نادت بها الوزارة ممثلة بمديريات االمتحانات والمناهج
والبحث التربوي بىرورة إجراء دراسات خاصة باألساليب التدريسية والتقويمية في الواقع الميداني من قبل
مختصين من المشرفين والمديرين والمعلمين ،وذلك بعد مالحظة التغيرات التي طرأت على نتائج الطلبة في
االختبارات الدولية )TMISS&PISAوبذلك ستعطي الدراسة صورة عن درجة ممارسة معلمي الرياضيات
لألساليب التدريسية والتقويمية والكشف عن عالقة هذه الممارسات في حل المسألة الرياضية.
التعريفات اإلجرائية:
ورد في البحث العديد من المصطلحات كان لها التعريفات اإلجرائية اآلتية:
أساليب التقويم الواقعي :ممارسات وأساليب متنوعة يستخدمها المعلمون في تقويم أداء طلبتهم في التعلم وفي
حل المشكل ات الرياضية ،تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم في األردن ،عددها خمس؛ هي :استراتيجية
التقويم المعتمد على األداء ،واستراتيجية المالحظة ،واستراتيجية التواصل ،واستراتيجية مراجعة الذات،
واستراتيجية القلم والورقة ،أو أية استراتيجية أخرى من استراتيجيات التقويم اطلع عليها المعلم واستخدمها.
(البدور)6225،
أدوات التقويم :هي األدوات المستخدمة في أساليب التقويم الواقعي ،التي تم وضعها من قبل وزارة التربية
والتعليم في األردن ،وعددها خمس؛ هي :قائمة الرصد ،وسلم التقدير ،وسلم التقدير اللفظي ،وسجل وصف سير
التعلم (سجل الطالب) ،والسجل القصصي (سجل المعلم) ،أو أية أداة أخرى من أدوات التقويم الواقعي اطلع عليها
المعلم ووظفها للكشف عن مدى تعلم الطلبة( .وزارة التربية والتعليم.)6220،
التقويم الواقعي :التقويم الذي يعكس إنجازات الطالب ويقيسها في مواقف حقيقية؛ حيث ينغمس الطلبة في
مهمات ذات قيمة ومعنى بالنسبة لهم ،فيبدو كنشاطات تعلم وليس كاختبارات سريعة يمارس فيه الطلبة مهارات
التفكير العليا التخاذ القرارات ،أو لحل المشكل ات الحياتية الحقيقية التى يعيشونها ،كما يهتم بجوهر عملية التعلم،
ومدى امتالك الطلبة للمهارات المنشودة بهدف مساعدتهم جميعًا على التعلم في ضوء محكات أداء مطلوبة بهدف
بناء الشخصية المتكاملة( .األسمري)6205،
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المسألة الرياضية :موقف جديد ومميز يواجه المتعلم ،وال يكون له حل جاهز لدى المتعلم في حينه ،وحل
المشكل ة هو تطبيق الخبرات السابقة في إنتاج تعلم جديد ،أو تعلم استخدام المبادىء والتنسيق فيما بينها لبلوغ
الهدف (أبو زينة)6202،

حدود الدّراسة:
اقتصرت الدراسة على معلمي الرياضيات في تربية قصبة عمان في األردن
للعام الدراسي 6205/62008م.
أدوات القياس المستخدمة (االختبارات ،واالستبانات من إعداد الباحث ،وليس
من االختبارات المقننة ،لذا فان نتائج هذه الدراسة سوف تعتمد على درجة صدق
وثبات أدوات القياس.

بحوث ودراسات سابقة:
هناك دراسات في غالبها وصفية ونوعية ومتعلقة بدراسة استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته ودرجة
ممارساتها منها:
في دراسة (األسمري )6205،هدفت إلى تحديد استراتيجيات التقويم البديل المالئمةة لةتعلم الرياضةيات فةي
المرحلة الوسطى ،وفعاليات التقةويم التابعةة لكةل اسةتراتيجية ،واعتمةدت الدراسةة المةنهج الوصةفي المسةحي،
وتكونت عينة الدراسة من مناهج الرياضيات في المرحلة المتوسطة والمتىمنة (أدلة المعلمين ،وأدلة التقةويم
) نسةخة معلةم الصةةف وف األول والثةاني والثالةةث المتوسةط للفصةةاين الدراسةي يةةن األول والثةاني وعةةددها
(اثنتا عشرة) وحدة كعينة للتحليل ،طبقًا للطبعة المعدلة 6209م ،كما تم إعداد تحليل المناهج للرياضةيات فيةى
المرحلة الوسطى في ضوء استراتيجيات التقةويم البةديل ،والتةي تةم تىةمينها مراجعةة الدراسةات التةي تناولةت
وخصةةائص الطلبةةة فةةي المرحلةةة المتوسةةطة .وتكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن ( )36فقةةرة ،ومةةرت عملي ةة تحليةةل
المنهاج بثالث خطوات :أوالً :إعداد جدول يتىمن الوحدات الدراسةي ة الةواردة فةي كتةب الرياضةيات .ثانيًةا:
تفريةةغ نتةةائج التحليةةل؛ مةةن خةةالل حسةةاب تكةةرار كةةل فقةةرة وردت بالقائمةةة ،وتةةم تىةةمينها منهةةاج الرياضةةيات
كتحليل وصفي .ثالثًا :حساب كةل اسةتراتيجية والنسةبة المئويةة لمةدى تىةمين كةل فقةرة تقةويم بةديل فةي مةنهج
الرياضيات ،وخلصت الدراسة إلى :تباينةت نسةب تىةمين الرياضةيات لفعاليةات اسةتراتيجيات التقةويم البةديل.
وجاءت المالحظة األعلى بنسبة  %68في منهج األول المتوسط ،وبنسبة  %32فةي مةنهج الثةاني المتوسةط،
وبنسبة  %38في منهج الثالث المتوسط ،واستراتيجية القلم والورقةة جةاءت األعلةى كةذلك ،وبنسةبة  %06فةي
منهج األول المتوسط ،وبنسبة  %03في منهج الثاني المتوسط ،وفي منهج الثالث المتوسط  .%00وأشةارت
النتائجإ وجود تقارب غير متوازن في مستوى تىمين فعاليات التقويم البديل لجميع االستراتيجيات في منهةاج
الرياضيات للمرحلة المتوسطة .ووجود جوانةب قصةور فةي تىةمين اسةتراتيجيات التقةويم البةديل ،والفعاليةات
التابعة في منهاج الرياضيات للمرحلة المتوسطة ،وأوصت الدراسة باهتمةام مخططةي ومطةوري المنةاهج فةي
السعودية إلى تىمين المناهج الستراتيجيات التقويم البديل.
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وفي دراسة ( الدوسةري )6202 ،هةدفت الدراسةة إلةى معرفةة درجةة اسةتخدام معلمةي الرياضةيات لملةف
االعمال والعقبات التي تواجههم في اعداد وتطبيق ملف األعمال إضافة إلى العالقة بةين تقةديرات المعلمةين
لجودة ملف األعمال والتحصيل في مبحث الرياضيات للصف السادس واستخدم الباحث المنهج الوصةفي فةي
الدراسة ،وشمل مجتمع الدراسة جميع معلمي الرياضيات بمنطقةة الهفةوف والبةالغ ( )82معل ًمةا ومعلمةة وهةي
العينة نفسها كاملة اسجاب للدراسة( )28معل ًما ومعلمة( )35معل ًما )30( ،معلمة ،وجمةع الباحةث ملفةات بعةدد
()25ملفًا )30(،طالبًا )90(،طالبة اضافة إلى نتةائج الطلبةة فةي الرياضةيات  .وخلصةت الدراسةة إلةى درجةة
استخدام معلمي الرياضيات لملف أعمال الطالةب متوسةطة وبلغةت  )6.05وانحةراف معيةاري(،)2.98وعةدم
وجود فروق ذات داللة احصائية بين اسجابات أفراد عينة البحث حول تقدير درجة العقبات تُعزى للمتغيةرات
(الجنس ،عدد السنوات )،
كما ان تقدير درجة العقبات التي تواجةالمعامين والمعلمات في اعداد ومتابعة ملف الطالب جاءت عالية حيث
بلغ المتوسط الحسابي( ،)6.90ودلت النتائج علةى وجةود عالقةة ارتباطيةة ايجابيةة متوسةطة بةين جةودة أعمةال
الطالب ،وتحصيل مبحث الرياضيات .وأوصت الدراسة بىرورة تدريب المعلمين على أدوات التقويم البةديل
واتجاهاتهم نحوها.
وفةةي دراسةةة (ريةةان )6200 ،هةةةدفت إلةةى التعةةرف علةةةى ممارسةةات التقةةويم مةةن أجةةةل الةةتعلم لةةدى معلمةةةي
الرياضيات األساسي ة في المدارس الحكومية من وجهة نظرهم ،وهدفت إلى داللةة الفةروق بةين متوسةطات
درجةةة الممارسةةات وفقًةا لمتغيةةرات الجةةنس والمؤهةةل العلمةةي وسةةنوات الخبةةرة ،ولتحقيةةق أهةةداف الدراسةةة تةةم
تطبيق استبانة بعد التحقق من صدقها وثباتها على عينة مكونة من ( )660معل ًما ومعلمة تةم اختيةارهم بطريقةة
طبقية من جميع معلمي ومعلمات الرياضيات في تربيةة الخليةل ،وقةد خلصةت الدراسةة إلةى درجةة ممارسةات
التقويم من أجل التعلم لدى معلمةي الرياضةيات كانةت مرتفعةة ،وجةاء مجةال األسةئلة الصةف يةة فةي الترتيةب
األول يليه مجال إشراك الطلبة في وضع األهةداف ،ثةم مجةال التغذيةة الراجعةة ،وفةي الترتيةب األخيةر جةاء
مجال التقويم وتقويم األقران .كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة الممارسةة وفةق
متغير الخبرة لصالح من تتراوح خبرتهم ( )02-0سنوات وممةن تزيةد خبةرتهم عةن ( )02سةنوات ،وال توجةد
فروق دالة إحصائيًا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي.
وهدفت دراسة (عالونة )6209،إلى التعةرف علةى االحتياجةات التدريبيةة فةي اسةتراتيجيات التقةويم البةديل،
وأدواتةةه عنةةد معلمةةي الرياضةةيات فةةي مديريةة التربيةة والتعلةةيم فةةي نةةابلس ،وهةةدفت إلةةى تحديةةد أكثةةر محةةاور
الدراسة تةأثي ًرا ،كمةا هةدفت إلةى التعةرف علةى دور بعةا ال ُمتغيةرات المتعلقةة بمعلمةي الرياضةيات؛ كةالنوع
االجتماعي ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ومكان الدراسة ،وتلقى التدريب في مجةال التقةويم البةديل علةى
االحتياجةةات التدريبي ةة فةةي اسةةتراتيجيات التقةةويم البةةديل وأدواتةةه عنةةد معلمةةي الرياضةةيات ،واسةةتخدم الباحةةث
األسلوب الوصفي؛ حيث اختار عينة عشوائية طبقية من مجتمةع الدراسةة ،بلةغ حجمهةا( )050معل ًمةا ومعلمةة،
وتكونةةت األداة مةةن ( )30فقةةرة ،واسةةتخدم الباحةةث المتوسةةطات الحسةةابية ،واالنحرافةةات المعياري ةة ،وتحليةةل
التباين ال ُمتعدد واإلحصائي  Lambda Wilksولكس المبدا.

443

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

وخلصةةةت النتةةةائج إلةةةى أن االحتياجةةةات التدريبيةةةة فةةةي اسةةةتراتيجيات التقةةةويم البةةةديل ،وأدواتةةةه عنةةةد معلمةةةي
الرياضيات في مديرية التربية والتعليم في نابلس كانت متوسطة ،وهناك فروق دالة إحصةائيًا فةي االحتياجةات
التدريبية في استراتيجيات التقويم البديل ،وأدواته عند معلمي الرياضيات تُعزى لمجاالت الدراسةة ،والدراسةة
الكل يةة ،وتبةين للباحةث عةدم وجةود فةروق دالةة إحصةائيًا فةي االحتياجةات التدريبيةة فةي اسةتراتيجيات التقةويم
البةةديل وأدواتةةه عنةةد معلمةةي الرياضةةيات تُعةةزى للنةةوع االجتمةةاعي ،كةةالنوع االجتمةةاعي ،والمؤهةةل العلمةةي
وسنوات الخبرة .واوصت الدراسة فةي ضةوء النتةائج إجةراء دراسةات تتنةاول بةرامج تدربيبةة خاصةة بةالتقويم
البديل وأدواته.
يوجد دراسةة (الزعبةي )6203،التةي هةدفت إلةى الكشةف عةن درجةة معرفةة معلمةي الرياضةيات للصةفوف
األساسي ة العليا في األردن وممارستهم الستراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته ،باإلضةافة إلةى التعةرف علةى
أثر متغيةرات النةوع االجتمةاعي والمؤهةل العلمةي والخبةرة فةي درجةة معرفةة هةذه االسةتراتيجيات واألدوات·
تكونت عينة الدراسة من ( ) 50معلما ً ومعلمة من معلمةي الرياضةيات فةي مديريةة تربيةة محافظةة إربةد األول
ى خةةالل الفصةةل الدراسةةي الثةةاني 6206/6200م .ولتحقيةةق أهةةداف الدراسةةة قامةةت الباحثةةة بتطةةوير اسةةتبانة
مكونة من أربعة أجزاء؛ تم التحقق من صدق االستبانة وثباتها ،هدف الجزآن الثاني والثالث من االستبانة إلةى
درجة معرفة واستخدام استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته ،في حين بحث الجزء الرابع في أسباب اسةتخدام
وأسةةباب عةةدم اسةةتخدام اسةةتراتيجيات وأدوات التقةةويم ،كمةةا تةةم تطةةوير بطاقةةة مالحظةةة تةةم مةةن خاللهةةا مشةةاهدة
حصةةص لمعلمةةين وهةةم يطبقةةون اسةةتراتيجيات التقةةويم الةةواقعي وأدواتةةه· أظهةةرت نتةةائج الدراسةةة أن درجةةة
االسةةتخدام مةةا زالةةت أدنةةى مةةن المةةأمول ،فقةةد بينةةت النتةةائج أن درجةةة المعرفةةة ودرجةةة االسةةتخدام ألسةةلوب
المالحظةةة كةةان ((% ،022فةةي حةةين كانةةت درجةةة المعرفةةة ودرجةةة االسةةتخدام تقريبًةةا ()%02ألداة يومي ةات
الطالب؛ كمةا أن درجةة المعرفةة بةاألدوات سةاهمت بهةذا التةدني لالسةتخدام.

كمةا أظهةرت النتةائج أن أكثةر

األسباب التي تحد من اسةتخدام أسةلوب التقةويم الةواقعي مةن وجهةة نظةر المعلمةين كانةت فةي اسةتنفادها الوقةت
والجهد ،وكثرة األعباء الملقاة عليهم ،وزخم المنهاج ،كذلك لةم تظهةر النتةائج أثة ًرا ألي مةن ال ُمتغيةرات :النةوع
االجتماعي ،والخبرة ،والمؤهل ،ولكن كان هناك أثر لتفاعل النوع االجتماعي والمؤهل في الجزء المخصص
آلراء المعلمةةين والمعلمةةات حةةول التقةةويم الةةواقعي .كةةان مةةن أبةةرز التوصةةيات االهتمةةام بتةةدريب المعلمةةين
واستخدام استراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي ،مع زيادة االهتمام والوعي بهذا النوع من التقويم.
دراسااات عاادت اات ال اااب التّ بيق اي والمتعلقااة بدراسااة أ اار اسااتراتيجيّات التّقااويم الااواقع ّي علااى التحصاايل
الرياضي؛ منها:
(العوض )6203،دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام تجمع من استراتيجيات التقويم الحقيقي في
تنمية التَّفكير الهندسي لدى طالبات العاشر األساسي في األردن واتجاههن نحو الرياضيات ،اختيرت مدرسة
استكشافية من مدارس لواء الجامعة ،و ُشكل ت مجموعة ضابطة( )58طالبة وتوظف تجمع االستراتيجيات
(القلم والورقة ،والمالحظة) ،و( )3مجموعات تجريبية اعتمدت (األداء ،والقلم والورقة ،والمالحظة) ()02
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طالبة( ،التواصل ،والقلم والورقة ،والمالحظة) ( )06طالبة( ،مراجعة الذات ،والقلم والورقة ،والمالحظة)
( )02طالبة .وطُبقت االدوات اآلتية )0( :اختبار متطلبات سابقة ( )6اختبار تنمية التفكير الهندسي)3( ،
مقياس اتجاهات نحو الرياضيات ،وذلك بعد استخراج مؤشرات لصدقها وثباتها قبل البدء بتدريسهم ،ثم
طبقت أدوات الدراسة بعديًا على طالبات المجموعتين.
استخدم تحليل التباين المصاحب لإلجابة عن أسئلة الدراسة؛ حيث أظهرت النتائج أث ًرا ذي داللة إحصائية في
تنمية التَّفكيرالهندسي بين المجموعات تُعزى لصالح طالبات مجموعة مراجعة َّ
الذات من بين المجموعات،
وداللة إحصائية للتَّفاعل بين االستراتيجية والمستوى التَّحصيلي في تنمية التَّفكير الهندسي .وجاءت نتائج
طالبات الصف العاشراألساسي لمجموعة تج ُّمع مراجعة َّ
الذات ذوي المستوى التَّحصيلي العالي األفىل من
بين المجموعات ،في حين جاءت نتائج مجموعة تج ُّمع األداء ذوي المستوى التَّحصيلي المنخفا األفىل من
بين المجموعات .وداللة احصائية في االتِّجاهات لصالح مجموعة مراجعة َّ
الذات من بين جميع المجموعات.
وداللة احصائية في تنمية اال ِّتجاهات لمجموعات الدراسة حيث كانت لصالح مجموعة تج ُّمع مراجعة َّ
الذات
مقارنة مع جميع التج ُّمعات ثم لصالح التَّواصل مقارنة مع األداء واالعتياديَّة ولصالح األداء مقابل االعتياديَّة.
وأجرى كامبل) (Campell,2009دراسة شبه تجريبية هدفت إلى اختبار العالقة بين تحصيل الطلبة في
الرياضيات وفق استراتيجية التدريس من خالل المقارنة بين تحصيل طلبة ثالث استراتيجيات للتدريس
اإلصالحي المتمثلة في أسلوب تدريس اقترح من قبل المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات األمريكي
()NCTMعام 0585حيث تؤكد محتوى الرياضيات وقيمتها ومنح الثقة في التعامل مع الرياضيات ،وحل
المسائل الرياضية والتواصل الرياضي ،وتتمثل االستراتيجية بالتدريس المعتدل والداعم لألسلوبين اإلصالحي
واالعتيادي معًا ،والثالثة االعتيادية ويمارس فيها المعلم التحكم ببيئة التعلم والمحتوى ،الذي ال يُشترط توفر
النص ،والطلبة يمارسون الحل والتطبيق في صفوفهم ،وتشكل النظرية البنائية والمعرفية واالجتماعية اإلطار
النظري للدراسة ،وقد شارك ( )032طالبًا من الصف ين الثامن والسادس وثمانية معلمين لمبحث الرياضيات
من مدرسة إعدادية في أتالنتا وجورجيا ،وأظهرت النتائج أن تحصيل الطلبة الذين تعلموا بأسلوب التدريس
االصالحي األفىل من بين األساليب األخرى في الدراسة ،وأظهرت النتائج أن الطلبة الذين اتخذوا موقفًا إيجابيًا
من الرياضيات فاق أداؤهم الطلبة الذين اتخذوا موقفًا سلبيًا أو محايدًا.
ومالحظة المعلم للعمليات الرِّ ياضية للطَّلبة ،ومالحظة الطالب لعملياته الرِّ ياضية ،واختبارات قبليَّة
وبعديَّة) .واستخدم الباحث في دراسته ( )3أدوات هي( :اختبار تحصيلي ،واختبار التَّفكير النَّاقد ،ومقياس
االتِّجاهات) ،واستخرج الباحث المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعيارية ،واختبار ( )t-testللمقارنة بين
متوسطات طلبة المجموعتين الىَّابطة والتَّجريبيَّة ،وأظهرت النَّتائج وجود فرق دال إحصائيًا في التَّحصيل
والتَّفكير الرِّ ياضي واتجاهاتهم نحو الرياضيات يُعزى لصالح المجموعة التَّجريبيَّة ،ولصالح تقصِّ ي فاعليَّة
توظيف الطرائق التعليمية القائمة على المهارات الحياتية وتنمية مهارات التَّفكير العليا لدى طلبة الصف
العاشر األساسي .
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ودراسة افتيحه ( )6220التي هدفت إلى أثر استخدام أساليب التقويم البديلة في تحصيل طلبة الصف
السادس األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها .تكونت عينة الدراسة من ( )362طالبًا وطالبة من
طلبة الصف السادس األساسي موزعين على ( )8شعب ،تم اختيارها بطريقة قصديَّة من مدارس مديريَّة
التَّربية والتَّعليم في تربية عمان الثَّانية ،واختيرت الشعب بالطَّريقة العشوائيَّة البسيطة في مجموعتين:
إحداهما تجريبيَّة تعرضت لتطبيق أساليب تقييم بديلة (مسائل مفتوحة ،مسائل غير روتينيَّة،
إجابات حرة مستفيىة ،وتقييم الزميل ،وتَّقويم َّذاتي ،ونشاط استقصائي ،وتقييم األداء داخل المجموعة)
واألخرى مجموعة ضابطة تعرضت للتقييم بالطَّريقة االعتياديَّة .درست المجموعتان الكسور العشريَّة لمدة
( )0أسابيع .تم تطبيق ( )3أدوات على أفراد المجموعتين قبل إجراء الدراسة وبعدها ،وهذه األدوات هي:
(اختبار

تحصيلي،

اختبار

المتطلبات

السَّابقة

لوحدة

الكسور

العشريَّة،

واستبانة

اتجاهات

نحوالرياضيات)،وأظهرت النَّتائج عدم وجود فرق دال إحصائيًا ألسلوب التقويم على تحصيل الطلبة في
الرياضيات ،بينما كان هناك فرق دال إحصائيًا ألسلوب التقويم على اتجاهات الطلبة نحوالرياضيات ولصالح
المجموعة الىَّابطة ،كما أظهرت عدم وجود فرق دال إحصائيًا للتَّفاعل بين أسلوب التقويم والمستوى
التَّحصيلي على تحصيل الطلبة في الرياضيات واالتِّجاهات نحوها.
دراسة ) ) Gordak&Abuzain,1998هدفت إلى بيان أثر كتابة الصُّ حف اليومية في صف الرياضيات
على كل من المتغيرات التَّابعة اآلتية( :المعرفة اإلجرائيَّة ،واالستيعاب المفاهيمي ،وحل المسألة ،والتَّحصيل
في الرياضيات المدرسيَّة ،والتَّواصل الرِّ ياضي ،واالتِّجاهات نحو الرياضيات ،وتكوَّن مجتمع الدراسة من
المدرسة المتوسطة في الكل يَّة الدوليَّة ببيروت ،عينة الدراسة تكونت من ()029طالبًا وطالبة توزعوا على
( )9شعب ،عدد طلبة كل شعبة ( )62طالبًا وطالبة .وتشكل ت المجموعة التَّجريبيَّة من ( )6شعبتين،
أحدهما تدرس باللغة اإلنجليزيَّة واألخرى باللغة الفرنسيَّة ،حيث خىع طلبتها إلى كتابة الصُّ حف اليوميَّة
( )3مرات في األسبوع ولمدة ( )06أسبوعًا ،وذلك في نهاية كل حصَّة ولمدة زمنيَّة تراوحت من()02-5
دقائق ،أ َّما المجموعة الىَّابطة فخىعت خالل الفترة نفسها إلى حل تدريبات من الكتاب المدرسي .ولغايات
جمع بيانات الدراسة طُبقت أداتان هما :اختبار تكوَّن من ( )36فقرة من نوع االختيار من متعدد ،واستبانة
تكونت من ( )0أسئلة مفتوحة يطلب خاللها تقييم الطالب لخبرته في كتابة الصُّ حف اليوميَّة ،وأظهرت النَّتائج
وجود داللة إحصائيَّة لكتابة الصُّ حف اليومية على كل من :المعرفة اإلجرائيَّة واالستيعاب المفاهيمي
والتَّواصل الرِّ ياضي ،ولم تُشر النَّتائج إلى أثر إيجابي على كل من حل المسألة والتَّحصيل في الرياضيات
ً
تفاعال بين الكتابة في الصُّ حف اليوميَّة ،وكل من الجنس ،ولغة
واالتِّجاهات نحوها .ولم تُظهر النَّتائج
التَّدريس ،والمستوى التَّحصيلي في الرياضيات ،ومستوى الكتابة .أ َّما إجابة الطلبة على االستبانة فأشارت
إلى َّ
أن كتابة الصُّ حف اليوميَّة أسهمت بشكل إيجابي عاطفيًا ومعرفيًا .
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سابقة وموق الدّراسة الحاليَّة منها:
التعقيب على الدّراسات ال َّ
من خالل متابعة الدراسات السَّابقة المتصلة بموضوع الدراسة الحاليَّة وتمحيصها والتأمل بمىمونها
وتصنيفها وفق منهجيَّة البحث العلمي؛ اتىح للباحث أن جُل ما عثر عليه الباحث من دراسات مرتبطة
بموضوع الدراسة هي دراسات مسحية ونوعيَّة،
وأغلبها تناولت مصداقيَّة وعدالَّة وثبات أساليب التقويم الواقعي بهدف تعميميها وإقناع التَّربويين باعتمادها
قي الواقع الميداني على مستوى محلي وعالمي ودراسات اهتمت بمدى استخدام المعلمين ألساليب التقويم
الحقيقي والعوامل المؤثرة في هذا االستخدام منها( :عالونه6209،؛ الزعبي ،6203،الدوسري)6202 ،
(ريان6200،االسمري.)6205،
مواطن التشابه:
-

اتصالها بموضوع يلقى اهتما ًما على المستويين العالمي والمحلي ،وهو من الموضوعات الحديثة
في األدب التربوي السابق ،فمصطلح التقويم الحقيقي /الواقعي /البديل استخدم رسميًا عام 0588
من قبل ( . )Archbald and Newman

-

تناولت أثر أساليب التقويم الحقيقي في تنمية مهارات التَّفكيركمتغير تابع مثل ( Jurdak and
Abuالعوض6203،؛افتيحة.)6220 ،

-

جاءت الدراسة موافقة مع عدد من الدراسات من حيث األدوات ،وإعدادها وآلية تطبيقها
مثل(:عالونه6209،؛ الزعبي ،6203،الدوسري ،6202 ،ريانى6200،االسمري. )6205،

-

اختلفت الدراسة في تناولها للممارسات التقويمية من خالل استبانة محكمة واعتمادها على
المنحى التجريبي والنوعي وربطها بحل المسألة الرياضية لطلبة الصف األول الثانوي العلمي
والوحدتين الدراستين المعادالت والمتباينات ،واالقترانات.

اإلجراءات:
مجتم الدّراسة وعينتها :تكونت عينة الدراسة في المرحلة األول ى :من ( )622معلما ومعلمة تزيد
خبرتهم التعليمية عن سنة دراسية واحدة ممن يدرسون منهاج الرياضيات للمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية
لقصبة عمان في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  ،6205منهم ( )50معل ًما ( )020معلمة ،توزعواعلى ()90
مدرسة ثانوية منها؛ ()60مدرسة للذكور )69( ،لإلناث مدرسة ،باإلضافة إلى جميع طلبة الصف األول الثانوي
حيث كانت العينة مسحية واعتمدت على قدرة الباحث في الوصول إلى كل فرد من أفراد الدراسة؛ وذلك من أجل
تطبيق أداة الدراسة ،وهي استبانة تقيس درجة تطبيق معلمي الرياضيات ألساليب التقويم الواقعي وعالقتها بحل المسألة
الرياضية.
وفي المرحلة الثانية تكون أفراد الدراسة من ( )08معلما ومعلمة ممن يدرسون الرياضيات للصف األول الثانوي،
وقد تم اختيارهم من أفراد الدراسة في المرحلة األولى بطريقة قصدية لىمان تكافؤ المجموعات ،وتحييد أثر متغيرات
الجنس ،والخبرة ،والمؤهل ،وتوزعوا على ( )3مجموعات حسب درجة التطبيق ألساليب التقويم الواقعي،
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وهي مجموعة الممارسة (العالية ،والمتوسطة ،والمتدنية) وكل مجموعة منها تكونت من ( )2أفراد منهم( )3معلما()3
معلمة .وطلبتهم عددهم ( )230طالبا وطالبة من الصف العاشر األساسي بواقع شعبة واحدة لكل معلم ومعلمة،
منهم( )306طالبا ،و( )363طالبة ،توزعوا على ( )08شعبة ،تم اختيارهم بالتساوي ( )5للذكور )5( ،لألناث.
ولغاية تطبيق أدوات الدراسة تم اعتماد اختبار حل المسألة الرياضية وفقا لمنهجية البحث العلمي على أفراد الدراسة
من الطلبة ،وتطبيق أداة مالحظة صفية ومقابلة فردية وتحليل وثائق على أفراد الدراسة من المعلمين،
إضافة إلى االستبانة الخاصة بدرجة ال ُممارسة ألساليب التقويم الواقعي .ويبين الجدول ( )0توزيع أفراد الدراسة حسب
المدرسة وأعداد الطلبة وجنس المعلم وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي.
جدول( )0توزيع أفراد الدراسة حسب المدرسة وأعداد الطلبة وجنسهم وجنس المعلم وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي.
اسم المدرسة

المجموعات

0

عين جالوت/بنات

مجموعة

6

كلية الحسين الثانوية\ذكور

3

عمر بن الخطاب /ذكور

30

9

الملكة زين الشرف\بنات

39

أنثى

0

شكري شعشاعة

32

ذكر

متوسطة

2

رقية بنت الرسول/بنات

30

أنثى

قليلة

بكالوريوس

5

حنين الثانوية\ذكور

30

ذكر

كبيرة

بكالوريوس

8

صالح الدين الثانويةذكور

30

ذكر

متوسطة

بكالوريوس

5

أم معبد الثانوية/بنات

33

أنثى

قليلة

بكالوريوس

02

رابعة العدوية/بنات

30

أنثى

كبيرة

بكالوريوس

00

ضرار بن االزور/ذكور

30

أنثى

متوسطة

بكالوريوس

06

عرجان الثانوية/بنات

33

أنثى

قليلة

بكالوريوس

03

يعقوب هاشم الثانوية/بذكور

32

أنثى

كبيرة

بكالوريوس
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الممارسة
العالية

مجموعة
الممارسة
المتوسطة

مجموعة

أعداد

جنس

الخبرة

المؤهل

الطلبة

المعلم

التدريسية*

العلمي

30

أنثى

كبيرة

بكالوريوس

33

ذكر

متوسطة

بكالوريوس

ذكر

قليلة

بكالوريوس

كبيرة

بكالوريوس
بكالوريوس
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36

أنثى

متوسطة

بكالوريوس

09

أحمد الطراونة /ذكور

00

حي نزال /بنات

02

االشرافية\إناث

32

أنثى

قليلة

بكالوريوس

30

أنثى

كبيرة

بكالوريوس

سكينة الثانوية\بنات
05

36

أنثى

متوسطة

بكالوريوس

تيسير ظبيان

33

أنثى

قليلة

كالوريوس

08

الممارسة
المتدنية

 سنوات الخبرة (0-0قليلة00-2،متوسطة ،أكثر من  ،00كبيرة)

أدوات الدّراسة
تكونت أدوات الدراسة من استبانة لقياس درجة تطبيق معلمي الرياضيات ألساليب التقويم الواقعي .أداة مالحظة
صفية ،ومقابلة فردية ،وتحليل وثائق لقياس درجة التطبيق ،واختبار في حل المسألة ،وفيما يأتي عرض ألدوات
الدراسة من حيث :بناؤها ،وصدقها وثباتها:
األداة األولى :استبانة قياس درجة تطبيق معلمي الرياضيات ألساليب التقويم الواقعي.
تكونت األداة من استبانة قام بتطويرها الباحث وفريق من المشرفين التربويين وعدد من المعلمين المهتمين
والفنيين المتعاونيين من حملة شهادة الدكتوارة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال البحث والقياس والتقويم ومناهج
تدريس الرياضيات ،واالستعانة بمنشورات إدارة االمتحانات العامة( ،)6225وإدارة التدريب والتأهيل واألشراف
التربوي ( ،)6209وإدارة المناهج والكتب المدرسية( )6200في وزارة التربية والتعليم في األردن؛ لالطالع على
الرؤية الجديدة لالستراتيجيات التدريسية والتقويمية وفق خطة التطويرالتربوي نحو اقتصاد المعرفة ،كما تم االستعانة
بالدراسات السابقة في قاعة موقع الرسائل اإللكترونية في الجامعة األردنية؛ ومنها (البدور ،6225،الصمادي،6200،
ابو لوم ،6202،العوض )6200 ،والتي تناولت االستراتيجيات التدريسية والتقويمية من خالل المنهجين الوصفي
والتجريبي .وتكونت االستبانة في صورتها األولى من ( )00فقرة موزعة على الممارسات التقويمية .وبعد تأمل
الملحوظات الواردة ومناقشتها مع فريق العمل تم تعديل وصياغة بعا الفقرات ،وإضافة فقرات أخرى ،وبذلك ظهرت
ٌ
وزن على مقياس
االستبانة بالصورة النهائية من ( )95فقرة .واعتبر ذلك مؤشر صدق لألداة .وقد أعطي لكل فقرة
ليكرت الثالثي مدر ًجا بدرجة(كبيرة ،متوسطة،متدنية) )3،6،0(،بالترتيب.
صدق األدات :تم التأكد من صدق األداة بعرضها على لجنة تحكيم من ذوي الخبرة واالختصاص شملت أساتذه من
الجامعة األردنية ممن يدرسون العلوم التربوية ،ومشرفين تربويين ومعلمي رياضيات من الميدان التربوي؛
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بهدف الوقوف على درجة صدق األداة في قياسها لمدى ما صممت لقياسه .وفي ضوء ذلك تم شطب ( )2فقرات
باعتبارها متىمنة ومكررة ،كما أجريت تعديالت على بعا الفقرات التي تتىمن أكثر من مهمة محددة.
بات األدات( :استبانة قياس درجة تطبيق معلمي الرياضيات في األردن ألساليب التقويم الواقعيُ ،حسب معامل
االتساق الداخلي كرونباخ ألفا؛ حيث طُبقت أداة القياس على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة،
مؤلفة من ( )62معل ًما ومعلمة من معلمي الرياضيات في تربية لواء الجامعة ،حيث بلغ معامل الثبات () %80
وتُعد هذه النتيجة مقبولة ،وهي مناسبة ألغراض الدراسة.
األدات الثانية :أداة مالحظة صفية ومقابلة فردية وتحليل وثائق لقياس درجة الممارسة ألساليب التقويم الواقعي لمعلمي
الرياضيات .الهدف من األداة هو التأكد والتحقق من درجة التطبيق في التدريس الصفي ،وأن هذه الدرجة جاءت قريبة
من درجة التطبيق ،كما تم قياسها من قبل باستخدام األداة األولى .وقد تم فرز فقرات االستبانة األولى إلى ثالث
ممارسات( :عالية ،متوسطة ،متدنية) ،وهي :ممارسات يُمكن كشفها من المالحظة الصفية ،وأخرى يمكن كشفها من
المقابالت الفردية ،وثالثة يُمكن كشفها من تحليل الوثائق ،وفي حال اشتراك اثنتين في كشف التطبيق (مالحظة صفية
ومقابلة فردية ،مالحظة صفية وتحليل الوثائق) ،وإذا اشتركت الثالثة م ًعا ،فإنه يتم فرز الفقرة إلى الوسيلة األقدر على
كشف ممارسة المعلم التقويمية.
بات األدات( :أداة مالحظة صفية ومقابلة فردية وتحليل وثائق لقياس درجة التطبيق لالستراتيجيات التقويمية
والتدريسية لمعلمي الرياضيات) .تم تطبيق األداة على عينة تكونت من ( )8معل ًما ومعلمة من قبل الباحث ومشرف
تربوي لمبحث الرياضيات؛ من خالل حىور حصص صفية ومقابالت وتحليل وثائق للمعلمين ،ثم حسبت المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األداة فكان معامل االتساق متقاربًا ،مما يدل على أن األداة تتمتع بالثبات الذي
يجعلها مناسبة ألغراض الدراسة.
صدق األدات :تم التأكد من صدق األداة بعرضها على لجنة تحكيم من ذوي الخبرة واالختصاص شملت أساتذه من
الجامعة األردنية ممن يدرسون العلوم التربوية ،ومشرفين تربويين ومعلمي رياضيات من الميدان العملي؛ بهدف
ص ِّممت لقياسه.
الوقوف على درجة صدق األداة في قياسها لمدى ما ُ
بناء اختبار ح ّل المسألة الرباضية:
تم بناء اختبار للكشف عن قدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية مكون من ( )69فقرة من نوع االختيار من متعدد
وقد مر بالمراحل اآلتية:
 صياغة النتاجات كما وردت في النتاجات العامة للصف األول الثانوي العلمي لمبحث الرياضيات في الدليل المقرر
للمعلم.
 تحليل المحتوى للفصل الدراسي األول للصف األول الثانوي العلمي لمبحث الرياضيات ،ويىم الوحدات الدراسية:
(االقترانات ،المتباينات والمعادالت) تم تحليل المحتوى حسب مكونات البناء الرياضي من تعميمات ،ومهارات،
ومسائل رياضية .تبع ذلك تحديد الوزن النسبي لكل مكون منها استنا ًدا إلى عدد الحصص المخصصة واألهداف .وبعد
ذلك بناء جدول المواصفات،
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وكتابة ( )69فقرة من نوع االختيار من متعدد ولكل فقرة أربع استجابات واحدة منها فقط صحيحة ،جميعها مسائل
رياضية تتطلب استراتيجيات حل المسألة .تم عرضهاعلى لجنة من ال ُمحكمين مكونة من عشرة أشخاص من ذوي
الخبرة واالختصاص ،والمشرفين التربويين ،ومعلمي مادة الرياضيات الذين يدرسون الصف األول الثانوي العلمي
لمبحث الرياضيات ،وطلب منهم إبداء آرائهم حول ارتباط النتاج بالفقرة،
 ومناسبة البدائل ،ومالءمة اللغة ،وتمثيل الفقرات ،وفعالية البدائل ،وتم حذف وتعديل وصياغة بعا الفقرات استئنا ًسا
بآراء المحكمين.
صدق االختبار و باته:
عُدت اإلجراءات المتبعة في بناء االختبار وآراء المحكمين دليالً على صدق محتوى االختبار .كما تم تطبيق االختبار
على عينة استطالعية مكونة من ( )62طالبا ً من طلبة الصف األول

الثانوي ومن خارج أفراد الدراسة ،وحسب

معامل الثبات (االتساق الداخلي) باستخدام معادلة كرونباخ ألفا وكان مساويا ( .)2.86ثم أعيد تطبيق االختبار بعد
أسبوعين من التطبيق األول ،وحسب معامل الثبات وكان (  ) 2.83وهو مناسب ألغراض الدراسة.
ُعرض االختبار بصورته األولية بعرضها على لجنة تحكيم من ذوي الخبرة واالختصاص ،شملت أساتذه من الجامعة
األردنية ممن يدرسون العلوم التربوية ،ومشرفين تربويين ومعلمي رياضيات من الميدان العملي بهدف الوقوف على
درجة صدق االختبار في قياسه لما صمم له.

إجراءات الدّراسة:
المرحلة األولى:
-

زيارة بعا المدارس التابعة لمديرية قصبة عمان ،والتحدث معهم حول الدراسة ،وأهدافها ،وأهميتها؛ وذلك من

أجل تقديم التسهيالت الالزمة ،والسماح بحىور حصص صفية لدى عينة عشوائية من معلمي مجتمع الدراسة للوقوف
على درجة ممارسة معلمي الرياضيات ألساليب التقويم الواقعي ،والخروج بتأكيدات تكون نواة لفقرات االستبانة
"درجة تطبيق المعلمين ألساليب التقويم الواقعي" ،ثم بهدف كشف درجة التطبيق في أثناء تنفيذهم للمواقف التعليمية
المختلفة.
-

لقاءات فردية مع الزمالء المعلمين ،تركزت حول تطبيق المعلمين ألساليب التقويم الواقعي والتعرف على

ال ُمعيقات التي تحول دون تطبيقها؛ من خالل االطالع على الوثائق والسجالت التقويمية؛ حيث تم حصر أكبر عدد من
أساليب التقويم الواقعي لدى المعلمين ميدانيًا.
-

تم االستعانة بدليل استراتيجيات التقويم وأداوته ،االطار النظري الصادر عن إدارة االختبارات واالمتحانات في

وزارة التربية والتعليم ،تبين أن بعا المعلمين يستخدم استراتيجيات أخرى ،وهذا دفعني لالطالع على مراجع وأدلة
اخرى .
-

بناء "استبانة درجة ممارسة أساليب التقويم الواقعي "والتدريج لالستبانه (عالية ،متوسطة ،متدنية) ،ويتم إعطاء

( )3درجات لإلجابة عالية ،وأعطيت ( )6درجات على اإلجابة متوسطة ،و( )0درجة واحدة لإلجابة متدنية.
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وبذلك فان درجة األداة العامة تتراوح بين ( )0درجة واحدة و ( )3ثالث درجات .على أن تخصص الدرجات (،6 ،3
 )0للعبارات على الترتيب .التحقق من ثباتها وصدقها ،وطبقت على أفراد الدراسة ثم في المرحلة األولى لهدفين :قياس
درجة تطبيق معلمي الرياضيات ألساليب التقويم الواقعي ،وتصنيف معلمي الرياضيات غلى ثالثة مستويات (عال،
متوسط ،متدن) حسب درجة الممارسة؛ حيث حددت منطقة القطع بأعلى ( )%65من المعلمين في الفئة العلياء،
وأقل ( )%65من المعلمين من الفئة الدنيا ،والباقي من الفئة الوسطى ،وذلك الختيار ( )08معل ًما ومعلمة من مجتمع
الدراسة ،وهم أفراد الدراسة للمرحلة الثانية من الدراسة ،بواقع( )2،2،2معل ًما ومعلمة من كل فئة من المستويات
الثالث.
المرحلة الثانية:
-

تمت عملية التحليل االحصائي ومعالجة بيانات أداة الدراسة األول ى والتي تم خاللهامعرفة درجة الممارسة من

خالل استخراج درجة الممارسة والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة ،وتم حصر أسماء
المعلمين في مدارس الذكور واألناث للصف األول الثانوي.
-

بعد االختيار لعينة الدراسة تم توزيع المعلمين (أفراد الدراسة للمرحلة الثانية) على ثالث مجموعات حسب

درجة تطبيق معلمي الرياضيات ألساليب التقويم الواقعي اختيرت ( )08شعبة منها( )5ذكور )5( ،إناث من شعب
الصف العاشر األساسي التي يدرسها المعلمون أفراد الدراسة للمرحلة الثانية من مجموعات التطبيق الثالث السابقة.
-

بناء وتطبيق أداة مالحظة صفية ومقابلة فردية وتحليل وثائق في قياس درجة تطبيق معلمي الرياضيات ألساليب

التقويم الواقعي
-

إعداد كراسة " اختبار حل المسألة لطلبة الصف األول الثانوي العلمي وفقًا لمنهجية البحث العلمي وإجابتها

النموذجية ،وتوزيعها على المعلمين بعد إنهاء الوحدات الدراسية (حل المعادالت والمتباينات ،االقترانات) ،حيث
صححت األوراق من قبل الباحث وفقًا للتعليمات واالنظمة المعمول بها.
-

تفريغ العالمات لجميع الطلبة ،ولجميع أدوات الدراسة باستخدام برمجية اكسل ثم تحليل النتائج ومناقشتها

والتوصيات ضوئها.

متغيرات الدّراسة:
المتغيرات المستقلة:
 .0درجة ممارسة معلمي الرياضيات ألساليب التقويم الواقعي :وتتكون من ثالثة مستويات هي( :العالية،
والمتوسطة ،والمتدنية).
المتغيرات التابعة:
 . 0حل المسألة الرياضية.
المعاجلة اإلحصائية:
باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (Statistical Package for Social )SPSS
 Sciencesتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية،
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ثم استخدام تحليل التباين األحادي( of Variance Analysis )ANOVAلمعرفة الفروق الظاهرة بين المتوسطات
دالة إحصائيًا .ولمعرفة مواقع الفروقات الظاهرة بين المتوسطات الحسابية تم إجراء المقارنات وفق طريقة شيفيه.

النتائج والمناقشة:
ما درجة تطبيق معلمي الرياضيات في تربية قصبة عمان في األردن ألساليب التقويم الواقعي؟
المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

0

02

أمارس القلم والورقة في تقويم تعلم الطلبة

6.83

2.28

94.3%

6

5

أمارس التقويم القبلي في تقويم تعلم الطلبة

6.80

2.20

93.3%

9

66

أحرص عل مناقشة الطلبة باإلجابات النموذجية

6.82

2.25

93.3%

0

0

أوزع أورق االختبارات بعد تصحيحها على الطلبة

6.55

2.02

92.3%

2

8

أعتمد التقويم البنائي في الموقف الصفي

6.55

2.29

92.3%

5

03

أطلع الطلبه على نتائج االختبارات النهائية

6.52

2.95

92.0%

8

02

أطبق المالحظة المنظمة /التلقائية في تقويم تعلم الطلبة

6.50

2.20

91.7%

5

9

أوظف دليل المعلم في اختيار أدوات التقويم

6.52

2.22

90.0%

02

06

أطبق سلم التقدير العددي في تقويم تعلم الطلبة

6.52

2.22

90.0%

00

5

أوظف دليل المعايير في االختبارات اليومية والفصلية

6.82

2.09

89.0%

06

60

أخطط لوضع أسئلة متنوعة في أوقات مختلفة

6.23

2.25

87.7%

03

62

أطبق االتصال والتواصل في تقويم تعلم الطلبة

6.02

2.90

85.3%

09

05

أطبق تعلم التقويم الذاتي في الموقف الصفي

6.90

2.95

81.7%

00

08

أنوع في طرح األسئلة اإليحائية في تقويم تعلم الطلبة

6.99

2.25

81.3%

02

0

أطبق تقويم األقران في تعلم الطلبة

6.96

2.28

80.7%

05

05

أطبق تقويم األداء في تعلم الطلبة

6.96

2.28

80.7%

08

09

أطبق نتائج التقويم في تحسين أداء الطلبة

6.36

2.59

77.3%

05

00

أطبق التعلم الذاتي في الموقف الصفي

6.60

2.58

75.0%

62

2

أطبق تحويل المعلومات إلى عالمات لمقارنة األداء

6.63

2.28

74.3%

60

6

أطبق نتائج التقويم في تطوير التخطيط اليومي

6.66

2.25

74.0%

66

00

أطبق الواجبات البيتية في تقويم تعلم الطلبة

6.60

2.20

73.7%

63

63

أطبق المراقبة والىبط في الموقف الصفي

6.03

2.02

71.0%

69

32

أطبق سجل سير التعلم للطالب في تقويم تعلم الطلبة

6.06

2.25

70.7%

الرتبة
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60

95

أطبق تعلم المشروع في الموقف الصفي

6.06

2.20

70.7%

62

30

أمارس التقويم الواقعي في تنمية المهارات الحياتية

6.00

2.22

70.3%

65

65

أحرص على جمع المعلومات في الموقف الصف ي

0.58

2.09

66.0%

68

36

أطبق سجالت المقابلة في تقويم تعلم الطلبة

0.55

2.25

65.7%

65

33

أطبق ماذا أعرف؟ ما أريد أن أعرف؟ ماذا تعلمت؟

0.85

2.90

63.0%

32

95

أطبق ملف انجاز للطالب في تقويم تعلم الطلبة

0.89

2.95

61.3%

30

68

أمارس التأمل ومراجعة الذات في الموقف الصفي

0.58

2.25

59.3%

36

39

أطبق مهارة فكر؟ ناقش ،شارك؟

0.58

2.22

59.3%

33

65

أطبق سجل التعلم للطالب في تقويم تعلم الطلبة

0.52

2.28

58.7%

39

30

أطبق سجل يوميات الطالب في تقويم تعلم الطلبة

0.56

2.09

57.3%

30

32

أطبق التقارير حول قىية ما في تقويم تعلم الطلبة

1.72

0.54

57.3%

32

38

أمارس المحاكاة والنمذجة في الموقف الصفي

0.20

2.95

55.0%

35

96

أطبق سجل القصص في تقويم تعلم الطلبة

0.20

2.90

55.0%

38

93

أفعل التقارير الشفوية في تقويم تعلم الطلبة

0.02

2.25

52.0%

35

92

أطبق استبانة أولياء األمور في تقويم تعلم الطلبة

0.00

2.00

51.7%

92

99

أمارس األسئلة المفتوحة في تقويم تعلم الطلبة

0.09

2.22

51.3%

90

62

أطبق سلم التقدير اللفظي في تقويم تعلم الطلبة

0.90

2.09

48.3%

96

98

أمارس دراسة الحالة في الموقف الصفي

0.68

2.28

42.7%

93

90

أمارس التفاوض والرفا في الموقف الصفي

0.63

2.25

41.0%

99

60

أمارس االستقصاء القيمي في الموقف الصفي

0.66

2.00

40.7%

90

69

أمارس التقويم ألجل التعلم لتزويد المتعلم بنتائج األداء

0.62

2.22

40.0%

92

35

أطبق مهارة ماذا تعلمت؟ ماذا لم تتعلم؟

0.62

2.02

40.0%

95

90

أطبق تعلم الكتابة الحرة في الموقف الصفي

0.00

2.22

38.3%

98

92

أمارس الكتابة في الصحف اليومية في تقويم تعلم الطلبة

0.00

2.09

38.3%

95

35

أطبق استبانة االتجاهات للطلبة نحو الرياضيات

0.09

2.28

38.0%

المتوسط الكل ي للفقرات

2.03

90.4

67.8%

الرتبة

رقم

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

الفقرة
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لإلجابة عن السؤال األول حسبت المتوسط ات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة
لفقرات االستبانة التي تقيس درجة ممارسة معلمي الرياضيات ألساليب التقويم الواقعي في التدريس الصفي ،ورتبت الفقرات
تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية والجدول ( )6أعاله يبين ذلك.
جاءت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة ممارسة معلمي الرياضيات ألساليب التقويم
الواقعي مرتبة تنازليًا ،وكان المتوسط الكلي لالستبانة بلغ ()6.29على مقياس ليكرت الثالثي( :كبيرة ،متوسطة ،متدنية)
تدريجه ( )3،6،0على الترتيب وهي درجة متوسطة ومنطقية تتفق وممارسات المعلمين حيث؛ خصص ( )32عالمة على
أداءات الطلبة ألساليب التقويم الواقعي المختلفة ،كما تبنت مديرية التدريب والتأهيل في الوازارة بتدريب جميع معلمي
الرياضيات للمرحلتين الثانوية واألساسية  ،وخىوعهم المتحانات محكمة يترتب عليها ترقية وعالوات مادية ُمجدية ،وقد
يعزى لتعدد وسائل التواصل االجتماعي وتناولها لموضوعات التقويم الواقعي على مستوى الوطن العربي والعالمي في
الجامعات والمدارس واقتناع نخبة من المعلمين بىرورة االستفادة منها تعددها وعدم االقتصار على االمتحانات التحصيلية
القائمة على الحفظ ثم النسيان بعد فترة قصيرة .وقد يعزى ذلك لزيادة عدد الفقرات عن ( )92فقرة وهذ يعني ميل اإلجابات
نحو الوسط كون المدى ضيق أمام الخيارات الثالثية واألفراد تتجه نحو الوسط علميًا عند التردد في الخيارات .وجاءت
الفقرات( )3،6،0الثالثة األعلى في االستبانة؛ حيث بلغت على الترتيب ")59.3،53.3،53.3( :أمارس القلم والورقة في
تقويم تعلم الطلبة ،أمارس التقويم القبلي في تقويم تعلم الطلبة ،أحرص على مناقشة الطلبة باإلجابات النموذجية ،وقد يعزى
تصدر هذه الفقرات اتفاق معلمي الرياضيات على أهميتها وضرورتها إلداء الطلبة وإقرار النتائج وتسليمها بالوقت المحدد
المحكوم باألنظمة والتعليمات الخاصة بواجبات المعلم ،وقد يعزى إلى كونها ممارسات روتنية يألفها المعلمون والطلبة وتسير
بيسر وسهوله مكررة في كل أساليب التقويم مهما تنوعت الممارسات التقويمية وتطورت ،ولوظهرت بأشكال أخرى ستبقى
فاعلة في تقويم أداءات الطلبة وربما تكون من الثوابت التربوية فيى التقويم التربوي.
وربما يعود إلى قناعة المعلم وممارسته اليومية التي اعتاد عليها في تنفيذ الحصص الصفية ،واالختبارات بأنواعها ،وكونها
األسلوب األكثر انتشا ًرا بين معظم المعلمين ،وتتفق وتوجهاتهم العامة ،ويعتقدون أنها تتطلب مجهودًا أقل من وجهة نظرهم
وهي من الممارسات االعتيادية في التقويم االعتيادي.
وجاءت درجة ممارسة معلمي الرياضيات ألساليب التقويم الواقعي في التدريس الصفي األقل الفقرات الثالثة األخيرة
( )95،98،95بمتوسط حسابي ( )38.2،38.3،38.3على الترتيب ،والتي تنص على "أطبق استبانة االتجاهات للطلبة
نحو الرياضيات ،أمارس الكتابة في الصحف اليومية في تقويم تعلم الطلبة ،أطبق تعلم الكتابة الحرة في الموقف الصفي
" .وقد يعزى ذلك إلى اعتياد المعلمين على الممارسات التقليدية المألوفة بحجة إكمال المقرر الدراسي ،وقلة الحصص
المخصصة للتدرس اليومي مقارنة بالمحتوى الدراسي ،وربما اتجاهات المعلمين نحو بناء أدوات التقويم الواقعي مكلفة
وتتطلب إعداد ومجهود كبير وخبرة وافية في بنائها ال سيما أداة قياس االتجاهات ،وقد يعزى إلى إغفال معلمي
ً
ممثال بالمفاهيم والمهارات
الرياضيات للجانب الوجداني للموضوعات الرياضية؛ حيث التركيزعلى الجانب المعرفي
والتعميمات الرياضية وحل المسألة واالكتفاء بها ،رغم توفر قيم الجمال والدقة والترتيب والتناسق والتماثل
للموضوعات الرياضية وعلى وجه الخصوص الهندسة االقليدية والتحليلية والمجسمات،
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والتطبيقات الحياتية ذات القيم الفاعلة في الحياة الواقعية ،إال أن المعلم ربما لم يتعرض لها ،وربما يعزى ذلك إلى قلة
الخبرة والمعرفة والوعي بفاعلية استراتيجية الكتابة بالصحف والكتابة المفتوحة والحرة كون االختبارات التحصيلية
السائدة في النظام التربوي وهي التي يعتمدها المعلمون ،وربما يعزى السبب إلى قلة اهتمام القيادات التربوية
والمعلمين وأولياء األمور في كشف الطلبة وتشجيعهم على المشاركة بالكتابة في الصحف الرسمية وغير الرسمية على
مستوى الوطن.
وجاءت الفقرات الثالثة ( )65،62،60اللممارسة المتوسطة وقيمتها  )0.58،6.00،6206 (:وهي تحمل تقريبا نفس
المتوسط العام للفقرات،والفقرات هي :أمارس التقويم الواقعي في تنمية المهارات الحياتية ،أحرص على جمع المعلومات
في الموقف الصف ي ،أطبق سجالت المقابلة في تقويم تعلم الطلبة .وقد يعزى ذلك اهتمام الوزارة بالتدريب للمعلمين
على مهارات القرن الحادي والعشرين ومن أهمها المهارات الحياتية وربط المعرفة بالحياة واالستفادة من اقتصاد
المعرفة القائم على مهارات االتصال والتواصل وتكنولوجيا المعلومات ،وربما يعزى لحرص الوزارة على تخصيص
عالمة مقدارها  32درجة على أداءات الطلبة وتشترط االحتفاظ بالسجالت والوثائق الدالة على أداء كل طالب على حدة
وهذا جعل المعلم يعطي االهتمام الكافي لجمع المعلومات عن المواقف الصفية ً
أوال بأول ورصدها وفق اآللية المتبعة
لدى االمتحانات العامة وإقرار النتائج ،وتزويد أولياء األمور بها عند االعتراض أو المراجعة ،كما أن إدارة المدرسة
واألشراف التربوي يؤكدون خالل الزيارات الميدانية والمقابالت القبلية والبعدية على ضرورة التنويع في السجالت
التقويمية ألداءات الطلبة لتقديم صورة حقيقية غير العالمات .
وجاءت الفقرة ( )6في المقياس بترتيب ( )5بمتوسط( )6.80والتي تنص على "أمارس التقويم القبلي في تقويم تعلم
الطلبة " .حيث يستخدم المعلمون التقويم القبلي للوقوف على حاجات الطلبة للتعلم الجديد ،وأنهم يعتمدون على النتاجات
التعليمية للدرس قبل قيامهم بتقويم تعلم الطلبة مستخدمين أداة التقويم التي تتناسب مع استراتيجية التدريس ،وتجهيز
البيئة التعليمية المناسبة للموقف الصفي ،وما يلزمه من أدوات تقويمية ضرورية تسهم في تحسين االستراتيجيات
التدريسية والتقويمية بحيث تتنوع األداة بتنوع الموقع التعليمي.
وجاءت الفقرة "أطبق المالحظة المنظمة /التلقائية في تقويم تعلم الطلبة "( )8في المقياس بترتيب ( )02ومتوسط
( )6.50وربما دلت النتائج على ممارسة المعلمين الستراتيجية المالحظة المنظمة /التلقائية بشكل مرتفع في تقويم تعلم
الطلبة من خالل االنشطة الصفية والواجبات البيتية ،وأن المعلمين يستخدمون القلم والورقة بحيث يحللون نتائج
االختبارات بأنواعها بهدف التحسين والتطوبر وتزويد األجابات النموذجية للطلبة.
وجاءت الفقرة "أطبق سلم التقدير اللفظي في تقويم تعلم الطلبة"( )09في المقياس بترتيب ( )62ومتوسط (،)0.90
وقد يُعزى السبب إغفال المعلمون وقلة خبرتهم في بناء سلم التقديراللفظي واعتماد سلم التقدير الرقمي على أنه لفظي
بحجة ذكر (ممتاز ،وجيد ،وضعيف) كما أنه يتطل ب وقت وجهد ومهارة عالية في التدريج والتنظيم ،وال يتناسب ووقت
المعلم خاصة عند الصفوف التي تزيد أعداد الطلبة فيها عن ( )02طالبًا.
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السؤال الثاني :هل توجد فروق اات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة ( )2.25 =αفي قدرت ال ّلبة على
الواقعي؟
ح ّل المسألة الرياضية تعزى إلى درجة ممارسة معلّمي ال ّرياضيّات ألساليب التّقويم
ّ
لإلجابة عن هذا السؤال حُسبت المتوسطات الحسابية واالتحرافات المعيارية لمجموعات التطبيق الثالثة:
(مجموعة التطبيق العالية ،مجموعة التطبيق المتوسطة ،مجموعة التطبيق المتدنية) على أداة القياس (اختبار
حل المسألة) والذي يقيس قدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية ،والجدول ( )3يبين
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وأعداد الطلبة ألداء طلبة المجموعات ألساليب التقويم الواقعي
على اختبار حل المسألة
المتوسط

االنحراف

أعداد

مجموعة معلمي الرياضيات

الحسابي

المعياري

الطلبة

مجموعة الممارسة ألساليب التقويم الواقعي العالية

09.02

9.05

626

مجموعة الممارسة ألساليب التقويم الواقعي المتوسطة

06.52

3.00

058

مجموعة الممارسةألساليب التقويم الواقعي المتدنية

02.22

3.12

056

الكلي

06.22

3.59

086

يالحظ من الجدول ( )3أن المتوسطات الحسابية إلداء طلبة أفراد عينة الدراسة على اختبار حل المسألة
الرياضية في مجموعات التطبيق الثالثة( :العالية ،المتوسطة ،المتدنية) بلغت )09.02،06.52،02.22( :من
أصل  62العالمة الكاملة ،وبلغ االنحراف المعياري العالمة النهائية ( )9.05،3.00،3.06على الترتيب ،أي أن
هناك فروقًا ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمجموعات التطبيق الثالثة ،وللكشف عن الداللة االحصائية
للفروق بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي ) (ANOVAوالجدول( )9اآلتي يوضح
تحليل التباين األحادي لمتوسطات قدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية.
جدول( )4تحليل التباين األحادي لمتوسطات الحسابية لقدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية.
مصدر التباين
بين المجموعات

مجموع المربعاتدرجة الحرية متوسط
المربعات
22.4 1983.94
2
522.822

داخل المجموعات

052 60021.650

الكلي

ف المحسوبةالقيمة االحتمالية

60988.54

*2,020

8.85

056

دلت نتائج تحليل التباين األحادي ) (ANOVAفي الجدول ( )9إلى وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة (
 )2.20بين المتوسطات الحسابية لقدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية تُعزى إلى درجة ممارسة معلمي الرياضيات
ألساليب التقويم الواقعي في التدريس الصفي ،حيث بلغت القيمة المحسوبة ( )22.4والقيمة االحتمالية (،)2,020
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وبماأن قيمة ف المحسوبة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( )2.20تم إجراء المقارنات البعدية وفق طريقة شيفيه
( )Scheffeلمعرفة مواقع الفروق الظاهرة بين المتوسطات الحسابية لصالح أي مجموعات التطبيق الثالثة ( :العالية،
والمتوسطة ،والمتدنية).والجدول ( )5يبين المقارنات البعدية وفق طريقة شفيه بين المتوسطات الحسابية لقدرة الطلبة
على حل المسألة الرياضية لمجموعات أساليب التقويم الواقعي الثالثة.
جدول( )5المقارنات البعدية وفق طريقة شيفيه بين المتوسطات الحسابية لقدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية
لمجموعات أساليب التقويم الواقعي الثالثة.
مجموعة التطبيق
العالية

العالية
-

المتوسطة
المتدنية

المتدنية

المتوسطة
*0.86

*3.20

-

*0.53
-

 :دالة إحصائيًا عند مستوة الداللة()*2.20
يتىح من الجدول ( )5أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمجموعات ممارسة
أساليب التقويم الواقعي الثالثة( :العالية ،والمتوسطة ،والمتدنية) في قدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية
ولجميع المقارنات ،حيث كانت لصالح مجموعة ممارسة أساليب التقويم الواقعي العالية مقارنة بالمتوسطة
والمتدنية ،ولصالح مجموعة التطبيق المتوسطة مقارنة بالمتدنية ،أي أن األوساط الحسابية تزداد بصورة دالة
إحصائيًا مع إزياد مستوى التطبيق.
أظهرت نتائج التحليل وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية لمجموعات ممارسة
أساليب التقويم الواقعي في قدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية ،الذي بلغت نهايته العظمى ( )62عالمة
ونهايته الصغرى (صفر) عالمة.
إن العملية التعليمية التعلمية ذات تعقيد يصعب معه على المعلم أن يحقق النجاح مباشرة بمجرد قيامه ببعا
الممارسات ،وعلى ذلك فإن التركيز في هذه العملية ينصب على أهمية فهم التفاعل بين المعلمين والطلبة،
واألثر الذي يحدثه التدريس والتقويم في نجاح الطلبة ،فما يقوله المعلم وما يمارسه في غرفة الصف لهما أثر
فعلي في تحصيلهم.
وانطالقًا من رؤية وفلسفة التعليم في األردن باعتماد استراتيجيات تدريس وتقويم وأدوات ترتكز على الفكر
البنائي ،وتطبيقها في جميع المدارس الحكومية والخاصة في األردن ،إال أن هذا األمر منوط ومرتبط بدرجة
ممارسة أساليب التقويم الواقعي ما يؤثر في درجة إتقان تعلم الطلبة وتنمية قدراتهم على حل المسألة.
ويمكن أن تفسر العالقة الطردية بين درجة تطبيق معلمي الرياضيات ممارسة أساليب التقويم الواقعي في
التدريس الصفي لقدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية إلى أهمية التدريس والتقويم في تحسين وتطوير
العملية التعليمية برمتها.
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وقد يُعزى األثر اإليجابي الذي طرأ في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي من
مجموعة معلمي ال ُممارسة العالية مقارنةة بالمتوسةطة والمتدنيةة؛ العتمةاده أنشةطة استقصةائية فةي الرياضةيات
مما يطةور فه ًمةا واسة ًعا فةي الطرائةق التَّدريسةيَّة والتقويميةة وتطبيقاتهةا لتوسةيع المعرفةة ،ويةتم ذلةك مةن خةالل
تطبيق المعلم للطَّريقة العلمية في الدراسة لحةل المسةألة الرياضةية التةي تطةرح فةي الغرفةة الصةفيَّة .بمةا يفسةح
المجةةال أمةةام الطلبةةة لتنميةةة المهةةارات العقليَّةةة وإثةةارة روح الحمةةاس لةةديهم ،واس ةتمرارية الةةتعلُّم الة َّةذاتي والثقةةة
بالنفس واإلنجاز وعندها يسلك الطالب سلوك العالم الصغير فةي الدراسةة وبنةاء الفةرد ذاتيًةا .وقةد يُعةزى األثةر
اإليجابي الذي طرأ في حل المسةألة الرياضةية لةدى طلبةة الصةف األول الثةانوي العلمةي مةن مجموعةة معلمةي
الممارسةةةة العاليةةةة مقارنةةةة بالمتوسةةةطة والمتدنيةةةة ،العتمةةةاد اسةةةتراتيجيات تدريسةةةية وتقويميةةةة تربويَّةةةة حديثةةةة
ومتنوعة تتطلب البحث والتَّقصي في آفاق المعرفة وتنمية أنماط التَّفكيرالعقليَّة ،وإتاحة الفرصةة السةتثمار كةل
اإلمكانةةات المتاحةةة فةةي البيئةةة المحليَّةةة ،ويُعةةد التفكيةةر وأنماطةةه األهةةم مةةن بينهةةا ،وهةةي التةةي تناولهةةا البةةاحثون
التربويون على كافة ال ُّسبل.
وقد يُعزى األثر اإليجابي الذي طرأ في التَّحصيل الرِّ ياضي لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي في
األردن على اختبار حل المسألة من مجموعة معلمي الممارسة العالية مقارنة بالمتوسطة والمتدنية ،إلى
الوضع الجديد في ممارسة أساليب التقويم الواقعي في التقويم الصفي؛ إذ تىمنت أساليب عديدة للعمل
الجمعي والتَّعاوني القائم على التَّفاوض االجتماعي القابل للتبادل ،وفيه يتبادل أعىاء الفريق األدوار
الموكولة إليهم ،ويمارس كل طالب دو ًرا محد ًدا يوكل إليه ،ويتم جمع المعلومات من خالل فعاليات
ّْ
المتعلم في طبيعة تفكيره ،وأسلوبه في حل المشكالت .واستخدام هذا
التَّواصل عن مدى التَّقدم الذي حققه
النوع من التقويم يعزز التَّفاعل بين الطلبة ،ويطور روح التَّفاعل والتَّواصل بينهم ،ويؤكد على المشاركة
الفاعلة في عمليَّة التقويم .وقد يُعزى األثر اإليجابي في التَّحصيل الرِّ ياضي لدى طلبة الصف األول الثانوي
العلمي في األردن على اختبار حل المسألة من مجموعة معلمي الممارسة العالية مقارنة بالمتوسطة
والمتدنية ،إلى تحسن معرفة المعلمين بالطَّالب ومالحظتهم لجميع التَّالميذ في جميع المستويات التَّحصيليَّة،
وإلى تحسن قدرات المعلمين في اتخاذ قرارات توجه التَّدريس والتقويم ،وتحسن من طرائقهم في تنظيم
المحتوى وفهم الدروس ،وإلى إيجابية المعلم في تنفيذ البرنامج وتدريس المادة وفق استراتيجيات حديثة،
وهذه اإليجابية مبررة بفروض متعددة؛ منها :استمتاع المعلم بتقديم االستراتيجية الجديدة التي تخرجه من
روتين الطَّريقة االعتياديَّة وتشوقه للمزيد من االهتمام بالطرح الجديد.
وال بد من اإلشارة إلى أن الوزارة التي تبنَّت االستراتيجية ضمن برنامج شامل تابعت خطوات التنفيذ من
خالل توصية فريق من المشرفين التَّربويين المعنيين والجهات المتابعة والمشرفة على التطبيق من الوفود
الرَّسمية وغيرالرَّسمية المهتمة بتطبيق استراتيجيات التقويم والتدريس الحديثة.
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المراج العربيَّة:
( )0إبراهيم أحمد محمد الصمادي( ،)6202درجة ممارسة معلمي الرياضيات الستراتيجيات التدريس
الحديثة في تحقيق النتاجات التعليمية لمبحث الرياضيات :أطروحة دكتوارة غير منشورة ،الجامعة األردنيَّة.
( )6أحمد حسن البدور ،درجة ممارسة معلمي الرياضيات للتقويم الحقيقي وعالقتها بإتقان تعلُّم وقدرتهم
على حل المشكل ات الرِّ ياضية واتجاهاتهم نحوالرياضيات :أطروحة دكتوارةغيرمنشورة ،الجامعة األردنيَّة
.6225
( )3أحمةةد العياصةةرة .)6202( .تصةةورات معلمةةي العلةةوم للمرحلةةة األساسةةي ة فةةي قريةةة أردنيةةة للتقةةويم
البديل وكيفية استخدامهم له .مجلة المشكاة للعلوم اإلنسانية والعالمية689-632 :)0(9 .
( )9آمال أحمد الزعبي ( )6203درجة معرفة معلمي الرياضيات للصفوف األساسي ة العليا في األردن
وممارستهم الستراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته ،مجلة الجتمعة االسالمية للدرسات التربوية والنفسية،
مجلد( )06عدد(.)3
( )0ساهرة ربيع الدويك .درجة معرفة معلمي الرياضيات بالمفاهيم واستراتيجيات التقويم الواقعي
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الفقر داخل المجتمع الفلسطيني وعالقته ببعض المتغيرات من وجهة نظر طلبة الجامعات الفلسطينية في
ظل جائحة كورونا العالمية خالل العام 0202م (طلبة الجامعة العربية االمريكية  -أنموذجا)
Search title:
Poverty within the Palestinian society and its relationship to some variables from the
viewpoint of Palestinian university students in light of the global Corona pandemic during
the year 2020 AD
""Students of the Arab American University - case study

الباحث:
د .عبد المجيد نايف أحمد عال ونه
أستاذ علم االجتماع جامعة القدس المفتوحة ،فرع القدس – فلسطين

Email: a_dr.abed@yahoo.com
الملخص
لقد تمثل الهدف األساسي لهذا البحث بالكشف عن العوامل المؤدية الى الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني في ظل
الفترة الحالية وهي المتمثلة بفترة جائحة كورونا العالمية ،وقد استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي وأداة
االستبانة ،وتشكل مجتمع البحث من طلبة الجامعات الفلسطينية وتحديدا طلبة الجامعة العربية األمريكية كدراسة حالة عن
بقية الجامعات الفلسطينية األخرى .أما عن حجم العينة فتكون من ( )415طالب وطالبة من مختلف التخصصات والسنوات
الدراسية في الجامعة المذكورة في محافظة جنين الفلسطينية في شمال الضفة الغربية ،وقد توصل هذا البحث الى أن الفقر
يوجد في المجتمع الفلسطيني من حيث النظرة إليه بأشكال متنوعة كان في مقدمتها حالة الفقر المطلق (المدقع) تالها حالة
الفقر النسبي ثم حالة الفقر المزمن وحالة الفقر العارض وحالة الفقر الفردي وحالة الفقر الجماهيري وحالة الفقر اإلجباري
وحالة الفقر الطوعي ،وقد جاءت جميع هذه الحاالت واالنواع من الفقر ما بين المستوى المرتفع والمتوسط في داخل
المجتمع الفلسطيني .أما عن بقية الحاالت واالنواع من الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني فقد جاءت بشكل منخفض جدا
وهي المتمثلة بالحاالت التالية :حالة الفقر الروحي وحالة الفقر العاطفي وحالة الفقر األخالقي وحالة الفقر المعرفي وحالة
الفقر الثقافي.
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أما فيما يتعلق بالعوامل الخاصة بأوضاع المجتمع الفلسطيني فقد جاءت بمجملها مؤثرة بشكل ملحوظ على وجود الفقر في
داخل المجتمع الفلسطيني وهي األوضاع التعليمية ،واألوضاع الصحية ،واألوضاع االجتماعية ،واألوضاع السياسية،
واألوضاع االقتصادية ،واألوضاع الخاصة بالعمل والبطالة في هذا المجتمع ،أما فيما يتعلق بمتغيرات البيئة االجتماعية
للطلبة في داخل المجتمع الفلسطيني فقد تبين انها قد جاءت مؤثرة ايضا على وجود الفقر في داخل هذا المجتمع ،وهذا يدل
على ان بيئة المجتمع الفلسطيني ليست سهلة بالنظر لطبيعة سكانه المعيشية ،أما فيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا العالمية
فقد تبين أن لها تأثير كبير على ازدياد حاالت الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني في العام 0202م ،وقد تم وضع عدد من
التوصيات بناء على هذه النتائج كان من أهمها ضرورة االيمان بالقضاء والقدر ،وضرورة التقاسم المعيشي داخل االسرة
كما ونوعا ،و قيام المؤسسات الحكومية بدورها الكامل اتجاه االزمة الحالية ،وقيام المؤسسات الخاصة بالتعليم باتباع اسس
صحيحة من اجل مكافحة ظاهرة الغش في االمتحانات االلكترونية للحد من ظاهرة الفقر المعرفي.
الكلمات المفتاحية :الفقر ،المجتمع الفلسطيني ،المتغيرات ،طلبة الجامعات ،جائحة كورونا.

Poverty within the Palestinian society and its relationship to some variables from the
viewpoint of Palestinian university students in light of the global Corona pandemic during
the year 2020 AD
""Students of the Arab American University - case study

Abstract
The main objective of this research was to uncover the factors that lead to poverty
within the Palestinian society in light of the current period, which is the period of the global
Corona pandemic, and the researcher used in this research the descriptive and analytical
approach and the questionnaire tool, and the research community was formed from
Palestinian university students, specifically students of the Arab League The American
University as a case study from the rest of the other Palestinian universities. As for the size
of the sample, it consists of (514) male and female students of various specializations and
academic years at the aforementioned university in the Palestinian governorate of Jenin in
the northern West Bank.
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This research has concluded that poverty exists in Palestinian society in terms of its
perception of it in various forms, foremost of which is the state of poverty Absolute
(extreme) poverty was followed by the state of relative poverty, then the state of chronic
poverty, the state of occasional poverty, the state of individual poverty, the state of mass
poverty, the state of compulsory poverty and the state of voluntary poverty, and all of these
cases and types of poverty came between the high and medium level within the Palestinian
society. As for the rest of the cases and types of poverty within the Palestinian society, they
came in very low levels, which are represented in the following cases: the state of spiritual
poverty, the state of emotional poverty, the state of moral poverty, the state of knowledge
poverty, and the state of cultural poverty. As for the factors specific to the conditions of the
Palestinian society, they came as a whole that significantly affects the existence of poverty
within the Palestinian society, which are educational conditions, health conditions, social
conditions, political conditions, economic conditions, work conditions and unemployment in
this society, as for environmental variables The social situation of students within the
Palestinian community has been shown to have also affected the existence of poverty within
this society, and this indicates that the environment of the Palestinian society is not easy
given the nature of its population, and as for the impact of the global Corona pandemic, it has
been found that it has a great impact on the increase Poverty cases within the Palestinian
society in the year 2020 AD, and a number of recommendations were made based on these
results, the most important of which was the necessity of believing in the destiny and destiny,
the necessity of sharing of life within the family in terms of quantity and quality, and the
government institutions to play their full role in the direction of the current crisis, and the
education institutions to follow Correct foundations for combating the phenomenon of
cheating in electronic exams to reduce the phenomenon of cognitive poverty.

Keywords: Poverty, Palestinian society, variables, university students, the Corona
pandemic.
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 - 1المقدمة:
لقد عملت الظروف الحالية المتمثلة بجائحة كورونا المنتشرة عالميا إلى ازدياد حاالت الفقر في كافة مجتمعات
العالم ،وال بد من الذكر هنا أن تأثيرات هذه الجائحة القوية في االنتشار والوجود الرأسي واالفقي في داخل مجتمعات ودول
العالم لم تستثني أي مكان من االنتشار والتأثير فيه ،حيث تعتبر تأثيرات هذه الجائحة ذات مردود اقتصادي متدني عمل
على انهيار كبير لبعض المؤسسات العالمية واإلقليمية وحتى المحلية في داخل المجتمع الفلسطيني.
إن التأثيرات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا جاءت على ازدياد الوجود للتأثيرات السلبية الكبيرة
في داخل المجتمعات ،فكل مجتمع ازدادت نسبة الفقر فيه خاصة إذا كان يعاني منها هذا المجتمع سابقا ،حيث تبين أن
المجتمع الذي كان يعاني من نسبة معينة من الفقر عملت جائحة كورونا على ازدياد هذه النسبة بشكل ملحوظ في داخلة من
عدة اتجاهات كمية ونوعية ،والمجتمع الذي كان يعاني من حالة فقر متوسطة عملت جائحة كورونا العالمية على ازدياد
تلك الحالة ،وهكذا بالنسبة لحاالت الفقر الموجودة في كافة المجتمعات .كما تبين أن حاالت الفقر الموجودة في العالم من
الممكن أن تأتي منفردة لكل منها على حدا في إحدى المجتمعات أو من الممكن أن تأتي مجتمعة مع غيرها من األنواع
والحاالت األخرى من الفقر ،ومن الممكن أن تأتي جميعها في إحدى المجتمعات أو حتى أكثر من مجتمع واحد ،وال بد من
اإلشارة هنا ايضا إلى أن هذه الحاالت واالنواع من الفقر قد تأتي مترابطة مع بعضها البعض كالفقر المعرفي والثقافي أو
الفقر الروحي والعاطفي وغيرها من أنواع وحاالت الفقر األخرى.
إن مظاهر اإلغالق الناجمة عن سياسات معظم دول العالم والتي تم اتخاذها تبعا إلجراءات الحجر الصحي في
مختلف المجتمعات عملت على التقليص من فرص العمل الجديدة وحتى ألغت الكثير من فرص العمل التي كانت متوفرة
نتيجة النهيار االعمال في بعض المؤسسات كالمؤسسات السياحية ووكاالتها المتنوعة ووسائل النقل المختلفة على وجه
المعمورة ،فلم يسلم المجتمع الفلسطيني من هذا االنتشار والوجود لجائحة كورونا العالمية والتي ضربته ثالث مرات حتى
نهاية العام 0202م ،حيث كانت المرة األولى في نهاية شهر مارس والتي ظهرت وعادت الى التقليص ،والمرة الثانية
جاءت مع بداية شهر يوليو ،ومن ثم زادت المرحلة الثالثة في االنتشار لهذا الفيروس مع بداية فصل الشتاء والتي دخلت مع
بداية شهر نوفمبر الماضي بشكل كبير في انتشارها راسيا وافقيا في معظم مناطق هذا المجتمع ،ناهيك عن حاالت االغالق
التي تمت في هذا المجتمع وذلك كإجراءات وقائية تابعة ألنظمة الحجر الصحي للحماية أو للتقليص من اإلصابة بهذا
الفيروس الفتاك على بعض الفئات االجتماعية خاصة من كبار السن واألطفال والمعانين من بعض االمراض المزمنة،
وهذا بدوره أدى الى ازدياد الوجود للفقر رأسيا وافقيا في داخل المجتمع الفلسطيني.
لقد عملت جائحة كورونا العالمية بازدياد الوجود لحاالت الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني والتي جاءت نتيجة
لقلة فرص العمل خاصة بعد االغالقات التي رافقت سياسات الحجر الصحي ،باإلضافة الى اغالق بوابات العمل داخل
المجتمع الفلسطيني المحتل منذ العام 1451م،
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يُذكر أن االزدياد في حاالت البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات الفلسطينية ،وبعض أصحاب الحرف المهنية
كانت موجودة بشكل كبير قبل العام 0202م ،المتمثل بعام االجتياح لفيروس كورونا المستجد عالميا ،وبذلك فقد عملت هذه
االغالقات على ازدياد كبير في حاالت البطالة وقلة فرص العمل والتي أدت في النهاية الى ازدياد حاالت الفقر المادي
الموجود مسبقا في داخل المجتمع الفلسطيني ،باإلضافة الى ذلك والذي لم يتم ذكره في أي دراسة محدثة عن حاالت وأنواع
الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني فهو المتمثل بحاالت وأنواع الفقر الروحي ،والفقر العاطفي الناتجة عن الضغط النفسي
بسبب األغالق وعدم القدرة على الترويح عن النفس لدى جماهير المجتمع الفلسطيني ،باإلضافة الى حاالت الفقر األخالقي
والتي جاءت مظاهرها مؤخرا والمتمثلة بازدياد أشكال العنف وارتفاع حاالت القتل في هذا العام 0202م داخل المجتمع
الفلسطيني مقارنة باألعوام السابقة ،باإلضافة الى وجود حالة الفقر المعرفي والثقافي والتعليمي الناتجة أيضا عن سياسات
االغالق تبعا لمظاهر الحجر الصحي والتي جاءت متالحقة لسياسات التعليم المتمثلة باالستعاضة عن التعليم الوجاهي
بالتعليم االلكتروني والذي اثبتت العديد من األبحاث مؤخرا عن هذا النوع من التعليم بانه عمل على قلة الجودة في نوعية
التعليم خاصة في داخل المجتمع الفلسطيني ،ويعتبر هذا فقرا من الناحية التعليمية لجميع األعضاء المساهمين فيه ،وفي
أولهم الطلبة كأهم وأولى شريحة متلقية للتعليم في هذا المجتمع سواء كان التعليم المدرسي او الجامعي.
إن حال المجتمع الفلسطيني الذي عانى سابقا من الفقر واالحتياج المتعدد االشكال ما زال قائما ،وذلك نتيجة النفراد
وضع هذا المجتمع من سياسات االغالق والمنازعات المتكررة واعتماده على المساعدات من الخارج والذي ما اخذ يُطلق
عليه بمساعدات الدول المانحة والمعروفة مثل بعض المؤسسات المتخصصة في ذلك لدعم المجتمع الفلسطيني كوكالة
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )  (UNRWAومنظمة ) (USADاألمريكية الداعمة لهذا المجتمع ،وغيرها من
الحلول المؤقتة التي كان يتم وضعها من اجل دعم الفئات االجتماعية في هذا المجتمع ،باإلضافة الى مطالبات السلطة
الوطنية الفلسطينية المتكررة لدعم هذا المجتمع ،إال أنه يُذكر أن هذا المجتمع ما زال يعاني من وجود الفقر بشكل واضح،
وقد يكون ذلك متمثال ببعض حاالت عدم النزاهة من قبل بعض من المؤسسات المتنوعة في وجودها سواء كانت محلية أو
إقليمية أو حتى دولية والمبنية على أساس ضيق يخرج عن إطار مساعداتها كونها منظمات حرة مثل بعض منظمات
المجتمع المدني من حيث درجة تقديمها للمساعدات لهذا المجتمع (Abdel Samad, Ziad , 2007, p: 16 - 20( ،وهذا
يدل على ان المساعدات ال يتم تقديمها بشكل موضوعي على الفقراء من قبل بعض هذه المؤسسات.

 - 0مشكلة وتساؤالت البحث:
تُعد ظاهرة الفقر من أكثر الظواهر السيئة في المجتمعات وذلك لما لها من ارتباط قوي بالفئات االجتماعية خاصة
من الفئات المحتاجة لمتطلبات الحياة االساسية ،وال بد من الذكر أن ظاهرة الفقر توجد في معظم المجتمعات ولكن بشكل
نسبي ،فهناك مجتمعات تنتشر فيها هذه الظاهرة بشكل قليل ،وبعض المجتمعات األخرى يوجد فيها الفقر بشكل متوسط،
والبعض اآلخر يوجد بها الفقر بشكل قليل .كما أن ظاهرة الفقر ترتبط بالعديد من المتغيرات واألوضاع والظروف التي
يوجد بها كل مجتمع ،باإلضافة إلى انحدارها في الوجود من عوامل تاريخية واجتماعية،
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ومن الممكن أن تكون عوامل سياسية ايضا قد مر فيها المجتمع خاصة اذا كان يعاني منها بشكل ملحوظ مثل حاالت
المنازعات السياسية والحروب كالموجودة في بالد الصومال في الماضي ،وحاالت المنازعات السياسية المنتشرة حاليا في
بعض البلدان العربية كاليمن وسوريا والعراق وغيرها ،الى بعض الحاالت األخرى التي مرت بها بعض المجتمعات ،وما
زالت حتى هذا الوقت مثل حالة المجتمع الفلسطيني والظروف السياسية التي مر بها في فترات تاريخية طويلة ومتعاقبة
منذ مطلع القرن الماضي وحتى هذا الوقت والتي ما زالت تؤثر عليه بشكل واضح ،وكان لها نصيبا في التأثير عليه خاصة
في وجود ظاهرة الفقر في داخله بشكل نسبي في بعض مناطق هذا المجتمع كالموجودة مثال في قطاع غزة ،وغيرها من
بعض المناطق األخرى مثل مخيمات الالجئين في داخل هذا المجتمع ،حيث ثبت أن ما يقارب من ثلث السكان في فلسطين
يعيشون دون خط الفقر الوطني مثلما تبين سابقا في المسح الخاص بهذا الموضوع في العام 0212م( .الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني0212 ،م ،ص )3
يعتبر وجود الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني من الظواهر الواضحة بشكل ملحوظ ،حيث ظهر ذلك في اآلونة
األخيرة بشكل واضح ،وذلك نتيجة لبعض العوامل المؤثرة علية مثل ظروف البطالة وقلة الموارد االقتصادية واالعمال
التجارية والتدخالت الداخلية في هذا المجتمع من قبل االحتالل اإلسرائيلي الذي جعل اقتصاد المجتمع الفلسطيني في حالة
من التبعية الدائمة له منذ أن فرض عليه واقع احتالله في العام 1451م وحتى الوقت الحاضر ،باإلضافة الى ذلك فقد كان
لبعض األزمات المحلية والخارجية من تأثير على ازدياد معدالت الفقر في داخل هذا المجتمع مثل الحروب التي مر بها
هذا المجتمع منها نكبة عام 1451م ،ونكسة عام 1492م والتي ادتا الى هجرة الكثير من الالجئين الفلسطينيين من بيوتهم
وبالدهم األصلية ،حيث تبين أن نسبة الفئات األكثر عرضة للفقر هي بين األفراد الذين يقيمون في المخيمات سواء كانت
هذه المخيمات في داخل فلسطين أو خارجها كالمخيمات في البلدان المجاورة مثل األردن وسوريا ولبنان وبقية الالجئين
المشتتين في دول العالم( .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني0211 ،م ،ص )31
كما عملت األزمات األخرى كاالنتفاضة الفلسطينية األولى في العام 1412م ،وأزمة الخليج في العام 1442م،
واالنتفاضة الثانية في العام 0222م ،باإلضافة الى جمود عملية السالم وقلة مصادر الدعم المتوفرة لهذا المجتمع والتي
عملت بمجملها على انخفاض الدخل القومي للمجتمع الفلسطيني والتي أدت بالتالي إلى تقليص فرص العمل ،وانعدام
مصادرة الثروة الموجودة في داخل هذا المجتمع ،حيث تتمثل ظاهرة الفقر بجميع اشكالها وهي حاالت الفقر المعروفة
مسبقا كالفقر المطلق والنسبي والمزمن والعارض والفردي والجماهيري واإلجباري والطوعي ،حيث وصفت فلسطين
بإنها من المجتمعات التي تتصف بالصراعات الدائمة واألزمات االقتصادية ووجود سلسلة من القيود المفروضة على
حركة األشخاص والبضائع فيها،
(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني0212 ،م ،ص  )15باإلضافة الى تأثيرات حاالت وأنواع الفقر المرافقة النتشار
فيروس كورونا المستجد عالميا وهي حالة الفقر الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي،
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وذلك بإنعكاس جميع حاالت هذا الفقر المذكورة في الوجود من خالل العديد من المظاهر التي تعبر عنها بشكل واضح
ومن أهمها قلة القدرة على اقتناء الممتلكات المادية ،وانخفاض تكاليف المصروفات الشهرية للفرد ،ولألسرة ،وعدم القدرة
على شراء االحتياجات لألفراد ولألسر ،باإلضافة على تأثيرها بشكل ملحوظ على قلة المظاهر الالزمة في هذا المجتمع
مثل المظاهر الترويحية والسياحية وغيرها من الظواهر األخرى التي تنعكس بشكل سلبي من حالة االزدياد نتيجة لوجود
الفقر في هذا المجتمع سواء كان المجتمع الفلسطيني أو غيره من المجتمعات التي تعاني من وجود ظاهرة الفقر فيه بشكل
ملحوظ ،وال بد م ن الذكر هنا أن ظاهرة الفقر ينظر اليها من اكثر من زاوية ومن اكثر من فئة اجتماعية كون كل فئة من
الفئات االجتماعية ترى هذه الظاهرة من زاوية قد تختلف في رؤيتها عن غيرها من الفئات االجتماعية األخرى وفقا
لعوامل قد تكون مصاحبة لهذه الفئات التي يتم دراستها ،ولذلك فإن مشكلة هذا البحث تنبع من السؤال المحير وغير واضح
اإلجابة عليه وهو:
ما هي العوامل المؤدية الى وجود الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر طلبة الجامعات في ظل جائحة
كورونا العالمية خالل العام 0202م؟
ويندرج من هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله بشكل توضيحي من خالل اكتمال اإلجابة
عليها وهذه األسئلة هي:
السؤال األول:
ما هي األسباب الرئيسية والثانوية لوجود الفقر حاليا في داخل المجتمع الفلسطيني؟
السؤال الثاني:
ما هي حاالت وأنواع الفقر الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني؟
السؤال الثالث:
ما مدى قوة االرتباط بين أوضاع المجتمع الفلسطيني المتنوعة وبين وجود حاالت وأنواع الفقر في داخل هذا المجتمع في
الوقت الحاضر؟
السؤال الرابع:
ما هي طبيعة العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية الخاصة بالطلبة وبين القيم الخاصة بوجود حاالت وأنواع الفقر ككل
في داخل المجتمع الفلسطيني؟
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السؤال الخامس:
ما هي االحتياجات الالزمة للتخفيف من حاالت وأنواع الفقر في داخل هذا المجتمع بناء على ما تم التوصل إليه في هذا
البحث؟
السؤال السادس:
ما مدى التأثير لجائحة كورونا العالمية على حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني في هذا العام 0202م مقارنة
بالسابق من وجهة نظر طلبة الجامعات الفلسطينية؟

 - 3أهداف البحث:
تتمثل أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مما يلي:
 – 1توضيح العوامل الرئيسية والثانوية المؤثرة على وجود الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 0تصنيف حاالت وأنواع الفقر الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 3دراسة طبيعة العالقة بين وجود حاالت الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني وبعض المتغيرات المرتبطة بحالة
المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر.
 – 5تحديد طبيعة العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية الخاصة بالطلبة وبين القيم الخاصة بوجود حاالت وأنواع الفقر
ككل في داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 4الوقوف على االحتياجات الالزمة للتخفيف من حاالت وأنواع الفقر في داخل هذا المجتمع بناء على ما تم التوصل
إليه في هذا البحث.
 – 9تحديد مدى التأثير لجائحة كورونا العالمية على حاالت وأنواع الفقر داخل المجتمع الفلسطيني في هذا العام 0202م
مقارنة بالسابق من وجهة نظر طلبة الجامعات الفلسطينية.

 - 4أهمية البحث:
تقسم أهمية هذا البحث الى قسمين وهما:
أوال :األهمية العلمية (النظرية) وتتمثل بكل من:
 – 1مراجعة الدراسات السابقة عن هذا الموضوع ،ومعرفة ما تم التوصل اليه من خالل الدراسات السابقة فيما يتعلق
بوجود الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 0استكمال ما قامت به الدراسات السابقة عن النواحي الخاصة بالفقر خاصة في الفترة الحالية وهي فترة جائحة
كورونا العالمية.
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 – 3مقارنة نتائج هذا البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة عن موضوع الفقر لتحديد أهمية تأثير الفترة الزمنية
الحالية في اختالفها عن وجود هذا األمر سلبا أو ايجابا.
 – 5استنتاج بعض من التوصيات المهمة بناء على نتائج هذا البحث من أجل التخفيف من حاالت وأنواع الفقر الموجودة
داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 4االنطالق بهذا البحث من خالل إطار نظري جديد مختلف عن األطر النظرية السابقة نوعا ما.
 – 9توضيح طبيعة المسار الذي تندرج فيه ظاهرة الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني من حيث االرتفاع او االنخفاض
في الوجود والتأثير.
 – 2محاولة التزود بمعلومات ميدانية حديثة عن ظاهرة الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 1محاولة طرح موضوع الفقر بقالب جديد يأخذ أبعاد متنوعة في نفس الوقت.
ثانيا :األهمية العملية (التطبيقية) وتتمثل بكل من:
 – 1تحديد المؤثرات العاملة على وجود الفقر بأنواعه المختلفة في داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 0مقارنة حاالت وأنواع الفقر في هذا المجتمع مع بعضها البعض ومع حاالت أخرى من الفقر في غيره من
المجتمعات.
 – 3محاولة قياس أنواع جديدة من الفقر مثل الفقر الروحي والعاطفي والفقر األخالقي والمعرفي والثقافي ،باإلضافة الى
الحالة االقتصادية المتمثلة باالحتياجات المادية والتي يتم البحث عنها دائما.
 – 5توضيح االحتياجات الالزمة والتي من الممكن ان تُخفف من وجود الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 4مقارنة الفترة الحالية وهي فترة جائحة كورونا العالمية مع ما سبقها من الفترات الزمنية ،لتحديد مدى تأثيراتها
المتنوعة على ازدياد او نقصان الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 9معرفة حجم ظاهرة الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني كما ونوعا.
 – 2تحديد المؤشرات المهمة والدالة عليها أكثر من غيرها.
 – 1توضيح الرؤية الخاصة بفئة طلبة ا لجامعات فيما يتعلق بظاهرة الفقر ومدى اختالف رؤيتها عن غيرها من الفئات
االجتماعية األخرى.

 - 5حدود البحث:
الحدود المكانية :الجامعة العربية األمريكية – جنين.
الحدود الزمانية :شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي 0202م.
الحدود البشرية :طلبة الجامعة العربية األمريكية لمرحلة البكالوريوس فقط في الزمان والمكان المذكورين.
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 - 6الدراسات السابقة:
 الدراسات المحلية:
الدراسة األولى:
دراسة عبدا هللا حسن (0224م) بعنوان :الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته  -حالة عملية (محافظة جنين) ،وقد
هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على الوسائل الذاتية والخارجية التي اعتمدت عليها األسر الفقيرة في محافظة جنين ،من
حيث القدرة على التعايش مع الفقر ،وقد استخدمت تلك الدراسة المنهج التحليلي المتمثل بمراجعة االدبيات السابقة،
باإلضافة الى منهج المسح االجتماعي الميداني الكمي (اإلحصائي) ،وقد استخدمت بذلك أداة االستبانة بنموذجين وتكونت
العينة من ( )122اسرة من مجتمع الدراسة وهو المتمثل باألسر الفقيرة في محافظة جنين الفلسطينية ،وقد توصلت تلك
الدراسة الى أنه كان لالحتالل اإلسرائيلي أسباب كثيرة للفقر في فلسطين ،باإلضافة الى أحداث االنتفاضات التي جرت قبل
وأثناء تلك الفترة ،وتبين ان الفقر في قطاع غزة اكثر من الضفة الغربية من خالل الدراسات السابقة ،وكان نتيجة لذلك هو
اتباع بعض من السياسات التي اتبعتها االسر الفقيرة من أهمها تخفيض االستهالك ،وتبين ان المساعدات التي كانت تتلقاها
األسر الفقيرة ال تكفي ،باإلضافة الى ان الفقراء رجحوا فقرهم ألسباب الفساد الموجودة في هذا المجتمع ،وبناء على ذلك
فقد تم وضع عدد من التوصيات جاء منها توفير فرص عمل لألسر الفقيرة ورفع قيمة المساعدات والعمل على انشاء
برامج تشغيل وغيرها.
الدراسة الثانية:
دراسة مجدل الشمارخة (0215م) بعنوان :الدور التنموي للمؤسسات أألهلية وانعكاسه على الحد من الفقر )
مخيمات اللجوء في محافظة بيت لحم)  ،وقد هدفت تلك الدراسة الى التعرف على الدور التنموي للمؤسسات األهلية في
مخيمات اللجوء وانعكاسه على الحد من الفقر في محافظة بيت لحم الفلسطينية ،وقد استُخدم منهج المسح االجتماعي
الميداني باالعتماد على أداة االستبانة الميدانية ،وتكونت العينة من  322من سكان المخيمات في مدينة بيت لحم وهما مخيم
الدهيشـة ،ومخيم العزة ،ومخيم عايدة ،وخاصة من العاملين في المؤسسات االهلية ،وقد توصلت تلك الدراسة الى أن
الجمعيات األهلية تعمل على تنظيم أيام عمل طبية مجانية وعلى دعم المعاقين في المخيمات ،باإلضافة إلى إنها تعمل على
تأمين الرعاية الصحية بأجور رمزية ،وتقوم بتمويل إنشاء مراكز صحية مجهزة بكافة اإلمكانيات وتعمل على توفير
رياض أطفال ومدارس في المخيم ،وقد أوصت تلك الدراسة بضرورة إنشاء جسم مشترك يضم المؤسسات األهلية
والقطاع الخاص وبعض من مؤسسات الحكومة لتنسيق األعمال بينهم ،وضرورة ان تعمل الجمعيات األهلية على توحيد
جهودها التنموية وتحسين أدائها لتوفير برامج تنموية مشتركة وتفعيل التعاون فيما بينها.
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الدراسة الثالثة:
دراسة وفيق األغا وسمير أبو مدللة (0211م) بعنوان :ظاهرة الفقر والبطالة في قطاع غزة ودور المؤسسات
الحكومية واألهلية والدولية لمعالجتهما ،وقد هدفت تلك الدراسة الى تحديد الوجود لظاهرة الفقر والبطالة في داخل فلسطين
وتحديدا في منطقة قطاع غزة ،وتحديد مقدار الدور التي تقدمه المؤسسات الحكومية واألهلية والدولية لمعالجتهما ،وقد
استخدم الباحثين في تلك الدراسة المنهج التحليلي من خالل االعتماد الكلي فقط على اإلحصاءات الجاهزة المتوفرة عن
موضوعي الفقر والبطالة في فلسطين من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومركز اإلحصاء الفلسطيني خاصة خالل
الفترة الزمنية الواقعة ما بين 0212 – 0224م  ،وقد توصلت تلك الدراسة الى أن مشكلة الفقر والبطالة من الظواهر
الواضحة في المجتمع الفلسطيني ،وان هذه الظاهرة لها تأثيرات على الجوانب المعيشية األخرى كالجوانب االقتصادية
وغيرها ومن وسائل عالج هذه المشكلة على سبيل المثال ال الحصر وهي أن تقوم منظمـات المجتمـع المدني بإعادة تأهيل
العاطلين عن العمل وخاصة الشباب منهم ،وقد قدمت تلك الدراسة عدد من التوصيات جاء منها ضرورة إيجاد فرص
للعمل في مجاالت الصناعة التحويلية والخدمات ،عن طريـق االسـتعانة بالتكنولوجيات الجديدة في جميع المستويات
المهنية وتوفير فرص العمل المناسبة للجميع.
الدراسة الرابعة:
دراسة أشرف سمارة (0202م) بعنوان :الخسائر والخاسرون جراء أزمة كورونا في األراضي الفلسطينية ،وقد
هدفت تلك الدراسة الى التعرف على حجم المنشآت العاملة في ظل ازمة كورونا واالغالق الشامل الذي نتج عن قرار
مجلس الوزراء الفلسطيني بعد تاريخ 0202 / 3 / 00م ،لتحديد الخسائر الناتجة عن هذا االغالق مقارنة بالعمل السابق
للمؤسسات العاملة في داخل فلسطين ،واعتمدت تلك الدراسة على استخدام المنهج التحليلي لإلحصاءات السابقة فقط وهي
اإلحصاءات المتوفرة عن الجهات الرسمية ومن اهمها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،ومعهد أبحاث السياسات
االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،وغرفة تجارة وصناعة محافظة رام هللا والبيرة ،وموقع مجموعة البنك الدولي االلكتروني،
وقد توصلت تلك الدراسة إلى أنه يوجد عدد قليل من المنشآت الفلسطينية التزمت بدفع األجور أثناء فترة األزمة ،وظهر
تراجع حاد في االستهالك الخاص باألسر الفلسطينية ،وهناك ضرر اقتصادي كبير لحق بالمنشآت الفلسطينية ،وتبين عدم
كفاية الوعي الصحي لدى العديد من المواطنين والقطاعات المختلفة ،وأعادت األزمة إلى األذهان حقيقة أن االقتصاد
الفلسطيني هش وغير قادر على الصمود ،بسب طغيان العامل السياسي المتعلق بعدم توفر السيادة على األرض والحدود
له ،و أبرزت هذه األزمة التشوهات في التركيب الهيكلي لالقتصاد الفلسطيني ،وذلك بإنه غير انتاجي ،ومبني بشكل
أساسي على الخدمات ،وقد اوصت تلك الدراسة على انه ال بد من العمل على تعزيز أنظمة اجتماعية تضمن حقوق الفئات
الضعيفة والمهمشة ،وال بد من دور مركزي تطلع به الحكومة الفلسطينية في عمليات اإلنتاج لبعض األنشطة األساسية
ويجب العمل على تنظيم المساعدة والتكافل االجتماعي ،واالستعداد لمعالجة حاالت الفقر والبطالة التي سترتفع بشكل كبير
خالل وبعد هذه األزمة.
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الدراسة الخامسة:
دراسة محمد مقداد وآخرون (0210م) بعنوان :سمات وخصائص األسر الفقيرة في قطاع غزة  -مؤشرات القياس
ونموذج العالج ،وقد هدفت تلك الدراسة الى التعرف على سمات وخصائص األسر الفقيرة التي تعيش في قطاع غزة،
وذلك سعيا للوصول إلى مؤشرات قياسية للفقراء ،والوصول إلى نموذج مقترح للتخفيف من حدة الفقر في قطاع غزة ،وقد
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واداة االستبانة الميدانية ،وتكونت عينة الدراسة من  952أسرة منتفعة من برنامج
التحويالت النقدية بوزارة الشؤون االجتماعية ،وقد توصلت تلك الدراسة الى وجود عالقة طردية حقيقية بين الحالة
التعليمية وحالة العمل ،وكان متوسط دخل االسرة قليال ،وأظهرت تلك الدراسة عن توفر رغبة كبيرة لدى المستفيدين في
استمرار المنح والمساعدات على التحول إلى تمويل مشاريع صغيرة ،وقد خلصت تلك الدراسة الى مجموعة من
التوصيات كان من أهمها ضرورة التحضير إلنشاء البيئة الوطنية لعالج مشكلة الفقر وحاالته بأقسامها المختلفة ،والتنسيق
المتكامل للقطاع األهلي والحكومي.
الدراسات الخارجية:
الدراسة السادسة:
دراسة عباس وداد (0211م) بعنوان :دور سياسات التنمية المستدامة في الحد من الفقر دراسة حالة :الجزائر،
األردن واليمن ،وقد هدفت تلك الدراسة الى إبراز مختلف المعاني واألبعاد واآلثار التي خلفتها ظاهرة الفقر ،ودراسة واقع
مكافحة الفقر ،وقد استخدم الباحث في تلك الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة ،وقد
اعتمدت تلك الدراسة على طريقة التحليل لإلحصاءات المنشورة الجاهزة فقط والمتعلقة بالفقر الناتج عن الفساد من خالل
إحصاءات كل من البنك الدولي ،ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
وبعض المصادر األخرى من مصادر حكومية وغيرها ،وقد توصلت تلك الدراسة الى أن المنطقة العربية تشهد حالة من
عدم االستقرار نتج عنها وجود الفقر ،وتقليل قدرة الدولة على تلبية حاجيات وأولويات مواطنيها خاصة الفقراء منهم ،وعدم
العدالة في التوزيع ،وال تزال شريحة واسعة تعاني من البطالة خاصة في أوساط الشباب نتيجة نقص الخبرة والتأهيل
العلمي الذي يرجع أساسا لفشل النظم التعليمية في تلبية متطلبات سوق العمل ،وتعتبر قضية عدم المساواة من أشد
المتغيرات المتعلقة بالفقر ،وقد انتهت تلك الدراسة ببعض المقترحات كان من ابرزها إنشاء قاعدة معلومات بخصوص
مؤشرات التنمية المستدامة ،يتم تحديثها دوريا ،وإعداد تقارير شاملة لجميع المؤشرات واألبعاد االقتصادية واالجتماعية
والبيئية والمؤسساتية ،للوقوف على نقاط القوة ومواطن الضعف في تطبيق التنمية المستدامة في كل بلد ،وينبغي تركيز
أولويات السياسات الوطنية للتنمية المستدامة على توسيع فرص المشاركة في األنشطة االقتصادية الزراعية وغير
الزراعية كوسيلة لمواجهة الفقر والبطالة.
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الدراسة السابعة:
دراسة رقيـة خيـاري (0215م) بعنوان :السياسة التنموية في الجزائر وانعكاساتها االجتماعية (الفقر  -البطالة)،
وقد هدفت تلك الدراسة الى توضيح عالقة السياسة التنموية بظاهرة الفقر من خالل التشخيص ومعرفة الحدود ومحاولة
التعرف على مدى فعالية السياسات واإلجراءات المتبعة ،وقد تم استُخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل االطالع
والمراجعة والتحليل العلمي للتقارير والنشرات اإلحصـائية المتعقلـة خاصة بالفقر والبطالة ،ودراسة النظريات المفسرة
لعملية التنمية ،وذلك باالعتماد على الدراسات السابقة ،واإلحصاءات المنشورة من مصادر متعددة في الجزائر ،باإلضافة
الى استخدام االسلوب التحليلي للمصادر المكتوبة ،كما تم استخدام أداة المقابلة مع مجموعة من المسؤولين والمدراء فقط،
وقد توصلت تلك الدراسة الى أن البطالة و الفقر تشكل ظاهرة تنموية اجتماعية شاملة وليست مجرد ظواهر اقتصادية فقط،
وان الدولة تبقى دائما مسؤولة على حفظ التوازنات االقتصادية واالجتماعية خاصة في ظل الظروف االقتصادية والسياسية
واالجتماعية الغير مستقرة للبالد وتبعاتها على جميع المستويات والتي يدفع ضـريبتها الطبقات الهشة من المجتمع وهم
الفقراء والشباب ،وان برامج التشغيل المؤقتة لحملة الشـهادات خاصـة الجـامعيين أصبحت تشغل نسبا معتبرة من اليد
العاملة المؤهلة ،لكن في نفس الوقت لها انعكاس سلبي نظرا لطابعها الظرفي أو المؤقت الذي سيخلق أزمة في المستقبل.

 - 7التعليق على الدراسات السابقة:
أثبتت معظم الدراسات السابقة عن موضوع الفقر على أن ظاهرة الفقر موجودة في كافة مجتمعات ودول العالم ،فال
يوجد أي دولة تخلو من هذه الظاهرة ،ولكن تختلف نسب وجودها من دولة الى أخرى في نفس الوقت ،وهذا يرجع نتيجة
الرتباطها بالظروف االقتصادية والسياسية واإلقليمية للدولة التي توجد بها هذه الظاهرة ،أما فيما يتعلق بدرجة التشابه بين
الدراسات التي تناولت موضوع ظاهرة الفقر فقد تمثلت في كون هذه الدراسات قد ربطت هذه الظاهرة بغيرها من الظواهر
االخرى والتي كان من أهمها ظاهرة البطالة وعدم الدعم الحكومي للفئات االجتماعية ،أما فيما يتعلق بدرجة االختالف بين
الدراسات التي تناولت ظاهرة الفقر في دول العالم فقد تمثلت في عدم التوحد في تناول تلك الدراسات لهذه الظاهرة بشكل
ميداني بحت ،فالبعض تناولها بشكل نظري باالعتماد على الدراسات السابقة ،وقليل منها عمل على دراستها بشكل ميداني
الى درجة وجود اختالف واضح بين هذه الدراسات التي لم تقم بالتوحد في دراسة هذه الظاهرة بشكل ميداني ،وانما
اعتمدت على تحليالت للنظريات الخاصة بالفقر وما يرتبط به من عوامل ومتغيرات أخرى ،وبعض الدراسات التي ترى
بإنها مؤثر واألخرى ترى بإنها نتيجة ،اما عن مدى الفائدة من الدراسات السابقة في هذا البحث فقد تمثلت في المعرفة
الواضحة عن مدى وجود هذه الظاهرة عالميا ومحليا ،باإلضافة الى قدرة الباحث على تحديد نقطة االنطالق في هذا البحث
خاصة في ظل الظروف الحالية المتأثرة من سياسات االغالق العالمي والمحلي المرافق لجائحة كورونا ،وما نتج عنها من
نقص اإلزدياد في الدخل القومي والمحلي والفردي،
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كما ساعدت الدراسات السابقة الباحث هنا على توسيع االفاق العلمية له عن معرفة طبيعة ظاهرة الفقر والمؤشرات
المرتبطة بها ومدى اختالف نسبها من مجتمع آلخر ،وذلك نتيجة للكثير من االرتباطات الموجودة بكل مجتمع بشكل
مختلف عن اآلخر في بعض منها.

 - 8المنطلق النظري للبحث:
لقد أعتمد هذا البحث على عدد من النقاط األساسية كمنطلق نظري له ،حيث أن موضوع الفقر أو ظاهرة الفقر هو
غير مقتصر على مجتمع وانما هو موضوع وظاهرة عالمية قبل ان تكون عربية أو فلسطينية بشكل محدد ،ولذلك وبناء
على هذا الشيء فال بد من أن يكون هنالك أسباب خاصة بالمجتمع المدروس وهو المجتمع الفلسطيني ،وتكون قد أثرت
على وجود ظاهرة الفقر فيه ،باإلضافة الى تأثره من عوامل خارجية عنه ،وقد تكون إقليمية أو دولية خاصة في ظل
عولمة أنظمة الحكم في العالم والعولمة الثقافية واإلعالمية وغيرها من النواحي الحياتية التي لم تسلم من هذه الظاهرة
العالمية التي أخذت بالسيطرة عليها تدريجيا الى أن أصبحت ال تسلم منها أي منطقة أو مجتمع في هذا العالم.
لقد تبين أن المجتمع الفلسطيني قد مر بظروف صعبة عليه بشكل مختلف عن بقية المجتمعات في العالم خاصة في
العشر عقود الماضية ،فمنذ العام 1402م وحتى العام 0202م لم يحظى هذا المجتمع بحالة من االستقالل الوطني بشكل
كامل على أراضيه ،ناهيك عن حاالت الحروب التي حلت بهذا المجتمع مثل حرب النكبة في العام 1451م ،وحرب النكسة
في العام 1492م ،باإلضافة الى بعض الحروب اإلقليمية التي اثرت على وضعه بشكل غير مباشر مثل حرب أكتوبر في
العام 1423م ،وحرب لبنان في عام 1410م ،وحروب الخليج األولى والثانية في العام 1441م ،وحرب الخليج الثالثة في
العام 0223م أيضا ،باإلضافة الى نشوب االنتفاضات الفلسطينية المعروفة وهي االنتفاضة األولى في الفترة الزمنية ما بين
العام 1412م – 1443م ،واالنتفاضة الفلسطينية الثانية او ما تعرف بانتفاضة األقصى والممتدة خالل الفترة ما بين
0222م – 0222م.
لقد تبين من خالل ما تم ذكره انه يوجد أرضية خصبة ومشجعة بشكل كبير على وجود وانتشار ظاهرة الفقر في
داخل المجتمع الفلسطيني وبشكل واسع كما ونوعا ،ويرى الباحث هنا ان جميع األسباب المذكورة وهي المتمثلة بحالة عدم
االستقالل الذاتي واالعتماد على النفس ،باإلضافة الى حاالت التحكم االحتاللي ونشوب الحروب تعتبر هي األساس في
وجود ظاهرة الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني ،كما أن اعتماد المجتمع الفلسطيني على المساعدات الخارجية ،وقلة
اعتماده على مصادر الثروة الداخلية شكال عامل آخر لزيادة رقعة الوجود لهذا الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني ،ناهيك
عن قلة فرض العمل وانتشار حاالت البطالة بأشكالها المتنوعة في داخل هذا المجتمع والتي كان لها ايضا تأثير كبير في
ازدياد حاالت الفقر في داخل هذا المجتمع ،وهذا يحتاج الى الكثير من األمور حتى يتم إصالحه ،حيث ثبت أن مكافحة
الفقر هي عملية متكاملة ،تبدأ أوال بإصالح التعليم ثم النظم التشريعية ،وهذا ما أقرته العديد من المبادرات والنداءات في
مؤتمرات القمة العربية ،ثم وضع خطة عربية متكاملة تؤدي إلى تعاون اقتصادي حقيقي بمستوى ما يطلبه الوضع الحالي،

478

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

ويثمر بسياسات اجتماعية ناجحة لمكافحة الفقر وتشجيع التنمية ،لتصون الحياة الكريمة واالستقرار والتكافل االجتماعي،
(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا0212 ،م ،ص  )3حيث تشكل هذه األسباب المذكورة مجتمعة العوامل
الرئيسية لوجود حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني ،وسوف يتم تكريس الجزء التالي من هذا البحث
والمتمثل بالجزء الميداني لفحص مدى تأثير هذه العوامل بشكل ميداني على مدى وجود حاالت وأنواع الفقر في داخل
المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر.
 – 9تعريف المصطلحات:
الفقر:
يعرف الفقر في كافة مجتمعات العالم بأنه الحالة التي ال يستطيع الفرد من خاللها العيش بشكل مناسب كبقية أفراد
المجتمع اآلخرين من حيث النواحي المادية المرتبطة بجوانب حياته المختلفة االشكال ،والتي تجعله غير قادر على تلبية
متطلبات الحياة األساسية الالزمة له ،وتختلف هذه المتطلبات من فترة زمنية آلخرى ،باإلضافة الى وجو اختالفات ايضا
بين كل مجتمع من حيث خط الفقر الذي يتم االعتماد عليه للتفرقة بين حاالت وأنواع الفقر الموجودة في داخل كل مجتمع،
عالوة على اختالف النظرة لوجود ظاهرة الفقر بنظرة محلية ونظرة إقليمية ونظرة عالمية ،حيث يعتبر خط الفقر هو
المعبر عن الفروق بين الحد األدنى مـن االحتياجات الالزمة للفرد ومدى قدرته الموجودة باستطاعته على توفيرها له من
حيث درجة الحاجة من قبله او من قبل افراد اسرته(Ansel .M , harp, 1990, p:270- 271) .
أما التعريف اإلجرائي المتمثل في قياس مفهوم الفقر في هذا البحث فيتمثل في قياس حاالت وأنواع الفقر من الناحية
الميدانية القابلة للقياس وهي الحاالت واالنواع التالية :حالة الفقر المطلق ،وحالة الفقر النسبي ،وحالة الفقر المزمن ،وحالة
الفقر العارض ،وحالة الفقر الفردي ،وحالة الفقر الجماهيري ،وحالة الفقر اإلجباري ،وحالة الفقر الطوعي ،وحالة الفقر
الروحي وحالة الفقر العاطفي ،وحالة الفقر األخالقي ،وحالة الفقر المعرفي وحالة الفقر الثقافي.
جائحة كورونا العالمية:
لقد اتفقت معظم دول ومجتمعات العالم من خالل وجودها ووسائل أعالمها على اعتبار أن جائحة كورونا العالمية
هي الجائحة التي وصفت بتفشي فيروس كورونا المستجد عالميا والذي بدا بالظهور في منطقة " ووهان " داخل الصين
في نهاية العام 0214م ،ومن ثم أخذ باالنتشار التدريجي والسريع في مختلف دول ومجتمعات العالم دون استثناء ،فلم تسلم
منه أي مدينة في العالم إال وأصاب العديد من سكانها ،يُذكر أن هذا الفيروس يعتبر من احدى فيروسات األنفلونزا
المتطورة في العالم والتي تُصيب الجهاز التنفسي لدى اإلنسان ،حيث اخذ بالتطور السريع له حتى أصبحت قادر على
التفشي في جسد اإلنسان بشكل قوي وفعال ،ومن تأثيراته األخرى أنه قادر على اصابة بعض أعضاء جسد األنسان وبشكل
قوي خاصة إذا كان هذا الفرد المصاب بها يعاني من امراض مزمنة،
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حيث يكون تأثيره اقوى في مثل هذه الحاالت والتي من الممكن أن تصل الى حد القضاء على هذا الفرد الذي تصيبه
وبشكل فوري نتيجة ضعف جهاز مناعته وعدم قدرته على مقاومته النشط والقوي بشكل فعال ،والمهم في هذا البحث هو
ما اثرت به هذه الجائحة الناتجة من خاللها عن حاالت الحجر الصحي والمتمثلة باإلغالق الشامل لبعض الفترات
واالغالق الجزئي لفترات زمنية أخرى ،ناهيك عن تقليص بقية الفرص األخرى كالسفر والتجارة وبعض االنفاقات الفردية
واألسرية والمؤسساتية على معظم مناحي الحياة المختلفة ،وبذلك عملت هذا الجائحة على الكشف عن حاالت الفقر
الموجودة حتى في شكل مخفي ،ألن خط الفقر التي بات الزما في استخدامه خاللها عمل في الكشف عن تحديد كلفة
االحتياجات األساسية الالزمة لحياة االفراد والمجتمعات من صحة وتعليم ومأكل ومشرب ،ويتم ذلك من خالل القدرة على
المعرفة للناس من حيث كونهم فقراء أم اغنياء نتيجة للمقارنة بينهم بشكل موضوعي ،وهذا ما ساعدت اليه في الوجود
جائحة كورونا العالمية واصبح خط الفقر الزما لحياة االفراد والمجتمعات من حيث درجة استخدامه(Debraj Ray, ( .
1998, p: 250
أما التعريف اإلجرائي المتمثل في قياس مفهوم جائحة كورونا العالمية فقد تمثل ذلك في هذا البحث وجاء بشكل
مقتصر فقط ،وهو فحص متغيرات الفقر وأوضاع المجتمع الفلسطيني في فترة هذه الجائحة والمتمثلة بالعام 0202م فقط،
وذلك كون معظم مجتمعات العالم قد تأثرت في هذا العام من حاالت االغالق الشامل والجزئي بحسب طبيعة ودرجة
اإلصابات التي انتشرت في كل منها.
الجامعة العربية االمريكية:
تعتبر الجامعة العربية االمريكية هي أول جامعة فلسطينية خاصة ،حيث نشأت هذه الجامعة في مدينة جنين شمال
فلسطين في العام 0221م ،وتضم هذه الجامعة عشر كليات منها سبعة كليات تطبيقية وثالث كليات إنسانية ،حيث ركزت
هذه الجامعة منذ نشأتها على التعليم التطبيقي في هذا المجتمع وبتخصصات حديثة مثل طب االسنان والتمريض والصيدلة،
والذي لم يكن موجودا في داخل هذا المجتمع وفي بقية الجامعات وقت نشأتها ،مما عمل ذلك على أن يكون لها وزنا
وتوجها خاصا ومميزا من حيث الوجود التعليمي والتوجه النوعي لها (إحصاءات الجامعة العربية االمريكية0202 ،م).
أما التعريف اإلجرائي المتمثل في قياس مفهوم الجامعة العربية االمريكية فقد اقتصر في هذ البحث على فئة طلبة
هذه الجامعة بمختلف كلياتها وبرامجها التعليمية لدرجة البكالوريوس تحديدا في هذا العام بالذات وهو العام 0202م ،وهو
وقت اجراء هذا البحث ضمن الحدود الزمانية والمكانية والبشرية الخاصة به.
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 -12منهج البحث:
يتمثل المنهج المستخدم في هذا البحث " بالمنهج الوصفي التحليلي " ،وذلك كون هذا المنهج يُعطي الحرية
الواسعة للباحث لالطالع بشكل مفصل على طبيعة الظاهرة المدروسة ،باإلضافة الى مرونة هذا المنهج وسهولة استخدامه
تحديدا من خالل األدوات المسموح له من االستخدام اثناء الكشف عن طبيعة المشكلة المدروسة وفحص العالقة بين
متغيرات هذه الظاهرة من حيث طبيعة المؤثر والمتأثر بها.

 - 11مجتمع البحث:
لقد تمثل مجتمع هذا البحث بطلبة الجامعات الفلسطينية ،وتم تحديدا اخذ احدى هذه الجامعات الموجودة في داخل
المجتمع الفلسطيني وهي الجامعة العربية االمريكية الواقعة في شمال الضفة الغربية ،حيث بلغ عدد طلبة الجامعة المذكورة
في نهاية العام الحالي 0202م خاصة طلبة مستوى المرحلة الجامعية األولى (البكالوريوس) بقيمة  12021طالبا وطالبة
موزعين على عشر كليات منها  2كليات تطبيقية و 3كليات أدبية( .إحصاءات الجامعة العربية األمريكية0202 ،م)

 - 10عينة البحث:
لقد تشكلت عينة هذا البحث من مجتمع البحث المذكور أي من طلبة الجامعة العربية األمريكية ،حيث تم اخذ عينة
مختارة من هذه الجامعية بقيمة  % 4وبذلك فقد بلغت قيمة هذه النسبة بعد احتسابها من كامل طلبة هذه الجامعية بقيمة 415
طالبا وطالبة موزعين على كافة كليات وبرامج البكالوريوس في تلك الجامعة.

 - 13أداة البحث:
لقد تم االستخدام في هذا البحث ألداة االستبانة كأداة ميدانية أساسية فيه من أجل جمع البيانات الميدانية لهذا البحث
خاصة وان مجتمع وعينة هذا البحث تشكال من فئة متعلمة قادرة ومناسبة وواعية لتعبئة مثل هذه األدوات ،باإلضافة إلى
أن هذه الفئة واعية بما يتم إجراءه من أمور تتعلق بالعلم والبحث العلمي ،كونها تعيش هذه التجربة من المرحلة المتمثلة
بالعلم والمعرفة العلمية والموضوعية واالعتماد على القناعات العقلية القائمة على الثقة بالنفس والمعرفة ،وقد تكونت
استبانة هذا البحث من قسمين وهما القسم األول الذي أحتوى على متغيرات العامل المستقل المتمثلة بظروف المجتمع
الفلسطيني من متغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية وتعليمية ،أما القسم الثاني من هذه االستبانة فقد تكون من
متغيرات العامل التابع والمتمثلة بالنواحي المتعلقة بالفقر ونواحيه المتنوعة خاصة الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني.

 - 14الصدق والثبات لفقرات االستبانة في هذا البحث:
لقد تمثل الصدق في هذا البحث بالتأكد من " مدى مطابقة القيم التي تفحص متغيرات الدراسة " بشكل دقيق لها،
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وقد تم ذلك باستخدام طريقة الصدق السطحي المتمثل بعرض هذه االستبانة على متخصصين في مجال الشؤون االجتماعية
ضمن نطاق اعداد هذا البحث ،وقد كان لبعض من هذه الفئة مالحظات على إجراء عدد من التعديالت على هذه الفقرات،
وقد تم األخذ بها من قبل الباحث حتى أصبحت هذه الفقرات مطابقة بشكل واضح لجميع متغيرات هذا البحث .أما فيما
يتعلق بمدى ثبات هذه القيم الخاصة بمتغيرات الدراسة الحالية والمتمثل ذلك " بإمكانية الحصول على نتائج متشابهة في
حالة إعادة التعبئة لهذه االستبانات من نفس الفئة المدروسة " ،فقد تم ذلك إجرائه بالفعل وتم الحصول على نتائج
متشابهة تقريبا في كل مرة لجميع أعداد االستبانات المستخدمة من الفئة الميدانية المدروسة ضمن مجال وحدود هذا
البحث ،وقد تبين أن القيم النهائية الخاصة بثبات قيم متغيرات استبانة هذا البحث التي تناولت كافة متغيراته قد جاءت بهذه
القيم ،وذلك بعد قياسها باستخدام معادلة كرونباخ – الفا اإلحصائية عليهما بشكل منفرد لكل منها ومجتمع لكل مجال من
مجاالت االستبانة وهي كالتالي:
الجدول رقم ()1
البيانات:

مقدار قيمة الثبات:

مفردات القيم الخاصة بأوضاع المجتمع الفلسطيني وهي:
أوال :األوضاع االجتماعية:

% 81

ثانيا :األوضاع االقتصادية:

% 78

ثالثا :األوضاع السياسية:

% 76

رابعا :األوضاع الخاصة بالعمل والبطالة في هذا المجتمع:

% 88

خامسا :األوضاع التعليمية:

% 79

سادسا :األوضاع الخاصة بالجوانب الصحية:

% 82

المجموع:

% 82
مفردات القيم الخاصة بحاالت وأنواع الوجود للفقر في فلسطين وهي:

أوال :حالة الفقر المطلق:

% 74

ثانيا :حالة الفقر النسبي:

% 75

ثالثا :حالة الفقر المزمن:

% 79

رابعا :حالة الفقر العارض:

% 82

خامسا :حالة الفقر الفردي:

% 89

سادسا :حالة الفقر الجماهيري:

% 76

سابعا :حالة الفقر اإلجباري:

% 86
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ثامنا :حالة الفقر الطوعي:

% 84

تاسعا :حالة الفقر العاطفي:

% 82

عاشرا :حالة الفقر األخالقي:

% 78

حادي عشر :حالة الفقر المعرفي:

% 85

ثاني عشر :حالة الفقر الثقافي:

% 80

المجموع:

% 81

 - 15أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:
لقد تمثلت طريقة جمع البيانات الخاصة في هذا البحث وتحديدا في الجزء الميداني منه بالعمل على تحرير
االستبانة من كافة المتطلبات المعدة لها ،وإجراء كافة التعديالت التي تم طلبها بناء على عمليات الصدق والثبات .كما عمل
الباحث على تجهيز األعداد المناسبة من هذه االستبانات بشكل كامل ،وتم بعد ذلك التوجه الى مجتمع وحدود هذا البحث
المكانية وهي الجامعة العربية األمريكية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية ،وبعد ذلك عمل الباحث على تطبيق ما تم
االستعداد عليه وفقا للجدول اإلحصائي المنظم والمحدد بشكل دقيق من اجل تعبئة كافة أعداد هذه االستبانات المطلوبة
بشكل موضوعي وحيادي بعيدا عن أي تحيز فردي او ذاتي من الباحث أو فريق العمل المساعد له ،وبالفعل تم تعبئة هذه
االستبانات خالل شهر نوفمبر من العام الحالي 0202م بشكل كامل من (  )415 – 1استبانة من طالب وطالبات الجامعة
المذكورة تبعا لكل كلية وبرنامج تعليمي وغيرها من المتغيرات المدروسة.
أما فيما يتعلق بعملية التحليل المتبعة لبيانات هذا البحث فقد تمثلت تلك االعمال وذلك بعد تعبئة وتجهيز كافة
االستبانات المعبأة من طلبة الجامعة المدروسة كدراسة حالة عن بقية الجامعات الفلسطينية األخرى ،وقام الباحث بعد ذلك
بالتأكد من صالحية جميع اعداد االستبانات المعبأة ،وعمل على فرز وترقيم وترميز أعداد هذه االستبانات وفقراتها
واألسئلة التي تضمنتها من أجل إدخال جميع قيمها إلى برنامج التحليل اإلحصائي المتقدم  SPSSلتحليل كافة بياناتها
وتحويلها الحقا الى معلومات معتمدة بشكل موضوعي ،وقد تم ذلك بالفعل ،فعمل الباحث على تعبئة بيانات هذه االستبانات
بشكل كامل على البرنامج المذكور ،وتم استخدام عدد من التقنيات اإلحصائية المهمة والالزمة والضرورية الستخراج ما
يلزم من نتائج هذا البحث ،وكان في مقدمة هذه التقنيات المستخدمة هي:
 – 1تقنية استخراج التكرارات والنسب المئوية لخصائص عينة هذا البحث.
 – 0تقنية استخراج المتوسطات الحسابية للتوصل الى قيم المتغيرات المدروسة في هذا البحث للعاملين المستقل والتابع.
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 – 3تقنية استخراج قيم معامل االرتباط واالنحدار  Correlation and regression coefficientوالداللة اإلحصائية
لفحص المتغيرات الرئيسية المستخدمة في هذا البحث وهما أوضاع المجتمع الفلسطيني المتنوعة ،وحاالت وأنواع
الفقر الموجودة.
 – 5تقنية  T.TESTلفحص عدد من متغيرات البيئة االجتماعية المتكونة من قيمتين فقط ،ومدى تأثيرها على وجود
حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 4تقنية  ONE WAY ANOVAلفحص طبيعة العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية المتكونة من أكثر من
قيمتين ومدى تأثيرها على وجود حاالت وانواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 16خصائص عينة البحث:
الجدول رقم ()0
بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة من الطلبة ،نسب مئوية:
البيانات الخاصة بسمات العينة المدروسة من الطلبة:
 – 1الجنس:

قيمة اإلجابة:
التكرار

النسب المئوية %

ذكر:

057

% 52

أنثى:

057

% 52

المجموع:

514

% 122

التكرار

النسب المئوية %

149

% 09

014

% 41 . 6

كبير 92 – 81( :عالمة):

151

% 09 . 4

المجموع:

514

% 122

 - 3المستوى التعليمي:

التكرار

النسب المئوية %

السنة الدراسية األولى:

93

% 18 . 1

السنة الدراسية الثانية:

111

% 01 . 6

السنة الدراسية الثالثة:

123

% 02

السنة الدراسية الرابعة:

133

% 05 . 9

 – 0المعدل التراكمي:
صغير( :أقل من  72عالمة):
متوسط( :من  82 – 71عالمة):
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السنة الدراسية الخامسة:

74

% 14 . 4

المجموع:

514

% 122

التكرار

النسب المئوية %

تخصص تطبيقي:

352

% 68 . 1

تخصص إنساني:

124

% 31 . 9

المجموع:

514

% 122

التكرار

النسب المئوية %

قليل:

138

% 06 . 9

متوسط:

032

% 44 . 7

كبير:

146

% 08 . 4

المجموع:

514

% 122

التكرار

النسب المئوية %

قليلة:

162

% 31 . 1

متوسطة:

022

% 38 . 9

كبيرة:

154

% 32

المجموع:

514

% 122

التكرار

النسب المئوية %

مدينة:

021

% 39 . 1

قرية:

172

% 33 . 1

مخيم:

143

% 07 . 8

المجموع:

514

% 122

 – 4التخصص العلمي:

 – 5الوضع االقتصادي للطالب وألسرته:

 – 6درجة التدين:

 – 7مكان السكن:

المصدر" :تم بناء هذا الجدول بناء على تحليل االستبانات المأخوذة من عينة طلبة الجامعة".
تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )0وفيما يتعلق بالنوع االجتماعي أنه قد جاء متساويا في عينة هذا
البحث المدروسة ،حيث تساوت نسبة (  ) % 42فقط لكل من الذكور واإلناث ،وهذا يرجع تبعا لكون نسبة النوع
االجتماعي متساوية بالفعل في داخل المجتمع الفلسطيني بشكل نسبي ،أما فيما يتعلق بالمعدل التراكمي لفئة طلبة الجامعة
المدروسة فقد تبين أن أعلى نسبة قد جاءت لذوي المعدل التراكمي المتوسط والتي جاءت بقيمة بلغت ( )% 51 . 9تلتها
وبشكل متوالي نسبة كل من ذوي المعدل التراكمي العالي ومن ثم القليل بنسب متساوية تقريبا لها ما بين ( )% 04 . 5و
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( ،)% 04وهذا يكاد يكون متشابها بالنسبة للتحصيل األكاديمي لطلبة الجامعات الفلسطينية نوعا ما .أما فيما يتعلق
بالمستوى التعليمي لطلبة الجامعات الفلسطينية المذكورة فقد جاءت اعلى هذه القيم لطلبة السنة الدراسية الرابعة والتي
وصلت الى حوالي ربع الطلبة وبقيمة ( ) % 04 . 4تالها وبشكل اقل ومتتالي نسبة كل من السنة الدراسية الثانية والثالثة
بقيم (  )% 01 . 9و (  )% 02ثم انخفضت باقي النسب لذوي مستويات السنة الدراسية األولى لتصل الى قيمة ( 11 . 1
 )%ونسبة طلبة السنة الدراسية الخامسة لتصل الى قيمة (  ،)% 15 . 5حيث ظهر من اجمالي التوزيع لهذه النسب فيما
يتعلق بالسنة الدراسية انها جاءت متقاربة نوعا ما مع ارتفاع بسيط لطلبة السنة الدراسية الرابعة وانخفاض لطلبة السنة
الدراسية الخامسة ،وهذا يرجع الى رغبة الكثير من طلبة الجامعة بالتخرج عندما يصلون الى آخر سنة في كثير من
التخصصات خاصة للمستوى الرابع ،كما ويرجع سبب انخفاض طلبة السنة الدراسية الخامسة بشكل واضح نتيجة
النخفاض التخصصات الدراسية والتي تحتاج الى مدة خمسة سنوات في معظم الجامعات الفلسطينية .أما فيما يتعلق
بالتخصص العلمي فقد جاءت قيمة الطلبة من ذوي التخصصات التعليمية التطبيقية مرتفعة بشكل واضح حيث شكلت
حوالي ثلثي العينة المدروسة في هذه الجامعة بقيمة وصلت الى نسبة ( )% 91 . 1مقابل نسبة ( )% 31 . 4وهذا يرجع
بالفعل الى ان طبيعة التخصصات المتاحة في الجامعة المدروسة في هذا البحث وهي الجامعة العربية االمريكية في مدينة
جنين الفلسطينية تمتاز بافتتاحها للعدد األكبر من التخصصات التطبيقية هادفة بذلك الى إيجاد تخصصات فريدة من نوعها
نظرا لحاجة سوق العمل اليها أكثر من غيرها مؤخرا ،اما فيما يتعلق بالوضع االقتصادي للطلبة وألسرهم فقد تبين ان
اعلى نسب الطلبة قد جاءت ضمن الوضع االقتصادي المتوسط والذي وصلت نسبتهم الى قيمة ( )% 55 . 2تلتها وبشكل
اقل نسبة كل من الطلبة من ذوي الوضع االقتصادي المرتفع لتصل الى قيمة ( )% 01 . 5ثم جاءت نسبة الطلبة من ذوي
الوضع االقتصادي القليل لتصل الى قيمة (، )% 09 . 4
وقد يكاد يكون هذا التوزيع متساوي بالنسبة لألوضاع الكلية في داخل المجتمع الفلسطيني ،والتي تمتاز بالحالة المتوسطة
لمعظم الفئات االجتماعية .أما فيما يتعلق بدرجة التدين فقد وصلت نسبة الطلبة من ذوي درجة التدين المتوسطة ألعلى هذه
القيم بقيمة ( )% 31 . 4تلتها وبشكل اقل نسبة الطلبة من ذوي درجة التدين القليلة ومن ثم الكبيرة بنسبة ( )% 31 . 1و
( )% 32وهذا يكاد يقترب من التوزيع الطبيعي لدرجة التدين في داخل المجتمع الفلسطيني والمتمثل بااللتزام بالتعاليم
الدينية كالصالة والصيام والزكاة وغيرها من اركان االيمان واإلسالم او غيرها من الديانات الموجودة االخرى في داخل
هذا المجتمع كالديانة المسيحية تحديدا .أما فيما يتعلق بمكان السكن فقد تبين أن غالبية الطلبة يقيمون في المدن ومن ثم
القرى ومن ثم المخيمات والتي جاءت بنسب متدرجة لكل منها وهي ( )% 34 . 1و ( )% 33 . 1و ( ،)% 02 . 1وهذا
يرجع الى أن طبيعة الملتحقين في الجامعات في الغالب من سكان المدن ،ثم القرى يليهم طلبة المخيمات ،وقد يرجع ذلك
الى قرب الجامعات من المدن أكثر من القرى أو نتيجة لألوضاع االجتماعية واالقتصادية لطلبة المدن المتمثلة بالحالة
المادية األفضل واالنفتاح األكثر من القرى والمخيمات في داخل المجتمع الفلسطيني.
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 – 17تحليل البيانات ونتائج البحث:
اإلجابة على السؤال األول :المتمثلة " بتحديد " األسباب الرئيسية والثانوية لوجود الفقر حاليا في داخل المجتمع
الفلسطيني ،حسب رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية:
الجدول رقم ()3
القيم الكمية (اإلحصائية) الخاصة بالمتغير المستقل والمتمثلة بأوضاع المجتمع الفلسطيني االجتماعية ،واالقتصادية،
والسياسية ،والعمل ،والبطالة ،والتعليم ،والصحة ،حسب وجهة نظر الطلبة:
قيمة اإلجابة:

قيم اإلجابة:
المقدار والحجم الكمي (اإلحصائي) لقيم المتغير المستقل والمتمثلة
بأوضاع المجتمع الفلسطيني االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية،
والعمل ،والبطالة ،والتعليم ،والصحة ،في داخل المجتمع الفلسطيني
من وجهة نظر الطلبة والمتمثلة بكل من:

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

معنى قيمة
اإلجابة

مفردات القيم الخاصة بأوضاع المجتمع الفلسطيني وهي:

النسبة المئوية
للخيار األعلى%
.

أوال :األوضاع التعليمية:

%90.3

2.86

.449

مرتفعة جدا

ثانيا :األوضاع الخاصة بالجوانب الصحية:

%88.3

2.82

.517

مرتفعة

ثالثا :األوضاع االجتماعية:

%86.4

2.78

.574

مرتفعة

رابعا :األوضاع السياسية:

%82.5

2.70

.685

مرتفعة

خامسا :األوضاع االقتصادية:

%75.5

2.57

.787

مرتفعة قليال

سادسا :األوضاع الخاصة بالعمل والبطالة في هذا المجتمع:

%69.8

2.45

.860

متوسطة

المجموع:

%82.1

2.70

.582

مرتفعة

() 1

المصدر" :تم بناء هذا الجدول بناء على تحليل االستبانات المأخوذة من عينة طلبة الجامعة".
تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )3أن المجموع الكلي لألوضاع الخاصة بالمجتمع الفلسطيني قد
جاءت مرتفعة وفقا لرؤية طلبة الجامعة العربية األمريكية المدروسة كدراسة حالة عن بقية فئات طلبة الجامعات
( ) 1تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو( :موجودة وموجودة كثيرا) والذي يعني مدى التأثير على القيم الخاصة بأوضاع
المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر.
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الفلسطينية األخرى فيما يتعلق برؤيتها ألوضاع المجتمع الفلسطيني خاصة في داخل الضفة الغربية من فلسطين ،فقد ظهر
أن رؤيتها قد جاءت مرتفعة جدا فيما يتعلق بأوضاع المجتمع الفلسطيني خاصة من الناحية التعليمية ،وقد جاءت رؤيتها
مرتفعة أيضا عن أوضاع المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بالنواحي الصحية ،واالجتماعية ،والسياسية وجاءت ايضا
مرتفعة ولكن بشكل قليل فيما يتعلق بأوضاع المجتمع الفلسطيني من الناحية االقتصادية ،أما عن رؤية هذه الفئة ألوضاع
المجتمع الفلسطيني من ناحية األوضاع الخاصة بالعمل ،والبطالة في هذا المجتمع فقد جاءت متوسطة ،حيث تبين من
خالل هذا التوزيع وخاصة فيما يتعلق برؤية افراد هذه العينة المدروسة أن رؤيتها قد تعبر وبشكل إيجابي عن أوضاع
المجتمع الفلسطيني بشكل ملحوظ مع العلم أن هذا المجتمع يعاني من بعض األوضاع الصعبة خاصة من الناحية
االقتصادية ،والسياسية وغيرها إال أن المتفحص لوجهات النظر لهذه الفئة يتضح امامه انها من بين الفئات األعلى،
والمتوسطة من حيث الناحية المادية كونها ملتحقة بجامعة خاصة وهي تعتبر غالية التكاليف الدراسية ،ولذلك فمن االمر
الطبيعي ان تأتي وجهات نظر هذه الفئة مختلفة في رؤيتها عن أوضاع المجتمع الذي تعيش فيه ومعبرة عن وجهات نظر
غيرها من الفئات األخرى خاصة األقل منها من حيث المستوى االقتصادي او التعليمي ،والمعيشي ،لذلك فهي في النهاية
تعبر عن رأيها بكون األوضاع الخاصة بالمجتمع الفلسطيني من الناحية التعليمية مرتفعة جدا خاصة من التخصصات
التطبيقية كما هو ظاهر هنا ،باإلضافة الى تعبيرها عن رؤيتها المرتفعة عن أوضاع المجتمع الفلسطيني الصحية،
واالجتماعية ،والسياسية ،كونها ال تعاني من أي ظروف كبقية الفئات األخرى ،باإلضافة لذلك فهي ترى ارتفاعا قليال في
أوضاع المجتمع الفلسطيني االقتصادية ،وهذا يدل على حالها هي دون غيرها من بقية الفئات األقل مستوى اقتصادي
وغيره ،كما أنها ترى بأن األوضاع الخاصة بالعمل،
والبطالة في هذا المجتمع متوسطة كونها ال تعاني من ظروف قلة العمل ،والبطالة كغيرها من بقية الفئات االجتماعية
االخرى نظرا لكون أسر هذه الفئات من ذوي الدخول الشهرية والسنوية المرتفعة.
اإلجابة على السؤال الثاني :المتمثلة " بتوضيح " حاالت وأنواع الفقر الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني ،حسب
رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية:
الجدول رقم ()4
القيم الكمية (اإلحصائية) الخاصة بالمتغير التابع والمتمثلة بحاالت الفقر الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني ،حسب
وجهة نظر الطلبة:
قيم اإلجابة:

قيمة اإلجابة:

المقدار والحجم الكمي (اإلحصائي) لقيم المتغير التابع والمتمثلة بحاالت وجود
الفقر وأنواعه في داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة والمتمثلة
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بكل من:
مفردات القيم الخاصة بحاالت وأنواع الوجود للفقر في فلسطين وهي:

النسىىىىىىىىىبة المتوسط االنحراف معنىىىىىىىىىىى
المئويىىىىىىىة الحسابي المعياري قيمىىىىىىىىىىىة
اإلجابة

للخيىىىىىىىىىار
األعلى%
(. ) 2

مرتفعة

أوال :حالىىىىىة الفقىىىىىر المطلىىىىىق /او الفقىىىىىر المىىىىىدقع :او االحتيىىىىىا الكبيىىىىىر فىىىىىي
وجىىىودة ونسىىىبته واحتياجاتىىىه مىىىن قبىىىل الفئىىىات التىىىي تعىىىاني منىىىه فىىىي وقىىى
معىىىىين ،وقىىىىد يمتىىىىد لفتىىىىرات طويلىىىىة أو ينتهىىىىي عنىىىىد حىىىىد منىىىىي أو مكىىىىاني

قليال
%78.4

2.63

.742

معين:
ثانيىىىا :حالىىىة الفقىىىر النسىىىبي :وهىىىو االحتيىىىا األقىىىل مىىىن النىىىوع األول الكبيىىىر،

مرتفعة

ويحسىىىب بمقارنتىىىه مىىىع الغيىىىر بمعنىىىى انىىىه موجىىىود فىىىي عىىىدد مىىىن المنىىىاطق

قليال

ولىىىدى بعىىىض الفئىىىات فقىىىط نسىىىبة لغيىىىرهم مىىىن الىىىذين ال يعىىىانون منىىىه سىىىواء

%74.7

2.55

.801

تمىىى تلىىىا المقارنىىىة مىىىع افىىىراد اخىىىرين إذا كىىىان فقىىىر فىىىردي او مىىىع مجتمعىىىات
أخرى إذا كان فقر مجتمعي او اجتماعي:
ثالثىىىىا :حالىىىىة الفقىىىىر المىىىىزمن او الفقىىىىر الثابىىىى  :لىىىىدى الفىىىىرد او الجماعىىىىة او
المجتمىىىىع ،ويرجىىىىع ذلىىىىا ألسىىىىباب معينىىىىة لىىىىدى المعىىىىانون منىىىىه مثىىىىل أسىىىىباب

مرتفعة
%72.8

2.51

قليال

.826

سياسية او اقتصادية او غيرها:
رابعىىىا :حالىىىة الفقىىىر العىىىار

او الفقىىىر المؤقىىى  :والىىىذي يظهىىىر فىىىي أوقىىىات

وأمىىىاكن محىىىددة نتيجىىىة لىىىبعض األسىىىباب مثىىىل الهجىىىرة الداخليىىىة او الهجىىىرة

مرتفعة
%70.8

2.47

قليال

.849

الخارجية نتيجة للحروب أو غيرها:
خامسىىا :حالىىة الفقىىر الفىىردي :وهىىو الفقىىر الىىذي يصىىيب بعىىض االفىىراد ،وقىىد
يرجىىىىع ذلىىىىا ألسىىىىباب خاصىىىىة بهىىىىذا الفىىىىرد مثىىىىل عجىىىىزه عىىىىن القيىىىىام بىىىىبعض

%66.9

2.39

.888

متوسطة

( ) 2تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو( :متأثرة ومتأثرة جدا) والذي يعني مدى الوجود للقيم الخاصة بحاالت وأنواع
الفقر داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر.
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االعمىىىال او غيرهىىىا مىىىن األسىىىباب األخىىىرى والتىىىي قىىىد تكىىىون ظىىىاهرة أو غيىىىر
ظاهرة:
سادسىىىا :حالىىىة الفقىىىر الجمىىىاهيري :وهىىىو الفقىىىر الىىىذي يعىىىاني منىىىه جماعىىىة
معينىىىة أو منطقىىىة معينىىىة بشىىىكل ملفىىى دون غيرهىىىا نتيجىىىة لسىىىبب أو لىىىبعض

متوسطة
%64.8

2.35

.904

األسباب:
سىىىىابعا :حالىىىىة الفقىىىىر اإلجبىىىىاري :وهىىىىو الفقىىىىر الىىىىذي يكىىىىون نتيجىىىىة ألسىىىىباب
اجباريىىىىة قىىىىاهرة كىىىىالحروب او الكىىىىوارك الطبيعيىىىىة وقىىىىد يكىىىىون مؤقىىىى فىىىىي

منخفضة
%55.1

2.18

.944

بعض المناطق او األوقات او المجتمعات:
منخفضة

ثامنىىىىا :حالىىىىة الفقىىىىر الطىىىىوعي :وهىىىىو النىىىىوع مىىىىن الفقىىىىر الىىىىذي يقىىىىوم علىىىىى
أسىىىاس االختيىىىىار كىىىىأن يختىىىىار أهىىىىالي منطقىىىة معينىىىىة أن يعيشىىىىوا حيىىىىاة فقىىىىر
ألسىىىىباب مختلفىىىىة قىىىىد تكىىىىون عىىىىدم رغبىىىىتهم فىىىىي العمىىىىل او نتيجىىىىة للتمسىىىىا

%51

2.12

.943

بأفكىىىىىار معينىىىىىة أو غيرهىىىىىا مىىىىىن األسىىىىىباب الطوعيىىىىىة االختياريىىىىىة األخىىىىىرى
الموجودة امامهم:
منخفضة

تاسىىىعا :حالىىىة الفقىىىر الروحىىىي والفقىىىر العىىىاطفي :فىىىالفقر الروحىىىي هىىىو فقىىىدان
نسىىىبة معقولىىىة مىىىن االيمىىىان بالىىىدين مىىىثال او الفكىىىر الموجىىىود عنىىىد الفىىىرد .امىىىا
الفقىىىىىر العىىىىىاطفي فيتمثىىىىىل بقلىىىىىة االهتمىىىىىام بىىىىىالنفس او بىىىىىالغير مثىىىىىل فتىىىىىور
العالقىىىىات االسىىىىرية تحديىىىىدا بىىىىين الىىىىزو و وجتىىىىه او بىىىىين االخىىىىوة او بىىىىين
األقىىىارب فىىىي العائلىىىة وغيرهىىىا مىىىن االنعىىىدام او القلىىىة فىىىي العالقىىىات الحميمىىىة

%50

2.10

.945

مثىىىىل فقىىىىدان األصىىىىدقاء او اإلحسىىىىاس بعىىىىدم وجىىىىود الصىىىىداقة ،ويىىىىأتي هىىىىذا
النىىىىوع مىىىىن الفقىىىىر نتيجىىىىة لىىىىبعض الظىىىىروف مثىىىىل البطالىىىىة أو قلىىىىة الىىىىوا ع
الديني وغيره من األسباب االخرى:
عاشىىرا :حالىىة الفقىىر األخالقىىي :وهىىو النىىوع مىىن الفقىىر المتمثىىل بعىىدم تقىىدير

منخفضة

الغيىىىىر ويأخىىىىذ بأشىىىىكال انتشىىىىار العنىىىىف وقلىىىىة االحتىىىىرام والثقىىىىة بىىىىا خرين

جدا

وسىىىىوء العالقىىىىات االجتماعيىىىىة والتفاعىىىىل االجتمىىىىاعي غيىىىىر السىىىىليم وعىىىىدم

%48.8

2.08

.947

سلمية الفعل االجتماعي وقلة الشعور باألمان في المجتمع:
حىىىىادي عشىىىىر :حالىىىىة الفقىىىىر المعرفىىىىي والثقىىىىافي :فىىىىالفقر المعرفىىىىي يتمثىىىىل
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جدا

بفقىىىىدان مقىىىىدار ملحىىىىوظ مىىىىن التعلىىىىيم وخاصىىىىة مىىىىا يسىىىىمى بىىىىالفقر العلمىىىىي
ويكىىىون هىىىذا النىىىوع نىىىاتج عىىىن بعىىىض مىىىن األسىىىباب مثىىىل أسىىىباب االغالقىىىات
الناتجىىىىة عىىىىن بعىىىىض االمىىىىرا

المنتشىىىىرة فىىىىي العىىىىالم مثىىىىل فقىىىىدان التعلىىىىيم

الوجىىىاهي النىىىاتج عىىىن انتشىىىار جائحىىىة كورونىىىا العالميىىىة والتىىىي عملىىى علىىىى
اسىىىىتبدال التعلىىىىيم الوجىىىىاهي بىىىىالتعليم اإللكترونىىىىي ،والىىىىذي ثبىىىى فىىىىي داخىىىىل
المجتمىىىع الفلسىىىطيني بأنىىىه عمىىىل علىىىى القلىىىة فىىىي تلقىىىي المعرفىىىة وهىىىذا مىىىا
يسىىىمى بفقىىىر المعرفىىىة النىىىاتج عىىىن سىىىوء االسىىىتخدام لهىىىذا النىىىوع مىىىن التعلىىىيم
حتىىىىى لىىىىو ثبىىىى أفضىىىىليته بالنسىىىىبة لمجتمعىىىىات أخىىىىرى فالخطىىىىأ هنىىىىا فىىىىيمن
يطبقىىىون النظىىىام ولىىىيس فىىىي النظىىىام نفسىىىه ،أمىىىا الفقىىىر الثقىىىافي فىىىيفهم مىىىن
خىىىىىالل سىىىىىلوكيات الفىىىىىرد وإحساسىىىىىه بالشىىىىىعور بىىىىىالخوف علىىىىىى مسىىىىىتقبلة
ومسىىىتقبل افىىىراد اسىىىرته وبىىىذلا يحىىىاول بىىىذل كىىىل مىىىا فىىىي وسىىىعه سىىىواء كىىىان
ذلىىا بطىىرق قويمىىة أو غيىىر قويمىىة مىىن اجىىل كسىىب مىىا يريىىد ان يوصىىله الىىى
هدفىىه األساسىىي المتمثىىل بىىالتخلص مىىن هىىذا الفكىىر الىىذي تشىىكل لديىىة والىىذي
اخذ يطلق عليه بالفقر الثقافي لدى ا خرين:
المجموع:

%61.9

2.31

.809

متوسطة

المصدر" :تم بناء هذا الجدول بناء على تحليل االستبانات المأخوذة من عينة طلبة الجامعة".
تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )5أن المجموع الكلي لحاالت الفقر الموجودة تبعا لرؤية نظر
أفراد الفئة المدروسة قد جاءت في مجملها بشكل متوسط ،وهذا يدل على أن الفقر يوجد في داخل المجتمع الفلسطيني بشكل
واضح ،ولكن ظهر هنالك اختالف في توزيع حاالت الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني بناء على رؤية افراد العينة
المدروسة من طلبة الجامعة العربية االمريكية في مدينة جنين الفلسطينية فقد جاءت على النحو التالي :جاءت الدرجة
األولى بشكل مرتفع قليال وهي المتمثلة بالنظر الى كل من حاالت الفقر التالية :حالة الفقر المطلق وحالة الفقر النسبي
وحالة الفقر المزمن وحالة الفقر العارض .أما فيما يتعلق بالدرجة المتوسطة لحاالت الفقر فقد تمثل ذلك لكل من :حالة الفقر
الفردي ،وحالة الفقر الجماهيري ،وفيما يتعلق بحاالت الفقر المنخفضة فقد تمثلت بالحاالت التالية :حالة الفقر اإلجباري،
وحالة الفقر الطوعي ،وحالة الفقر الروحي وحالة الفقر العاطفي ،وفيما يتعلق بالحاالت المنخفضة جدا للفقر فقد تمثلت لكل
من الحاالت التالية :حالة الفقر األخالقي ،وحالة الفقر المعرفي وحالة الفقر الثقافي.
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اإلجابة على السؤال الثالث :المتمثلة " بالكشف عن " قوة االرتباط بين أوضاع المجتمع الفلسطيني المتنوعة وبين
وجود حاالت وأنواع الفقر في داخل هذا المجتمع في الوق الحاضر ،حسب رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية:
الجدول رقم ()5
العالقة بين أوضاع المجتمع الفلسطيني وبين حاالت وأنواع الفقر فيه:
"قيم المتغير المستقل /القيم "قيم المتغير التابع  /القيم
بأوضاع

الخاصة

المجتمع الخاصة بحاالت وأنواع الفقر

الفلسطيني:

في فلسطين":

أوال :األوضاع االجتماعية:

جميع أنواع وحاالت الفقر في
فلسطين المتمثلة بكل من:
حالة الفقر المطلق :وحالة

مقدار قيمة الداللة
اإلحصائية ومعامل االرتباط

ثانيا :األوضاع االقتصادية:

العار

 :وحالة الفقر

قيمة الداللة اإلحصائية = 0.02
قيمة معامل االرتباط = 0.30

ومرتبطة طرديا
بشكل ضعيف.

قيمة الداللة اإلحصائية = 0.01

دالة إحصائيا

قيمة معامل االرتباط = 2.92

ومرتبطة طرديا

الفردي :وحالة الفقر
ثالثا :األوضاع السياسية:

الجماهيري :وحالة الفقر
اإلجباري :وحالة الفقر
الطوعي:

وبشكل قوي جدا
قيمة الداللة اإلحصائية = 0.00

دالة إحصائيا

قيمة معامل االرتباط = 2.52

ومرتبطة طرديا
بشكل متوسط.

وحالة الفقر الروحي:
رابعىىىىىىىىىا :األوضىىىىىىىىىاع الخاصىىىىىىىىىة
بالعمىىىىىىىل والبطالىىىىىىىة فىىىىىىىي هىىىىىىىذا
المجتمع:
خامسا :األوضاع التعليمية:

وحالة الفقر العاطفي:
وحالة الفقر األخالقي:
وحالة الفقر المعرفي:
وحالة الفقر الثقافي:

اإلحصائية

دالة إحصائيا

الفقر النسبي :وحالة الفقر
المزمن :وحالة الفقر

معنى الداللة

قيمة الداللة اإلحصائية = 0.03

دالة إحصائيا

قيمة معامل االرتباط = 2.92

ومرتبطة طرديا
وبشكل قوي جدا

قيمة الداللة اإلحصائية = 0.01

دالة إحصائيا

قيمة معامل االرتباط = 2.62

ومرتبطة طرديا
بشكل متوسط.

سادسىىىىىىىا :األوضىىىىىىىاع الخاصىىىىىىىة
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بالجوانب الصحية:

قيمة معامل االرتباط = 2.42

ومرتبطة طرديا
بشكل ضعيف.

تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )4والذي تم وضعه لفحص طبيعة العالقة ومقدار قوة االرتباط
بين أوضاع المجتمع الفلسطيني المتنوعة وبين وجود حاالت وأنواع الفقر فيه ككل ومنها حالة الفقر المطلق ،وحالة الفقر
النسبي ،وحالة الفقر المزمن ،وحالة الفقر العارض ،وحالة الفقر الفردي ،وحالة الفقر الجماهيري ،وحالة الفقر اإلجباري،
وحالة الفقر الطوعي ،وحالة الفقر الروحي ،وحالة الفقر العاطفي ،وحالة الفقر األخالقي ،وحالة الفقر المعرفي ،وحالة
الفقر الثقافي ،فقد تبين انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كافة أوضاع المجتمع الفلسطيني وبين مختلف حاالت
وأنواع الفقر المذكورة والموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني ،إال أن طبيعة معامل االرتباط قد ظهرت بشكل قوي جدا،
ومتوسط ،وضعيف بين بعض األوضاع الخاصة بالمجتمع الفلسطيني وبين وجود حاالت وأنواع الفقر فيه ،فقد ظهرت قوة
االرتباط قوية جدا وطردية بين كل من األوضاع االقتصادية ،واألوضاع الخاصة بالعمل ،والبطالة ،في هذا المجتمع وبين
ازدياد الوجود ألنواع وحاالت الفقر في هذا المجتمع ،وقد يرجع ذلك إلى أنه كلما كانت الظروف االقتصادية مؤثرة بشكل
أكبر وبصورة سلبية يزداد الوجود لحاالت وأنواع الفقر بشكل قوي ،وكذلك كلما اثرت الظروف الخاصة بقلة العمل
ووجود البطالة يزداد ايضا بشكل قوي الوجود لحاالت وأنواع الفقر في هذا المجتمع ،وهذا تفسير منطقي وهو أن الظروف
المادية تعتبر هي األساس في تحديد مستويات الفقر في أي مجتمع كان .أما فيما يتعلق ببقية أوضاع وظروف المجتمع
الفلسطيني فقد ظهر أن قيمة معامل االرتباط قد جاءت بشكل متوسط بين كل من األوضاع السياسية ،واألوضاع الخاصة
بالجوانب التعليمية في درجة تـأثيرهما على الفقر ،وهذا يعني انه كلما ازادت درجة التأثيرات من جراء الناحية السياسية
واألوضاع الخاصة بالجوانب التعليمية المتمثل كل منهما بجمود العملية السياسية وعدم تنظيم العملية التعليمية وفقا
الحتياجات سوق العمل يعمل ذلك على ازدياد في وجود حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني .أما فيما يتعلق
بباقي الظروف الخاصة بكل من األوضاع االجتماعية ،واألوضاع الخاصة بالجوانب الصحية وبين وجود حاالت وانواع
الفقر فقد جاءت قوة االرتباط بينهما ضعيفة في داخل المجتمع الفلسطيني ،وقد يرجع ذلك إلى أن طبيعة الظروف
االجتماعية المتمثلة بالعالقات والتفاعالت والتوقعات االجتماعية غير مؤثرة بشكل كبير على وجود حاالت وأنواع الفقر
في داخل هذا المجتمع ،باإلضافة الى أن طبيعة الظروف الصحية في داخل هذا المجتمع ايضا غير مؤثره بشكل قوي على
وجود أنواع وحاالت الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني وفقا لوجهات نظر افراد العينة المدروسة من طلبة الجامعة العربية
األمريكية في داخل فلسطين.
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اإلجابة على السؤال الرابع :المتمثلة " بمعرفة " طبيعة العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية وبين القيم الخاصة
بوجود حاالت وأنواع الفقر ككل في داخل المجتمع الفلسطيني ،حسب رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية:
الجدول رقم ()6
العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية وبين قيم اركان العملية التعليمية:
"قيم البيئة االجتماعية"

"قيم المتغير التابع  /القيم
الخاصة بحاالت وأنواع الفقر
في فلسطين"

 – 1النوع االجتماعي للطلبة:

جميع أنواع وحاالت الفقر في

مقدار قيمة الداللة

اإلحصائية

اإلحصائية
قيمة الداللة اإلحصائية = 0.02

فلسطين المتمثلة بكل من:
 – 0المعدل التراكمي للطلبة:

حالة الفقر المطلق :وحالة
الفقر النسبي :وحالة الفقر

 - 3المستوى التعليمي للطلبة:

العار

قيمة الداللة اإلحصائية = 0.02

 – 4التخصص العلمي للطلبة:

قيمة الداللة اإلحصائية = 0.01

 – 5الوضع االقتصادي للطلبة وألسرهم:

قيمة الداللة اإلحصائية = 0.03

 – 6درجة التدين:

قيمة الداللة اإلحصائية = 0.01

 – 7مكان السكن:

وحالة الفقر الثقافي:
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دالة
إحصائيا

قيمة الداللة اإلحصائية = 0.01

دالة
إحصائيا

وحالة الفقر األخالقي:
وحالة الفقر المعرفي:

دالة
إحصائيا

وحالة الفقر الروحي:
وحالة الفقر العاطفي:

دالة
إحصائيا

اإلجباري :وحالة الفقر
الطوعي:

دالة
إحصائيا

الفردي :وحالة الفقر
الجماهيري :وحالة الفقر

دالة
إحصائيا

المزمن :وحالة الفقر
 :وحالة الفقر

معنى الداللة

قيمة الداللة اإلحصائية = 0.00

دالة
إحصائيا
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تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )9والذي تم وضعه لفحص طبيعة العالقة بين متغيرات البيئة
االجتماعية وبين قيم الفقر ككل ما يلي:
 – 1يوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين النوع االجتماعي وما بين وجود حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع
الفلسطيني والمتمثلة بكل من حالة الفقر المطلق ،وحالة الفقر النسبي ،وحالة الفقر المزمن ،وحالة الفقر العارض،
وحالة الفقر الفردي ،وحالة الفقر الجماهيري ،وحالة الفقر اإلجباري ،وحالة الفقر الطوعي ،وحاالت الفقر الروحي
والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي ،وقد جاءت هذه الفروق لصالح الذكور ،بمعنى أن الذكور أكثر نظرة للفقر
من اإلناث ،وهذا قد يرجع الى أن الذكور عليهم مسؤوليات وتكاليف ومصاريف أكثر من اإلناث ،وذلك بحكم ثقافة
المجتمعات العربية ومنها المجتمع الفلسطيني التي يقع فيها على عاتق الذكر معظم هذه المسؤوليات.
 – 0يوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين المعدل التراكمي للطلبة وما بين جميع حاالت وأنواع الفقر في داخل
المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بكل من حالة الفقر المطلق ،وحالة الفقر النسبي ،وحالة الفقر المزمن ،وحالة الفقر
العارض ،وحالة الفقر الفردي ،وحالة الفقر الجماهيري ،وحالة الفقر اإلجباري ،وحالة الفقر الطوعي ،وحاالت الفقر
الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي ،وقد جاءت طبيعة هذه العالقة طردية ،بمعنى انه كلما يزداد المعدل
التراكمي للطلبة يرون ان الفقر موجود بشكل اكبر في داخل هذا المجتمع ،وقد يرجع ذلك الى ان طبيعة الطلبة
المتفوقين لهم رؤية اكبر وأوضح من بقية فئات الطلبة األخرى خاصة من الطلبة األقل منهم تحصيال.
 – 3يوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين المستوى التعليمي للطلبة وما بين جميع حاالت وأنواع الفقر في داخل
المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بكل من حالة الفقر المطلق ،وحالة الفقر النسبي ،وحالة الفقر المزمن ،وحالة الفقر
العارض ،وحالة الفقر الفردي ،وحالة الفقر الجماهيري ،وحالة الفقر اإلجباري ،وحالة الفقر الطوعي ،وحاالت الفقر
الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي ،وقد جاءت طبيعة هذه العالقة طردية ،بمعنى انه كلما يزداد
المستوى التعليمي للطالب يرى بوجود حاالت وأنواع الفقر أكثر من غيره من ذوي المستويات الدراسية األقل ،وقد
يرجع ذلك إلى زيادة الوعي والتجربة الحياتية لدى الطالب كلما يزداد مستوى التعليم له ،فمثال طلبة السنة الرابعة
والخامسة يزداد وعيهم بشكل طبيعي أكثر من طلبة السنة األولى والثانية.
 – 5يوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين التخصص العلمي للطلبة وما بين جميع حاالت وأنواع الفقر في داخل
المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بكل من حالة الفقر المطلق ،وحالة الفقر النسبي ،وحالة الفقر المزمن ،وحالة الفقر
العارض ،وحالة الفقر الفردي ،وحالة الفقر الجماهيري ،وحالة الفقر اإلجباري ،وحالة الفقر الطوعي ،وحاالت الفقر
الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي ،وقد جاءت هذه الفروق لصالح الطلبة من ذوي التخصصات
اإلنسانية ،وقد يرجع ذلك إلى أن الطلبة من ذوي هذه التخصصات لديهم إطالع اكثر من غيرهم من التخصصات
األخرى ،ويعود ذلك ايضا الى أن طبيعة الدراسات اإلنسانية ترتبط باإلنسان وبأحواله أكثر من غيرها.
 – 4يوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين الوضع االقتصادي (المادي) للطلبة وألسرهم وما بين جميع حاالت وأنواع
الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بكل من حالة الفقر المطلق ،وحالة الفقر النسبي ،وحالة الفقر المزمن،
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وحالة الفقر العارض ،وحالة الفقر الفردي ،وحالة الفقر الجماهيري ،وحالة الفقر اإلجباري ،وحالة الفقر الطوعي،
وحاالت الفقر الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي ،وقد جاءت طبيعة هذه العالقة عكسية ،بمعنى انه
كلما تقل الحالة المادية للفرد يرى بأن الفقر يوجد بشكل اكبر في داخل هذا المجتمع ،وذلك قد يكون معبرا عن رأيه
فيما يراه ويشعره بنفسه وببقية الفئات األخرى المشابهة له من حيث درجة المعاناة الموجودة لدى هذه الفئات الفقيرة
التي هو يعتبر جزء منها في داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 9يوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين درجة التدين للطلبة وألسرهم ايضا وما بين جميع حاالت وأنواع الفقر في
داخل المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بكل من حالة الفقر المطلق ،وحالة الفقر النسبي ،وحالة الفقر المزمن ،وحالة الفقر
العارض ،وحالة الفقر الفردي ،وحالة الفقر الجماهيري ،وحالة الفقر اإلجباري ،وحالة الفقر الطوعي،
2

وحاالت الفقر الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي ،وقد جاءت طبيعة هذه العالقة طردية ،بمعنى انه
كلما تزاد درجة التدين لدى الطالب ولدى افراد اسرته بغض النظر ان كان مسلم او مسيحي يزداد لدية الشعور
بحاالت وأنواع الفقر المذكورة في داخل هذا المجتمع ،وقد يرجع ذلك الى ان الوازع الديني عند الفرد كلما يزداد
يجعل الفرد يشعر بجميع الفئات االجتماعية المحتاجة اكثر من غيرة.

 – 1يوجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين مكان السكن وما بين جميع حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع
الفلسطيني والمتمثلة بكل من حالة الفقر المطلق ،وحالة الفقر النسبي ،وحالة الفقر المزمن ،وحالة الفقر العارض،
وحالة الفقر الفردي ،وحالة الفقر الجماهيري ،وحالة الفقر اإلجباري ،وحالة الفقر الطوعي ،وحاالت الفقر الروحي
والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي ،وقد جاءت هذه الفروق لصالح طلبة المخيمات ومن ثم القرى فالمدن ،وقد
يرجع ذلك الى شدة المعاناة من الفقر التي يعاني منها طلبة المخيمات يليهم طلبة القرى أكثر من طلبة المدن في داخل
المجتمع الفلسطيني.
اإلجابة على السؤال الخامس :المتمثلة " بالتوصل إلى " االحتياجات الال مة للتخفيف من حاالت وأنواع الفقر في داخل
هذا المجتمع بناء على ما تم التوصل إليه في هذا البحث ،حسب رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية:
في بداية اإلجابة على هذا السؤال ال بد من التوضيح بأن اإلجابة عليه تأتي بشكل استنتاجي بناء على نتائج هذا البحث
التي تم التوصل اليها ،لذلك ففي البداية ال بد من العمل على كل مما يلي:
 – 1تحديد نسبة كل نوع من أنواع الفقر رأسيا وافقيا في داخل كافة مناطق المجتمع الفلسطيني.
 – 0ال بد من القيام في تقديم المساعدة لكل فئات هذه األنواع ،بحسب القدرة على ذلك وضمن سلم األولويات المطلوبة
والمقدور عليها من قبل المؤسسات العامة والخاصة.
 – 3العمل ضمن نطاق العدالة في التو يع لجميع أنواع هذه المساعدات ،باإلضافة الى عدم التفرقة بين حاالت الفقر
التقليدية والمعروفة بوجودها التقليدي مثل حاالت الفقر المطلق ،والنسبي والمزمن والعارض والفردي والجماهيري
واإلجباري والطوعي،
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وحاالت الفقر الحديثة الناتجة عن انتشار وتأثير جائحة كورونا العالمية مثل حاالت الفقر الروحي والعاطفي
واألخالقي والمعرفي والثقافي ،وال بد من التنبيه الى عدم التفرقة بين جميع حاالت الفقر ،فمثال بعض المؤسسات تقوم
بالدعم المادي فقط وترك الدعم الروحي وغيره ،فمن المعقول ان ذلك سوف يخفف من احدى جوانب الفقر ولكنه ال
ينهي الفقر بشكل كلي.
 – 5ال بد من التوا ن في تقديم كافة أنواع الدعم للفقراء ،وذلك بالتنسيق بين كافة المؤسسات المقدمة لمختلف أنواع
الدعم سواء كانت مؤسسات عامة او خاصة او محلية او إقليمية او دولية.
 – 4عدم االكتفاء بنتائج بحث واحد أو حتى مجموعة من األبحاث وإنما ال بد من قبل المؤسسات العاملة من إجراء
دراسة ميدانية شاملة لكافة مناطق وفئات المجتمع الفلسطيني،
لتحديد كافة حاالت ونسب وأنواع الفقر القديمة والحديثة ،كون األبحاث التي يتم إجراءها ال تأخذ بالحسبان جميع

9

المناطق بشكل مطلق في تحديد الرؤية لوجود حاالت وأنواع الفقر وخاصة الحاالت الجديدة منها ،باإلضافة الى حالة
الفقر العارض المؤقت أو الفقر المستجد مع جائحة كورونا العالمية.
اإلجابة على السؤال السادس :المتمثلة " بمقارنة " وجود حاالت وأنواع الفقر في ظل انتشار جائحة كورونا في هذا
العام 0202م ،بالنسبة للسابق ،حسب رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية:
الجدول رقم ()7
بيانات الدراسة حسب مدى تأثير جائحة كورونا على حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني في هذا العام
0202م ،نسب مئوية:
البيانات الخاصة بمدى تأثير جائحة كورونا على حاالت وأنواع الفقر:
 – 1مقدار /حجم التأثير الكمي لجائحة كورونا على حاالت وأنواع الفقر في العام

قيمة اإلجابة:
التكرار

النسب المئوية %

0202م:
منخفض:

34

%6.6

متوسط:

122

% 19 . 5

مرتفع:

382

% 73 . 9

المجموع:

514

% 122

التكرار

النسب المئوية %

 – 0المجاالت الحياتية والمعيشية المتأثرة من جائحة كورونا في داخل المجتمع
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الفلسطيني:
مجاالت اقتصادية وتجارية:

411

% 82

مجاالت تعليمية:

71

% 13 . 8

مجاالت صحية وغيرها:. ...

30

%6.0

المجموع:

514

% 122

التكرار

النسب المئوية %

 – 3الفئات االجتماعية المتأثرة أكثر من غيرها من جراء جائحة كورونا في داخل
المجتمع الفلسطيني:
الفئات الصغيرة:

41

%7.9

الفئات الشابة (متوسطة العمر):

413

% 82 . 4

الفئات الكبيرة:

62

% 11 . 7

المجموع:

514

% 122

التكرار

النسب المئوية %

المؤسسات الحكومية:

58

% 11 . 3

المؤسسات والمصانع الخاصة:

96

% 18 . 7

العمالة الصغيرة /عمال ،موظفين ،أصحاب محالت تجارية ،مطاعم ،مقاهي ...الخ.

362

% 72

المجموع:

514

% 122

التكرار

النسب المئوية %

 – 4االعمال المتأثرة من جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني:

 – 5الفترات الزمنية المؤثرة أكثر من غيرها من جراء جائحة كورونا في داخل
المجتمع الفلسطيني:
الفترة الزمنية األولى (نهاية شهر مارس من نفس العام 0202م):

398

% 77 . 4

الفترة الزمنية الثانية (نهاية شهر يونيو من نفس العام المذكور 0202م)

87

17

الفترة الزمنية الثالثة (نهاية شهر نوفمبر من نفس العام المذكور 0202م)

09

%5.6
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المجموع:
 – 6األماكن المتأثرة من االغالق أكثر من غيرها من جراء جائحة كورونا في داخل

514

% 122

التكرار

النسب المئوية %

المجتمع الفلسطيني:
مدن:

422

% 77 . 8

قرى:

06

%5.1

مخيمات:

88

% 17 . 1

المجموع:

514

% 122

التكرار

النسب المئوية %

 – 7مقدار الدعم المقدم للمجتمع الفلسطيني بعد اجتياح جائحة كورونا في داخل
المجتمع الفلسطيني:
دعم قليل:

302

% 60 . 3

دعم متوسط:

99

% 19 . 3

دعم كبير:

95

% 18 . 4

المجموع:

514

% 122

التكرار

النسب المئوية %

تأثير فردي:

122

% 19 . 5

تأثير أسري ،جماعي:

092

% 56 . 4

تأثير :مجتمعي ،اجتماعي:

104

% 04 . 1

المجموع:

514

% 122

 – 8مدى التأثير النوعي بعد اجتياح جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني:

المصدر" :تم بناء هذا الجدول بناء على تحليل االستبانات المأخوذة من عينة طلبة الجامعة".
تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )2والذي ينص على مدى التأثير من جراء االغالق الناتج عن
تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا في داخل المجتمع الفلسطيني في بداية العام 0202م أن سياسة االغالق الناتجة عن
الحجر الصحي للحد من اإلصابة بهذا الفيروس كان لها تأثيرات كبيرة فيما يتعلق بمختلف نواحي الحياة المعيشية من
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تجارية ،واقتصادية ،وصحية ،وتعليمية ،وسياحية ،وغيرها ،وهذا بدورة انعكس بشكل سلبي على ازدياد حاالت الحاجة
والفقر في معظم المجتمعات خاصة ما ظهر منها في المجتمعات التي تعاني من الفقر والبطالة قبل انتشار هذا الفيروس
والذي فاقم من وضعها وادى الى زيادة حاالت وأنواع الفقر فيها .أما فيما يتعلق بنتائج هذا التحليل الخاص بمدى تأثير
انتشار هذا الفيروس في داخل المجتمع الفلسطيني فقد تبين أنه وفيما يتعلق بمقدار الحجم الكمي فقد جاء بشكل كبير ،حيث
وصل مقدار تأثيره األعلى بقيمة ( )% 23 . 4وهذا ما يشكل أكثر من ثلثي العينة المدروسة من طلبة الجامعات الفلسطينية
وتحديدا طلبة الجامعة االمريكية في مدينة جنين شمال فلسطين فيما يتعلق برؤيتها عن حجم التأثير الكمي لفيروس كورونا
على حالة المجتمع الفلسطيني في هذا العام 0202م .أما فيما يتعلق بالمجاالت الحياتية والمعيشية المتأثرة من جائحة
كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني فقد جاءت في اعالها للمجاالت االقتصادية والتجارية والتي وصلت الى نسبة ( 12
 ) %وهي نسبة معبرة عن رأي معظم افراد العينة المدروسة فيما يرونه عن المجاالت الحياتية وخاصة االقتصادية،
والتجارية المتأثرة من هذا الوجود لفيروس كورونا وما يؤدي ذلك بالتالي الى تفاقم األوضاع المعيشية،
وازدياد حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني .أما فيما يتعلق بالفئات االجتماعية المتأثرة أكثر من غيرها من
جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني فقد تمثلت بالفئات الشابة (متوسطة العمر) حيث بلغت نسبة تأثرها
حسب وجهة نظر افراد العينة بقيمة (  ) % 12 . 5وهي تمثل معظم آراء افراد العينة المدروسة ،وهذا بدورة ما يؤدي
الى زيادة نسبة الفقر جراء تأثر هذه الفئة المهمة في المجتمع من حيث انخراطها في سوق العمل بحكم عمرها المناسب
لذلك .اما فيما يتعلق باألعمال المتأثرة من جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني فقد جاء اكثرها تأثرا من هذه
االعمال للعمالة الصغيرة /عمال ،موظفين ،أصحاب محالت تجارية ،مطاعم ،مقاهي ...الخ والتي وصلت نسبة تأثرها من
ذلك الى قيمة (  ) % 22وهي اكثر من ثلثي رؤية افراد عينة هذا البحث فيما يتعلق بالتأثر لهذه الفئات ،وهذا ما ساهم
بالفعل في ازدياد الحاجة والعوز والفقر في داخل هذا المجتمع نتيجة لمعاناة هذه الفئات المذكورة والتي تشكل نسبة عالية
من أفراد المجتمع الفلسطيني مثلما هو معروف لدى الجميع .اما فيما يتعلق بالفترات الزمنية المؤثرة أكثر من غيرها من
جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني فقد تمثلت اقصى واكثر فترات هذا الفيروس خوفا وأغالقا في الفترة
الزمنية األولى (نهاية شهر مارس من نفس العام 0202م) والتي وصلت نسبتها الى قيمة (  ،) % 22 . 5وهذا ما يدل على
ان هذه الفترة هي األكثر ضررا في مختلف النواحي على حياة المجتمع الفلسطيني نتيجة لطول مدة االغالق فيها والتي
استمرت لمدة حوالي شهرين وكانت تخوفات الناس من تأثيرات هذا الفيروس كبيرة جدا وأثرت بالتالي على قلة العمل
واالغالق وزيادة البطالة ومن ثم وجود الفقر بصورة اكبر مما كان عليه الحال في السابق .اما فيما يتعلق باألماكن المتأثرة
من االغالق أكثر من غيرها من جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني فقد تمثلت بالمدن والتي جاءت نسبة
األغالق فيها بقيمة وصلت الى (  ) % 22 . 1وقد يرجع ذلك الى سهولة ضبط األوضاع في داخل المدن كونها تابعة
لمناطق النفوذ التي توجد فيها أجهزة االمن الفلسطينية بصورة أكثر من مناطق القرى والمخيمات ،إال أن تأثير اغالق
المدن في النهاية كان له جانب سلبي على الجميع كون جميع المؤسسات والمناطق الصناعية والشركات التجارية العاملة
والحركة التجارية النشطة تتواجد بصورة أكبر في داخل المدن الفلسطينية .أما فيما يتعلق بمقدار الدعم المقدم للمجتمع
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الفلسطيني بعد اجتياح جائحة كورونا فقد تبين انه قليل في معظمة ،وقد جاءت نسبة ذلك الدعم حسب وجهة نظر العينة
المدروسة من الطلبة بقيمة وصلت الى (  ،) % 90 . 3وهذا يعني ان معاناة الفئات االجتماعية المحتاجة في داخل المجتمع
الفلسطيني لم تتلقى دعما مناسبا لها في ظل احتياجاتها خالل فترة االغالق الناتجة عن ازمة كورونا العالمية .اما فيما يتعلق
بمد ى التأثير النوعي بعد اجتياح جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني فقد تمثلت بالتأثير األسري ،والجماعي في
غالبيته ،حيث وصلت قيمة افراد العينة التي ترى ذلك بأكثر من النصف وجاءت تحديدا بقيمة (  ) % 49 . 5وهذا ما يدل
على ان االسر وبعض المناطق السكنية قد عانت من جراء هذه االزمة اكثر من غيرها بشكل واضح في داخل المجتمع
الفلسطيني.

 - 18النتائج التفصيلية للبحث ومناقشتها:
 – 1تبين من خالل نتائج هذا البحث أن المجموع الكلي لألوضاع الخاصة بالمجتمع الفلسطيني قد جاءت مرتفعة في
احتياجاتها الخاصة بكل منهما والقريبة على الفقر ،وذلك وفقا لرؤية طلبة الجامعة العربية األمريكية المدروسة
كدراسة حالة عن بقية فئات طلبة الجامعة الفلسطينية األخرى فيما يتعلق برؤيتها ألوضاع المجتمع الفلسطيني خاصة
في داخل الضفة الغربية من فلسطين ،وهذا يتفق مع دراسة عبدا هللا حسن (0224م) ،ويرى الباحث أن أوضاع
المجتمع الفلسطيني واالزمنة التاريخية الطويلة هي السبب الرئيسي في ازدياد أوضاع هذا المجتمع بشكل سلبي.
 – 0تبين من خالل نتائج هذا البحث أن المجموع الكلي لحاالت الفقر الموجودة تبعا لرؤية نظر أفراد الفئة المدروسة قد
جاءت في مجملها بشكل متوسط ،وهذا يدل على أن الفقر يوجد في داخل المجتمع الفلسطيني بشكل واضح ،وهذا يتفق
مع دراسة وفيق األغا وسمير أبو مدللة (0211م) ،ويرى الباحث أن وضوح حاالت الفقر في داخل المجتمع
الفلسطيني يرجع لتشابك العوامل المؤثرة عليه من اقتصادية وسياسية معا الى جانب التأثيرات اإلقليمية المتمثلة بعدم
دعم هذا المجتمع بشكل كافي له.
 – 3تبين من خالل نتائج هذا البحث أنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين أوضاع المجتمع الفلسطيني المتنوعة
وبين وجود حاالت وأنواع الفقر فيه ككل ومنها حالة الفقر المطلق ،وحالة الفقر النسبي ،وحالة الفقر المزمن ،وحالة
الفقر العارض ،وحالة الفقر الفردي ،وحالة الفقر الجماهيري ،وحالة الفقر اإلجباري ،وحالة الفقر الطوعي ،وحاالت
الفقر الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي ،وذلك مع تدرج مقدار قوة االرتباط بينهما من القوية
فالمتوسطة فالضعيفة ،وهذا يتفق مع دراسة محمد مقداد وآخرون (0210م) ،والتي أظهرت وجود عالقة بين الفقر في
فلسطين وغيره من العوامل األخرى كالبطالة وغيرها،

ويرى الباحث أن الفقر ال يأتي فجأة وأنه ال بد من

وجود أسباب اساسية تؤثر على وجودة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ،كما أنها من الممكن أن تمتد لعصور
سابقة خاصة اذا القت أرضية خصبة لها تتمثل في اهمال بعض من فئاته االجتماعية كمجتمع الصومال وغيره.
 – 5تبين من خالل نتائج هذا البحث أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين كافة مفردات البيئة االجتماعية المعيشية
للطلبة وهي النوع االجتماعي للطلبة ،والمعدل التراكمي للطلبة ،والمستوى التعليمي للطلبة،
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والتخصص العلمي للطلبة ،والوضع االقتصادي للطلبة وألسرهم ،ودرجة التدين ،ومكان السكن وبين الرؤية بوجود
حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بكل من حالة الفقر المطلق ،وحالة الفقر النسبي ،وحالة
الفقر المزمن ،وحالة الفقر العارض ،وحالة الفقر الفردي ،وحالة الفقر الجماهيري ،وحالة الفقر اإلجباري ،وحالة
الفقر الطوعي ،وحاالت الفقر الروحي والعاطفي واألخالقي والمعرفي والثقافي ،وهذا يتفق مع دراسة عباس وداد
(0211م) ،والتي أظهرت وجود عالقة بين طبيعة التعليم والبطالة وغيرها من العوامل األخرى ،ويرى الباحث أن
اإلخفاق في التوازن للتخصصات التعليمية له سبب كبير في وجود البطالة ومن ثم الفقر ،وهذا يعُد من أسباب سوء
االختيار والفشل وعدم المعرفة الصحيحة للتخصصات الدراسية المناسبة والالزمة،
4

باإلضافة الى قلة التوجيه وانعدامه في بعض الحاالت ويقع في مسؤولياته على الجميع وليس على الدارسين فحسب،
ويعد في النهاية ضمن سياسات اإلهمال االقتصادي واالجتماعي والبشري.

 – 9تبين من خالل نتائج هذا البحث انه يوجد الكثير من االحتياجات الالزمة للتخفيف من حدة الفقر في داخل فلسطين
من حيث حاالته وانواعه المختلفة في داخل المجتمع الفلسطيني ،وهذا يتفق مع دراسة مجدل الشمارخة (0215م)،
والتي رأت بضرورة زيادة االحتياجات الالزمة من قبل بعض المؤسسات ،ويرى الباحث أنه ال بد من التعاون بين
االفراد والمؤسسات نفسها ايضا من حكومية وخاصة من اجل الخروج من دائرة الفقر المتعدد االشكال في هذا
المجتمع ،وهذا يحتاج لدعم وتوجيه معنوي ايضا الى جانب غيره من أنواع الدعم األخرى.
 – 2تمثلت مواضيع تحديد االحتياجات الالزمة للتخفيف من حاالت وأنواع الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني بناء على
ما تم التوصل إليه في هذا البحث ،حس ب رؤية طلبة الجامعات الفلسطينية بكل من :تحديد نسبة كل نوع من أنواع
الفقر رأسيا وافقيا ،وتقديم المساعدة لكل فئات هذه األنواع ،والعدالة في التوزيع لجميع أنواع هذه المساعدات،
والتوازن في تقديم كافة أنواع الدعم للفقراء ،وإجراء دراسة ميدانية شاملة لكافة مناطق وفئات المجتمع الفلسطيني،
وهذا يتفق مع دراسة رقيـة خيـاري (0215م) ،والتي نادت بضرورة الحد من البطالة وحفظ التوازنات االقتصادية،
واالجتماعية ،وغيرها ،ويرى الباحث أن عدم تغليب احدى الجوانب األخرى يعد من أهم الخطط االستراتيجية للحد
من البطالة وإيجاد التوازن ومن ثم الحد من حاالت وأنواع الفقر ،باإلضافة الى التوازن بين التعليم االكاديمي والمهني
والذي يُعد من ضرورات الحياة المعيشية خاصة في هذا الوقت بالذات.
 – 1تمثل مدى التأثير لجائحة كورونا العالمية على ازدياد حاالت الفقر في داخل المجتمع الفلسطيني ،حيث ظهر أن
مقدار وحجم التأثير الكمي لها في العام 0202م قد جاء مرتفعا ،وان المجاالت الحياتية والمعيشية المتأثرة من جائحة
كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني قد جاءت في غالبيتها للمجاالت االقتصادية ،والتجارية ،وان الفئات االجتماعية
المتأثرة أكثر من غيرها من جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني قد تمثلت بالفئات الشابة (متوسطة
العمر) ،وان االعمال المتأثرة من جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني جاءت في معظمها للعمالة
الصغيرة /عمال ،موظفين ،أصحاب محالت تجارية ،مطاعم ،مقاهي ...الخ ،وان الفترات الزمنية المؤثرة أكثر من
غيرها من جراء جائحة كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني قد جاءت في اكثرها واقصاها للفترة الزمنية األولى
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(نهاية شهر مارس من نفس العام 0202م ) ،وان األماكن المتأثرة من االغالق أكثر من غيرها من جراء جائحة
كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني هي مناطق المدن ،وان مقدار الدعم المقدم للمجتمع الفلسطيني بعد اجتياح جائحة
كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني تمثل بالدعم القليل ،وان مدى التأثير النوعي بعد اجتياح جائحة كورونا في داخل
المجتمع الفلسطيني قد جاء في غالبيته على التأثير األسري والجماعي ،وهذا يتفق مع دراسة أشرف سمارة
(0202م) ،والتي تناولت مدى تأثير جائحة كورونا على أوضاع المجتمع الفلسطيني ،كما بينت ان مؤسسات الدعم
الفلسطينية والشركات العاملة لم تقم بدفع المستحقات المطلوبة منها للعاملين لديها مثلما أقره قانون العمل الفلسطيني
مؤخرا خاصة في ظل االزمة األولى من االغالق والتي بدأت بتاريخ 0202 / 3 / 00م،
 4ويرى الباحث أنه ال بد من العمل على مساعدة العاطلين عن العمل وخاصة في أيام االغالقات الشاملة نظرا العتماد
كثير من هذه الفئات االجتماعية على أجورها التي تتقاضها من عملها سواء كان يومي او اسبوعي او حتى شهري،
ناهيك عن أن أجرة العامل في داخل المجتمع الفلسطيني تُعد أجرة قليلة مقارنة باألجرة للعامل في داخل سوق العمل
اإلسرائيلي مثال.

 - 19خالصة واستنتاجات أساسية في البحث:
في نهاية هذا البحث يرى الباحث وبناء على ما تم التوصل اليه من نتائج سواء كان ذلك متعلق بالدراسات السابقة
أو من خالل التحليل الميداني أن موضوع الفقر هو موضوع شامل فحتى االفتقار الى الصحة الجيدة يُعد نوعا من أنواع
الفقر .كما أن الفقر ال بد ومثلما ظهر أن يكون ناتجا عن أمور سابقة له قد تكون مقصودة ومباشرة واساسية ،وقد تكون
غير مقصودة وغير مباشرة وغير أساسية ،والملفت للنظر في نتائج هذا البحث خاصة الميدانية أن اكثر أنواع الفقر
الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني هي األنواع األشد قسوة من الفقر حسب وجهة نظر طلبة الجامعة العربية األمريكية
المدروسة ،ويرى الباحث هنا أنه ليس بالضرورة أن الفقر في اشد صورة هو بالفعل الموجود والظاهر في داخل المجتمع
الفلسطيني ،فقد تكون هنالك أسباب أخرى جعلت هذه الفئة من المجتمع الفلسطيني تُعبر عن وجود هذه األنواع القاسية من
الفقر ،وذلك يرجع الى طبيعة ظهور هذه األنواع وليس بالفعل بشكل كمي أكثر من كونه نوعي ،وربما قد يرجع ذلك الى
عدم ظهور األنواع المتوسطة من الفقر بشكل واضح في داخل هذا المجتمع ألسباب متعددة تتمثل في عدم االفصاح عنها
من قبل بعض الفقراء المعانون منها ألسباب دينية أو خجل من ذلك وغيرها ،مع العلم بظهور النوع القاسي جدا من الفقر
والمتمثل بالفقر المطلق او المدقع حتى ولو كانت نسبته وحاالته قليلة ،وهذا قد يرجع الى عدم قدرة من يعانون منه إخفائه،
ويترك الباحث هنا هذه المالحظات المهمة الى الخوض فيها مجددا من قبل الباحث نفسه أو الدعوة بذلك للباحثين اآلخرين
للقيام بها نظرا ألهميتها في المعرفة عن هذا الموضوع في داخل المجتمع الفلسطيني تحديدا في هذه الفترة بالذات ،حيث
انه من غير المعقول أن يتمكن باحث في بحث واحد من أن يلُم في جميع األمور المتعلقة بهذا الموضوع وهو موضوع
الفقر ،وذلك نظرا لتشابك المعلومات حولة أو لغيرة من األسباب األخرى التي قد تتعلق بالبحث نفسه أو بالعينة المدروسة
أو بالوقت الذي تم إجراءه به ،فهذه كلها عوامل من المحتمل الكبير ان تؤثر على النتائج المأخوذة.
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 -02التوصيات:
أوال :التوصيات الخاصة باألفراد واالسر الفقيرة وهي ما يلي:
 – 1ضرورة االيمان بالقضاء والقدر وبأن الرزق على هللا وعلى اإلنسان المؤمن أن يعلم أن رزقه ال ينقصه أحد وأن
يرضى بما قسمه هللا له مهما كانت طبيعة العمل الذي يقوم به ،لقوله تعالى في أكثر من مكان من القرآن الكريم
ب َويُ ِقي ُمونَ الص ََّال َة َو ِم َّما َر َز ْقنَاهُ ْم يُن ِفقُونَ " (سورة
والمتمثل ذلك باآليات التالية :قوله تعالى ":الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِب ْال َغ ْي ِ
ض ُم ْف ِس ِدينَ " (سورة البقرة ،آية،)92:
البقرة ،آية ،)3:وقوله تعالىُ ":كلُوا َوا ْش َربُوا ِمن رِّ ْز ِ
ق اللَّـ ِه َو َال تَ ْعثَوْ ا فِي ْاألَرْ ِ
وقوله تعالى ":يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا ُكلُوا ِمن َ
ت َما َر َز ْقنَا ُك ْم َوا ْش ُكرُوا ِللَّـ ِه إِن ُكنتُ ْم إِيَّاهُ تَ ْعبُ ُدونَ " (سورة البقرة،
طيِّبَا ِ
آية ،)120:وقوله تعالى ":إِ َّن َّ
هللاَ هُ َو ال َّر َّزا ُ
ق ُذو ْالقُ َّو ِة ْال َمتِينُ " (سورة الذاريات ،آية.)41:
 – 0ضرورة ا لتقاسم المعيشي داخل االسرة من أجل التعاون في القدرة على المرور باألزمة الحالية وهي ازدياد حاالت
الفقر الناتجة عن جائحة كورونا العالمية.
 – 3القدرة على تخطي العقبات التي نتجت عنها حاالت الفقر الجديدة مثل حاالت الفقر الروحي ،والعاطفي ،واألخالقي،
والمعرفي ،والثقافي ،وذلك بإتباع السبل الالزمة لذلك ،فالتخلص من حاالت الفقر الروحي ،والعاطفي ،واألخالقي،
والعمل على ازدياد الوازع الديني لدى كل فرد ،للتخلص من حاالت الفقر المعرفي ،والثقافي وعدم اتباع سبل الغش
في حالة التعليم االلكتروني مثلما حدث وما زال يحدث وهي حاالت الغش في تقديم االمتحانات الجامعية بطابعها
االلكتروني والتي تمثلت بعدم استعداد الطالب دراسيا واستغالل بعض المؤهلين للتقدم لذلك االمتحان بدل الطالب
نفسه.
 – 5تولي إدارة األسر من قبل االفراد المتمكنين في القدرة على اتخاذ القرار المناسب فيها ،من أجل إدارة االزمة
الحالية ،ألن هذه االمور تعد من مسؤوليات أصحاب القرار مهما كان موقعهم أسرى ،او محلي ،او مجتمعي ،او
اجتماعي ،فالمسؤولية ال تسقط عن أي منهم.
 – 4الترشيد في االستهالك الفردي ،واالسري ،والعمل على المواءمة في التوازن بين كافة الحاالت المعيشية ،وعدم
تغليب احداها على األخرى ،فمثال عدم االهتمام بالكماليات مقابل األساسيات ،مثل شراء بعض المقتنيات وترك أمور
أساسية فردية واسرية أخرى ،باإلضافة الى استغالل أوقات الفراغ اثناء االغالق في أمور مفيدة للجميع من افرادا
واسر.
ثانيا :التوصيات العامة لبقية افراد المجتمع وخاصة للمسؤولين وهي ما يلي:
 – 1قيام المؤسسات الحكومية بدورها الكامل اتجاه االزمة الحالية خاصة بدعم العاطلين عن العمل واالفراد الذين فقدوا
عملهم نتيجة الجتياح فيروس كورونا العالمي المستجد.
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 – 0قيام المؤسسات الخاصة بالتعليم باتباع اسس صحيحة من اجل مكافحة ظاهرة الغش في االمتحانات االلكترونية،
وذلك للتخفيف من حاالت الفقر المعرفي ،والتعليمي الناتجة عن هذه السلوكيات واالعمال السلبية ،ألن الهدف من
دراسة الطالب لمتطلبات المقرر الدراسي هو المعرفة واالستفادة وليس اخذ العالمة الشكلي فقط دون فائدة تُذكر،
خاصة بعد التوسع في استخدام التعليم االلكتروني او التعليم المدمج ما بين الوجاهي ،واإللكتروني في ظل اجتياح
ازمه كورونا العالمية في هذا العام 0202م.
 – 3تطبيق القوانين على الجميع من الفئات االجتماعية خاصة القوانين الخاصة بوزارة العمل،
5

ووزارة الشؤون االجتماعية ،باإلضافة الى الجمعيات الخيرية األخرى والخاص ذلك بضرورة دعم بعض المؤسسات
التي تضررت من جراء جائحة كورونا العالمية والتي يعتبر وجودها ال غنى عنه مثل بعض المؤسسات الصحية،
والتعليمية خاصة المؤسسات التي تقدم هذا النوع المجاني من الدعم الصحي ،والتعليمي.

 – 4توعية الجماهير إعالميا ،ووضع برامج خاصة لهم من أجل إرشادهم الى كيفية التخلص من حاالت الفقر خاصة
حالة الفقر العارض (المؤقت) التي يمر بها المجتمع الفلسطيني والتي ازدادت وبأشكال حديثة مؤخرا بعد جائحة
كورونا العالمية في نهاية العام 0214م.
 – 9قيام المؤسسات الخاصة بجمع المعلومات اإلحصائية وبجمع معلومات متخصصة بحاالت الفئات االجتماعية في
داخل المجتمع الفلسطيني والتي عملت جائحة كورونا العالمية بالكشف األكبر عن حاالتها ،وذلك من اجل القدرة على
التعرف وتصنيف فئات المجتمع الفلسطيني من عدة متغيرات اقتصادية ،وتعليمية ،وسكانية ،واجتماعية ،وعمرية،
وغيرها ،كون ذلك يساعد مستقبال الجهات المسؤولة في تحديد فئات هذا المجتمع لكيفية القدرة على التعامل معها في
بعض االزمات في حال وجودها خاصة وان المجتمع الفلسطيني لم ينل حالة من االستقاللية الكاملة في أوضاعه
السياسية ،واالقتصادية وغيرها.

– 01قائمة المصادر والمراجع
 – 1القرآن الكريم.
 – 0إحصاءات الجامعة العربية األمريكية0202 ،م ،جنين ،فلسطين.
 – 3اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا0212( ،م) ،التقرير العربي حول الفقر المتعدد األبعاد ،األمم المتحدة،
بيروت ،لبنان.
 – 5الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  -مسح إنفاق واستهالك األسرة ( ،)0211رام هللا ،فلسطين.
 – 4الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني0212( ،م) ،معالم الفقر في فلسطين ،رام هللا ،فلسطين.
 – 9الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني0212( ،م) ،الفقر متعدد األبعاد في فلسطين0212 ،م ،تقرير النتائج
الرئيسية ،رام هللا ،فلسطين
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 – 2الشمارخة ،مجدل0215( ،م) ،الدور التنموي للمؤسسات أألهلية وانعكاسه على الحد من الفقر -مخيمات اللجوء في
محافظة بيت لحم ،منشورات جامعة القدس ،أبو ديس ،فلسطين.
 – 1األغا ،وفيق وأبو مدللة ،سمير0211( ،م) ،ظاهرة الفقر والبطالة في قطاع غزة ودور المؤسسات الحكومية
واألهلية والدولية لمعالجتهما ،مجلة جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد  ،13العدد  ،(B) 1غزة ،فلسطين.
 – 4حسن ،عبد هللا0224( ،م) ،الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته  -حالة عملية (محافظة جنين) ،منشورات جامعة
النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
 – 12خيـاري ،رقيـة0215( ،م) ،السياسة التنموية في الجزائر وانعكاساتها االجتماعية (الفقر  -البطالة) ،جامعة محمد
خيضــــر -بسكرة ،الجزائر.
 – 11سمارة ،أشرف0202( ،م) ،الخسائر والخاسرون جراء أزمة كورونا في األراضي الفلسطينية ،منشورات مؤسسة
مرصد للسياسات االجتماعية واالقتصادية ،رام هللا ،فلسطين.
 – 10مقداد ،محمد وآخرون0210( ،...م) ،سمات وخصائص األسر الفقيرة في قطاع غزة  -مؤشرات القياس ونموذج
العالج ،مجله الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية ،المجلد الثالث والعشرون ،العدد األول ،غزة،
فلسطين.
 – 13وداد ،عباس0211( ،م) ،دور سياسات التنمية المستدامة في الحد من الفقر دراسة حالة :الجزائر ،األردن واليمن،
منشورات جامعة سطيف عباس ،الجزائر.
14 – Ansel M. sharp 1990 economics of soial issues. c Published by IRWIN.
15 –Abdel Samad, Ziad (2007), " Civil Society in the Arab Region: Its Necrssary Role and
the Obstacles to Fullfillment", The International Journal of Non-for- Profit Law, The
Standard Center for Non-for-Profit Law, Volume 9, Issue 2, April.
16 –Debraj Ray, 1998, development economics , published by princeton university press.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملخص البحث:
عرف التاريخ اإلسالمي المصطلحات الفقهية ،دار اإلسالم ،ودار الحرب ،أو دار الكفر .فالدار اإلسالم يقصد بها إلى البالد
الخاضعة لسلطان المسلمين وحكمهم ،وقيل يقصد بها إلى البالد التي يغلب عليها ظهور شرائع اإلسالم ،ويحكم فيها
المسلمون بحكم اإلسالم وتعاليمه ،وإن كان غالب سكان تلك البالد غير مسلمين .ودار الكفر إلى البالد الخاضعة لحكم غير
المسلمين ،وقيل هي ال تي ال يحكم فيها المسلمون وال يظهر فيها تطبيق لتعاليم اإلسالم أو أن يكون المسلمون فيها أقلية غير
حاكمة.والعلماء المعاصرين يرون أن ميثاق األمم المتحدة جعل الديار كلها يمكن أن تعتبر دار سلم ،باستثنائات قليلة،
كدولة إسرائيل حيث إن تقسيم العالم إلى ديار فكرة ال أثر لها في القرآن الكريم وال في السنة النبوية المطهرة نصا ً واضحاً
صريحاً ،إال أنها نشأت في العهد األموي وأول من تكلم فيها اإلمام أبو حنيفة في العراق واإلمام األوزاعي في الشام،بعد
نحو مئة عام من الهجرة.بنا ًء على ذلك يهدف هذا البحث في األساس أن يعطي للقارئ تصورا شامال حول مفهوم دار
اإلسالم في الفقه اإلسالمي ،فبين الباحث في المقدمة ،أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،ثم وضح الباحث في المبحث
األول :معنى دار اإلسالم لغة وشرعا وشروطها مع بيان حكمها ،ويختم بالمبحث الثاني:شروط التي يجب توفرها لدار
اإلسالم ،و بعض المسائل التي يتعرض لها المسلم في بعض المواقف التي تتعلق بهذا الموضوع.
الكلمات المفتاحية :مفهوم ،دار اإلسالم ،الفقه اإلسالمي.
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The concept of Dar al-Islam (Islamic state) in sharia Islamic Law

ABSTRACT
Islamic history has defined the jurisprudential terminologies, Dar al-Islam,(Islamic state) Dar
al-Harb,(state of war) or Dar al-Kufr( state of disbelieve) The Islamic state meant for
countries under the rule and regulation of Muslims, and is said to be referred to the
predominantly Muslim country, where Muslims govern by the regulation and teachings of
Islam, although the majority of the inhabitants of that country is non-Muslim. Contemporary
scholars believe that the Charter of the United Nations has made all the houses of peace, with
a few exceptions, such as the State of Israel, where the division of the world into this concept
or idea has no effect in the Holy Qur,an or in the prophetic tradition, it was just originated in
the Umayyad period and the first to talk about it was Imam Abu Hanifa in Iraq followed by I
mam Auza,i in Syria for almost one hundred years after hijrah. The purpose of this research
paper is to provide the reader with a wide-ranging view of the concept of Dar al-Islam
(Islamic state), the researcher elucidated the meaning of Dar al-Islam (Islamic state), literaly
and technically in the first section. It was concluded with the second section which was the
requirements and conditions of Dar al-Islam(islamic state) and finished by saying that Dar
al-Islam(islamic state)

is a state that is headed and controlled by the Muslim ruler or the

Muslims and the Islamic Shariah rules and regulations prevail over there by allowing the
halal and the prohibition of haraam, even if muslims are few in number and non-muslim are
the majority. At the end conclusion drawn from variant views of the scholars,and the main
findings and recommendations have been given.

Keywords: Dar al-Islam, Concept ,Islamic Law.
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المقدمة:
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستهديه ،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 عبدد ورسوله ،وبعد:
فتثور في كل زمان قضايا وتُستَح ّدث نوازل في حياة الناس ،وتحتاج إلى الشريعة اإلسالمية كي تدلي فيها برأيها ،وفي
زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة ،وكثر اجتهاد العلماء في حلها واإلجابة عليها ،وهم وإن اختلفت منازعهم
ومناهجهم في االجتهاد ،إال أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في هذه
المسألة أو تلك .وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة آراء العلماء في هذه القضية ،عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم
عليها ،مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه .فقد شهد العالم الحديث كثيرا من الظواهر مما ال تخفى على كل
عاقل أال وهو "مفهوم دار اإلسالم في الفقه اإلسالمي" من األمور التي لها غاية األهمية ،وهي-في نفس الوقت -تحتاج
وترجيح لبعض المصالح غير المعتبرة
اختالط في المفاهيم،
وتأصيل شرعي ،نظراً لما قد يشوب هذا األمر من
إلى دراس ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
شرعاً ،وكثرة االجتهادات المتضاربة بين الموسعين والمضيقين في هذا األمر .والذي يضبط ذلك كله هو الرجوع إلى
حكم الشرع ،فالمسلم مأمو ٌر بطاعة ربه سبحانه وتعالى في عباداته ومعامالته وعقيدته وأخالقه( ،والقرآن الكريم والسنة
تكلف وال
النبوية المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام االسالم ،ويفهم القرآن طبقا ً لقواعد اللغة العربية من غير
ٍ
تعسف ،ويرجع في فهم السّنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات)
ٍ

()1

ولذلك تأتي أهمية هذا البحث المتواضع ،كمحاول ٍة لبيان هذا المفهوم ،والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم – وذلك –
لتحديد مفهوم دار اإلسالم في الفقه اإلسالمي.

أولا :أسباب اختيار البحث:
لقد ش َّد الباحث للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة ،في بعض غير اإلسالمية ممن يأخذ الحماس الديني
المفرط ،والغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مسألة مفهوم دار اإلسالم في الفقه اإلسالمي.
أما بالنسبة ألسباب اختيار الموضوع ،فأهمها ما يلي:
 .1الرغبة الطبيعية في فهم المسائل الفقهية.
 .2حيوية هذا الموضوع وأهميته إذ يتعلق ببعض أهم القضايا الحالية.
 .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 العالم اإلسالمي في زمننا هذا.
 .5إظهار كمال الشريعة اإلسالمية واستيعابها ألحوال الناس على اختالف العصور وإصالحها لمعاش الناس وحياتهم.
 .6ما لهذا الموضوع من قيمة علمية كبيرة يمكن بيانها واالستفادة منها.
( )1
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ثانياا :أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى:
-1التعرف على ماهية الدار.
-2بيان شمولية الشريعة اإلسالمية.
 -3بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين.
-4إبراز حقيقة دار اإلسالم في ضوء الشريعة اإلسالمية.
 -6بيان أراء العلماء القدامى و المعاصرين في حكم هذه الدار.

ثالثاا :مشكلة البحث وأسئلته:
 لقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قدي ًما وحديثًا مفهوم دار اإلسالم في الفقه اإلسالمي وكيف أثر
واقع األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟
 هل هذا البحث يعالج مشكلة التعامل التي تكون غالبًا بين الناس في الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية؟
 هل لمفهوم دار اإلسالم وموضوعها حضور لدي فقهاء اإلسالم قدي ًما وحديثًا؟

راب اعا :أهمية البحث:
تبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية مفهوم وشروط دار االسالم في الفقه اإلسالمي.
سا :منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:
خام ا
وقد توخي الباحث 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 تقصدت 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.
انتهج الباحث في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي:
اعتمد الباحث المنهج التحليلي والوصفي في هذه الدراسة :وذلك بدراسة أقوال الفقهاء السابقين ،وذكر أسباب الخالف في
أقوالهم ،وذكر العالقة بين أقوال الفقهاء القدامى وأقوال الفقهاء المعاصرين.
التزم الباحث ضوابط البحث المنهجي عز ًوا وتخريجًا وضبطًا وتحري ًرا.
-1حاول الباحث 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 قول وما
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 الحديث من مصادره األصيلة ،والحكم عليه من خالل أقوال العلماء المتخصصين في هذا الشأن إن لم يكن في
الصحيحين.
 -5توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب ،وتوثيق النصوص من مصادرها األصيلة..
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-6شرح األلفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة في البحث.
-7مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من األدلة واألقوال في المسألة مرجحًا ما أراه راجحًا بالحجة والدليل.

سا :خطة البحث:
ساد ا
تتألف الدراسة من مقدمة ،ومبحثين وخاتمة:
أما المقدمة ،فعرض الباحث فيها :أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والخطة التي اتبعها فيه.
وأما المبحث األول :فيتناول (مفهوم دار اإلسالم في اللغة واالصطالح)
المبحث الثاني :شروط التي يجب توفرها لدار اإلسالم.
الخاتمة وفيها :أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.

المبحث األول:
مفهوم دار اإلسالم في اللغة والصطالح
دار اإلسالم مركب إضافي مكون من كلمتين األولى "دار" والثاني " اإلسالم"
أولا:الدار في اللغة  :الدار:الدال والواو والراء أصل واحد يدل على إحداق الشيء بالشيء يقال :دارت بهم الدوائر أي
صبَ ُحو ْا
الحاالت المكروهة ،و دار يدور دورانًا .والدار اسم جامع للعرصة والبناء والمحلة ،قال تعالى﴿ :فَأ َ َخ َذ ْت ُه ُم ال َّر ْجفَةُ فَأ َ ْ
ِفي دَا ِر ِه ْم َجا ِث ِمينَ ﴾ ()2أي في منازلهم فكل موضع حل به قوم فهو دارهم ،وتسمى البلدة دا ًرا ،وتسمى الدنيا دار الفناء
وآلخرة دار القرار ،والجمع ديار ودور ،وأدور ،وديارة ،وأدورة ،وديارات

()3

وفال ابن منظور ":والدار المحل يجمع

البناء والعرصة ،...وقال الراغب" :الدار المنزل اعتبا ًرا بدورانها الذي لها بالحائط" ()4وقد جاء في السنة قوله (« )هَلْ
()5
ُور؟...الحديث»
تَ َر َ
اع أَوْ د ٍ
ك لَنَا َع ِقي ٌل ِم ْن ِربَ ٍ
( )2سورة األعراف ،اآلية.88:
) (3معجم مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،533/6 593-...تحقيق عبدالسالم محمد هارون رئيس قسم الدراسات
النحوية بكلية دار العلوم-سابقًا وعضو المجمع اللغوي دار الفكر 3599ه3989م .لسان العرب  ،693/4القاموس المحيط .595/3
(  )4المفردات في غريب القرآن ،ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى ،563/3 ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي،
الطبعة :األولى  3436 -هـ ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بيروت ،و الموسوعة القرآنية ،إلبراهيم بن إسماعيل األبياري،393/8 ،
الطبعة 3443 :هـ ،مؤسسة سجل العرب ،و التوقيف على مهمات التعاريف ،لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ،325/3 ،الطبعة :األولى3434 ،هـ3994-م ،عالم الكتب  58عبد الخالق ثروت-
القاهرة ،األلفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ،آلمال بنت عبد العزيز العمرون ،648/3 ،تفسير حدائق الروح والريحان في
روابي علوم القرآن ،للشيخ العالمة محمد األمين بن عبد هللا األرمي العلوي الهرري الشافعي ،ج ،596/38/إشراف ومراجعة :الدكتور
هاشم محمد علي بن حسين مهدي ،الطبعة :األولى 3463 ،هـ  6443 -م ،دار طوق النجاة ،بيروت – لبنان ،و روح البيان ،إلسماعيل
حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي  ،المولى أبو الفداء ،59/2 ،دار الفكر – بيروت ،التوقيف على مهمات التعاريف ،للزين
الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ،325/3 ،الطبعة :األولى،
3434هـ3994-م ،عالم الكتب  58عبد الخالق ثروت-القاهرة.
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أما لفظة اإلسالم
ثانيا ا:فاإلسالم في اللغة  :ا ْ
اال ْستِ ْسالَ ُم ،وشرعا:هو إقرار باللسان وعمل باألركان وتصديق بالجنان وهو يزيد
إل ْسالَ ُم لُ َغةًِ :
وينقص.
ثالثاا :تعريف دار اإلسالم في الصطالح.
أما تعريف الصطالحي لدى الفقهاء القدامى والمعاصرين للدار اإلسالم فهي كالتالي:
.1فعند الحنفية :عرفت"بأنها كل موضع كان الظاهر فيه حكم اإلسالم ،فالقوة فيه للمسلمين".

()6

قال السرخسي رحمه

هللا":دار اإلسالم اسم الموضع الذي يكون تحت يد المسلمين ،وعالمة ذلك أن يأمن فيه المسلمون)7(".وهذا يشير إلى أن
البالد التي تكون تحت سيطرة المسلمين تجري فيها أحكام اإلسالم وذلك أن المسلمين ال يجرون هذه األحكام إال إذا ثبت
وتحقق الدولة تحت أيديهم وسلطتهم.

()8

.2وعند المالكية ":البالد التي تقام بها شعائر اإلسالم)9(".ومما ال جدال فيه أن أحكام الشرريعة االسرالمية ال يممكرن تطبيقهرا
أو إجراؤها إذا كانت السلطة تحت غير المسلمين.
.3وعنددد الشددافعية" :كررل محررل قرردر أهلرره فيرره علررى االمتنرراع مررن الحررربيين سرروا ًء قرردروا علررى قتررالهم ودعررائهم ل سررالم أم
ال)10(".وجددداء أي ا دددا فدددي تحفدددة المحتدددا  :هررري "مرررا كانرررت تحرررت اسرررتيالء رئررريس الدولرررة اإلسرررالمية ،وإن لرررم يكرررن فيهرررا
مسلم)11(".وهذا التعريف يشير إلى كرل مرا كانرت تحرت سرلطة المسرلمين حترى ولرو أن أهرل ذمرة أو أمران أو عهرد شراركوهم
فتعتبر تلك البلدة دار اإلسالم.
()12

.4وعند الحنابلة":هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام اإلسالم".

.5وعند الظاهرية":بأنها الردار التري تغلرب عليهرا السرلطة اإلسرالمية وإقامرة األحكرام ترـأتي تبعًرا للسرلطة فمرا دام أن السرلطة
()13

الغالبة هي سلطة اإلسالم أقيمت أحكامه".

(  )5أخرجه النسائي في السنن الكبرى  ،649/4حديث رقم ()4643
) (6المبسوط للشمس الدين السرخسي 334 /34 ،دار المعرفة بيروت لبنان.
) (7شرح السير الكبير.83/5 ،
(  )8ينظر:اختالف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة ،ألستاذ الدكتور عبدالعزيز بن مبروك األحمدي كلية الشريعة –الجامعة اإلسالمية
،338/3الطبعة األولى 3464هـ 6444م.
) (9حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العالمة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير ألبي البركات سيد أحمد الدردير
 ،388 :/6تحقيق محمد عليش دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
) (10الجمل على شرح المنهج من حاشية العالم العالمة الشيخ سليمان لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري  ،648/3دار احياء التراث العربي
بيروت لبنان بدون تاريخ الطبع.
) (11تحفة المحتاج.654/4 ،
) (12أحكام أهل الذمة للشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 833-293م  ،868/3تحقيق أبي يوسف بن أحمد البكري
و أبي أحمد شاكرين توفيق العاروري رمادي للنشر الطبعة األولى 3438ه3998/م.
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.6و قال الشوكاني رحمه هللا " :فإن كانت األوامر والنواهي في الدار ألهل اإلسالم بحيث ال يستطيع من فيها من الكفار
أن يتظاهر بكفره إال لكونه مأذونًا له بذلك من أهل اإلسالم ،فهذه دار إسالم ،وال يضر ظهور الخصال الكفرية بها ،ألنها لم
تظهر بقوة الكفار وال بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن
اإلسالمية ،وإذا كان األمر بالعكس فالدار بالعكس".

()14

وأما عند بعض العلماء المعاصرين.،فهي كالتالي:
.1فقد عرفها عبدالوهاب خالف" :بأنها الدار التي تجري عليها أحكام اإلسالم ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء كانوا
مسلمين أو ذميين.

()15

.2وقال عبد القادر عودة":دار اإلسالم هي البالد التي تظهر فيها أحكام اإلسالم ،أو يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا
فيها أحكام اإلسالم ،فيدخل في دار اإلسالم كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون ،وكل بلد يتسلط عليه المسلمون
ويحكمونه ،ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين.ويدخل في دار اإلسالم كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين،
ما دام فيه سكان مسلمون ،يظهرون أحكام اإلسالم ،أو ال يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام اإلسالم"()16إال أنه لم يسلم
من الرد ألن البالد التي غالبًا تحت سيطرة الكفار من الصعب جدا أن تكون دار اإلسالم ألن المسلمين حتى ولو أن عددهم
كثير فال سلطة لهم وكل شيء تحت يد غير المسلمين وهذا يحصل كثي ًرا في بعض الدول حيث ترى القوة والسلطة
والسيطرة تحت يد أعداء هللا سبحانه وتعالى مع أن غالبية سكان تلك الدول أكثرهم من المسلمين.لذا من الصعب أن نطلق
على تلك الدول دار اإلسالم.
وقال السعدي رحمه هللا "دار اإلسالم هي التي يحكمها المسلمون ،وتجري فيها األحكام اإلسالمية ،ويكون النفوذ فيها
()17

للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفا ًرا.

.3وعرفها أي ا ا األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ،بأنها "الدار التي تطبق فيها أحكام اإلسالم الدينية والسياسية لوجودها
خارج نطاق السيادة اإلسالمية )18(".وأيضًا عرفها أ.د محمد رواس قلعةجي بأنها " البالد التي غلب فيها المسلمون ،وكانوا
فيها آمنين يحكمون بأنظمة اإلسالم".

()19

) (13ينظر :المحلى باآلثار ألبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري المتوفى ،344\35 ،432 :بدون طبعة
وبدون تاريخ دار الفكر بيروت لبنان.
) (14السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار لشيخ اإلسالم محمد بن على الشوكاني 363-3385ه  ،342/4تحقيق محمود إبراهيم زايد
القاهرة 448ه3988-م
) (15السياسة الشرعية أو نظم الدولة اإلسالمية في شئون الدستورية والخارجية والمالية لشيخ عبدالوهاب خالف :ص ،29 :القاهرة3534
المطبعة السلفية ومكتبتها.
( )16التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة /3ص ،683:دار الكاتب العربي بيروت لبنان.
) (17ينظر :الفتاوى السعدية عن المسائل الكويتية للعالمة الشيخ عبدالرحمن ناصر الدين السعدي ،مع بعض علماء الكويتية ،96/3 ،دراسة
وتحقيق د/وليد عبدهللا المنيس ،مركز البحوث والدراسات الكويتية.3465 ،
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.4وجدداء فددي معجددم لغددة الفقهدداء":دار اإلسررالم هرري الرربالد الترري غلررب فيهررا المسررلمون وكررانوا فيهررا آمنررين يحكمررون بأنظمررة
"()20

اإلسالم

.5وجاء أي ا ا في معجم لغة الفقه والفقهاء"دار اإلسالم لفظ اصطالحي يقصد به البالد التي تخضع لحاكم مسلم ،ينفرذ فيهرا
()21

أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويسكنها المسلمون وغير المسلمين"

وقال األستاذ المودودي رحمه هللا "الدولة اإلسالمية عبارة عن الخضوع الكامرل للردين فري شرؤون الحيراة وانتخراب أميرهرا
من قبل الشعب ،وتسيير نظامها بالمشورة ،وال تعرف الفصل برين الردين والردنيا ،وال تنرافر برين السياسرة والردين ،برل يكرون
الرردين هررو الحرراكم وهررو الميررزان لكررل األمررور ،فهرردف الحكومررة اإلسررالمية هررو إقامررة القررانون اإللهرري ونشررر الخيررر وتحقيررق
()22
َدن ا ْل ُمن َكد ِر
ض أَقَا ُموا ال َّ
ص َالةَ َوآتَ ُوا ال َّز َكاةَ َوأَ َمد ُروا ِبدا ْل َم ْع ُر ِ
وف َونَ َه ْدوا ع ِ
العدل" قال هللا تعالى ﴿ :الَّ ِذينَ إِن َّم َّكنَّاهُ ْم ِفي ْاألَ ْر ِ

....اآلية﴾

() 23

وبعد ذكر أو استعراض هذه التعاريف عند الفقهاء القدامى والمعاصرين ،لمفهوم دار االسالم يالحظ أن معظمها يدل على
معنى واحد تقريبًا ،وهو أن دار االسالم هي دار أو دولة يرأسها ويسيطر عليها الحاكم المسلم أو المسلمون ،وتغلب فيها
أحكام الشريعة االسالمية من تحليل الحالل وتحريم الحرام ،حتى ولو كانوا قلة والكفار كثرة تطلق عليها دار االسالم ،ألن
الغلبة والسيادة والسلطة في يدهم وتحت إدارتهم ومراقبتهم .و بالمثال يتضح المقال فإذا أخذنا ألبانيا على سبيل المثال
سيالحظ أن أغلب ومعظم سكانها مسلمون ،ولكن لألسف الشديد الغلبة والسيادة والسلطة تحت سيطرة الكفرة الغششة
الخونة الفسقة .بنا ًء على ذلك ال نستطيع أن نطلق عليها دار إسالم ،إال أننا بناء على ما سبق.
المبحث الثاني:
شروط التي يجب توفرها لدار اإلسالم في الفقه اإلسالمي
يمكننا أن نستخلص من التعاريف السابقة أن دار اإلسالم هي الدار التي تتوفر فيها الشروط اآلتية:
أولا :وجود حكومة تكون السيادة فيها للمسلمين دون غيرهم ،فالدولة ال تكون إسالمية ما لم تكن الحكومة مسلمة عادلة،
علما أن الحكومة اإلسالمية المثالية البد لها أن تتصف بالصفات اآلتية:
) (18أثار الحرب لدكتور وهبة الزحيلى ،دراسة فقهية مقارنة ص.396 :
) (19معجم لغة الفقهاء عربي-إنكليزي-عربي-فرنسي مع كشاف إنكليزي-عربي-إفرنسي بالمسطلحات الواردة في المعجم وضعه :أ.د/محمد
رواس قلعة ص ،386 :الطبعة األولى3432 :ه3992-م دار النفائس للطباعة والنشر والتوريع بيروت لبنان.
( )20القاموس اإلسالمي.564/6 ،
()21معجم لغة الفقهاء عربي-إنكليزي ،لألستاذ الدكتور محمد رواس قلعةجي ،ص ،386:الطبعة األولى 3432هـ3992م ،دار التفائس
بيروت لبنان.
()22المرجع السابق ،ص3:وما بعدها.
) (23سورة الحج ،اآلية.43 :

514

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

.1األمر بالمعروف والنهي عن المنكر" :وهو واجب على كل مسلم ،ومسلمة فضال عن الدولة اإلسالمية التي تقوم
بمراقبة والمحافظة على سياسة الدولة وتنظيمها وقد قال هللا تبارك و تعالىَ ﴿ :و ْلتَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم أُ َّمة يَ ْدعُونَ إِلَى ا ْل َخ ْي ِر َويَأْ ُمرُونَ
وف َويَ ْن َه ْونَ ع َِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوأُولَ ِئ َك هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ ﴾ ( )24والنهي عن المنكر ال يصلح إال لمن له علم المعروف والمنكر
ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وأما الجاهل فال يصلح لذلك لكونه قد يأمر بمنكر بدون أن يعلم أنه منكر ،وينهى عن المعروف ،ويغلظ في مواضع اللين
وبالعكس.

()25

.2العدل  :وهو مبدأ أساسي في نظام الحكم اإلسالمي الذي يعتمد على العدالة في جميع األمور وما يتعلق بجميع حقوق
لِل َولَ ْو َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم أَ ِو ا ْل َوالِ َد ْي ِن َواألَ ْق َربِينَ إِن
س ِط ُ
الناس كما قال هللا تعالى ﴿ :يَا أَ ُّي َها الَّ ِذينَ آ َمنُو ْا ُكونُو ْا قَ َّوا ِمينَ بِا ْلقِ ْ
ش َهدَاء ِ ه ِ
يَ ُكنْ َغ ِنيهاا أَ ْو فَقَي ارا فَ ه
الِلُ أَ ْولَى ِب ِه َما فَالَ تَتَّ ِب ُعو ْا ا ْل َه َوى أَن تَ ْع ِدلُو ْا ﴾ ( )26يالحظ هنا أن هللا تعالى هنا أمرنا بأن نحكم ونتصف
بالعدل ،فهو أولى وأحسن وأفضل ألن هللا تبارك وتعالى عمم األمر بالقسط والعدل فيما بين الناس ،وذلك ألهميته ولكونه
قوام أمور االجتماع ،وحفظ النظام ال يتحقق وال يكون إال به.
.3المساواة :فقد حرص اإلسالم وأكد على إقامة المساواة بين المسلمين في معظم األمور ،وأنهم متساوون أمام القانون
وفي سائر الحقوق والواجبات ،فليس هناك فرق بين غني وفقير وسيد ومولى وأبيض وأسود وعربي وأعجمي إال بالتقوى،
هللا أَ ْتقَا ُك ْم إِنَّ
اس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ
كما قال تعالى ﴿ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
شعُو ابا َوقَبَا ِئ َل ِلتَ َعا َرفُوا إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد َّ ِ
َّ
هللاَ َعلِي ٌم َخ ِبي ٌر ﴾ ( )27ففي هذه اآلية الكريمة بيان واضح على أن الناس متساوون وكلهم من أب واحد وأم واحدة ،فال فضل
بين شخص وآخر إال بالتقوى هللا عز وجل()28والرسول هللا ( )دائما يكرر هذا المعنى في كثير من أقواله« :النَّاسُ َس َوا ٌء
ضلُونَ ِب ْال َعا ِفيَ ِة» ( )29وهذا الحديث يشير إلى أن الناس كلهم ينتمون لرجل واحد ولذلك أكد بأنهم
َان ْال ُم ْش ِطَ ،وإِنَّ َما يَتَفَا َ
َكأ َ ْسن ِ
متساوون ويشبههم في تساويهم بأسنان المشط الواحد ،ومما ال نزاع فيه لم يعرف أن سنّا من مشط فضلت سنة
()30

األخرى.

) (24سورة آل عمران اآلية.344 :
) (25ينظر :البحر المحيط.689/6 ،
) (26سورة النساء ،اآلية.353 :
) (27سورة الحجرات ،اآلية.35 :
)  (28ينظر :تفسير المراغي.343/62 ،
( )29أخرجه األصبهاني في كتاب األمثال ،في الحديث النبوي ،ألبي محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأبِي
الشيخ األصبهاني ،645/ ،تحقيق :الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ،الطبعة :الثانية3988 - 3448 ،م : ،الدار السلفية  -بومباي – الهند،
وينظر أيضًا :مسند الشهاب.
المؤلف :أبو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري ،343/3 ،تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي،
الطبعة :الثانية ،3982 – 3448 ،مؤسسة الرسالة – بيروت لبنان.
()30ينظر :التشريع الجنائ اإلسالمي.62/3 ،
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.4الحفاظ على وحدة األمة اإلسالمية :من األمور األساسية التي تجب على الحكومة إلسالمية أو الدولة اإلسالمية الحفاظ
هللا َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم
هللا َج ِمي اعا َولَ تَفَ َّرقُو ْا َو ْاذ ُك ُرو ْا نِ ْع َمةَ ه ِ
َص ُمو ْا ِب َح ْب ِل ه ِ
على وحدة األمة وتحقيق سعادتها ،قال تعالىَ ﴿ :وا ْعت ِ
شفَا ُح ْف َر ٍة ِّمنَ النَّا ِر فَأَنقَ َذ ُكم ِّم ْن َها َك َذ ِل َك يُبَيِّنُ ه
هللاُ لَ ُك ْم آيَا ِت ِه لَ َعلَّ ُك ْم
صبَ ْحتُم ِب ِن ْع َم ِت ِه إِ ْخ َواناا َو ُكنتُ ْم َعلَ َى َ
أَ ْعدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو ِب ُك ْم فَأ َ ْ
تَ ْهتَدُونَ ﴾ ()31قال ناصر السعدي رحمه هللا":ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو االجتماع واالعتصام بدين هللا،
وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين ،فإن في اجتماع المسلمين على دينهم ،وائتالف قلوبهم يصلح دينهم
وتصلح دنياهم وباالجتماع يتمكنون من كل أمر من األمور ،ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على االئتالف ما ال
يمكن عدها"

()32

.5الشورى :هي من جملة ما ش رعه اإلسالم كأصل ثابت ومبدأ أساس في نظام الحكم ،يستفاد منها استخراج آراء أصحاب
الفكر والبصيرة في شؤون الحكومة .ولم يحدد اإلسالم شكل الشورى ،و ٕانما تركت تفاصيلها على وفق مقتضيات العصر ،
فقد جاءت الشريعة اإلسالمية مقررة لمبدأ الشورى وعلى الرغم من اختالف الفقهاء حول آليات تنفيذ هذا المبدأ من ناحية
االختيار أو الوجوب واإللزام ،لكنهم ُمجْ ِمعُون على ضرورة تَ َح ُّققها بين المسلمين)(33كما في قوله تعالىَ ﴿ :والَّ ِذينَ
هللا ِلنتَ
ا ْ
ست ََجابُوا لِ َربِّ ِه ْم َوأَقَا ُموا ال َّ
صالةَ َوأَ ْم ُرهُ ْم شُو َرى بَ ْينَ ُه ْم َو ِم َّما َرزَ ْقنَاهُ ْم يُ ْن ِفقُونَ ﴾ ( )34وقوله تعالى ﴿ :فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِّمنَ ه ِ
لَ ُه ْم َولَ ْو ُكنتَ فَ ه
ستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَا ِو ْرهُ ْم ِفي األَ ْم ِر فَِِ َذا َع َز ْمتَ فَتَ َو َّك ْل َعلَى
ب لَنفَ ُّ و ْا ِمنْ َح ْو ِلكَ فَاعْفُ َع ْن ُه ْم َوا ْ
ظاا َغ ِليظَ ا ْلقَ ْل ِ
هللا إِنَّ ه
هللاَ يُ ِح ُّب ا ْل ُمت ََو ِّكلِينَ ﴾ ( )35ففي هاتين اآليتين الكريمتين داللة كافية على أهمية الشورى بين الحاكم والمحكوم أو
هِ
الرئيس والمرؤوس فنفهم منهما عدم جواز االنفراد الشخص برأي حتى يتشاور مع الناس أو بطريقة آخرى ال ينفردون
برأي حتى يتشاوروا فيما بينهم ويجتمعوا عليه)36(.وعليه فقد اتخذ المسلمون الشورى أصالً وقاعدة من أصول الحكم
وقواعده ،وعليها قام ترشيح العدول من المسلمين لمن يرونه أهالً للقوَّة واإلمامة لتولِّي أمرهم وشؤونهم ومما يؤكد ذلك ما
هللا ( )فَأ َ ْست َْخلِفُ َ ،ولَ ِك ْن إِ ْن ي ُِر ُد َّ
اس
وري عن علي ب ِْن أَ ِبي طَالِ ٍ
ب  أَ َال تَ ْست َْخلِفُ َعلَ ْينَا؟ قَا َلَ « :ما ا ْست َْخلَفَ َرسُو ُل َّ ِ
هللاُ ِبالنَّ ِ
َخ ْي ًرا ،فَ َسيَجْ َم َعهُ ْم بَ ْع ِدي َعلَى خَ ي ِْر ِه ْمَ ،ك َما َج َم َعهُ ْم بَ ْع َد نَبِيِّ ِه ْم َعلَى َخي ِْر ِه ْم»( )37ومن أبرز األمثلة التي تُدلل على رُقي مبدأ
) (31سورة آل عمران ،اآلية.345 :
) (32تفسير السعدي.343/3 ،
)(33ينظر:تفسير القرطبي ،629/3 ،وابن كثير ،395/8 ،بدائع الصنائع ،663/3 ،الذخيرة للقرافي ،68/34 ،واألم للشافعي،344/8 ،
وشرح الكبير البن قدامة ،559/9 ،ويراجع أيضا :الموقع الشورى –في اإلسالم-مفهومها وأهميتهاwww.islamstory.com/ar/ ،
) (34سورة الشورى ،اآلية.58 :
) (35سورة آل عمران ،اآلية.339 :
)  (36ينظر :تفسير القاسمي.683/8 ،
()37أخرجه حاكم في المستدرك ،باب ،أما حديث ضمرة وأبو طلحة ،حديث رقم  ،85/5 ،4428وقال صحيح ،والبزار في مسنده باب
أبواليقظان ،عن أبي وائل ،عن حذيفة حديث رقم  .699/8 ،6893وقال الذهبي في تلخيصه هذا حديث صحيح اإلسناد ،ولم يخرجاه "
.4428
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الشورى وتفوقه على غيره من اآلليات والوسائل المستحدثة في تولية الحاكم ،ما لمسناه في واقع الخلفاء الراشدين ،فعندما
طُعن عمر بن الخطاب وقارب األجل ،سأله الصحابة أن يترك عهدًا لمن سيخلفه فرفض ،بيد أنه جعل البيعة في ستة من
صحابة رسول هللا  ،وهم الذين أجمعت األمة على صالحهم وااللتفاف حولهم ،ومن ثَ َّم قرَّر عمر أن يوقظ أمر الشورى بين
المسلمين ،فقال" :عليكم هؤالء الرهط الذين قال رسول هللا  :إنهم من أهل الجنة .سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم؛
علي وعثمان ابنا عبد مناف ،وعبد الرحمن وسعد خاال رسول هللا  ،والزبير بن العوام حواريُّ
ولست مدخله؛ ولكن الستَّةٌّ :
رسول هللا وابن عمته ،وطلحة الخير بن عبيد هللا ؛ فليختاروا منهم رجالً؛ فإذا َولَّوا واليًا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه ،إن
()38

ائتَ َمن أحدًا منكم فليؤ ِّد إليه أمانته...

ثانيا :وجود حاكم شرعي هناك شروط ل بد من توفرها للحاكم حتى تكون أرضه أرض إسالم وأهم هذه الشروط ما يلي:
 .1اإلسالم:
ال بد أن يكون مسل ًما ،وهذا مما ال يمكن إهماله بحال من األحوال ،ألن الخالفة ال تصح لكافر مطلقًا ،ألنه ال تجب طاعته،
وذلك لقوله تعالىَ ﴿ :ولَن يَ ْج َع َل ه
س ِبيالا ﴾ ()39والحكم هو أقوى سبيل للحاكم على المحكوم،
هللاُ ِل ْل َكا ِف ِرينَ َعلَى ا ْل ُمؤْ ِم ِنينَ َ
والتعبير بلن المفيدة للتأبيد تدل داللة قاطعة على نهي الجازم عن أن يتولى الكافر أي حكم مطلقًا على المسلمين سواء أكان
()40

الخالفة أم دونها

قال ابن كثير رحمه هللا":أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيالء استئصال بالكلية وإن حصل لهم ظفر

في بعض األحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين"()41وأيضا فإن الخليفة هو ول ّي األمر ،كما شرّ ط المولى تبارك
وتعالى حيث يقول ﴿ :يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُو ْا أَ ِطيعُو ْا ه
سو َل َوأُ ْولِي األَ ْم ِر ِمن ُك ْم ﴾ ()42وقولهَ ﴿ :وإِ َذا َجاءهُ ْم أَ ْم ٌر ِّمنَ
هللاَ َوأَ ِطيعُو ْا ال َّر ُ
ول َوإِلَى أُ ْو ِلي األَ ْم ِر ِم ْن ُه ْم ﴾ ()43وكل من تتبع القرآن يلحظ أنه لم ترد في
ف أَ َذاعُو ْا ِب ِه َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى ال َّر ُ
األَ ْم ِن أَ ِو ا ْل َخ ْو ِ
س ِ
()44

القرآن كلمة (أولي األمر)إال مقرونة بأن يكونوا من المسلمين فدل ذلك أنه يجب أن يكون الخليفة مسل ًما.
 .2الرجولة:

أجمع علماء المسلمين قدي ًما وحديثًا على اشتراط كون الحاكم أو الرئيس رجال ،ألن أعباء الحكومة ورئاسة الدولة ليس
هينًا ،بل هو مسئوولية شاقة يعجز كثير من الرجال فضال عن النساء عن النهوض بها وتلبية مطالبها ،وذلك لقوله ()

()38تاريخ الطبري ،تاريخ الرسل والملوك.668/4 ،
) (39سورة النساء ،اآلية.343 :
( )40ينظر:نظام الحكم في اإلسالم لتقي الدين النبهاني ،ص ،34:الطبعة األولى 3586هـ ،3935والطبعة السادسة (معتمدة)3466هـ6446م
من منشورات حزب التحرير.
) (41تفسير ابن كثير.582/6 ،
()42سورة النساء ،اآلية.39:
()43سورة النساء ،اآلية.85:
( )44ينظر:نظام الحكم في االسالم ،ص.33:
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«لَ ْن يُ ْفلِ َح قَوْ ٌم َولَّوْ ا أَ ْم َرهُ ُم ا ْم َرأَةً».

()45

ففي هذا الحديث الشريف إخبار بنفي الفالح في المستقبل عن أهل فارس على سبيل

التأكيد ،وفيه داللة أيضًا على عدم صالح المرأة أن تكون إما ًما ،أو قاضيًا ،وذلك من كونهما محتاجان دائ ًما إلى الخروج
ودين والقضاء أو اإلمامة من كمال الواليات فال يصلح
عقل
ومخالطة الناس ،وهي عورة ال تصلح لذلك ولكونها ناقصة ٍ
ٍ
()46

لها وإنما يصلح للرجل الكامل العقل والدين.

قال في الدر المختار" :اشترط كونه مسلماً ،حراً ،ذكراً ،عاقالً ،بالغاً ،قادراً ،قرشياً ،ال هاشمياً ،علوياً .)47("...وقال في رد
المحتار" :شروط اإلمامة :أن يكون عدالً ،بالغاً ،أميناً ،ورعاً ،ذكراً ،موثوقا ً به في الدماء والفروج واألموال ،زاهداً،
متواضعاًُ ،مسايسا ً في موضع السياسة"()48وأما فقهاء المالكية فهم في هذه المسألة كالحنفية يشترطون فيمن يتولى الوالية
العامة أن يكون ذكراً .قال في منح الجليل شر ح مختصر خليل" :فيشترط فيه (أي اإلمام األعظم) العدالة ،والذكورة،
والفطنة ،والعلم"...

()49

وأما الشافعية فقد اشترطوا فيمن يتولى الخالفة العامة شروطاً ،وقال النووي في المنهاج" :شرط

اإلمام :كونه مسلماً ،مكلفاً ،حراً ،ذكراً ،قرشياً ،عدالً ،مجتهداً ،شجاعاً ،ذا رأي وسمع وبصر ونطق"(.)50وهكذا الحنابلة
قال ابن قدامة المقدسي" :وال تصلح (أي المرأة) ل مامة العظمى ،وال لتولية البلدان"(،)51

)(45أخرجه البخاري في باب كتاب النبي حديث رقم  ،8/2 ،4463وباب الفتنة التي تموج كموج البحر حديث  ،33/9 ،8499والبغوي
في شرح السنة ،باب عقد البيعة واالستخالف  ،88/34والبيهقي في السنن الكبرى ،باب ال يأتم رجل بامرأة ،حديث رقم ،368/5 ،3368
وباب ال يوالى الوالى امرأة ،وال فاسقا ،حديث رقم  ،643/34 ،64526والنسائي في باب النهي عن استعمال النساء في الحكم ،حديث رقم
 ،668/8 ،3588وفي سننه الكبرى باب ترك استعمال النساء على الحكم حديث رقم ( .668/8 ،3944قال لن يفلح قوم ولوا) بالتشديد ؛ أي
فوضوا (أمرهم) ؛ أي أمر ملكهم (امرأة) في شرح السنة ؛ ال تصلح المرأة أن تكون إماما ،وال قاضيا ؛ ألنهما محتاجان إلى الخروج للقيام
بأمور المسلمين ،والمرأة عورة ال تصلح لذلك ،وألن المرأة ناقصة ؛ والقضاء من كمال الواليات ؛ فال يصلح لها إال الكامل من الرجال .فيه
دليل على أن المرأة ليست من أهل الواليات وال يحل لقوم توليتها ألن تجنب األمر الموجب لعدم الفالح واجب .قال في الفتح :وقد اتفقوا
على اشتراط الذكورة في القاضي إال عن الحنفية ،واستثنوا الحدود ،وأطلق ابن جرير ويؤيد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى الرأي،
ورأي المرأة ناقص وال كمال سيما في محافل الرجال :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحلعلي بن (سلطان) محمد ،أبو الحسن نور الدين
المال الهروي القاري ،6442 /2،الطبعة :األولى3466 ،هـ 6446 -م ،الناشر :دار الفكر ،بيروت – لبنان ،نيل األوطار لمحمد بن علي بن
محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني تحقيق :عصام الدين الصبابطي،544 /8 ،الطبعة :األولى3435 ،هـ 3995 -م ،الطبعة :األولى،
3466هـ 6446 -م ،الناشر :دار الحديث ،مصر.
)  (46ينظر :شرح المشكاة للطيبي.6384/8 ،
( )47الدر المختار وحاشية ابن عابدين.348/3 ،
()48المرجع السابق.424/2 ،
()49منح الجليل شرح مختصر خليل.625/8 ،
( )50منهاج الطالبين.696/3 ،
( )51المغنى.52/34 ،
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وقال المرداوي" :ويعتبر كونه قرشياً ،حراً ،ذكراً ،عدالً ،عالماً ،كافياً ،ابتدا ًء ودواماً"(.)52وعدم تولي المرأة الوالية العامة
(الخالفة) هو ما ذكره ابن حزم أيضا ً في المحلّى حيث قال" :وال يجوز األمر لغير بالغ وال مجنون وال امرأة"()53وقد ذكر
حافظ محمد أنور ،أقواالً وفتاوى كثيرة لكثير من المعاصرين من علماء األزهر ،والسعودية ،والباكستان ،وبنغالدش،
وشبه القارة الهندية ،وغيرهم من العلماء الذين لم يذكرهم من علماء اليمن ،والخليج ،كلهم حرَّموا على المرأة أن تتولى
الوالية العامة ،بل وساقوا إجماع علماء األمة المتقدمين على ذلك ،)54(.ومن خالل ذلك كله يتبين ويتضح لنا أن فقهاء
المسلمين كلهم أجمعوا على اشتراط الذكورة؛ لصحة تولي منصب الوالية العامة وال نزاع وال جدال في ذلك.
.3أن يكون بال اغا:
وهذا يعني أنه ال يجوز أن يكون غير بالغ أو صبيا ،ولما روى أبو داود عن علي بن أبي طالب أن رسول هللا ( )قال:
المجنون حتى يَعقِ َل» ()55فظاهر هذا الحديث
َّبى حتى يَحتَلِ َم ،وعن
« ُرفِ َع القلم عن ثالث ٍة :عن النَّائم حتى يستيقظَ ،وعن الص ِّ
ِ
الشريف يشير أن من رفع عنه القلم ال يصح أن يتصرف في شؤونه وأموره ألنه غير مكلف شرعًا ،لذا فال يجوز أن يسند
يل ُز ْه َرةُ بْنُ
إليه االمامة.ومما يؤكد على عدم صحة أن يكون خليفة هو ما روى البخاري في صحيحه من حديث أَبي َع ِق ٍ
هللا ( ،)فَقَالَ ْ
ي (َ )و َذهَبَ ْ
ت بِ ِه أُ ُّمهُ َز ْينَبُ بِ ْن ُ
ت :يَا
َامَ ،و َكانَ قَ ْد أَ ْد َر َ
ك النَّبِ َّ
ُول َّ ِ
َم ْعبَ ٍد ،ع َْن َج ِّد ِه َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِْن ِهش ٍ
ت ُح َم ْي ٍد إِلَى َرس ِ

()52االنصاف.534/34 ،
()53المحلى باآلثار.22/3 ،
() 54ينظر:والية المرأة في الفقه االسالمي ،رسالة ماجستير للباحث حافظ أنور ،أشرف عليها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم
السدالن ،الطبعة األولى3464 ،هـ دار بلنسية للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية-الرياض ،ويراجع أيضا:
articles.aspxwww.jameataleman.org/main
( ) 55أخرجه أبو داود في سننه ،باب المجنون يسرق أو يصيب حدا ،حديث رقم(  ،433/2 ،)4445والبيهقي في شعب االيمان ،باب القول
في ايمان المقلد والمرتاب ،حديث رقم .382/3 ،82قال محققه :صحيح لغيره ،الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري -لم يسمع من علي.
وأخرجه البيهقي  623/8من طريق هشيم ،بهذا اإلسناد .وأخرجه النسائي في "الكبرى" ( )8548من طريق يزيد بن زريع ،عن يونس ،به
موقوفا على علي .ورجح النسائي وقفه وكذا الدارقطني في "العلل"  .396/5وسيأتي الحديث برقم ( )932و ( . )3385وسيأتي من طريق
أبي ظبيان عن علي في "المسند" برقم ( )3568وأخرجه أبو داود ( ، )4445والبيهقي  85/5و 539/8و 623/8من طريق خالد= الحذاء،
عن أبي الضحى ،عن علي .وأبو الضحى -وهو مسلم بن صبيح -لم يدرك عليا.
وأخرجه ابن ماجه ( )6446من طريق ابن جريج ،عن القاسم بن يزيد ،عن علي .والقاسم بن يزيد لم يرو عنه غير ابن جريج ،وهو لم
يدرك عليا .وله شاهد من حديث عائشة ،وسيأتي في "المسند"  343-344/2وصححه ابن حبان ( )346وفي الباب عن أبي هريرة وأبي
قتادة وغيرهما .انظر "نصب الراية"  .323-323/4قوله" :رفع القلم عن ثالثة" ،كناية عن عدم كتابة اآلثام عليهم في هذه األحوال.يراجع:
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ،633/6،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل
مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،الطبعة :األولى 3463 ،هـ  6443 -م ،الناشر :مؤسسة الرسالة.
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ص ِغي ٌر» فَ َم َس َح َر ْأ َسهَُ ،و َدعَا لَهُ» ()56وجه الداللة من هذا أن بيعة الصبي الصغير
هللا ،بَايِ ْعهُ ،فَقَا َل النَّبِ ُّي (« )هُ َو َ
َرسُو َل َّ ِ
غير معترف به فدل ذلك على عدم جواز أن يكون خليفة.
.4أن يكون عاقالا:
فال يصح من مجنون لقول رسول هللا (: )لقوله في حديث السابق "رفع القلم عن ثالثة" ومما الخالف فيه أن كل من
رفع عنه القلم فهو غير مكلف لكون العقل مناط التكليف ،لفقده أحد من شروط صحة التصرفات.والخليفة وظيفته األساسي
()57

هو القيام بتصرفات الحكم ،وبتنفيذ التكاليف الشرعية ،فال يصح ذلك من مجنون
.5العدالة:

يجب على الحاكم العدل بين الناس ،ويكون عدال و ٕاعطاء كل ذي حق حقه بالقسط ،لقوله تعالى ﴿ :إِنَّ ه
هللاَ َيأْ ُم ُر ُك ْم أَن تُؤدُّو ْا
هللاَ نِ ِع َّما يَ ِعظُ ُكم بِ ِه إِنَّ ه
س أَن ت َْح ُك ُمو ْا بِا ْل َعد ِْل إِنَّ ه
صي ارا ﴾ ( )58ففي
هللاَ َكانَ َ
س ِمي اعا بَ ِ
األَ َمانَا ِ
ت إِلَى أَ ْهلِ َها َوإِ َذا َح َك ْمتُم بَيْنَ النَّا ِ
هذه اآلية الكريمة أن هللا تبارك وتعالى أمرنا بالعدل فيما بيننا الذي ال يتحقق إال بالرجوع إلى كتاب هللا تعالى وسنة رسوله
ي َعد ٍْل ِّمن ُك ْم ﴾ ( )60فمن هو أعظم
( )بغض النظر من كون اإلنسان مسل ًما أو غير مسل ًما)59(.وقوله تعالىَ ﴿ :وأَ ْ
ش ِهدُوا َذ َو ْ
من الشاهد وهو الخليفة من باب أولى أنه يلزم أن يكون عدالً ،ألنه إذا شرطت العدالة للشاهد فشرطها للخليفة من باب
()61

أولى.

()56أخرجه البخاري ،في باب بيعة الصغير ،حديث رقم  ،89/9 ،8634وأبو داود في سننه ،باب ما جاء في البيعة ،حديث رقم ،6946
 ،355/5والبيهقي في السنن الكبرى ،باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ،حديث رقم 434/9 ،39436
()57ينظر:نظام الحكم في االسالم ،ص .36 :وأبو داود ( ، )6946والحاكم  432/5و ،669/4والبيهقي  89/2و 48/38و ،628/9وابن
األثير في "أسد الغابة"= =  434/5من طريق عبد هللا بن يزيد المقرئ ،بهذا اإلسناد ،ولم تذكر عند أبي داود قصة األضحية ،وجاءت في
رواية الحاكم  669/4مرفوعة من فعل النبي  ،والصواب وقفها .وأخرجه البخاري ( ، )6343والبيهقي في "السنن"  ،89/2وفي
"الدالئل"  665/2من طريق عبد هللا بن وهب ،عن سعيد بن أبي أيوب ،به .ولم تذكر عندهما قصة األضحية ،وذكرت بإثر الحديث زيادة:
عن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد هللا بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام ،فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي هللا عنهم،
فيقوالن له :أشركنا ،فإن النبي  قد دعا لك بالبركة ،فيشركهم ،فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل .وأخرجه يعقوب بن
سفيان في "المعرفة والتاريخ"  643/3من طريق ابن لهيعة ،عن زهرة بن معبد ،به .وزينب بنت حميد :هي بنت حميد بن زهير بن
الحارث بن أسد بن عبد العزى .وقد ثبتت صحبتها بهذا الحديث .قوله" :هو صغير" ،قال السندي :أي :والبيعة عهد والتزام ،فال تكون إال
من أهل االلتزام ،وليس الصغير من أهل االلتزام.يراجع مسند أحمد .385 /69
)  (58سورة النساء ،اآلية.38 :
) (59ينظر :فتح القدير للشوكاني.333/ ،
( )60سورة الطالق ،اآلية.6:
( )61نظام الحكم في االسالم ،ص.35:

520

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

.6أن يكون ح ارا:
وذلك لكون العبد مملوك لسيده فال يملك التصرف بنفسه ،وإذا كان حاله ذلك فمن باب أولى أن ال يمملك التصرف في
()62

شؤون اآلخرين.
.7الكفاية:

وهي قدرة الحاكم على القيام بأعباء منصبه من المسئولية في أمور الدين وسياسة األمة وتدبير مصالحها وشؤونها ،لقول
اعَ ،و ُكلُّ ُك ْم َمسْؤو ٌل ع َْن َر ِعيَّتِ ِه ،فَ ْاألَ ِمي ُر الَّ ِذي َعلَى
رسول هللا ( )فيما رواه ابن عمر« :أَ َّن َرسُو َل َّ ِ
هللا ( )قَا َلُ :كلُّ ُك ْم َر ٍ
اع َعلَى َما ِل
النَّ ِ
اع َعلَى أَ ْه ِ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 ِعيَّ ِت ِه» ( )63قال الخطابي رحمه هللا":معنى الراعي ههنا الحافظ
َسيِّ ِد ِهَ ،وهُ َو َم ْسؤُو ٌل َع ْنهُ ،أَ َال ُكلُّ ُك ْم َر ٍ
المؤتمن على ما يليه يأمرهم بالنصيحة فيما يلونه ويحذرهم أن يخونوا فيما وكل إليهم منه أو يضيعوا وأخبر أنهم مسؤولون
عنه ومؤاخذون به".

()64

.8الشورى:
وهي أمر واجب فعلى حاكم الدولة اإلسالمية أن يستشير أصحاب الرأي وأهل الحل والعقد ،وخاصة في األمور ،التي لم
ست ََجابُوا ِل َربِّ ِه ْم َوأَقَا ُموا
يرد فيه ،نص من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة الثابتة ،قال هللا تبارك و تعالىَ ﴿ :والَّ ِذينَ ا ْ
صالةَ َوأَ ْم ُرهُ ْم شُو َرى بَ ْينَهُ ْم َو ِم َّما َر َز ْقنَاهُ ْم يُ ْنفِقُونَ ﴾ ()65قال ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية الكريمة ":أي ال يبرمون أمرا
ال َّ
حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها كما قال تبارك وتعالى :وشاورهم في األمر فإذا
عزمت فتوكل على هللا اآلية و لهذا كان عليه السالم يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم وهكذا لما حضرت
عمر بن الخطاب  الوفاة حين طعن جعل األمر بعده شورى في ستة نفر وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد

()62المرجع السابق ،نفسه.
) (63أخرجه ابن حبان في صحيحه ،في باب اإلخبار بأن من كان تحت يده أخوه ،حديث رقم  ،4489اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان
لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمعْبدَ ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البُستي  ،546/34تحقيق :شعيب األرنؤوط ،الطبعة:
األولى 3448 ،هـ  3988 -م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،والبيهقي في شعب اإليمان باب في أوصاف األئمة ،حديث رقم ،484/9 ،2983
والبخاري في األدب المفرد ،باب العبد راع ،حديث رقم  ،83/3 ،642وباب الرجل راع في أهله حديث رقم  ،685/3 ،636وباب المرأة
راعية ،حديث رقم  ،85/3 ،634وقال الشيخ األلباني:صحيح ،األدب المفرد لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،الطبعة الثالثة ،3989-3449 ،دار البشائر اإلسالمية-بيروت لبنان.
) (64معالم السنن ،وهو شرح سنن أبي داود ،ألبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي ،6/5 ،الطبعة:
األولى  3533هـ  3956 -م :،المطبعة العلمية – حلب سورية.
) (65سورة الشورى ،اآلية.58 :
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الرحمن بن عوف رضي هللا عنهم أجمعين فاجتمع رأي الصحابة كلهم رضي هللا عنهم على تقديم عثمان عليهم رضي هللا
عنهم"()66وهذا يدل على أهمية الشورى في الراعي والرعية.
.9العلم:
والعلم مهم جدا في شخص الحاكم  ،ويكون عال ًما بقوانين الدولة ومتمكنًا بنصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة  ،ويكون
عارفًا قدر المستطاع ثقافة عصره وخاصة فيما يتعلق بمصالح الشعب وأمور األمة ،قال هللا تعالىَ ﴿ :وقَا َل لَ ُه ْم نَ ِبيُّ ُه ْم إِنَّ
ال قَا َل إِنَّ ه
ه
هللاَ قَ ْد بَ َع َ
ث لَ ُك ْم طَالُوتَ َملِ اكا قَالُ َو ْا أَنَّى يَ ُكونُ لَهُ ا ْل ُم ْل ُك َعلَ ْينَا َونَ ْحنُ أَ َح ُّ
ق بِا ْل ُم ْل ِك ِم ْنهُ َولَ ْم يُؤْ تَ َ
هللاَ
س َعةا ِّمنَ ا ْل َم ِ
هللاُ يُؤْ تِي ُم ْل َكهُ َمن يَشَاء َو ه
س ِم َو ه
اس ٌع َعلِي ٌم ﴾ ( )67أي أن هللا تبارك وتعالى
سطَةا ِفي ا ْل ِع ْل ِم َوا ْل ِج ْ
اصطَفَاهُ َعلَ ْي ُك ْم َو َزا َدهُ بَ ْ
ْ
هللاُ َو ِ
رشحه واختاره مل ًكا على قومه لما فيه من المزايا الذي منها السعة في العلم والمعرفة الذي يكون به التدبير ،شؤون األمة،
()68

ومعرفة مواطن ضعفها وقوتها.
.11النسب:

َان» ( )69فمعنى ذلك أن
ش َما بَ ِق َي ِم ْنهُ ُم ْاثن ِ
ومعنى ذلك أن يكون من قريش لقول رسول هللا (« :)الَ يَ َزا ُل هَ َذا األَ ْم ُر ِفي قُ َر ْي ٍ
مسلمي قريش قدوة لغيرهم من المسلمين وذلك لكونهم هم السابقون األولون في اإليمان والتصديق بالنبي ( )وبالعكس
كافرهم قدوة غيرهم من الكفار لكونهم هم المتقدمون في إنكار النبي ( )ورد دعوته )70(.إال أن هذا مختلف فيه ألنه شرط
زمني ارتبط بما كانت فيه قريش من القوة والمنعة التي تعين الحاكم على أداء واجبه وذلك لورود نصوص وأحاديث
اس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم
معارضة ألنها اعتبرت اإلعمال هي األساس ال األنساب كقوله تعالى ﴿ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
هللا أَ ْتقَا ُك ْم إِنَّ َّ
هللاَ َع ِلي ٌم َخ ِبي ٌر ﴾ ( )71وقوله (« :)ا ْس َمعُوا َوأَ ِطيعُواَ ،وإِ ِن ا ْستُ ْع ِم َل
ُ
ش ُعو ابا َوقَبَا ِئ َل ِلتَ َعا َرفُوا إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد َّ ِ
َعلَ ْي ُك ْم َع ْب ٌد َحبَ ِش ٌّيَ ،كأ َ َّن َر ْأ َسهُ َز ِبيبَةٌ »

()72

()66تفسير ابن كثير.395/8 ،
) (67سورة البقرة ،اآلية.648 :
) (68ينظر :تفسير المراغي.638/6 ،
)(69أخرجه البخاري ،باب مناقب قريش حديث رقم  ،389/4 ،5343وباب األمراء من قريش ،حديث  .26/9 ،8344المراد بهذا الشأن
الدين ،والمعنى أن مسلمي قريش قدوة لغيرهم من المسلمين ألنهم المتقدمون في التصديق ،السابقون باإليمان ،وكافرهم قدوة غيرهم من
الكفار ألنهم أول من رد الدعوة ،وكفر بالرسول ،وأعرض عن اآليات ((شف)) فال يكون حينئذ قوله(( :وكافرهم  ..إلى آخره)) في معرض
المدح.
) (70ينظر :شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن) ،لشرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي،
 ،5854/36تحقيق :د .عبد الحميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة  -الرياض)
) (71سورة الحجرات ،اآلية.35 :
)(72أخرجه البخاري في صحيحه ،باب السمع والطاعة ل مام ،حديث رقم  ،26/9 ،8346والبيهقي في السنن الكبرى ،باب السمع
والطاعة ل مام ومن ينوب عنه حديث رقم .628/8 ،32242
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ففي هذا الحديث داللة على وجوب طاعة ولي األمر في المعروف إال إذا أمر بالمعصية فحينئذ ال يطاع بغض النظر عن
كونه شريفًا أو وضيعًا في المجتمع

()73

وهذا يدلنا على عدم اعتبار النسب فيما يتعلق برئاسة الدولة و لذلك ال يلتفت إليه

اآلن.وعلى ذلك يكون هذا الشرط شرط أفضلية ،ال شرط انعقاد ،ولما ثبت أنه ( )أ ّمر رسول هللا ( )بعض الصحابة
مثل عبدهللا بن رواحة ،وزيد بن حارثة ،وأسامة بن زيد وجميعهم من غير قريش ،فيكون الرسول قد أ ّمر غير قريش.وهذا
()74

يدل على أن الخالفة غير محصور في قريش وإنما ألهل العلم والفضل

وفي الختام أكرر قولي وأؤكده بأن ظهور شعائر اإلسالم في الدولة  ،كأن يوجد الجماعة في المساجد في معظم األماكن،
واألذان ،والحجاب الشرعي من غير مضايقة من الحاكم ،إذا تم وجود ذلك فقد تحقق شروط الدار اإلسالمية.
الحمد لِل 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:

أولا :النتائج :ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية:

.1

أن دار اإل سالم هي دار أو دولة يرأسها ويسيطر عليها الحاكم المسلم أو المسلمون ،وتغلب فيها أحكام الشريعة اإلسالمية
من تحليل الحالل وتحريم الحرام ،حتى ولو كانوا قلة والكفار كثرة تطلق عليها دار االسالم ،ألن الغلبة والسيادة والسلطة
في يدهم وتحت إدارتهم ومراقبتهم.

.2

أن ظهور شعائر اإلسالم في الدولة ،كأن يوجد الجماعة في المساجد في معظم األماكن ،واآلذان ،والحجاب الشرعي من
غير مضايقة من الحاكم ،إذا تم وجود ذلك فقد تحقق شروط الدار اإلسالمية.

.3
 .4وجود حكومة تكون السيادة فيها للمسلمين دون غيرهم ،فالدولة ال تكون إسالمية ما لم تكن الحكومة مسلمة عادلة.
 .5أن الحكومة اإلسالمية المثالية البد لها أن تتصف بالصفات اآلتية:
أن دار اإلسالم هي الدار التي تتوفر فيها الشروط اآلتية:



األمر بالمعروف والنهي عن المنكر



العدل



المساواة



الحفاظ على وحدة األمة اإلسالمية

) (73شرح رياض الصالحين ،لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين ،283/5 ،الطبعة 3462 :هـ ،دار الوطن للنشر ،الرياض.
( )74ينظر :نظام الحكم في االسالم ،ص.33:

523

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495



الشورى
. 6وجود حاكم شرعي هناك شروط ال بد من توفرها للحاكم حتى تكون أرضه أرض إسالم وأهم هذه الشروط ما يلي:
اإلسالم ،الرجولة ،أن يكون بال ًغا ،أن يكون عاقالً ،العدالة ،أن يكون ح ًرا ،الكفاية ،الشورى ،العلم ،النسب.

ثانياا :أهم التوصيات المقترحة
-1يوصي الباحث نفسه أوالً ،ثم إخوانه 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 (.)
-2ويوصي الباحثين أن يستفيدوا مما كتب األوائل فيما يتعلق بهذا الموضوع لكي يخرجوا منها أحكاما ً جديدة ،ويزيدوا من
ربط هذا الموضوع المتواضع بالمستجدات العصرية.
.3تنشيط البحث العلمي في مجال فقه الخالف ،والعالقات الدولية وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية
كافية شافية في مثل هذه القضايا.
 .4االهتمام بتدريس مادة الفقه المقارن في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية ،من خالل تأصيل ففه الخالف وذلك
لتحقيق إبراز ضوابط الفهم والتعامل مع النصوص ،وخاصة في مثل هذه المسألة الهامة الحساسة.

قائمة أهم المصادر والمراجع البحث:
أول :القرآن الكريم
-1آثار الحرب دراسة فقهية مقارنة ،للدكتور وهبة الزحيلى ،تاريخ النشر  ،6436/43/43الناشر :دار الفكر المعاصر.
-2إحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمعْبدَ ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي،
البُستي ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،الطبعة :األولى 3448 ،هـ  3988 -م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت لبنان.
-3أحكام أهل الذمة ،للشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  ،تحقيق أبي يوسف بن أحمد البكري و
أبي أحمد شاكرين توفيق العاروري رمادي للنشر الطبعة األولى 3438ه3998/م.
-4اختالف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة ،ألستاذ الدكتور عبدالعزيز بن مبروك األحمدي كلية الشريعة –الجامعة
اإلسالمية ،الطبعة األولى 3464هـ 6444م.
-5األدب المفرد ،لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الطبعة الثالثة،
 ،3989-3449دار البشائر اإلسالمية-بيروت لبنان.
 -6ألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ،آلمال بنت عبد العزيز العمرون،تفسير حدائق الروح والريحان في
روابي علوم القرآن ،للشيخ العالمة محمد األمين بن عبد هللا األرمي العلوي الهرري الشافعي ،إشراف ومراجعة :الدكتور
هاشم محمد علي بن حسين مهدي ،الطبعة :األولى 3463 ،هـ  6443 -م ،دار طوق النجاة ،بيروت – لبنان.
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-7األم للشافعي ،أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي
القرشي المكي (المتوفى644 :هـ) ،الطبعة :بدون طبعة ،الناشر :دار المعرفة – بيروت ،سنة النشر3434 :هـ3994/م.
-8أمثال في الحديث النبوي ،ألبي محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأ ِبي الشيخ األصبهاني،
تحقيق :الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ،الطبعة :الثانية3988 - 3448 ،م : ،الدار السلفية  -بومباي – الهند.
-9بحر المحيط في التفسير ،ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي (المتوفى:
843هـ) ،تحقيق :صدقي محمد جميل ،الطبعة 3464 :ه ،الناشر :دار الفكر – بيروت.
-11بدائع الصنائع ،للكاساني  ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد الطبعة :األولى  3466 -هـ ، 45 /5 ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بيروت.
-11تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك ،وصلة تاريخ الطبري ،لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي،
أبو جعفر الطبري (المتوفى534 :هـ)( ،صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي ،المتوفى529 :هـ) ،الطبعة :الثانية -
 3588هـ ،الناشر :دار التراث – بيروت.
-12تحفة المحتا في شرح المنها  ،ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،روجعت وصححت :على عدة نسخ
بمعرفة لجنة من العلماء ،الطبعة :بدون طبعة ،عام النشر 3538 :هـ  3985 -م ،الناشر :المكتبة التجارية الكبرى بمصر
لصاحبها مصطفى محمد.
-13تشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي ،لعبد القادر عودة  ،دار الكاتب العربي بيروت لبنان.
-14تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) ،تحقيق :محمد حسين شمس الدين :،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي
البصري ثم الدمشقي ،الطبعة :األولى  3439 -هـ  ،456الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون –
بيروت لبنان.
-15تفسير المراغي ألحمد بن مصطفى المراغي ،الطبعة :األولى 3523 ،هـ  3942 -م ،من منشورات شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر.
-16تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني
(المتوفى836 :هـ)ـ الطبعة :الطبعة األولى 3439هـ3989 .م ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
-17تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي (المتوفى3582 :هـ)،
تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،الطبعة :األولى 3464هـ  6444-م ،الناشر :مؤسسة الرسالة.
-18جامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ،ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي
شمس الدين القرطبي تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،الطبعة :الثانية3584 ،هـ  3924 -الناشر :دار الكتب
المصرية – القاهرة مصر.
-19جمل على شرح المنهج من حاشية العالم العالمة الشيخ سليمان ،لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري  ،بدون تاريخ
الطبع ،دار احياء التراث العربي بيروت لبنان.
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-21حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،للعالم العالمة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير ألبي
البركات سيد أحمد الدردير  ،تحقيق محمد عليش دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
-21ذخيرة ،ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى284 :هـ)،
الطبعة :األولى 3994 ،م ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي -بيروت لبنان.
-22رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ،لخاتمة المحققين محمد آمين الشهير بابن عابدين دراسة وتحقيق
وتعليق الشيخ عادل أحمدعبدالموجود والشيخ علي محمد معوض طبعة خاصة 3465ه6445-م دار عالم الكتب للطباعة
والنشروالتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية.
-23روح البيان ،إلسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي  ،المولى أبو الفداء ،دار الفكر – بيروت لبنان.
-24سنن أبي داود ،ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس ِِّجسْتاني تحقيق:
ش َعيب األرنؤوط  -م َح َّمد كا ِمل قره بللي الطبعة :األولى 3454 ،هـ  6449 -م الناشر :دار الرسالة العالمية.
-25سنن الكبرى ألعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد المنعم
شلبي ،أشرف عليه :شعيب األرناؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،الطبعة :األولى 3463 ،هـ  6443 -م،
الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت لبنان.
-26سياسة الشرعية أو نظم الدولة اإلسالمية في شئون الدستورية والخارجية والمالية ،للشيخ عبدالوهاب خالف ،
القاهرة 3534المطبعة السلفية ومكتبتها.
-27سيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار ،للشيخ اإلسالم محمد بن على الشوكاني  ،تحقيق محمود إبراهيم زايد
القاهرة 448ه3988-م.
-28شرح السنة ،لمحيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى332 :هـ)،
تحقيق :شعيب األرنؤوط-محمد زهير الشاويش ،الطبعة :الثانية3445 ،هـ 3985 -م ،الناشر :المكتب اإلسالمي  -دمشق،
بيروت لبنان.
-29شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن) ،لشرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي،
تحقيق :د .عبد الحميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة  -الرياض)
-31شرح الكبير ،للشمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى 286 :هـ) ،تحقيق:
الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي  -الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ،الطبعة :األولى 3433 ،هـ  3993 -م ،الناشر:
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،القاهرة  -جمهورية مصر العربية.
-31شرح رياض الصالحين ،لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين ،،الطبعة 3462 :هـ ،دار الوطن للنشر ،الرياض.
-32شرح كتاب السير الكبير ،ل مام محمد بن الحسن الشيباني إمالء اإلمام محمد بن أحمد السرخسي الدكتور كمال
عبدالعظيم العناني  ،تحقيق أبي عبدهللا محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي منشورات محمد علي بيضون ،الطبعة:
األولى 3438 ،هـ  3998 -م ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
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-33الفتاوى السعدية عن المسائل الكويتية ،للعالمة الشيخ عبدالرحمن ناصر الدين السعدي ،مع بعض علماء الكويتية،
دراسة وتحقيق د/وليد عبدهللا المنيس ،مركز البحوث والدراسات الكويتية.3465 ،
-34فتح القدير ،لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني الطبعة :األولى  3434 -ه الناشر :دار ابن كثير ،دار
الكلم الطيب  -دمشق ،بيروت لبنان.
-35كشاف القناع عن متن اإلقناع ،لمنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى الناشر :دار
الكتب العلميةـ ألب ي عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري ،تحقيق :حمدي بن عبد
المجيد السلفي ،الطبعة :الثانية ،3982 – 3448 ،مؤسسة الرسالة – بيروت لبنان.
-36لسان العرب ،لمحمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى الطبعة:
الثالثة  3434 -هـ الناشر :دار صادر – بيروت لبنان.
-37مبسوط ،للشمس الدين السرخسي ،دار المعرفة بيروت لبنان.
-38مجموعة رسائل اإلمام حسن البنا ،طبعة دار الشهاب.
-39محلى باآلثار ،ألبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري  ،بدون طبعة وبدون تاريخ دار
الفكر بيروت لبنان.
-41مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،لعلي بن (سلطان) محمد ،أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري،الطبعة:
األولى3466 ،هـ 6446 -م ،الناشر :دار الفكر ،بيروت لبنان.
-41مستدرك على الصحيحين ،ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى443 :هـ)ـ تحقيق :مصطفى عبد القادر عطاـ الطبعة :األولى3433 ،
– 3994ـ الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت لبنان.
-42مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ،تحقيق :شعيب األرنؤوط
 عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،الطبعة :األولى 3463 ،هـ  6443 -م ،الناشر:مؤسسة الرسالة.
-43مسند الشهاب ،ألبي عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري (المتوفى434 :هـ)،
تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي ،الطبعة :الثانية ،3982- 3448 ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت لبنان.
-44معالم السنن ،وهو شرح سنن أبي داود ،ألبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف
بالخطابي ،الطبعة :األولى  3533هـ  3956 -م :،المطبعة العلمية – حلب سورية.
-45معجم لغة الفقهاء عربي-إنكليزي-عربي-فرنسي مع كشاف إنكليزي-عربي-إفرنسي بالمسطلحات الواردة في المعجم
وضعه:أ.د/محمد رواس قلعة  ،الطبعة األولى3432:ه3992-م دار النفائس للطباعة والنشر والتوريع بيروت لبنان.
-46معجم مقاييس اللغة ،ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ...تحقيق عبدالسالم محمد هارون رئيس قسم الدراسات
النحوية بكلية دار العلوم-سابقًا وعضو المجمع اللغوي دار الفكر 3599ه3989م.
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-47مغني المحتا إلى معرفة معاني ألفاظ المنها  ،للشمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  ،الطبعة:
األولى3433 ،هـ 3994 -م ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
-48مغني لبن قدامة ،ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي
الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي ،الطبعة :بدون طبعة الناشر :مكتبة القاهرة مصر.
-49مفردات في غريب القرآن ،ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى ، ،تحقيق :صفوان عدنان
الداودي ،الطبعة :األولى  3436 -هـ ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بيروت لبنان.
-51منح الجليل شرح مختصر خليل ،لمحمد بن أحمد بن محمد عليش ،أبو عبد هللا المالكي (المتوفى3699 :هـ) ،الطبعة:
بدون طبعة ،الناشر :تاريخ النشر3449 :هـ3989/م ،دار الفكر – بيروت لبنان.
-51منها الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ،ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى282 :هـ)ـ
تحقيق :عوض قاسم أحمد عوض ،الطبعة :األولى3463 ،هـ6443/م ،الناشر :دار الفكر بيروت لبنان.
-52الموسوعة القرآنية ،إلبراهيم بن إسماعيل األبياري ، ،الطبعة 3443 :هـ ،مؤسسة سجل العرب ،و التوقيف على
مهمات التعاريف ،لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي
القاهري ،الطبعة :األولى3434 ،هـ3994-م ،عالم الكتب  58عبد الخالق ثروت-القاهرة مصر.
-53نظام الحكم في السالم ،لتقي الدين النبهاني ،الطبعة األولى 3586هـ ،3935والطبعة السادسة
(معتمدة)3466هـ6446م من منشورات حزب التحرير.
-54نيل األوطار ،لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،الطبعة :األولى،
3435هـ 3995 -م ،الطبعة :األولى3466 ،هـ 6446 -م ،الناشر :دار الحديث ،مصر.
-55ولية المرأة في الفقه السالمي ،رسالة ماجستير للباحث حافظ أنور ،أشرف عليها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن
غانم السدالن ،الطبعة األولى3464 ،هـ دار بلنسية للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية-الرياض.
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