المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار2021-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي
اإلصدار الرابع والعشرون
تأريخ النشر 2021 – 4 - 5 :م
ISSN : 2706-6495

1

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 2021-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

االهداء
إنه لمن دواعي سرورنا وامتياز كبير أن نقدم اإلصدار الرابع والعشرون من المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي لجميع
الباحثين والدكاترة المنشورة بحوثهم في العدد ،كما نوجه كلمة الشكر والتقدير الى لجميع المساهمين والداعمين للمجلة األكاديمية
والمشاركين في انتاج هذا الصرح العلمي و المعرفي .
المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي
منارة البحث العلمي
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تداول النقود االفتراضية المشفرة بين الفقه اإلسالمي والنظام النقدي السعودي
Circulating virtual crypto currency between Islamic jurisprudence and the
Saudi monetary system
إعداد
د /مصطفى سعد جمعة
األستاذ المساعد في قسم الفقه وأصوله ،كلية الشريعة والقانون جامعة حائل ،المملكة العربية السعودية
د /فهد عبد الرحمن المثيب
األستاذ المشارك في قسم الثقافة اإلسالمية ،كلية التربية ،جامعة حائل ،المملكة العربية السعودية
د /خالد محمد حمدي
األستاذ المساعد في قسم الثقافة اإلسالمية ،كلية التربية ،جامعة حائل ،المملكة العربية السعودية
بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي
جامعة حائل المملكة العربية السعودية
المجموعة البحثية رقم ()RG- 191187

ملخص البحث
شكل ظهور العمالت االفتراضية المشفرة مشكلة كبيرة لالقتصاد العالمي وفرض تحدياته الكبيرة عليه؛ إذ أنه
يتخطى األنظمة المعروفة لتداول النقود بل ويتخطى السياسة المالية والتخطيط االقتصادي للدول ،لهذا سارع العلماء
من اقتصاديين وفقهاء شرعيين وقانونيين إلى دراسة هذه الظاهرة والبحث فيها من كافة الجوانب القانونية
واالقتصادية والفقهية ليكون الناس على بصيرة من أمرهم وليضعوا أمام صانع القرار الرأي المدروس الذي يمكنه
من اتخاذ ما يراه مناسبا ،وقد بذلنا جهدنا في هذه الدراسة لجمع أراء فقهاء هذا العصر في حكم هذه النازلة وتكييفها
الشرعي وهل تعتبر ماال أو ال تعتبر ،وهل يجوز اتخاذها عملة لتبادل السلع وتقييم األشياء أم ال؟ كما عرضنا
موقف مؤسسة النقد العربي السعودي من هذه المسألة.
الكلمات المفتاحية :التداول ،النقود ،االفتراضية ،المشفرة ،النظام
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Circulating virtual crypto currency between Islamic jurisprudence and the
Saudi monetary system

Abstract:
The rise of cryptocurrencies has caused a huge problem for the global economy. This
has created major challenges for the economy. It overrides the known systems of
circulating money, and even overrides the fiscal policy and economic planning of
countries.
That is why scholars, economists, jurists and religious scholars rushed to study and
research this phenomenon from all legal, economic and religious aspects, so that the
picture becomes clear to people and to the legislator the scientific opinion that enables
him to take what he deems appropriate. I have made a great effort in this study to collect
the opinions of scholars of this era Regarding the ruling on this new topic, and its legal
adaptation, whether it is considered money or not, and is it permissible to consider it as
a valid currency for exchanging and evaluating commodities, or not? It also presented
the position of the Saudi Arabian Monetary Agency on this issue.

Keywords: Trading, cash, virtual, crypto, system
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مقدمة:
إن من النوازل المستجدة في الجانب المالي واالقتصادي اآلن ما يسمى بالعمالت االفتراضية المشفرة ،والتي
أصبحت واقعا فرض نفسه وتحدياته على االقتصادي العالمي منذ بداية ظهوره في 8002م ،وجعل االقتصاديين
على مستوى العالم يعيدون التفكير مرة بعد أخرى في كيفية مواجهة هذه الظاهرة والتي تحمل تهديدا خطيرا
القتصاديات الدول وتتخطى األنظمة المتعارف عليها في تحويل األموال واستثمارها على مستوى العالم؛ من أجل
هذا سارع العلماء من اقتصاديين وفقهاء شرعيين وقانونيين إلى دراسة هذه الظاهرة والبحث فيها من كافة
الجوانب القانونية واالقتصادية والفقهية ليكون الناس على بصيرة من أمرهم وليضعوا أمام صانع القرار الرأي
المدروس الذي يمكنه من اتخاذ ما يراه مناسبا ،وقد اختلف هؤالء العلماء وتعددت وجهات نظرهم في تكييف هذه
العملة وفي الحكم النهائي عليها ،فمنع البعض منهم هذه العمالت منعا باتا حتى تتعدل أوضاعها ،وأباح البعض
منهم هذه العملة -على ما فيها -ورآها شيئا جديدا مفيدا ،وهذا االختالف طبيعي نظرا لحداثة هذه الظاهرة ،وقد
وقفت المؤسسات المالية الرسمية الدولية منها والعربية منها موقف الرفض والمعارضة لهذه العمالت؛ نظرا
النتهاكها خصوصيات الدول وسياساتها النقدية ،وبدأت بعض المؤسسات المالية العربية وغيرها في تدارس واقع
هذه العمالت وكيفية االستفادة من تقنياتها وتعديل شروطها لتتوافق مع السياسات المالية والنقدية لهذه الدول ولكي
تسهم في بناء االقتصاد ال أن تكون معول هدم له ،لكن في ظني أن هذه الدراسات واألبحاث إلى وقت الدراسة
هذه لم يُبن عليها قرار فعلي ينظم هذه العمالت في قوانين معينة ويتعامل بها.
وقد حاولنا في هذه الدراسة جمع أراء فقهاء هذا العصر في حكم هذه النازلة وتكييفها الشرعي وهل تعتبر ماال أو
ال تعتبر؟ وإذا اعتبرت ماال في نفسها هل يجوز اتخاذها عملة لتبادل السلع وتقييم األشياء أم ال؟
كما أننا أوضحنا موقف مؤسسة النقد العربي السعودي من هذه المسألة.

مشكلة البحث
أدى ظهور العمالت االفتراضية المشفرة التي ال تخضع لرقابة الدول وال لتخطيطها االقتصادي إلى ظهور العديد
من المشكالت الناجمة عن تلك العمالت ،والسؤال الرئيس في هذه الدراسة هو :ما حقيقة هذه العمالت وما حكم
تداولها الشرعي والرسمي لمؤسسة النقد السعودي؟

أهداف البحث
 -1بيان ماهية النقود االفتراضية المشفرة وأنواعها.
 -8بيان التكييف الفقهي للنقود االفتراضية المشفرة.
 -3بيان ما يتعلق بتداول النقود االفتراضية المشفرة في الفقه اإلسالمي
 -4بيان ما يتعلق بتداول النقود االفتراضية المشفرة في النظام النقدي السعودي
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أهمية البحث
تـأتي أهمية هذا البحث من كونه يبحث نازلة من النوازل التي ال يزال الكالم فيها موصوال لم ينقطع بعد ولم
يصدر فيها كالم نهائي من كل من بحثوها من أفراد أو مؤتمرات أو مجامع فقهية ،وحسب كل باحث أن يضع
فيها لبنة بحسب تطور تلك النازلة حتى يكتمل بناؤها وتتضح معالمها ،بإذن هللا تعالى.

منهجية البحث.
اتبعنا في هذا البحث المنهج الوصفي االستقرائي حيث نتتبع ما قيل في تلك النقود ونصفها ونوضح الجوانب
المتعلقة بها ،ثم نستقرأ األحكام الشرعية التي صدرت من الفقهاء حولها ونحاول جمعها واستعراض أدلتها
ومناقشتها ثم استخالص رأي راجح في تلك النازلة.

الدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات التي تكلمت عن هذه النازلة ومنها :
 -1مؤتمر "العمالت االفتراضية في الميزان" الشارقة ،أبريل 8012م ،وهو مؤتمر عقدته كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة بدولة االمارات العربية المتحدة وتناول حوالي  33بحثا حول الجوانب
المختلفة للعمالت االفتراضية من شرعية وقانونية.
 -8النقود الرقمية وأثر التعامل بها في نمط الحياة اإلسالمية ،د /أحمد عيد عبد الحميد ،منشور ضمن بحوث
منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي الرابع  2018م" ،االبتكار والسعادة في نمط الحياة اإلسالمي رؤية استشرافية"
تنظيم دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري ،دبي،
وتناول فيه النقود الرقمية ونشأتها ،وسلطة إصدار النقود في الفقه اإلسالمي ،أثر االلتزام بأحكام النقود في نمط
الحياة اإلسالمي،
 -3العمالت المشفرة والمعماة ،ماهيتها وضوابط التعامل بها ،د .محمد عيادة أيوب الكبيسي
كبير مفتين ،إدارة اإلفتاء ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي ،وقسم الدراسة إلى محورين :المحور
األول :العمالت المشفرة والمعماة ،مفهومها والعالقة بينها.
المحور الثاني :إشكاليات وضوابط التعامل بالعمالت المشفرة والمعماة.
 -4النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية ،د .عبد هللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث،
أستاذ االقتصاد المشارك في جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية ،والدراسة منشورة في المجلة العلمية
لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،العدد 1يناير 2017 ،م
وهي دراسة اقتصادية في المقام األول ذكر فيها أهم اآلثار االقتصادية للنقود االفتراضية.
وهناك العديد من المقاالت الموجودة على االنترنت.
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االختالف بين هذه الدراسة وما سبقها من دراسات.
والذي يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة ما يلي:
* أنها رصدت غالب ما صدر من دراسات شرعية في هذه النازلة سواء كانت من جهات رسمية كدور اإلفتاء أو
دراسات جماعية كالمؤتمرات ،أو أبحاث فردية وصنفت ما انتهت إليه هذه الدراسات من تحليل أو تحريم وأهم
المبررات التي ساقها هؤالء العلماء لتحريم أو تحليل هذه العملة ،وناقشتها وصوال إلى الدليل المؤثر في حرمة
هذه العملة أو حلها.
* أنها رصدت بعض التغييرات التي طرأت على هذه العملة والتي قد ينتج عنها تغيير في الحكم عليها أو -على
األقل -على بعضها ،وذلك مثل العمالت التي أصدرتها بعض دول والتي من شأنها أن تزيل المحاذير التي توجد
في العمالت المشفرة عادة.
* أنها رصدت زيادة هذه العمالت وتنوعها تنوعا كبيرا حتى زادت على الثالثة أالف عملة معلنة ومشهورة،
فضال عن العمالت المغلقة ،مما يدل على أن هذه العمالت أصبح لها واقع قوي فهل يدعو ذلك جل الفقهاء
واالقتصاديين الذين قالوا بتحريم ومنع هذه العملة من إعادة النظر فيها.
* أنها رصدت موقف مؤسسة النقد السعودي العربي من هذه العمالت ومبرراتها لمنع هذه العملة.

خطة البحث.
قسمنا هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس.
فأما المقدمة فذكرنا فيها مشكلة البحث وأسئلته وأهميته ومنهجيته وخطته.
وأما المبحث األول :فعن ماهية النقود االفتراضية المشفرة.
وقسمناه إلى ستة مطالب:
المطلب األول :التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث.
المطلب الثاني :نشأة النقود االفتراضية المشفرة.
المطلب الثالث :أنواع النقود االفتراضية المشفرة.
المطلب الرابع :كيفية الحصول على النقود االفتراضية المشفرة وإنتاجها (التعدين)
المطلب الخامس :خصائص النقود االفتراضية المشفرة.
المطلب السادس :تقنية عمل هذه النقود (البلوكتشين ،أو سلسلة الثقة)
وأما المبحث الثاني :فعن تداول العمالت االفتراضية.
وفيه تمهيد وثالثة مطالب.
التمهيد :في تحرير محل النزاع في حكم النقود االفتراضية المشفرة.
المطلب األول :التكييف الفقهي للنقود االفتراضية المشفرة.
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المطلب الثاني :تداول النقود االفتراضية المشفرة في الفقه اإلسالمي.
المطلب الثالث :موقف مؤسسة النقد العربي السعودي من تداول النقود االفتراضية المشفرة
وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج.
وأما الفهارس فقسمناها إلى:
فهرس المراجع.
وفهرس الموضوعات.

المبحث األول :ماهية النقود االفتراضية المشفرة.
وفيه ستة مطالب:
المطلب األول :التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث.
المطلب الثاني :نشأة النقود االفتراضية المشفرة.
المطلب الثالث :أنواع النقود االفتراضية المشفرة.
المطلب الرابع :كيفية الحصول على النقود االفتراضية المشفرة وإنتاجها (التعدين)
المطلب الخامس :خصائص النقود االفتراضية المشفرة.
المطلب السادس :تقنية عمل هذه النقود (البلوكتشين ،أو سلسلة الثقة)
المطلب األول :التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث
أ) تعريف النقود:
 تعريف النقود لغة :وتطلق على :ما هو خالف النسيئة وعلى الجيد الذي اال زيف ِفي ِه ،وعلى العملة من َّ
الذهاب أاو
ْالفضة اوغايره اما ِم َّما يُتا اعا امل بِ ِه ،وحين يطلق كلمة نقد ينصرف إلى العملة من الذهب ،والفضة ،ويقال لهما:
النقدان (إبراهيم ،بدون سنة نشر ،صفحة )244
 تعريف النقود اصطالحا :هي أي شيء يحظى بالقبول العام بحكم القانون في الوفاء بااللتزامات ويستخدم كوسيط
في التبادل وكوحدة حساب ومخزن للقيم وأداة لتسوية المدفوعات اآلجلة ( األفندي8002 ،م ،صفحة )81
ب -تعريف االفتراضية:
 )1تعريف االفتراض لغة :االفتراض :في اللغة التقدير ،مشتق من :الفرض ،يقال :فرض القاضي النفقة أي قا َّد ارها،
واالفتراضية :مصدر صناعي من افترض افتراضا ،أي قدر تقديرا" ( عمر 8002 ،م ،صفحة )1820
وتطلق كلمة االفتراضية ويراد بها التعبير عن شيء ال توجد له صورة حقيقية في الواقع فقد تكون االفتراضية
في ذهن االنسان وعقله وقد تكون في بيئة غير واقعية كبيئة الحاسوب( .المحيميد1431 ،هـ ،صفحة )1
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ج -تعريف التشفير:


تعريف التشفير لغة :من الفعل شفَّ ار يشفِّر ،تشفي ًرا ،فهو ُمشفِّر ،وشفَّر الرِّ سالةا :كتبها بالرّموز ...وهي :إشارات
ورموز يستعملها طائفة من النّاس كالجيش والمخابرات ونحوهما للتفاهم السِّرِّ ّ
ي فيما بينهم ( عمر 8002 ،م،
صفحة ())1818 ،1811 /8

 تعريف التشفير اصطالحا :تتمثل فكرة نظام التشفير في إخفاء المعلومات السرية بطريقة يصبح من خاللها معناها
غير مفهوم بالنسبة إلى أي شخص غير مصرح له باالطالع عليها ،ويتمثل االستخدامان األكثر شيوعا للتشفير
في تخزين البيانات بأمان في ملف كمبيوتر أو نقلها عبر قناة خاصة( .بيبر،فريد،وآخرون ،8018 ،صفحة )18
د -تعريف النقود االفتراضية المشفرة:
تعرف النقود االفتراضية المشفرة بأنها :عملة رقمية ليس لها كيان مادي ملموس أو وجود فيزيائي منتجة
بواسطة برامج حاسوبية ،ال تخضع للسيطرة أو التحكم فيها من جانب بنك مركزي أو أي إدارة رسمية دولية ،يتم
استخدامها عن طريق اإلنترنت في عمليات الشراء والبيع أو تحويلها إلى عمالت أخرى ،وتلقى قبوال اختياريا
لدى المتعاملين فيها( .الباحوث ،8013 ،صفحة )83
وهذا التعريفات قد تكون عرضة للتغيير والتبديل بالزيادة أو النقص بحسب ما يطرأ عليها من تعديالت ،فالدول
التي بدأت بإنتاج واستخدام العملة االفتراضية المشفرة أصبح يتحكم فيها بنك مركزي وإدارة رسمية من جهة
الدولة .وهكذا كل ما جد جديد في هذه العملة قد يتغير تعريفها تبعا لهذا الجديد.
ه -تعريف التداول.
 )1التعريف اللغوي :جاء اللفظ من (أدال) ال َّش ْيء جعله متداوال و(تداولت) ْاألا ْي ِدي ال َّش ْيء أاخاذته ها ِذه مرّة اوها ِذه مرّ ة.
( مصطفى  ،الزيات  ،و عبد القادر  ،بدون سنة نشر ،صفحة )304/1
)8

تعريف التداول اصطالحا :التداول في المعنى االصطالحي ال يخرج عن المعنى اللغوي إذ تداول النَّقد يعني:
انتقاله من يد إلى يد في البيع وال ِّشراء ( .عمر 8002 ،م ،صفحة )323/1
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تعريف تداول العمالت االفتراضية :هو عبارة عن عملية المضاربة على تحركات أسعار العمالت االفتراضية من
خالل حساب تداول العقود مقابل الفروقات( ،)1أو شراء وبيع العمالت األساسية عبر البورصة.

()2

()8080 ،https://www.ig.com/ar-ae/cryptocurrency-trading
المطلب الثاني :نشأة النقود االفتراضية المشفرة.
نشأة النقود المشفرة :ابتدأ التفكير في العملة االفتراضية عام8003م من قبل مبرمج أطلق على نفسه اسم
(ساتوشي ناكاموتو) يقال إنه يعيش في اليابان ،وذلك بطرح فكرة العملة الرقمية المسماة " :بيتكوين"،
ثم قام في عام 2008م بنشر ورقة بحث بعنوان )البيتكوين :نظام عملة الند للند اإللكترونية) طرح فيها فكرة
استخدام النقود الكترونية وصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني ،يعتمد في التعامالت المالية المباشرة بين مستخدم
وآخر دون وجود وسيط ،في محاولة منه لالستغناء واالبتعاد عن مركزية البنوك ومراقبتها.
وفي عام  2009م قام " ساتوشي" .بإنتاج أول عملة " بيتكوين " بطريقة التعدين ،وتمت أول عملية تحويل
عمالت" بيتكوين " من الند للند بين " ساتوشي " وبين" هال فيني "المبرمج الفعلي لنظام " البيتكوين "وتم نشر
أول سعر تداول بين هذه العملة والدوالر وكان  1بيتكوين يبلغ  0.001دوالر.
بدأ انتشار عملة ال" البيتكوين " في عام  2010م ،حيث تم إنشاء منصة لتبادل البطاقات التجارية ،وسوق
الكتروني لصرف عملة البيتكوين ،وتمت أول عملية شراء سلعة بالبيتكوين قطعة بيتزا مقابل  10آالف بيتكوين،
ومن ثم توالت التعامالت لشراء السلع والخدمات ،أو لتحويل وتخزين األموال وتبادل العمالت عبر العديد من
المواقع اإللكترونية.
توالى إنشاء عمالت أخرى كثيرة ففي عام  ،8011قام “تشارلي لي” المهندس السابق لدى شركة جوجل باختراع
عملة اسمها لتكوين ( ،)LTCوالتي ظهرت كبديل “للبيتكوين.
وفي عام  ،8013ظهرت عملة من أشهر العمالت الرقمية وهي "الريبل) ")Rippleحيث تحتل المرتبة الثالثة
في عالم العمالت الرقمية من حيث السيولة ،وتختلف عملة "الريبل" عن عملة “البيتكوين” ،حيث إن عملة
البيتكوين تستبدل النظام المصرفي التقليدي،
-1تداول العقود مقابل الفروقات هو أحد املشتقات اليت تسمح باملضاربة على حتركات أسعار العمالت االفرتاضية دون احلصول على ملكية
العمالت األساسية حيث ميكن الشراء يف حالة ظن أن قيمة العملة االفرتاضية سوف ترتفع ،أو البيع يف حالة ظن أن قيمة العملة االفرتاضية
سوف تنخفض ويعين هذا احلاجة إىل وضع إيداع صغري-يعرف باهلامش -للحصول على تعرف كامل بالسوق األساسي( .انظر:
)https://www.ig.com/ar-ae/cryptocurrency -2عندما يشرتي أي شخص العمالت االفرتاضية عرب البورصة ،فهو يشرتي العمالت نفسها .وسيحتاج إىل إنشاء حساب بالبورصة ،وطرح
القيمة الكاملة لألصل وذلك لفتح مركز ،ومن مث ختزين الرموز املشفرة للعمالت االفرتاضية يف حمفظته اخلاصة إىل أن تصبح جاهزة للبيع( .انظر:
)https://www.ig.com/ar-ae/cryptocurrency13
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أما الريبل فال تستبدله بل تدعمه )8080 ،https://democraticac.de/( ،ثم توالي إنشاء العمالت المشفرة
والتي بلغت إلى اآلن (3485عملة) حسب إحصاء موقع [Today's ( ]https://coinmarketcap.com/
)8080 ،Cryptocurrency Prices by Market Cap
المطلب الثالث :أنواع النقود االفتراضية المشفرة.
أحدث إصدار عملة البتكوين االفتراضية للمرة األولى في يناير  8002والنجاح الذي حققته -ثورة في عالم
المعامالت المالية عبر اإلنترنت ،وأخذ العديد من مطوري البرامج يطلقون المزيد من العمالت المشفرة القائمة
على نظام ال مركزي ال يحتاج إلى وسيط.
وهنا يطرأ سؤال ما الذي يميز عملة عن عملة أخرى؟
والجواب أن هذه العمالت تختلف في شيئين:
األول :حسب نوعية المجتمع االفتراضي والخدمات التي يقدمها.
الثاني :من حيث السيولة المتوفرة ،وشهرتها وتعامل عدد كبير من الناس بها.
فاألول وهو من حيث المجتمع االفتراضي فتنقسم إلى نوعين عموما:
النوع األول :وهو النقود االفتراضية المفتوحة:
وتعني العملة االفتراضية التي يمكن استبدالها باألموال الحقيقية باستخدام أنظمة التبادل على اإلنترنت أو أجهزة
الصرافات اآللية(  )ATMالمخصصة لتحويل العملة االفتراضية إلى أموال حقيقية ،ومن أمثلتها عملة بيتكوين
 Bitcoinأحد أشهر العمالت الغير مركزية التي تتداول على شبكة اإلنترنت ،وألن العملة االفتراضية المفتوحة
تملك قيمة يمكن تحديدها بالنسبة لألموال الحقيقية ويمكن استبدالها بعملة حقيقية فإنها تعامل كممتلكات أو كأصول
رأسمالية بالنسبة للضرائب في دول مثل الواليات المتحدة األمريكية.
النوع الثاني :وهو النقود االفتراضية المغلقة
وهذه تم إنشاؤها للتعامل ضمن المجتمعات االفتراضية المغلقة ،وهي محدودة فقط للمعامالت في األغراض
االفتراضية ضمن تلك المجتمعات المغلقة فقط ،وهي تسمح بتحويل األموال الحقيقية إلى عملة افتراضية مغلقة
لكنها ال تسمح بالعملية العكسية ،ومن أمثلتها :عمليات الشراء التي تتم داخل األلعاب والتطبيقات والمتاجر
اإللكترونية ،والخدمات واألغراض التي يتم شراؤها ضمن تلك التطبيقات واأللعاب يمكن مبادلتها بخدمات
وأغراض أخرى ضمن نفس التطبيق أو اللعبة.
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ويوجد العديد من المجتمعات االفتراضية المغلقة التي تملك عمالتها االفتراضية الخاصة ومن أبرزها :عملة
 Goldالخاصة بمجتمع لعبة )1( World Of Warcraftوكذلك عملة  Tokensالخاصة بمجتمع Video
Arcade

(.)2

كذلك يملك موقع فيسبوك عملة خاصة به تدعى  )3( Facebook Creditsويمكن الحصول على هذه العملة عبر
الدفع من خالل أساليب عديدة كبطاقة االئتمان وخدمة  PayPalأو عبر الهاتف المحمول ،أو عبر بعض متاجر
التجزئة التي تبيع بطاقات( )Facebook Credits.هذه العملة تمكن المستخدمين من شراء األغراض والميزات
ضمن األلعاب التي يمارسها مستخدمو موقع فيسبوك ،حيث يشتري المستخدم األغراض واألسلحة والشخصيات
السرية في تلك األلعاب مقابل مبلغ معين من رصيده الخاص بـ .Facebook Credits
الفرق بين هذين النوعين ومميزات كل منهما
العمالت المغلقة يوجد لها نظام مركزي يصدر العملة ويحدد القواعد التي تحكم استعمالها ،ويسجل المعامالت
التي تجري بين مستخدميها ويحتفظ بحق سحب العملة من التداول ضمن المجتمع في حال وجود مشكلة ما .أما
العمالت المفتوحة مثل بيتكوين فال تحكمها أي سلطة مركزية.
والثاني وهو من حيث السيولة المتوفرة ،وشهرتها وتعامل عدد كبير من الناس بها فترتب حسب القيمة السوقية
لكل عملة منهما ،وهذا ترتيب بأشهرها في السوق حسب موقع  CoinMarketCap.والمالحظ أن هذا الترتيب
قد يختلف من فترة ألخرى حسب قيمة كل عملية وعمليات التداول التي تتم عليها.
 -1البيتكوين)(Bitcoin
 -8ليتكوين))LTC
أصدرها عام  8011خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تشارلي لي ،والذي عمل فيما سبق مهندسًا لدى
جوجل ،وتقوم ليتكوين على شبكة عالمية للدفع مفتوحة المصدر ،وال تتحكم بها أية سلطة مركزية ،وتستخدم
خوارزمية " "scryptكبروتوكول إلثبات صحة العمل ،ويمكن فك شفرتها باستخدام وحدات المعالجة
المركزية ،وتبلغ القيمة السوقية لها نحو  1.1مليار دوالر.
 -3اإلثريوم :وهي عملة افتراضية ومنصة ال مركزية في الوقت نفسه ،تسمح بإنشاء العقود الذكية ،بطريقة تحاكي
إبرام العقود التقليدية ،لكنها تتطلب شروطا ومتطلبات لتنفيذيها دون الحاجة إلى سلطة أو جهة معينة تتحكم في
عملياتها.
1
تقمص األدوار كثيفة الالعبني على اإلنرتنت ،تنتجها بليزارد إنرتتينمنت منذ عام .4991
 لعبة فيديو من نوع ألعاب ّ -2لعبة أركيد أو لعبة عمالت معدنية هي آلة ترفيه تعمل بقطع النقود املعدنية وعادة ما يتم تثبيتها يف الشركات العامة مثل املطاعم ،وصاالت
األلعاب.
 -3عملة افرتاضية متكن األشخاص من شراء عناصر يف األلعاب أو شراء تطبيقات غري األلعاب على منصة فيسبوك .وكان الدوالر األمريكي
يعادل  41نقاط يف فيسبوك .وهي متاحة بـ  41عملة مبا يف ذلك الدوالر األمريكي واجلنيه اإلسرتليين واليورو والكرونة الدمناركية.
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تم إطالقها بشكل رسمي عام  .8011وقد تعرضت منصتها لعملية اختراق وسرقة نحو  10مليون دوالر في ،8018
وبعد هذا الهجوم تم تقسيم اإلثريوم إلى إثريوم) )ETHوإثريوم كالسيك  )ETC).وتبلغ القيمة السوقية لإلثريوم
 48.12مليار دوالر ،وهي ثاني أعلى عملة رقمية قيمة بعد البتكوين.
 -4زد كاش) )ZECوهي عملة ال مركزية مفتوحة المصدر تم إصدارها في أواخر  ،8018وتوفر المزيد من
الخصوصية ،حيث تُسجل وتنشر كل المعامالت على البلوك شين ،بينما تبقى التفاصيل الخاصة بالمرسل
والمستلم والمبلغ سرية ،تتجاوز قيمتها السوقية  211.4مليون دوالر.
 -1الداش) )Dashوهي نسخة أكثر سرية من بتكوين تم إطالقها في يناير  ،8014وتتيح المزيد من فرص عدم
الكشف عن الهوية ألنها تعمل على شبكة رمزية ال مركزية ،أنشأها وطورها إيفان دوفيلد ،ويمكن تعدينها
باستخدام وحدات المعالجة المركزية ( )CPUأو () ،GPUوقد كان اسمها في األصل دار كوين ،لكن في مارس
 8011تم تغيير اسمها إلى داش ،تبلغ قيمتها السوقية نحو  4.24مليار دوالر.
( -8الريبل) يطلق هذا االسم على منصة (نظام) تسوية الدفعات الذي أطلقته شركة) )Rippleالخاصة في عام
 ،8018ويطلق على العملة التي تستخدم ضمن هذه المنصة عملة (الريبل )( ،) XRPوتستهدف هذه البنوك
والمؤسسات المالية التي يمكنها استخدام هذه المنصة لتسوية المدفوعات فيما بينها ،حيث كان هدف منشئ عملة
(الريبل) هو أن تحل محل شبكة سويفت العالمية كمزود خدمات تراسل مالية آمنة ،وهذه العملة أنها ال تستخدم
تقنية (البلوكتشين) إنما تستخدم آلية خاصة بها تعتمد على مجموعة محددة من الخوادم الموزعة المستخدمة
للتحقق من الحركات ،وبالتالي ال يتم تعدين عملة (الريبل( ( ،)XRPبل تم إنشاء ( )100مليار قطعة عند اطالقها
أول مرة ،وتم وضع ( )11مليار قطعة منها في حساب أمانات بحيث يتم إصدار الوحدات منها بطريقة منظمة يتم
التحكم بها من خالل ما يسمى بالعقود الذكية ( ( )Smart Contractالعمالت المشفرة(Cryptocurrencies ،
) ،8080 ،صفحة )81
 -3المونيرو) )XMRوهي عملة آمنة وسرية ومفتوحة المصدر وغير قابلة للتتبع ،تم إطالقها في أبريل ،8014
وتستخدم هذه العملة لحماية عناوين اإلرسال واالستقبال والمبالغ الموجودة في المعامالت ،وتبلغ القيمة السوقية
لها  8.22مليار دوالر)118328https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/( .
المطلب الرابع :كيفية الحصول على النقود االفتراضية المشفرة وإنتاجها (التعدين)
يتم الحصول على العملة االفتراضية المشفرة بطريقتين:
الطريقة األولى :عن طريق شرائها من آخرين واالحتفاظ بها في محفظة خاصة على أمل بيعها بأعلى من سعرها
مرة أخرى.
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الطريقة الثانية :عن طريق التعدين أو التنقيب ،وهو عملية يقوم فيها المعدن أو المنقب بإنتاج عمالت مشفرة عن
طريق برامج حاسوبية معينة حيث يبدأ البرنامج بمعالجة وحل خوارزميات معقدة (معادالت رياضية) مطروحة
على الشبكة تتوقف صعوبتها على قوة وحجم الحاسب المستخدم ،وبمجرد حل هذه البرمجيات،
يتم إعطاء المستخدم  10وحدة فورا في كل مرة يتم فيها حل الخوارزمية ،يقوم المستخدم بتخزين وحدات العملة
التي حصل عليها في محفظة رقمية خاصة به في القرص الصلب لجهازه ،ويتم إضافة توقيع إلكتروني إلى عملية
التحويل ،للتحقق من العملية من قبل النظام الخاص بها ،وتخزن أيضا بشكل مشفر في الشبكة ،ولكل وحدة من
وحدات هذه العملة مفتاح تشفير خاص بمالكها ،يتغير كلما تم تحويل العملة من مستخدم آلخر ويمكنه من
استخدامها ،ويتم تسجيل هذا التحويل على سجل عام في الشبكة حيث يتم فيه تسجيل كافة التعامالت التي تتم في
هذه الشبكة ،ويحتوي كافة عناوين المحافل وعدد وحدات العملة الموجودة ،وما تم منها وإليها من تحويالت لكافة
مستخدميها وأطلق على هذه العملية لفظ "التعدين" لوجود شبه بين إنتاج المعدن وبينها حيث إن عملية استخراج
المعادن من باطن األرض تحتاج إلى منقبين وأدوات للتنقيب ،كذلك إنتاج العملة االفتراضية( .أبوحسين،8012 ،
صفحة )112
المطلب الخامس :خصائص النقود االفتراضية المشفرة.
للعملة االفتراضية عدة خصائص ومميزات ال تتوفر في غيرها ومنها:
 )1ليس لها وجود فيزيائي فهي عبارة عن بيانات مشفرة في الحواسيب.
 )8ال يشترط في إصدارها أن تكون من مؤسسات رسمية تمثل حكومات معينة بل تصدر من مؤسسات
وشركات خاصة معلومة الهوية أو مجهولتها.
 )3إخفاء هوية المستخدمين :يتيح التعامل بهذه العملة إخفاء هوية المتعامل فال يتطلب إتمام العملية التحقق من
شخصية المتعامل كما ال يتطلب تنفيذ عمليات البيع والشراء اإلفصاح عن بيانات العميل أو ما يخص شخصيته( .
تقرير بعنوان "بيتكوين  )8080 ، BITCOINوهذه الخاصية تسري في كثير من العمالت االفتراضية ولكن في
عمالت أخرى يتطلب إتمام العملية معرفة العميل ،مثل عملة النيو التي تخضع شبكتها حاليًا لسيطرة ُمشددة
بواسطة فريق النيو( )Team NEOالذي يطلب من المستخدمين أن يكون لديهم هوية قابلة للتحقق في الشبكة
()8080 ،https://www.ig.com

.

 )4السرعة والرسوم القليلة :تعتبر السرعة العالية في إنجاز المعامالت بين األفراد من أهم السمات التي تجعل
الناس يقبلون على العمالت المشفرة حيث تتم عملية التبادل بين الطرفين المشتري والبائع عن طريق الند للند
بنقل كود العملة من محفظة الى المحفظة الثانية بدون وجود وسيط وهذا ما يوفر عامل السرعة إضافة إلى قلة
الرسوم أو انعدامها.
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 )1إمكانية التقسيم إلى وحدات أصغر :إمكانية التقسيم هي واحدة من خصائص أي شكل من أشكال المال،
والعمالت المشفرة مثلها مثل أي عملة تقسم أيضا إلى وحدات أصغر فإذا كان اإلنسان يستطيع أخذ جزء من أي
عملة كنصف لاير أو ربع جنيه مثال ،أيضا فإن عملة كالبيتكوين تقسم أيضا إلى وحدات أصغر،
ويمكن شراء جزء من العملة االفتراضية بدالً من شرائها بالكامل دفعة واحدة ،وكل عملة بيتكوين تحتوي 100
مليون ساتوشي)8080 ،https://spectrocoin.com/ar/faqs( .
 )8صعوبة التعقب :توصف العمالت االفتراضية المشفرة بأنها عمالت مجهولة بمعنى صعوبة تعقبها وصعوبة
الوصول إلى البائع والمشتري مما يجعل منها فكرة رائجة لكل الباحثين والمدافعين عن الخصوصية ،ويجعل منها
فرصة سانحة لكل باحث عن التخفي وتحويل األموال دون أن يراقبه أحد ،كتجار المخدرات ،والممنوعات.
 )3التحصين األمني :يقصد بالتحصين األمني الذي تمتاز به العمالت االفتراضية هو أن كل صفقة من الصفقات
التي يكون محلها عملة افتراضية تكون علنية وإذا حاول شخص ما أن يجري عملية احتيالية فإن الحسابات
الرياضية التي تمتاز بها) (blockchainسوف تحددها وتحول دون الوصول إلى التوصّل إلى االحتيال على
تلك العملة( .العثمان ،8012 ،صفحة )800
لكن هذا التحصين ليس مسلما دائما فقد كشفت األحداث إمكانية اختراق بعض المنصات التي يتم تداول العمالت
المشفرة فيها وسرقة بعض محتوياتها ،فقد أعلنت " 27/11/2019 "upbitلتداول العمالت الرقمية سرقة 348
ألف قطعة من عملة "إيثريوم" االفتراضية بقيمة  42مليون دوالر من محفظتها االستثمارية إلى أخرى مجهولة
الهوية )(https://aitnews.com, 2020
المطلب السادس :تقنية عمل هذه النقود (البلوكتشين ،أو سلسلة الثقة)
البلوكتشين :عبارة عن قاعدة بيانات تستخدم آلية التشفير(  (Cryptographyلبناء سجل
دفتري إلكتروني المركزي موزع انتشاريا بشكل تراتبي تاريخي غير قابل للتعديل أو التالعب ،ويمتاز بالشفافية
والسرعة والسهولة في إجراء العمليات ،كما يوفر إمكانية مشاركة األطراف المعنية به في بنائه والتأكد من
صحته والحفاظ عليه بحسب األنظمة والتعليمات ذاتية التشغيل المقننة لالستخدام.
يمتاز(البلوكشين) بعدم مركزية تخزين البيانات ،حيث يكون التخزين فيها توزيعيا في نقاط كثيرة منتشرة على
الشبكة تسمى ( ،)Nodesأما األنظمة الحالية فتخزن بياناتها على أجهزة مركزية مختصة تعرف ب (
( )Serversماهر ،8012 ،صفحة )1
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المبحث الثاني :حكم تداول النقود االفتراضية.
وفيه تمهيد وثالثة مطالب.
التمهيد في تحرير محل النزاع في حكم النقود االفتراضية المشفرة.
المطلب األول :التكييف الفقهي للنقود االفتراضية المشفرة.
المطلب الثاني :الحكم الشرعي لتداول النقود االفتراضية المشفرة
المطلب الثالث :موقف مؤسسة النقد العربي السعودي من النقود االفتراضية المشفرة.

التمهيد في تحرير محل النزاع في حكم تداول النقود االفتراضية المشفرة.
ال يمكن الحكم على النقود االفتراضية كلها بمنزلة واحدة أو إعطائها حكما واحدا من حيث الحل أو الحرمة؛ ألنها
تختلف فيما بينها من عدة حيثيات تجعل الحكم عليها مختلفا وهي في مجملها تنقسم إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة:
القسم األول :باعتبار الجهة المصدرة لها.
وتنقسم إلى نوعين:
النوع األول :عمالت افتراضية تصدرها حكومات وتقوم بتنظيم استخداماتها وتحديد قيمتها وما إلى ذلك وهي
األقل ألن معظم لدول ما زالت ضد هذه الفكرة ،لكن بعض الدل ذات االقتصاديات المتقدمة أعلنت أنها ستصدر
عمالت افتراضية مشفرة تستخدم في كل المعامالت المالية الرسمية ،الحكومية أو الخاصة ومن هذه الدول:
بريطانيا وفنزويال واإلمارات وروسيا واليابان ،والصين ()8012 ،.com3https://www.youm
النوع الثاني :عمالت افتراضية تصدرها جهات خاصة وهي أكثر العمالت ،ومن هذه العمالت (البيتكوين،
الكاش كوين ،االيثيريوم ،وغيرهما).
القسم الثاني :باعتبار معلومية الجهة المصدرة لها:
وهي أيضا على نوعين:
النوع األول :عمالت تصدرها جهات معلومة كالجهات الحكومية ،وبعض البنوك التي اتحدت على قبول عملة
معينة فيما بينها كعملة الريبل.
النوع الثاني :عمالت مجهولة المصدر كالبيتكوين ،رغم شهرتها إال أن الخالف فيمن قام بعملها وهل هو شخص
طبيعي أم جهة معينة غير معلومة ،أو شخص مجهول كل هذا وارد.
القسم الثالث :من حيث عمومية التداول وتنقسم إلى نوعين:
النوع األول :عام التداول يستطيع أي شخص أن يتملكه مثل كثير من العمالت المعروضة على ساحات اإلنترنت
لمن يريد تداولها.
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النوع الثاني :خاص بجهات معينة وال يمكن لألفراد أن يتداولوه مثل عملة (الريبل) فإنها متاحة فقط للبنوك ،أي
ال يمكن لألفراد االستثمار في شبكة الريبل.
القسم الرابع :مشروعية التداول :وينقسم إلى نوعين:
النوع األول :عمالت افتراضية مشفرة متفق على حرمتها مثل العمالت الخاصة بتداول الجنس واإلباحية
والمخدرات.
النوع الثاني :مختلف في حلها وحرمتها وهو باقي العمالت.
وبناء على هذا سيخرج من محل النزاع العمالت الحكومية حيث إنها تصدر بإذن حاكم ،وتحت رقابته.
كما سيخرج من محل النزاع العمالت التي ال تستخدم إال في األمور المحرمة كالعمالت الخاصة بتجارة الجنس
واإلباحية والمخدرات (أبوحسين ،8012 ،الصفحات )180-111
المطلب األول :التكييف الفقهي للعمالت االفتراضية المشفرة.
على أي أساس كيف الفقهاء العمالت االفتراضية المشفرة على أنها نقود؟ وهل لها شبيه في النقود التي كانت
متداولة في العالم اإلسالمي .من ذي قبل؟
تمهيد.
كانت النقود التي يتداولها الناس قديما فيما بينهم هي :الدينار ،والدرهم ،وهما من الذهب والفضة ،وكان الذهب
والفضة هما أساس التعامل النقدي في العالم ،ولما بعث النبي صلى هللا عليه وسلم وصار لإلسالم دولة أقر النبي
صلى هللا عليه وسلم -ذلك ،ولم يغير من واقع األمر شيئا وأنيط بهذا المعدنين–الذهب والفضة -األحكامالشرعية ،وكان بجانب هذين النقدين الغالبين نقد آخر هو الفلوس وكان يضرب من النحاس غالبا ،أو غيره من
المعادن أحيانا كالحديد ،وكانت هذه الفلوس ذات قيمة يجري بها التعامل بين الناس ،في بعض المجتمعات.
فاختلفت آراء الفقهاء في هذه تكييف هذه الفلوس هل تعتبر نقدا كالذهب والفضة أم أنها ليست نقدا وإنما تعامل
كسلعة من السلع؟
وقد اتفق الفقهاء على ثمنية الذهب والفضة وكونهما معيارا مهما لتقيم األشياء واختلفوا في غيرهما كالفلوس هل
تعامل معاملة الذهب والفضة من حيث اعتبار ثمنيتها أم ال؟
وذلك على قولين:
القول األول :ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف (الشيباني ،صفحة ( ) )13 /1من الحنفية ،وهو المذهب عند المالكية
(الدسوقي  ،بدون ،صفحة  )411/1والشافعية (الشافعي ،1220 ،صفحة  )11/3والحنابلة في رواية (البهوتي ،
 ،1223صفحة  )88/8إلى أن الثمنية معتبرة في الذهب والفضة بأصل الخلقة وأن الفلوس عرض ال ثمنية فيها

20

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

وال تلحق بالنقود الذهبية والفضية ،ويترتب على ذلك أنه ال تجب في الفلوس الزكاة إال إذا أع َّدت للتجارة ،وال
يجري فيها الربا.
القول الثاني :ذهب محمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد للفتوى في المذهب( ،الكاساني ،1228 ،صفحة
 )121/1والمالكية في قول( ،القرافي  ،1224 ،صفحة  )31/8وأحمد في رواية( ،ابن مفلح 8003 ،م  ،صفحة
 )123/8وهو ما ذهب إليه ابن تيمية (ابن تيمية ،1221 ،صفحة )482/82وابن القيم (ابن قيم الجوزية،1221 ،
صفحة  )101/8إلى أن الفلوس الرائجة تعطى صفة الثمنية ،وتلحق بالنقود الذهبية والفضية ،ويترتب على ذلك
أنه يجب فيها الزكاة لمن ملك نصابا ،وأنه يجري فيها الربا فال يجوز بيعها نسيئة وال بيعها بجنسها متفاضلة.
األدلة.
أدلة أصحاب القول األول.
استدل أصحاب القول األول القائلون بأنه ال ثمنية في غير الذهب والفضة بما يأتي:
أوال :إن علة كون الثمنية منحصرة في الذهب والفضة كونهما جنس األثمان غالبا ،وهذه علة قاصرة عليهما ال
تتعداهما؛ إذ ال توجد في غيرهما ،والفلوس ليست أثمانا خلقة فهي تعتبر كالعروض.
والدليل عليه أنه ال يجوز أن يكون تحريم الربا لمعنى يتعداهما إلى غيرهما من األموال ،ألنه لو كان لمعنى
يتعداهما إلى غيرهما لم يجز إسالمهما فيما سواهما من األموال ،ألن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا ال
يجوز إسالم أحدهما في اآلخر ،كالذهب والفضة والحنطة والشعير فلما جاز إسالم الذهب والفضة في الموزونات
والمكيالت وغيرهما من األموال ،دل على أن العلة فيهما لمعنى ال يتعداهما ،وهو أنه من جنس األثمان( .النووي
م1223 ،.م ،صفحة )338/2
ثانيا :الثمنية في الفلوس طارئة وليست أصال وبالتالي ال يعلل بها.
ثالثا :ال يوجد نص أو إجماع على جريان الثمنية في الفلوس( .البهوتي  ،1223 ،صفحة )81/8
أدلة أصحاب القول الثاني.
استدل أصحاب القول الثاني القائلين بأن الفلوس يجري فيها الثمنية بما يأتي:
أوال :إن علة الثمنية في الذهب والفضة ليست علة قاصرة بحيث ال يجوز تعديها إلى غيرهما بل هي علة متعدية
بمعنى أن العلة هي مطلق الثمنية فكل ما اصطلح الناس على كونه ثمنا صح جعله ثمنا ،قال اإلمام مالك) :لو أن
نظرة" (اإلمام مالك،
الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها س ّكة وعين ،لكرهتها أن تباع بالذهب والورق ِ
 ،1224صفحة .)1/3
ونقل البالذري عن عمر بن الخطاب -رضي هللا عنه  -قال " :هممت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل ،فقيل له:
إ ًذا ال بعير فأمسك" (البالذري  1222 ،م ،صفحة )418
ثانيا :إن وصف الفلوس ثمنا تعليل بوصف مناسب يتوصل بها إلى معرفة مقادير األموال ،وال يقصد االنتفاع
بعينها" (ابن تيمية)1221 ،
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ثالثا :إن حصر الثمنية في الذهب والفضة واعتبار الفلوس عروضا ال يجري فيها الربا وال تجب فيها الزكاة
يوجب عموم الضرر ،وحصول الظلم فيباع الفلس بالفلسين ،ولو جعلت ثمنًا واحدا ال يزداد وال ينقص بل تقوم
به األشياء وال تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس" (ابن قيم الجوزية)1221 ،
الترجيح
القول الراجح هو القول الثاني القائل بأن الفلوس تجري فيها الثمينة وهو ما عول عليه العلماء في العصر الحاضر
في ثمنية األوراق النقدية ،حيث قاسوا األوراق النقدية على الفلوس في الثمنية بجامع أن كال منهما نقد رائج
ومعتبر عند الناس ،ويتم به قبول تبادل السلع والخدمات وهذا ما مشى عليه العالم اآلن حيث إن النقود الورقية
مال معتبر عند العالم أجمع.
وبناء على الرأي المختار فإن العمالت االفتراضية المشفرة تكيف على أنها نقد ولكن هل يجوز التعامل بهذا
النقد نظرا لما يكتنفه من مخاطر عالية؟
اختلف المعاصرون في ذلك على قولين وهذا ما سنناقشه في المطلب اآلتي بإذن هللا تعالى.
المطلب الثاني :الحكم الشرعي لتداول هذه العمالت.
اختلف العلماء المعاصرون في حكم التعامل بهذه العمالت على قولين اثنين إجماال؛ هما المنع والجواز ،ويدخل
في المنع من قال بالحرمة؛ ألن بعض الباحثين تورع عن إطالق لفظ "التحريم" واستعمل بدال منه لفظ "المنع"
وإن كان األدلة التي استدل بها الفريقان واحدة والنتيجة واحدة وهي عدم جواز تداول هذه العمالت.
القول األول :المنع من تداول هذه العملة وتحريمها.
فقد ذهب إلى التحريم دار اإلفتاء المصرية (دار االفتاء المصرية )8012 ،ودار اإلفتاء الفلسطينية (الفليسطينية،
 )8013والهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات (االمارات )8012 ،.ومن المشايخ عبد هللا
المطلق من هيئة كبار العلماء بالسعودية( ،المطلق  )8012 ،والدكتور غسان محمد الشيخ ،أستاذ الفقه اإلسالمي
وأصوله ،قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة عجمان ،اإلمارات (الشيخ  )8012 ،ويميل إلى التحريم
أيضا في وضعها الحالي الدكتور /إسماعيل عبد عباس الجميلي كلية اإلمام األعظم" رحمه هللا "الجامعية ،العراق
(الجميلي ،8012 ،صفحة  ،)21وكذا الدكتور /محمد عيادة الكبيسي (الكبيسي  ،8012 ،صفحة )138
وممن ذهب إلى منع إصدار هذه العمالت ومنع التعامل بها حتى تتضح معالمها الدكتور /محمد محمود أبو ليل،
(أبو ليل ،8012 ،صفحة  )110والدكتور/عبدالستار أبوغدة في بحثه بعنوان( .أبوغدة ،8012 ،صفحة ،)11
والدكتور /مراد رايق رشيد عودة ،أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية
واإلنسانية جامعة الجوف ،السعودية( ،رايق ،8012 ،صفحة  )814والدكتورة /خالدة ربحي عبد القادر
الناطور( ،،رايق ،8012 ،صفحة  )814أستاذ مساعد بكلية الشريعة،
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جامعة القصيم ،السعودية( ،الناطور  )8012 ،والباحث /سامي مطر الحمود ،الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية
واألوقاف ،أبوظبي ،طالب دكتوراه في قسم الفقه وأصوله ،جامعة الشارقة ،اإلمارات (الحمود ،8012 ،صفحة
)311
األدلة
استدل العلماء على منع أو تحريم هذه العملة بما يأتي:
أوال :ال يوجد لها غطاء قانوني رسمي ،سواء من مؤسسات حكومية ،أو دولية تشرف أو تنظم تداول مثل هذه
العملة ،مما يعرضها للوقوع في كثير من التقلبات الحادة والسريعة والتي تؤثر سلبا على استقرار الحالة النقدية.
ثانيا :األصل في النقود الرواج وهذه ليست رائجة فما زال الكثير من الناس ال يقبل التعامل بها بل كثير من الدول
ترفضها وتقاومها وتصدر التحذيرات المتوالية من التعامل بها.
ثالثا :أنها غير مرئي ٍة وال تستخدم إال في الفضاء االليكتروني فقط.
رابعا :أنها تشتمل على الغرر الفاحش نظرا لتعرض سعرها للتذبذب والتقلب المستمر مما ينتج عنه أنه ال يمكن
اك ْنزها للثروة واختزانها للطوارئ المحتملة مع عدم طريان التغيير والتلف عليها ،كما أنه يمكن أن يحصل لها
اختراق وهجوم الكتروني ،يؤدي إلى ضياع المال وإهداره ،كما أن فقدان الرقم السري للحساب يعني ضياع
النقود التي يختزنها اإلنسان في محفظته وأيضا موت صاحب الحساب دون معرفة الرقم السري الذي معه قد
يغيب الماليين منها معه سواء كانت له أو لغيره ،وهذا مما يجعل الدول ال تقبل.
وقد نصت الشريعة على تحريم الغرر والتحذير منه فعن أبي هريرة-رضي هللا عنه :-أن النبي صلى هللا عليه
وسلم "نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصاة" (مسلم)
قال اإلمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ":النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع...ويدخل
فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع اآلبق والمعدوم والمجهول وما ال يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه
وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من
أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل ألنه غرر من غير حاجة " (النووي  ،1328 ،صفحة
)118/10
والعملة االفتراضية فيها جهالة من جهة المصدر ،وكيفية الحصول عليها ،وطبيعتها ،وغطائها وغير ذلك ،فيها
الكثير من جوانب الجهالة والمخاطرة ،ولذا فهي من البيوع الباطلة (علوش و رفيق  8012 ،م ،صفحة .)11
خامسا :المضاربة بمثل هذه العمالت االفتراضية بصورتها الحالية ،نوع من المقامرة التي حرمها هللا تعالى،
والنقود وظيفتها أن تكون معيارا للقيم ،ال سلعة يتجر بها ،وبالتالي فإن هذه المضاربة حولت النقد إلى ما يشبه
السلعة؛
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ألن من يشتري هذه العمالت غالبا ال يشتريها في مقابل الحصول على سلعة أو نحوها -ألنه بإمكانه أن يحصل
على السلعة بالعملة األخرى التي يملكها قبل أن يحولها إلى عملة افتراضية-وإنما يشتري العملة االفتراضية
بغرض استبدالها بعمالت أخرى ورجاء ارتفاع أسعارها ،فيجعل النقد سلعة يتجر فيها وال يتجر بها ،وهذا مما
جعل التذبذب في سعرها كبيرا جدا.
سادسا :تسببها في مشكالت كثيرة القتصاد الدول وضياع أموال األفراد من حيث إخاللها بمنظومة العمل
الوسائط المتعددة في نقل األموال والتعامل فيها كالبنوك وحيث إنها ال تخضع لسلطة في
التقليدية التي تعتم ُد على
ِ
إصدارها وال تراقب من خالل جهات رسمية ،وال مؤسسة نقدية وبالتالي ال يحصل ثقة واطمئنان الناس لها؛ ألن
والمعيار؛ ومن ثا َّم يحصُل
رف
إصدار النقود وتداولها ال بد له من سلطة دولة حتى تكون هذه النقود معلومةً المصْ ِ
ِ
اطمئنانُ الناس إلى صالحيتها وسالمتها من التزييف والتالعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها.
سابعا :يمكن أن تتخذ وسيلةً سهلةً لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات اإلرهابية واإلجرامية ،وتسهيل
عملية تبييض األموال ،واألنشطة اإلجرامية كتجارة المخدرات وغيرها؛ نظ ًرا لكونه نظا ًما مغلقًا يصعبُ
خضوعُه لإلشراف وعمليات المراقبة التي تخضع لها سائر التحويالت األخرى من خالل البنوك العادية في
ض ارا ار" (اإلمام أحمد و اإلمام مالك)
العمالت المعتمدة لدى الدول ،والقاعدة الشرعية تقول "ال ا
ض ار ار وال ِ
ثامنا :أن فيها تعديا على سلطات الدولة؛ ألن إصدار العمالت من صالحيات الدولة وليس األفراد ،فقد اجتمعت
كلمة الفقهاء على أن سلطة إصدار النقود من حق الدولة فقط ،قال النووي ":ويكره أيضا لغير اإلمام ضرب
الدراهم والدنانير وإن كانت خالصة ألنه من شأن اإلمام وألنه ال يؤمن فيه لغش واإلفساد" (النووي م1223 ،.م،
صفحة .)11/8
ان ِألا َّن الناس
وقال اإلمام أحمد في ِر اوايا ِة اج ْعفا ِر بن ُم اح َّم ٍد" اال ياصْ لُ ُح ا
اار الضَّرْ ِ
ب ِبإِ ْذ ِن الس ُّْلطا ِ
ضرْ بُ ال َّد ارا ِه ِم َّإال في د ِ
إن ر ِّ
ْ
ص لهم ار ِكبُوا ْال اعظاائِ ام" (ابن مفلح 8003 ،م  ،صفحة )341/8
ُخ ا
ت
ان لِ اما فيه من ِاال ْفتِياا ِ
اضي أبو على الفراء في ْاألاحْ اك ِام الس ُّْلطاانِيَّ ِة فاقا ْد ُمنِ اع من الضَّرْ ِ
وقال ْالقا ِ
ب ِب اغي ِْر ْإذ ِن الس ُّْلطا ِ
عليه" (أبو يعلى الفراء  ،8000 ،صفحة  )121وقال الماوردي" وإذا خلص العين والورق من غش كان هو المعتبر
في النقود المستحقة والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق بسالمة طبعه ،المأمون من تبديله وتلبيسه ،هو
المستحق دون نقار الفضة وسبائك الذهب؛ ألنه ال يوثق بهما إال بالسك والتصفية والمطبوع موثوق به ،ولذلك كان
هو الثابت في الذمم فيما يطلق من أثمان المبيعات وقيم المتلفات (الماوردي و أبو الحسن علي  ،بدون ،صفحة
.)832
وعلى هذا فالدولة -ممثلة في البنوك المركزية ووزارة المالية -هي التي تقوم بضرب النقود والتحكم بحجم الكتلة
النقدية المتداولة ،وكذلك الحفاظ على التوازن بين حجم النقود المتداولة من جهة ،والسلع والخدمات من جهة
أخرى كي ال يكون هناك تضخم أو انكماش ،وقد نص قانون جميع الدول على ذلك ،وهذا يتفق مع قول جمهور
الفقهاء على أن إصدار النقود من مهام ولي األمر.
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والتعامل بالبتكوين سواء بالصرف أو بالتعدين يؤثر في حركات التداول وضبط المعروض من النقود االئتمانية
مما يعيق عمل البنك المركزي ويوقعه في اضطراب.
مناقشة األدلة.
أوال :يالحظ في البداية أن الذين تكلموا على تحريم النقود االفتراضية المشفرة في الغالب يقصرون الكالم على
"البيتكوين" أو إن هذا هو الحكم المسؤول عنه دون التطرق إلى باقي العمالت ،والتفريق بين العمالت الرئيسية
منها -على األقل-؛ ألنه ربما كان هناك بعض الفروق التي تغير هذا الحكم ،كالعمالت التي تتوالها بعض الدول
وتحدد قيمتها وشروط تداولها الدول.
ثانيا :أن بعض هذه األدلة ليست مؤثرة في الحكم الشرعي للقول بتحريم هذه العملة ومن ذلك:
أ -القول بأنها ليست رائجة والعكس أن بعض هذه العمالت أصبحت اآلن رائجة ،وبعضها تبنته بنوك وبعض
الحكومات أصدرت عمالت افتراضية خاصة بها ،كما أن هذه العمالت لها انتشار واسع وعريض في الفضاء
الرقمي ،بما يفوق انتشار كثير من العمالت الورقية ألكثر دول العالم ،حيث ال ينتشر عالميا ً من العمالت الورقية
إال أنواع قليلة جداً وهي العمالت القوية ،أما العمالت المشفرة فبلغ مجموعها حتى اآلن (3485عملة) حسب
إحصاء موقع [ ]https://coinmarketcap.com/ولو كانت غير رائجة لماتت في مهدها إذ من غير المعقول
أن يقبل الناس على شيء ال قيمة له وال رواج أو ال يحقق لهم فائدة وكذا لو لم يكن لها رواج لما أقبلت الشركات
والكيانات االقتصادية على إنشاء عمالت وطرحها للناس.
ب -القول بأنها عرضة للسرقة والضياع هذا ال يخصها وحدها فكل العمالت عرضة للسطو عليها سواء ذهبية أو
ورقية أو اليكترونية ،واالفتراضية ليست بدعا من العمالت.
ت -القول بأنها ال تستخدم إال في الفضاء اإلليكترونية وليس لها وجود مادي ،فهذا أيضا غير مؤثر في الحرمة؛ وذلك
النتشار وسائل التقنية الحديثة واستخدامها في كثير من المعامالت في جميع بقاع األرض كما أن هذه النقود
موجودة فيزيائياً كذلك وبعدد كبير من النسخ المتطابقة لتأكيد هذا الوجود ،وإن كان هذا الوجود على شكل معلومة
رقمية مخزنة على وسيلة تخزين معلومات رقمية مالئمة.
ث -القول بأن هذه النقود تستخدم في عمليات مشبوهة كتجارة المخدرات وكاإلرهاب فهذا واقع ومتوقع ،لكن يمكن أن
تستخدم بقية العمالت الورقية وغيرها في نفس الغرض.
فإن قيل إن االستخدام المشبوه في هذه العمالت أكثر لجهالة المتعاقدين وصعوبة تعقبها حيث تجري المعامالت
بين طرفين ال يستطيع أحد مراقبة ما يتم بينهما من تعامالت.؟
قلت :هذا صحيح ويمكن أن ينتهي هذا األمر أو يتم التقليل منه ومن مخاطرة إذا صدرت هذه العمالت من جهات
رسمية أو تم مراقبتها من خالل األنظمة المرعية في الدول.
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ج -القول بأن فيها غررا وجهالة فيمكن تفادي هذه الجهالة بأن تتبناها الدولة إذا رأت أنها تحقق مصلحة راجحة
لألمة وبذلك تنتفي المخاطرة فيها وتصبح معلومة ومغطاة.
ح -لم يتبق إال أن نقول إن العامل المؤثر في تحريم أو منع هذه العملة-من وجهة نظري -هي أنها من لم تصدر عن
سلطة تنظم حركتها وبالتالي فإن كل ما يحيط هذه العملة من مشكالت هو بسبب عدم صدورها من سلطة
مركزية.
القول الثاني :جواز التعامل بالعمالت االفتراضية المشفرة ،وتداولها.
وممن قال بذلك الدكتور نايف العجمي من الكويت (العجمي  )8012 ،والباحث أسامة أسعد أبو حسين ،وزارة
التربية والتعليم ،الشارقة ،اإلمارات( ،أبوحسين ،8012 ،صفحة  )131والدكتور عبد هللا العقيل (العقيل ،صفحة
 )18والدكتور سامي بن إبراهيم السويلم( .السويلم  ،8012 ،صفحة )11
األدلة.
استدلوا على ذلك بما يأتي:
أوال :األصل في األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل على التحريم( .السبكي 1221 ،م ،صفحة )138
ثانيا :أن هذه العملة االفتراضية عملة رائجة ،وهي تشبه الفلوس فكالهما نقد اصطالحا.
ثالثا :أن العملة االفتراضية مال متقوم شرعا بحكم ما آلت إليه تلك العملة في الواقع حيث إنها يتملك بها السلع
والخدمات.
مناقشة أدلة المبيحين:
 -1قولهم إن األصل في األشياء اإلباحة والعمالت االفتراضية مباحة.
نقول إن االستدالل بهذه القاعدة صحيح ،بشرط أال يكون هناك محظور شرعي وهذه العملة يوجد فيها محاذير لم
يتم تفاديها فما زال هناك غرر فاحش وتذبذب في أسعارها ما يعني فقد كثير من المال لمن دخلها فيها ،وهذا يعني
عدم جواز إجراء هذه القاعدة على هذه العملة وذلك لوجود المحظور ،يضاف إلى ذلك أن هذه العمالت قد
تتعارض مع مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وهو حفظ المال.
الجواب عن هذه المناقشة.
وقد يجاب على هذه المناقشة بأن بعض هذه العمالت تولى إصدارها بنوك ودول مما يعني انتفاء المحظورات
التي فيها.
 -2قولهم إنها عملة رائجة تراضى الناس على قبولها والعمل بها.
يجاب عن ذلك بأن التراضي في حد ذاته ليس دليال على جعل الشيء نقدا ،ألن إصدار النقود سياسة دولة تخضع
لمعايير معينة فإصدارها خارج هذا اإلطار يهدد أمن الدول واستقرارها،
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وألن الواقع يخالف هذا التراضي فما زال كثير من دول العالم اإلسالمي وغيره ،تمنع تداولها ،كما أنها ال تجد
قبوال عند كثير من الناس أيضا بل تجد تخوفا.
 -3وقولهم إنها مال متقوم شرعا.
يقال بأنه إذا سلمنا أنها مال متقوم شرعا لكن تبقى جهالة المصدر والمتحكم فيها حائال دون ذلك.
الجواب عن هذه المناقشة.
ويمكن أن يجاب على ذلك بأن العملة االفتراضية لم تعد كلها مجهولة المصدر فقد بدأت بعض دول العالم تعترف
بها ،وهناك بعض البنوك التي تتعامل بها.
إضافة إلى ذلك يقال أين الجهالة في العملة االفتراضية ما دام أن قوانينها معلنة وكيفية الحصول عليها والتعامل
بها معروفة فأين الجهالة التي فيها؟
الترجيح.
بعد استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم في مسألة تحريم هذه العملة أو حلها أرى أن الرأي الراجح في هذه المسألة
هو المنع من تداول هذه العمالت أو التعامل بها وذلك لما يأتي:
أ)

أن في التعامل به وتداوله إضرارا بالسيادة النقدية للدولة مما يؤثر على استقرار أسعار الصرف.

ب) أن هذه العملة تستعمل في األساس في المضاربات وهذا يخالف وظيفة النقد وهي أن تكون أساسا لتقييم ال سلعة
يتجر بها.
ت) غياب التشريعات القانونية التي تحفظ الحقوق وتلزم بالواجبات.
ث) خروجها عن رقابة وسيطرة الجهات المسؤولة وذلك مما يسهل استخدامها بكثرة في العمليات المشبوهة( .أحمد
و وآخرون ،8012 ،صفحة )14
وهذا الحكم مبني على المصلحة قد يتغير إذا تعدلت أوضاع هذه العملة ،بأن صدرت عن جهات رسمية أو
وضعت الضوابط والقواعد التي تحفظ حقوق الناس.
المطلب الثالث :موقف مؤسسة النقد العربي السعودي من العمالت االفتراضية المشفرة.
يقوم نظام المملكة العربية المالي على أساس متين يحفظ العملة من التالعب والمتعاملين بهذا النظام من الغش
والخداع الذي قد تمارسه بعض الجهات المجهولة.
وهذا النظام يجعل كل ما يتعلق بالنقد إصدارا وتداوال من حق مؤسسة النقد العربي السعودي دون غيرها من
المؤسسات أو األفراد وبالتالي فإن ما كان خارجا عن هذا النظام فإنه مرفوض وقد نص نظام مؤسسة النقد
السعودي العربي الصادر في عام 1333هـ في مادة األولى على أن مؤسسة النقد السعودي العربي تختص بما
يلي:

27

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

(أ) إصدار ودعم النقد السعودي وتثبيت قيمته في داخل البالد وخارجها.
(ج) مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العمالت.
وفي المادة الثالثة الخاصة بوظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف
التجارية نص على أن وظيفة المؤسسة هي:
(أ) تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد
(د) مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العمالت ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رؤي ذلك
(هيئة الخبراء.)8081 ،
كما نص النظام النقدي السعودي الصادر في 1332 /1/1هـ الموافق 1212/3/3م والصادر بقرار مجلس
الوزراء رقم ( )21في تاريخ 1332/8/82هـ على أن سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في
مؤسسة النقدي السعودي وحدها ،وال يجوز ألي كان أن يمارس هذا الحق (السعودي)8081 ،،
وبناء على هذا النص فإن إصدار النقود أيا كان شكلها أو نوعها ال يجوز ألي أحد كان أن يمارس هذا الحق وبما
أن النقود االفتراضية المشفرة ال يتحكم فيها أي مؤسسة رسمية وال تخضع لرقابة الدول أو سلطاتها المالية فإن
من الطبيعي أن تقف مؤسسة النقد العربي السعودي من العمالت االفتراضية المشفرة موقف الرفض والتحذير فقد
حذرت المؤسسة من خالل اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة باألوراق المالية بتاريخ
8012/2/18م من التعامل أو االستثمار في العمالت الرقمية االفتراضية أو ما يسمى)، (Virtual Currencies
وذلك لألسباب اآلتية:
 )1المخاطر العالية لهذه العمالت كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية.
 )2أن هذه العمالت ليست عمالت معتمدة في المملكة.
 )3التعامل بهذه العمالت يعرض المستثمرين للمخاطر واألموال للضياع؛ نتيجة عمليات النصب واالحتيال،
وذلك بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن االستثمار في تلك العمالت وصعوبة فهم مخاطرها من
ِقبل المستثمرين األفراد.
 )4التذبذب العالي في أسعار تلك العمالت والضبابية حول طريقة تقييمها.
 )1هناك مخاطر ناتجة عن احتمالية االختراق اإللكتروني للمحافظ التي يتم بها حفظ تلك األموال.
 )8إمكانية استخدامها كوسيلة لتعامالت مالية غير مشروعة ومحظورة نظاما ً( .البنك المركزي السعودي ،
)8081

28

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

كما حذرت كذلك وزارة المالية السعودية من التعامل أو االستثمار في العمالت االفتراضية ومنها العمالت
المشفرة .حيث أنها ال تُع ُّد عمالت أو أصوالً معتمدة داخل المملكة ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية وال يتم
تداولها من خالل أشخاص مرخص لهم في المملكة.
كما نوهت الوزارة إلى ظهور عمالت افتراضية تدعي عالقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو االستثمار بالمملكة،
وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي) ،أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان ،ونخلة) للتسويق
بشكل مضلل ألنشطتها مثل (كريبتو لاير) أو غيرها من العمالت االفتراضية األخرى ،وتنفي المملكة صلتها
بمثل هذه العمالت.
كما أن الوزارة نوهت إلى أن أي استخدام السم العملة الوطنية أو أسم أو شعار المملكة من ِقبل أي جهة للتسويق
للعمالت االفتراضية أو الرقمية سوف يكون عرضة لإلجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة".
(وزارة المالية السعودية )8012 ،وهذا ما يتسق مع قرار مجلس الوزراء رقم ( )21في تاريخ 1332/8/82هـ
والذي نص على أن سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقدي السعودي وحدها ،وال
يجوز ألي كان أن يمارس هذا الحق.
وهللا أعلم

خاتمة البحث:
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على أشرف خلق هللا وآله وصحبه ومن وااله.
وبعد فهذه بعض أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خالل هذا البحث:
 -1القائلين بحرمة هذه النقود االفتراضية حتى تتعدل أوضاعها هم األكثر عددا واألقوى حجة.
 -8النقود االفتراضي المشفرة بوضعها الحالي تشمل على غرر كثير وبالتالي ال يجوز التعامل بها.
 -3يجب على الدول اإلسالمية أن تعمل على إيجاد نظام نقدي افتراضي بديل عن النقود االفتراضية الحالية
يتفادى عيوبها وسلبياتها.
 -4يجب على الدول اإلسالمية أن تنشئ من القوانين واألنظمة ما يكون كفيال بردع المتعاملين بهذه العملة الذين
يضعون أموالهم في مهب الريح استنادا إلى قول هللا تعالى "وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللا لكم قياما".
 -1حرية األفراد في التعامالت المالية تنتهي عندما تضر باقتصاد الدولة وتتجاوز قوانينها وأنظمتها المالية.
 -8وقفت مؤسسة النقد السعودي العربي موقف الرفض والمنع لهذه النقود االليكترونية المشفرة لضررها على
االقتصاد.
 - 3خروج هذه النقود عن رقابة وسيطرة الجهات المسؤولة يسهل استخدامها بكثرة في العمليات المشبوهة.
-*-
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وفي نهاية بحثنا هذا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجامعة حائل ممثلة في عمادة البحث العلمي على دعمها لبحث
(حكم تداول النقود االفتراضية المشفرة ،دراسة معاصرة في ضوء الفقه اإلسالمي والنظام السعودي) ضمن
(المجموعة البحثية رقم ()RG- 191187

مراجع
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 ..aspx18028012http://www.sama.gov.sa/ar-sa/news/pages/newsتم االسترداد من
مؤسسة النقد العربي السعوديhttp://www.sama.gov.sa :
الماوردي  ،و أبو الحسن علي بن محمد بن محمد( .بدون) .األحكام السلطانية .القاهرة :دار الحديث.
النووي  .)1328( .شرح صحيح مسلم (المجلد الثانية) .بيروت :دار إحياء التراث العربي.

الهيئة العامة للشؤون االسالمية واألوقاف  ،االمارات .)8012( .حكم البيتكوين.
=.22043https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did

بن الحجاج مسلم( .بال تاريخ) .نهي عن بيع الغرر .تأليف صحيح مسلم ،كتاب البيوع ،باب بيع بطالن الحصاة.
بيبر،فريد،وآخرون .)8018( .علم التشفير مقدمة قصيرة جدا (المجلد االولى)( .محمد سعد طنطاوي،
المترجمون) القاهرة :مؤسسة هنداوي لتعليم والثقافة.
تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 1221( .م) .األشباه والنظائر .بيروت :دار الكتب العلمية .
تشفير .)8080 ،11 14( .تم االسترداد من https://ar.wikipedia.org/wiki:
https://ar.wikipedia.org/wiki
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية .)1221( .مجموع الفتاوى .المدينة المنورة :مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف.
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خالدة ربحي الناطور  .)8012( .الضوابط الشرعية للتعامل مع العمالت االفتراضية .العمالت االفتراضية في
الميزان (صفحة  .)332الشارقة  :جامعة الشارقة.
دار االفتاء الفليسطينية .)8013( .حكم عملة البيتكوين .مباشر https://www.mubasher.info/news.
دار االفتاء المصرية  .)8012( .حكم البيتكوين .القاهرة.
سامي إبراهيم السويلم  .)8012( .حول النقود المشفرة .الرياض :مركز التميز البحثي ،جامعة االمام محمد بن
سعود.

سامي مطر الحمود .)8012( .ضوابط إنشاء العمالت في الفقه اإلسالمي عملة البتكوين نموذجا .العمالت
االفتراضية في الميزان (صفحة  .)311الشارقة :جامعة الشارقة.

عبد هللا الباحوث .)8013 ،1 1( .النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية .المجلة العلمية
لالقتصاد والتجارة ،صفحة .83

عبدالستار أبوغدة .)8012( .النقود الرقمية الرؤية الشرعية واآلثار االقتصادية .المستجدات المالية والبناء
المعرفي (صفحة  .)11الدوحة :بيت المشورة لالستشارات المالية.
عبدهللا بن محمد المطلق  .)8012( .التحذير من التعامل بالبيتكوين  .الرياض :
https://sabq.org/NGZvjV.
عبدهللا العقيل( .بال تاريخ) .األحكام الفقهيّة المتعلقة بالعمالت االليكترونية .،المدينة المنورة :الجامعة االسالمية
بالمدينة المنورة.

غسان محمد الشيخ  .)8012( .التأصيل الفقهي للعمالت الرقمية البتكوين نموذجا .م ٔوتمر العمالت االفتراضية
في الميزان ٕأبريل (صفحة  .)38الشارقة :جامعة الشارقة .

مجلس محافظي المصارف المركزية مجلس مؤسسات النقد ،صندوق النقدالعربي8012( .م) .مخاطر وتداعيات
العمالت المشفرة على القطاع المالي .أبو ظبي :صندوق النقد العربي.
محمد أحمد األفندي8002( .م) .النقود والبنوك .صنعاء :دار الكتاب الجامعي صنعاء.

محمد عيادة الكبيسي  .)8012( .العمالت المشفرة والمعماة ماهيتها وضوابط التعامل بها .االبتكار والسعادة في
نمط الحياة اإلسالمي ،رؤية استشرافية( ،صفحة  .)128دبي  :دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخيري.

محمد محمود أبو ليل .)8012( .حكم إصدار العمالت الرقمية من منظور السياسة الشرعية .العمالت االفتراضية
في الميزان (صفحة  .)110الشارقة  :جامعة الشارقة .
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية .)1221( .إعالم الموقعين عن رب العالمين .بيروت :دار الكتب
لعلمية.
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ( .بدون) .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .القاهرة :دار الفكر.
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محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ( .بال تاريخ) .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .القاهرة  :دار الفكر .
محمد بن إدريس الشافعي .)1220( .األم .بيروت :دار المعرفة.
محمد بن الحسن الشيباني( .بال تاريخ) .األصل المعروف بالمبسوط .كراتشي :إدارة شؤون القرآن والعلوم
االسالمية.
محمد بن مفلح بن محمد ابن مفلح 8003( .م ) .كتاب الفروع .بيروت :مؤسسة الرسالة .
محمد عبدهللا المحيميد1431( .هـ) .الفتوى االفتراضية ،مفهومها وأهميتها وحكمها( .صفحة  .)1القصيم :جامعة
القصيم ،كلية الشريعة.
محمد علوش ،و هاني رفيق  8012( .م) .العمالت االفتراضية واآلثار المترتبة على تداولها دراسة فقهية
(البيتكوين أنموذجًا) .مجلة جامعة األزهر –غزة ،العدد 1المجلد  ،81صفحة .11
محي الدين يحيى بن شرف النووي1223( .م) .المجموع شرح المهذب  .بيروت :دار الفكر.

مراد رايق .)8012( .وظائف وشروط النقود ومدى تحققها في العمالت االفتراضية دراسة فقهية .العمالت
االفتراضية في الميزان (صفحة  .)814الشارقة  :جامعة الشارقة .
مصطفى ،وآخرون إبراهيم( .بدون سنة نشر) .المعجم الوسيط .القاهرة :دار الدعوة.
منصة “كريبتوبيا”  Cryptopiaعبارة عن منصة تداول للعمالت الرقمية المشفرة مقرها في نيوزيلندا( .بال
تاريخ).
منصور بن يونس البهوتي  .)1223( .شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى  .بيروت:
عالم الكتب .
منير أحمد ماهر .)8012( .تقنية سلسلة الثقة(الكتل) وتأثيراتها على قطاع التمويل اإلسالمي .بدون ناشر .
منير ماهر أحمد  ،و وآخرون .)8012( .التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت اإلفتراضية ،البتكوين نموذجا .بيت
المشورة الدولية.
نايف العجمي  .)8012 ،1 13( .حكم التعامل بالعملة المشفرة .تم االسترداد من
fE: 3R-K0https://www.youtube.com/watch?v=UiZx
fE3R-K0https://www.youtube.com/watch?v=UiZx
وزارة المالية وزارة المالية السعودية http://www.sama.gov. .)8012 ،2 18( .تم االسترداد من
.aspx: 81028012http://www.sama.gov.sa/ar-sa/news/pages/news
.aspx81028012http://www.sama.gov.sa/ar-sa/news/pages/news
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حقوق العمال األجانب في الصحافة القطرية (دراسة تحليلية)
)The rights of foreign workers in the Qatari press (An analytical study
د /عبد المطلب صديق مكي  ،2د /خالد بن مبارك ال شافي  ،0د /وائل عبد العال

3

قسم اإلعالم ،جامعة قطر ،قطر

3,2,1

Email: talabmakki@qu.edu.qa

الملخص
هدفت هذه الدراسة الى تحليل مضمون الصحف القطرية ،وهي الراية والشرق والوطن ،للتعرف على مؤشرات السياسة
التحريرية ومعالجتها لقضايا العمال األجانب في قطر .واستند منهج الدراسة الى تحليل المضمون االتصالي لمعرفة أهدافه
ودوافعه ومدى التزامه بالقيم المهنية واألخالقية والتناول الشفاف لقضايا العمال بتوازن يحفظ لكل طرف حقوقه كاملة.
ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد فترة زمنية لهذه الدراسة مناسبة استمرت لستة أشهر بدءا من أول يونيو  0202وحتى 02
نوفمبر  .0202وركزت الدراسة على األشكال التحريرية المستخدمة مثل األخبار ،والتقارير السياسية ،واالقتصادية،
والرياضية .وتم تحليل المحتوى االتصالي في نهاية الدراسة بتحديد مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها الصحافة
القطرية في معالجة قضايا العمال ،بما يوفر مادة علمية موثوقة لمقارنة السياسة اإلعالمية الرسمية للدولة بما يرد في
الصحافة ومصادر المعلومات في كليهما .وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج المهمة التي تكشف توجهات الصحف
في معالجة قضايا حساسة ترتبط بالعمال وسياسات الدولة ومنظمات حقوق االنسان وهي األطراف ذات المصلحة في هذه
القضية الحساسة .وقد كشفت الدراسة أهمية االلتزام المهني في التعرض لقضايا العمال.
الكلمات المفتاحية :حقوق العمال ،العمال األجانب ،الصحافة القطرية والعمال ،قوانين العمل
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The rights of foreign workers in the Qatari press (An analytical study)

Abstract
This study aimed to analyze the content of the Qatari newspapers, Al-Raya, Al-Sharq and
Al-Watan, to identify the indicators of editorial policy towards the issues of foreign
workers in Qatar. The study method was based on an analysis of the editorial content to
find out its objectives, motives, and the extent of its commitment to professional and
ethical values, as well as transparent handling of workers' issues in a balance that preserves
each party's full rights. To achieve this goal, a suitable period was set for this study that
lasted for six months, starting from June 1, 2020, until November 30, 2020. The study
focused on the editorial forms used such as news, political, economic and sports reports.
The editorial content was analyzed at the end of the study by identifying the sources of
information on which the Qatari press relied in dealing with workers' issues, to provide
reliable scientific material to compare the state’s official media policy with what was
reported in the press and the information sources in both. The study came out with many
important findings that reveal the trends of newspapers in dealing with sensitive issues
related to workers, state policies and human rights organizations, which are the parties with
an interest in this sensitive issue. The study revealed the importance of professional
commitment in addressing workers' issues.

Keywords: Workers' rights, foreign workers, the Qatari press and workers, labor laws
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مقدمة:
يعتبر موضوع العمالة األجنبية في قطر من أهم الموضوعات التي تثار في وسائل اإلعالم على المستوى اإلقليمي
والعالمي .ويشغل هذا الموضوع حيزا من تغطيات وسائل اإلعالم العالمية المختلفة ،ومنها وسائل إعالم معروفة ومؤثرة
مثل صحيفة واشطن بوست األمريكية وصحيفة جارديان البريطانية على شكل تقارير وأخبار تتناول بيانات منظمات
حقوق اإلنسان ومنظمة العمل الدولية التي تتناول موضوع العمال في قطر.
وفق تقارير اإلحصاء الرسمية يعمل في قطر قرابة المليونَين من الوافدين يعملون في معظم القطاعات ،وحيث عن العمالة
األجنبية في قطر تعتبر جزءا مهما من االقتصاد القطري ،فإن هذا الموضوع يمثل أهمية خاصة بالنسبة للقائم باالتصال
في المؤسسات القطرية اإلعالمية.
هذه الدراسة هي محاولة للتعرف على مدى اهتمام الصحافة القطرية بقضايا حقوق العمال األجانب من حيث المساحة التي
أفردتها الصحافة القطرية للتغطية ،وطبيعة الموضوعات التي تناولتها حول حقوق العمال األجانب ،والقوالب الصحفية
المستخدمة في تغطية هذه الموضوعات ،والعناصر التيبوغرافية المستخدمة في المحتوى المنشور عن الموضوع،
وعناصر اإلبراز المختلفة والجهات المهتمة بالقضية .هذه الدراسة تجمع بين المنهجين الكمي والنوعي،
وتستخدم أسلوب تحليل المضمون لعينة من الصحف القطرية اليومية الوطن ،الشرق ،والراية ،باإلضافة إلى استخدام
أسلوب المقابلة مع صناع قرار النشر في الصحافة القطرية ،وتوظيف البيانات الرسمية والتقارير والبيانات الدولية،
والتقارير الصحفية ذات الصلة بما يخدم موضوع البحث.

إشكالية الدراسة:
تكمن إشكالية هذه الدراسة في أن قضية حقوق العمال األجانب في اإلعالم هي قضية مركبة وذات أبعاد مختلفة .فمن
زاوية هي قضية حقوقية حساسة وفيها جانب مهم من جوانب المسئولية االجتماعية في اإلعالم ،وهي قضية ذات أبعاد
دولية كون المؤسسات التي تتناولها هي مؤسسات دولية ،تراقب الحالة وتصدر تقاريرها بناء على التطورات ،وهي قضية
محلية مهمة كون العمالة األجنبية أحد ركائز النمو االقتصادي في البلد.
على الرغم من اإلصالحات التي قامت بها دولة قطر على هذا الصعيد ،والتي أشادت بها منظمة هيومان رايتس ووتش
الدولية واعتبرتها "إصالحات مهمة" في قوانين العمل والعمال ونظام الكفالة،1

 - 1انظر تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "قطر :إصالحات مهمة في العمل والكفالة" على الرابط التالي:
 https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/24/376441تم الدخول إلى الرابط بتاريخ 2223-2-31
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إال أن وسائل اإلعالم لم تتوقف عن تناول هذا الموضوع بطريقة تدين دولة قطر .فقد واجهت قطر حمالت إعالمية
موجهة من عدد من وسائل اإلعالم العربية التي تناولت موضوع حقوق العمال األجانب في قطر بطريقة سلبية متجاهلة
التقارير الدولية التي تشيد باإلصالحات التي قامت به الدولة.

2

يأتي هذا في ظل تحديات كبيرة تواجهها دولة قطر على

أكثر من صعيد ،فهي مقبلة على استحقاقات تاريخية أهمها انطالق بطولة كأس العالم لكرة القدم في شهر نوفمبر عام
 ،0200حيث ستتوجه أنظار العالم كله إلى الدوحة لمتابعة هذا الحدث الكبير .هذه الدراسة تحاول فهم الكيفية التي عالجت
بها الصحافة القطرية قضايا العمال األجانب وتطوراتها.
هنا يبرز السؤال عن دور الصحافة القطرية في تغطية قضايا حقوق العمال األجانب في ضوء هذه التحديات ،ومدى قدرتها
على تغطية كافة جوانب الموضوع بشكل موضوعي ومهني ومتوازن .وبناء على ما سبق فإن إشكالية هذه الدراسة تتمثل
في محاولة التعرف على طبيعة معالجة الصحف القطرية لمواضيع وقضايا حقوق العمال األجانب في قطر ،والتعرف
على الجوانب المهنية التي شملتها مختلف جوانب التغطية.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في العناصر التالية:
 -1نظرا لقلة الدراسات اإلعالمية حول تغطية الصحف القطرية لمثل هذه القضية الحساسة ،فإن هذه الدراسة تكتسب
هذه الدراسة أهمية كبيرة كونها تأتي في هذا السياق الزماني والمكاني الذي تواجه فيه قطر تحديات إقليمية
ودولية ،جعلت من قطر محط أنظار العالم ،ال سيما وسائل اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية.
 -0ستساعد هذه الدراسة الباحثين واألكاديميين والقائمين على المؤسسات اإلعالمية في قطر على فهم أبعاد
الموضوع والعالقة بين األداء الصحفي وبين قضايا حقوق العمال في دولة قطر ،وهي من المسائل ذات الطبيعة
المركبة وتتداخل فيها الكثير من المتغيرات وبالتالي ستفتح مجاال لمزيد من األسئلة حوله ،وحول الموضوعات
المحيطة به ،كما توفر هذه الدراسة لصانع القرار الكثير من البيانات المهمة حول قضايا العمال.
 -0هذه الدراسة ستكون مساهمة معرفية فريدة من نوعها كونها تعالج هذه الزاوية – غير المبحوثة – من العلوم
اإلنسانية في منطقة الخليج العربي بشكل عام ،وفي قطر بشكل خاص كونها تعتمد على المنهجين الكمي والنوعي
في تحليل محتوى الصحف مجتمع الدراسة.

 - 2انظر تقرير موقع سكاي نيوز عربية" :منظمات حقوقية تحث قطر على حماية العمال األجانب من كورونا" على الرابط التالي
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 -4ستساعد هذه الدراسة في التعرف على الكيفية التي عالجت بها الصحف القطرية قضايا حقوق العمالة األجنبية
خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها دولة قطر وحكومتها ،وستحدد مدى قدرة تلك الصحف على اإلحاطة
بمختلف الجوانب المتعلقة بالقضية بطريقة موضوعية ووفقا لمعايير وقواعد أخالقيات مهنة الصحافة.

أهداف الدراسة وتساؤالتها:
الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو تحليل كيفية معالجة الصحف القطرية لحقوق العمالة األجنبية في قطر ،ومن أجل
تحقيق هذا الهدف ،تمت صياغة األهداف الفرعي على شكل مجموعة من التساؤالت تسعى هذه الدراسة لإلجابة عليها،
وهي كالتالي:
-1

إلى أي مدى نجحت الصحف القطرية – مجتمع الدراسة – تغطية قضايا حقوق العمال األجانب في التغطيات
اليومية؟

-0

أين تقع هذه القضية في سلم اهتمامات القائم باالتصال أو واضع األجندة التحريرية في الصحف القطرية؟

-0

ما نوع القضايا التي تناولتها الصحف القطرية مجتمع الدراسة في معالجتها لقضايا حقوق العمال األجانب في
قطر؟

-4

كيف استخدمت الصحف القطرية –مجتمع الدراسة – عناصر اإلبراز في معالجتها للموضوع؟ وما الفنون
الصحفية التي استخدمت في ذلك؟

-5

ما هي المصادر التي اعتمدت عليها الصحف؟ وما موقفها من القضايا التي تم تناولها؟

-6

إلى أي مدى تشابهت صحف الدراسة أو اختلفت في معالجتها لقضايا حقوق العمال؟ ما هي الجوانب التي اتفقت
فيها الصحف في تغطياتها وما هي الجوانب التي كانت التغطيات فيها مختلفة؟

منهجية الدراسة وأدواتها:
تجمع هذه الدراسة بين المنهج الكمي والمنهج النوعي .حيث تنضوي هذه الدراسة تحت المنهج التحليلي الوصفي الذي
يعتمد على جمع البيانات اإلحصائية الكمية حول الظاهرة وتحليلها لالستدالل على ما تعنيه األرقام للوصول إلى تعميمات
على ما هو أوسع من مجتمع الدراسة 3.وفي هذه الدراسة يتم استخدام البيانات الكمية لوصف الظاهرة االتصالية حول
المعالجة الصحفية لحقوق العمال األجانب في الصحف القطرية اليومية .في هذا اإلطار ،تعتمد هذه الدراسة أسلوب "تحليل
المضمون" ( )content analysisوهو أسلوب شائع في مثل هذه الدراسات ،ويعرف بأنه "أسلوب للبحث العلمي يسعى
إلى وصف المحتوى الظاهر،

 -3السامرائي ،عامر ،قنديلجي ،ايمان البحث العلمي الكمي والنوعي ،دار اليازوري للطباعة والنشر ،بغداد ،العراق 2232
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والمضمون الصريح للمادة اإلعالمية المراد تحليلها من حيث الشكل والمضمون تلبية لالحتياجات البحثية المصاغة في
تساؤالت البحث طبقا للتصنيفات الموضوعية التي يحددها الباحث".

4

يعتقد الباحثون أن هذا هو األسلوب األنسب لتحليل وفهم طبيعة معالجة الصحف القطرية لهذه القضية .ويستخدم الباحثون
إضافة إلى ذلك ،جمع مزيد من البيانات التي تساعد في فهم نتائج التحليل الكمي من خالل أسلوب المقابلة مع المسئولين
وصناع القرار في هذا الشأن ،إلضافة معلومات نوعية للتحليل الكمي وتعزيز فهم النتائج وخوصوا لتك المتعلقة بدوافع
واضع األجندة التحريرية – القائم باالتصال في المؤسسة الصحفية القطرية .ويستخدم الباحثون استمارة تحليل المضمون،
وتشمل الفئات التالية:
-1

فئة موضوعات وقضايا :وهي كل القضايا والموضوعات المتعلقة بحقوق األجانب في قطر وتشمل :األجور،
السكن ،بيئة العمل ،الظروف الصحية ،نظام الكفالة إلخ

-0

فئة المساحات المخصصة :ويقصد بها المساحات التي خصصتها الصحف القطرية مجتمع الدراسة لمعالجة
قضايا حقوق العمال وتقاس ب سنتيميتر/عمود.

-0

فئة المصادر الصحفية :وتشتمل على مصادر األخبار بأنواعها المختلفة :المندوبين والمراسلين – والمصادر
الخارجية كوكاالت األنباء والصحف والترجمات والكتّاب وغيرها.

-4

فئة اتجاهات الصحف :ويقصد بها اتجاه الصحيفة تجاه قضايا وموضوعات حقوق العمال األجانب في قطر
وتشمل :اإليجابي والسلبي والمحايد.

-5

فئة القوالب الصحفية :وتشمل القوالب الصحفية المستخدمة من الصحف مجتمع الدراسة وهي األخبار والتقارير
والمقابالت والمقاالت والتحقيقات الصحفية.

-6

فئة موقع المادة الصحفية :وهي الفئة التي توضح موقع المادة الصحفية لقضايا حقوق العمال داخل الصحيفة
وتشمل الصفحات :األولى واألخيرة والصفحات الداخلية.

-7

عناصر اإلبراز :ويقصد بها العناصر التي استخدمت إلبراز المادة الصحفية وتشتمل على :العنوان العريض
والممتد والعمودي والتمهيدي والصور الخبرية والشخصية والرسوم المعلوماتية (انفوغرافيك) والكاريكاتير.

عينة ومجتمع الدراسة:
مجتمع الدراسة هو الصحف القطرية الثالثة :الوطن ،الشرق ،والراية ،وهي صحف يومية منتظمة الصدور .وكان يرغب
الباحثون في إضافة صحيفة العرب ،إال أن الصحيفة قد توقفت علن الصدور في الفترة التي تم اختيارها إلجراء البحث،
ولذلك تم استبعادها من العينة.

 - 4حسين ،سمير محمد :بحوث اإلعالم األسس والمبادئ ،عالم الكتب القاهرة ،3791 ،ص.211
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أوال :صحيفة الراية
الصحيفة هي إحدى الصحف التي تصدر عن مؤسسة الخليج للنشر والطباعة وقد صدر العدد األول منها عام
 ،1171ويرأس تحريرها عبد هللا بن غانم المهندي .للصحيفة نسخة ورقية ونسخة إلكترونية باإلضافة إلى
تواجدها على منصات التواصل االجتماعي مثل تويتر ،وفيسبوك ،وإنستغرام.
ثانيا :صحيفة الوطن
صدرت صحيفة الوطن عام  1115وهي السنة التي تأسست فيها "دار الوطن للطباعة والنشر والتوزيع" ،وهي
صحيفة سياسية مستقلة – كما تعرف نفسها على موقعها اإللكتروني – وللصحيفة نسخة ورقية ونسخة إلكترونية
تفاعلية على األنترنت باإلضافة إلى حساباتها على شبكات التواصل االجتماعي.
ثالثا :صحيفة الشرق
تعتبر صحيفة الشرق من احدى الصحف القطرية اليومية ،صدرت النسخة األولى (بهذا االسم) ألول مرة في ا
سبتمبر عام  ،1195وهي إحدى صحف مجموعة دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع القطرية .يرأس تحرير
الصحيفة في الوقت الحالي السيد صادق العماري ،إلى جانب النسخة المطبوعة ،لدى صحيفة الشرق نسخة
إلكترونية تفاعلية ،وتواجد على منصات التواصل االجتماعي المختلفة.

5

المدى الزمني للدراسة ووحدات وأسلوب القياس:
حدد الباحثون عينة عشوائية منتظمة لمدة ستة شهور تبدأ من  0202-6-1وتنتهي ب  ،0202-11-02بواقع عددين في
األسبوع تم اختيارها بنظام "األسبوع الصناعي" مكرر لكل صحيفة على النحو التالي :االثنين والخميس من األسبوع
األول ،ثم الثالثاء والجمعة من األسبوع الثاني ،ثمن األربعاء والسبت من األسبوع الثالث وهكذا ،وبالتالي يصبح عدد
العينة لكل صحيفة كالتالي 49= 6×4×0 :عدد للصحيفة الواحدة .وتم اعتماد هذا األسلوب في اختيار عينة الدراسة ألنه
يوفر فرص متساوية لجميع األيام على مدى ستة أشهر وهي فترة كافية لتمثيل عينة الدراسة.
وقد تم اختيار هذه الفترة الزمنية نظرا ألنها شهدت العديد من التطورات الخاصة بحقوق العمال في قطر ،وشملت هذه
التطورات صدور بيانات مختلفة عن منظمات حقوق اإلنسان بشأن هذا الموضوع .فقد أصدرت منظمة هيومان رايتس
ووتش بيانا في الرابع والعشرين من أغسطس آب  0202بعنوان "قطر :تق ّدم محدود في حماية العمال الوافدين" 6.كما
أصدرت المنظمة بيانا آخر بتاريخ  04سبتمبر أيلول بعنوان" :قطر :إصالحات مهمة في العمل والكفالة" .أما على
المستوى القطري فقد دخلت قرارات اإلصالح الخاصة بحقوق العمال األجانب في قطر حيز التنفيذ في  9سبتمبر .0202
 - 5نفس المرجع 87 ،82
 - 6انظر تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش" :تق ّدم محدود في حماية العمال الوافدين"
( .)https://www.hrw.org/ar/news/2020/08/24/376048تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .2223-2-31
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النظرية المستخدمة في الدراسة
تستخدم هذه الدراسة نظرية المسئولية االجتماعية في اإلعالم 7ونظرية ترتيب األولويات 8حيث تستند هذه النظرية على
مبدأ أن الصحافة يجب أن تلتزم بواجباتها ومسئولياتها نحو قضايا المجتمع ،وعليها أن تضع أجندتها وسياستها التحريرية،
بشكل مستقل ،من أجل تحقيق ذلك دون تدخل من أحد .ويعتبر موضوع حقوق العمال من أهم الموضوعات التي تقع في
إطار المسئولية االجتماعية .وتم استخدامها إلى جانب نظرية األجندة من أجل فهم وتفسير وشرح الكيفية والسياق الذي
تمت فيه معالجة قضايا حقوق العمال األجانب في دولة قطر .لهذه النظرية بعد آخر يتسق مع هذه الدراسة؛ حيث تفيد في
التعرف على اتجاهات صناعة المحتوى اإلعالمي ،إذ تهتم بعض وسائل اإلعالم بصناعة المحتوى الخاص بها ،بينما قد
تكتفي وسائل إعالم أخرى بتلقي التدفق اإلعالمي واإلخباري اليومي الذي تفرضه أجندة األحداث والقضايا الدولية ،مثل
التقارير والبيانات الحكومية الرسمية والجهات القطرية ذات الصلة في الدولة .وتسهم مفاهيم هذه النظرية في دراسة أجندة
األحداث لتحديد اتجاهات التغطية ومعيار حيادها أو انحيازها في واحدة من أكثر القضايا تأثيرا على صورة قطر في ضوء
االستحقاقات الكبيرة التي تنتظرها وعلى رأسها تنظيم بطولة كأس العالم.
قياس درجة الثبات ومصداقية البيانات:
تم تحكيم وقياس ثبات استمارة البيانات بعرضها على المحكمين ،ومراجعة ثبات وصدقية تعبيرها عن فئات البحث بدقة
لضمان أن تعطي بيانات ثابتة ومعبرة عن مشكلة البحث وقابلة للقياس .وقد أوصى الباحثون بأن االستمارة قادرة على
قياس مشكلة البحث وإعطاء بيانات قابلة للتفسير الكمي والنوعي لموضوع البحث .وقام بتحكيم االستمارة البروفيسور
سليمان صالح وكيل كلية اإلعالم بجامعة القاهرة سابقا والدكتور ياسر محجوب الحسين أستاذ اإلعالم بجامعة أم درمان
اإلسالمية.
السياق العام والدراسات السابقة
أوال :حقوق العمال في قطر
تعتبر قضايا حقوق العمال األجانب في دولة قطر من القضايا الحساسة التي يتم تسليط الضوء عليها من حين إلى آخر.

9

يشير تقرير اآلفاق االقتصادية لدولة قطر  0202-0219والصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء أن إجمالي القوى العاملة
 - 7بن سعود البشر ،محمد  ،نظريات التأثير اإلعالمي ،العبيكان للنشر ،الرياض ،السعودية ٤٥٣٢/٥٠/٣١
8
McCombs, M. E., et al. (2014). "New Directions in Agenda-Setting Theory and Research." Mass
Communication and Society 17(6): 781-802.
9انظر تقارير منظمة العفو الدولية على الروابط لتاليhttps://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-:
/north-africa/qatar
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غير القطرية بلغت  1.15مليون يعملون في القطاعات المختلفة كقطاع البناء والتشييد ،التجارة ،الخدمات العقارية،
وخدمات الفنادق والضيافة ،والخدمات المنزلية ،والخدمات العامة بما فيها التعليم.

10

فبعد اإلعالن عن فوز دولة قطر بتنظيم كأس العالم عام  ،0200والذي تطلب االستثمار في مشاريع البنية التحتية للمشاريع
الخاصة بالبطولة كبناء المالعب ،وشبكة مترو األنفاق ،وشبكة الطرق وغيرها ،ارتفعت حدة النقد لواقع حقوق العمال في
قطر في تقارير إعالمية نشرتها وسائل إعالم عربية ودولية مختلفة .11على الرغم من اإلصالحات التي أدخلتها دولة قطر
على نظام حقوق العمال األجانب ،ودخولها حيز التنفيذ في أواخر العام  ،0202أصدرت العديد من منظمات حقوق اإلنسان
عدد من التقارير حول حقوق العمال األجانب تناولت فيها أوضاع العمال األجانب في قطر ،وال سيما نظام الكفالة ،واألجور
وبيئة العمل 12.وقد حرصت دولة قطر على مدار السنوات السابقة على إجراء إصالحات موسعة على القوانين المتعلقة
بحقوق العمال األجانب ،ومع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام  ،0200وتسليط مزيد من الضوء من قبل
منظمات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم على هذا الموضوع ،ضاعفت قطر من جهودها إلجراء اإلصالحات والتشريعات
وإدخالها إلى حيز التنفيذ .فقد ألغت قطر نظام مأذونية الخروج،
وبات بإمكان العمال األجانب المغادرة دون إذن صاحب العمل ،كذلك أقرت حدا أدنى لألجور باإلضافة إلى تسهيل انتقال
العمال من عمل إلى آخر ،وغيرها من اإلصالحات.
رؤية قطر الوطنية .0202

13

تأتي هذه اإلصالحات – كما يشير المسئولين القطريين اتساقا مع

14

في سياق معالجة قضايا حقوق العمال األجانب في دولة قطر من العاملين في مشاريع البنى التحتية لكأس العالم،

 - 10الجهاز المركزي لإلحصاء ،اآلفاق االقتصادية لدولة قطر  ،2222-2232العدد رقم  ،33متاح على الرابط:
https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/Doc/QEO/Qatar-Economic-Outlook-2018-2020-Ar.pdf
11انظر تقرير بي بي سي  " :قطر " :2222عمالة قسرية" في ملعب بطولة كأس العالم "
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/03/160331_qatar_world_cup_forced_labour
تم الدخول إلى الرابط بتاريخ 2223-2-22
12نفس المرجع
 -13انظر تقرير هيئة اإلذاعة البريطانية" :قطر تعدل نظام "الكفالة" للعمال األجانب" ،على الرابط:
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50077443
تم الدخول إلى الرابط بتاريخ .2223-2-31
 -14مكتب االتصال الحكومي" :إصالحات سوق العمل" على الرابط/ https://www.gco.gov.qa/ar/focus/labour-reform:
تم الدخول إلى الرابط بتاريخ .2223-2-31
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أجرى الباحث حسن البراوي دراسة قانونية بعنوان" :دور القانون في تطوير وتعزيز االستدامة :قراءة في تطور الحماية
القانونية للعمال في دولة قطر في ضوء تنظيم كأس العالم لكرة القدم"  15تناول فيها تطور الحماية القانونية للعمال األجانب
في قطر في مرحلة ما قبل التعاقد وما بعدها ،وعالج بالتحليل جوانب التطور في مجال حقوق العمال في المجال الصحي
واالجتماعي واألجور وا لعالقة مع جهات العمل .تعتبر هذه الدراسة قيمة من حيث الجانب البحثي القانوني الذي يظهر
مدى التطور في التشريعات حول حقوق العمال ،وهي تغطي الجانب الحقوقي من الدراسة التي يعطف الباحثون على
إجراءها.
يؤكد يوسف بن محمد العثمان فخرو ،وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية القطري ،أن دولة قطر "ملتزمة
ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية" كما يشير إلى إن حزمة اإلصالحات التي أقدمت عليها الحكومة القطرية
خطوه مهمة في مسيرة اإلصالحات التي أجريت على سوق العمل.

16

القت هذه الخطوة ترحيبا من قبل منظمة العمل الدولية ،وذلك على لسان رئيس المنظمة غاي رايد ،الذي اعتبر أنه
الخطوات التي اتخذتها قطر "تدعم حقوق العمال" بشكل كبير،
كما أنها تسهم في رفع كفاءة وإنتاجية االقتصاد القطري .وأشاد رئيس المنظمة الدولية بتعاون دولة قطر مع منظمة العمل
الدولية في هذا الصدد ،األمر الذي يسهم في الجهود التي تبذلها قطر " للنّهوض بالعدالة االجتماعية وتعزيز العمل الالئق
في البالد"

17

ثانيا :الصحافة القطرية وحقوق العمال األجانب
لم يجد الباحثون في قواعد بيانات األدبيات العربية أي نوع من البحوث والدراسات اإلعالمية التي تتناول حقوق العمال
في قطر بشكل مباشر ،وهذا كان أحد أهم دوافع إجراء هذا البحث الذي يعالج جانبا معرفيا مهما ،ويشغل اهتمامات
الباحثين ،واألطراف المختلفة التي لها اهتمام بهذا الموضوع .يؤكد عبد هللا بن غانم البنعلي المهندي رئيس تحرير صحيفة
الراية القطرية ،وهي إحدى صحف هذه الدراسة ،أن قضايا العمالة الوافدة وأخبار اإلصالحات التشريعية والقرارات
الوزارية والمشروعات التي تسعى لتعزيز السالمة المهنية وتوفير معيشة كريمة للوافدين هي من اهتمامات صحيفة الراية
وغيرها من الصحف ووسائل اإلعالم المحلية ،نظراَ ألهميتها ،مؤكدا هناك "العديد من االعتبارات التي تجعل موضوع
15البراوي ،حسن "دور القانون في تطوير وتعزيز االستدامة :قراءة في تطور الحماية القانونية للعمال في دولة قطر في ضوء تنظيم
كأس العالم لكرة القدم" المجلة الدولية للقانون ،مج 2232 .العدد .1 ،2
 - 16مكتب االتصال الحكومي" :إصالحات سوق العمل" على الرابط/ https://www.gco.gov.qa/ar/focus/labour-reform:
تم الدخول إلى الرابط بتاريخ .2223-2-31
17بيان صحفي |  ٣١أكتوبر ،٤٥٣٢ ,منظمة العمل الدولية (https://www.ilo.org/beirut/projects/qatar-
)office/WCMS_724164/lang--ar/index.htm
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حقوق العمال على أجندة الصحافة القطرية أهمها حجم اإلصالحات الكبيرة والمزايا والحقوق التي تكفلها دولة قطر للعمالة
الوافدة ،فضال عن دور تلك العمالة التي تحظى دوما بتقدير وإشادة القيادة القطرية والحكومة وكافة الجهات المعنية،
كمحرك أساسي لحركة التنمية االقتصادية والعمرانية".18
وفي هذا الصدد نشرت مجموعة دار الشرق القطرية إصدارها السادس من كتابها السنوي حول حقوق العمال في قطر،
وذلك بمناسبة مائة عام على تأسيس منظمة العمل الدولية سردت فيه "إسهامات قطر في حماية حقوق العمال" 19.وقد
تناول الكتاب "المعايير والممارسات الحديثة في دولة قطر لحماية حقوق العمال" ،كما تناول التقارير الحكومية والمنظمات
المحلية والدولية المتعلقة بحقوق العمال في قطر .وقد سرد الكتاب التشريعات واإلصالحات التي اتخذتها دولة قطر في
مجال حماية حقوق العمال ،مبينا أن قطر حققـــت نقلة نوعية فـــي "التشـــريعات القانونيـــة التـــي تحمـــي حقـــوق
العمـــال" وذلك من خالل الوزارات المختصة بالعمل والعمال.

20

وقد أوضح التقرير أن أهم القضايا التي شملتها

اإلصالحات :نظام الدخول والخروج ،األجور ،الضمان االجتماعي والشئون االجتماعية ،آلية استقدام العمالة ،وإقرار
لجان فض المنازعات 21.ويتسق إصدار مثل هذه المنشورات مع ما أكده عبد هللا بن غانم البنعلي المهندي رئيس تحرير
صحيفة الراية القطرية أن الصحافة القطرية تسعى إلبراز قضايا المسئولية االجتماعية تجاه العمالة الوافدة ،من خالل
تشجيع مبادرات لجهات الحكومية والقطاع الخاص على رعاية وحماية حقوق العمال  ،وتوفير بيئة صحية ومعيشية مالئمة
لها  ،ومنها إنشاء مدن ومستشفيات ومراكز صحية للعمال  ،وتوفير مزايا اجتماعية وترفيهية للجاليات الوافدة  ،ومشاركتهم
في كافة الفعاليات الثقافية والفنية واالجتماعية ،فضال عن تقدير الكفاءات الوافدة في كافة القطاعات ،مشيرا إلى أن القطاع
الخاص في دولة قطر شهد اهتماما ً متزايداً نحو ما يعرف ببرامج االستدامة والتنمية البشرية ،ففي ظل رؤية قطر الوطنية
 ٤٥١٥واستراتيجية التنمية الوطنية  ،٤٥٤٤-٤٥٣٢باإلضافة الستقبال حدث رياضي ضخم مثل كأس العالم  ،٤٥٤٤تجد
ا لشركات التحديات والفرص لالنضمام لمهمة وطنية ،وهي تسريع عجلة التطور والتمدن مع مسؤولية تنويع موارد
االقتصاد واالستثمار في الدولة ،خاصة المتعلق منها باالستثمار في اإلنسان والمجتمع.

22

 -18مقابلة خاصة مع عبد هللا بن غانم البنعلي المهندي رئيس تحرير صحيفة الراية القطرية ،بتاريخ .2223-3-22
19صديق ،عبد المطلب ،اإلصدار السادس "إسهامات قطر في حماية حقوق اإلنسان"  –2237مجموعة دار الشرق ،قطر
20نفس المرجع
21نفس المرجع
22مقابلة خاصة مع عبد هللا بن غانم البنعلي المهندي رئيس تحرير صحيفة الراية القطرية ،بتاريخ .2223-3-22
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الدراسة التحليلية
 .2فئة الموضوعات والقضايا:
يستعرض الجدول رقم ( )1طبيعة الموضوعات المتعلقة بالعمال األجانب في دولة قطر ،حيث تم تقسيم هذه القضايا
الى  5فئات رئيسية تستوعب كل الموضوعات التي تهم العمال .واحتلت قضية بيئة العمل المركز األول في الصحافة
القطرية وبنسبة  % 40في صحيفة الوطن و %59في الشرق و % 16قي الراية .وكشفت الدراسة عن تفاوت ملحوظ
في عدد قضايا العمال المنشورة في الصحافة القطرية .وحلت الشرق في المركز االول من حيث عدد الموضوعات
المنشورة بنشر  56موضوعا خالل فترة الدراسة في مقابل  01موضوعا نشرته صحيفة الراية و 14موضوعا
للوطن .بنسبة  %44لمتوسط النشر للصحف الثالث.
وتنوعت اهتما مات الصحف بالقضايا العمالية األخرى مثل األجور والسكن والظروف الصحية ونقل الكفالة .وحلت
قضايا نقل الكفالة في المركز الثاني من االهتمام في الصحافة القطرية ،حيث نشرت الصحف  09موضوعا صحيا
بين الموضوعات المنشورة التي بلغت في مجملها  121موضوعا في الصحف الثالثة أي بنسبة .%09
ويالحظ ضعف تناول أخبار قضايا األجور في الصحافة القطرية اذ بلغت  10موضوعا قي الصحف الثالث موضوع
الدراسة طيلة فترة الدراسة .وهي نسبة منخفضة لكنها منطقية في ظل صدور قانون قطري يحدد الحد األدنى لألجور
في قطر مما يفسر وبصورة منطقية عدم وجود شكاوى بسبب عدم دفع أو انخفاض األجور .كذلك لم تنشر الصحف
موضوعات تتعلق بالشكاوى الصحية وبلغ المنشور منها  5موضوعات فقط ولم تنشر صحيفة الوطن أي موضوع
يتعلق بالشؤون الصحية للعمال طيلة فترة الدراسة.
ونشرت الصحف الثالث  10موضوعا حول قضايا السكن من أصل العينة المنشورة بنسبة  % 10وتتعلق هذه
الشكاوى بمخالفات سكن العمال وسط العائالت.
ولم يتم حصر أي موضوعات تتعلق بقضايا منازعات عمالية مع أصحاب العمل حول تأخير األجور أو اإلخالل
بالعقود كما لم يتم حصر أي موضوعات عمالية خارج الفئات التي بحثتها الدراسة مما يشير إلى أن العينة تغطي بدقة
مجتمع الدراسة .ويالحظ أن معظم القضايا المطروحة صدرت بشأنها قرارات من الجهات المختصة خالل فترة
الدراسة مثل :قانون الحد األدنى لألجور والسماح بنقل الكفالة وإلغاء مأذونية الخروج وتوفير خدمات عامة لتجمعات
العاملين في مواقع العمل باإلضافة الى تخصيص مساكن خاصة ومناسبة للعمال.
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 .0فئة المساحات المخصصة:
تعتبر دالة المساحات المخصصة من أهم مؤشرات اإلبراز واالهتمام بالموضوعات المنشورة في وسائل اإلعالم وتصلح
لقياس درجة االهتمام والتأثير المتوقعة .وقد بلغت النسبة العامة لنشر موضوعات العمال
في صحيفة الوطن  %0مقابل  %7في الشرق و % 4في الراية .وتعتبر نسبة قضايا العمال محدودة وفقا لهذه األرقام
وبالتالي يمكن تفسير هذه النسب بعدم وجود شكاوى متكررة من العمال أنفسهم بقدر ما تكون عبارة عن ردود أفعال
التهامات منشورة في صحف أجنبية أو متابعة لقررت حكومية محلية تتعلق بحقوق العمال .وال تعتبر قضايا العمال مسالة
رأي عام يهم الصحافة القطرية في ظل القضايا المحلية والدولية العديدة التي تحفل بها الساحة .ويالحظ أن نسبة النشر في
القضايا األخرى مرتفعة جدا مقارنة بقضايا العمال في قطر ويمكن تفسير ذلك بأن معظم القضايا المنشورة تعتبر قضايا
رأي عام تهم الجمهور محليا ودوليا بينما تصنف قضايا العمال على أنها قضايا قطاعية متخصصة تهم جمهور محدود من
القراء.
الجدول رقم ()0
التوزيع الكمي
المساحة

موضوعات وقضايا حقوق العمال
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 .3فئة المصادر الصحفية:
ويفسر الجدول رقم  0مؤشرات مصادر األخبار حول قضايا العمال الكثير من المؤشرات التي تتعلق بعالقة المصادر
بالتوجهات العامة تجاه قضية العمال محليا وإقليميا ودوليا ،ويالحظ تركيز الصحافة القطرية المحلية على وكالة األنباء
القطرية والمصادر الحكومية األخرى مثل مكتب االتصال الحكومي ومكتب اإلعالم بوزارة الخارجية واللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان والمراسلين والمندوبين باإلضافة إلى كتاب مقاالت الرأي.
وتغطي أخبار وكالة األنباء القطرية ما نسبته  %51من أخبار صحيفة الراية حول العمال و %52لصحيفة الوطن و05
 %لصحيفة الشرق .وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة االعتماد على الكتاب والمراسلين وكتاب الرأي في صحيفة الشرق
وهو ما يفسر قلة اعتمادها على وكاالت األنباء الدولية .وينطبق ذات الشيء على صحف الراية والوطن حيث تبلغ نسبة
االعتماد على الوكاالت الدولية فيها  %1.4لصحيفة الراية و % 1.5لصحيفة الوطن .بينما لم تستخدم الشرق أخبار
الوكاالت الدولية خالل فترة الدراسة.
وبلغ االعتماد على المراسلين والكتاب والمندوبين ما نسبته  %02لصحيفة الوطن و %51لصحيفة الشرق و % 7لصحيفة
الراية من مجموع ما نشر مقارنة بالمصادر اإلخبارية األخرى.
ويعتبر هذا المؤشر انعكاسا للحمالت اإلعالمية التي شنتها بعض الدول والمنظمات مقرونة بحمالت سياسية اتخذت من
قضايا العمال ذريعة إلدارة حمالت إعالمية منظمة ضد قطر .وبالتالي من الطبيعي أ ّال تعتمد الصحف ووسائل اإلعالم
القطرية على وكاالت األنباء الدولية كمصادر لقضايا العمال فضال عن أن هذه القضايا تمثل شأنا محليا والمصادر
الموضوعية األقرب هي وكالة األنباء القطرية والمصادر الحكومية األخرى.
وانحصر كتّاب الرأي في صحيفتي الراية والشرق بينما لم يتم حصر مساهمات لكتّاب الرأي حول قضايا العمال في
صحيفة الوطن .ويالحظ أن كتابات الرأي عادة ما تكون ردودا على الحمالت اإلعالمية الموسمية التي تقودها بعض
المنظمات الحقوقية عندما تصدر تقاريرها الدولية حول أوضاع العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي
وتصدر تصنيفاتها السنوية التي توجه من خاللها انتقادات ألوضاع العمالة وخاصة العمالة المنزلية .وتشمل هذه االنتقادات
فئات األجور والصحة والترفيه وبيئة العمل والعطالت األسبوعية والمطالبة بمنح العمال حق المغادرة دون موافقة أصحاب
العمل.
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الجدول رقم ()3
التوزيع الكمي
المصادر

الوطن
%
ك

الشرق
%
ك

الراية
%
ك

وكاالت األنباء الدولية وشبه الدولية

0

14

2

2

5

17

وكالة األنباء القطرية

7

47

14

05

17

50

المراسلين والمندوبين

0

05

02

54

0

6.5

مصادر حكومية رسمية

0

14

7

10

5

17

الكتّاب

2

2

5

9

0

6.5

المجموع

14

122

56

122

01

122

 .4فئة اتجاهات الصحف:
صعدت قضايا العمال في مختلف دول العالم إلى صدارة األحداث كقضية حقوقية وقانونية مهمة واختلفت الرؤى بين
الدول كما اتخذتها بعض المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وسيلة للضغط على الحكومات لتحقيق المزيد من
المكاسب للعمال .واعتمدت كثير من هيئات التصنيف الدولية معيار حقوق العمال ضمن مؤشرات االلتزام بالمواثيق الدولية
الحقوقية .لذلك يكتسب معيار االتجاه أهمية أكبر في قياس في تحديد االتجاه التحريري تجاه قضايا العمال.
ويكشف الجدول رقم  4ثالثة توجهات للصحافة في تعاملها مع قضايا العمال تباينت بين اإليجابي والسلبي والمحايد ويتمثل
المحتوى اإليجابي في اإلجراءات التي تتخذها الدولة في خدمة العمال كالتشريعات الجديدة وزيادة األجور وتحسين
الخدمات .والنشر السلبي يتمثل في شكاوى تأخير األجور أو الفصل من العمل أو سوء بيئة العمل .ورصدت الدراسة
تقارير محايدة تتعلق بأنشطة العمال اليومية التي ليس لها عالقة بالعقود والحقيق بين العمال وأصحاب العمل.
وفي ظل هذا التصنيف كشفت الدراسة اتجاهات إيجابية للسياسة التحريرية المتعلقة بقضايا العمال بنسبة  % 71لصحيفة
الوطن ضمن ما نشر من موضوعات تتعلق بالعمال مقابل  %90للشرق و % 77لصحيفة الراية .وانخفض النشر السلبي
في كل الصحف الثالث موضوع الدراسة حيث نشرت جميعها  10موضوعا من أصل  121موضوعا حول قضايا العمال
بنسبة إجمالية  .% 10وهي نسبة تشير إلى درجة عالية من حرية التعبير في استعراض قضايا العمال السلبية بهدف
إصدار القرارات التي تساعد على تحسين أوضاع العمالة ويؤكد ذلك قيام الصحافة القطرية بدورها في الرقابة على
أوضاع العمال ومساعدة الجهاز التنفيذي في تحسين أوضاع العمال.
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ويشير نشر الموضوعات المحايدة إ لى االهتمام باألنشطة العمالية العامة التي ليس لها أي مدلول سياسي او قانوني ويعد
ذلك مؤشرا على تنوع المحتوى اإلعالمي في الصحافة القطرية محل الدراسة .وجاءت نسبة المحتوى المحايد كالتالي:
صحيفة الوطن  ،% 14صحيفة الشرق ، %4 ،صحيفة الراية .%10
الجدول رقم ()4
التوزيع الكمي
االتجاه
إيجابي
سلبي
محايد
المجموع

الوطن
ك
11
1
0
14

الشرق
%
79
7
14
100

ك
46
9
0
56

الراية
%
82
14
4
100

ك
04
0
4
01

%
77
10
13
100

 .5فئة القوالب الصحفية:
تعبر األشكال التحريرية المستخدمة في معالجة القضايا السياسية واالجتماعية عن التوزيع الكمي للموضوعات وتعطي
إ لى جانب ذلك مؤشرات واضحة حول درجات االهتمام والتركيز اإلعالمي ومواقف المؤسسة اإلعالمية وسياستها
التحريرية تجاه األحداث .وقد تنوعت األشكال التحريرية المستخدمة في الصحف القطرية لتشمل خمس فئات تحريرية
رئيسية هي الخبر والتقرير اإلخباري ،والمقال والتحقيق الصحفي والحديث .وكشف جدول الفئات التحريرية ،عن تركيز
الصحف موضوع الدراسة على التقارير اإلخبارية بشكل كبير ،وبنسبة بلغت  %52في صحيفة الوطن و % 61في
صحيفة الشرق و %77.0في الراية .وتعكس هذه النسب الموضوعية الكبيرة في التغطية اإلعالمية ألن التقرير الصحفي
شكل يصف واقع األحداث من جانب موضوعي ويقل فيه الرأي وغالبا ما يتناول مواقف وآراء ووقائع منسوبة إلى
مصادرها .واهتمت الصحف محل الدراسة بالتحقيق الصحفي وبنسب متفاوتة حيث نشرت الوطن تحقيقين والراية تحقيق
واحد مقابل  10تحقيق في الشرق ،ويمثل التحقيق الصحفي انعكاسا طبيعيا لحجم التقارير اإلخبارية المنشورة ومنسجما
مع التغطيات السلبية التي تم نشرها حول أوضاع العمالة حيث يعتبر التحقيق الصحفي وسيلة لتفسير المشكالت والبحث
عن حلول لها .ويعني ذلك أن الصحافة القطرية تصدت للحمالت التي شنتها بعض الصحف العالمية حول أوضاع العمال
في قطر.
وجاءت فئة المقال الصحفي في المركز الثالث حيث نشرت الوطن  4مقاالت خالل فترة الدراسة مقابل  0مقاالت لصحيفة
الشرق ومقالين لصحيفة الراية .وتعبر فئة الرأي عن تأثر قادة الرأي بقضايا العمال والسعي إلى معالجتها من وجهة
نظرهم.
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وكشف الجدول عن عدم اهتمام الصحافة المحلية بإجراء مقابالت خاصة حول أوضاع العمالة ،اذ لم تنشر الوطن أي
مقابلة صحفي ة حول أوضاع العمالة بينما نشرت الشرق مقابلتين ومقابلة واحدة لصحيفة الراية ،خالل فترة الدراسة .ولم
تمثل فئة الخبر مركز اهتمام الصحافة المحلية حيث نشرت الصحف  1أخبار خالل فترة الدراسة من مصادر حكومية
ومضمون هذه األخبار يتعلق باإلجراءات الحكومية الداعمة للعمال مثل إلغاء الكفالة ومأذونية الخروج ورفع الحد األدنى
لألجور وقوائم الشركات المخالفة لدفع أجور العمال.
وبلغ تكرار األشكال التحريرية  14شكال تحريريا تشمل األخبار والتقارير والتحقيقات والمقابالت الصحفية ويفيد ذلك
بتنوع السياسة التحريرية المتبعة في نشر قضايا العمال وللدور الذي تلعبه الصحافة القطرية في التوعية بقضايا العمال
وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتدعم اندماجهم في قضايا المجتمع.
الجدول رقم ()5
التوزيع الكمي
الفنون الصحفية
الخبر
التقرير
المقال
التحقيق
الحديث
المجموع

الوطن
ك
1
7
4
2
0
14

الشرق
%
7
50
29
14
0
100

ك
5
04
0
10
0
56

%
9
61
5
21
4
100

الراية
ك
3
24
2
1
1
31

%
10
77.2
6.4
3.2
3.2
100

 .6فئة موقع المادة الصحفية:
يمثل موقع المادة الصحفية مؤشرا مهما ً لدرجة االهتمام والمعروف من الناحية الطباعية واإلخراجية أن الصفحة األولى
تمثل أعلى درجات اإلبراز يليها الصفحة األخيرة ألي مطبوعة ثم الصفحات الداخلية التي تقع في بداية المطبوعة وكذلك
الصفحات ذات األرقام المفردة التي تقع دوما على اليسار والتي تمثل مسقط العين على الكالم المطبوع.
وبتطبيق هذه القواعد الفنية على مؤشرات الجدول رقم  6فئة موقع المادة الصحفية تتكشف الحقائق التالية :على الرغم من
ضعف نشر قضايا العمال على الصفحة األولى والتي بلغت في مجملها عشرة موضوعات للصحف الثالث موضوع
الدراسة أي بنسبة إجمالية  %1.1في مقابل تركيز كامل للنشر في الصفحات الداخلية بنسبة  %15في صحيفة الوطن
و %99لصحيفة الشرق و % 94لصحيفة الراية.
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وتم نشر خمس موضوعات في الصفحة األخيرة أي بنسبة  %5لمجموع المنشور في الصحف موضوع الدراسة وهي
نسبة جيدة مقارنة بتنوع اهتمامات القراء وأهمية الموضوعات التي تستحق النشر في الصفحة األخيرة التي تخصص عادة
للموضوعات الترفيهية والموضوعات الخفيفة.
وتع كس المؤشرات اهتمام الصحف بالموضوعات المطولة حول العمال والتي تفسر واقع الحال أكثر من كونها تتضمن
أخبارا أو حوادث عبارة تخص هذه الفئة ويعكس ذلك استقرارا في أوضاع العمالة.
الجدول رقم ()6
التوزيع الكمي
الموقع
الصفحات الداخلية
الصفحة األولى
الصفحة األخيرة
المجموع

الوطن
ك
11
2
1
14

%
95.5
3
1.5
100

الشرق
ك
41
5
0
56

%
88
8.9
3.1
100

الراية
ك
26
3
2
31

%
84
10
6
100

 .7عناصر اإلبراز:
تعكس عناصر اإلبراز في الصحافة جوانب مهمة في التأثير على القراء وجذبهم للقراءة ولفت نظرهم والتأثير عليهم
ودفعهم لالستمرار في القراءة ،وجميع هذه المؤشرات من أهم وظائف األعالم .وبتحليل مؤشرات الجدول رقم  7الخاص
بعوامل االبراز ،تتبين الحقائق التالية:
استخدمت الصحافة القطرية العنوان العريض بكثافة كوسيلة لإلبراز وتوفير عنصر الجذب في قضايا العمال وبنسبة
 %01لصحيفة الوطن و %57لصحيفة الشرق  % 69لصحيفة الوطن .وورد العنوان العريض في  57موضوعا من
أصل  121مادة صحفية نشرت في الصحف الثالث أي بنسبة .%56
ويعبر العمود الصحفي عن درجة أقل من االهتمام وقد نشرت الصحف الثالث  11موضوعا منه بنسبة  .%19وخلت
الصحف من استخدام الرسوم المعلوماتية والكاريكاتير ،بينما ارتفعت نسبة استخدام الصور الموضوعية والشخصية
المعززة للموضوعات مما يكشف درجة عالية من الدقة وتعزيز المحتوى واالهتمام وااللتزام بتأكيد مصداقية وموضوعية
الموضوعات المنشورة وهي من أهم وظائف الصورة الصحفية .واستخدمت الصحف الصورة الشخصية بنسب متفاوتة
تصل الى  % 12في المتوسط العام ويعكس ذلك تضمين آراء المسؤولين في المقابالت الصحفية والوصول إلى مصادر
المعلومات.
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وتفيد هذه البيانات بأن الصحف القطرية قد استخدمت أيضا  5فئات من أصل  7فئات من عوامل اإلبراز وهي نسبة عالية
تعكس الدور اإليجابي والحيوي للصحافة القطرية في التصدي لقضية العمال كقضية حقوقية وإنسانية وأنها تمتعت بالحرية
المناسبة في مناقشة قضاياهم وتقديم دور إعالمي مهني في خدمتهم.
الجدول رقم ()7
التوزيع الكمي
عناصر اإلبراز
العنوان العريض
العمودي
تمهيدي
رسوم معلوماتية ()infographic
صور إخبارية
صور شخصية
كاريكاتير
المجموع

الوطن
%
ك
4
6
2
2
0
1
2
14

29
43
0
0
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7
0
100

الشرق
%
ك
00
5
9
2
7
4
2
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الراية

57
9
14
0
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7
0
100

ك

%

01
7
2
2
2
0
2
01

68
22
0
0
0
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0
100

التعليق على نتائج الدراسة التحليلية
 .1وفقا للتساؤالت التي تضمنتها هذه الدراسة فقد تبين أن الصحافة القطرية قامت بدورها في تغطية قضايا العمال
وجاء االهتمام ببيئة العمل ونقل الكفالة وهي من الحقوق األساسية للعمال ،في صدر اهتماماتها وبنسبة %55
لصحيفة الراية و % 59لصحيفة الشرق و %40لصحيفة الوطن.
 .0غطت الصحافة القطرية القضايا األبرز التي تهم منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية مثل تأمين
األجور والخدمات الصحية وبيئة العمل وحرية االنتقال داخل وخارج الدولة وبنسب متفاوتة في الصحف
موضوع الدراسة مما يعكس مواكبة الصحافة القطرية لنظيرتها العالمية حول قضايا العمال.
 .0حظيت قضايا العمال باهتمام صناع القرار والقائم باالتصال في الصحافة القطرية بدليل مؤشرات نسبة نشر
موضوعات العمل مقارنة بالقضايا السياسية األخرى والتي جاءت كالتالي % 50 :في الشرق  %01في الراية
و %16الوطن وذلك من إجمالي الموضوعات المنشورة في الصحف الثالث وعددها  121موضوعا.
 .4واستخدمت الصحف مختلف األشكال التحريرية مثل الخبر والتقرير والمقال والتحقيق في عكس قضايا العمال
مما يعكس المهنية العالية التي تتمتع بها باعتبار أن مقاالت الرأي تعكس حرية أوسع في طرح اآلراء بينما تشير
التقارير إلى حياد السياسة التحريرية القائمة على عكس الواقع دون تعديل ويكشف التحقيق الصحفي مرونة أكبر
في نقل آراء جمهور العمال ومطالبهم واتساع سقف الحرية في االستجابة لمطالبهم المختلفة.
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 .5عكست الدراسة تنوعا كبيرا في طرح قضايا العمال مثل بيئة العمل واألجور والصحة واإلقامة والتنقل
ودور التشريعات القطرية في حفظ حقوق العمال.
 .6كشفت الدراسة كذلك عن انفتاح الصحافة القطرية على الصحافة العالمية ومصادر األخبار العالمية ووكاالت
األنباء العالمية ،ونقلت عنها بنسب متفاوتة ما يرد عن قضايا العمال وردت على اآلراء التي ترى انها غير صحيحة،
مما يعني أنها قامت بدورها األصيل في التعبير عن وجهات نظر المجتمع المحلي فيما يتعلق بهذا الشأن .وتنوعت
المصادر المحلية مما يشير الى تفاعل كبير مع القضية في المجتمع الذي تمثله الدراسة.
 .6اتفقت الصحف في نقل قرارات دولة قطر والتشريعات القانونية الخاصة بالعمال والتعريف بها وحظيت التغطية
في هذا الجانب باتفاق كامل وتقارب شديد في درجات اإلبراز واالهتمام بالنشر ،بينما اختلفت في الرد على
االتهامات التي أثيرت دولة قطر حيث يالحظ كثرة النشر من صحيفتي الشرق والراية بسبب وجود مراسلين لها
في الخارج وفقا لمؤشرات مصادر األخبار التي استخدمتها الصحف في معالجة قضايا العمال.
 .7لم تكشف الدراسة وجود منازعات قانونية على الصحف خالل فترة الدراسة ،كما لم يتم رصد شكاوى تتعلق
باألجور أو بيئة العمل أو نزاع مع صاحب العمل في تغطيات الصحف خالل فترة الدراسة.

الخاتمة:
ثمة استنتاجات رئيسية يجدر اإلشارة اليها في خاتمة هذا البحث ،تتمحور في تعقيد قضية العمالة األجنبية وتشابكها مع
قضايا سياسية واقتصادية وعمالية وقانونية وأخرى متعلقة بحقوق اإلنسان ،وترتبط كل هذه األطراف مع البعد اإلعالمي
الذي يمثل جوهر ومحور هذه الدراسة .وقد خلصت هذه الدراسة الى جملة من النتائج التي تتعلق بمشكلة البحث الرئيسية
في شقها ا لخاص بتناول الصحافة القطرية لهذه القضية ،حيث تبين اهتمام الصحافة القطرية بعرض السياسات القانونية
واإلدارية الخاصة بتحسين أوضاع العمالة وكذلك الخدمات التي تم توفيرها لهم في مواقع العمل ،مع غياب واضح لشكاوى
العمال .ولم ترصد الدراسة أية معطيات لمحتوى إعالمي يمثل صوت العمال في الصحف محل الدراسة ،على الرغم من
استعراض الردود على شكاوى لصحف أجنبية ناقشت قضايا األجور والعطالت والترفيه وحقوق العمال األساسية في بيئة
األمل .وخلصت الدراسة إلى ضرورة اهتمام الصحافة القطرية بعرض أحوال العمال في مواقع عملهم ومن شأن ذلك منح
درجة أعلى من المصداقية والشفافية والثقة في سالمة أوضاع العمال على مستوى التنظيمات النقابية والعمالية والحقوقية.
كشفت الدراسة أيضا تزايد النشر السالب حول أوضاع العمالة في قطر وكذلك معظم دول مجلس التعاون وفي حال ضعف
التصدي اإلعالمي بالكشف عن األحوال الحقيقية للعمال والتحسينات التي طرأت على أوضاعهم القانونية والمعيشية
واالجتماعية ،سوف تصنع صورة نمطية عن أحوال العمال في منطقة الخليج ومن شأن هذه الصورة النمطية تشكيل
صورة أوضاع العمال في الخليج باعتبارهم ضحايا لبيئة عمل غير مناسبة ترتفع فيها درجة الحرارة إلى  52درجة مئوية
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مع انعدام الخدمات الصحية الضرورية وسيصبح من الصعب تعديل هذه الصورة النمطية إال بجهد إعالمي مدروس
ومنظم.
ناقش الباحثون في هذه الدراسة أوضاع العمالة في قطر من خالل ما تنشره الصحف القطرية وقد احتوت هذه الصحف
على ما ينشر حول أوضاع العمال في الصحافة األجنبية وقد تزامن ذلك مع األزمة الخليجية مما وفر بيئة لنشر أخبار غير
حقيقية عن أوضاع العمال في قطر ومن مصادر إعالمية مختلفة ،ومن شأن ذلك أن يعود بالضرر على كافة دول مجلس
التعاون الخليجي وبعض البلدان العربية مثل لبنان واألردن بتعزيز الصورة الذهنية السالبة ألوضاع العمالة األجنبية في
منطقة الشرق األوسط.
إن قضايا العمال من شأنها أن تصبح من الملفات السياسية الساخنة في المحافل الدولية مثل قضايا حقوق اإلنسان والتمييز
واإلرهاب وبالتالي ينبغي التعامل معها بذات األهمية وعدم االكتفاء بالتدفق اإلعالمي غير المنهجي القائم على ردود
األفعال .ومن الضروري أ ن تحتوي الرسائل اإلعالمية على مقارنات تكشف بوضوح مستوى التقدم الذي تحقق في
تشريعات العمال والخدمات المقدمة لهم.
وتثير هذه الدراسة تساؤالت عدة ،تتعلق بأهمية التوسع في الدراسات اإلعالمية لظاهرة العمالة األجنبية من جوانبها الثقافية
واالجتماعية وتحديات الدمج المجتمعي باإلضافة إلى الجوانب التشريعية المتعلقة بحقوق اإلنسان .وتكشف نتائج الدراسة
أهمية تدخل المنظمات السياسة العربية مثل الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي في التصدي للحمالت اإلعالمية في
الصحافة الغربية بخصوص قضايا العمال ،ومعظمها قضايا تثار من جانب واحد وتؤدي إلى تكوين رأي عام منحاز إلى
شكاوى العمال مع إغفال كافة الجهود اإلنسانية والتشريعية المطبقة حديثا مع تطور مواثيق حقوق االنسان وحقوق العمال
على مستوى المنطقة.

المراجع:
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العراق 0219
 .0حسين ،سمير محمد :بحوث اإلعالم األسس والمبادئ ،عالم الكتب القاهرة ،1176 ،ص.000
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التقسيم عند األصوليين دالالته وتطبيقاته
Partition of the fundamentalists the implications and applications
إعداد الدكتور  /نزار بن معروف بن محمد جان بنتن
األستاذ المساعد بكلية الشريعة واألنظمة ،قسم الشريعة ،جامعة الطائف ،المملكة العربية السعودية
Email: nzrbantan@gmail.com

ملخص البحث
يدخل التقسيم في كل العلوم ومنها علم أصول الفقه ،والتقسيم الصحيح يشترط له عدة شروط منها :أن
تكون األقسام محصورة في عدد معين ،أن يكون كل قسم مختلف عن اآلخر ،أن يكون معنى الشيء
المقسم مشتركا بين األقسام ،أن يكون أساس التقسيم واحدا.
التقسيم الصحيح يدل على عدة معاني منها :بالتقسيم يظهر نوع التقسيم ،ويتضح من التقسيم حقيقة كل
قسم ،يدل التقسيم على حكم كل قسم ،ونستدل من التقسيم على الشيء الذي تم تقسيمه .والتقسيم موجود
بكثرة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
يستعمل األصوليون التقسيم في أربعة أمور هي :في طرق إثبات العلة ،في إبطال العلة ،في إثبات بعض
القواعد األصولية ،في توضيح المسائل األصولية وبيان أقسامها.
الكلمات المفتاحية :التقسيم ،السبر والتقسيم ،تقسيم الكل
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Partition of the fundamentalists the implications and applications

Research summary
Partition is included in all sciences. One of those sciences is the science of
jurisprudence and fundamentals. And the correct division requires him to
several conditions. Of which: Sections should be limited to a certain number.
Each section should be different from the other. That the meaning of the
divided thing be common between the sections. The basis for the division shall
be one.
The correct division denotes several meanings, of which: By partition shows
the type of division. The division shows the reality of each section. Shows the
division on the rule of each section. And we infer from the division on the
thing that was divided.
The division is present in abundance in the Holy Quran and the Sunnah of the
Prophet.
The fundamentalists use the division in four things, namely. In methods of
proof of the cause. In nullifying the reason. In proving some fundamentalist
rules. In clarifying issues of fundamentalism and explaining its sections.

Keywords: Partition, Testing and partitioning, Divide the sum
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،الذي قسم العلم بين خلقهه كمها قسهم سهبحانه األرااق بيهنهم ،والصهةة والسهةم
() 1

على نبينا محمد أبي القاسم القائل « :من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين ،وإنمها أنها قاسهم وهللا يعطهي»
وعلى اله وصحبه أجمعين ،وبعد:

فهههذا بحههت مختصههر فههي التقسههيم عنههد األصههوليين ،وأهميتههه تكمههن فههي أن التقسههيم منتشههر بههين شههتى
المواضيع من علم األصول كما يدخل في كل العلوم أيضا.

أهمية البحث:
فكل علم بحاجه ماسة إليه ،ألن أي علم يحتوي علهى قواعهد وأدلهة ،ومسهائل شهتى ،وتفريعهات كثيهرة
البد من ترتيبها وتنظيمها على أسس راسخة وأقسام متباينة و تفاريع واضحة ،يسهل فهمهها وإدراكهها ،و
توضح تشابكها وتعقيداتها وترابطها ،وتفرق بين األصول والفروع ،والجذور واألغصان،
وتبههين ماهيههة كههل منههها ،وحكمههها وآثارههها ومميااتههها ،وهههذا ال يكههون إال بالتقسههيم المنضههب ب سههس
صحيحة و واضهحة ،ولههذا جهاء موضهوع ههذا البحهت فهي بيهان حقيقهة وماهيهة التقسهيم ،وأنهواع التقسيمه
وشروط كل نوع منها حتى ال نقع في تقسيمات غيهر صهحيحة أو غيهر واضهحة ،كمها سه تعرل لهدالالت
التقسيم وما يفيده التقسيم من معاني ،وس ذكر أمثلة وتطبيقهات مهن القهرآن الكهريم والسهنة النبويهة الشهريفة
صههلى هللا علههى صههاحبها أفضههل الصههةة والتسههليم ،وسه تطرق لههبعض التقسههيمات التههي وردت فههي بعههض
المصنفات األصولية والفقهية ،وبيان وجه القصور فيها إن وجدت.

ومن هنا جاءت أهداف البحث كما يلي:
-1تحديد المراد بالتقسيم عند األصوليين.
-2إيضاح الشروط الةامة للتقسيم.
-3بيان ما يدل عليه التقسيم أو ما يسمى بدالالت التقسيم.
-4ذكر أمثلة وتطبيقات توافرت فيها شروط التقسيم.
-5بيان وجه القصور في بعض التقسيمات التي ترد في الفقه أو في أصوله.

 ) 1صحيح البخاري ،بتعليق مصطفى البغا ،ج،1ص، 52حديث رقم 11
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فكانت خطه البحت كما ي تي:
خطة البحث:
تتكون من مبحثين :األول منهما في تعريف التقسيم وأنواعه وشروطه وينقسم إلى ثةثة مطالب:
المطلب األول :في تعريف التقسيم
المطلب الثاني :أنواع التقسيم
المطلب الثالت شروط التقسيم
وأما المبحت الثاني :فهو في دالالت التقسيم ،وتطبيقاته ،وينقسم إلى مطلبين:
المطلب األول :دالالت التقسيم
المطلب الثاني :تطبيقات التقسيم

المبحث األول:
تعريف التقسيم وأنواعه وشروطه
المطلب األول :تعريف التقسيم لغة و اصطالحا:
التقسيم لغة:
لفظ التقسيم م خوذ من القسم ،و « القاف و السين و الميم أصةن صحيحان يدل أحهدهما علهى جمهال
وحسن ،ويدل اآلخر على تجائة شيء  ،فاألول القسام وهو الحسن والجمال ،و فةن مقسم الوجهه أي ذو
() 1

جمال والقسمة الوجه وهو أحسن ما يكون ...و األصل اآلخر :القسهم مصهدر قسهمت الشهيء قسهما »

فانقسم و قسمه أي جاأه ،والقسم الحظ و النصيب ،والجمع أقسام وجمعه أقاسيم ،و قسيمك الهذي يقاسهمك
أرضا أو ماال بينهك وبينهه ،و ههذا قسهيم ههذا أي شهطره المقابهل لهه.

() 2

فالتقسهيم التفريهو و جعهل الشهيء

أجااء.

 ) 1معجم مقاييس اللغة ،البن فارس 68 / 2
 ) 2لسان العرب ،البن منظور مادة قسم 181 / 11
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التقسيم في االصطةح:
التقسيم عند األصوليين له تعريفان؛ وذلك ألن األصوليين تارة يذكرونه فهي مسهالك العلهة ،وتهارة فهي
قوادح العلة حسب الغرل المراد من التقسيم .و إذا ذكر ضمن مسالك العلة قهرن معهه السهبر ،ويعبهرون
عنه بمسلك السبر والتقسيم ،و هو« :حصر األوصاف الموجودة في األصل الصالحة للعلية فهي عهدد ،ثهم
() 1

إبطال علية بعضها لتثبهت عليهة البهاقي»

أي أن التقسهيم ههو تعهداد األوصهاف التهي يتهوهم صهةحيتها

للتعليل .ثم يتم سبرها ،و السبر لغة :االختبار ،أي يختبر تلهك األوصهاف ليميها الصهالح منهها للتعليهل مهن
غيره.

() 2

مثال ذلك :علة تحريم الخمر إما لكونه سائة ،أو لكون رائحته كريهة ،أو لونهه بنيها ،أو كونهه مصهنعا
من العنب ،أو كونه مسكرا .فاألصوليون في هذا الموضع يسهتخدمون التقسهيم مهع السهبر السهتخرا علهة
الحكم.
وأما إذا ذكهر التقسهيم فهي قهوادح العلهة فيعرفهه األصهوليون ب نهه :تهردد اللفهظ بهين احتمهالين متسهاويين
أحدهما :مسلم ال يحصل المقصود ،واآلخر ممنوع ،وهو يحصل المقصود.

() 3

والتقسههيم عنههد المناطقههة يسههمى بالقضههية الشههرطية المنفصههلة و هههي« :التههي يحكههم فيههها بتنههافي نسههبتين
ف كثر أو عدم تنافيهما»

() 4

و عادة يستخدم المناطقة للداللة على الترديد أداة (إما) وقد يسهتعمل حهرف ( أو ) و قهد يسهتعمل غيهر
ذلك ،مثال قولك :إما أن يكون الشيء موجودا و إما أن يكون معهدوما.أو تقهول :إمها أن يكهون متحركها أو
ساكنا .أو تقول :درجة الحرارة :إما فوق الصفر أو تحته أو مساوية له.

() 5

يتضح من التعريفات الثةثة أنها تشترك في أن التقسيم فيه ترديد أو احتمهال ألكثهر مهن أمهر ،فالشهيء
إمهها أن يكههون كههذا أو كههذا ،لكههن المقصههد مههن التقسههيم يختلههف ،فعنههد ذكههره فههي مسههالك العلههة يقصههد بههه
األصوليون التوصل إلى معرفة العلة من شرع الحكم ،وعند ذكره في قوادح العلة يقصد بهه ابطهال العلهة
واالعترال عليها ،وبالتالي عدم صةحيتها للتعليل ،وأما عنهد المناطقهة فيقصهد بهه إثبهات أحهد المتنهافيين
بنفي اآلخر.

 ) 1شرح التلويح على التوضيح ،التفتازاين 111 / 1 ،
 ) 2التحبري شرح التحرير ،املرداوي 1125/ 1
 ) 3تشنيف املسامع ،بدر الدين الزركشي  ،193/ 1والتحبري شرح التحرير ،املرداوي 1213/ 1
 ) 4ضوابط املعرفة ،للميداين98 ،
 ) 5ضوابط املعرفة ،امليداين91 ،
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المطلب الثاني :أنواع التقسيم:
التقسيم يكون على نوعين:
النوع األول :تقسيم الكل إلى أجاائه و هو:
تحصيل الحقيقة المركبة بذكر جميع أجاائها التي تتركهب منهها .كقولهك :الكرسهي ،خشهب و مسهامير.
أو تقول :الشجرة :جذور و ساق و أغصان .وكتقسيم اإلنسان إلى الحيوان والناطو.
و هذا النوع ال يستقيم فيه إطةق اسم الكل على كل قسهم بطريهو الحقيقهة ،فهان اسهم اإلنسهان ال يطلهو
علههى الحيههوان و النههاطو ،بههل يطلههو علههى المجمههوع .و كههذلك الكرسههي ال يطلههو علههى الخشههب وعلههي
المسامير بل على المجموع.

() 1

و الكل ال يجوا تقسيمه إلى أجاائه ب داة التقسيم ( إما ) ،فة يصح أن يقال:الكرسي إما خشهب و إمها
مسامير  .و إنما يجوا حمل الكل إلى أجاائه حمل مواط ة مع عطهف بعهض أجاائهه علهى بعضهها ،مثهال
قولك :الكرسي :مسامير و خشب.

() 2

النوع الثاني :تقسيم الكلي إلى جائياته و هو:
« ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى المقسم لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة بعدد تلك القيود »

() 3

و بعبارة أخرى « :ضم قيود متباينة ذاتها أو اعتبهارا إلهى مفههوم كلهي بحيهت يحصهل مهن انضهمام كهل
قسيم ،وهو قسيم بالنسبة إلى اآلخر ».

() 4

قوله ضم قيود متباينة ذاتا :تقسيم الجنس إلى أنواعه ب ن يؤخذ من األعلهى إلهى األسهفل بايهادة قيهد ،و
ال بد فيه من أن يكون مورد التقسيم مشتركا بين األقسام ،فان قسمت الجسم إلي جمهاد وحيهوان ،كهان كهل
واحد منهما جسما .و إذا قسمت الحيوان إلى إنسان و فرس و طير كان كل واحد منهمها جسهما و حيهوان.
() 5

 ) 1كشف األسرار شرح البزدوي ،البخاري. 11 / 1 ،آداب البحث و املناظرة  ،الشنقيطي  .6 / 5ضوابط املعرفة ،امليداين،
193
 ) 2آداب البحث واملناظرة ،الشنقيطي 58 / 1
 ) 3ضوابط املعرفة امليداين192 ،
 ) 4تيسري التحرير ،ابن اهلمام. 19 / 1 ،
 ) 5كشف األسرار ،البخاري31 /1 ،
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ومثاله تقسيم النحوي للكلمة:
الكلمة :إن لم تدل على معنى في نفسها ،فإما أن يكون الامن جاءا من معناها فهي الفعل .وإمها أن ال
يكون الامن جاءا من معناها ،فهي االسم .إذن الكلمة :حرف وفعل و اسم.

() 1

و أما ضم القيود المتباينة اعتبارا :فهو تقسيم الشيء باعتبهار أوصهافه ،كتقسهيم اإلنسهان باعتبهار العلهم
إلى عالم ،وغير عالم .أو باعتبار الكتابة إلى كاتهب و غيهر كاتهب .أو باعتبهار لونهه إلهى أبهيض وأسهود و
احمر .و ال بد فيه من اشهتراك مهورد التقسهيم أيضها .فيكهون التقسهيم :إنسهان عهالم وغيهر عهالم ،أو إنسهان
كاتب و إنسان غير كاتب ،أو إنسان أبيض وإنسان أسود و إنسان احمر.

() 2

المطلب الثالث :شروط التقسيم:
شروط التقسيم على قسمين:
القسم األول :شروط تقسيم الكل إلى أجاائه:
الشرط األول :يشترط لتقسيم الكل إلى أجاائه أن يكهون التقسهيم حاصهرا لجميهع األجهااء التهي تركهب
منها الكل ،ويكون مانعا من دخول قسم آخر ليس من أقسام المقسم.
الشرط الثاني :أن يكون كل قسم مباينها لغيهره مهن األقسهام ،و مباينها أيضها للمقسهم ،وذلهك بهالنظر إلهى
الحمل ﻻ إلى التحقيو.

() 3

القسم الثاني :يشترط لصحة تقسيم الكلي إلى جائياته شروطا ،هي:
الشرط األول :أن يكون التقسيم حاصرا ،أي جامعا و مانعها ،جامعها لألقسهام العقليهة كلهها ،مانعها مهن
األقسام األخرى.
الشرط الثاني :أن يكون كل قسم من األقسام أخص مطلقا من المقسم ،فة يكون مساويا ،وال أعهم منهه
مطلقا ،وال مباينا له ،وال أعم من وجهه وأخهص مهن وجهه .وبعبهارة أخهرى يجهب أن يكهون مهورد التقسهيم
مشتركا بين األقسام.

() 4

الشرط الثالت:أن يكون كل قسم مباينا لغيره من األقسهام ،أي لهيس بينهه وبهين بعهض األقسهام األخهرى
مساواة ،وال عموما وخصوصا مطلقا ،وال عموما وخصوصا من وجه.
 ) 1ضوابط املعرفة  ،امليداين 198- 192 ،
 ) 2كشف األسرار  ،البخاري 31 /1 ،
 ) 3آداب البحث  ،الشنقيطي13 ،
 ) 4ضوابط املعرفة للميداين . ٤٩٣ ،كشف األسرار  ،عبد العزيز البخاري ٩٩ / 1
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الشههرط الرابههع :أن يكههون أسههاس التقسههيم واحههدا ،فلههو كههان التقسههيم علههى أكثههر مههن أسههاس واحههد ،كههان
التقسيم غير صحيح ،وليس بمعتبر ،ويترتب عليه تداخة لألنواع في القسمة.
فة يصح تقسيم البشر إلى بيض البشرة ،وشقر الشهعور .وال يصهح تقسهيم الطهةق إلهى طهةق محهرم
وطةق رجعي؛ وذلك الختةف أساس التقسيم.
وإنما يصح تقسيم البشر باعتبار لون البشرة إلى بيض وسود وصهفر وحمهر ،ومهن حيهت لهون الشهعر
إلى سود الشعور وشقر الشعور وغير ذلك.
ويصح تقسيم الطةق على أساس موافقة الشرع إلى سني وبدعي ،وعلى إمكان الرجعهة وعهدمها إلهى
طةق رجعي وطةق بائن.

() 1

الشرط الخامس :إذا كان التقسيم أكثر من مرة ب ن كان متسلسة ،فيجب أن تكون حلقهات السلسهلة فهي
القسمة متصلة ،بحيت ال تترك واحدة منها .بمعنى أن يكون ما يتفرع عنهها الجهنس مهن األنهواع متسلسهة
من األعلى إلى األسفل من غير أن تترك حلقة منه.
مثههال ذلههك :لههو أننهها قسههمنا الكلمههة إلههى :اسههم وفعههل وحههرف ،وقسههمنا الفعههل إلههى مرفههوع ومنصههوب
ومجرور لوقعنا في المحظور ،وافتقدنا هذا الشرط ؛ ألننا نكون قد تركنا حلقة سابقة لذلك.
فكان ينبغي قبل ذلك ،تقسيم الفعل إلى :مال ومضارع وأمر .ثم تقسيم المضارع إلى معهرب ومبنهي
وتقسيم المعرب منه إلى :مرفوع ،ومنصوب ،ومجاوم.

() 2

المبحث الثاني
دالالت التقسيم و تطبيقاته
للتقسههيم دالالت عههدة ،وفوائههد متنوعههة ،ولههه أيضهها تطبيقههات كثيههرة فههي الكتههاب والسههنة ،وفههي مؤلفههات
األصههوليين وكةمهههم ،ويسههتخدم خاصههة فههي سههياق اسههتدالالتهم علههى إثبههات القواعههد األصههولية أو نفيههها،
واألمر ال يقتصر على األصوليين فحسب ،بهل يمتهد إلهى جميهع علمهاء العلهوم األخهرى ،وسهنرى فهي ههذا
المبحت دالالت التقسيم وفوائده وتطبيقاته:
المطلب األول :دالالت التقسيم:
التقسيم إذا كان صحيحا فإنه يفيدنا ويدلنا على معاني و مدلوالت عدة ،منها:

 ) 1طرق االستدالل ومقدماهتا ،الباحسني. ٢٩٩ ،
 ) 2طرق االستدالل ومقدماهتا  ،الباحسني ٢٩٤.،
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 – 1يتضح من التقسيم نوع التقسيم ،ههل ههو تقسهيم الكهل إلهى أجاائهه ،أو تقسهيم الكلهي إلهى جايئاتهه،
وذلهك مهن خهةل اشههتراك مهورد التقسهيم بههين األقسهام ،فهإن كههان مهورد التقسهيم مشههتركا بهين األقسهام كههان
التقسيم من نوع تقسيم الكلي إلى جائياته ،وإن لم يكن مشتركا كان من نوع تقسيم الكل إلى أجاائه.
مثال ذلك :تقسيم اإلنسان إلى حيوان وناطو .ال يعتبر هذا من قبيل تقسيم الجنس إلى أنواعه ،كتقسهيم
الحيوان إلى إنسان وفهرس وأسهد وغيرهها ،وذلهك لعهدم اشهتراك مهورد التقسهيم فهي كهل قسهم ،بهل ههو مهن
تقسيم الكل إلى أجاائه.
 -2من فوائد التقسيم ظهور ماهية كل قسم.
مثال ذلك :تقسيم األحكام الشرعية عند األصوليين ،فالحكم لديهم هو :خطاب هللا تعهالى «وخطهاب هللا
تعالى إذا تعلو بشيء فإما أن يكون طلبا جااما أو ال يكهون كهذلك ،فهإن كهان جاامها ،فإمها أن يكهون طلبها
لفعههل وهههو اإليجههاب ،أو طلبهها لتههرك وهههو التحههريم ،وان كههان غيههر جههاام فالطرفههان ،إمهها أن يكونهها علههى
السوية وهو اإلباحة ،وإما أن يتهرجح جانهب الوجهود وههو النهدب ،أو جانهب العهدم وههو الكراههة ،ف قسهام
()1

األحكام الشرعية هي هذه الخمسة ،وقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منها »

ومثاله تقسيم اللفظ « :اللفظ إن دل على الماهية من حيت هي .فهو المطلو ،كاإلنسان ،أو علهى وحهدة
معينة كايد فهو العلم ،أو غير معينة كرجل فهو النكرة ،أو على وحدات متعددة فهي :إمها بعهض وحهدات
([)2

الماهية فهو اسم العدد ،كعشرين رجة ،أو جميعها فهو العام »

وعلههى هههذا فقههد اسههتفدنا مههن هههذا التقسههيم معرفههة حههدود مهها تضههمنه مههن الحقههائو وهههو المطلههو والعلههم
والنكرة واسم العدد والعام .فالمطلو :هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصهف اائهد .والعلهم :ههو
اللفظ الدال على وحدة معينة .والنكرة :اللفهظ الهدال علهى وحهدة غيهر معينهة .واسهم العهدد :ههو اللفهظ الهدال
على بعض وحدات ماهية مدلوله .والعام :اللفظ الدال على جميع أجااء ماهية مدلوله.

()3

-3من دالالت التقسيم إفادة الحكم لكل قسم .وأن كل قسم له حكم مباين ومخهالف للقسهم اآلخهر ،أي أن
التقسيم يقتضي انتفهاء مشهاركة كهل قسهم مهع اآلخهر ،وإذا انتفهت المشهاركة ،فةبهد أن يتميها كهل قسهم عهن
غيره بما يخصه ،ليظهر فائدة التقسيم.

()4

ومن األمثلة على ذلك ما جاء في الحديت عن رسول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم انهه قهال« :البينهة علهى
المههدعي واليمههين علههى مههن أنكههر» )1( .فقههد قسههم النبههي صههلى هللا عليههه وسههلم البينههة واليمههين بههين المههدعي
) (1احملصول للرازي ج / 1ص91
) (2التحبري شرح التحرير ،املرداوي ٩٤٢٢ / ٥ ،
) (3التحبري شرح التحرير ،املرداوي٩٤٢٩ / ٥ ،
) (4كشف األسرار،عبد العزيز البخاري ا ٩٩ /
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والمنكر ،فبمقتضى هذا الحديت ،ال يشترك أحد منهما في قسم صاحبه ،وعلى هذا لهو عجها المهدعي عهن
إقامة شاهد آخر ،يستحلف المدعى عليه فق  ،ويقضى عليه بالنكول ،ال برد اليمين عليه.

()2

و بفن ِف فسههقا مهن ولفيِّهقهاِ ،
ومن األمثلة على ذلك:قولهه صهلى هللا عليهه وسهلم « :الثيِّهب أ قحه ب
والبف ِكهر يسِهتق ِ فذنهقا
صه ِمتهقا إف ِقرارهقها»)3( .فتقسهيمه صهلى هللا عليهه وسهلم المهرأة
أبوهقا في ن ِف فسههقا وإف ِذنهقها صهماتهقا وربا قمها قهال و ق
المخطوبة إلى قسمين :إما ثيهب وإمها بكهر ،وتخصهيص كهل واحهد بحكهم يهدل علهى انتفهاء ذلهك الحكهم عهن
القسم اآلخر؛ إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة.

()4

وداللة التقسيم على أن كل قسم له حكم مغاير للقسهم اآلخهر تعتبهر مهن داللهة مفههوم المخهالف ،وجعلهه
بعض األصوليين نوعا مستقة من أنواع مفهوم المخالفة ،وسماه بمفهوم التقسيم.
– ٤يظهر بالتقسيم وجه انحصاره في األقسام التهي انقسهم إليهها .والمهراد بوجهه الحصهر فهي التقسهيم:
سبب انحصار التقسيم في تلك األقسام التي انقسم إليها المقسم .فالتقسيم إذا كهان منحصهرا فهي قسهمين به ن
كان دائرا بين النفي واإلثبات ،ولم تكن بينهما واسطة ،فة حاجهة لبيهان وجهه االنحصهار لوضهوحه ؛ ألن
االنحصار فيه عقلي ،وغالبا ما يكون بينا جليا.
وأمهها إن كههان التقسههيم منحصههرا ،وكههان أكثههر مههن قسههمين ،فههاألمر بحاجههة إلههى بيههان وجههه االنحصههار
وكيفيته ،مثال ذلك من الفقه :تقسيم القتل على ثةثة اضرب :عمد محض ،وخط محهض ،وعمهد خطه « .
ووجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عهين المجنهي عليهه فههو الخطه  ،وإن قصهدها فهإن كهان بمها
يقتل غالبا فهو العمد ،وإال فشبه عمد ».

()5

– ٥يتضح مهن التقسهيم أيضها مهورد التقسهيم ،ففهي بعهض التقسهيمات يكهون المقسهم محهتمة ألكثهر مهن
معنى ،فنستدل بالتقسيم على تعيين المقسم ،و يسمى مورد التقسيم.
مثالههه :تقسههيم الحيلههة إلههى األحكههام الخمسههة أي حيلههة واجبههة ،كمباشههرة األسههباب الواجبههة حيلههة علههى
حصول مسبباتها ،فاألكل والشرب والسفر الواجب حيلهة علهى المقصهود منهه ،ومباشهرة العقهود الشهرعية
واجبها و مستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه،

) (1فتح الباري  ،ابن حجر  561 / 2 ،قال احلافظ ابن حجر :بأن اسناده حسن.
 (2)2الكليات  ،أبو البقاء الكفوي . ٩٦٥
) (3صحيح مسلم. 1111 / 5 ،
) (4التحبري،املرداوي ٩٩٩٩ / ٦
) (5اإلقناع  ،الشربيين ٣٩٥ / ٩ ،
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واألسباب المحرمة والمكروهة كلها حيلة على حصول مقاصدها منهها .فيتضهح مهن ههذا التقسهيم أن
المراد بالحيلة هنا هي الحيلة اللغوية ،وهي مورد التقسيم وليست الحيلة المذمومة.

()1

ومثالهه :تقسهيم الجههل إلهي بسهي ومركهب ،فهالمراد بالجههل هنها مطلهو الجههل ،ولهيس جههل المكهابرة
والعناد وعدم التصديو.
ومثالههه :قههول اإلمههام الشههيرااي رحمههه هللا تعههالى فههي المهههذب « :إذا تههيقن طهههارة المههاء ،وشههك فههي
نجاسته توض به ؛ألن األصل بقاؤه علهى الطههارة ،وإن تهيقن نجاسهته وشهك فهي طهارتهه لهم يتوضه بهه ؛
ألن األصل بقاؤه على النجاسة ،وإن لم يتيقن طهارته وال نجاسته توض به؛ألن األصل طهارته ».

()2

قال النووي في شرحه «:هذه الصور الثةث متفو عليها كما قاله المصنف ،فإن قيل كيف جعل المهاء
ثةثههة أقسههام ،ثالثههها :أن ال يتههيقن طهههارة وال نجاسههة ،معلههوم أن المههاء أصههله الطهههارة فالصههورة الثالثههة
كاألولى وداخلة فيها .فالجواب :أن مراده تقسيم الماء بالنسبة إلى حال هذا المتوضئ ال بالنسبة إلى أصل
الماء ».

()3

 -٦يتضهح مههن التقسههيم أيضها أسههاس التقسههيم ،وههل التقسههيم لههه أسهاس واحههد أو أكثههر .مثهال ذلههك قولههه
تعالى « :قو ا
ح » ()4جملة معناها التحهذير ،أخبهر تعهالى فيهها أنهه عهالم بالهذي يفسهد
هللا يق ِعلقم ِالم ِف فس قد فمنق ِالمصِ لف ف
من الذي يصلح ،ومعنى ذلك :أنه يجااي كة منهما على الوصف الذي قام به ،وكثيرا ما ينسب العلم إلى
هللا تعالى على سبيل التحذير ؛ ألن من علم بالشيء جااى عليه ،فهو تعبير بالسبب عن المسبب.
و يعلم :هنا متع ٍد إلهى واحهد ،وجهاء الخبهر هنها بالفعهل المقتضهى للتجهدد ،وإن كهان علهم هللا ال يتجهدد ؛
ألنهه قصههد بهه العقههاب والثهواب للمفسههد والمصهلح ،وهمهها وصهفان يتجههددان مهن الموصههوف بهمها ،فتكههرر
ترتيب الجااء عليهما لتكررهما ،وتعلو العمل بالمفسد أوال ؛ ليقع اإلمساك عن اإلفساد.
ومن :متعلقة بيعلم ،على تضمين ما يتعدى بمن ،ك ن المعنى :وهللا يميا بعلمه المفسد من المصلح .
وظاهر األلف والةم أنها لةستغراق في جميع أنواع المفسد والمصلح ،والمصهلح فهي مهال اليتهيم مهن
جملة مدلوالت ذلك ،ويجوا أن تكون األلف والهةم للعههد ،أي :المفسهد فهي مهال اليتهيم مهن المصهلح فيهه،
والمفسد باإلهمال في تربيته مهن المصهلح لهه بالت ديهب ،وجهاءت ههذه الجملهة بههذا التقسهيم ؛ألن المخالطهة
على قسمين :مخالطة بإفساد ،ومخالطة بإصةح.

) (1إعالم املوقعني ،ابن القيم٣٨٥ / ٤،
) (2اجملموع  ،النووي .553/ 1 ،
) (3اجملموع  ،النووي .553/ 1 ،
) (4سورة البقرة ،آية . 551
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وألنه لما قيل ﴿ :قلِ إصِ ةق ٌح لاه ِم قخيِه ٌر﴾ فههم مقابلهه ،وههو أن اإلفسهاد شهر ،فجهاء ههذا التقسهيم باعتبهار
اإلصةح ومقابله ،أي أن أساس تقسيم المخالطة لليتيم هو :اإلصةح وعدمه».

()1

ومن األمثلة قول النسفي في شرحه للمنار في باب تقسيم السبب:
« اعلم أن تقسيم مشهايخنا رحمههم هللا السهبب والعلهة والشهرط والعةمهة علهى األقسهام المهذكورة ،لهيس
باعتبار أن حقائقها تنقسم إلى هذه األقسام ،كانقسام حقيقة اإلنسان إلى الرجهل والمهرأة ؛ألن مها ههو حقيقهة
من كل قسم من هذه األشياء أحد أقسهامها المهذكورة ،فهة يسهتقيم التقسهيم باعتبهار الحقيقهة ،ولكهن تقسهيمهم
إياها باعتبار معنى عام ،وهو ما يطلو عليه اسم السبب أو العلة أو الشرط ،سواء كان بطريو الحقيقهة أو
باعتبار ما يوجد فيه جهة السببية والعلية والشهرطية بوجهه ،فحينئهذ يسهتقيم التقسهيم ،ويهدل علهى مها ذكرنها
قوله:قد مر من قبل هذا أن وجوب األحكام متعلو ب سهبابها .يعنهي لمها ثبهت أن الوجهوب متعلهو باألسهباب
يحتا إلى بيان تقسيم أنواع السبب ،وبيان وجوه تعلو الحكم به ،فههذا يهدل علهى أن التقسهيم لهيس باعتبهار
حقيقة السبب ،فإن األسباب التي مهر ذكرهها ليسهت ب سهباب حقيقهة علهى مها اختهاره المصهنف فهي تعريهف
السبب ،بل هي علل سميت أسبابا بطريو المجاا إلفضائها إلى األحكام ،فعرفنا أن وجه التقسيم مها قلنهاه.
»

()2

 -7وقد يستفاد من التقسيم أيضا معرفة القسم أو األقسام المقابلة للقسم أو األقسام المذكورة في النص،
هللا صلى هللا عليه وسلم ب قم ِن فك فبهي فقهال:
هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال« :أ قخ قذ رسول ف
من ذلك :عن عبد ف
ِ
بيل» )3( .يتضح مهن الحهديت القسهم المقابهل للمهذكور أال وههو المقهيم
كن في ال بد ِنيا ك قنا ق
ك غقريبٌ أو عقابر قس ٍ
غير المسافر.
أيضا ما روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال «:رحهم هللا عبهدا قهال خيهرا فغهنم ،أو سهكت عهن
سوء فسلم» )4( .يتضح من الحديت القسم المقابل للمهذكور ،أال وههو مهن قهال شهرا فغهرم ،أو سهكت عهن
خير فلم يسلم.
المطلب الثاني :تطبيقات التقسيم:
سنعرل لتطبيقات التقسيم في الكتاب و السنة وعند األصوليين والفقهاء:
أوال:تطبيقات التقسيم من القرآن الكريم:

) (1تفسري البحر احمليط ،الزركشي 115/ 5 ،
) (2كشف األسرار  ،البخاري539 / 3 ،
ِ
كن يف ُّ
ابر َسبيل
الدنْيا كأَن َ
) (3صحيح البخاري  5126 / 2باب ْقول النيب صلى اهلل عليه وسلم ْ
َّك َغر ٌ
يب أو َع ُ
) (4التيسري بشرح اجلامع الصغري  11/ 5وهو حديث مرسل
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التقسيم في القرآن الكريم منتشر و مبثوث بين اآليهات كثيهرا وههو يه تي ألغهرال متنوعهة و متعهددة،
ومن أمثلة التقسيم:
قوله تعالى{ :الا يق ِست فقوي ِالققا فعدونق فمنق ِالم ِؤ فمنفينق قغيِر أوِ لفي ال ا
يل هللاف بفه ق ِم قوالف فه ِم
ض قر فر قو ِالم قجا فهدونق ففي قسبف ف
قوأقنف فس فه ِم فق ا
ض قل هللا ِالم قجا فه فدينق فب ق ِم قوالف فه ِم قوأقنف فسه فه ِم قعلقهى ِالققا فعه فدينق قد قر قجهة قوكه ة قوعقه قد هللا ا ِلحسِهنقى قوفقضاه قل هللا
قظيما }النساء .55 ،هذه اآلية قسمت المؤمنين إلى قسمين والغهرل مهن
ِالم قجا فه فدينق قعلقى ِالققا فع فدينق أقجِ را ع ف
هذا التقسيم بيان التفرقة بينهما،
وهذا الغرل أعني بيان التفرقة بين القسمين جاء في نصوص أخرى من القرآن الكريم ومنها:
ت فقاتاق ِ
ب لق قعلاكه ِم
قوله تعالى{ :قل الا يق ِست فقوي ِال قخبفيت قوالطايِّب قولقوِ أق ِع قجبق ق
وا هللاق يقا أوِ لفي األق ِلبقا ف
ك قك ِث قرة ِال قخبفي ف
ت ِفلفحونق }المائدة.111 ،
ل قال يقسِهت فقوي فمهنكم ام ِهن
هلل فميه قراث الساه قما قوا ف
هللا قو ف ا ف
يل ا ف
وقوله تعالى { :قو قما لقكه ِم أق اال تنففقهوا ففهي قسه فب ف
ت قو ِاألقرِ ف
هللا ِالحسِهنقى قو ا
ك أق ِعظقم قد قر قجة ِّمنق الا فذينق أقنفققوا فمهن بقعِهد قوققهاتقلوا قوكهة قوعقه قد ا
هللا
ح قوققاتق قل أوِ لق فئ ق
أقنفق ق
و فمن ققب فِل ِالفق ِت ف
بف قما تق ِع قملونق قخبفي ٌر}الحديد.11 ،
ار قوأقصِ قحاب ِال قجنا فة أقصِ قحاب ِال قجنا فة هم ِالفقائفاونق }الحشر.21 ،
وقوله تعالى { :قال يق ِست فقوي أقصِ قحاب النا ف
صير أقفقةق تقتقفق اكرونق }األنعام.51 ،
وقوله تعالى{ :قلِ هقلِ يق ِست فقوي األق ِع قمى قو ِالبق ف
ل ق فل هللا قلِ أقفقاتاخ ِقذتم ِّمن دو فن فه أقوِ فليقاء الق يق ِم فلكونق فألقنف فس فه ِم
وقوله تعالى{ :قلِ قمن رابب ال اس قما قوا ف
ت قواألقرِ ف
هلل شه قر قكاء قخلقق ِ
الظل قمات قوالنبور أق ِم قج قعل ِ
صير أق ِم هقلِ تق ِست فقوي ب
هوا
نق ِفعا قوالق ق
وا ف ف
ضرا قلِ هقلِ يق ِست فقوي األق ِع قمى قو ِالبق ف
احد ِالققهاار }الرعد.11 ،
قك قخ ِلقف فه فقتقشقابقهق ِال قخ ِلو قعلق ِي فه ِم ق فل هللا خقالفو كلِّ ش ِ
قي ٍء قوه قو ِال قو ف
ب }الامر.5 ،
وقوله تعالى { :قلِ هقلِ يق ِست فقوي الا فذينق يق ِعلقمونق قوالا فذينق قال يق ِعلقمونق إفنا قما يقتق قذ اكر أوِ لوا ِاألق ِلبقا ف
ان هق قذا ع ِقذبٌ فه قر ٌ
ات قسهائف ٌ شقه قرابه قوهقه قذا فم ِله ٌح أ قجها ٌ قو فمهن كهلل تقه ِكلونق
وقوله تعالى { :قو قما يق ِست فقوي ِالبقحِ قر ف
اخ قر فلتق ِبتقغههوا فمههن فقضِ ه فل فه قولق قعلاك ه ِم تق ِشههكرونق
لقحِ مهها طق فريهها قوتق ِس هت ِقخ فرجونق فح ِليقههة ت ِقلبقسههونقهقا قوتق ه قرى ِالف ِل ه ق
ك ففي ه فه قم ه قو ف
}فاطر.12 ،
وقولههه تعههالى { :قو قمهها يق ِس هت فقوي ِاألقحِ يقههاء قو قال ِاألق ِم ه قوات إف ان ا
هللاق ي ِس ه فمع قمههن يق قشههاء قو قمهها أقنههتق بفم ِسه فم ٍع امههن ففههي
ور}فاطر.22 ،
ِالقب ف
احد ِالققهاار }يوسف.35 ،
وقوله تعالى{ :يقا ق
احبق في السِّجِ فن أقأقرِ بقابٌ بمتقفقرِّ قونق قخ ِي ٌر أق فم هللا ِال قو ف
ص ف
ومن أمثلة التقسيم :التقسيم بصيغة االستفهام ب فمن مثل قوله تعالى:
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ار فقا ِنهقها قر
اس ب ِنيقانقهه قعلقه قى شقهفقا جهر ٍ
ان قخ ِي ٌر أقم ام ِن أقس ق
{أقفق قم ِن أقس ق
اس ب ِنيقانقه قعلقى تق ِق قوى فمنق ف
هللا قو فرضِ قو ٍ
ف هقه ٍ
قار قجهقنا قم قوهللا الق يق ِه فدي ِالققوِ قم الظاالف فمينق }التوبة.115 ،
بف فه ففي ن ف
صير }آل عمران.112 ،
{أقفق قم فن اتابق قع فرضِ قوانق هللاف قك قمن بقاء فب قس ِخ ٍ ِّمنق هللاف قو قم ِ قواه قجهقنام قوبف ِئ ق
س ِال قم ف
و أق قحه ب
و أقفق قمن يق ِه فدي إفلقى ِال قح ِّ
و ق فل هللا يق ِه فدي لف ِل قح ِّ
{قلِ هقلِ فمن ش قر قكآئفكم امن يق ِه فدي إفلقى ِال قح ِّ
و أقن يتابقه قع أق امهن
ي إفالا أقن ي ِهدقى فق قما لقك ِم قك ِيفق تقحِ كمونق }يونس.35 ،
الا يق فه ِّد ق
و قك قم ِن ه قو أق ِع قمى إفنا قما يقتق قذ اكر أوِ ل ِ
ك ِال قح ب
ب }الرعد.15 ،
ك فمن قربِّ ق
نا قل إفلق ِي ق
وا األق ِلبقا ف
{أقفق قمن يق ِعلقم أقنا قما أ ف
{أقفق قمن يق ِخلو قك قمن الا يق ِخلو أقفقة تق قذ اكرونق }النحل.17 ،
اسقا اال يق ِستقوونق }السجدة.11 ،
{أقفق قمن قكانق م ِؤ فمنا قك قمن قكانق فق ف
{أقفق قمن قش قر قح ا
ك ففهي
هللا أوِ لقئفه ق
هللا ق
هر ا ف
هور ِّمهن اربِّه فه فق قويِه ٌل لِّ ِلقق ف
ص ِد قره لف ِ ف
ْلس قِة فم فقه قو قعلقهى ن ٍ
اسهيق فة قلهوبهم ِّمهن فذ ِك ف
ين}الامر.22 ،ففي كل تقسيم من هذه التقسيمات الغرل فيه التفرقة بين القسمين.
ق
ض قة ٍل م فب ٍ
ومن أمثلة التقسيم ،نصوص جاءت لبيان التسوية بين القسمين ،ومنها:
{إف ان الا فذينق قكفقر ِ
وا قس قوا ٌء قعلق ِي فه ِم أقأقن قذرِ تقه ِم أق ِم لق ِم تن فذرِ ه ِم الق ي ِؤ فمنون}[البقرة]1:
هلل قج فميعا فقققا قل الضب قعفقاء لفلا فذينق ا ِستق ِكبقر ِ
{ قوبق قرا ِ
ب هللاف
وا إفناا كناا لقك ِم تقبقعا فقهقهلِ أقنهتم بم ِغنهونق قعناها فم ِهن عقه قذا ف
وا ف ف
قي ٍء ققال ِ
صبقرِ نقا قما لقنقا فمن ام فحيص}[إبراهيم]21:
فمن ش ِ
وا لقوِ هقدقانقا هللا لقهق قد ِينقاك ِم قس قواء قعلق ِينقآ أق قج فا ِعنقا أق ِم ق
{ققالوا قس قواء قعلق ِينقا أق قوع ِ
قظتق أق ِم لق ِم تقكن ِّمنق ِال قوا فع فظين}[الشعراء]131:
{ قو قس قواء قعلق ِي فه ِم أقأقن قذرِ تقه ِم أق ِم لق ِم تن فذرِ ه ِم الق ي ِؤ فمنون}[يس]11:
{اصِ لقوِ هقا فقاصِ بفروا أقوِ الق تقصِ بفروا قس قواء قعلقيِك ِم إفنا قما تجِ قاوِ نق قما كنت ِم تق ِع قملون}[الطور]11:
وقد يكون الغرل من التقسيم التخيير بين القسمين مثل:
قوله تعالى{ :ققال ِ
وا يقامو قسى إف اما أقن ت ِل فق قي قوإف اما أقن ناكونق نقحِ ن ِالم ِل فقين}[األعراف]115:
س قو قج قدهقا تق ِغرب ففهي عقهي ٍِن قح فمئقه ٍة قو قو قجه قد فعنه قدهقا ققوِ مها ق ِلنقها يقها قذا
وقوله تعالى { :قحتاى إف قذا بقلق ق قم ِغ فر ق
ب ال اش ِم ف
ب قوإف اما أقن تقتا فخ قذ ففي فه ِم حسِنا} [الكهف]11:
ِالققرِ نقي فِن إف اما أقن ت قع ِّذ ق
ِهب أق فم اتاخقه قذ فعنه قد
وقد يرد التقسيم في القرآن الكهريم ،بصهيغة االسهتفهام ،مثهل:قولهه تعهالى{ :أقاطالقه قع ِال قغي ق
الراحِ قم فن قعهِدا }مريم71 ،
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و أق ِم أقنتق فمنق ا
وقوله تعالى{ :ققالوا أق فج ِئتقنقا فب ِال قح ِّ
الة فع فبينق }األنبياء55 ،
وقوله تعالى{ :فقإفن تق قولاوِ ا فققلِ آ قذنتك ِم قعلقى قس قواء قوإف ِن أق ِد فري أققق فريبٌ أقم بق فعي ٌد اما توعقدونق }األنبياء115 ،
ضهلبوا
هللا فقيققول أقأقنت ِم أقضِ لق ِلت ِم فعبقا فدي هقهؤ قالء أق ِم هه ِم ق
ون ا ف
وقوله تعالى { :قويقوِ قم يقحِ شره ِم قو قما يقعِبدونق فمن د ف
ال اسبفي قل } الفرقان17 ،
وقوله تعالى { :قوققال ِ
هللا قعهِهدا فقلقهن ي ِخ فلهفق هللا قعهِهدقه أق ِم
وا لقن تق قم اسنقا الناار إفالا أقيااما امعِدودقة قلِ أقتاخ ِقذت ِم فعن قد ف
تققولونق قعلقى هللاف قما الق تق ِعلقمونق }البقرة11 ،
« يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه ألنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إال أيامها معهدودة،
ثم ينجون منها ،فرد هللا عليهم ذلك بقوله تعالى « قلِ أقتاخ ِقذت ِم فعن قد هللاف قعهِدا فقلقن ي ِخلفهفق هللا قعهِهدقه أق ِم تققولهونق
قعلقى هللاف قما الق تق ِعلقمونق » أي إن ادعاءكم ذلك يحتمل أمرين ال ثالت لهما ،إما أن يكهون قهد وقهع عههد منهه
عا وجل ،فهو ال يخلف عهده  ،أو أنكم تكذبون و تققولونق قعلقى هللاف قما الق تق ِعلقمونق  ،واالحتمال األول لم يقع
ولم يحدث ،إذن فقد ثبت االحتمال الثاني ،ولهذا أتهى به م التهي بمعنهى بهل ،أي بهل تقولهون علهى هللا مها ال
تعلمههون مههن الكههذب واالفتههراء عليههه » ( )1وهههذا الههدليل يسههمي بههدليل السههبر والتقسههيم وتكههرر وروده فههي
القرآن الكريم ،والغرل من ذلك التقسيم في اآلية هو إثبات كذب اليهود وإبطال ادعاءهم.
هوب قواأل ِسهبقاطق
ومههن أمثلههة هههذا التقسههيم قولههه تعههالى{:أق ِم تققولههونق إف ان إف ِبه قرا فهي قم قوإف ِسه قما فعي قل قوإف ِسه قحا ق
ق قويقعِقه ق
صا قرى قهلِ أقأقنهت ِم أق ِعلقهم أق فم هللا قو قم ِهن أق ِ
قكان ِ
هل قع امها
وا هودا أقوِ نق ق
ظلقهم فم امهن قكهتق قم شقههقادقة فعنهدقه فمهنق ف
هللا قو قمها هللا فبغقا فف ٍ
تق ِع قملونق }البقرة141 ،
«وهذه دعوى أخرى منهم ومحاجة في رسل هللا ،اعمهوا أنههم أولهى بههؤالء الرسهل المهذكورين مهن
المسلمين فرد هللا عليهم بقوله « :أأنتم أعلم أم هللا » فاهلل يقول﴿ :ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن
كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ﴾آل عمران17 ،
وهم يقولون :بل كان يهوديا أو نصرانيا فإمها أن يكونهوا ههم الصهادقين العهالمين ،أو يكهون هللا تعهالى
هو الصادق العالم بذلك ،ف حد األمرين متعين ال محالة ،وصورة الجواب مبهم ،وههو فهي غايهة الوضهوح
والبيان حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول :بل هللا أعلم وهو أصدق ونحهو ذلهك ؛ النجةئهه لكهل أحهد
كما إذا قيل :الليل أنور أم النههار والنهار أحهر أم المهاء والشهرك أحسهن أم التوحيهد ونحهو ذلهك وههذا
يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم ب نفسهم يعرفون ذلك ،ويعرفهون أن إبهراهيم وغيهره مهن األنبيهاء لهم
يكونوا هودا وال نصارى ،فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة،

) (1تفسري ابن كثري 119 / 1
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فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم ولهذا قال تعالى ﴿ :ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من هللا ﴾ ».

()1

ثانيا :تطبيقات التقسيم من السنة:
ومثاله :ما جاء أنه « قي قل يا رسو قل هللاف ِ
هل ِ
فال قخيِل.قال ِالخيِهل ق
هل سه ِت ٌر،
وا ٌر ،وههى ل قرج ٍ
ثةثقهةٌ :هه قي ل قرج ٍ
وهى ل قرج ٍل أجِ ٌر .ف ق اما التي ه قي لهه ِ
هل ِاإلس قِهة فم ،فقهه قي لهه
وا ٌر ،ف قرجه ٌل ربقطقهقها ريقهاء وفق ِخهرا قونه قواء علهى أ ِه ف
ِ
سح ا
و هللاف في ظهورهقا وال رققا فبهقها ،فقهه قي
بيل هللاف ،ث ام لم ي ِن ق
وا ٌر.وأق اما التي ه قي له س ِت ٌر ،ف قرج ٌل ربقطقهقا في قس ف
ض ٍة ،فما أ قكلق ِ
له س ِت ٌر .وأق اما التي ه قي له أجِ ٌر ،ف قرج ٌل ربق ق
ت من
هللا ألق ِه فل ِاإلس قِة فم في مرِ ٍ و قروِ ق
بيل ف
طهقا في قس ف
هب لهه عه قد قد مهها أ قكلق ِ
هت ح قسهن ٌ
هب لهه عه قد قد أقر قواثفهقهها قوأقب قوالفهقهها
ضه فة مهن شه ِ
قات ،وكتفه ق
هي ٍء إال كته ق
ذلهك ِالمههرِ ف أو الروِ ق
قات و ال تققطقع فطولقهقا فقاستقنا ِ
ح قسن ٌ
ت ،وال مه ار
آثارهقها قوأقر قواثفهقها ح قسهنقا ٍ
ين إال كت ق
ت ش قرفا أو قش قرفق ف
قب هللا له عه قد قد ف
شربق ِ
قربق ِ
يريد ِ
ت ».
بها
ت ح قسنقا ٍ
أن يقسقفيقهقا إال كت ق
ف
صاحبهقا على ن ٍ
قب هللا له ع قد قد ما ف
ت منه وال ف
قهر فش ف

()2

في ههذا الحهديت قسهم رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم الخيهل إلهى ثةثهة ،ولهيس المهراد تقسهيم حقيقهة
الخيل ،وإنما المراد تقسيم الخيل باعتبار مها يحصهل لصهاحبها مهن األجهر والسهتر أو الهوار ،وههو مهورد
التقسيم.
هير قهال :سهمعته يقهول :سهمعت رسهو قل هللاف
هان بهن ف
ومن أمثلة التقسيم ما جهاء عهن ال اشهع فب ِّي عهن النبع قم ف
بش ٍ
صلى هللا عليه وسلم يقول قوأقه قوى النبع قمان فبإفصبق قع ِي فه إلى أذنقيه فه « :ا
إن ال قح قهة قل بهي ٌِّن وإف ان ال قحه قرا قم بهي ٌِّن قوبقينقه قمها
مشتقبفهق ٌ
ت وققه قع
رض فه و قم ِن وقق قع في ال بشهبها ف
ت استق ِب قرأق ل فدينف فه قو فع ف
ات ال يقعلقمه ان كثفي ٌر من الناس ف قم ِن اتققى ال بشبها ف
يوشهك ِ
هللا
أن يقرتقه قع فيهه أال وإف ان فلكههلِّ م فل ٍ
هك حمههى أال وإف ان فحمههى ف
الح قمههى ف
فهي ال قحه قر فام كهالراا فعي يقر قعههى قحهو قل ف
ت صهلق قح ال قج قسههد كلبههه وإذا ف قسهد ِ
ارمههه أال وإف ان فههي ال قج قسه فد مضهغقة إذا صهلق قح ِ
قت ف قسه قد ال قج قسههد كلبههه أال و فهه قي
م قح ف
القق ِلب».

()3

«قوله الحهةل بهين والحهرام بهين »...اله «فيهه تقسهيم األحكهام إلهى ثةثهة أشهياء ،وههو صهحيح ؛ ألن
الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيهد علهى تركهه ،أو يهنص علهى تركهه مهع الوعيهد علهى فعلهه ،أو ال
ينص على واحد منهما:
فاألول الحةل البين ،والثاني الحرام البين ،فمعنى قولهه الحهةل بهين أي ال يحتها إلهى بيانهه ويشهترك
في معرفته كل أحد ،والثالت مشتبه لخفائه فة يدري هل هو حةل أو حرام ،ومها كهان ههذا سهبيله ،ينبغهي
اجتنابه ؛ ألنه إن كان في نفس األمر حراما فقد بهريء مهن تبعتهها ،وإن كهان حهةال فقهد أجهر علهى تركهها
بهذا القصد ؛ألن األصل في األشياء مختلف فيه حظرا وإباحة ،واألوالن قد يردان جميعا،
) (1تفسري السعدي. 89 /، 1 ،
) (2صحيح مسلم.861 /، 5 ،
) (3صحيح مسلم .1519 / 1
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فإن علم المت خر منهما وإال فهو من حيا القسم الثالت ،والمراد بالمشهتبهات أنهها مشهتبهة علهى بعهض
الناس بدليل قوله عليه السةم ال يعلمها كثير من الناس».

()1

قال اإلمام النووي رحمه هللا تعالى « :وأما قوله صلى هللا عليه وسلم الحةل بين والحرام بين ،فمعناه
أن األشياء ثةثة أقسام ،حةل بين واضح ال يخفى حله ،كالخبا والفواكه والايت والعسل والسهمن ،ولهبن
مه كول اللحههم وبيضههه و غيههر ذلههك مههن المطعومههات ،وكههذلك الكههةم والنظههر والمشههي ،وغيههر ذلههك مههن
التصرفات ،فيها حةل بين واضح ال شك في حله ،وأما الحرام البين فكهالخمر والخنايهر والميتهة والبهول
والدم المسفوح وكذلك الانا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلهى األجنبيهة وأشهباه ذلهك ،وأمها المشهتبهات
فمعناه ،أنها ليست بواضحة الحل وال الحرمة ،فلهذا ال يعرفها كثير من الناس وال يعلمون حكمها.
وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلهك ،فهإذا تهردد الشهيء بهين الحهل
والحرمة ،ولم يكن فيه نص وال إجماع ،اجتهد فيه المجتهد ف لحقهه ب حهدهما بالهدليل الشهرعي ،فهإذا ألحقهه
به صار حةال ،وقد يكون دليله غيهر خهال عهن االحتمهال البهين ،فيكهون الهورع تركهه ،ويكهون داخهة فهي
قوله صلى هللا عليه وسلم :فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.»...

()2

ومن التقسيم في السنة :ما جاء عن أبي موسى عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال «:مثقل ما بق قعثقني هللا
ب فه من ِالهدقى قو ِال ِ
هت ال قمها قء فق قنبقت ِ
اب أقرضا ،ف قكانق منها نققياةٌ ققبلق ِ
هب
قهت ال قك قهألق قو ِالع ِش ق
ص ق
ثير أ ق
عل فم ،ك قمثق فل ال قغ ِي ف
ت ِال قك ف
صهابق ِ
قت منها أق قجهادب أقم قسه قك ِ
ِال قكثي قر ،و قكان ِ
ت منهها
قهربوا قو قسهققوا قو قا قرعهوا ،وأق ق
ت ال قمها قء ،فنقفقه قع هللا بهها النهاس فقش ف
طقائفقة ِ
ان ال ت ِم فسك ماء وال ت ِنبفت ق
أخ قرى إنما ه قي قي قع ٌ
دين هللاف ونقفق قعه ما بق قعثقنهي هللا
كأل ،فق قذل ق
ك مثقل من فققهق في ف
هللا الذي أرِ فس ِلت ب فه».
ب فه ،فق قعل قم وعقلا قم ،و قمثقل من لم يقرفق ِع ب قذ فل ق
ك قرأسا ،ولم يققبقلِ هدقى ف

()3

في هذا الحديت « تمثيهل الههدى الهذي جهاء بهه صهلى هللا عليهه وسهلم بالغيهت ومعنهاه أن األرل ثةثهة
أنواع ،وكذلك الناس ،فالنوع األول من األرل ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا ،وينبت الكأل فتنتفهع
بها الناس والدواب والارع وغيرها ،وكذا النوع األول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيها قلبهه،
ويعمل به ،ويعلمه غيره فينتفع وينفع.
والنوع الثاني من األرل ماال تقبل االنتفاع فهي نفسهها ،لكهن فيهها فائهدة وههي إمسهاك المهاء لغيرهها،
فينتفع بها الناس والدواب ،وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة ،لكن ليسهت لههم أفههام ثاقبهة وال
رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني واألحكام ،وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به،

) (1فتح الباري  ،ابن حجر.591 / 3 ،
) (2شرح النووي على صحيح مسلم .56 -51 / 11
) (3صحيح البخاري  35 / 1باب فضل من علم وعلم.
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فهم يحفظونه حتى ي تي طالب محتا متعطش لما عندهم من العلم أههل للنفهع واالنتفهاع ،في خهذه مهنهم
فينتفع به ،فهؤالء نفعوا بما بلغهم.
والنوع الثالت من األرل السهباخ التهي ال تنبهت ونحوهها ،فههي ال تنتفهع بالمهاء وال تمسهكه لينتفهع بهها
غيرههها ،وكههذا النههوع الثالههت مههن النههاس ،ليسههت لهههم قلههوب حافظههة وال أفهههام واعيههة ،فههإذا سههمعوا العلههم ال
ينتفعون به وال يحفظونه لنفع غيرهم ،وهللا أعلم ».

()1

ثالثا :تطبيقات التقسيم عند األصوليين:
يستخدم األصوليون التقسيم في أربعة أمور:
األمر األول :في إثبات المسائل األصولية والبرهنة عليها.
ومثاله :االستدالل على حجية القراءة الشاذة  ،وذلهك به ن القهراءة الشهاذة :إمها أن تكهون قرآنها أو غيهر
قرآن ،فان كانت قرآنها فههي حجهة ،و إن كانهت غيهر قهرآن فههي منقولهة عهن النبهي صهلى هللا عليهه و سهلم
وبهذا االعتبار تعتبر حجة.

()2

ومثاله :االستدالل على حجية مذهب الصحابي:
وذلك أن مذهب الصحابي إما أن يكون منقوال عن النبي صلى هللا عليه و سلم ،فيكون حجة ،وإمها أن
يكون اجتهادا منه ،و اجتهاده أولى من اجتهاد غيره.
ومثاله :استدالل من قال ب ن مبدأ اللغات كان اصطةحيا وليس توقيفيا بالمعقول فقال :وأما المعقهول
فهو أنهه لهو كهان توقيفيها ،لكهان إمها أن يقهال :إنهه تعهالى يخلهو العلهم الضهروري ب نهه تعهالى وضهعها لتلهك
المعاني ،أو ال يكون كذلك .واألول ال يخلو إما أن يقال :إنه تعالى يخلو ذلك العلم في العاقهل أو فهي غيهر
عاقل.
وباطل أن يخلقه تعالى في عاقل ؛ ألن العلم ب نه تعالى وضع تلهك اللفظهة لهذلك المعنهى يتضهمن العلهم
به تعالى ،فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به تعالى ضروريا؛
ألن العلم بصفة الشيء متى كان ضروريا كان العلم بذاتهه أولهى أن يكهون ضهروريا ،ولهو كهان العلهم بهه
تعالى ضروريا لبطل التكليف ،لكن ذلك باطل ؛ لما ثبت أن كل عاقل يجب أن يكون مكلفا.
وباطل أن يخلقه في غير العاقل ؛ ألنهه مهن البعيهد أن يصهير اإلنسهان غيهر العاقهل عالمها بههذه اللغهات
العجيبة والتركيبات النادرة اللطيفة .وأما الثاني :وهو أن ال يخلو هللا تعالى العلهم الضهروري بوضهع تلهك
) (1شرح النووي على صحيح مسلم .36 – 31 / 12
) (2روضة الناظر ،ابن قدامة . 16 / ،
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األلفاظ لتلك المعاني ،فحينئذ ال يعلم سامعها كونها موضوعة لتلك المعهاني إال بطريهو آخهر ،والكهةم فيهه
كالكةم في األول فيلام إما التسلسل ،وإما االنتهاء إلى االصطةح.

()1

األمر الثاني :استعمال التقسيم في ترتيب وتنظيم المسائل والقواعد األصولية:
و من أمثلته:تقسهيم اإلمهام الغاالهي لكتابهه المستصهفى إلهى أربعهة أقطهاب :القطهب األول :فهي األحكهام
وهي الثمرة المطلوبة ،القطب الثاني :فهي األدلهة وههي الكتهاب و السهنة و اإلجمهاع وههي المثمهر ،القطهب
الثالههت :فههي طريههو االسههتثمار و هههو وجههوه داللههة األدلههة و هههي أربعههة :داللههة بههالمنظوم و داللههة بههالمفهوم
والداللة بالضرورة و االقتضاء وداللة بالمعنى المعقول .القطب الرابع :في المستثمر وهو المجتهد.

()2

و من أمثلته:تقسيم الخطاب ،وذلك أن الخطاب الوارد ال يخلو من قسمين:
أن يكون أحدهما خطاب تكليف أو خطاب إباحة ،وإذا كان خطاب تكليف فة يخلو من قسمين:
أحدهما :أن يكون خطاب أمر
والثاني :أن يكون خطاب نهي.

()3

األمر الثالت:استعمال التقسيم في إثبات العلة.
يستعمل األصوليون التقسيم مع السبر السهتخرا علهة الحكهم ،ويعتبرونهمها مسهلكا واحهدا مهن مسهالك
استخرا العلة يسهمى مسهلك السهبر والتقسهيم ،و ههو ينقسهم إلهى قسهمين :القسهم األول التقسهيم المنحصهر،
ويدور بين النفي و اإلثبات ،وأما الثاني فهو غير منحصر.
مثال التقسيم الحاصر أن يقال في إثبات أن واليهة اإلجبهار معللهة :واليهة اإلجبهار إمها أن تكهون غيهر
معللة أو تكون معللة ،وعلى التقدير الثاني :فإما أن تكون العلة هي البكارة أو الصغر أو غيرهما.
و التقسيم غيهر الحاصهر مثهل أن تقهول :علهة حرمهة الربها فهي البهر ،إمها الطعهم أو الكيهل و الهوان ،أو
القوت أو االدخار.
جمع القائس هذه األوصاف المحتملة للتعليل يسمى بالتقسيم ،ثم يسهبر ويختبهر تلهك األوصهاف وينظهر
فيها ،و يسق ما لم يجده مناسبا وما ال يصلح لتعليهل الحكهم بهه ،بحيهت يبقهى مها يمكهن التعليهل بهه ويعجها
عن إبطاله وهو كونه مثة مكية فيقول :إن علة تحريم الربا في البر هي كونه مكية.

([)1

) (1احملصول  ،الرازي 523- 521 /، 1 ،
) (2املستصفى ،الغزايل ، 1 ،صفحه .19
) (3احملصول ،البن العريب 88 / 1
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األمر الرابع :استعمال التقسيم في قدح العلة.
يتطرق األصوليون للتقسيم في قوادح القياس ،والمراد بهه كهون اللفهظ متهردد بهين احتمهالين متسهاويين
أحدهما مسلم ال يحصل به المقصود ،و اآلخر ممنوع و هو الذي يحصل به المقصود.

()2

ومثاله :أن يقول المستدل علي جهواا التهيمم لشهخص صهحيح فقهد المهاء فهي الحضهر :ههذا غيهر واجهد
للماء فيجوا له التيمم لوجود سببه كالمسافر.
فيقول المعترل إما أن تريد أن تعذر الماء مطلقا سبب ،أو تريد تعذره في السفر.
فاألول :وهو تعذر الماء مطلقا ممنوع ،ألن العلة ليست هي التعذر مطلقا.
والثاني :وهو تعذر الماء في حالة مقيهدة بالسهفر أو المهرل مسهلم ،لكنهه ال يفيهدك أيهها المسهتدل ،ألن
هذا القيد ال يوجد في الفرع و هي حاله الحضر.
مثال آخر :أن يقول المستدل :صةه من بل فهي الوقهت بعهد أدائهها صهحيحة منهه ،وال تلامهه إعادتهها
كالبال .
فيقول المعتهرل :إن قياسهك ههذا قهد اشهتمل علهى لفهظ يحتمهل معنيهين ،وههو لفهظ «صهحت صهةته»:
أولهما :أن تلك الصةة صحت منه فرضا .ثانيهما :أنها صحت منه نفة.
أما األول :وهو صحة صةته فرضا ممنوع ،ألنه غير مخاطب بها فرضا .وأما الثهاني :وههو صهحة
صةته نفة مسلم إال انه ال يفيد المطلوب ،ألنه ال يقتضي عدم وجوب اإلعادة ،ألن النفهل ال يجهاع عهن
الفرل.

()3

رابعا :تطبيقات التقسيم عند الفقهاء:
اسههتخدم الفقهههاء رحمهههم هللا تعههالى التقسههيم كثيههرا فههي كتههبهم ؛ لتوضههيح وبيههان حكههم كههل قسههم و آراء
العلماء فيه واالستدالل عليه ،و من أمثلة تقسيماتهم ،تقسيم الد قم وما ت قولا قد منه إلى عدة أقسام:
ِض
أق قحهدهقا:دم ِاآلد ِّ
ِح قوالصاهدي فد ،سه قوا ٌء كهان منهه أو مهن قغيِهر فه ،غقيهر ف
دم ال قحهي ف
قمهي ومها ت قولاه قد منهه مهن الققهي ف
اس وما خ قر ق من السابيلقي فِن.
قوالنفق ف
كول لقحِ مه.
ان ِال قم ِ ف
الثااني:دم ال قحيق قو ف
) (1السراج الوهاج يف شرح املنهاج ،اجلاربردي  5صفحه  955و .951و إحتاف ذوي البصائر ،النملة ، 1 ،صفحه  538و
.531
) (2التحبري شرح التحرير للمرداوي  1صفحه 1213
) (3إحتاف ذوي البصائر بشرح روضه الناظر ،للنملة 383 / 1 ،
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اس.
ِض قوالنفق ف
الثاالت دم ِالحي ف
الراابع:الدم ِالخقار من السابيلقي فِن.
قحو فه.
الخقا فمس دم ال قحيق قو ف
ان الطا فه فر الذي ال يؤ قكل غقير اآل قد فم ِّي قوالقق ِم فل قون ف
ب ِ
س ِ
ير ونقحِ فو فه قما .
كال قك ِل ف
السا فدس دم ال قحيق قو ف
ان الن فج ف
وال فخ ِن فا ف

()1

الذي يظهر من هذا التقسيم أنه تقسيم للكلي إلهى جائياتهه ،ولهيس تقسهيم للكهل إلهى أجاائهه ،ولههذا البهد
من اشتراك مورد التقسيم في كل قسم ،وهو كونه دما ،لكن السهؤال المتبهادر :مها ههو أسهاس التقسهيم ههل
هو باعتبار كون الدم خارجا من اآلدمي أومن غيره ،أو باعتبار كونه طهاهرا أو نجسها ،أو باعتبهار كونهه
مههن الحيههوان المه كول لحمههه أو مههن غيههر المه كول لحمههه .ف سههاس التقسههيم غيههر واضههح وهههذا يحههدث لههدى
القارع االضطراب في الفهم ،وال يتيسر له الحفظ السريع لألقسام وإدراك الفرق بينها.
و يفضل أن يقسم الدم بطريقة منطقية هكذا:
ينقسم الدم إلى قسمين:
-1دم خار من اآلدمي.
-2دم خار من غير اآلدمي وهو الحيوان.
والدم الخار من اإلنسهان ينقسهم إلهى قسهمين :خهار مهن أحهد السهبيلين أو خهار مهن غيهر السهبيلين.
والخار من أحد السبيلين ،إما بسبب الحيض والنفاس ،وإما بسبب غير الحيض والنفاس.
أما الدم الخار من غير اإلنسان ،فينقسم إلى قسمين :إما أن يكون من حيوان مه كول ،أو مهن حيهوان
غير م كول ،فإن كان من حيوان مه كول ،إمها أن يكهون مسهفوحا أو غيهر مسهفوح ،وإن كهان حيهوان غيهر
م كول ،فإما أن يكون حيوانا نجسا أو غير نجس.
ومن التقسيمات الفقهية :تقسيم الماء النجس ،لبيان كيفية تطهيره ،وهو ثةثة أقسام:
« أحدها :مادون القلتين ،فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين...
القسم الثاني :أن يكون وفهو القلتهين ،فهة يخلهو مهن أن يكهون غيهر متغيهر بالنجاسهة ،فيطههر بالمكهاثرة
المذكورة ال غير .الثاني :أن يكون متغيرا ،فيطهر ب حد أمهرين بالمكهاثرة المهذكورة إذا أاالهت التغيهر ،أو
بتركه حتى ياول تغيره بطول مكثه.

) (1اإلنصاف للمرداوي 158 -552 / 1
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القسم الثالت الاائد عن القلتين ،فله حاالن:
أحدهما :أن يكون نجسا بغير التغير ،فة طريو إلى تطهيره بغير المكاثرة.
الثهاني :أن يكهون متغيههرا بالنجاسهة ،فتطهيههره ب حهد أمهور ثةثههة )1( .» ...وههذا تقسههيم صهحيح ،أساسههه
كون الماء النجس مساو للقلتين أو ال.
ومن التقسيمات الفقهية :تقسيم من « أطبو بها الدم يعني امتد وتجهاوا أكثهر الحهيض فههذه مستحاضهة
قد اختل حيضها باستحاضتها ،فتحتا إلى معرفة الحيض من االستحاضة ،لترتب على كل واحهد منهمها
حكمه  ،وال تخلو من أربعة أحوال:
ممياة ال عادة لها ،ومعتادة ال تمييها لهها ،ومهن لهها عهادة وتمييها ،ومهن ال عهادة لهها وال تمييها.».

()2

وهو تقسيم صحيح ،أساسه التمييا والعادة وعدمهما.
ومن التقسيمات الفقهية :تقسيم الحدود إذا اجتمعت فهي ال تخلو من ثةثة أقسام:
« القسم األول :أن تكون خالصة هلل تعالى ،و هي نوعان:
أحدهما :أن يكون فيها قتل ،مثل أن يسرق وياني وهو محصن ويشرب الخمهر ويقتهل فهي المحاربهة،
فهذا يقتل ويسق سائرها ،وهذا قول ابن مسعود وعطاء والشهعبي و النخعهي و األوااعهي وحمهاد ومالهك
وأبي حنيفة...
النوع الثاني :أن ال يكون فيها قتل ،فإن جميعها يستوفى من غير خةف نعلمه...
القسم الثاني :الحدود الخاصة لآلدمي :وهو القصاص وحد القذف ،فهذه تستوفى كلهها ويبهدأ ب خفهها...
» )3( .ف ساس هذا التقسيم :أن الحدود إما أن تكون حقا خالصا هلل تعالى أو ليست حقها خالصها لهه ،بهل فيهه
حو لآلدمي.
ومن التقسهيمات الفقهيهة :قهول اإلمهام النهووي رحمهه هللا تعهالى « :فهرع فهي مهذاهب العلمهاء فهي كهةم
المصلي ،هو ثةثة أقسام:
أحدها :أن يهتكلم عامهدا ال لمصهلحة الصهةة ،فتبطهل صهةته باإلجمهاع ،نقهل اإلجمهاع فيهه ابهن المنهذر
وغيره...

) (1املغين  ،ابن قدامة.11 /، 1 ،
) (2املغين  ،ابن قدامة.191 / 1 ،
) (3املغين  ،ابن قدامة.115 / 9 ،
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الثاني :أن يتكلم لمصلحة الصةة ،ب ن يقوم اإلمام إلى خامسة فيقول :قد صليت أربعها أو نحهو ذلهك،
فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصةة....
الثالت :أن يتكلم ناسيا وال يطول كةمه ،فمذهبنا أن ال تبطل صةته ،و به قال جمههور العلمهاء ،مهنهم
ابن مسعود وابن عباس وابن الابير وأنس وعروة بن الابير وعطاء والحسهن البصهري والشهعبي وقتهادة
وجميهههع المحهههدثين ومالهههك و األوااعهههي وأحمهههد فهههي روايهههة ،وإسهههحاق و أبهههو ثهههور وغيهههرهم رضهههي هللا
عنهم.»....

()1

يظهر من هذا التقسيم أنه ناقص ،وذلك أن قول اإلمام النهووي رحمهه هللا تعهالى فهي القسهم الثالهت :أن
يتكلم ناسيا وال يطول كةمه ،يشعر أن هناك قسم رابع وهو أن يتكلم ناسيا ويطول كةمه ،لم يتحدث عنهه
وال عن حكمه .ويفضل أن يكون التقسيم هكذا:
كةم المصلي على قسمين:
-1أن يتكلم عامدا ،وهو على قسمين إما لمصلحة الصةة أو لغير مصلحتها.
-2أن يتكلم ناسيا ،وهو على قسمين إما أن يطول كةمه أو ال يطول.

الخاتمة
نستخر من هذا البحت الموجا:
-1أن التقسيم على نوعين ،أولهما تقسيم الكل إلى أجاائهه ،وثانيهمها تقسهيم الكلهي إلهى جائياتهه ،ولكهل
منهما شروطه المختصة به.
 -2كمهها أن للتقسههيم معههاني و دالالت عههدة يمكههن أن نسههتخرجها مههن التقسههيم نفسههه ،ومههن ذلههك :نههوع
التقسههيم وأساسههه ومههورده ،وماهيههة كههل قسههم وحكمههه ،ووجههه انحصههاره ،والقسههم المقابههل لمهها هههو مههذكور،
وغير ذلك.
 -3ويتضح أيضا أن له مجاال واسعا من التطبيقات في القرآن الكريم والسنة وعلم الفقه وأصوله.
-4كما يظهر من خهةل البحهت أن الغايهة مهن التقسهيم وأغراضهه كثيهرة ال تنحصهر ،فقهد تكهون الغايهة
منههه :التسههوية بههين أمههرين أو التفرقههة بينهمهها ،أو االسههتدالل علههى أمههر مههن األمههور ،أو الترتيههب والتنظههيم
للمسائل ،أو بيان ماهية كل قسم ،أو بيان حكمه ،أو إيضاح ما يتميا به كل قسم عن اآلخر.

) (1اجملموع  ،للنووي . 62 / 3 ،
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وقههد يكههون الغههرل مههن التقسههيم التنويههع ،أو إثبههات العلههة ،أو القههدح فههي القيههاس ،أو الشههرح وتيسههير
اإلدراك لموضوعات العلم الشائكة ،وغير ذلك من األهداف والغايات المرادة من التقسيم.

توصيات واقتراحات:
-1أوصى بتوجيه انتباه الدارسين إلهى أن بعهض التقسهيمات الفقهيهة قهد تكهون غيهر كاملهة األقسهام وأن
يؤخذ هذا في عين االعتبار.
 -2ولهذا أوصي بتتبع التقسيمات الفقهية ،ودراسة مدى صحتها ،ومدى توفر شروط التقسيم فيها.
-3كما أوصى الباحثين البتكار تقسيمات جديدة سواء في علم األصول أو في الفقهه حتهى يتيسهر علهى
الطةب والدارسين فهمهما واستيعابهما في امن وجيا.
-4أوصي طةب الدراسات العليا للبحت في هذه التقسيمات الفقهية واألصولية.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه وسلم.

مصادر البحث
القرآن الكريم.
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضه الناظر ،الدكتور عبد الكهريم النملهة ،الطبعهة األولهى  1417هجريهه،
الريال ،دار العاصمة.
إعةم الموقعين عن رب العالمين ،شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن القيم الجواية ،دار الجيل ،بيهروت
 1573م 4 ،مجلدات.
اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،محمد الخطيب الشربيني ،دار الفكر ،بيروت 1415ه .
اإلنصهاف فهي معرفههه الهراجح مههن الخهةف ،علههي بهن سههليمان المهرداوي ،دار النشههر :دار إحيهاء التههراث
العربي ،بيروت 12 ،جاء.
التحبيههر شههرح التحريههر ،عههةء الههدين أبههي الحسههن علههي بههن سههليمان المههرداوي الحنبلههي ،الريههال:مكتبههه
الرشد ،الطبعة األولى 1421 :هجريه.
تفسير البحر المحي  ،بدر الدين محمد بن بهادر الاركشي ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت 1421 ،هه
 2111م ،الطبعة األولى.
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تفسير القران العظيم ،إسماعيل بن عمر ابن كثيهر الدمشهقي ،دار النشهر :دار الفكهر ،بيهروت سهنة النشهر:
 1411ه .
تيسير التحرير ،محمد أمين المعروف ب مير بادشاه ،دار الفكر ،بيروت.
تيسههير الكههريم الههرحمن فههي تفسههير كههةم المنههان ،عبههد الههرحمن بههن ناصههر السههعدي ،دار النشههر :مؤسسههه
الرسالة ،بيروت 1421ه .
روضة الناظر وجنة المناظر ،موفو الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ،دار المطبوعات العربية،
بيروت :لبنان.
شههرح النههووي علههى صههحيح مسههلم ،أبههو اكريهها يحيههى بههن شههرف بههن مههري النههووي ،دار إحيههاء التههراث
العربي ،بيروت  1352ه الطبعة الثانية.
السرا الوها في شرح المنها احمد بن حسن بن يوسف الجار بردي الطبعة األولهى ا 1٤١٦الهجريهة
الموافو  1551ميةدية دار المعرا الدولية للنشر ،الريال.
صههحيح البخ هاري الجههامع الصههحيح المختصههر ،محمههد بههن إسههماعيل البخههاري الجعفههي ،دار ابههن كثيههر
اليمامة ،بيروت ،سنة النشر 1517 :م  1417ه الطبعة الثالثة ،تحقيو الدكتور مصطفى ديب البغا
صحيح مسلم ،مسلم بن الحجا أبو الحسين القشيري النيسهابوري ،دار إحيهاء التهراث العربهي ،بيهروت،
خمسه مجلدات ،تحقيو محمد فؤاد عبد الباقي
ضواب المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة ،عبد الهرحمن حسهن حبنكهة الميهداني ،دار القلهم ،بيهروت،
الطبعة الثالثة 1411 ،ه
كشف األسرار عن أصول فخر اإلسةم البادوي ،على الدين عبد العايها بهن احمهد البخهاري ،نشهر :دار
الكتب العلمية ،بيروت  1411 ،ه  1557م تحقيو عبد هللا محمود محمد عمر
الكليات أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفهوي ،مؤسسهه الرسهالة ،بيهروت 1415هه تحقيهو عهدنان
درويش
المجموع شرح المهذب ،اإلمام النووي أبو اكريا يحيى بن شرف بن مهري النهووي ،دار الفكهر ،بيهروت
 1557ه .
المحصول في أصول الفقه ،القاضي أبي بكر بهن العربهي المعهافري المهالكي  ،دار النشهر :دار البيهارق -
عمان 1421 -ه  ،1555 -الطبعة :األولى ،تحقيو :حسين علي اليدري  -سعيد فودة
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المحصههول فههي علههم األصههول ،محمههد بههن عمههر ابههن الحسههين الههرااي ،جامعههه اإلمههام محمههد بههن سههعود
اإلسةمية ،الريال ،سنة النشر  1411ه الطبعة األولى  1مجلدات.
المغني ،عبد هللا ابن احمد ابن قدامه المقدسي ،دار الفكر ،بيروت 1415 ،ه الطبعة األولى  12جاء.
المستصههفى ،أبهو حامههد محمههد بههن محمههد الغاالههي ،تحقيههو الههدكتور محمههد سههليمان األشههقر ،جههاءان طبههع
مؤسسه الرسالة ،تاري الطبعة األولى 1417 :هجرية  1557ميةدي.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الدكتور ناار بن معروف بن محمد جان بنتن ،المجلة
األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي(CC BY NC) .
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مؤسسة الحريم في البالط العثماني (الجذور التاريخية واالجتماعية)
(The Harem Foundation at the Ottoman Court (historical and social roots
الدكتورة /فاطمة الزهراء قديحي
باحثة في تاريخ المرأة الشرقية ،ظاهرة الحريم في المجتمع اإلسالمي ،مملكة البحرين.
Email: Fatima.kdihi@gmail.com
رقم التواصل5533066030000 :

الملخص:
على الرغم من وجود عدد من المهتمبن بشؤون المرأة الشرقية من أدباء وشعراء ومؤرخين وتركيز معظم
كتاباتهم على الدور االجتماعي والثقافي للمرأة ،إال أننا نادرا ما نجد أحدا من هؤالء الكتاب من تناول تأثير المرأة الشرقية
ودورها التاريخي والسياسي في األحداث التاريخية ،من هنا فإننا نسلط الضوء على قضايا لم تحظ باالهتمام الكافي من
طرف المؤرخين والمهتمين بعالم المرأة ،بالرغم من كونهن فتحن أبواب مسرح السياسة بالقوة ،ولعبن أدوارا مهمة
وناجحة في التاريخ ال يمكن تجاهلها.
لذا يبدو أنه من الصعوبة بمكان ،بناء صورة مكتملة عن المسار السياسي للمرأة العربية والمسلمة دون استحضار
كافة أبعاد التحوالت االجتماعية والسياسية الكبرى التي عرفها التاريخ اإلسالمي في مختلف مراحله ،حيث ارتبطت
ظاهرة الحريم ارتباطا وثيقا بظواهر كانت بدورها متأصلة في المجتمعات اإلسالمية ،وبالتالي ال يمكن فهمها دون الحديث
عن تلك الظواهر التي كان لها دور مهم في نشوئه واستمراره لقرون عديدة ،ومثلث األساس النظري والشرعي لشيوعه
خصوصا ظاهرة الرق ،ونظام التسري وملك اليمين ،وظاهرة الحجاب باإلضافة إلى نظام تعدد الزوجات ،من هذا
المنطلق حاولت هذه الدراسة تفكيك مؤسسة الحريم والتعمق في األسباب التاريخية والدينية واالجتماعية التي ساهمت في
ظهوره بالمجتمع العربي واإلسالمي.
كلمات مفتاحية :الحريم ،تاريخ المرأة ،الرق في اإلسالم ،تعدد الزوجات ،نساء السلطان ،الحجاب ،التسري ،ملك اليمين.
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The Harem Foundation at the Ottoman Court (historical and social roots(
Abstract:
Although there are a number of writers, poets and historians who are interested in the
affairs of Eastern women and focus most of their writings on the social and cultural role of
women, we rarely find any of these writers to address the influence of Eastern women and
their historical and political role in historical events. Hence, we highlight issues that have not
received sufficient attention from historians and those interested in the world of women,
despite the fact that they have opened the doors of the political scene by force and have
played important and successful roles in history that cannot be ignored.
So it seems that it is very difficult to build a complete picture of the political path of
Arab and Muslim women without conjuring up all the dimensions of the major social and
political transformations that Islamic history has known at various stages, where the harem
phenomenon was closely linked to phenomena that were in turn inherent in Islamic societies,
and therefore can’t be understood without talking about those phenomena historical and
religious reasons The social issues that contributed to his emergence in the Arab and Islamic
community.

Keywords: the harem, the history of women, slavery in Islam, polygamy, the women of the
Sultan, the veil, concealment, the king of the right.
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المقدمة
حظي موضوع المرأة في المجتمعات اإلسالمية باهتمام بالغ من طرف المؤلفين والباحثين من مختلف المشارب
العلمية واألدبية ،خصوصا فيما يتعلق بوضعيتها االجتماعية والقانونية ،من أبرزها كتب الحركة النسائية التي أسهمت
إسهاما واضحا في تسليط الضوء على األدوار المختلفة للمرأة ،والسير بوضعيتها نحو التحرر والمساواة ،لكن عملها
النضالي لم يمتد بعد للكشف عن الدور الحضاري والتاريخي السياسي للمرأة العربية والمسلمة ،ألن أغلبها اعتمد على
نماذج مستوردة من نضال المرأة في الغرب الرأسمالي ،وجعلها تكسب المرأة الشرقية تلك النظرة السلبية عن تاريخها
المثقل بتقاليد وعادات عرقلت مسيرتها التحررية ،وماض حملته أقالم النساء المعاصرات الوضعية المتدنية التي تعيشها
المرأة في المجتمعات اإلسالمية اليوم.
إذ عانت منذ قرون عديدة من مختلف أنواع الحيف والظلم ،فقد تعرضت للرق والتسري ،وبيعت كسلعة رخيصة
في أسواق النخاسة ،كما سجنت داخل جدران البيوت والقصور كشيء يقتنى ويمتلك ال حول له وال قوة ،األمر الذي جعل
أغلب الباحثين يصعب عليهم تتبع مسار المرأة في المجتمعات اإلسالمية ،خصوصا المرأة داخل بالط الحكام والسالطين.
إن حقل دراسات المرأة العربية والمسلمة له أهميته األساسية ،ليس من منظور القضايا المعاصرة فحسب ،بل
أيضا من المنظور التاريخي ،فالبحث في تاريخ المرأة ليس ترفا فكريا ،أو مدخال من مداخل التاريخ العام ،وليس هجوما
أنثويا على الفكر الذكوري أو دفاعا عن هوية مغتصبة ،وإنما هو اهتمام ينصب في عمق المشروع اإلصالحي العام ،الذي
يهدف إلى إعادة صياغة تاريخ عربي إسالمي يلتزم االعتراف بأدوار كل العناصر البشرية التي ساهمت في تكوينه ،فكل
فرد من أفراد المجتمع ساهم بشكل أو بآخر في إنتاج تاريخ مشترك ،فتهميش أي منهم ،معناه إنتاج تاريخ غير متكامل
منتج لحقائق مغلوطة وبالتالي إنتاج مفاهيم مشوهة.
ولألسف ،فقد كانت فئة النساء من أكثر الفئات االجتماعية تهميشا في التاريخ اإلنساني عامة ،والعربي واإلسالمي
خاصة ،من هنا وجب طرح بعض التساؤالت المشروعة من قبيل ما الذي يضيفه البحث في تاريخ النساء ،خصوصا نساء
السالطين او ما يطلق عليه باسم "الحريم السلطاني" أكثر النساء تهميشا على الرغم من الدور الهام الذي لعبه في تسيير
الدول اإلسالمية.
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إشكالية الدراسة:
بداية ،يعد موضوع الحريم من الموضوعات الصعبة في تاريخ الدولة اإلسالمية نظرا لقلة المادة العلمية عنه،
إذ كان جناح الحريم السلطاني بكافة ساكنته يكتنفه الغموض و السرية ،لدرجة صعب على أغلب المؤرخين والمهتمين
()1

المعاصرين له من النفاذ إليه ومعرفة أسراره،

وقد كان مبعث اهتمامي بدراسة الحريم السلطاني ،ما رسمته أقالم الكتاب واألدباء وما جادت به قرائح
الشعراء في مختلف العصور اإلسالمية من صور متناقضة عن قيمة المرأة كإنسان ،وعن دورها في تسيير الشأن العام،
فتارة تجدها لديهم جبارة ماكرة وسياسية محنكة ،وتارة تجدهم يصورونها حقيرة ذليلة ومتاعا من متاع البيت ،أو هدفا
للمتعة وإنجاب األوالد .وزاد من حدة هذا التناقض ما جاءت به السيناريوهات السينمائية من تزكية لهذه النظرة
المتناقضة عن النساء في المجتمعات العربية واإلسالمية ،وخاصة اللواتي ينتمين إلى النخبة أو الطبقة الحاكمة ألنها
تتطلب تمحيصا دقيقا للمعلومات التاريخية.
وكما ذكرنا سابقا ،فإن تاريخ المرأة العربية والمسلمة عموما وتاريخها السياسي خصوصا ،لم يحظ بنصيب مهم
من اهتمام المؤرخين المسلمين ،على الرغم من مشاركة المرأة للرجل في أحداث التاريخ اإلنساني والنتائج المترتبة عنها،
وعلى الرغم من ندرة الكتابات حول هذا الموضوع ،فإن ما تم كتابته يتواجد متناثرا في بطون الكتب والمصادر ،وهي
إحدى اإلشكاالت التي تعترض البحث في هذا الموضوع ،فدراسة تاريخ نساء السالطين في البالد اإلسالمية معناه التطرق
إلى قضايا جديدة والبحث عن مصادر غير تقليدية ،وهذا المنظور يفتح أمامنا آفاقا جديدة تؤدي بدورها إلى فهم أعمق
لدراسة موضوعية للنساء كمجموعة مهمشة في التاريخ الرسمي بشكل عام.
م ن هنا وجب األخذ بعين االعتبار هذا المعطى المنهجي لدراسة موضوعية لهذا البحث ،وااللتزام ببعض
الشروط العلمية كالتحرر من األوهام والقوالب الجاهزة ،سواء من طرف الغربيين المهووسين بسحر الشرق
وباالستيهامات المستوحاة من روايات "ألف ليلة وليلة" ،أو من طرف المسلمين الذين أداروا ظهورهم وأهملوا إلى حد
ما ذكر سيرة المرأة عند تدوين التاريخ العام للدولة ،ماعدا بعض االستثناءات ،لكنها لم تكن كافية لكتابة أو تتبع مسار
حياتهن ،وفي كلتا الحالتين هناك إساءة غير مقصودة لكنها قد تعكس مفاهيم مغلوطة عن المرأة ،باإلضافة إلى
ضرورة استحضار عنصر االنتماء لثقافة المرأة من أجل فهم الظروف التاريخية وإدراك الحقائق.

 -1عبد العزيز محمد الشناوي ،الدولة العثمانية دولة مفترى عليها ،مكتبة األنجلو المصرية ،ج ،9،91،1:ص551:
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أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إذن للوقوف على الظروف التي ساهمت في ظهور هذه الظاهرة الفريدة في المجتمع
العربي واإلسالمي ،ورصد أسبابها وظروفها العامة ،باإلضافة إلى اإلحاطة بإطارها التاريخي والديني واالجتماعي
والثقافي ،إضافة إلى اعتبار موضوع الحريم هو بمثابة عنصر أو مدخل من مداخل فهم تاريخ الدولة اإلسالمية بما فيها من
تنوع وتركيب وتعقيد ،دون الوقوع فريسة األحكام االستشراقية الغير المنطقية ،من خالل االستعانة ببدائل معاصرة ذات
مناهج جديدة لدراسة الشرق خصوصا الدولة العثمانية في المركز.
حيث نالحظ أن مفهوم الحريم قد تأثر باإلطار التعصبي الديني المسيحي من جهة ،وباإلطار التعصبي الثقافي
والتاريخي للمسلمين من جهة ثانية ،فالحريم كان أداة تخدم النظرة التحقيرية للغرب إلى المجتمع الشرقي ،حيث اعتبره
مؤرخوه ومستشرقوه كقفص ذهبي تسحب داخله الحرية اإلنسانية.

منهجية الدراسة:
يعتبر البحث عن جذور ظاهرة الحريم في المجتمع اإلسالمي ،مهما ألنه يسلط الضوء على ظواهر اجتماعية أخرى
ساهمت في تغذية مؤسسة الحريم وضمان استمرارها لقرون عديدة ،كالحجاب وتعدد الزوجات والتسري وملك اليمين ،ومن
الواضح أن نظام الحريم كمؤسسة لها نظامها وقوانينها المعروفة وأعدادها الغفيرة بقصور الحكام والسالطين لم يكن شائعا في
البدايات األولى لقيام الدولة العثمانية .فقد كان السالطين األوائل كمراد األول ( )2033-2061وبايزيد الثاني()2021-2832
ومحمد الثاني (  )2886-2888وسليم األول(  )2015-2021السالطين ومنشغلين بتثبيت وإرساء دعائم إمارتهم من خالل
()2

الحروب والمعارك ،وتأسيس دولتهم بعيدا عن اللهو واالنغماس في الترف والبذخ،
باألحرى لم يرغبوا فيه.

فهؤالء لم يعرفوا نظام الحريم بل

()3

يبدو أن هناك عوامل عديدة غذت نظام الحريم وساهمت في ظهوره ثم إلى استمراره ،فإمكانية تعدد الزوجات
وامتالك الجواري أدى إلى خلق أماكن مخصصة لكل امرأة ،كما أن كثرتهن تستدعي ضرورة حمايتهن من العالم الخارجي،
فتم جلب رجال أقوياء لكن أخصاء لتوفير حماية كاملة ومضمونة ،باإلضافة إلى توفير مكان آمن من خالل هندسة معمارية
صارمة.

2

PENZER, (N.M.), The Harem. An Account of the Institution as it Existed in the Palace of the

3-

Turkish Sultans with a History of the Grand Seraglio from its Foundation to the Present times,
Philadelphia, 193, p:15.
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لذلك ارتأينا اعتماد محاولة تفكيك العناصر المكونة لمؤسسة الحريم من خالل طرح أسئلة بسيطة للغاية من قبيل:
كيف تكون الحريم في المجتمعات اإلسالمية؟على أي أساس بنيت مشروعية الحريم في الفكر اإلسالمي؟ماهي العوامل التي أدت إلى نشوئه وساهمت في استمراره؟أوال :الرق والتسري
ال يختلف اثنان على أن الرق واقع تاريخي ضارب بجذوره عمق المجتمعات البشرية والحضارات اإلنسانية،
الزم لها في شتى مراحل تطورها اإلنساني والحضاري ارتبط في نشأته وتطوره بعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية
( ،)4وكانت له تداعيات وآثار وخيمة عليها ،فقد انقسمت المجتمعات القديمة إلى طبقتين :أغلبية ويمثلها فئة الرقيق وهم
()5

عامة الشعب الذين يعيشون حياة الفقر والحرمان ،وأقلية ويمثلها فئة األسياد وهي التي تنعم في حياة البذخ والترف

ومع ظهور اإلسالم كان أمام ظاهرة متأصلة في عمق المجتمع وواقعا اجتماعيا معاشا في تلك الفترة ،كما واجه
تقاليد شائعة في الحرب فطبقا لعادات القدماء كان أسير الحرب يفقد حقه في الحياة بمجرد وقوعه في األسر ولم يكن
استرقاقه إال رحمة به وتخفيفا لحكم الموت الذي استحقه لهزيمته

(.)6

فقد حلت الفتوحات اإلسالمية مقام الغزوات في الحصول على الرقيق والسبايا ،ومع ازدياد النصر للمسلمين في
()7

غزواتهم كثر الرقيق في صدر اإلسالم وتزايد عدد الجواري ،ووجدن في بيوت العامة والخاصة من الناس.

فأبقى اإلسالم على النظام القائم ،ودعا إلى تضييق منابعه وحصره في مصدر واحد وهو :رق الحرب الشرعية
( .)8فأصل االسترقاق في اإلسالم هو األسر أو السبي في جهاد المسلمين لبالد الكفر وقد شرح علماء اللغة مفهوم الرق
على أنه :الشيء الرقيق ،نقيض الغليظ والثخين.

4عبد هللا ناصح علوان ،نظام الرق في اإلسالم ، ،دار السالم ،2004 ،ص.99 :
 -5ول ديورانت ،قصة الحضارة ،ج 9:م 9:ص 33 :الرق ص.8،:
 -6محمود سالم زناتي ،النظم االجتماعية والقانونية في المجتمعات البدائية والقبلية ،وحقوق اإلنسان في المجتمعات البدائية ،الطبعة الثانية،
القاهرة.ص.85،
 -7سهام عبد الوهاب الفريح ،الجواري والشعر في العصر العباسي األول .شركة الربيعان للنشر والتوزيع .8ط ،91،9– 9ص9:
 -8المقصود هنا بالحرب الشرعية وهي أن تستوفي معايير منها أن يكون القتال في سبيل نشر اإلسالم ،أن ال يقاتلوا المسلمين حتى يعرضوا على أهل
الكفر أمورا ثالثة :اإلسالم ،الجزية ،الحرب ،وأثناء الحرب إن جنحوا إلى السلم عليهم باختيار السلم.
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واصطالحًا :هو ال ِم ْلك والعبودية ،أي نقيض ال ِع ْتق والحرية ،والرقيق بمعنى العبد يطلق على المفرد والجمع،
وعلى الذكر واألنثى أما العبد ،فهو :الرقيق الذكر ،ويقابله :األَ َمة لألنثى.
ومن األلفاظ الدالة على الرقيق الذكر لفظي :الفتى أو الغالم ،وعلى األنثى لفظي :الفتاة ،والجارية ،وبمعنى أوضح كل
امرأة أسيرة في الحرب أو نقلت قسرا من دار الكفر على أن تكون غير مسلمة ،أو التي تلدها أمة مملوكة وقد يتطور
وضعها وترتقي إلى أم ولد.
إن وضعية الجارية القانونية خاضعة لضوابط فقهية فعلى سبيل المثال إن أنجبت فوضعيتها تتغير إلى أم ولد حيث
ال يسمح لمالكها ببيعها أو تبادلها كما أن أبنائها يحملون نفس اللقب مثل باقي إخوانهم من أمهات أحرار )9(،وبالتالي كان
اإلنجاب هو الفرصة الذهبية بالنسبة لل جارية للوصول إلى مكاسب كبيرة ،وهو األمر الذي حرصت عليه فاإلنجاب من
السيد يجعل المرأة تحظى بوضعية اجتماعية وقانونية خاصة هذا ما يالحظ في عالقة السالطين بالجواري في البالط فنفس
القواعد كانت سارية ،لهذا نالحظ أن المرأة التي تدخل على القصر يكون هدفها هو اإلنجاب لترتقي وهذا نجده لدى
السالطين العثمانيين حيث كانت المرأة تصبح " خاصكي سلطان" بمعنى أم ولد.
أما عند الفقهاء فقد عرفوه على أنه عجز حكمي يصيب من يقع في األسر في الحرب الدائرة بين المسلمين وغير
المسلمين ،فيفقد أهليته القانونية ويصير مملوكا لمن يؤول إليه ،ويزول هذا العجز بالفداء أو العتق.
وأسبابه ثالثة :أوله األسر والسبي من األعداء الكفار وثانيه ،ولد األمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق أما ثالثه،
فهو الشراء ممن يملك الرقيق ملكا ً صحيحا ً معترفا ً به شرعاً.
ورث العثمانيون أنظمة الدولة اإلسالمية بما في ذلك النظام االجتماعي بل تمكنوا من خلق أنظمة جديدة منها نظام
"الدفشرمه" الذي يخدم الحياة اإلدارية والعسكرية لدى الدولة العثمانية ،باإلضافة إلى شيوع االسترقاق في الحياة
االجتماعية و اليومية للمسلمين حيث كان للرق سوقا في إسطنبول يباع فيها الرقيق المجلوب من إفريقيا وأوربا وبالد
القوقاز والمسئول عن عملية البيع والشراء كان يدعى "أسيرجيلر" اشتهر بمهارته في تصنيف الرقيق حسب مزاياه الخلقية
والخلقية ،إال أن الرقيق النسوي كان أكثر رواجا من رقيق الذكور ،حيث امتألت بيوت أغنيائهم بالجواري والعبيد والغلمان
والخصيان وصار جمال المرأة ال يقدر بثمن كما أن التجار األتراك ال يبيعون إال الفتيات الجميالت ،وحتى اآلباء أنفسهم ال
يهدون بناتهم إال إذا كن يتمتعن بصفات جمالية نادرة .وقبل أن يأسر هذا الجمال قلب السلطان فإنه قبل ذلك قد أثر على ثمن
الفتاة في أسواق النخاسة بإستانبول ،إذ يخضع إلى منطق تجاري يتمثل في أنه كلما ازداد جمال الجارية إال وارتفع ثمنها،
وإن كانت تعاني من نقص في شعرها أو قوامها فإن ذلك يقلل من ثمنها ،أما إن لم تكن عذراء فإن الثمن ينقص بالنصف،

Annabelle D' HUART, Nadia TAZI, Harems, Hachette, 1980.p, 55.
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وإذا كانت الجارية مرضعا ولها رضيع ،فإن الطلب يزداد عليها( ،)10ويتم شراؤها مع ابنها بثمن مرتفع ،ويكون لهذه
المرضعة وضع مميز باعتبارها أما بالرضاع البن السيد وابنها أخا له،
وهكذا تحصل الجارية في بعض الحاالت على امتيازات مهمة كهذه المرضعة ،وتتم عملية الشراء بالسماح
للمشتري برؤية صدر الجارية وذراعيها ورجليها إلى الركبتين ،وفي بعض الحاالت قد يرغب المشتري التأكد من عذرية
الجارية فيرسل إليها عجوزا لتتولى مهمة معرفة ذلك ،إذ ال يمكن لعملية البيع والشراء أن تتم بنجاح إال بعد فحص الطبيب
والمرأة العجوز.
وإذا كان أغلب الجواري واإلماء مسيحيات أو يهوديات فإن ذلك ال ينفي وجود بعض المسلمات ضمن الحريم،
إذ يتم استرقاقهن سواء بالوراثة أو باالقتناء (.)11
وإذا كانت الجارية تتمتع بسلوك حسن ،فهي تكافأ بزيجة من أحد الشخصيات المرموقة ،ويقام له زفاف رائع ،وقد
يكون االحتفال جماعيا حيث يختار السلطان مجموعة من الجواري لتزويجهن في يوم واحد ،وقد ترفض إحدى الجواري
()12

عرض الزواج وتفضل البقاء في القصر ،ولكن في الغالب تكون الجارية مطيعة لسيدها وتوافق على الزواج.

من هنا كانت النظم التي جاء بها اإلسالم لتحسين أحوال الرقيق والرفع من مكانتهم االجتماعية ،نساءا ورجاال،
من خالل االنعتاق من عبوديتهم والصعود في السلم االجتماعي إلى حد الوصول إلى أرقى المناصب ،على الرغم من ذلك
فقد شاعت بخصوص عالقة المسلمين بعبيدهم وإمائهم بعض التهم كسوء معاملتهم لهم وإجبارهم على التخلي عن عقيدتهم
السابقة واعتناق اإلسالم ،وقد ساهم في إشاعة مثل هذه األفكار بعض األسرى المسيحيين داخل المجال اإلسالمي ،إال أن
هناك من المؤلفين الغربيين من يرفض مثل هذه التهم ويعترف بكل موضوعية أن الرق لدى العثمانيين والفرس والشرق
عموما يختلف إطالقا عما هو معروف عنهم بالمجتمعات األوربية(،)13

OLIVIER, (G.A), Voyage dans l’empire ottoman, L’Egypte et la Perse, fait par ordre du

10-

gouvernement, pendant les six premières années de la République, Paris, (1801-1807).p.191.
AFETINAN, (A.), L’Emancipation de la femme Turque, Unesco, 1962.p.37.

11-

 -12صوفيا لين بول ،حريم محمد علي باشا ،رسائل من القاهرة( ،)2481-2481ترجمة ودراسة :د.عزة كرارة ،ط.8111 ،8:ص94،:
HANOUM, Leila, Le Harem impérial et les sultanes au XIX, traduit par RAZI (Y), Préf : de BASH (S),

13-

Bruxelles, ed. Complexe, 1991, p.50.
- DURANT LA BARONNE, fontmagne de, un Séjour à l’embassade du France à Constantinople
sous le second empire, Paris, 1902, p.289.
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والدليل على ذلك أن أغلبهم يفضلون اقتناء العبيد وهم في سن صغيرة ويتم إدماجهم في إطار األسرة العثمانية
المسلمة ،وعندما يشيب العبد ذكرا أو أنثى يجد نفسه مسلما بالسليقة ومخلصا لألتراك (.)14
وتذكر إحدى الرحالة اإلنجليز وهي صوفيا لين بول ":إن الرق في الشرق ليس كما تتخيلينه ،ربما يكون العبد هنا
تحت سيطرة سيده ،بدرجة أكبر من الغرب ،ولكن بصفة عامة نجد أن العبد الشرقي يعامل بمنتهى الحلم والتسامح
وكثيرون ممن انتزعوا بقسوة من آبائهم في سن مبكرة ،يجدون في المشترين آباء وأمهات ،يعطفون عليهم ،ويتمتعون
بدرجة عالية من األلفة والدالل على األسرة تبعت على الدهشة".

()15

حيث عادة ما كانت النساء يسمح لهن باالنعتاق

والخروج من القصر وذلك طلبا لألجر والثواب كما يسمح لهن بحق العودة إلى القصر في أي وقت يشأن حيث يظل
ارتباطهن بالسراي ساريا مما قد يؤدي أحيانا إلى الطامحين إلى السلطة ومحبي الوصول إلى مراكز القرار بالتقرب
منهن

()16

والزواج بهن خصوصا في المراحل المتأخرة من عهد الدولة العثمانية حين أصبح أغلب وقت السالطين يقضونه

في أجنحة الحريم مما سهل على نساء الحريم الثأثير في القرارات الصادرة باسم السلطان.
اتخذ الرق الذكوري في الدولة العثمانية أوجها مختلفة حيث تم استعماله في الخدمة الداخلية و الخارجية ،كجنود
محاربين حيث "أسس العثمانيون جيش االنكشارية وهم عبارة عن أسرى الحرب ويتم قطع أية عالقة بين عائالتهم
وإخضاعهم لت ربية صارمة وتدريبهم على فنون الحرب والقتال ولما توقف مورد األسرى من الحروب أصبح الشراء هو
الحل من خالل فرض ضريبة على البلدان المفتوحة بتقديم كل سنة عدد معين من الفتيان لتجنيدهم في الجيش العثماني
وأول سلطان أسس هذا الجيش هو السلطان و يعد هذا الجيش من بين األسباب التي أدت إلى امتداد الدولة وتوسعها.
واجهت الدولة العثمانية ،طيلة فترة حكمها التي دامت ستة قرون ( ،)2311-2133مشاكل عديدة ،كان لها أثرها
الواضح في نظام حكمها .إذ كان عليها وهي في بداية عهدها ترسيخ قوتها،
وتثبيت نفوذها ،أن تواجه االخطار الخارجية المحيطة بكيان دولتها الفتية .غير انها وجدت نفسها في خضم
مشاكل داخلية خطيرة تمثلت بالفتن ،والتنافس ما بين أبناء وأخوة السالطين طمعا ً في عرش السلطنة ،فكان ذلك األمر
مدعاة ألضعاف نفوذ سالطينها في الداخل ،وابتعادهم عن هدفهم األسمى في التوسع والضم خارج حدود السلطنة.

OLIVIER, (G.A), Voyage dans l’empire ottoman, L’Egypte et la Perse, fait par ordre du

14-

gouvernement, pendant les six premières années de la République, Paris, (1801-1807), P.17.
- AFETINAN, (A), Op. Cit., p.37.
 -15صوفيا لين بول ،حريم محمد علب باشا ،رسائل من القاهرة( ،)2481-2481مرجع سابق.ص.941:
 -16هاملتون جيب ،هارولد بوين ،المجتمع اإلسالمي والغرب وأثر الحضارة الغربية في الفكر اإلسالمي في الشرق األدنى ،ترجمة ،عبد المجيد حسيب
القيسي ،الجزء األول ،المجتمع اإلسالمي في القرن الثامن عشر ،دار المدى للثقافة والنشر.9113 ،ص.985 :
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وقد تعرض الكثير من أخوة وأبناء السالطين إلى القتل أو االستبعاد في قصور الجواري ،كي ينفرد
السلطان الجديد بالحكم .بل ان األمر ازداد خطورة ،مع ازدياد التناحر والصراع حول عرش السلطنة ،الذي دفع ببعضهم
إلى الدخول في أتفاقيات مع أعد ائهم في االمارات المجاورة لهم ،أو مع الدول األجنبية المحيطة بهم ،ألجل الحصول على
الدعم والمساندة لإلطاحة ببعضهم البعض.
قانون قتل اإلخوة كان هدف سياسة محمد الفاتح هو فرض العزلة بين السلطة والمجتمع و جاء هذا القانون لمنح
للسلطان الحق في قتل األمراء المنحدرين من الساللة العثمانية وذلك باالتفاق مع السلطة الدينية والغرض من ذلك هو
تفضيل المصلحة العليا للبالد إال أنه من الناحية االجتماعية أدى هذا القانون إلى تفكيك األسرة العثمانية

()17

حيث صار

الفرح الستقبال سلطان جديد يالزمه شعور بالخوف والرعب من قتل اإلخوة الذكور خصوصا نساء الحريم حيث كانت
()18

األمهات يفعلن المستحيل من أجل تعيين أبنائهم على العرش وذلك تفاديا لتنفيذ حكم اإلعدام المقنن و المشروع

و على

الرغم من استبدال هذا القانون بقانون أرحم منه وهو سجن األمراء لكن كان من عيوبه تعيين حكام لم يتعلموا أسلوب
الحكم م ن قتل اإلخوة من نماذجه السلطان بايزيد األول أو "الصاعقة" الذي استهل حكمه بقتل أخيه يعقوب

()19

كما قتل

السلطان محمد الفاتح أخاه الرضيع احمد كما قتل السلطان سليم األول أبناء إخوته و أخيه كركود وأحمدكم قتل السلطان
مراد الثالث خمس من إخوته وهم محمد وسليمان ومصطفى وجهانكير وعبد هللا.

()20

والحديث عن الرق يقودنا للحديث عن ملك اليمين باعتباره األساس الشرعي الذي اعتمده المسلمون لتطعيم
بيوتهم وقصورهم بأعداد ال تحصى من الجواري واإلماء.
كما ال يمكن فهم العالقة التي جمعت السلطان بجواريه دون استيعاب القاعدة الدينية التي اعتمدها السالطين
لتبرير مواقفهم فملك اليمين في كتب الفقه فقد تم تعريفه على أنهم األرقاء المملوكون عبيداً -ذكوراً كانوا أو إناثا ً-وال فرق
أن يكون المالك لهم رجالً أو امرأة ،وذلك استنادا لما جاء في القرآن الكريم حيث يقول هللا تعالى:
" يا أيها النبي إنا أحللن ا لك أزواجك الالتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء هللا عليك وبنات عمك وبنات
عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك الالتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها

 -17حسن الضيقة ،الدولة العثمانية ،الثقافة ،والمحتمع ،والسلطة ،دار المنتخب العربي ،الطبعة األولى ،9113 ،ص.31 :
 -18برناردلويس ،استنابول وحضارة االمبراطورية العثمانية ،ترجمة :سيد رضوان علي  ،دار الكتب  ،بيروت  ( ،د .ت)  ،ص.55
 -19نزار ،قازان ،سالطين بني عثمان بين قتال اإلخوة وفتنة اإلنكشارية ،دار الفكر اللبناني ،الطبعة االولى.9111 ،
 -20نفسه.
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خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيال يكون عليك حرج وكان هللا
غفورا رحيما"(.)21
ار ِذي
وقال أيضاَ ":وا ْعبُدُوا هللاَ َوال تُ ْش ِر ُكوا ِب ِه َشيْئا ً َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانا ً َو ِب ِذي ْالقُرْ بَى َو ْاليَتَا َمى َو ْال َم َسا ِكي ِن َو ْال َج ِ
ُ ُ ()22
يل َو َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانك ْم"
ب بِ ْال َج ْن ِ
ب َوالصا ِح ِ
ار ْال ُجنُ ِ
ب َواب ِْن السبِ ِ
ْالقُرْ بَى َو ْال َج ِ
أما التسري ف هو ملك السيد للجارية ،حيث يسمح للمالك بوطء أمته بعقد الملكية وهذا العقد هو الحد الفاصل بين
الوطء المحرم وهو الزنا وبين الوطء الحالل ( ،)23حيث انه ال يشترط العدل بين مملوكاته.
وال جارية في الشريعة اإلسالمية هي كل امرأة أسرت في الحرب أو نقلت قسرا من البالد الغير اإلسالمية بشرط
أن تكون غير مسلمة أو التي تشترى من أسواق النخاسة أو التي أنجبت من أم أمة وأب مملوك،

()24

وبناء عليه يجوز له

وطؤها بملك اليمين ،والتسري ال يقع إال على من ثبت عليه الرق.
وال خالف في إباحة التسري ووطء اإلماء ،لقول هللا تعالى " :والذين هم لـفروجهم حافظـون إال على أزواجهم أو
ما ملكت أيمانهم فإنــــهم غير ملومين"

()25

لكن االستمتاع باإلماء ،لم يتم إال بقواعد منظمة للتسري حيث كان األساس الديني بمثابة األساس النظري إذ
حرص الشرع على وضع قواعد لتنظيم التسري باإلماء بما عرف بكتب األصول الشخصية للرقيق ،قصد المحافظة على
األخالق العامة من جهة وعلى حقوق الطرفين الشخصية حيث ال يسمح للمالك أن يتسرى بجارية غيره،
وليس له وطء جارية ال يملك إال خدمتها أو سبق أن أعتقها كما ال يجوز له االشتراك مع غيره في وطء
جارية

()26

()27

كما ال يمكنه الجمع بين األختين أو األم وابنتها أو وطء أمته المتزوجة

غير أن فقهاء العصور اإلسالمية لم

يصدروا فتاويهم بالتحديد العددي لالستمتاع باإلماء ،فكان الرجل يجمع بين نسائه األربع وبين عدد ال يحصى من
اإلماء(.)28

 -21سورة األحزاب ،األية51 :
 -22سورة النساء ،اآلية31:
 -23توفيق بن عامر ،الحضارة اإلسالمية وتجارة الرقيق خالل القرنين 3و 8ه ص939 :
 -24عبد العزيز ،الشناوي ،الدولة العثمانية دولة مفترى عليها ص531:
 -25ابن قدامة ،المغني ،الجزء ،91 :ص.491:
 -26توفيق بن عامر ،الحضارة اإلسالمية وتجارة الرقيق خالل القرنين 3و 8ه ص938 :
 -27نفسه ،ص938 :
 -28عبد السالم ،الترمانيني ،الزواج عند الغرب في الجاهلية واإلسالم ،دراسة مقارنة ،في عالم المعرفة ،أغسطس.91،4 ،ص894 :
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ومن جهة ثانية فقد تم تصنيف الجواري حسب اعتقادهن الديني و تم االتفاق على جواز االستمتاع :بالجواري
المسلمات

()29

إذا لم يكن هناك صلة الرحم ،والجواري الكتابيات قياسا على نكاح الكتابية الحرة ،في حين حرم االستمتاع

بالجواري الغير الكتابيات( ،)30والحديث حول قواعد نظام التسري يطول إال أن أهم شروطه يبدو أن المسلمين قد
احترموها ،إال أنهم بالغوا في اقتناء الجواري وصارت عادة طبعت المجتمع اإلسالمي منذ فترات الفتوحات اإلسالمية
وامتدت إلى بداية القرن العشرين مع سن قانون إلغاء الرق.
تطور مفهوم التسري عند المسلمين حتى اعتبروا كل النساء إماء ،وحرموا المرأة المسلمة من حقوقها التي
شرعها اإلسالم كالتعليم والمشاركة في الحياة العامة ،واعتبرت عورة وبالغوا في تضييق الحصار عليها فحبسوها داخل
سجن الحريم ال يحل رؤيتها أو التعامل معها إال بواسطة مالكها وقد أخذ ا السالطين و الحكام بحكم الفقهاء وبالغوا في
اقتناء الجواري ،إلى أن ارتفعت مكانتهن على حساب الحرائر.

()31

واألمراء واألثرياء بحكم الفقهاء وتأسوا بهم بتزيد وإسراف وارتفع مقام اإلماء فحظين بالحب والترف من
الرجال وانحط مقام الحرائر فوقرن في البيوت وحرمن من العلم ،واشتد هذا األمر خالل العهدين األموي والعباسي حين
كثرت الفتوحات ،التي تم تعويضها فيما بعد بالشراء من األسواق ،أو بالخطف ،أو باإلهداء،
وصار التباهي بامتالك أكبر عدد من الجواري من رموز القوة والمكانة االجتماعية حتى فاق عدد اإلماء عدد
الحرائر بل وكان الرجل يفضل الجارية عن الحرة وأشهر الخلفاء العباسيين الذي اشتهر باقتناء الجواري هارون الرشيد
()32

حيث كان معظم أبنائه من اإلماء.
ثانيا :الحجاب

الحجاب عادة شرقية جد قديمة حيث تم إقرارها وشيوعها في مختلف الحضارات والثقافات )33(،بظهور اإلسالم،
خاصة بين نساء الطبقة الغنية ( ،)34لقد اقتبس العرب الحجاب من الفرس ،كما قلد العرب البيزنطيون في تقسيم البيت إلى
ركن خاص بالنساء وركن خاص بالرجال المقتبسة من اإلغريق،

 - 29توفيق بن عامر ،الحضارة اإلسالمية وتجارة الرقيق خالل القرنين 3و 8ه ص938 :
 - 30نفسه ،ص938 :
 -31عبد السالم ،الترمانيني ،الزواج عند الغرب في الجاهلية واإلسالم ،دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص894 :
- 32عبد العزيز ،الشناوي ،الدولة العثمانية دولة مفترى عليها ،مرجع سابق ص533:
 -33أيوب ،أبودية ،الحجاب في التاريخ ،مراجعة لغوية ،صفوان البخاري ،دار الفارابي ط8198،1
RED. "Harem", in Encyclopédie de l’Islam, Nouvelle édition, T. III. p.214.
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وبمجيء اإلسالم قنن هذه العادة بآيات قرآنية حتى اعتبره بعض المؤلفين أنه أحد المفاهيم األساسية لمفاتيح الحضارة
اإلسالمية

()35

حيث نزلت آيات الحجاب على الرسول عليه الصالة والسالم في السنة الخامسة من الهجرة ،واعتبرت

األساس الديني لشرعنة الحجاب ،وقد اختلفت تفسيرات الفقهاء والمفسرين وتأويالتهم في مفهوم الحجاب من ناحية الشكل
والمضمون.
ك َو ِن َسآ ِء ْٱل ُم ْؤ ِمنِينَ يُ ْد ِنينَ َعلَ ْي ِهن
ك َوبَنَاتِ َ
اج َ
آيات الحجاب ثالثة :واحدة في سورة األحزاب "يا ٰأَيُّهَا ٱلن ِب ُّي قُل ألَ ْز َو ِ
ك أَ ْدن َٰى أَن يُع َْر ْفنَ فَالَ ي ُْؤ َذ ْينَ َو َكانَ ٱَّللُ َغفُوراً ر ِحيما"( )36وهي أسبق نزوال ،ويقول المفسرون لتفسيرها إن
ِمن َجالَ ِبي ِب ِهنٰ ،ذ ِل َ
بعض نساء النبي والصحابة قد تعرضن لتحرشات الرجال الجالسين على الطرقات عند خروجهن لقضاء حاجتهن ،فشكون
ذلك إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ،أما اآليتين ففي سورة النور فنزلتا أكثر تعميما لمخاطبة المؤمنين والمؤمنات ،فقال
ار ِه ْم َويَحْ فَظُ ْ
تعالى" :قُلْ لِّ ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ يَ ُغضُّ ْ
ت
وا فُرُو َجهُ ْم ٰذلِ َ
وا ِم ْن أَ ْب َ
ك أَ ْز َك ٰى لَهُ ْم إِن ٱَّللَ َخبِي ٌر ِب َما يَصْ نَعُونَ َ .وقُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ص ِ
ار ِهن َويَحْ فَ ْ
ظنَ فُرُو َجهُن َوالَ يُ ْب ِدينَ ِزينَتَهُن إِال َما ظَهَ َر ِم ْنهَاَ ،و ْليَضْ ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِر ِهن َعلَ ٰى ُجيُو ِب ِهن َوالَ يُ ْب ِدينَ
يَ ْغضُضْ نَ ِم ْن أَ ْب َ
ص ِ
ِزينَتَهُن إِال ِلبُعُولَ ِت ِهن أَوْ آبَآ ِئ ِهن أَوْ آباء بُعُولَ ِت ِهن أَوْ أَ ْبنَآ ِئ ِهن أَوْ أبناء بُعُولَ ِت ِهن أَوْ إِ ْخ َوا ِن ِهن أَوْ بَ ِن ۤي إِ ْخ َوا ِن ِهن أَوْ بَ ِني أَ َخ َوا ِت ِهن أَوْ
ط ْف ِل ٱل ِذينَ لَ ْم يَ ْ
ظهَر ْ
ال أَ ِو ٱل ِّ
نسائهن أَوْ َما َملَ َك ْ
ت ٱلنِّ َسآ ِء َوالَ
ُوا َعلَ ٰى عَوْ َرا ِ
ٱإلرْ بَ ِة ِمنَ ٱلرِّ َج ِ
ت أَ ْي َمانُهُن أَ ِو ٱلتابِ ِعينَ َغي ِْر أُوْ لِي ِ
يَضْ ِر ْبنَ ِبأَرْ ُجلِ ِهن لِيُ ْعلَ َم َما ي ُْخفِينَ ِمن ِزينَتِ ِهن َوتُوب ُۤو ْا إِلَى ٱَّللِ َج ِميعا ً أَيُّهَا ْٱل ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعل ُك ْم تُ ْفلِحُونَ "

()37

يَا أَيُّهَا ال ِذينَ آ َمنُوا ِليَ ْستَأْ ِذ ْن ُك ْم ال ِذينَ َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم َوال ِذينَ لَ ْم يَ ْبلُ ُغوا ْال ُحلُ َم ِم ْن ُك ْم ثَ َ
صال ِة ْالفَجْ ِر
الث َمرا ٍ
ت ِم ْن قَب ِْل َ
صال ِة ْال ِعشَا ِء ثَ ُ
ْس َعلَ ْي ُك ْم َوال َعلَ ْي ِه ْم ُجنَا ٌح بَ ْع َدهُن طَوافُونَ
الث عَوْ َرا ٍ
ت لَ ُك ْم لَي َ
ضعُونَ ِثيَابَ ُك ْم ِم ْن الظ ِهي َر ِة َو ِم ْن بَ ْع ِد َ
َو ِحينَ تَ َ
ْ
ت َوهللاُ َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم(َ )03وإِ َذا بَلَ َغ
َعلَ ْي ُك ْم بَ ْع ُ
األطفَا ُل ِم ْن ُك ْم ْال ُحلُ َم فَ ْليَ ْستَأْ ِذنُوا َك َما ا ْستَأْ َذنَ
ْض َك َذ ِل َ
ك يُ َبيِّنُ هللاُ لَ ُك ْم اآليَا ِ
ض ُك ْم َعلَى بَع ٍ
ْس َعلَ ْي ِهن ُجنَا ٌح
ال ِذينَ ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم َك َذلِ َ
ك يُبَيِّنُ هللاُ لَ ُك ْم آيَاتِ ِه َوهللاُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم(َ )03و ْالقَ َوا ِع ُد ِم ْن النِّ َسا ِء الالتِي ال يَرْ جُونَ نِ َكاحًا فَلَي َ
ت ِب ِزينَ ٍة َوأَ ْن يَ ْستَ ْع ِف ْفنَ َخ ْي ٌر لَهُن َوهللاُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم.
ض ْعنَ ثِيَابَهُن َغ ْي َر ُمتَبَرِّ َجا ٍ
أَ ْن يَ َ

()38

لقد تجاوز حدود الحجاب في صدر اإلسالم من الستر إلى حجب المرأة ومنعها من مغادرة مكان إقامتها ،ثم تطور
إلى عزل المرأة عن الحياة العامة ومنع االختالط بين الجنسين وجاء الفصل في السكن.

 -35فاطمة المرنيسي ،الحريم السياسي ،النبي والنساء ،ترجمة عبد الهادي عباس ،دار الحصاد ،ط.9113 ،8:ص.989:
 - 36سورة األحزاب ،اآلية51:
 - 37سورة النور ،اآلية.39-31،
 -38سورة النور5، ،
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يبدو أن العهد األموي هو بداية تدشين فرض الحجاب حيث طبقه أوال على نساء الخلفاء من طرف الخليفة
األموي الوليد الثاني ( ،)39ثم قلدهم نساء كبار الموظفين،

()40

أما في العهد العباسي فقد عمم ليشمل كافة النساء الحرائر

وصار تقليدا اجتماعيا راسخا في المجتمع العباسي دون استثناء امرأة من فئاته.
وقد سمح كل من الثراء والسلطة بامتالك الجواري والخدم والخصيان ،فارتفعت أعداد الجواري واإلماء في العهد
العباسي وصار التحجب ميزة النساء الحرائر )41( ،من هنا تم تضييق الخناق على المرأة وحوصرت في المكان الذي يطلق
عليه "الحرملك" أي مكان سكن الحريم وساهم فيما بعد إلى منع خروجها منه إال للضرورة القصوى )42( .استنادا لمقوالت
الفقهاء المتشددين الذين رسخوا تقاليد بالمجتمعات اإلسالمية وتالحمت مع الدين وصعب التمييز ما بين ما هو ديني وبين
ما هو ثقافي .لقد تكرست مواقف خطيرة اتجاه حياة المرأة ،ففي العهد األموي وفي مناخ ساد فيه الترف والمجون صار
خروج المرأة ونوع لباسها دليل على دونيتها االجتماعية ( )43فخضعت ألحكام فقهية صارمة قننت حرية الحجاب.

()44

على الرغم ما يالحظ أن هذا الوضع يتناقض مع دور المرأة في العهد األول لإلسالم خصوصا إذا استحضرنا
نموذج عائشة ومشاركتها في حروب الفتنة ،فقد ظلت النساء يسمح لهن المشاركة إلى عهد الدولة العباسية حيث منع القائد
العباسي أبو مسلم الخراساني خروج النساء مع الجند (.)45
وعلى غرار العهد األموي والعباسي سار سالطين اإلمبراطورية العثمانية والدولة المغربية على نفس
الدرب ومنعوا اختالط الجنسين في السكن داخل القصر السلطاني ،واستمروا في فرض الحجاب وعزل النساء داخل
البيوت ،ومنعهن من الخروج والمشاركة في الحياة العامة ،وتم التشدد خصوصا في ما يخص نساء السالطين ،الذين
صاروا في عزلة تامة عن العالم الخارجي ،إال القالئل اللواتي سمحن لهن بالخروج خصوصا األميرات المنحدرات من
الساللة الحاكمة ( ،)46وعليه فإذا كانت نساء الحريم ممنوعات من تجاوز أبواب القصر ،فإن دخول األجانب إليه كان من
باب المستحيل(.)47

 -39حسين العودات ،المرأة العربية في الدين والسياسة( ،عرض تاريخي) ط.9111 ،9:ص.918:
 -40باسمة كمال ،تطور المرأة عبر التاريخ ،مؤسسة عز الدين،91،9 ،ص.998:
 -41حسين العودات ،المرأة العربية في الدين والسياسة( ،عرض تاريخي) ط.9111 ،9:ص.91،:
 -42أيوب ،أبودية ،الحجاب في التاريخ ،مراجعة لغوية ،صفوان البخاري ،دار الفارابي ط 9،8198،ص95 ،
 -43حسين العودات ،مرجع سابق ،ص.91،:
 -44باسمة كمال ،تطور المرأة عبر التاريخ ،مرجع سابق ،ص.995:
 - 45محمود سالم زناتي ،قصة السفور والنقاب ،ص .34
Chardans, Jean-Louis, Les Harems, Pygmalion, Paris, 1979.p : 56.

46-

-Ibid., 57.
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لقد احترم العثمانيون ظواهر اجتماعية شاعت بالمجتمعات اإلسالمية عموما ،خصوصا ظاهرة حجب وعزل
النساء في قصور السالطين،

()48

كمرافقة السلطان في نزهاته،

إذ لم يكن يسمح للنساء داخل جناح الحريم بالخروج من القصر إال في مناسبات نادرة،

()49

أما إن أردن التنزه بمفردهن فيلزمهن أخذ موافقة السلطان شخصيا ،وإن كان الرد

باإليجاب فيكون الخروج مشروطا أهمه الحراسة المشددة وطريقة اللباس.
كان لباس النساء العثمانيات الخارجي عبارة عن غطاء للرأس يحجب الوجه والعينين ،يطلق عليه بالياشمق وكان
في بداية األمر تلبسته فقط نساء السراي ،ثم اقتبسه فيما بعد نساء الموظفين الكبار نظرا الحتكاكهم بنساء القصر من وقت
آلخر ،ثم صار يلبس فقط في المناسبات الرسمية ثم عمم عند باقي النساء في العالم اإلسالمي( ،)50مصنوع من الموسلين
الناعم أو الشفاف ،ويتكون من قطعتين تغطي القطعة األولى األنف والذقن أو العنق وتسدل حتى الصدر ،معقودة برباطين
وراء الرأس أو العنق ،أما القطعة الثانية فتلتف حول الجسم من الرأس حتى القدمين،
وبما أن هذا الحجاب شفاف فإن تقاطيع جسم المرأة تظهر من خالله ،ومن المهم أال يبدو أنف المرأة ألنه إن ظهر
فإنه يرمز إلى كون المرأة إما عاهرة أو أرمينية.
وأوسع أنواع الحجاب انتشارا ما يسمى بمهرماه " "Muhramahويتكون من قماش قطني ،جزؤه األعلى يحيط
بالرأس ويثبت بالذقن ،بينما يغطي الوجه كليا منديل أسود .وأخيرا بقي ما يسمى بـ فرجه " "Fereceوهو عبارة عن
معطف طويل بأكمام طويلة ( ، )51تلبسه جميع النساء في الشارع ،مصنوع من الحرير ،بالنسبة لألغنياء يكون لونه عادة
قرمزيا أو ورديا أو أسودا .وعلى ظهر هذا المعطف تنسدل قبعة مربعة طويلة أما أطرافه فتكون مصنوعة من المخمل
(.)52
واللباس الخارجي يعمم على كافة النساء ،سواء نساء القصر أو نساء المجتمع العثماني ،بما في ذلك نساء
الواليات التابعة للدولة العثمانية فقد كانت نساء مصر العثمانية ال يختلفن كثيرا عن مثيلتها في المركز ،فقد كان لباسها
المخصص للخروج يراعي شروط الحشمة والحياء وستر كافة أعضاء جسد المرأة وقد وصفته لنا إحدى الرحالة النسوة
زوجة السفير البريطاني جون بول بمصر بإسهاب وامتعاض واضح وتدعى صوفيا لين بول ي كتابها "حريم محمد علي"
إثر وصولها لمصر اضطرت إلى تغيير لباسها اإلفرنجي باللباس المحلي حيث تقول" وعند وصولنا اضطررت أنا وزوجة
أخي أن نرتدي المالبس الشرقية ،وجدنا هذا التبديل صعبا للغاية،
 -48عبد العزيز محمد الشناوي ،الدولة العثمانية دولة مفترى عليها ،مرجع سابق ،ص.519:
Jean-Louis, op.cit., p: 56.
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49-Chardans,

AFETINAN, (A). Op. Cit., p.35.

50-

THEVENOT, (J. Relation d’un Voyage fait au Levant, Barbin, Paris, p.106.

51-

PENZER, (N.M.), Op. Cit., pp.171-173.

52-
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وعند إتمامه شعرنا باختناق ال يمكن أن ننساه تخيلي أن الوجه يسدل عليه بإحكام خمار من الموسلين المزدوج في الجزء
األعلى منه ،وال يظهر سوى العينين ،وفوق رداء حريري ملون غطاء من الحرير األسود ،يحيطني من كل جهة كنت
مكبلة تماما باستثناء عيني...
ويطبق القانون على الجميع دون استثناء ،حيث تم إصدار مراسيم تخص توجيه طريقة لباس النساء وإدخال
بعض التعديالت على شكل معطف الخروج ""Ferece؛ فمرسوم " "333يمنع النساء من المرور قرب موكب يوجد به
الرجال ،ومرسوم " "332يمنعهن من الدخول إلى بعض المتاجر ،ومرسوم " "2203يمنعهن من الدخول إلى أماكن
التسلية ،ومرسوم " "2260يمنعهن من ارتداء المعطف ذو القماش الخفيف ،وأيضا تعليقها في واجهات المتاجر ،ومرسـوم
" "2156يحدد خروج الن ساء في أربع مرات في األسبوع ،ومرسوم آخر أصدره السلطان عثمان الثالث ()2303-2308
يقضي بحرمان المرأة من الخروج إلى الشارع برفقة رجل أيا كانت عالقته بها أو التجول بالعربة أو زيارة بعض أماكن
المدينة ،كما منع مرسوم " "2133لباس المعطف الضيق.
كانت النساء أحيانا تخ رج عن تطبيق مثل هذه القوانين ،وتمارس نوعا من الحرية ،خاصة في العهد المعروف
()53

بعهد الله دوري ""Lale Devri

"" "L’Ere des tulipesعهد الزنابق" وخالل النصف الثاني من القرن 23م،

كانت النساء يرتدين المعطف " "Fereceبألوان فاتحة في المناسبات واألعياد(.)54
فالحجاب كان بمثابة آلية لتنظيم الغريزة الجنسية وتعزيزها بالفصل المكاني)55( .كما يذكر الطبيب المبريير أنه
عندما يخرج السلطان محمد بن عبد هللا ويرافقه بعض من نسائه محجبات ومراقبات من طرف الحراس والخصيان حيث
بمنع عليهم االقتراب منهن كما يمنع على أي شخص المرور بجوارهن.
ثالثا -تعدد الزوجات
كان نظام تعدد الزوجات شائعا في شبه الجزيرة العربية .وبمجيء اإلسالم أباح التعدد وحدده بشروط ،منها أال
يتجاوز أربع نساء وتحقيق العدل والمساواة بين الزوجات ويكون العدل في حقوق المعاشرة الجنسية ،في اإلنفاق،
والمعاملة،

MONTAGU (M.W.), L’Islam au péril des femmes, une anglaise en Turquie au XVIIIsiècle, Introduction,

53-

traduction et notes de Marie MOULIN et Pierre CHUVIN,éditeur François MASIERO, la découverte,
Paris, 1981.p.21.
AFETINAN, (A), Op. Cit., p.35.

54-

 -55فاطمة المرنيسي ،ترجمة نهلة ،بيضون ،هل أنتم محصنون ضد الحريم؟ ،نشر الفنك ،المركز الثقافي العربي ،الطبعة األولى ،8111 ،ص.95، :
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ويحظر التعدد إذا خشي الزوج أال يعدل لقوله تعالى في سورة النساء ،اآلية" :0 :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع ،فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة ،أو ما ملكت أيمانكم ،ذلك أدنى أال تعولوا".
إال أن شرط العدل من الشروط الصعب تحقيقها استنادا لآلية الكريمة" :ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو
حرصتم ،فال تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ،وإن تصلحوا وتتقوا فإن هللا كان غفورا رحيما".
إذن فهو نظام مشروع للضرورة وليس لتحقيق المتعة وذلك استنادا لقول الرسول صلى هللا علية وسلم أنه قال" :
لعن هللا الذواقين والذواقات ،قالوا :من هؤالء يا رسول هللا؟ قال :هم الذين يتزوجون رغبة في لذة النكاح )56(".كانت ظاهرة
تعدد الزوجات من الظواهر التي لفتت انتباه أغلب الرحالة األجانب الذين زاروا المجالين العثماني والمغربي وأثاروا
حوله عدة تساؤالت جعلتهم ينعتون السلطان ب الرجل الشهواني والمستبد األكبر حيث ذكر المبرير في رحلته إلى البالط
المغربي بقوله" نادرا ما تجد للعرب أكثر من زوجة إذ يبدو أن العقل الغربي تقبل بصعوبة مثل هذه الظواهر األمر الذي
ساهم في صعوبة فهمها مما أدى إلى إنتاج استعارات شائعة في مختلف إنتاجا تهم من قبيل وصف المرأة "دمى متحركة"
أو "أشباح" أو أكفان" أو "حزمة من المالبس الصوفية" أو "شيء ال شكل له" مفاهيم مغلوطة عن العالم اإلسالمي
تجاوزت حدود المرأة ومست جوانب أخرى من الحياة العامة للمسلمين.
ارتبط وجود النساء داخل جناح بالقصر السلطاني يطلق عليه مصطلح الحريم برغبتين اثنتين األولى إشباع
الرغبات الجنسية للسلطان وثانيها حفظ الساللة الحاكمة .إذ تعتبر الرغبة األخيرة من أكثر ما يتشبث به السالطين ،حيث
اعتبرت المرأة ذلك الوعاء الملكي لإلنجاب خصوصا الذكور ليكون وليا للعهد وبذلك يضمن استمرارية الحكم لنفس أفراد
األسرة الحاكمة.

()57

ونظرا ألهمية هذا األمر في حياة السالطين فقد طرحت مسألة كيفية اختيار المرأة التي تمنح للسلطان

ورثة الحكم وحفظ الساللة من االندثار ،حيث اختلفت المعايير من أسرة ألخرى وكذا من عهد آلخر.
اختلفت المعايير حسب فترات قوة أو ضعف الدول الحاكمة فقد كان السالطين األوائل للدولة العثمانية يختارون
نسائهم من البلدان المجاورة حيث من الضروري انتمائهن ألسرة حاكمة لضمان أمن الجوار خصوصا مع البلدان المتاخمة
على الحدود هذا كزواج مراد الثاني من ابنة أمير صربيا سارا ،أما في الفترة الثانية و توسع الدولة العثمانية لم يعد
السالطين يحتاجون لتامين الجوار بل بالعكس أصبح الخوف هو من مصاهرة الحكام المجاورين خوفا من المطالبة بالحكم
و استبدل الزواج باختيار النساء من الجواري المجهولي األصول لتفادي المشاكل السياسية على الرغم من وجود بعض
االستثناءات كزواج إبراهيم األول من ابنة شيخ اإلسالم.

 -56باسمة كمال ،تطور المرأة عبر التاريخ ،مؤسسة عز الدين ،91،9 ،ص.934:
 -57حنفي المحالوي ،حريم ملوك مصر من محمد علي إلى فاروق ،دار األمين ،ط ،9113 ،9:ص.93:
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لقد تبنى سالطين الدولة العثمانية نظام تعدد الزوجات ،واستفادوا من هذه اإلباحة المشروطة،

حيث احترم

بعضهم الشرط العددي خصوصا السالطين السبعة األوائل( )59ابتداء من السلطان عثمان األول إلى غاية السلطان محمد
()60

الفاتح،

كما تزوجوا بعقود شرعية من بنات األمراء والحكام المجاورين كاإلمارات األناضولية والبيزنطية وإمارات

الصرب والبلغار،وكان الهدف من هذه الزيجات هو تركيز دعائم الدولة العثمانية الفتية )61(،وإذا كان هؤالء السالطين قد
التزموا بالشرط العددي فقد أغفلوا شرط العدل إذ كان لكل سيدة وضع خاص يميزها عن باقي نساء السلطان ،فالمرأة التي
تلد ابنا ذكرا تتمتع بمركز بالغ األهمية وتتلقى منح تفوق مثيالتها على أساس أنها أصبحت في مرتبة أم ولي العهد )62(.وإذا
انتقلنا إلى سالطين المرحلة الثانية وهم من السلطان محمد الفاتح إلى آخر سلطان في عهد الدولة العثمانية باستثناء اثنين
()63

من السالطين وهما السلطانين سليمان القانوني الذي تزوج بجاريته روكسالن و عثمان الثاني وإبراهيم األول

الذي

تزوج بابنة شيخ اإلسالم أما الباقين فنجدهم قد تخلوا أوال عن مبدأ الزواج واستبدلوه بنظام التسري فأصبح كل نسائهم من
الجواري والمحضيات ،وتخلوا عن العدد لكنهم اتبعوا مبدأ االكتفاء

()64

وقد اختلف المهتمون في العدد الحقيقي الذي وقف

احترمه السالطين في اتخاذ عدد محدد من النساء اللواتي كن بمثابة زوجات شرعيات وقد كن يطلق عليهن "قادين"كما لم
يلتزموا بشرط العدل ،وصارت عالقتهم مقننة بقوانين داخلية مرتبطة بالقانون السائد داخل السراي إال أنه كان هناك
استثناءات من السالطين من تزوج بعقود نكاح وبنساء أحرار ،ومنهم من اكتفى بزوجة واحدة ،وأدى هذا العرف إلى
امتالء القصر بالجواري وأصبحت من ناحية سلعة رائجة في السوق العثماني ،ومن جهة ثانية هدية ثمينة قد تحقق
لصاحبها حسن العالقة بالسلطان ،حيث إذا رغب األجانب و حكام الواليات وكبار موظفي الدولة نيل رضا السلطان فإن
الهدية ا لثمينة هي جارية حسناء ،والغريب في األمر أنه قد نجد نساء يهبن لسلطانهن جواري لتحقيق أغراضهن وأدى هذا
التسابق إلرضاء السلطان بالهدايا من النساء،
باإلضافة إلى شرائهن من مناطق القوقاز والشركس إلى كثرة أعدادهن وبالتالي إلى كثرة أوالدهن ،ومن البديهي
أن يحصل تنافر و تفشي مشاعر الضغينة و الحقد بين أوالد األمهات من جهة وبين أمهات األمراء من جهة ثانية،

 58عبد العزيز محمد الشناوي ،الدولة العثمانية دولة مفترى عليها ،مكتبة األنجلو المصرية ،ج ،9،91،1:ص.513:
-59نفسه ،ص.513:
 -60وهم كاآلتي :عثمان األول ،أورخان بن عثمان ،مراد األول ،يزيد األول ،محمد األول ،مراد الثاني ،مجمد الفاتح.
 -61أكمل الدين إحسان أوغلى ،الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ،مرجع سابق ،ص.951:
 -62عبد العزيز محمد الشناوي ،الدولة العثمانية دولة مفترى عليها ،مرجع سابق ،ص.511:
 -63خليل ،إينالجيك ،تاريخ الدولة العثمانية ،من النشوء إلى االنحدار ،ترجمة ،محمد.م .األرناؤوط ،دار المدار اإلسالمي الطبعة األولى،8118 ،
ص.933:
 -64هاملتون جيب ،هارولد بوين ،المجتمع اإلسالمي والغرب وأثر الحضارة الغربية في الفكر اإلسالمي في الشرق األدنى ،ترجمة ،عبد المجيد حسيب
القيسي ،الجزء األول ،المجتمع اإلسالمي في القرن الثامن عشر ،دار المدى للثقافة والنشر.9113 ،ص.983 :
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وغالبا ما كانت والية العرش أحد األسباب الرئيسية لهذا التناحر حيث بتولي أحد األمراء هذه الوالية فمعناه ارتقاء والدته
إلى مرتبة والدة السلطان وتصبح السيدة األولى في الدولة.
ومن أخطر النتائج التي أفرزها هذا التكاثر في أعداد األبناء ما يعرف بقانون قتل اإلخوة واستبداله بقانون سجن
األمراء حيث أن كال القانونين كانت له عواقب وخيمة على مسار الدولة العثمانية وسببا أساسيا في انهيارها ،تمثل هذا
اإلجراء العرفي الذي سنه بايزيد األول ،وتحول على يد محمد الفاتح إلى قانون ثابت ،ومفاد هذا القانون منح للسلطان
المتولي للعرش تصفية األمراء المنافسين حيث الهدف منها خدمة المصلحة العامة للبالد .
وتم استبداله بقانون آخر قضى بالتخلي عن سياسة التصفية الجسدية واالكتفاء بسياسة سجن جميع األمراء في
جناح خاص داخل القصر ومنعهم من الخروج طوال حياتهم .وقد يسمح ألحد سجناء األقفاص ،بتولي السلطة مفتقدا
لشروط شخصية الحاكم.
ما يالحظ في هذه المرحلة هو غياب المرأة التام عن الحياة العامة والسبب ال يكمن فقط بطبيعة العقلية المسيطرة،
بل أساسا بسبب صعوبة الحياة و كثرة الكوارث من حروب واجتياحات أجنبية وغزوات بدوية وفتن ومعارك داخلية
وفيضانات كاسحة وطواعين مدمرة ،كل هذه األوضاع المضطربة والقاسية لم تكن تسمح اال بسيطرة الفحولة ومنطق
القوة ،فيتراجع منطق األنوثة وتنزوي المرأة بعيدا خلف الرجل ،لكن هذا الغياب يقتصر فقط عن الحياة العامة وليس عن
دورها في التأثير على حياة من يحيطون بها ،وهذا يعني أن المرأة تبقى فعالة وماسكة لزمام األمور ولكن ليس بصورة
علنية بل من وراء حجاب ،من خالل تأثيرها على الرجال من إخوتها وأبنائها وزوجها.
والمالحظ أن الغربيين رفضوا هذا النظام رفضا باتا ،وقد جاءت كتاباتهم تعبر عن ذلك و قد عولجت بطريقة
حادة جدا حتى عد مفهوم تعدد الزوجات يعبر بشكل تلقائي على مؤسسة الحريم ،لكن هناك من رآه من الغربيين بشكل
إيجابي وهو الكاهن األلماني يدعى "يوهان ليزر" ألف كتابا حول فضائل تعدد الزوجات لكنه قوبل بالرفض من قبل
مجتمعه ،وتم طرده من بلده لكنه أصر على أفكاره وألف بعد ثمان سنوات كتابا لنفس الموضوع ،حيث أنه في تلك الفترة
كان نظام تعدد الزوجات قد أصبح لصيقا بالمجتمع اإلسالمي وخصوصا بالعقيدة اإلسالمية و المعروف مدى العداء الذي
كان بين المسيحية واإلسالم وكان من يقوم بالدفاع عن أحد األنظمة أو الظواهر بالمجتمع اإلسالمي يعد خائنا وعدوا
ومتحالفا مع المسلمين ،خصوصا عالقة المسلم بالمرأة وإمكانية امتالكه أكبر عدد من النساء سواء كزوجات أو كجواري،
وأمام هذا المنع كواقع وبين رغبة نفسية في الحريم،
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األمر الذي جعلت الرجل الغربي يطلق العنان لخياله ونسج صور استيهامية عن النساء قي المجتمع
اإلسالمي

()65

وتعاظم انبهارهم بالشرق الذي اقترن بالمرأة داخل الحريم ومنهم من استطاع أن يتملك الجواري كما هو

الحال بالشاعر جيرار دي نرفال الذي اشترى جارية بمصر وروى إحساس رجل شرقي يملك جارية.

()66

كان اإللغاء الرسمي للحريم عام  2353منعطفا حاسما في تاريخ الدول اإلسالمية عموما والمجتمع العثماني على
الخصوص ألنه بنهايته انتهت ظواهر ارتبطت به ارتباطا وثيقا كما انتهى عهد الحجر على النساء ( )67واعتبارهن مجرد
بضاعة بشرية ثمينة.

الخاتمة:
في الختام ،يمكن القول إن مفهوم الحريم هو مصطلح ضارب في عمق تاريخ الحضارة االنسانية عموما
واإلسالمية بشكل خاص ،فقد اتخذ رموزا ودالالت متعددة ارتبطت بما هو ديني وثقافي واجتماعي وسياسي.
حيث أن الحريم كمفهوم لغوي ال يطرح إشكاالت عديدة ،لكن األهم هو الحريم كمفهوم اصطالحي سواء لدى
المسلمين أو األجانب ،بمعنى آخر كيف تمثل المسلمون الحريم وكيف تمثله األجانب باعتباره ظاهرة غريبة عن مجتمعهم.
ونضيف أيضا أن الحريم لم يكن فقط ظاهرة اجتماعية عابرة ،بل كان عبارة عن مؤسسة لها نظامها وقوانينها
المعروفة وأعدادها الغفيرة بقصور الحكام والسالطين ،حيث نجد أن هناك عوامل عديدة غذت نظام الحريم ،وساهمت في
ظهوره واستمراره ،لدرجة أصبح الحريم خصوصا السلطاني بمثابة ظاهرة خطيرة تهدد بانهيار دول وزوال
امبراطوريات من خالل الدسائس والمكايد ،وتدخل الحريم في الحياة السياسية لهذه االمبراطوريات .خصوصا الدولة
العثمانية،
يبدو أن هناك عوامل عديدة غذت نظام الحريم وساهمت في ظهوره ثم إلى استمراره ،فإمكانية تعدد الزوجات
وامتالك الجواري أدى إلى خلق أماكن مخصصة لكل امرأة ،كما أن كثرتهن تستدعي ضرورة حمايتهن من العالم
الخارجي ،فتم جلب رجال أقوياء ،لكن أخصاء،

 -65فاطمة المرنيسي ،ترجمة نهلة ،بيضون ،هل أنتم محصنون ضد الحريم؟ ،مرجع سابق ،ص.91، :
 -66نفسه ،ص.981 :
 -67نفسه ،ص.931 :
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لتوفير حماية كاملة ومضمونة ،باإلضافة إلى توفير مكان آمن من خالل هندسة معمارية صارمة ،لذلك فإن
محاولة تفكيك العناصر المكونة لمؤسسة الحريم في المجتمعات اإلسالمية ليس سهال خصوصا عندما يرتبط بما هو ديني
وثقافي وفكري للرجل العربي والمسلم.

المراجع والمصادر

.i

القرآن الكريم

.ii

المصادر والمراجع العربية
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تكنولوجيا سالسل الكتل وأثرها في توثيق المعامالت المدنية وحماية المحررات
الرسمية
Blockchain technology and its impact on documenting civil transactions
and protecting official editors
أعداد:
د.أحمد سعد علي البرعي
أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الشريعة والقانون ،جامعة حائل ،المملكة العربية السعودية
د .خالد محمد حمدي
أستاذ مشارك بقسم الثقافة اإلسالمية ،كلية التربية ،جامعة حائل ،المملكة العربية السعودية
د .محمود عبد الجواد علي
أستاذ مشارك بقسم الفقه ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة األزهر ،جمهورية مصر العربية

ملخص:
تع ّد البلوكتشين واحدةً من أبرز التقنيات الناشئة التي القت رواجًا واسعًا على المستوى الرسمي ،وباتت
الدول والحكومات تتنافس في االستفادة منها في القطاعات المختلفة ،ومن أبرز القطاعات التي يمكن لها أن
تستفيد من هذه التقنية ،قطاع التوثيق الع ْدلي ،وغيره من القطاعات المعنيَّة بتوثيق المعامالت المدنيَّة ،وصياغة
السجالت الرسمية ،والوثائق الحكومية.
وقد جاءت الدراسة لتسلط الضوء على قضية التوثيقات والمحررات ،ومدى اهتمام الشريعة اإلسالمية
بأمرها ،مع عرض مفصل لتكنولوجيا بلوكتشين وخصائصها التقنية ،ومدى االستفادة منها في هذا المجال.
وكان من أبرز النتائج التي توصلت الدراسة إليها :التأكيد على أهمية تلك الشبكات في حماية الوثائق
والمحررات الرسمية ،بعد أن أثبتت كفاءتها على المستوى التقني في حفظ البيانات بصورة ال مركزية مو َّزعة،
وبكتل متسلسلة وفق مباديء تشفيرية معينة ،يصعب معها التزوير أو التالعب ،األمر الذي يحتم على الحكومات
ضرورة االستفادة منها في قطاعات التوثيق المختلفة؛ كقطاع الملكية وتسجيل العقارات ،وقطاعات األحوال
المدنية المختصة بإصدار وثائق الهويات الوطنية واإلقامات وجوازات السفر وشهادات الميالد ووثائق
الزواج...وغيرها ،وقطاعات الشهر العقاري ومكاتب العدل ،ومؤسسات التعليم الجامعية المختصة بإصدار
الشهادات األكاديمية ...وغير ذلك من القطاعات التي ال تخلو طبيعة أعمالها عن وجود وثائق وسجالت رسمية.
الكلمات المفتاحية :بلوكتشين ،التوثيق الع ْدلي ،المحررات الرسمية ،جرائم التزوير.
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Blockchain technology and its impact on documenting civil
transactions and protecting official editors

Abstract:
Block Chain technology is one of the most important technologies that has been
widely accepted by states and governments, so that today everyone is competing to
benefit from it in different fields.
One of the most important fields that can benefit greatly from this technology
is "documentation" Related to documenting civil transactions, financial contracts,
government records, and official documents, which have great importance in
preserving rights, protecting them from forgery, and protecting them from
corruption and damage.
This new technology allows all foundations and agencies concerned with
document registration to perform that task in a Safe and reliable manner, and with
technologies based on encryption principles, which are difficult to forge.
We wanted in this study to focus on this new technology, and to explain its
importance in the field of documentation, government records and official
documents, and its impact on combating corruption and forgery crimes.

Keywords: Blockchain, Documentation, Official documents, Forgery Crimes.
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المقدمـة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،وآله وأصحابه أجمعين ،وبعد.
فإن من أهم التقنيات الناشئة في هذا العصر ،تقنية البلوك تشين أو سالسل الكتل ( ،)Blockchainالتي
تع ّد واحدةً من أهم مقومات الثورة الصناعية الرابعة التي ستشكل صورة االقتصاد العالمي في هذا القرن ،تلك
التقنية التي لفتت أنظار الهيئات والمؤسسات ،والدول والحكومات عبر العالم ،والتي القت من القبول الرسمي
والرَّواج الدولي ما لم تالقه العمالت المشفرة  -التي كانت سببًا في ظهور تلك التكنولوجيا -من قبول ورواج؛
فإنه في الوقت الذي شهدنا فيه الحذر الشديد المقترن-أحيانا -بالتحذير البالغ من قبل الحكومات والهيئات
التنظيمية والتشريعية والمؤسسات الماليَّة الرسميّة ،والبنوك المركزيَّة عبر العالم ،بشأن التعامل بتلك العمالت
المشفرة ( )Crypto Currenciesأمثال بتكوين ( )Bitcoinوإيثيريوم ( )Ethereumوغيرهما من العمالت
ٌ
ٌ
الرسمي من هذه
حكومات وال دو ٌل -فبينما كان الموقف
جهات مركزيةٌ وال تدعمها
المع َّماة التي ال تتبنَّاها
ُّ
العمالت على هذا النحو ،إال َّ
أن التقنية التي وقفت خلف هذه العمالت -وهي تكنولوجيا سالسل الكتل أو
تكنولوجيا السجالت المج َّمعة ( - )Blockchainقد ت َّم قبولها على نطاق واسع من قبل المؤسسات الرسميَّة
وغير الرسمية حول العالم ،حتى باتت الدول والحكومات اليوم تتنافس من أجل االستفادة من تلك التقنية في
شتى القطاعات ،وعلى جميع المستويات ،األمر الذي جعل كثي ًرا من المختصين اليوم يتوقعون لهذه التقنية أن
تغير من صورة العالم في السنوات القليلة القادمة تغيي ًرا يشبه ما أحدثته شبكة اإلنترنت في العالم من تغيير،
فجميعنا شاه ٌد على مدى ما أحدثته شبكة اإلنترنت -منذ ظهورها في الثلث األخير من القرن الماضي وحتى
اآلن -من تغيير في صورة العالم في شتى المجاالت ومختلف القطاعات ،سواء في القطاعات الصحية أو
التعليمية أو الثقافية أو االقتصادية أو الصناعية أو التجارية أو غيرها ،حتى ش َّكلت تلك الشبكة في العقود
الماضية ثورةً في عالم المال واالقتصاد عرفت باسم "الثورة الصناعية الثالثة".
على غرار تلك الثورة الصناعية الثالثة ،يعيش العالم اليوم ثورةً اقتصاديةً جديدة وهي "الثورة الصناعية
األلماني "كالوس شواب" ( )Klaus Schwabفي كتابه بعنوان "الثورة
الرابعة" ،التي أشار إليها االقتصاديُّ
ُّ
الصناعية الرابعة" المنشور على منصة المنتدى االقتصادي العالمي في عام 6102م ،والذي قال في مقدمته:
"إن ما أ ْعتبره الثورة الصناعية الرابعة ال يشبه أ َّ
ي شيء شهدته البشرية من قبل"( ،)1وقد أشار فيه إلى تقنية
البلوك تشين ( )Blockchainكواحدة من أهم التقنيات المشكلة لهذه الثورة االقتصادية في المستقبل ،األمر
الذي دفع العديد من الدول العربية -السيما المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج العربي -إلى اتخاذ
خطوات جا َّدة في تبني تلك التكنولوجيا في عمليات التحول الرقمي والحوكمة الذكية التي تسعى إليها حكومة
المملكة العربية السعودية وفق رؤيتها ،6101

( )1الثورة الصناعية الرابعة ،كالوس شواب ص  7ط .المنتدى االقتصادي العالمي سنة 6102م.
The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab, World Economic Forum, 2016,
page7.
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حيث كشف وزير االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة أنه بحلول عام 6162م ستثري تقنية البلوك
تشين ( )Blockchainاقتصادًا عالميًّا قوامه تسعة تريليونات دوالر -بحسب تقرير منتدى االقتصاد العالمي-
وأن نصيب المملكة العربية السعودية من اقتصاد تقنيات "البلوك تشين" سيبلغ  651مليار دوال ًرا بحلول هذا
العام نفسه -عام 6162م(.)1
ولع َّل من أهم التطبيقات والمجاالت التي يمكن لها أن تستفيد من هذه التقنية في المستقبل ،مجال
"التوثيقات" المتعلق بتوثيق المعامالت المدنية ،والعقود الماليَّة ،والسجالت الحكومية ،والوثائق الرسمية ،التي
يقوم عليها حفظ الحقوق وصيانتها من الجحود والتزوير ،وحمايتها من التالعب والضياع ،وصونها عن اآلثار
المترتبة على عدم توثيقها من الخصومات والنزاعات ،حيث تتيح هذه التقنية الجديدة لجميع المؤسسات والجهات
المعنيَّة بأمر التسجيل والتوثيق أن تقوم بأداء تلك المهمة بصورة آمنة وموثوقة ،وبتقنيات تعتمد على مبادىء
التشفير الذي يستحيل معه العبث أو التالعب أو الضياع مهما طال الزمان وبعدت السنون ،فأردنا في تلك
الدراسة أن نسلط الضوء على تلك التكنولوجيا الجديدة ،وأن نبين مدى االستفادة منها في مجال التوثيقات الع ْدليَّة
والتسجيالت الحكومية والرسميَّة ،ومدى أثرها في مكافحة الفساد وجرائم التزوير.

مشكلة الدراسة:
تع ّد الوثائق والمستندات الرسمية من أهم وسائل اإلثبات المعتمد عليها في كثير من المعامالت ،والتي
اقتضتها طبيعة المجتمعات المدنية التي نعيشها اآلن ،لكنه من أهم المشكالت التي تهدد سالمة هذه الوثائق
وصحتها لالحتجاج ،تلك الجرائم المتعلقة بالتزوير والفساد المال ّي واإلدار ّ
ي المبني على التالعب بالسجالت
والمستندات ،وتحاول الدراسة التصدي لتلك المشكلة من خالل الدعوة إلى االعتماد على تكنولوجيا (البلوك
تشين) في مجال التوثيقات الع ْدليَّة والتسجيالت الرسميَّة ،وبيان مدى االستفادة منها في مكافحة الفساد والتزوير.

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى عدة أمور مهمة ،منها ما يلي:
أوال :مواكبة التطورات الجديدة في مجال التقنية والتكنولوجيا الحديثة ،وبيان مدى االستفادة منها في
المجاالت المختلفة.
ثانيا :مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وما تقدمه من تقنيات متطورة ستغير عن قريب طبيعة المعامالت
وصورتها.
ثالثا :التفرقة بين العمالت المشفرة ( )Cryptocurrenciesكالبتكوين ونظائرها ،وبين تكنولوجيا بلوك
تشين ( )Blockchainالتي القت رواجًا واسعًا في أوساط المختصين.

( )1ينظر :تقنية الـ «بلوك شين» ،خطوة جديدة في التحول الرقمي في السعودية ،أحمد بايوني ،مقال بجريدة
االقتصادية السعودية-الثالثاء  01يوليو 6102م ،تم االطالع عليه بتاريخ 6161/5/0م على الرابط:
https://www.aleqt.com/2018/07/10/article_1417386.html
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رابعا :الدعوة إلى تطوير أعمال التوثيق الع ْدلي وصورة السجالت الرسْميَّة ،وتحويلها من النظم التقليدية
المعتمدة على األرشفة والسجالت المركزية ،إلى النظم الحديثة التي فرضتها متطلبات العصر وتقنياته الحديثة.
خامسا :االستفادة من التقنيات الحديثة في مكافحة الفساد وجرائم التزوير.
سادسا :بيان مدى اتساع الشريعة اإلسالمية لكل ما هو جدي ٌد من التقنيات الناشئة التي تحقق المقاصد
الشرعية التي جاءت الشريعة اإلسالمية لحفظها.

منهج الدراسة:
اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي التطبيقي؛ حيث اهت َّم الباحثون ببيان ماهية هذه التكنولوجيا
الناشئة ،والتوصيف المفصَّل لخصائصها وآلية عملها ،ثم بيان مدى تطبيقها في جانب توثيق المعامالت المدنية
والمحررات الرسمية.

الدراسات السابقة:
حظيت تكنولوجيا سالسل الكتل ( )Blockchainمنذ ظهورها باهتمام كثير من الباحثين األكاديمين على
اختالف تخصصاتهم العلمية؛ نظرا لما تتمتع به من خصائص تقنية متميزة ،م َّكنت من إمكانية االعتماد عليها
في تنفيذ المعامالت عن طريق الند للند ( )Peer to Peerدون الحاجة إلى طرف ثالث وسيط ،وإمكانية
االعتماد عليها في حفظ البيانات والسجالت بصورة المركزية موزعة تغني عن الطرق التقليدية في الحفظ
ضا من الباحثين -في تخصصات علمية مختلفة -إلى البحث في إمكانية االستفادة من هذه
واألرشفة ،مما دفع بع ً
التقنية في مجال تخصصاتهم ،فظهرت لنا مجموعةٌ من الدراسات األكاديمية ،منها:
 -0أثر خصائص  Blockchainعلى تحسين التقارير المالية الرقمية-دراسة ميدانية ،د .سيد عبد الفتاح
سيد ،وهي دراسة نشرت بمجلة الدراسات التجارية المعاصرة-كلية التجارة-جامعة كفر الشيخ-العدد
الثامن-ديسمبر 6102م ،وهي دراسة محاسبية ر َّكز فيها الباحث على أثر تطبيق تقنية
 Blockchainفي مجال تحسين التقارير المالية الرقمية وفق نظام ال مركزي يمنع من التدخل
البشري ،بدال من الطرق التقليدية.
 -6دراسة تحليلية ألثر فاعلية استخدام تكنولوجيا سالسل الثقة  Blockchainفي البيئة المحاسبية
وانعكاسها على قطاعات األعمال المختلفة ،د .منى حسن أبو المعاطي الشرقاوي ،دراسة منشورة
بمجلة الفكر المحاسبي-كلية التجارة-جامعة عين شمس-مجلد -60عدد -0أبريل 6102م ،وهذه
الدراسة-كسابقتها-تركز على االستفادة من تقنية  Blockchainفي البيئة المحاسبية ،والتعرف على
التغييرات التي طرأت على اإلطار المحاسبي القائم على تكنولوجيا  Blockchainوأفضلية تطبيقه.
 -0استخدام سلسلة الكتل في حفظ حقوق الملكية الفكرية ،عبد هللا الحسن السفري ،وهي دراسة منشورة
بمجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية والقانونية التابعة للمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث-فلسطين-
المجلد -4العدد  01-5مايو 6161م ،وهي دراسة ركز فيها الباحث الحديث على ما تمتلكه
تقنية Blockchainمن حلول في مجال حفظ حقوق الملكية الفكرية ،وأهم القيود والمعوقات
الهيكلية لتقنية سلسلة الكتل في مجال حقوق الطبع والنشر ضمن الملكية الفكرية.

111

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

 -4استكشاف تقنية البلوكشين وتطبيقاتها في المالية االسالمية ،زاهرة بني عامر ،آالء تحسين ،وهي
ورقة بحثية منشورة في مارس 6102م ،للوقوف فيها على طبيعة عمل تقنية البلوك تشين ومدى
االستفادة منها في مجال المالية اإلسالمية.
وهكذا تسارع الباحثون إ لى بيان أثر تلك التقنية الناشئة على القطاعات والمجاالت المختلفة ،كلٌّ بحسب
تخصصه ،ونحن في هذه الدراسة نركز على مجال التوثيق الع ْدلي والمحررات الرسمية ،وبيان مدى االستفادة
من هذه التقنية في حماية تلك الوثائق من التالعب ،ومدى االستفادة منها في مكافحة الفساد المالي واإلداري
وجرائم التزوير المتعلقة بالمستندات والمحررات.

خطة الدراسة:
قسمت تلك الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة ،أما المقدمة ففيها الحديث عن أهمية الموضوع وأهدافه
وأسباب اختياره ،وأما الفصالن فقد جاءا على النحو التالي:
الفصل األول :توثيق المعامالت المدنية بين الفقه اإلسالمي واألنظمة السعودية.
وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول :التعريف بالتوثيق وأهميته في الدعاوي واإلثباتات.
المبحث الثاني :تاريخ التوثيق والعناية به عبر العصور.
سبُل مواجهته.
المبحث الثالث :التزوير في الوثائق والمحررات الرسمية و ُ
الفصل الثاني :تقنية ) )Blockchainوأثرها في توثيق المعامالت ومكافحة الفساد والتزوير.
وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول :التعريف بتقنية سالسل الكتل ( )Blockchainوتاريخ ظهورها.
المبحث الثاني :خصائص (البلوك تشين) ودو ُرها في توثيق المعامالت وتسجيل البيانات.
المبحث الثالث :تطبيقات (البلوك تشين) في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول.
ثم جاءت بعد ذلك الخاتمة ،وتحدثنا فيها عن أهم النتائج والتوصيات ،ومراجع البحث ومصادره ،وهللا-
تعالى-نسأل أن يضع فيها النفع والقبول.
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الفصل األول
توثيق المعامالت المدنية بين الفقه اإلسالمي واألنظمة السعودية
المبحث األول
التعريف بالتوثيق وأهميته في الدعاوي واإلثباتات
التوثيق في اللغة:
يطلق لفظ التوثيق في اللغة ليد َّل على المتانة واإلحْ كام ،فيقال :وثق الشيء وثاقةً ،إذا صلب واشت َّد وصار
محك ًما ،وتقول :وث ْقت بالشيء ثقةً ،إذا اعتمدت عليه وا ْئتمنته ،وتقول :أوْ ث ْقت األمر ،إذا أحكمته( ،)1فهو إحكا ٌم
للشيء وتقويةٌ له عند أهل اللغة.
التوثيق في اصطالح العلماء:
ال يخرج تعريف التوثيق في اصطالح العلماء عن تعريفه عند اللغويين؛ إذ يطلق عندهم ويراد به :إثبات
صحة الشيء وصالحيته لالحتجاج به ،فعرف عند الفقهاء والقانونيين بأنه" :نظام إثبات التصرفات والعقود
وااللتزامات األخرى بالشروط الشرعية ،كتابةً ،في أوراق أو دفاتر أو أية وسيلة أخرى يصح بها االحتجاج
ب بِ ۡٱل َع ۡد ِل﴾ (البقرة:
شرعًا"( ،)2وكان يعْرف قدي ًما باسم "العدالة" اشتقاقًا من قول هللا-تعالىَ ﴿ :-و ۡليَ ۡكتُب ب ۡينَ ُكمۡ َكاتِ ُۢ ُ
 ،)626وكانت العدالة هذه وظيفةً دينيةً وواليةً شرعيّةً مندرجةً تحت الوالية العظمى التي يقلدها اإلمام لمن
رآه كف ًؤا ليقوم بوظيفة التوثيق الع ْدلي بين الناس ،وقد ع َّدها ابن خلدون -رحمه هللا( -ت 212هـ) واحدةً من
الخطط الدينية ،وعرفها بأنها" :وظيفةٌ دينيةٌ تابعةٌ للقضاء ،ومن مواد تصريفه" ،وقال" :حقيقة هذه الوظيفة
القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم؛ تح ُّم ًال عند اإلشهاد ،وأدا ًء عند التنازع ،وك ْتبًا في
السجالت؛ تحْ فظ به حقوق الناس وأمالكهم وديونهم وسائر معامالتهم"(.)3
التوثيق في النظام السعودي:
عرف التوثيق في النظام السعودي بأنه" :مجموعة اإلجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصحُّ
االحتجاج به وفقًا ألحكام النظام"( ،)4بينما عرَّف النظام كاتب العدل -وهو الشخص المنصَّب من قبل ولي األمر
ً
ٌ
ٌ
معين على وظيفة كاتب عدل،
تأهيال شرعيا،
حكومي مؤه ٌل
"موظف
للقيام بوظيفة التوثيق الع ْدلي -بأنه:
ٌّ
أو رئيس كتابة عدل ،يختص بتوثيق العقود واإلقرارات"،
( )1ينظر :كتاب األفعال ،البن القطاع  014/0ط .عالم الكتب ،الطبعة األولى 0410هـ 0220م؛ المصباح المنير
في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد الفيومي  247/6مادة (و ث ق) ط .المكتبة العلمية-بيروت-د.ت.
( )2أهمية دور التوثيق العدلي واآلثار المترتبة عليه في المنازعات القضائية ،عبد المجيد محمد عبد القادر ،المجلة
القضائية-وزارة العدل-عدد -6نوفمبر 6106م-ص .26
( )3تاريخ ابن خلدون المسمى :ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن
األكبر ،البن خلدون  621/0ط .دار الفكر-بيروت-الطبعة الثانية 0412هـ  0222م ،تحقيق :خليل شحادة.
(" )4نظام التوثيق" الصادر في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (م )024/وتاريخ 0440/00/02هـ
-المادة األولى.
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وع َّرف الموثق -وهو الشخص المر َّخص له بمزاولة أعمال التوثيق كمهنة -بأنه" :من يقوم بأعمال التوثيق
بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام"( ،)1أو هو "من يعْهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها،
بموجب رخصة صادرة من الوزارة وفق أحكام الئحة الموثقين وأعمالهم"(.)2
التوثيق ك ِع ْل ٍم من العلوم الشرعية:
عرف العلم الذي يهت ُّم بأمر الوثائق والسجالت منذ زمن بعيد باسم" :علم التوثيق" أو "علم الشروط" ،أو
"علم الشروط والسجالت" ،وقد عرَّفه العلماء بأنه العلم الذي "يبحث في كيفية إثبات العقود والتصرفات
وااللتزامات ونحوها في الحجج والسجالت والمكاتبات التي تتم على وجه يصحُّ االحتجاج به"( ،)3وقيل" :هو
ٌ
باحث عن كيفية ثبت األحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجالت على وجه يصحُّ االحتجاج به عند
عل ٌم
انقضاء شهود الحال"( ،)4وهذا العلم من مستتبعات علم الفقه اإلسالمي وفروعه -كما ذكر الحجوي -رحمه هللا
تعالى( -ت 0072هـ) في "الفكر السامي"( ،)5وقد تناوله فقهاء المسلمين عبر العصور بالضبط والتأصيل؛
ًّ
مستقال في مصنفاتهم الفقهية تحت اسم "كتاب الشروط" ذكروا فيه أحكام هذا العلم وضوابطه
فخصَّصوا له بابًا
وشروط القائمين عليه من المثقين وكتاب العدل وجميع ما يتعلق به من أحكام ،وربما أفردوه بالبحث والتصنيف
في مصنفات خاصة ومستقلة( ،)6بل وجعلوه عل ًما يطلب من قبل ال َّدارسين الراغبين في تعلمه،

( )1المصدر السابق.
( ) 2المادة األولى من "الئحة الموثقين وأعمالهم" في المملكة العربية السعودية ،الصادرة بقرار وزير العدل رقم
( )0067وتاريخ 0441/0/00هـ.
( ) 3التوثيق العدلي بين الطموحات واإلكراهات ،أحمد بومكوتي ،ورقة علمية مقدمة لمؤتمر :توثيق التصرفات
العقارية-مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-جامعة القاضي
عياض-مراكش-فبراير سنة 6115م ،ص .007
( )4أبجد العلوم ،صديق بن حسن القنوجي ص  464ط .دار ابن حزم-الطبعة األولى 0460هـ 6116م.
( )5الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ،محمد بن الحسن الحجوي  675/0ط .دار الكتب العلمية-بيروت-
الطبعة األولى 0402هـ 0225م.
( )6ينظر على سبيل المثال :ينظر كتاب "الشروط" عند الحنفية كما في آخر السير الكبير لمحمد بن الحسن ،وكما
في آخر كتاب المبسوط للسرخسي ،وأحكام كاتب الوثائق عند ابن فرحون في التبصرة [تبصرة الحكام في أصول
األقضية ومناهج األحكام  626/0ط .مكتبة الكليات األزهرية-القاهرة-الطبعة األولى 0412هـ 0222م] ،وقد ذكر
في مقدمته سبب تأليفه ،ومنه أن علماء المذهب ألفوا "كتب الوثائق" ،وذكروا فيها أصول هذا العلم لكن على وجه
االقتصار واإليجاز.
وينظر-أيضا :-رسالة األساليب الجلية في التوثيقات الشرعية ،للشيخ عبد القادر معروف الكردي-طبع مطبعة شركة
التمدن-سنة 0001هـ ،المنهاج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الالئق بآداب الموثق وأحكام الوثائق ،ألبي العباس
الونشريسي ط .دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث-دبي-الطبعة األولى 0462هـ 6115م.
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حيث قام بتدريسه في كل زمان جماعةٌ من الفقهاء المتقنين؛ وذلك نظ ًرا ألهمية هذا العلم وما يترتب عليه
من حفظ وسائل اإلثبات في الدعاوي القضائية ،وضبطها على الوجه الذي يعت ّد به في الشريعة اإلسالمية ،حتى
قال اإلمام السرخسي -رحمه هللا( -ت 421هـ) في "المبسوط"" :اعلم َّ
بأن علم الشروط من آكد العلوم ،وأعظمها
صنعةً؛ فإن هللا -تعالى -أمر بالكتاب في المعامالت ... ،ورسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أمر بالكتاب في
المعاملة بينه وبين من عامله( ...،)1والناس تعاملوه من لدن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إلى يومنا هذا،
وال يتوصل إلى ذلك إال بعلم ال َّشرْ ط ،فكان من آكد العلوم"( ،)2وقد امتدح ابن فرحون -رحمه هللا( -ت 722هـ)
في "تبصرة الحكام" القائمين على هذه الوظيفية ،والمنتصبين لها من كتاب الع ْدل المنصَّبين من قبل الوالة
والحكام ،فقال -رحمه هللا" :-هي صناعةٌ جليلةٌ شريفةٌ ،وبضاعةٌ عاليةٌ منيفة ،تحتوي على ضبط أمور الناس
على القوانين الشرعية ،وحفظ دماء المسلمين وأموالهم"()3؛ إذ لوال التوثيق لضاعت حقوق الناس وتعطلت
مصالحهم ،واستبيحت األموال والدماء واألعراض ،وفسد أمر العباد والبالد ،ويكفي في شرف تلك الصناعة
أن صحابة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -انتصبوا لها وقاموا بها منذ زمن النبي -صلى هللا عليه وسلم -وما
تاله ،حتى قال أبو الحسن ابن بري -رحمه هللا( -ت 701هـ) -وهو من فقهاء المالكية المغاربة" :-كفى بعلم
الوثائق شرفًا وفخ ًرا انتحال أكابر التابعين لها ،وقد كان الصحابة يكتبونها على عهد النبي -صلى هللا عليه
()4

وسلم -وبعده ،وفي صحيح مسلم

وغيره أن علي بن أبي طالب -رضي هللا عنه -كتب الصلح يوم الحديبية

بين يدي النبي -صلى هللا عليه وسلم.)5("-
أهمية التوثيق:
ع َّدد اإلمام السرخسي-رحمه هللا-جملةً من المقاصد الشرعية والفوائد المبنيَّة على توثيق المعامالت
والسجالت ،والتي يمكن تلخيصها فيما يلي (:)6
( )1ومن ذلك حديث عن العداء بن خالد أنه قال" :كتب لي النبي-صلى هللا عليه وسلم :-هذا ما اشترى محمد رسول
هللا-صلى هللا عليه وسلم-من العداء بن خالد ،بيع المسلم المسلم ال دا ٌء وال خبثةٌ وال غائلةٌ" [ذكره البخاري في
صحيحه معلقا في كتاب :البيوع /باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ،وأخرجه الترمذي في سننه في أبواب البيوع
عن النبي-صلى هللا عليه وسلم /-باب :باب ما جاء في كتابة الشروط ،وقال" :هذا حديث حسن غريب ،ال نعرفه
إال من حديث عباد بن ليث ،وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث"].
( )2المبسوط  022،027/01ط .دار المعرفة-بيروت0404-هـ 0220م.
( )3تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام  626/0ط .مكتبة الكليات األزهرية-القاهرة-الطبعة األولى
0412هـ 0222م
( )4الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب ،كتاب :الجهاد والسير /باب :صلح الحديبية في
الحديبية.
( )5المنهاج ا لفائق والمنهل الرائق والمعنى الالئق بآداب الموثق وأحكام الوثائق ،ألبي العباس الونشريسي ص
.06
( )6ينظر :المبسوط للسرخسي .022/01
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أوال :التوثيقات الع ْدليَّة تحقق مقصد الشارع في حفظ المال الذي هو واح ٌد من المقاصد الشرعية الخمس
الذي جاءت الشريعة اإلسالمية من أجل حفظها؛ إذ بالتوثيق تحفظ الحقوق وتصان من التالعب والتزوير،
والجحود والنسيان ،والتلف والضياع.
ثانيا :رفع المنازعة واالرتياب وتقليل الخصومات بين الناس؛ ألن الوثيقة تصير حك ًما بين المتخاصمين
ومرجعًا لهم في الخصومات والنزاعات ،فقد قضى النبي -صلى هللا عليه وسلم -بضرورة االحتكام إليها و ْأدًا
للخالف ،وتسكينًا للفتنة ،فقال -صلى هللا عليه وسلم" :-البينة على من ا َّدعى"( ،)1وأهم البينات هي الوثائق
والسجالت والمحررات الرسمية ،قال اإلمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه هللا( -ت 022هـ) عن أهمية
توثيق المعامالت والشروط بالكتابة" :وألن ك َّل واحد من الفريقين يحتاج إلى نسخة تكون في يده ،حتى إذا
نازعه الفريق اآلخر في شرط ،رجع إلى ما في يده واحت َّج به على الفريق اآلخر ،ثم المقصود به التوثق
واالحتياط ،فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه ،ويتحرز فيه من طعن كل طاعن ،وإليه وقعت اإلشارة في
ب أَن يَ ۡكت َُب َك َما عَل َمهُ ه
ٱللُ﴾ (البقرة  ،)626 :ومعلو ٌم أن ما علمه هللا يكون صوابا
ب َكاتِ ٌ
قوله -تعالىَ ﴿ :-و َال يَ ۡأ َ
ٌ
طعن"(.)2
مجمعا ً عليه ،فينبغي أن ي ْكتب على وجه ال يكون ألحد فيه
ثالثا :التحرز بالتوثيق عن العقود الفاسدة؛ ألن المتعاملين ربما ال يهتديان إلى األسباب المفسدة للعقد حتى
يتحرزا عنها ،فيحملهما كاتب العدل على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب لهما المعاملة.
رابعا :رفع االرتياب عن المعامالت إذا تطاول الزمان ،إذ قد يشتبه على المتعاملين بعد فترة من الزمن
مقدار البدل ،ومقدار األجل ،فإذا رجعا إلى الكتاب ال يبقى لواحد منهما ريبة ،وكذلك بعد موتهما تقع الريبة
لوارث كل واحد منهما؛ بنا ًء على ما ظهر من عادة أكثر الناس في أنهم ال يؤ ُّدون األمانة على وجهها ،فعند
الرجوع إلى الكتاب ال تبقى الريبة بينهم ،وصدق هللا -تعالى -إذ قال – بعد أمره بتوثيق المعامالت بالكتابة
َٰ
سطُ ِعن َد ٱللِ َوأَ ۡق َو ُم لِلش َٰ َه َد ِة َوأَ ۡدنَ َٰ ٰٓى أَال ت َۡرتَابُ ٰٓو ْا﴾ (البقرة.)626 :
واإلشهادَ ﴿ :-ذلِ ُكمۡ أَ ۡق َ
وبالجملة .فإن الوثيقة في عصرنا أضحت ضرورةً من ضروريات الحياة التي ال تستقيم األمور إال بها،
وال تنضبط المعامالت إال من خاللها ،فضال عن أن توثيق المحررات لدى الجهات الرسمية ،يكسبها حجيةً
قانونيةً غير قابلة للنزاع ما لم يثبت تزويرها ،األمر الذي يحقق السلم واالستقرار االجتماعي واالقتصادي
داخل المجتمعات.

( )1أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،كتاب :القسامة/باب :باب أصل
القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعى.
( )2السير الكبير ،محمد بن الحسن  20/5ط .دار الكتب العلمية-بيروت-الطبعة األولى 0407هـ 0227م ،تحقيق:
محمد حسن إسماعيل.
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المبحث الثاني
تاريخ التوثيق والعناية به عبر العصور
يحتلُّ التوثيق على مر العصور مكانةً شرعيةً ،وأهميةً اجتماعيةً ،ومنزلةً قضائيةً ال يستهان بها ،وقد
اكتسب مكانته هذه من أمر هللا -تعالى -به في القرآن الكريم في آية المداينة ،حيث قال -ج َّل وعالَٰ ﴿ :-يَٰٓأ َيه َها ٱل ِِينَ
ب بِ ۡٱل َع ۡد ه ِل  ...إلى قوله -تعالىَ :-و ۡ
ٱست َۡش ِهدُواْ
سمًّى فَ ۡٱكتُبُو ههُ َو ۡليَ ۡكتُب ب ۡينَ ُكمۡ َكاتِ ُۢ ُ
َءا َمنُ ٰٓو ْا إِ َذا تَدَايَنتُم بِد َۡي ٍن إِلَ َٰ ٰٓى أَ َج ٍل هم َ
ش ِهيد َۡي ِن ِمن ِّر َجا ِل ُكمۡ ﴾ (البقرة ،)626 :فأمرت اآلية الكريمة بكتابة المداينات والعقود والمعامالت واإلشهاد
َ
عليها؛ توثيقًا لها من الجحود واإلنكار ،وصونًا لها عن النزاعات والخصومات ،واألمر في اآلية وإن كان
ً
محموال عند األئمة األربعة على االستحباب والندب( ،)1إال أن جمعًا من فقهاء السلف -رحمهم هللا -حمله على
الوجوب فقالوا :التوثيق ح ٌّ
ق الز ٌم ،وفرضٌ واجبٌ  ،فيما ق َّل وج َّل()2؛ وذلك جلبا لمنافعه ،ودر ًءا للمفاسد المترتبة
على تركه ،وهو قول ابن جرير الطبري -رحمه هللا( -ت 001هـ) ،ومذهب فقهاء الظاهرية -رحمهم هللا ،-قال
ابن جرير" :والصواب من القول في ذلك عندنا :أن هللا -عز وجل -أمر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب
الدين بينهم ،وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل ،وأمر هللا فرضٌ الزم ،إال أن تقوم حجةٌ بأنه إرشا ٌد
وندب"( ،)3وكذا قال ابن حزم -رحمه هللا( -ت 452هـ) في "المحلى"(.)4
ولي
وأيًّا كان الخالف في المسألة ،فإن حكم التوثيق عند الفقهاء مترد ٌد بين الندب أو اإليجاب ،وقد يوجبه ُّ
األمر من باب السياسة؛ إذا اقتضت المصلحة إيجابه ،كما هو الحال اليوم في كثير من العقود والمحرَّرات،
ولقد جرى عمل األمة على هذه التوثيقات منذ زمن النبي -صلى هللا عليه وسلم -حتى اآلن،
ففي الصحيحين عن األشعث بن قيس أنه قال" :كان بيني وبين رجل خصومةٌ في بئر ،فاختصمنا إلى
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فقال :شاهداك أو يمينه"( ،)5واإلشهاد هو أحد وسائل التوثيق واإلثبات عند
الخصومات ،وفي الحديث أن النبي -صلى هللا عليه وسلم" -أقطع بالل بن الحارث المزني معادن القبليَّة،
( )1شرح السير الكبير ،محمد بن الحسن الشيباني  ،26/5أحكام القرآن ،للجصاص  612/6ط .دار إحياء التراث
العربي-بيروت-سنة 0415هـ ،تحقيق :محمد صادق قمحاوي؛ المقدمات الممهدات ،ألبي الوليد ابن رشد 672/6
ط .دار الغرب اإلسالمي-بيروت-الطبعة األولى 0412هـ 0222م ،تحقيق :محمد حجي ،األم؛ لإلمام الشافعي
 22،22/0ط .دار المعرفة-بيروت-سنة 0401هـ 0221م؛ المغني شرح مختصر الخرقي ،البن قدامة  612/4ط.
مكتبة القاهرة-سنة 0022هـ 0222م.
( )2جامع البيان في تأويل القرآن ،البن جرير الطبري  47/2ط .مؤسسة الرسالة-بيروت-الطبعة األولى 0461هـ
6111م ،تحقيق :أحمد شاكر؛ أحكام القرآن ،إلكيا الهراسي  607/0ط .دار الكتب العلمية-بيروت-الطبعة الثانية
0415هـ ،تحقيق :موسى محمد علي.
( )3تفسير الطبري .50/2
( )4المحلى باآلثار ،البن حزم  050/2ط .دار الفكر-بيروت-د.ت.
( )5أخرجه البخاري في صحيحيه ،كتاب :الشهادات /باب :اليمين على الم َّدعى عليه ،ومسلم في صحيحه ،كتاب:
األيمان /باب :وعيد من اقتطع حق.
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ج ْلسيَّها وغوْ ريَّها ،) 1( "...وكتب له وثيقةً بذلك ،عرفت بأنها أول وثيقة كتبت لحفظ الحقوق العقارية في
اإلسالم( ،)2وفي الحديث عن عبد المجيد بن وهب أنه قال :قال لي العداء بن خالد بن هوذة :أال نقرئك كتابًا كتبه
لي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم؟ قال :قلت :بلى ،فأخرج لي كتابًا فإذا فيه" :هذا ما اشترى العداء بن خالد
بن هوذة من محمد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -اشترى منه عبدًا أو أمة ،ال داء ،وال غائلة ،وال خبثة ،بيع
المسلم للمسلم"( ،)3قال الحجوي -رحمه هللا( -ت 0072هـ)" :هذا مثا ٌل لصناعة التوثيق في العهد النبوي"(،)4
وكذا كان الصحابة -رضوان هللا عليهم -يكتبون عقودهم ،ويكتب بعضهم لبعض ،وي ْشهد بعضهم على بعض،
وكان من بين كتَّاب الوثائق من الصحابة حذيفة بن اليمان ،والزبير بن العوام ،وعلي بن أبي طالب ،ومعاوية
بن أبي سفيان -رضي هللا عنهم -وغيرهم كثير( ،)5وجاء التابعون -رضوان هللا عليهم -فصار األمر عندهم
على هذا الحال ،حتى ورد في كتب السير أن خارجة بن زيد بن ثابت ،وطلحة بن عبد هللا بن عوف -رضي
هللا عنهم -كانا من فقهاء التابعين في زمانهما ،وكانا يسْت ْفتيان ،وينتهي الناس إلى قولهما ،ويقسمان المواريث
بين أهل الدور والنخل واألموال ،ويكتبان الوثائق بين الناس( ،)6ثم إنه لما اتسع العمران ،وفتحت البلدان،
وكثرت معامالت الناس ،وانتشر الجحود والنكران -صار التوثيق خطةً دينيةً وواليةً شرعيَّةً في الدولة
اإلسالمية على اختالف عصورها وأزمانها ،حتى عجَّت كتب الطبقات والتاريخ بأسماء كثير من الفقهاء الذين
تولَّوا هذه الوظيفة ونصبوا فيها من قبل الوالة،
ففي "ترتيب المدارك" للقاضي عياض -رحمه هللا( -ت 544هـ) أن محمد ابن لبابة -رحمه هللا -المتوفي
سنة (001هـ) كان من حفاظ أهل زمانه للمذهب المالكي ،وأنه تولَّى "خطة الوثائق" وظ َّل متقلدًا لها إلى أن
مات(،)7

( )1أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب :الخراج /باب :في إقطاع األرضين ،ومعادن القبلية :بفتح قاف وباء ،نسبة
إلى قبل :وهي موضع بين الحرمين ،وج ْلسيها :بفتح جيم وسكون الم ،نسبة إلى جلس بمعنى المرتفع .وغوريها:
بفتح غين معجمة وسكون واو ،نسبة إلى غور بمعنى المنخفض ،والمراد :أعطاه ما ارتفع منها وما انخفض.
( )2التوثيق العدلي بين الطموحات واإلكراهات ص .002
( )3الحديث ذكره البخاري في صحيحه معلقا ،كتاب :البيوع /باب :إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ،وأخرجه
بسنده الترمذي في سننه ،في أبواب البيوع /باب :ما جاء في كتابة الشروط.
( )4الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي .675/0
( )5اإلطار الشرعي والقانوني للتوثيق العدلي والقيود الواردة عليه ،سعيد بونوار ،مجلة المناهج القانونية-المغرب-
عدد -4،0سنة 6110م ،ص .20
( ) 6تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،للذهبي  040/2ط .دار الكتاب العربي-بيروت-الطبعة الثانية
0400هـ 0220م ،تحقيق :عمر عبد السالم التدمري.
( )7ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ،للقاضي عياض  26-21/6ط .دار الكتب العلمية-
بيروت-الطبعة األولى 0402هـ 0222م ،تحقيق :محمد سالم هاشم.
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وفي "تاريخ علماء األندلس"

()1

أن عبد هللا بن قاسم بن محمد القرطبي المتوفى سنة (021هـ) تولَّى "خطة

الوثائق" بعد أبيه قاسم بن محمد( ،)2وكذا َّ
توالها أبو عبد هللا ابن الحذاء المالكي المتوفي سنة (402هـ) ،قال
عياضَّ :
"واله السلطان خطة الوثائق والشورى والقضاء بغير جهة ،كإشبيلية وبجانة"( ،)3وهكذا كان أمر
التوثيق في كل عصور الدولة اإلسالمية ،حتى ع َّده ابن خلدون -كما ذكرنا -من ضمن الواليات الدينية التي
يجب على ولي األمر القيام بأمرها ،أو التفويض في شأنها؛ باعتبارها مندرجةً ضمن مهام اإلمامة العظمى
للدولة اإلسالمية ،قال القاضي ابن المناصف القرطبي -رحمه هللا( -ت 261هـ)" :إذا رأى السلطان في النظر
ٌ
حسن بذلك
للمسلمين قصر الوثائق على موْ ثوق به في الدين والمعرفة؛ لقصور غيره عن ذلك -فهو سائ ٌغ
الشرط"( ،)4وقال ابن السبكي -رحمه هللا" :-وله -أي للحاكم -أن يعين من يكتب الوثائق في أصح الوجهين"(،)5
وقال ابن قدامة -رحمه هللا( -ت 261هـ)" :وينبغي -أي للحاكم -أن يجْ عل من بيت المال شي ٌء برسم الكاغد
الذي ي ْكتب فيه المحاضر والسجالت؛ ألنه من المصالح؛ فإنه يحفظ به الوثائق ،ويذكر الحاكم حكمه ،والشاهد
شهادته ،ويرجع بال َّدرك على من رجع عليه"(.)6التوثيق في المملكة العربية السعودية:
ظ ّل أمر التوثيق على مر العصور وظيفةً دينيةً وواليةً شرعيَّةً يفوض السلطان من يقوم بها؛ صيانةً
للحقوق ،وحفظًا لوسائل اإلثبات والبينات ،إلى أن صارت مها ُّم التوثيق في الدول اإلسالمية الحديثة موكلةً إلى
وزارات العدل ،التي نظَّمت أحكامها ،وضبطت جزئياتها بإصدار العديد من األنظمة والقوانين ،فآل أمر التوثيق
في المملكة العربية السعودية إلى "كتَّاب الع ْدل" ،وهو نظا ٌم للتوثيق الع ْدلي يقابله في مصر وغيرها من البلدان
ما يعرف باسم "نظام ال َّش ْهر والتوثيق"( ،)7وصدرت األحكام المنظمة للتوثيق الع ْدلي في المملكة -منذ زمن-
ضمن "نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي" الصادر في المملكة بتاريخ 1372/01/01هـ الموافق
0256/12/61مـ ،والذي نصَّ على صالحيات كاتب العدل واختصاصاته ،والتي منها" :إصدار الصكوك
المتعلقة باإلقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيما شرعيا وفق مذهب اإلمام أحمد ،إال ما نصت عليه
التعليمات واألوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب مخصوص،
( )1تاريخ علماء األندلس ،البن الفرضي  620/0ط .مكتبة الخانجي-القاهرة-الطبعة الثانية 0412هـ 0222م،
تحقيق :السيد عزت العطار.
( )2هو قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن يسار ،المتوفي سنة 050هـ (ينظر :ترتيب المدارك .)012/6
( )3ترتيب المدارك .010/6
( )4بدائع السلك في طبائع الملك ،البن األزرق ص  652ط .وزارة اإلعالم-العراق-الطبعة األولى-د.ت ،تحقيق:
د .علي سامي النشار.
( )5طبقات الشافعية الكبرى ،تاج الدين السبكي  012/7ط .هجر للطباعة والنشر-الطبعة الثانية 0400هـ ،تحقيق:
د .محمود الطناحي ،د .عبد الفتاح الحلو.
( )6المغني .27/01
( )7ينظر :نظام القضاء والتشريع في المملكة العربية السعودية ،علي محمد سالم ،مجلة مصر المعاصرة-الجمعية
المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع-مج -51عدد -622أكتوبر 0252م-ص  60وما بعدها.
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والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدائرة الرسميَّة بجانب توقيعه"( ،)1ثم صدر مؤخ ًرا "نظام
التوثيق" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )024/وتاريخ 0440/00/02هـ ،ليعيد تنظيم مهمة "التوثيق الع ْدلي"
واألحكام الخاصة بكتاب العدل وغيرهم من الموثقين ومأذوني األنكحة المكلَّفين بتوثيق عقود النكاح بموجب
الرخص الصادرة لهم وفق أحكام النظام ،ونصَّت األنظمة على أن هذه المحرَّرات الرَّسمية والوثائق والسجالت
الصادرة عن الجهات الحكومية ،تكتسب حجيَّتها القانونية والنظاميَّة بذاتها ،دون طلب انضمام أي نوع آخر
من البينات إليها ،وأنها غير قابلة للطعن فيها من قبل من يحْ ت َّج بها عليه إال بادعاء تزويرها فقط( ،)2حيث نصت
المادة (الثمانون) من "نظام القضاء" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )72/بتاريخ 0462/2/02هـ الموافق
6117/01/0م على أن "األوراق الصادرة عن كتاب العدل -بموجب االختصاص المنصوص عليه في المادة
(الرابعة والسبعين) من هذ النظام -تكون لها قوة اإلثبات ،ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بال بينة إضافية،
وال يجوز الطعن فيها َّإال تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى األصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها" ،كما نصَّ
على األمر ذاته نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )0/وتاريخ 0405/0/66هـ ،حيث
نصت المادة ( )040منه على أنه "ال ي ْقبل الطعن في األوراق الرسمية إال بادعاء التزوير،
ما لم يكن مذكو ًرا فيها ما يخالف الشريعة اإلسالمية" ،كما عرَّف النظام ذاته المحررات واألوراق
ٌ
ٌ
مكلف بخدمة عامة ما ت َّم على يديه أو ما تلقاه من
موظف عام أو شخصٌ
الرسميَّة بأنها تلك" :التي ي ْثبت فيها
ذوي الشأن ،وذلك طبقًا لألوضاع النظامية ،وفي حدود سلطته واختصاصه"(.)3
المبحث الثالث
سبُل مواجه ِته
التزوير في الوثائق والمحررات الرسمية و ُ
التزوير هو تغيي ٌر في المح َّررات والمستندات الرسمية  -إ َّما في الكتابة أو في األختام أو في اإلمضاءات
أو في الطوابع أو العالمات أو الرموز -تغيي ًرا من شأنه تع ّمد قلب الحقيقة إلحداث ضرر بالغير ،وقد عرفته
المادة األولى من "النظام الجزائي لجرائم التزوير" في المملكة العربية السعودية -بأنه" :كلُّ تغيير للحقيقة
بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية -قصدًا لالستعمال فيما يحميه النظام من محرَّر
أو خاتم أو عالمة أو طابع ،وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ألي
شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية"( ،)4ويقع هذا التزوير في المحررات الرسمية على صور عدة،
( )1المادة  072من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية.
( )2ينظر :دور المحررات الرسمية في إثبات الملكية ،أحمد عبد هللا البركاتي ،بحث منشور بمجلة العلوم االقتصادية
واإلدارية والقانونية-المركز القومي للبحوث-غزة-مج -6ع -0يناير 6102م-ص  060وما بعدها ،شروط الموثق
وأحكام المحررات التي يصدرها في الئحة الموثقين وأعمالهم-دراسة مقارنة باألنظمة العدلية السعودية ،د .أحمد
بن عبد العزيز بن شبيب-الجمعية العلمية القضائية السعودية-العدد العاشر-ربيع اآلخر 0402هـ-ص  672وما
بعدها.
( )3المادة ( )002من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )0/وتاريخ 0405/0/66هـ.
( )4المادة األو لى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )00 /بتاريخ

120

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

وأشكال مختلفة؛ فتارةً ما يكون تزويرا كليًّا؛ كالتزوير الناشيء عن تقليد كامل للورقة الرسمية وتقليد كتابة
الغير أو إمضائه أو ختمه ،وتارة ما يكون تزوي ًرا جزئيًّا ،كأن تكون الورقة صحيحةً في أصلها ،لكن طرأ
التزوير عليها من طريق المحو أو اإلضافة ،وتارةً ما يكون التزوير معنويًّا وليس ماديًا( ،)1فالتزوير المادي
كما م َّر من صور ،وأما التزوير المعنوي فمن صوره جعل واقعة مزورة في صورة الواقعة الحقيقيَّة ،بأن
يكون المدوَّن بالورقة وقع على خالف الحقيقة والواقع؛ ومنه إصدار شهادة ميالد أو وفاة أو شهادة جامعية أو
وثيقة زواج أو طالق مزورة ،وكانتحال شخصية الغير في المستند ،كما لو تس َّمى شخصٌ باسم شخص آخر
في عقد رسمي أو غير رسمي ،وكما لو ت ّم توقيع شخص على عقد بيع في حين أن التعاقد كان على عقد إيجار-
مثال ،-أو نحو ذلك من صور التزوير المتعددة(،)2
ويعد التزوير في المحررات والمستندات الرسمية جريمة من الجرائم الخطرة التي تهدد سلم المجتمعات
واستقرارها؛ ألن المستندات والوثائق الرسمية هي وسيلة التعامل بين األفراد والهيئات والمؤسسات
والحكومات ،بل وبين الدول مع بعضها البعض ،فالتالعب فيها تالعبٌ بأمن المجتمع واستقراره ،وإهدا ٌر لسيادة
النظم والقوانين ،وإخال ٌل بمبدأ الثقة الالزم الستقرار المعامالت ،وبابٌ لغيره من الجرائم الكبرى ،كاإلرهاب
واالغتياالت والتجارات المحرمة دوليًّا وغيرها من الجرائم التي ترتكب بهويَّات ووثائق مزورة ،ومن أجل
ذلك ش َّدد الفقه اإلسالمي -عبر عصوره -العقوبة في هذه الجريمة ،وأوضح أنها عقوبةٌ تعزيريةٌ مر ّدها إلى
تقدير الحاكم ورؤيته بحسب ما أوقعته الجريمة من ضرر ،وبحسب حال كل جان ،فقال الماوردي -رحمه هللا-
(ت 451هـ) في "األحكام السلطانية"" :وإن زوَّر قو ٌم على طابعه -أي طابع السلطان -كان المزور فيه
كالمبهْرج على طابع الدراهم والدنانير ،فإن قرن التزوير بغشٍّ  ،كان اإلنكار عليه والتأديب مسْتحقًّا من وجهين:
أحدهما :في حق السلطنة من جهة التزوير ،والثاني :من جهة الشرع في الغش ،وهو أغلظ النُّ ْكرين ،وإن سلم
التزوير من غشٍّ  ،تفرد باإلنكار؛ لحق الس َّْلطنة خاصة"(،)3
0405/6/02هـ.
( )1التزوير المادي هو :إحداث تحريف في المستند مما يشكل تغييرً ا يدركه الحسّ  ،سواء أكان بزيادة أم بحذف أم
بتعديل مستند موجود في األصل أو بإنشاء مستند جديد ،فالتزوير المادي ال يقع إال بعد تحرير المستند ،أما التزوير
المعنوي فيقع أثناء إنشاء المستند بتغيير الحقيقة في موضوع المستندات أو ظروفها (ينظر :جرائم التزوير ،د.
يوسف غضبان خير الدين ،مجلة األمن والحياة -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية -مج  -62عدد  -014أكتوبر
6117م -ص  04وما بعدها ،المسؤولية الجنائية للموثق والعدل عن تزوير المحررات ،د .نور الدين العمراني-
مجلة األمالك -ع  -0سنة 6112م -ص .)026،020
( )2طرق اإلثبات الشرعية ،الشيخ أحمد بك إبراهيم ،المستشار واصل عالء الدين أحمد إبراهيم ص ،004، 000
الطبعة الرابعة-نشر وتوزيع المكتبة األزهرية للتراث-القاهرة ،-جرائم التزوير ،د .يوسف غضبان خير الدين ص
 04وما بعدها ،جريمة تزوير المحرر الرسمي ،د .باسم رمزي دياب-مجلة األمن والحياة-جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية-مج -62ع -041سبتمبر 6101م-ص .57،52
( )3األحكام السلطانية والواليات الدينية ،للماوردي ص  022ط .دار الحديث-القاهرة-د.ت.
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فبيَّن -رحمه هللا -أن مجرد التزوير في الوثائق الرسمية موجبٌ للعقوبة والتعزير حتى وإن لم يقترن به إحداث
غشٍّ وضرر بالغير؛ ألن مجرد التزوير جنايةٌ في حق السلطان واعتدا ٌء على سلطاته ،فاستح ّ
ق فاعله العقوبة،
وجاء في الفتاوي الهندية عند فقهاء الحنفية -رحمهم هللا -قولهم" :من موجبات التعزير كتابة الصكوك والخطوط
بالتزوير"( ،)1وقد وصل التعزير في تلك الجريمة -أحيانا -إلى قطع يد المزور ،وهذا ما فعله قاضي الجماعة
بقرطبة أبو عبد هللا محمد بن بشير -رحمه هللا( -ت 022هـ) برجل اشتهر أمره بالتدليس في الوثائق(.)2
هذا .ولم تأل المملكة العربية السعودية -كغيرها من الدول -جهدًا في مكافحة التزوير وجرائمه ،فأصدرت
منذ وقت مبكر نظام مكافحة التزوير ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( )004وتاريخ 0021/ 00/ 62هـ؛
لمواجهة الجرائم المتعلقة بالتزوير وتحديد العقوبات المرتبة عليها ،ثم قامت المملكة بعد سنوات بإلغاء هذا
النظام واستبداله بالنظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م ) 00/بتاريخ / 6 / 02
0405هـ الموافق 6100/06/60م؛ الستيعاب كثير من الوقائع المستجدة والجرائم الحديثة التي لم يستوعبها
النظام السابق ،كالتزوير في الشهادات الجامعية ،وأوراق اإلجابة واالختبارات ،حيث نصت المادة الخامسة
عشرة من النظام على أن" :ك ّل مختصٍّ زوّر في أوراق إجابات االختبارات الدراسية،
أو بيانات رصْ د نتائجها ،يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ستة أشهر ،وبغرامة ال تزيد على ستين ألف لاير،
أو بإحدى هاتين العقوبتين" ،وغير ذلك من صور التزوير الحديثة ،كما أنشأت حكومة المملكة العديد من
اإلدارات والهيئات الرقابية الخاصة بمكافحة التزوير وجرائمه على مستوى البالد ،لكنه على الرغم من جميع
تلك الجهود المبذولة ،إال أن التزوير في الوثائق والمحررات واألوراق الرسميَّة لم يزل موجودًا ومنتش ًرا ،ولم
تزل المحاكم تعجُّ بآالف القضايا المتعلقة بجرائم التزوير ،ولع َّل السبب األبرز في ذلك -من وجهة نظرنا -يكمن
في آلية التوثيق التي لم تزل تعتمد على األوراق والمحرَّرات المكتوبة ،ومعلو ٌم أن نظام التوثيق بالكتابة
واألوراق يسهل للمزورين أمر التزوير والتالعب ،كما أن طريقة حفظ السجالت والوثائق المركزية قد تساعد
على هذا التالعب والتزوير؛ ألن جهةً واحدةً ما أو أناسًا معينين هم من يمتلكون وحدهم ح ّ
ق الوصول إلى تلك
الوثائق والسجالت دون غيرهم ،األمر الذي يسهل للمتالعبين إجراء أية تعديالت أو تغييرات على هذه الوثائق
والسجالت ،األمر الذي دفعنا بشدة إلى كتابة هذا البحث إلبراز أهمية تكنولوجيا البلوك تشين ()Blockchain
في مجال التوثيق وحماية المحررات والمعامالت المدنية والتجارية من التزوير والتالعب ،وإبراز دورها
الرقابي في مكافحة الفساد وجرائم التزوير -كما سيتضح من خالل الحديث عنها في الفصل التالي بإذن هللا.-

( ) 1الفتاوي الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ،جماعة من علماء الهند  022/6ط .دار الفكر-
بيروت0400-هـ 0220م.
( )2نظام حكم األمويين ورسومهم في األندلس ،سالم بن عبد هللا الخلف  222/6ط .عمادة البحث العلمي بالجامعة
اإلسالمية-المملكة العربية السعودية-الطبعة األولى 0464هـ 6110م.
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الفصل الثاني
تقنية ( (BlockChainوأثرها في توثيق المعامالت ومكافحة الفساد والتزوير
المبحث األول
التعريف بتقنية سالسل الكتل ( )BlockChainوتاريخ ظهورها
تكنولوجيا البلوك تشين ( )BlockChainهي نو ٌ
ع جدي ٌد من الشبكات يع ُّد أه َّم اختراع في مجال
االتصاالت اآلن بعد ظهور شبكة اإلنترنت( ،)1وهي عبارةٌ عن قاعدة بيانات المركزية لجميع المعامالت أو
األحداث الرقمية التي ت َّم تنفيذها ومشاركتها بين األطراف المشاركة( ،)2فهي سجلٌّ إلكتروني واس ٌع للبيانات
َّ
والسجالت ،يستخدم تقنيات التشفير لبناء دفتر سجالت مو َّزع ( )distributed ledgerعلى شبكة
والمعامالت
اإلنترنت ،يتيح لكل مستخدم ولكل طرف من األطراف المسجلة أن يتحصل على نسخة خاصة من هذا السجل
الذي يت ُّم من خالله توثيق جميع المعامالت والصفقات على هيئة سالسل متصلة بعضها ببعض بصورة تشفيرية
ال تسمح مطلقا بالتزوير أو التالعب( ،)3وقد عرفت هذه التقنية بأنها" :تكنولوجيا قاعدة بيانات موزعة ال يمكن
التالعب بها ،ويمكن استخدامها لتخزين أي نوع من البيانات ،بما في ذلك المعامالت المالية ،بما من شأنه أن
يوفر الثقة في بيئة غير جديرة بالثقة"( ،)4فهي عبارة عن "نظام شبكي يتيح لمجموعة من الحواسيب المتصلة
إنشاء سجل دفتري إلكتروني للتحقق من البيانات والتعامالت ،والمصادقة عليها ،وحفظها في سلسلة طويلة من
البيانات المشفرة المخزنة في ماليين األجهزة المشتركة في الشبكة ،ويسمح لألطراف بإدخال المعلومات والتأكد
منها ،وامتالك نفس النسخة من البيانات والمعلومات المسجلة ،وفي كل مرة يتم إضافة بيانات أو معلومات،
يت ُّم التأكد والتحقق من صحتها قبل إضافتها ،عن طريق إجماع جميع األجهزة المتصلة على صحة تلك البيانات،
( )1ينظر :تكنولوجيا البلوك تشين-ما وراء البيتكوين ،-تقرير فني نشره مركز سوتاردا للتكنولوجيا وريادة
األعمال-التابع لجامعة بركلي بكاليفورنيا-الواليات المتحدة األمريكية-تأليف :مايكل كروسبي ،وآخرون ،ص ،0
نشر  02أكتوبر 6105م.
BlockChain Technology - Beyond Bitcoin , Michael Crosby, Nachiappan, Pradhan
for

Center

Sutardja

Kalyanaraman,

Vignesh

Verma,

Sanjeev

Pattanayak,

Entrepreneurship and Technology, Berkeley University of California, October 16,
2015, p.0.
( )2المرجع السابق.
( ) 3البلوك تشين :الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة ،إيهاب خليفة-مركز المستقبل لألبحاث
والدراسات المتقدمة-أبو ظبي-العدد  61-0مارس 6102م-ص  ،7-0اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين
( )Blockchainفي دول الخليج ،د .فاطمة السبيعي-مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة-يوليو
6102م-ص .4
( )4استشراف مستقبل المعرفة ،تقرير أعدته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالشراكة مع المكتب اإلقليمي للدول
العربية /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،طبعة الغرير للطباعة والنشر-دبي-ص.00
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ٌ
وآمن ال يمكن التالعب به أو التعديل عليه"(.)1
علني مشف ٌر
بحيث يتحصل لنا في النهاية سجلٌّ
ٌّ
ويرى المختصون أن "البلوك تشين" لديها القدرة على إحداث ثورة في العالم الرقمي في مختلف
القطاعات تعتمد على إلغاء دور المركزية في المعامالت؛ إذ من المعلوم أن جميع معامالتنا اليوم تعتمد على
سلطة مركزية موثوق بها يتم من خاللها إجراء المعامالت ،ومن ث َّم اطّالع تلك الجهة على جميع بياناتنا
ومعلوماتنا واحتكارها الكامل لها مع قابلية االختراق والتزوير ،فمزودي خدمات البريد اإللكتروني -على سبيل
المثال -ال يمكن إرسال أية رسالة إلكترونية من طرف إلى طرف ثان إال من خالل تلك الجهة الوسيطة ،وجميع
وسائل التواصل االجتماعي -على اختالف أنواعها -ال يمكن إيصال أية بيانات عن طريقها من شخص آلخر
إال بوساطة الشركات المالكة لها ،وكذا الحال في جميع المعامالت اإلدارية والمالية والتجارية ،فال يمكن –
مثال -تحويل أموال من شخص إلى شخص آخر إال من خالل وساطة البنوك والمؤسسات المالية ،وال يمكن
كذلك نقل ملكية عقارية من شخص إلى شخص آخر إال بعد التأكد من صحة العقود والوثائق المثبتة للملكية من
خالل مؤسسات الشهر العقاري ومكاتب العدل والهيئات المختصة ،وال يمكن التأكد من صحة أية وثيقة رسمية
إال بالرجوع إلى الجهة المركزية المصدرة لتلك الوثيقة ...وهكذا حال جميع المعامالت التي نقوم بها اآلن ،لقد
رأى البعض أننا نعيش اليوم في ظل وضع غير آمن في العالم الرقمي بسبب االعتماد على تلك الكيانات
الوسيطة واألطراف الثالثة المهددة ألمن وخصوصية بياناتنا وأصولنا الرقمية ،والقابلة لالختراق والتالعب
والتزوير من أي متالعب ،ومن هنا جاءت فكرة شبكات "البلوك تشين" ( )BlockChainالتي تمكن من نقل
البيانات ،وإجراء جميع المعامالت ،وتحويل األموال واألصول الرقمية والسجالت الرسمية بين األطراف
المتعاملة بصورة مباشرة عن طريق الن ّد للن ّد ( ،)Peer to Peerدون االعتماد على مؤسسات وسيطة أو
أطراف ثالثة ،فمن خالل تلك الشبكات يمكن لنا أن نستغني عن مؤسسات التسجيل والشهر العقاري ومكاتب
العدل والتوثيق التي تتوسط أطراف المعامالت من أجل توثيق األصول العقارية والماليَّة والتأكد من ملكيتها
وسالمة الصكوك والسجالت الخاصة بها ،ويمكن من خاللها إلغاء وساطة مكاتب المحاماة التي تعمل كوسيط
بين أطراف التعاقد؛ لكتابة العقود بنصوصها وشروطها ومتابعة تنفيذها مقابل الحصول على أجرة المحاماة،
وكذا مكاتب السمسرة التي تتوسط عمليات البيع والشراء لتتحصل على نسبة من ثمن المبيع ...إلى غير ذلك
من المؤسسات الوسيطة التي هدفت تلك التقنية إلى إلغاء دورها؛ والحلول محلَّها ،حيث تتولَّى هذه التقنية بنفسها
القيام بدور الوسيط الموثوق به بين أطراف المعاملة الذين يجهل بعضهم بعضًا غالبا؛ وتصير هذه التكنولوجيا
بمثابة الضامن الثقة الذي يعْتمد عليه في التأكد من سالمة المعاملة وصحتها ،وتوثيقها في الشبكة ،وإشهاد جميع
المسجلين في الشبكة على تلك المعاملة ،وضمها إلى سلسلة الوثائق والمعامالت المخزنة داخل السلسلة(،)2

( )1استكشاف تقنية البلوكشين وتطبيقاتها في المالية اإلسالمية ،زاهرة بني عامر ،آالء تحسين ص  ،0ورقة علمية
منشورة في مارس 6102م.
( )2ينظر :البلوك تشين :الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة ،إيهاب خليفة ص  ،4اتجاهات تطبيق
تقنية البلوكشين ( )Blockchainفي دول الخليج ،د .فاطمة السبيعي ص .2،7
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األمر الذي جعل كثي ًرا من الخبراء والمختصين يجزمون بأن تلك التقنية ستكون البوابة الرئيسية لكثير من
التطبيقات المتعددة ،وأنها ستحدث ثورةً في أنظمة العمل التقليدية التي نعيش في ظلها اليوم ،وستكون هي
بمثابة الجهاز العصبي للمعامالت اإللكترونية الحديثة في السنوات القادمة؛ حيث ستغير من طبيعة المعامالت
وصورتهاً ،
فبدال من أن تكون بيانات التعامالت مسجلةً في قواعد بيانات مركزية يديرها الطرف الثالث ،ستقوم
شبكات "البلوك تشين" بتخزين تلك البيانات بشكل متكرر في كل أجهزة الحاسوب المتصلة بها ،وذلك بعد
التحقق من صحة المعامالت والبيانات قبل تخزينها(.)1
تاريخ ظهور البلوك تشين:
جميعنا يعلم بالعملة المشفرة التي ظهرت في عام 6112م ،وهي عملة بيتكوين ( )Bitcoinالتي أطلقت
على يد شخص مجهول يحمل اسما مستعارا ،وهو "ساتوشي ناكاموتو" " "Satoshi Nakamotoالذي نشر
ورقةً بحثيةً عبر اإلنترنت بعنوان "Bitcoin: A peer- to- peer electronic cash system" :أي:
"البيتكوين :نظام مالي إلكتروني من الند للند" ،أسَّس فيها طريقةً إلنشاء عملة إلكترونية تعتمد في نظام الدفع
على مبدأ الند للن ّد ( )peer- to-peerمباشرةً دون الحاجة إلى توسيط طرف ثالث في المعاملة( ،)2لقد القت
فكرته هذه رواجًا عند كثير من المؤيدين للفكرة ،وتوالت على إثرها كثي ٌر من العمالت الرقمية المشفرة التي
بلغت اآلالف من العمالت ،وقد كانت تكنولوجيا "البلوك تشين" ( )BlockChainهي القلب التكنولوجي
والعمود الفقري الذي اعتمد عليه عمل هذه العملة المشفرة ( ،)Bitcoinكما كانت هي األساس التكنولوجي
لغيرها من العمالت التي ظهرت بعدها كعملة "اإليثر" ( )Etherالتي أطلقت على منصة بلوك تشين
"اإليثيريوم" ( )Ethereumفي عام 6105م؛ إذ ال يمكن مطلقا لهذه العمالت أن تعمل بدون هذه التكنولوجيا
التي تعتبر بمثابة البنية التحتيَّة لهذه العمالت(.)3
وعلى الرغم مما أثارته تلك العمالت المشفرة ( )Bitcoinمن إشكاالت شرعيَّة واقتصادية وأمنيَّة ،جعلت
كثي ًرا من الدول والحكومات والهيئات التنظيمية المالية والبنوك المركزية في معظم دول العالم تقف منها موقف
الحذر والعداء؛ نظرا لما تنطوي عليه من العديد من المخاطر على مستوى األفراد وال ّدول ،وما ينتج عنها من
إضرار بالسياسات النقدية والماليَّة للحكومات( -)4على الرغم من ذلكَّ ،إال أن تكنولوجيا "البلوك تشين"
( )BlockChainالتي وقفت خلف هذه العمالت -قد ت َّم قبولها على نطاق واسع من قبل الدول والحكومات،

( ) 1البلوك تشين والمعامالت الرقمية الصحية ،د .ضاري عادل الحويل ،مقال بجريدة القبس-الكويت-السنة -42
العدد -02100الجمعة  02يناير 6102م-ص .2
( )2خطط العملة االفتراضية ،تقرير صادر عن البنك المركزي األوروبي ،ص  ،60سنة 6106م.
Virtual Currency schemes , European Central Bank, 2012, page 21.
( )3البلوك تشين :الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة ،ص  ،0استشراف مستقبل المعرفة ص.00
( ) 4ينظر في ذلك :العمالت االفتراضية المشفرة ،ماهيتها ،خصائصها ،تكييفاتها الفقهية ،د .أحمد سعد البرعي،
بحث منشور بمجلة دار اإلفتاء المصرية-العدد -02أكتوبر سنة 6102م.
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واعتبرت بمثابة الثورة التكنولوجية القادمة التي ستغير صورة العالم في المستقبل ،حتى سارعت كثي ٌر من
الدول والحكومات اآلن إلى البحث في إيجاد تطبيقات مختلفة لها ،وتعزيز االستفادة منها في مجاالت متعددة.
المبحث الثاني
خصائص البلوك تشين ودو ُرها في توثيق المعامالت وتسجيل البيانات
ت َّم استخدام تكنولوجيا (البلوك تشين) كأول مرة في تحويل العمالت الرقمية (بتكوين) بين األطراف
المتعاملة مباشرة دون الحاجة إلى توسيط أيّة جهة مركزية ثالثة ،وبطريقة تسمح بنقل أصل العملة دون إنفاق
مزدوج ،وبسرعة فائقة وطريقة آمنة وموثوقة ال تسمح مطلقًا بالتزوير أو التالعب ،وقد اعتمد تطبيق هذه
الفكرة على إنشاء كل شخص يريد أن يمتلك عملة (بتكوين) ويتعامل بها بالبيع والشراء والتحويل -حسابًا رقميًّا
(محفظةً إلكترونية) ( )E- walletيت ُّم من خاللها حفظ رصيد البتكوين المملوك له ،وإدارة هذا الرصيد وإجراء
التعامالت عليه ،وهذه المحفظة الرقمية عبارة عن برنامج إلكتروني يت ُّم تثبيته على جهاز الحاسب اآللي أو
الهاتف الذكي للشخص ،وبمجرد التثبيت يت ُّم توليد شفرة معيَّنة مكونة من مجموعة من األرقام والحروف
العشوائية التي تشكل المفتاحين األساسيَّيْن في عملية التشفير الغير متناظر (المفتاح العام و المفتاح الخاص)،
فالمفتاح الخاص هو مجموعةٌ من الرموز المشفرة التي يحتفظ بها الشخص من أجل التوقيع الرقم ّي والسماح
بخروج البتكوين من محفظته إلى محفظة الغير ،والمفتاح العام هو مجموعة الررموز واألرقام المشفرة التي
تع ّد بمثابة هوية المستخدم ،وتسمى بـ" :عنوان المحفظة" ( ،)Wallet Addressوهو العنوان الذي ستتاح
معرفته لجميع المستخدمين ،ليت َّم التحويل عليه من قبل اآلخرين ،يشبه في ذلك رقم الحساب البنكي الذي يعطيه
المستخدم لمن يتعامل معه من أجل تحويل النقود التقليدية عليه ،وهذا العنوان يت ُّم ربطه -مباشرةً فور توليده
بطريقة تلقائية -بمنصة بلوك تشين البتكوين؛ إذ ما من محفظة إلكترونية يت ُّم تنصيبها َّإال ويت ُّم ربطها تلقائيًّا
بمنصة (بلوك تشين البتكوين) ،ويظهر عنوان المحفظة وما يحويه من رصيد وما جرى عليه من عمليات
لجميع المستخدمين داخل المنصة ،فعنوان المحفظة المربوط بمنصة البلوك تشين أشبه برقم الحساب البنكي
الذي يتيحه العميل لآلخرين من أجل استقبال النقود منهم على حسابه ،لكن الفارق الجوهري بين هذا العنوان
وبين الحساب البنكي ،أن الحسابات البنكية ال يمكن ألحد غير أصحابها معرفة ما تحويه من األرصدة البنكية،
وال معرفة ما ت َّم عليها من عمليات بالسحب أو اإليداع أو التحويل أو نحو ذلك ،كما أنه يت ُّم حفظ جميع البيانات
والعمليات المتعلقة بالحسابات البنكية بصورة مركزية على خادوم ( )Serverمركزيٍّ خاصٍّ بالبنك نفسه أو
بالبنك المركزي في البالدَّ ،
لكن األمر يختلف تماما مع البتكوين ومنصة (البلوك تشين) الخاصة بها ،فعناوين
المحافظ في البتكوين جميعها مسجلةٌ في قاعدة بيانات (البلوك تشين) ومرئيَّةٌ لجميع المستخدمين داخل المنصة،
بحيث يستطيع أيُّ مستخدم داخل السلسلة -من أي مكان من العالم -أن يطَّلع على ما تحويه جميع المحافظ من
أرصدة من العمالت المشفرة ،وأن يطلع على جميع العمليات والتحويالت التي ت َّم ْ
ت على هذه المحافظ ،ومقدار
ما دخل إليها من عملة وما خرج منها ،والمصدر الذي آلت إليه تلك العمالت ،لكن مع العلم بأن هذه العناوين
ال تظهر على منصة (البلوك تشين) باألسماء الحقيقية ألصحابها،
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وإنما تظهر في صورة رموز وأرقام مشفرة -كما ذكرنا -فالعناوين في سلسلة (البلوك تشين) ال ترْ بط
بمستخدم معيَّن(.)1
ومن ناحية أخرى فإن طريقة حفظ البيانات المتعلقة بتلك العناوين والحسابات ،وما تحويه من أرصدة،
وما جرى عليها من عمليات ،يت ُّم داخل سلسلة (البلوك تشين) بطريقة غير مركزية ( )Decentralizedعلى
عكس ما ذكرناه في الحسابات البنكية؛ إذ كلُّ مستخدم داخل سلسلة الكتل يتحصَّل في جهازه الخاص على نسخة
كاملة من هذه السلسلة وما تحويه من بيانات ومعلومات ،وكل عمليَّة تتم داخل السلسلة ،تظهر على الفور على
أجهزة جميع األشخاص المسجلين في السلسلة ،ولذلك سميت (البلوك تشين) بـ :تكنولوجيا "دفتر األستاذ
المو َّزع" ( )distributed ledger technologyألنها عبارة عن قاعدة بيانات وسلسلة سجالت مؤرشفة
ٌ
ماليين
تكنولوجيًّا بطريقة مشفَّرة وموَّزعة على جميع أجهزة الكمبيوتر المشتركة في هذه السلسلة ،وهي ال شك
من األجهزة حول العالم ،األمر الذي يستحيل معه اختراق هذه السلسلة أو التالعب فيها ،أو محوها ،أو إتالفها،
َّ
ألن المخترق -)Hacker( -يلزمه اختراق ماليين األجهزة المشتركة في السلسلة حول العالم ،وهو أم ٌر من
الصعب حدوثه( ،)2األمر الذي أكسب هذه السلسلة ثقة كثير من الجهات الحكومية والمؤسسات عبر العالم.
أما عن كيفية توثيق المعامالت وتسجيلها داخل هذه السلسلة والتأكد من صحتها قبل تسجيلها في السلسة،
فتعتمد فكرته في عملة (البيتكوين) على أن جميع "البتكوين" الموجودة في العالم مسجلةٌ على هذه السلسلة في
رقمي للعملة) ،وكذا جميع الحسابات المفتوحة في العالم من أجل التعامل
صورة أكواد رقميَّة مشفَّرة (تمثي ٌل
ٌّ
بهذه العملة (عناوين المحافظ) ،مسجلةٌ هي األخرى على هذه السلسلة ،وبالتالي فجميع العمليات والصفقات
التي ستتم بهذه العملة من حساب لحساب آخر حول العالم ،ستكون هي األخرى مسجلةً على السلسلة ،فجميع
عناوين المحافظ الموجودة في العالم ،وجميع المعامالت التي تت ُّم بين هذه العناوين تصبح محفوظةً في هذه
السلسلة في سجالت على شكل كتل ،كلُّ كتلة تحتوي على قائمة من العمليات ،باإلضافة إلى التوقيع الرقمي
(الهاش) الذي يربطها بالكتلة السابقة ،وهكذا يت ُّم ربط كل كتلة بسابقتها باستخدام خوازميات تشفيرية معينة،
حتى ال يستطيع أح ٌد التالعب في عملية من العمليات؛ ألن التالعب في أي عملية بعد تسجيلها في هذه السلسلة،

( )1ينظر :تداعيات العملة االفتراضية على األمن القومي ،إعداد مجموعة من الباحثين التابعين لمؤسسة األبحاث
والتطوير (راند)  :RANDجوشوا بارون ،وآخرون ،ص  ،00،06نشر مؤسسة - RANDالواليات المتحدة
األمريكية-كاليفورنيا-نشر سنة 6105م ،العمالت االفتراضية المشفرة ،د .أحمد سعد البرعي ص .42،42
وينظر-أيضا :-مقدمة إلى تعدين البيتكوين ،ديفيد ستيري ،ص  60وما بعدها ،نشر سنة 6106م ،إتقان البيتكوين،
ألندرياس أنتونوبولس ،ص  01-7ط .سنة 6101م-الواليات المتحدة األمريكية.-
Introduction to Bitcoin Mining, David R. Sterry, 2012, page no. 10-1, Mastering
Bitcoin, Andreas M. Antonopoulos , page no. 7-10 , Printed in the United States of
America, Published by O’Reilly Media,2010.
( )2البلوك تشين :الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة ،ص .5
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يستلزم تغيير سالسل كاملة من العمليات التي أصبحت مرئية ومخزنة في جميع الحواسيب المتصلة بالنظام
عبر العالم(.)1
وبنفس هذه الطريقة ،رأى المختصُّ ون أنه من الممكن االعتماد على سلسلة "البلوك تشين" في إنتاج
ٌ
تطبيقات تمت ُّد لتشمل جميع القطاعات ،سواء
تطبيقات أخرى عديدة غير تطبيقات العمالت االفتراضية ،وهي
كانت قطاعات اقتصادية أو أمنية أو طبية أو تعليمية أو غيرها من القطاعات ،والتي من المتوقَّع أن تتغيَّر
صورتها في السنوات القادمة بسبب هذه التقنية تغيي ًرا جزريًّا ،فمن الممكن من خالل تلك التقنية أن تعمل
الحكومات على تمثيل األصول الماليَّة والممتلكات الخاصَّة من عقارات ،وسيارات ،وحقوق فكرية ،وبراءات
اختراع ...الخ) في صورة أكواد رقمية يت ُّم رفعها على منصة البلوك تشين ،وربط هذه األصول بمالكيها من
خالل حسابات مشفَّرة ومحافظ رقميَّة ،وإتاحة التعامل عليها بالبيع والشراء واإلجارة والرهن وغيرها من
المعامالت من خالل تلك المنصة ،عن طريق الند للند ،بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها على العمالت
المشفرة( ،)2وهو األمر الذي يجري تنفيذه اآلن في بعض من دول العالم ،كما يمكن االستفادة منها -أيضا -في
توثيق السجالت وما تحويه من بيانات ومعامالت بطريقة ال مركزية ( )Decentralizedتعتمد على إلغاء
المؤسسات الوسيطة المركزية التي ما زالت تعمل بالطرق التقليدية؛ إذ من المعلوم أن مجال التوثيقات وأرشفة
السجالت والبيانات في جميع القطاعات ،إنما يتم حتى اآلن داخل المؤسسات والقطاعات بصورة مركزية
( ،)Centralizedبمعنى أن جهةً واحدةً هي التي تملك هذه السجالت وتحتفظ بها بمعرفتها ،إما في صورة
دفاتر وسجالت ورقية مؤرشفة ،أو في صورة بيانات إلكترونية مخزنة على أجهزة الحواسيب والخواديم
المركزية ( )Serversالخاصة بتلك الجهة ،مما يجعلها عرضةً للتزوير والتالعب من أي شخص يملك ح َّ
ق
ً
مدخال للفساد المالي واإلداري داخل المؤسسات ،وهذا األمر هو ما هدفت
الوصول إلى هذه السجالت ،ويجعلها
تقنية (البلوك تشين) إلى معالجته؛ حيث تتبنَّى التقنية توثيق السجالت وكتل العمليات والمعلومات ()Chains
بصورة غير مركزية ( ،)Decentralizedتعتمد على امتالك جميع المشتركين في السلسلة نسخةً من هذه
السجالت؛ إذ يمكن ألي شخص في العالم أن يقوم بتحميل السلسلة واالطالع عليها والمشاركة فيها من خالل
جهازه الحاسوبي الذي يسمى في تقنية (البلوك تشين) باسم "العقدة" أو "النقطة" ( ،)Nodحيث يتاح لجميع
النقاط ( )Nodsداخل السلسلة أن تمتلك نسخةً منها دون وجود ما يسمى بالنسخة األصلية(،)3

( )1ينظر :تكنولوجيا البلوك تشين-ما وراء البيتكوين ،-ص .0
BlockChain Technology - Beyond Bitcoin, p.0 .
( )2الثورة الصناعية الرابعة ،كالوس شواب ص .60
The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab, page 23.
( )3استكشاف تقنية البلوكشين وتطبيقاتها في المالية اإلسالمية ص  ،7البلوك تشين :الثورة التكنولوجية القادمة في
عالم المال واإلدارة ،ص  ،0أثر خصائص  Blockchainعلى تحسين التقارير المالية الرقمية-دراسة ميدانية ص
.020
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وال شك أن هذا األمر يع ُّد من أهم عناصر األمان التي تحظى بها هذه التقنية الناشئة ،ومن أهم أدوات
مكافحة الفساد والتدليس والتزوير والتالعب التي يمكن أن تعتمد عليها الحكومات في مكافحة الفساد؛ وذلك
ألن المتالعب بالسجالت يلزمه في ظل هذه التقنية أن يخترق أجهزة جميع األفراد المستخدمين للسلسلة حول
العالم ،وهو أم ٌر يستحيل حدوثه -كما ذكرنا ،)1(-ومن الممكن -أيضا -أن يستفاد من تلك التقنية في مجال التعليم
وتوثيق الشهادات الجامعية وأرشفة السجالت األكاديمية للطالب ،إذ من الممكن أن يت َّم رفع جميع السجالت
األكاديمية على منصة بلوك تشين خاصة يشترك فيها جميع الجامعات حول العالم ،األمر الذي يسهل على
الجامعات في شتى دول العالم رؤيتها والتحقق من صحتها ،بحيث إذا ما أراد شخصٌ االلتحاق بجامعة من
َّ
وسجالته
الجامعات ،يمكن للجامعة المنقول إليها الدخول بسهولة على المنصة والتأكد من صحة شهاداته
الرسمية ودراساته العلمية دون الحاجة إلى طباعة السجالت وتوثيقها باألختام ،كما هو الحال في الطريقة
التقليدية التي ال يؤمن معها التزوير والتالعب ،وقد بدأت بالفعل بعض الجامعات في المنطقة العربية بربط
سجالتها األكاديمية بمنصات البلوك تشين( ،)2كما يمكن -أيضا -للمحاكم ومكاتب العدل والشهر العقاري
وغيرها من الهيئات المعنيَّة بالتوثيق -أن ترفع جميع الوثائق الخاصة بها على تلك منصات بلوك تشين خاصة
بها ،بحيث يتاح لجميع المصرَّح لهم بالدخول على المنصة االطالع على هذه السجالت والتحقق منها في أي
وقت ،واألمر يمتد ليشمل جميع الوثائق والمستندات الرسمية ،كوثائق الزواج والطالق والهوية الوطنية
ورخص القيادة ورخص تسيير المركبات وتسجيل الملكيات والعقارات ...الخ ،بل يمت ّد ليشمل طريقة اإلدالء
بالصوت االنتخابي؛ ليت ّم عن طريق منصة البلوك تشين بدال عن الطرق التقليدية ،إلى غير تلك التطبيقات
العديدة التي بدأ استخدامها بالفعل من قبل بعض الدول والحكومات( ،)3ومن المتوقع في السنوات القليلة القادمة
اتجاه جميع الدول والحكومات إلى االعتماد على تلك التطبيقات الالمركزية ( Decenttralized
 )Applicationsفي جميع القطاعات المختلفة ،حيث ستتغيَّر معها كليَّةً صورة المعامالت الحياتيَّة التي نجريها
اآلن بصورتها التقليديَّة ،لتتحوَّل إلى صورة مؤتمة ومشفَّرة ال يحْ تاج معها إلى تدخل أي وسيط بشري أو
مؤسسي(.)4

( )1ينظر :البلوك تشين :الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة ،ص .2 ،0
( )2ينظر :اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين ( )Blockchainفي دول الخليج ،د .فاطمة السبيعي ص .00،06
( )3ينظر :البلوك تشين :الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة ،ص  ،4ثورة المعرفة ،طالل أبو غزالة
ص  20وما بعدها ،الطبعة األولى 6102م-عمان-األردن ،اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين ( )Blockchainفي
دول الخليج ،د .فاطمة السبيعي ص .2
( )4ينظر :الالمركزية المستقبلية :حدود االستفادة من تطبيقات البلوك تشين ،حلقة نقاشية من سلسلة نقاش المستقبل-
مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة-أبو ظبي 65-أبريل 6102م-ص .72
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كما يمكن االستفادة من هذه التقنية في توثيق العمليات اإلدارية المعقدة ،كالسجالت الخاصة بمتابعة
خطوط سير الحاويات والشاحنات وتتبع الحموالت والبضائع التي تحملها بد ًءا من تحميلها وحتى تفريغها،
بطريقة ال تسمح مطلقا بالغش أو التزوير أو الفساد المالي واإلداري؛ إذ يمكن بكل سهولة رفع بيانات الحاوية
منذ انطالقها على سلسلة كتل البلوك تشين ،لتتش َّكل أول كتلة أصلية تحتوي على كامل البيانات الخاصة
بالحاوية ،وتقوم آلية الهاش وفق مبادىء تشفيرية معينة بإنشاء الهاش المميز لهذه الكتلة والذي سيتم من خالله
ربط بقية البلوكات في السلسلة بعضها ببعض ،وعندما تمر الشاحنة بنقطة الوصول األولى ويتم تنزيل بعض
الحمولة ،يتم إنشاء كتلة جديدة تحتوي على كامل البيانات ،وهكذا في كل المراحل حتى تنتهي السفينة من تفريغ
كامل حمولتها ،لتتشكل بذلك على شبكة البلوك تشين سلسلة من الكتل المترابطة بعضها ببعض بطريقة مشفرة
ال يمكن تغييرها وال تعديلها ،وبطريقة مرئية لجميع األطراف المشتركة في السلسلة ،ومخزنة على جميع
األجهزة أو ( )Noodsداخل السلسلة ،وهذه طريقة تقنية مهمة في مكافحة الفساد والتالعب بالسجالت ،ومراقبة
جميع العمليات والتاكد من سالمتها ،والتصدي لمحاوالت الغش والتزوير( ،)1كما يمكن االعتماد عليها في
إنشاء سالسل التوريد ،وتخزين تاريخ وبيانات أي منتج من المنشأ وحتى المشتري بشكل آمن وموثوق ومشفر
ال يمكن التالعب فيه(.)2
كما أنه من أهم الخصائص التي جعلت من هذه التقنية تقنيةً ثوريَّةً في مجال االتصال الرقمي أنها م َّكنت
من نقل أصول الملفات بين أطراف المعاملة دون القدرة على نسخها واالحتفاظ بها ،وهذا ما يميزها عن شبكة
اإلنترنت ،فإذا كانت اإلنترنت قد ساعدتنا في العقود الماضية على تداول الملفات -على اختالف أنواعها -ونقلها
بين المستخدمين حول العالم ،لكن ما كان يحدث دائ ًما في عملية نقل الملفات عبر اإلنترنت هو نس ٌخ للملفات،
وإرسال صورة منها إلى الطرف اآلخر مع االحتفاظ بأصل الملف عند المرسل ،واالحتفاظ بنسخة منه -أيضا-
عند الشركات التكنولوجية الوسيطة المصممة أو المالكة للتطبيقات والبرامج المستخدمة في عملية نقل الملفات،
َّ
لكن الجديد في تكنولوجيا (البلوك تشين) أنها شبكات تعمل على نقل أصول الملفات الرقمية عبر اإلنترنت من
طرف إلى طرفً ،
فمثال :إذا أراد شخصٌ أن يحوّل ملفًّا يحتوي على أكواد مشفرة تمثل قيمةً نقديَّةً معينة ،وليكن
مائة دوالر ،وأراد أن يحولها لشخص آخر عن طريق البلوك تشين ،فإن التقنية تعمل على نقل أصل المائة
دوالر وتحويلها إلى الطرف اآلخر من دون نسخ أو إنفاق مزدوج أو احتفاظ بنسخة عند الطرف المرسل،
فكأنه أعطى له المائة دوالر مناولةً (يدًا بيد) ،وهذا هو األمر الذي لفت األنظار إلى هذه التقنية ،معتبرين إياها
الثورة القادمة في المستقبل في باب العقود والمعامالت ونقل الملكيات واألموال واألسهم والسندات وأصول
األشياء الثابتة والمتحركة والتي ال تقبل النسخ أو التكرار(.)3

( )1البلوك تشين :الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة ،ص .5
( )2السعودية واقتصاديات المستقبل-خطوة جادة لتحقيق الريادة ،تقرير صادر عن مركز سمت للدراسات-وحدة
دراسات رؤية -6101االثنين  67مايو 6102م ،ص .06
( )3البلوك تشين :الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة ،ص  ،0شبكات البلوك تشين الخاصة تقدم

130

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

المبحث الثالث
تطبيقات (البلوك تشين) في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول
أ َّدى االهتمام المتزايد بتكنولوجيا (بلوك تشين) منذ ظهورها إلى إصدار أجيال متعددة منها ،وظهور
تطبيقات جديدة لها ،فإذا كان الجيل األول للبلوك تشين (  )BlockChain 1.0قد اقتصر على نطاق العمالت
المشفرة وتحويلها بين األطراف المسجلين في الشبكة -فإن الجيل الثاني من هذه التقنية ()BlockChain 2.0
والذي ظهر بظهور منصة (بلوك تشين اإليثيريوم) في عام 6105م -قد م َّكن من تمثيل جميع األصول في
صورة رقميَّة ،ومن ث َّم إمكانية إجراء المعامالت والعقود الذكيَّة عليها ،وإمكانية نقلها وتحويلها من شخص
آلخر عبر منصات البلوك تشين ،بنفس الطريقة التي يت ُّم التعامل بها على العمالت المشفرة في الجيل األول،
وهذه نقطة تحوّل بالغة األهمية م َّكنت للحكومات التي تسعى إلى وسائل اإلدارة والحوكمة الذكية أن تسعى إلى
تخزين جميع األصول المالية التي تنطوي على ملكية -كالعقارات والمركبات والملكيات الفكرية واألسهم
والنقود وغيرها من األصول المملوكة -في منصات بلوك تشين خاصة ،مرفق معها كامل التفاصيل التعاقدية
الخاصة بهذه الممتلكات ،وهويات المالكين لها ،واألشخاص المخولين باقتناء ملكية ،واعتماد ذلك كنظام متبع
في تسجيل وإدارة حقوق الملكية ونقلها بين األطراف عن طريق العقود الذكية( ،)1ويت ّم إصدار هذه الرموز
الرقمية من قبل سلطة مركزية موثوق بها خاضعة لرقابة الدولة ،بحيث تكون هذه الرموز الرقمية بمثابة
"شهادة أصالة" افتراضية يصعب تزويرها مقارنة باألوراق والمستندات والمحررات التقليدية( ،)2ثم ظهرت
بعد ذلك تطبيقات الجيل الثالث من البلوك تشين ( )BlockChain 3.0وهو الجيل الذي يدعم استخدام هذه
التقنية في قطاعات الدولة المختلفة ،والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة( ،)3والذي م َّكن من استخدام
هذه التقنية في توثيق جميع السجالت والوثائق الرسمية في الدولة.

وعودًا لمفهوم إنترنت األشياء ،مقال بصحيفة العرب-لندن-السنة -41العدد -01222األحد 6102/10/04م-ص
.07
( )1ثورة المعرفة ص .20
( )2الذكاء االصطناعي والعقد الذكي والمصرفية اإلسالمية ،سيتي روحيا رحيم ،جوليانا أبو بكر ،وآخرون ورقة
علمية منشورة بمجلة العلوم االجتماعية األسيوية-المركز الكندي للعلوم والتعليم-مجلد -04عدد -6سنة 6102م-ص
.277
Artificial Intelligence, Smart Contract and Islamic Finance, Siti Rohaya Mat Rahim,
Zam Zuriyati Mohamad, Juliana Abu Bakar, and others, Asian Social Science; Vol.
14, No. 2, (2018), Published by Canadian Center of Science and Education, page 877.
( )3ينظر :أثر خصائص  Blockchainعلى تحسين التقارير المالية الرقمية-دراسة ميدانية ص ،021،027
تكنولوجيا البلوك تشين وتطبيقاتها الممكنة في قطاع األعمال ،هدى بن محمد ،ابتسام طوبال ،بحث منشور بمجلة
دراسات اقتصادية-جامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة -6مجلد -7عدد -0سنة 6161م ،ص .45 ،44
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وإزاء هذه التطورات المستمرة في تطبيقات البلوك تشين ،تسارعت العديد من الدول والحكومات إلى
االستفادة منها في تطوير كثير من وسائلها التقليدية ،فتم َّكنت حكومة هندوراس ( - )Hondurasمنذ سنوات-
من االعتماد على البلوك تشين في التعامل مع سندات ملكية األراضي والعقارات ،وكانت (جزيرة مان) هي
األخرى تختبر استخدامها في تسجيل الشركات( ،)1كما تمكنت حكومة أستونيا منذ وقت مبكر من ظهور هذه
التقنية من استخدامها في تخزين السجالت الطبية للمواطنين( ،)2وفي عام 6102م أكد البرلمان األوروبي على
أهمية تلك التقنية وضرورة االستفادة منها ووضع إطار تنظيمي لها ،وأوصى مجلس اللّوردات في بريطانيا-
منذ فترة -باستكشاف التطبيقات الممكنة لتنقية البلوك تشين في كل ما يتعلق بالصحة والمواصالت والتمويل
وأمن المعلومات ومسائل الهجرة وخالفها( ،)3وكذلك حال كثير من بلدان العالم.
أما على نطاق الدول العربية فقد أصدرت حكومة دبي في عام 6102م بيانا أكدت فيه رؤيتها ألن تكون
أول حكومة تعمل على منصات البلوك تشين من خالل مشروع يهدف إلى نقل جميع الوثائق الحكومية إلى
منصة البلوك تشين بحلول عام 6161م ( ،)4وقامت في العام نفسه بتأسيس المجلس العالمي للتعامالت الرقميَّة
بهدف بحث التطبيقات المستقبلية للبلوك تشين ،وتنظيم التعامالت عبر منصاتها المختلفة ،ونقل جميع المعامالت
الحكومية إلى تلك المنصات ،األمر الذي أدى إلى نشوء العديد من الشركات المتخصصة في دولة اإلمارات
العاملة في مجال استخدام تكنولوجيا البلوك تشين وتطويرها ،وتطوير التطبيقات المختلفة لها ،كتطبيقات العقود
الذكية ،وتداول األصول الرقمية ،وتوثيق المعامالت والسجالت وغير ذلك من التطبيقات( ،)5كما أعلنت بلدية
دبي ودائرة دبي لألراضي واألمالك عن توجهها إلى استخدام تقنية البلوك تشين في تعامالتها( ،)6ومن المتوقع
أن يتم االعتماد على تلك التقنية في مجاالت عديدة في الدولة ،منها تأشيرات الدخول واإلقامة ،والرخص
المهنية ،ودفع الفواتير ،وعمليات الملكية ،والمواصالت ،والقطاع الطبي ،والتمويل ،وقطاعات أخرى عديدة،
وقد أشارت الدراسات المبدئية المع َّدة من قبل الدولة إلى أن استخدام هذه التقنية في القطاعات المذكورة،
( )1الثورة الصناعية الرابعة ،كالوس شواب ص .60
The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab, page 23.
( )2دراسة تحليلية ألثر فاعلية استخدام تكنولوجيا سالسل الثقة  BlockChainفي البيئة المحاسبية وانعكاسها على
قطاعات األعمال المختلفة ،د .منى حسن أبو المعاطي ،بحث منشور بمجلة الفكر المحاسبي-كلية التجارة-جامعة
عين شمس-مج -60عدد -0أبريل 6102م-ص .02
( )3إطاللةٌ نحو فجر جديد تقنية البلوك تشين ،غيث بن صالح المحروقي ،مقالة بجريدة الوطن العمانية 2-مارس
6161م ،تم االطالع عليها بتاريخ 6161/2/02م – رابط المقالة:
http://alwatan.com/details/376134
( )4المرجع السابق ص .02
( )5اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين ( )Blockchainفي دول الخليج ،د .فاطمة السبيعي ص .06
( )6إثبات التعاقد عبر تقنية البلوك تشين-دراسة مقارنة ،د .أنس محمد عبد الغفار سالمة ،بحث منشور بمجلة
العلوم القانونية واالجتماعية-جامعة زيان عاشور بالجلفة-الجزائر-مج -5ع -6سنة 6161م-ص .20
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سيختصر أكثر من ( )65مليون ساعة عمل سنويًا( ،)1وفي مجال التعليم قامت الجامعة البريطانية في دبي منذ
عام  6102م باالعتماد على البلوك تشين في إصدارات الشهادات الجامعية ،بهدف التسهيل على الخريجين
وجهات العمل والمؤسسات التعليمية األخرى عملية التحقق والتدقيق الكامل لبيانات الشهادة ،عن طريق مسح
الكود الموجود بالشهادة من خالل رابط خاص ( )Digital certificateليتم ظهور كل المعلومات والبيانات
المطلوب تصديقها والمخزنة على شبكة البلوك تشين( ،)2كما لجأت دولة البحرين مؤخرا إلى سن بعض القوانين
الداعمة للعقود الذكية ونقل األصول الرقمية عبر منصات البلوك تشين ،فأصدرت في عام 6102م القانون رقم
( )54بشأن السجالت اإللكترونية القابلة للتداول ،هدفت منه إلى تأسيس إطار قانوني الستخدام البلوك تشين
في مجال العقود والمعامالت ،لتكون بذلك أول دولة في العالم تصدر مثل هذا القانون( ،)3وذلك بعد صدور
قانون األونسيترال النموذجي بشأن السجالت اإللكترونية القابلة للتحويل الصادر في عام 6107م ،وفي مصر-
أيضا -تهت ُّم المؤسسات الحكومية والمالية بهذه التقنية الناشئة التي كانت محور مناقشات منتدى شباب العالم
الذي عقد في مصر في نسخته الثالثة في عام 6102م ،والتي تعتزم الحكومة المصرية على تنفيذها في
التعامالت ابتدا ًء من العام 6161م.
وأما في المملكة العربية السعودية فقد جاءت فيها مشاريع (رؤية السعودية  )6101محملةً بحزمة من
اإلصالحات التي تركز على على هذه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة واالستفادة منها في بناء اقتصاد
المستقبل ،ومن أهمها تقنيات الذكاء االصطناعي والبلوك تشين( ،)4وخطَّطت لالستفادة منها في مجاالت متعددة؛
كتسجيل وأرشفة سالسل الشحن والتوريد ،وحفظ كلمات المرور ،وإصدار رخص القيادة ،وشهادات الزواج
وإدارة األمالك واألصول ،وتوثيق المعامالت االقتصادية ،وأرشفة السجالت األكاديمية والشهادات الدراسية
الخاصة بالطالب ،لضمان عدم إجراء أي تعديل عليها أو تزوير فيها( ،)5وقد قامت في ضوء ذلك عدي ٌد من
الجهات الحكومية في المملكة باتخاذ خطوات جادة لتبني تقنية البلوك تشين في تعامالتها ،ففي مجال التعليم
قامت بعض المؤسسات التعليمية مثل جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بإصدار شهادات رقمية تعتمد
على تكنولوجيا البلوك تشين( ،)6كما عقدت شركة وادي طيبة -وهي شركة تابعة لجامعة طيبة -شراكات مع
شركات تكنولوجية متخصصة بهدف االعتماد على تكنولوجيا (البلوك تشين) في إصدار وتوثيق ومصادقة
الشهادات األكاديمية الرقمية ( )Digital Education Certificateللتحقق من المعامالت و الشهادات

( )1إطاللةٌ نحو فجر جديد تقنية البلوك تشين  ،غيث بن صالح المحروقي ،مقالة بجريدة الوطن العمانية (مرجع
سابق).
( )2اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين ( )Blockchainفي دول الخليج ،د .فاطمة السبيعي ص .00 ،06
( )3المرجع السابق ص .06
( )4السعودية واقتصاديات المستقبل-خطوات جادة لتحقيق الريادة ص .6
( )5المرجع السابق ص  06وما بعدها.
( )6السعودية واقتصاديات المستقبل-خطوات جادة لتحقيق الريادة ص .04
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األكاديمية ومنع تزويرها ،وسهولة مشاركتها مع الجهات المختلفة ( ،) 1وعلى مستوى المعامالت المالية
واالقتصادية ،فقد كانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من أوائل البنوك المركزية التي بادرت بتجربة
استخدام تقنية سلسلة الكتل في الحواالت المالية ،حيث انضمت منذ عام 6102م إلى شبكة البلوك تشين
( )Ripple Netالستخدام تقنيات البلوك تشين في تنفيذ عمليات التحويل الخارجية بين المصارف( ،)2وتماشيا
مع هذه الرؤية قام بنك الراجحي بتنفيذ أول حوالة مصرفية باستخدام البلوك تشين من مقره الرئيسي في
الرياض مع أحد فروعه باألردن( ،)3كما اعتمدت مؤسسة النقد (ساما) (البنك المركزي السعودي) مؤخ ًرا على
تقنية ) (BlockChainفي الحواالت المالية مع البنوك المحلية وضخ السيولة النقدية إليها( ،)4وفي مجال
التجارة الدولية وقطاع التوريد والشحن كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي استخدمت
تكنولوجيا البلوك تشين في هذا القطاع ،وكانت الجمارك السعودية من أوائل الجمارك في المنطقة التي طبقت
نظام البلوك تشين في عملها الجمركي ،وفي مجال الشحن والتفريغ أطلقت بالفعل -في  06من مايو 6102م-
ً
وصوال إلى ميناء روتردام،
أول شحنة باعتماد تقنية (البلوك تشين) من ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام،
لتوثيق كامل مراحل إجراءات الشحن ،وإتاحة االطالع على تلك المراحل لجميع المعنيين ،دون تدخل من أي
طرف خارجي ،األمر الذي يسهم في تعزيز التعاون الدولي ،وتأمين سالمة حركة التبادل التجاري ،وضمان
موثوقية سالسل اإلمداد العالمية( ،)5وفي شهر مارس الماضي (عام 6161م) عقدت أكاديمية مسك بمؤسسة
األمير محمد بن سلمان بالتعاون مع تقنية المعلومات في (أرامكو) ومؤسسة النقد العربي السعودي -نقاشا حول
تقنية البلوك تشين ومدى االستفادة منها في إدارة األعمال التجارية ودعم االتفاقيات وتدقيق الوثائق( ،)6ونحن
نأمل أن تزيد حكوماتنا من تعزيز االستفادة من هذه التقنية في مجال التوثيقات وحفظ السجالت وتخزين البيانات
وترميز الملكيات العقارية واألصول المالية بما يسهل التعامل عليها والتحقق من صحتها ومصادقتها،
( )1مقالة بعنوان :في السعودية…اتفاقية جديدة لتوثيق الشهادات األكاديمية عبر تكنولوجيا البلوكشين ،منشورة
على موقع وادي طيبة-بتاريخ  64يناير 6161م ،تم االطالع عليها بتاريخ 6161/01/0م.
( )2السعودية واقتصاديات المستقبل-خطوات جادة لتحقيق الريادة ص .04
( )3اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين ( )Blockchainفي دول الخليج ص .00
( )4ينظر :مقالة بعنوان :مؤسسة النقد تستخدم تقنية سلسلة الكتل ) (Blockchainفي الحواالت المالية مع البنوك
المحلية ،منشورة على الموقع الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 6161/2/2م.
( )5مقال بعنوان :المملكة أول دولة تستخدم «البلوك تشين» في التجارة العالمية ،فهد الطالل-جريدة االقتصادية-
السعودية-األربعاء  02سبتمبر 6102م ،تم االطالع عليه بتاريخ 6161/01/0م على الموقع:
https://www.aleqt.com/2019/09/18/article_1678171.html
( )6مقالة بعنوان :مسك تبحث تقنية البلوك تشين في إدارة األعمال ،جريدة الوطن أون الين-االثنين  02مارس
6161م ،تم االطالع عليها بتاريخ 6161 /01/0م على الرابط التالي:
https://www.alwatan.com.sa/article/1040012
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ويجعلها بمأمن عن التالعب والتزوير ،بما يتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية التي تحث على االستفادة من
كل ما هو جديد فيما يحقق لها مقاصدها الشرعية ،ومعلوم أن حفظ األموال وما يتعلق بها من حقوق ،وصيانة
األنساب وما تستلزمه من إجراءات توثيقية من أهم المقاصد الشرعية.

الخاتمـة:
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وبعد.
ففي ختام تلك الدراسة نؤكد على بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها ،وهي:
أوال :قضية التوثيق من القضايا المهمة التي أولتها الشريعة اإلسالمية عنايتها؛ نظ ًرا لما يترتب عليها من
حفظ الحقوق وحمايتها من الجحود واإلنكار والتزوير والنسيان.
ثانيا :اهت َّم فقهاء المسلمين عبر األزمنة المختلفة بعلم التوثيق أو علم الشروط والسجالت ،فرتبوا أحكامه
وضبطوا أصوله ومسائله ،بما يحقق الغاية من هذا العلم على أكمل وجه.
ثالثا :اهتمت الدول والحكومات والوالة والسالطين عبر التاريخ اإلسالمي بأمر التوثيق الع ْدلي وحفظ
الوثائق والسجالت ،حتى جعلوها واليةً دينيةً وخطةً حكومية ،يعين فيها أهل الكفاءة من الفقهاء والعلماء
الضابطين العالمين بأحكام التوثيق وشروطه وضوابطه ،حتى يقوموا بهذه الوالية على أكمل وجه.
رابعا :بذلت المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول جهودًا ضخمة بهدف االرتقاء بالتوثيق الع ْدلي،
وحماية المستندات والمحررات الرسمية ،ومكافحة جرائم التزوير الواقعة عليها.
خامسا :على الرغم من الجهود المبذولة في حماية الوثائق والسجالت والمستندات والرسمية من التالعب
والتز وير ،إال أن كثيرا من جرائم التزوير ما زالت موجودة حتى اآلن ،والسبب في ذلك هو نظام التوثيق
التقليدي المعتمد على الورق واألختام وغيرها من الوسائل التقليدية.
سادسا :مما يسهل عملية الفساد والتزوير والتالعب بالوثائق والسجالت ،هو نظام حفظ وأرشفة هذه
السجالت الذي لم يزل حتى اآلن يعتمد على المركزية ،بمعنى أن جهةً واحدةً أو أشخاصًا معيَّنين هم من
يمتلكون وحدهم ح ّ
ق الوصول إلى تلك الوثائق والسجالت ،ألنها ال توجد نسخ منها عند غيرهم ،األمر الذي
يسهل للمتالعبين إجراء أية تعديالت أو تغييرات على هذه الوثائق والسجالت.
سابعا  :هذه المركزية في األرشفة والحفظ ،واالعتماد على الوسائل التقليدية في التوثيق-تدفعنا بشدة إلى
ضرورة االعتماد على التقنيات الحديثة في التوثيق ،وأهم هذه التقنيات-دون شك-تقنية بلوك تشين أو سالسل
الكتل.
ثامنا :ضرورة التفرقة بين العمالت المشفرة غير المدعومة دوليًّا ،وبين تكنولوجيا بلوك تشين التي من
خاللها يتم التعامل ببعض هذه العمالت.
تاسعا  :أثبتت تكنولوجيا بلوك تشين كفاءتها على المستوى التقني في حفظ البيانات وتخزين السجالت
وحماية المعامالت من التزوير والتالعب؛ نظ ًرا لما تتمتع به من خصائص تقنية تعتمد على حفظ السجالت
بصورة ال مركزية مو َّزعة وبكتل متسلسلة وفق مباديء تشفيرية معينة ،يصعب معها التزوير أو التالعب.
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عاشرا :أولت المملكة العربية السعودية-وبعض البلدان العربية كدولة اإلمارات العربية المتحدة-اهتمامها
منذ سنوات بهذه التقنية الناشئة ،وقررت االستفادة منها في قطاعات ومجاالت مختلفة.
ً
طويال أمام الحكومات من أجل التوظيف األمثل لهذه
وفي الختام .فإننا نؤكد على أنه ما زال الطريق
التكنولوجيا ،واستخدامها في قطاعات حيوية في البالد ،والتي من بينها قطاع الملكية وتسجيل العقارات،
وقطاعات األحوال المدنية المختصة بإصدار وثائق الهويات الوطنية واإلقامات وجوازات السفر وشهادات
الميالد ووثائق الزواج ...وغيرها ،وقطاعات الشهر العقاري ومكاتب العدل المختصة بتسجيل العقود
والمعامالت ،ومؤسسات التعليم الجامعية المختصة بإصدار الشهادات األكاديمية ...وغير ذلك من القطاعات
التي ال تخلو طبيعة أعمالها عن وجود وثائق وسجالت رسمية ،إذ ال غنى لجميع تلك القطاعات عن االعتماد
عاجال أو ً
ً
آجال؛ باعتبارها الثورة التكنولوجية التي ستفرض نفسها على جميع القطاعات
على تلك التقنية إن
في السنوات القليلة القادمة ،وإال سنتأخر كثي ًرا عن ركب التطور ومسايرة التقدم.
شكر:
نتوجه في ختام تلك الدراسة بالشكر والتقدير إلى عمادة البحث العلمي بجامعة حائل بالمملكة العربية
السعودية على دعمها لهذه الدراسة تحت رقم (.)Rg-191187

المراجع:
-

القرآن الكريم.

 أبجد العلوم ،صديق بن حسن القنوجي (ت0017هـ) ،ط .دار ابن حزم-الطبعة األولى 0460هـ 6116م. اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين ( )Blockchainفي دول الخليج ،د .فاطمة السبيعي-مركز البحرينللدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة-يوليو 6102م.
 إثبات التعاقد عبر تقنية البلوك تشين-دراسة مقارنة ،د .أنس محمد عبد الغفار سالمة ،بحث منشور بمجلةالعلوم القانونية واالجتماعية-جامعة زيان عاشور بالجلفة-الجزائر-مج -5ع -6سنة 6161م.
 أثر خصائص  Blockchainعلى تحسين التقارير المالية الرقمية-دراسة ميدانية ،-د .سيد عبد الفتاح سيد،مجلة الدراسات التجارية المعاصرة-كلية التجارة-جامعة كفر الشيخ-العدد الثامن-ديسمبر 6102م.
 األحكام السلطانية والواليات الدينية ،اإلمام الماوردي (ت 451هـ) ،ط .دار الحديث-القاهرة-د.ت. أحكام القرآن ،إلكيا الهراسي (ت 514هـ) ،تحقيق :موسى محمد علي ،ط .دار الكتب العلمية-بيروت-الطبعةالثانية 0415هـ.
 أحكام القرآن ،أبو بكر الجصاص (ت 071هـ) ،تحقيق :محمد صادق قمحاوي ،ط .دار إحياء التراثالعربي-بيروت-سنة 0415هـ.
 استشراف مستقبل المعرفة ،تقرير أعدته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالشراكة مع المكتب اإلقليميللدول العربية /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،طبعة الغرير للطباعة والنشر-دبي.-
 -استكشاف تقنية البلوكشين وتطبيقاتها في المالية اإلسالمية ،زاهرة بني عامر ،آالء تحسين ،ورقة علمية
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منشورة في مارس 6102م.
 اإلطار الشرعي والقانوني للتوثيق العدلي والقيود الواردة عليه ،سعيد بونوار ،مجلة المناهج القانونية-المغرب-عدد -4،0سنة 6110م.
 األم ،لإلمام الشافعي (ت 614هـ) ،ط .دار المعرفة-بيروت-سنة 0401هـ 0221م. أهمية دور التوثيق العدلي واآلثار المترتبة عليه في المنازعات القضائية ،عبد المجيد محمد عبد القادر،المجلة القضائية-وزارة العدل-عدد -6نوفمبر 6106م.
 بدائع السلك في طبائع الملك ،ابن األزرق (ت 222هـ) ،تحقيق :د .علي سامي النشار ،ط .وزارة اإلعالم-العراق-الطبعة األولى-د.ت.
 البلوك تشين والمعامالت الرقمية الصحية ،د .ضاري عادل الحويل ،مقال بجريدة القبس-الكويت-السنة-42العدد -02100الجمعة  02يناير 6102م.
 البلوك تشين :الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة ،إيهاب خليفة-مركز المستقبل لألبحاثوالدراسات المتقدمة-أبو ظبي-العدد  61-0مارس 6102م.
 تاريخ ابن خلدون المسمى :ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأناألكبر ،البن خلدون (ت 212هـ) ،تحقيق :خليل شحادة ،ط .دار الفكر-بيروت-الطبعة الثانية 0412هـ
 0222م.
 تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،اإلمام الذهبي (ت 742هـ) ،تحقيق :عمر عبد السالم التدمري،ط .دار الكتاب العربي-بيروت-الطبعة الثانية 0400هـ 0220م.
 تاريخ علماء األندلس ،ابن الفرضي (ت 410هـ) ،تحقيق :السيد عزت العطار ،ط .مكتبة الخانجي-القاهرة-الطبعة الثانية 0412هـ 0222م.
 تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،ابن فرحون (ت 722هـ) ،ط .مكتبة الكليات األزهرية-القاهرة-الطبعة األولى 0412هـ 0222م.
 تداعيات العملة االفتراضية على األمن القومي ،إعداد مجموعة من الباحثين التابعين لمؤسسة األبحاثوالتطوير (راند)  :RANDجوشوا بارون ،وآخرون ،نشر مؤسسة - RANDالواليات المتحدة
األمريكية-كاليفورنيا-نشر سنة 6105م.
 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ،القاضي عياض (ت544هـ) ،تحقيق :محمدسالم هاشم ،ط .دار الكتب العلمية-بيروت-الطبعة األولى 0402هـ 0222م.
 تكنولوجيا البلوك تشين وتطبيقاتها الممكنة في قطاع األعمال ،هدى بن محمد ،ابتسام طوبال ،بحث منشوربمجلة دراسات اقتصادية-جامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة -6مجلد -7عدد -0سنة 6161م.
 التوثيق العدلي بين الطموحات واإلكراهات ،أحمد بومكوتي ،ورقة علمية مقدمة لمؤتمر :توثيق التصرفاتالعقارية-مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-جامعة
القاضي عياض-مراكش-فبراير سنة 6115م.
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 ثورة المعرفة ،طالل أبو غزالة ،الطبعة األولى 6102م-عمان-األردن. جامع البيان في تأويل القرآن ،ابن جرير الطبري (ت 001هـ) ،تحقيق :أحمد شاكر ،ط .مؤسسة الرسالة-بيروت-الطبعة األولى 0461هـ 6111م.
 جرائم التزوير ،د .يوسف غضبان خير الدين ،مجلة األمن والحياة-جامعة نايف العربية للعلوم األمنية-مج-62عدد -014أكتوبر 6117م.-
 جريمة تزوير المحرر الرسمي ،د .باسم رمزي دياب-مجلة األمن والحياة-جامعة نايف العربية للعلوماألمنية-مجلد -62عدد -041سبتمبر 6101م.
 دراسة تحليلية ألثر فاعلية استخدام تكنولوجيا سالسل الثقة  BlockChainفي البيئة المحاسبية وانعكاسهاعلى قطاعات األعمال المختلفة ،د .منى حسن أبو المعاطي ،بحث منشور بمجلة الفكر المحاسبي-كلية
التجارة-جامعة عين شمس-مجلد -60عدد -0أبريل 6102م.
 دور المحررات الرسمية في إثبات الملكية ،أحمد عبد هللا البركاتي ،بحث منشور بمجلة العلوم االقتصاديةواإلدارية والقانونية-المركز القومي للبحوث-غزة-مجلد -6عدد -0يناير 6102م.
 السعودية واقتصاديات المستقبل-خطوة جادة لتحقيق الريادة ،تقرير صادر عن مركز سمت للدراسات-وحدة دراسات رؤية -6101االثنين  67مايو 6102م.
 السنن الكبرى ،اإلمام البيهقي (ت 452هـ) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،ط .دار الكتب العلمية-بيروت-الطبعة الثالثة 0464هـ.
 السنن ،ألبي داود (ت 675هـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط .المكتبة العصرية-صيدا-د.ت. السير الكبير ،محمد بن الحسن الشيباني (ت 022هـ) ،تحقيق :محمد حسن إسماعيل ،ط .دار الكتب العلمية-بيروت-الطبعة األولى 0407هـ 0227م.
 شروط الموثق وأحكام المحررات التي يصدرها في الئحة الموثقين وأعمالهم-دراسة مقارنة باألنظمةالعدلية السعودية ،د .أحمد بن عبد العزيز بن شبيب-الجمعية العلمية القضائية السعودية-العدد العاشر-ربيع
اآلخر 0402هـ.
 صحيح مسلم ،اإلمام مسلم بن الحجاج (ت 620هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،ط .دار إحياء التراثالعربي-بيروت-د.ت.
 صحيح البخاري ،اإلمام البخاري (ت 652هـ) ،تحقيق :مصطفى البغا ،ط .دار ابن كثير-بيروت-الطبعةالثالثة 0417هـ.
 طبقات الشافعية الكبرى ،تاج الدين السبكي (ت 770هـ) ،تحقيق :د .محمود الطناحي ،د .عبد الفتاح الحلو،ط .هجر للطباعة والنشر-الطبعة الثانية 0400هـ.
 طرق اإلثبات الشرعية ،الشيخ أحمد بك إبراهيم ،المستشار واصل عالء الدين أحمد إبراهيم ،الطبعةالرابعة-نشر وتوزيع المكتبة األزهرية للتراث-القاهرة.-
 -العمالت االفتراضية المشفرة ،ماهيتها ،خصائصها ،تكييفاتها الفقهية ،د .أحمد سعد البرعي ،بحث منشور
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بمجلة دار اإلفتاء المصرية-العدد -02أكتوبر سنة 6102م.
 الفتاوي الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ،جماعة من علماء الهند ،ط .دار الفكر-بيروت-0400هـ 0220م.
 الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ،محمد بن الحسن الحجوي (ت 0072هـ) ،ط .دار الكتب العلمية-بيروت-الطبعة األولى 0402هـ 0225م.
 كتاب األفعال ،ابن القطاع (ت 505هـ) ،ط .عالم الكتب ،الطبعة األولى 0410هـ 0220م. الالمركزية المستقبلية :حدود االستفادة من تطبيقات البلوك تشين ،حلقة نقاشية من سلسلة نقاش المستقبل-مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة-أبو ظبي 65-أبريل 6102م.
 الئحة الموثقين وأعمالهم في المملكة العربية السعودية ،الصادرة بقرار وزير العدل رقم ( )0067وتاريخ0441/0/00هـ.
 المبسوط ،إلمام السرخسي (ت 421هـ) ،ط .دار المعرفة-بيروت0404-هـ 0220م. المحلى باآلثار ،ابن حزم (ت 452هـ) ،ط .دار الفكر-بيروت-د.ت. المسؤولية الجنائية للموثق والعدل عن تزوير المحررات ،د .نور الدين العمراني-مجلة األمالك-ع -0سنة6112م.
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد الفيومي (ت 771هـ) ،ط .المكتبة العلمية-بيروت-د.ت.
 المغني شرح مختصر الخرقي ،ابن قدامة (ت 261هـ) ،ط .مكتبة القاهرة-سنة 0022هـ 0222م. المقدمات الممهدات ،ألبي الوليد ابن رشد (ت 561هـ) ،تحقيق :محمد حجي ،ط .دار الغرب اإلسالمي-بيروت-الطبعة األولى 0412هـ 0222م.
 المنهاج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الالئق بآداب الموثق وأحكام الوثائق ،ألبي العباس الونشريسي (ت204هـ) ،ط .دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث-دبي-الطبعة األولى 0462هـ 6115م.
 مؤسسة النقد تستخدم تقنية سلسلة الكتل ) (BLOCKCHAINفي الحواالت المالية مع البنوك المحلية،مقالة منشورة على الموقع الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 6161/2/2م.
 نظام التوثيق" الصادر في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (م )024/وتاريخ0440/00/02هـ.
 النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )00 /بتاريخ 0405/6/02هـ. نظام القضاء والتشريع في المملكة العربية السعودية ،علي محمد سالم ،مجلة مصر المعاصرة-الجمعيةالمصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع-مج -51عدد -622أكتوبر 0252م.
 نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )0/وتاريخ 0405/0/66هـ. نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية. -نظام حكم األمويين ورسومهم في األندلس ،سالم بن عبد هللا الخلف ،ط .عمادة البحث العلمي بالجامعة
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اإلسالمية-المملكة العربية السعودية-الطبعة األولى 0464هـ 6110م.
المقاالت:
 إطاللةٌ نحو فجر جديد تقنية البلوك تشين ،غيث بن صالح المحروقي ،مقالة بجريدة الوطن العمانية2-مارس

6161م،

تم

االطالع

عليها

بتاريخ

6161/2/02م

–

رابط

المقالة:

http://alwatan.com/details/376134
 تقنية الـ «بلوك شين»  ..خطوة جديدة في التحول الرقمي في السعودية ،أحمد بايوني ،مقال بجريدةاالقتصادية السعودية-الثالثاء  01يوليو 6102م ،تم االطالع عليه بتاريخ 6161/5/0م على الرابط:
https://www.aleqt.com/2018/07/10/article_1417386.html
 شبكات البلوك تشين الخاصة تقدم وعودًا لمفهوم إنترنت األشياء ،مقال بصحيفة العرب-لندن-السنة -41العدد -01222األحد 6102/10/04م.
 في السعودية… اتفاقية جديدة لتوثيق الشهادات األكاديمية عبر تكنولوجيا البلوكشين ،مقالة منشورة علىموقع وادي طيبة-بتاريخ  64يناير 6161م ،تم االطالع عليها بتاريخ 6161/01/0م.
 مسك تبحث تقنية البلوك تشين في إدارة األعمال ،جريدة الوطن أون الين-االثنين  02مارس 6161م ،تماالطالع

عليها

بتاريخ

/01/0

6161م

على

الرابط

التالي:

https://www.alwatan.com.sa/article/1040012
 المملكة أول دولة تستخدم «البلوك تشين» في التجارة العالمية ،فهد الطالل-جريدة االقتصادية-السعودية-األربعاء  02سبتمبر 6102م ،تم االطالع عليه بتاريخ 6161/01/0م على الموقع:
https://www.aleqt.com/2019/09/18/article_1678171.html
المراجع األجنبية:
- Artificial Intelligence, Smart Contract and Islamic Finance, Siti Rohaya Mat
Rahim, Zam Zuriyati Mohamad, Juliana Abu Bakar, and others, Asian Social
Science; Vol. 14, No. 2, (2018),Published by Canadian Center of Science and
Education.
 الذكاء االصطناعي والعقد الذكي والمصرفية اإلسالمية ،سيتي روحيا رحيم ،جوليانا أبو بكر ،وآخرونورقة علمية منشورة بمجلة العلوم االجتماعية األسيوية-المركز الكندي للعلوم والتعليم-مجلد -04عدد -6
سنة 6102م.
- BlockChain Technology - Beyond Bitcoin , Michael Crosby, Nachiappan,
Pradhan Pattanayak, Sanjeev Verma, Vignesh Kalyanaraman, Sutardja Center
for Entrepreneurship and Technology, Berkeley University of California,
October 16, 2015.
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 تكنولوجيا البلوك تشين-ما وراء البيتكوين ،-تقرير فني نشره مركز سوتاردا للتكنولوجيا وريادة األعمال-التابع لجامعة بركلي بكاليفورنيا-الواليات المتحدة األمريكية-تأليف :مايكل كروسبي ،وآخرون ،نشر 02
أكتوبر 6105م.
- Introduction to Bitcoin Mining, David R. Sterry, 2012.
 مقدمة إلى تعدين البيتكوين ،ديفيد ستيري ،نشر سنة 6106م.- Mastering Bitcoin, Andreas M. Antonopoulos, Printed in the United States of
America, Published by O’Reilly Media, 2010.
 إتقان البيتكوين ،ألندرياس أنتونوبولس ،ط .سنة 6101م-الواليات المتحدة األمريكية.-- The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab, World Economic Forum,
2016.
 الثورة الصناعية الرابعة ،كالوس شواب ،المنتدى االقتصادي العالمي سنة 6102م.Virtual Currency schemes, European Central Bank, 2012.

-

 -خطط العملة االفتراضية ،تقرير صادر عن البنك المركزي األوروبي ،سنة 6106م.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021د /أحمد سعد علي البرعي ،د /خالد محمد حمدي ،د /محمود عبد
الجواد علي ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي(CC BY NC) .
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اإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية
(دراسة نيدانية إلدارة النعليم بمحاةية بيشة)
Administrative creativity through organizational culture
)(A field study for the Education Department in Bishah Governorate
الباحث /عبد هللا سعيد سليم الحارثي ،2أ.د .رياض إبراهيم حريز

0

جامعة بيشة ،كلية األعمال ،ادارة االعمال ،وزارة التعليم العالي ،المملكة العربية السعودية

1,2

Email: abometab05333@gmail.com
إشراف :د .رياض ابراهيم حريز

الملخص:
هدفت هذه الدراسة التعمق في معرفة واقع تحقيقق اببقداا ابدارم مقال قلل الةقافقة التة يميقة بدارة التعلقيم
بمحاف ة بيشة ،ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المةهج الوصفي ،واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات.
وقد توصلت الدراسة إلى ننائج هانه وننها :أن إدارة التعلقيم بمحاف قة بيشقة ت بقق اببقداا ابدارم بدرجقة
عاليققةمال ققلل الةقافققة التة يميققة بشققكف فاعققف فققان الحاجققة تت لققد تققدريد ابدارات العليققا عل ق اسققتيعا
التكةولوجيا وتقةيات االتصال المت ورة ،وزيقادة مقةا الحقواف المعةويقة والماديقة للمبقدعيال ،والمحاف قة علق
الجققو السققااد والةقافققة التة يميققة الجيققدة مققال قبققف ابدارة  ،والعمققف عل ق تكريسققها وتع ي هققا لديمومققة الع ققا
األفضف ،وتشجيع العمف الجماعي وت وير عملية صةع القرار ابدارم بمقا يشقجع اببقداا ابدارم لقد إدارة
التعليم  ،وقد للصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها :ضرورة دعم وتشقجيع ابدارة العليقا لكفكقار الجديقدة
التققي تقققدم مققال قبققف العققامليال ،زيققادة االهتمققام بقققوة المكافقق،ت ،وتقققديم المكافقق،ت بأنواعهققا للعققامليال المبققدعيال
والمتمي يال مال أجف تشجيعهم عل توليد أفكار جديدة وتةفيذ التغيير المةاسد الذم يؤدم إلق حقف المشقكلت،
بابضافة إل زيادة االهتمام بتوفير أبعاد الةقافة التة يمية لد العامليال بها لما لها مال أثقر فقي تحقيقق اببقداا
ابدارم.
الكلمات المفناحية :اببداا ابدارم ،الةقافة التة يمية ،إدارة التعليم بمحاف ة بيشة.
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Administrative creativity through organizational culture
(A field study for the Education Department in Bishah Governorate)

Abstract:
This study aimed to know the reality of achieving administrative creativity
through the organizational culture of the Education Department in Bisha
Governorate. To achieve this goal, the researcher used the descriptive approach,
and used the questionnaire as a tool to collect data.
The study reached important results, including: that the education department
in Bisha governorate applies administrative creativity and organizational culture to
a high degree, and in order to effectively apply administrative creativity through
organizational culture, the need requires training senior management to absorb
advanced technology and communication technologies, and increasing granting
moral and material incentives to creators, Maintaining the prevailing atmosphere
and good organizational culture by the administration, and working to devote and
reinforce it to perpetuate better giving, encourage teamwork and develop the
administrative decision-making process in a way that encourages administrative
creativity at the Education Department, and has The study concluded with several
recommendations, the most important of which are: the need to support and
encourage higher management of new ideas presented by employees, increase
interest in the strength of rewards, and provide rewards of all kinds to creative and
distinguished workers in order to encourage them to generate new ideas and
implement the appropriate change that leads to problem solving, in addition to
increasing Interest in providing the dimensions of organizational culture among its
employees because of its impact on achieving administrative creativity.
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administrative

creativity,

organizational

culture,

education

administration, Bisha Governorate.
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المادنة:
عةدما يتحدث األفراد عال الةقافة التة يمية ،فانهم يعةون بصفة عامة ن ام القيم والمعتقدات والعقادات والتقاليقد
وال قوس والرموز الساادة بيال أعضا المة مة ،وهذا يخص المة مة بعيةهقا ويختلقع عقال القة م السقاادة فقي
المة مات األ ر  ،ومال ثم تعمف عل إيجاد قالد وشكف ممي يتكرر باستمرار بما يؤثر عل سقلو األفقراد
وصراعاتهم دا ف التة يم .
وتعتبر الةقافة التة يمية عةصرا مهما فقي التقأثير علق السقلو التة يمقي ،وتختلقع الة قرة للةقافقة التة يميقة،
حيث يتعامف معها البعض باعتبارها عامل مستقل .والة ر للقيم بأنها تةتققف بواسق ة العقامليال إلق التة يمقات
كأحقد نقواتج التة قيم المتمةلققة بقالقيم ،واللغقة المشققتركة ،والرمقوز وال ققوس المختلفقة التققي تت قور مقع مققرور
الوقت .وتؤكد هذه الة رة عل أهمية ابجماا واالتفاق عل مفهقوم الةقافقة التة يميقة وج اياتهقا المختلفقة مقال
قبف المديريال والعامليال .فالةقافة التة يمية عةصر أساس موجود جةبا إل جةقد مقع مكونقات التة قيم األ قر
مققال األفققراد واألهققداف والتكةولوجيققا والهياكققف التة يميققة .ووفقققا لهققذه الة ققرة فققان مققال الققلزم إدارة الةقافققة
التة يمية بشكف يحقق األهداف التي تسع إليها التة يمات ( الد محمود ع ي .)50 ،2012 ،
ومع د ول األلفية الةالةة بدأت األسس لةجاح إدارة مة مات األعمال تتحول إل "المي ة التةافسية" التي
تعتمد بالدرجة األول عل قدرة المة مة والعامليال فيهقا علق التميق واالبتكقار واببقداا والتجديقد ،ممقا يحقتم
ضرورة قيام إدارة هذه المة مات بت وير مفاهيمها وأسقاليبها ابداريقة لتهيةقة ال قروف أمقام العققول البشقرية
لكي تبدا وتجقدد بشقكف مسقتمر ،مقال قلل تقوفير مةقاي تة يمقي ملاقم ،وبيةقة تفاعليقة تسقاهم فقي ربق ونققف
المعققارف والخبققرات التراكميققة المكتسققبة ،ممققا يسققاعد عل ق تةميققة اببققداا وت ققوير وتةميققة المة مققة ككيققان
تفاعلي.
ومجاالت اببداا متعددة و تتراوح هذه المجاالت اببداعية بيال حف المشكلت باستخدام أساليد معروفة جيدا
في مجال التخصص ،وبيال إد ال تحسيةات طفيفة لة قام موجقود  ،إلق إد قال تحسقيةات جوهريقة تقؤدم إلق
حلققول لققبعض المتةاقضققات ،إل ق اكتشققاف علمققي نققادر أو ابتكققار ن ققام جديققد يختلققع عققال األن مققة السققابقة.
(درويش .)2006،
وقققد أصققبا اببققداا ابدارم م لب قا ً أساسققيا ً أليققة مة مققة مققال المة مققات ابداريققة بمققا فيهققا ق ققاا التعلققيم
بمحاف ة بيشة ،ويجمع علما ابدارة عل أن المة مات المعاصرة تعيش ظروفا متغيقرة ومعققدة ،ممقا يجعقف
حاجتها إل اببداا حاجة ملحة ،إذ يتعيال عل المديريال الذيال يتولون إدارة المة مات ابداريقة المعاصقرة أن
يحرصوا عل تةمية وت وير قدرات العامليال للمساهمة في حف المشكلت ،والمشقاركة فقي اتخقاذ الققرارات ،
وتوليد األفكار الجديدة والعمف بروح الفريق الواحد المتمي والجاد وصوالً لإلبداا في العمف وزيادة ابنتاج .
وقد أ قذ موضقوا اببقداا ابدارم والمعوققات التقي تحقول دون تحقيققم اهتمقام كةيقر مقال كتقا ابدارة
والباحةيال،
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الذيال أوصوا في دراساتهم بمواصلة البحوث والدراسات الميدانية في موضقوا اببقداا ابدارم فقي مختلقع
المة مات ابدارية وبكافة أنواعها ،وبصفة اصة في ظف ال روف ومستجدات العولمة والت ور االقتصادم
والةقافي والتقةي  ،والذم يت لد أن يكون اببداا ابدارم مت وراً ومتجدداً باستمرار(السيوطي.)2008 ،

أولا :نشكلة البحث:
تتمةف مشكلة البحث في حاجة المؤسسات التربوية إل وجود القااد ابدارم المبدا وكذلك توافر األجوا ابيجابية التي تسودها
الةقافة التة يمية في هذه المؤسسقات فضقلً عمقا تشقكلم هقذه المتغيقرات للبحقث مقال أهميقة لتحسقيال األدا وسقير العمقف ابدارم
والتربوم وتحقيق األهداف (الةاصر عل حاكم ،2018 ،ص .)144
حيث ت

ر األلفية الجديدة بالعديد مال التغيرات والتحديات الكةيرة التي تواجم المؤسسة التربوية والتي بدورها تحتقاج إلق قااقد

مبدا يست يع أن يواجم هذه التحديات بةجقاح ويتوصقف إلق حلقول ومقترحقات مبتكقرة إزااهقا ،وتعقد الةقافقة التة يميقة ال قاهرة
األكةر تأثيراً عل سلو القادة والعامليال عل حد سوا في المة مات عل مختلع أنواعها فهقي تعقد العامقف المقؤثر والمسقاعد
عل تحقيق الكةير مال المهارات واألعمال التي تحقق أهداف المة مات.
ولقد ح

موضوا الةقافة التة يمية للمؤسسات في اآلونة األ يرة باهتمام كبير عل اعتبار أن الةقافة التة يمية مال المحقددات

الرايسية لةجاح المة مات،؛ لتركي ها عل القيم والمفاهيم التي تدفع اعضقااها إلق االلتق ام والعمقف الجقاد واالبتكقار والتحقديث
والمشاركة والعمف عل جودة وتحقيق الخدمة وتحقيق مي ة تةافسية(ابو بكر ،2004 ،ص .)129
ومال هةا وجد عل المة مات التي ترغد الوصول إل مستويات مرتفعقة مقال اببقداا ابدارم أن تبقذل جهقوداً ملحوظقة
لتوفير الةقافة التة يمية الملامة والمشجعة لإلبداا لكي تساعد علق اسقتغلل الققدرات اببداعيقة لقد العقامليال ألن غيقا مةقف
هذه الةقافة الداعمة لإلبداا يةعكس سلبا ً عل التفكير اببداعي لد هؤال العامليال (محمد ماهر أحمد ،2012 ،ص .)273
لذلك تةحصقر مشقكلة البحقث فقي الكشقع عقال جوانقد الةقافقة التة يميقة لقد إدارات التعلقيم بمحاف قة بيشقة ودورهقا المحقورم
والرايسي في تحقيق اببداا ابدارم بأعمالها بشكف اص ،وانعكاس ذلك عل مجمف مخرجات الق قاا التعليمقي بشقكف عقام،
والمعيقات التي تعترضهم بهذا الشأن ،وذلك لتع ي االيجابيات وعلج السلبيات بهدف المساعدة عل قيام المؤسسات التعليميقة
بمهامها بابداا إدارم لدعم العملية التعليمية ونجاحها عل أكمف وجم.
لذلك يمكال بلورة مشكلة البحث بالسؤال الرايس التالي:
كيع يمكال تحقيق اببداا ابدارم مال لل الةقافة التة يمية بدارة التعليم بمحاف ة بيشة ؟
ويتفرا عال السؤال الرايس األسةلة الفرعية التالية-:
س /1ما هي البحوث والدراسات السابقة المتعلقة باببداا ابدارم مال لل الةقافة التة يمية؟
س /2ما هو مستو اببداا ابدارم والةقافة التة يمية الساادة في المؤسسات التعليمية بادارة التعليم بمحاف ة بيشة؟
س /3ما هي إجرا ات الدراسة الميدانية ونتااجها ؟
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ثانيا ا :أهداف البحث:
إن الهدف الرايس مال هذه الدراسة هو معرفة مد تحقيق اببقداا ابدارم مقال قلل الةقافقة التة يميقة بدارة التعلقيم بمحاف قة
بيشة ،أما األهداف الفرعية فهي كما يلي:
 -1التعرف عل البحوث والدراسات السابقة المتعلقة باببداا ابدارم مال لل الةقافة التة يمية.
كف مال الةقافة التة يميةواببداا ابدارم للعامليال بالمؤسسات التعليمية.
 -2توضيا أهمية ٍ
-3التعرف عل مستو اببداا ابدارم الةقافة التة يمية الساادة في المؤسسات التعليمية بادارة بيشة.
 -4التعرف عل إجرا ات الدراسة الميدانية ونتااجها

ثالقا ا :أهمية البحث:
تتجل أهمية البحث الحالي في محاولة التعقرف علق الةقافقة التة يميقة ودورهقا فقي تحقيقق اببقداا ابدارم بدارة التعلقيم
بمحاف ة بيشة ،فضل عال األهمية األكاديمية حيث يوفر ابطار المرجعي للباحةيال في هذا الموضوا.

رابعا ا :حدود البحث :
الحققد الموضققوعي :يقتصققر البحققث علق موضققوا تحقيققق اببققداا ابدارم مققال ققلل الةقافققة التة يميققة بدارة التعلققيم بمحاف ققة
بيشة.
الحد البشرم:العامليال بادارة التعليم بمحاف ة بيشة.
الحد المكاني :إدارة التعليم بمحاف ة بيشة.

لانسا ا :ننهج البحث:
لتحقيققق أهققداف البحققث اسققتخدم الباحققث المققةهج الوصققفي مققال ققلل وصققع ال ققاهرة وابجابققة عققال التسققا الت وتحليققف
البيانققات المجمعققة وتفسققيرها للوصققول إلق اسققتةتاجات تسققهم بتحديققد واقققع تحقيققق اببققداا ابدارم مققال ققلل الةقافققة التة يميققة
بدارة التعليم بمحاف ة بيشة.

سادسا ا :نصطلحات البحث:
القااةة الننييميةOrganizational culture :
هي االفتراضات والقيم األساسية التي ت ورها جماعة معيةة مال اجف التكيع والتعامف مع المؤثرات الخارجيقة والدا ليقة
والتي يتم االتفاق عليها مال أجف إدرا األشيا والتفكير بها ب ريقة معيةة تخدم األهداف الرسمية (القريوتي.)172 ،2009 ،
والةقافة التة يمية :تعرف بأنها إطار معرفي مكون مال االتجاهقات والققيم ومعقايير السقلو والتوقعقات التقي يتقاسقمها العقاملون
في المة مة (جريةبرج وبارون 2010 ،م  ،ص.) 627
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وتعرف القااةة الننييمية ةي البحث الحالي إجرائيا ا بأنها :مجموعقة الققيم والمعتققدات واألعقراف والتوقعقات التقي يقدركها
جميع العامليال بمدارس محاف ة بيشة التعليمية التي يؤمال بها األفراد ،وهذه القيم تؤثر بدورها في الجواند ابنسقانية الملموسقة
مال المة مة وفي سلو األفراد ،مما يؤدم إل تحقيق اببداا ابدارم.
اإلبداع اإلدار administration creativity :
هو قدرة المقديريال والعقامليال علق اسقتخدام أسقاليد التفكيقر الحديةقة والققدرات العقليقة والذهةيقة البتكقار طقرق وأسقاليد
جديدة للعمف لم تكال معروفة مال قبف وتكون أكةر كفا ة وفعالية في رفع كفا ة المؤسسات التعليمية وتجويقدها باسقتمرار (محمقد
ماهر أحمد  ،2012 ،ص .)279
واببداا ابدارم هو :القدرة عل إيجاد ممارسقات سقلوكية تعبقر عقال األدا ابدارم الجيقد والمبقدا ،وتهيةقة جقو مقال الةققة
والتعاون وتقديم األفكار اببداعية ودعمها وتبةيها (عل حاكم الةاصر ،2018 ،ص .)147
ويعرررف اإلبررداع اإلدار ةرري البحررث الحررالي إجرائي را ا بأنهررا :أمققا اببققداا ابدارم هققو مجموعققة ابجققرا ات والعمليققات
والسققلوكيات التققي تققؤدم إل ق تحسققيال المةققاي العققام فققي المة مققة وتفعيققف األدا اببققداعي مققال ققلل تحفي ق العققامليال عل ق حققف
المشكلت واتخاذ القرارات بأسلو أكةر إبداعا ً وب ريقة غير مألوفة في التفكير ".
الخلاصة.
تقم عققرإل ابطققار العققام للبحققث وتضققمال مقدمققة ومشققكلة البحقث وأهدافققم وأهميتققم ،وكققذلك توضققيا حققدود البحققث ومققةهج
البحث ومص لحات البحث.
الفصل األو
(البحوث والدراسات الساباة المنعلاة باإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية).
تمهيد:



المبحث األو  :عرإل البحوث والدراسات السابقة.



المبحث القاني :التعقيد عل البحوث والدراسات السابقة.

الخلاصة.
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الفصل األو
البحوث والدراسات الساباة المنعلاة باإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية.
تمهيد.
يتضمال هذا الفصف مجموعة مال البحوث والدراسات السابقة ذات العلققة بموضقوا البحقث الحقالي؛ وذلقك
للستفادة مال هذه الدراسات ،وإظهار أوجم االتفاق واال تلف فيما بيةها وبيال البحث الحالي ،وقد تم توزيعهقا
لمحوريال هما :عرإل البحوث والدراسات السابقة؛ ثم التعليق عليها مال حيث التشابم واال تلف ،واالسقتفادة
مةها.

المبحث األو  :عرض البحوث والدراسات الساباة.
يتم عرإل البحوث والدراسات السابقة وفق ترتيد زمةي مال االحدث لكقدم:

سةة الدراسة موضوا الدراسة

العيةة ومكان الدراسة

دراسققققققققققققققققة الةقافقققققققققققققققة التة يميقققققققققققققققة عمقققققدا الكليققققققات ومعققققققاونيهم

الةتااج

توصقققققققققققلت الدراسقققققققققققة

(الةاصقققققققققققر وعلقتهققققققققققققا باببققققققققققققداا في جامعة بغداد.

إلقققق وجققققود علقققققة إيجابيققققة

عققل حققاكم ،ابدارم.

طرديقققققققققققة بقققققققققققيال الةقافقققققققققققة

)2018

التة يميقققققققققققققققة واببقققققققققققققققداا
ابدارم فقققققققققققققي الكليقققققققققققققات
عيةة البحث.

دراسققققققققققققققققة
(ديققققققققققققققققد،
والبهلققققققققول،
)2017

الةقافققققققة التة يميققققققة كأحققققققد
المت لبقققات الرايسقققة لةجقققاح
إدارة المعرفة.

عيةققققققققققققة مققققققققققققال العققققققققققققامليال

توصلت

الدراسة

إل

بالكليققققققققققات فققققققققققي جامعققققققققققة وجود علقة معةوية بيال
تشريال

الةقافة التة يمية ،وممارسات
إدارةالمعرفة

في

جامعة

تشريال ،وبالتالي وجود دور
للةقافة التة يمية في نجاح
ممارسات إدارة المعرفة في
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جامعة تشريال  .و لص
البحث إل

مجموعة مال

التوصيات والمقترحات مال
شأنم اأن تسهم بشكف إيجابي
بدور الةقافة التة يمية في
نجاح

ممارسات

إدارة

المعرفة.

دراسققققققققققققققققة تحديد
(

التة يمية

2013(Re

المعرفة.

تأثير

الةقافة عيةقققة مقققال ) (123بيقققر فقققي وأظهرت نتااج الدراسة وجود

عل

تأثير معةوم للةقافة التة يمية

إدارة مجال صةاعة السيارات

عل عملية إدارة المعرفة.

zvani, et
al.,

دراسة (سعد دور اسقققققققققققققققققققققققققتراتيجيات العققققامليال فققققي معمققققف سققققمةت

توصقققققققققققلت الدارسقققققققققققة

مجيقققققد عبقققققد اببققققققققققداا ابدارم فققققققققققي الكوفة.

الققققققققققققققق جملقققققققققققققققة مقققققققققققققققال

علققققققققققققققققي  ،األدا الوظيفي.

االسققققققققتةتاجات كققققققققان مققققققققال

)2013

اهمهققققققققققا ان ادارة المعمققققققققققف
ال تقققققققققققققققققدعم او تشقققققققققققققققققجع
اببققققققداا وال تتبةققققققاه بشققققققكف
جقققققققققدم .وهقققققققققي ايضقققققققققا ال
تهققققققققققتم بانشققققققققققا وحققققققققققدات
البحقققققققققققققققققث والت قققققققققققققققققوير
لتحسققققققققيال األدا الققققققققوظيفي.
و رجقققققققت الدارسقققققققة بعقققققققدد
مقققققال التوصقققققيات كقققققان مقققققال
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اهمهققققققققا ضققققققققرورة توجققققققققم
ادارة معمقققققققققققققققف سقققققققققققققققمةت
الكوفققققققققققققة نحققققققققققققو دعققققققققققققم
وتشققققققققققققققققققجيع التةققققققققققققققققققافس
اببققققققققققداعي بققققققققققيال فققققققققققرق
العمف دا ف المعمف.

در

مكونات الةقافة التة يمية العقققققامليال فقققققي ق قققققاا حقققققرس

توصقققققققققققلت الدراسقققققققققققة

اسقققققققققققققققققققققققة وعلقتها بدوافع التعلم الحدود بالخفجي.

إلقققققققق وجققققققققود علقققققققققة ذات

(الم يقققققققرم الذاتي.

داللققققققققققة إحصققققققققققااية بققققققققققيال

محمققققققققققققققققققد

مكونققققققققققققققققققققات الةقافققققققققققققققققققققة

غالقققققققققققققققد،

التة يميقققققققققققققققققة السقققققققققققققققققاادة

)2013

ودوافقققققققققع القققققققققتعلم القققققققققذاتي
لققققققققققد العققققققققققامليال حيققققققققققث
بلغقققققققققققت قيمقققققققققققة معامقققققققققققف
ارتبقققققققققققققققققققاط بيرسقققققققققققققققققققون
( ، )0.363وبدرجقققققققققققققققققققققققققم
متوس ة.

در دور الةقافقققققققققة التة يميقققققققققة دراسققققققققققة ت بيقيققققققققققم علقققققققققق

توصلت الدراسة إل

وجود

اسقققققققققققققققققققققققة فقققققققققي تفعيقققققققققف ت بيقققققققققق العققققققققققققققامليال وابداريققققققققققققققيال علقة ذات داللة إحصااية بيال
العققققققققققققاج ( ابدارة االلكترونية.

بقققققققوزارة التربيقققققققة والتعلقققققققيم عةاصر الةقافة التة يمية (

2011م)

العقققققالي ف محاف قققققات غققققق ة القيم التة يمية ،المعتقدات
.
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التة يمية ،التوقعات التة يمية
) وبيال تفعيف ت بيق ابدارة
االلكترونية في وزارة التربية
والتعليم ف محاف ات غ ة ،
وهي علقة طرديم.

در دور الةقافقققققققققة التة يميقققققققققة جميقققققققع العققققققققامليال بمصققققققققانع توصققققلت الدراسققققة إلقققق
اسقققققققققققققققققققققققة عل الفاعلية .

المواد األولية في تركيا.

أن

الةقافقققة التة يميقققة مقققال قققلل

(Bulent

أبعادهقا الةمانيقة المتمةلقة فققي (

Aydin;A

المشقققاركة ،التعقققاون ،القققتعلم،

dnan

االهتمققققام بققققالعمل  ،التوجقققققم

Ceylan,2

االسققتراتيجي ،ن ققام المكافقق،ت

)009

والحقققققواف  ،ن قققققام الرقابققققققة،
التكامققققف) تققققؤثر فققققي فاعليققققة
المة مققة بأبعادهققا المتمةلققة فققي
( الرضقققا القققوظيفي ،االلتققق ام
التة يمققي ،الققوال التة يمققي ،
التوجم لل بااال ،األدا المقالي
والةمققققققو ) ودرجققققققة التققققققأثير
بمستو متوس  ،كما بيةت أن
أهققم عةاصقققر تحقيققق الفاعليقققة
التة يمية كانت تحقيقق الرضقا
الققققوظيفي وااللتقققق ام والققققوال
التة يمققي واالهتمققام بال بقققااال
في جميع المراحف .

در أثقققققققر الةقافقققققققة التة يميقققققققة دراسققققققققققة ت بيقيققققققققققة علقققققققققق
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اسقققققققققققققققققققققققة في اببداا ابدارم.
(ال عبقققققققققققي

العقققققققققامليال فقققققققققي شقققققققققركات القققق مجموعققققة مققققال الةتققققااج
مقققققال أهمهقققققا :وجقققققود علققققققة

األدوية األردنية.

حسققال عل ق ،

معةويققققققة بقققققققيال الخصقققققققااص

)2009

الديمغرافيقققققققققققققة والةقافقققققققققققققة
التة يميققققققققققققققققة باسققققققققققققققققتةةا
الجقققققققققةس والعمقققققققققر .كمقققققققققا
تبقققققققيال بقققققققان هةقققققققا تقققققققأثير
معةويقققققققا لكقققققققف مقققققققال ابعقققققققاد
الةقافققققققققققققققققققة التة يميققققققققققققققققققة
والخصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققااص
الديمغرافيقققققققققة فقققققققققي ققققققققققدرة
العامليال عل اببداا.

در

"اببداا ابدارم و علقتم دراسة ت بيقية عل

اسققققة (حققققاتم باألدا الوظيفي.

العامليال

باألجه ة األمةية".

علقققي حسقققال

توصلت الدراسة إل  :أن
اببداا ابدارم يؤدم إل
تحسيال األدا  ،مال

لل ما

توفره المة مة مال مةاي سليم

رضققققققققققققققققا،

و مةاسد ،يةمي الروح

)2009

اببداعية لد

العامليال في

المة مات ،وإيجاد وسااف و
طرق الستغلل المواهد و
القدرات الخلقة للعامليال.

دراسققققققققققققققققة الةقافقققققة التة يميقققققة لمقققققدير مققققققال وجهققققققة ن ققققققر مققققققديرم

توصقققققققققققلت الدراسقققققققققققة

(الليةقققققققققققققي ،المدرسققققققة ودورهققققققا فققققققي مققققققدارس التعلققققققيم االبتققققققدااي إلققققققق أن درجقققققققة ممارسقققققققة
)2008

اببداا ابدارم.

بالعاصقققققققمة المقدسقققققققة–

الةقافقققققققققة المسقققققققققاندة كقققققققققان

السعودية.

بدرجققققققة كبيققققققرة جققققققدا مققققققال
وجهققققققققققة ن ققققققققققر مققققققققققديرم
المقققققققققققققققدارس االبتداايقققققققققققققققة
بالعاصققققققققققمة المقدسققققققققققة ،أن
درجقققققققة ممارسقققققققة عةصقققققققر
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األصقققققققققالة مقققققققققال عةاصقققققققققر
اببقققققققققققققداا ابدارم كقققققققققققققان
بدرجققققققة كبيققققققرة جققققققدا مققققققال
وجهققققققققققة ن ققققققققققر مققققققققققديرم
المقققققققققققققققدارس االبتداايقققققققققققققققة
بالعاصققققققققققمة المقدسققققققققققة ،أن
الةقافقققققققة اببداعيقققققققة وثقافقققققققة
الققققدور وثقافققققة المهمققققة هققققي
الةقافقققققققات التة يميقققققققة التقققققققي
تفسر اببداا ابدارم.

( )74مديراً في ابدارة بيةت نتااج الدراسة أن إدارات

دراسققققققققققققققققة واقع اببداا ابدارم.

عل

(السققققيوطي،

العليا

)2008

العاملة في الضفة الغربية.

إدارات

المصارف المصارف العاملة في الضفة
الغربية

ت بق

عةاصر

وجواند

اببداا

ابدارم

وبدرجة عالية ،كما بيةت
نتااج

الدراسة

إن

أهم

المعوقات التي تحد مال اببداا
ابدارم لد

إدارات هذه

المصارف كان بضغوطات
العمف ونقص الحواف المقدمة
للمبدعيال بشكف عام ،ولت بيق
اببداا ابدارم بشكف فاعف
فان الحاجة تت لد تدريد
ابدارات العليا عل استيعا
التكةولوجيا وتقةيات االتصال

153

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

المت ورة،
الحواف

وزيادة

مةا

المعةوية والمادية
وتشجيع

للمبدعيال،

العمف

الجماعي وت وير عملية صةع
القرار ابدارم بما يشجع
اببداا ابدارم لد

إدارات

هذه المصارف.

در

فهقققققم العلققققققة بقققققيال تقانقققققة عل

العامليال

اسققققققققققققققققققة ( المعلومقققات واالبققققداا فققققي التصةيعية
Dewett,2

بالمةش،ت توصلت الدراسقة الق اسقتةتاج
بأن االبقداا عامقف مهقم لةجقاح
المة مققققققات وتلعققققققد تقانققققققة

المة مات.

المعلومقققققات دورا مهمقققققا فقققققي

.) 007

لق االبداا.

اببداا

ارج المختبر :عيةة مال ف( )187مديراً تةفيذيا ً توصققققققلت الدراسققققققة إلقققققق ان

اسققققققققققققققققققة ( اببداا

الشركات اببققداا االسققتراتيجي ال يكمققال

در

Marion

كبديف"

االستراتيجي مال

عدد

االوربية.

مال

فقققققي انتقققققاج مةتجقققققات جديقققققدة

&

فحسد وانمقا فقي لقق اسقواق

Marie,20

جديقققققدة مقققققال قققققلل طرااقققققق

.)06

التوزيققع أو التجهيققق الجديقققدة،
اذ تبقققققيال عقققققال طريقققققق هقققققذه
الدراسة ان طرااق التوزيع أو
التجهي  ،لها تقأثير ايجقابي فقي
أدا اببققداا االسققتراتيجي ،ان
لققق القيمققة لل بققون لهققا تققأثير
ايجقققابي ايضقققا ً ودور مركققق م
في اببداا االستراتيجي ،واما
الت ققور التكةولققوجي فلققيس لققم
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اثققققققر كبيققققققر علقققققق اببققققققداا
االسققققققتراتيجي ،اذ يمكققققققال ان
تكقققققققققون الشقققققققققركات غيقققققققققر
المت قققورة تكةولوجيقققا ً مبدعقققة
استراتيجياً ،وال يمارس نشاطا ً
مرك يققققققا ً فققققققي أدا اببققققققداا
االسقققققققتراتيجي ،وانمقققققققا دوره
يكققققققون مسققققققاعداً .واوصققققققت
الدراسقققققققة بوجقققققققو لجقققققققو
مة مات األعمقال الق اببقداا
االستراتيجي عال طريق تغيير
قواعققد المةافسققة فققي الصققةاعة
بشققققكف جققققذرم لتقققققديم قيمققققة
مةيرة لل بون.

در
اسققققققة

)

"واقع اببداا ومعوقاتم "

لد

مديرات المدارس بمديةة

الرياإل".

وتوصققققققققققلت الدراسققققققققققة
إلققققققققق أن واققققققققققع اببقققققققققداا

العسققققققققققاف،

ابدارم لقققققققققققد مقققققققققققديرات

)2004

المققققققققققققققققققدارس بمديةققققققققققققققققققة
الريققققققققققاإل بشققققققققققكف عققققققققققام
متوسققققققق  ،حيقققققققث تبقققققققيال أن
أربعققققققققققة مققققققققققال عةاصققققققققققر
اببقققققققققققداا ابدارم تتقققققققققققوفر
لققققققققققد بعققققققققققض مققققققققققديرات
المقققققققققدارس وهقققققققققي علققققققققق
التقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققوالي:
)المرونقققققققققققققققققققققققققققققققققة،التحليف
والققققققققققققققققرب  ،ال لقققققققققققققققققة،
االحتفقققققققاظ باالتجقققققققاه) .فقققققققي
حققققققققيال أن بقيققققققققة العةاصققققققققر
األ ققققققققققر وهققققققققققي علقققققققققق
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التقققققققققققققوالي) :األصققققققققققققققالة،
قبققققققققققققققققققول المخققققققققققققققققققاطرة،
الحساسققققققية للمشققققققكلت
)التتقققققققوفر إال فقققققققي الةقققققققادر.
وإن مققققققققال أهققققققققم معوقققققققققات
اببققققققققققققققققققققققققققققققققققققداا ابدارم
التة يميقققققة التقققققي تحقققققد مقققققال
ققققققققدرة مقققققققديرات المقققققققدارس
علققققققققققق

اببقققققققققققداا ابدارم

هي(:ضققققققققققققغوط العمقققققققققققققف-
تكقققققاليع اببقققققداا

-عقققققدم

كفايققققققققققة الحققققققققققواف -عققققققققققدم
موضققققققوعية معققققققايير تقققققققويم
األدا

–

غيقققققا دعقققققم

القيققادة – مقاومققة التغييققر
–غيا جو الحرية).

المبحث القاني :النعليق على الدراسات الساباة:
لقد تةوعت الدراسات التي تةاولها البحث مةها ما تةاول الةقافة التة يمية وعلقتها باببداا ابدارم مةف دراسة
(الةاصر عل حاكم ،)2018 ،ودراسة(ال عبي حسقال علق  ،)2009 ،ودراسقة (الليةقي ،)2008 ،ومةهقا مقال
تةققاول الةقافققة التة يميققة مةققف دراسققة (ديققد ،والبهلققول ،)2017 ،ودراسققة (محمققد غالققد الم يققرم،)2013 ،
ودراسقة دراسقة( 2013(Rezvani, et al.,ودراسقة ) (Bulent Aydin;Adnan Ceylan,2009ومةهقا
مققال تةققاول اببققداا ابدارم مةققف دراسققة (سققعد محمققد عل ق  ،)2013 ،ودراسققة (حققاتم علققي حسققال)2009 ،
ودراسة (العساف ،)2004 ،ودراسة (  )Dewett,2007ودراسة ( .(Marion & Marie,2006
وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التعرف علق المفقاهيم الة ريقة للةقافقة التة يميقة واببقداا
ابدارم ،وا تلع الدراسة الحالية عال الدراسات السابقة في األهداف ،وحدود الدراسة المكانية والموضقوعية
ومةهج وعيةة الدراسة.
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استفاد البحث الحقالي مقال البحقوث والدراسقات السقابقة فقي صقياغة مشقكلة البحقث ،ومعرفقة مقد أهميقة هقذه
المشكلة ،وفي تعريع أدبيات البحث ومصادره ،وسيستفيد مةها في بةا االستبانة – إن شا هللا -وفي استخدام
االساليد ابحصااية المةاسبة لتحليف نتااجها.
الخلاصة.
تققم عققرإل البحققوث والدراسققات السققابقة وفققق ترتيققد زمةققي مققال االحققدث لكقققدم وقققد تةوعققت الدراسققات
السابقة ،مةها ما تةاول الةقافة التة يمية وعلقتها باببداا ابدارم ،ومةها مقال تةقاول الةقافقة التة يميقة ،ومةهقا
مقال تةققاول اببقداا ابدارم ،وتققم التعليقق علق الدراسققات السقابقة مققال حيقث أوجققم االتفقاق ،أوجققم اال ققتلف،
وأوجم االستفادة مال الدراسات السابقة.

الفصل القاني
(اإلطار النير المنعلق باإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية).
تمهيد.
المبحث األو  :القااةة الننييمية.
المبحث القاني :اإلبداع اإلدار .
المبحث القالث :علاقة القااةة الننييمية باإلبداع اإلدار .
الخلاصة.

الفصل القاني
اإلطار النير المنعلق باإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية.
تمهيد.
سيتةاول الفصف ابطقار الة قرم للدراسقة مقال قلل ثلثقة مباحقث رايسقية حيقث يتةقاول المبحقث األول
الةقافة التة يمية ،ويتةاول المبحث الةاني اببداا ابدارم ،بيةما يتةاول المبحث الةالث علقة الةقافقة التة يميقة
باببداا ابدارم.
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المبحث األو  :القااةة الننييمية:
تعتبر الةقافة التة يمية مال الخصااص الممي ة للمة مة وليس لكفراد ،وتشقير ثقافقة المة مقة إلق ذلقك الهيكقف
المعمق ،الذم يكتسد أصولم مال القيم والمعتققدات واالفتراضقات التقي يحملهقا األفقراد دا قف المة مقة .فقالقيم
المشققتركة تعتبققر أساس قا ً لقيققام المة مققة بوظاافهققا ،لكونهققا هققي الت قي تحققافع عل ق المة مققة كوحققدة متراب ققة،
وتع يهقا هويتهقا التقي تمي هقا عقال غيرهقا مقال المة مقات األ قر .

( Y. Chuang, R. Church,

)and j. Zikic, 2004, 26-34
كما يذكر ) (Park et al, 2004عل أن ثقافة المة مة "تقاسقم االفتراضقات األساسقية التقي تعلمتهقا المة مقة
أثةققا تعاملهققا مققع البيةققة وحققف المشققكلت للتكيققع الخققارجي والتكامققف الققدا لي" .ويتعلققق التكيققع الخققارجي
بامكانيققة المة مققة االسققتجابة للتغيققرات البيةيققة وابيفققا بمت لباتهققا ،أمققا التكامققف الققدا لي فيشققير إل ق تحقيققق
االنسجام والتوافق بقيال مختلقع األفقراد والجماعقات ذات التخصصقات والمسقتويات المختلفقة دا قف المة مقة،
وبهذا تعتبر الةقافة التة يمية وسيلة لضب العامليال الجقدد وتعلقيمهم علق كيفيقة حقف مشقكلتهم ( H. Park,
 .)V. Ribiere, and W. Schulte, 2004, 106-117فيمققا يققر

) (Wilson,2001بققان الةقافققة

التة يمية تشير إل "تقاسم القيم والمعتقدات واالفتراضات والممارسات العملية والتقي تشقكف دلقيلً التجاهقات
األفراد والسلو دا ف المة مة" (.) A. Wilson,2001, 353-367
تت ور الةقافة التة يمية وت هر للوجود بشكف مختلع في المة مات المختلفة ،وال يمكقال ألحقد الققول بقان احقد
هذه الةقافات هو األفضف مال األنواا األ ر  ،وذلك الن لكف ثقافة سماتها التي تمي ها عال الةقافات األ ر ،
ويعةي ذلك عدم وجود ثقافة مةالية ولكال يمكال القول بان هةا ثقافة جيدة ،كما يعةي عقدم وجقود وصقفة عامقة
بدارة الةقافة ألم مة مة رغم وجود مدا ف محقددة .وتشقير إدارة الةقافقة إلق تع يق ثقافقة المة مقة أو تغييقر
الةقافة ا لمةتهي مفعولها ،ويستةتج مال ذلك أن إدارة الةقافة عبارة عال مسألة تحليف وتشخيص يقتم متابعتهقا مقال
قبف المديريال عال طريق سلسلة مال التد لت المةاسبة ،ويتم ت وير الةقافة التة يمية بمرور الوققت وعقادة مقا
تكون جذورها عميقة ،كمقا توصقع بصقعوبة تغييرهقا ،وعةقدما يكقون هةقا ضقعع فقي المة مقة أو أن دعقم
الةقافة يكون ضعيفا ً يمةف ذلك فرصة بمكانية تغييرها ،إذ ليس مال السهف تغيير اتجاهات األفراد ومقا يحملقوه
مال أفكار لفترات طويلة ،ولهذا فان للةقافة التة يمية تاريخها وهيكلها وقدرتها علق البققا دون تغييقر ألطقول
وقت رغم مجي وذها العامليال .) M. Grigoruta,2006, 747-752
ويعتقد) (Riad, 2007بأنم ليس مال السهف تعديف الةقافة وان فعاليتهقا القويقة تبقدو عةقدما يكقون هةقا نوعقان
مستقلن مال الةقافة في تماس مغلق مع بعضهما ،ويحصف ذلك في حالقة انقدماج مة متقان مقع بعضقهما ( S.
) .Riad, 2007, 26-43وهقذا يعكقس ابجمقاا العقام بالةسقبة للبقاحةيال بخصقوص الةقافقة التة يميقة ،والقذيال
يتفققون علق أن مفهقوم الةقافقة التة يميقة يتصقع بقالغة والفعاليقة والتعقيقد ( E. Ogbonna, and L.
.)Harris, 2007, 388-408
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 -1نفهوم القااةة الننييمية:
تعددت التعريفات التي تةاولت مفهوم الةقافة التة يمية مما يعكس بدرجقة كبيقره مقد اتسقاا هقذا المفهقوم
وتةوا داللتم وتعقيده في نفس الوقت ،فقد أشار المرسي إل وجود ( )162تعريفقا ً للةقافقة التة يميقة (المرسقي
2006 ،م  ،ص، )13وأشار  )2002( Sharmaإل وجود أكةر مال ( )250تعريفا ً لةقافة المة مقة (القوقفي
2009 ،م  ،ص.)12
وعرف (الةاصر عل حاكم )148 ،2018 ،الةقافة التة يمية بأنها مجموعة مال الققيم ،والعقادات ،والمعقايير،
والمعتقدات ،التي تحكم ال ريقة التي يفكر بها أعضا المؤسسة.
عرف ادجار شايال الةقافة التة يمية "بأنها نمق مقال االفتراضقات األساسقية المشقتركة تعلمتقم مجموعقة أثةقا
حلها لمشاكلها الخاصة بالتأقلم الخارجي والتكامف الدا لي  ،ونجا إل حد كاف ألن يجعلم صالحا ً الن يجرم
تعليمققم لكعضققا الجققدد عل ق أنققم ال ريقققة الصققحيحة للفهققم وابدرا والتفكيققر والشققعور فيمققا يتعلققق بتلققك
المشكلت " ( شايال 2004 ،م  ،ص. )31
وعرّفهقا )" Gupta& Govindarajan(2000بأنّهقا بيةقة اجتماعيّقة تحق ّر التوقّعقات الرسقميّة وغيقر
الرسميّة لكفراد ،وتعرف أنواا الةاس الذيال سيلامون المة ّمة  ،وتشق ّكف حريّقات األفقراد للقيقام بأعمقال دون
الحصققول علق موافقققة مسققبقة كمققا أنّهققا تققؤثّر فققي كيفيّققة تفاعققف الةققاس معققا آل ققريال دا ققف المة ّمققة و ارجهققا
"(المدَان وموس 2010،م  ،ص. )111
كما تعرف بأنها إطار معرفي مكون مال االتجاهات والقيم ومعايير السلو والتوقعات التي يتقاسمها العقاملون
في المة مة  ،وتتأصف أم ثقافقة علق مجموعقة مقال الخصقااص األساسقية التقي يةمةهقا العقاملون فقي المة مقة
(جريةبرج وبارون  ، 2010 ،ص. ) 627
وتعرف بأنها :مجموعة مال الخصااص و القيم و اال لق و الةواحي المادية و التقةية التي
تصع مة مة ما و تمي ها عال غيرها مال المة مات (ي غش محمد.)2007 ،
وتعرف القااةة الننييمية إجرائيا ا بأنها :مجموعة مال القيم والقواعد والسلوكيات والذهةيات التي توجم جهود
االفراد بنجاز اهداف مشتركة ،و هي تمي ها عال باقي المة مات.
 -2أهمية القااةة الننييمية:
تنحدد أهمية القااةة الننييمية ةيما يلي :
 -1الةقافة التة يمية القاعدة القوية والةابتقة التقي تققع عليهقا المة مقات لمواجهقة التغيقرات المتسقارعة المحليقة
والعالمية في ظف االنفتاح والت ور التكةولوجي ،واندماج المة مات.
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 -2الةقافة التة يمية تعمف كمعادلة تةصهر فيها الشخصية اآلنية لكفراد بأهداف المة مة العليا ،وبحيث تشقكف
القيم المشتركة معادلة تفاعف هذا االنصهار ،وبحيث يصبا تحقيق الفرد لذاتقم بمقا تحقققم المة مقة مقال أهقداف
ضمال مة ومة القيم الساادة في المجتمع.
 -3الةقافة التة يمية ابطار الذم يساهم فقي بةقا وت قور المة مقة وارتقااهقا ومواكبقة التغيقرات والت قورات،
وفي المقابف هي األساس في انحسار المة مة وتراجعها إذا ما كانت هذه الةقافة سلبية.
 -4الةقافة التة يمية هي األساس لةجقاح عمليقات التحقول والت قور والعمقف بقالجودة الشقاملة التقي تسقع إليهقا
المة مقات .إذ بققا ت مع ققم عمليققات التحقول والت ققور التققي قامققت بهققا المة مقات ققلل مرحلققة مققال المراحققف
بالفشف السريع ،كون إدارات المة مات لم تدر وتحدد ثقافتها التة يمية القاامة ،وأيضقا ً لقم تعمقف علق إيجقاد
ثقافتها التة يمية الخاصة بها أو العمف عل ت ويرها في سياق عمليات التحول التي قامت بها.
(سلو.)38-37 ،2011 ،
 -3عناصر القااةة الننييمية
أوالً :القيم التة يميقة :الققيم عبقارة عقال اتفاققات مشقتركة بقيال أعضقا التة قيم االجتمقاعي الواحقد حقول مقا هقو
مرغو أو غير مرغو  ،جيد أو غير جيد  ،مهم أو غير مهم  ...الخ.
أما القيم التة يمية فهي تمةف القيم في مكان أو بيةة العمقف ،بحيقث تعمقف هقذه الققيم علق توجيقم سقلو العقامليال
ضمال ال روف التة يمية المختلفة .ومال هذه القيم المساواة بقيال العقامليال ،واالهتمقام بقادارة الوققت ،واالهتمقام
باألدا واحترام اآل ريال  ...الخ .
ثانياً :المعتققدات التة يميقة :وهقي عبقارة عقال أفكقار مشقتركة حقول طبيعقة العمقف والحيقاة االجتماعيقة فقي بيةقة
العمف ،وكيفية انجاز العمف والمهام التة يمية .ومال هذه المعتقدات أهمية المشاركة في عملية صةع الققرارات،
والمساهمة في العمف الجماعي واثر ذلك في تحقيق األهداف التة يمية.
ثالةاً :األعراف التة يمية :وهقي عبقارة عقال معقايير يلتق م بهقا العقاملون فقي المة مقة علق اعتبقار أنهقا معقايير
مفيققدة للمة مققة بعققدم تعيققيال األ واالبققال فققي نفققس المة مققة .ويفتققرإل أن تكققون هققذه األعققراف غيققر مكتوبققة
وواجبة ابتباا.
رابعاً :التوقعات التة يمية :تتمةف التوقعات التة يمية بالتعاقد السيكولوجي غير المكتو والذم يعةي مجموعقة
مال التوقعات يحددها أو يتوقعها الفقرد أو المة مقة كقف مةهقا مقال اآل قر قلل فتقرة عمقف الفقرد فقي المة مقة .
مةققال ذلققك توقعققات الر سققا مققال المر وسققيال ،والمر وسققيال مققال الر سققا  ،وال ق مل مققال ال ق مل اآل ققريال
والمتمةلققة بالتقققدير واالحتققرام المتبققادل ،وتققوفير بيةققة تة يميققة ومةققاي تة يمققي يسققاعد ويققدعم احتياجققات الفققرد
العامف الةفسية واالقتصادية (العميان.)312-313 ،2004 ،
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 -4أنواع القااةة الننييمية:
للةقافققة التة يميققة العديققد مققال األنققواا تختلققع مققال مكققان إلق ا ققر حسققد التقسققيم الققذم يققتم اسققتخدامم ،كمققا أن
أنواعها تختلع مال مة مة إل أ ر ومال ق اا إل ا ر ومال أبرز أنواعها ما يلي:
-1الةقافة البيروقراطيقة ( )Bureaucratic Cultureفقي مةقف هقذه الةقافقة التة يميقة تتحقدد المسقؤوليات
والسل ات فالعمف يكون مة ما ً والوحقدات يقتم بيةهقا تةسقيق ،ومسلسقف السقل ة بشقكف هرمقي وتققوم علق
التحكم وااللت ام.
-2الةقافة اببداعيقة ( )Innovative Cultureوتتميق بتقوفير بيةقة للعمقف تسقاعد علق اببقداا ويتصقع
أفرادها بحد المخاطرة في اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات.
-3الةقافة المساندة ( )Suppoative Cultureتتمي بيةقة العمقف بالصقداقة والمسقاعدة فيمقا بقيال العقامليال
فيسققود جققو األسققرة المتعاونققة ،وتققوفر المة مققة الةقققة والمسققاواة والتعققاون ويكققون التركيق علق الجانققد
ابنساني في هذه البيةة.
-4ثقافة العمليات ( )Process Cultureويكون االهتمام محصوراً في طريقة إنجاز العمف وليس الةتااج
التي تتحقق ،فيةتشر الحذر والحي ة بيال األفقراد والقذيال يعملقون علق حمايقة أنفسقهم .والفقرد الةقاجا هقو
الذم يكون أكةر دقة وتة يما ً والذم يهتم بالتفاصيف في عملم.
-5ثقافة المهمة ( )Task Cultureوهذه الةقافة ترك عل تحقيق األهداف وإنجاز العمقف وتهقتم بالةتقااج
وتحاول استخدام الموارد ب رق مةالية مال أجف تحقيق أفضف الةتااج بأقف التكاليع.
-6ثقافة الدور ( )Role Cultureوترك عل نوا التخصص القوظيفي وبالتقالي األدوار الوصقفية أكةقر
مال الفرد .وتهتم بالقواعقد واألن مقة،

كمقا أنهقا تقوفر األمقال القوظيفي واالسقتمرارية وثبقات األدا (ال

حسال.)5 :2001 ،
 -5ابعاد القااةة الننييمية:
لقد ذكر كةير مال الكتا أبعاد الةقافة التة يمية ؛ و يمكال تلخيصها كما يلي:
 - 1المبادرة الفردية :درجة الحرية والمسؤولية واالستقللية لد األفراد.
 -0النسانح نع المخاطرة :إل أم مد يتم تشجيع العامليال ليكونوا جسوريال و مبدعيال ويسعون
للمخاطرة.
 -3النوجيه :إل أم مد تضع المة مة أهدافا و توقعات أدااية واضحة.
 -4النكانل :ما مد تشجيع الوحدات في المة مة عل العمف بشكف مةسق.
 -5دعم اإلدارة :إل أم مد تقوم ابدارة بتوفير االتصاالت الواضحة و المساعدة للعامليال.
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 -6الرقابة :ما مد التوسع في ت بيق األن مة و التعليمات و مقدار ابشراف المباشر المستخدم لمراقبة و
ضب سلو العامليال.
 -7الهوية :إل أم مد يةتمي العاملون للمة مة ككف بدال مال الوحدات التي يعملون فيها أو مجال
تخصصهم المهةي.
 -8نيم العوائد :إل أم مد يتم توزيع العوااد ( ال يادات  ،العلوات و الترقيات ) عل أساس معايير أدا
العامليال مقارنة باألقدمية و المحاباة و غيرها.
 -9النسانح نع النزاع :إل أم مد يتم تشجيع العامليال عل إظهار الة اعات و االنتقادات بصورة
مكشوفة.
 -10أنماط التصا  :إل أم مد تقتصر االتصاالت في المة مة عل التسلسف الهرمي و غيره (صالا علي
الواسع.)2018 ،

المبحث القاني :اإلبداع اإلدار :
 -1نفهوم اإلبداع اإلدار
يشير المص لا االنجلي م  Innovateإل معة التجديد وجا في معجم العلقوم االجتماعيقة أن كلمقة اببقداا
تعةقي " أم فكققرة أو سققلو أو تجديققد يختلقع نوعيقا ً عققال األشققكال الموجقودة (الصققرن ،)2000 ،وقققد أشققارت
العديد مال الدراسقات أن كلمقات اببقداا ،والخلقق ،واالبتكقار تعةقي فقي مفهومهقا الة قر إلق األمقور واألشقيا
بشكف جديد ومختلع وإتيان الفرد بأشيا غير مسبوقة ومألوفة (الصرن ،)2000 ،وقد يأتي اببداا مال لل
نتقققااج البحقققث العلمقققي أو ريقققادة األفقققراد أو مقققال قققلل الققققرارات االسقققتراتيجية دا قققف المة مقققة( ،1997
.)Sundbo
ويعرفم (محمد الحراحشة ،وا رون " )248 ،2006 ،فكرة جديدة يتم تةفيذها بقصد ت قوير ابنتقاج أو
العملية أو الخدمة ،و يمكال أن يتراوح أثر اببداا في المة مات مقال إحقداث تحسقيةات طفيفقة علق األدا إلق
إحقققداث ت قققوير جقققوهرم و هااقققف ،و يمكقققال أن تتضقققمال هقققذه التحسقققيةات ،ابنتقققاج و ال قققرق الجديقققدة فقققي
التكةولوجيا و الهياكف التة يمية و األن مة ابدارية و الخ

و البرامجالجديدة المتعلقة باألفراد العامليال".

ويعرفققم (الةاصققر عققل حققاكم )151 ،2018 ،هققو التوصققف إل ق شققي جديققد قققد يكققون دمققة أو أسققلو
إدارم أو ن رية أو ا تراا ،فالمبدا قد يستفيد مال أفكار غيره ،ولكةم يوظفها توظيفا ً جديداً.
أما (الشمرم )2002 ،فيعرف اببداا عل أنم توظيع أمةف للقدرات العقلية والفكريقة التقي تتميق بقأكبر ققدر
مال ال لقة والمرونة واألصالة والحساسية للمشقكلت والققدرة علق تحليلهقا بمقا يقؤدم إلق تكقويال تراب قات
واكتشاف علقات أو أفكار أو أساليد عمف جديدة دا ف المة مقات ابداريقة .ويعرفقم ( هيجقان  )1999،بأنقم
عملية ذات مراحف متعددة يةتج عةها فكرة أو عمف جديد يتمي بأكبر قدر مال ال لققة ،والمرونقة ،واألصقالة،
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والحساسية للمشكلت ،وهذه القدرة اببداعية مال الممكال تةميتهقا وت ويرهقا حسقد ققدرات وإمكانقات األفقراد
والجماعات والمة مات .
واببداا عبارة عال وحدة متكاملة مال العوامف الذاتيقة والموضقوعية تققود إلق تحقيقق إنتقاج جديقد وأصقيف ذو
قيمة مال الفرد والجماعة يسهم في إيجاد الحلول الجديدة لكفكار والمشكلت والمةاهج (السويدان والعقدلوني ،
.)2004
أمققا "جققروان" ( جققروان )2002 ،فيعققرف اببققداا بأنققم" :م ق يج مققال القققدرات واالسققتعدادات والخصققااص
الشخصية التي إذا ما وجدت بيةة إدارية مةاسقبة يمكقال أن ترقق بالعمليقات العقليقة لتقؤدم إلق نتاجقات أصقلية
ومفيدة سوا بالةسبة لخبرات الفرد السابقة أو برات المؤسسة أو المجتمقع أو العقالم ،إذا كانقت الةتاجقات مقال
مستو اال تراقات اببداعية في أحد مياديال الحياة ابنسانية".
أمقققا "العققققواد" (العقققواد )2005 ،فقققققد عققققرف اببقققداا ابدارم بأنققققم  " :مجموعقققة ابجققققرا ات والعمليققققات
والسلوكيات التي تؤدم إل تحسيال المةاي العام في المة مة وتفعيف األدا اببداعي مال لل تحفي العقامليال
عل حف المشكلت واتخاذ القرارات بأسلو أكةر إبداعا ً وب ريقة غير مألوفة في التفكير ".
فاببداا هو :العملية التي يتمي بها الفرد عةدما يواجم مواقع يةفعقف لهقا ويعايشقها بعمقق ثقم يسقتجيد لهقا بمقا
يتفق وذاتم ،فتجي استجابتم مختلفة عال استجابات اآل ريال وتكون مةفردة وتتضقمال هقذه العمليقة مةتجقات أو
دمات أو تقةيات عمف جديدة ،أو أدوات وعمليات إدارية جديدة ،كما تشقمف الفكقر القيقادم المتمةقف فقي طقرح
أفكار جديدة(. )Soo et.al،2002
ويعرف اإلبداع اإلدار إجرائيرا ا بأنهرا:عمليقة تحسقس للمشقكلت والقوعي لمقواطال الضقعع والةغقرات وعقدم
االنسجام والةقص في المعلومات والبحث عال حلول والتةبؤ بها ،ونقف أو توصيف الةتااج لآل ريال.
 -2عناصر اإلبداع اإلدار .
تعددت تصةيفات الكتا والعلما لعةاصر اببداا ،وأفضف تصةيع هو ما قدمم غيلفقورد ومعقاونوه للعةاصقر
المختلفة المكونة لإلبداا المتمةلة في ال لقة والمرونة واألصالة والتوسيع والكم والكيع ،وفي مقا يلقي شقرح
لهذه العوامف (محمد ،ماهر أحمد:)298 _299 ،2012 ،
-1عنصر الطلاقة :إن ال لقة تقاس وتحدد بعدد وكمية ما يع ي الشخص مال نوا معيال مقال المعلومقات
في وحدة زمةية معيةة ،وقد وجد أنم في اال تبارات الكلمية وحدها توجد ثلثقة عوامقف متميق ة لل لققة
وهققي ال لقققة الفكريققة ( )Ideational Fluencyوجققف هققذا الةققوا مققال ال لقققة مققرتب بالقققدرة العقليققة
لشقققخص كالققققدرة علققق التخيقققف والتشقققبيم واالسقققتةباط وسقققعة ابدرا والحقققدس ،وال لققققة التراب يقققة
( )Associational Fluencyوتعةق بعمليقة إكمقال العلققات وذلقك تمييق اً لهقا عقال الةقوا السقابق مقال
ال لقة ،وال لقة التعبيرية والتي لها علقة بسهولة بةا الجمف ،وهكذا.
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-2عنصر المرونة :أما المرونة في التفكير فتعةي تغييراً مال نوا معيال ور ية المشكلة مال زوايقا مختلفقة
والتغييققر فققي المعةق أو التفسققير أو االسققتعمال أو فهققم المهمققة أو اسققتراتيجية العمققف أو تغييققراً فققي اتجققاه
التفكير الذم قد يعةي تفسيراً جديداً للهدف.
-3عنصر األصالة :وتعةي إنتاج ما هو غير مألوف ،وما هو بعيد المد ،وما هو جديد وغير عقادم ،ومقا
هو ذكي و حاذق مال االستجابات.
-4عنصر الحساسية للمشكلات :وتتمةف فقي ققدرة الفقرد علق اكتشقاف المشقكلت المختلفقة فقي المواققع
المختلفققة فالشققخص المبققدا يسققت يع ر يققة كةيققر مققال المشققكلت فققي الموقققع الواحققد فهققو يعققي األ

ققا

ونواحي القصور ويحس بالمشكلت إحساسا ً مرهفاً.
-5عنصر المخراطرة :ويقصقد بهاأ قذ زمقام المبقادرة فقي تبةقي األفكقار واألسقاليد الجديقدة ،والبحقث عقال
حلول لها في الوقت نفسم الذم يكون فيم الفرد عل استعداد لتحمف المخاطرة الةاتجة عقال األعمقال التقي
يقوم بها ولديم االستعداد لتحمف المسةوليات المترتبة عل ذلك.
-6عنصر الخروج ع المألوف :يقصد بم القدرة عل التحرر مة الة عة التقليديقة والت قورات الشقااعة
والقدرة عل التعامف مع األن مة الجامدة وت ويعها لواقع العمف ويت لد ذلك شجاعة كافية .
 -3نعوقات اإلبداع
أجمع الباحةيال عل العديد مال المعوقات والمحددات لإلبداا ابدارم التي تقلقف مقال ققدرة الفقرد علق اسقتةمار
قدراتققم وتةميققة ذاتققم وتقققديم الجديققد ،ويمكققال تصققةيع هققذه المعوقققات فققي مققس مجموعققات هي(السققويدان
والعدلوني :) 2004 ،
-1المعوقات العالية:
والتققي تتمةققف باصققدار األحكققام المسققبقة غيققر المدروسققة وغيققر المتأنيققة عل ق األشققخاص والمشققكلت،
وضعع الملح ة والة رة الس حية للمشكلت واألمور المهمة ،وإتباا عادات التفكير الةم ية ،والقيود
وقلة الحركة الفكرية
-2المعوقات النفعالية:
مةف الةقة بقالةفس  ،والميقف للمخقاطرة ،واالسقتقلل فقي التفكيقر ،وللنفعقال ققوة دافعيقة تقدفع الفقرد إلق
تةويع سلوكم حتق يحققق الهقدف مقال االنفعقال ويخفقض مقال حقدة التقوتر القذم يسقببم ،ولكقال المغقاالة فقي
االنفعال مةف الخوف أو القلق قد تتسبد في الحد مال اببداا.
-3نعوقات الداةعية :
لقد أثبتت األبحاث أن توصف الفرد للجديد يت لد رغبة حقيقية مال جانبم تدفعم للتوصف إليقم ،وال بقد
أن يكون الفرد مدفوعا ً للدرجة التي تجعلم يبذل الجهد ابيجابي المحقق لإلبداا،

164

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

ويؤدم عدم تشجيع الفرد وتحفي ه بال ريقة الملامقة وعقدم حصقولم علق احتقرام وتققدير اآل قريال
ومساندتهم لم إل إعاقة اببداا ووضع حاج اً ضد األفكار الجديدة.
-4المعوقات الننييمية:
يؤدم التة يم الذم يسما للر سا بتركي السل ة في أيديهم وال يسما للعقامليال باالشقترا فقي مةاقشقة
أوضاا العمقف والمسقاهمة فقي رسقم

قم ،والقذم تحقدد اللقوااا والتعليمقات فيقم أدوار العقامليال بشقكف

مفصف دقيق ،إل عدم تشجيع األفراد عل اببداا واالبتكقار ،بقف يجعلهقم يتهربقون مقال المسقؤولية وفقا
مال الفشف والعقا  .ويضيع (الصيدالني2001 ،م ) المعيقات التة يمية كميف نم القيقادة إلق المرك يقة
في اتخاذ القرارات ،والتحي مقال قبقف الر سقا لقبعض المر وسقيال ،وتقأثر الققرارات المتخقذة بالعلققات
الشخصقية ،وانعققدام تفقويض السققل ة ،وإلق ام العققامليال بالتقيقد بققابجرا ات واألن مقة المتبعققة فقي العمققف،
ضققعع ن ققم الحققواف الماديققة والمعةويققة وغيققا العدالققةفي توزيققع المكافقق،ت والحواف ،وغيققا أن مققة
االتصال الفعالة
 -5المعوقات البيئية:
تلعد ال روف البيةية دوراً كبيقرا فقي تشقجيع الققدرات اببداعيقة أو الحقد مةهقا ،فقاذا كانقت البيةقة التقي
يعيشها الفرد بيةة سمحة ،مرنة ،تحترم حرية الفرد في التفكير والتعبير ،وال تتسقرا فقي إصقدار األحكقام
عل مال يفكر ويعبر عال فكرة ،وإذا كانت البيةة تسما بالتفكير الحر الذم يعتبر بحق البداية في اببقداا،
وإذا كانققت البيةققة تع ققي للفكققرة والققرأم الةققاتج فرصققة للتجريققد ،حتق وإن بققدا عققف الفكققرة ققروج عققال
المألوف أو الشااع ،فانها بحق بيةة تساعد عل اببداا.

المبحث القالث :علاقة القااةة الننييمية باإلبداع اإلدار .
رغم توفر بعض الكتابات عال الةقافة التة يمية واببقداا ابدارم إال أن العلققة التقي تقرب بيةهمقا ظلقت دون
أن يلتفت لها أحد مال الباحةيال إال عقال طريقق ابشقارات غيقر المباشقرة .فهةقا مقال يقر أن هةقا بعضقا ً مقال
معوقققات اببققداا ابدارم التققي تحققول دون تحقيقققم .وهققذه المعوقققات تعققود إل ق عققدم تققوفر الةقافققة التة يميققة
الملامقة التقي تشققجع وتعق ز اببقداا ابدارم ممققا يقؤدم إلق عققدم اسقتغلل الققدرات اببداعيققة لقد األفققراد.
وهةققا مققال يققر أن الةقافققة التة يميققة المتفوقققة أو الرابحققة هققي التققي يكققون اببققداا والتكيققع البيةققي ومواكبققة
العصر ،مال معتقدات عامليها وقياداتها عل أن تترجم هذه المة لقات في السياسات والممارسات.
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ولكققي تصققف المة مققات إل ق هققذا المسققتو فققان ثقافتهققا التة يميققة يجققد أن تأ ققذ فققي حسققبانها االعتبققارات
التالية(الةاصر عل حاكم:)153 ،2018 ،
 -1أن تضع تصوراتها المستقبلية بتعاون مال المبدعيال.
 -2وضع نماذج لت وير المة مة والتي تةقلها مال واقعها إل مرحلة ال موح والت ور.
-3أن ترافققق

واتهققا الت ويريققة مع ق زات للسققلو المت ققور وأن يحققس العققاملون بالةتققااج ابيجابيققة

ببداعاتهم وأفكارهم وسقلوكياتهم المتجقددة والمبدعقة ويكقون ذلقك بالترقيقات والمكافق،ت ومقةا األوسقمة
...الخ.
-4تققوفر قةققوات االتصققاالت المفتوحققة التققي تسققما بةقققف المعلومققات المرتققدة والسققماح لكققف المسققتويات
بتوصيف ما لديها مال أفكار أو تحف ات.
 -5القققدعم أو كمقققا يسقققم بالضقققو األ ضقققر مقققال قبقققف القيقققادات ابداريقققة والجهقققات المسقققؤولة لقققذوم
اال تصاصات وأن تستبعد الخوف والقلق والتردد في نفوسهم وت مةةهم بأنهم ليسقوا وحقدهم وأن الفشقف
 -لو تحقق  -سيكون

وة لةجاحات قادمة.

الخلاصة.
تققم التعققرف فققي هققذا الفصققف علق الةقافققة التة يميققة التققي تعتبققر هويققة أو شخصققية المؤسسققة حيققث تتكققون مققال
مجموعة مال القيم ،والعادات ،والمعايير ،والمعتقدات ،التقي تحكقم ال ريققة التقي يفكقر بهقا أعضقا المؤسسقة،
كما ت رق البحث إل اببداا ابدارم وتبيال أنم مجموعة ابجرا ات والعمليات والسلوكيات التقي تقؤدم إلق
تحسيال المةاي العام في المة مة وتفعيف األدا اببداعي مال لل تحفي العامليال عل حف المشقكلت واتخقاذ
القققرارات بأسققلو أكةققر إبققداعا ً وب ريقققة غيققر مألوفققة فققي التفكيققر ،ثققم تةققاول البحققث علقققة الةقافققة التة يميققة
باببققداا ابدارم ،وسققوف يةتقققف البحققث فققي الفصققف التققالي إل ق التعققرف عل ق إجققرا ات الدراسققة الميدانيققة
ونتااجها.
الفصل القالث
(إجراءات الدراسة الميدانية المنعلاة باإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية).
تمهيد:
المبحث األو  :أداة الدراســـــة ونراحل تصميمها.
المبحث القاني :إجراءات النطبيق لجمع البيانات.
المبحث القالث :األساليب اإلحصائية.
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المبحث الرابع :ننائج الدراسة الميدانية.
الخلاصة.

الفصل القالث
إجراءات الدراسة الميدانية المنعلاة باإلبداع اإلدار ن للا القااةة الننييمية.
تمهيد:
يتةاول هذا الفصف وصفا ً شاملً بجرا ات الدراسة الميدانية التي قام بها الباحقث لتحقيقق أهقداف الدراسقة،
ويوضا كيفية بةا وتصميم أداة الدراسة المستخدمة في جمع البيانات ،وإجرا ات التحقق مال صدقها وثباتها،
وإجققرا ات ت بيقهققا ميققدانياً ،وعرضقا ً بأسققاليد المعالجققة ابحصققااية التققي تققم اسققتخدامها فققي عققرإل وتحليققف
بيانات ونتااج الدراسة .
المبحث األو  :أداه الدراسة ونراحل تصميمها:
ن راً ل بيعة الدراسة والوقت المتاح بجرااها ،وطبيعة البيانات المراد جمعهقا ،وبةقا ً علق مقةهج الدراسقة
اسققتخدم الباحققث االسققتبانة ،وقققد قققام الباحققث بتصققميم االسققتبانة مسققتفيداً مققال البحققوث والدراسققات السققابقة ذات
العلقة بمجقال الدراسقة ،ومقال المراجقع والمصقادر ذات الصقلة بموضقوا الدراسقة ،ومقال توجيهقات المشقرف
العلمي ،وقد تكونت االستبانة مال ج ايال:ف
األو  :يتعلققق بالخصققااص الشخصققية للمبحققوثيال ،فققي ضققو المتغيققرات الشخصققية والوظيفيققة المتمةلققة فققي
(المؤهف العلمي ف المستو الوظيفي  -عدد سةوات الخبرة في العمف) .
القاني  :يتعلق بمحاور الدارسة ويتكون مال محوريال عل الةحو التالي :
 -1المحور األو  :واقع الةقافة التة يمية بادارة التعليم بمحاف قة بيشقةويحنرو علرى ( )22عبرارة نر رقرم (1
إلى .)22
 -2المحور القاني :ويتعلق واقع اببداا ابدارم بادارة التعليم بمحاف ة بيشةويحنو على ( )20عبرارة نر
رقم ( 1إلى .)20
وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحوثيال لعبارات االستبانة  ،كمقا هقو موضقا بالجقدول
التالي :
جدو رقم ( )1ناياس ليكرت.
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النصنيف

نواةق بشدة

نواةق

نحايد

غير نواةق

غير نواةق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1
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 -1صدق أداة الدراسة وثباتها
صدق األداة يعةي التأكقد مقال أنهقا تققيس مقا أعقدت لقياسقم ( العسقاف 2006 ،م ،ص . ) 429وققام الباحقث
بالتحقق مال صدق أداة الدراسة مال لل اآلتي:
أ -صدق المحكمي :
للتأكد مال مد صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسم تم عرضها في صورتها األولية عل عدد
مققال المحكمققيال مققال األسققاتذة مققال مختلققع التخصصققات وبل ق عققددهم ( )9محكققم ،حيققث قققاموا بابققدا ارااهققم
وملح اتهم حول مد ملمتها ،ومد انتما الفقرات إلق كقف محقور مقال محقاور الدراسقة ،وكقذلك وضقوح
الصياغة اللغوية ،وفي ضو تلك اآلرا ققام الباحقث بقاجرا العديقد مقال التعقديلت ،لتصقبا أداة الدراسقة فقي
صورتها الةهااية الموضحة في (الملحق) .
ب -ثبات أداه الدراسة:
للتحقق مال االتساق الدا لي وثبات أداة الدراسة تم ت بيقهقا علق عيةقة اسقت لعية ا تيقرت ب ريققة عشقوااية
مةت مققة ،وتكونققت العيةققة مققال ( )30مققال العققامليال بققادارة التعلققيم بمحاف ققة بيشققة مققال مجتمققع الدراسققة والبققال
عددهم ( )94موظقع ،وباسقتخدام برنقامج الحق م ابحصقااية الخاصقة بقالعلوم االجتماعيقة  SPSSتقم حسقا
معامف ارتباط بيرسون بيال كف عبارة مال عبارات المحور والدرجة الكلية للمحور ،ومعامقف ألفقا كرونبقاي إذا
حققذف عةصققر ،وكققذلك معامققف االرتبققاط المصققحا ،كمققا تقم اسققتخراج قيمققة معامققف ألفققا كرونبققاي ( Alpha
 )Cronbachلكامف عبارات المحور عل الةحو التالي:
المبحث القاني :إجراءات النطبيق لجمع البيانات
بعد التأكقد مقال صقدق وثبقات أداة الدراسقة ( االسقتبانة ) ققام الباحقث بتوزيقع االسقتبيانات علق بقيقة أفقراد
مجتمع الدراسة المتمةف في العامليال بادارة التعليم بمحاف ة بيشة ،وذلك بشكف رسمي عال طريقق جهقة العمقف
أو بشكف شخصي مباشقر أو عقال طريقق الق مل والر سقا المباشقريال للعقامليال ،سقوا كقان ذلقك عقال طريقق
المةاولة المباشقرة أو بواسق ة البريقد االلكترونقي ،وحصقف الباحقث علقي ( )94اسقتبانة صقالحة للدراسقة تمةقف
جميققع مجتمققع الدراسققة ققلل الةصققع الةققاني مققال العققام الدراسققي (1441ه2020-م)  ،وبعققد ذلققك قققام الباحققث
باد ققال البيانققات ،ومعالجتهققا إحصققاايا ً بالحاسققد اآللققي عققال طريققق برنققامج ( ، )SPSSثققم تحليققف البيانققات
واستخراج الةتااج .

المبحث القالث :األساليب اإلحصائية.
لتحقيققق أهققداف الدراسققة وتحليققف البيانققات التققي تققم جمعهققا ،فقققد تققم اسققتخدام العديققد مققال األسققاليد ابحصققااية
المةاسقبة باسقتخدام الحق م ابحصقااية للعلقوم االجتماعيقة Statistical ackage for Social Sciences
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والتي يرم لها ا تصاراً بالرم

) ،(SPSSوتم توزيع الفةقات وفقق التقدرج المسقتخدم فقي أداة الدراسقة كمقا

هو موضا في الجدول التالي:
جدو رقم ()2
توزيع الفئات وةق الندرج المسنخدم ةي أداة الدراسة
الوصف

ندى المنوسطات

الفئة

نواةق بشدةا

4.21-5.00

الخانسة

نواةق

3.41-4.20

الرابعة

نحايد

2.61-3.40

القالقة

غير نواةق

1.81-2.60

القانية

غير نواةق بشدة

1.00-1.80

األولى

نسنوى المنوسطات

نرتفع
ننوسط
ننخفض
وتم اسنخدام األساليب اإلحصائية النالية :
 -1التكرارات والةسد المةوية والمتوس الحسابي للتعرف عل الخصقااص الشخصقية والوظيفيقة للمبحقوثيال
وتحديد استجاباتهم تجاه عبارات المحاور الرايسة التي تتضمةها أداة الدراسة .
 -2االنحراف المعيارم " "standard deviationللتعرف عل مقد انحقراف إجابقات المبحقوثيال علق كقف
عبارة مال عبارات محاور الدراسة عال متوس ها الحسابي  ،ولكف محور مال المحاور الرايسية عال متوس ها
الحسابي  ،وكذلك أبعاد هذه المحاور .
كما تم اسنخدام اللنبارات اإلحصائية النالية :
 -1معامف ألفا كرونباي ( )Alpha Cronbachللتحقق مال ثبات فقرات االستبانة .
 -2معامف ارتباط بيرسون ) )Person Correlationللتأكد مال صدق االتساق الدا لي للستبانة عقال طريقق
إيجاد معامف االرتباط بيال كف عبارة والمحور الذم تةتمي لم العبارة  ،وكقذلك معرفقة مقد وجقود علققة بقيال
محاور الدراسة .
المبحث الرابع :ننائج الدراسة الميدانية.
وتشنمل على نا يلي:
أولا :الننائج المنعلاة بالمحور األو  :واقع القااةة الننييمية بإدارة النعليم بمحاةية بيشة.
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جدو رقم ()3
اسنجابات المبحوثي على عبارات المحور األو (واقع القااةة الننييمية بإدارة النعليم بمحاةية
بيشة).

واقع الةقافة التة يمية بادارة التعليم بمحاف ة بيشة

تؤكققققد ابدارة العليققققا
علققق العمقققف بكفقققا ة
4
وانجققققققققققاز المهققققققققققام
بفاعلية.
تمتلقققك ابدارة العليقققا
ر يققققة وفهققققم عميققققق
5
لخلقققق فقققرص عمققققف
جديدة للمة مة.

170

النكرار والنسب

تضققققع ابدارة العليققققا
أهقداف واضقحة أمققام
3
العقققققققامليال لتسقققققققهيف
عملية انجازها.

66

27

1

0

0

0

0

%

9.6 35.1 55.3

0

0

ك

16

9

6

9.6

6.4

21

4

المنوسط الحسابي

تشقققجع ابدارة العليقققا
العققققققققققامليال علقققققققققق
2
االبتكار واببداا فقي
عملهم.

0

0

النحراف المعيار

تحرص ابدارة العليا
علققققققققققق تفقققققققققققويض
 1مر وسقققققيهم الم يقققققد
مال السل ات.

ك

غير
غير
نواةق
نواةق
نواةق نحايد
نواةق
بشدة
بشدة

0.487 4.96
%

ك

1.1 28.7 70.2

52

33

9

0.667 4.46

23

40

1.136 3.69
%
ك

17.0 42.6 24.5

19

27

23

1.165 3.38
%
ك

22.3 24.5 28.7 20.2
54

34

6

%

1

3

7

9

4.3

0

0

0

0

0.618 4.51
6.4 36.2 57.4

ترتيب األهمية

م

العبارة

درجة المواةاة
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تهقققققتم ابدارة العليقققققا
 6بتحقيققق أدا جيققد فققي
العمف وبلوغ الهدف.
القواعقققد والتة يمقققات
 7الدا لية في المؤسسة
تتصع بأنها عادلة.
تؤكد ابدارة العليا
 8عل االستقرار
الوظيفي.
العامف الحاسم لةجاح
المؤسسة هو قدرتها
 9عل استغلل
الموارد المتاحة
وتحقيق أفضف أدا .
تحرص ابدارة العليا
عل زيادة (توطيد)
 10الةقة بيال العامليال.

ك

15

29

25

12

13
1.263 3.21

%
ك

12.8 26.6 30.9 16.0
12

31

18

19

14
3.9

%

20.2 19.1 33.0 18.8

ك

6

%

6.4

ك

5

%

6.1

24

17

40

13

13.8

1.284

15

14.9

7
1.100 2.81
16

42.6 18.1 25.5
25

16

7.4

39

8

41.8

7

2.80

واقع الةقافة التة يمية بادارة التعليم بمحاف ة
بيشة
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ك

17 25.2

درجة المواةاة
غير
غير
نواةق
نواةق
نواةق نحايد
نواةق
بشدة
بشدة
24

5

17

34

7

34.2

6

2.78
%

15 5.69 24.2

1.99
27

المنوسط الحسابي
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%

13.8 18.1 48.9 17.0

2.1

النحراف المعيار

تقققققققققولي ابدارة
العليققققا اهتمامققققا
 11مةق ع بالعامليال
وتشققققققققققققققققققققققجع
المبتكريال مةهم.

0.991 3.65

8

1.95
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تقققققققققولي ابدارة
العليققققا اهتمامققققا
 12بنجاز األهداف
بكفا ة.

ك

1.297 3.27
%

يتةافس العقامليال
فقققققي المؤسسقققققة
13
لتحقيققققق كفققققا ة
أفضف.
تشقققققققجع ابدارة
العليقققا العقققامليال
علقق المشققاركة
14
فقققققققققي جميقققققققققع
أنشقققققققققققققققققققققققق ة
المؤسسة.
تقققققققققوفر ابدارة
العليقققا للعقققامليال
 15األمال الوظيفي.

تسقققققققع ابدارة
العليققا للمحاف ققة
16
علقققققق مي تهققققققا
التةافسية.
هةا رغبة لد
ابدارة العليقققققققققا
لتحمققققققققققققققققققققققققف
 17المخاطر ،وهقذا
مققققا ي يقققققد مقققققال
طاقتهققققققققققققققققققققققققا
وطموحها.
تحقققققققققدد ابدارة
 18العليقققققققققققققققققققققققققققا
المسقققققققققققؤوليات
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15

36

15

15

13

ك

16.0 16.0 38.3 16.0

12

20

14

13.8

28

5

29.1

3

35

5

2.60
%

15 22.2 12.9

ك

32

16

%

32.6

ك

7

%

8.2

ك

11

3

%

12.3

4.1

6

2.77
36.1 16.2 6.8

31

17

30

9

13

ك

11

32

28

15

1.93

1.89

%

ك

15

29

25

12

20

6

6
1.12

22

3

8
1.123 3.24

16.1 29.8 33.5 12.3

19

8

3.33
14.1 9.6

1.66

21

6

2.74
31.2 17.6 32.1

10

9.5

13

1.263 3.22
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والسقققققققققققققققل ات
والعلققققققققققققققققات
التة يميققققة بققققيال
العامليال فيها.
تع ققققققي ابدارة
العليقققققا اهتمققققققام
بالعقققققامليال مقققققال
19
اجققققققققف زيققققققققادة
كفا تهم ومتابعة
انجازاتهم.
تهقققققققققققتم ابدارة
العليققققا بت ققققوير
وسااف االتصال
 20بقققققيال مواردهقققققا
البشرية.

تشقققققققجع ابدارة
العليا بالمؤسسقة
21
حققاالت اببقققداا
واالبتكار.

تشقققققققجع ابدارة
العليقققا العقققامليال
22
علققققققق العمقققققققف
الجماعي.

12
%

ك

12.8 26.6 30.9 16.0

34

43

9

13.9

4

4

4.3

4.3

4.5
%

ك

9.6 45.7 36.2

20

48

19

4

3

4.3

3.2

12

5

5 1.009

6 0.932 6.83
%

20.2 51.5 21.3

ك

10

4

%

11.1

5.1

ك

27

14

8

1.108 2.29
13.1 9.3

23

13

4

7
14

%

15.1 24.3 15.1 28.4

المنوسط العام

8.7

1.115 3.19

0.805 3.72

لقد بيةت ردود أفراد الدراسة عل األسةلة الواردة في جدول رقم ( )3عل أن واقع الةقافقة التة يميقة بقادارة
التعليم بمحاف ة بيشة ،كان عاليا ً وعليم تقوم ابدارةبتهيةة العامليال للعمف وفقالمةقاي التة يمقي المةاسقد للةقافقة
التة يمية وت ويرها لمواكبقة اسقتخدام التقةيقات الحديةقة فقي العمقف وتصقميمها للهيكقف التة يمقي بشقكف يضقمال
استيعا استخدام التقةيات الحديةة ،ومقال قلل تفقويض ابدارة العليقا مر وسقيهم الم يقد مقال السقل ات ،ومقال
لل استغلل الموارد المتاحة وتحقيق أفضف أدا  ،ومال لل توطيد الةقة والعلقات بيال العامليال،
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بيةما كانت ردودهم متوسق ة بمقا يتعلقق بعبقارة يتةقافس العقامليال فقي المؤسسقة لتحقيقق كفقا ة أفضقف ،وعبقارة
تشجع ابدارة العليا بالمؤسسة حاالت اببداا واالبتكار.

الننائج المنعلاة بالمحور القاني :واقع البداع اإلدار بإدارة النعليم بمحاةية بيشة.
جدو رقم ()4
اسنجابات المبحوثي على عبارات المحور القاني (واقع اإلبداع اإلدار بإدارة النعليم بمحاةية بيشة).

واقع اببداا ابدارم بادارة التعليم بمحاف ة بيشة

يةج العقامليال األعمقال
 3الموكلققة إلققيهم بأسققلو
مت ور.
يحققرص العققامليال عل ق
 4تققققديم األفكقققار الجديقققدة
للعمف.
يمتلققققققققققققك العققققققققققققامليال
المهققارات الكافيققة التققي
 5مقققققققال للهقققققققا يقتةقققققققع
المتعامليال معهم.
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يحققرص العققامليال عل ق
التعبير عال ارااهقم ولقو
6
كانت مخالفة لر سقااهم
بالعمف.
يسقع العامليةللحصققول
علقققققق األفكققققققار التققققققي
7
تسققققاهم بحققققف مشقققققاكف
العمف.
يحققرص العققامليال عل ق
اقتقققراح أسقققاليد جديقققدة
 8ألدا العمقققققققققف رغقققققققققم
علمهقققققققققم بالمخقققققققققاطر
المترتبة عل ذلك.
يحققرص العققامليال عل ق
 9االسقققققتفادة مقققققال انتققققققاد
اآل ريال لهم.
يقترح العقامليال أسقاليد
جديدة ألدا العمف حت
10
إذا كقققان هةقققا احتمقققال
لعدم نجاحها.
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التققققققي تسققققققاهم بحققققققف
مشاكف العمف.
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يت بققققققققققق العققققققققققامليال
أسقققققاليد جديقققققدة ألدا
12
األعمقققققال وفقققققا ً مقققققال
اب فاق.
يهقققتم العقققامليال بتققققديم
 13أفكار مستحدثة بالعمقف
حت ولو لم ت بق.
يتم تبسي أفكارنقا عةقد
 14مواجهققققققققة المشققققققققاكف
بالعمف.
يحصققف العققامليال عل ق
 15معلومققات مفصققلة قبققف
بداهم بالعمف الجديد.
ال يققتم اتخققاذ القققرارات
بشققققكف عشققققوااي بققققف
16
حسققققققققققققد دراسققققققققققققة
مستفيضة.
يملقققك العقققامليال ر يقققة
17
دقيقة لمشكلت العمف.
يملققك العققامليال قققدرات
 18علققق توققققع مشقققكلت
العمف قبف حدوثها.
عقققققققادة مقققققققا يفضقققققققف
العققققققققامليال األعمققققققققال
19
الصققعبة عققال األعمققال
الروتيةية البسي ة.
يحرص العقامليال علق
تققققققديم األفكقققققار التقققققي
20
سقققققبق تققققققديمها عةقققققد
مواجهة المشاكف.
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المنوسط العام

0.805 3.72

لقد بيةت ردود أفراد الدراسة عل األسةلة القواردة فقي جقدول رققم ( )4علق أن واققع اببقداا ابدارم بقادارة
التعليم بمحاف ة بيشة ،كان عاليا ً مال لل تهيةة العامليال للعمف بأسلو فرق العمف بمقا يحققق اببقداا ابدارم،
ومال لل ت بيق أساليد جديدة بالعمف لحف أية مشكلة نواجهها ،ومال لل حرص العامليال عل تقديم األفكقار
الجديدة للعمف ،ومال لل امتل العامليال قدرات عل توقع مشكلت العمقف قبقف حقدوثها ،بيةمقا كانقت ردودهقم
متوس ة بما يتعلق بعبارة يهتم العامليال بتقديم أفكقار مسقتحدثة بالعمقف حتق ولقو لقم ت بقق ،وعبقارة ال يقتم اتخقاذ
القرارات بشكف عشوااي بف حسد دراسة مستفيضة.
وتشير ننائج الدراسة الميدانية ةي نجملها إلى اآلتي:
فيمققا يتعلقبواقققع الةقافققة التة يميققة بققادارة التعلققيم بمحاف ققة بيشققة ،لصققت نتققااج الدراسققة بققأن واقققع الةقافققة
التة يمية كان عاليا ً فيما يتعلقق بتفقويض ابدارة العليقا مر وسقيهم الم يقد مقال السقل ات ،وفيمقا يتعلقق باسقتغلل
الموارد المتاحة وتحقيق أفضف أدا  ،وفيما يتعلق بتوطيد الةقة والعلقات بيال العقامليال ،بيةمقا كانقت واققع الةقافقة
التة يمية متوس ا ً فيما يتعلق بعبارة يتةافس العامليال فقي المؤسسقة لتحقيقق كفقا ة أفضقف ،وعبقارة تشقجع ابدارة
العليا بالمؤسسة حاالت اببداا واالبتكار.
فيما يتعلق بواقع اببداا ابدارم بادارة التعليم بمحاف ة بيشة ،لصت نتااج الدراسة بقأن واققع اببقداا ابدارم
كان عاليا ً فيما يتعلق باهتمام العامليال للعمف بأسلو فرق العمف بما يحقق اببداا ابدارم ،وفيما يتعلق بت بيق
أساليد جديدة بالعمف لحف أية مشكلة نواجهها ،وفيما يتعلق بامتل العامليال ققدرات علق توققع مشقكلت العمقف
قبف حقدوثها ،بيةمقا كانقت واققع اببقداا ابدارم متوسق ا ً فيمقا يتعلقق بعبقارةيهتم العقامليال بتققديم أفكقار مسقتحدثة
بالعمف حت ولو لم ت بق ،وعبارة ال يتم اتخاذ القرارات بشكف عشوااي بف حسد دراسة مستفيضة.

الخلاصة:
تم التعرف في هذا الفصف عل إجرا ات الدراسة الميدانية المتعلقة باببقداا ابدارم مقال قلل الةقافقة التة يميقة،
وذلك مال لل التعرف عل أداة الدراسة ومراحقف تصقميمها ،واجقرا ات الت بيقق لجمقع البيانقات ،واألسقاليد
ابحصااية ،بابضافة إل نتااج الدراسة الميدانية وما توصلت إليم.

الخاتمة:
توصققلت نتققااج الدراسققة الة ريققة إل ق أن الةقافققة التة يميققة تعتبققر هويققة أو شخصققية المؤسسققة حيققث تتكققون مققال
مجموعة مال القيم ،والعادات ،والمعايير ،والمعتقدات ،التي تحكم ال ريقة التي يفكر بهقا أعضقا المؤسسقة ،كمقا
أن اببقداا ابدارم هققو مجموعققة ابجققرا ات والعمليققات والسققلوكيات التقي تققؤدم إلق تحسققيال المةققاي العققام فققي
المة مة وتفعيف األدا اببداعي مال لل تحفي العقامليال علق حقف المشقكلت واتخقاذ الققرارات بأسقلو أكةقر
إبداعا ً وب ريقة غير مألوفة في التفكير.
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ومال لل هذا البحث توصلت نتااج الدراسة الميدانية إل أن إدارة التعلقيم بمحاف قة بيشقة ت بقق اببقداا ابدارم
والةقافة التة يمية بدرجة عالية ،ولت بيقق اببقداا ابدارم مقال قلل الةقافقة التة يميقة بشقكف فاعقف فقان الحاجقة
تت لققد تققدريد ابدارات العليققا عل ق اسققتيعا التكةولوجيققا وتقةيققات االتصققال المت ققورة ،وزيققادة مققةا الحققواف
المعةوية والمادية للمبدعيال ،والمحاف ة عل الجو السااد والةقافة التة يمية الجيدة مال قبف إدارة التعليم بمحاف قة
بيشة ،والعمف عل تكريسها وتع ي ها لديمومة الع ا األفضف ،وتشجيع العمف الجماعي وت قوير عمليقة صقةع
القرار ابدارم بما يشجع اببداا ابدارم لد إدارة التعليم بمحاف ة بيشة.
وبناءاا على السننناجات الني توصل إليها الباحث ةإنه يوصي الهنمام بالنوصيات النالية-:
 -1زيادة مةا الحواف المادية والمعةوية المةاسبة للمبدعيال بالعمف في إدارة التعليم بمحاف ة بيشة.
 -2استق ا المبدعيال بالعمف بادارة التعليم بمحاف ة بيشة وتغذية ابدارات المختلفة بهؤال المبدعيال .
 -3ضرورة االهتمام بتوافر أبعاد الةقافة التة يمية لما لها مال أثار إيجابية في تحقيق اببداا ابدارم بدارة
التعليم بمحاف ة بيشة.
 -4المحاف ة عل الجو السااد والةقافة التة يمية الجيدة مال قبف إدارة التعليم بمحاف ة بيشة ،والعمف عل
تكريسها وتع ي ها لديمومة الع ا األفضف.
 -5عدم التردد بت بيق األساليد الجديدة وتحمف المخاطرة بالعمف وفا مال اب فاقات لما لهذا األمر مال أهمية
بالغة لإلبداا ،وعدم الخوف مال ت بيق األساليد التي يتوفر بها نسبة كبيرة مال المخاطرة.
 -6ضرورة اهتمام إدارة التعليم بمحاف ة بيشة بتدريد العامليال الذيال لديهم القدرة عل استيعا

التكةولوجيا

الحديةة وتقةيات االتصال المت ورة مال لل إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة ل يادة إبداعاتهم.
 -7اهتمام إدارة التعليم بمحاف ة بيشةبصورة اكبر بالمةاي التة يمي السااد بتلك المدارس.
 -8ت بيق المفاهيم ابدارية الحديةة لد إدارة التعليم بمحاف ة بيشة مةف تفعيف مبدأ المشاركة وتشكيف فرق
العمف والعمف الجماعي وصةع القرار ابدارم بما يشجع اببداا.
 -9زيادة االهتمام باجرا الدراسات الخاصة بأساليد ت وير األعمال بادارة التعليم بمحاف ة بيشة لما لذلك مال
تأثير إيجابي عل اببداا.
البحوث والدراسات المانرحة:
 -1دور الةقافة التة يمية في تحقيق االلت ام التة يمي ألعضا هيةة التدريس بجامعة بيشة.
 -2دراسة مقارنة للةقافة التة يمية واببداا ابدارم بيال كليات جامعة بيشة.
 -3إجرا دراسات مماثلة عل مة مات حكومية أ ر غير المؤسسات التعليمية.
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قائمة المراجع
المراجع العربية.
الةاصر عل حاكم ( :) 2018الةقافة التة يمية وعلقتها باببداا ابدارم لد عمدا الكليات ومعاونيهم في
جامعة بغداد ،نجلة البحوث النربوية والنفسية ،العدد ( ،)56بغداد.
السيوطي ( )2008واقع اببداا ابدارم لد إدارات المصارف العاملة في الضفة الغربية ،نجلة جانعة
الادس المفنوحة ،فلس يال.
العميان ،محمود سقلمان (  :) 2004السرلوك الننييمري ةري ننيمرات األعمرا  ،ط ،2دار وااقف للةشقر ،عمقان،
األردن .
العاج  ،إيها فاروق (2011م )  .دور الةقافة التة يمية في تفعيف ابدارة ابلكترونية  :دراسة ت بيقية عل
وزارة التربية والتعليم العالي ف محاف ات غ ة  ،رسالة ناجسنير( غير ننشورة )  ،غ ة  :الجامعة
ابسلمية .
أبو بكر ( :)2004الننييم اإلدار ةي المنيمات المعاصرة :مد ف ت بيقي بعداد وت وير التة يم ابدارم
في المةش،ت المتخصصة ،االسكةدرية ،الدار الجامعية.
ال عبقققققققي حسقققققققال علققققققق ( :)2009أثقققققققر الةقافقققققققة التة يميقققققققة فقققققققي اببقققققققداا ابدارم:دراسقققققققة ت بيقيقققققققة
في شركات األدوية األردنية ،المجلة العلمية،كلية االقتصاد والعلوم ابدارية ،األردن
الم يرم محمد غالد (  :)2013مكونات الةقافة التة يمية وعلقتها بدوافع التعلم الذاتي لد العامليال في
ق اا حرس الحدود بالخفجي ،رسالة ناجسنير ،جامعة نايع للعلوم األمةية ،الرياإل.
الخشالي ،شاكر جار هللا والتميمي ،أياد فاضف محمد (: )2008الةقافة التة يمية ودورها في تع يق المشقاركة
باتخاذ القر ار لمواجهة التحديات المعاصرة دراسة ميدانيقة فقي شقركات تكةولوجيقا المعلومقات األردنيقة ،كليقة
االقتصاد والعلوم ابدارية جامعة العلوم الت بيقية ،عمان ،األردن.
القريوتي ،محمد قاسم ( :)2000نيرية المنيمة والننييم ،ط ،1دار وااف للةشر والتوزيع ،عمان.
القريوتي ،محمد قاسم (: )2009السلوك الننييمي ،دار وااف للةشر والتوزيع ،ط ،5عمان
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ال حسال ،عبد الع ي حسال .)2001( .الةقافة التة يمية وعلقتهقا بفعاليقة الت قوير التة يمقي :دراسقة ت بيقيقة
عل ابدارة العامة للمجاهديال بالمملكة العربية السقعودية .رسرالة ناجسرنير غيرر ننشرورة ،الريقاإل :جامعقة
نايع العربية للعلوم األمةية.
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الملاحق
السيد المحترم /
يقوم الباحث باعداد بحث بعةوان " اببداا ابدارم مال لل الةقافة التة يمية بدارة التعليم بمحاف ة
بيشة ".
علما ً بأن مفهوم القااةةالننييمية في هذه البحث يقصد بها مجموعة القيم والمعتقدات واألعراف
والتوقعات التي يدركها جميع العامليال بمدارس مة قة عسير التعليمية التي يؤمال بها األفراد ،وهذه القيم تؤثر
األفراد ،مما يؤدم إل

بدورها في الجواند ابنسانية الملموسة مال المة مة وفي سلو

تحقيق اببداا

ابدارم ،أنا اإلبداع اإلدار هو مجموعة ابجرا ات والعمليات والسلوكيات التي تؤدم إل تحسيال المةاي
العام في المؤسسة وتفعيف األدا اببداعي مال لل تحفي العامليال عل حف المشكلت واتخاذ القرارات
بأسلو أكةر إبداعا ً وب ريقة غير مألوفة في التفكير ".
يرج االطلا عل فقرات االستبيان وابجابة عليهما بدقة وحياديقة بوضقع علمقة ( √ ) فقي المجقال
المخصص دمة للبحث العلمي فق  ،وال داعي لذكر االسم شاكريال تعاونكم
ثالقاا :المعلونات األولية:
 -1المؤهل العلمي :مؤهف عالي (

) ( ) ماجستير

( ) دكتوراه.

 -2المسمى الوظيفي:

).

(

 -3سنوات الخبرة :أقف مال  5سةوات ( ) مال  5إل أقف مال  10سةوات ()
 10سةوات فأكةر( ).

المحور األو  :القااةة الننييمية.
يهدف هذا المحور إل التعرف عل واقع الةقافة التة يمية بادارة التعليم بمحاف ة بيشة ،وفيما يلي
مجموعة مال العبارات حدد درجة موافقتك عل العبارة بوضع علمة (√) إمام العبارة التي تةاسد ا تيار :

م

1

الفقرة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

تحرص ابدارة العليا عل تفويض مر وسيهم الم يد مال السل ات.
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الفقرة

م

2

تشجع ابدارة العليا العامليال عل االبتكار واببداا في عملهم.

3

تضع ابدارة العليا أهداف واضحة أمام العامليال لتسهيف عملية انجازها.

4

تؤكد ابدارة العليا عل العمف بكفا ة وانجاز المهام بفاعلية.

5

تمتلك ابدارة العليا ر ية وفهم عميق لخلق فرص عمف جديدة للمة مة.

6

تهتم ابدارة العليا بتحقيق أدا جيد في العمف وبلوغ الهدف.

7

القواعد والتة يمات الدا لية في المؤسسة تتصع بأنها عادلة.

8

تؤكد ابدارة العليا عل االستقرار الوظيفي.

9

العامف الحاسم لةجاح المؤسسة هو قدرتها عل استغلل المقوارد المتاحقة
وتحقيق أفضف أدا .

10

تحرص ابدارة العليا عل زيادة (توطيد) الةقة بيال العامليال.

11

تولي ابدارة العليا اهتماما مةق ع بالعامليال وتشجع المبتكريال مةهم.

12

تولي ابدارة العليا اهتماما بنجاز األهداف بكفا ة.

13

يتةافس العامليال في المؤسسة لتحقيق كفا ة أفضف.
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موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق
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الفقرة

م

14

تشجع ابدارة العليا العامليال عل المشاركة في جميع أنش ة المؤسسة.

15

توفر ابدارة العليا للعامليال األمال الوظيفي.

16

تسع ابدارة العليا للمحاف ة عل مي تها التةافسية.

17

هةا رغبة لد ابدارة العليا لتحمف المخاطر ،وهذا ما ي يقد مقال طاقتهقا
وطموحها.

18

تحقققدد ابدارة العليقققا المسقققؤوليات والسقققل ات والعلققققات التة يميقققة بقققيال
العامليال فيها.

19

تع ققي ابدارة العليققا اهتمققام بالعققامليال مققال اجققف زيققادة كفققا تهم ومتابعققة
انجازاتهم.

20

تهتم ابدارة العليا بت وير وسااف االتصال بيال مواردها البشرية.

21

تشجع ابدارة العليا بالمؤسسة حاالت اببداا واالبتكار.

22

تشجع ابدارة العليا العامليال عل العمف الجماعي.
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غير
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المحور القاني :اإلبداع اإلدار .
يهدف هذا المحور إل

التعرف عل

واقع اببداا ابدارم بادارة التعليم بمحاف ة بيشة ،وفيما يلي

مجموعة مال العبارات حدد درجة موافقتك عل العبارة بوضع علمة (√) إمام العبارة التي تةاسد ا تيار :

م

العففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبارة

1

يعمف العامليال بأسلو فرق العمف بما يحقق اببداا
ابدارم.

2

يحقاول العقامليال ت بيقق أسققاليد جديقدة بالعمقف لحققف
أية مشكلة نواجهها.

3

يةجققق العقققامليال األعمقققال الموكلقققة إلقققيهم بأسقققلو
مت ور.

4

يحرص العامليال عل تقديم األفكار الجديدة للعمف.

5

يمتلققك العققامليال المهققارات الكافيققة التققي مققال للهققا
يقتةع المتعامليال معهم.

6

يحرص العامليال عل التعبير عال ارااهم ولو كانقت
مخالفة لر سااهم بالعمف.

7

يسققع العامليةللحصققول عل ق األفكققار التققي تسققاهم
بحف مشاكف العمف.

8

يحقرص العقامليال علق اقتقراح أسقاليد جديققدة ألدا
العمف رغم علمهم بالمخاطر المترتبة عل ذلك.

9

يحرص العامليال عل االستفادة مقال انتققاد اآل قريال
لهم.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

يقترح العامليال أسقاليد جديقدة ألدا العمقف حتق إذا
10
كان هةا احتمال لعدم نجاحها.
 11يسع العقامليال للحصقول علق األفكقار التقي تسقاهم
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بحف مشاكف العمف.
يت بق العقامليال أسقاليد جديقدة ألدا األعمقال وفقا ً
12
مال اب فاق.
يهققتم العققامليال بتقققديم أفكققار مسققتحدثة بالعمققف حت ق
13
ولو لم ت بق.
 14يتم تبسي أفكارنا عةد مواجهة المشاكف بالعمف.
يحصقف العققامليال علق معلومقات مفصققلة قبققف بققداهم
15
بالعمف الجديد.
ال يققتم اتخققاذ القققرارات بشققكف عشققوااي بققف حسققد
16
دراسة مستفيضة.
 17يملك العامليال ر ية دقيقة لمشكلت العمف.
يملك العامليال قدرات عل توقع مشكلت العمف قبف
18
حدوثها.
عقققادة مقققا يفضقققف العقققامليال األعمقققال الصقققعبة عقققال
19
األعمال الروتيةية البسي ة.
يحقققرص العقققامليال علققق تققققديم األفكقققار التقققي سقققبق
20
تقديمها عةد مواجهة المشاكف.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحث /عبد هللا سعيد سليم الحارثي ،المجلة األكاديمية لكبحاث
والةشر العلمي(CC BY NC) .
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إقامة صالة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر
من إقامتها في المساجد
Holding Friday prayers in homes during epidemics, if the guardian is forbidden
from its establishment in the mosques

اعداد الباحث /عبد اللطيف بن عبد الرحمن العريفي
ماجستير فقه مقارن ،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،المملكة العربية السعودية

ملخص البحث
يتضمن هذا البحث بيان مسألة من المسائل الفقهية التي اختلفت آراء الفقهاء المعاصرين في حكمها ،وتنوعت
منازعهم فيها ،ولم يتكلم عنها الفقهاء األولون – رحمهم هللا تعالى – في كتبهم ولم يبحثوا فيها بعينها ،وهي:
حكم إقامة صالة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها في المساجد؛ خوفًا من انتشار
الوباء ،وذلك بتأصيل المسألة ،وتصويرها ،وتحرير محل البحث فيها ،وعرض ما قيل فيها ومناقشته ،ومن
ثم بيان ما ظهر للباحث فيها ،وفي حكمها ،وكان مما ظهر للباحث بعد ذلك :وجوب إقامة الجمعة في البيوت
زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها في المساجد.
الكلمات المفتاحية :صالة الجمعة ،زمن األوبئة ،ولي األمر ،المساجد
Holding Friday prayers in homes during epidemics, if the guardian is
forbidden from its establishment in the mosques

Abstract:
This research includes a clarification of one of the issues of jurisprudence in which
the opinions of contemporary jurists differed in their ruling, and their disputes
varied, and the first jurists - may God Almighty have mercy on them - did not talk
about it in their books and did not discuss it specifically, which is: the ruling on
holding Friday prayers in homes at the time of epidemics if the guardian is
;prohibited The order of establishing them in the mosques
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For fear of the spread of the epidemic, by establishing the issue, photographing it,
editing the place of research in it, presenting what was said about it and discussing
it, and then explaining what appeared to the researcher about it, and in its ruling,
and what appeared to the researcher after that: It is obligatory to establish Friday
in homes at the time of epidemics if the guardian forbids The order of its
establishment in the mosques.

Keywords: Friday prayers, the time of epidemics, the guardian, the mosques.

المقدمة
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وعلى آله وصحبه وسلم تسلي ًما كثي ًرا مزيدًا ،وبعد:
ف ال يخلو عصر من العصور وال زمان من األزمنة من ابتالءات ومحن وأكدار يبتلي هللا بها عباده ،قال هللا
{ونَ ْبلُو ُكم بِال َّشرِّ َو ْال َخي ِْر فِ ْتنَةً َوإِلَ ْينَا تُرْ َجعُون}[األنبياء ]53:ومن ذلك ما ينزله هللا  من أوبئة
تبارك وتعالى َ
وأدواء عامة تعم الناس جميعهم أو بعضهم ،حتى تتعطل حياتهم ،فتوقف أعمالهم ،وتهدأ حركتهم ،وتفرض
عليهم – إثر ذلك  -قيود وتعليمات تحد من انتشار الوباء ،وسرعته ،وخطورته ،ومن ذلك ما يقوم به والة
األمور من منع الناس من الخروج من المنازل ،والبقاء في البيوت ؛ حفظًا للنفوس ؛ وخوفًا من انتشار الوباء.
إذا ثبت هذا ،فإنه يترتب على ذلك جملة من األمور الشرعية ،واألحكام الفقهية التي تحتاج إلى تجلية وكشف
وبيان في ظل هذا المنع ،ومن ذلك :حكم إقامة الجمعة في البيوت ،فهل تقام الجمعة في البيوت؟ أم تصلى
ظه ًرا أربع ركعات؟ وللتركيز على المسألة محل البحث جاء هذا البحث بعنوان :إقامة الجمعة في البيوت
زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها في المساجد.
وهللا الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.

أهمية البحث:
ترتكز أهمية الموضوع في أن إقامة صالة الجمعة من أظهر شعائر اإلسالم وخصائصه ،ولها من األحكام
واآلداب والفضائل ما تفارق به الصلوات األخرى ،فهل تقام هذه الشعيرة في البيوت في ظل منع الناس من
الخروج من المنازل وتقام – على إثر إقامتها – سائر ما للجمعة من سنن وآداب وأحكام وفضائل؟ أم تصلى
ظه ًرا أربع ركعات؟
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أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى معرفة حكم إقامة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها في
المساجد ،هل تصلى جمعة؟ وبالتالي يفعل ما هو في هذا اليوم من سنن وأحكام وعبادات وفضائل ،أم تصلى
ظه ًرا أربع ركعات.

الدراسات السابقة:
ضا لما قيل فيها
لم أجد – بعد البحث – من أفرد هذه المسألة ببحث مستقل تأصيال ،وتصوي ًرا ،وعر ً
ومناقشته ،وأقرب ما وجدت في ذلك هذين الموضوعين:
 )1مقال بعنوان :صالة الجمعة في البيوت في زمن " كورونا " رؤية فقهية مقاصدية للدكتور وصفي أبو
زيد ،أ َّ
صل فيه للمسألة ،وبيَّن اتجاهات الفتاوى المعاصرة فيها ،ولم يفض في أدلة األقوال واإلجابة عليها.
 )2بحث بعنوان :أحكام الشعائر التعبدية المتعلقة بنوازل الوباء للدكتور عبد الحميد بن صالح الغامدي ،تناول
فيه المسألة بشكل مختصر في أحد المباحث ،ولم يؤصلها ،ويفض في أدلة األقوال واإلجابة عليها.

خطة البحث:
واشتملت على تمهيد ومبحثين وخاتمة:
التمهيد ،وفيه مسألتان:
المسألة األولى :تعريف األوبئة لغة.
المسألة الثانية :تعريف األوبئة اصطالحا.
المبحث األول :شروط صالة الجمعة ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :شروط صالة الجمعة المتفق عليها.
المطلب الثاني :شروط صالة الجمعة المختلف فيها ،وفيه خمسة فروع:
الفرع األول :العدد.
الفرع الثاني :المصر الجامع.
الفرع الثالث :المسجد.
الفرع الرابع :إذن السلطان أو نائبه.
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الفرع الخامس :االشتهار.
المبحث الثاني :تعدد إقامة الجمعة ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد.
المطلب الثاني :إقامة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها في المساجد.
الخاتمة بأهم نتائج البحث.

منهج البحث:
سلكت في هذا البحث المنهج التالي:
 )1أبين المسألة قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
 )2إذا كانت المسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بالدليل ،مع توثيق االتفاق من مظانِّه المعتبرة.
 )5إن المسألة من مسائل الخالف فأتبع ما يأتي:
 أدرسهـــا دراسة فقهية مقارنــــــة بذكر األقوال فيها ،وبيــــان من قـــــال بها من أهـــــل العلم
حسب ترتيب المذاهب الفقهية ،وأصورِّها إن احتاجت إلى تصوير.
 أقتصر على المذاهب الفقهية األربعة ،وأوثق األقوال من معتمد كتبهم.
 أستقصي أدلة األقوال مع بيـان وجه الداللة ،وما يرد عليه من مناقشات واإلجابة عليها.
 أرجح ما أراه راجحًا وأبين السبب.
 )4أعتمد على أمهات المصادر والمراجع األصلية تحري ًرا وتوثيقا.
 )3أكتب اآليات القرآنية بالخط العثماني ،مع بيان اسم السورة ،ورقم اآلية.
 )6أخرج األحاديث واآلثار من مصادرها المعتمدة – مع ذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم
الحديث – فإن كان الحديث أو األثر في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إليهما ،وإن لم يكن في
أحدهما فأخرجه من مصادره التي أقف عليها ،ثم أذكر ما أقف عليه من كالم أهل العلم عليه
تصحيحًا أو تضعيفا.
 )7أترجم لألعالم – عدا الصحابة واألئمة األربعة – ترجمة موجزة بذكر االسم ،وتاريخ الوالدة ،وأهم
المصنفات ،وتاريخ الوفاة ،ومصادر الترجمة.
 )8أُعرف بالمصطلحات ،واألماكن ،والقبائل من الكتب المعتمدة.
 )9أضع خاتمة في نهاية البحث بأهم ما توصلت إليه من نتائج.
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التمهيـــــــد
المسألة األولى :تعريف الوباء لغة:
الوباء وجمعه أوبئة ،هو :الطاعون ،وقيل :كل مرض عام ،وقيل :اسم لكل منهما ،يقال :أرضٌ َو ِبئَةٌ َو َو ِبيئَةٌ
و َموْ بُو َءةٌ َو ُمو ِبئَةٌ :إذا كثر مرضها ،ومنه قولهم :أصاب أهل الكورة العام وباء شديد (.)1
المسألة الثانية :تعريف الوباء اصطالحا:
مما جاء في تعريفه اصطالحًا ما يأتي:
األول :كل مرض شديد العدوى ،سريع االنتشار من مكان إلى مكان ،يصيب اإلنسان والحيوان والنبات (.)2
الثاني :كل مرض يصيب عددًا كبي ًرا من الناس في منطقة واحدة ،في مدة قصيرة من الزمن ،فإن أصاب
عددًا عظي ًما من الناس في منطقة جغرافية شاسعة ُسمي وبا ًء عالميا (.)3
الثالث :اسم للمرض الذي تفشى وعم الكثير من الناس (.)4
وتتفق هذه التعريفات فيما بينها مضمونًا وإن اختلفت العبارات.

المبحث الثاني
شروط صالة الجمعة
المطلب األول :شروط صالة الجمعة المتفق عليها:
أوال :شروط الوجوب (:)5
وهي سبعة شروط:
 )1اإلسالم.
 )2العقل.

( :)1انظر :العين للخليل الفراهيدي ( ،)418/8الصحاح للجوهري ( ،)91/2لسان العرب البن منظور ( ،)189/1المصباح المنير
للفيومي ( ،)646/2القاموس المحيط للفيروزبادي (.)69/1
( :)2اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار (.)2592/5
( :)3الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الباحثين (.)1894/15
( :)4معجم لغة الفقهاء لحامد قنيبي – ومحمد قلعجي ( ،)498/1وانظر :كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي
(.)1735/2
) :(5انظر :حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح (ص ،)305جامع األمهات البن الحاجب (ص ،)122اإلقناع للشربيني
( ،)575/1زاد المستقنع للحجاوي (ص.)52
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 )5البلوغ.
وهذه كسائر الصلوات.
 )4الحرية.
 )3الذكورية.
 )6اإلقامة.
 )7الخلو من األعذار.
وهذه ما تزيد به الجمعة على غيرها من الصلوات.
ثانيًا :شروط الصحة (:)1
وهي– في الجملة – ثالثة:
 )1الوقت.
 )2الجماعة.
 )5تقدم الخطبة.
المطلب الثاني :شروط صالة الجمعة المختلف فيها:
الفرع األول :العدد:
اختلف الفقهاء – رحمهم هللا تعالى – في أقل عدد تنعقد به صالة الجمعة على أربعة أقوال:
القول األول :أقل ما تنعقد به الجمعة ثالثة سوى اإلمام.
وهو مذهب الحنفية (.)2
القول الثاني :أقل ما تنعقد به الجمعة اثنا عشر.
وهو مذهب المالكية (.)1

) :)1حاشية الطحطاوي ( ،)306جامع األمهات (ص ،)122اإلقناع للشربيني (ص ،)573زاد المستقنع (ص.)55
والفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة أنه بانتفاء شروط الوجوب يصح أداؤها لو أ ِّديَت ،بخالف شروط الصحة فلو
انتفى أحدها لم تصح .انظر :حاشية الطحطاوي (ص.)304
( :)2المبسوط للسرخسي ( ،)24/2والمحيط البرهاني البن مازة ( ،)71/2وكنز الدقائق للنسفي (ص.)189
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القول الثالث :أقل ما تنعقد به الجمعة أربعون.
وهو مذهب الشافعية ( )2والحنابلة (.)3
القول الرابع :أقل ما تنعقد به الجمعة ثالثة مع اإلمام.
وهو قول ابن تيمية ( ،)5()4ورواية عن اإلمام أحمد (.)6
األدلة:
أدلة القول األول القائلين بأن أقل ما تنعقد به الجمعة ثالثة سوى اإلمام:
ص ال َةِ ِم ن يَوْ ِم الْ ُج ُم َع ةِ ف َا ْس َع وْ ا إِل َى ِذ ْك رِ َّ
استدلوا ب قوله تعالى{ :ي َا أ َي هَا ال َّ ِذ ينَ آ َم ن ُوا إ ِ َذ ا ن ُو ِد ي لِ ل َّ
هللا ِ
}[الجمعة.]9 :
وجه الداللة :أن اآلية تقتضي مناديًا وهو المؤذن ،وذاك ًرا وهو اإلمام ،واثنان يسعيان ؛ ألن قوله تعالى:
{فَا ْس َعوْ ا} ال يتناول إال المثنى ثم ما دون الثالث ليس بجمع متفق عليه (.)7
ويمكن أن يناقش بأن اآلية عامة للمؤمنين ،ويدخل فيهم المنادي والذاكر.
أدلة القول الثاني القائلين بأن أقل ما تنعقد به الجمعة اثنا عشر:
الدليل األول :عن جابر بن عبد هللا  قال :بينما نحن نصلي مع النبي  إذ أقبلت عير تحمل طعا ًما ،فالتفتوا
إليها حتى ما بقي مع النبي  إال اثنا عشر رجال ،فنزلت هذه اآليةَ { :وإِ َذا َرأَوْ ا ِت َجا َرةً أَوْ لَ ْه ًوا انفَضوا إِلَ ْيهَا
ك قَائِ ًما}([ )8الجمعة.]11:
َوتَ َر ُكو َ
وجه الداللة :أن استمرار النبي  بالجمعة ولم يبق معه إال اثنا عشر رجال يقتضي أنه أقل ما تنعقد به الجمعة.

( :)1انظر :المنتقى للباجي ( ،)198/1والتاج واإلكليل البن المواق ( ،)325/2وحاشية الصاوي على الشرح الصغير
(.)178/1
( :)2البيان للعمراني ( ،)361/2الشرح الكبير للرافعي ( ،)233/2المجموع (.)304/4
( :)3المغني البن قدامة ( ،)204/5زاد المستقنع (ص ،)55منتهى اإلرادات البن النجار (.)154/1
( :)4الفتاوى الكبرى البن تيمية (.)533/3
) : )5أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية ،الحراني ،أبو العباس ،شيخ اإلسالم ،ولد بحران سنة 661ه ،ناظر العلماء وأفتى ودرس
وهو دون العشرين ،زادت تصانيفه على ستمئة مجلد ،منها :رفع المالم عن األئمة األعالم ،درء تعارض العقل والنقل،
القواعد النورانية الفقهية ،توفي في دمشق سنة 728ه .انظر :الوافي بالوفيات للصفدي ( ،)11/7سلم الوصول لحاجي خليفة
( ،)165/1المقصد األرشد البن مفلح (.)152/1
( :)6المغني ( ،)204/5اإلنصاف للمرداوي (.)578/2
( :)7المبسوط ( ،)24/2المحيط البرهاني (.)71/2
( :)8انظر :شرح التلقين للمازري (.)959/1
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ( ،)516/1كتاب :الجمعة ،باب :إذا نفر الناس عن اإلمام في صالة الجمعة فصالة
اإلمام ومن بقي جائزة ،برقم ،)894( :ومسلم في صحيحه ( ،)9/5كتاب :الجمعة ،برقم.)2054( :
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ونوقش من وجهين:
األول :بأن الحديث يدل على صحتها باثني عشر ،وليس فيه داللة على أنها ال تصح بأقل منه ،فإن هذه واقعة
عين أكثر ما فيها أنهم انفضوا وبقي اثنا عشر رجال وتمت بهم الجمعة وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا
العدد لم تتم بهم (.)1
الثاني :بأنه يحتمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب ،ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل ،وعند االحتمال
يسقط االستدالل (.)2
أدلة القول الثالث القائلين بأن أقل ما تنعقد به الجمعة أربعون:
الدليل األول :ما روى كعب بن مالك  ،قال :أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت ( )3من حرة

()4

بني بياضة ( )5في نقيع ( )6يقال له :نقيع الخضمات ( ،)7قلت له :كم كنتم يومئذ؟ قال:
أربعون (.)8
وجه الداللة :أن الجمعة ال تصح إال بعدد ثبت فيه التوقيف ،وقد ثبت جوازها بأربعين فال يجوز بأقل منه إال
بدليل صريح ،والنبي  قال ( :صلوا كما رأيتموني أصلي ( ) )9ولم تثبت صالته لها بأقل من أربعين (.)10
ونوقش :بأن الحديث ال يدل على أن الجمعة ال تصح بأقل من أربعين؛ ألنها واقعة عين وقعت اتفاقًا ال
قصدًا ،وقد ثبت أن النبي  صالها باثني عشر كما في حديث جابر  " :بينما نحن نصلي مع النبي  إذ
أقبلت عير تحمل طعا ًما ،فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي  إال اثنا عشر رجال "

()11

فإنه أتمها باثني

عشر مما يدل على أن األربعين ليست شرطا (.)12

( :)1انظر :الحاوي للفتاوى للسيوطي (.)77/1
( :)2انظر :المغني (.)206/5
( : )3هزم النبيت :جبل بصدر وادي قناة على بريد من المدينة .معجم ما استعجم للبكري ( ،)1293/4مراصد االطالع البن
شمائل (.)3351/5
( :)4الحرة :أرض ذات حجارة سود .انظر :الصحاح ( ،)189/5تاج العروس ( ،)371/10مادة ( :حرر ).
( :)5بنو بياضة :بطن من الخزرج .انظر :نهاية األرب للقلقشندي (.)184/1
( :)6النقيع :الماء المجتمع .انظر :النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ( ،)226/3مادة ( :نقع ).
( :)7موضع قرب المدينة ،حماه عمر بن الخطاب  لخيل المسلمين ،وهو من أودية الحجاز .انظر :األماكن للحازمي
( ،)154/1معجم البلدان لياقوت الحموي (.)501/3
( :)8أخرجه أبو داوود في سننه ( ،)415/1كتاب :الجمعة ،باب :الجمعة في القرى ،برقم ،)1071( :وابن ماجه في سننه
( ،)545/1كتاب :إقامة الصالة والسنة فيها ،باب :في فرض الجمعة ،برقم .)1082( :وحسن إسناده ابن حجر .التلخيص
الحبير ( ،)159/2وحسنه األلباني .صحيح سنن أبي داوود (.)253/4
( :)9أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث ( ،)266/1كتاب :األذان ،باب :األذان للمسافر إذا كانوا
جماعة واإلقامة وكذلك بعرفة وجمع ،برقم.)603( :
( :)10انظر :المجموع ( ،)304/4والمغني (.)203/5
( :)11سبق تخريجه.
( :)12انظر :الدرر السنية في األجوبة النجدية (.)28/3
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الدليل الثاني :عن جابر  قال " :مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة " (.)1
وجه الداللة :أن قول الصحابي " :مضت السنة " ينصرف إلى سنة رسول هللا .)2( 
ويمكن أن يناقش بأن الحديث ضعيف ال يصلح االستدالل به.
أدلة القول الرابع القائلين بأن أقل ما تنعقد به الجمعة ثالثة مع اإلمام:
ص الَ ِة ِم ن يَوْ ِم الْ ُج ُم َع ِة فَا ْس َع وْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ
الدليل األول :قوله تعالى{ :يَا أَي هَا ال َّ ِذينَ آ َم نُوا إِ َذ ا ن ُو ِد ي لِل َّ
هللاِ
}[الجمعة.]9:
وجه الداللة :أن قوله تعالى { :فَا ْس َعوْ ا}جمع ،وأقل الجمع ثالثة (.)3
الدليل الثاني :عن أبي سعيد الخدري  قال :قال رسول هللا  ( :إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم ،وأحقهم
باإلمامة أقرؤهم ) (.)4
وجه االستدالل :أن النبي  أمرهم باإلمامة ،وهو عام في إمامة الصالة كلها الجمعة والجماعة (.)5
الدليل الثالث :أن األصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين ،والثالثة جماعة فتجب عليهم (.)6
الراجح:
الراجح – وهللا أعلم – هو القول الرابع وهو أن أقل ما تنعقد به الجمعة ثالثة مع اإلمام ؛ لما يلي:
 )1أن التحديد بعدد معين تحكم بال دليل ،وما ذكروه من األعداد إنما هي وقائع أعيان وقعت اتفاقًا ال قصدًا
فال دليل فيها.
 )2أن قوله تعالى { :فَا ْس َعوْ ا} جمع ،وأقله ثالثة ،واحد يخطب واثنان يسمعان.
الفرع الثاني :المصر الجامع (:)7
اختلف الفقهاء – رحمهم هللا تعالى – في هذه المسألة على قولين:
( :)1أخرجه الدارقطني في سننه ( ،)506/2كتاب :الجمعة ،باب :ذكر العدد في الجمعة ،برقم ،)1379( :والبيهقي في السنن
الكبرى ( ،) 245/6كتاب :الجمعة ،باب :العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة ،برقم .)3675( :وضعفه
البيهقي .السنن الكبرى ( ،)232/5وابن الملقن .البدر المنير (.)393/4
( :)2المغني (.)206/5
( :)3المغني ( ،)204/5الممتع في شرح المقنع البن المنجا ( ،)340/1شرح الزركشي (.)193/2
( :)4أخرجه مسلم في صحيحه ( ،)155/2كتاب :المساجد ،برقم.)1361( :
( :)5الدرر السنية في األجوبة النجدية (.)17/3
( :)6الدرر السنية في األجوبة النجدية (.)18/3
( :)7وهو عند الحنفية في األصح :كل بلدة فيها سكك ،وأسواق ،ووال ينصف المظلوم من ظالمه ،وعالم يرجع إليه في
الحوادث .تبيين الحقائق للزيلعي ( ،)217/1البناية للعيني ( )43/5ولهم أقوال أخرى في حد المصر الجامع .انظر :المحيط
البرهاني ( ،)63/2تبيين الحقائق ( ،)217/1البناية (.)43/5
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القول األول :المصر الجامع شرط إلقامة الجمعة.
وهو مذهب الحنفية (.)1
القول الثاني :المصر الجامع ليس شرطًا إلقامة الجمعة.
وهو مذهب المالكية ( ،)2والشافعية ( ،)3والحنابلة (.)4
األدلة:
أدلة القول األول القائلين بأن المصر الجامع شرط إلقامة الجمعة:
الدليل األول :قول علي بن أبي طالب  ( :ال جمعة إال في مصر جامع ) (.)5
وجه الداللة :أنه نفى الجمعة عمن كان في غير مصر جامع.
ونوقش :بأنه جاء عن عمر  خالفه ،فقد روى أبو هريرة  أنه كتب إليه يسأله عن الجمعة ،فكتب إليه
عمر " :ج ِّمعوا حيث كنتم " ( )6وليس قول أحدهما بأولى من اآلخر (.)7
الدليل الثاني :أن الصحابة حين فتحوا األمصار والقرى ما اشتغلوا بنصب المنابر وبناء الجوامع إال في
األمصار والمدن دون القرى ،وذلك اتفاق منهم على أن المصر من شرائط الجمعة (.)8
أدلة القول الثاني القائلين بأن المصر ليس من شرطًا في إقامة الجمعة:
صالَ ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ
الدليل األول :قوله تعالى{ :يَا أَيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نُو ِدي لِل َّ
هللاِ
}[الجمعة.]9:
وجه الداللة :أن اآلية ال تختص باألمصار بل تتناولها وغيرها (.)1
( :)1المبسوط ( ،)25/2بدائع الصنائع للكاساني ( ،)239/1كنز الدقائق (ص.)189
( :)2الكافي في فقه أهل المدينة البن عبدالبر ( ،) 249/1جامع األمهات (ص ،) 122القوانين الفقهية (ص.)146
( :)3الحاوي الكبير للماوردي ( ،)408/2المجموع ( ،)303/4اإلقناع للشربيني (.)576/1
( :)4المغني ( ،)208/5الشرح الكبير ألبي الفرج ابن قدامة ( ،)196/3منتهى اإلرادات (.)152/1
( :)5المبسوط ( ،)25/2العناية للبابرتي ( ،)41/5البحر الرائق البن نجيم (.)131/2
واألثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ،) 167/5كتاب :الجمعة ،باب :القرى الصغار ،برقم ،)3173( :وابن أبي شيبة
في مصنفه ( ،) 459/1كتاب :الجمعة ،باب :من قال ال جمعة وال تشريق إال في مصر جامع ،برقم ،)3039( :والبيهقي
في الكبرى ( ،) 246/6كتاب :الجمعة ،باب :العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت ع ليهم الجمعة ،برقم،)3681( :
وصححه ابن حزم .المحلى باآلثار ( ،) 236/5وزكريا غالم .ما صح من آثار الصحابة في الفقه (.)466/1
( :)6أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ،)440/1كتاب :الجمعة ،باب :من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها ،برقم
( ،)3068وقال األلباني " :إسناده صحيح على شرط الشيخين " .إرواء الغليل ( ،)66/5وصححه زكريا غالم (.)563/1
ما صح من آثار الصحابة في الفقه.
( :)7انظر :بحر المذهب للروياني ( ،)533/2والمغني (.)209/5
( :)8انظر :المبسوط ( ،)25/2العناية (.)35/2
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الدليل الثاني :ما روى كعب بن مالك  أنه قال :أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة
بني بياضة في نقيع يقال له :نقيع الخضمات (.)2
وجه الداللة :أن حرة بني بياضة على ميل من المدينة فلم تكن مصرا.
الدليل الثاني :عن ابن عباس  قال :إن أول جمعة جمعت بعد جمعة المدينة لجمعة جمعت بجواثا ( )3من
البحرين ( )4من قرى عبد القيس (.)5
وجه الداللة :أن جواثا قرية وليست مص ًرا ،والظاهر أن ذلك إنما كان بأمر النبي .)6( 
ونوقش من وجهين:
األول :أنه لم ينقل عن النبي  علم بذلك فأقر عليه ،فال يثبت بفعل من فعلها حجة (.)7
وأجيب :أن هذا كان في صدر اإلسالم ،وال يجوز أن يفعل ذلك إال بأمر رسول هللا  ، ثم لو كان ال يجوز
لنزل فيه قرآن (.)8
الثاني :أنها بلدة كبيرة معروفة بالبحرين ،وتسميها قرية ال يمنع أن تكون بلدًا ،والعرب تسمي القرية بلدًا
كتسمية مكة قرية كما في قوله تعالىَ { :و َكأَيِّن ِّمن قَرْ يَ ٍة ِه َي أَشَد قُ َّوةً ِّمن قَرْ يَ ِتكَ}([ )9محمد.]15:
وأجيب :بأن العرب تسمي البلد قرية كذلك كما سمى هللا مصر قرية في قوله تعالىَ { :واسْأ َ ِل ْالقَرْ يَةَ الَّتِي ُكنَّا
فِيهَا} [يوسف ،]82:والقرية في األصل هي البلدة الصغيرة ،ويحتمل أن تكون جواثا قرية في األول ثم
صارت مدينة ،وليس فيه ترك تسمية أحدهما باآلخر عرفًا ما يوجب كون ذلك هو عرف العرب أو لسانهم
(.)10
الدليل الثالث :أن المصر الجامع موضع لالستيطان واالستقرار ،وكذلك القرية ،فوجب أن تصح فيها الجمعة
؛ قياسًا عليه (.)11

( :)1انظر :المبسوط ( ،)25/2وشرح التلقين ( ،)931/1والبيان (.)348/2
( :)2سبق تخريجه.
( :)3قرية من قرى البحرين يسكنها عبدالقيس .األماكن (.)277/1
( :)4هي المنطقة الممتدة على ساحل الخليج العربي شرق الجزيرة العربية بين البصرة وعُمان .انظر :معجم البلدان
( ،) 549/ 1مراصد االطالع (.)167/ 1
( :)5بطن من أسد من ربيعة بن نزار ،وهي قبيلة كبيرة تسكن البحرين .انظر :نهاية األرب ( ،)558/1وفتح الباري البن
حجر (.)83/8
( :)6انظر :فتح الباري البن حجر (.)580/2
( :)7التجريد للقدوري (.)921/2
( :)8انظر :شرح التلقين ( ،)931/1وفتح الباري البن حجر (.)580/2
( :)9التجريد ( ،)921/1وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (.)123/2
( :)10انظر :شرح التلقين ( ،)931/1وفتح الباري البن حجر ( ،)581/2والمنهل العذب المورود للسبكي (.)216/6
( :)11كفاية النبيه شرح التنبيه البن الرفعة (.)500/4
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الراجح:
الراجح – وهللا أعلم – هو القول الثاني وهو أن المصر الجامع ليس من شروط إقامة الجمعة ؛ لما يلي:
 )1أنه ثبت تجميع الصحابة في نقيع الخضمات وهو موضع قرب المدينة وليس بمصر ،وكان ذلك في صدر
اإلسالم ،وال يجوز أن يكون ذلك إال بعلمه .
 )2أن قوله تعالى{ :يَا أَيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نُو ِدي ِلل َّ
هللا }[الجمعة ]9:ال
صالَ ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
يختص باألمصار ،بل يتناولها والقرى.
 )5أن المصر الجامع موضع لالستيطان واالستقرار ،وكذلك القرية ،فوجب أن تصح فيها الجمعة ؛ قياسًا
عليه.
الفرع الثالث :المسجد:
اختلف الفقهاء – رحمهم هللا تعالى – في هذه المسألة على قولين:
القول األول :ال يشترط إلقامة الجمعة المسجد.
وهو قول الحنفية ( ،)1والشافعية ( ،)2والحنابلة (.)3
القول الثاني :يشترط إلقامة الجمعة المسجد.
وهو قول المالكية (.)4
األدلة:
أدلة القول األول القائلين بأن المسجد ليس شر ً
طا إلقامة الجمعة.
ويمكن أن يستدل لهم بما روى كعب بن مالك  أنه قال :أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت
من حرة بني بياضة في نقيع يقال له :نقيع الخضمات (.)5
وجه الداللة :أن الصحابة أقاموا الجمعة في غير مسجد.

( :)1كنز الدقائق (ص ،)189النهر الفائق (.)532/1
( :)2المجموع ( ،)301/4روضة الطالبين للنووي (.)4/2
( :)3المغني ( ،)209/5زاد المستقنع (ص ،)52منتهى اإلرادات (.)152/1
( :)4التلقين للقاضي عبدالوهاب ( ،)150/1جامع األمهات (ص ،)125القوانين الفقهية (ص.)146
( :)5سبق تخريجه.
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أدلة القول الثاني القائلين بأن المسجد شرط إلقامة الجمعة.
واستدلوا بأن النبي  والخلفاء من بعده لم يصلوا الجمعة إال في مسجد مما يدل على اعتباره (.)1
ويمكن أن يناقش بأن الصحابة أقاموا الجمعة في غير مسجد كما في تجميع أسعد بن زرارة  في نقيع
الخضمات ،وكان ذلك صدر اإلسالم ،وال يجوز أن يكون هذا إال بأمره  أو علمه.
الراجح:
الراجح – وهللا أعلم – هو القول الثاني وهو أن المسجد ليس من شروط إقامة الجمعة ؛ ألن الصحابة أقاموا
الجمعة في غير مسجد وكان ذلك صدر اإلسالم ،وال يجوز أن يكون هذا إال بأمره  أو علمه.
الفرع الرابع :إذن السلطان أو نائبه:
اختلف الفقهاء – رحمهم هللا تعالى – في هذه المسألة على قولين:
القول األول :يشترط إلقامة الجمعة إذن السلطان أو نائبه.
وهو مذهب الحنفية (.)2
القول الثاني :ال يشترط إلقامة الجمعة إذن السلطان أو نائبه.
وهو مذهب المالكية ( ،)3والشافعية ( ،)4والحنابلة (.)5
أدلة القول األول القائلين بأن إذن السلطان أو نائبه شرط إلقامة الجمعة.
الدليل األول :أن النبي  ما كان يقيم الجمعة إال بنفسه أو بمن يوليه إقامتها من قِبَله ،وكذلك الخلفاء من بعده
(.)6
ونوقش :أن إقامة النبي  للجمعة بنفسه إنما كان لبيان أفعالها ؛ ألن البيان إذا وقع بالفعل لم تعتبر فيه
صفات الفاعل ،ولو اعتبر كونه سلطانًا العتبر كونه نبيا (.)7
الدليل الثاني :الجمعة تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم وقد تقع في غيره فال بد من إذنه ؛
در ًءا للفتنة (.)1
( :)1انظر :شرح التلقين (.)969/1
( :)2انظر :المبسوط ( ،)23/2بدائع الصنائع ( ،)261/1البناية (.)49/5
( :)3انظر :جامع األمهات (ص ،)122التوضيح لخليل الجندي (.)49/2
( :)4انظر :بحر المذهب ( ،)407/2المجموع (.)385/4
( :)5انظر :زاد المستقنع (ص ،)55منتهى اإلرادات (.)154/1
( :)6انظر :شرح مختصر الطحاوي (.)126/2
( :)7انظر :الحاوي الكبير ( ،)446/2والمجموع (.)384/4
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ونوقش :بأن االفتئات المؤدي إلى الفتنة إنما يكون في األمور العظام ،وليس في إقامة الجمعة ما يؤدي إلى
فتنة (.)2
أدلة القول الثاني القائلين بأن إذن السلطان أو نائبه ليس شرطًا إلقامة الجمعة.
صالَ ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ
الدليل األول :قوله تعالى{ :يَا أَيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نُو ِدي لِل َّ
هللاِ
}[الجمعة.]9:
وجه الداللة :أن اآلية لم تشترط إذن السلطان أو نائبه (.)3
الدليل الثاني :أن علي بن أبي طالب  صلى الجمعة بالناس وعثمان  محصور ( ،)4وصوب ذلك  ولم
ينكره ،وقد أخرج الناس سعيد بن العاص  عن المدينة وكان أمي ًرا عليها وقدموا أبا موسى األشعري 
فصلى بهم ،فكان ذلك إجما ًعا منهم على جوازها بغير سلطان (.)5
الدليل الثالث :أنها عبادة على البدن ومن فرائض األعيان فلم يشترط لها إذن اإلمام ؛ قياسًا على سائر
الصلوات (.)6
الراجح:
الراجح – وهللا أعلم – هو القول الثاني وهو أن إذن اإلمام أو نائبه ليس شرطًا إلقامة الجمعة ؛ لما يلي:
ص ال َ ِة ِم ن يَوْ ِم الْ ُج ُم َع ِة فَا ْس َع وْ ا إِل َى ِذ ْك ِر َّ
 ) 1أن هللا تعالى قال{ :يَا أ َي هَا ال َّ ِذ ينَ آ َم ن ُوا إ ِ َذ ا ن ُو ِد ي لِل َّ
هللا ِ
}[الجمعة ]9 :ولم يشترط إذن السلطان أو نائبه.
 )2وألن علي بن أبي طالب  صلى الجمعة بالناس وعثمان  محصور ولم ينكره.
 )5وقياسًا على سائر الصلوات.
الفرع الخامس :االشتهار:
اختلف الفقهاء – رحمهم هللا تعالى – في هذه المسألة على قولين:
القول األول :يشترط إلقامة الجمعة االشتهار.
وهو مذهب الحنفية (.)1
( :)1انظر :بدائع الصنائع ( ،)261/1البناية (.)49/5
( :)2انظر :المجموع (.)384/4
( :)3شرح التلقين (.)933/1
) :)4أخرجه البخاري بمعناه في صحيحه ( ،)246/1كتاب :الجماعة واإلمامة ،باب :إمامة المفتون والمبتدع ،برقم.)665( :
( :)5انظر :شرح التلقين ( ،)933/1الحاوي الكبير ( ،)446/2المغني (.)206/5
( :)6انظر :شرح التلقين ( ،)933/1الحاوي الكبير ( ،)446/2المغني (.)207/5
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القول الثاني :ال يشترط إلقامة الجمعة االشتهار.
وهو مذهب المالكية ( ،)2والشافعية ( ،)3والحنابلة (.)4
أدلة القول األول القائلين بأن االشتهار ليس شرطًا إلقامة الجمعة.
واستدلوا على هذا :بأن الجمعة من شعائر اإلسالم وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل االشتهار (.)5
ويمكن أن يناقش :بأن كون الجمعة من شعائر اإلسالم وخصائصه ال يمنع من إقامتها إال مع االشتهار،
صالَ ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ
وهللا أمر بها أم ًرا عا ًما فقال{ :يَا أَيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نُو ِدي لِل َّ
هللاِ
}[الجمعة ]9:ولم يشترط إلقامتها االشتهار ،وغاية ما في ذلك أن يكون أم ًرا مندوبًا ال شرطًا في إقامة
الجمعة ؛ إذ ال تالزم بين صحة الفعل وتحقيق االشتهار.
أدلة القول الثاني القائلين بأن اإلذن العام ليس شرطًا إلقامة الجمعة.
ويمكن أن يستدل لهم بقوله تعالى{ :يَا أَيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نُو ِدي ِلل َّ
هللا
صالَ ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
}[الجمعة.]9:
وجه الداللة :أن اآلية لم تشترط االشتهار.
الراجح:
الراجح – وهللا أعلم – هو القول الثاني وهو أن االشتهار ليس شرطًا إلقامة الجمعة ؛ ألن هللا قال{ :يَا أَيهَا
الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نُو ِدي لِل َّ
هللا }[الجمعة ]9:ولم يشترط االشتهار ،وغاية
صالَ ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
ما فيه أن يكون أم ًرا مندوبًا ال شرطًا في إقامة الجمعة ؛ إذ ال تالزم بين صحة الفعل وتحقيق االشتهار.

( :)1انظر :البحر الرائق ( ،)162/1ومراقي الفالح للشرنباللي ( ،)194/1ورد المحتار البن عابدين (.)132/1
( :)2جامع األمهات (ص.)122
( :)3اإلقناع للشربيني (.)573/1
( :)4زاد المستقنع (ص.)55
( :)5انظر :البحر الرائق ( ،)165/2ومراقي الفالح ( ،)194/1ورد المحتار (.)132/2
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المبحث الثالث
تعـــدد إقـــامة الجمعــــة
المطلب األول :تعدد إقامة الجمعة في البلد ( )1الواحد:
صورة المسألة:
إذا تعددت صالة الجمعة بإقامتها في أكثر من موضع في البلد الواحد ،فهل تصح كل الجمع المصالة أم ال
يصح إال بعضها أو أحدها؟
األقوال في المسألة:
القول األول :يصح تعدد إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد.
وهو مذهب الحنفية (.)2
القول الثاني :ال يصح تعدد إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد.
وهو مذهب المالكية ( ،)3والشافعية (.)4
القول الثالث :ال يصح تعدد صالة الجمعة إال لحاجة.
وهو مذهب الحنابلة (.)5
األدلة:
أدلة القول األول القائلين بصحة تعدد إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد الواحد:
استدلوا بقول علي بن أبي طالب  ( :ال جمعة إال في مصر جامع ) (.)6
ووجه الداللة :أن األثر إنما شرط لصحة الجمعة أن تكون في مصر جامع فحسب ،وعليه فيؤخذ بإطالقه وال
يقيد بعدد حيث لم يأت دليل على التقييد (.)1
( : )1البلد :كل موضع متحيز من األرض عامر أو غامر ،كدمشق من الشام وبغداد من العراق .انظر :الكليات للكفوي
( ،)226/1والمعجم االشتقاقي المفصل للدكتور محمد حسن (.)172/1
( :)2انظر :المبسوط ( ،)121/2تبيين الحقائق ( ،)218/1النهر الفائق البن نجيم (.)534/1
( :)3انظر :الكافي ( ،)232/1وشرح التلقين ( ،)976/1والذخيرة للقرافي (.)534/2
قال ابن عبدالبر " :وال تجوز الجمعة من المصر إال في موضع واحد ،فإن عظم المصر وكان فيه جامعان بإمامين قد
ق َّدمهما اإلمام فقد قيل :إن ذلك جائز ،واألول هو المذهب " الكافي ( ،)232/1وقال الدسوقي " :فال يجوز تعدده على
المشهور ولو كان البلد كبيرا " .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (.)574/1
( :)4انظر :البيان ( ،)619/2وكفاية النبيه ( )518/4وبداية المحتاج البن قاضي شهبة ( ،)578/1قال الشافعي " :وال يجمع
في مصر وإن عظم أهله وكثر عامله ومساجده إال في موضع المسجد األعظم " األم ( ،)221/1واستثنى بعض الشافعية ما
إذا كبر البلد وعسر اجتماع الناس في مسجد واحد ،ورد السبكي استثناءهم وصنف في ذلك ،وقال " :وهو الصحيح مذهبًا
ودليال " .انظر :بداية المحتاج ( ،)578/1وفتاوى السبكي (.)186/1
( :)5المغني ( ،)212/5اإلنصاف ( ،)235/3منتهى اإلرادات (.)157/1
( :)6انظر :المبسوط ( ،)121/2والبحر الرائق ( ،)134/2ورد المحتار (.)143/2
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ويمكن أن يناقش بأن النبي  والخلفاء من بعده ما أقاموا الجمعة إال في موضع واحد ،ولم ينقل عنهم أنهم
أقاموا الجمعة في أكثر من موضع ،وقد كان في المدينة تسعة مساجد مع مسجده  )2( ولم ينقل أنه أَ ِذن ألحد
في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة وال في القرى التي بقربها ( ،)3وهذا يدل على اعتبار منع تعدد
الجمع ويقيد إطالق األثر.
أدلة القول الثاني القائلين بعدم صحة تعدد إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد الواحد:
الدليل األول :أن النبي  والخلفاء من بعده ما أقاموا الجمعة إال في موضع واحد ،ولم ينقل عنهم أنهم أقاموا
الجمعة في أكثر من موضع (.)4
ونوقش :بأن ترك النبي  وأصحابه إقامة جمعتين إنما كان لغناهم عن ذلك ؛ وألن أصحابه كانوا يرون
سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم ؛ ألنه المبلغ عن هللا تعالى وشارع األحكام ،ولما دعت
الحاجة إلى ذلك في األمصار صليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعا (.)5
صالَ ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ
الدليل الثاني :قوله تعالى{ :يَا أَيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نُو ِدي ِلل َّ
هللاِ
}[الجمعة.]9:
ووجه الداللة :أن هللا تعالى أمر بالسعي عند إقامتها ،ولو جاز إقامتها في موضعين لوجب عليه السعي
إليهما ،إذ ليس أحدهما أولى بالسعي إليه من اآلخر (.)6
ويمكن أن يناقش بأن المقصود السعي إلى نداء الجمعة وشهودها ال السعي إلى ذات كل نداء.
الدليل الثالث :قول ابن عمر  " :ال جمعة إال في المسجد األكبر " (.)7
ووجه الداللة :أنه قوله  صريح في عدم جواز إقامة الجمعة إال في موضع واحد.
ونوقش من وجهين:
األول :أن قوله  عام ُخصَّ منه ما إذا دعت لتعددها حاجة (.)1
( :)1انظر :المبسوط ( ،)121/2والبحر الرائق ( ،)534/2ورد المحتار (.)143/2
( :)2أخرجه الدارقطني في سننه ( ،)438/2كتاب :الجنائز ،باب :تكرار المساجد ،برقم ،)1871( :وضعفه األلباني في
السلسلة الضعيفة ( ،)521/25وأثبت الباحث الدكتور إبراهيم يوسف المغيربي خمسة وعشرين مسجدًا بالمدينة المنورة
صلى بها النبي  منها ثمانية عشر ال تزال قائمة إلى اليوم ،وذلك في ورقة علمية قدمها بالجامعة اإلسالمية في محاضرة
بعنوان " :مساجد المدينة المنورة بين الحاضر والماضي  -تاريخ وأحكام ".
( :)3انظر :األوسط البن المنذر (.)116/4
( :)4التوضيح ( ،)37/2والشرح الكبير للرافعي ( ،)232/2وكفاية النبيه (.)518/4
( :)5انظر :المغني (.)212/5
( :)6انظر :الحاوي الكبير ( ،)447/2كفاية النبيه (.)518/4
( :)7بحر المذهب (.)408/2
واألثر أخرجه ابن المنذر في األوسط ( ،)116/4برقم ( ،)1866والبيهقي في معرفة السنن واآلثار ( ،)592/4كتاب :الجمعة،
باب :الصالة في مسجدين أو أكثر ،برقم (.)6376
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الثاني :أن معنى قوله  أن الجمعة ال تقام المساجد الصغار مع ترك الكبير (.)2
أدلة القول الثالث القائلين بعدم صحة تعدد إقامة الجمعة بأكثر من موضع في البلد الواحد إال لحاجة:
الدليل األول :أن صالة الجمعة صالة شرع لها االجتماع والخطبة فجازت فيما يُحتاج إليه من المواضع ؛
قياسًا على صالة العيد ،وقد ثبت أن علي بن أبي طالب  كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على
ضعفة الناس أبا مسعود البدري  فيصلي بهم (.)3
الدليل الثاني :أن الجمعة – لما اتسعت البلدان وتباعدت أقطارها وشق على أهلها االجتماع لها في مسجد
واحد  -أقيمت في أكثر من موضع في البلد ولم يُنكر فكان هذا إجماعًا على مشروعية تعددها للحاجة (.)4
الراجح:
الراجح  -وهللا أعلم  -هو القول الثالث وهو عدم صحة إقامة صالة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إال
لحاجة ؛ لما يلي:
 )1القول بالجواز مطلقًا فيه مخالفة لما كان عليه هدي النبي  وأصحابه من بعده من عدم إقامتها إال في
موضع واحد من البلد ؛ ولمقاصد فرضية صالة الجمعة.
 )2القول بالمنع مطلقًا فيه حرج ومشقة على المسلمين ال سيما مع اتساع المدن ،وتباعد أطرافها ،وكثرة
الناس فيها.
 ) 5أن الجمعة أقيمت في أكثر من موضع من البلد عندما احتاج الناس لذلك ،ولم ينكر ،فكان هذا إجماعًا
بمشروعية تعددها.
المطلب الثاني :إقامة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها في المساجد:
لم أر – فيما رأيت – من تكلم عن هذه المسألة بعينها من الفقهاء األولين ،وأقرب من وجدته تكلم فيها
المالكية ،إذ قد جاء عن اإلمام مالك قوله فيمن أصابه رعاف

()5

يوم الجمعة بعد أن صلى ركعة فغسل الدم

عنه " :أرى أن يرجع إلى المسجد فيركع ركعة ،وإن صلى في بيته ابتدأ أربعًا؛

( :)1الممتع (.)335/1
( :)2المغني (.)212/5
) :(3انظر :المغني (.)212/5
واألثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ،)3/2كتاب :صالة العيدين ،باب :القوم يصلون في المسجد ،كم يصلون ؟ ،برقم:
( ،)3813والبيهقي في الكبرى ( ،)603/6كتاب :صالة العيدين ،باب :اإلمام يأمر من يصلى بضعفة الناس العيد في
المسجد ،برقم .)6529( :وصحح إسناده النووي .خالصة األحكام (.)823/2
) :(4المغني (.)212/5
( :)5الرعَاف :الدم الخارج من األنف .انظر :الصحاح ( ،)31/3لسان العرب ( ،)125/9مادة ( :رعف ).
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ألن الجمعة ال تصلى في البيوت " ( )1وقول الدردير ( )2شارحًا شروط صحة الجمعة ( :الشرط الخامس" ...:
وبجامع " ،فال تصح في البيوت ) ( ،)3وإذا ثبت هذا فقد تخرج هذه المسألة ما يذكره الفقهاء من شروط صحة
الجمعة.
صورة المسألة:
إذا منع ولي األمر من إقامة الجمعة في المساجد خوف انتشار وباء بين الناس ،فهل تصح إقامتها في البيوت
حينئذ أم ال؟
تحرير محل الخالف:
ويرتكز في حكم إقامة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها في المساجد.
األقوال في المسألة:
القول األول :ال تصح إقامة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها في المساجد.
وهو مقتضى قول المالكيـــة ( ،)4والحنفيـــة ( ،)5والشافعيــة والحنابلة إذا نقص العدد عن أربعين ( ،)6وإليه
ذهبت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ( ،)7ومجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة التعاون
اإلسالمي ( ،)8والمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ( ،)9ومجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي ( ،)10ودائرة
اإلفتاء العام األردنية ( ،)11وأفتى به عبدالرحمن البراك (.)1()12

( :)1البيان والتحصيل البن رشد ( ،)505/1وانظر :المختصر الفقهي البن عرفة (ص.)110
( :)2أحمد بن محمد العدوي ،أبو البركات ،الشهير بالدردير ،ولد بمصر سنة 1127ه ،وتعلم باألزهر ،وهو من فقهاء
المالكية ،أخذ عن :الملوي ،والحفني وغيرهما ،من مصنفاته :أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك ،تحفة اإلخوان في علم
البيان ،توفي بالقاهرة سنة 1201ه .انظر :شجرة النور الزكية البن سلم مخلوف ( ،)316/1األعالم للزركلي (.)244/1
( :)3انظر :الشرح الصغير (.)528/1
( :)4انظر :جامع األمهات (ص ،)122القوانين الفقهية (ص.)146
( :)5انظر :البحر الرائق ( ،)165/2ومراقي الفالح ( ،)195/1ورد المحتار (.)157/2
( :)6انظر :اإلقناع للشربيني ( ،)573/1زاد المستقنع (ص.)55
( :)7انظر :قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ (1441/7/22ه) ،برقم.)247( :
( : )8انظر :توصيات مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في جلسته المنعقدة بتاريخ2020/4/20( :م)
بعنوان :فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية.
( :)9انظر :البيان الختامي للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث في دورته الطارئة الثالثين والمنعقدة في الفترة (-1
1441/8/4ه) بعنوان :المستجدات الفقهية لنازلة فيروس كورونا كوفيد .19
( : )10انظر :فتوى مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي في اجتماعه المعقود عبر االتصال المرئي بتاريخ2020/4/19( :م)
مناق ًشا فيه المستجدات الفقهية لمرض فيروس كورونا المستجد.
( : )11انظر :بيان دار اإلفتاء العام األردنية الصادر بتاريخ 2020/5/14( :م) بعنوان :بيان حول صالة الجمعة
والجماعة.
( : )12انظر :فتوى لعبدالرحمن البراك على الموقع الرسمي له بعنوان :حكم إقامة الجمعة في البيوت بسبب وباء كورونا
( ،)19صادرة بتاريخ (1441/7/24ه) ،ورقم.)7207( :
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القول الثاني :تصح إقامة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها في المساجد.
وهو مقتضى قول الشافعية والحنابلة إذا حضرها أربعون فأكثر ( ،)2ومقتضى قول ابن تيمية إذا حضرها ثالثة
فأكثر ( ،)3وإليه ذهبت وزارة األوقاف واإلرشاد اليمنية ( ،)4وأفتى به محمد بن إسماعيل العمراني ( ،)6()5ومحمد
علي فركوس (.)8()7
األدلة:
أدلة القول األول القائلين بعدم صحة إقامة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها
في المساجد.
صالَ ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ
الدليل األول :قوله تعالى{ :يَاأَيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نُو ِدي لِل َّ
هللاِ َو َذرُوا
ْالبَ ْي َع َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمون} [الجمعة.]9 :
وجه الداللة :أن هللا أمر بالسعي إليها وإقامتها في البيوت ليس فيها سعي (.)9
ونوقش :بأنه ال يصح قصر تفسير السعي الوارد في اآلية بلزوم الخروج إلى الصالة والمشي إليها ؛ إذ قد
اختلف في تفسيره على أقوال (:)10
أحدها :القصد ،قال الحسن ( " :)11وهللا ما هو بسعي على األقدام ،ولكنه سعي بالقلوب والنية " ،وقال ابن
رجب ( " :)1والمراد بالسعي شدة االهتمـــام بإتيانهــــا والمبادرة إليها،

( : )1عبدالرحمن ناصر البراك ،ولد بالقصيم سنة  1532ه ،من شيوخه :عبدالعزيز ابن باز ،ومحمد األمين الشنقيطي،
د َّرس زمن ًا في كلية الشريعة ،من مصنفاته :إرشاد العباد إلى معاني لمعة االعتقاد ،توضيح المقصود في نظم ابن أبي
داوود ،وهو حالي ًا منقطع إلى التدريس .انظر :موقعه الرسمي (.)/https://sh -albarrak.com
( :)2انظر :اإلقناع للشربيني ( ،)573/1زاد المستقنع (ص.)55
( :)3الفتاوى الكبرى البن تيمية (.)534/3
( :)4انظر :بيان وزارة األوقاف واإلرشاد اليمنية الصادر بتاريخ (2020/5/21م) حول وباء كورونا.
( :)5انظر :فتوى نشرت على حسابه في تويتر بتاريخ 1441/7/24( :ه) ،وتداولتها العديد من الصحف والمجالت.
( :)6القاضي محمد بن إسماعيل العمراني ،ولد في صنعاء سنة 1540ه ،من كبار علماء اليمن المجتهدين ،وعمل مفتيًا لها ألكثر
من أربعين سنة ،قرأ على جمع كبير من علماء اليمن ،وجمعت فتاواه بعنوان :مجموع فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل
العمراني ،وهو مبوب على أبواب الفقه .انظر.)https://www.almeshkat.net/book/7899( :
( : )7انظر :فتوى لمحمد علي فركوس على الموقع الرسمي له بعنوان :في حكم الجمعة في األبنية في حال العجز عن أدائها
في المسجد الجامع ،صادرة بتاريخ1441/7/25( :ه) ،ورقم.)1251( :
( :)8محمد بن علي فركوس ،ولد بالجزائر سنة 1574ه ،من شيوخه :عطية محمد سالم ،وعبدالقادر شيبة الحمد ،من مصنفاته:
الفتح المأمول شرح مبادئ األصول ،والعمدة في أعمال الحج والعمرة ،وهو من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم اإلسالمية
بالجزائر .انظر :موقعه الرسمي (.)https://ferkous.com/home/?q=tarjama-1
( : )9انظر :موقع األستاذ الدكتور خالد المصلح ،حكم إقامة الجمعة في المنازل والبيوت (https://almosleh.com/ar/f-
.)85153
( :)10انظر :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ( ،)101/18مجموع الفتاوى البن تيمية (.)239/22
( :)11الحسن بن يسار البصري ،أبو سعيد ،ولد بالمدينة سنة 21ه ،من سادات التابعين وكبرائهم ،وإمام أهل البصرة في زمنه،
سمع من خلق كبير من الصحابة وكبار التابعيين ،وكانت أمه موالة ألم سلمة ،توفي بالبصرة سنة 110ه .انظر :وفيات األعيان
البن خلكان ( ،)69/2سير أعالم النبالء للذهبي ( ،)365/4الوافي بالوفيات (.)764
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فهو من سعي القلوب ال من سعي األبدان " ،وقال قتادة ( " :)2أن تسعى بقلبك وعملك ".
ك َكانَ َس ْعيُهُم
وثانيها :العمل ،كقوله تعالىَ { :و َم ْن أَ َرا َد
اآلخ َرةَ َو َس َعى لَهَا َس ْعيَهَا َوهُ َو ُم ْؤ ِم ٌن فَأُولَ ِئ َ
ِ
ان إِالَّ َما
َّم ْش ُكو ًرا}[اإلسراء ،]19:وقوله{ :إِ َّن َس ْعيَ ُك ْم لَ َشتَّى}[الليل ،]4:وقولهَ { :وأَن لَّي َ
إلن َس ِ
ْس لِ ِ
َس َعى}[النجم ]59:قال القرطبي ( :)3وهذا قول الجمهور (.)4
وثالثها :أن المراد به السعي على األقدام ،وعلى التسليم بأنه المراد ،فمن اغتسل يوم الجمعة وتنظف وتطيب
ولبس أحسن ثيابه ثم قصد مسجد بيته – والنبي  أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب

()5

 -أال

يصدق عليه أنه سعى للجمعة  -على قول من فسر الدور هنا بالبيوت (- )6؟
الدليل الثاني :لم يرد عن النبي  وال أصحابه إقامتها في البيوت (.)7
ويمكن أن يناقش بأنه إنما لم يرد عنه  وال عن أصحابه ذلك ؛ لعــدم تحقق هذه الحالة في حقهم ،وهذا ال
يعني عدم صحة التجميع في البيوت في مثل هذه المسألة ،والمسلمون لما احتاجوا إلى تعدد الجمع في
الموضع الواحد للحاجة أقاموها بقدر حاجتهم َرغم عدم ورود ذلك عن النبي  وال عن أصحابه ،ثم قد يُقلب
الدليل فيقال :تعطلت الجمع والجماعات في محال وأزمان عدة عبر التاريخ اإلسالمي ،ومن ذلك تعط ُل
الصلوات في المسجد النبوي سنة 271ه أربع ُج َمع لم يحضر الناس فيها جمعة وال جماعة ( ،)8ومع ذلك لم
يؤثر عن المسلمين في تلك األوقـات عدم إقامتها في البيوت ؛ وذلك ألن األصل إنما هو إقامتها.
الدليل الثالث :أن النبي  لم يقمها بمكة قبل الهجرة (.)9

( :)1عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السالمي ،أبو الفرج ،ولد في بغداد سنة 756ه ،إمام حافظ ،من رواة اآلثار ،سمع من
الخباز وابن العطار ،من مصنفاته :فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،وجامع العلوم والحكم ،توفي في دمشق سنة
793ه .انظر :الرد الوافر البن ناصر الدين ( ،)106/1المقصد األرشد ( ،)81/2تذكرة الحفاظ البن المبرد (.)147/1
( :)2قتادة بن دعامة السدوسي ،البصري ،أبو الخطاب ،ولد سنة 60ه ،من أوعية العلم ،وممن يضرب به المثل في قوة
الحفظ ،سمع من عمران بن حصين  ،وسعيد بن المسيب ،وغيرهما ،توفي بواسط عام 118ه .انظر :وفيات األعيان
( ،)83/4سير أعالم النبالء ( ،)269/3تذكرة الحفاظ (.)195/1
( :)3محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري ،القرطبي ،إمام متفنن متبحر ،ومن كبار المفسرين ،من مصنفاته :الجامع
ألحكام القرآن ،واألسنى في شرح أسماء هللا الحسنى ،توفي سنة 671ه .انظر :تاريخ اإلسالم للذهبي ( ،)229/13الوافي
بالوفيات ( ،)87/2سلم الوصول (.)69/5
( :)4الجامع ألحكام القرآن (.)101/18
( :)5أخرجه أبو داوود في سننه من حديث عائشة ( ،)175/1كتاب :الصالة ،باب :اتخاذ المساجد في الدور ،برقم،)433( :
والترمذي في سننه من حديثها ( ،)489/2أبواب الصالة ،باب :ما ذكر في تطييب المساجد ،برقم ،)394( :وابن ماجه في
سننه من حديثها ( ،)230/1كتاب :المساجد والجماعات ،باب :تطهير المساجد وتطييبها ،برقم ،)739( :وصححه ابن حبان
في صحيحه (.)315/4
( :)6انظر :معالم السنن للخطابي ( ،)142/1وفتح الباري البن رجب (.)174/5
( :)7انظر :فتوى نشرها األستاذ الدكتور سعد الخثالن على حسابه الرسمي في تويتر بتاريخ2020/5/19( :م).
( :)8انظر :البداية والنهاية (.)37/11
( :)9انظر :مجلة الجمعية الفقهية السعودية (ص ،)342العدد )31( :بحث بعنوان :أحكام الشعائر التعبدية المتعلقة بنوازل
الوباء للدكتور عبدالحميد الغامدي.
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ويمكن أن يناقش بأنه  لم يقمها بمكة ؛ ألنها إنما فرضت بالمدينة ،قال ابن تيمية " :وكذلك صالة الجمعة
والعيد والكسوف واالستسقاء وقيام رمضان وغير ذلك ،إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة "
فعلت بمكة على صفة الجواز ،وفرضت بالمدينة "

()2

وهذا قول جمهور العلماء

()3

()1

وقال أيضًا" :

؛ وهو كذلك مقتضى

نزول األمر بها في المدينة ؛ ألن سورة الجمعة مدنية (.)4
وعلى التسليم بذلك فال يصح االستدالل به على عدم صحة إقامتها في البيوت لعدم ورود إقامتها من النبي 
حينذاك حيث لم يمكنه إشهارها ؛ الحتمال أن النبي  إنما أُ ِم َر أن يقيمها في دار الهجرة ال في دار الحرب ؛
أو ألنهم في حال ال يتمكنون معه من إظهار دينهم خوفًا من المشركين وأذاهم ؛ أو ألن الجمعة إنما يقصد
بإقامتها إظهار شعار اإلسالم ؛ أو لجواز أنها لم تفرض قبل الهجرة على األعيان (،)5
وعند ورود كل هذه االحتماالت ال يبقى الستداللهم وجه؛ إذ ما تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل كما
هو مقرر في كتب القواعد (.)6
الدليل الرابع :أنه يشترط إلقامتها إذن ولي األمر ،وما دام أنه منع فال تصح إقامتها في البيوت حينئذ (.)7
ويمكن أن يناقش بأن ولي األمر لم يمنع من إقامتها في البيوت ،وإنما منع من إقامتها في المساجد؛ خوفًا من
انتشار الوباء ،والجهة منفكة بينهما.
الدليل الخامس :أن صالة الجمعة من شعائر الدين الظاهرة ،وإقامتها في البيوت يضاد ذلك ،إذ البد فيها من
االشتهار ،وعليه فال تصح إقامتها فيها (.)8
ويمكن أن يناقش بأن كون الجمعة من شعائر الدين الظاهرة ال يمنع من إقامتها إال مع االشتهار ،وهللا أمر
بها أم ًرا عا ًما فقال{ :يَاأَيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نُو ِدي لِل َّ
هللا َو َذرُوا ْالبَ ْي َع َذلِ ُك ْم
صالَ ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمون}[الجمعة ]9:ولم يشترط إلقامتها االشتهار ،وغاية ما في ذلك أن يكون أمرًا مندوبًا
ال شرطًا في إقامة الجمعة ؛ إذ ال تالزم بين صحة الشعائر الظاهرة وتحقيق االشتهار ،فهذا األذان من
الشعائر الظاهرة وهو مشروع في حق المنفرد (.)9

( :)1مجموع الفتاوى (.)603/7
( :)2اإلقناع للحجاوي (.)291/1
( :)3فتح الباري البن رجب (.)62/8
( :)4المرجع السابق.
( :)5انظر :األجوبة المرضية للسخاوي (.)705/1
( :)6ترتيب الفروق للبقوري ( ،)23/1األشباه والنظائر البن الملقن (.)136/2
( :)7انظر :موقع الشيخ عبدالرحمن البراك ،حكم صالة الجمعة في البيوت بسبب وباء كورونا (https://sh -
.)/albarrak.com
( : )8انظر :موقع الشيخ عبدالرحمن البراك ،حكم صالة الجمعة في البيوت بسبب وباء كورونا (https://sh -
.)/albarrak.com
( :)9رد المحتار ( ،)594/1القوانين الفقهية (ص ،)95المجموع ( ،)82/5المغني (.)87/2
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الدليل السادس :أن التجميع في البيوت يفضي إلى تعدد ال ُج َم ِع تعددًا ظاهرًا مما يُفرق كلمة المسلمين (.)1
ويمكن أن يناقش بأننا إنما صححناه للحاجة ،وإن تعددت تعددًا ظاهرًا ما دام أن الحاجة متحققة ،قال ابن قدامة
( " :)2وإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة ،وكذلك ما زاد ،ال نعلم في هذا مخالفا " (.)3
أدلة القول الثاني القائلين بصحة إقامة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر ولي من إقامتها
في المساجد خوف انتشار الوباء وحضرها العدد المعتبر لها شرعا.
الدليل األول :عموم األدلة الموجبة لها ،والمرهبة عن تركها ،وال مخصص لها ،ومنها:
 )1قوله تعالى{ :يَاأَيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نُو ِدي لِل َّ
هللا َو َذرُوا ْالبَ ْي َع َذلِ ُك ْم
صالَ ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمون}[الجمعة.]9:
 )2قوله  ( :الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إال أربعة :عبد مملوك ،أو امرأة ،أو صبي ،أو
مريض ) (.)4
 )5وقوله  ( :لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن هللا على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين )
(.)5
 )4وقوله  لقوم يتخلفون عن الجمعة ( :لقد هممت أن آمر رجال يصلي بالناس ،ثم أحرق على رجال
يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ) (.)6
 )3عن أبي هريرة  أنهم كتبوا إلى عمر  يسألونه عن الجمعة ،فكتب " :ج ِّمعوا حيث كنتم " (.)7
 )6اإلجماع على وجوبها ،قال ابن قدامة " :وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة " (.)1

( : )1انظر :موقع الشيخ عبدالرحمن البراك ،حكم صالة الجمعة في البيوت بسبب وباء كورونا (https://sh -
 ،)/albarrak.comومجلة الجمعية الفقهية السعودية (ص ،)342العدد )31( :بحث بعنوان :أحكام الشعائر التعبدية
المتعلقة بنوازل الوباء للدكتور عبدالحميد الغامدي.
) :)2عبد هللا بن محمد بن قدامة الجماعيلي ،ولد بج َّماعيل سنة 341ه ،صاحب التصانيف ،من أكابر الحنابلة ،كان إما ًما
حجة ،متبحرًا في العلوم ،سمع من أبي الفتح ابن المني ،وأبي زرعة المقدسي وغيرهما ،من تصانيفه :المغني شرح
مختصر الخرقي ،وروضة الناظر ،ولمعة االعتقاد ،توفي سنة 620ه .انظر :تاريخ اإلسالم ( ،)601/15الوافي بالوفيات
( ،)25/17األعالم (.)67/4
) :)3المغني (.)248/5
( :)4أخرجه أبو داوود في سننه من حديث طارق بن شهاب ،رقم ،)412/1( ،)1069( :وصححه النووي في الخالصة
( ،)737/2والزيلعي في نصب الراية (.)198/2
( :)5أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد هللا بن عمر وأبي هريرة ،رقم.)391/2( ،)863( :
( :)6أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد هللا بن مسعود ،رقم.)432/1( ،)632( :
( :)7أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ،) 440/1كتاب :الجمعة ،باب :من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها ،برقم:
( ،) 3068وقال العيني " :سنده صحيح " .عون المعبود ( ،) 285/5وقال األلباني " :إسناده صحيح على شرط الشيخين
" .إرواء الغليل (.)66/5
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الدليل الثاني :أن صالة الجمعة صالة مستقلة ،لها أحكامها وشروطها وصفتها الخاصة ،فليست بدال عن
الظهر ،أو مقصورة منها ،فإذا ما تحققت شروطها وجب إقامتها.
الراجح:
الراجح – وهللا أعلم – هو القول الثاني وهو وجوب إقامة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر
من إقامتها في المساجد وحضرها العدد المعتبر لها شر ًعا ؛ لما يأتي:
 )1عموم األدلة الموجبة لها ،والمرهبة عن تركها ،وال مخصص لها ،ومما جاء في األدلة الموجبة لها قوله
تعالى{ :يَاأَيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا نُو ِدي ِلل َّ
هللا َو َذرُوا ْالبَ ْي َع َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم إِن
صالَ ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمون}[الجمعة ،]9:وقوله  ( :الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إال أربعة :عبد مملوك،
أو امرأة ،أو صبي ،أو مريض ) ،وقوله  في الترهيب عن ترك الجمعات ( :لينتهين أقوام عن ودعهم
الجمعات أو ليختمن هللا على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) ،وقوله ( :لقد هممت أن آمر رجال يصلي بالناس،
ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ) ،وقول عمر  " :جمعوا حيث كنتم ".
 ) 2أن صالة الجمعة صالة مستقلة ،لها أحكامها وشروطها وصفتها الخاصة ،فليست بدال عن الظهر ،أو
مقصورة منها ،فإذا ما تحققت شروطها وجب إقامتها.
 )5أن ما ذكره المانعون من إقامتها في البيوت مناقش كله ومورد عليه:
فقولهم أن هللا أمر بالسعي إليها وإقامتها في البيوت ليس سعي ال يصح؛ إذ اُختلف في تفسير السعي على ثالثة
أقوال :أحدها :القصد ،وثانيها :العمل ،وثالثها :السعي على األقدام ،وعلى التسليم بأن الثالث هو المراد ال
غيره فمن اغتسل يوم الجمعة وتنظف وتطيب ولبس أحسن ثيابه ثم قصد مسجد بيته – على من فَ َّسر الدور
في أمر النبي  ببناء المساجد في الدور بالبيوت – أال يصدق عليه أنه سعى للجمعة؟
وأما قولهم أنه لم يرد عن النبي  وال عن أصحابه إقامتها في البيوت فال يستقيم ؛ ألنه إنما لم يرد عنه 
وال عن أصحابه ذلك لعدم تحقق هذه الحالة عندهم ،وهذا ال يعني عدم صحة التجميع في البيوت في مثل هذه
المسألة ،والمسلمون لما احتاجوا إلى تعدد الجمع في الموضع الواحد للحاجة أقاموها بقدر حاجتهم َرغم عدم
ورود ذلك عن النبي  وال عن أصحابه ،ثم قد يُقلب الدليل فيقال :تعطلت الجمع والجماعات في محال
وأزمان عدة عبر التاريخ اإلسالمي ،ومن ذلك تعط ُل الصلوات في المسجد النبوي سنة 271ه أربع ُج َمع لم
يحضر الناس فيها جمعة وال جماعة ،ومع ذلك لم يؤثر عن المسلمين في تلك األوقات عدم إقامتها في البيوت
؛ وذلك ألن األصل إنما هو إقامتها.

( :)1المغني (.)218/2
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وأما قولهم بأن النبي  لم يقمها بمكة قبل الهجرة فال يستقيم ؛ ألنها إنما فرضت بالمدينة ،وهذا هو قول
جمهور العلماء ،وهو مقتضى نزول األمر بها في المدينة ؛ ألن سورة الجمعة مدنية ،وعلى التسليم بأن النبي
 لم يقمها بمكة قبل الهجرة فال يصح االستدالل به أيضًا ؛ الحتمال أن النبي  إنما أُ ِم َر أن يقيمها في دار
الهجرة ال في دار الحرب ؛ أو ألنهم في حال ال يتمكنون معه من إظهار دينهم خوفًا من المشركين وأذاهم ؛
أو ألن الجمعة إنما يقصد بإقامتها إظهار شعار اإلسالم ؛ أو لجواز أنها لم تفرض قبل الهجرة على األعيان،
وعند ورود كل هذه االحتماالت ال يبقى لهذا االستدالل وجه ؛ إذ ما تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل
كما هو مقرر في كتب القواعد.
وأما قولهم بأنه يشترط إلقامتها إذن ولي األمر ،وولي األمر منع من إقامتها فال يصح؛ ألنه خارج محل
النزاع أصال؛ فولي األمر لم يمنع من إقامتها في البيوت ،وإنما منع من إقامتها في المساجد؛ خوفًا من انتشار
الوباء ،والجهة منفكة بينهما.
وأما قولهم بأن الجمعة من شعائر الدين الظاهرة وإقامتها في البيوت يضاد ذلك ،إذا البد فيها من االشتهار فال
يصح؛ ألن كون الجمعة من شعائر الدين الظاهرة ال يمنع من إقامتها إال مع االشتهار ،وهللا  أمر بها أمرًا
عا ًما ولم يشترط إلقامتها ذلك ،وغاية ما في ذلك أن يكون أم ًرا مندوبًا ال شرطًا في إقامة الجمعة ؛ إذ ال
تالزم بين صحة الشعائر الظاهرة وتحقيق االشتهار ؛ كاألذان من الشعائر الظاهرة وهو مشروع في حق
المنفرد.
وأما قولهم بأن التجميع في البيوت يفضي إلى تعدد الجُمع تعددًا ظاه ًرا مما يفرق كلمة المسلمين فال يصح
؛ ألننا إنما صححنا الت جميع في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها للحاجة ،وال يضر تعدد
الجمع ما دام أن الحاجة متحققة .وهللا أعلم.
ثمرة الخالف:
يترتب على القول األول القائل بعدم صحة إقامة الجمعة في هذه المسألة أن تصلى ظه ًرا أربع ركعات،
ويترتب على القول الثاني القائل بوجوب إقامة الجمعة في هذه المسألة ما يترتب على صالة الجمعة من
أحكام.

الخاتمة
أهم النتائج:
ُ )1عرِّ ف الوباء بعدة تعريفات متقاربة فيما بينها مضمونًا وإن اختلفت العبارات ،ومن ذلك :كل مرض
شديد العدوى ،سريع االنتشار من مكان إلى مكان ،يصيب اإلنسان والحيوان والنبات.
 )2أقل عدد تنعقد به صالة الجمعة هو ثالثة ،إمام ومأمومان.
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 )5عدم اشتراط المصر الجامع إلقامة صالة الجمعة.
 )4عدم اشتراط المسجد إلقامة صالة الجمعة.
 )3عدم اشتراط إذن السلطان أو نائبه إلقامة صالة الجمعة.
 )6عدم اشتراط االشتهار إلقامة صالة الجمعة.
 )7عدم صحة إقامة صالة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إال لحاجة.
 )8أقرب من رأيتــــه تكلم عن هذه المسألة هو ما تكلم به بعض المالكية من حكم إقامة الجمعة في
البيوت.
 )9وجوب إقامة صالة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها في المساجد إذا
ُو ِج َد ثالثة فأكثر من أهل وجوبها.
 )10عدم تصحيح إقامة صالة الجمعة في البيوت زمن األوبئـــــــة إذا منع ولي األمر من إقامتهـــــــــــا
في المساجد على مقتضى قول الحنفية مرده إلى فقد ثالثة شروط من شروط وجوبها عندهم:
 المصر الجامع.
 االشتهار.
إذن السلطان أو نائبه.
 )11عدم تصحيح إقامـــــــــة صالة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتهـــــــــا
في المساجد على مقتضى قول المالكية مرده إلى فقد شرط:
 المسجد الجامع.
 )12عدم تصحيح إقامة صالة الجمعة في البيوت زمن األوبئة إذا منع ولي األمر من إقامتها في المساجد
على مقتضى قول الشافعية والحنابلة إذا نقص العدد عن أربعين مرده إلى فقد شرط:
 وجود أربعين من أهل إقامتها.

قائمة المصادر والمراجع
 )1عبد الرحمن ،محمد1418 .ه" .).األجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث
النبوية" ،الطبعة :األولى( .ت902:ه) ،تحقيق :د .محمد إسحاق محمد إبراهيم ،دار الراية-
الرياض.
 )2األلباني ،محمد1403( .ه1983/م .).إرواء الغليل ،الطبعة :الثانية .الناشر :المكتب اإلسالمي-
بيروت.
 )5األنصاري ،عمر1451( .ه2010/م .).األشباه والنظائر في قواعد الفقه ،الطبعة :األولى،
تحقيق :مصطفى محمود األزهري ،الناشر :دار ابن القيم-الرياض-دار ابن عفان -القاهرة.
 )4الزركلي ،خير الدين2002( .م .).األعالم ،الطبعة :الخامسة عشر ،الناشر :دار العلم للماليين.
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 )3الشربيني ،محمد2004/1423( .م) .اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،الطبعة :الثالثة ،تحقيق:
علي محمد معوض-عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية-بيروت.
 )6الحجاوي ،موسى1418( .ه1997/م .).اإلقناع لطالب االنتقاع ،الطبعة :األولى ،تحقيق :د .عبد
هللا بن عبد المحسن التركي ،الناشر :دار هجر.
 )7الحازمي ،محمد1413 ( .ه .).األماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من األمكنة،
تحقيق :حمد الجاسر ،الناشر :دار اليمامة.
 )8إبراهيم والنيسابوري1403( ،ه1983/م .).األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ،الطبعة:
األولى ،تحقيق :أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ،الناشر :دار طيبة-الرياض.
 )9بن إبراهيم ،زين الدين970( .ه) .البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،الطبعة :الثانية .الناشر :دار
الكتاب اإلسالمي
 )10الروياني ،عبد الواحد2009( .م ).بحر المذهب ،الطبعة :األولى ،الناشر :دار الكتب العلمية-
بيروت.
 )11بداية المحتاج في شرح المنهاج ،تأليف :محمد بن أبي بكر ،ابن قاضي شهبة (ت874:ه) ،عنى به:
أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني ،الناشر :دار المنهاج-جدة ،الطبعة :األولى ،سنة النشر:
1452ه2011/م.
 )12البداية والنهاية ،إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774:ه) ،تحقيق :علي شيري ،الناشر :دار
إحياء التراث العربي ،الطبعة :األولى ،تاريخ النشر 1408ه1988/م.
 )15بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،تأليف :أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت387:ه) ،الناشر:
دار الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة :الثانية ،سنة النشر1406 :ه1986/م.
 )14البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير ،تأليف :عمر بن علي ،ابن
الملقن الشافعي (ت804:ه) ،تحقيق :مصطفى أبو الغيظ-عبدهللا سليمان-ياسر كمال ،الناشر:
دار الهجرة-الرياض ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1423 :ه2004/م.
 )13البناية شرح الهداية ،تأليف :محمود بن أحمد الغيتابي ،بدر الدين العيني (ت883:ه) ،الناشر:
دار الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1420 :ه2000/م.
 )16البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،تأليف :يحيى بن أبي الخير العمراني (ت338:ه) ،تحقيق :قاسم
النوري ،الناشر :دار المنهاج-جدة ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1421 :ه2000/م.
 )17البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ،تأليف :محمد بن أحمد بن رشد
القرطبي (ت320:ه) ،تحقيق :د .محمد حجي-وآخرون ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي-بيروت،
الطبعة :الثانية ،تاريخ النشر1408 :ه1988/م.
 )18تاج العروس من جواهر القاموس ،تأليف :محمد بن محمد الحسيني ،المعروف بمرتضى
الزبيدي (ت1203:ه) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،الناشر :دار الهداية.
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 )19التاج واإلكليل لمختصر خليل ،تأليف :محمد بن يوسف ،ابن المواق (ت897:ه) ،الناشر :دار
الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1416 :ه1994/م.
 )20تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،تأليف :محمد بن أحمد بن عثمان بن ق َايْماز
الذهبي (ت748:ه) ،تحقيق :د .بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي،
الطبعة :األولى ،تاريخ النشر 2005 :م.
 ) 21تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  ،تأليف  :عثمان بن علي الزيلعي (ت745 :ه)  ،الناشر :
المطبعة الكبرى األميرية -بوالق  ،الطبعة  :األولى ،سنة النشر 1515 :ه .
 )22التجريد ،تأليف :أحمد بن محمد القدوري (ت428:ه) ،تحقيق :أ.د محمد أحمد سراج-أ.د علي
جمعة محمد ،الناشر :دار السالم-القاهرة ،الطبعة :الثانية ،سنة النشر1427 :ه2006/م.
 )25تذكرة الحفاظ وتبصرة األيقاظ ،تأليف :يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ،ابن عبد الهادي،
المعروف بابن ال ِم ْب َرد الحنبلي (ت909:ه) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،الناشر :دار
النوادر-سوريا ،الطبعة :األولى ،تاريخ النشر1452 :ه2011/م.
 )24ترتيب الفروق واختصارها ،تأليف :محمد بن إبراهيم البقوري (ت707:ه) ،تحقيق :عمر ابن
عباد ،الناشر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-المملكة المغربية ،تاريخ النشر:
1414ه1994/م.
 )23التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،تأليف :أحمد بن علي بن محمد بن أحمد
بن حجر العسقالني (ت832:ه) ،الناشر :دار الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة
النشر1419 :ه.
 )26التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب (ت776:ه) ،تحقيق :د .أحمد بن عبدالكريم
نجيب ،الناشر :مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ،الطبعة :األولى ،سنة النشر:
1429ه2008/م.
 )27جامع األمهات ،تأليف :جمال الدين بن عمران ابن الحاجب (ت646:ه) ،تحقيق :أبو عبدالرحمن
األخضري ،الناشر :دار اليمامة-سوريا ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1419 :ه1998/م.
 )28الجامع ألحكام القرآن ،تأليف :محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت671:ه) ،تحقيق :أحمد
البردوني-إبراهيم أطفيش ،الناشر :دار الكتب المصرية-القاهرة ،الطبعة :الثانية ،تاريخ النشر:
1584ه1964/م.
 )29حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،تأليف :محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت1250:ه)،
الناشر :دار الفكر-بيروت.
 )50حاشية الصاوي على الشرح الصغير تأليف :أحمد بن محمد الصاوي (ت1241:ه) ،صححه:
لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي ،الناشر :مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،سنة النشر:
1572ه1932/م.
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 )51حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ،تأليف :أحمد بن علي الطحطاوي (ت1251:ه) ،الناشر :دار
الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1518 :ه1997/م.
 ) 52الحاوي الكبير ،تأليف :علي بن محمد ،الشهير بالماوردي (ت430 :ه) ،تحقيق :علي
محمد معوض -عادل أحمد عبدالموجود  ،الناشر  :دار الكتب العلمية -بيروت  ،الطبعة :
األولى  ،سنة النشر 1419 :ه 1999 /م .
 )55الحاوي للفتاوى ،تأليف :عبدالرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911:ه) ،الناشر :دار
الفكر-بيروت ،سنة النشر1424 :ه2004/م.
 )54خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم ،تأليف :يحيى بن شرف النووي (ت767:ه)،
تحقيق :حسين إسماعيل الجمل ،الناشر :مؤسسة الرسالة-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر:
1418ه1997/م.
 )53الدرر السنية في األجوبة النجدية ،تأليف :علماء نجد األعالم ،تحقيق :عبدالرحمن ابن قاسم،
الطبعة :السادسة ،سنة النشر1417 :ه1996/م.
 )56الذخيرة ،تأليف :أحمد بن إدريس القرافي (ت684:ه) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،الناشر:
دار الغرب اإلسالمي-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1994 :م.
 )57رد المحتار على الدر المختار ،تأليف :محمد أمين بن عمر ،ابن عابدين الدمشقي (ت1232:ه)،
الناشر :دار الفكر-بيروت ،الطبعة :الثانية ،سنة النشر1412 :ه1992/م.
 )58الرد الوافر ،تأليف :محمد بن عبد هللا بن محمد القيسي ،المعروف بابن ناصر الدين (ت:
842ه) ،تحقيق :زهير الشاويش ،الناشر :المكتب اإلسالمي-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة
النشر1595 :ه.
 )59روضة الطالبين وعمدة المفتين ،تأليف :يحيى بن شرف النووي (ت676:ه) ،تحقيق :زهير
الشاويش ،الناشر :المكتب اإلسالمي-بيروت-دمشق-ع َّمان ،الطبعة :الثالثة ،سنة النشر:
1412ه1991/م.
 )40زاد المستقنع ،تأليف :موسى بن أحمد الحجاوي (ت968:ه) ،الناشر :دار الصميعي-الرياض،
الطبعة :الثانية ،سنة النشر1422 :ه2001/م.
 )41السلسلة الضعيفة ،تأليف :محمد ناصر الدين األلباني (ت1420:ه) ،الناشر :مكتبة المعارف-
الرياض ،الطبعة :األولى.
 )42سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،تأليف :مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني العثماني المعروف
بحاجي خليفة (ت1067:ه) ،تحقيق :محمود عبد القادر األرناؤوط ،الناشر :مكتبة إرسيكا-
اسطنبول ،تاريخ النشر2010 :م.
 )45سنن ابن ماجه ،تأليف :محمد بن يزيد القزويني (ت275:ه) ،الناشر :دار الفكر-بيروت ـ
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي.
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 )44سنن أبي داوود ،تأليف :سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني (ت273:ه) ،الناشر :دار
الفكر-بيروت ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد.
 )43سنن الدارقطني ،تأليف :علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ت583:ه) ،تحقيق :مجموعة من
المحققين ،الناشر :مؤسسة الرسالة-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1424 :ه2004/م.
علي البيهقي (ت438:ه) ،تحقيق :د .عبد هللا
 )46السنن الكبير ،تأليف :أبو بكر أحمد بن الحسين بن ٍّ
بن عبد المحسن التركي ،الناشر :مركز هجر ،الطبعة :األولى ،سنة النشر 1452ه2011/م.
 )47سير أعالم النبالء ،تأليف :يحيى بن شرف النووي (ت748:ه) ،تحقيق :مجموعة من
المحققين ،الناشر :مؤسسة دار الرسالة ،الطبعة :الثالثة ،سنة النشر1403 :ه1983/م.
 )48شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،تأليف :محمد بن محمد ،ابن سالم مخلوف (ت1560:ه)،
علق عليه :عبد المجيد خيالي ،الناشر :دار الكتب العلمية-لبنان ،الطبعة :األولى ،تاريخ النشر:
1424ه2005/م.
 )49شرح التلقين ،تأليف :محمد بن علي المازري (ت356:ه) ،تحقيق :محمد المختار السالمي،
الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األولى ،سنة النشر2008 :م.
 ) 30شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،تأليف :محمد بن عبدهللا الزركشي (ت772 :ه) ،
الناشر :دار العبيكان  ،الطبعة  :األولى ،سنة النشر  1415 :ه 1995 /م .
 )31الشرح الكبير على المقنع ،تأليف :عبدالرحمن بن محمد ،أبو الفرج ،ابن قدامة المقدسي
(ت682:ه) ،تحقيق :د .عبدهللا بن عبدالمحسن التركي-د.عبدالفتاح الحلو ،الناشر :دار هجر-
مصر ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1413 :ه1993/م.
 )32شرح مختصر الطحاوي ،تأليف :أحمد بن علي الجصاص (ت570:ه) ،تحقيق :مجموعة من
المحققين ،الناشر :دار البشائر-دار السراج ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1451 :ه2010/م.
 )35الصحاح ،تأليف :إسماعيل بن حماد الجوهري (ت595:ه) ،الناشر :دار العلم للماليين-بيروت،
الطبعة :الرابعة ،تاريخ النشر1990 :م.
 )34صحيح ابن حبان ،تأليف :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البُستي (ت534:ه) ،تحقيق:
شعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة-بيروت ،الطبعة :األولى1408 ،ه1988/م.
 )33صحيح البخاري ،تأليف :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي (ت236:ه) ،تحقيق:
د .مصطفى ديب البغا ،الناشر :دار ابن كثير-اليمامة-بيروت ،الطبعة :الثالثة ،سنة النشر:
1407ه1987/م.
 )36صحيح سنن أبي داوود ،تأليف :محمد ناصر الدين األلباني (ت1420:ه) ،الناشر :مؤسسة غراس-
الكويت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1425 :ه2002/م.
 )37صحيح مسلم ،تأليف :مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ،الناشر :دار الجيل-دار األفاق
الجديدة-بيروت.
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 )38العزيز شرح الوجيز ،تأليف :عبدالكريم بن محمد الرافعي (ت625:ه) ،تحقيق :علي محمد
معوض-عادل أحمد عبدالموجود ،الناشر :دار الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة
النشر1417 :ه1997/م.
 )39العناية شرح الهداية ،تأليف :محمد بن أحمد البابرتي (ت786:ه) ،الناشر :دار الفكر-بيروت.
 )60عون المعبود شرح سنن أبي داوود ،تأليف :محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي (ت1529:ه)،
الناشر :دار الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة :الثانية ،سنة النشر1413 :ه.
 )61العين ،تأليف :الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت170:ه) ،الناشر :دار الهالل ،تحقيق :د .مهدي
المخزومي – د .إبراهيم السامرائي.
 )62الفتاوى الكبرى ،تأليف :أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت728:ه) ،الناشر :دار الكتب العلمية-
بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1408 :ه1987/م.
 )65فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تأليف :عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،
ال َسالمي( ،ت793:ه) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،الناشر :مكتبة الغرباء األثرية-المدينة
النبوية ،الطبعة :األولى ،تاريخ النشر1417 :ه1996/م.
 )64فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،تأليف :أحمد بن علي العسقالني (ت832:ه) ،الناشر:
دار المعرفة-بيروت ،سنة النشر1579 :ه.
 )63القاموس المحيط ،تأليف :محمد بن يعقوب الفيروزبآدي (ت817:ه) ،الناشر :مكتبة تحقيق التراث
في مؤسسة الرسالة ،إشراف :د .محمد العرقسوسي ،الناشر :مؤسسة الرسالة-بيروت ،الطبعة:
الثامنة ،سنة النشر1426 :ه2003/م.
 )66القواعد ،تأليف :أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن ،المعروف بتقي الدين الحصني (ت729:ه)،
تحقيق :د .عبدالرحمن الشعالن-د.جبريل البصيلي ،الناشر :مكتبة الرشد-الرياض ،الطبعة:
األولى ،سنة النشر1418 :ه1997/م.
 )67القوانين الفقهية ،تأليف :محمد بن أحمد بن جزي (ت741:ه) ،تحقيق :ماجد الحموي ،الناشر:
دار ابن حزم-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1454 :ه2015/م.
 )68الكافي في فقه أهل المدينة ،تأليف :يوسف بن عبدهللا ،ابن عبدالبر النمري (ت465:ه) ،تحقيق:
محمد ولد ماديك الموروتاني ،الناشر :مكتبة الرياض الحديثة ،الطبعة :الثانية ،سنة النشر:
1400ه1980/م.
 )69كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،تأليف :محمد بن علي الفاروقي التهانوي (ت:بعد1138ه)،
تقديم وإشراف ومراجعة :د .رفيق العجم ،تحقيق :د .علي دحروج ،الناشر :مكتبة لبنان ناشرون-
بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1996 :م.
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 )70كفاية النبيه شرح التنبيه ،تأليف :أحمد بن محمد األنصاري ،المعروف بابن الرفعة (ت،)710:
تحقيق :مجدي محمد باسلوم ،الناشر :دار الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر:
2009م.
 )71الكليات ،تأليف :أيوب بن موسى الكفوي ،أبو البقاء (ت1094:ه) ،تحقيق :عدنان شاويش-محمد
المصري ،الناشر :مؤسسة الرسالة-بيروت.
 )72كنز الدقائق ،تأليف :عبدهللا بن أحمد النسفي (ت710:ه) ،تحقيق :أ.د ساند بكداش ،الناشر :دار
البشائر اإلسالمية-دار السراج ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1452 :ه2011/م.
 )75لسان العرب ،تأليف :محمد بن مكرم ،ابن منظور األنصاري اإلفريقي (ت711ه) ،الناشر :دار
صادر-بيروت ،الطبعة :الثالثة ،سنة النشر1414 :ه.
 )74اللغة العربية المعاصرة ،تأليف :د .أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت1424:ه) ،الناشر :دار
عالم الكتب ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1429 :ه 2008/م.
 )73ما صح من آثار الصحابة في الفقه ،تأليف :زكريا بن غالم قادر الباكستاني ،الناشر :دار الخراز-
جدة/دار ابن حزم-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1421 :ه2000/م.
 )76المبسوط ،تأليف :محمد بن أحمد السرخسي (ت485:ه) ،الناشر :دار المعرفة-بيروت ،تاريخ
النشر1414 :ه1995/م.
 )77المجموع شرح المهذب-مع تكملة السبكي والمطيعي ،تأليف :يحيى بن شرف النووي (ت676:ه)،
الناشر :دار الفكر.
 )78مجموع فتاوى ابن تيمية ،تأليف :أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت728:ه) ،تحقيق :عبدالرحمن بن
محمد بن قاسم ،الناشر :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-المدينة النبوية ،تاريخ النشر:
1416ه1993/م.
 )79المحلى باآلثار ،تأليف :علي بن أحمد ،ابن حزم الظاهري (ت436:ه) ،الناشر :دار الفكر-
بيروت.
 )80المحيط البرهاني ،تأليف :محمود بن أحمد ابن مازة البخاري (ت616:ه) ،تحقيق :عبدالكريم
الجندي ،الناشر :دار الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1424 :ه2004/م.
 )81المختصر الفقهي ،تأليف :محمد بن محمد ،ابن عرفة الورغمي التونسي (ت805:ه) ،تحقيق:
د .حافظ عبد الرحمن محمد خير ،الناشر :مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال الخيرية،
الطبعة :األولى ،سنة النشر1453 :ه2014/م.
 )82مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع ،تأليف :عبدالمؤمن بن عبدالحق القطيعي ،ابن
شمائل (ت759:ه) ،الناشر :دار الجيل-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1412 :ه.
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 )85مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح ،تأليف :حسن بن عمار الشرنباللي (ت1069:ه) ،اعتنى
به وراجعه :نعيم زرزور ،الناشر :دار الكتب العصرية ،الطبعة :األولى ،سنة النشر:
1423ه2003/م.
 )84المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،تأليف :أحمد بن علي الفيومي (ت:نحو770ه) ،الناشر:
المكتبة العلمية-بيروت.
 )83مصنف ابن أبي شيبة ،تأليف :عبدهللا بن محمد بن إبراهيم العبسي ،أبو بكر بن أبي شيبة
(ت253:ه) ،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،الناشر :مكتبة الرشد-الرياض ،الطبعة :األولى ،سنة
النشر1409 :ه.
 )86مصنف عبدالرزاق الصنعاني ،تأليف :عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211:ه) ،تحقيق:
حبيب الرحمن األعظمي ،الناشر :المجلس العلمي-الهند ،الطبعة :الثانية ،سنة النشر1405 :ه.
 )87معالم السنن ،تأليف :حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي ،المعروف بالخطابي
(ت588:ه) ،الناشر :المطبعة العلمية-حلب ،الطبعة :األولى ،تاريخ النشر1531 :ه1952/م.
 )88المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم ،تأليف :د .محمد حسن حسن جبل ،الناشر:
مكتبة اآلداب-القاهرة ،الطبعة :األولى ،سنة النشر2010 :م.
 )89معجم البلدان ،تأليف :ياقوت بن عبدهللا الحموي (ت626:ه) ،الناشر :دار صادر -بيروت،
الطبعة :الثانية ،سنة النشر1993 :م.
 )90معجم لغة الفقهاء ،تأليف :محمد رواس قلعجي – خالد صادق قتيبي ،الناشر :دار النفائس،
الطبعة :الثانية ،سنة النشر1408 :ه1988/م.
 )91معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ،تأليف :عبدهللا بن عبدالعزيز البكري
(ت487:ه) ،الناشر :عالم الكتب-بيروت ،الطبعة :الثالثة ،سنة النشر1405 :ه.
 )92معرفة السنن واآلثار ،تأليف :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ال ُخ ْس َروْ ِجردي ،أبو بكر
البيهقي (ت:439ه) ،تحقيق :عبد المعطي أمين قلعجي ،الناشر :جامعة الدراسات اإلسالمية-
باكستان/دار قتيبة-دمشق-بيروت/دار الوعي-حلب-دمشق/دار الوفاء-المنصورة-القاهرة،
الطبعة :األولى ،سنة النشر1412 :ه1991/م.
 )95المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد ،تأليف :إبراهيم بن محمد بن عبد هللا ابن مفلح
(ت884:ه) ،تحقيق :د .عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ،الناشر :مكتبة الرشد-الرياض،
الطبعة :األولى ،سنة النشر1410 :ه1990/م.
 )94الممتع شرح المقنع ،تأليف :المنجَّا بن عثمان بن أسعد ابن المنجَّا (ت693:ه) ،تحقيق :د.
عبدالملك بن عبدهللا بن دهيش ،الناشر :مكتبة األسدي-مكة المكرمة ،الطبعة :الثالثة ،سنة
النشر1524 :ه2005/م.
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 )93المنتقى شرح الموطأ ،تأليف :سليمان بن خلف الباجي (ت474:ه) ،الناشر :مطبعة السعادة-
مصر ،الطبعة األولى ،سنة النشر1551 :ه.
 )96منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ،تأليف :محمد بن أحمد الفتوحي
(ت972:ه) ،تحقيق :عبدالغني عبدالخالق ،الناشر :دار النوادر ،الطبعة :األولى ،سنة النشر:
1454ه2012/م.
 )97المنثور في القواعد الفقهية ،تأليف :محمد بن عبدهللا بن بهادر الزركشي (ت794:ه) ،الناشر:
وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة :الثانية ،سنة النشر1403 :ه1983/م.
 ) 98المنهل العذب المورود في شرح سنن اإلمام أبي داوود  ،تأليف  :محمود محمد خطاب
السبكي (ت1532 :ه)  ،تحقيق  :أمين محمود محمد خطاب ،الناشر  :مطبعة االستقامة-
مصر ،الطبعة :األولى  ،سنة النشر1535 :ه .
 )99الموسوعة العربية المعاصرة ،تأليف :مجموعة من المؤلفين ،الناشر :مؤسسة سجل العرب-
القاهرة.
)100

نصب الراية ألحاديث الهداية ،تأليف :عبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت762:ه)،

تحقيق :محمد عوامة ،الناشر :مؤسسة الريان للطباعة والنشر-بيروت/دار القبلة للثقافة
اإلسالمية -جدة ،الطبعة :األولى ،سنة النشر1418 :ه1997/م.
 )101نهاية األرب في معرفة أنساب العرب ،تأليف :أحمد بن علي القلقشندي (ت821 :ه)،
تحقيق :إبراهيم اإلبياري ،الناشر :دار الكتب للبنانيين -بيروت ،الطبعة :الثانية ،سنة
النشر1400 :ه1980/م.
)102

النهاية في غريب الحديث واألثر ،تأليف :أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن

األثير (ت606:ه) ،تحقيق :طاهر الزاوي-محمود الطناحي ،الناشر :دار الكتب العلمية-
بيروت ،سنة النشر1599 :ه1979/م.
)105

النهر الفائق شرح كنز الدقائق ،تأليف :عمر بن إبراهيم بن نجيم (ت1003:ه) ،تحقيق:

أحمد عزو عناية ،الناشر :دار الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة النشر:
1422ه2002/م.
)104

الوافي بالوفيات ،تأليف :خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي (ت764:ه) ،تحقيق :أحمد

األرناؤوط-تركي مصطفى ،الناشر :دار إحياء الثراث-بيروت ،تاريخ النشر1420 :ه200/م.
المواقع اإللكترونية:
 )1بيان دائرة اإلفتاء العام األردنية:
.https://aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=2471#.X-WOo03pdy0
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 )2بيان وزارة األوقاف واإلرشاد اليمنية:
.https://almasdaronline.com/articles/179343
 )5حساب محمد إسماعيل العمراني:
.https://twitter.com/al_3mrani?lang=ar
 )4فتوى عبدالرحمن البراك:
.https://sh-albarrak.com/article/17275
 )3فتوى مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي:
.https://www.wam.ae/ar/details/1395302837732
 )6فتوى محمد علي فركوس:
.https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1231
 )7قرار المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث:
./https://www.e-cfr.org
 )8قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي:
.https://www.iifa-aifi.org/ar/5254.html
 )9قرار هيئة كبار العلماء:
.https://www.spa.gov.sa/2048662
 )10موقع األستاذ الدكتور خالد المصلح:
.https://almosleh.com/ar/f-85153
 )11موقع األستاذ الدكتور سعد الخثالن:
./https://saadalkhathlan.com

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحث /عبد اللطيف بن عبد الرحمن العريفي ،المجلة األكاديمية
لألبحاث والنشر العلمي(CC BY NC) .
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آليات تفعيل االبتكار االجتماعي لتحقيق رؤية مصر 0202
Mechanisms for activating social innovation to achieve Egypt Vision 2030
إعداد الباحث /محمد أحمد حسين محمد
دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية ،تخصص التنمية والتخطيط ،إخصائي اجتماعي باألزهر الشريف
Email: Morsh2030@gmail.com
00201000688335

الملخص باللغة العربية
تعمللم مصللر مللر خل

د وتلللدي
ر يللة  0202علللخ خلللص فللر ي

لللو ي وكخريطللة الطريللص ترسل م م مل م

مستلبم مص َر كما يتطل مع إليه المواطنلو فلت إعلدادها بمشلاركة ميتمعيل ية واسلع ية لتراعلي مسلتددفا اللوزارا
واألجدزة الحكومية المختلفة وتدم مج معدا ر يةَ كم مر اللطاع الخاد واألهلي.
وتتي خطة التنمية المستدامة واألهلدا

المتعلللة بدلا سلبي م تميلا م لمواجدلة هلده التحلديا

وتشلدد الخطلة

علخ ترابط التحديا وعلخ الحاجة إلخ إيياد لو متكاملة وتغيير الدهنية السائدة واعتماد ندج إنمائي مبتكر
ومتكامم عر طريص التحو مر المبادرا الفردية إلخ تنظي العمم المشترك بير كافة اللطاعا .
فيتطلب تحليص ر ية مصر للتنمية المستدامة اتباع ندج جديدة للتنميلة ،عل وة عللخ تحليلص زيلادة كبيلرة فلي
التمويم والموارد ونيلد إ االبتكلار االجتملاعي هلو المسلعو علر إييلاد أشلكا جديلدة ملر الممارسلا التلي
تساعد في تحليص التنمية الميتمعا المستدامة.
واالبتكار االجتماعي يدع جميع أهلدا

التنميلة المسلتدامة السلبعة عشلر ،وذلل علر طريلص انله يسلاعد عللخ

خلص عللية جديدة وداعمة إلطار التنمية المستدامة كيلز أساسلي لنملوذال االبتكلار والمعرفلة اليديلد وتيلاوز
الفدلل التلليللدو لمواجدللة لمللا للله مللر صلللة بميللاال عللده مندللا ابتكللار الخللدما العامللة ،ريللادة األعمللا
االجتماعية ،المشاريع االجتماعية ،االستثمار االجتماعي والتفكير في تصمي الخدما ).

الكلمات المفتاحية :االبتكار االجتماعي ،التنمية المستدامة ،ر ية مصر 0202
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Mechanisms for activating social innovation to achieve Egypt Vision
2030

Abstract
In light of Vision 2030, Egypt is working to create opportunities and provide
solutions, and like the road map, it charts the features of Egypt future as the
citizens looking forward to. So, it was prepared with wide community
participation to consider the targets of the various ministries and government
bodies and to integrate with it the vision of both the private and non-governmental
sectors.
The sustainable development plan and its related goals provide an inevitable
way to face these challenges. The plan stresses the interconnectedness of
challenges and the need to find integrated solutions, change the prevailing
mentality, and adopting an innovative and integrated development approach by
shifting from individual initiatives to organize joint action among all sectors.
Achieving Egypt vision for sustainable development requires adopting new
approaches to development, in addition to achieving a significant increase in
funding and resources. We find that social innovation is responsible for creating
new forms of practices that help in achieving sustainable development in societies.
Social innovation supports all the seventeen sustainable development goals by
helping to create a new and supportive mentality of the sustainable development
framework as an essential part of the new innovation and knowledge model and
bypassing the traditional understanding to confront for its relevance to several
areas including (innovation of public services, social entrepreneurship, social
projects, social investment and service design thinking).
Recommendations: Based on the results of the study, it is possible to
recommend: Supporting social innovation according to national development
plans by spreading the culture of social innovation,
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providing individuals and institutions with the knowledge and skills to implement
innovations through curricula and their specialized centers, encouraging the
possession of social innovation tools, especially social innovation laboratories, and
participation in setting a national strategy for social innovation.

Keywords: Social Innovation, Sustainable Development, Egypt Vision 2030

أوال :مشكلة الدراسة:
تزاي َد االهتما مم العالمي بمفاهيَ وأفكا َر ومبادئ التنمية المسلتدامة بعلدما أصلب يلينلا م أَ نملوذال التنميلة
التلليدو التي تنتديه من مد الثورة الصناعية و تخ اآل َ أخفص في بعض النتائ َج علخ مستوى مختللف اللطاعلا
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
والتنميةم المستدامةم تعتب مر لللةَ الوصلم بلير الييلم الحلالي والييلم الللادم وت لمرم اسلتمراريته الحيلاةَ
العيش الكري َ والتوزي َع العاد َ للموارد داخم الدولة الوا دة ،و تخ بير الدو
اإلنسانية ،وت مرم للييم اللادم
َ
المتعددة ،لكوندا وسيلةم لتلليص الفيوة وتحليص األولويا أبو النصر وآخرو  ،0202 ،د .)10
ويتطلب تحليص التنمية المستدامة بحللو 0202اتبلاع ندلج جديلد للتنميلة واالبتكلار ،عل وة عللخ
تحليص زيلادة كبيلرة فلي التمويلم والملوارد والطلر المبتكلرة فلي اللنمدج ذا المدلام المحلددة ،واللندج الشلاملة
المراعية لمصال الفلرا  ،والندج المتخدة علخ مستوى اللاعدة الشعبية ،واللندج االجتملاعي ،واللندج المفتلو
والتعللاو ذا اللللدرة الرقميللة ،وضللرورة إيل

مزيللد مللر االهتمللام لللدور الميتمعللا المحليللة علللخ مسللتوى

اللاعدة الشعبية والطوائف المدمشة في عملية االبتكار األم المتحدة ،0202 ،د .)0
وهللدا مللا هللدف إليللة دراسللة ويسللتلي وانتللادزا)  )0202 (Westley,Antadzeإلللخ استكشللا
استراتيييا وديناميكيا تدد

إلخ توسيع نطلا االبتكلارا االجتماعيلة ،كعمليلة معللدة تغيلر بشلكم عميلص

اإلجرا ا األساسية والموارد إل داث التنمية ،ومر تسا التدا هلم يلت رصلد ودراسلة ونشلر االسلتراتيييا
والمبللادرا الناجحللة وتعميمدللا ،وتوصللل الدراسللة إلللخ تطبيلللا ونمللاذال مختلفللة لنظريللة التسللويص ونشللر
االبتكللارا ألهميتدللا فللي فد ل المسللارا أو االسللتراتيييا الناجحللة المرتبطللة بتلبيللة اال تياجللا المتيللددة،
ومواجدة التحديا التنموية .) Frances&Nino,2010
فتكمر أهمية االبتكار االجتماعي والليمة الم افة في تطويره ألفكار جديدة ملر أجلم تلبيلة ا تياجلا
ميتمعيلة متنوعلة مثلم التيلارة المنصلفة والتعللي علر بعلد ،والصلحة العاملة و مايلة البيئلة والتمويلم المبتكلر
ورعيللة الكبللار فللي العمللر والعمللم االجتمللاعي .ويتعللزز دور االبتكللار االجتمللاعي فللي ربطلله لللطللاع العللام
والخاد والميتملع الملدني عبلر المبلادرا العاملة المصلادفة للتللدم والرفلا ملر أجلم بنلا منظوملة متكامللة
ل بتكلللار االجتملللاعي أو وادو االبتكلللار االجتملللاعي بحيلللن تلللربط بلللير علللال األفكلللار ،وعلللال األشلللخاد،
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والمعسسا والتلنيا  .وهدا الدور يبرز جليا م في ظم وسائم التواصم االجتملاعي واالتصلاال التلي لدلا أ لر
في التحوال االجتماعية عبر العال الييوسي.)0202 ،
م
يلن تلبيلة ا تياجللا النلا
ي نتللائ مج مدهللةم ملر
فللد للص االبتكلا مر االجتملاع م

 ،وخيلر مثلا ملا للتلله

"ويندو كب  "Wendy Koppالتي أسس معسسة تيتش فور أمريكلا أو ''علمل ملر أجلم أمريكلا'' " Teach
،"for America
وهي معسسةم ال تستدد م الرب وتسعخ إلخ تطوير التعلي فلي األ يلا الفليلرة فلي الواليلا المتحلدة،
ويم المشاريع الصغيرة لفلرا ي بني ديش،
بزغ رائ ٌد آخ مر "محمد يونس" ،وهو الدو ابتك َر برامج تم ي

جا

"البروفيسللور ديفيللد إيلرمللا  ،"David Ellermanالللدو يمتلل خبللرة كبيللرة فللي ميللا التنميللة االجتماعيللة
واالقتصادية ،والبروفيسور أنيم قوبتا  ،"Anil Guptaالدو را يي مو َ فلي منلاطص الريلف الدنديلة ،ويسلي َم
األفكا َر االبتكاريةَ للفلرا مر أجم تروييدا وإيياد م لمشك تد سندو ،0200،د.)6
كملللا يعنلللي االبتكلللار االجتملللاعي بتغييلللر أسللللوا الحيلللاة أو أنملللاط االسلللتد ك المرتبطلللة بالمنتيلللا
والخدما والدو قد يعدو إلخ اإلنتاال األخ لر واالسلتد ك األف لم ولكلر يعنلي االبتكلار االجتملاعي أي ملا
العمم علخ مفاهي اجتماعية جديدة للبو أ جميع البشر سواسية دو تمييز فلي النلوع أو العلر أو اللدير أو
األصم أو اإلعاقة أو الحالة االقتصادية أو االجتماعيلة ،وانله ييلب أ يتمتلع جميلع البشلر بالحريلة والمسلاواة
واإلدماال واألما كما هو مبير في األهدا
وي ذل مر خ

السبعة عشر للتنمية المستدامة فارغا  ،0206،د.)4

إنشا طر جديدة ل سلتيابا للتحلديا الديموغرافيلة فنيلد إ السلبا الرهيلب

بللير الزيللادة المطللردة السللريعة للسللكا فللي مصللر وبللير الزيللادة غيللر المتوافلللة فللي اإلنتللاال اللللومي ،مللر أهل
التحللديا التللي تواجلله الميتمللع المصللرو فللي الوقلل الحاضللر ،فدنللاك عللدة اعتبللارا اجتماعيللة و لافيللة
واقتصادية أد الي وجود فيوه واسعة بير معدال الزيادة السكانية وبير معدال الزيادة في اإلنتاال الللومي
مما يعدو الي تعويص جدود التنمية في تحليص أهدافدا مختار  ،0110 ،د .)000
فيعتمد عللخ إنشلا ع قلا اجتماعيلة جديلدة ومعسسلا ليسلدم تلبيلة اال تياجلا ومعاليلة علدم
المساواة وال تدميش االجتماعي فيرتبط االبتكار االجتماعي بالمناطص الح رية والمناطص الريفية أي ا فنيد
في المناطص الح رية سوا كان في العال المتلدم أو النامي ،ففي الدو المتلدمة له دور ملمو

فلي إعلادة

الديكلة فلي المنلاطص المكتظلة بالسلكا أل الكثافلة السلكانية تعملم كمحفلز للكشلف علر البلدائم باإلضلافة إللي
المعسسللا التللي تلللدم الخللدما فيخلللص االبتكللار االجتمللاعي أنللواع جديللدة مللر الع قللا ومحركللا ألجنللدا
بديلة .)Copus&Al Et,2017,P12
كمللا اكللد أي م للا دراسللة خالللد سللير سللعيد)  )0202علللخ معرف لة مللدى تللوافر ملومللا االبتكللار
االجتمللاعي كمللدخم لتطللوير اإلدارة اليامعيللة مللر وجدللة نظللر الديئللة اإلداريللة واالكاديميللة فللي اليامعللا
السعودية وات
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وقدم الدراسلةم تصلو مرا ملتر ملا لملوملا االبتكلار االجتملاعي كمخلم لتطلوير اإلدارة اليامعيلة باليامعلا
السعودية ،ت مر ذل الملتر

الر ية – الرسالة – األهدا

العامة – المفاهي – المنطللا -متطلبا التنفيلد

– مرا م التطبيص-معوقا التطبيص) والدو مر أبرز م محه تلوافر الملوملا الديناميكيلة ،والتنظلي اإلدارو
المر  ،واستلطاا الموارد البشرية األكاديمية ،واإلدارة الديناميكية سعيد.)0202 ،
كمللا هللدف دراسللة رانيللا خالللد )  )0202اي م للا إلللخ ب للرورة اسللتحداث آليللا لمنظمللا الخدمللة
االجتماعية لمواجدة التحوال  ،والتطورا والتي يمكلر أ تكلو َ ملر خل

إعلداد الللوى البشلرية وتل هيلد

وفص ا تياجا ومتطلبا التنمية المستدامة كاستراتييية هاملة للمسلاهمة فلي االرتللا بالحيلاة اإلنسلانية عاملة
وتحسلللير نوعيلللة الحيلللاة وملللر خللل

إتا لللة الفلللرد إلفلللراد الميتملللع بالمشلللاركة لتحليلللص ر يلللة الميتملللع

ككم اليدني.)0202 ،
ومللر ل فللض الل للية المحوريللة التللي تللدور ولدللا الدراسللة تت ل فللي آليللا تفعيللم االبتكللار
االجتمللاعي لتحليللص ر يللة مصللر  ،0202مللر خ ل

الوقللو

علللخ آليللا االبتكللار االجتمللاعي علللخ مسللتوى

اليمعية وعلخ مستوى الميتمع وعلخ مستوى اليدا المعنية.

ثالثاً :أهمية الدراسة:
ويمكننا تحديد أهمية الدراسة في النلاط التالية:
 -0تسللتمد الدراسللة أهميتدللا مللر خل
علمي مخطط يدد

تناولدللا لموضللوع يتسل بالحدا للة وهللو االبتكللار االجتمللاعي ك سلللوا

إلي توفر إجابا جديدة أكثر فعالية لتلبية اال تياجا االجتماعية.

 -0ت ل تي هللده الدراسللة الحاليللة كاسللتيابة لتوجدللا ر يللة مصللر  0202والتللي تمثللم خريطللة الطريللص التللي
تستدد

تعظي االستفادة مر الملوما الوطنية.

 -0االهتمام العلالمي بملدخم االبتكلار االجتملاعي لتحليلص التنميلة الميتمعيلة المسلتدامة ولمواجدلة التحلديا
المعلدة التي يصعب لدا بالطر التلليدية.
 -4تعد مدنة الخدمة االجتماعية مر المدر الداعمة لميا االبتكار االجتماعي.

رابعاً :أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تحدي مد آليا تفعيم االبتكار االجتماعي لتحليص ر ية مصر .0202
وتنبثق عن هذا الهدف العام أهداف فرعية تتمثل في:
-0

ما هي آليا االبتكار االجتماعي علخ مستوى اليمعية لتحليص ر ية مصر 0202؟

-0

ما هي آليا االبتكار االجتماعي علخ مستوى الميتمع لتحليص ر ية مصر 0202؟

-0

ما هي آليا االبتكار االجتماعي علخ مستوى اليدا المعنية لتحليص ر ية مصر 0202؟
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خامساً :تساؤالت الدراسة:
تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن تساؤل رئيسي مؤداه:
ما آليا تفعيم االبتكار االجتماعي لتحليص ر ية مصر 0202؟
ويمكر اإلجابة عر هدا التسا

الرئيسي مر خ

اإلجابة علخ التسا ال الفرعية التالية:

 -0ما هي آليا تفعيم االبتكار االجتماعي علخ مستوى اليمعية لتحليص ر ية مصر 0202؟
 -0ما هي آليا تفعيم االبتكار االجتماعي علخ مستوى الميتمع لتحليص ر ية مصر 0202؟
 -4ما هي آليا تفعيم االبتكار االجتماعي علخ مستوى اليدا المعنية لتحليص ر ية مصر 0202؟

سادسا ً :مفاهيم الدراسة:
-

مفدوم االبتكار االجتماعي
يعر

للمشك

منتدى منظمة التعاون والتنمية (  )OECD'sاالبتكار االجتماعي :هو طلر إجابلا جديلدة
الميتمعيلة علر طريلص تحديلد ،وتللدي خلدما جديلدة ملر شل ندا تحسلير نوعيلة يلاة األفلراد،

والميتمعا  ،وتحديد وتنفيد عمليلا جديلدة فلي سلو العملم والتكاملم لخللص كفلا ا جديلدة ،ووظلائف
جديدة ،وأشكا جديدة مر المشاركة ،والعناصر المتنوعة التي تسلاه كلم مندلا فلي تحسلير واقلع األفلراد
والميتمعا
يعر

لتحليص التنمية الميتمعية المستدامة(. )CSTP,2011
االبتكار بصفة عامة بانه هـو تنميـة وتطبيـص األفكار اليديدة في المعسسة ،وهنا كلملة تنميلة

شللاملة فدللي تغطللي كللم شللي مللر الفكللرة اليديللدة إلللخ إدراك الفكللرة إلللخ جلبدللا للمعسسللة ل تطبيلدللا
االجتماعي(حسن ،راوية ،0222 ،ص.)090
ويعتمد االتحاد األوربي تعريف االبتكار االجتماعي بانه هو ندج جديد ،مر ين وسلائلة وغاياتله
 ،يتي تلبيلة اال تياجلا االجتماعيلة  ،وإشلراك المسلتفيدير ومسلاعدتد  ،وتحويلم الع قلا االجتماعيلة
مر خ

تحسير وصو المستفيدير إلخ النفوذ والموارد(االسكوا ،0229 ،ص .)02

ويمكن للباحث أن يعرف االبتكار االجتماعي إجرائيا ً :
 -0هو شكم مر أشكا عملية االبتكار.
 -0وهو نوع مر الليمة التي تختلف عر الليمة المالية أو االقتصادية .
 -0هو جملة االستيابا التي تدد

إلي إيياد لو جدية للمشك

االجتماعية .

 -4يركز علي الفعالية والكفا ة واالستدامة .

ساب ًعا :نوع الدراسة:
وبنا عللخ مشلكلة الدراسلة وتسلا التدا فلض الملندج الم ئل للدراسلة الحاليلة هلو الملندج الوصلفي لتحديلد
آليا االبتكار االجتماعي لتحليص ر ية مصر .0202
امنما :المندج المستخدم :
يعتمد هدا البحن علخ  :المس االجتماعي الشامم آلليا االبتكار الجتماعي لتحليص ر ية مصر .0202
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تاس ًعا :أدوات الدراسة:
()2

أدوات جمع البيانات:

وفي ضو أسلئلة الدراسلة وأهلدافدا ،ونظلرام أل الدراسلة اتبعل الملندج الوصلفي فللد تل اختيلار االسلتبيا
كللل داة ليملللع البيانلللا والمعلوملللا  ،والتعلللر

عللللخ آرا أع لللا ميللللس أدارة ومسلللعولي المشلللروعا

باليمعيا األهلية النشطة في محافظة الفيوم و آليا االبتكار االجتماعي لتحليص ر ية مصر .0202
وقد قام البا ن بعدة خطوا

تخ خرج هده اإلدارة بصورتدا المناسبة للتطبيص الميداني علخ النحلو التلالي

:
 -0ت تحديد موضوع األداة والدد
 -0تحديد اإلطار النظرو الدو سو

مر استخدامدا.
ينطلص مندا االستبيا .

وبعد تصمي وبنا االستبيا قام البا ن بالتحليص مر خاصية صد و بلا آداة الدراسلة ملر خل

الخطلوا

التالية:
 صد أداة الدراسة:ت التحلص مر صد أداة الدراسة  Validityباستخدام الطريلتير التاليتير:
 الصد الظاهرو .)Face validityفلد قام البا ن بعد االنتدا مر إعداد االسلتبيا وبنلا فلراتله ،بعلرال االسلتبيا فلي صلورته األوليلة
علللخ ميموعللة مللر المحكمللير وعللدده  )00مللر أسللاتدة الخدمللة االجتماعيللة بيامعللة الفيللوم وجامعللة
لوا وجامعة بني سويف ،وقد راعخ البا ن في ذلل التنلوع فلي التخصصلا العلميلة ذا الع قلة
بموضوع الدراسة.
وفخ ضو نتائج التحكي ت

ساا نسبة االتفا علخ العبارا وت

د

العبارا التي صلل عللخ

نسبة اتفا اقم مر  )٪02مر المحكمير كحد أدنخ وت تعديم بعض العبارا وإضافة عبارا أخرى
( )0أدوات تحليل البيانات
 برنامج اإلكسم  Excelوفد استخدمه البا ن في إدخا البيانا للحاسب اآللي ين قام البا ن بضدخلااستيابا المبحو ير علي جميع العبارا وتيميع االستيابا و ساا الدرجة الكلية لكم بعلد عللي لدة
والدرجة الكلية لكم مبحوث .
 -معامم بيرسو .

 -اختبار .

 -تحليم التباير األ ادو.

 -الوز المرج .

 -اللوة النسبية.

 -النسب المئوية

 -الحزم اإل صائية )Statistical Package for Social Sciences (SPSS
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ثامنًا :مجاالت الدراسة :
المجال المكاني  :ت اختيار محافظة الفيوم باعتبارها إ دى محافظا جمدورية مصلر العربيلة والتلي
يلطندا  0.040.220مليو نسمة في تعداد عام 0202م ومحافظة الفيوم محافظلة لدلا ملوملا عديلدة للتنميلة
مندللا إمكانياتدللا البشللرية يللن يدللد

التخطلليط لتنميللة محافظللة الفيللوم الللي اسللتغ

اإلمكانيللا والملومللا

البشرية لدا للدفع عيللة التنميلة بمحاورهلا المختلفلة لتواكلب الخطلط الطمو لة للتنميلة عللي المسلتوى الللومي
والتي تتبناها الدولة .0202
المجال البشري  :ونظلرام التسلاع الميلا البشلرو للدراسلة فللام البا لن بالحصلو عللخ دليلم ملر مديريلة
الت امر االجتماعي باليمعيلا النشلطة فلي المحافظلة والتلي بللا علددها  )66ووفلص معلايير وشلروط عينلة
الدراسة وهي إ تكو اليمعية تعمم في قطاع التنمية بصفة عامة وليس قطلاع نلوعي وا يكلو للديدا اكثلر
مر مشروعير أو مبادرتير صم البحن علخ العدد الندائي للتطبيص وهو علدد  )02جمعيلة أهليلة عامللة فلي
قطاع التنمية بصفة عامة.
 -2المجال الزمني  :فترة أجرا الدراسة.
المحور الثاني :تحليل البيانات األولية للدراسة:
خصائص عينة الدراسة :
يشير اليدو التالي إلي خصائص عينة الدراسة مر ين الوظيفة ،والحالة التعليمية ،الحالة االجتماعية،
السر ،عدد سنوا الخبرة في ميا العمم باليمعيا األهلية.
جدول رقم ( )8البيانات األولية لعينة الدراسة
الصفة

السر

الحالة التعليمية
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وصف العينة

العدد

النسبة المئوية )%

مر  :02اقم مر 02

01

04.60

مر  :02اقم مر 42

10

04.00

مر  :42اقم مر 22

01

04.60

مر  :22اقم مر 62

26

02.12

 62سنة ف كثر

42

04.10

اإلجمالي

062

%022

إعدادو

04

0.11

انوو

000

21.20

عالي

02

6.02

دراسا عليا دبلوم – ماجستير – دكتوراه)

02

2.60

اإلجمالي

062

%022
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أعزا

00

04.00

متزوال

002

00.42

أرمم

0

2.22

مطلص

2

0.60

اإلجمالي

062

%022

ميلس إدارة

002

20.00

002

40.61

062

%022

أقم مر  2سنوا

00

04.00

مر  : 2أقم مر  02سنوا

06

00.00

مر  : 02أقم مر  02سنوا

22

00.04

مر  02سنة ف كثر

66

04.20

اإلجمالي

062

%022

الحالة االجتماعية

مسعولي المشروعا

الوظيفة

اإلجمالي

الخبرة

ويوض اليدو السابص الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة:
 -0الوظيفة :ات

أ

 )002مر أفراد عينة الدراسة يمثلو ما نسبته  )%20.00مر إجمالي أفراد عينة

الدراسة مر الوظيفة باليمعية ميلس إدارة)  ،في ير أ

 )002مر أفراد عينة الدراسة يمثلو ما

نسبته  )%40.61مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر الوظيفة باليمعية مسعولي المشروعا ).
 -0الحالة التعليمية :تبير أ عدد  )04مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  )%0.11ملر إجملالي أفلراد عينلة الدراسلة
مر االتد التعليمية إعدادو)  ،وعدد  )000مر أفلراد عينلة الدراسلة بنسلبة  )%21.20ملر إجملالي أفلراد
عينللة الدراسللة مللر للاالتد التعليميللة للانوو) ،وعللدد  )02مللر أفللراد عينللة الدراسللة بنسللبة  )%6.02مللر
إجمللالي أفللراد عينللة الدراسللة مللر للاالتد التعليميللة عللالي) ،وعللدد  )02مللر أفللراد عينللة الدراسللة بنسللبة
 )%2.60مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر االتد التعليمية دراسا عليا دبلوم – ماجسلتير – دكتلوراه
).
 -0الحالة االجتماعية :تبير أ عدد  )00مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  )%04.00مر إجمالي أفلراد عينلة
الدراسة مر االتد االجتماعية أعزا)  ،وعدد  )002مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  )%00.42ملر
إجمالي أفراد عينة الدراسة مر االتد االجتماعية متزوال)  ،وعدد  )0مر أفراد عينلة الدراسلة بنسلبة
 )%2.22مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر االتد االجتماعية أرملم)  ،وعلدد  )2ملر أفلراد عينلة
الدراسة بنسبة  )%0.60مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر االتد االجتماعية مطلص) .
 -4السن :تبير أ عدد  )01مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  )%04.60مر إجمالي أفراد عينة الدراسلة ملر
الفئة العمرية مر  :02اقم مر ،)02
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وعدد  )10مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  )%04.00مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر الفئلة العمريلة
مر  :02اقم مر  ، )42وعدد  )01مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  )%04.60ملر إجملالي أفلراد عينلة
الدراسة مر الفئة العمرية مر  :42اقم مر ، )22
وعدد  )26مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  )%02.12مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر الفئة العمرية
مر  :22اقم مر  ، )62وعدد  )42مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  )%04.10ملر إجملالي أفلراد عينلة
الدراسة مر الفئة العمرية  62سنة ف كثر).
 -2الخبرر  :يلن يتبلير أ علدد  )00ملر أفلراد عينلة الدراسلة بنسلبة  )%04.00ملر إجملالي أفلراد عينللة
الدراسة مر سنوا الخبرة أقم مر  2سنوا ) ،وعدد  )06مر أفراد عينة الدراسلة بنسلبة )%00.00
مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر سنوا الخبرة مر  : 2أقم مر  02سنوا )  ،وعدد  )22مر أفلراد
عينة الدراسة بنسبة  )%00.04مر إجمالي أفراد عينة الدراسلة ملر سلنوا الخبلرة ملر  : 02أقلم ملر
 02سنوا )  ،وعدد  )66مر أفراد عينلة الدراسلة بنسلبة  )%04.20ملر إجملالي أفلراد عينلة الدراسلة
مر سنوا الخبرة مر  02سنة ف كثر).
إجابة السؤال الرئيسي :ما هي آليات االبتكار االجتماعي لتحقيق رؤية مصر :0202
وتت مر اآلليا المستخدمة لتفعيم االبتكلار االجتملاعي ملر أجلم تحليلص ر يلة مصلر  0202ل ث
معشرا علخ مستوى اليمعية ،وعلخ مستوى الميتملع ،وعللخ مسلتوى اليدلا المعنيلة وفيملا يللي علرال
لتل النتائج.
 -0اآلليات المستخدمة لتفعيل االبتكار االجتماعي من اجل تحقيق رؤية مصر 0202على مستوى
الجمعية:
جدول رقم ( )7يوضح اآلليات المستخدمة لتفعيل االبتكار االجتماعي من اجل تحقيق رؤية مصر 0202
"األليات على مستوى الجمعية"
نعم
م

العبار

العدد

%

إلى حد ما
العدد

%

ال
العدد

(ن = )067
التكرار

%

المرجح

القو
النسبية
()%

الوزن

النسبة

المرجح المرجحة

الترتيب

ننشرررررررر قنرررررررروات
متخصصرررررة للنظرررررر
0

في أفكار المواطنين
حرررول المشرررروعات

24.02 008.22 85.09 684 22.22 07 00.62 60 66.09 277

4

التنمويررررررة تمهيرررررردًا
لتنفيذها.
 0تنشرررررر الجمعيررررررة 6 06.00 97 62.40 264
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نعم
م

العبار

العدد

%

إلى حد ما
العدد

%

ال
العدد

التكرار
%

المرجح

القو
النسبية
()%

الوزن

النسبة

المرجح المرجحة

الترتيب

قواعرررررررررد بيانرررررررررات
الكرتونية متكاملة.
نتعررررررررررف علرررررررررى
0

الممارسات الجديرد
الهادفررررررة لتحقيررررررق

5.60 25 08.02 220 56.28 252

20.92 000.22 80.50 669

6

التنمية.
نررررررردعم القررررررردرات
 4االبتكاريرررررررة لررررررردى 6.74 28 02.97 56 70.08 290

24.70 006.00 88.52 729

2

العاملين بالجمعية.
2

نأسررررض حاضررررنات
االبتكار االجتماعي.

5.60 25 05.58 95 58.82 257

24.25 005.00 84.09 676

5

نرررررردعم المبررررررادرات
 6الفرديررررة مررررن اجررررل 8 07.80 222 59.28 258

0.22

24.02 008.22 85.09 684

4

التنمية.
نرردرا المتعرروعين
2

بالجمعيررررررررة علررررررررى
كيفيرررررررررررة تنظررررررررررريم

4.87 20 08.46 76 66.67 278

24.50 000.22 87.07 699

0

المبادرات التنموية.
ا
لمتوسط المرجح ( -)687.57المتوسط الحسابي( -)28.20القو النسبية()85.84
باسللتلرا بيانللا اليللدو رقل

 ) 2والللدى يوضل

آليررات تفعيررل االبتكررار االجتمرراعي مررن اجررل

تحقيق التنمية المجتمعية المسرتدامة مرن حيرث آليرات االبتكرار االجتمراعي علرى مسرتوى الجمعيرة) ويت ل
مر هده االستيابا

أندا تتوزع توزيعا م إ صائيا م وفص ميموع التكرارا المرجحلة لدلده االسلتيابا واللدى

قدر  )4000ومتوسط سابي علام  )00.20وقلوة نسلبية بلغل

 )%02.04وهلدا التوزيلع اإل صلائي يلد

علخ أ اآلليات المستخدمة لدعم االبتكرار االجتمراعي مرن اجرل تحقيرق التنميرة المجتمعيرة المسرتدامة -علرى
مستوى الجمعية ت الموافلة عليه بنسبة كبيرة  ،وجا

استياباتد مرتبة كما يلي وفص اللوة النسبية والنسلبة

المرجحة:
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فللللي الترتيللللب األو جللللا

عبللللارة " نللللدع اللللللدرا االبتكاريللللة لللللدى العللللاملير باليمعيللللة" .

وبللللوة نسلللبية  ،)%00.20للل فلللي الترتيلللب الثلللاني جلللا

عبلللارة " نلللدرا المتطلللوعير باليمعيلللة عللللخ

كيفيللللة تنظللللي المبللللادرا التنمويللللة " .وبلللللوة نسللللبية  ،)%02.02لللل جللللا

عبللللارة " تنشللللج اليمعيللللة

قواعلللد بيانلللا الكترونيلللة متكامللللة  " .فلللي الترتيلللب الثاللللن وبللللوة نسلللبية  )%06.01يللللي ذلللل " ننشلللج
قنللللوا متخصصللللة للنظللللر فللللي أفكللللار المللللواطنير للللو المشللللروعا التنمويللللة تمديللللدما لتنفيللللدها، " .و"
ن سلللللس اضلللللنا االبتكلللللار االجتملللللاعي"و" نتعلللللر
التنميلللللة ".فلللللي الترتيلللللب ملللللر الرابلللللع إللللللخ السلللللاد

عللللللخ الممارسلللللا اليديلللللدة الدادفلللللة لتحليلللللص
وبللللللوة نسلللللبية )%00.20 ،%04.01 ،%02.01

علخ التوالي.
والعبارة التي جا
جا

في الترتب األو ندع اللدرا االبتكارية لدى العاملير باليمعية والعبارة التي

في الترتيب الثاني ندرا المتطوعير باليمعية علخ كيفية تنظلي المبلادرا التنمويلة تتفلص ملع ورد ملر

نتائج بدراسة ويستلي وانتادزا) والتي توصل إلخ علدة نتلائج أكلد عللخ أهميلة دعل المبتكلرير واالهتملام
باألفكللار والتيللارا الناجحللة واستكشللا
االجتمللاعي فللي المعسسللا  ،والتعللر

االسللتراتيييا الديناميكيللة الناجحللة للتوسللع فللي عمليللا االبتكللار
علللخ المتغيللرا السللريعة للمسللاهمة فللي توضللي الع قللة بللير التغييللر

واالستمرارية والتحو إلخ المرونة في تل األنظمة.
ويت

مر نتلائج اليلدو إ عبلارة " نلدع الللدرا االبتكاريلة للدى العلاملير باليمعيلة " صلل

علخ أعلخ استيابا وقد يرجع ذلل إللخ زيلادة وعلي اليمعيلا األهليلة ب هميلة دور الللدرا االبتكاريلة فلي
تحليص أهدافدا التنموية وترجمة استراتيييتدا علخ أرال الواقع في جميع مياال التنمية المختلفة.
ويت

أي ا م مر نتائج اليدو إ عبارة "نتعر

علخ الممارسا اليديدة الدادفلة لتحليلص التنميلة

" صل علخ اقم استيابا وذل قد يرجع إلخ ضعف برامج التلدريب المتخصصلة والتطويريلة والتلدريب
بالمشاركة ملع ذوو التخصلص مثلم اليامعلا والمراكلز البحثيلة ل طل ع عللخ الممارسلا اليديلدة الدادفلة
لتحليللص التنميللة وبالتللالي نللدرة اضللنا االبتكللار االجتمللاعي كمراكللز تحفللز تسللاعد علللخ ا ت للا الريللادير
االجتمللاعيير وأفكللاره  ،وتحويللم هللده األفكللار إلللخ مشللاريع رياديللة اجتماعيللة علللخ أرال الواقللع كمشللاريع
ومبادرا محركا م ودافعا م أساسيا م لتحليص التنمية الميتمعية المستدامة.
ويتضررح ممررا سرربق  :أ آليللا التللي ييللب اسللتخدامدا لتفعيللم االبتكللار االجتمللاعي علللخ مسللتوى
اليمعيللا األهليللة يتحللدد فللي رق ل  )4دع ل اللللدرا االبتكاريللة لللدى العللاملير باليمعيللة ،رق ل  )2نللدرا
المتطلوعير باليمعيلة عللخ كيفيللة تنظلي المبلادرا التنمويللة وذلل ملر خل

نشللر لافلة االبتكلار االجتمللاعي

وتنبني المبتكرير االجتماعيير ،التخطيط لبرامج تدريبة لنماذال االبتكار االجتماعي ويمكر للخدمة االجتماعية
تشييع الملواطنير عللخ المشلاركة فلي االبتكلار االجتملاعي علر طريلص أنشلا مختبلرا االبتكلار االجتملاعي
يكللو الدللد

مندللا جمللع أصللحاا الع قللة وخلللص بيئللة م ئمللة ل بتكللار والتيريللب وومللر ل طللر هلللو

واستراتيييا مبتكرة للتعامم مع المشك
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 -0اآلليات المستخدمة لتفعيل االبتكار االجتماعي لتحقيق رؤية مصر  0202على مستوى المجتمع:
جدول رقم ( )8يوضح اآلليات المستخدمة لدعم االبتكار االجتماعي من اجل تحقيق التنمية المجتمعية
المستدامة على مستوى المجتمع "على مستوى المجتمع" (ن = )067
نعم
م

العبار

العدد

إلى حد ما
%

العدد

%

ال
العدد

التكرار
%

المرجح

القو
النسبية
()%

الوزن

النسبة

المرجح المرجحة

الترتيب

نعلرررررررررن عرررررررررن
مسرررررررررررررررررررابقات
0

لألفكررررررررررررررررررررررررار
االبتكاريررررة فررررري

7.20 29 07.80 222 55.26 247

26.04 002.67 80.65 660

5

مجرررررررال تنميرررررررة
المجتمع.
ننشررررررر ثقافررررررة
االبتكرررررررررررررررررررررررار
0

االجتمرراعي برررين
العررررررررررررررررررررراملين

02.04 82 68.54 280

0

2.20

27.50 008.22 89.24 724

2

بالجمعيررررررررررررررررات
األهلية.
ننشرررررررررررررررررررررررررررر
0

االبتكررررررررررررررررارات
االجتماعية علرى

25.72 020.00 79.92 642 26.48 44 07.04 70 56.28 252

6

صفحة الجمعية.
نبنرررررري قرررررردرات
 4المجتمرررررع بررررردال 05.96 96 62.67 260

9

0.07

26.85 009.22 85.77 687

0

من أدارته.
نهررررررتم بررررررردود
2

أفعررررررال الفئررررررات
المسررررتفيد مررررن

5.60 25 07.70 74 66.67 278

27.22 000.00 87.20 697

0

الخرررررررررررررررررررردمات
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نعم
م

العبار

العدد

إلى حد ما
%

العدد

%

ال
العدد

التكرار
%

المرجح

القو
النسبية
()%

الوزن

النسبة

المرجح المرجحة

الترتيب

المقدمررررررررررررررررررررررة
للمجتمع.
نشرررررررررررررررررررررررررك
المررررواطنين فرررري
صررررررنع القرررررررار
 6داخررررل الجمعيررررة 26.58 005.00 84.09 676 22.86 09 05.29 67 64.24 272

4

إلقامررررررررررررررررررررررررررة
مشرررررررررررررررروعات
تنموية.
المتوسط المرجح ( -)679.00المتوسط الحسابي( -)25.07القو النسبية()84.82
باستلرا بيانا اليدو رق  )0والدى يوض (اليات تفعيل االبتكار االجتماعي من اجل تحقيرق
التنمية المجتمعية المستدامة  -علرى مسرتوى المجتمرع) ويت ل ملر هلده االسلتيابا

أندلا تتلوزع توزيعلا م

إ صللائيا م وفللص ميمللوع التكللرارا المرجحللة لدللده االسللتيابا والللدى قللدر  )4226ومتوسللط سللابي عللام
 )02.02وقللوة نسللبية بلغ ل

 )%04.00وهللدا التوزيللع اإل صللائي يللد علللخ أ اآلليللا المسللتخدمة لللدع

االبتكار االجتماعي ملر اجلم تحليلص التنميلة الميتمعيلة المسلتدامة ملر يلن آليلا االبتكلار االجتملاعي عللخ
مستوى الميتمع ت الموافلة عليه بنسبة كبيرة  ،وجا

استياباتد مرتبة كما يلي وفص اللوة النسلبية والنسلبة

المرجحة :
في الترتيب األو جا

عبارة " ننشر لافة االبتكار االجتماعي بير العاملير باليمعيا األهلية" .

وبلللوة نسللبية  )%01.04ل فللي الترتيللب الثللاني جللا

عبللارة " ندللت بللردود أفعللا الفئللا المسللتفيدة مللر

الخللدما الملدمللة للميتمللع " .وبلللوة نسللبية  )%02.20ل جللا

عبللارة " نبنللي قللدرا الميتمللع بللدال مللر

أدارته " .في الترتيب الثالن وبلوة نسلبية  )%02.22يللي ذلل " نشلرك الملواطنير فلي صلنع الللرار داخلم
اليمعية إلقامة مشروعا تنموية" و" نعلر عر مسابلا لألفكار االبتكاريلة فلي ميلا تنميلة الميتملع" و "
ننشلللر االبتكلللارا االجتماعيلللة عللللخ صلللفحة اليمعيلللة " .فلللي الترتيلللب ملللر الرابلللع إللللخ السلللاد

وبللللوة

نسبية  )%21.1 ، %00.62 ، %04.01علخ التوالي.
وتشللير نتللائج اليللدو الللي أهميللة نشللر لافللة االبتكللار االجتمللاعي واالهتمللام بللردود األفعللا للفئللا
المستددفة وبنا قدرا أفراد الميتمع ال التنمية تكو بالبشر وللبشر
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ويت

أي ما مر نتائج اليدو إ عبارة" ننشر لافة االبتكلار االجتملاعي بلير العلاملير باليمعيلا

األهلية" صلل عللخ أعللخ اسلتيابا قلد يرجلع إللخ عاملم إييلاا وهلو أ اليمعيلا تمتلل ملر الخبلرا
والكوادر البشرية ما يعيندا علخ ت دية هده الرسالة .والتواصلم بلير هلده المعسسلا قلد يكلو فرصلة لتعزيلز
وتحسير العمم ،وتحليص األف م ،وكدل سيسم ويعزز تبلاد المشلورة واإلرشلاد والنصل بلير الممارسلير
التنمويير.
ويت ل أي لا م مللر نتللائج اليللدو إ عبللارة" ننشللر االبتكللارا االجتماعيللة علللخ صللفحة اليمعيللة".
صل علخ اقم استيابا وذل قلد يرجلع إللخ أ ملازا هنلاك اجلة إللخ زيلادة فاعليلة المنصلا الرقميلة
ووسائم التواصم االجتماعي التي يمكر أ تسلاعد اليمعيلا عللخ نشلر ومشلاركة المشلروعا والمبلادرا
التنموية مر مر لة اإلع

عندا الخ تلدمدا واستدامتدا ونشرها ،وتعمي التيارا الناجحة.

ويتضح ممرا سربق :أ آليلا االبتكلار االجتملاعي عللخ مسلتوى الميتملع تدلت بنشلر لافلة االبتكلار
االجتماعي بلير العلاملير باليمعيلا األهليلة أكثلر ملر نشلرها عللخ مسلتوى الميتملع عللخ وسلائم ومنصلا
التواصلم االجتملاعي وبالتللالي يلع ر ذلل علللخ نلدرة المسلابلا األفكللار االبتكاريلة فلي ميللا تنميلة الميتمللع
وبالتالي ضلعف مشلاركة الملوطنير فلي صلنع الللرار داخلم اليمعيلا فيملا يخلص المشلروعا والمبلادرا
التنموية.
ونستنتج مما سربق أن لتفعيرل االبتكرار االجتمراعي لتحقيرق التنميرة المجتمعيرة المسرتدامة البرد مرن
االهتمام باآلتي:
 الحاجة إلخ وجود مخثرا ل بتكار االجتماعي باليامعا والمعسسا التنموية. استخدام وسائم تكنولوجية في رصد اال تياجا واالقترا لا وردود األفعلا الفئلا المسلتفيدة ملرالبرامج والمبادرا التنموية.
 -أهمية أشراك الموطنير في جميع مرا م عملية التنمية مر مر لة قيلا

وتللدير اال تياجلا وجملع

البيانا والمعلوما الي مر لة التغدية المرتدة.
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 -0اآلليات المستخدمة لتفعيل االبتكار االجتماعي من اجل تحقيق رؤية مصر 0202على مستوى الجهات
المعنية:
جدول رقم ( )9يوضح آليات تفعيل االبتكار االجتماعي من لتحقيق رؤية مصر " 0202على مستوى
الجهات المعنية"
نعم
م

العبار

العدد

إلى حد ما
%

العدد

%

(ن = )067
ال

العدد

التكرار
%

المرجح

القو
النسبية
()%

الوزن

النسبة

المرجح المرجحة

الترتيب

نتوصررررررررل الررررررررري
مبررررادرات تنمويررررة
 0من خالل التواصرل 09.96 82 67.24 279

8

0.22

02.55 005.22 88.22 725

0

مررررررررررع الجهررررررررررات
المعنية بالتنمية.
نعررررررزز التعرررررراون
المهنررررررررري بررررررررررين
 0الجمعيرررررررررررررررررررررررررررة 0.75 22 42.02 222 55.26 247

29.56 000.67 80.77 672

4

ومؤسسرررررررررررررررررررات
المجتمع.
نرردعم وجررود بيئررة
0

تشررررريعية داعمررررة
للتجررارا التنمويررة

5.04 24 07.80 222 56.90 250

29.59 004.22 80.92 670

0

الجديد .
نتبررررادل الخبرررررات
 4مرررررررع الجمعيرررررررات 4.49 20 02.00 54 75.08 022

02.27 042.22 92.06 700

2

األهلية األخرى.
نشرررررررررررررررررررررررررررررررك
المسرررررتفيدين فررررري
 2تقييم المشرروعات 29.04 002.22 80.42 662 26.85 45 29.22 52 64.24 272

5

التنمويرررررررة التررررررري
نقدمها.
المتوسط المرجح ( -)686.02المتوسط الحسابي( -)20.85القو النسبية()85.67
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باستلرا بيانا اليدو رق

 )1والدى يوض

اآلليات المستخدمة لدعم االبتكرار االجتمراعي مرن

اجل تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة  -على مستوى الجهات المعنية) ويت

مر هده االستيابا

أندلا

تتوزع توزيعا م إ صلائيا م وفلص ميملوع التكلرارا المرجحلة لدلده االسلتيابا واللدى قلدر  )0400ومتوسلط
سلللابي علللام  )00.02وقلللوة نسلللبية بلغللل

 )%02.62وهلللدا التوزيلللع اإل صلللائي يلللد عللللخ أ اآلليرررات

المستخدمة لدعم االبتكار االجتماعي من اجل تحقيرق التنميرة المجتمعيرة المسرتدامة علرى مسرتوى الجهرات
المعنيررة تررم الموافقررة عليرره بنسرربة كبيررر  ،وجللا

اسللتياباتد مرتبللة كمللا يلللي وفللص اللللوة النسللبية والنسللبة

المرجحة:
في الترتيلب األو جلا
، )%12.06

عبلارة " نتبلاد الخبلرا ملع اليمعيلا االهليلة االخلرى " .وبللوة نسلبية

في الترتيب الثلاني جلا

عبلارة " نتوصلم اللي مبلادرا تنمويلة ملر خل

اليدا المعنية بالتنمية " .وبلوة نسبية ،)%00.20

في الترتيب الثالن جلا

تشريعية داعمة للتيارا التنموية اليديدة " .وبلوة نسبية ،)%00.1

التواصلم ملع

عبلارة " نلدع وجلود بيئلة

يلي ذل " نعزز التعاو المدني بير

اليمعيللة ومعسسللا الميتمللع " ، " .نشللرك المسللتفيدير فللي تليللي المشللروعا التنمويللة التللي نلللدمدا " فللي
الترتيب مر الرابع إلي الخامس وبلوة نسبية  )00.4 ،00.22علخ التوالي.
مر نتائج اليلدو إ عبلارة " نتبلاد الخبلرا ملع اليمعيلا األهليلة األخلرى " صلل عللخ

ويت

أعلخ استيابا وقد يرجع ذل إلخ عامم إيياا وهلو اليدلود المبدوللة ملر قبلم وزارة الت لامر االجتملاعي
متمثلة فلي مديريلة الت لامر االجتملاعي بالتشلبي بلير منظملا الميتملع الملدني والتلي تديلد ملر فلرد بنلا
قللدرا اليمعيللا بمسللاعدة بع للدا الللبعض وتنللامخ فللرد التعلللي المتبللاد بللير المنظمللا ذا المسللتوى
المتفاو .
ويت

أي ا م مر نتائج اليدو إ عبارة " نشلرك المسلتفيدير فلي تليلي المشلروعا التنمويلة التلي

نلدمدا ".صل علخ اقلم اسلتيابا وذلل قلد يرجلع ل لعف إشلراك المسلتفيدير فلي مر للة تخطليط وتنفيلد
المشروعا وبالتالي ضعف إشراك المستفيدير فلي تليلي المشلروعا التنمويلة الملدملة باإلضلافة اللي أهميلة
األخد بالمعايير الخمسة للتليي وه معيار االرتباط الكفا ة ،الفاعلية ،األ ر ومعيار االستدامة.
ويتضح مما سبق :أ آليا االبتكار االجتماعي علخ مستوى اليدا أكد علخ أهمية اسلتراتييية
التشبي وتباد الخبرا بير اليمعيا األهلية بما يعدى إلخ تلوية وتعزيلز قلدرة هلده اليمعيلا عللخ تحليلص
التنمية الميتمعية المستدامة.
ونسررتخلص ممررا سرربق :تكاملم رأ

المللا الخللاد مللع الللدع العللام والخيللرو ،كل كثر ل ث آليللا

رئيسية تعزز التعاو المشترك بير اليدا المعنية وهنا يمكننا أي ا انه ملر الممكلر اعتبلار اسلتخدام تلنيلا
تكنولوجيا المعلوما واالتصاال فلي تنفيلد االبتكلارا االجتماعيلة ملر بلير اآلليلا الرئيسلية ،فملر الممكلر
للتلنيا الرقمية أ تشيع المبتكرير والمواطنير علخ م المشك

االجتماعية الكبلرى علر طريلص توعيلة

اليمدللور بالمشللاكم التللي تواجلله الميتمللع -سللرعة البحللن عللر لللو  -تشللييع المشللاركة – التشللبي بللير
المعسسا ).
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ثامنًا :مناقشة النتائج العامة للدراسة:
أوالً :نتائج الدراسة العامة المرتبعة بخصائص عينة الدراسة:
 -0تبير مر نتائج الدراسة بالنسبة للمعهم الدراسي جا في الترتيلب األو الحاصللير عللخ معهلم علالي بنسلبة
بلغل

 )%21.20مللر إجمللالي أفللراد عينللة الدراسللة ،ويشللير ذل ل زيللادة اللللدرا المتمتعللير بالمدللارا

العلمية التي تمكر إ تعهلد لخلص بيئة معاتية ل بتكار االجتماعي.
 -0أفلاد نتلائج الدراسلة فلي الخصلائص الوظيفيلة ألفللراد عينلة الدراسلة بتللارا علدد أع لا ميللالس اإلدارة
والدير يمثلو نسبته  )%20.00ومسعولي المشروعا والدير يمثلو نسبة  )%40.61ويلد ذلل عللخ
تلللارا النسللب بيللند وعلللخ قلللة متوسللط المشللروعا لكللم جمعيللة والتللي بلغ ل
المشروعا

يللن بلللا عللدد مسللعولي

 )00لعدد  )02جمعية أو متوسط  6.2لكم جمعية برغ كوندلا انشلط اليمعيلا األهليلة فلي

محافظة الفيوم.
 -0تبير مر نتائج الدراسة أي ا َ إ الغالبية العظمخ مر عينة الدراسة مر المتزوجير ين وصلل نسلبتد إللخ
 )%00.42وقد يرجع ذل إلخ طبيعة ميتمع الفيلوم ،واللدو يغللب عليله سليطرة العلادا والتلاليلد التلي
تشيع علخ الزواال.
 -4يت

مر الدراسة إ نسبة  )%04.00مر إجمالي أفراد عينة الدراسة ملر الفئلة العمريلة ملر  :02اقلم

مر  )42ويد ذل علخ أ اليمعيا األهلية تعتمد فئة الشباا كثلروة بشلرية الو ميتملع ييلب إ يوظلف
مداراتد بشكم بنا ومثمر.
 -2وأسفر نتائج الدراسة إلخ أ بنسبة  )%00.00مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر سنوا الخبرة ملر
 : 2أقم مر  02سنوا ) ،وبنسبة  )%00.04مر إجمالي أفلراد عينلة الدراسلة ملر سلنوا الخبلرة ملر
 : 02أقم مر  02سنوا ) ،وبنسبة  )%04.20مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر سلنوا الخبلرة ملر
 02سنة ف كثر) وقد يرجع ذل إلخ مر يعمم في اللطاع األهللي ملر ذوو الللدرا والخبلرا قلادر عللخ
التعامم مع اال تياجا المتيددة والمشك

والتحديا الميتمعية إليياد للو عمليلة مبتكلرة اجتماعيلا م

للمشاكم المعلدة التي يواجددا عالمنا.
ثانيًا :نتائج الدراسة العامة المرتبعة بالتساؤل الرئيسي:
ما هي آليا االبتكار االجتماعي لتحليص ر ية مصر 0202؟
ويتضمن التساؤل:
-

ما هي األهمية االجتماعية لتوفير آليات االبتكار االجتماعي لتحقيق رؤية مصر 0202؟

 فللللد كشلللف نتلللائج الدراسلللة أ اآلليلللا المسلللتخدمة للللدع االبتكلللار االجتملللاعي ملللر اجلللم تحليلللصر يلللة مصلللر  0202عللللخ مسلللتوى اليمعيلللا تتمثلللم فلللي دعللل الللللدرا االبتكاريلللة للللدى العلللاملير
باليمعيللللة ،وتللللدريبد ومتابعللللة الممارسللللا اليديللللدة الدادفللللة وامللللت ك قواعللللد بيانللللا للمتطللللوعير
وإنشلللللا قنلللللوا متخصصلللللة لتلللللللخ ردود أفعلللللا الميتملللللع والمسلللللتفيدير ،وت سللللليس اضلللللنا
ل بتكار االجتماعي.

240

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

 و أشللللار نتللللائج الدراسللللة اي م للللا أ اآلليللللا المسللللتخدمة لللللدع االبتكللللار االجتمللللاعي مللللر اجللللمتحليلللص ر يلللة مصلللر  0202عللللخ مسلللتوى الميتملللع تعملللم عللللي نشلللر لافلللة االبتكلللار االجتملللاعي
بير العاملير باليمعيا .
 وأسللفر أي لا م نتللائج الدراسللة أ اآلليللا المسللتخدمة لللدع االبتكللار االجتمللاعي مللر لتحليللص ر يللة مصللر 0202علخ مستوى اليدا المعنية تتمثم في  ،تباد الخبرا مع اليمعيا األهلية االخلرى.ودع وجلود
بيئة داعملة ،وتعزيلز التعلاو المدنلي وأشلراك المسلتفيد فلي جميلع مرا لم التنميلة وهلدا تتفلص ملع ورد ملر
نتلللائج دراسلللة (ويسرررتلي وانترررادزا) والتلللي أكلللد عللللخ المفدلللوم الشلللامم ل بتكلللار االجتملللاعي كعمليلللا
وممارسا وكمخرجا والستكشلافا اإلسلتراتييية والديناميكيلة الناجحلة للتوسلع فلي عمليلا االبتكلار
االجتماعي في المعسسا  ،وت ير روتينية العمم والسلطة وتلدفلا الملوارد ،أو لافلة اللنظ االجتماعيلة
التي تحدث فيه عملية االبتكار االجتماعي.

التصور المقترح
وتتمثم مسلما التصور الملتر في:
 -0نشر لافة االبتكار االجتماعي لدى أفراد وجماعا ومعسسا الميتمع.
 -0تحفيللللز اسللللتخدام وتطللللوير مندييللللا وطللللر االبتكللللار االجتمللللاعي واالرتلللللا بمدللللارا الممارسللللير
التنمويير.
 -0التشللللييع علللللخ امللللت ك أدوا االبتكللللار االجتمللللاعي وعلللللخ رأسللللدا مختبللللرا االبتكللللار االجتمللللاعي
والمشاركة في وضع استراتييية قومية ل بتكار االجتماعي.
 -4تفعيم االبتكار االجتماعي لتحليص التنمية الميتمعية المستدامة.
الجدول ( )22التصور المقترح آلليات تفعيل االبتكار االجتماعي لتحقيق رية مصر 0202
الهدف

المرحلة
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استراتيجية
االبتكار
استراتيجية
االتصال

رصد وتلقي احتياجات ومشكالت
لقاءات وندوات
وأراء وإشعارات ومقترحات
لتحديد الفرص
الجميع عن طريق استخدام
والتحديات
التقنيات الحديثة.
مراجعة نتائج
إنشاء قواعد بيانات الكترونية.البحوث
نشر ثقافة االبتكار. .تأسيض مختبر اجتماعي.
الزيار -معسكر
اإلبكار المسابقات  -تبني قدرات المجتمع بدال من
إدارته.
صناديق االقتراحات -
التوصل لمبادراتى تنموية.
تحليل - SWOT

مختبرات االبتكار االجتماعي
بالقعاع (العام – الخاص – األهلي –
غير الرسمي).

ابتكار
األفكار
الجديد

إعداد فكر أو
مجموعة من
األفكار
واختبارها

استراتيجية
المبادأ
والمبادر .

اإلجراءات التنفيذية

www.ajrsp.com

جميع أفراد لمجتمع

تحديد تحديد المشكالت
الفرص أو التحديات أو
الفرص
والتحديات

االستراتيجيات

األدوات

الفئة
القائم بالتنفيذ
المستفيد
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استراتيجية
التعاطف
استراتيجية
دوائر الجود
استراتيجية
إثبات نجاح
التخعيط
اإلعداد الفكر أو توفير
واالختبار أدلة تدعم إعاد استراتيجية
التعاون
صياغة الفكر
إعداد
دراسة
الجدوى
التقديم
والتنفيذ

النمو
وتوسع
نعاق
النشر

تغيير
األنظمة

بنوك األفكار  -ورش
عمل قبعات التفكير
استعالعات أراء

قوائم المهام

تعوير هياكل شبكات اجتماعية
جماعية كبير لربط الجهود
التنموية.

تحفيز االبتكار االجتماعي عن
طريق تعزيز بحوث االبتكار
استراتيجية اجتماعات مع ّزوي
التوصل لما
االجتماعي وجواز لالبتكار
الخبر
األقناع
يجي تنفيذه
االجتماعي.
أنشاء معامل لالبتكار االجتماعي
تنفيذ االبتكار
استراتيجية
تعبيق النموذج التجريبي
قائمة المهام المتابعة
وضمان
الجود
بناء خعة لالستدامة.
استمراريته
توسيع مجال عمل الحل المبتكر
في ألماكن التي يمكن أن يكون
استراتيجية
مجديا ً فيها.
خعة التوسع
التنسيق
تحسين نوعية
تحول المشروع إلى مؤسسة
خعة العمل
واستراتيجية
الحيا .
اجتماعية صغير .
التسويق االجتماعي
التعاون
نشر األفكار وبلورتها بدال من
تقييدها بمشروع.
االهتمام بردود األفعال.
تشكيل تحالف يجمع شركاء
مختلفين.
ضمان استدامة استراتيجية
تُخلق حقوق جديد ومسئوليات
قياس األثر
التغيير
المشروعات
جديد
المخعط
التنموية
تدعم من قبل الجهات القانونية.
تمكن المستفيدين من النظم
الجديد .
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جدول رقم ()22
يوضح الجهات الفاعلة آلليات تفعيل االبتكار االجتماعي لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة
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الجامعة

األهداف

 -0جامعة الفيوم

دع االبتكار االجتماعي وفص خطط التنمية
اللومية مر خ

الموقع اإللكتروني

نشر لافة االبتكار

االجتماعي وتزويد األفراد والمعسسا

ts@fayoum.e http://www.fayou
m.edu.eg

بالمعرفة والمدارة لتنفيد االبتكارا مر
خ
-0محافظة الفيوم

du.eg

المناهج ومراكزها المتخصصة.
 -التشبي .

http://www.fayou

-التمويم المشترك ل بتكار االجتماعي.

m.gov.eg/default.

-وضع اللواعد واللوائ واللوانيير.

aspx

 -0إدارة اليمعيا  -االتحادا

-تو يص وتوضي اليدود المبزولة.

http://www.fngo.

بمديرية الت امر االجتماعي

-دع الدياكم ذا الليمة االقتصادية

org.eg/NGO/Defa

بالفيوم

واالجتماعية

ult.aspX

 -4هيئة التنمية الصناعية او مر

-مسئولية اجتماعية.

http://www.ida.g

ينوا عر اللطاع الخاد

البريد اإللكتروني

خلص فوائد تيارية ملموسة وتنافسية ،تدد

ov.eg/webcenter/

إلخ مواجدة التحديا الميتمعية.

Elec_gate.fay
@gmail.com

GF@fngo.or
g.eg

info@ida.gov

portal/IDA

.eg

الجدول ( )20آليات تنفيذية تفعيل االبتكار االجتماعي لتحقيق رؤية مصر 0202
م

القعاع

2

اللطاع العام

0

اللطاع الثالن

0

اللطاع الخاد

آليات تنفيذية مقترحة
 -0إنشا معامم ابتكار اجتماعي.
 -0تكوير شركا ناجحة لربط اليدود الميتمعية باليدود التنموية.
 -0تشييع التمويم المشترك للمشروعا التنموية المبتكرة.
 -4وضع اللواعد واللوائ واللوانير التي تعزز االبكار.
 -0تو يص وتوضي اليدود المبدولة.
 -0االرتلا بمدارا الممارسير التنمويير.
 -0االهتمام بالعمم التطوعي.
 -4تخصيص الوق والمكا ل بتكارا االجتماعية
- -0تبني المسعولية االجتماعية إل داث ت ير اييابي تياه الميتمع.
 -0دع األعما الموجدة نحو الغرال االجتماعي.
- -0تنميللة مدللارا االتصللا االجتمللاعي لللدى العللاملير لللدع االبتكللار
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االجتماعي.
- -4تبنلللي اسلللتراتييية ل بتكلللار االجتملللاعي للللدى المعسسلللة لمواجدلللة
التحديا الميتمعية.
 -0االسدام في إيياد لو جديدة وغير تلليدية.
اللطاع غير

4

الرسمي

 -0دع التمويم المشترك لتعزيز االبتكار االجتماعي.
 -0خلص قواعد ولوائ تعزز االبتكار االجتماعي فتخدم اليميع.
 -4تيميع اللوى االجتماعية المختلفة و هد

مشترك.

المراجع:
 -0مد

أبلو النصلري ياسلمير ملد

محملد :التنميرة المسرتدامة ،الميموعلة العربيلة للتلدريب والنشلر،

اللاهرة.0202 ،
 -0عودة الييوسي :االبتكار االجتماعي ودور الجامعات في خدمة المجتمع ،ملا بيريدة الوطر البحرينيلة،
األ د  0ديسمبر 0202 ،م.
ياة سندو  :االبتكار االجتماعي والتنمية االقتصادية ،مللا جريلدة العلرا االقتصلادية الدوليلة 1 ،ملايو

-0

.0200
 -4ماريتزا فارغلا

 :أهرداف التنميرة المسرتدامة" :تحويرل عالمنرا" باالبتكرار  :مللا منشلور بوقلع مركلز

البيئة للمد العربية 0206 ،م.
 -2عبللد العزيللز عبللد ر مختللار  :التخعرريط لتنميررة المجتمررع  ،دار الحكللي  ،اللللاهرة  ،،الطبعللة الثانيللة ،
0110م.
 -6خالد سلير سلعيد العسليرو :مقومرات االبتكرار االجتمراعي كمردخل لتعروير اإلدار الجامعيرة مرن وجهرة
نظررر الهيئررة اإلداريررة واألكاديميررة فرري الجامعررات السررعودية ،رسللالة دكتللوراه غيللر منشللورة  ،جامعللة أم
اللرى  ،كلية التربية 0202 ،م.
 -2رانيا محملد اليدنلي :واقرع التنميرة المسرتدامة واسرتراتيجية تعبيقهرا فري منظمرات الخدمرة االجتماعيرة،
ميلة الخدمة االجتماعية ،العدد  22ال  ، 6اللاهرة 0202 ،م.
 -0راوية سر :سلوك المؤسسات ،الدار اليامعية ،اإلسكندرية ،مصر 0220 ،م.
 -1نبيم جواد :إدار وتنمية المؤسسرات الصرغير والمتوسرعة ،معسسلة ميلد اليامعيلة للدراسلا والنشلر،
لبنا .0222 ،
10- Westley Frances , Antadze Nino : Making anifference " Strategies for
scaling Sociak innovation for Greater Impact the innovation Journal : the
public sector innovation Vol 15(2) (2010) aricle 2
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11- T J Hamalainen & R Heiskala (eds): Social Innovation, Institutional Change
and Economic Performance, Making Sense of Structural Adjustment
Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies, Edward Elgar
Publishing, Cheltenham, UK ,2007 .
12- Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP) ,Fostering
Innovation to Address Social Challenges, OECD , Paris , 2011.
13- Andrew Copus& Al Et : Social Innovation In Local Development: Lessons
From The Nordic Countries And Scotland , Nordregio Working Paper 2017:2 ,
Pp 12.
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الذكاء العاطفي وعالقته بسمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين
Emotional intelligence and its relationship to the trait of perfectionism among gifted
students
اعداد الباحث /علي بن صالح بن عثمان الشهري
معلم تربية خاصة ،وزارة التعليم ،اإلدارة العامة لتعليم النماص ،المملكة العربية السعودية
البريد االلكترونيkvipk@hotmail.com :
رقم الجوال+966508999845 :

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين درجة الذكاء العاطفي ،ودرجات سمة الكمالية لدى الطالب
الموهوبين ،باإلضافة إلى التعرف على درجة الذكاء العاطفي وسمة الكمالية للطالب الموهوبين والكشف عن الفروق اإلحصائية
في مستوى الذكاء العاطفي والكمالية التي تعزى للصف الدراسي ،ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اتبعت المنهج الوصفي االرتباطي،
حيث تمثلت أداة الدراسة في مقياس الذكاء العاطفي من إعداد الغرايبة ( ،)1122ومقياس الكمالية من إعداد الباحث ،وقد تم تطبيق
ال مقاييس على عينة استطالعية من الطالب الموهوبين بعد التأكد من الخصائص السيكومترية للمقاييس المستخدمة بالتطبيق،
وتكونت عينة الدراسة من ( )261طالبا ً يتوزعون على أربعة صفوف دراسية ( )01طالبا ً لكل صف دراسي ،تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية.
وأسفرت نتائج الدراسة أن درجة الذكاء العاطفي بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي ( ،)1.16وجاءت
جميع أبعاد الذكاء العاطفي بدرجة متوسطة حيث جاءت تنظيم االنفعاالت بالرتبة األولى ثم التعاطف ثم إدارة االنفعاالت ثم
التواصل االجتماعي وبالرتبة األخيرة المعرفة االنفعالية ،وتبين وجود فروق في درجات الذكاء العاطفي تُعزى إلى الصف الدراسي
لصالح الثالث المتوسط مقابل األول والثالث الثانوي ولصالح الثالث الثانوي مقابل األول الثانوي ،وكذلك تبين أن درجة الكمالية
عالية حيث بلغ متوسطها الحسابي ( ،)2.61حيث ظهر بُعدين بدرجة عالية جداً وهما الكفاح من أجل التفوق والتنظيم،
بينما ظهرت ثالث أبعاد بدرجة عالية وهي التخطيط وضغوط الوالدين والتأمل ،بينما ظهرت الحاجة للموافقة
ووضع معايير عالية واالهتمام باألخطاء بدرجة متوسطة ،وتبين عدم وجود فروق في مستوى سمة الكمالية تعزى للصف
الدراسي ،وتبين وجود عالقة ارتباطية بين أبعاد الذكاء العاطفي والكمالية حيث بلغ معامل االرتباط بينهما ( )1.02وهي دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.12
وقد قدمت هذه الدراسة توصيات أهمها ضرورة العمل على تصميم برامج إثرائية للموهوبين لتنمية الذكاء العاطفي
وتنمية مستوى سمة الكمالية االيجابية.
الكلمات المفتاحية :الذكاء العاطفي ،الكمالية ،الطالب الموهوبين.
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Emotional intelligence and its relationship to the trait of perfectionism among gifted
students
Abstract
The study aimed to reveal the correlation between the degree of emotional intelligence،
and degrees of Perfectionism feature among talented students، as well as to identify the degree
of emotional intelligence and feature Perfectionism for gifted students and detect statistical
differences in the level of emotional and Perfectionism intelligence attributed to grade school،
and to achieve the goals of the study followed the curriculum Descriptive a linking، as a tool in
the study consisted of emotional intelligence scale of preparation Gharaibeh (2011) and a
measure of Perfectionism application was prepared by the researcher on the talented yet sure of
the psychometric properties of the scales used application on the exploratory sample. Then apply
the scale on the study sample consisted of (160 started) students are distributed on the four
classes (40) students per grade. Has been chosen randomly.
The results of the study and that the degree of emotional intelligence moderately
averaging arithmetic (2.26) all emotional intelligence axes and came moderately where it came
from organizing the first level and then feeling empathy and emotion management and social
networking and the last level of emotional knowledge. Show the existence of differences in the
degree of emotional intelligence attributed to the classroom، the third in favor of the average
return for the first and third secondary and for the benefit of the third secondary versus
secondary first، and also found that the degree of Perfectionism high-averaging arithmetic
(3.62)، where the two axes appeared very high degree and two to fight for the superiority and
organization، while three axes appeared highly namely planning and the pressures of parents
and meditation، while there was a need for approval and set high standards and attention to
mistakes، moderately،
and found no differences in the level of perfectionism attributed to grade school، and
show a correlation between the dimensions of emotional intelligence and Perfectionism where
reached between the correlation coefficient (0.43)، a statistically significant at the significance
level (0.01).
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This study has provided the most important recommendations the need to work on the
design of enriching programs for the gifted to the development of emotional intelligence and
the development of Perfectionism positive level.

Key words: emotional intelligence، perfectionism، talented students.

المقدمة:
أسهم اهتمام العديد من الدول المتقدمة المهتمة برعاية وتربية الموهوبين إلى نهوضهها وتطورها بشكل ملحوظ
في شتى نواحي الحياة ،إذ تزايد االهتمام بهذه الفئة منذ بداية القرن العشرين ،وقد تطور مفهوم الموهبة عبر مراحل منذ
تلك الفترة وحتى وقتنا الحاضهههر ،وهناك العديد من األسهههباب التي سهههاهمت في النهوا بميدان تربية الموهوبين ،ومن
ضمنها تقدم حركة القياس العقلي ،والحرب الباردة وسباق التسلح بين الدول العظمى ،وكذلك بعض الجهود الفردية التي
بذلت في سههبيل رعاية هذه الفئة ،مما حدا بالمتخصههصههين إلى تصههميم وبناء البرامج التربوية لرعايتهم ،حيث تعتبر فئة
الموهوبين والمتفوقين الفئة المقبولة ضهمن فئات التربية الخاصهة ،إذا أتيحت لهم الفرص التعليمية المناسهبة ،واستثمرت
قدراتهم واستعداداتهم المختلفة إلى أقصى درجة ممكنة (جروان.)21 :1122 ،
لم تكن الدراسههههات السههههيكولوجية السهههههابقة تهتم كثيراً بالجان العاطفي لدى الفرد ،ولكن مع ظهور الكثير من
االضههطرابات السههلوكية واالنفعالية وما تعانيا األسههر وأبنائها الطلبة من مشههكالت عاطفية ،تظهر أهمية الذكاء العاطفي
عند قلة التفكير وعدم التحكم باالنفعاالت بواسههطة العقل وخاصههة السههلبية منها ،لذا يمثل الذكاء العاطفي دوراً إيجابيا ً في
ضبط هذه االنفعاالت إلى حد كبير (أبو رياش وآخرون.)121 :1116 ،
ويتمتع بعض األشههههههخههاص بههذكههاء مرتفع ولكنهم ال يسههههههتطيعون التحكم في حيههاتهم العههاطفيههة ،أي أن الههذكهاء
األكهاديمي محدود العالقة بالحياة العاطفية ،ولذا قد يخفق بعض الموهوبين األذكياء في حياتهم ،نظراً لعدم مقدرتهم على
التحكم بانفعالهم ،إذ البد من التوفيق بين التفكير المنطقي واالنفعاالت لدى الفرد (السمدوني.)10 :1112 ،
ويميهل الموهوبون ألن يكونوا مثهاليين في مجهال أو أكثر من مجهاالت الحياة ،ويمكن أن تكون الكمالية صههههههفة
إيجابية تسهههاعد الفرد الموهوب للوصهههول إلى أداء عالي ومميز ومتقن وفي هذه الحالة يطلق عليها لالكمالية السهههويةل،
وفي المقابل يمكن أن تؤثر الكمالية على الفرد الموهوب ،مما يعيق عملية نمو قدرتا ومهارتا ،إذ أن الشهههههخص الكمالي
ال يتيح خيار الخطأ في عملا ،مما يفقده فرصهههة التعلم من األخطاء ،وهذا يؤدي إلى تدني تقدير لذاتا وتدني المسهههتويات
المعرفيهة والعهاطفيهة لهديها وفي ههذه الحهالهة يطلق عليهها لالكمهاليهة العصههههههابيةل (القريطي221-226 :1111 ،؛ محمد
.)222 :1111
وتهدف الدراسههههههة الحالية إلى التعرف على العالقة بين الذكاء العاطفي وسههههههمة الكمالية لدى عينة من الطالب
الموهوبين ،باستخدام مقياس الذكاء العاطفي للموهوبين ،وكذلك مقياس سمة الكمالية للموهوبين.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
أشهههههار بعض الباحثين (القريطي222 :1111،؛ محمد222 :1111 ،؛ عبيد01-23 :1122،؛ عطية:1111،
 ،)130إلى أن الكمالية سههههمة مالزمة ومميزة لبعض الموهوبين ،واعتبروها مشههههكلة من مشههههكالت الموهوبين قد تعيق
أداءهم إذا لم يوجهوا التوجيا العلمي والتربوي الصهههحيح ،وأن الذكاء العاطفي بحسههه ما ذكره جولمان( )1111يشهههكل
نسهههههبة  %31للتنبؤ بالنجاح المهني والتفاعل والعالقات بين األفراد (الوارد في بنهان ،)601 :1121 ،وسهههههتحاول هذه
الدراسة البحث في قضية العالقة بين متغيري الذكاء العاطفي وسمة الكمالية،
ومدى االسهههههتفادة منها في تحسهههههين أداء الشهههههخص الكمالي الموهوب من خالل تعليم وتطوير مهارات الذكاء
العاطفي ،وستحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -2ما درجة الذكاء العاطفي لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟
 -1ما درجة سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصهههائية في درجة الذكاء العاطفي تعزى لمتغير الصهههف لدى الطالب الموهوبين
بمدينة الطائف؟
 -0هل توجد فروق ذات داللة إحصههههائية في درجة سههههمة الكمالية تعزى لمتغير الصههههف لدى الطالب الموهوبين
بمدينة الطائف؟
 -1هل توجد عالقة ذات داللة إحصهههائية بين درجة الذكاء العاطفي ودرجة سهههمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين
بمدينة الطائف؟

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية هذه الدراسة في جانبين أساسيين هما:
األهمية النظرية:
 الوقوف على مشكلة سمة الكمالية ومدى ارتباطها بدرجة الذكاء العاطفي لدى الموهوبين. سهتتناول هذه الدراسهة أهم المتغيرات الشهخصية لدى الموهوبين ،والتي تلع دوراً مهما ً في التفاعل أثناء أداءالمهمة أو العمل أو العالقات بالنسبة للموهوبين.
األهمية التطبيقية:
 قهد تسههههههاهم نتائج هذه الدراسههههههة في الكشههههههف عن درجة الذكاء العاطفي ودرجة سههههههمة الكمالية لدى الطالبالموهوبين ،حتى يتم رعايتهم وتلبية احتياجاتهم وفق صورة علمية مدروسة.
 -إمكانية االستفادة من هذه الدراسة من قبل المهتمين والجهات ذات العالقة بتربية ورعاية الموهوبين.

أهداف الدراسة:
 -2التعرف على درجة الذكاء العاطفي لدى الطالب الموهوبين.
 -1التعرف على درجة سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين.
 -2التعرف على الفروق في درجة الذكاء العاطفي تبعا ً لمتغير الصف لدى الطالب الموهوبين.
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 -0التعـرف علـى الفـروق في درجة سمة الكمالية تبعا ً لمتغير الصف لدى الطالب الموهوبين.
 -1معرفة العالقة بين درجة الذكاء العاطفي ودرجة سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين.

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة بالحدود التالية:
 الحدود البشرية :جميع الطالب الموهوبين بمدينة الطائف بالصفوف الثالث المتوسط ،واألول الثانوي ،والثانيالثانوي ،والثالث الثانوي.
 الحدود المكانية :تم إجراء الدراسة الحالية بمدينة الطائف. الحدود الزمانية :تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول 2021هـ2026 /هـ.الحهدود الموضههههههوعيهة :تتحهدد الهدراسههههههة بالذكاء العاطفي من خالل األبعاد التالية( :إدارة االنفعاالت ،التعاطف ،تنظيم
االنفعاالت ،المعرفة االنفعالية ،التواصهههههل االجتماعي) ،كما تتحدد بسهههههمة الكمالية من خالل األبعاد التالية( :الكفاح من
أجل التفوق ،التنظيم ،التخطيط ،ضغوط الوالدين ،التأمل ،الحاجة للموافقة ،وضع معايير عالية ،االهتمام باألخطاء).

مصطلحات الدراسة:
 -2الذكاء العاطفي:
يعتبر الذكاء العاطفي نموذج سههلوكي حديث نسههبيا ً ،ظهر بشههكل بارز في كتاب جولمان ()Goleman،2111
تحت مسههمى الذكاء العاطفي ( Emotional Intelligenceأبو رياش وآخرون ،)121 :1116،وقد تعددت المسههميات
وكذلك التعريفات التي أطلقت على مثل هذا النوع من الذكاء فالبعض أطلق عليا مصههطلح (الذكاء الوجداني) ،والبعض
اآلخر أطلق عليا مصطلح (الذكاء االنفعالي) ،ومن ضمن التعريفات الواردة للذكاء العاطفي ما يلي:
 بهار-أون :لمجموعهة منظمهة من المههارات والكفهايهات يير المعرفيهة في الجوانه الشههههههخصههههههيهة واالنفعهاليهةواالجتماعية ،والتي تؤثر في قدرة الفرد على معالجة المطال والضهههههغوط البيئية وهو عامل مهم لتحديد قدرة
الفرد على النجاح في الحياةل (سعيد.)22 :1113 ،
 يُعرف الذكاء العاطفي في هذا البحث إجرائيا ً بالدرجة التي يحصهههههل عليها الطال على مقياس الذكاء العاطفيالمستخدم في هذا البحث.
 -1سمة الكمالية:
 عرف (جروان )262 :1122 ،سههههمة الكمالية على أنها :لنزعة أو ميل نحو الكمال في كل شههههيء ورفض مادون ذلك ،وتتطور هذه النزعة بتأثير التنشههههئة األسههههرية والتربية المدرسههههية ،وقد تنعكس سههههلبا ً على الصههههحة
النفسية للفرد من حيث عالقاتا باآلخرين ومستوى إنتاجيتا وتقديره لذاتال
 تُعرف سههههههمة الكمالية في هذا البحث إجرائيا ً بالدرجة التي يحصههههههل عليها الطال على مقياس سههههههمة الكماليةالمستخدم في هذا البحث.
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 -2الطالب الموهوبين:
 يعرف مكت التربية األمريكي الموهوبين على أنهم :لاألطفال الموهوبون والمتفوقون هم أولئك الذين يعطوندليالً على قدرتهم على األداء الرفيع في المجاالت العقلية واإلبداعية والفنية والقيادية واألكاديمية الخاصة،
ويحتاجون خدمات وأنشطة ال تقدمها المدرسة عادةً وذلك من أجل التطوير الكامل لمثل هذه االستعدادات أو
القابلياتل( .جروان)12 :1122 ،
 يعرف الموهوب إجرائيا ً في هذا البحث بأنا الطال الذي تم تشخيصا من قبل إدارة التعليم بمدينة الطائف ممثلةًبإدارة الموهوبين ،وذلك بواسطة إجراءات تشخيص الموهوبين المعتمدة لديهم ،ومن ثم إلحاقا بإحدى المدارس
أو المراكز التابعة لها.

 اإلطار النظري:أوالً :الذكاء العاطفي : Emotional Intelligence
ما زال مفهوم الذكاء العاطفي يشوبا بعض الغموا ألنا حديث على التراث السيكولوجي ،إذ أنا يتوسط بين
النظام العقلي والنظام العاطفي ،والتعريفات التي قدمها الباحثون تؤكد ذلك ،حيث اختلفت تسميتا وأطلق عليا بعض
الباحثين مسمى ل الذكاء الوجداني ،الذكاء االنفعاليل ،وبالرجوع إلى أدبياتها ودرستها يمكن تمييزها ،وقد انقسمت
وجهات النظر في تعريف مصطلح الذكاء العاطفي إلى قسمين هما:
-

القسم األول :يرى أن الذكاء العاطفي قدرة الشخص على فهم انفعاالتا الذاتية والقدرة على التحكم فيها
وتنظيمها وفق ما يدركا من انفعاالت اآلخرين وفهم تلك االنفعاالت والتعامل مع الموقف وفق لذلك.

-

القسم الثاني :يرى أنها مجموعة من المهارات االنفعالية واالجتماعية ،يتمتع بها الفرد في التفاعالت المهنية،
إذ أنها ضرورية للنجاح في مواقف الحياة المختلفة.

وتعتبر كال وجهات النظر مهمة لتوضيح مفهوم الذكاء العاطفي ،حيث أن مراقبة انفعاالت الذات واآلخرين،
ينشأ عنها مهارات سلوكية انفعالية واجتماعية تساعد على تنمية الجان

العقلي والمهني للفرد (عثمان-221 :1116 ،

.)226
ويشير (أبورياش وآخرون )121 :1116،إلى أنا البد من وجود مظهرين للذكاء العاطفي حتى يتكون لدى
الشخص متطلبات النجاح بفاعلية ،األول :أن يفهم الشخص أهدافا ،وردود أفعالا ،وسلوكا الكلي ،الثاني :أن يفهم مشاعر
وانفعاالت وردود أفعال اآلخرين.
نظريات الذكاء العاطفي:
 -2نظرية بار -أون للذكاء العاطفي:
ظهرت نظرية بار-أون عام  2133كأولى النظريات المفسر للذكاء العاطفي ،حيث صاغ الباحث بار-
أون مصطلح النسبة االنفعالية  )EQ( Emotional Quotientوقدمها في رسالة للدكتوراه كمصطلح نظير
لنسبة الذكاء العقلي ( ،)IQإذ ساهم اهتمام الباحثين باالنفعال االجتماعي في تلك الفترة إلى ظهور هذه النظرية.
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وحدد بار -أون نموذجا عن طريق مجموعة من السمات والقدرات المرتبطة بالمعرفة العاطفية
واالجتماعية التي تؤثر على المعالجة الفعالة للمتطلبات البيئية وأوضح بار-أون خمسة مكونات للذكاء العاطفي
هي:
أ -كفاءات المعرفية ذاتية مثل الوعي بالذات وتقدير الذات وتحقيق الذات واالستقاللية.
ب -كفاءات ضرورية بين األشخاص مثل التعاطف والمسئولية االجتماعية والعالقة بين األشخاص.
جـ -كفاءات ضرورية للقابلية للتكيف كحل المشكالت وإدراك الواقع والمرونة.
د -كفاءات ضرورية للقدرة على إدارة الضغوط والتحكم فيها مثل تحمل الضغوط وضبط االندفاع.
هـ -المزاج العام مثل السعادة والتفاؤل (السمدوني.)216-212 :1112 ،
 -1نموذج دانيال جولمان للذكاء العاطفي:
قدم جولمان نموذجا معتمداً على عمل ماير وسالوفي عام 2111م ،حيث دمج قدرات الذكاء العاطفي مع سمات
وخصائص الشخصية التي تجعل الفرد فعاالً في المشاركة االجتماعية وتم تنقيح هذا النموذج عام ( )2113وعام ()1112
(السمدوني.)220-222 :1112 ،
وأصدر جولمان تقريراً عام( ) 2110عن الظروف الحالية لألدب العاطفي في أمريكا ويؤكد فيا أن أفضل
طريقة لمقاومة العيوب العاطفية لدى األفراد يكمن في الط

الوقائي ،أي االهتمام بتعليم األطفال المهارات األساسية

للذكاء العاطفي ،مثل ما يقدم لهم في معايير الذكاء األخرى ولكن بدرجة كبيرة (أبو رياش وآخرون.)121 :1116،
مكونات الذكاء العاطفي:
(إدارة االنفعاالت ،التعاطف ،تنظيم االنفعاالت ،المعرفة العاطفية ،التواصههههههل االجتماعي) (عثمان:1116،
)223-222
ويؤكد الباحثون في مجال الذكاء العاطفي بضرورة إشباع المناهج التدريسية اليومية بمهارات الذكاء العاطفي،
لتساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح في الجان األكاديمي والحياة ،و البد من تقديم مهارات الذكاء العاطفي
بشكل متدرج ،ألنها متدرجة بشكل متصاعد ،من العمليات النفسية البسيطة إلى المعقدة (سعيد.)12 :1113 ،
ثانياً :الكمالية :Perfectionism
ترتبط الكمالية أو المثالية بطبيعة الموهبة لدى الطفل ،وتتطل

الكمالية أدا ًء مثاليا ً بدرجة ال تترك لا مجال

للوقوع بأي خطأ حتى وإن كان بسيطا ً ،فإن الطفل قد يجد أنا من الصع عليا أن يحقق تلك التوقعات المنتظرة منا وقد
يؤدي إلى شعور الطفل بمزيد من الضغوط.
وتعد الكمالية بصورتها السلبية (الكمالية العصابية) من أهم المشكالت التي يعاني منها الطلبة الموهوبين ،والتي
قد تؤدي إلى اإلنجاز المتدني ،المرتبط بتدني مفهوم الذات والتوقعات السلبية للمستقبل والتي تؤدي بذلك على الشعور
بالقلق عند الموهوبين (القريطي.)226 :1111 ،
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تصنيفات سمة الكمالية:
 .1الكمهاليهة السههههههويهة  :Health Perfectionismيتميز أصههههههحاب هذا النمط بأنهم يكافحون في حدود طاقاتهم
وإمكانياتهم ،ويسهههعون لتحقيق أهداف واقعية ،كما أنهم يتقبلون أخطاءهم ويتعلمون منها ،ويشهههعرون بالرضههها
عن مسههههههتوى أدائهم ،دون أن يكون ذلهك مرتهنها ً بكونا كامالً أو األفضههههههل على اإلطالق (القريطي:1111 ،
.)222
 .2الكمالية العصابية  :Neurotic Perfectionismيتميز أصحاب هذا النمط بأنهم يسعون سعيا ً محموما ً -يغل
أن يكون قهريا ً أو جبريا ً -لتحقيق أهداف قد تكون مستحيلة أو يير منطقية ،ويقيّمون أنفسهم على أساس أدائهم
وإنجازهم عند أعلى مرات المثالية أو الكمال ،لذا فأصحاب هذا النمط ال يتقبلون الخطأ ،ويتجنبون المخاطرة،
ويخافون الفشل ويتشددون في محاسبة ذواتهم ولوم أنفسهم (القريطي.)222 :1111 ،
العوامل المؤثر في تطور سمة الكمالية:
وقد لخص كالً من (القريطي223 :1111 ،؛ جروان )11 :1122 ،عدداً من العوامل المؤثرة في تطور سمة
الكمالية لدى الطالب الموهوبين منها ما يلي:
(الترتي الوالدي ،تأثير الوالدين ،وسائل اإلعالم ،ضغوط المعلمين والرفاق)
مكونات سمة الكمالية:
(االهتمام باألخطاء ،وضع معايير عالية ،الحاجة إلى الموافقة ،التنظيم ،ضغوط الوالدين ،التخطيط ،التأمل،
الكفاح من أجل التفوق)
ثالثاً :الطالب الموهوبين :Talented Students
خصائص الطالب الموهوبين:
هناك العديد من الخصائص والسمات التي تميز األفراد الموهوبين عن ييرهم إذ البد من التأكيد على ضرورة
استخدام قوائم الخصائص السلوكية كأحد المحكات في عملية التعرف على الموهوبين ،ومن هذه الخصائص ما يلي:
 .1الخصائص العقلية للموهوبين:
إن أبرز مها يميز الموهوبين أن معهدالت الهذكاء لديهم تعادل من يكبرونهم سههههههنا ً بعام أو أكثر حيث أن عمرهم
العقلي يفوق عمرهم الزمني ،وكهذلهك يتمتعون بحصههههههيلهة لغويهة جيدة ،وطالقة لغوية وقدرة على التركيز واالنتباه
لوقت طويل ،وكذلك لديهم القدرة على سهههرعة التعلم وحفد قدر كبير من المعلومات ،ولديهم سهههمة الفضهههول وح
االستطالع والتفكير بطريقة يير مألوفة.
 .2الخصائص االجتماعية للموهوبين:
يتميز الموهوبون بالقدرة على القيادية وحل المشهههكالت التي قد تواجههم في عالقتهم االجتماعية نتيجة التفاعل
من اآلخرين ،كما أنهم يبادرون في المشهاركة وبذل الجهد وتكوين الصهداقات ،ولديهم القدرة على إدارة الحوار والنقاش
مع زمالئهم ،كمها أنهم يملكون القهدرة على تقبهل النقهد من اآلخرين ،كمها أنهم يميلون إلى حس الدعابة والمرح( .المللي،
.)211-212 :1121
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 .3الخصائص العاطفية واالنفعالية للموهوبين:
هناك العديد من السمات والخصائص التي تظهر لدى الموهوبين منها ما يلي:
 -2يتمتع بمستوى من التكيف والصحة النفسية بدرجة تفوق أقرانا.
 -1يتوافق بسهولة مع التغيرات المختلفة والمواقف الجديدة.
 -2يعاني من بعض أشههههههكال سههههههوء التكيف والجنوح واإلحباط أحيانا ً نتيجة نقص الفرص المتاحة في المدرسههههههة
لمتابعة اهتماماتا الخاصة.
 -0يتحلى بدرجة عالية من االتزان االنفعالي وال يضطرب أمام المشكالت التي تواجها.
 -1سريع الرضا إذا يض وال يميل على التحامل والغض .
 -6سريع الغض وعنيد ،إذ ال يتخلى عن رأيا بسهولة( .عبيد.)23 :1122 ،
وذكر (جروان )33-32 ،1122 ،مجموعهة من الخصههههههائص االنفعهالية المتعلقة بالجوان الشههههههخصههههههية
واالجتماعية والعاطفية لدى الموهوبين منها( :النضههههههج األخالقي المبكر ،حس الدعابة (النكتة) ،القيادية ،الحسههههههاسههههههية
المفرطة والحدة االنفعالية ،الكمالية).
الذكاء العاطفي للموهوبين:
إن التفهاعهل مع المواقف االجتمهاعيهة والتعهامهل مع اآلخرين والتحكم بهاالنفعهاالت ،يشههههههكهل الذكاء العاطفي
والذي يسهههههههم بفاعلية في التفكير ،فالذكاء العاطفي ثبت أنا أقوى تأثيراً من الذكاء العام ،ألن الذكاء العام يسههههههاعد الفرد
على التعرف على األفعهال ،ولكنا ال يدفعا إلى العمل واإلنجاز ،كما أن الذكاء العام بدون الذكاء العاطفي يصههههههبح يير
كاف التخاذ القرارات وتحمل المسهؤولية ،وكذلك يعتبر الذكاء العاطفي أفضهل مؤشر للنجاح بالمستقبل (بنهان:1121 ،
.)662

الدراسات السابقة:
أوالً :الدراسات المتعلقة بالذكاء العاطفي لدى الموهوبين وهي مرتبة حس التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث:
دراسة (المللي ) 1121،هدفت إلى الكشف عن العالقة بين التحصيل الدراسي والذكاء االنفعالي للطلبة الموهوبين
والعاديين لدى كل من الذكور واإلناث ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )106طالبا ً وطالبة من مجموع طالب وطالبات
الصف األول ثانوي في المدارس الثانوية للعاديين والمتفوقين في مدينة دمشق للعام الدراسي1112/1116م ،واستخدم
مقياس بار-أون للذكاء العاطفي الذي أعدتا (الجندي ،)1116 ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين بعد التكيف
والتحصيل الدراسي عند الطلبة الموهوبين.
دراسة (الكيكي ) 1121 ،هدفت إلى قياس الذكاء االنفعالي لدى الطلبة المتميزين والتعرف على داللة الفروق
إحصائيا ً في متوسط درجات الذكاء االنفعالي بين الطلبة المتميزين وفقا ً لمتغير الجنس ( ذكور ،إناث) ،حيث تكون عينة
الدراسة من ( )16طالبا ً وطالبة من الصف السادس في ثانويتي المتميزين والمتميزات في مركز محافظة نينوى ،استخدم
الباحث مقياس الذكاء االنفعالي الذي أعدتا وجدان عبداألمير الناشئ  ،1111وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن الطلبة
عال من الذكاء االنفعالي ،وأنا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الذكاء
المتميزين يتمتعون بمستوى ٍ
االنفعالي بين الطلبة المتميزين وفقا ً لمتغير الجنس (ذكور ،إناث).
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دراسة (الحويلة ،الرشيد )1121 ،هدفت إلى التعرف على عالقة وجهة الضبط وقوة األنا بأنماط الذكاء
الوجداني ،إذ تكونت عينة الدراسة من ( )61طالبا ً وطالبة بواقع ( )21طالبا ً موهوبا ً و ( )21طالبا ً عاديا ً،
واستخدمت الدراسة بار -أون للذكاء العاطفي ،وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين الموهوبين والعاديين في أنماط الذكاء الوجداني باتجاه الموهوبين.
دراسة (أبو زيتون )1121 ،هدفت إلى التعرف على مستويات الذكاء االنفعالي لدى الطلبة الموهوبين
والمتفوقين ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )211طالبا ً موهوبا ً ومتفوقا ً بمدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز ،واستخدم
استبانة الذكاء االنفعالي الذي تبناه تشبمان ،وتوصلت النتائج إلى أن مستويات الذكاء االنفعالي لدى الطلبة الموهوبين
والمتفوقين كانت مرتفعة ،حيث حصلوا على أعلى الدرجات في بُعد الدافعية الذاتية ،بينما كان أقلها في بُعد إدارة
العواطف.
دراسة (الغرايبة )1122 ،هدفت إلى الكشف عن مستوى الذكاء العاطفي لدى عينة من الطلبة الموهوبين
والطلبة العاديين في منطقة القصيم ،ومعرفة ما اذا كان هناك فروقا ً ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء العاطفي بين
الموهوبين والعاديين .ولتحقيق أيراا الدراسة قام الباحث بتطبيق اختبار الذكاء العاطفي الذي أعده عثمان ورزق (
) 2001بعد تطويره بما يناس

البيئة السعودية 72من الموهوبين و  72من العاديين )من طلبة المرحلة المتوسطة . :

على عينة مكونة من  (144وبعد تحليل البيانات المتجمعة لدى الباحث توصلت الدراسة الى نتائج تفيد بأن مستوى
الذكاء العاطفي لدى الموهوبين كان مرتفعا ،في حين كان مستوى الذكاء العاطفي لدى العاديين متوسطا .كما بينت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء العاطفي بين الموهوبين والعاديين لصالح الموهوبين ،وفي
النهاية نوقشت النتائج في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة ،وتم اقتراح بعض التوصيات بناء على النتائج التي
توصلت إليها الدراسة.
دراسة صباح ( )2012،Sabahهدفت إلى تحديد العالقة بين الفروق في الذكاء العاطفي والتوافق األكاديمي
بين التالميذ الموهوبين والتالميذ يير الموهوبين ،ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة تتكون من ( )112( ،)630من
تالميذ مدرسة الملك عبدهللا الثاني للموهوبين باإلضافة إلى ( )022من تالميذ المدارس الحكومية العادية .وقد استخدم
الباحث مقياس Bar-On Inventoryوالذي يتكون من ( )22فقرة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط
إيجابية بين مقياس التوافق المدرسي االجتماعي ومقياس الذكاء العاطفي وأن المستويات العالية في عالقات االرتباط
كانت في العالقات مع األقران ،ووجود عالقة ارتباط إيجابية بين كل أبعاد التوافق االجتماعي المدرسي وكل أبعاد الذكاء
العاطفي وأن المستويات العالية في عالقات االرتباط كانت في العالقات مع األقران والمزاج العام ،ثم العالقات مع
األقران وكفاءة العالقات الشخصية ،ثم بين المزاج العام واإلدارة المدرسية ،ثم بين مع األقران والقدرة على التكيف
والتوافق.
دراسة رينزولي ( ) 2014،Renzulliهدفت إلى معرفة لماذا ينظر إلى بعض األطفال على أنهم موهوبون في
الوقت الذي ينظر فيا إلى أطفال آخرين على أنهم من ذوي القدرات العادية؟ ولمعرفة ماذا يمكن أن تكون تبعات هذه
النظرة ،فقد قام الباحث في سنة  2120بدراسة طولية في إنجلترا على ( )21من األطفال الموهوبين،
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وقد استخدام الباحث مجموعة من االختبارات واألسئلة المتعمقة التي وجهت للتالميذ ولمعلميهم وألولياء أمورهم في
مدارسهم ومنازلهم والتي استمرت على مدار ( )21سنة،
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية حيث أن األطفال الذين صنفوا على أنهم موهوبون
عانوا من مشكالت عاطفية وانفعالية أكثر من األطفال الذين وصفوا على أنهم يير موهوبين ولكنهم بالفعل موهوبون
وبدرجة ذات داللة إحصائية ،وقد تمثلت الجوان الحيوية في النجاح لكل أفراد العينة – سواء كانوا موهوبين أم ال – في
العمل الجاد والدعم العاطفي والمظهر الشخصي اإليجابي ،ومع ذلك وبصفة عامة فكلما ارتفعت نسبة الذكاء العاطفي
لدى األفراد كلما تحسنت فرصهم في الحياة.
ثانياً :الدراسات المتعلقة بسمة الكمالية لدى الموهوبين وهي مرتبة حس التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث:
دراسة موفيلد وكوش ( ) 2010، Ghosh،Mofieldهدفت إلى دراسة أثر المنهج العاطفي على األبعاد
المتعددة للكمالية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة الموهوبين (من الصف السادس حتى الثامن) ،وقد استخدمت الدراسة
المنهج الشبا تجريبي مع المجموعة الضابطة .وتكونت عينة الدراسة من ( )212من الطالب الموهوبين ،وأجريت لهم
اختبارات قبلية وبعدية لمقياس ،the Goals and Work Habits Surveyوقد حصلت المجموعة التجريبية على
منهج عاطفي يتكون من مجموعة من الدروس زمن الدرس من ( )11- 01دقيقة في يرف صف الموهوبين على مدار
 6أسابيع ،وقد أظهرت اختبارات  t-testsأن المجموعة التجريبية من المشاركين الذين لديهم مستويات متوسطة إلى
عالية من الكمالية سجلت درجات منخفضة في االهتمام باألخطاء  Concern over Mistakesمقارنة بمجموعة
الضبط ،كما أظهرت االختبارات الثنائية انخفاضا ً ذا داللة إحصائية في االهتمام باألخطاء والمعايير الشخصية لدى من
لديهم كمالية يير صحية في المجموعة التجريبية ،وقد نجحت نظرية الكمالية متعددة األبعاد إلى تقديم إسهامات عالجية
في يرفة الصف لمساعدة الطالب على الحد من ميول النقد الذاتي وتقييم الذات بطريقة ناقدة ،ومع ذلك لم تظهر نتائج
الدراسة أي أدلة على تعزيز الكمالية الصحية.
دراسة شان  2010)،(Chanهدفت إلى تحديد وتوزيع أنواع الكماليين وذلك على عينة تتكون من ()222
طال صيني موهوب تتراوح أعمارهم ما بين ( 22إلى  )11عام في مدينة هونج كونج ،وقد استخدم الباحث ثالث مناهج
للتصنيف ،حيث قام الباحث باستخدام منهج االستفهام المباشر والمنهج العقالني والمنهج التجريبي وذلك بغرا تصنيف
الطالب وباستخدام دراجاتهم على مقياس الكمالية والذي يضم معايير عالية والترتي والتباين بين المعايير واألداء .وقد
أشارت نتائج دراسة الثالثة مناهج إلى وجود ثالثة أنواع من الكماليين أال وهم الكماليين الصحيين والكماليين الغير
صحيين والغير مثاليين.
وأجرى (مصطفى ،أحمد )1122،دراسة تهدف إلى التعرف على العالقة بين الكمالية العصابية لدى الموهوبين
وبعض المتغيرات في تقدير الذات والنمط أ وأسالي

المعاملة الوالدية ،والتنبؤ بالكمالية العصابية في ضوء هذه

المتغيرات ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )211طالبا ً وطالبة من طالب الفرقة األولى بكلية الط جامعة بني سويف،
واستخدم مقياس الكمالية العصابية من إعداد آمال عبدالسميع ،وأظهرت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيا موجبة بين
الكمالية العصابية وأسالي المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء ،وأن هذه المتغيرات قد تسهم في التنبؤ بالكمالية العصابية.
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دراسة شان ( ) 2011،Chanهدفت تكوين مقياس الكمالية المنقح ،the Almost Perfect Scale-Revised
وذلك على عينة مكونة من ( )211من الطالب الموهوبين والذين تتراوح أعمارهم بين ( )21-2سنة،
وعينة أخرى مكونة من ( )331من أعمار مشابهة من الطالب العاديين ،وقد عززت نتائج تحليالت العامل
التوكيدي المتعدد عبر المجموعتين كنموذج مشترك من ثالث أبعاد اشتمل على مكونات من المعايير الشخصية العالية،
والترتي والتنظيم ،وفهم الفروق والتباينات بين المعايير واألداء ،وقد توصل البحث النظري واإلجراءات التجريبية عن
ثالثة مجموعات من الطالب والذين صنفوا على أنهم من (الكمالية يير الصحية ،ويير الكمالية ،والكمالية الصحية)،
حيث أن ا لكمالية يير الصحية استحوذت على درجات سائدة عالية في األبعاد الثالثة بينما حصلت الكمالية الصحية على
درجات عالية في المعايير والترتي ودرجات منخفضة في التباين واالختالف بينما حصلت الالكمالية على درجات سائدة
منخفضة في األبعاد الثالثة.
دراسة فالتشر ونوميستر  2012)، Neumeister،(Fletcherهدفت إلى التركيز بصورة أساسية إلى أي
مدى يمكن أن تتنبأ الكمالية بالتوافق النفسي لدى الطالب الموهوبين والعاديين ،حيث أن األبحاث الحالية أشارت إلى
الكمالية تؤثر على عملية التحصيل العلمي للطالب ،وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي ،وأشارت نتائج الدراسة إلى
أن تبني الطالب إلى أهداف مختلفة للتحصيل العلمي يمكن أن تكون ذات صلة بمشاعر ايجابية أقل تجاه األداء األكاديمي،
كما أنا تبين أن الكمالية الذاتية تتعلق بتبني أهداف منهج األداء واإلتقان ،وأن الكمالية االجتماعية تتعلق بتبني نهج األداء.

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراا الدراسات العربية واألجنبية السابقة فيما يخص موضوع هذه الدراسة نجد أن هناك مجموعة
من أوجا االتفاق واالختالف التي يمكن مناقشتها وفقا ً لما يلي:
 -2من ناحية الهدف:
أ -تتفق الدراسههههة الحالية مع دراسههههة (المللي ،)1121،ودراسههههة (الكيكي ،)1121 ،ودراسههههة (الحويلة ،رشههههيد،
 )1121ودراسهههههة (أبو زيتون ،)1121 ،ودراسهههههة (الغرايبة )1122 ،ودراسهههههة صهههههباح (،)2012،Sabah
ودراسهههههة رينزولي ( ،) 2014،Renzulliفي كونها هدفت إلى التعرف والكشهههههف عن درجة الذكاء العاطفي
لدى الموهوبين.
ب -تتفق الدراسههههة الحالية مع دراسههههة موفيلد وكوش ( ،) 2010، Ghosh،Mofieldودراسههههة شههههان ،(Chan
) ،2010ودراسههة (مصههطفى ،أحمد ،)1122،ودراسههة شههان ( ،) 2011،Chanودراسههة فالتشههر ونوميسههتر
 ، 2012)، Neumeister،(Fletcherفي كونههها هههدفههت إلى التعرف والكشههههههف عن سههههههمههة الكمههاليههة لههدى
الموهوبين.
جـههههههه -تختلف الدراسههة الحالية مع الدراسههات السههابقة في كون الدراسههة الحالية هدفت إلى التعرف على العالقة بين
الذكاء العاطفي وسمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين.
 -1من ناحية األدوات والعينة:
أ -تتفق الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي باستثناء دراسة شان ،(Chan
) ،2010ودراسة ( ) 2010، Ghosh،Mofieldالتي استخدم فيها المنهج التجريبي.
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ب -تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الغرايبة ( )1122في كونها استخدمت مقياس الذكاء العاطفي الذي قام بإعداده
عثمان ورزق (.)1112
جـ -تختلف الدراسة الحالية مع دراسة (المللي ،)1121،ودراسة (الكيكي ،)1121 ،ودراسة (الحويلة ،رشيد،
 )1121ودراسة (أبو زيتون ،)1121 ،ودراسة صباح ( ،)2012،Sabahودراسة رينزولي (،) 2014،Renzulli
من حيث أداة قياس الذكاء العاطفي.
د -تختلف الدراسة الحالية مع دراسة موفيلد وكوش ( ،) 2010، Ghosh،Mofieldودراسة شان ،(Chan
) ،2010ودراسة (مصطفى ،أحمد ،)1122،ودراسة شان ( ،) 2011،Chanودراسة فالتشر ونوميستر
 ، 2012)، Neumeister،(Fletcherمن حيث أداة قياس سمة الكمالية.

الطريقة وإجراءات الدراسة
يتناول هذا الفصهههل وصهههف الطريقة التي تم فيها تطبيق الدراسهههة وإجراءات الدراسهههة الميدانية لتحقيق
أهداف الدراسههة ،وتتضهههمن تحديد المنهج المتبع في الدراسههة ،وتحديد مجتمع وعينة الدراسهههة ،وعرضههها د ألدوات
الدراسهة واألسهالي اإلجرائية في بنائها والتأكد من خصهائصهها السهيكومترية من حيث صهدقها وثباتها ،وعرضاً
للمعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج وذلك على النحو التالي:

أولا :منهج الدراسة:
ههدفهت الهدراسههههههة الحهاليهة إلى التعرف على درجهة الهذكهاء العاطفي وسههههههمة الكمالية للطالب الموهوبين،
باإلضههههافة إلى الكشههههف عن العالقة االرتباطية بين درجة الذكاء العاطفي ،ودرجات سههههمة الكمالية لدى الطالب
الموهوبين ،لذا فقد تم تحديد منهج الدراسهههة بالمنهج الوصهههفي االرتباطي المناسههه للدراسهههة الحالية ،حيث كانت
متغيرات الدراسة كما يلي:
 المتغير المستقل :الصف الدراسي. -المتغيرات التابعة :الذكاء العاطفي وسمة الكمالية.

ثانياا :مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب الموهوبين المسجلين في إدارة التربية والتعليم بمدينة الطائف
في الفصههل الدراسهههي األول 2021هـهههههههه2026 /هـهههههههه ،الذين يتلقون الدعم والرعاية تحت إشهههراف مركز رعاية
الموهوبين بمهدينهة الطهائف ،والبهالغ عهددهم ( )611طالبا ً تتراوح أعمارهم بين ( )23-21سههههههنة ،موزعين على
الصههههفوف من (الصههههف الثالث المتوسههههط -الصههههف الثالث ثانوي) ،والجدول ( )2يوضههههح توزيع أفراد مجتمع
الدراسة وفقا ً للصف الدراسي.
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الجدول ()2
توزيع أفراد مجتمع الدراسة بمركز رعاية الموهوبين بمدينة الطائف وفقا ً للصف الدراسي
الصف الدراسي

العدد

النسبة المئوية

الصف الثالث متوسط

102

%23.1

الصف األول ثانوي

110

%21.3

الصف الثاني ثانوي

212

%26.2

الصف الثالث ثانوي

11

%1.0

المجموع

611

%211

ثالثاا :عينة الدراسة:
نظراً التسهههههههاع الرقعههة الجغرافيههة لتوزيع الطالب الموهوبين في مههدارس مههدينههة الطههائف المتوسههههههطههة
والثانوية ،ولصهههعوبة الوصهههول إليهم ،فقد تم اختيار عينة الدراسهههة التي تكوّنت من ( )261طالبا ً بإسهههلوب العينة
الطبقية العشههههوائية المتسههههاوية بحيث تتكوّن كل طبقة من ( )01طالبا ً لكل صههههف ،حيث بلغ المجموع الكلي261
طالبا ً والذين يشهكلون ما نسهبتا  %11.6من المجتمع األصهلي ،ويمثل جدول ( )1توزع أفراد عينة الدراسة وفقاً
للصف الدراسي.
جدول()1
توزع أفراد عينة الدراسة من الطالب الموهوبين بمدينة الطائف وفقا ً للصف الدراسي
المتغيرات

عدد الطالب

النسبة

الصف الثالث متوسط

01

%6.0

الصف األول ثانوي

01

%6.0

الصف الثاني ثانوي

01

%6.0

الصف الثالث ثانوي

01

%6.0

المجموع

261

%11.6

ويتبين من جدول ( )1التوزيع المتسهههاوي في اختيار الطالب بالطريقة الطبقية المتسهههاوية ،وذلك نظراً
لوجود فرق كبير بين النسه المئوية في توزيعهم بمجتمع الدراسة ،ولضمان عدم تأثير العدد على نتائج الدراسة
(الضحيان2011 ،هـ )216 :فقد تم توزيع ( )261استبانة بواقع ( )01طالبا ً من كل صف دراسي ومن أكثر من
مدرسهههة ،حيث بلغ عدد المدارس التي تم فيها اختيار الطالب الموهوبين ( )22مدرسهههة متوسهههطة وثانوية (انظر
ملحق  ،)1ولم تستبعد أي استبانة من التحليل نظراً الكتمال البيانات.
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رابعاا :أدوات الدراسة:
نظراً لطبيعة الدراسة من حيث أهدافها ،ومنهجها ،ومجتمعها ،فقد تم استخدام أداتين من أدوات البحث
بالدراسات الوصفية وهي على النحو التالي:
أوالً :مقياس الذكاء العاطفي:
قام بإعداده عثمان ورزق عام 1112م  ،وكان عثمان ورزق ) (2001قد قاما بصهههياية فقرات االختبار
اعتماداً على التعريف اإلجرائي الذي قاما بتحديده من خالل رصههدهما لمختلف الخصههائص السههلوكية التي تعبر
عن الذكاء العاطفي من خالل ما قدما كل من جولمان ( ) 1998،Golemanوماير وسههههالوفي ( & Mayer
) 1990; 1993،Salovey
ومن الجهدير بذكره أنا تم اسههههههتخدام المقياس بالعديد من الدراسههههههات بالبيئة السههههههعودية مع تعديل بعض
العبارات كما في دراسههههة البلوي ( ،)1110ودراسههههة النمري ( ،)1113ودراسههههة الغرايبة ( ،)1122ودراسههههة
الغامدي (.)1122
حيهث تهألف المقيهاس بصههههههورتها األصههههههلية من ( )13عبارة موزعة على خمسههههههة مجاالت وهي :إدارة
االنفعاالت ،والتعاطف ،وتنظيم االنفعاالت ،والمعرفة االنفعالية ،والتواصل االجتماعي)
جدول()2
توزع فقرات مقياس الذكاء العاطفي على األبعاد
البعد

عدد

رقم الفقرة في المقياس والبعد الذي تنتمي إليا
22

21

22

21

02

إدارة االنفعاالت
التعاطف
تنظيم االنفعاالت
المعرفة

2
1
2
0

6
2
3
1

22
21
22
20

26
22
23
21

12
11
12
10

16
12
13
11

26

23

01

01

21
22

االنفعالية
التواصل

1

21

21

11

11

21

20

02

العبارات
21
6
22
2
2

االجتماعي
واعتمد الباحث على المقياس المقنن للبيئة السههههههعودية الذي طبق على الطالب الموهوبين في دراسههههههة
الغرايبهة ( ،)1122والهذي تم فيها تقليص عهدد فقرات المقيهاس إلى ( )11بعهد التحكيم ثم بعهد التطبيق على العينة
االسههتطالعية البالغة ( )02طالبا ً تم حذف ( )1فقرات ليصههبح عدد الفقرات النهائية في دراسههة الغرايبة ()1122
( )02فقرة ،وهي التي تم اعتمادها بالدراسة الحالية.
الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء العاطفي:
صدق مقياس الذكاء العاطفي بالدراسة الحالية:
بهالريم من أن المقيهاس تم تقنينها عهام ( )1122على البيئهة السههههههعوديهة على طالب الموهوبين بهالمرحلة
المتوسههههههطهة ،إال أن اختالف المنطقهة الجغرافيهة واختالف المرحلهة التعليميهة حهدا بالباحث إلى إجراء التأكد من
صدق المقياس من خالل ما يلي:
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 -1صدق المحكمين (الصدق الظاهري):
تم عرا المقياس على لجنة من المحكمين عددهم ( )21من أعضهههاء هيئة التدريس في جامعة الباحة،
وجامعة الطائف ،وجامعة الملك عبد العزيز (انظر الملحق رقم  ،)6حيث تصههههدرت اسهههههتبانا التحكيم خطاب تم
توضههههيح أهداف الدراسههههة والتعريفات اإلجرائية ألبعاد مقياس الذكاء العاطفي ،وتحديد معايير التحكيم المطلوبة
من قبل أصههحاب السههعادة من المحكمين إلبداء أرائهم ومالحظاتهم حول عبارات المقياس .وبعد اسههتعادة النسهه
ال ُمح دكمة تم اإلبقاء على جميع العبارات في ضههههههوء آراء المحكمين حيث تبين اتفاقهم على أن األداة تقيس الذكاء
العهاطفي ،بينمها تم التعهديل بالصههههههياية على ( )21فقرات ،وبالتالي بإتمام هذه اإلجراءات يمكن القول أنّا توافر
لمقياس الذكاء العاطفي بالدراسة الحالية صدق المحكمين أو الصدق الظاهري.
 -2صدق التساق الداخلي لعبارات مقياس الذكاء العاطفي:
تم التأكد من صههههدق المقياس بالدراسههههة الحالية من خالل تطبيقا على عينة اسههههتطالعية من الموهوبين
بلغت ( )21طالبا ً من خارج عينة الدراسهههة األصهههلية ،وقد تم التأكد من صهههدق االتسهههاق الداخلي لفقرات المقياس
حيث تم حساب معامل ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للبُعد الذي تنتمي إليا العبارة كما تدل النتائج بجدول (.)٤
حيث يتبين من جدول ( )٤أن جميع معامالت االرتباط باختالف األبعاد دالة إحصههههههائيا عند مسههههههتوى
الههداللههة ( ،)1.12بههاسههههههتثنههاء العبههارات رقم ( )12 ،11 ،2 ،1دالههة عنههد ( )1.11وقههد امتههدت بين ( )1.21إلى
( ،)1.23مما يعني توفر صدق االتساق الداخلي لفقرات المقياس.
جدول ()٤
معامالت ارتباط بيرسون بين العبارة والدرجة الكلية للبُعد الذي تنتمي إليا العبارة بمقياس الذكاء العاطفي
التعاطف

إدارة االنفعاالت

تنظيم االنفعاالت

التواصل االجتماعي

المعرفة االنفعالية

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

العبارة

االرتباط

العبار

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

2
6
22
26
12
16
22
21
22
21
02

**1.21
**1.26
**1.61
**1.61
**1.23
**1.22
**1.20
**1.21
**1.62
**1.21
**1.26

ة1
2
21
22
11
12

*1.11
*1.10
**1.62
**1.22
*1.21
*1.11

2
3
22
23
12
13
21
26
23
01
01

**1.12
**1.13
**1.62
**1.21
**1.22
**1.21
**1.21
**1.21
**1.62
**1.66
**1.26

0
1
20
21
10
11
22

**1.21
**1.26
**1.61
**1.61
**1.23
**1.22
**1.20

1
21
21
11
11
21
20

**1.62
**1.63
**1.22
**1.21
**1.26
**1.21
**1.62

02

**1.61
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )1.12و * دالة عند ()1.11

ثبات مقياس الذكاء العاطفي بالدراسة الحالية:
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بهالريم من أن المقيهاس تم تقنينا على الطالب الموهوبين بالبيئة السههههههعودية عام ( )1122على المرحلة
المتوسطة ،إال أن اختالف المنطقة الجغرافية واختالف المرحلة التعليمية حدا بالباحث إلى إجراء التأكد من ثبات
المقياس من خالل التطبيق على العينة االسهههتطالعية التي بلغت ( )21طالبا ً من خارج عينة الدراسهههة األصهههلية،
وبعد فترة انقضههاء أسههبوعين تم التطبيق مرة أخرى على نفس الطالب وبالتالي تم التأكد من توافر مؤشههر الثبات
لمقياس الذكاء العاطفي بثالث طرق هي :ثبات اإلعادة (االسهههههتقرار) بحسهههههاب معامل االرتباط بين نتائج تطبيق
المقيهاس بهالمرتين ،وبطريقهة التجهانس الهداخلي بتطبيق معهادلهة كرونبهاث ألفها وثبهات التجزئهة النصههههههفية بتطبيق
معادلة سبيرمان وبراون للتأكد من الثبات كما تتبين النتائج بجدول (.)٥
جدول ()٥
معامالت ثبات مقياس الذكاء العاطفي بطريقة التجانس الداخلي كرونباث ألفا وبالتجزئة النصفية وثبات اإلعادة
عدد

ثبات التجانس

ثبات التجزئة

الفقرات

الداخلي كرونباث ألفا

النصفية

إدارة االنفعاالت

21

1.31

1.31

**1.21

التعاطف

6

1.31

1.66

**1.32

تنظيم االنفعاالت

22

1.31

1.31

**1.21

المعرفة االنفعالية

2

1.21

1.32

**1.21

التواصل االجتماعي

2

1.62

1.21

**1.61

الدرجة الكلية للمقياس

02

1.12

1.33

**1.30

األبعاد

ثبات اإلعادة

ثانياا :مقياس سمة الكمالية:
نظراً لهدف الدراسة التعرّف على درجة سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين فقد تم الرجوع إلى أدبيات
الموضهوع والدراسهات السابقة ،وحيث أن الباحث لم يجد دراسات عربية استخدمت مقاييس للكمالية – في حد علم
البهاحهث -فقهد قهام البهاحث بترجمة مقياس كالً من روبرت وتيموثي و ميشههههههيل وكيبلر وباربرا وشههههههيرسههههههتوفير
 2004)، Christopher، Barbara، Kibler، Michael، Timothy،(Robertحيث تم ترجمة المقياس إلى
اللغة العربية ،وقد تم عرضهههها على لجنة من المحكمين وخبراء في علم النفس التربوي وأسههههاتذة متخصههههصههههين
بالتربية الخاصهههة بجامعة الباحة ،وجامعة الطائف ،وجامعة الملك عبدالعزي ،واسهههتند المقياس في إعداده إلى عدد
من الخطوات المنهجية حتى أصبحت قابلة للتطبيق الميداني من خالل ما يلي:
-

تحديد الهدف من المقياس ،حيث تمثل الهدف العام من أداة الدراسة قياس سمة الكمالية لدى الطالب
الموهوبين.
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-

ترجمة المقاييس التي تم اال طالع عليها وتحديد مجاالت القياس ألداة الدراسة وترجمة العبارات
والمؤشرات بكل بعد من أبعاد سمة الكمالية.

 صياية تعليمات المقياس وإعداد مفتاح التصحيح من خالل اعتماد تدريج ليكرت الخماسي (دائما ً -يالبا ً-أحيانا ً -نادراً -نادراً جداً).
 إخراج المقياس بصورتا األوليةوفيما يلي وصفا ً للمقياس بالصورة األولية:
القسم األول:
وتضههههمن البيانات العامة والتعليمات عن المسههههتجيبين من حيث االسههههم والمدرسههههة والصههههف والتاري
والعمر ،أما التعليمات فقد اشهههتملت المحاور :كيفية االسهههتجابة حيث يختار الطال واحدة من الحاالت الخمسهههة،
بحيث يختار لدائماًل في حالة ما تنطبق عليا بشهكل مستمر ودائم ،ويختار ليالباًل في حالة ما تنطبق عليا بشكل
يير مسههتمر أو بدرجة أقل من سههابقتها ،و لأحياناًل إذا كانت تنطبق بدرجة متوسهههطة ،ويختار لنادراًل إذا كانت
ما تنطبق عليا ولكن بحاالت محددة ،أما االستجابة ل نادراًل في حالة عدم االنطباق عليا أبداً.
القسم الثاني :يتضمن ثمانية أبعاد:
حيث تم تحديد ثمانية أبعاد لقياس سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين.
عرا أداة العبارات على المحكمين:
بعد وضهع أداة الدراسهة في صهورتها األولية تم عرضها على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة
التدريس المتخصهههصهههين بجامعة الباحة ،وجامعة الطائف ،وجامعة الملك عبد العزيز وعـههههههههددهم ( )21محكما ً،
وذلك بسهههؤالهم فيما إذا كانت العبارات تنتمي للبُعد الذي تقيسههها وعن مدى وضهههوح العبارة والصهههياية اللغوية،
ودرجة أهميتها للبُعد التي تقيسها ،وذلك للتأكد من مدى مناسبة العبارات ،والنظر في مدى كفاية أداة الدراسة من
حيث عدد العبارات ومناسبتها ومدى السالمة اللغوية وإضافة أي اقتراحات أو تعديالت يرونها مناسبة .
إخراج المقياس بصورتا النهائية والتطبيق على العينة االستطالعية.
جدول ()٦
توزع الفقرات على أبعاد مقياس سمة الكمالية االيجابية ( )+والسلبية ()-
البعد

رقم الفقرة والبعد الذي تنتمي إليا
2

1

22

11

22

02

02

+

-

+

+

-

-

+

1

21

23

16

20

01

وضع معايير عالية

+

+

+

+

+

-

الحاجة إلى الموافقة

2
-

22
+

21
-

12
-

21
-

االهتمام باألخطاء
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العدد
2

6
1
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التنظيم

ضغوط الوالدين
التخطيط

التأمل

الكفاح من أجل التفوق

0
+

21
+

11
+

13
+

26
+

1
+

22
+

12
-

11
+

22
-

02
+

6

20

11

21

23

00

+

+

+

+

+

+

2

21

12

22

21

01

-

-

-

-

+

+

3
+

26
+

10
+

21
+

01
+

06
+

1
03
+

2

6

6

6

تم إخراج المقياس بصههههورتا النهائية وتطبيقا على عينة اسههههتطالعية تكونت من ( )21طالبا ً من خارج
عينة الدراسههة وذلك للتأكد من صههدق االتسههاق الداخلي وصههدق البناء للمقياس ،والتأكد من مؤشههر الثبات ،ويُبين
جدول ( )٦توزع فقرات المقياس على األبعاد التي يقيسها والعبارات السلبية وااليجابية لكالً منها.
صدق مقياس سمة الكمالية:
للتأكد من أن أداة الدراسة تقيس ما أُع ّدت لا لقياس سمة الكمالية ،فقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة
بطريقتين:
 .)2الصدق الظاهري:
تم عرا مقياس الكمالية في صهههورتا األولية على لجنة من المحكمين عددهم ( )21من أعضهههاء هيئة
التدريس في جامعة الباحة ،وجامعة الطائف ،وجامعة الملك عبد العزيز ،حيث تصههدرت اسههتبانة التحكيم خطاب
تم توضهههههيح أهداف الدراسهههههة والتعريفات اإلجرائية ألبعاد مقياس الكمالية ،وتحديد معايير التحكيم المطلوبة من
قبل أصههحاب السههعادة من المحكمين إلبداء أراءهم ومالحظاتهم حول عبارات المقياس والتي بلغت في الصههورة
األولية ( )13عبارة ،وبعد اسهههتعادة النسههه ال ُمح دكمة تم تعديل صهههياية بعض عبارات االسهههتبانة في ضهههوء آراء
المحكمين حيث تبين اتفاقهم على أن األداة تقيس سههمات الكمالية وقد تم اإلبقاء على العبارات التي حصههلت على
نسههههههبهة اتفهاق من لجنة المحكمين أعلى أو تسههههههاوي ( )%31على أنها تنتمي للبُعد الذي تقيسهههههها ،بينما تم تعديل
الصههههههيهاية اللغوية لبعض العبارات ،وبناءاً على مالحظات المحكمين فقد قام الباحث بحذف الفقرات التي أجمع
عليها اثنان من المحكمين أو أكثر ( %11فما فوق) على أنها ضهههعيفة أو ال تنتمي للبعد الذي وضهههعت من أجلا،
وعليها فقهد تم حهذف ( )21فقرات ،كمها تم التعهديهل على ( )22فقرة لغويها ً بناءاً على مالحظات المحكمين ،وبهذا
يكون المقياس مكونا ً من ( )03فقرة توافر لها صدق المحكمين أو الصدق الظاهري.
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 .)1صدق البناء ألبعاد مقياس الكمالية:
تم التههأكههد من صهههههههدق البنههاء ألبعههاد مقيههاس الكمههاليههة بههالتطبيق على العينههة االسههههههتطالعيههة من الطالب
الموهوبين ،التي شهههملت ( )21طالبا ً من خارج عينة الدراسهههة األصهههلية ،أليراا التأكد من الصهههدق ،حيث تم
حساب معامل االرتباط بين درجات كل بُعد مع الدرجة الكلية للمقياس ،كما تتبين النتائج بالجدول (.)٧
جدول ()٧
مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لمقياس سمة الكمالية ودرجات أبعادها كالً على حدة
االهتمام

وضع

الحاجة

األبعاد

باألخطاء

معايير

للتوافق

االهتمام باألخطاء

-

وضع معايير عالية

**1.31

عالية
-

الحاجة إلى الموافقة

**1.11

**1.62

-

التنظيم

**1.21

**1.61

**1.61

-

ضغوط الوالدين

**1.21

**1.63

**1.62

*1.22

-

التخطيط

**1.22

**1.60

**1.62

*1.62
*

*1.22

-

التأمل

**1.61

**1.62

**1.11

*1.01
*

*1.11

*1.11

-

الكفاح من أجل التفوق

**1.22

**1.22

**1.20

*1.16

*1.21

*1.11

*1.01

الدرجة الكلية للكمالية

**1.32

**1.22

**1.20

*1.32
*

*1.61

*1.21

**1.23

*

*

التنظيم

* دال عند مستوى الداللة *1.11

** دال عند مستوى الداللة 1.12

ضغوط

التخطي

الوالدين

ط

كفاح

التأمل

التفوق

-

 .ثبات مقياس الكمالية:
تم التهأكهد من توافر مؤشههههههر ثبهات المقيهاس بطريقة اإلعادة (االسههههههتقرار) من خالل التطبيق على العينة
االسههتطالعية التي بلغت ( )21طالبا ً من خارج عينة الدراسههة األصههلية ،وبعد فترة انقضههاء أسههبوعين تم التطبيق
مرّة أخرى على نفس الطالب ،وبحسههههههاب معامل االرتباط بين نتائج تطبيق المقياس بالمرتين تم التأكد من ثبات
اإل عهادة ،وكهذلهك تم التهأكهد من توافر مؤشههههههر الثبهات بطريقة التجانس الداخلي بتطبيق معادلة كرونباث ألفا على
نتائج التطبيق األول للمقياس وثبات التجزئة النصهههفية بتطبيق معادلة سهههبيرمان وبراون كما تتبين النتائج بجدول
(.)٨
جدول ()٨
معامالت ثبات مقياس سمة الكمالية بطريقة التجانس الداخلي كرونباث ألفا وبالتجزئة النصفية وثبات اإلعادة
األبعاد
االهتمام باألخطاء
وضع معايير عالية

266

عدد

ثبات التجانس الداخلي

ثبات التجزئة

الفقرات

كرونباث ألفا

النصفية

2
6

1.21
1.31

1.21
1.21

ثبات اإلعادة
**1.21
**1.22
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الحاجة إلى الموافقة

1

1.31

1.61

**1.21

التنظيم

1

1.26

1.62

**1.22

ضغوط الوالدين

2

1.22

1.66

**1.22

التخطيط

6

1.22

1.31

**1.23

التأمل

6

1.32

1.21

**1.22

الكفاح من أجل التفوق

6

1.21

1.21

**1.30

الدرجة الكلية للكمالية

03

1.33

1.21

**1.31

نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت الدراسههههههة إلى التعرف على درجة الذكاء العاطفي لدى الطالب الموهوبين ودرجة سههههههمة الكمالية لدى
الطالب الموهوبين بمدينة الطائف ،والكشههههههف عن داللة الفروق في درجة الذكاء العاطفي وسههههههمة الكمالية التي تعزى
لمتغير الصف لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف،
والكشههههف عن العالقة ذات داللة إحصههههائية بين درجة الذكاء العاطفي ودرجة الكمالية لدى الطالب الموهوبين
بمدينة الطائف ،ومن أجل تحقيق أهداف الدراسهههة تم تطوير مقياس الذكاء العاطفي وسهههمة الكمالية ،وقد تم تطبيقها على
عينة اسهههتطالعية من خارج عينة الدراسهههة األصهههلي ،أليراا التأكد من صهههدقها وثباتها ،وبعد ذلك تم إخراج المقياس
وتطبيقها على عينة الدراسههههة األصههههلي من الطالب الموهوبين وتم إدخال البيانات إلى جهاز الحاسههههوب وتحليل النتائج
باسهههههتخدام البرنامج اإلحصهههههائي ( .)SPSSوفيما يلي نتائج الدراسهههههة الميدانية التي أسهههههفر عنها نتائج تحليل البيانات،
ومناقشتها وتفسيرها وربطها بالدراسات السابقة وذلك على النحو التالي:
نتائج السؤال األول ومناقشته:
ما درجة الذكاء العاطفي لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ت َّم حساب المتوسطات الحسابية لدرجات أبعاد الذكاء العاطفي واالنحرافات المعيارية
على درجات مقياس الذكاء العاطفي للطالب الموهوبين ،ويلخص جدول ( )٩نتائج المتوسههطات الحسههابية واالنحرافات
المعيارية ألبعاد الذكاء العاطفي والرتبة حس المتوسطات الحسابية.
جدول ()٩
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكاء العاطفي لدى الطالب
الموهوبين مرتبة تنازليا ً
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م

أبعاد الذكاء العاطفي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة الذكاء

2

تنظيم االنفعاالت

1.11

1.11

2

متوسطة

1

التعاطف

1.13

1.02

1

متوسطة
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م

أبعاد الذكاء العاطفي

المتوسط

االنحراف

الرتبة

درجة الذكاء

2

إدارة االنفعاالت

الحسابي
1.12

المعياري
1.22

2

متوسطة

1

التواصل االجتماعي

1.16

1.20

0

متوسطة

0

المعرفة االنفعالية

1.21

1.22

1

متوسطة

الذكاء العاطفي

1.16

متوسطة

1.10

وتتفق نتهائج الهدراسههههههات والبحوث التي أجريت في مجال الموهبة والتفوق على أن معظم األفراد الموهوبين
والمتفوقين يتمتعون باسهههتقرار عاطفي أو انفعالي ،واسهههتقاللية ذاتية ،وكثيرون منهم يلعبون أدواراً قيادية على المسهههتوى
االجتماعي في شههههههتى مراحل دراسههههههتهم (جروان ،)30 :1122 ،وكذلك القائمة التي يتم اسههههههتخدامها في اختيار الطلبة
لمدرسة اليوبيل للموهوبين والمتفوقين لمؤسسة لنور الحسينل في األردن ،وتشمل :الدافعية والمالحظة والمبادرة والنقد
والثقة بالنفس والقيادة وتحمل المسئولية (جروان.)221-211 :1122 ،
واتفقت نتائج الدراسههههة مع نتائج دراسهههههة رينزولي ( ) 2014،Renzulliالتي كشهههههفت عن مشهههههكالت عاطفية
وانفعالية لألطفال الموهوبين الدعم العاطفي والمظهر الشخصي اإليجابي.
عال من الذكاء
بينما اختلفت نتيجة الدراسههههههة مع نتائج الكيكي ( )1121أن الطلبة المتميزين يتمتعون بمسههههههتوى ٍ
االنفعالي ،واختلفت نتيجة الدراسههة مع نتائج دراسههة الحويلة ،الرشههيد ( )1121التي توصههلت إلى ارتفاع مسههتوى أنماط
الذكاء الوجداني للموهوبين.
نتائج السؤال الثاني ومناقشته:
ما درجة سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟
ولإلجابة عن هذا السههههؤال ت َّم حسههههاب المتوسههههطات الحسههههابية لدرجات أبعاد سههههمة الكمالية واالنحرافات
المعيارية لدرجات المقياس للطالب الموهوبين.
جدول ()٠١
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد سمة الكمالية مرتبة تنازليا ً
أبعاد الكمالية
3
0
6
1
2
2
268

الكفاح من أجل التفوق
التنظيم
التخطيط
ضغوط الوالدين
التأمل
الحاجة إلى الموافقة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

0.06
0.21
0.12
2.22
2.02
2.26

1.11
1.11
1.62
1.66
1.32
1.63

الرتبة درجة الكمالية
2
1
2
0
1
6

عالية جداً
عالية جداً
عالية
عالية
عالية
متوسطة
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أبعاد الكمالية
1
2

وضع معايير عالية
االهتمام باألخطاء
توافر سمة الكمالية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.22
1.22
1.02

1.11
1.22
2.61

الرتبة درجة الكمالية
2
3

متوسطة
متوسطة
عالية

يتبين من جدول ( )٠١ما يلي:
أن الهدرجهة الكليهة لهدرجهات تقهدير توافر سههههههمهة الكمالية لدى الطالب الموهوبين كانت بدرجة عالية حيث بلغ
متوسههههههطها الكلي ( )2.61بانحراف معياري ( ،)1.02وهي قيمة تدل على اتفاق وجهات النظر بين المسههههههتجيبين على
التقدير العام لدرجة توافر سمة الكمالية للموهوبين.
نتائج السؤال الثالث ومناقشته:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في درجة الذكاء العاطفي تعزى لمتغير
الصف لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟
ّ
متوسهههطات درجات الذكاء العاطفي وفقا ً للصهههف الدراسهههي ،تم
للكشهههف عن الداللة اإلحصهههائية للفروق بين
حسهههههاب المتوسهههههطات الحسهههههابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب الموهوبين على أبعاد مقياس الذكاء العاطفي
والدرجة الكلية وفقا ً للصف الدراسي كما تتبين النتائج بجدول (.)٠٠
يتبين من جدول ( )٠٠وجود فروق ظاهرية بين المتوسهههطات الحسهههابية في درجات الذكاء العاطفي بأبعادها
وفقا ً للصههف الدراسههي ،ومن أجل الكشههف عن داللة الفروق اإلحصههائية بين المتوسههطات فقد تم اسههتخدام تحليل التباين
األحادي ( )One Way ANOVAللكشههههههف عن داللة الفروق اإلحصههههههائية بين المتوسههههههطات في تقدير أفراد عينة
الدراسة كما تتبين النتائج بجدول (.)٠١
جدول()٠٠
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على الذكاء العاطفي التي تُعزى للصف الدراسي
المتغيرات

الصف

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

إدارة االنفعاالت

الثالث متوسط
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث متوسط
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث متوسط
األول الثانوي
الثاني الثانوي

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

1.22
1.21
1.12
1.11
1.10
1.26
1.26
1.21
1.22
1.26
1.12

1.10
1.22
1.22
1.22
1.06
1.01
1.26
1.20
1.10
1.11
1.21

التعاطف

تنظيم االنفعاالت
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المتغيرات
المعرفة االنفعالية

التواصل االجتماعي

الذكاء العاطفي

الصف

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الثالث الثانوي
الثالث متوسط
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث متوسط
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث متوسط
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

1.21
1.21
1.21
1.12
1.13
1.11
1.11
1.22
1.12
1.21
1.22
1.13
1.13

1.21
1.20
1.21
1.11
1.22
1.21
1.11
1.22
1.21
1.12
1.12
1.10
1.11

يتبين من الجّدول ( )٠١أنا ال توجد فروق ذات داللّة إحصهههائية عند مسهههتوى الداللة (  ) =1.11بين متوسهههطات
درجات الطالب الموهوبين للذكاء العاطفي وفقا ً للصههف الدراسههي ،حيث بلغت قيمة اختبار ف على الدرجة الكلية ()1.02
ومسههههتوى الداللة اإلحصههههائية للفروق كانت ( )1.16وهي قيمة تزيد عن حد الداللة ( )1.11وبالتالي ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية في درجات الطالب لتوافر الذكاء العاطفي وفقا ً للصف الدراسي.
جدول ()٠١
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق بين متوسطات درجات الطالب الموهوبين للذكاء العاطفي بأبعادها وفقا ً للصف
الدراسي
األبعاد

مصدر التباين

إدارة االنفعاالت

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
داخل المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي

التعاطف

تنظيم االنفعاالت

المعرفة االنفعالية

التواصل االجتماعي
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مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحر

المربعات

1.22
20.2
21.2
2.12
16.1
12.2
1.12
21.1
21.1
1.13
26.2
26.1
1.21
23.6

ية
2
216
211
2
216
211
2
216
211
2
216
211
2
216

1.11
1.11

1.21

1.21
1.26

1.22

1.21
1.12

2.11

1.21
1.21

2.32

1.12

قيمة (ف)

مستوى
الداللة
1.10
دالة
1.11
يير دالة
1.111
دالة
1.22
يير دالة

1.11
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األبعاد

الذكاء العاطفي

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحر

المربعات

23.3
1.01
3.11
3.11

ية
211
2
216
211

1.22
1.22
1.11

داخل المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
داخل المجموعات

قيمة (ف)

1.02

مستوى
الداللة
 1.61يير
دالةيير
1.16
دالة

كمها ي ه
الجهدول ( )٠١أنها ال توجههد فروق ذات ّ
ُظ رهر ّ
داللهة إحصههههههائيههة عنهد مسههههههتوى الهداللهة (  )1.11 = بين
المتوسهطات في درجات أبعاد الذكاء العاطفي (التعاطف ،المعرفة االنفعالية ،التواصهل االجتماعي) وفقا ً للصف الدراسي،
حيهث بلغهت قيم اختبهار ف على التوالي ( )1.11 ،2.32 ، 1.22و مسههههههتوى الهداللة اإلحصههههههائية للفروق كانت تزيد عن
( )1.11ممها يعني عهدم وجود فروق في تقهدير درجهات الطالب على مجهاالت التعاطف والمعرفة االنفعالية والتواصههههههل
االجتماعي ،تعزى للصف الدراسي.
بينما تبين وجود فروق ذات داللّة إحصههائية عند مسههتوى الداللة (  )1.11 = بين المتوسههطات في درجات أبعاد
الهذكهاء العهاطفي (إدارة االنفعهاالت ،تنظيم االنفعهاالت) وفقها ً للصههههههف الهدراسههههههي ،حيث بلغت قيم اختبار ف على التوالي
( )2.11 ،1.21ومسههههههتوى الداللة اإلحصههههههائية للفروق كانت تقل عن ( )1.11مما يعني وجود فروق في تقدير درجات
الطالب على بُعدي إدارة االنفعاالت وتنظيم االنفعاالت ،تعزى للصف الدراسي.
نتائج السؤال الرابع ومناقشته:
هل توجد فروق دالة إحصهههائيا ً عند مسهههتوى الداللة ( )α≥ 0.05في درجة سهههمة الكمالية تعزى لمتغير الصهههف لدى
الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟
ّ
متوسههههطات درجات سههههمة الكمالية وفقا ً للصههههف الدراسههههي ،تم حسههههاب
للكشههههف عن الداللة اإلحصههههائية للفروق بين
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب الموهوبين على أبعاد مقياس سمة الكمالية والدرجة الكلية وفقا ً
للصف الدراسي كما تتبين النتائج بجدول (.)٠١
جدول ()٠١
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على سمة الكمالية التي تُعزى للصف الدراسي
المتغيرات

الصف

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االهتمام باألخطاء

الثالث متوسط
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث متوسط
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث متوسط

01
01
01
01
01
01
01
01
01

1.13
1.22
1.32
1.22
1.16
1.21
1.32
2.11
2.02

1.20
1.21
1.62
1.26
1.23
1.21
1.11
1.61
1.21

وضع معايير عالية
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المتغيرات

الصف

الحاجة للموافقة

األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث متوسط
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث متوسط
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث متوسط
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي

التنظيم

ضغوط الوالدين

التخطيط

العدد
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

2.10
2.02
2.22
0.00
0.10
0.11
0.10
2.32
2.21
2.21
2.11
0.22
2.11
0.13
0.20

1.61
1.22
1.13
1.01
1.13
1.61
1.61
1.11
1.11
1.22
1.22
1.11
1.62
1.63
1.13

1.21
2.11
الثالث متوسط 01
التأمل
1.36
2.13
األول الثانوي 01
1.32
2.12
الثاني الثانوي 01
1.32
2.12
الثالث الثانوي 01
1.22
0.62
الكفاح من أجل التفوق الثالث متوسط 01
1.16
0.22
األول الثانوي 01
1.10
0.02
الثاني الثانوي 01
1.10
0.01
الثالث الثانوي 01
1.23
2.61
الثالث متوسط 01
سمة الكمالية
1.00
2.12
األول الثانوي 01
1.02
2.61
الثاني الثانوي 01
1.22
2.62
الثالث الثانوي 01
يتبين من جدول ( )٠١وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطالب الموهوبين على سمة الكمالية
بمجاالتها وفقا ً للصف الدراسي ،ومن أجل الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات فقد تم استخدام تحليل التباين
األحادي ( )One Way ANOVAللكشهههههف عن داللة الفروق اإلحصههههههائية بين المتوسهههههطات في درجات سههههههمة الكمالية
بمجاالتها كما تتبين النتائج بجدول (.)٠٤
يتبين من الجّدول ( )٠٤أنا ال توجد فروق ذات داللّة إحصهههائية عند مسهههتوى الداللة (  ) =1.11بين متوسهههطات
درجات الطالب الموهوبين لسههمة الكمالية وفقا ً للصههف الدراسههي ،حيث بلغت قيمة اختبار ف على الدرجة الكلية ()1.20
ومسههههتوى الداللة اإلحصههههائية للفروق كانت ( )1.12وهي قيمة تزيد عن حد الداللة ( )1.11وبالتالي ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية في درجات الطالب على توافر سمة الكمالية وفقا ً للصف الدراسي.
كمها ي ه
الجهدول ( )٠٤أنها ال توجههد فروق ذات ّ
ُظ رهر ّ
داللهة إحصههههههائيههة عنهد مسههههههتوى الهداللهة (  )1.11 = بين
المتوسطات في درجات مجاالت سمة الكمالية (االهتمام باألخطاء ،وضع معايير عالية ،الحاجة للموافقة ،التنظيم ،ضغوط
الوالدين ،التخطيط ،التأمل ،الكفاح من أجل التفوق) وفقا ً للصف الدراسي،
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حيث تراوحت قيم اختبار ف من ( )1.03-1.26ومسهههههتوى الداللة اإلحصهههههائية للفروق كانت تزيد عن ( )1.11مما يعني
عدم وجود فروق في تقدير درجات الطالب على مجاالت سمة الكمالية تعزى للصف الدراسي.
جدول ()٠٤
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق بين متوسطات درجات الطالب الموهوبين على سمة الكمالية بأبعادها وفقا ً
للصف الدراسي
مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحر

المربعات

ية
2
216
211
2
216
211

1.21
1.12

1.23

1.11
1.01

2.12

2
216
211
2
216
211
2
216
211
2
216
211
2
216
211
2
216
211
2
216
211

1.21
1.02

1.26

1.21
1.21

1.11

المتغيرات

مصدر التباين

االهتمام باألخطاء

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي

2.21
21.1
31.2
2.12
22.1
21.1

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
داخل المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
داخل المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
داخل المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
داخل المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
داخل المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلّي
داخل المجموعات

2.12
22.0
20.1
2.11
11.1
16.1
2.11
63.6
21.1
2.11
13.2
61.1
0.12
210.1
213.1
2.12
02.1
02.1
1.22
16.1
16.6

وضع معايير عالية

الحاجة للموافقة

التنظيم

ضغوط الوالدين

التخطيط

التأمل

الكفاح من أجل التفوق

سمة الكمالية
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قيمة (ف)

1.12
1.00

2.11

1.02
1.22

2.20

2.11
1.66

1.11

1.61
1.16

1.03

1.21
1.26

1.20

مستوى
الداللة
1.12
يير دالة
1.21
يير دالة
1.11
يير دالة
1.01
يير دالة
 1.22يير
دالة
 1.22يير
دالة
 1.13يير
دالة
 1.16يير
دالة
 1.12يير
دالة
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نتائج السؤال الخامس ومناقشته:
ههل توجهد عالقهة ذات داللهة إحصههههههائية عند مسههههههتوى الداللة ( )α≥ 0.05بين درجة الذكاء العاطفي ودرجة
الكمالية لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟
ولإلجهابهة عن هذا السههههههؤال ،وللكشههههههف عن العالقة االرتباطية بين درجات الطالب الموهوبين في توافر الذكاء
العاطفي ودرجاتهم في توافر سمة الكمالية ،ت َّم حسـههاب معامـههالت االرتبـههاط بيرسون (Person Product-moment
) correlationبين المتغيرين والجدول ( )٠٥يوضح هذه العالقة:
جدول ()٠٥
معامالت االرتباط بيرسون ( )Person Product-moment correlationبين درجات الذكاء العاطفي
وأبعادها ودرجات سمة الكمالية وأبعادها
الذكاء العاطفي

إدارة

*1.22

االنفعاالت
1.116

االنفعالية
1.13

االجتماعي العاطفي
1.111
1.20

وضع معايير عالية

1.21

1.21

**1.11

*1.22

**1.12

**1.11

الحاجة إلى الموافقة

1.13

*1.11

1.21

1.21

**1.11

**1.12

التنظيم

**1.21

1.111

**1.02

*1.21

**1.12

**1.20

ضغوط الوالدين

*1.21

1.12-

*1.22

1.22

1.21

*1.23

التخطيط

**1.20

**1.12

**1.01

**1.11

**1.21

**1.02

التأمل

1.211

**1.20

1.22

**1.12

**1.21

**1.21

الكفاح من أجل التفوق

**1.13

1.22

**1.02

**1.16

**1.21

**1.01

الكمالية

**1.13

**1.10

**1.21

**1.11

**1.02

**1.02

الكمالية
االهتمام باألخطاء

االنفعاالت
1.11-

التعاطف

تههههنههههظههههيههههم المعرفة

التواصل

الذكاء

** دالة عند مستوى (  * .)1.12 = دالة عند مستوى ( .)1.11 = 
يتبين من الجدول السابق ما يلي:
 أن هناك عالقة ارتباطيا وموجبة بين درجات سهههههمة الكمالية والذكاء العاطفي عند مسهههههتوى الداللة ( )=1.12حيث بلغ
معامل ارتباط بيرسهههون بينهما ( )1.02واتجاه العالقة ايجابية أي كلما توافر مسهههتوى الذكاء العاطفي كلما توافرت سهههمة
الكمالية ،وعند تربيع قيمة معامل االرتباط نجد أنها تسهههههاوي ( )1.23وهي نسهههههبة التباين المفسهههههر بين المتغيرين أي أن
الذكاء العاطفي يسهاهم بنسبة ( )%23في توافر سمة الكمالية بينما ( )%31لعوامل أخرى تساهم في سمة الكمالية وربما
يعود سههههههبه ذلهك إلى أن قدرة الموهوب على التحكم في انفعاالتا وإدارتها وتنظيمها تسههههههاهم في توافر سههههههمة الكمالية
للموهوبين.
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ملخص النتائج والتوصيات:
يتناول هذا الفصل ملخص ألبرز النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة الحالية بنا ًء على نتائج الدراسة
واإلجابة عن تساؤالتها ،وعرضا ً ألبرز المقترحات والدراسات التي يمكن إجراؤها بالمستقبل ،وذلك على النحو التالي:
أوالً :ملخص النتائج:
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجات توافر الذكاء العاطفي ودرجات توافر سمة الكمالية باإلضافة إلى الكشف
عن الفروق حول تقدير درجة توافر الذكاء العاطفي وسمة الكمالية التي تُعزى إلى متغير الصف الدراسي ،حيث تكونت العينة
من ( )261طالبا ً موهوبا ً في مدينة الطائف وكانت أبرز النتائج كما يلي:
 -2النتائج المترتبة على توافر الذكاء العاطفي لدى الطالب الموهوبين:
أن الدرجة الكلية لدرجات تقدير الذكاء العاطفي لدى الطالب الموهوبين كانت بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسطها
الكلي ( )1.16بانحراف معياري ( ،)1.10جاءت جميع أبعاد الذكاء العاطفي بدرجة متوسطة لدى الطالب الموهوبين
حيث جاء تنظيم االنفعاالت بالرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( )1.11بانحراف معياري ( ،)1.11ثم تبعا بُعد التعاطف
بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( )1.13بانحراف معياري ( ،)1.02ثم إدارة االنفعاالت بالرتبة الثالثة ()1.12
بانحراف معياري ( ،)1.22ثم التواصل االجتماعي بالرتبة الرابعة ( )1.16بانحراف معياري ( ،)1.20ثم المعرفة
االنفعالية بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( )1.21بانحراف معياري (.)1.22
 - 1النتائج المترتبة على توافر سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين:
-

أن الدرجة الكلية لدرجات تقدير توافر سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين كانت بدرجة عالية حيث بلغ متوسطها
الكلي ( )2.61بانحراف معياري ( ،)1.02وهي قيمة تدل على اتفاق وجهات النظر بين المستجيبين على التقدير
العام لدرجة توافر سمة الكمالية للموهوبين.
 - 2الكشف عن الفروق اإلحصائية في الذكاء العاطفي وأبعادها لدى الطالب الموهوبين التي تعزى للصف
الدراسي:

-

تبين عدم وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) =1.11بين متوسطات درجات الطالب
الموهوبين للذكاء العاطفي وفي مجاالت الذكاء العاطفي (التعاطف ،المعرفة االنفعالية ،التواصل االجتماعي) وفقا ً
للصف الدراسي بينما تبين وجود فروق في مجالي (إدارة االنفعاالت ،تنظيم االنفعاالت) وفقا ً للصف الدراسي لصالح
طالب الموهوبين بالصف الثالث المتوسط مقابل طالب الصف األول الثانوي ومقابل الصف الثالث الثانوي ،وكذلك
تبين وجود فروق لصالح الثالث المتوسط مقابل األول المتوسط في مجال تنظيم االنفعاالت بينما تبين وجود فروق
في تنظيم االنفعاالت لصالح الثالث الثانوي مقابل األول الثانوي.
 -0الكشف عن الفروق اإلحصائية في سمة الكمالية وأبعادها لدى الطالب الموهوبين التي تُعزى للصف
الدراسي:

-

ال توجد فروق ذات داللّة إحصهههههائية عند مسهههههتوى الداللة (  ) =1.11بين متوسهههههطات درجات الطالب الموهوبين
لسمة الكمالية بمجاالتها وفقا ً للصف الدراسي.
 -1العالقة بين درجات الذكاء العاطفي ودرجات سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين:
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-

يوجد عالقة ارتباطيا موجبة بين درجات الذكاء العاطفي ودرجات سهههههمة الكمالية عند مسههههههتوى الداللة ()α =1.12
حيث بلغ معامل ارتباط بيرسهههون بينهما ( )1.02واتجاه العالقة ايجابية ،أي كلما توافر الذكاء العاطفي توافرت سهههمة
الكمالية ،حيث يساهم الذكاء العاطفي بنسبة ( )%23في توافر سمة الكمالية.

ثانياً :التوصيات:
على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية فإن الباحث يوصي بما يلي:
 ضرورة العمل على إكساب الطالب الموهوبين وتنمية مهاراتهم في الذكاء العاطفي حيث كشفت نتائج الدراسة أنهامتوافرة بدرجة متوسطة ،وذلك من خالل تقديم البرامج اإلثرائية لرعاية الموهوبين وتنمية مهاراتهم.
 العمل على تقديم برامج إثرائية للموهوبين تُراعي معالجة المؤشرات السلبية لسمة الكمالية التي كشفت عنها الدراسةكاالهتمام الزائد والحساسية المفرطة على الوقوع باألخطاء.

العمل على تنمية مهارات الطالب الموهوبين للذكاء العاطفي خاصة لدى طالب الثالث الثانوي واألول الثانوي حيث -
ظهرت حاجتهم بدرجة أعلى من أقرانهم األقل منهم بالصف الدراسي.
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منزلة سنن الترمذي ومكانتها بين كتب الحديث
The status of Sunan al-Tirmidhi and its place among the books of hadith
 - ۱خان محمد خدرخېل
األستاذ المساعد ،كلية الشريعة ،قسم الدراسات االسالمية ،جامعة سيد جمال الدين األفغاني ،کنر افغانستان
Email: Khanmohammad269@ymil.com

 - ۲ميرويس ستانکزی
األستاذ المساعد ،قسم الثقافية االسالمية ،كلية الشريعة ،جامعة سيد جمال الدين االفغاني ،أفغانستان

ملخص المقال
هذاا المقذذال يقذذارن الث ذذن أذذين أقذحال الم ذذدمين فالعلمذذا فذذي مر ثذذة سذنن الترمذذاي فذذي ر يذذل كتذذل ال ذذدين،
فالهدف هح مراعاة ر يل الكتاب في

ديد ر يل اختيار ال دين كمثدأ فذي مقتفذا ال ذدين ف ح ذيم قيمذة

هاا الكتاب من كتل األحادين األخرى من حين األصالة فالقحة.
ا فذذا اليميذذى علذذن أن سذذنن الترمذذاي مذذن أكذذهر كتذذل ال ذذدين السذذتة ،فلكذذن الفذذر فذذي مر ثذذة فمكانذذة سذذنن
الترماي ،هناك مالث فجهات نظر ححل هاا :القذحل األفل :أن سذنن الترمذاي يذف ي فذي المر ثذة المامسذة مذن
الكتل الستة أعذد صذ يم الثمذاري ،فصذ يم مسذلم ،فسذنن أأذي دافد ،فسذنن النسذا ي .القذحل الثذاني :أن سذنن
الترماي في المر ثة الثالثة أعد الص ي ين ،فالقحل الثالن أينهما ،أي :أن سنن الترماي أالمر ثذة الراأعذة أعذد
سنن أأي دافد فقثل سنن النسا ي.
في كل هاا ،فإن الرأي السا د فاألفضل هذح األخيذر ،ان سذنن الترمذاي هذح الراأذى مذن الکتذل السذتة ،صذ يم
الثماري ،ص يم مسلم ،سنن أأي دافد ،سنن الترماي ،سذنن النسذا ي ،فسذنن اأذن ماجذل علذن التذحالي ،أ منذن
من خالل النظر في نتا ج هاا الث ن أن يرفي العفش العلمي لكثير من الناس ألفضذل كتذاب فرا ذد أذين أهذل
السنة.
الکلمات المفتاحية :کتل ال دين ،مر ثة ،الترماي ،ص ي ين ،کتل السنن.

279

www.ajrsp.com

 م0202-4-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

The status of Sunan al-Tirmidhi and its place among the books of hadith

Abstract
This article compares the sayings of the hadiths and scholars in the order of
Sunan al-Tirmidhi in the order of books of hadith, and the aim is to take into
account the order of the book in determining the order of the choice of hadith as a
principle in the excerpt of the hadith and to clarify the value of this book from
other hadith books in terms of originality and strength.
In all this, the prevailing opinion and the best is the last, that Sunan al-Tirmidhi is
the fourth of the six books, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawood,
Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa’i, and Sunan Ibn Majah respectively, I hope by
looking at the results of this research To quench the scientific thirst of many
people for the best book and pioneer among the Sunnis,Everyone agreed that
Sunan al-Tirmidhi is one of the most famous six books in hadith, but the
difference is in the rank and position of Sunan al-Tirmidhi. There are three views
on this: The first saying: that Sunan al-Tirmidhi comes in the fifth place of the six
books after Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, and Sunan Abi Dawood, and Sunan
al-Nasa’i. The second saying: that the Sunnah of al-Tirmidhi is in the third place
after the two Sahihs, and the third saying between them, that is, the Sunnah of alTirmidhi is fourth after the Sunnah of Abi Dawood and before Sunnah al-Nasa’i
i.e. fourth.

Keyword: Hadith books, arranged, Tirmidhi, Sahihin, Sunan books

: مقدمة البحث
 فأعذذد قذذال،  فالصذذالة ف السذذالر علذ خيذذر خلقذذل م مذذد فالذذل فا صذ األ اجمعذذين، ال مذذد ر رب العذذالمين
 {يَاأَيُّهَذذا الِذذاينَ ُ َمنإذذحا َ َن َجذذا َ إك َم فَاسذذا أنَثَذإو فَتَثَيِنإذذحا أَ َن إصذذيثإحا قَحَ َمذذا أ َيهَالَذ وة فَتإصَ ذذث إحا َعلَذذن َمذذا فَ َع َل ذتإ َم: عذذال
)1(} َنَادمين
 عتثذذر األحاديذذن النثحيذذة المصذذدر الثذذاني مذذن مصذذادر،

 أعذذد كتذذاب،  فذذي ديذذن ا سذذالر المثذذارك:أمذذا أعذذد
.الشريعة االسالمية المقدسة

عليذذل فسذذلم أذذين يذذدي الذذرفاة

ذذافة َلذذن القذذرُن الكذذريم حفذذى أحاديذذن نثيذذل صذذلن

أدينذذل أا

كمذذا فعذذد

. فقد أنقاه هاا الكالر الفاهر من أيدي األكرار، األمة.الصال ين فعلما المسلمين
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أصالة األحادين فص تها كرف عظذيم أنعذم

عذج فجذل علذن هذاه األمذة علذن أسذاس خصحصذية الحمذا ا،

لحال ا سناد لقال من كا ما كا  ،فلهاا جمعت كمصيات القرن األفل من األمة ا سذالمية أحاديذن الرسذحل
صلن

عليل فسلم مى الحما ا الص ي ة ف ركحها ُمنة فمفمحنة لألمة األخيرة.

أهمية البحث
أن الهداية فاألحادين النثحية من أعظم قيم ديننا فالنصحص الشرعية ،جمى علماؤنا هذاا الكنذج الذديني العظذيم
فحررفه في ككل كتاب أفصاأعهم المثاركة.
فمن هاه الكتل سنن الترماي فهح أفضذل مصذدر ال ذدين فالفقذل ،يذتم ذدريا الكتذاب فذي ميتمعنذا األفغذاني
فالمدارس الدينية فكليات الشريعة فغيرها من المراكج الدينية.
فييذذل أن يكذذحن معظذذم محاونينذذا فوالأنذذا فحتذذن أعذذأ األكذذاديميين فأسذذا ا هم علذذن درايذذة أقيمذذتهم فهذذيكلهم
فمكانتهم فر ثتهم ،الكتساب معرفة أفضل فالتعلم من هاا الكتاب القيم

مشكلة البحث
األسا اة فالفالب في جميى المدارس فالمراكج الدينية في أالدنا ليسحا علن دراية أ الة سنن الترمذاي فكتذل
ال دين األخرى ،حتن العلما الاين مرجحا مذن عصذر ال ذدين يقذدرفن أحيانَذا كتاأَذا مثذل مشذكاة المصذاأيم
أنا َ علن هاه األصحل ،يسمي الثعأ هاه الكتل الستة (ص اح ستة) أي الكتل الستة األصلية.
فهاه هي المشكلة العلمية التي سمعتها مذنهم عذدة مذرات ،الكفذاح العلمذي فالث ثذي للقضذا علذن هذاه المشذكلة
العلمية ال يملح من مشاكلها ،فمى ذلك ،فقد أالت قصارى جهدي للقيذار أذدفري لتقليذل هذاه المشذكلة فالقضذا
عليها.

أهداف البحث
أهداف أ ثي ححل مكانة سنن الترماي هي كالتالي:
 -۱حعية اليمهحر أقيمة سنن الترماي لدى والب العلم الشرعي.
 -2عرض أقذحال الم ذدمين المعتمذدين فالمثثتذين عذن منجلذة سذنن الترمذاي علذن الميتمذى العلمذي علذن أنهذا
َنيازات علمية أعد المقارنة العلمية.
 -۳رفأ اآلرا المتفرفة في منجلة سنن الترماي  ،ف ح يم اآلرا الحسفية فالمستقرة فيها.
 -۴مراعاة ر يل الكتاب في

ديد ر يل اختيار ال دين في مقتفا ال دين فن ح ذلك.

أسئلة البحث والفرضية
سفحافل في هاا الث ن ا جاأة عن األسئلة التالية التي ظلت في ذهني لفترة وحيلذة ،فالتذي ظهذر أيضَذا قيمذة
الث ن فال اجة َليل.
السؤال الرئيسي :ما مر ثة سنن الترماي من كتل ال دين الستة من حين الدقة فالنظار؟
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أسئلة فرعية:
 -۱هل سنن الترماي من أكهر كتل ال دين؟
 -2هل سنن الترماي أعد سنن أأي دافد فسنن النسا ي أر قثلهما؟
 -3لماذا يعتثر سنن الترماي أعد أعأ كتل ال دين من حين ص تها فخصا صها؟
في نظري سذنن الترمذاي يذف ي فذي المر ثذة الثانيذة أعذد صذ يم الثمذاري فصذ يم مسذلم ،ففذي السذنن األرأذى
قريل جدَا من سنن أأي دافد فسنن النسا ي ،فأمصا صل الدقيقة.

منهج البحث:
يعتمد الث ن علن نهج الکتاأي ،يذتم جمذى المذحاد الث ثيذة مذن مصذادر ال ذدين فاألفصذاف فاألأ ذاث السذاأقة
فال الية المتعلقة أمثادئ ال دين فيتم يميعها فأ ثها فمقارنتها ف قييمها.
جمعت أفالَ أقحال الم دمين فالثاحثين فالمفسرين فغيرهم من العلما في عدد سنن الترماي في كتل ال دين
مم ر يل سنن الترماي أالتر يل ،مى أيان األسذثاب ،ذم ال صذحل علذن النتذا ج أعذد مقارنذة نتذا ج الث ذن ،ذم
استمدار المثادئ األكاديمية المعاصرة في اقتنا فمراجى محاد الث ثية.
فأخيراَ م يميى قا مة المراجى ،قثل

هاا اليهد مني ،فجعلل مصدر خذالص لذي فلحالذدي فألسذا ا ي فذي

اآلخرة.
منزلة سنن الترمذي في كتب الحديث
سنن الترماي أف (اليامى الترماي) هح كتاب من کتل ال دين المشهحر فمحمح أل لإلمار أأذي عيسذن م مذد
أن عيسن الترماي رحمل

 ،فمن أكهر كتل ال دين فاسمل معرفف لدي اليميى.

كما يقحل م مد أن واهر المقدسي :من الكتل الممسة التي ا فا أهل العقد فال ل فالفضل فالفقذل مذن العلمذا
فالفقها فأهل ال دين /النثها  ،علن قثحلها فال كم أص ة أصحلها»()2
يتضم مما سثا أن سنن الترماي من كتل األحادين الركيدة فالمحمحقة أها.
من ناحية أخرى ،علن الرغم من أن سنن الترماي يشثل ص يم الثماري في اليدل من أحادين السذحرة ففذي
أعأ األمذاكن أفضذل مذن ذلذكَ ،ال أنذل يشذثل فذي أعذأ النذحاحي صذ يم مسذلم مذن حيذن الصذناعة ال ديثيذة
فالتعددية .نحع فأفضل.
كما أكار ا مار أأح َسماعيل عثد

أن م مد األنصاري« :كتاأل عندي أنفى من كتاب الثمذاري فمسذلمأل ألن

كتاأي الثماري فمسلم ال يقا علن الفا دة منهما َال المتث ر العالم ،فكتذاب أأذي عيسذن يصذل َلذن الفا ذدة منذل
كل أحد من الناس»()3
فمى ذلك فال كك أن هاا الكتاب يعتثره الم دمحن فعلما األمة كلهم أعد ص يم الثماري فص يم مسذلم مذن
حيذذن األصذذالة فالمر ثذذة ،مذذن أذذين كتذذل ال ذذدين السذذتة الشذذهيرة ،لذذم يإيمذذى العلمذذا علذذن مذذر ثتهم مذذن حيذذن
األصالة فالقحة.
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القول األول :احتل سنن الترمذي المرتبة الخامسة في الكتب:
يعتقد عدد من العلما فالرفاة أن سنن الترماي هح الثالن أعد الص ي ين فالماما أين الكتل الستة.
فهذذاا يذذدل علذذن اعتقذذادهم أذفن سذذنن النسذذا ي فذذي الدرجذذة األفلذ أعذذد الصذ ي ين مذذم سذذنن أأذذي دافد مذذم سذذنن
الترماي.
ففي هاا الصدد ،نقل عذن ا مذار الذاهثي رحمذل

قحلذل« :ان فذت ر ثذة جذامى الترمذاي عذن سذنن أأذي دافد

فالنسا ي خراجل حدين المصلحب ،فالكلثي فأمثالهما»()4
نرى أن ا مذار الذاهثي رحمذل

اعتثذر مر ثذة هذاا الكتذاب أعذد سذنن أأذي دافد فسذنن النسذا ي أسذثل مذريج

أحادين ا مار الترماي من المتهمين أالثاول مثل الصلل فالثدعة.
كما يقحل الدكتحر عا أ القرني ،عالم ال دين المعاصذر فذي الذحون العرأذي ،فذي م ا ذر ل :ذنمفأ ر ثذة
سنن الترماي أحيانا َ َلن المر ثة الراأعة أعد النسا ي()5
فيتضم من هاا القحل أنل أحيانا ففي أعأ ال االت التفصيلية يكحن مر ثتل أعد سنن النسا ي.
فکالک استند أاحن ُخر معاصر في أ ثل َلن أقحال الم دمين القدما  :قال حذافى اأذن حيذر رحمذل
النكت ففي اليملة فكتاب النسا ي أقل الكتل أعد الص ي ين حديثَا

فذي

َ
فرجال ميرفحَا  ،فيقارأذل كتذاب
عيفَا

أأي دافد )6(.
لالك فإن سثل فخير سنن النسا ي َال ذفخر الحفذاة ،أمذا مذن حيذن األصذ ية فهذح أصذم فأقذحى مذن سذنن أأذي
دافد فسنن الترماي  ،فهح كالر حافى اأن حير ،فالسمافي.
فيؤکد قحلهم أيضا أفعداد اأن اليحزي الاي اعتثر سعة أحادين رفاها في المح حع  ،خمسة منهذا فذي سذنن
النسا ي  ،فهح ما يؤكده أيضا.
فأما أننا خرجنا هذاه األحاديذن ،فذإن َحذداها مرفذحض ،فلكذن مذن األحاديذن الضذعيفة التذي حذار منهذا ا مذار
النصعي  ،فاألرأعة األخرى ص ي ة  ،فالترماي مست ا األسثقية.
فاستنادا َلن هاا القحل يتثين أن سنن النسا ي متقدر علن سذنن أأذي دافد فسذنن النسذا ي فذي القذحة فالصذالأة ،
مى العلم أن الم دمين قد اعتثرفه هح األخير.
فهدفنا أن الم دمحن يعتثرفن سنن النسا ي متفخراَ.
القول الثاني :المرتبة الثالثة سنن الترمذي
يعتقد أعأ الرفاة أن سنن الترماي هح األفل أعد الص ي ين فالثالن من الكتل الستة.
كما يقحل ال اج خليفة في كشذا الظنذحن :اليذامى الصذ يم (سذنن الترمذاي) كتذاب ا مذار ال ذافى أأذح عيسذن
م مد أن عيسن الترماي فهح مالن كتاب من أصل کتل الستة)7(.
ف عتثر فجهة نظر ال اج خليفة حاسمة لدرجة أنل صنفها في المر ثة الثالثة من أين کتل الستة.
كما صذنا الشذارح المعاصذر لسذنن الترمذاي أفنذل فذي المر ثذة األفلذن أذين أهذل السذنن األرأذى ،فيقذحل :فمذن
خصا ص جامى ا مار الترماي أيضاَ :أنل يذتكلم علذن الذرفاة ،فيذاكر أيضذا َ مذا فذي الثذاب مذن األحاديذن التذي
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عضد ما ذكره ،فلح قال قا ل :ما منجلة جذامى الترمذاي أذين السذنن األرأذى؟ اليذحاب  :فيذل خذالف ،فثعضذهم
قدر سنن أأي دافد ،فأعضهم قدر النسا ي ،فأعضهم قدر جامى الترماي لهاه الميجة ،فيمتاز أيضا َ أذاكر مذا فذي
الثاب من المسا ل ،فالكالر علن أعأ الرفاة ،فنقل كالر الفقها  ،فغيرهذا مذن الميذجات التذي ليسذت محجذحدة
في غيره)8(.
فهاا الثيان يدل علن التشذاأل أذين سذنن أأذي دافد فسذنن الترمذاي فسذنن النسذا ي ،فلكذن أسذثل زيذادة صذفات
سنن الترماي اعتثرفا أفال.
يقحل العالمة الشنقيفي كارح ُخر علن سنن الترماي :كتاب الترماي كتاب عظيم ففيل فحا ذد نفيسذة جذداَ فال
كك أن هاا يعفينا عاراَ في قديمل علن غيره خاصة فأنل ييمى أذين األحاديذن رفايذة فدرايذة .سذنن النسذا ي
فسنن أأي دافد فسنن اأن ماجة لذيا فيهذا مذا فذي الترمذاي مذن التنثيذل علذن المذااهل فاأل مذة فلذالك هذح مذن
األهمية أمكان )9( .
فيعلم عما قالل الشنقيفي أن أهمية سنن الترماي أکثر قيمة فأهمية فخصذا ص أکثيذر مذن غيرهذا مذن الکتذل
کسنن النسا ي فسنن أأي دافد فسنن اأن ماجل .
فهاا االختالف فرد في كتاب ال دين فالم دمحن :ألأي دافد في حصر أحادين األحكار فاسذتيفا ها مذا لذيا
لغيره ،فللترماي في فنحن الصناعة ال ديثية مذا لذم يشذاركل غيذره ،فقذد سذلك النسذا ي أغمذأ لذك المسذالك،
فأجلها  .مم يقحل  :ففذي ال قيقذة كذرو الترمذاي أألذش مذن كذرو أأذي دافدأل ألن ال ذدين َذا كذان
مفلعل من حدين أهل الفثقة الراأعة ،فإنذل يثذين

ذعيفا ،أف

ذعفل فينثذل عليذل فيصذير ال ذدين عنذده مذن أذاب الشذحاهد،

فالمتاأعات فيكحن اعتماده علن ما صم عند اليماعة ،فعلن اليملة فكتاأل مشتمل علن هاا الفن ،فلهاا جعلنا
كرول دفن كرو أأي دفد ()10
يشير الدكتحر نقيل جان حفيى

َلذن ذلذك أيضَذا فذي ماكرا ذل منذاهج الم ذدمين  :مذا نعتقذده أن كتذاب أأذي

عيسن الترماي (سنن الترماي) جا في المر ثة الثالثة أين الكتل السذتة مذن حيذن األصذالة .ألن حالتذل أقذحى
من حال سنن أأي دافد  ،كما ذكر ا مار ال ازمي رحمل

صراحة)11(.

فيتضم من هاا القحل أن الفر أين أسثقية سنن أأي دافد فسنن الترماي.
الرأي الثالث :احتل سنن الترمذي المرتبة الرابعة من کتب الستة
يعتقذد كثيذر مذن الم ذدمين فالثذاحثين أن سذنن الترمذاي فذي المر ثذة الراأعذة أعذد صذ يم فسذنن أأذي دافد ألنذذل
يرفي عن الصنا الراأى.
فقد ذكر هاا أيضَا الدكتحر عا أ القرني  ،فهح عالم حدين معذرفف فذي العذالم العرأذي  ،هذاا الذرأي أشذكل
قاوى  ،مم انفلا َليل أاقتثاس ُرا أعأ الناس :سنن الترماي يقذى فذي المر ثذة الراأعذة ،فأعضذهم ييعلذل فذي
المر ثة المامسة لكني أدأت أل لكثرة فحا دهأل ألنل قالحا فيل فحا د ،ألفل صاحثل فقدمل ،حتذن قذال أأذح َسذماعيل
األنصذذاري م مذذد أذذن عثذذد

كذذيس ا سذذالر الهذذرفي صذذاحل منذذازل السذذا رين :الترمذذاي أفيذذد مذذن الثمذذاري

فمسلمأل ألن والل العلم يقى علن الفا دة عند الترماي قثل أن يقى عليها عند الثماري أف مسلم ()12
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فنرى أن أيان راجا

عيا في نقاول ال اسمة ،فقحل مرجل

عيا في رأي أعأ العلما .

كما يقحل ا مار كاه فلي الدهلحي الم دث العظيم لشثل القارة الهنديةَ :ف َكانَ أفسذعهم علمذا ع َنذدي فأنفعهذم
صنيفا فأكهرهم ذكرا رجال أَرَ أَ َعة متقارأحن في َال َعصَ ر.
أَفِله َم أَأإح عثد الثإمَار ّ
ي َف َكانَ َغ َر ل َيَ ريد َاألَ َحادين الصِّ َ اح المستفيضة َال إمتِصلَة من غَيرهَا ،فاستنثاو
َالف َقل فالسيرة َفالتِ َفسير م َنهَا ،فصنا َجامعل ال ِ
ص يم ،فففذن أ َمذا كَذرو ،فألغنذا أَن رجذل مذن الصِذال ين رأى
صلِن إ َعلَيَل َف َسلِ َم في َمنَامل َفهإ َح يَقإحلَ :مالك اكتغلت أفقل إم َ ِمد أن َ َدريا َف ركذت كتذاأي ،قَذا َل :يَذا
َرسإحل َ
ص يم الثإمَار ّ
ي فلعمري أَنل نَا َل من ال ُّش َه َرة َف َالقَثإحل َد َر َجة َال يرار فَحَ قهَا.
َرسإحل
َف َما كتاأك؟ قَا َلَ :
فمانيهم إمسلم النِ َي َساأإحري ،حخن َيَ ريد الصِّ َ اح َالميمى َعلَ َيهَا أَين َال إم دمين َال إمتِصلَة المرفحعذة م ِمذا يسذتنثط
م َنلإ السّنةَ ،فأَ َرا َد قريثها َلَن األذهان ف سهيل االستنثاو م َنهَا ،فر ل ر يثا جيداَ ،فجمى ور كذل َحذدين فذي
َمح ى َفاحد ،ليتضم َ
اخت َالف َال إمتإحن ،ف شعل االسانيد أصرح َما يكحن َفجمى أَين الممتلفات فَلم يدع لمن لَلإ
معرفَة ل َسان َال َع َرب عارا في َاألَ َع َراض عَن السّنة َلَن غَيرهَا.
فمالثهم أَأإح دَا إفد السيسَتانيَ ،ف َكانَ همتذل جمذى َاألَ َحاديذن الِتذي اسَذتد ِل أهَذا َالفإقَهَذا  ،فدارت فذيهمَ ،فأنذن َعلَ َيهَذا
صار ،فصنا سنَنلَ ،فجمى فيهَا الصِّ َ اح َف َال سن فاللين فالصالم َلل َع َمل ،قَا َل أَأإح دَا إفدَ :ما
َاألَحَ َكار إعلَ َما َاألَ َم َ
َ عيفا صذرح أضذعفلَ ،ف َمذا َكذانَ فيذل علّذة أَينهَذا

ذكرت في كتاأي َحديثا أجمى النِاس علن َركلَ ،ف َما َكانَ م َنهَا
أ َحجَ ل يعرفلإ المذا أ فذي هَذ َاا ال ِشذفَنَ ،ف ذرَ جم علذن كذل حذدين أ َمذا قذد اسذتنثط م َنذلإ عَذالمَ ،فذهذل َلَيَذل َذاهذل،
َفل َالك صرح َالغَجال ّي َفغَيره أفَن كتَاأل َكاف للميتهد.
َذن أَينذا َف َمذا أأهمذاَ ،فوَريقَذة أأذي دَا إفد َحي إ
فراأعهم أَأإح عي َسن التِّرَ مايَّ ،ف َكفَنِلإ اسَت َ سذنَ وَريقَذة ال ِشذ َي َميَن َحي إ
َذن
جمذذى كذذل َمذذا ذهذذل َلَ َيذذل َذاهذذل ،فيمذذى كلتذذا الفذذريقتين َف َزاد َعلَ َيهَذذا أَيَذذان َم ذ َااهل ال ِ
ص ذ َ اأَة َفالتِذذاأعينَ ففقهذذا
صار ،فَيمى كتاأا َجامعا َف َ
اختص َر ور ال َ دين اختصارا لفيفا ،فَاكر َفاحدَ ،فأَفَ َمف َ َلَن َمذا عذداهإَ ،فأَذين
َاألَ َم َ
ص يم أَف حسن أَف
أَمر كل َحدين من أَنل َ

َ عيا ،أَف إمنكرَ ،فأَين َفجل الضعَا ،ليَ إكحن الفِالذل علذن أَصذير

من أمره ،فَيعرف َما يصلم لالعتثار َع ِما دفنلَ ،فذكر أَنل مستفيأ أَف غَريلَ ،فذكر َم َااهل ال ِ
ص َ اأَة ففقها
صار ،فسمن من ي َ تَاج َلَن التِسَميَة فكنن من ي َ تَاج َلَن الكنيةَ ،فلم يدع َخفَا لمن هإذ َح مذن رجذال َالعلذم،
َاألَ َم َ
َفل َالك يإقَالَ :نِل َكاف للميتهد مغن للمقلد)13( .
فمر ثة سنن الترماي يظهر جليا من قحل الشاه فلي

الدهلحي أنل جعلل في المر ثة الراأعة  ،أينما لم ياكره

سنن النسا ي فسنن اأن ماجل َوالقا.

الخاتمة
يتضم من الث ن أعاله أن هناك أقحال متنحعة ححل منجلة سنن الترماي من كتل ال دين.
 -۱أجمى العلما علن أن سنن الترماي من أكهر الکتل الستة في ال دين.
 -2فمى ذلك فقد اختلا العلما في مكان سنن الترماي في الكتل الستة  ،فهي عل مالمة اقحال:
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 -۳األفل :أن سنن الترماي جا في المر ثة المامسة من الكتل الستة أعد ص يم الثماري  ،فص يم مسلم ،
فسنن أأي دافد  ،فسنن النسا ي.
 -۴مانياَ :أن سنن الترماي ي تل المر ثة الثالثة أعد الص ي ين.
 -۵فالثالن أن سنن الترماي في المر ثة الراأعة أعد سنن أأي دافد فقثل سنن النسا ي.

مناقشة البحث :
مذذن خذذالل مقارنذذة ُرا الم ذذدمين فالثذذاحثين ف قحيمهذذا ،أرى أن الذذرأي األخيذذر فالراأذذى فذذي كذذل هذذاه األقذذحال
ص يم.
فأنفا الفريقة ذكر العالمة األسعردي مراعيا وثقا هم ،حين يقحل :فمن كان الفثقذة األفلذن فهذح الغايذة فذي
الص ة فهح غاية مقصد الثماريأل
فالفثقة الثانية كاركت األفلن في العدالة غيذر أن األفلذن جمعذت أذين ال فذى فا قذان فأذين وذحل المالزمذة
للجهري حتن كان فيهم من يجاملل في السذفر فيجاملذل فذي ال ضذر فالفثقذة الثانيذة لذم ذالزر الجهذري َال مذدة
يسيرة فلم مارس حديثل فكانحا في ا قان دفن الفثقة األفلن فهم كرو مسلمأل فالفثقة الثالثة جماعذة لجمذحا
الجهري مثل أهل الفثقة األفلن غير انهم لم يسلمحا عن غحا ل اليرح فهم أين الذرد فالقثذحل فهذم كذرو أأذي
دافد فالنسا ي أل
فالفثقة الراأعة قحر كاركحا أهل الفثقة الثالثة في اليرح فالتعديل ف فردفا أقلذة ممارسذتهم ل ذدين الجهذري
ألنهم لم يصاحثحا الجهري كثيرا فهح كرو أأي عيسن ففي ال قيقة كذرو الترمذاي أألذش مذن كذرو أأذي دافد
ألن ال ذذدين َذا كذذان

ذذعيفا أف مفلعذذل مذذن حذذدين أهذذل الفثقذذة الراأعذذة فإنذذل يثذذين

ذذعفل فينثذذل عليذذل فيصذذير

ال دين عنده من أاب الشذحاهد فالمتاأعذات فيكذحن اعتمذاده علذن مذا صذم عنذد اليماعذة فعلذن اليملذة فكتاأذل
مشتمل علن هاا الفن فلهاا جعلنا كرول دفن كرو أأي دافد()14
فما حإك َي عن الذاهثي عذن مصذلحب فكلثذي َكذكال عنذد أأذي دافدأل ألنذل رفى عذن الصذنا الراأذى فقذحر مثذل
المصلحب فالكلثي.
علن العكا ،المشكلة أكثر في أأي دافد ألن أأي دافد التجر الصمت علن أف اعهم.
ففي الث ن أعاله يتسافى سنن الترمذاي فأأذح دافد فذي رفايذة األحاديذن ،فالسذكحت علذن حالتهمذا أالرفايذة،
فسكتل سلفة ال دين فاحتياجل .
لالك من العدل أن نقحل َن سنن الترماي من أكهر کتل ال دين الستة قثل أأي دافد ففي المر ثة الثالثة.
فهناك رفايات أخرى ال تثى سنن الترمذاي صذراحة ،أذل ذاكره مؤقتَذا فجج يَذا لذح اآلخذر ،فأحيانَذا ال يكذحن
أشكل عار.
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فأسثاب فضيلل  ،في رأيي  ،هي:
 -۱ا مار مجي في كتاب هايل الكمال فال ذافى اأذن حيذر فا مذار الذاهثي فذي كافذة الكتذل فذي سلسذلتل مثذل
هايل التهايل ف قريل التهايل ف اهيل التهايل فالکاكا ،في الرمحز المستمدمة المر ثة کذ((ب ر د ت س
) شير أيضَا أح حح َلن نفا التر يل.
 -۲حدث نفا التذدرج فذي العديذد مذن المذدارس الرسذمية فغيذر الرسذمية فكليذات الشذريعة فالمذدارس الدينيذة
األخرى.
 -۳في كثل القذارة الهنديذة فأاكسذتان فأفغانسذتان  ،حيذن مذرج العلمذا مذن المذدارس الدينيذة  ،أظهذر الث ذن
الميداني أنهم جميعَا يتفقحن.

نتائج البحث :
من قييم فَعادة قييم هاه النتا ج نستنتج ما يلي:
 -۱سنن الترماي من أكهر فأأذرز سذتة كتذل فذي ال ذدين الشذريا  ،في تذل المر ثذة الراأعذة فذي القا مذة أعذد
ص يم الثماري  ،فص يم مسلم  ،فسنن أأي دافد  ،مم يليل سنن النسا ي فسنن اأن ماجل.
َ -۲ال أنل في أعأ النحاحي فالصفات اليج ية أفضل من ص يم الثماري فص يم مسذلم فسذنن أأذي دافد ،
ففي أعأ النحاحي يمكن اعتثاره أعد سنن النسا ي  ،فلكنل أشكل عار ي تل المر ثة الراأعة.

االقتراحات:
 -۱أفصي األسا اة فالدعاة أتعريفهم وذالب العلذم عذن ذراث األمذة ا سذالمية فذي ميذال دريسذهم ال ذدين ،
فَعفا هم التفاصيل الفنية فالتقنية .
 -2أملي لفالب المدارس الدينية في عصر ال دين أن يتعرفحا علذن منذاهج الم ذدمين ف کسذثهم ف أن يفلعذحا
عل المؤلفات ال ديثة عن علحر ال دين النثحي.
 -۳کما أوالل من أسا اة كلية الشريعة االهتمار أشكل خاص أتعليم فدراسة سنن الترماي مى مراعاة مكانتل
فمكانتل.
 -۴أفصي اعضذا هيئذة التذدريا أن يکتثذحا أ ذحث الم کمذة ف المقذاالت العلميذة عذن منذاهج الم ذدمين فذي
کتثهم ف دفافينهم فأن يعرفحاها للقرا الکرار.
 -۵رسالتي لفلثة الثكذالحريحس فالماجسذتير هذي القيذار أفأ ذامهم حذحل منذاهج الکتذل مذن أجذل التعذرف علذن
كتل ال دين ألورفحا هم فدراسا هم.
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االتجاهات النظرية في تعريف الديمقراطية وتحديد مجاالتها
Theoretical trends in defining democracy and defining its fields
الباحث /د .عبد المجيد نايف أحمد عالونه
أستاذ علم االجتماع جامعة القدس المفتوحة ،فرع القدس – فلسطين
Email: a_dr.abed@yahoo.com

الملخص
لقد هدف هذا البحث إلى إظهار مفهوم الديمقراطية في مختلف المجتمعات ومن مختلف اإلتجاهات المتباينة من
غربية وعربية وإسالمية وشيوعية وغيرها ،ويُعتبر هذا البحث هو بحث نظري فقط ،مستخدما بذلك المنهج التحليلي
باالعتماد على الدراسات السابقة عن موضوع الديمقراطية دون غيرها ،كما كان من األهداف األخرى لهذا البحث العمل
على تحديد مجاالت الديمقراطية وتطبيقاتها والجذور التاريخية للديمقراطية من حيث نشأتها ومراحل تطورها ووجودها
في العصر الحديث ،وتناول الفكر والتطبيق حولها من قبل المنظرين واإلطار الفكري والفلسفي لها ،باإلضافة الى إظهار
أنوعها في كل من الفكر الليبرالي الغربي والفكر الماركسي والفكر اإلسالمي ،وقد ظهر في النهاية انه يوجد الكثير من
التعريفات التي تناولتها هذه الدراسة عن الديمقراطية كمفهوم وتطبيق ،باإلضافة الى قدامة الوجود والنشأة لها وأن إختلفت
في التسمية والطريقة إال أن الوجود لها كان قائما في التطبيق وانها شاملة أيضا لمختلف مجاالت الحياة وغير مقتصرة
على الناحية السياسية فقط مثلما يفهم البعض ،كما ظهر إختالفات وتعارض في مفهومها وطريقة تطبيقها في كل من الفكر
الغربي والماركسي واإلسالمي.
الكلمات المفتاحية :مفهوم الديمقراطية :مجاالتها ،جذورها ،تطورها ،أنواعها.
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Theoretical trends in defining democracy and defining its fields

Abstract
This research aims to show the concept of democracy in different societies and from
different directions, from Western, Arab, Islamic, Communist and others, and this research is
considered a theoretical research only, using the analytical method based on previous studies
on the subject of democracy exclusively,
as was another goal for this The research is to work on identifying the areas of democracy
and its applications and the historical roots of democracy in terms of its inception, stages of
development and existence in the modern era, and dealing with thought and application
around it by theorists and the intellectual and philosophical framework for it, in addition to
showing its types in both Western liberal thought, Marxist thought and Islamic thought, and
it appeared in The conclusion is that there are many definitions that this study dealt with
about democracy as a concept and application, in addition to its ancient existence and its
emergence, and that it differed in name and method, but that its existence was present in
application and it is also inclusive of various areas of life and is not limited to the political
aspect only as some understand There have also been differences and oppositions in its
concept and method of application in both Western, Marxist and Islamic thought.

Keywords: The concept of democracy: its fields, its roots, its development, and its types.
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المقدمة:
قبل الحديث عن االتجاهات المختلفة لتعريف مفهوم الديمقراطية كمفهوم سياسي في البداية ال بد من توضيح معنى
السياسة بشكل عام ،فلقد وصُف مفهوم السياسة باعتبارها "فن حكم الناس األحرار" مما يعني احترام الحريات الموجودة
في داخل المجتمع وضمانها ،والفن يُفترض له طريقة ،وموهبة معينة موجودة بشكل واضح ،بحيث تقوم على عمل صعب
ال يستند الى وصفات معينة :والرجال األحرار ال يشعرون على األرجح إال برغبة واحدة دون غيرها وهي رغبة أال
يكونوا محكومين من قبل أحد من غيرهم (. ) 1
لقد جعل الفيلسوف القديم أرسطو مفهوم السياسة في وجوده من أجل خدمة الناس ،حتى لو كان قد أولى السلطة
السياسية القائمة في حكمها في أي بلد مهمات تبدو لنا في أيامنا مبالغ فيها .أما الفيلسوف اآلخر أفالطون فقد أعتبر مفهوم
السياسة في وجودها وتطبيقها علما قائما َ بذاته ،عانيا بذلك إعادة تنظيم العمل الموجود ،وعلى إنها أيضا عمل إداري يقوم
على فرضيات موضوعية تخص الجميع في داخل الدولة (،) 2
كما أن كلمة السياسة تتفاعل مع جميع الفئات االجتماعية من الناس على اختالف اتجاهاتهم وزعاماتهم ومكاناتهم وأدوارهم
كل حسب هواه ،وكما يرى العالم االسالمي أبن خلدون (2041 – 2331م) فإن السياسة تعمل على تنظيم االجتماع
البشري ككل (.) 3
لقد ظهر أن عالقة علم السياسة بالتاريخ عالقة أساسية على اعتبار أنهما قد ُوجدوا مع بعضهما البعض منذ القدم،
ناهيك عن ترابطهما العميق مع بعضهما البعض أيضا ،حيث يعتبرها سيلي  Seelyبأنها أشبه بالعالقة بين غصون
الشجرة وجذورها ،فالتاريخ وهو األم الحاضنة للجميع يُعتبر جذور علم السياسة بينما ناحية السياسة تُعتبر إحدى غصونه
وإحدى ثماره الموجودة ،وهذا يعني أن هناك تالزما وثيقا بين مفهوم ومصطلح السياسة وبين التاريخ مهما كانت الفترة
الزمنية القديمة للتاريخ بشكل طويل أم متوسط أم قليل .فعلم السياسة يعتمد على الوقائع التاريخية والسياسية الموجودة
وال ُمتعاقبة جيال بعد جيل ،وهو الذي يقوم بتحليلها بشكل واضح ليكشف عما هو موجود خلفها .كما أن التغيرات في
األوضاع السياسية تتأثر في كثير من الحاالت بالمتغيرات االقتصادية الموجودة في داخل المجتمعات على حد سواء( ،

)4

وعليه يمكننا استخدام كلمة وعلم السياسة في تثقيف المواطنين في المجاالت الحياتية المختلفة وباألخص المجال السياسي
وغيره مما سوف يساعدهم في التعرف على حقوقهم وواجباتهم اتجاه الدولة والنظام السياسي الحاكم فيها والنُخبة السياسية
المتولية للحكم فيه مما قد يؤدي الى زيادة نسبة الوجود لتطبيق الديمقراطية بشكلها السليم (.) 5

( ) 1شانتال ميلون دلسول ،األفكار السياسية في القرن العشرين ،ترجمة جورج كتوره ،بيروت :مجد – المؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة االولى 2990 ،م ،ص .142
( ) 2شانتال ميلون دلسول ،مرجع سابق ،ص .149
( ) 3عبد المجيد عرسان العزام ومحمود ساري الزعبي ،دراسات في علم السياسة ،د .م :دار الحامد ،د .ط 2922 ،م ،ص ص
.21 - 20
( ) 4عبد المجيد عرسان العزام ومحمود ساري الزعبي ،مرجع سابق ،ص ص .04 - 00
( ) 5عبد المجيد عرسان العزام ومحمود ساري الزعبي ،مرجع سابق ،ص .11
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إن الغاية من جعل مفهوم السياسة علما قائم بذاته ،تظل بعيدة عن التحقيق الكامل بقدر ما تظل السياسة عملية
تصحيحية في جوهرها خاصة للنظام الحاكم ،وبقدر ما تظل هذه العملية التصحيحية تتمرد كالحصان الجموح ،على عملية
الترويض العلمي الكمية الدقيقة ،لذلك فإن النظام الديمقراطي يتأرجح بين التطبيق السليم بشكله الموجود تبعا لمعرفة علم
السياسة في وجودة وفهمه تاريخيا ،واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا ) 6( .كما أن غاية مفهوم علم السياسة هي في االصل لُتفهم
الواقع السياسي الموجود في داخل المجتمعات وبالتالي وبناء على هذا الفهم وبغض النظر عن جوهره في الوجود فإن
محاولة تغيير هذا الواقع تحتاج لتطبيق الديمقراطية ،بحيث ينسجم أكثر واكثر مع مخططات رجاالت المجتمع الفاهمين
والمسؤولين المتمثلين بالنُخب الحاكمة فيه لتظل تُعطي

() 7

الحق في أن السياسة هي التي أنتجت مبادئ الحرية والعدالة

االجتماعية والمساواة بين الجميع وليس العكس ) 8( ،وتُعطي الشكل الصحيح الذي يعكس الواقع االجتماعي لمختلف فئات
المجتمع حتى لو كانت هذه الفئات في وجودها أقلية منه أو أغلبية تمثل قطاعا مهما ُمفسرا للمعنى السياسي ومفهوم النظام
الحاكم ،حيث تتمثل سلطة األقلية بـ ( :النخبة)  .أما سلطة األكثرية فتتمثل بـ( :عامة قطاعات الشعب) (. ) 9
 – 2تعريف الديمقراطية:
يعود التعريف االصلي لمعنى كلمة الديمقراطية إلى العصر اليوناني القديم (أثينا) وهي مركبة من كلمتين (ديموس
 ) Demosوتعني الشعب و ( كراتوس Cratos

) بمعنى السلطة ليصبح معناها سلطة الشعب ( .) 10أما المعنى

الكالسيكي للديمقراطية فهو "حكم الشعب بواسطة الشعب" ،وفي المفهوم الماركسي تعني الديمقراطية "نظام سلطة الطبقة
السائدة" ،أما التعريف المعاصر للديمقراطية فيعني (تمليك السلطة للشعب والمحاكمة) مع إظهار الدور األهم في ذلك
لألحزاب السياسية الموجودة والعاملة في داخل المجتمع مهما كانت طبيعة فكرها (. ) 11
إن معنى كلمة الديمقراطية يتطلب أهمية كبيرة بالتنوع في التعريفات والمعاني المتعلقة بها حتى يتم فهمها بشكل
صحيح وعميق ،وذلك بسبب تعدد مجاالت اهتماماتها الشاملة لمختلف النواحي ،وتداخل أهدافها نظريا ومن ثم قياسها
تجريبيا وبشكل دقيق وصحيح وعلى مختلف الشرائح المتقبلة لبعض المعاني مع غيرها ،فهنالك مفهومين للديمقراطية كما
يُعقب على ذلك سمير أمين فيقسمها إلى:
 -2الديمقراطية البرجوازية الغربية.

( ) 6ملحم قربان ،الواقعية السياسية ،بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية 2922 ،م ،ص .29
( ) 7ملحم قربان ،مرجع سابق ،ص .02
( ) 8ج .س .هيرسون ،سياسات ...وأفكار "دراسة علمية تحليلية لمفهوم النظرية السياسية االجتماعية مع تطبيقاتها على واقع
السياسة األمريكية العامة" ،ترجمة صالح الدين الشريف ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية ،د .ط 2924 ،م ،ص .311
( ) 9ج .س .هيرسون ،مرجع سابق ،ص .114
( ) 10عبد القادر رزيق المخادمي ،آخر الدواء  ...الديمقراطية ،القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى1440 ،م،
ص .31
( ) 11عبد القادر رزيق المخادمي ،مرجع سابق ،ص .33
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 -1المفهوم االشتراكي للديمقراطية.
فالمفهوم االول :يقوم على أساس الحرية الفردية ،وتحقيق المساواة القانونية للجميع ،وعدم تدخل السلطة في ميادين الرأي
والشخصية

(12

) .أما المفهوم الثاني :فيقوم على أساس الحرية للجميع (جميع أفراد المجتمع) وفقا للنظام االشتراكي

اليساري.
وهنالك العديد من التعريفات واآلراء المختلفة حول موضوع الفهم لمعنى الديمقراطية ،حيث تبين في دراسة الباحث
وليد سالم أن الديمقراطية تعني "خضوع األقلية لرأي األغلبية والقبول بما يتم طرحه من األغلبية" وبدون ذلك ال يمكن أن
يوجد ديمقراطية ال من األغلبية وال من األقلية ،فهذا يتضمن المضمون العميق لمفهوم الديمقراطية وهو حرية الرأي لكل
مواطن ( .) 13أما على الدين هالل فيُعرف الديمقراطية بأنها "حكم الشعب بالشعب وللشعب" (. ) 14
وكما جاء به على الدين هالل أيضا فيصفها بانها تعمل على "المساواة في فُرص الحياة بين مختلف الفئات
االجتماعية عن طريق توسيع دائرة الحقوق بينهم وذلك بواسطة مشاركتهم والعمل على زيادة الحريات الالزمة لهم"
ويعتبر هالل أن الديمقراطية وخاصة الديمقراطية الليبرالية في وصفه لها بانها تقوم على اساسين هما:

() 15

 - 2تعظيم المنافع الفردية.
 - 1تعظيم القدرات الفردية.
لذلك فالديمقراطية تكاد تشمل كافة القطاعات وليس فقط علم السياسة لوحده ،ولكن هنا يتم دراستها من ناحية سياسية
واجتماعية مع االشارة بشكل مختصر الى بعض الجوانب االخرى ،ألنه ال يمكن دراستها سياسيا واجتماعيا بشكل ُمطلق
ومنعزل عن بعض الجوانب االخرى ،فهي تؤثر وتتأثر في الكثير من النواحي األخرى االقتصادية والتعليمية والثقافية و...
الخ.
وفي دراسة أخرى لمحمد عابد الجابري والذي عرف الديمقراطية بأنها "حكم الشعب نفسه بنفسه او الحكم بإرادة
الشعب" فقد ظهر المعنى الوجودي للحرية فيها ( ،) 16إال انه يظهر من خالل هذه التعريفات المختلفة للديمقراطية الواردة
في الدراسات السابقة أن هنالك صعوبة في تعريف أو فهم معنى الديمقراطية بشكلها الصحيح والشامل لمعناها ،وذلك
بسبب عدم اشتمال هذه التعريفات على ما تقوم به الديمقراطية عند تطبيقها أو من يقومون بتطبيقها والعمل بها كنظام
شامل ،إال أن الكثير من الكتابات أخذت تعرفها بمفاهيم بسيطة توضح معناها بشكل عام.

( ) 12سعد الدين إبراهيم ،أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ـ بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى2920 ،م ،ص .344
( ) 13وليد سالم ،المسألة الوطنية الديمقراطية في فلسطين ،رام هللا :مواطن (المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية) ،الطبعة
األولى1444 ،م ،ص ص .242 -244
.
( ) 14سعد الدين ابراهيم ،مرجع سابق ،ص 31
.
( ) 15سعد الدين ابراهيم ،مرجع سابق ،ص ص 39 -32
( ) 16محمد عابد الجابري ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى2990 ،م ،ص
. 11
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أما صامويل هنتنجتون فيما جاءت به احدى دراساته على أنه ال يكفي عامل واحد في كل الدول أو في دولة واحدة
لتفسير نمو الوجود للديمقراطية ( ،) 17ألنه قد يتم استخدام الكثير من التشويه والتزوير والتقرير والتصديق على المعاهدات
الغير وطنية تحت اسم الديمقراطية ( ،) 18لذلك فان تأييد الديمقراطية بالشكل الصحيح يتطلب باألساس معرفة أبعادها
ونتائجها وليس تعريفها العام فقط.
إن مفهوم كلمة الديمقراطية جاء في االصل وحسب اتفاق المنظرين له من العصر اليوناني ومعناها "سلطة الشعب"،
وأن اول من وضع االساس النظري للديمقراطية هو( :بروتاغوراس) فيما يتعلق وصفة لها بنشأة المجتمع باألساس لتجمع
مجموعة من االفراد لتحقيق االمن لهم من االخطار ،ولكن هذا التجمع الذي أصبح فيما بعد يسمى بالمجتمع او الدولة
أصبح يحتاج الى فن الحياة في اطار هذا التجمع وهو فن علم السياسة الذي يقوم على االحترام المتبادل والعدالة الموجودة
للجميع

() 19

.

كما ان االحترام المتبادل يقوم على اساس وجود الحرية ،والعدالة تقوم على اساس اعطاء كل مواطن حقة من دون
االعتداء على غيرة ،فهذه اصبحت تُشكل المناهج االساسية فيما بعد والتي أخذت الديمقراطية تقوم عليها في كافة
المجتمعات المنتشرة فيها ،بل وعملت على التوسع في تطبيق هذين المفهومين وهما( :الحرية والعدالة االجتماعية) لتكون
شاملة لكافة افراد المجتمع وليس على حسب رأي بروتاغوراس مجتمع المدينة فقط.
كما ويعرف عبد القادر رزيق المخادمي الديمقراطية في دراسته لها على" :انها نظام المشاركة الشعبية في صنع
القرارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اآليلة الى كفالة أمن المواطنين وسعادتهم ورقيهم الحضاري" .أما ابراهام
لنكولن أحد رؤساء الواليات المتحدة االمريكية السابقين فيعرفها بأنها "حكم الشعب من قبل الشعب ومن أجل الشعب" .أما
روبرت دال فيعرفها بأنها "نظام حكم الكثرة الساعي من اجل الوصول الى حكم الشعب" هذا على اعتبار انها لم تُطبق
بشكل مثالي ،ولكن بشكل نسبي فيما عرضها المنظرين لحد االن .وتسعى الديمقراطية من خالل ُدعاتها الى وصول تلك
الغاية وهي التمثيل الحقيقي لها ،ولكن حسب رأي جان جاك روسو وغيرة فال يمكن تطبيق ذلك بين البشر ولكنها تعمل
على توازن القوى فقط بشكل نسبي في داخل الدول والمجتمعات كافة (.) 20
وفي تعريف اخر لها فيعرفها احمد بكار في احدى دراساته المتعلقة بهذا الموضوع بأنها "حكم الشعب نفسه بنفسه"،
وفي تعريف اخر لها أيضا جاء بأن "الديمقراطية هي نظام حكم يتمتع في ظلة الناس جميعا بالمساواة امام القوانين ويُنتخب
نوابه على اساس كفاءاتهم ال على اساس الطبقة التي ينتمون اليها" (.) 21

( ) 17صامويل هنتنجتون ،الموجة الثالثة – التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ،ترجمة عبد الوهاب غلوب،
الكويت :دار سعد الصباح ،الطبعة األولى2993 ،م ،ص .99
( ) 18محمد عابد الجابري ،مرجع سابق ،ص . 11
( ) 19عبد القادر رز يق المخادمي ،مرجع سابق ،ص ص .30 - 33
( ) 20عبد القادر رز يق المخادمي ،مرجع سابق ،ص .31
( ) 21احمد موسى حسن بكار ،الديمقراطية حاضرا ومستقبال ،اربد -عمان :مطبعة الروزنا :الطبعة األولى2994 ،م ،ص .24
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وفي تعريف اخر لها جاء (ان مفهوم الديمقراطية ينطلق اوال وأخيرا من مفهوم الحرية)

(22

) .كما اوضح الباحث

الفلسطيني جورج جقمان ان الديمقراطية ال تحمل معنى واحدا ثابتا ومتفقا علية ( .) 23اما الليبرالية في تعريفها للديمقراطية
فتعرفها بأنها "حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب" ،والتي اعتبرت بأنه من المستحيل تطبيق النظام الديمقراطي بشكل
كامل وخاصة الديمقراطية المباشرة حسب ما جاء به المنظر الفرنسي جان جاك روسو (. ) 24
إن النظام الديمقراطي ليس في مضمونة فقط االهتمام بالفرد وأنما يهتم بالفرد في إطار المجتمع الديمقراطي لهذا
النظام ،فهدف النظام الديمقراطي هو ايجاد التعاون بين جميع افراد المجتمع والعمل على تحقيق االهداف المشتركة
للجميع ،هذا باإلضافة الى حل الخالفات بطريقة سلمية قائمة على االسلوب العلمي الحديث القائم في اساسة على النهج
الديمقراطي في تشكيلته.
كما يعرفها بكار في دراسته وحسب وجهة نظر المنظرين لها بأنها( :نظام سياسي لتنظيم الدولة والمجتمع ويرتكز هذا
النظام على حرية الفرد في ابداء رأيه في انتخابات ممثلية وفي توجيه الرأي العام ومناقشته للشؤون العامة والسلطات
القائمة ،حيث أنها ترتكز السلطة في ايدي جماعة تتكلم باسم الشعب) ،وفي تعريف اخر للديمقراطية فقد تم تعريفها "بأنها
الحكم بواسطة زعيم شريطة ان يمثل الشعب ال جماعة ذات مصالح خاصة" (. ) 25
وهناك تعريف آخر للديمقراطية في دراسة بكار لها وهو أنها "نظام يكفل الرفاهية" فالمنظرون يُقرنون الديمقراطية
بالرفاهية بغض النظر عن الكيفية التي تتحقق بها او تُصان ،على ان االمر الذي ال يُدركه هؤالء المنظرين ،هو ان
الديمقراطية في جوهرها نظام سياسي يهدف لغايات سياسية محددة في مقدمتها الحرية السياسية .وهناك تعريف اخر
للديمقراطية وهو "الديمقراطية التي تمثل رقابة الشعب على الحكومة" (. ) 26
كما يوضح بكار في دراسته على ان مفهوم الديمقراطية ينطلق من مفهوم الحرية وكما يقول بكار "ان الحرية تصبح
غاية في حد ذاتها ووسيلة في نفس الوقت لتعمل على تفجير الطاقات الفردية واالنتفاع منها لدى الجميع" ،كما ويعتبر
الديمقراطية بأنها من أفضل الطرق المتبعة بين الحاكم والمحكوم والتي تعمل على اعطاء افراد المجتمع القوة والوعي
والقدرة على العمل بإخالص .كما ويعتبرها بكار في دراسته لها بأنها مسألة انسانية وأخالقية تقوم على اساس المشاركة
للفرد (المواطن) في تحمله لمسؤولية البناء الحضاري القائم على اساس عدالة ال تقبل الظلم،
وتعترف بدور الشخص وترفض التمييز في المجتمع ،فهذه عالقتها باإلنسان ،فالعالقة بين الفرد والمجتمع عالقة اخذ
وعطاء ومنفعة للطرفين من خالل تطبيق المنهج الديمقراطي السليم (. ) 27

( ) 22احمد موسى حسن بكار ،مرجع سابق ،ص .13
( ) 23برهان غليون وآخرون  ،....حول الخيار الديمقراطي – دراسات نقدية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة
األولى2990 ،م ،ص .24
( ) 24عبد القادر رز يق المخادمي ،مرجع سابق ،ص .02
( ) 25احمد موسى حسن بكار ،مرجع سابق ،ص ص .29 - 22
( ) 26احمد موسى حسن بكار ،مرجع سابق ،ص .29
( ) 27احمد موسى حسن بكار ،مرجع سابق ،ص ص . 10 -13
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كما أن الديمقراطية تعني في تعريف اخر لها ومعنى جديد بأنها( :منح الشعب فرصا لإلبداع ،أي تحقيق مبدأ
المساواة في الفرص المتاحة للجميع ويتُرك لإلنسان حرية التعبير عن قدراته العملية والفنية باعتبار ان الجماهير هي القوة
الفاعلة إلرشاد القيادة وتوجيهاتها) ( . ) 28أما جوخال ( )K. Gokhale.Bفيرى بأن الديمقراطية تصور "مفهوم" واضح
متعدد الرؤوس ،ومركب من عوامل عدة ،وبالتحديدُ :مثُل سياسية ،وقوى اقتصادية واجتماعية ،ومبادئ أخالقية ،وطريقة
حكم ،وطريقة حياه.
أما بورنس ( )C. D. Burnsفجاء قوله في كتابه الصادر في سنة 2931م ،وهو على أن الديمقراطية كلمة بمعاني
مختلفة ،وبشيء من التلوين العاطفي ،وأنها ليست رمزا من رموز الجبر ،ولكنها راية أو نداء النفير لدى البعض ،ولدى
آخرون مجرد ميثولوجيا قديمة ( )obsoleteلها عالقة غير مرغوبة بالرأسمالية واالمبريالية كنظم سياسية واجتماعية
موجودة في هذا العالم (.) 29
إن االختالف في التعريفات المتباينة والمذكورة اعاله تابعة لتعدد وجهات النظر حول مفهوم كلمة الديمقراطية
وحول القضايا األساسية الخاصة والمتعلقة بها ،مثل االنتخابات والتمثيل وأعطاء الحقوق واإلرادة العامة وطبيعة السلطة
 ...الخ.

() 30

ولقد ظهر على أن التأكيد هنا في الوجود للديمقراطية وعلى الرغم من كثرة هذه التعريفات للديمقراطية

واختالفها من ايجابية في بعض التعريفات إلى السلبية في تعريفات أخرى ،إال أن جميع تلك النظريات والتفسيرات
والمذاهب والتعريفات ال ُمفسرة لمفهوم الديمقراطية ال تستطيع أن تُخفي أن مفهوم كلمة الديمقراطية ،يعني "حكم الشعب
نفسه بنفسه ولمصلحته" وعليه ،فإن الديمقراطية أصبحت معروفة بانها هي" :حكم الشعب"  ،أي حكم العامة ال األباطرة
وال القياصرة الموجودين مثلما كان في العصور السابقة ،وال حتى رجال الدين بغض النظر عن الديانة الموجودة ،وهو
الحكم الذي يُعبر عن إرادة جميع فئات الشعب ،ويخدم مصالح الجميع أيضا ،لذلك فأصبح من حق الشعب الذي عانى من
حكم المذكورين أن يحكم نفسه بنفسه ويجعل من الحكم أداة من أجل تحقيق المصالح الخاصة به بعد قرون من الظلم
واالضطهاد (. ) 31
أما في تعريف آخر للديمقراطية فقد جاء على أنها" :الديمقراطية بمفهومها البسيط هي حكم االغلبية والحكم
الديمقراطي يجعل من الشعب مصدرا للسلطة وصاحب السيادة"

() 32

الديمقراطية "سلطة الشعب" أو هي" :نظام الحكم المستمد من الشعب"،

 .وفي تعريفات أخرى جاءت لها وهي أن

() 33

أو هي" :طريقة حياة،

( ) 28احمد موسى حسن بكار ،مرجع سابق ،ص . 13
( ) 29ناجي علوش ،الديمقراطية :المفاهيم واالشكاالت ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة االولى 2990 ،م،
ص ص . 12 – 14
( ) 30ناجي علوش ،مرجع سابق ،ص . 19
( ) 31ناجي علوش ،مرجع سابق ،ص . 14
( ) 32صالح الدين عبد الرحمن الدومه ،المدخل الى العلوم السياسية ،الخرطوم :مطبعة جي تاون ،الطبعة الثانية 1443 ،م ،ص
. 324
( ) 33صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص . 322
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وأسلوب لتسيير المجتمع يتضمن قيما وآليات ومؤسسات"،

() 34

فهنا الديمقراطية :تعني :تسيير الشئون المتعلقة بالجمهور

( .) 35أما تعريف بالتو لها فهو أن "الديمقراطية تفضيل للغوغائية على الفلسفة" ( . ) 36كما يؤكد بإن القيم والممارسات هي
مكونات أساسية تتغير دوما عما تكون عليه في السابق ولكل فترة (.) 37
إن كل تعريف للديمقراطية يحمل معاني مختلفة ولكن يبقى االتفاق في النهاية على أنه ال بد من وجودها وال يمكن
االستغناء عنها ،حيث توصف الديمقراطية هنا بأنها مركب معقد في فهمه من حيث التركيب ،وعلى ان مكوناته تختلف من
ظروف ألخرى بحسب االوضاع السائدة ،ومن مكان آلخر أيضا في مختلف الدول والمجتمعات ،ويأتي الخطأ فادحا إذا ما
تصورناها نمطا واحدا موحدا ،لذلك فال بد من وجود االنسجام بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني وأن أي تغيير ما،
سواء كان ضيق أو واسع في أنماط السلطة ال يُساعد على استقرار النظام الديمقراطي ليُشكل بذلك نوعا من الديمقراطية
المستقرة ،حيث يتمثل ذلك بعدم االنفراد بسلطة القرار للنخبة الحاكمة او للحاكم .كما يظهر هنا على أن االسرة –
والمدرسة – والنادي – والنقابة – والحزب السياسي كلها :تؤثر بشكل كبير ومباشر على طبيعة النظام السياسي الموجود
صفت الديمقراطية في بعض من دول أوروبا والصعوبات التي واجهتها حتى انتشرت في الماضي
والحاكم لها ،حيث و ُ
بالمراحل الصعبة حتى تم وجودها لدى مختلف الفئات االجتماعية المتواجدة ( ،) 38وبعد ذلك فقد ظهر أنه قد كان لها القدرة
على النمو المتقدم بشكل ليس بعيدا عن العجز الموجود في السابق لتلك المراحل الماضية المذكورة.
إن الديمقراطية بوصفها على انها واقعة عالمية تخدم الجميع من الدول والمجتمعات ودائمة اذا تم تطبيقها بشكل
مفهوم وسليم ،ونقلت كل يوم من القدرة البشرية في وجودها الصحيح يدل على انه من ال ُمستحيل االستغناء عنها ،حيث أن
جميع األحداث الجارية ،وكذلك كل البشر يخدمون نموها وفقا ألوضاعهم ،فالحكمة واالعتقاد بأن حركة اجتماعية آتية من
مثل هذا البُعد هي التي يمكن أن تُعلق بجهود االجيال جيال بعد اآلخر ،وهذا يُعزز الظن بأن الديمقراطية ال تتراجع أمام
البرجوازيين واالغنياء ،بعد أن حطمت اإلقطاع،
وانتصرت على الملوك ،بحيث انه تحت أي ظرف ال تتوقف بعد أن أصبحت شديدة البأس في وجودها وفهم الجميع لها،
وأصبح خصومها في غاية الضعف والهوان ( ،) 39ففي تعريفها السابق لها جاء بالقول على أنها "طريقة حياة ،وأسلوب
لتسيير المجتمع يتضمن قيما وآليات ومؤسسات" لذلك فال يمكن االستغناء عنها ( ) 40وتحديدا من خالل وجودها في الواقع
العملي ،وفي وصف آخر لها جاء بالقول" :أن الديمقراطية ال تعني حرية اختيار الحكام من جانب المحكومين فحسب،
( ) 34رفعت السعيد ،الديمقراطية والتعددية :دراسة في المسافة بين النظرية والتطبيق ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 1441م ،ص . 02
( ) 35رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص ص . 14 – 19
( ) 36رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص . 214
( ) 37رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص . 212
( ) 38رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص ص . 213 – 211
( ) 39مهدي محفوظ ،إتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث ،بيروت :مد – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
الطبعة الثانية 2990 ،م ،ص .244
( ) 40رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص .02
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بل تعني مجموعة الضمانات القانونية ضد التعسف السياسي الموجود ،أي اعمال إرادة الحرية وتحقيق قدر أكبر من
التمثيل السياسي في المجتمع لدى مختلف الفئات الموجودة ،على قاعدة من المساواة وتنظيم الحقول المجتمعية من خالل
مشاركة سياسية للحد من سلطوية الدول وتغولها ضد المواطنين قدر االمكان" (.) 41
صفت الديمقراطية أيضا على أنها" :طريقة التعبير عن الهوية بمعناها الواسع للكلمة وبعدم االقتصار على
لقد و ُ
جماعة أو طائفة بحجة التعبير المستقل وهو أصبح أمر مشروع ،وفي الوقت ذاته نبذ ذهنية الجماعة للقضاء على التنوع
في ال ُمعتقد ،أو االنتماء االثني أو المذهبي أو الذاكرة بحجة (مصلحة الجماعة) الموجودة"

(42

) .وأيضا ظهر بأن

الديمقراطية بقدر ما هي تطوير للواقع الموجود والظاهر ،وقبول بالتدرجية السليمة والسلمية ،وامتثال لقواعد ومبادئ
التعددية والتداولية السياسية واالجتماعية والقانونية أصبحت تُشكل االساس لعملية التغيير السلمي الصحيح المدني وليس
االنقالبي أو العنفي أو القسري .وكذلك بقدر توفير مستلزمات التعايش والسالم االجتماعي والتراكم واحترام حقوق االنسان
التي تُشكل األساس لضمان مستلزمات العدل في الدولة والمجتمع ،والذي ال يمكن بدونه أن تأخذ العملية الديمقراطية كامل
مداها ،لذلك فإن التطبيق الصحيح للديمقراطية أصبح ال بد من أن يتم اتخاذه من قبل الجميع ويقوم على االيمان بها بشكل
مناسب للظروف الراهنة في داخل أي دولة ومجتمع من قبل مختلف فئاته الموجودة ( ،) 43وحسب رأي آالن تورين ،فإن
أبعاد الديمقراطية تتحدد بالصفة التمثيلية المجتمعية للحكام الموجودين بالنسبة إلى السكان داخل المجتمع ،أي يظهر هنا أنه
كلما توسعت الديمقراطية ضاقت دائرة األوليغارشية  ،) * ( Oligarchyiaالتي تُجسد حكم األقلية مثلما كان في الماضي،
وكذلك االعتماد على التعددية السياسية والحزبية القائمة على اساس احترام ووجود الرأي والرأي اآلخر ،أي نفي فكرة
"االجتماع" التي هي في الغالب فكرة "مصطنعة" ،والحد من سلطة الدولة بواسطة الحقوق األساسية للجميع ،والذي يعني
توسيع دائرة المواطنة لمختلف فئات المجتمع من خالل االعتراف بالحقوق األساسية الالزمة لهم ،لذلك فال وجود
للديمقراطية دون الحق في المواطنة السليمة والصحيحة القائمة على اساس الحرية والوعي والفهم الصحيح للنظام السياسي
الحاكم والنخبة القائمة خلفه ،أي الوعي باالنتماء الى مجموعة قومية أو دينية تحكمها قوانين وتفترض وجود دولة وتمثيل
المصالح األكثرية والمراعاة لحقوق األقلية الموجودة مهما كان حجمها (. ) 44

( ) 41إسماعيل الشطي وآخرون  ،...مداخل االنتقال الى الديمقراطية في البلدان العربية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
الطبعة الثانية 1441 ،م ،ص .132
( ) 42إسماعيل الشطي وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص .102
( ) 43إسماعيل الشطي وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص ص .114 – 109
( * ) األوليغارشية Oligarchyia
هي( :نظام حكم القلة وفق تصنيف الفكر السياسي في العهد اليوناني القديم .أما في الوقت الراهن فقد أصبح تعبير
"االوليجاركية" مصطلحا يشير الى حكم األقلية المناقض لحكم األكثرية .وبهذا المعنى فإن مصطلح "االوليجاركية" يشير،
اآلن ،إلى كل األنظمة غير الديمقراطية التي تستبعد مجموع الشعب ،أو أكثريته ،من المشاركة السياسية( ،المصدر :عبد
الناصر حسين المودع ،دليل المصطلحات السياسية ،صنعاء :مركز التنمية المدنيه ،د .ط1441 ،م ،ص .)14
( ) 44إسماعيل الشطي وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص .102
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كما تبين على أن االنتقال الى تطبيق الديمقراطية كنظام سياسي حاكم ال بد إال أن يكون حالة يسبقها انفتاح سياسي
وتوافق وطني لدى الجميع ،بحيث يتجسد ذلك في تعاقد مجتمعي متجدد يأخذ شكل دستور

(**)

ديمقراطي ،ويلي ذلك

االنتقال من حكم الفرد أو األقلية الى حكم األغلبية ،وتلك تُعتبر بمثابة بداية لعملية التحول الديمقراطي الشاقة والمستمرة
التي ترتقي بالممارسة الفعلية والعملية للديمقراطية تدريجيا بعد أن يتم وضع أساس سليم لها وإلى تطبيق ذلك في النظام
السياسي الموجود ( .) 45كما جاء في تعريف آخر لها على

أن الديمقراطية هي" :نظام حكم محدد المعالم له مبادئ

ومؤسسات وآليات" بحيث ال تقوم لنظام الحكم الديمقراطي قائمة إذا لم يستقر وجود الحد األدنى منها في الممارسة
الديمقراطية الفعلية والحقيقية لمبادئها ،وحتى يُتاح ذلك فإن نظام الحكم الديمقراطي ال بد له من أن يؤسس على تعاقد
مجتمعي متجدد يُعبر أيضا عن ذلك النظام ( .) 46وأيضا فقد ظهر أن الديمقراطية والتي تعني سلطة الشعب أو حكم الشعب
الصحيح والسليم ال بد إال أن تتم ممارستها من قبل نخبة مختارة بشكل صحيح ومتفهمة لواجباتها المنوطة بها ،وبهذا يكون
المذهب الديمقراطي ال ُم طبق بشكل فعلي هو المذهب السياسي الذي يرى أن الشعب هو صاحب الحق في السلطة الحاكمة
وأن الحكم الصحيح هو الذي يوجد داخل الجماعة ،وكما يقول أحد الباحثين هنا" :ونحن نرى فوق ذلك أن السلطة السياسية
ال تكون مشروعة إال إذا كانت تجد سندها من رضى الشعب واختياره" وبهذا يكون النظام الديمقراطي هو النظام السياسي
* )

(

الذي يستمد الحكام فيه أساس سلطتهم من اختيار الشعب ورضائه بحكمهم ،ويُؤكد الميثاق الوطني على تعريف

الديمقراطية بأنها توكيد السيادة للشعب ،ووضع السلطة كلها في يده ،وتكريسها لتحقيق أهدافه ،لذلك فال بد من االيمان
الصحيح بالقاعدة االساسية لمبادئ الديمقراطية السليمة (. ) 47
كما عُرفت الديمقراطية أيضا بأنها تتكون من شقين متالزمين وهما :نظام دستوري ونظام قانوني للقيم الديمقراطية
الخاصة بها ونظام سياسي للنخب الحاكمة والفئات من المحكومين ،بحيث أنها تقوم على أساس الممارسة الفعلية لها (.) 48

( * * ) الدستورThe Constitution :
هو(( :وثيقة قانونية تمثل القانون األساسي للدولة ويتكون من مواد تشمل جملة المبادئ التي تحدد العالقة القانونية "أي
عالقة السلطة" بين الحكومة والمواطنين والتي في ضوئها تستخدم الدولة سلطاتها)) (المصدر :صالح الدين عبد الرحمن
الدومة ،مرجع سابق ،ص .)320
( ) 45إسماعيل الشطي وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص .9
( ) 46إسماعيل الشطي وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص .24
( * ) النظام السياسيThe Political System :
هو نسق من العمليات والتفاعالت التي تتضمن عالقات سلطة بين النخبة والطبقات الحاكمة من ناحية والمواطنين
والجماهير من ناحية أخرى ،وبين فئات النخبة وبعضها البعض))( ،المصدر :رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص .)31
كما يُعرف النظام السياسي على أنه هو(( :طبيعة الدولة والحكم وتنظيمه ،وعالقة الدولة بالكنيسة ودور الدولة في العديد من
شؤون المجتمع ،وخاصة في مجال السلوك والتربية واالقتصاد والعالقات بين الطبقات االجتماعية))( ،المصدر :إبراهيم
مشورب ،المؤسسات السياسية واالجتماعية في الدولة المعاصرة "الجمعيات ،النقابات ،الضمان االجتماعي ،األحزاب،
اإلعالم" ،بيروت :دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر ،الطبعة األولى 2992 ،م ،ص .)202
( ) 47عبد الغفار شكر ،منظمة الشباب االشتراكي – تجربة مصرية في إعداد القيادات ( ،)2941 – 2913بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة االولى 1440 ،م ،ص ص .201 – 201
( ) 48رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص . 32
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كما تبين أيضا أن التطور الديمقراطي هو :عملية متكاملة من جميع النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
المتكاملة االبعاد والتأثيرات والتي تحتاج لنجاحها الى أن تُسهم فيها كل فئات المجتمع الموجودة ،كل حسب دوره بناء على
مركزه الذي يوجد فيه ( ،) 49ولذلك فإن الديمقراطية تصبح هي :حكم الشعب على أساس أن الشعب هو المصدر االساسي
لهذه السلطة ،أو التطبيق الفعلي لجعل حكم الشعب أو الحكومة الشعبية هي التي تعمل على تحقيق مصالح الجميع ،وهي
التي تقوم على أساس المساواة السياسية بين األفراد ،وتعارض احتكار االمتيازات السياسية للنخب الحاكمة وألي طبقة من
طبقات الشعب وتُحتم على أن يكون الحكم بين يدي األغلبية في اختيارها للنخبة الحاكمة الممثلة لهم بشكل صحيح.

() 50

إن الديمقراطية تصبح هنا وكما يعرفها فهمي هويدي بأنها" :آلية في إدارة المجتمعات بعامة ،وفي اإلدارة السياسية
بوجه أخص" بحيث أنها تستصحب في صورتها ال ُمثلى مجموعة من القيم والمبادئ العامة الالزمة للجميع وفي مقدمتها
الحرية والدفاع عن كرامة اإلنسان والمساواة بين الجميع ،ومن ثم احترام كل فئة للفئة األخرى ،باإلضافة الى وجود
التعددية السياسية والفكرية ،وتداول السلطة الحاكمة بشكل سليم ،وحق الناس في المشاركة في صياغة حاضرهم
ومستقبلهم ،وحقهم في مساءلة حكامهم بشكل ال ينفي وجودهم وال يُحتم معاقبتهم.

() 51

أما علي خليفة الكواري فيعرف الديمقراطية ويصفها بقوله" :الديمقراطية إلى جانب كونها هدفا مركزيا فإنها أيضا
وسيلة وأداة ومنهجا سياسيا ونظام حكم يُساعد أكثر من غيره على تحقيق األهداف الوطنية .كما أنها مدخل وهدف
استراتيجي يقتضي إعطاؤه األولوية" ( ،) 52أما المختار بنعبد الوي فيصف الديمقراطية بأنها ال تتحقق كطفرة ،بل عبر
سلسلة من التحوالت وهي ما يصطلح عليه باالنتقال أو التحول الديمقراطي في داخل الدول والمجتمعات كافة .أما تعريفه
للديمقراطية فجاء بقوله" :أن الديمقراطية ليست مذهبا أو عقيدة فقط ،بل ،إنها مجموعة من اآلليات والمعايير التي اهتدت
إليها النخب السياسية الحاكمة والمجموعات المتنازعة لفض خالفاتها بصورة سلمية وإبقاء األمل أمام الطرف ال ُمنهزم
لترميم صفوفه واستعادة المبادرة في وجودة".

() 53

أما عبد الغني أبو العزم فيعرفها بأنها" :نظام سياسي يتكون عبر

مراحل وتجارب تاريخية تتبناه الدولة الموجودة بعد نضاالت عديدة لتنظيم العالقات بين الفئات االجتماعية وتعريف
حاجاتها وشؤونها في داخل الدول والمجتمعات".

() 54

( ) 49رفعت السعيد ،مرجع سابق ،ص .02
( ) 50إسماعيل علي سعد ،مبادىء علم السياسة – دراسة في العالقة بين علم السياسة والسياسة االجتماعية ،اإلسكندرية :دار
المعرفة الجامعية ،د .ط 2991 ،م ،ص ص . 244 – 219
( ) 51عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...نحو مشروع حضاري نهضوي عربي "بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة االولى 1442 ،م ،ص . 009
( ) 52عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 021
( ) 53عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 020
( ) 54عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 021
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أما عصام نُعمان فيعرفها بأنها "نظام يستوجب نظرية خاصة وتستدعي هياكل ومؤسسات وقوى اجتماعية لها
مصلحة فيها ،واألصل في الديمقراطية انها تقوم على اساس حرية اإلرادة وبالتالي حرية االختيار للنخب الحاكمة،
والشعور بكرامة اإلنسان واحترام اآلخرين".

() 55

أما تعريفها عند عصمت سيف الدولة فهي" :األسلوب الواجب لحل المشكالت االجتماعية" .كما يعرفها علي الدين
هالل على أنها هي" :طريقة لصنع القرارات ،بحيث تستدعي قدرا من االستجابة للجميع من أجل تحقيق الرغبات الشعبية
من جانب النخبة ،أو بعبارة أخرى ،أن الديمقراطية هي :التسليم والقبول بتعدد النخب في المجتمع وحرية تكوينها
والمنافسة المنظمة بينها للوصول إلى السلطة الحاكمة عن طريق االنتخابات كل فترة زمنية والمعروفة كل أربع سنوات،
أو هي حكم النخبة بواسطة انتخابات دورية يتم تحديدها وفقا للظروف القائمة".

() 56

أما هشام جعيط فيعرفها بأنها هي" :فعال تنافسي بين النخب الحاكمة وفئات المحكومين وال يمكن أن تكون إال كذلك –
على نيابة الشعب في اتخاذ القرار ،أي في حكم الشعب" ،وبهذا تكون تسليما وقبوال بتعدد النخب في المجتمع.

() 57

أما أبو

ديب فيعرفها على أنها "البحث الحر عن البدائل األفضل في سيادة الحكم للنخبة الموجودة والتي تستحق ذلك المركز في
وجودها وحرصها على مصلحة الجميع" .

() 58

والديمقراطية تعني أيضا "أن الشعب هو أصل ومرجع السلطة السياسية

الحاكمة"  ،أو بمعنى آخر أن الشعب هو مصدر السلطة الوحيدة الموجودة على اعتبار انه وفي ظل الحكم الديمقراطي ال
يجوز أن يوجد أكثر من سلطة حاكمة واحدة ،غير أن أسلوب ممارسة الشعب للسلطة له صور مختلفة ( .) 59أما األمريكي
شاركس .أ .ميريام (  2240م –  2913م ) فعرف الديمقراطية على أنها "ليست مجرد صورة فقط بل هي وسيلة أيضا
يمكن بواسطتها تحقيق أسمى المثل البشرية العليا" ،وهو يعتبر ان الحكم الديمقراطي قائما على الكفاءة الصحيحة للنُخب
الحاكمة ويعتبر أنه إذا اُريد للديمقراطية فعالية كاملة فال بد من أقلمتها ،ويعتبر أيضا أنه ال تعارض بين الكفاءة والحرية
على اعتبار أن كل واحدة منهما ُمكملة للثانية بشرط استخدام الموظفين المهرة على نطاق واسع في الهيئات التنفيذية في
الدولة ،كما اعتبر أن الديمقراطية خاضعة للتغيير وفقا لألفكار الجديدة مع الوقت ،على اعتبار أن تحقيق ذلك يُعتبر من
الوظائف األولية للنظام الديمقراطي القائم في حكمه على مبادئه الصحيحة وال ُمطبقة له بشكل فعلي من قبل النخبة الموجودة
والتي تمثل الشعب وفقا الختيار الثاني لها (.) 60
أما الليبرالي االمريكي روبرت .م .ماكايفر (ولد سنة  2221م) فيعرف الديمقراطية في وصفه لها على أنها هي:
"ليست طريقة للحكم فقط ،بصرف النظر عن كبر حجم األغلبية ،ولكنها أوال طريقة لتحديد من الذي يحكم،
( ) 55عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 141
( ) 56سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص . 01
( ) 57سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص . 11
( ) 58سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص . 211
( ) 59عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،المبادىء العامة لألنظمة السياسية ،صنعاء" :جامعة صنعاء ــ كلية
الشريعة والقانون" ،الطبعة االولى 2923 ،م ،ص ص  21و .241
( ) 60ادوارم .بيرنز ،النظريات السياسية في العالم المعاصر ،ترجمة عبد الكريم احمد ،بيروت :منشورات دار اآلداب ،الطبعة
الثانية2922 ،م ،ص . 11
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والخطوة العريضة ألهداف الحكم" ،كما يعتبر أن الديمقراطية تتطلب ثالثة عوامل الزمة لقيامها الفعلي والعائد بالفائدة
على الجميع وهي:
 .2الحق في االنتخابات العامة للجميع وبدون تزوير مهما كان شكله.
 .1حرية مناقشة القضايا السياسية من مختلف الفئات بناء على اساس المواطنة.
 .3حرية إقامة االحزاب السياسية في عملها للمنافسة على الحكم في االنتخابات الدورية مهما كان فكرها.
كما ويعتبر أن الديمقراطية هي النظام الوحيد الذي يحقق ذلك للشعب ،باإلضافة الى أن الديمقراطية تتطلب المساواة
بقيامه ،إضافة الى األمن واالستقرار المستمر واالوضاع االقتصادية الجيدة والتعليم .كما يعتبر الديمقراطية على أنها
صورة للحكم وليست مقتصرة على نظام اقتصادي أو غيره ( .) 61أما تعريف المسيو بوردو للديمقراطية فيعرفها على أنها
هي" :آلة تقنية أو مجموعة من التدابير الجماعية أو نموذجا في الحكم يوفق بين حرية اإلنسان وضرورات التنظيم
السياسي" ،هذا باإلضافة الى نشوء المبادئ االساسية للديمقراطية الغربية مثل االستقاللية الذاتية للفرد والحرية المساهمة
للجميع ( .) * ( ،) 62أما الديمقراطية الليبرالية حسب تعريف آخر لها فهي" :ذلك التنظيم الذي يهدف للخير مع استشعارها بما
يحمل هذا الخير من عقبات ومن التواءات مؤثرة بأشكالها المختلفة في الوجود وأخيرا فإنها تبحث عن التسبب بأقل ما
يمكن من الشر" (. ) 63
أما لويل ( )J. R Lowellفيعرف الديمقراطية على أنها "تجربة في الحكم" .أما سيلي ( )Seeleyفيعرفها ويصفها
على أنها "الحكم الذي يملك فيه كل فرد نصيبا واضحا" .أما ديسي فيعرفها بأنها "شكل من أشكال الحكم تكون فيه الهيئة
الحاكمة جزء كبيرا نسبيا من األمة كلها" .أما لورد بريس (  ) Lord Bryceفيعرفها على أنها" :شكل من أشكال الحكم
الموجود في المجتمع" ( ، ) 64وهناك تعريفات وآراء أخرى وصفت الديمقراطية على أنها شكل من أشكال الدولة وهي
مجرد طريقة لتعيين الحكومة المتمثلة بالنخبة الحاكمة واالشراف عليها وعزلها ،وأن الديمقراطية الى جانب أنها شكال من
أشكال الحكم ونوع من أنواع الدول فهي نظام من نظم المجتمع القائم ،فالمجتمع الديمقراطي هو ذلك المجتمع الذي تسود
فيه روح المساواة واألخاء والعدالة للجميع ،ويتضمن مثل هذا المجتمع بالضرورة دولة ديمقراطية أو حكومة ديمقراطية
فعلية بغض النظر عن التسمية ،لذلك فهي تقوم على تطبيق المبادئ السياسية لها بشكل صحيح ،بحيث ال يقوم هذا النظام
على التشويه مهما كان شكله سواء في الوصول للحكم او التطبيق للنظام (.) 65
( ) 61ادوارم  .بيرنز ،مرجع سابق ،ص ص . 12 - 14
( ) 62محمد أحمد المصالحه ،دراسات في البرلمانية األردنية "الجزء األول" ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة االولى،
 1444م ،ص ص .23 - 21
( * ) الحرية المساهمة(( :هي إشراك المحكومين في ممارسة السلطة لمنع هذه األخيرة من أن تفرض عليهم كبقية
اعتباطية))(،المصدر :محمد أحمد المصالحة ،مرجع سابق ،ص .)21
( ) 63شانتال ميلون دلسول ،مرجع سابق ،ص . 141
( ) 64محمد عبد المعز نصر ،في النظريات والنظم السياسية ،بيروت :دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،د .ط 2922 ،م ،ص
.213
( ) 65محمد عبد المعز نصر  ،مرجع سابق ،ص . 210
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أما تعريف ماكسي (  ) Maxeyللديمقراطية فيعرفها بأنها هي" :بحث عن طريق مناسب للحياة يمكن فيها التأليف
والتنسيق لذكاء اإلنسان ونشاطه االختياري الحر بأقل إكراه ممكن وهي االعتقاد بأن مثل هذه الحياة هي خير طريق لجميع
البشر وتعود بالفائدة عليهم إذ هي أكثرها مسايرة لطبيعة اإلنسان وطبيعة الكون في الوجود" ( ،) 66أما المعنى الواسع
للديمقراطية فهو الذي يعتبرها بانها "مكانة سياسية" " Apolitical :وتصور أخالقي" " Imagine Immoral :وحالة
اجتماعية" " Social Status:وهي تعني االيمان بالرجل العادي ،أي أنها تتضمن أن كل الكائنات لها قيمة في ذاتها ،فليس
أحد مجرد وسيلة لغاية وجود شخص آخر" .أما تعريف بيرنز للديمقراطية فيقول" :على انها هي االفتراض أن جميع
الناس متساوون ليستعمل من أجل اكتشاف من هم خير الناس" ( ،) 67كما ُعرفت الديمقراطية على أنها "الخضوع للقانون
في ظل المساواة للجميع" ( .) 68أما عبد هللا حمود فيصف الديمقراطية على أنها هي" :منهج إلدارة الصراع بين القوى
الموجودة في المجتمع من أجل التعبير عن الرأي بدرجة من التوازن الصحيح ومن أجل المصلحة العامة لهم" ( ،) 69وكما
عرفها إسماعيل صبري عبد هللا بقوله عنها "أن الديمقراطية عقلية عامة تحكم سلوك المجتمع بكل مكوناته وليس مجرد
قواعد تحكم عالقة الحاكم والمحكوم" (، ) 70
أما المفكر البريطاني الليبرالي لورد جيمس برايس (  2232م –  2911م ) فقد عرف الديمقراطية بأنها "نظام تحكم فيه
أغلبية المواطنين الصالحين" وركز بشكل كبير على موضوع الحرية ضمن الموضوع الديمقراطي األساسي المتناول
لرأيه فيه ( .) 71أما المفكر األمريكي أ .لورنس لويل ( 2211م –  2903م) فيعرف الديمقراطية على أنها "حكم الشعب،
لممارسة السلطة بواسطة جماهير المجتمع" ،على الرغم من أن أفكاره كانت تضع حدا بين مبادئ حقوق اإلنسان
والديمقراطية ،حيث أنه اعتبرها مبدأين مستقلين عن بعضهما البعض ،فكان لويل معتقده االساسي على أن وحدة األهداف
والتطلعات والرصيد المشترك من التقاليد السياسية يجب أن يكون من الصفات االساسية للسكان .وكان يُحبذ الخبرة في
الحكم باإلضافة لدور األحزاب السياسية في الوجود ،وأن تلك الخبرة تتناسب طرديا مع وقت الحكومات من حيث الكم
والكيف ،حيث يصف األحزاب السياسية على أنها عوامل استقرار وأدوات ألزمة بالعمل على صياغة القضايا ،باإلضافة
الى عملها في توجيه الرأي العام والعمل على تركيزه في جهة مناسبة (. ) 72
كما عُرفت الديمقراطية أيضا على أنها "التسليم والقبول بتعدد النخب الحاكمة في المجتمع بشكل دوري ،وحقها في
السلطة بناء على اختيارها من قبل أغلبية المجتمع"،
( ) 66محمد عبد المعز نصر  ،مرجع سابق ،ص . 210
( ) 67محمد عبد المعز نصر ،مرجع سابق ،ص .211
( ) 68جان توشار وآخرون  ،....تاريخ الفكر السياسي ،ترجمة علي مقلد ،بيروت :الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع،
الطبعة االولى 2922 ،م ،ص . 12
( ) 69علي الكواري ،أزمة الديمقراطية في البلدان العربية "إعتراضات وتحفظات على الديمقراطية في العالم العربي" ،بيروت:
دار الساقي ،الطبعة االولى 1440 ،م ،ص . 09
( ) 70إسماعيل صبري عبد هللا ،الفاظ ومعان الديمقراطية ،القاهرة :العربي للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 1441 ،م ،ص .04
( ) 71ادوارم  .بيرنز ،مرجع سابق ،ص . 21
( ) 72ادوارم  .بيرنز ،مرجع سابق ،ص ص . 21 - 21
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أما جيمس بورنهايم فيصف الديمقراطية على أنها "ليست مرآة للحرية فقط ،ولكنها مرآة للمسؤولية أيضا" .أما قسطنطين
زريق فيعرف ويصف الديمقراطية على أنها "اسلوب حكم  ، The Governanceوطريقة حياة ، The Way Of Life
وهدف  ، The Goalونموذج  ، Modelوآلية  ،The Mechanismوهي قبل هذا وذاك فلسفة سياسية Political
 "Philosophyوالصفة السياسية في النظام الديمقراطي هي مسؤولية الحكام عن أفعالهم أمام مواطنين يمارسون دورهم
بطريقة غير مباشرة من خالل تنافس ممثليهم المنتخبين وتعاونهم الدائم معهم ( ،) 73وهكذا فإن مفهوم الديمقراطية التي
تكتسح العالم اليوم كما فعلت المسيحية ذات يوم في دول أوروبا ،ربما تفعل الشيء نفسه أيضا ،وهذا باختصار ألنها تتلون
بألوان البيئة الموجودة بها ،وتضفي عليها شعارات خارجة عن فلسفتها وتقوم على أساس الحرية والتحرير للجميع،
وممارسات متناقضة مع أهدافها ،فهي بإيجاز " ُسكر مر الطعم" إن أردنا التشبيه ،بمعنى أنه أمر مرغوب به ولكنه صعب
المنال (.) 74
لقد أثبتت معظم الدراسات في تعريفها للديمقراطية كنظام سياسي حاكم وصحيح هذا إذا تم تطبيقه بشكل فعلي وفقا
للمبادئ التي تقوم عليها على ان الديمقراطية هي من أفضل النظم السياسية في وجودها وأهدافها على اعتبار انها تقوم على
اساس المصلحة العامة لمختلف الفئات االجتماعية الموجودة في المجتمع على حد سواء .كما تبين ضرورة توافر العناصر
األساسية الثالث لذلك وهي الشعب ،والحاكم والنظام الحاكم وإن كانت بعض الدراسات قد وصفتها بأوصاف مختلفة عن
ذلك إال أنها في النهاية تصب في قالب واحد وهو قالب حكم الشعب أو الشعب مصدرا للحكم القائم بمجمله على إدارة
النظام السياسي الحاكم في داخل الدولة وإقليمها المحدد لها.
 – 0تحديد مجاالت الديمقراطية وتطبيقاتها:
إن الديمقراطية كنظام اساسي في تطبيقها ليست مقتصرة على الحكم والسلطة فهي نمط للعالقات اإلنسانية أيضا،
متمثال ذلك بالعالقات بين المواطنين أنفسهم ،وبينهم وبين السلطة السياسية الحاكمة ،وهي أيضا إيمان بحقوق اإلنسان
وحرياته المختلفة ،وتجسيدا للعدالة االجتماعية والحضارة االنسانية ،وصيغة متقدمة للحياة البشرية على وجه المعمورة.
() 75

كما أن النظام الديمقراطي هو نتاج لليبرالية السياسية والتي تعني حكم الشعب للشعب ،بمعنى أن يكون الشعب هو

صاحب السيادة المختلفة الوجوه في وجودها ،وليس الفرد أو الفئة الحاكمة ،أما كيفية ممارسة الشعب للسلطة والسيادة
السياسية والقانونية أيضا فإنها تختلف باختالف النظم السياسية الموجودة.

() 76

كما أن سيادة األمة أو الشعب الموجودة ،والتي أصبحت متمثلة بالبرلمان والقائمين عليه ،أو المنتخبين من قبل الشعب
فهم ال ُمجسدين الحقيقيين لها،
( ) 73علي الكواري ،مرجع سابق ،ص ص . 212 - 214
( ) 74علي الكواري ،مرجع سابق ،ص . 219
( ) 75قحطان أحمد سليمان الحمداني ،النظرية السياسية المعاصرة ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 1443 ،م،
ص . 234
( ) 76قحطان أحمد سليمان الحمداني ،مرجع سابق ،ص . 234
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ويمكن أن يُطلق عليها سيادة البرلمان او المجلس التشريعي او المجلس النيابي كما يتم تسميته في بعض الدول والنظم
السياسية الحاكمة لذلك ،وتبقى الديمقراطية الليبرالية القائمة على اساس الحرية هي السمة المميزة وال ُمعبرة عن معنى
الديمقراطية الفعلية بشكل أوسع لها في تطبيقها.

() 77

إن الديمقراطية إذا طُ بقت بشكل صحيح تعمل على إعادة الصواب بعد أن يحصل أي خطأ في داخل المجتمع ،وذلك
لضمان الديمقراطية في الوجود للوسائل المناسبة لتلك األداة الصوابية بصفة مستمرة.

() 78

كما تعمل الديمقراطية على

تسليط الضوء على أي خطأ في ظل وجود الرأي العام كأداة أساسية لوجودها .إضافة إلى األساس المعروف في النظام
الديمقراطي الذي يكون فيه الحكم لألغلبية ) 79( .كما أن وصف أو تطبيق نوع الحكم الموجود سواء كان نظام ديمقراطي أم
غيره يتوقف على حجم ودرجة مشاركة المواطنين فيه ،فالديمقراطية كنظام ُمطبق فعليا وبشكل سليم تعمل على توفير
فرصة المشاركة لدى أعضاء المجتمع بشكل كلي ودون استثناء أي فئة او فرد منهم والتي تُلزم تلك المشاركة في اتخاذ
القرارات المهمة في المجتمع وفي أي مجال من مجاالت الحياة االجتماعية او غيرها ،وبخاصة المشاركة الجماهيرية في
اتخاذ القرارات السياسية التي تؤثر في حياتهم الفردية والجماعية على السواء وبمختلف النواحي الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية والتعليمية وغيرها....

() 80

كما أن الديمقراطية النيابية هي النمط األكثر شيوعا ومالئمة في حكم الدول والمجتمعات الكبيرة ،أما الديمقراطية
السياسية فهي المساواة أمام القانون وحرية التعبير والنشر والكلمة واالجتماع ،وتقوم الديمقراطية كنظام سياسي في
المجتمع الكبير على المنافسة الحرة للنُخب الحاكمة ،وتوازن جماعات المصلحة وبخاصة االحزاب السياسية الموجودة
والعاملة في المجتمع ،باعتبار أن الجماعات ال ُمتعارضة تستطيع أن تصل إلى االتفاق والتسوية في حالة وجود حد أدنى
ومقبول من الصراع والخالف بينهما.

() 81

حيث أصبحت الديمقراطية بذلك هي المقياس الجوهري الحقيقي للشرعية

السياسية في مختلف دول ومجتمعات العالم اليوم.

() 82

إن النظام الديمقراطي هو القائم على أن الجميع متساوون أمام القانون وفقا لوجود السيادتين السياسية والقانونية
بشكل صحيح ولجميع فئات المجتمع ،فلهم الحقوق نفسها ،وعليهم الواجبات ذاتها.
للنظام السياسي واالقتصادي،

() 84

() 83

كما أن الديمقراطية تُشكل أساس

إال أن البعض يصف الديمقراطية على أنها إطارا للتوحيد والجمع عن طريق احترام

قاعدة األغلبية وتكوين آلية مقبولة واضحة ومقياسية مناسبة الستخراج هذه األغلبية المتمثلة في انتخابها لحكم النخبة او
( ) 77قحطان أحمد سليمان الحمداني ،مرجع سابق ،ص . 204
( ) 78جون ستيوارت مل ،أسس اللبرالية السياسية ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام وميشيل متياس ،القاهرة :مكتبة مدبولي ،د .ط،
 2991م ،ص . 202
( ) 79إسماعيل علي سعد ،مرجع سابق ،ص . 214
( ) 80إسماعيل علي سعد ،مرجع سابق ،ص . 322
( ) 81إسماعيل علي سعد ،مرجع سابق ،ص . 322
( ) 82انتوني غدنز ،علم االجتماع ،ترجمة فايز الصياغ ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،الطبعة االولى 1441 ،م ،ص
.044
( ) 83عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 029
( ) 84عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 142
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الصفوة الحاكمة ) .) Elete

() 85

أما الوصف اآلخر للديمقراطية فيظهر على انها جوهر في تصورها أمام توسيع فرص

المواطنين في المشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية في مختلف أمور حياتهم ،كما وتوصف
الديمقراطية على أنها نظام معين للعالقات االجتماعية المختلفة في ظل مؤسسات سياسية واجتماعية تقوم على اساس
المشاركة للجميع.

() 86

إن جميع التعريفات واالوصاف لمفهوم الديمقراطية تصب في قالب واحد وهو الوجود للحرية ولحقوق االنسان والحق
في ان يكون للمجتمع بمختلف فئاته نوعا واضحا من انواع العدالة االجتماعية فيه من جميع مناحي الحياة المختلفة
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها  ، ...عندها ستحظى الغالبية المختارين للفئة الحاكمة وحتى
االقلية التي لم تختار من يحكم باألهمية واالهتمام بشؤونهم دون استثناء بغض النظر عن االنتماء السياسي او الفئوي
وبعيدا عن الحمائلية والقبلية والتعصب االعمى القديمين ،وكما يظهر فإن الشعب في المنهج الديمقراطي بمعناه الواسع
يشتمل على مفهومين في ظل الوجود الديمقراطي وهما :مفهوم سياسي ،ومفهوم اجتماعي ،فالمفهوم السياسي :يعني ان
اقلية من الشعب وهي المتمثلة بالصفوة الحاكمة تتمتع بالحقوق السياسية وممارسة السلطة وهي :تعني الشعب بالمفهوم
السياسي ،وأما المفهوم الثاني فهو :المفهوم االجتماعي :ويُعتبر االهم في هذه الدراسة الحالية ،وذلك على اعتبار انها
دراسة اجتماعية سياسية أيضا فيعني ذلك ان الشعب بكاملة وبكل فئاته هم الذين يتمتعون بجنسية الدولة والذين يُفترض ان
تكون لهم حقوق سياسية ُمتساوية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية أيضا (.) 87
وفي هذه الدراسة الحالية تتفق رؤية الباحث هنا مع ما جاء به تعريف الديمقراطية وهو انها أي "الديمقراطية" كنظام
سياسي إذا تم تطبيقه فعليا وبشكل عملي فإنها تُعطي الشعب الحق في صنع القرارات وذلك عن طريق مشاركته فيها ،أي
في جميع النواحي المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية الهادفة الى الكفالة ألمن المواطنين وسعادتهم ورقيهم
الحضاري .كما أن الديمقراطية تُعد ممارسة اجتماعية وسياسية أيضا ال تتحقق تلقائيا بامتناع السلطة عن تزييف إرادة
الناس أو فهمهم ،حيث أن الحرية ال تستقل إال بممارسة المواطنين لها واستعدادهم الدائم للدفاع عنها والتمسك بحقوقهم
المشروعة ضمنها ،فبدون الحرية ال يمكن تحقيق ووجود الديمقراطية ال ُمطبقة فعليا ،وهذا السياق السياسي واالجتماعي هو
وحده الذي يدعم الحرية بمعناها الفعلي الصحيح والواسع في وجودها ويوسع آفاق الديمقراطية كنظام سياسي ويغير
وجدان الناس وسلوكهم نحوها ( ،) 88حيث تُعتبر الديمقراطية بذلك المدرسة التعليمية الحقيقية لتربية وتعليم الشعب ولزيادة
وعيه وحسه القومي بها (. ) 89
أما االمريكي فرانكلين .د .روزفلت .أ (  2221م –  2901م ) فيصف الديمقراطية على أنها من أكثر صور المجتمع
البشري إنسانية وتقدما وأقدرها على المقاومة في النهاية مهما حصل من أشكاال مخالفة لها،
() 85
() 86
() 87
() 88
() 89

عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص ص . 121 – 121
سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص ص . 43 – 44
احمد موسى حسن بكار ،مرجع سابق ،ص . 10
إسماعيل صبري عبد هللا ،الفاظ ومعان الديمقراطية ،مرجع سابق ،ص ص . 00 - 01
عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص . 211
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كما أن الديمقراطية حسب فكر روزفلت يجب أن ال تقتصر على التعبير عن إرادة الشعب بوسيلة االنتخابات فقط بل يجب
أن تكون قوة إيجابية وبناءة في الحياة اليومية لمختلف الفئات االجتماعية من الناس ،وأن ال تقتصر الديمقراطية كنظام
سياسي موجود على االستجابة للمطالب السياسية وحدها ،بل والمطالب االقتصادية واالجتماعية وغيرها كذلك ،حيث
اعتبر روزفلت أن الديمقراطية إذا طُبق ت كنظام سياسي حاكم ال بد إال أن تستطيع أن تحقق األمور الضرورية للعمل على
وجود وتحقيق العدالة االجتماعية بعيدا عن خرق أي نوعا من أنواع الحريات المختلفة (. ) 90
أما هنري .أ .واالس ( ولد سنة  2222م ) فقد أعطى تصورا واضحا عن الديمقراطية من جانبين :الجانب االول:
أعطاه لها في ضوء الرفاهية االجتماعية والتي تتحقق بواسطة الديمقراطية االقتصادية والذي عرفها بأنها هي" :العمل
على تحقيق رفاهية عامة راسخة وصاعدة عن طريق زيادة انتاجية الشعب وايمانه بها وتوزيع الدخل بالمساواة الحقيقية
للجميع قدر االمكان دون تدمير الحوافز ألحد" ،والجانب الثاني :في تصوره للديمقراطية فقد جاء بوصفه إياها بأنها "تعمل
دفاعا عن كرامة اإلنسان وحقوقه" كما دعا الى وجود الديمقراطية القائمة على المساواة في الفرق بين الجميع (. ) 91
أما المفكر االجتماعي الفرنسي غوستاف لوبون فيوضح من خالل فكره عن هذا الموضوع أن عامة الناس يهمهم من
الديمقراطية المساواة بينهم جميعا .أما المثقفين كفئة خاصة فيهمهم منها الحرية القائمة على اساس المساواة والعدالة
االجتماعية ،لذلك فتعتبر هذه العناصر وهي" :الحرية والمساواة" من أهم المرتكزات األساسية التي من الواجب أن يقوم
عليهما أي نظام حتى يُقال عنه انه نظام ذات طابع ديمقراطي ( ،) 92أما محمد المصالحة فيعتبر بأن الهدف األساسي فيما
يدعيه كل نوعا من أنواع الديمقراطيات الغربية واالجتماعية والسياسية على أنها تعمل على تحقيق المساواة والحرية لكن
الخالف يبرز بينهما حول الوسائل الكفيلة بتحقيق هذين المطلبين في المجتمع (. ) 93
إن الديمقراطية تختلف في كل دولة عن األخرى وذلك تبعا لطبيعة األوضاع االقتصادية واالجتماعية فيها وأكبر
مثال على ذلك هو طبيعة التطور الصناعي واالقتصادي الذي حصل في دول الكتلة الغربية والذي كان له نتائج إيجابية
على مدخول الفرد  ،مما أدى ذلك الى أن يكون له وعي اجتماعي وسياسي يختلف عن وعي أفراد المجتمعات النامية او
دول العالم الثالث وغيرها ،والتي تحاول أن تُقلد الديمقراطية مثلما هو موجود في المجتمعات الغربية ،ولكنها ال تستطيع
ذلك فهي تدعي بالديمقراطية ولكن ظروفها االقتصادية وخاصة مقدار وقيمة الدخل القومي والفردي لها ال يشجع نظمها
وفئاتها للقيام على األخذ والحذو بحذو الديمقراطية الغربية وذلك نظرا الختالف ظروفها عن المجتمعات في الدول الغربية
التي شجعت تلك الدول شعوبا وحكومات على تبني المفهوم الديمقراطي ونجاحها بمعظم مبادئه فيها ( ،) 94فمثلما ظهر ذلك
فإن "فهارولد السكي" يعالج تعريف مفهوم الديمقراطية بطريقة وظيفية عملية،
() 90
() 91
() 92
() 93
() 94

ادوارم  .بيرنز  ،مرجع سابق ،ص ص . 11 – 10
ادوارم  .بيرنز  ،مرجع سابق ،ص . 11
محمد أحمد المصالحة ،مرجع سابق ،ص . 21
محمد أحمد المصالحة ،مرجع سابق ،ص . 21
محمد أحمد المصالحة ،مرجع سابق ،ص ص . 24 – 21
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ويرى أن أتباع هذا المقياس الوظيفي العملي يُساعد على إظهار أن الكثير من التعارض بين المفهومين "ديمقراطية
إنجليزية ،ديمقراطية روسية وغيرهما" إنما هو النتيجة المؤقتة للظروف التاريخية وليس انقساما دائما بينهما ،وهذا يظهر
بأن تأتي الظروف المناسبة على وجود وتطبيق النظام الديمقراطي بشكل مجرد وفعلي من حيث مبادئه الواضحة (. ) 95
إن الديمقراطية كنظام ُمطبق هي ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف الى الوصول الى القرارات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وغيرها ،والذي يمكن ذلك لألفراد من خالله اكتساب السلطة المرغوبة والحصول على األصوات عن طريق
التنافس بينهم ( ،) 96وفي وصف آخر لها فالديمقراطية هي النظام الذي يتطلب أن يكون لهيئة الناخبين الحرية الكاملة في
اختيار زعمائهم وقادتهم (أو باألحرى ممثليهم) في المعارك االنتخابية التي تقوم بصفة دورية ،أو هي النظام الذي يتطلب
أكبر مشاركة ممكنة من جانب المواطنين بغض النظر عن طبيعة اوضاعهم المختلفة ،في كل قرار من القرارات
الحكومية ،ولذلك يُنظر اليها بوصفها الوضع األحسن واألكثر استحسانا وتفضيال (من جانب المحكومين أنفسهم) لنظام
الحكم وشكل الحكومة وللصفوة (الحاكم الموجود على رأس قمة الهرم للنظام السياسي الحاكم) خاصة اذا كان يدعي النظام
الديمقراطي في تطبيقه ووجوده ،بحيث أن التطبيق الفعلي للديمقراطية القائمة على الحرية يكون بشكل يعمل على
تحقيق مبادئ الحرية بشكلها الواضح وهي على الشكل التالي:

() 97

() 98

 .2تنافسية = ديمقراطية تامة.
 .1شبه تنافسية = ديمقراطية جزئية.
 .3ال تنافسية = دكتاتورية بسيطة.
 .0شمولية = دكتاتورية مطلقة "غير محدودة".
لقد ظهر أنه وفي ظل النظام الديمقراطي تكون الحرية موزعة على جميع أفراد المجتمع ) 99( ،حيث أن الديمقراطية
كنظام سياسي مطبق في الحكم وفي أي دولة ومجتمع ليست مجرد عالقة بين المعارضة والحكومة القائمة وإنما هي في
الجوهر حرية التحرك والتنظيم لكل المواطنين والممارسة السياسية واالجتماعية الشاملة للديمقراطية وهي الوسيلة الوحيدة
لتمسك الناس بالمطالب الديمقراطية ونضالهم من اجل توسيع قاعدتها وتصديهم لمحاوالت الحد منها من قبل الغير (.) 100
يرى الباحث في هذه الدراسة أن هنالك أراء معتدلة وهي آراء توافقيه مثل رأي هنتنجتون وهناك آراء تعارضيه وهي
في الغالب آراء متطرفة أصولية ،وهناك آراء متحفظة (معتدلة) تتخذ من المفهومين عملية ديالكتيك (جدلية  /أخذ وعطاء)
وذلك بحكم عدم االستغناء عنها (الديمقراطية) زمكانيا ومدرحيا،
( ) 95محمد عبد المعز نصر ،مرجع سابق ،ص . 219
( ) 96علي الكواري ،مرجع سابق ،ص . 232
( ) 97ج  .س  .هيرسون ،مرجع سابق ،ص . 10
( ) 98دافيد ب .فورسايث ،حقوق اإلنسان والسياسة الدولية ،ترجمة محمد مصطفى غنيم ،القاهرة :الجمعية المصرية لنشر
المعرفة والثقافة العالمية ،الطبعة العربية االولى 2993 ،م ،ص . 133
( ) 99ج  .س  .هيرسون  ،مرجع سابق ،ص . 232
( ) 100إسماعيل صبري عبد هللا  ،الفاظ ومعان الديمقراطية ،مرجع سابق ،ص . 94
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لذلك فالفهم والتفسير الواضح لمعنى مفهوم الديمقراطية كنظام سياسي الزم في تطبيقه يبقى أمر نسبي في المجتمعات مثلما
هو ظاهر في المجتمعات الغربية والعربية والمجتمعات ال ُمطبقة للنظم االشتراكية فيها وغيرها من المجتمعات،
لذلك فيظهر هنا أن باب النقاش يظل مفتوحا لتوضيح هذا المفهوم للديمقراطية كنظام سياسي حاكم وتحديد اتجاهاته
ومجاالته المختلفة ،بحيث يلزم الجميع من الفئات االجتماعية سواء كانت الفئات الحاكمة أو المحكومة أيضا.
 – 3الجذور التاريخية للديمقراطية:
أ – نشأة الديمقراطية:
لقد كان حكم الديمقراطية من بداية وجوده في قانون حمورابي ثم تال قوانين أثينا سنة  114ق .م وفي روما سنة
 014ق .م ،فهذه البداية أو النشأة االولى للديمقراطية كنظام سياسي حاكم مطبق في تلك المجتمعات وأن كانت تلك اساليب
بدائية ،وتعتبر ألماجنا كارتا سنة 2121م أول وثيقة أوروبية تبنت الحد من االستبداد في الحكم هناك ( .) 101أما الحقا فقد
تقدمت تلك المنظومة الجديدة في بداية القرن الثامن عشر في انجلترا وتعمقت في الغرب بمختلف دولة بعد الثورتين
الفرنسية واالمريكية "الثورة الفرنسية ( 2429م –  2490م) والثورة األمريكية ( 2211م –  2243م)" ،والتي جعلت
تلك الثورتان استنادا قويا لفكر الديمقراطية لوجودها في غالبية دول اوروبا ،وبعد ذلك حصل انتصارا شامال لنشر فكر
الديمقراطية بمختلف مبادئها في دول اوروبا الغربية والواليات المتحدة االمريكية تحديدا بعد سنة 2244م .أي أن ذلك
االنتشار لفكر الديمقراطية في أوروبا جاء متزامنا مع الثورتين الفرنسية واالمريكية المذكورتين هنا خاصة بعد انتهائهما.
يظهر هنا أنه ال بد من الذكر ومن خالل االطالع على انتشار مفهوم وفكر الديمقراطية كنظام أنه فكر غربي بالمعنى
الصحيح منذ بدايته في أثينا واكتسابه لمعناه الواضح الحديث والمتطور من تجارب العديد من تلك الدول الغربية ،والتي
كان من أهمها بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية ( ،) 102فبعد بزوغ عصر النهضة في القرن السادس عشر
الميالدي ،عادت السياسة إلى الصدارة في بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة االمريكية ،وذلك بعد صدور مؤلف ميكافيلي
االمير الذي تناول فيه الواقعية بدال عن "المثالية" حسب مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" عنده (. ) 103
لقد كان لبداية تشكيل البرلمان في انجلترا خالل القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميالديين بزوغا لظهور
الديمقراطية ولو بشكل بسيط ومع أن التطورات كانت قاسية ومحرجة ومتعددة االشكال آنذاك إال أن الظهور لمفهوم
الديمقراطية كان مطلبا واضحا فيها ( .) 104ومع توسع المستعمرات البريطانية الى اميركا عام 2144م والذي عمل ذلك
على زيادة المطالب بالتحسين من نظم الحكم السياسية في تلك الدول ،فبعد ذلك بدأ البرلمان باالنتقال الى تلك المستعمرات
وبعدها انطلقت الثورة االمريكية بعد عام 2444م (. ) 105
( ) 101ناجي علوش ،مرجع سابق ،ص . 12
( ) 102ناجي علوش ،مرجع سابق ،ص ص . 13 - 11
( ) 103صالح الدين عبد الرحمن الدومة ،مرجع سابق ،ص . 10
( ) 104هنري .إم .روبرت الثالث وآخرون  ،...قواعد النظام الديمقراطي "قواعد روبرت التنظيمية لإلجتماعات" ،بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة االولى 1441 ،م ،ص . 31
( ) 105هنري إم  .روبرت الثالث وآخرون  ، ...مرجع سابق ،ص . 32
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وال بد من الذكر هنا أن لعصر النهضة في الدول االوروبية والذي كان له تأثير واضحا أيضا على الدول العربية
ممثال آنذاك بالدولة العثمانية التي كانت تسيطر على غالبية البالد العربية الموجودة حاليا ،فلقد كان لعصر النهضة الذي
عمل من خالله محمد علي باشا مدخال للتغلغل الغربي في البالد العربية ،وكان االنتقال البطيء أو ال ُمتسارع الذي دمج أو
ربط أراضي الدولة العثمانية بالسوق الرأسمالية الغربية منذ ذلك الوقت ( ،) 106فلقد كان لمتغيرات التاريخ المتباينة في
مختلف المجتمعات من تأثيرات كبيرة على التحديث والتقدم والتوسع في التطبيق لمفهوم الديمقراطية كنظام بالطرق
الظاهرة في الوقت الحاضر .كما أن دراسة الديمقراطية من المنظور التاريخي يتطلب أهمية كبيرة مثلما يتطلب دراستها
حاليا في بعض المجتمعات ،لذلك فال بد إال أن يتم تقسيمه وهو" :المنظور التاريخي للديمقراطية" ،وذلك بحسب مراحل
تطورها عبر التاريخ ألنه ال يمكن دراسة هذا المفهوم دون فهم المنظور والواقع االساسي الذي جاءت منه أو اسباب ذلك
المجيء ،وكيفيته وما النتيجة من ذلك التطبيق؟
ب – مراحل تطور الديمقراطية:
إن تقسيم الديمقراطية في تطورها عبر التاريخ يقسم الى أربعة أقسام أثرت عليها وعلى تطورها كمفهوم وكطريقة
مختلفة وكنظام موجود في التطبيق عند كل مرحلة منها وهذه المراحل هي:

() 107

 - 2مرحلة الديمقراطية اليونانية القديمة :حيث ظهر في هذه المرحلة أن جوهر الديمقراطية االغريقية (اليونانية) ،كان
يقوم على اساس توسيع دائرة الحقوق بين االفراد بحيث يتساوون في فرص الحياة ( ،) 108فهي لم تكن تعرف آنذاك الحرية
بالمعنى الحديث لها وأنما كانت تقوم على عملية اشراك الناس بوضع القوانين( ،أي انها تقوم على اساس الجمعية).
 - 1مرحلة الديمقراطية القيصرية :وهي تحققت في النظام الدكتاتوري الماضي في دول أوروبا .
 – 3مرحلة الديمقراطية الكالسيكية أو الغربية :والتي جاء تطورها مع بروز الليبرالية في القرنين السابع عشر والثامن
عشر الميالديين ،حيث كان جوهر الليبرالية او ما يسمى "بمذهب أنصار الحرية" ،والتي برزت في الغرب وعملت على
تطوير النظام الديمقراطي والدعوة الى ذلك خصوصا في الدول االوروبية منذ القرن الثامن عشر الميالدي ،وذلك كونه
تعبيرا عن وجود واقع اجتماعي جديد كما تدعيه الليبرالية في تبلورها آنذاك .فيمكن القول هنا ان التاريخ االوروبي الغربي
عمل على تطوير الديمقراطية كمفهوم وكنظام سياسي حاكم ( ) 109والتي بدأت بعد الثورة الفرنسية وما زالت في دول
اوروبا.
لقد ظهر أن جوهر الليبرالية الغربية يقوم على اساس الحرية في االختيار خاصة على المستوى االقتصادي.
كما وعملت فكرة الليبرالية عند تبلورها على بلورة فكرة السوق الرأسمالي واعتماد المنافسة في قيام النظام االقتصادي
القائم على اساس العرض والطلب كقوانين إدعتها الليبرالية بحرية السوق،
( ) 106إسماعيل الشطي وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 29
( ) 107عبد الفتاح حسنين العدوى ،الديمقراطية وفكرة الدولة ،القاهرة :مؤسسة سجل العرب ،د .ط2910 ،م ،ص . 9
( ) 108ندوات أكاديمية  -المملكة المغربية ،شروط التوفيق بين مدة االنتداب الرئاسي وبين االستمرار في السياسة الداخلية
.
والخارجية في االنظمة الديمقراطية ،فاس (المملكة المغربية) :د .ط2921 ،م ،ص 243
.
( ) 109ندوات أكاديمية  -المملكة المغربية ،مرجع سابق ،ص ص 243 – 241
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كما وعملت الفكرة الليبرالية بعد وجودها على بلورة نظام سياسي ايضا يقوم على اساس الحرية في االختيار بين
االتجاهات واالحزاب السياسية المختلفة ،فذلك أخذ يدعم في تطبيق النظام الديمقراطي وأسلوبه الذي اخذ يقوم على هذا
االساس ،باإلضافة الى ذلك فقد دعت الليبرالية الى المساواة بين افراد المجتمع وحقهم في الحرية على اختيار المسؤولين
في قيادة الحكومة المتمثلة بالسيادة القانونية ،فعمل ذلك على انتظام الفكر الديمقراطي في إطار عمل دستوري يقوم على
حق االنتخابات الحرة ،والعمل على وجود دستور يوضع للحكومة ،بحيث ال يمكن تخطيه من قبل المسؤولين القائمين على
السيادة القانونية المتمثلة بالحكومة والقائمين عليها المتمثلين بالنخبة الحاكمة ،الن ذلك الدستور ال بد إال أن يكون صادر
عن مجلس نيابي ينتخبه جميع االفراد في المجتمع الذين لهم الحق بذلك العمل ،ويعمل بأغلبية االصوات للمواطنين
المنتخبين له في ظل وجود ذلك الحق االنتخابي كأول اساس للنظام الديمقراطي التي نادت به الليبرالية وعملت على تطوره
بعد ذلك شيئا فشيئا حتى اصبحت تُطالب بالحرية بمختلف الجوانب ،منها الجوانب الفردية في البداية الى جانب النواحي
االقتصادية والسياسية واالجتماعية فالديمقراطية في النهاية (.) 110
لقد جاءت الليبرالية ُمتحدية للتُجار ومالكي االراضي المحافظين بعكس االشتراكية ،التي جاءت ُمتحدية لليبرالية
نفسها ،وعلى الرغم من أنه كان لهم نفس النظرة وهي عالقة الفرد بالمجتمع ،ولكن هناك استنتاجات مختلفة لكل طرف
بينهما (. ) 111
 - 0الديمقراطية الشعبية :وهي المتمثلة بالديمقراطية الماركسية والتي نادت بها الماركسية لتكون بديال عن الديمقراطية
الليبرالية الغربية.
لقد ظهر من خالل هذه المراحل األربعة الموضحة لتطور الديمقراطية في وجودها أن الديمقراطية تشتمل على جميع
نواحي الحياة وهي اساسا لضمان دولة القانون الن ظهورها في عهد المدن االغريقية كان مرتبطا بالحرية وألنها تعني
حكم الشعب بعيدا عن سلطة االستبداد وذلك كونها أي "سلطة االستبداد" ال تنبع عن الشعب وال تأتي عن رغباته (.) 112
لذلك فال بد من وجود حدود لها ،ولهذا فأصبحت تحظى ظاهرة الديمقراطية كنظام اساسي ُمطالب به بأهمية كبيرة على
المستويين "العلمي والعملي  /النظري والتطبيقي" ،وذلك نظرا لكثرة المهتمين بها في مختلف الحقول والميادين العلمية
المختلفة من العلوم السياسية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والثقافية واالنثروبولوجية  ...الخ ،نظرا لطبيعة التحوالت
المختلفة في طرحها والمتباينة في شكلها ومبادئها التي جرت فيما يتعلق بها كنظام سياسي حاكم والتي من المتوقع ان
تجري ايضا في كثير من النظم السياسية القابلة والغير قابلة للتغيير ،وفيما يتعلق بها من غموض واستغالل لمفهومها
واسسها تطبيقا للمحصلة العامة و /أو الخاصة وحسب ما يرى كل منظر وكل باحث وكل من يقوم على االهتمام بها كنظام
قابل للتطبيق وفقا لمصالحة او المصالح العامة للمجتمع من ناحية،
.

( ) 110ندوات أكاديمية  -المملكة المغربية ،مرجع سابق ،ص 243
( ) 111لسلي ليبسون ،الحضارة الديمقراطية ،ترجمة فؤاد مويساتي وعباس العمر ،بيروت :دار اآلفاق الجديدة ،د .ط ،د.
ت ،ص . 33
( ) 112عيسى بيرم ،الحريات العامة وحقوق اإلنسان (بين النص والواقع) ،بيروت :دار المنهل اللبناني – للطباعة والنشر،
الطبعة األولى 2992 ،م ،ص . 212
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واالهتمام بها وتطبيقها وجعلها نموذجا يُحتذى به من قبل الجميع من ناحية أخرى ،على العكس من قبل الغير مثل
الحكومات التي تتخذها سبيال لتحقيق بعض االمور المركزية الخاصة بها دون غيرها والتي ال تأتي بثمارها في هذه الحالة
اال بشكل بسيط او حتى بشكل غير مرئي ومدمر للمجتمع الموجودة فيه ،لذلك فال بد من دراسة هذه الظاهرة (الديمقراطية)
من حيث مبادئها االساسية السليمة حتى يعمل ذلك بل ويكون له تحقيق تراكم علمي في دراسة هذه الظاهرة باعتبار أن ذلك
من الصفات االساسية لمناهج البحث العلمي الدارس لمختلف الظواهر السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها . ...
يظهر هنا وباإلضافة الى ما سبق ذكره أنه ال بد من وجود المتطلبات االساسية إلقامة اية نظام سياسي ديمقراطي اينما
وجد ،فلقد نشأ مصطلح الديمقراطية منذ الدولة اليونانية القديمة (الدولة المدنية) مثلما تم االشارة إليه وتُعتبر هذه اإلشارة
بمثابة االسس الالزمة إلقامة اية نظام سياسي سواء كان ديمقراطي او حتى غير ذلك ،فال بد هنا من توضيح هذه االسس
االولية للديمقراطية والتي تُعتبر من أهم المتطلبات الالزمة ،لذلك الوجود لها لتطبيق النظام السياسي الديمقراطي في شكله
الفعلي وهذه االسس الالزمة له هي:
أ  -الشعب الواعي :فال بد من وجود شعب ُمتعلم ،فعندما يتحتم وجود الشعب الحضاري فال بد عندها من وجود اإلقليم
المناسب الذي يحتوي على هذه الجماعات التي تُشكل الشعب الحديث في تعليمه بغض النظر عن طبيعة هذا الشعب ان كان
عربي أو غربي ،وال بد عندها ايضا من وجود الحدود المكتملة السيادة له.
ب  -الحكومة المتمثلة بالصفوة الحاكمة :وهي الواقعة في قمة هرم النظام السياسي وتُشكل سلطة اتخاذ القرار من دون
تدخل خارجي بها ،فال بد من وجود حكومة ُمكتملة النظام السياسي الذي يُنظم الوجود المجتمعي في أي مكان.
ج – الدستور الديمقراطي النيابي :الذي يتم االتخاذ به ،فال يمكن قيام حكومة ديمقراطية شاملة وكامله من دون وجود
دستور يرعى السيادة بمختلف أشكالها من السيادة الشعبية السياسية " ُمتمثلة بالشعب الحر" الى السيادة القانونية " ُمتمثلة
بالحكومة والصفوة المنتخبة" القائمة عليها وفقا للدستور الديمقراطي (.) 113
لقد كان للنشأة االولى لمفهوم الديمقراطية ،الراجع في جذوره الى عصر االغريق القدامى فيما بين القرنين السادس
والرابع قبل الميالد ،من تأسيس قوي لجذورها ،حيث تمثلت بشكل واضح لدى البالد اليونانية القديمة وما تالها بعد ذلك
من مراحل فراغ في تطبيقها وعدمه .فهذا ان دل على شيء فأنما يدل على وعي االثينيين (اليونان) القدماء ،حيث امتد
االقتضاء بوعيهم هذا فيما يتمثل بالنظام الديمقراطي الى القرن السابع عشر للميالد بعد ان اخذت الديمقراطية في التطور
من جديد ،وكما تبين فإن معظم ال ُكتاب المهتمين بهذا الموضوع استشهدوا بالممارسة الفعلية للديمقراطية في اثينا القديمة
( ،) 114ولذلك فال يمك ن ان يتم تجاهل الفكرة االساسية االولى العائدة الى عصر االغريق واليونان القدامى ،كما اتضح ذلك
حيث نُظمت أمور الشعب والنظام الحاكم ونوقشت ألول مرة في عهد االغريق واليونان في القرن الخامس قبل الميالد.

( ) 113احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،حوارات لقرن جديد – حقوق االنسان في الوطن العربي ،دمشق وبيروت :دار الفكر
ودار الفكر المعاصر ،الطبعة االولى1441 ،م ،ص . 221
( ) 114لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 11
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وكما تبين ايضا فيما يخص عصر اليونان بالديمقراطية أنه لم يتم انجاز أي شيء باسم الديمقراطية منذ القرن الرابع قبل
الميالد ،دون ان يكون ذلك مدينا بعض الشيء لشعب اثينا اليوناني القديم ،ولهذا يجب االهتمام بنوعا ما بكتاب اليونان
القدماء (.) 115
إ ن الديمقراطية على مر العصور ومهما حصل من تقدم في االنتشار الواسع لها ومدى التطبيق السليم لها ،اال انه ال
يمكن ان يتم نسيان الجذور االساسية لقيامها الممتدة بعصر االغريق في بلد االثينيين اليونان القدماء .كما ان بداية التحول
الديمقراطي في دول اوروبا لم يكن قائما بالشكل التام لتطبيقه فكان هنالك تفريق بين طبقات مختلفة في االنتخابات ،وأيضا
هنالك تفريق قائم على اساس الجنس على الرغم من ان التطور في تطبيق النظام الديمقراطي كان قد بدأ منذ القرن السابع
عشر في بالد أوروبا ،كما كانت االنتخابات مقتصرة على بعض الطبقات الغنية ،وظل هذا التفريق على مبدأ االنتخابات
العام ولم يتم تعميمه على الجميع اال في اواخر القرن التاسع عشر ،ولكن ال بد من المساهمة في معرفة بداية التطبيق
الفعلي للنظام الديمقراطي وتقييم ذلك االداء منذ بدايته وأخذ ما يلزم منة فقط ،حيث تُعتبر الديمقراطية الكاملة في تطبيقها
هي ظاهرة حديثة على اعتبار انها لم تُطبق بشكل كامل في الماضي ،وذلك على اعتبار ان كل فكرة تأتي جديدة تُعتبر شاذة
على حد التعبير في هذه الدراسة (.) 116
كما يتضح من دراسة لسلي ليبسون فيما يتعلق بالتطور الكبير الذي اخذت الديمقراطية تحظى به في القرنين السابقين
التاسع عشر والعشرين الميالديين خاصة في دول اوروبا فيقول ليبسون "وفي القسم االخير من القرن التاسع عشر
الماضي والعقدين االوليين من القرن العشرين ،بلغت قوة االتجاه نحو الديمقراطية كنظام سياسي مطلوب حد التأثير في
حياة جميع الشعوب في العالم" (. ) 117
ج – الديمقراطية في العصر الحديث:
يرى الباحث في الدراسة الحالية أن النظام الديمقراطي يُعتبر من افضل االنظمة الواجب اتباعها وتطبيقها في ظل
العصر الحالي ،وكما ان الرتباط الديمقراطية في السابق بمختلف االنظمة االقتصادية جميعها من زراعية وصناعية ،بعد
أن بدأت بالظهور بل وطبقت في بعض الدول االوروبية ،وأن كان تطبيقها في البداية مختلف من دولة ألخرى خاصة في
دول اوروبا عند بداية تطبيقها ( ،) 118إال انه وحسب رأي الدراسة الحالية يظل تطبيق النظام الديمقراطي مقبول وأن كانت
في بداية نهوضها قد واجهت بعض المصاعب  ،فكل فكرة تبدأ تكون صغيرة ثم تبدأ تكبر اينما وجدت وعلى مر العصور
واالزمان وعلى مختلف المراحل التاريخية ال ُمتتالية ،وعلى جميع الفئات البشرية الموجودة لتقوية انتشارها الثقافي
والمعرفي وتأثير أبعادها المختلفة.

( ) 115لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 29
( ) 116لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص ص. 04 - 34
( ) 117لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 34
( ) 118عبد القادر رز يق المخادمي ،مرجع سابق ،ص . 9
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كما يظهر ان الديمقراطية أصبحت تصلح الزمان وأماكن مختلفة وذلك تمشيا مع اوضاعهم وعلى اختالف امكانياتهم
وقدرتهم على التقبل خاصة فيما يتعلق بنظام االنتخابات كأساس لتطبيق النظام الديمقراطي واختيار المرشحين وفقا
لمنظومة تتفق عليها الفئات ضمن تطبيق الخيار الديمقراطي عندها ،ومع ان كل طرف يرى الديمقراطية حسب هواة اال ان
تطبيقها يظل افضل من العدم وحتى عندما تكون الديمقراطية فاسدة أو غير ُمطبقة بشكل صحيح فأن عيوبها تكون اقل
خطورة من غيرها وأسهل عالجا من شرور االنظمة السياسية الحاكمة األخرى وخاصة غير الديمقراطية في تطبيقها

(119

).
لقد مرت الديمقراطية في مراحل كثيرة حيث ظهرت وطُمست وعادت من جديد ومرت بفترات تاريخية مختلفة اال
انها وبعد هذه المراحل الواسعة من اشكالها (الوجود واالنعدام لها) ،اخذت تتبلور من جديد في القرنين السابع عشر والثامن
عشر الميالديين ،وبرزت بشكل أكبر في القرن التاسع عشر الميالدي وبخاصة في الدول االوروبية والقرن العشرين
الميالدي التي مثلت االنتصار منة وذلك بشكل محدود بعد الحرب العالمية االولى ( 2920م ـ  2922م) ،والحرب العالمية
الثانية ( 2939م ـ  2901م) (. ) 120
كما ان ميثاق االمم المتحدة والذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية بثالث سنوات عام 2902م ،والذي عمل على تدعيم
فكرة تطور الديمقراطية ( ،) 121باإلضافة الى دعم الديمقراطية ايضا عن طريق حركة االصالح واالصالح المضاد في
القرنين  21الميالدي و  24الميالدي في مختلف دول اوروبا ( .) 122كما كان لوجود الجذور االساسية للديمقراطية وبروز
الليبرالية في القرنين  22 – 24الميالديين وتطورها ودعمها فيما بعد للديمقراطية ،فكان لذلك التأثير الكبير لتحديث مفهوم
الديمقراطية وجعله يتطلب للحرية أكثر من قبل وفي مختلف المجاالت الحياتية واإلنسانية ( .) 123كما كان هنالك أيضا
العديد من االسس التي قامت عليها النظم الديمقراطية الليبرالية والتي قام بإرسائها الفالسفة في القرنين السابع عشر
والثامن عشر الميالديين فيما يتعلق بالديمقراطية والعمل على تطورها والذين أصبحوا يُعرفون فيما بعد بوصفهم من أعظم
الفالسفة الواضعين والمحدثين للنظام الديمقراطي بشكل عام ومن أشهر هؤالء الفالسفة:

() 124

 -2توماس هوبس ـ فيلسوف انجليزي .
 -1جان جاك روسو ـ فيلسوف فرنسي.
 -3جون لوك :تبنى آراء هوبس وهو انجليزي عاش في القرن السابع عشر الميالدي.
 - 0شارل مونتسكيو :فيلسوف سياسي فرنسي عاش في القرن الثامن عشر الميالدي.

() 119
() 120
() 121
() 122
() 123
() 124

لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص ص . 22 - 24
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 9
احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص .211
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 01
سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص ص . 32 - 34
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 10
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وعلى الرغم من معارضي الديمقراطية في السابق من قبل االرستقراطيين واالستئثاريين ونبالء الدول االوروبية
خالل مرحلة القرون الوسطى أي بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر وحلول القرنين السابع عشر والثامن عشر،
ومعارضيها ايضا من قبل التجار في جميع العصور تقريبا وذلك بسبب تهديد قوة الشعب لثرواتهم ومعارضتها من قبلهم
وأكثرية زعماء األديان ايضا وقادة جيوش الماضي والحاضر وحكام القرن العشرين الدكتاتوريين من فاشيين وشيوعيين
ومع كل الصعوبات فقد ظلت الديمقراطية في تطور مستمر حتى الوقت الحاضر ال ُمتمثلة في بدايات القرن الحادي
والعشرين .
أما فيما يتعلق بتطبيق نظام الديمقراطية كمنهج في حياة أي شعب فظهر أن الديمقراطية تعمل على تركيز السلطة بيد
الشعب وضمان حقوق االفراد وحرياتهم وتُعتبر ذات مضمون اقتصادي واجتماعي ،هذا باإلضافة الى المضمون السياسي
لها ،ويظهر بالنسبة لتطبيق النظام الديمقراطي على انه "يجب ان تكون الديمقراطية مغروسة في وعي الفرد وضميره
وتوجد في المجتمع كهيئة االعراف والتقاليد والعادات المتعارف عليها" ،فالديمقراطية ال تقتصر فقط على تحديد بسيط
للسلطات بين الحاكم والشعب وأنما هي عملية ايجاد المشاعر أي بمعنى اكتمال البناء النفسي التحتي الذي يُعتبر هو
االساس الذاتي للديمقراطية ،لذلك فيجب ان تعمل الحكومة بدستور ديمقراطي موضوع لها ،بحيث يتفق هذا مع ما تم
طرحة والذي يعمل عندها على ارساء قواعد الشرعية لحكم الدولة الموجودة ( ،) 125لذلك وبما انها أي الديمقراطية
ودستورها الموضوع والمعمول به بالشكل الصحيح تهدف الى خدمة االنسان في حياته المجتمعية ،لهذا فتحقق حكم الشعب
بالشعب للشعب أي وجود النظام الالزم الذي يعتمد على الشعب ويُشركه اشراكا حرا واعيا فعاال في صنع القرار السياسي
في داخل المجتمع والدولة (. ) 126
إن الديمقراطية قادرة على تحقيق ما جاء به الطرح السابق وذلك عندما تحتوي في مضمونها االساسي على الطرق
المناسبة لها خاصة عند محاولة تطبيقها ،أ ما المفكر الفرنسي الذي جاء في كتابة روح الشرائع فيما يتعلق بفصل السلطات
كأساس رئيسي لوجود النظام الديمقراطي في المجتمع فيقول" :أن كل شخص يمارس السلطة الحاكمة يميل بالفطرة الى
تجاوز حدود سلطته الموجود على رأسها فينبغي لذلك ان يكون وضعية االشياء على نحو يجعل من السلطة حدا للسلطة
الحاكمة".

() 127

كما أن الديمقراطية بالمفهوم الغربي لها وكما ظهر فيما يخص هذا الموضوع ،فإن الديمقراطية الغربية

تعني التنافس والصراع ولكن بطريقة مقبولة بمعنى وجود شكل سلمي منظم مع االخذ بعين االعتبار ان الديمقراطية
بالمفهوم الغربي في وجودها وتطبيقها الفعلي تسمح بالتعددية السياسية والحزبية واالختالف في الرأي في داخل المجتمع
الديمقراطي ،فصحيح ان الغالبية في المجتمع هي التي تحكم الكل ولكن ليس معنى ذلك تجاهل الحقوق لألقلية ( ،) 128وتبتعد
( ) 125محمد مجذوب ،الوحدة والديمقراطية في الوطن العربي ،بيروت :دار منشورات عويدات ،الطبعة األولى2924 ،م ،ص
ص . 12 -14
( ) 126محمد مجذوب ،مرجع سابق ،ص . 09
( ) 127محمد مجذوب ،مرجع سابق ،ص . 11
( ) 128عبد الغفار رشاد القصبي ،الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات ،القاهرة :مكتبة اآلداب ،الطبعة األولى،
 1440م ،ص. 214
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الديمقراطية بالشكل الغربي عن الصراعات فذلك من االسس المهمة والتي تقوم وتدعو الى قيامها ال على الصراع مثلما
الدعوة في المفهوم الماركسي.
كما أن النظام الديمقراطي يتطلب وحدة المجتمع كوحدة واحدة متماسكة ومقتنعة في هذا النظام حتى يصلح تطبيقه
ويأتي بثماره على صورة شاملة ،ويتضح هنا انه في ظل النظام الديمقراطي فال بد من التماسك وال يجوز الفصل بين
جماعة من الناس وجماعة اخرى بحجة االوضاع المادية او التفرقة القائمة على اساس الجنس فقط مثلما كان يتم التفريق
بين الناس هكذا في السابق في دول اوروبا فيما يتعلق بالمشاركة في حق االنتخابات ،وحتى الفيلسوف االغريقي السابق
افالطون المعارض في نهجة للديمقراطية والذي يعتبرها لدى اناس غير اكفاء فقد حذر من هذا االنفصال بين المدن ألنه
اذا تم ذلك االنفصال فسوف تقوم كل مدينة بالعمل على تحقيق مصالح كل منهما الخاصة على حدا ،مع عدم االهتمام
بمصالح االخرى  ،حيث سيؤدي هذا االنفصال الى الصراعات والنزاعات في النهاية بين المدينتين ويغيب االهتمام والعمل
على ما تقتديه المصلحة العامة ألنه يغيب عن بال الجميع حجم المنفعة العامة لكل االفراد.
ان وجود النظام الديمقراطي كما يرى الباحث في الدراسة الحالية وتطبيقه بشكل يُمكن للجميع المساواة في الحكم
وحتى يكون تعارف من قبل الغالبية في المجتمع وعندها تتحقق المنفعة للجميع بعد ان ينتشر الوعي الكافي في معرفة
مصلحة كل فرد على حدا وتطبيق نظام الديمقراطية وفقا للحرية والمساواة والعدالة للجميع ،كما ان مبادئ الديمقراطية
القائمة على اساس الحرية بكافة اشكالها تؤمن الفرصة لمعرفة شرائح كافة افراد المجتمع وطبقاته الالزمة في دراسات
المجتمع من نواحي مختلفة والتي تأتي بالمنفعة له ،وذلك عندما تتوفر حرية الصحافة والحديث ،والتعبير عن الرأي بدون
تردد بل وتشجيع الدولة الديمقراطية على ذلك ،هذا باإلضافة الى اعطاء الديمقراطية حق الترشح لالنتخابات لمن هو اكفأ
لقيادة المجتمع ،بحيث ال تبقى هذه القيادة لتلك الفئة او غيرها ابدية بل ان النظام الديمقراطي يُعطي حرية للجميع عن
طريق وضع تاريخ معين لتغيير القائمين على الحكومة ،فإذا ما تم تطبيق هذا النظام فالرؤية الواضحة تقول انه ال بد من
وجود العدالة والكفاية االنتاجية مع تطبيق المنهج الديمقراطي بشكل سليم وفعال ليضمن لجميع فئات بل وأفراد المجتمع
الحرية بكافة اشكالها للتعبير عن ما يريدون ،وتتضمن الديمقراطية أيضا العدالة االجتماعية للجميع بعكس المجتمعات
الغربية التي اخذت تتبنى الحرية وأهملت العدالة االجتماعية ،وبعكس المجتمعات االشتراكية التي اهملت الحرية وتمسكت
بالعدالة االجتماعية ،وبعكس الواقع العربي المرير الذي اهمل الحرية والعدالة االجتماعية معا ( ،) 129كما يتضح هنا فيما
يتعلق بتطبيق النظام الديمقراطي السليم فإ ن الديمقراطية ال تعني فقط مجرد اتخاذ القرارات الهامة في داخل المجتمع وسن
القوانين من قبل الجماعة الحاكمة بل تعني كذلك الخدمة في الدوائر والمكاتب ككل ( ،) 130كما ان تطبيق منهج النظام
الديمقراطي بشكل واضح في أي مجتمع يجعل قيمة ألفراده بمختلف فئاتهم،

( ) 129اسماعيل صبري عبد هللا ،الديمقراطية والعدالة االجتماعيه في سبيل إغناء التجربة العربيه ،بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربيه ،الطبعة االولى2990 ،م ،ص . 11
( ) 130روبرت .أ .دال ،الديمقراطية ونقادها ،ترجمة نمير عباس مظفر ،عمان :دار الفارابي للنشر والتوزيع ،د .ط2991 ،
م ،ص . 30
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كما يظهر بانة في ظل وجود وتطبيق النظام الديمقراطي ال يشعر الفرد بال ُغربة بينة وبين الحكومة القائمة في توليها
للنظام السياسي الحاكم ،ويرى المواطن ان السياسة هي امر طبيعي وهي من االمور الحياتية االخرى وغير غريبة عنة،
ويرى ايضا أن في السياسة نشاطا اجتماعيا طبيعيا ليس مفصول عن البقية من الشؤون الحياتية ،ويتضح هنا أن حياة الفرد
والمواطن في ظل وجود نظام ديمقراطي صحيح ال ترى الحياة السياسية اال امتداد منسجما مع ذاتها .كما ان القيم
المتماسكة ليست مجزأة ،فالسعادة مرتبطة بالفضيلة والفضيلة بالعدل والعدل بالعدل خاصة في ظل التطبيق الفعلي للنظام
الديمقراطي.

() 131

إن صورة االستقالل السياسي واالقتصادي والعسكري المتوفرة هي ضرورة لتوفر الحياة الكريمة ألفراد المجتمع
وهي الزمة لتجنب االعتماد الكبير على التجارة الخارجية ،كما ان مفهوم الحرية يُعتبر من المفاهيم االساسية التي تقوم
عليها العملية الديمقراطية كنظام سياسي حاكم ،فالحرية ال تشمل فقط المعارضة بل تشمل ايضا جميع المراحل وبمختلف
انواع المعارضة والموافقة ال ُمتبعة في ضمنها كأساس لوجود البناء الديمقراطي ،لذلك فيجب ان ال يوجد قمع او نفي ألي
شيء ضمن مبدأ الحرية ،ولكن يجب اخذ كل شيء بناء على التحليل المنطقي بعد دراسته وفقا ألسس علمية ،فال يجوز
الرفض ال ُمطلق وفقا لمصلحة شخصية في ظل وجود نظام ديمقراطي قيد التطبيق وأن كان في بداياته ،فالعمل يكون على
تنمية هذا التوجه وليس النكوص عنة واالبتعاد على االسس الالزمة لذلك النمو.
كما أن الديمقراطية تعتبر نظام شامل لجميع مناحي الحياة المختلفة وال تقتصر فقط على الناحية السياسة ،فقد ظهر انه
ال يمكن ان تكون الناحية السياسة مفصولة او في معزل عن المجتمع وفيما يتعلق به من ابعاد ومؤثرات اقتصادية
واجتماعية وثقافية وغيرها ،وال بد إال أن تتأثر الناحية السياسة والديمقراطية ايضا بعوامل الزمان والمكان ،وتتأثرا ايضا
كذلك بالعوامل االخرى مثل الدين واللغة والتربية ،فالسياسة ضمن العوامل االجتماعية وليست غريبة عنهم ،وهناك نظرة
شاملة للنظام الديمقراطي عند تطبيقه وذلك بحكم شموليته لمختلف المجاالت ،حيث أنه ال يمكن اقامة الديمقراطية في
النطاق السياسي كنظام شامل او في العالم ما لم يتسق باقي المجتمع مع متطلباتها الالزمة في الحكم (. ) 132
إن القوى االجتماعية كحركة الطلبة الجامعيين وغيرها من الحركات والقوى االجتماعية والسياسية األخرى تتأمل
المصلحة والحماية من تحقيق النظام الديمقراطي ،فهي االساس في تقدم الديمقراطية وال تقدم لها بدون هذه القوى الفاعلة
لها حتى وأن وجدت في البناء المؤسسي في تطبيقها السيء لها ،فمن هنا جاءت ضرورة الدراسات المتعلقة بفئات المجتمع
من مختلف الجوانب والمؤثرات والمتغيرات الموجودة فيه ،خاصة إذا كانت هذه المتغيرات تتأثر زمانيا وفق مراحل
مختلفة وفترات متالحقة ومتتابعة في نضوجها السياسي وغيرة .) 133( ...

( ) 131روبرت .أ .دال ،مرجع سابق ،ص . 31
( ) 132لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 31
( ) 133برهان غليون وآخرون  ،. ....مرجع سابق ،ص . 31
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كما يتضح هنا أن المجتمع هو الذي يعمل على خلق هذه القضايا والتجمعات والمتطلبات التي يتحتم على الناحية السياسة
تنظيمها ومن ثم فإن الناحية السياسة تعمل بدورها على خلق مؤسسات الدولة وإجراءاتها المعمول بها ،فالحكم ذاته هو من
بين الحاجات االجتماعية والسياسية األساسية في أي بلد (. ) 134
صفت فيما يتعلق بتطبيقها وقوتها في مسيرتها عبر التاريخ وتخطيها للكثير من الصعاب
ان قوة الديمقراطية مثلما و ُ
تُعتبر من اقوى األفكار الخاصة باالنظمة الحاكمة ،حيث عبرت تلك المسيرة عن قوة الديمقراطية كنظام قائم ومطبق بشكل
صحيح ،فلقد صمدت الديمقراطية كنظام سياسي واجتماعي واقتصادي وتعليمي موجود رغم كل الثورات والرجعية
وتحملت مخاطر االزمات واالنهيارات االقتصادية بمختلف دول ومجتمعات العالم ،كما وصمدت في أوقات السلم والحرب
فمن عهد الفيلسوف االغريقي القديم افالطون والكاتب ارسطو في القرن الرابع قبل الميالد ،الى دكتاتوريين القرن العشرين
مثل ادلف هتلر وجوزف ستالين ،فقد واجهت الديمقراطية كنظام سياسي خصومها وقهرتهم ،وهي مستمرة في العصر
الحاضر ،بمواجهة مختلف التحديات الجديدة الناجمة عن تطبيقها في البيئتين االسيوية واالفريقية وبمختلف الدول الشاملة
لها وفي المنظمات الدولية على أنها بعبارة مختصرة  ،نظام غني بالمنجزات ،وحافل باألمل المنشود في الماضي
والحاضر والمستقبل أيضا (. ) 135
أما فيما يتعلق بالنظام الديمقراطي وكيفية تطبيقه فيظهر انه عند ارادة تطبيق نظام الديمقراطية خاصة بأي مجتمع فال
بد من االخذ بعين االعتبار الخصوصية لألوضاع المختلفة في البلد ذاته من اوضاع سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية
وغيرها  ،...والسير في تطبيق النظام وفقا وتمشيا مع ما تسمح به هذه الظروف وإال فإنه ال يمكن ان يكون العمل إال على
استنساخ الفشل المحتوم

() 136

.

إ ن تطبيق أي نظام سواء كان ديمقراطي او غيرة ال بد من ان يأخذ بعين االعتبار طبيعة الظروف المختلفة وطبيعة
الوقت الموجود فيه ذلك البلد وبحث مقدرة استطاعته على تحقيق االمكانيات وعلى تحقيق نظام ما ،فال يمكن مقارنة البالد
العربية حاليا ببالد الغرب في السابق او في الوقت الحالي وتفسير عجزها عن تطبيق أي نظام ديمقراطي فيها ،فال يوجد
هنا مجال للمقارنة بين الجانبين ال سيما وأن البالد الغربية في السابق لم تكن لتواجه عالما متقدما مثل عالمنا الحالي الذي
تواجهه الدول العربية اليوم ،وأيضا وجدت الدول الغربية البالد الفقيرة وخاصة البالد العربية كمستعمرات لالستعالء فوقها
ولكن اوضاع البالد العربية اليوم تختلف عن ذي قبل بالنسبة او فيما يتعلق بالدول الغربية وأن كانت في السابق في
ظلمات الجهل وفي سبات عميق ،ولم تكن الدول الغربية تواجه دوال مستغلة لخيراتها مثلما تواجه الدول العربية اليوم
وخاصة استغالل الدول الغربية للبترول العربي والتحكم في أسعاره ،ووجود االحتالل االسرائيلي في قلب االمة العربية
وسيطرته في المنطقة وهزيمة الدول العربية واالسالمية في عدة محاور سياسية واقتصادية وثقافية واعالمية أيضا،
() 134
() 135
() 136

لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 21
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 22
برهان غليون وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص ص . 31 - 32
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وما زال الشعور بالهزيمة قائما من ناحية الثقة بالنفس وشدة ونوعية وتكرار الهزائم المتتالية للدول العربية مع إسرائيل
والغرب في العديد من الحروب منها حرب عام  2902م ،وحرب عام 2911م ،وحرب عام 2914م ،وحرب عام 2943م
( * ) ،وحرب عام  2921م ،وحروب الخليج الثانية عام 2992م ،والثالثة في العام 1443م ،فهذا كله أدى إلى الشعور
المستمر بعدم القدرة على المواجهة آنيا وفي المستقبل ،وذلك بسبب االستعمار الماضي والحالي المبطن المسمى بالعولمة
أو االستعمار الجديد المتمثل بالسيطرة من جانب واحد.
إن معنى كلمة الديمقراطية حسب رؤية الباحث في هذه الدراسة الحالية ال يهم اكثر من المعنى التطبيقي للكلمة
واالطالع على المبادئ االساسية التي تقو م عليها الكلمة ومعرفة الشروط الواجب توافرها عندما يتم الحديث عن كلمة
الديمقراطية ،فهذا هو الجوهر الواجب االهتمام به وتحديد االتجاهات الواجب رعايتها واالهتمام بها لتحقيق القدر الكافي
من المنفعة الفردية والجماعية والمجتمعية ككل ،أي على مستوى المجتمع والسلطة الحاكمة حتى ال يكون هنالك مجاال عند
احد إلهمال الشروط االساسية الواجب توافرها ،فعند محاولة تطبيق هذا النظام الشامل لجميع مناحي الحياة المختلفة على
حد ما تأتي به هذه الكلمة من معاني شاملة ،فالديمقراطية لها قواعد وعناصر شاملة لها ولمعناها في الوجود والتطبيق
الفعلي في أي دولة ومجتمع كان.
 – 4الديمقراطية  ...الفكر والتطبيق:
لقد تبين من خالل ما هو موجود من أنظمة الحكم المستخدمة في داخل دول ومجتمعات العالم في الماضي والحاضر
أنه يوجد العديد من اشكال هذه األنظمة المتنوعة في التطبيق العملي "الفعلي" السائد في داخل هذه البلدان ،باإلضافة الى
ذلك فقد ظهر أن هنالك العديد من المسميات اللفظية التي تُطلق على مفهوم الديمقراطية كنظام سياسي حاكم ومطبق في
هذه البلدان بحسب ما يراه المطبقون لهذا النظام ،وبحسب ما يراه المفكرون أيضا في تحليلهم لهذا النظام الموجود نظريا
وعمليا ،لذلك فال بد هنا من إدراج العديد من هذه المسميات المختلفة للديمقراطية والمتعلقة بالشعوب على اختالف وجودها
ومن أهم هذه التسميات هي:

() 137

-2

الديمقراطية المعتدلة.

-1

الديمقراطية المسيحية.

-3

الديمقراطية اإلسالمية.

-0

الديمقراطية الليبرالية.

-1

الديمقراطية الماركسية.

( * ) ال بد من الذكر هنا والرد معا على كل من يعتبر أن القوات المصرية في هذه الحرب قد إنتصرت على إسرائيل ولكن وحتى
لو كانت القوات المصرية قد حاربت وحققت العديد من التفوق النوعي في هذه الحرب مقارنة بالحرب السابقة لها في العام
2914م إال ان النتيجة النهائية كانت لصالح إسرائيل فقد إستولت إسرائيل كعادتها في كل مرة على العديد والمزيد من االراضي
من الدول العربية ،ولذلك يمكن القول أن اسرائيل بنهاية حرب عام 2943م قد حققت ما تريده ،فهذه العملية تعتبر من صفات
الدولة المنتصرة في الحرب وليست المهزومه وحتى لو تكبدت العديد من الخسائر في المعارك إال أن النظر هنا يظل مقرونا
بالوصول الى النتيجة النهائية للحرب بشكل عام مقارنة بالنصر أو الهزيمة واثبات النتيجة النهائية لصالح احد االطراف فقط.
( ) 137احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص . 223
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-1

الديمقراطية االجتماعية.

-4

الديمقراطية التوافقية.
إن هذه المعاني ان دلت على شيء فإنما تدل على سعة مفهوم الديمقراطية العام وعموميته في االنتساب الى مختلف

المذاهب واالفكار المختلفة التي تأخذ من الديمقراطية معنى لنظامها الموجود فيها بالتوافق مع ما هو سائد فيه من تطبيقات
مختلفة سواء كانت في المجتمعات المنفتحة في أخذها للديمقراطية بالمعنى الليبرالي أو بالمجتمعات التي توصف في بعض
النواحي بالمجتمعات المنغلقة المتمثلة بالمجتمعات اإلسالمية المحافظة فيما تتخذه وتسميه في أنظمة حكمها بالديمقراطية
اإلسالمية أو المعتدلة ،أو المجتمعات الماركسية التي تأخذ الديمقراطية بالمعنى الماركسي لها والتي تأتي بعد أن يسود نظام
"دكتاتورية البروليتارية" في المجتمع االشتراكي الساعي الى المرحلة الشيوعية كمرحلة نهائية له.
إن الديمقراطية مهما اطُلق عليها من تسميات اال أنها في جوهرها تأتي على االقرار بحقوق األفراد أو الفئات
االجتماعية من النواحي المختلفة االجتماعية والسياسية واالقتصادية بعد ان تم في السابق رفضها لحكم (الملك  /اإلله)
الذي كان موجود في عدد من دول اوروبا منذ فترة العصور الوسطى وأن وجد اشكاالت متباينة عند المحاوالت العديدة
لتطبيق النظام الديمقراطي وممارسته ضمن حدود معينه .لقد كان من المراحل المهمة التي مر بها مفهوم الديمقراطية هو
أن تم تبلور الفكر الليبرالي في دول أوروبا في الفترة الواقعة في نهوضها المتطور ألول مرة من نوعة وهي خالل القرنين
السابع عشر والثامن عشر الميالديين وارتباط ذلك المفهوم الجديد بالحرية الفردية ومناداته بذلك ،حيث ظهر بعد ذلك تأثر
للفكر الليبرالي على مفهوم الديمقراطية فظهرت الديمقراطية السياسية كوسيلة للعمل على أنها تصون الحريات الفردية ثم
أخذت بعد ذلك الديمقراطية بالتطور ودعوتها للعديد من اإلجراءات الواقعة ضمن هذا النظام من اجل التطبيق السليم له
كاالنتخابات وفصل السلطات وغيرها . ) 138( ....
وكما تبين بأن الديمقراطية ال يمكن أن تكون ديمقراطية ُمطلقه تماما وأنما تأتي نسبية في تعبيرها عن الشعب بعد أن
يكون هنالك أقلية وأغلبيه ناتجة عن تطبيق النظام الديمقراطي وفقا لقيمه المختلفة المتمثلة باالنتخابات وما تفضي اليه من
نتائج نهائية ،ولكن فحتى مع وجود األقلية الناتجة كطرف ثاني عن إقرار قانون االنتخابات العام للديمقراطية ،فإن
الديمقراطية تقوم أيضا على أساس حرية الرأي فُتعطي تلك األقلية مجاال للتعبير عن آرائها المختلفة بأشكال متعددة سواء
كانت بحرية إقامة االحزاب أو حرية الرأي والصحافة وحرية التعبير وغيرها ،بل أن الديمقراطية تُقر بهذه القيمة أو
المعيار وهي االختالفات بالرأي كحق للجميع في المجتمع (.) 139
إن الديمقراطية تأخذ برأي األغلبية حسب ما جاءت به وتعطي األقلية فرص للمعارضة لرأي األغلبية حتى يمكنها ذلك
من الصعود ثانية فيما بعد ،وذلك بحكم محدودية مدة الرئاسة والحكم بعد نيل رأي األغلبية من قبل الحزب الحاكم ،فيمكن
القول هنا أن الديمقراطية تتعامل بشكل مرن في األنظمة السياسية ضمن ما تقوم عليه من قيم ومعايير مختلفة ومتعددة في
الطرح األساسي لها والذي تقوم عليه في أثناء حكمها.
( ) 138احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص ص . 224 - 221
( ) 139احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص . 222
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لقد أقرت الديمقراطية الغربية بوجود أغلبية وأقلية وبالتعددية الحزبية واعترفت بحق المعارضة السياسية الموجودة في
اي بلد في ظل تطبيق النظام الديمقراطي الحديث .كما أن مختلف الطرق التي تسعى اليها الشعوب وتتأهل من أجلها
لتحقيق الديمقراطية ومع ابتداع األساليب المختلفة والصيغ المتباينة على ذلك المستوى المتعلق باألنظمة الحاكمة
وممارساتها السياسية السلطوية كطريقة للوصول الى صحة التمثيل ،وعدالة ذلك التمثيل الشعبي ،اال أن تلك العدالة ستظل
نسبيه ومنقوصة خاصة مع الزيادة السكانية والتعقيدات المعاصرة والمختلفة االنواع من سياسية واجتماعيه و  ....الخ

() 140

.
كما أ ن استعمال النظام الديمقراطي بشكل سلبي والمعنى هنا بشكل سلبي يعني عدم التأهيل لألنظمة المختلفة قبيل
تطبيق النظام الديمقراطي ،فذلك يؤدي الى التفكك واالنهيار بدال من االندماج والتكامل والوحدة ،وذلك ألن الديمقراطية
تسعى لتبسيط األنظمة السياسية وليس تعقيدها ،فكيف يمكن تطبيق الديمقراطية في حاالت دول معقده في أوضاعها خاصة
األوضاع االقتصادية في ظل الوجود الواسع للدول الكبرى الصناعية منها والمسيطرة عالميا وفقا للنظام العالمي الجديد
المتمثل بالعولمة الجارفة لمختلف التيارات الصناعية منها واإلنتاجية وبخاصة اذا كانت في طور نموها المبدئي؟ ! فإنها
بذلك ال تستطيع أن تقف أو تنافس في منتوجاتها وصناعاتها المنتوجات العالمية بحسب صناعات الدول الكبرى وما فيها
من الشركات الضخمة الواسعة والمتعددة الجنسيات المدعومة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة
العالمية.
من هنا يرى الباحث في هذه الدراسة الحالية أن الديمقراطية في تطبيقها ال يمكن أن تقوم إال على أسس صحيحة في
األصل وإال ستنهار الدولة التي تحاول تطبيقها في نظامها الحاكم إذا لم تكن مؤهلة لتلك األسس بالشكل الصحيح.
فالديمقراطية أتت بحركة تاريخية تطوريه من األصل ضمن عدم إعطائها للحرية بشكل كامل في دول أوروبا الغربية في
البداية إلى إعطاءها الحرية بشكل شبه كامل في وقتنا الحاضر ،لذلك فال يمكن تراجع النظام وفقا للتقدم والتطور الحاصل،
فالنظام الديمقراطي يأتي كتحصيل حاصل ،وفقا للتطور المنشود في ظل األنظمة السياسية والشعبية المتطورة والساعية
الى ذلك التطور ،وال ينطبق ذلك على الدول الفقيرة نظريا واقتصاديا وفكريا وسياسيا ،وال يمكن ايضا تصور دولة فقيره
تسعى الى تطبيق الديمقراطية ،فيجب أن يكون هنالك طرق ممهده لذلك كوجود العدالة والتنمية وحقوق المواطن فيها ،ومن
ثم يتم التفكير بعدها بكيفية وجود النظام السياسي وتطبيقه بالصورة المرغوبة فيها وفقا لما يراه القائمين على ذلك
الموضوع والراغبين بل والساعين للعمل الجاد على تطبيقه بصورته المبدئية والمباشرة حتى يأتي بثماره الخيرة على
مختلف بل وغالبية الفئات والشرائح االجتماعية دون تحكم طبقة على أخرى كأبشع طريقة لالستغالل للديمقراطية التي
تقوم عليها بعض الدول في الوقت الحاضر للحصول على مكاسب آنيه وشخصيه وخاصة في آن واحد معا.
إن التباين في تطبيق النظام الديمقراطي كنظام سياسي ال بد إال أن يأتي بثمار حسنة على الفرد والمجتمع،

() 140

احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص ص . 212 – 211
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وكما يظهر من النماذج لبعض الدول المطبقة للديمقراطية والتي اتت بثمار ناجحة في بعض من تلك الدول وفاشلة في
بعض الدول االخرى ،لذلك فإن هذا التباين في النجاح أو الفشل لتطبيق النظام الديمقراطي كنظام حاكم لبعض الدول هو
بين اهمال التنمية المحلية لبعض البالد والنهوض بالتنمية المحلية في بالد أخرى ،فهذه التنمية المستدامة والشاملة في
تطبيقها تُعتبر من االسس المهمة للتقدم ألي بلد ،والعمل على تطوره ومن أمثلة ذلك إتكال بعض الدول على المساعدات
من الخارج ورؤية حالها اليوم مثل الصومال ،فهل يمكن حاليا تطبيق النظام الديمقراطي فيها؟ وهل سينجح؟ بالطبع ال .....
وما يدعم ذلك ما جاء في العديد من الدراسات وفي بعضها أن الديمقراطية تحتاج الى طبقه وسطى ذات وعي في مجاالت
الحياة المختلفة من سياسية واقتصاديه وثقافيه الى جانب حاجتها الى بنى اجتماعيه متماسكة ما يطلق عليه بمؤسسات
المجتمع المدني المعروفة بكافة أشكالها واتجاهاتها وافكارها .كما أن الشرط االساسي لقيام مجتمع مدني كأساس أولي
للتحول الديمقراطي هو الحرية ،أي العمل على ايجاد الحريات الخاصة والعامة لألفراد والجماعات حتى يتم تحقيق ووجود
الربط الموضوعي بين الديمقراطية وحقوق األنسان .فالمجتمع المدني القائم على الوعي السياسي ،وعلى تعدد قواه ال
يتبلور وينمو مع كبت الحريات العامة والخاصة .كما أن الممارسة العملية لقيم الديمقراطية ومضامينها داخل المجتمع
والدولة هي المعيار األساسي لقياس وجودها والصورة الموجودة فيها الديمقراطية في ذلك المجتمع المدروس .وكما تم في
وصف الديمقراطية على أنها ممارسة طويلة االمد قبل أن تكون "وصفه جاهزة" شرقيه أم غربيه ،فالديمقراطية ال
تستورد ،وأنما تنمو تدريجيا وتزدهر في ظروف مالئمة ومناسبة لها (.) 141
إن التجارب التاريخية للدول المختلفة جاءت لتؤكد أنه ال يمكن أن يتم فرض الديمقراطية بشكل إجباري فال بد من
رؤية الوضع الداخلي الحالي للدولة المراد تطبيق النظام الديمقراطي فيها ،هل هو مناسب لذلك أم ال؟ فقد تعمل
الديمقراطية تراجعا في البعض من الدول التي ال تتالءم ظروفها الداخلية عند تطبيق النظام الديمقراطي الغير مناسب لها
وذلك حسب العوامل الموضوعة فيها سواء كانت الداخلية أو الخارجية وتبعا لقدرات تلك الدول الذاتية ( .) 142كما ال بد من
الذكر هنا أن الديمقراطية ليست دائما هي العالج المناسب لبعض الدول بأوضاعها المختلفة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية فقد تعمل محاولة تطبيقها على زيادة تفاقم الوضع السيء لبعض الدول ،فالعمل بشتى أشكاله للنظام
الديمقراطي ال يتم إال وفق ظروف مناسبه له مثل وجود التفاعل لذلك النظام بين الناس بمختلف شرائحه وطبقاته (.) 143
إن العمل على تطبيق الديمقراطية أو رؤية وجودها في مجتمع ما ال يمكن أن يتم عن طريق عرض الشعارات الرنانة
واالفكار العامة ونشر العديد من المقوالت المذهبية للديمقراطية عن صور تطبيقها من قبل حزب معارض اسالمي كان او
ماركسي او معتدل (وسطي) وإنما يتم ذلك عن طريق الرؤية الحقيقية والقياس المباشر الذي يتم من خالله اعطاء الصورة
الواضحة للمجتمع ان كان ديمقراطي أم غير ديمقراطي،

() 141
() 142
() 143

احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص ص . 202 – 231
احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص .230
احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص .230
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أو اظهار مدى وجود وتطبيق وصالحية الفكر الديمقراطي كنظام قائم فيه ومعرفة الثغرات التي توجد به حتى يمكن أن
يتم تالشي بعض من هذه النواقص بل العمل على اصالحها في أوقات أخرى حتى يتسنى لذلك المجتمع ان ينعم بنظام
سياسي ديمقراطي ُم نظم بشكل اقرب الى التطبيق الصحيح للمجتمع المدني الديمقراطي بشكليه النظري والعملي وعدم
االقتصار على الفكر النظري فقط ،فبدون هذا ال توجد الديمقراطية ال بشكلها المباشر او الوسط او حتى البسيط.
إن المطلوب هنا هو كيف يتم تحويل شعارات الديمقراطية ،ومضامينها الى ممارسات عملية داخل المجتمع والدولة،
لذلك فيجب العمل على مواكبة الرؤية العملية للتطور بحكم تطور الحياة بنواحيها المختلفة وبخاصة النواحي االجتماعية
والسياسية واالقتصادية وغيرها ،...فال يجوز ان يبقى اللوم يُعلق هنا وهناك مثل اللوم على ان الدول العربية هي حديثة
االستقالل والنشأة وان ما يجب ان نعرفة هو كيف يتم توفير ظروفا موضوعية ومناسبة ،ووسائل محليه تُساعد على
الطرح الديمقراطي على أن يصبح حقيقة في الممارسة ( ،) 144وذلك مثلما يظهر على أن الديمقراطية البرجوازية أقامت
المساواة في الحقوق والحريات الفردية دون تحقيق المساواة االجتماعية ،كما ظهر ايضا أن الديمقراطية الغربية اقتصرت
على الميدان السياسي اما مجال العالقات االجتماعية وأداة االقتصاد فظلت قائمة على سيادة ال ُملكية الخاصة والمنافسة
وليس ذلك بالطابع الديمقراطي والذي يرى بذلك التنافس بالصعوبة بعيدا عن الممارسات الديمقراطية المتقدمة من حيث
نمو الوعي الديمقراطي في كثير من األحيان ،لذلك فإن لكل فترة منها تعريف ومجال خاص بها(.)145
 – 1اإلطار الفكري والفلسفي للديمقراطية:
أ -الديمقراطية الليبرالية" :الليبرالية = المذهب الفردي": ) Liberalism) :
لقد ظهر أنه كان نتيجة لتطور المذهب الفردي أو ما يدعيه أصحاب الليبرالية وانتصاره على النظام االقطاعي في
الماضي والحكم االستبدادي ال ُمطلق الذي كان سائدا في العصور الوسطى في دول أوروبا أنه قد مهد الطريق لتحقيق مبدأ
الوجود لحقوق اإلنسان وفي هذا الصدد فإنه يمكن القول بأن تحوالت القرن الثامن عشر في دول أوروبا وأمريكيا قد
أسهمت بقدر كبير في تأسيس نظم سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها تقوم على التسامح الموجود بين الجميع وتضمن
الوجود للحقوق السياسية لألفراد ،وببلوغ أوساط القرن التاسع عشر وخاصة في دول اوروبا لم يعد االنتماء الديني معيارا
للتمتع بالحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمدنية ،إذ حل محله معيار المواطنة ،وقد انعكس ذلك الوجود للتمتع
بتلك الحقوق ال ُمجسدة في االعالنات التي صدرت عقب الثورة التاريخية الكبرى مثل وثيقة الحقوق االنجليزية التي
صدرت في العام 2129م  Bill Rightsوإعالن االستقالل األمريكي الصادر في العام 2441م واالعالن الفرنسي لحقوق
االنسان الصادر سنة 2429م ،وقد أكدت كل هذه الوثائق على قيمة المساواة بين كافة المواطنين وكذلك حقهم في الحرية
والمساواة والعدالة االجتماعية (.) 146
( ) 144احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص ص .231 - 231
( ) 145سمير أمين ،بعض قضايا للمستقبل (تأمالت حول تحديات العالم المعاصر) ،القاهره :مكتبة مدبولي ،الطبعة االولى،
2992م ،ص ص . 03 - 01
( ) 146هويدا عدلي ،التسامح السياسي – المقومات الثقافية للمجتمع المدني في مصر ،القاهرة :مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان ،د .ط 1444 ،م ،ص . 21
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إن الليبراليون قد كانوا وراء تغييرات تستهدف إعطاء المواطنين إحساسا أكبر بأهميتهم في العملية السياسية برمتها
من خالل وجودهم وعملهم في اختيار ما يريدون ،فمن ناحية الليبراليين ال ُجدد كانت استجابتهم لهذا األمر ُمدركة
ومحسوسة فيما يتعلق بهذا الموضوع ،متمثلة في تلك البرامج الموضوعية للفقراء منهم ،باإلضافة الى محاوالت تحقيق
مفهوم عملي لديمقراطية االسهام والمشاركة من قبل جميع الفئات االجتماعية ( ،) 147لذلك فقد ظهر أن هناك أساسان
للمدرسة الليبرالية أو الفكر الليبرالي وهما:
 .2مدرسة القانون الطبيعي :حيث أن فكر القانون الطبيعي يفترض ويقوم على أساس أن الجنس البشري حر ومتساوي
بطبيعته وبما يريده من خالل وجودة ،وهو جدير بالطبيعة بأعلى قدر من االهتمام من الجميع وبخاصة من قبل
الصفوة الحاكمة "والتي اعتبرها العالمة البريطاني هبرش لوترباشت الملهمة بحقوق اإلنسان" في داخل المجتمع
ولمختلف فئاته السكانية.
 .1الفكر النفعي :وهو الذي تمثله أعمال جون ستيوارت ميل والذي يقوم على اساس أن السعي من أجل السعادة والرفاهية
اإلنسانية يوجد عن طريق الحرية بكافة اشكالها والمساواة للجميع والتي تُعتبران من أعلى القيم أو الحيز في الوجود
لإلنسانية جمعاء ،ألن هذا هو ما تُثبت فائدته للمجتمع من خالل مصالحهم ( ،) 148حيث ظهر أن لكل من هذه االسس
تأثيره المهم على حقوق االنسان الموجودة وخاصة الحقوق الحديثة.
إن هذه النظرية ال ُمفسرة للديمقراطية تقوم على اساس الحرية المختلفة االشكال في وجودها ،حيث أن جذورها
القديمة كانت قد ظهرت في عصر اإلغريق القدماء منذ القرن الخامس قبل الميالد ،أما جذورها الحديثة فتعود إلى الثورة
اإلنجليزية الثانية في سنة 2122م ،وذلك بعد أن عملت على إرساء ووجود التسامح الديني والنزعة الدستورية والتوسع في
النشاطات االقتصادية والتجارية ،وبعد ذلك أخذت في التطور في معظم دول أوروبا وأصبحت تحوي ممارسات وتيارات
عديدة ،أما فيما يتعلق بمضمون النظرية الليبرالية في تفسيراتها فهي تقوم على أساس الحرية الفردية ومنها حرية
االستثمار والعمل على إنشاء المشاريع التجارية والصناعية والحرية في االنتقال لألفراد دون أن يكون لذلك تدخل من قبل
الدولة وفقا لمبدأها األساسي "دعه يعمل دعه يمر" . Let He Do , Let He Pass

() 149

لقد كان مجال اهتمام الليبرالية منذ وجودها هو الفرد مثل الدولة والمجتمع ،لذلك كانت معنية باالستقاللية الفردية
واعترافها بالحقوق ال ُمستقلة وال ُمطلقة للفرد بعيدا عن الدولة والمجتمع ،كما عُنيت الليبرالية على االهتمام باألولوية
للمصالح الفردية مثل المصالح االجتماعية على اعتبار أن الطبيعة البشرية تسبق إنشاء المجتمع والدولة ،حيث كان من
أشهر المنظرين لها "بنتام" وفقا لمبدأه القائم على أساس مقولة "أعظم سعادة ألكبر عدد" ،ويعني مذهب المنفعة في الحرية
االقتصادية في البداية ،وأيضا كان من منظريها "آدم سميث" و "دافيد ريكاردو" ،ومن ثم أخذت الليبرالية في التطور في
مجاالت حياتية أخرى سياسية واجتماعية وثقافية باإلضافة إلى بُعدها االقتصادي القائم على اساس حرية الفرد في العمل.
() 147
() 148
() 149

ج  .س  .هيرسون  ،مرجع سابق ،ص . 411
دافيد .ب  .فورسايث  ،مرجع سابق ،ص ص . 142 – 144
قحطان أحمد سليمان الحمداني ،مرجع سابق ،ص ص  233ــــ . 230
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لقد كانت الليبرالية في بدايتها تعمل على إضفاء القداسة على ال ُملكية الفردية واالهتمام بالمنافسة الحرة في العمل القائم
على اساس العرض والطلب ضمن سياسة اقتصاد السوق الحر ،بحيث يعمل كل شخص بطبيعة ما يهم شخصه ،فذلك
يؤدي بالنهاية إلى تحقيق االنسجام االجتماعي بعد العمل على الخدمة لمصالح اآلخرين نتيجة لقيام كل شخص بما يتالءم
وحاجته ،إضافة لذلك فقد دعت الليبرالية وخاصة ما يتعلق منها بالناحية السياسية إلى عدم التدخل من قبل الحكومة في
النشاطات االجتماعية واالقتصادية على اعتبار أن ذلك يُعتبر تحت أسم االعتداء على الحرية ،لذلك فدعت الليبرالية إلى
اقتصار عمل الدولة والحكومة والقائمين عليهما على الحماية الخارجية والداخلية وتحقيق األمن والعمل على تنفيذ العقود
الصناعية والتجارية فقط.

() 150

لقد قامت الليبرالية في أوروبا وتوسعت عالميا بعدها على اساس وجود الحرية الفردية في اقتصاديات العمل ،أما فيما
يتعلق بالحرية السياسية والديمقراطية الفعلية وبمضامين كل منهما فلقد ظهرت بشكل جديد قائمة على المذهب الفردي في
الحرية بعد أن أصبحت دعوة الليبرا لية للحرية الفردية بحاجة إلى الدولة للعمل لها على تدعيم الحرية االقتصادية للبحث
عن األسواق واألماكن وللحصول على المواد الالزمة لهم ،لذلك فأصبحت الدولة من مهمات النظرية الليبرالية الحديثة،
فاهتمت عندها في الوصول إلى السلطة للعمل على القيام بتأمين تلك المتطلبات األساسية لها ولمبادئها القائمة على
() 151

المنفعة.

ولقد راج مبدأ سياسة عدم التدخل في القرن التاسع عشر الميالدي وهو مبدأ اقتصادي يحظر على الدولة

التدخل في الشؤون االقتصادية إال في مجاالت األمن وحماية الحقوق ال ُملكية.

() 152

إذا يمكن وصف الليبرالية في البداية

على أنها ظهرت بشكل مستقل وبعد ذلك أخذت تدعو بصيغة الديمقراطية في داخل المجتمعات والدول المتنوعة االشكال
واألبعاد في وجودهما.

() 153

لقد قامت الليبرالية في البداية على أساس وجود الحرية االقتصادية المبنية على اساس مفهوم "عدم تدخل الدولة
بشكل عام" والتي ركزت على االنسان على اعتبار انه هو صاحب المبادرة واالختيار الحر بعد ان عملت على انتقال
مفهوم الحرية من المجال االقتصادي الذي كانت مقتصرة علية في البداية الى المجال السياسي لتجعل المواطن مشاركا في
هذه العملية السياسية وما يتبعها من اعمال وال يبقى خاضعا لها فقط على اعتبار ان االنسان بالنسبة الى الليبرالية يُشكل
االساس فيها ،فال يتم ذلك حسب الليبرالية اال بمشاركة االنسان بالحكومة لتضمن لة تلك المشاركة االختيار الحر الذي
يعمل على عدم تدخل الدولة في شؤونه .
إن تطبيق المذهب الليبرالي وخاصة في الممارسات السياسية في الدولة ،يُحتم على أنه يجب ان يكون هنالك تطبيقا
لمبدأ الفصل بين السلطات الثالث الى جانب السلطة الرابعة المتمثلة باإلعالم وحق المواطن في االنتخاب القائم على اساس
الحرية،

( ) 150قحطان أحمد سليمان الحمداني ،مرجع سابق ،ص . 230
( ) 151قحطان أحمد سليمان الحمداني ،مرجع سابق ،ص . 231
( ) 152روبرت .أ .دال ،مرجع سابق ،ص . 134
( ) 153سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص . 42
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فال شك في ان المذهب الليبرالي يُعتبر من المقدمات االساسية التي جاءت بعدها بعض التطورات لمفهوم الديمقراطية على
الرغم من معارضة الليبرالية للديمقراطية في البداية اال انها أي الليبرالية كانت تتصف بالديمقراطية ،وذلك في مراحلها
المتحولة بشكل واضح خاصة والدعوة اليها تخص الحياة االقتصادية والسياسية فيما بعد ،فكانت تقوم على أساس عدم
تدخل الدولة في شؤون المواطن حسب مبدأ "دعة يعمل دعة يمر" (.) 154
لقد عملت الليبرالية بعد ذلك ،أي بعد ان حصل تطور للتحول الديمقراطي نتيجة لدعوتها الى الحماية الحقيقية لألفراد
وذلك بتدخل الدولة بشكل ايجابي وفعال حتى تعمل على تأمين الحماية للحقوق وتأمين الحماية ايضا للحريات المختلفة
لألفراد في المجتمعات ،فالليبرالية هي الحرية في اساسها وال تقوم بدون ذلك .كما أن ظهور مفهوم الليبرالية والذي يعني
الحرية بمعناها الواسع لم يكن اتفاق بينة وبين مفهوم الديمقراطية عند بداية ظهوره في القرن التاسع عشر الميالدي ،رغم
ان االهتمام بالحرية كان مشتركا بينهما ( ،) 155على اعتبار أن العالقة بين حقوق االنسان والديمقراطية الليبرالية هي عالقة
تاريخية ومفهومة على السواء ،لذلك فيُرى بأن النظام الديمقراطي الليبرالي هو النظام الوحيد القادر على احترام حقوق
االنسان المدنية والسياسية وحمايتها خاصة اذا كان هذا النظام في مسؤولية النظام الحاكم في المجتمع .كما يتضح أن
الديمقراطية الليبرالية ومحاولة تطبيقها حُدد بذلك من خالل ما تأتي به الديمقراطية الليبرالية وهو ان حرية الفرد ال تأتي اال
عن طريق وضع القيود على السلطة الحاكمة للدولة ،فهذا الطريق وحدة هو الذي يضمن للفرد ومن ثم لألفراد الحياة
الخاصة الحرة والمحمية من تدخل القانون خاصة اذا كان القائم على النظام ظالما في السلطة الحاكمة ،ويُرى أيضا ومن
خالل هذا الطرح أن الديمقراطية الليبرالية هي النظام الذي يصون حقوق االنسان ويحترمها وهي "نظام للحكم وطريقة
للحياة" ،لذا فُيرى انه ال بد من ان يكون هذا النظام ُمتصف بالعديد من المميزات الموجودة فيه (.) 156
ب – الديمقراطية والماركسية (: ) Democracy And Marxism
اما فيما يتعلق بالتنظير الماركسي والديمقراطية ،فالدولة في نظر الماركسية هي جاءت نتيجة لصراع الطبقات ،أما
الدولة الغربية من وجهة نظرها ليست ديمقراطية وأنما هي دكتاتورية تزول بزوال الطبقات ومن ثم يتم العمل على ايجاد
المجتمع الشيوعي القائم على اساس "من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته" ،فالماركسيون يعتبرون أن الديمقراطية هي
التي تعمل لخدمة الطبقة البرجوازية الحاملة ألمور الحكومة ،وأن الطبقة المسحوقة هي التي ستؤمن الديمقراطية الحقيقية
ألغلبية الشعب وستعمل على قمع البرجوازية السابقة عندما يأتي الوقت المناسب لذلك وستزول الديمقراطية في النهاية
"ديمقراطية الليبرالية" ،وذلك بعد ان تكتمل المرحلة الشيوعية وهي"مرحلة الحلم"،

() 154
() 155
() 156

عيسى بيرم ،مرجع سابق ،ص ص . 212 - 214
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 31
برهان غليون وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص ص . 240 - 243

326

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

كما يتبناها الماركسيون وال حاجة عندها لوجود الديمقراطية الليبرالية او ديمقراطية البرجوازية كما يسميها الماركسيون
في طرحهم الفكري لهذا الموضوع.
ان مبادئ الديمقراطية الليبرالية منها الفصل بين السلطات واالنتخابات فهي مرفوضة من وجهة نظر الماركسية ألنها
تعتبرها تعمل على استغالل الطبقة الرأسمالية (البرجوازية) للطبقة العاملة في المجتمع .فدكتاتورية البروليتارية عندما
تتحقق في المجتمع تعمل على تغيير شكل الديمقراطية البرجوازية القائمة على اساس الحرية التي يعتبرها الماركسيون
خدعة وسوف يتم تحويلها الى ديمقراطية من نوع آخر (ديمقراطية اشتراكية) ،فهذه تُعطي الحرية والديمقراطية للغالبية
بعد ان تتحقق في وجودها وعملها وبعد انهيار الطبقة البرجوازية ،وستعمل دكتاتورية البروليتارية من خالل ديمقراطيتها
االشتراكية بشكل دكتاتوري ضد االقلية البرجوازية السابقة التي كانت تستغل باقي المجتمع ،وذلك قبل تحوله الى هذا
الشكل الصحيح كما تدعيه الماركسية بانة مجتمع تتساوى فيه المساواة الحقيقية للجميع (.) 157
كما وتعتبر الماركسية ان غير هذا الطريق ال يُعتبر طريقا صحيحا نحو تحقيق وايجاد الحرية الصحيحة ،وهو الذي
يتحقق بزوال الصراع بين االفراد انفسهم وبينهم وبين الدولة وال يكون هنالك فاصل طبقي بين افراد المجتمع ،عندها
تتحقق الديمقراطية االشتراكية ومن ثم الشيوعية التي ال يوجد فيها صراع طبقي وال خالفات تُذكر ،وتتحقق فيها الحرية
والمساواة امام الجميع عند الوصول الى المرحلة الشيوعية التي أشبه ما تكون بالحلم من وجهة نظر كارل ماركس حسب
وصفه لها ،فالمجتمع المتجانس عندما يتم تحقيقه وهو الذي ال يقوم على اساس ال ُملكية الخاصة لوسائل االنتاج التي تعمل
على استغالل الطبقة العاملة في المرحلة الرأسمالية ومن قبلها ،وعند هذا الحد تتحقق المساواة للجميع كما تعتبرها
الماركسية كنظام سياسي اجتماعي حاكم.
ان الماركسية تقوم على اساس إلغاء ال ُملكية الخاصة لوسائل االنتاج بحيث تكون ال ُملكية عامة لوسائل االنتاج ولكن
وحسب رأي الباحث في هذه الدراسة الحالية فيمكن ان تصبح طبقة برجوازية مرة اخرى ويتكرر ما حدث للطبقة
البرجوازية االولى ،اذا فالماركسية تقوم على اساس الصراع منذ البداية أكثر من الديمقراطية الليبرالية وذلك نظرا لتخليها
عن وجود طبقة وسطى بين الطبقتين البرجوازية وطبقة العمال "الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة" ،كما أن المجتمع
االشتراكي الشيوعي خالي من الديمقراطية الحقيقية القائمة على اساس الحرية ،ألنه كيف سيوجد ديمقراطية قائمة على
اساس الحرية مع وجودها تحت النظام الماركسي؟ فربما ال يؤيد البعض في المجتمع عندها المبدأ الماركسي فأين حريتهم
وهم تحت الحكم االشتراكي الماركسي القائم على اساس غير طبقي؟ لذلك فتعمل الماركسية على ربط الحق والحرية
بالواجب لدى الفرد حسب المبدأ االساسي لها والذي تم ذكره سابقا في هذه الدراسة وهو "من كل حسب طاقته ،ولكل حسب
حاجته" .كما يظهر في المجتمع الماركسي ان من صفاته الفوضى وعدم التنظيم االجتماعي واالقتصادي وحتى السياسي
وذلك بسبب ضعف ال ُملكيات فيه بل وإلغاءها في النهاية لتصبح ال ُملكية العامة لوسائل اإلنتاج هي السائدة كنظام عام،
فكيف سيوجد التنامي بين افراد المجتمع مثال ،وما هو الدافع لذلك العمل ...؟!

( ) 157عيسى بيرم ،مرجع سابق ،ص ص . 210 - 213
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إن الماركسية في نظرتها للديمقراطية تُعتبر منقوصة في هذا الطرح لها فهي تعتبر ان الديمقراطية الليبرالية الغربية
تأتي لخدمة الطبقة البرجوازية القليلة ،إال أنه يتضح بأن هذه البرجوازية لألقلية تكمن سيطرتها في اوضاع الغياب التام
لنظام الحكم الديمقراطي وحتى لو كانت ُمسيطرة بديمقراطية او بدونها فوجود الديمقراطية مهما كان شكلها يعمل على
التخفيف والتقليل حسب مدة سيطرة البرجوازية فال مانع حسب هذه الرؤية من وجود الديمقراطية ( .) 158كما أن الرؤية
الماركسية تأتي معارضة للديمقراطية الليبرالية بالمفهوم الغربي لها وتدعي ان تلك هي وسيلة للطبقة القليلة "الطبقة
البرجوازية الحاكمة" للسيطرة على الفئات االجتماعية االخرى فتعتبر ان هذه القلة الحاكمة اتت في عصور االقطاع
األولى في داخل دول أوروبا ،وذلك بعد ان اقامت ثورة ضد االقطاعية ونجحت بذلك في تكوين نخبة حاكمة وأصبحت هذه
االقلية الحاكمة تستغل الوسيلة المناسبة للحفاظ على حالها وهي وسيلة الديمقراطية كنظام اساسي قائم ومطبق في داخل
المجتمع والدولة ،لذلك فأخذت تدعو للديمقراطية للحفاظ على بقائها وهي الفئة الحاكمة ،وترى النظرة الماركسية انه ال
وجود للديمقراطية الغربية بهذا الشكل كمنهج صحيح ،والمنهج الصحيح هو الديمقراطية االشتراكية ،ديمقراطية الجميع
التي تعتمد عليها وتحققها دكتاتورية البروليتارية ضمن االساس الرئيسي لها وهي الملكية العامة لوسائل االنتاج في
المجتمع وصوال به الى المرحلة الشيوعية وفقا لقاعدتها وهي "من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته" ،ففي النظام
االشتراكي الشيوعي عند قيامه يتم العمل على احتكار الحزب الشيوعي للسلطة الحاكمة ،فأين الحرية إذا! ...؟ (.) 159
إن المهم من رؤية تطبيق النظام الديمقراطي هو مدى وجود الديمقراطية بمعنى مباشر او ال حسب تصنيف جان جاك
روسو لها ،فكلما اقتربت الديمقراطية في شكلها الليبرالي المباشر كلما حدت من سيطرة وتحكم الطبقة البرجوازية الحاكمة
القليلة ،على حد تعبير الرأي الماركسي لذلك ،فالواجب عملة في مواجهة السيطرة البرجوازية هو التمسك بالديمقراطية
الليبرالية ألنه ال يوجد طريقة غير ذلك ،أما عن طريق الثورة فيما جاءت به النظرية الماركسية فإنها تعمل على استمرار
ذلك ،فما هو الذي سيمنع دكتاتورية البروليتارية من ان تأخذ مقاليد الحكومة ضمن طبقة برجوازية قليلة ويتكرر ما كان
موجود في السابق ،ويظهر بذلك ان الديمقراطية بأشكالها المختلفة القائمة على الليبرالية أو االشتراكية  ،ليست هي السبب
في البالد العربية كسبب للتخلف وأن التخلف جاء نتيجة انظمة حكم دكتاتورية فاسدة ومتخلفة في اصلها وأن كانت تدعي
نفسها بديمقراطية او غيرها (. ) 160
لقد ولدت الماركسية في وجودها وحكمها في دول أوروبا الشرقية وبعض من دول آسيا وذلك بعد أن سيطرت الطبقة
الحاكمة الجديدة عندما بدأت طبقة العمال والمثقفين حربها ضدها ،وعندها رأى ماركس وأنجلز أن التحرر السياسي لوحده
ال يحل مسألة التحرر الكامل للشعب ،حيث اعتبر ماركس وأنجلز أن الديمقراطية (الغربية  /البرجوازية  /الرأسمالية) هي
فقط مرحلة انتقالية ألنه ال يمكن تحقيقها،

( ) 158برهان غليون وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص . 242
( ) 159الوقائع الكاملة للندوة اللبنانية  -العربية – العالمية ،حوار ديمقراطي من اجل التغيير ،بيروت :دار الفارابي ،الطبعة
األولى2924 ،م ،ص . 902
( ) 160برهان غليون وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 249
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كما أن نضال الفقراء ضد األغنياء ال يمكن خوضه على أساس مفهوم ذلك الشكل من الديمقراطية المتمثلة بحكم الطبقة
البرجوازية ( ،) 161وعلى اعتبار أن الديمقراطية أصبحت تمثل دكتاتورية البرجوازية (الطبقة القليلة  /الطبقة المسيطرة)،
عندها دعا ماركس وأنجلز إلى ديكتاتورية البروليتارية وهي حكم الطبقة العاملة (الفقيرة) واعتبرا أن ذلك نتيجة حتمية
وضرورية من أجل الصراع ضد الطبقات لتحقيق مجتمع ال طبقي تسوده المساواة والحرية حسب رؤيتهم الماركسية
"القائمة على االشتراكية /الشيوعية" ،واعتبارها (ديكتاتورية البروليتارية) أنها تشكل انتقاال نحو إلغاء الطبقات من أجل
الوصول بالنهاية إلى مجتمع ال طبقي .أما رأي لينين فقد جاء موضحا لرأي ماركس وأنجلز منذ سنة 2292م ،حيث قامت
بعدها ثورة أكتوبر االشتراكية سنة 2924م في روسيا ،فكانت في البداية عسكرية وبعد ذلك أصبحت إيديولوجية حتى
سقوط االشتراكية في االتحاد السوفيتي سنة 2929م (.) 162
إن دكتاتورية البروليتارية كما استعملها كارل ماركس مؤسس الفكر االشتراكي الشيوعي األول وما جاء بعده من
مفكرين من أهمهم لينين ،الذي وسع هذا المفهوم وذلك بوصفه الفترة التي تلي بشكل مباشر بعد الثورة التي تقوم بها طبقة
العمال "البروليتاريا" والتي تستخدم من خاللها (طبقة العمال) في المجتمع لسلطة الدولة للعمل على الغاء الطبقة
البرجوازية (الرأسمالية) وذلك للعمل كمقدمة على خلق نظام اشتراكي شيوعي خالي من الطبقات ( ،) 163حيث أصبح يعني
ذلك (ديكتاتورية البروليتارية) حسب ما تم االشارة اليه هنا أن هذا المصطلح في اللغة الدارجة والمعروفة ،الى جانب
وجود الحكومة الشعبية أو السيادة الشعبية في داخل المجتمع الشيوعي ،الى الحكومة التمثيلية أو حكومة المشاركة المباشرة
من قبل الجميع وحتى الى الحكومة الجمهورية أو الدستورية النيابية ،كما تم التوضيح هنا بالقول" :وكان التطبيق
الكالسيكي يُميز عن غيره من التطبيقات لألفكار األخرى في السابق بين حكومة شخص واحد والمتمثلة "بالملكية"
وحكومة بضعة أفراد والمتمثلة "باالرستقراطية" وحكومة أفراد عديدين والمتمثلة "بالديمقراطية" ( .) 164إذا فهذا يُظهر أن
الديمقراطية ومنذ القدم تُشارك أكثر عدد ممكن من أفراد المجتمع في اتخاذها للحكم من خالل النظام السياسي الموجود،
وهذا يُظهر أيضا مدى تقبلها ألكبر نوعا ما من أي نظام حاكم سابق غيرها من األنظمة المذكورة أعاله.
أما انجلز فيوضح ذلك بقوله :على أن النضال الحقيقي للبروليتارية عند وجودها في أي مجتمع يشكل وسيلة النقل
الوحيدة الممكنة لالشتراكية ال ُمتجسدة في المجتمع والدولة ،وذلك مثلما يعتبر "فرانز فانون" على أن المقدرة الثورية
متواجدة في داخل المجتمع بالدرجة االولى عند الناس من كال الفالحين ،والفقراء ،ومثقفي الدول المتخلفة الفاسدة ،ويُنظر
الى البروليتارية الصناعية كطبقة ذات امتياز خاص بالنسبة للفالحين ال ُمعدمين المتواجدين في داخل المجتمع ،فالثورة
حسب رأيه ستنتصر أوال في بلدان العالم الثالث الفقيرة،
( ) 161ناجي علوش ،مرجع سابق ،ص . 19
( ) 162ناجي علوش ،مرجع سابق ،ص . 44
( ) 163مجموعة من المختصين ،قاموس الفكر السياسي – الجزء االول – من حرف األلف حتى حرف العين ،ترجمة أنطون
حمصي ،دمشق :منشورات وزارة الثقافة ،د .ط 2990 ،م ،ص . 322
( ) 164مجموعة من المختصين ،مرجع سابق ،ص . 321
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أما الدول اإلمبريالية االستعمارية ذات النظام الرأسمالي فسوف تتبع بالضبط مثلما أتبعت البروليتارية في الدول المتخلفة
وسوف تتبع الفالحين الفقراء والمثقفين ،كما ظهر في قوله أنه عندما تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية درجة معينة في
تطورها ونفوذها ،وتدخل في تناقض مع عالقات اإلنتاج القائمة ،أو مع عالقات الملكية الفردية وليست هذه سوى التعبير
الحقيقي لتلك التي كانت الى حد ذلك الحين متحركة ضمنها ،فبعدما كانت هذه العالقات أشكاال لتطور القوى المنتجة في
المجتمع ،لتعمل قيودا لهذه القوى ،وعندئذ ينفتح عهد ثورات اجتماعية جديدة تؤدي الى سيادة النظام الماركسي في النهاية،
حيث تُعتبر هذه االعمال الكبرى من أجل إعادة هيكلة عالقات السلطة والتي ستؤدي في النهاية تحديدا عند تحرك الطبقات
األرضية وتطاحنها قبيل الزلزال الى واحدة من أندر الوقائع في تاريخ اإلنسان وهي حدوث ثورة في طبيعة السلطة نفسها،
وذلك على إعتبار أن تحول السلطة ال يعني مجرد نقلها من مكان آلخر ،بل أيضا تغيير طبيعتها الموجودة ( ،) 165حيث
يُعتبر الفكر الشيوعي أن الثورة الصناعية هي التي أدت الى االنقسامات الطبيعية وشجعت العمل على زيادة حدة العداء بين
طبقات المجتمع (.) 166
أما تفسير ماركس لمراحل التطور التاريخي فتتشكل بماضيه المتمثل "بالبرجوازيون" وحاضره المتمثل
"بالبروليتارين" ومستقبله المتمثل "بالشيوعيون" ،حيث ال طبقات وال صراع طبقي وإنما هي ديمقراطية اإلجماع
السياسي  ، Democratic Political Unanimityحيث تفقد الدولة صفتها السياسية القائمة في الوجود كما قال بذلك
لينين في كتابه "الدولة والثورة سنة 2924م" وتصبح الدولة الحديثة في المجتمع الشيوعي الجديد مجرد إدارة مشتركة من
قبل الجميع لألشياء فيه ومن مختلف النواحي ليصبح فيها اإلنسان الفرد يحيا وفق المعادلة التالية "من كل حسب قدرته
ولكل وفق حاجته" ( .) 167كما أن فكرة ماركس عن الرأسمالية على انها غير صالحة للتطبيق على ذلك النظام – الرأسمالية
– في كل زمان ،وبناء على ذلك وحسب رؤية الباحث هنا فإنه يمكن القول أن فلسفته كانت وليدة ظروف عصره فقط "أي
في منتصف القرن التاسع عشر" ،حيث تقوم الشيوعية على أساس التنشئة الوطنية لصالح دولة الحزب الواحد (.) 168
ج – الديمقراطية في االسالم ( : ) Democracy And Islam
إ ن الديمقراطية قد تعمل على التناقض في المجتمعات أثناء وجودها بينها وبين تطبيق بعض الديانات وبينها وبين
الحرية في الغرب ولكن الديمقراطية اليوم حسب رأي الدراسة الحالية لها ،فأصبحت تُستغل ليس فقط بين المجتمعات وأنما
على مستوى عالمي بصورة مشوهة لها ( ،) 169كما ال بد من الذكر هنا ان الحكم الديمقراطي ال يتم بشكل كامل بين جميع
البشر (،) 170

( ) 165الفن توفلر ،تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة ،ترجمة فتحي حمد بن شتوان ونبيل عثمان ،طرابلس الغرب:
مكتبة طرابلس العلمية العالمية ،الطبعة الثانية 2991 ،م ،ص . 24
( ) 166ادوارم  .بيرنز  ،مرجع سابق ،ص . 34
( ) 167يحيى أحمد الكعكي ،مقدمة في علم السياسة ،بيروت :دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،د .ط 2923 ،م ،ص . 11
( ) 168يحيى أحمد الكعكي ،مرجع سابق ،ص ص . 19 - 14
( ) 169عبد القادر رزيق المخادمي ،مرجع سابق ،ص . 34
( ) 170عبد الغفار رشاد القصبي ،مرجع سابق ،ص . 31
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وأنما ال بد إال أن يتم السعي الى تطبيق ذلك النظام ألن وجوده أفضل من عدم وجوده مهما كان مستوى تطبيقه ،فلقد ظهر
أنه يوجد اختالف في وجهة نظر الديانة االسالمية لمفهوم وتطبيق الوجود للديمقراطية حيث أن مفاهيم الديمقراطية في
االسالم تقوم على ثالثة اسس أولية وهي:

() 171

 – 2الشورى :فيما بين الجميع في داخل المجتمعات االسالمية المشكلة للقيام بأي أمر من قبل ولي األمر من حيث المراكز
األساسية والعلمية والشرعية.
 – 1االجتهاد :فيما يخص بالتفسير في الرأي والرأي اآلخر لما يتعلق بالمفكرين والفئة المتعلمة في الديانة االسالمية.
 – 3االجماع :فيما يتعلق بالرأي الغالب في المجتمع من قبل الجميع في داخل المجتمع االسالمي.
لقد اصبحت الديمقراطية معروفة في قدومها تاريخيا (  ) Historicallyوأيديولوجيا ( ) Ideologicallyوسياسيا
(  ، ( And Politicallyفكان ال بد إال أن يتم ايضاح الرؤية من قبل اآلراء المختلفة عنها ،فلقد كان لوجهات النظر
واآلراء المختلفة صدى كبير على تنوع المعرفة في القدرة وفهم التطبيق السليم للنظام الديمقراطي ،من اآلراء االسالمية
المختلفة عند المنظرين االسالميين المختلف كل منهم عن االخر في تنظيره للقدرة على تطبيق النظام الديمقراطي ،لذلك فال
بد من معرفة تلك الرؤية االسالمية فيما يتعلق بالديمقراطية ،فهناك من يرى أن االسالم ال يمكن أن يحقق حياة ديمقراطية
( ،) 172مثل حديث غلنر عن االسالم والذي يعتبره بأنه ال يحقق تطبيقا سليما للنظام الديمقراطي ألن وجود وتطبيق المنهج
الديمقراطي وفقا لما يأتي بة بعض المنظرين االسالميين على اختالفهم من متشدد كثيرا في الفكر(  ) Staunchووسط (
 ( And Centralومتطرف (  ) And Extremistفي نظرته للمنهج الديمقراطي وتطبيقه خاصة اذا كان يتم ذلك وفقا
لدراسته عن هذا الموضوع ،فهناك من يرى وجود وارتباط واضح بين الديمقراطية بمبدأ الشورى في االسالم وهو ما
جاءت به هذه النظرة فيما تقصده بالبنية هنا حسب تعريفا لها وهي تعني" :المنظومة من العالقات الثابتة في اطار بعض
التحوالت" ( ،) 173وهناك بعض المنظرين من يرى بوجود فرق بين الديمقراطية واالسالم وذلك بعدم المساواة واالرتباط
بينهما ويعزو ذلك االختالف بين االثنين بحسب البُعد الحضاري بينهما فجاء بالقول" :باعتبار ان لإلسالم مشروعة
الحضاري الخاص به وبأمنه ،بينما الديمقراطية جزء من مشروع غربي حضاري ُمغاير عن الدين االسالمي بوجودها
وأشكالها وتطب يقها والمنادين لها" ،وهذا االختالف ال ينفي ان يحمل معنى التضاد او الخصومة بينهما ،حيث يظل مجال
االتفاق قائما في بعض القيم االساسية وال ُمثل العليا ،لكنة ينبغي ان يُفهم في اطار التنوع (  ) Diversityوالتمايز ( And
 ) Differentiationالواضحين عالميا في الوقت الحاضر(. ) 174

( ) 171ووتر بوري ،جون وآخرون  ،....ديمقراطية من دون ديمقراطيين ،إعداد غسان سالمه – سياسات االنفتاح في العالم
العربي /اإلسالمي (بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المعهد اإليطالي – فوندا سيوني ايني انريكوماتيي) ،بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى 2991 ،م ،ص . 11
( ) 172ووتر بوري ،جون واخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 12
( ) 173حيدر إبراهيم علي ،التيارات اإلسالمية وقضية الديمقراطية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى،
2991م ،ص . 204
( ) 174حيدر إبراهيم علي ،مرجع سابق ،ص . 200
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كما يرى البعض اآلخر ان االسالم قاعدة ( )Baseوالديمقراطية وسيلة ( )Meansاذا صح تطبيقها خاصة ما يرتبط
بين الديمقراطية مع االسالم بمبدأ الشورى فهذه عملية توفيقية ) ) Compromisesبين بعض المبادئ وانتقائية (
 ) Selectiveفي آن واحد ،إ ذ يوفق بين االسالم والشورى في الديمقراطية القائمة على اساس الحرية وبين أخذه لمبدأ
الشورى القائم على اساس الحرية في الديمقراطية دون غيرة ،فهذا االنتقاء ربما يخالفه البعض اوال (.) 175
أما البعض اآلخر فهو ضد هذه االفكار ويوضح ذلك بشكل مختلف ،ويعتبر ذلك الرأي الناتج عن عدم وجود االنسجام
بين المفهومين ويشبهها بقطع الغيار التي توضع لجهاز مختلف عنها ( ،) 176وهناك من يرى االختالف في الحكم االسالمي
وفقا الختالف الظروف من حيث الزمان والمكان واألوضاع األخرى المتنوعة في الوجود واألشكال ،وال بد من الذكر هنا
أن هنالك اختالف حول إلزامية الشورى اوال في االسالم ،وذلك على اعتبار أن منبت الديمقراطية هو غربي ،فحسب
وجهة النظر هنا التي ترى في وجود الديمقراطية أنه ال بد إال أن يختار الناس في حكمهم ويسوى امرهم ،وأن يكون لهم
حق محاسبة الحاكم ا ذا اخطأ وحق عزله إذا أنحرف فهذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية في الوجود والتطبيق وال ينفصل
كثيرا عن الرأي اإلسالمي األول المذكور هنا (.) 177
أما الرأي اآلخر فيُجيز استعمال المفاهيم االجنبية اال انه يُركز على المعنى اكثر من الشكل واللفظ ،ولكن يظهر هنا ان
قوة االلفاظ وسيطرتها تُعاني من قوة االمة صاحبة ذلك الشأن ( ،) 178وهناك من يعتبر أن الشورى كمبدأ أساسي أوسع في
نطاقها من الديمقراطية الغربية ،فالخيار متروك لإلنسان في اإلسالم كنظام حياة ُمطبق،

() 179

الديمقراطية صوت أو صيغة مختلفة ،أما الشورى فهي أوسع على اعتبار أنها قول ورأي

حيث يُعتبر هذا الرأي أن

() 180

فحرية الرأي في الغرب

ِّين قَ ْد
مباح ،أما في اإلسالم فهي واجب .أما فيما يتعلق بالحرية في اإلسالم فتظهر من خالل قوله تعالىَ (( :ال إِ ْك َراهَ فِي الد ِ
صا َم لَهَا َو َّ
هللاُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم))(،) 181
اَّلل فَقَ ِد ا ْستَ ْم َس َ
ك ِب ْالعُرْ َو ِة ْال ُو ْثقَى َال ا ْن ِف َ
ت َوي ُْؤ ِم ْن ِب َّ ِ
َي فَ َم ْن يَ ْكفُرْ ِبالطَّا ُغو ِ
تَبَيَّنَ الرُّ ْش ُد ِمنَ ْالغ ِّ
حيث توجب هذه اآلية القيام بالحرية الدينية وبالتالي في نوعيات أخرى ،فهذا أقرار بالتعددية القائمة على الحرية في
االختيار في النظام ذات الطابع الديمقراطي القائم على أساس الحرية والعدالة االجتماعية وسيادة القانون والمساواة التامة
بين الناس على اختالفهم من نواحي متباينة.
أما المساواة فهي تُعتبر تامة في اإلسالم (ولقد كرمنا بني آدم) ( ،) 182والعدل ظهر أيضا في اإلسالم ((يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ
ْط َو َال يَجْ ِر َمنَّ ُك ْم َشنَآنُ قَوْ ٍم َعلَى أَ َّال تَ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا هُ َو أَ ْق َربُ لِلتَّ ْق َوى َواتَّقُوا َّ
هللا َخ ِبي ٌر
َّلل ُشهَدَا َء ِب ْالقِس ِ
آ َمنُوا ُكونُوا قَوَّا ِمينَ ِ َّ ِ
هللاَ إِ َّن َّ َ

() 175
() 176
() 177
() 178
() 179
() 180
() 181
() 182

حيدر إبراهيم علي ،مرجع سابق ،ص . 200
حيدر إبراهيم علي ،مرجع سابق ،ص . 201
احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص ص . 214 – 213
حيدر إبراهيم علي ،مرجع سابق ،ص . 204
عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص ص . 012 – 012
عبد العزيز الدوري وآخرون  ،...مرجع سابق ،ص . 029
القرآن الكريم :سورة البقرة ،أيه . 111
القرآن الكريم :سورة اإلسراء ،أية . 44
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() 183
ض أَقَا ُموا الص ََّالةَ َوآتَ ُوا ال َّز َكاةَ َوأَ َمرُوا
بِ َما تعملون))
 .وتحريم الظلم أيضا في قوله تعالى(( :الَّ ِذينَ إِ ْن َم َّكنَّاهُ ْم ِفي ْاألَرْ ِ
ُ
ور)) ( ،) 184وسيادة القانون أيضا ((إِنَّ َما ال َّس ِبي ُل َعلَى الَّ ِذينَ يَ ْ
اس
ظ ِل ُمونَ النَّ َ
ُوف َونَهَوْ ا ع َِن ْال ُم ْن َك ِر َو ِ َّ ِ
ِب ْال َم ْعر ِ
َّلل عَا ِقبَةُ ْاأل ُم ِ

ض بِ َغي ِْر ْال َح ِّ
ك لَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم)) (. ) 185
ق أُولَئِ َ
َويَ ْب ُغونَ فِي ْاألَرْ ِ
أما بعض اراء المنظرين االسالميين ال ُمتشددين في طرحهم بما يتعلق بهذا الموضوع فهناك من يُعرف الديمقراطية
بأنها جاهلية فكر بشري ومغالطة فكرية بشرية ذات اصول رأسمالية وذلك يعزوه بسبب ان انصار هذه الديمقراطية قاموا
ببناء قواعدها على مبادئ الكفر الرأسمالية المنادية بفصل الدين عن الدولة على حد هذا التعبير وتعمل ايضا على ابعاد
الدين عن السياسة والحياة ( ،) 186فاإلسالم كما جاء به القران والسنة هو الدستور لألمة ،واالحكام فيهما هي معايير يتم
االحتكام اليها ويتم تحكيمها في األفعال الموجودة ،واألحوال ،والعالقات ،والمعامالت ،سواء ما كان منها داخليا بين
االفراد ،أو خارجيا بينهم او بين دولة اسالميه أخرى ،او بين غيرها من الدول في عالقات كل منهما باألخرى (.) 187
كما يرى رأي آخر من المنظرين في شؤون الديمقراطية على ان هنالك توافق بين االسالم مع شروط الديمقراطية،
كما يعتبر رأي آخر ان هنالك قاعدة مشتركة بينهما اي بين الديمقراطية واالسالم ،ويرى انه من االفضل العمل على
اشراك الشعب في ادارة الحكم واالعتراف بالحريات التي هي من خصائص الديمقراطية وروح الدين االسالمي (.) 188
ان رؤية الباحث في هذه الدراسة الحالية أنه ال يمكن أن يتم االنفصال كليا عن آراء البعض منها خاصة من المنظرين
االسالميين ،فال بد من االخذ بالمبادئ الموجودة والعمل على توضيح تلك التصرفات واالعمال في اطار نظري وعملي
على اعتبار انها تستحق الدراسة في مجتمعنا بغض النظر إن كان عربيا أو ال ،فال يجوز االنعزال عن العالم والتمسك
بالمبادئ الخاصة بطرف دون غيرة ،ولكن يجب العمل على مقارنة وتقييم ما هو موجود وأخذ االيجابي منة وترك النواحي
السلبية التي قد تكون ُمحرمة من وجهة نظر التنظير االسالمي في تناوله لها ،وال بد لنا من ان نعمل على االقتضاء بما هو
جائز وصحيح وترك ما هو غير جائز وخاطئ ،مثلما تبين ذلك من اقوال بعض الباحثين والتي أظهرت أنه يمكن تعلم
الكثير عن االحوال الموجودة في العالم ،التي تخلق الديمقراطية الصحيحة ،وذلك بمراقبة بلد واحد خالل مراحل مختلفة
من نموه في الوجود (.) 189
إ ن الواجب علينا ان نأخذ ما هو صحيح بعد ان تتم عملية المقارنة ( ) Comparisonوالتقييم ( And Evaluation
) ،مع ما هو موجود لدينا من مبادئ فربما يتم العمل على تعديل بعض من هذه المبادئ الخارجية والداخلية علينا ،لذلك فال
يجوز فهم الحاضر بمعزل عن الماضي وال يجوز ترك ما لم نطلع علية من هذا الوقت إذا أردنا تطبيقه حسب الظروف
الخاصة بكل بلد مقارنة بالفترة في الماضي والحاضر وتوقع ما سيجري به مستقبال.
() 183
() 184
() 185
() 186
() 187
() 188
() 189

القرآن الكريم :سورة المائدة ،آية . 2
القرآن الكريم :سورة الحج ،آية . 02
القرآن الكريم :سورة الشورى ،آية . 01
غازي عناية ،جاهلية الديمقراطية ،عمان :دار وهران للنشر والتوزيع ،د .ط2999 ،م ،ص . 1
غازي عناية ،مرجع سابق ،ص . 92
عبد القادر رزيق المخادمي ،مرجع سابق ،ص . 10
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 11
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أما فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي كعملية سياسية واجتماعية واقتصادية وحضارية ،وتطبيقه في البالد العربية ومنها
فلسطين على الرغم من احتاللها بشكل شبه كلي كبلد عربي وغيرها من الدول األخرى بغض النظر عن أوضاعها
االقتصادية وغيرها ،فحتى المنظرين االساسيين الغربيين للديمقراطية يرون بانة ال يمكن تطبيق النظام الديمقراطي بشكل
كامل بين البشر ،حيث يتضح ذلك من ما جاء في قول المنظر والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو فيما يتعلق بانة ال
يمكن ان تقوم ديمقراطية بشكل كامل بين البشر ،لذلك فيقول "ان حكما بمثل هذا الكمال ال يناسب البشر" ( ،) 190لذلك فال
بد من النظر الى اهمية الديمقراطية في الماضي والحاضر والرؤية المستقبلية لها وفقا لما هو مبني على السابق وما
يتناسب مع احوالنا الحالية ،فحتى فالسفة الديمقراطية انفسهم والفالسفة الذين سبقوهم من امثال فالسفة القرن الرابع قبل
الميالد ومنهم افالطون وأرسطو استخدموا المعارف السابقة في صياغة افكار كل منهم فيما يتعلق بالمجتمع بغض النظر
إن كانت افكارهم ُمتفقة او غير متفقة مع المنهج الديمقراطي ( ،) 191لذلك فال يجوز عدم النظر الى الماضي بحجة التقدم
والتطور الحاصل فحتى التقدم والتطور مهما بلغ في وجودة فال بد من ان يكون له اساس من السابق فال يأتي الشيء من
العدم ،وأيضا فمن الواجب ضرورة العمل الجماعي وعدم االنفصال عن ما يجري إال أنه اذا نظرنا الى الماضي القريب
من وجهة النظر الموجودة في فترة القرن العشرين ،نستطيع متابعة حلقات سلسلة التطور من القرن السابع عشر الى
عصرنا هذا بشكل متتالي و ُمتعاقب وبشكل حضاري ،كما كان هذا الرأي ايضا موافق لرأي الفالسفة االغريق القدماء وهو
ضرورة عدم االنفصال عن ما يجري في مختلف دول العالم ونظرتهم ضد التمييز بين الفرد والمجتمع القائم على أساس
الحرية ،وذلك على اعتبار ان كل منهم يُكمل االخر ،فلقد اعتقد الفالسفة االغريق القدماء بأنه ال معنى للتمييز واالختالف
بين المجتمع والفرد ،ألن الفرد جزء من المجموع ،ولذلك ال يمكن ان يكون مناقضا للمجتمع في وجودة وعمله داخله

(192

).
إن الديمقراطية كما يعتبرها المعظم من المنظرين على أنها شرط أساسي لقيام عمليات التنمية البشرية المستدامة ،لذلك
فال بد من الضرورة الى الوعي التام بمقومات الديمقراطية كطريقة للحياة وكنظام للحكم في المجتمع ويتفق ذلك مع ما هو
موجود من قبل ،وذلك على اعتبار ان الديمقراطية تأتي تدريجيا وتحتاج لوقت طويل حتى تسود في تطبيقها الفعلي (.) 193
كما ان البحث في موضوع الديمقراطية هو بحث في الشرعية ،وهي شرعية الدولة وشرعية النظم السياسية واالجتماعية،
فالديمقراطية شاملة في تطبيقها لجميع مناحي الحياة المختلفة ،وذلك بعد ان اخذت في التطور في دول اوروبا الغربية في
القرنين التاسع عشر والعشرين الماضيين ( ،) 194وهناك بعض من الدراسات تُفسر معنى الديمقراطية حسب التحليل للنسب
االحصائية في تطبيقها والذي يؤكد نسبية الديمقراطية المرتفعة في المجتمعات المتقدمة حاليا (.) 195
() 190
() 191
() 192
() 193
() 194
() 195

لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص . 11
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص ص . 14 - 29
لسلي ليبسون ،مرجع سابق ،ص ص . 12 - 14
برهان غليون وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص . 224
سعد الدين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص ص . 31 - 31
احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين ،مرجع سابق ،ص .212
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أما تشبيه الديمقراطية بمفهوم الشورى في االسالم من ناحية التطبيق لمن يقومون بذلك ( ،) 196فقد يدعم البعض ما
يقوله في نظرته المعادية للديمقراطية بعدم مشاركة جميع افراد المجتمع باالنتخابات الختيار الرئيس المرشح في داخل
المجتمع ،ولكن الفرصة متاحه للجميع فلما ال يشاركون وما هو البديل هل االنعزال ام محاولة التغيير ضمن االندماج في
الواقع أم الثورة والصراع الطبقي وقيام حروب أهلية في داخل الدول والمجتمعات ....؟ !
إن الحكم َّلل فهذا ليس عليه اعتراض ولكن الحكم بحاجة الى اسلوب من قبل الحاكم المتولي ألمور الرعية بشرط أن
ال يخالف المنهج الرباني ،فالديمقراطية هي أسلوب حكم فقط ،وقد يعتبر البعض أنها خاطئة ولكن ما االسلوب اآلخر ،فهي
أي الديمقراطية يقوم الحاكم ويطبق الشرع االسالمي بها وليس العكس ،فيجب أن نعرف من نحن حتى نتكلم ونقبل أو ال،
ونغير إن استطعنا ذلك وفي حدود مقدرتنا ،مع ضرورة الحرص على عدم مخالفة تعاليم الدين االسالمي وأحكامه الثابتة
والصالحة لكل زمان ومكان أو ال ،ونأخذ االيجابي أم ال ومتى نأخذه  ،...حسب طبيعة الوقت المناسب والقدرات المرئية
والمناسبة أمام الجميع.
إن تحسين مستوى المعيشة له دور في دعم التحول الديمقراطي" ،مثل أخذ عن الغرب غسل الوجه أكثر من مرة في
اليوم فهل هذا ينافي الوضوء في االسالم" ؟ كما أن هناك من يهاجم الديمقراطية حسب تعريفها من قبل أحد المنظرين فقط
فيهاجم هذا التعريف الخاص بالديمقراطية على أنها حكم الشعب للشعب ،وال ينظر الى تعاريف أخرى ،فهو في هذه الحالة
يهاجم أحد المنظرين فقط وال يهاجم المبدأ نفسه وأن كان عنده إحساسا بذلك وفقا لمبدأ الشخصنة للحوار ،مثل مهاجمة
المتطرفين واالرهابيين من قبل الغرب واستغالل تلك النقطة في االسالم لإلظهار بأن الدين االسالمي هو ارهاب وتطرف
وتجنب الصفات السمحة االخرى لإلسالم ،فهم يهاجمون من شوه االسالم وال يهاجمون المبدأ نفسه في الحقيقة ،مع
ضرورة الوعي على عدم الخلط بين المفاهيم نفسها أو المفهوم الشخصي والمفهوم االساسي الثابت ،ألنه في النهاية ال بد
من التوضيح بأنه من الضروري أخذ االيجابي من الديمقراطية وترك ما هو سلبي ،وال بد من العمل أيضا على تغيير ثقافة
اليأس والكراهية الى ثقافة االمل.
كما أن االسالم ينظر الى إعطاء الحقوق وذلك بأن الشخص ال ُمسلم مكلف بأدائها قبل أن يكون مطالبا بها بمعنى
إعطاءه للحق قبل أخذه منه ( ،) 197أما رأي الباحث هنا فهو متوافق مع الرأي في أنه ال تعارض ما بين الديمقراطية
واالسالم ،فالرفض للغرب في تحكمهم في غيرهم وليس للديمقراطية بحد ذاتها كنظام سياسي إذا أحُسن تطبيقه بشكل فعلي
وفعال للجميع وبصورة مفيدة ونافعة وإيجابية لمختلف فئات المجتمعات والدول (.)198

() 196
() 197
() 198

ندوات أكاديمية  -المملكة المغربية ،مرجع سابق ،ص . 92
انتوني غدنز ،مرجع سابق ،ص .020
هويدا عدلي ،مرجع سابق ،ص ص . 222 - 249
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خالصة البحث:
في نهاية هذا البحث القصير المتواضع يأمل الباحث أن يكون قد عمل على توضيح مفهوم الديمقراطية بشكل صحيح
وذلك على إعتبار أن تحديد أكثر من مفهوم ألمر معين يعمل على توضيحه بشكل أكبر ومن مختلف األفكار واالتجاهات
المتنوعة للناس ،وهذا ما قام به الباحث في هذا البحث متمثال ذلك باستعراض الكثير من تعريفات الديمقراطية ،باإلضافة
الى ذلك فقد عمل الباحث في هذا البحث على تحديد المجاالت المتنوعة للديمقراطية وتطبيقاتها المختلفة عبر الزمن وفي
مختلف المجتمعات مرورا بالجذور التاريخية التي مرت بها الديمقراطية وعملت بذلك على تأسيسها وتركيز وجودها
كمنشأ لها في مختلف دول ومجتمعات العالم.
وفي الختام يأمل الباحث أن يكون قد وفق فيما قام بعرضة في صفحات هذا البحث القليلة عما أقدم على كتابته فيها
من حيث المراحل المختلفة التي مرت بها نشأة الديمقراطية وعملت بذلك على تطور وجودها منذ العصور القديمة
والعصور الوسطى الى وجودها في العصر الحديث ،من حيث استعراض آراء المنظرين ذوي األفكار واالتجاهات
المختلفة نحو الفكر والتطبيق للديمقراطية مستعرضا بذلك لإلطار الفكري والفلسفي للديمقراطية كمنهج حياتي مجتمعي
شامل ومظهرا بذلك لمختلف االتجاهات الفكرية من غربية وعربية وشيوعية ،ويأمل الباحث أن يكون هذا البحث بداية
لعمل أبحاث أخرى عن موضوع الديمقراطية خاصة في المجتمع الفلسطيني لدعم هذا الفكر الفلسفي الحديث من حيث
التطبيق الالزم له خاصة في الفترة الحالية.
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األدب المقارن بين العالمية والعولمة
Comparative literature between cosmopolitanism and globalization
إعداد
د .عبدهللا أبوبكر أحمد النيجيري
أستاذ مساعد ،كلية الشريعة والقانون ،الجامعة اإلسالمية العالمية
إسالم آباد باكستان
Email: jalingo12@yahoo.com
Mobile:0092-3333044219

ملخص البحث:
تعددت وكثرت مدلوالت األدب المقارن ،وتنوعت من باحث آلخر فاألدب المقارن هو من العلوم األدبية الحديثة
المبتكرة في العصر الحديث ففي المعنى المعجمي "هو المقارنة بين آداب أو أدباء مجموعة لغوية واحدة أو
مجموعات لغوية مختلفة من خالل دراسة التأثيرات األدبية التي تتعدى الحدود اللّغوية والجنسية والسياسية
كالمدرسة الرومانتيكية في آداب مختلفة( )1بنا ًء على ذلك يهدف هذا البحث في األساس أن يعطي للقارئ تصورا
شامال حول األدب المقارن بين العالمية والعولمة فبين في المبحث األول تعريفات متعلقة بالبحث ،ووضح في
المبحث الثاني ،تطور العالمية في العصر الحديث ،ثم ذكر في المبحث الثالث ،األدب المقارن والعالمية األدبية،
وذكر في المبحث الرابع ،الشروط التي تجعل األدب عالميا وفصل في المبحث الخامس ،تأثير العولمة على
األدب ،ويختم بالمبحث السادس ،أهمية األدب حين يكون عالميا ،وبيان بعض المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع.
الكلمات المفتاحية :األدب ،العالمية ،العولمة ،المقارن.

(  )1زلط ،د .أمحد ،األدب املقارن نشأته وقضاياه واجتاهاته ،احلكاية اخلرافية أمنوذجا ،هبة النيل العربية– اجليزة ،الطبعة
( ،5002ص)84 :
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Comparative literature between cosmopolitanism and globalization

ABSTRACT
Comparative arabic literature is one of the most innovative modern literary disciplines
in the modern era. In the lexical sense, it is the comparison between the literatures or
writers of one language group or different linguistic groups by studying the literary
influences that transcend linguistic, and political limitations such as school. The
Romantic School in different literature. Comparative literature is an academic field
dealing with the study of literature and traditional manifestation through semantic,
domestic, and punitive frontiers. Comparative literature "implements a role alike to
that of the study of international relations, but works with languages and imaginative
civilizations, so as to understand principles 'from the inside’”. While most commonly
experienced with mechanism of different dialects, comparative literature may also be
performed on works of the same language if the works articulate from different
countries or philosophies among which that language is spoken. For that reason, this
research article aims to give the reader a comprehensive view on the comparative
literature between globalization and Globalism. Its explained in the, first section
definitions of related expressions & terminologies which are connected to researh
paper, in the second section clarified the evolution of globalism in the modern era. In
the fourth section expound the conditions that make the arabic literature universal, in
the fifth section discussed about the effect of globalization on arabic literature, and
concludes with the sixth section, the importance and significance of literature when it
is universal. And accordingly to elucidate some of the issues related to this topic. At
the end conclusion drawn from variant views of the scholars,and the main findings
and recommendations have been given.

Keywords: literature, globalization, Globalism, comparative.
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المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصالة السالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لقد كان األدب في الماضي ينحصر بين أصحاب الفن الواحد؛ بينما في هذه األيام أصبح هذا األدب
عالميا ألن هللا  حين خلق اإلنسان خلقه عالمياً ،مما جعله يتنقل بين العالم ،وهذا دعى الباحث إلى دراسة األدب
المقارن ومعرفة موقف العولمة والعالمية وكيف أصبح األدب عالميا ،ويرى الباحث أن يكون عنوان البحث:

أوالً :أهداف البحث.
 الكشف عن أهمية األدب المقارن والعالمية األدبية حصر المسائل المتعلقة بتأثير العولمة على األدب العربي التعرف على الشروط التي تجعل األدب عالميا ً -توضيح العالقة بين العالمية والعولمة ،وبيان أهمية األدب حين يكون عالميا ً.

ثانياً :أهمية البحث.
تتجلى أهمية الدراسة في إمكانية معرفة حقيقة األدب المقارن ،ومدارس األدب المقارن.-وتكمن أهمية الدراسة بإلقاء الضوء على نشأة األدب المقارن عند الغرب.

ثالثا ً :منهج البحث:
اعتمد الباحث المنهج الوصفي والتحليلي ،ثم النقدي.

رابعاً :هيكل البحث.
قسم الباحث البحث إلى ست مباحث وهي كما يلي
المبحث األول :مصطلحات البحث
المبحث الثاني :تطور العالمية في العصر الحديث
المبحث الثالث :األدب المقارن والعالمية األدبية
المبحث الرابع :الشروط التي تجعل األدب عالميا ً
المبحث الخامس :تأثير العولمة على األدب
المبحث السادس :أهمية األدب حين يكون عالميا ً
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المبحث األول:
مصطلحات البحث:
المطلب األول :العولمة
أوالً :العولمة لًةً
العولمة من الظواهر الحديثة التي لم يكن لها أصل ،فالباحث في معاجم اللغة العربية القديمة عن كلمة
العولمة وصيغها يجد أن هذه الصيغة الصرفية لم يجد لها أصل عند العرب؛ ألنها من المسميات المعاصرة
الدخيلة علينا ،ويؤكد هذا الشيخ القرضاوي بقوله" :العولمة مصطلح من المصطلحات التي شاعت بيننا في هذه
السنين  ...وهو تعبير جديد على لغتنا فهو مترجم قطعا كما سنرى" ( )1لكن الشيرازي قال" :العولمة ثالثي مزيد،
يقال :عولمة على وزن قولية ،واللفظ مشتق من العالَم جمع ال مفرد له كالجيش والنفر ،وهو مشتق من العالمة
على ما قيل ،وقيل مشتق من العلم وذلك على تفصيل مذكور في كتب اللغة ،فالعولمة كالرباعي في الشكل فهو
يشبه (دحرجة)المصدر ،لكن (دحرجة)رباعي منقول ،أما العولمة فرباعي مخترع إن صح التعبير"

()2

فمثالً

قولبة ،مشتقة من قَالَب ،فكلمة "ال َعولمة "-بفتح العين -نسبة إلى ال َعالم أي الكون ،وليس إلى ال ِعلم -بكسر العين،-
وال َعولمة لم يعرف العرب لفظها  ،وحاجة العصر قد تفرض استخدامها ،وتعني تحويل الشيء إلى شكل آخر،
بمعنى :جعل الشيء على المستوى العالمي ومما أدى بها أن تكون مستخدمة عند المثقفين في معظم الدول
العربية.

()3

وبين الدجاني اشتقاق العولمة من الفعل عولم بصيغة فوعل ويفيد أن اشتقاق الفعل يريد لوجود فاعل
يفعل ،أي ّ
أن العولمة تحتاج لمن يعممها على العالم.

()4

و يقول الدكتور خليل حسين" :وقد قرر ّمجمع اللغة العربية بالقاهرة إجازة استعمال العولمة بمعنى جعل
الشيء عالمياً؛ والعولمة ترجمة لكلمة  Mondialisationالفرنسية ،بمعنى جعل الشيء على مستوى عالمي،
والكلمة الفرنسية المذكورة إنّما هي ترجمة  Globalizationاإلنجليزية التي ظهرت أوالً في الواليات المتحدة
األمريكية ،بمعنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل ؛ فهي إذا مصطلح يعني جعل العالم عال ًما واحدًا،
موجهًا توجيهًا واحدًا في إطار حضارة واحدة ،ولذلك قد تسمى الكونية أو الكوكبة.

) (1القرضاوي ،د.يوسف ،املسلمون والعوملة( ،ص)2:
) (2الشريازي ،اجملدد الثاين ،فقه العوملة دراسة إسالمية معاصرة  ،الطبعة الثانية 5005م ،الناشر مركز نور حممد بريوت (ص.)31 :
)(3ينظر :اجلابري ،الدكتور حممد عابد ،العرب والعوملة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت 1994م (ص)13:
) (4ينظر :الدجاين ،أمحد صدقي ،مفهوم العوملة وقراءة تارخيية للظاهرة ،جريدة القدس1994/ 5/6،م( .ص)13:
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وبهذا المعنى اللغوي يمكننا القول ّ
أن العولمة إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني :تعميم نمط من
األنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة ،وجعله يشمل الجميع أي العالم كله .وقد جاء في المعجم العالم
الجديد ويبستر ّ WEBSTER
أن العولمة  Globalizationهي :إكسابُ الشيء طاب َع العالمية ،وبخاصة جعل
نطاق الشيء ،أو تطبيقه ،عالمياً".

()1

ومما تقدم يتضح أنه يصعب على الباحثين حصر مصطلح العولمة في تعريف جامع للعولمة لكثرة الرؤى
حولها  ،وكل من عرف العولمة عرفها حسب اتجاهه وموقفه منها  ،كما سيظهر بعد قليل .
ثانياً :العولمة اصطالحا ً.
عرفها د .رضا أمين بقوله " :العولمة هي ظاهرة حديثة نسبيا تشير إلى محاوالت تصغير العالم
ودمجه ،من خالل التقليل من أهمية الحدود الجغرافية والسياسية ،وتتيح إمكانية االتصال والتواصل بين األفراد
والمجتمعات ،نشأت في مجال االقتصاد وتعدته إلى المجاالت السياسية والثقافية واالجتماعية ،وساعد على
انتشارها ثورة تكنولوجية واجتماعية ورغبة سياسية وتمثل في أحد جوانبها – في الوقت الراهن على األقل -
هيمنة للقيم الغربية بصفة عامة ،واألمريكية بصفة خاصة"

()2

وعرف مالكوم العولمة بقوله  " :عملية اجتماعية تتالشى فيها حدود الجغرافيا وتذوب فيها حواجز
ثقافية ،وتزداد فيها فرص االندماج بين الشعوب"

()3

وعرفها أحدهم بقوله " :نظام عالمي يقوم على العقل اإللكتروني والثورة المعلوماتية القائمة على
المعلومات واإلبداع التقني غير المحدود دون اعتبار لألنظمة والحضارات والثقافات والقيم والحدود الجغرافية
والسياسية القائمة في العالم"

()4

وعرفها أ.د .صالح الرقب بقوله" :العولمة هي الحالة التي تتم فيها عملية تغيير األنماط والنظم
االقتصادية والثقافية واالجتماعية ومجموعة القيم والعادات السائدة وإزالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية في
إطار تدويل النظام الرأسمالي الحديث وفق الرؤية األمريكية المهيمنة ،والتي تزعم أنها سيدة الكون وحامية النظام
العالمي الجديد".

()5

( (1مقال أصل العوملة وآثارها د .خليل حسني موقع "ميدل ايست أونالين"
((2أمني ،رضا عبد الواجد ،اإلعالم والعوملة ،الطبعة األوىل ، 5002الناشر دار الفجر للنشر والتوزيع(ص)22:

http://www.middle-east-online.com/?id=32000

((3البشري ،د .عباس أبو شام عبد احملمود ود .حممد األمني ،العنف األسري فيظل العولمة ،الطبعة األوىل5002الناشر جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ( ص)93:

()4بكار ،أ.د .عبد الكرمي ،العولمة طبيعتها ،وسائلها ،تحدياتها ،التعامل معها ،الطبعة الثالثة5013م الناشر دار اإلعالم األردنية
(ص)11:

()5الرقب ،الدكتور صاحل ،بين عـالـميـة اإلسـالم والعـولـمـة ،مت عرضه يف مؤمتر "الرتبية يف فلسطني ومتغريات العصرعام( 5008ص)2:
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ومن خالل التعريفات السابقة يصعب الوصول إلى تعريف دقيق للعولمة ألن البعض ينظر إليها من
جانب اجتماعي ،والبعض من جانب سياسي أو ديني أو اقتصادي وقد ذكر أ.د .أحمد على الحاج محمد سبب عدم
التوصل إلى مفهوم واحد بقوله" :ويصعب التوصل إلى تعريف جامع مانع للعولمة ألسباب عديدة أبرزها:
الحداثة النسبية للعولمة ،مفهوما ً ومغزى ،تباين آراء ومواقف العلماء والمفكرين والباحثين والمهتمين بها،
والتعريفات المهولة للعولمة ،المغرضة تارة والمضللة تارة ثانية التي يقدمها منظرو العولمة الغربيين ،ومن يسير
في ركبهم وا لمحايدة تارة ثالثة ،والمعارضة لها تارة رابعة  ،والتعريفات التي حاولت التوفيق بين التعريفات
القائمة أو وقفت موقفا ً وسطا ً تارة خامسة ،فضال عن األوساط الفكرية والبحثية تعرفها من زاوية تخصصها
وبمدى اطالعها على خباياها النهائية ،ثم إن كال من أوساط المجتمعات التقليدية تفهمها من زوايا النتائج التي
تحدثها في المجتمع والفوائد التي تجنيها منها ،المخاطر التي تهدد وجودها وبجانب هذا وذاك تتنوع سياسات
وأساليب القوى العالمية التي تقف خلفها ،واأليادي التي تنسج خيوطها والمبررات التي تطرحها ،وتتعدد الجهات
التي تستفيد منها ومن ثم تروج لها وتدافع عنها مما جعل مفهوم العولة يشوبه الكثير من الغموض والهالمية في
تحديده".

()1

وخالصة القول إن تعريف الرقب هو أجمع التعريفات للعولمة ألنه حاول حصر أنواع العولمة من
خالل تعريفه.
ثالثاً :الفرق بين العولمة والعالمية.
العالمية :العالمية وتعرف باللغة اإلنجليزية بمصطلح Globalوهي مفهوم يدل على االنتشار الواسع في أكثر
من مكان ،انفتاح على العالم  ،واحتكاك بالثقافات العالمية مع االحتفاظ بخصوصية األمة وفكرها وثقافتها وقيمها
ومبادئها  .هي من خصائص الدين اإلسالمي ،فهو دين يخاطب جميع البشر  ،دين عالمي يصلح في كل زمان
ومكان  ،فهو ال يعرف اإلقليمية أو القومية أو الجنس جاء لجميع الفئات والطبقات  ،فال تحده الحدود  .ولهذا تجد
الخطاب القرآني موجه للناس جميعا وليس لفئة خاصة فكم آية في القرآن تقول " يا أيها الناس" فمن ذلك قوله
سو ُل َّ
هللاِ إِلَ ْي ُك ْم
اس إِنِّي َر ُ
اس إِنَّا َخلَ ْقنا ُك ْم ِمنْ َذ َك ٍر َوأُ ْنثى﴾ ()2وقوله تعالى  ﴿ :قُ ْل يا أَيُّ َها النَّ ُ
تعالى  ﴿ :يا أَيُّ َها النَّ ُ
واح َد ٍة﴾ ()4إلى غير ذلك من اآليات التي
َج ِميعا ً﴾ ()3وقوله تعالى  ﴿ :يا أَيُّ َها النَّ ُ
س ِ
اس اتَّقُوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَقَ ُك ْم ِمنْ نَ ْف ٍ
ورد فيها لفظة الناس وقد تجاوزت المأت ّي آية؛

(37احلاج ،أ.د .أمحد على حممد،العولمة والتربية أفاق مستقبلية  ،الطبعة األوىل5011م ،الناشر وزارة األوقاف القطرية (ص(1:

( )2سورة احلجرات.13 :
(  )3سورة األعراف.124 :
(  )4سورة النساء.1 :
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بل إن األنبياء السابقين عليهم صلوات هللا وسالمه تنسب أقومهم إليهم " قوم نوح" " قوم صالح " وهكذا إلى
محمد ()فإنه لم يرد الخطاب القرآني بنسبة قومه إليه ()وهذا يدل على عالمية رسالته ()فهو عالمي بطبعه،
س ْلنَا َك إِ َّال َر ْح َمةً لِ ْل َعالَ ِمينَ ﴾ ( )1فيذكر الخطاب القرآني الكريم المتغيرات العالمية  ،إلدراك أبعاد التوازنات
﴿ َو َما أَ ْر َ
بين القوتين العظميين في ذلك الزمان  ،وذلك ” أن المسلم يحمل رسالة عالمية  ،ومن يحمل رسالة عالمية عليه
()2

أن يدرك الوقائع واألوضاع العالمية كلها وخاصة طبيعة وعالقات القوى الكبرى المؤثرة في هذه األوضاع
المطلب الثاني :العولمة.

العولمة :فهي انسالخ عن قيم ومبادئ وتقاليد وعادات األمة وإلغاء شخصيتها وكيانها وذوبانها في اآلخر.
فالعولمة تنفذ من خالل رغبات األفراد والجماعات بحيث تقضي على الخصوصيات تدريجيا ً من غير صراع
إيديولوجي .فهي "تقوم على تكريس إيديولوجيا " الفردية المستسلمة" فالعولمة عالم بدون دولة  ،بدون أمة ،
بدون وطن إنه عالم المؤسسات والشبكات العالمية )3(.يقول عمرو عبد الكريم" :العولمة ليست مفهوما ً مجرداً؛ بل
هو يتحول كلية إلى سياسات وإجراءات عملية ملموسة في كل المجاالت السياسية واالقتصادية واإلعالم ؛ بل
وأخطر من ذلك كله هو أن العولمة أضحت عملية تطرح ـ في جوهرها ـ هيكالً للقيم تتفاعل كثير من االتجاهات
واألوضاع على فرضه وتثبيته وقسر مختلف شعوب المعمورة على تبني تلك القيم وهيكلها ونظرتها لإلنسان
والكون والحياة

()4

المطلب الثالث األدب المقارن.
تعريف األدب المقارن.
أدب المقارن األدب المقارن :هو "علم العالقات األدبية الدولية"

)(5

وهو فن منهجي يبحث عن عالقات التشابه والقرابة والتأثير ،كما يسعي للتقريب بين األدب وبين
مجاالت التعبير والمعرفة األخرى ،وكذلك إلى التقريب بين الظواهر والنصوص األدبية بعضها وبعض ،سواء
ال ُمتباعدين منهم وغير ال ُمتباعدين لهذه النصوص في الزمان والمكان

(6).

وقد أوضح كمال أبو ديب أن األدب

()1سورة األنبياء.102 :

(  )2األنصاري ،حممد جابر رؤية قرآنية للمتغيرات الدولية.
(  )3العولمة والهوية الثقافية ،من جملة فكر ونقد ،العدد السادس .بتصرف يسري.
(  )4عمرو ،عبد الكرمي ،العولمة عالم ثالث على أبواب قرن جديد  ،املنار اجلديد العدد الثالث .

)  (5يراجع" :األدب املقارن بني التجربتني األمريكية والعربية".112 – 118 /
) ( 6ي نظر :يف ذلك فهرس كل من كتاب فان تيجم" :األدب املقارن" /ترمجة سامي الدرويب /دار الفكر العريب /القاهرة،
وكتاب م.ف.جويار" :األدب املقارن" /ترمجة د .حممود غالب ،ومراجعة د.عبداحلليم حممود /جلنة البيان العريب /القاهرة/
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المقارن هو" :دراسة األدب خارج حدود بلد معين واحد ،ودراسة العالقات بين األدب من جهة ومجاالت
المعرفة والمعتقدات األخرى مثل الفنون والفلسفة  ...من جهة أخرى ،وباختصار األدب المقارن هو مقارنة أدب
بأدب آخر وبآداب أخرى ومقارنة األدب مع مجاالت أخرى من التعبير اإلنساني"
األدب المقارن التاريخي

)(2

)(1

وهناك من يفضل تسميته

 ،باعتبار أن هذا األدب يدرس مواطن التالقي بين اآلداب في لغاتها المختلفة،

وصالتها الكثيرة المعقدة في حاضرها أو ماضيها ،وما لهذه الصالت التاريخية من تأثير وتأثر ،ومنهم محمد
غنيمي هالل في مؤلفه األدب المقارن ،الذي يفضل تسمية التاريخ المقارن لآلداب وتاريخ األدب المقارن ،إذ
يرى أن هذا األدب جوهر لتاريخ اآلداب) ،(3ومما سبق يتضح أن فانتيجم هو أول من تناول هذا العلم تسمية
وتعريفاً فقال" :إنّه العلم يدرس على نحو خاص آثار اآلداب المختلفة في عالقاتها المتبادلة" ) ، (4ويرى أيضا أن
المقارنة تعني التقريب بين وقائع مختلفة ومتباعدة في مختلف اآلداب ،كما نجده يعبر عنه بإيجار فيقول ":إنه
تاريخ العالقات األدبية الدولية ") (5ونجد من خالل ذلك أن فان تيجم جعل لهذا األدب صفة التاريخية.
كما أوضحت أنا سييتا ريفنياس

)(6

وجهة نظرها في هذا العلم فقالت "هو علم حديث يهتم بالبحث في

المشكالت المتعلقة بالتأثيرات المتبادلة بين اآلداب المختلفة") ،(7وإذا ما أردنا أن نخرج بتعريف بسيط لهذا العلم
نجد أن األدب المقارن هو دراسة نصين أو أدبيين ،أو عنصرين لمعرفة أوجه االتفاق أو االختالف،

 /1926سلسلة األلف كتاب  -العدد  ،88وكتاب د .حممد غنيمي هالل" :األدب املقارن" /دار هنضة مصر /القاهرة/
1922م ،وكتاب كلود بيشوا وأندريه ميشيل روسو" :األدب املقارن" /ترمجة د .رجاء عبداملنعم جرب /مكتبة دار العروبة/
الكويت1940 /م ،وكتاب د .الطاهر أمحد مكي" :األدب املقارن  -أصوله وتطوره ومناهجه" /دار املعارف1802 /هـ -
1942م ،وكتاب د .بديع مجعة" :دراسات يف األدب املقارن" /ط). (3انظر كتابه" :األدب املقارن بني التجربتني األمريكية
والعربية"112 - 118 /
)(1زلط ،أمحد ،األدب المقارن نشأته وقضاياه واتجاهاته ،الحكاية الخرافية أنموذجا ،هبة النيل العربية– اجليزة ،تأليف:

د ط ( ،5002ص)84 :
) (2املرجع نفسه( ،ص)89 :

) (3رامي ،فواز أمحد ،النّقد الحديث واألدب المقارن ،دار احلامد ،األردن.)109( ،

)(4زلط ،أمحد ،األدب املقارن( ،ص)29 :
) (5املرجع نفسه( ،ص)25 :
)(6أنا سييتا ريفنياس باحثة إيطالية أصدرت تعريفها هذا يف سلسلة "مشكالت شرقية" يف كتاهبا األدب املقارن الصادر يف
ميالنو سنة  ،1984وهي تتفق يف تعريفها مع جيار الفرنسي.
)(7زلط ،أمحد ،األدب املقارن( ،ص)20:
347

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

لبيان األصيل منهما والفاضل من المفضول سواء كانت هذه ال ّدراسة في األدب القومي الواحد واللّغة الواحدة أو
كانت في لغتين مختلفتين .على سبيل المثال

)(1

المقارنة بين شوقي وشكسبير في العمل األدبي المسرحي

(كليوباترا) هو من قبيل األدب المقارن .لكن الموازنة بين شوقي وإسكندر فرح في (كليوباترا أيضا) هو من
الموازنات األدبية ،فال منهجان األدب المقارن والموازنة األدبية وإن اتفقا في الصفة الخارجية وهي الموازنة
والمقارنة ،إال أنّهما يختلفان في الوجوه).(2
المطلب الرابع :نشأة األدب المقارن عند الًرب.
عرفت في القرون الوسطى الممتدة بين  ،(3)5319-5931يرجع بعض الباحثين في الدراسات األدبية
المقارنة و تاريخها بوادر نشأة األدب المقارن إلى القرن التاسع الميالدي و هنالك من يرجعها إلى تواريخ سابقة،
و غيرهم إلى تواريخ الحقة ،و لكن المنطق يقتضي منا أن ال نقف كثيرا عند هذه االختالفات "و الواقع أننا لو
أخذنا نبحث عن بداءات كل علم من خالل التلميحات الغامضة القديمة له لوجدنا أن جميع العلوم قديمة جداً ،
ألن أصولها المبدئية موجودة في التجربة اإلنسانية والحاجة اإلنسانية إلى العلم ،ولكن ما نحن بصدده
اآلن هو تتبع النشأة األولى لألدب المقارن بوصفه علما ً حديثا ً "

()4

و يرى الدكتور غنيمي هالل ،أن األدب

المقارن قد نشأ في القارة األوروبية "حيث اكتمل مفهومه ،و تشعبت أنواع البحث فيه ،و صارت له أهمية بين
علوم األدب ال تقل عن أهمية النقد الحديث ،بل أصبحت نتائج بحوثه عماد األدب و النقد معا"

()5

وهناك عدة

عوامل التي أدت إلى نشأة األدب المقارن ،نذكر منها على سبيل المثال:
 -2ظهور مناداة لرؤية عالمية في مجال الثقافة واألدب عند بعض المفكرين األوروبيين أمثال فولتير وروسو و
ديدرو وغوته ،وظهور اعتقاد بأن اآلداب األوروبية هي حصيلة تفاعالت مشتركة عميقة ،وأن اإلبداع األدبي هو
تجربة مشتركة غير مقصورة على أدب دون آخر.

)  (1اجلرىب ،حممد رمضان ،األدب املقارن( :،ص).63 :
) (2املرجع نفسه( ،ص ).68

) (3ينظر :رامي ،فواز ،أمحد احملمودي ،النّقد الحديث واألدب المقارن( ،ص .)111 :ينظر ،األدب املقارن ،كلود
بيشوا  ،أندريه .م روسو ،ترمجة  :د .أمحد عبد العزيز ،الطبعة الثالثة  ،مكتبة األجنلو املصرية  ،القاهرة  ،مجهورية مصر
العربية ( ، 5001 ،ص)32 :

(  -)4املرجع نفسه( ،ص )98 :ينظر :كلود بيشوا ،أندريه .م روسو ،األدب المقارن  ،ترمجة  :د .أمحد عبد العزيز،
الطبعة الثالثة  ،مكتبة األجنلو املصرية  ،القاهرة  ،مجهورية مصر العربية ( ، 5001 ،ص)32 :
(  )5هالل ،حممد غنيمي األدب المقارن ،الطبعة اخلامسة ،دار العودة ودار الثقافة  ،بريوت ،لبنان ( ، 1941،ص)50:
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 -0تطور االتجاه الرومانسي في األدب وطرحه لتصور يقضي بكون األدب هو اتجاه إنساني شامل يعنى
بالتجربة اإلنسانية أينما كانت ،ويتجاوز حدود األمم واللغات.
 -3اتساع األفق األدبي عند الكثير من الباحثين نتيجة الزدياد الصالت الثقافية بين الشعوب األوروبية واطالعهم
ومعرفتهم بأدب بعضهم البعض ،أما عن طريق الترجمات أو عن طريق المعرفة المباشرة للغات األجنبية.
 -4نشأة فروع معرفية جديدة تعتمد على المقارنة مثل :علم الميثولوجية المقارن ،وعلم التشريع المقار ،وعلم
اللغة المقارن.
 -5المطالبة الملحة للعديد من الباحثين األدبيين ،وعلى رأسهم الفرنسي (إدغار كينيه ) Edgar Quienet
بضرورة إيجاد علم أدبي مقارن.

()1

 -6خضوع اآلداب األوروبية وتوحيد في بعض اتجاهاتها لسببين هما:
األ ّول ديني :يتمثل في سيطرة رجال الدين والكنيسة على األدب مما حمل روحهم ومبادئهم ،وكانت
الالتينية اللغة الوحيدة للعلم واألدب.
الثاني :الفروسية  ،التي لعبت دورا في التوحيد بين اآلداب األوروبية .وأمام هذين االتجاهين عرف
األدب األوربي طابع العالمية ،مما أمكن ظهور تلك ال ّدراسات المقارنة التي تبحث عن المؤثرات العامة التي
تمكن من توحيد اتجاهاته).(2
وكان القرن الثامن عشر حافال بالتغيرات واألحداث التي مهدت الطريق لل ّدراسة المقارنة لألدب وقعدت
لظهور علم له كيانه واستقالليته عن العلوم األخرى ،فشهد مجهودات العالم الفرنسي فولتير ( ،)5771حيث أن
معرفته العميقة باإلنجليزية ،مكنته من اكتشاف عبقرية الكتاب اإلنجليزي شكسبير وتقديمه إلى القارئ الفرنسي
واألوربي والعالمي بعد ذلك .فكان اكتشاف الفرنسيين لإلنجليزي شكسبير ،وبعده معرفتهم بمذهب جوته األلماني
( )5191الذي دافع عن فكرة القائلة إن أدب الشمال األوربي خالي من األصالة التي يتمتع بها أدب الجنوب

)(3

ثم جاء الفيلسوف بوس في نصف القرن الثامن عشر عندما قدم نظرية نسبية

)(4

الجمال في األدب

)(5

التي تقوم

على أنه ال يوجد نموذج موحد للجمال ،وإنّما توجد أشكال متعددة ،ترتبط بمناخات وشعوب وأزمنة متعددة .وإذا
كان القرن الثامن عشر مهد الطريق فلسفيا ً وأدبيا ً لل ّدراسات المقارنة فإن القرن التاسع عشر،

( ) 1املرجع نفسه( ،ص)95 – 91 :

)(2هالل ،حممد غنيمي ،األدب المقارن( ،ص)52 :

) (3درويش ،أمحد ،نظرية األدب المقارن وتجلياتها في األدب العربي( ،ص)50 :

) (4املرجع نفسه( ،ص)50 :
) (5نسبية اجلمال يف األدب :كل أدب بإمكانه أن يقدم على طريقته منوذجا أصليا للجمال ال حياكي أدبيا بعينه وإمنا
يطلعنا على وجود تصورات أكثر وضوحا وتنبعا لذلك اجلمال.
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هو القرن الذي ولدت فيه فكرة األدب المقارن وكان العامل األساسي وراء ذلك الـثورة الفرنسية 5713

)(1

ضد

لويس  51التي كان فيها انقالب سياسي واجتماعي وعقائدي على حكمه ،مما أدى إلى تغيير في مفهوم األدب
إنتاجا ً ودراسة ،حيث كثرت األسفار ،وتعددت التراجم لألثر األدبي الواحد بمختلف اللّغات ،وعكف العلماء
والكتاب على دراسة مختلف الظواهر االجتماعية واألدبية مما أدى إلى بروز اتجاهين هما:
االتجاه األول "الحركة الرومانتيكية") :(2فقد يسرت لإلنسان الحصول على حقوقه ،ومهدت للثورات
وعاصرتها .كما أنّها مهدت لجميع المذاهب األدبية الحديثة وساعدت اآلداب على االتصال فيما بينها ،فمهدت
لظهور ال ّدراسات المقارنة).(3
االتجاه الثاني النهضة العلمية :كما هو معروف ّ
أن العالم األوربي شهد في هذا العصر نهضة صناعية
عظمى دفعت بها إلى التّقدم واالزدهار في كافة ميادين الحياة ،إذ كان البد لألدب من النهوض والتطور).(4
وقد وجدت ظاهرة علمية أخرى في القرن التاسع كان لها تأثير مباشر في االهتمام بال ّدراسة المقارنة
لألدب فنشأ عنها علم الحياة المقارن وعلم اللغة المقارن) .(5ونذكر أيضا المدام دي ستايل التي أسهمت هي
األخرى في اتصال األدب .وكان كتابها "ألمانيا") (6الصادر بالفرنسية حملة في تواصل األمم واآلداب ،ونادت
بأهمية التبادل الثقافي بين الشعوب

)(7

فقالت" :إن األمم ينبغي أن تستهدي كل واحد منها باألخرى ،ومن الخطأ

الفاحش أن تبتعد أمة عن مصدر ضوء يمكن أن تستعيره") ،(8إضافة إلى ذلك أشارت إلى النّقاد الفرنسيين الثالث
الذين هم أيضا مهدوا إلى خلق األدب المقارن وهم:
األول هيولين تين ( (9))2983الذي ربط دراسة األدب بالعودة إلى ثالث عناصر هي:
(أ) البيئة :الخصائص المتباينة التي تعيش فيها الشعوب.

)(1درويش أمحد ،نظرية األدب المقارن وتجلياتها في األدب العربي( ،ص)51 :

) (2الرومانتيكية :هي حركة أدبية حديثة ،قعدت للدراسة املقارنة ،أول ما ظهر يف إجنلرتا مث أملانيا مث فرنسا مث إسبانيا فإيطاليا
اهتمت بالعاطفة واألحاسيس على حساب العقل كانت مناهضة للكالسيكية.
)(3رامي فواز أمحد ،النّقد الحديث واألدب المقارن(،ص)113 :
)(4املرجع السابق (ص)116 :

) (5هالل ،حممد غنيمي ،األدب المقارن( ،ص.)29 :
) (6كتاب كتب بالفرنسية أصدرته  ،1410مث صادرته حكومة نابليون ،حيث اعتربته مثري التحريض كان دعوة صرحية إىل
جتاوز النزعة القومية إىل النزعة العاملية واالستفادة من اآلداب األخرى.
)(7درويش ،أمحد ،نظرية األدب المقارن( ،ص)55 :
) (8املرجع نفسه(،ص)53:
) (9املرجع نفسه( ،ص)53 :
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(ب) الجنس :المكونات والمقومات التي يرثها الفرد من بيئته..
(ج) الزمن أو العصر :اإلطار الزماني الذي يتم فيه إنتاج النص األدبي.
الثاني سانت بيف :الذي اشترط أن يربط األثر األدبي بصاحبه.
الثالث برويتر ،الذي دعا إلى تتبع المراحل واألسس التي من خاللها يكتمل النّص األدبي إلى الشكل
النهائي) (1بحيث طبق في ذلك نظرية داروين.
المطلب الخامس :أسباب نشأة األدب المقارن.
أما األسباب التي أدت لظهور األدب المقارن في فرنسا قبل غيرها من الدول األوروبية األخرى فيرجع ـ
حسب أغلب الدارسين ـ لعدة عوامل كانت مواتية في تلك الفترة في فرنسا؛ منها الثقافية ،و االجتماعية ،و
السياسية  ،و التي من أهمها:
أوال :أن المناخ الثقافي الفرنسي كان مستعداً منذ العصر الكالسيكي لممارسة البحث األدبي المعمق في
تلك الفترة السيما بعد أن تعاقب على فرنسا حكام اهتموا بالعلم والثقافة وعملوا على جعل فرنسا مركز إشعاع
ثقافي في أوروبا.
ثانيا :تنبه الفرنسيين قبل غيرهم من األوروبيين إلى قيمة التراث المشترك بينهم وبين المناطق األوروبية
أألخرى ،مما كان سببا في نشأة أساس فكرة األدب المقارن.
ثالثا :الرغبة الشديدة للفرنسيين في استرجاع مكانة فرنسا الثقافية الماضية ،من خالل بسط السيطرة الثقافية على
()2

المستعمرات الفرنسية في البلدان اإلفريقية.

المطلب السادس :أهمية األدب المقارن وغاياته العلمية.
يعد األدب المقارن ذلك العلم الذي يميز الشخصية القومية لألمة ،ويوضح مالمحها توضيحا كامال،
وذلك بالتمييز بين نتاجها وتراثها األصيل ،وبين ما استعارته من التيارات األدبية ،واألجناس والمذاهب المختلفة.
ونستطيع هنا أن نقف على جملة من األهداف والغايات التي يحددها األدب المقارن).(3
أولها :أنه هو العلم الذي يرسم اآلداب في عالقاتها مع بعضها البعض ،كما أنه يعتبر عامال هاما في
دراسة المجتمعات وتفهمها ،ودفعها إلى التعاون

)(4

ثانيها أنه يعين األمة على تحديد تاريخها األدبي معرفة قاطعة ،ويوضح مدى صفاء أو اختالط اآلداب
بغيرها أي يقف على التاريخ العام والخاص للمجتمع ،من خالل تتبع المسار التاريخي للنّصوص األدبي

)(1

)(1رامي فواز أمحد ،النّقد الحديث واألدب المقارن( ،ص)112 :
( ) 2املرجع نفسه( ،ص).93 :

)(3اجلريب ،حممد رمضان ،األدب المقارن( ،ص)62 :

)(4العشماوي ،حممد زكي ،دراسات في النّقد المسرحي واألدب المقارن( ،ص)52 :
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ثالثها أهدافه وغايات فهي أنه يقوم على دراسات التيارات الفكرية واألدبية ،ومذاهب الكتاب والمفكرين  ...كما
)(2
والصالة المتواجدة بين اآلداب أي
أنّه يدرس األجناس األدبية من مسرح وشعر وقصص  ...ويكشف الروابط
ِ

يتتبع تأثر وتأثير اآلداب في بعضها.
رابعها وأخيرا أنه يبين أثر البيئات واألمكنة في اختالف وتباين اآلداب واألجناس األدبية) (3لجميع األمم.
المطلب السابع :مجاالت األدب المقارن .وفيما يأتي أهم مجاالت األدب المقارن
وصل متينة بين مختلف الحضارات والثقافات ،حيث يعمل على إيجاد
-2الحوار :يمثِّل األدب المقارن صلة
ٍ
أماكن التأثر والتأثير بين آداب كل مجتمع وكل بلد ،كما يقوم بتحديد نقاط التوافق ونقاط االختالف بين الثقافات
بآدابها المختلفة.
-0التركيز على بعد األدب اإلنسانيَّ :
ألن األدب المقارن يعمل على إظهار نقاط التقارب والتآلف بين أقصى
غايات آداب القوميات المختلفة ،فقد تكون اآلداب التي تخصُّ عدة مجتمعات ً
مثال متباينة ومختلفة من حيث الشكل
واللغة ووسيلة التعبير ،ولكنها جميعها تتفق في الغايات.
-3الترجمة :حيث يعتقد كثير من الباحثين َّ
أن ازدهار الترجمة مرتبط بازدهار األدب المقارن وانتشاره ،ألن
دراسات الترجمات نابعة من الدراسات األدبية واللغوية والتاريخية والنفسية واالجتماعية واألنثروبولوجية
وغيرها ،لذلك يعتب ُر األدبُ المقارن الترجمة فرعًا من فروعه ،فاألدب المقارن يبدأ بترجمة األدب المختلف ثم
يقوم بمتابعة الدراسة عنه.
-4تكافؤ الثقافات :يتحقق تكافؤ الثقافات في األدب المقارن من خالل ردم الفجوات بين الثقافات المتباينة،
والتخلص من بعض التشويه الذي تعرضت له بعض الثقافات سابقًاَّ ،
ألن التاريخ قام بخلق بون شاسع بين
الثقافات والشعوب فجعل منها المسيطرة والمهيمنة ومنها المقلدة والمهمشة.
تاسعاً :مدارس األدب المقارن:
-2المدرسة الفرنسية.
وقد ارتبطت بالمنظور التاريخي لألدب ،إذ يرى دارسو األدب األعمال األدبية في صورة
أعمال منتظمة في نسق تاريخي ،ويطبقون مقوالت التأريخ وفلسفته ومناهجه في دراساتهم األدبية .وتبدأ هذه
المقوالت بمقولة (النسبية الزمانية والمكانية) أي أن لكل زمان ومكان تقاليد وأذواق ومعايير وأعراف ونظم
سياسية واقتصادية واجتماعية تحكم هذا المكان والزمان ،ثم إن هذه التقاليد واألذواق والمعايير تتغير بمرور
الزمان واختالف األمكنة ،وعليه؛ فالبد من الرجوع بالعمل األدبي حين دراسته إلى فضائه الزماني والمكاني،

)(1اجلريب ،حممد رمضان ،األدب المقارن( ،ص)23 :

)(2العشماوي ،حممد زكي ،دراسات في النّقد المسرحي واألدب المقارن( ،ص)54 :
)(3اجلريب ،حممد رمضان ،األدب المقارن( ،ص)23 :
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وأن ال نفسره أو نحكم عليه بأعين عصرنا الحاضر ،وإنما بأعين معاصريه) .(1يعتبر المدرسة الفرنسية التقليدية
هي أول اتجاه ظهر في األدب المقارن ،و كان ذلك في أوائل القرن التاسع عشر واستمرت سيطرتها كاتجاه وحيد
في األدب المقارن إلى غاية أواسط القرن العشرين ،أي قرابة القرن من الزمان تقريبا()2حيث ظهرت اتجاهات
أخرى نازعتها هذا التفرد.
وللعلم فقد قامت هذه المدرسة على المنهج التاريخي ،ولذلك تسمى بالمدرسة التاريخية ،ويعرف فرانسوا غويار
()3

أحد أهم أعالمها األدب المقارن على أنه " :تاريخ العــالقات األدبية الدولية"

أو هو ":العلم الذي يؤرخ

للعالقات الخارجية بين اآلداب"( .)4وتقوم دراستها على استقصاء ظواهر عملية التأثير والتأثر بين اآلداب القومية
المختلفة و رصد.
-0المدرسة األمريكية.
لم تلتفت الواليات المتحدة األمريكية إلى األدب المقارن إال في الثلث األخير من القرن التاسع عشر( ،)5ويمكن
القول أن إرهاصات ظهور االتجاه األمريكي في األدب المقارن ،أو ما يسمى بالمدرسة األمريكية يعود لسنة
5311م  ،حين ألقى الناقد األمريكي ( رينيه ويلك ) محاضرته التاريخية بعنوان  (:أزمة األدب المقارن ) في
المؤتمر الثاني للرابطة الدولية لألدب المقارن الذي انعقد في "جامعة تشابل هيــل" األمريكية ،و التي و ّجـه من
خاللها نقداً ال مثيل له في حدته للمدرسة الفرنسية التقليدية في األدب المقارن  ،محاوالً من خالله نسف كل أسسها
و مرتكزاتها( ،)6ولعل من أبرز من تزعمها رينيه ويليك الذي يرى ضرورة أن يدرس األدب المقارن كله من
منظور عالمي ،ومن خالل الوعي بوحدة التجارب األدبية والعمليات الخالقة ،أي أنه يرى أن األدب المقارن هو
الدراسة األدبية المستقلة عن الحدود اللغوية العنصرية والسياسية ،وهو يعيب على المدرسة الفرنسية أنها تحصر
األدب المقارن في المنهج التاريخي ،بينم ا تتسع الرؤية األمريكية لتربط بين المنهج التاريخي والمنهج النقدي،
باعتبارهما عاملين ضروريين في الدراسة المقارنة.

)-(1ينظر :درويش ،أمحد ،نظرية األدب المقارن ،و تجلياتها في الوطن العربي  ،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة  ،مجهورية
مصر العربية ( ،5005 ،ص)52:
(  – )2ينظر :درويش ،أمحد ،نظرية األدب املقارن ،أمحد درويش ،و جتلياهتا يف الوطن العريب  ،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة
 ،مجهورية مصر العربية  ،5005 ،ص.52
(  )3ماريوس فرانسوا غويار ،األدب المقارن  ،ترجمة  :هنري زغيب ،الطبعة الثانية  ،منشورات عويدات  ،بريوت ،لبنان ( ،1944ص:
)12
(  )4حممد غنيمي هالل ،األدب المقارن ،الطبعة  ،13دار العودة ،بريوت ،لبنان( ،1942 ،ص)52 :
(  - )5راجع ،عبده عبود ،األدب المقارن مشكالت و آفاق ،منشورات احتاد الكتاب العرب  ،دمشق  ،سورية( ،1999 ،ص)35-31 :
(  )6راجع ،املرجع نفسه( ،ص).33 :
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-3المدرسة الروسية أو السالفية.
يعتبر االتجاه الروسي أو السالفي أو ما يسمى بالمدرسة الروسية أو السالفية ،و التي ظهرت في روسيا و بلدان
أوروبا الشرقية االشتراكية ،إحدى المدارس المهمة في األدب المقارن ،وهي مدرسة مبنية على أساس
إيديولوجي .وهي تملك نظرة شمولية للكون وللمجتمع وللثقافة واألدب وتؤمن " بأن هناك عالقة جدلية بين
القاعدة المادية أو البناء التحتي للمجتمع ،وبين البناء الفوقي الذي تش ّكل الثقافة واألدب أهم مكوناته.

()1

المبحث الثاني:

تطور العالمية في العصر الحديث
العصر الحديث يصف الفترة الزمنية التاريخية بعد القرون الوسطى .يمكن تقسيم التاريخ الحديث إلى بدايات
العصر الحديث وأواخر العصر الحديث بعد الثورة الفرنسية والثورة الصناعية .التاريخ المعاصر يصف فترة
األحداث التاريخية التي لها صلة مباشرة بالوقت الحاضر .بدأ العصر الحديث تقريبا في القرن السادس عشر
الميالدي ،وساهمت أحداث كثيرة وكبيرة في تغيير أوروبا خالل الفترة الزمنية الممتدة من مطلع القرن الخامس
عشر الميالدي إلى القرن السادس عشر الميالدي ،بدءاً من سقوط القسطنطينية عام 5519م ،وسقوط أسبانيا
المسلمين ( األندلس ) واكتشاف األمريكيتين عام 5531م ،وحركة اإلصالح البروتستانتي لمارتن لوثر
فترة الحداثة كانت فترة التطورات الهامة في حقول العلم والسياسة والحرب والتقنية  ،وأيضًا كانت عصر
االكتشاف والعولمة .بدأت القوى األوروبية خالل هذا الوقت والحقًا مستعمراتها استعمار بقية العالم سياسيًا
واقتصاديًا وثقافيًا .لم تهيمن الفنون الحديثة والسياسة والعلوم والثقافة في أواخر القرنين القرن التاسع عشر
الميالدي والعشرين الميالدي على أوروبا الغربية وشمال أمريكا فحسب ،بل امتدت تقريبًا إلى كل منطقة
متحضرة على المعمورة ،باإلضافة للحركات الفكرية المناهضة للغرب والعولمة .العصر الحديث مرتبط بشكل
قريب بتطور الفردية والرأسمالية [ والمدنية واالعتقاد بإمكانية التقدم التقني والسياسي .الحروب الوحشية
ً
اتصاال بفقدان قوة
والمشاكل األخرى في هذا العصر كثير منها جاءت بفعل التأثيرات للتغيرات المتسارعة،
التقاليد الدينية والمعايير األخالقية ،مما أدى إلى الكثير من ر ّدات الفعل ضد التطور الحديث .التفاؤل واالعتقاد
بالتقدم الثابت في اآلونة األخيرة كان محط انتقاد من ِقبل المحبطين من الحداثة بينما هيمنة أوروبا الغربية والدول
الناطقة باللغة اإلنجليزية على باقي القارات كانت محط انتقاد من ِقبل مناهضي نظرية االستعمار.

()2

) (1راجع :عبده عبود ،األدب المقارن مشكالت و آفاق  ،منشورات احتاد الكتاب العرب  ،دمشق  ،سورية( ،1999 ،ص )35-31
( Intrinsic to the English language, "modern" denotes (in reference to history) a period )2
William Schweiker, the Blackwell companion to religious ethics. 2005. Page 454. (cf., "In modernity,
however, much of economic activity and theory seemed to be entirely cut off from religious and ethical
norms, at least in traditional terms. Many see modern economic developments as entirely secular)".
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المبحث الثالث:
األدب المقارن والعالمية األدبية
يدلُّ مصطلح األدب العالم ّي في العصر الحديث على جميع اآلداب الوطنية والقومية في مختلف بلدان
العالم الموجودة على وجه األرض ،وبمعنى آخر َّ
فإن األدب العالمي يُقصد به انتشار آداب كلِّ بلد من البلدان في
تطور حضاري
جميع أنحاء العالم وهو ما يُقصد به االنتشار العالمي؛ وذلك بسبب ما وصل إليه البشر اليوم من ُّ
ت
على كافَّة األصعدة والسيما في وسائل الطباعة والنشر والنقل ووسائل اإلعالم المتنوعة التي باتت تغزو ك َّل بي ٍ
على وجه األرض تقريبًا ،وكلُّ ذلك ساعد في خروج األدب من حدود الوطن وضيقها إلى سع ِة العالم بكل أعراقه
وألوانه وشعوبه وتُرج َمت األعمال األدبية إلى مختلف اللغات العالمية ،وأوَّل من ابتد َع هذا المصطلح العريق هو
األديب األلماني الكبير يوهان غوته في عام 5191م ،ومن أشهر الكتَّاب العالميين وهم الذين انتش َرت أعمالهم في
معظم بلدان العالم :وليم شكسبير ،فيكتور هوغو ،يوهان غوته ،دانتي ،فرانز كافكا ،دوستويفسكي ،تشارلز
ديكنز ،ليو تولستوي وغيرهم.

)(1

ُ
حيث وظيفةُ كلٍّ منهما ،فاألدب المقارن هو العلم الذي
يختلفُ األدب المقارن عن األدب العالمي من
يقوم بدراسة األدب خارج حدود كل بلد ويقارن هذا األدب مع أدب بلد آخر أو مع مجموعة آداب بلدان أخرى،
وأيضًا يقوم األدب المقارن بمقارنة األدب مع بقية المجاالت التي يعبر بها اإلنسان عن نفسه ومكنوناتها كالرسم
والعمارة والنحت والموسيقى والدين والفلسفة وعلوم االجتماع واالقتصاد والتاريخ وغير ذلك ،ودراسة تاريخ
ك
عالقات التبادل والتأثر بين جميع اآلداب وإظهار التشابهات والروابط خارج حدود جغرافيا كل أدب ،لذل َ
اعترض بعض النقاد على تسمية هذه الدراسات باألدب المقارن واعتبروا َّ
أن هذه المفهوم غير دقيق ،ألنه عبارة
َ
عن منهج في دراسة األدب وليس أدبًا ينطوي على إبداع معين ،واقتر َح بعضُهم أن يُس َّمى "الدراسات المقارنة
لآلداب" ،ومن هنا يمكن معرفة الفرق بين األدب العالمي واألدب المقارن ،فاألدب العالمي مجموع ما أبدعته
البشرية من آداب انتشرت في معظم بلدان العالم ،أ َّما األدب المقارن هو دراسة هذه اآلداب ومقارنتها مع بعضها
البعض.

)(2

المبحث الرابع:
الشروط التي تجعل األدب عالمياً
ألدب العالمي هو األدب الذي ارتقى إلى مستوى العالمية ،واجتاز الحدود بين الدول ،وترجم إلى كثير من لغات
العالم ،وحقق انتشا ًرا واسعًا ،وشهرة كبيرة ،بفضل ما يمتلك من خصائص فنية ،تتمثل في تصويره بيئته،

)(1األدب العاملي ،"www.almarefh.net" ، ،اطُّلع عليه بتاريخ  ،5019-5-55بتصرف
) (2حبوث األدب املقارن وجماالته ،"www.alukah.net" ، ،اطُّلع عليه بتاريخ  ،5019-5-55بتصرف
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وتعبيره عن قضايا تهم اإلنسان ،مثل أدب :وليم شكسبير أو تولستوي أو فكتور هيجو أو آرنست همنغواي أو
غابرييل غارثيا ماركيز.
ومثل هذا الفهم لهذا المصطلح غير بعيد عن المعنى الذي قال به الشاعر األلماني غوته«تـ »5191وهو أول من
استخدم مصطلح األدب العالمي "" the literature of the worldويعني غوته بهذا المصطلح األدب،
والسيما الشعر ،الذي يرتقى إلى مستوى اإلنسانية في موضوعاته وفنه ،وال يتخلى عن بعده القومي أو الوطني أو
المحلي ،ويحلم غوته بأن آداب األمم سوف تلتقي ذات يوم في هذا األدب العالمي ،ولكن من غير أن تتخلى عن
خصائصها المحلية ومن غير أن تذوب في وحدة األدب ،فهو لقاء إنساني ،وهذا المصطلح هو قرين مصطلح
األدب المقارن والمرشح له ،وقد نشآ معًا وكأنهما توأمان.
وتعد عالمية األدب أو فكرة األدب العالمي فكرة إنسانية ذات طموح بريء بعيد عن األغراض السياسية وبعيد
أيضًا عن محو شخصيات الشعوب ،ووسيلة تحقيق العالمية هي الترجمة في المقام األول ،وإن كان ثمة خالف
كبير حول جدوى الترجمة ،إذ كيف يمكن درس نص بغير لغته األصلية؟ ألن الترجمة تفقد األدب كثي ًرا من
خصائصه الفنية ،وال سيما الشعر ،ولكن يبدو أنه ال بد في المحصلة من الترجمة .وتنهض بالدعوة إلى العالمية
المؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط األدبية والجامعات ووسائلها الصحف والمجالت والكتب ،وهدفها
المعرفة واإلخاء والمحبة بين الناس والشعوب ،وهدفها أيضًا الرقي بالذوق الفني.
أسباب خاصة به ،ففي األدب العربي من المؤهالت ما يرشحه إلى العالمية ،ولكن هناك أسبابًا خارجية جعلت
حظه من العالمية ً
قليال ،منها ضعف العرب وقوة الغرب ،والقوي ال يهتم بالضعيف إال من خالل مصلحته
الخاصة ،ولعل هذا السبب هو أهم األسباب ،وعنه تتفرع أسباب أخرى منها غياب الترجمة وتقصير العرب
أنفسهم في التعريف بأدبهم ،ويمكن القول إن الشاعرين «أدونيس» و«محمود درويش» والروائي «نجيب
محفوظ» والمفكر والناقد «إدوارد سعيد» قد حققوا جميعًا قد ًرا غير قليل من العالمية.
والبد من أن نشير إلى أن المقارنين الفرنسيين ،وعلى رأسهم «بول فان تييغم» ،قد رفضوا فكرة األدب العالمي
وسخروا من رأي «غوته» ،وسار على هذا النهج رائد األدب المقارن في الوطن العربي «د.محمد غنيمي
هالل» ،وظن أولئك جميعًا أن «غوته» يقصد وحدة األدب العالمي وأنه يدعو إلى حلول األدب العالمي محل
األدب القومي ،ولكن «غوته» لم يقصد إلى ذلك ،وقد طرح المقارنون الفرنسيون مصطلحًا ً
بديال هو األدب العام،
وال يختلف في فهمهم لهذا المصطلح عن فهم «غوته» ،ولذلك يظل رأي «غوته» جدي ًرا بالدرس ،ألنه المبشر
باألدب المقارن والممهد له .بالمعنى السابق يمكن ربط انبثاق مصطلح «األدب العالمي» بحركة االستشراق التي
هي جزء من طريقة نظر الغرب إلى ذاته ،وعملية تصويره لآلخر ،وقولبته له وجعله ،بغض النظر عن التاريخ
والجغرافيا وشروط العيش المختلفة ،جزءاً من الذات الغربية .هكذا يصبح األدب العالمي هو ذلك المنجز في
الغرب ،أو ما يقلد ذلك المنجز أو ينسج على منواله.
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انتقل هذا الفهم إلى الدراسات األدبية المقارنة ،حين تحول مصطلح «األدب العالمي» ليصبح في زمن تال :األدب
المقارن ،أو النقد المقارن على أيدي باحثين أوروبيين وأميركيين .أصبحت عالمية األدب تعني غربيته .ليس مهماً
أن يكون الكاتب أميركيا ً التينياً ،أو يابانياً ،أو حتى صينياً .المهم هو أن ينجز كتاب مثل خورخي لويس بورخيس
وغابرييل غارسيا ماركيز وماريو فارغاس يوسا وكارلوس فوينتس ،ياسوناري كاواباتا ويوكيو ميشيما وكوبو
آبي وكينزا بورو أوي ،وآخرين من لغات مختلفة ،أعمالهم في سياق التأثيرات األوروبية ،في األنواع األدبية التي
انطلقت أو ازدهرت في الغرب.

()1

المبحث الخامس:
تأثير العولمة على األدب
ويظهر تأثير العولمة على اللغة العربية من خالل طغيان اللغة اإلنجليزية على حساب العربية في األسرة
والمدرسة والجامعة واإلعالم والترجمة والتأليف ،ويخيل للسامع أن اللغة العربية قد عجزت مفرداتها عن التعبير
الصحيح السليم للصور والمشاهدات ،وقد أثبتت دراسة (األردنيون والغزو الثقافي) أن ما نسبته ( )%9.1من
السكان فقط يشاهدون القناة األردنية الفضائية ،ومن مظاهر العولمة في التربية والتعليم انتشار المدارس التي
تدرس باللغة اإلنجليزية وازدياد أعدادها سنة بعد سنة واعتمادها على مناهج غير عربية (العايد ،)1001 ،فعلى
سبيل المثا ل هناك مساحة واسعة للبرامج التلفزيونية األميركية على القنوات العربية األرضية والفضائية ،حتى
أن هناك قنوات فضائية عربية ال ّ
تبث إال األفالم والمسلسالت الغربية وعلى رأسها األمريكية ،إلى جانب تبني
العديد من القنوات الفضائية العربية برامج غربية شكالً ومضمونا ً من مثل Super star, star academy, tara
 ،ta, top tenإضافة إلى استعمال المصطلحات اإلنجليزية بكثرة أثناء الكالم باللغة العربية.
كما أن العولمة أ ّدت إلى انتشار مظاهر اللباس الغربي لدى الرجل والمرأة ،العربية وخصوصا ً لدى فئة
الشباب حتى أصبح عنوان لباس المرأة العربية هو الخالعة والتبرج ،ولبس مالبس تحمل عالمات الماركات
العالمية وصوراً لممثلين ومطربين غربيين.
لقد أدت العولمة إلى صبغ الثقافة العربية بالثقافة االستهالكية ،فأصبح مجتمعنا العربي تستهويه الثقافة
االستهالكية ،لذلك فهو حريص على أن تتحول حياته إلى رحلة ال يأخذ فيها كتاباً وال ورقة ،بقدر ما يحرص على
تعبئة عقلة ووجدانه بنزعة استهالكية مدمرة ،كي يصبح مجمل حديثه عن آخر ما نزل في األسواق من الهواتف
النقالة ،والوسيلة التي تمكنه من اقتناء سيارة حديثة وجهاز كمبيوتر ،متطوّر أو أنه يقضي معظم حياته وهو يلعن
الفقر الذي لم يتح له الفرصة في أن يكون كائنا ً استهالكياً ،يقتني أحدث الماركات المعتمدة في عالم الساعات
والعطور والمالبس الجاهزة .

(  )1يراجع/ http://www.alhayat.com/article/26978:أدب-عالمي-أم-آداب-عالمية.
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فالثقافة العربية تحولت تدريجيا ً إلى ثقافة مضمونها تفضيل الكسب السريع واإليقاع السريع والتسلية
الوقتية ،وإدخال السرور على النفس وملذات الحسّ وإثارة الغرائز ،هي ثقافة (الجريء والجميالت) ،إنها قمع
وإقصاء للخاص بعد اختراقه وهذا االختراق إنما يستهدف العقل والنفس ووسيلتهما في التعامل مع العالم الذي هو
اإلدراك (الصغير)1001 ،
لقد أ ّدت العولمة إلى تراجع دور األسرة ،فقد شهد عصر العولمة تفككا ً في بنية األسرة ،ولعل مما يشير
لهذا التفكك فقدان األسرة لقدرتها على االستمرار كمرجعية قيمية وأخالقية للناشئة ،بسبب مصادر جديدة إلنتاج
القيم وتوزيعها ،وفي مقدمتها اإلعالم المرئي ،فضالً عن تخلي المرأة عن وظيفتها األساسية في رعاية الناشئة،
وإظهار طاقاتها في اإلنتاج المادي على حساب " صناعة اإلنسان" ،ك ّل ذلك أ ّدى إلى غياب البيئة الصالحة التي
تنشأ فيها القيم وتنمو فيها األخالق اإلنسانية ،والنتيجة هي أجيال من الشباب الضائع الحائر الذي يفتقد إلى
الحب والحنان واالنتماء ،هذا وال يتوقف دور الفضائيات وثقافة الصورة عند هذا الح ّد ،فمن خالل السينما
والتلفزيون والفضائيات ،يجد المتفرج أمامه أنماطا ً سلوكية جذابة ومغرية ،فالمرأة العصرية مثالً يعتمد جزء
أساسي من عصريتها على مالحقة الموضة المتجددة في األزياء سنة بعد سنة ،بل موسما ً بعد موسم حتى بدا
خبراء األزياء أكثر أهمية من علماء الطاقة النووية وربما أكثر بكثير(بالقزيز)5331 ،
ويظهر تأثر الثقافة العربية بالعولمة من خالل ما ّ
يبث عبر شبكات التلفزة واإلنترنت من أفالم جنسية
ومواد إعالمية تروج الفاحشة والرذيلة .فالثقافة العربية المحافظة والقائمة على احترام المرأة وعفتها تقابلها
مرحلة تقبل على المستوى الرسمي والشعبي الستخدام جسد المرأة أداة نفعية مادية؛ وذلك بتضخيم الجانب
الشهواني؛ باستخدام المرأة سلعة يمكن تسويقها من خالل العروض التلفزيونية واإلعالنات ،واعتبار المرأة آلة
لتسويق السلع االستهالكية لمستحضرات التجميل واألزياء ،ومسابقات ملكات الجمال.
ويظهر تأثير العولمة على الثقافة العربية كذلك ،باختفاء العديد من العادات والتقاليد ،فالتواصل وصلة
الرحم وزيارات األقارب تبدلت ،وأصبحت في حدود ضيقة جداً بفعل االنشغال بالربح المادي وسيادة النزعة
المادية والنفعية وا لمصلحة .إضافة إلى انتشار الجريمة بصور وأشكال متعددة ومتنوعة ،فمن الجريمة األخالقية
إلى الجريمة االقتصادية إلى الجريمة البدنية وهذه أصبحت جزءاً من واقع الحياة المعاشة في المجتمعات العربية،
ويعود ذلك إلى التقليد والمحاكاة وما يبث عبر اآللة اإلعالمية الغربية األميركية التي تنشر ثقافة الجريمة والعنف
بهدف السيطرة والربح المادي.
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كذلك يظهر تأثير العولمة بانتشار الكثير من األمراض االجتماعية كالخيانة ،والزواج العرفي ،وعقوق
الوالدين ،والعالقات غير الشرعية بين الجنسين ،ويعود ذلك إلى سيطرة اآللة اإلعالمية وما ي ّ
بث فيها بهدف
الربح والكسب المادي

()1

المبحث السادس:
أهمية األدب حين يكون عالمياً
يتحدر مفهوم عالمية األدب من حاجات سياسية وثقافية وأيديولوجية خاصة بالغرب ،وخصوصا ً الجزء األوروبي
من هذا الغرب .مصطلح األدب العالمي ،يتسم بالغموض ،وليس له تعريف محدد أو مفهوم واضح متفق عليه بين
الباحثين ..ولو راجعنا الموسوعات العالمية بحثا عن مفهوم هذا المصطلح ،لوجدنا إختالفا كبيراً بين موسوعة
وأخرى .ومع ذلك يمكن القول إن ثمة أربعة تفسيرات أساسية لهذا المفهوم وهي:
األول :المحصلة الكمية لآلداب القومية لكافة الشعوب طوال التاريخ البشري ،بصرف النظر عن المستوى الفني
والجمالي لنتاجاتها .بيد أن هذا التعريف يجعل من األدب العالمي شيئا ً غامضا ً وفضفاضاً ،ال يمكن حصره
ويصعب دراسته.
الثاني :جماع النماذج اإلبداعية المختارة ،التي ابتدعتها البشرية بأسرها .وبهذا المعنى فإن مفهوم األدب العالمي
ال يشمل النتاجات متوسطة القيمة أو الظواهر السطحية الشائعة في اآلداب القومية ،وإنما يقتصر على اآلثار
اإلبداعية ذات القيمة الفنية والجمالية العالية .يرى بعض الباحثين األوروبيين ،أن األدب األوروبي الكالسيكي
والمعاصر هو الذي يمثل األدب العالمي .وأنصار هذا الرأي ال يتحدثون عن أوروبا كمفهوم جغرافي ،بل
يتصورونها كمفهوم روحي .وهذا يعني بالضرورة أن األدب العالمي هو األدب المشبّع ب" الروح األوروبية "
وإن هذا األدب ال يمكن أن تمثله إال من خالل منظور الثقافة األوروبية .وهذه وجهة نظر أوروبية ضيقة .ويرى
هؤالء أ ن آداب الشعوب الشرقية تقع خارج نطاق األدب العالمي ،ألن نتاجاتها لم تصبح بعد في متناول أيدي
البشرية بأسرها .ويرى البعض اآلخر منهم أن اآلداب (الهمجية) الغريبة ال تنتمي إلى األدب العالمي .ويدعو إلى
نبذ الفلكلور وطرحه خارج نطاق روائع األدب العالمي .وال شك أن مثل هذه المزاعم مرفوضة تماماً .صحيح أن
الفلكلور ال يدخل في األدب العالمي على نحو مباشر ،ولكن مما ال ريب فيه أن شعراء مثل هايني وبيرنس
ويسينين قد ترعرعوا فوق تربة الفولكلور وأن نتاجاتهم جزء من األدب العالمي.

(  )1أبو لبدة ،وفاء ،أثر العولمة على االستقرار االجتماعي واالقتصادي في الوطن العربي .رسالة ماجستري غري

منشورة ،)5002( ،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن ،)5003( ،.هلامشي ،جمد ،العولمة الدبلوماسية والنظام العالمي
الجديد ،الطبعة األول ،عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،.املعمري ،محد ،العولمة والدولة القطرية :األبعاد السياسية
واالقتصادية والثقافية .رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن (،)5001
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الثالث :عملية التأثير واإلثراء المتبادل لآلداب القومية ،والتي تظهر في مرحلة متقدمة من التطور الحضاري
للبشرية .وهذا ما نلمسه بوضوح في إشارة غوته إلى الدور الذي يلعبه األدب العالمي في توطيد أواصر العالقات
المتبادلة بين الشعوب .يقول غوته " :إننا نود أن نعيد إلى األذهان من جديد أن مسألة توحيد العقليات الشعرية أمر
مستحيل .فالحديث هنا يدور حول تعريف الشعوب بعضها ببعض ،وليس عن أي أمر سواه .وحتى إذا أخفقت
الشعوب في إقامة عالقات محبة متبادلة فيما بينها ،فإنها ستتعلم على األقل كيف تتحمل بعضها بعضا ً.
إن التقدم التكنولوجي ،وخاصة في مجال االتصاالت ووسائل األعالم الحديثة قد ساعد في تقريب ثقافات
الشعوب المختلفة وآدابها وفي النضج السياسي والتكامل الروحي على نحو متسارع بمضي الزمن .،وال نعني
بذلك زوال الحدود الجغرافية أو ابتذال القيم وضياعها ،بل التفاعل الهارموني لكافة القيم.
إن الشخص الذي ال يرى في األدب العالمي سوى سلسلة من المؤلفات الشامخة ،سيدهش للفكرة التي
مؤداها إن أدب كل شعب ينبغي أن يجد مكانه ضمن األدب العالمي
الرابع :الصفات العامة التي يتسم بها تطور آداب مختلف الشعوب والمناطق في جميع العصور :كان مكسيم
غوركي أول من أشار إلى وجود مثل هذه الصفات حين كتب يقول " إنه ال يوجد أدب عالمي ألنه ال توجد لحد
اآلن لغة مشتركة بين جميع شعوب األرض ،ولكن األعمال األدبية لجميع الكتاب "مشبعة بوحدة المشاعر
واألفكار واآلراء اإلنسانية العامة .وبوحدة اآلمال إلمكانية تحقيق حياة أفضل .ولعل هذا التفسير هو األقرب إلى
الفهم الحديث للمصطلح .ونحن ندرك اليوم بجالء أن القيم الشعبية والقومية الحقيقية هي في الوقت ذاته قيم
إنسانية شاملة

()1

الخاتمة :وفيها أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.
الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات،وال حول وال قوة إال باهلل ،وأشهد أن محمدا عبدهللا ورسوله،
وصفيه من خلقه ،صلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه،ومن سار على نهجه إلى يوم الدين،أما بعد :فقد
وفقني هللا تعا لى،بمحض فضله وكرمه،إلتمام هذا البحث المتواضع ،فلم يبق لي إال أن ألخص أهم ما توصلت إليه
أثناء إعداده من نتائج علمية ،وما أذكر به إخواني أهل العلم-طالبا وأساتذة-من توصيات نافعة لي ولهم جميعًا،
ويكون ذلك كاآلتي:

أوالً:النتائج :ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 .2العولمة هي الحالة التي تتم فيها عملية تغيير األنماط والنظم االقتصادية والثقافية واالجتماعية ومجموعة القيم
والعادات السائدة وإزالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية في إطار تدويل النظام الرأسمالي الحديث وفق الرؤية
األمريكية المهيمنة ،والتي تزعم أنها سيدة الكون وحامية النظام العالمي الجديد أن المسلمين أمة واحدة من األمم
واليهود أمة أيضا.

(  )1يراجع- https://www.addustour.com/articles/453475:عالمية-األدب.
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 .0أن األدب المقارن هو "دراسة األدب خارج حدود بلد معين واحد ،ودراسة العالقات بين األدب من جهة
ومجاالت المعرفة والمعتقدات األخرى مثل الفنون والفلسفة  ...من جهة أخرى ،وباختصار األدب المقارن هو
مقارنة أدب بأدب آخر وبآداب أخرى ومقارنة األدب مع مجاالت أخرى من التعبير اإلنسان.
 .3يظهر تأثير العولمة بانتشار الكثير من األمراض االجتماعية كالخيانة ،والزواج العرفي ،وعقوق الوالدين،
والعالقات غير الشرعية بين الجنسين ،ويعود ذلك إلى سيطرة اآللة اإلعالمية وما ّ
يبث فيها بهدف الربح والكسب
المادي.
 .4إن العولمة ظاهرة جديدة قديمة ،وتستمد خصوصيتها من تطورات فكرية وقيمية وسلوكية ع ّدة برزت بشكل
واضح خالل عقد التسعينيات من القرن الماضي ،ويأتي في مقدمة هذه التطورات انفتاح الثقافات العالمية المختلفة
وتأثيرها وتأثرها ببعضها البعض.

ثانيًا :أهم التوصيات المقترحة:
يوصي الباحث بما يلي:
 .2االهتمام بدراسة األدب العربي في جميع المؤسسات العلمية.
 .0االهتمام بفهم اللغة العربية ،لغة كتاب هللا وسنة رسوله-)(-ولغة أهل الجنة في الجنة-ألن فهم الكتاب والسنة
واجب ،وال يفهمان حق الفهم إال بهذه اللغة ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .حتى يكون المسلمون أمة
واحدة ال تفرقهم الحزبيات أو القوميات.
  

قائمة أهم المصادر والمراجع البحث:
-2إحسان عباس مالمح يونانية في األدب العربي ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر5377 ،م.
-0إحسان عباس ،تاريخ النقد األدبي عند العرب ،بيروت ،دار الثقافة ،الطبعة الرابعة5319 ،م.
أحمد زلط ،األدب المقارن نشأته وقضاياه واتجاهاته ،الحكاية الخرافية أنموذجا ،هبة النيل العربية– الجيزة ،د
ط .1001
-3أنور الجندي ،أضواء على األدب العربي المعاصر دار الكاتب العربي5311 ،م.
-4بشري د .عباس أبو شام عبد المحمود ود .محمد األمين ،العنف األسري في ظل العولمة  ،الطبعة
األولى1001الناشر جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
-5بيومي ،محمد رجب األدب األندلسي بين التأثر والتأثير ،الرياض ،المجلس العلمي لجامعة اإلمام محمد بن
مسعود5310 ،م.
-6جابري ،الدكتور محمد عابد العولمة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت 5331م.
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-7الجربي ،محمد رمضان أدب المقارن ،تاريخ النشر ،05|05|5300:الناشر :مكتبة األداب للطباعة والنشر
والتوزيع.
 -9حاج ،أ.د .أحمد على محمد العولمة والتربية أفاق مستقبلية الطبعة األولى1055م ،الناشر وزارة األوقاف
القطرية.
-8خطيب ،حسام الخطيب ،آفاق األدب المقارن :عربيا ً وعالميا ً بيروت ،ودمشق ،دار الفكر5331 ،م.
-22خطيب ،حسام الخطيب ،األدب المقارن من العالمية إلى العولمة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،
الدوحة ،قطر1001 ،م.
-22درويش ،أحمد ،األدب المقارن وتجلياتها في األدب العربي ،الطبعة ،1001 :الناشر :دار غريب للطباعة
والنشر – القاهرة.
-20دكتور ،صالح الرقب ،بين عـالـميـة اإلسـالم والعـولـمـة ،تم عرضه في مؤتمر "التربية في فلسطين
ومتغيرات العصرعام.1005
-23دودي ،عيسى الدودي ،فضاءات األدب المقارن ،الطبعة األولى1007 ،م =.دار الجسور ،وجدة
-24رامي ،فواز أحمد ،النّقد الحديث واألدب المقارن ،دار الحامد ،األردن.
-25زغلول ،محمد سالم ،دراسات في القصة العربية الحديثة ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف5317 ،م.
-26سعدي ،فرهود ،محمد ،قضايا النقد األدبي الحديثة ،المحمدية5373 ،م.
-27شيرازي ،المجدد الثاني ،فقه العولمة دراسة إسالمية معاصرة الطبعة الثانية 1001م ،الناشر مركز نور
-29صالح فضل ،األدب المقارن ،دار الكتاب اللبناني1009 ،م.
-28عبد الحميد إبراهيم ،األدب المقارن من منظور األدب العربي ،القاهرة ،دار الشروق5337 ،م.
-02عشماوي ،أحمد زكي ،قضايا الشعر المعاصر ،دار الكتب العربي5313 ،م.
-02عشماوي ،محمد زكي دراسات في النّقد المسرحي واألدب المقارن بدون تاريخ الطبع.
-00غنيمي ،محمد هالل ،األدب المقارن ،الطبعة الخامسة  ،دار العودة ودار الثقافة  ،بيروت ،لبنان .5315،
-03كلود بيشوا ،أندريه .م روسو ،ترجمة  :د .أحمد عبد العزيز ،الطبعة الثالثة  ،مكتبة األنجلو المصرية ،
األدب المقارن  ،القاهرة  ،جمهورية مصر العربية .1005 ،
-04مناصر ،عز الدين المناصر ،المثاقفة والنقد المقارن ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ،الطبعة الثانية،
بيروت5331 ،م.
 -05رضا ،عبد الواجد أمين  ،اإلعالم والعولمة وآثارها الطبعة األولى ، 1007الناشر دار ميدل ايست أونالين
الفجر للنشر والتوزيع.
-06وليد خالص محمود ،أوراق مطوية ،من تاريخ األدب المقارن في الوطن العربي ،بيروت ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر5337 ،م.
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المواقع االكترونية:
بحوث األدب المقارن ومجاالتهُّ ،"www.alukah.net" ، ،
اطلع عليه بتاريخ 1053-1-
"http://www.middle-east-online.com/?id=32000

مقال أصل العولمة وآثارها د .خليل حسين موقع "ميدل ايست

أونالين.
مفهوم العولمة وقراءة تاريخية للظاهرة ،أحمد صدقي الدجاني ،جريدة القدس5331/ 1/1،م.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021د /عبد هللا أبوبكر أحمد النيجيري ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر
العلمي(CC BY NC) .
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