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العمالت المشفرة وخطورة تداولها على األمن القومي
Trade crypto currencies and its threat to national security
الباحثون:
د /فهد بن عبد الرحمن المثيب الشمري
األستاذ المشارك في قسم الثقافة اإلسالمية ،جامعة حائل ،المملكة العربية السعودية
د /خالــد محمد حمـدي*
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*البريد اإللكتروني khalidsemeda@yahoo.cim

ملخص البحث:
تظهر أهمية موضوع( :العمالت المشفرة وخطورة تداولها على األمن القومي) من خالل التعرف على هذه العمالت وطرق
تداولها وإدارتها ،والتركيز على مدى خطورتها على أمن المجتمع واستقراره ،ال سيما وأن الجرائم التي تهدد األمن القومي
ارتبطت في الو قت الحاضر بالمستجدات والتطورات الحديثة التي تتخذ التقنيات العالية والتكنولوجيا وسيلة سريعة تسهل ممارسة
األنشطة اإلجرامية.
وتمثل أهداف البحث بالتالي :التعرف على مفهوم العمالت المشفرة ،والفرق بينها وبين العمالت التقليدية ،إبراز كيفية الحصول
على هذه العمالت المشفرة وخصائصها ،ومخاطرها ،إظهار األنشطة اإلجرامية التي تمارسها الجماعات المتطرفة من خالل هذه
العمالت المشفرة ،كشف اللثام عن استعمال البرامج والتقنيات الحديثة في ممارسة الجرائم اإلرهابية.
اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي :الذي يهدف إلى وصف ظواهر أو أحداث معينة ،كما اعتمدنا على المنهج التحليلي
االستنباطي :الذي يقوم بتحليل المحتوى والتوصل من خالله إلى النتائج المتصلة بموضوع البحث من قريب أو بعيد.
وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج أهمها :لقد كثرت العمالت المشفرة وأصبحت تتزايد حتى تجاوزت األلف عملة افتراضية
حتى اآلن ،وال يمكن حصرها لعدم وجود قانون يضبط إصدارها ،شبكة اإلنترنت المظلمة تخفي هوية مستخدميها بدرجة كبيرة،
وبالتالي يصعب على الجهات األمنية معرفة هوية الداخل لها وتعقبه ،تعتبر جريمة غسيل األموال في الوقت الحاضر أكثر خطورة
في ظل وجود منظف جديد إال وهو العمالت االفتراضية المشفرة ،تمويل اإلرهاب هو أي دعم مالي في مختلف صوره يقدم إلى
األفراد أو المنظمات التي تدعم اإلرهاب أو تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية ،اتجهت التنظيمات اإلرهابية إلى تداول العمالت
المشفرة؛ ألنها تتميز بالقدرة على التعامل مع أي أفراد أو جهات في مختلف العالم.
الكلمات المفتاحية :تداول العمالت ،األمن القومي ،غسيل األموال ،األنشطة اإلجرامية ،تمويل اإلرهاب.
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Abstract:
The importance of the topic: (Cryptocurrencies and the danger of their circulation to national
security) appears through the identification of these currencies and the methods of their circulation
and management, and focus on the extent of their danger to the security and stability of society,
especially since crimes that threaten national security are linked at the present time to the recent
developments and developments that take technologies High-tech and rapid means facilitate the
practice of criminal activities.
research aims:
Learn about the concept of cryptocurrencies, and the difference between them and traditional
currencies.
Highlighting how to obtain these cryptocurrencies, their characteristics, and risks.
Show the criminal activities of extremist groups through these cryptocurrencies.
Unveil the use of modern programs and technologies in the practice of terrorist crimes.
Research Methodology:
In this research, we relied on the descriptive approach: which aims to describe certain phenomena
or events, and we also relied on the deductive analytical approach: which analyzes the content and
arrives through it to the results related to the subject of the research from near or far.
research results:

www.ajrsp.com

7

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

Crypto currencies have increased and are increasing until they have exceeded a thousand virtual
currencies so far, and they cannot be counted because there is no law controlling their issuance.
The dark web hides the identity of its users to a large extent, and therefore it is difficult for the
security authorities to know and track the identity of those inside it.
The crime of money laundering at present is considered more dangerous in the presence of a new
cleaner, which is the crypto-virtual currencies.
Terrorist financing is any financial support in its various forms provided to individuals or
organizations that support terrorism or plan terrorist operations.
Terrorist organizations turned to crypto currency trading; because it is characterized by the ability
to deal with any individuals or entities in different parts of the world.

Keywords: Currency Trading, National Security, Money Laundering, Criminal Activities,
Financing Terrorism.

 .1مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ،أما بعد:
فإنه مع تطور وسائل التقنية الحديثة في الوقت الحاضر ظهرت أدوات وبرامج على شبكة اإلنترنت يستخدمها البعض في زعزعة
األمن القومي وتهديده.
وقد ظهرت في السنوات القليلة الماضية مجموعةٌ من العمالت المشفرة االفتراضية التي أنتجها الناس بأنفسهم ،وشاع تداولها بينهم
ت إلكتروني ٍة مشفر ٍة تُنتج وتُدار عبر أجهزة الحواسيب اإللكترونية ،والهواتف الذكية ،من خالل االتصال بشبكة
في صور ِة بيانا ٍ
اإلنترنت عن طريق برامج إلكترونية معينة ،وقد ارتضى البعض من الناس حول العالم هذه العمالت وسيطًا للتبادل بينهم،
وجعلوها أثمانًا باعوا بها واشتروا كما يتبايعون بالنقود ويشترون ،وص َّمموا لها العديد من البرامج والتطبيقات والمواقع اإللكترونية
المبثوثة على شبكة اإلنترنت ،وهرع إلى تداولها والتعامل بها كثي ٌر من األفراد داخل في بالد العالم ،وقامت التنظيمات اإلجرامية،
والجماعات اإلرهابية باستعمال هذه العمالت فيما يهدد األمن القومي للدول ،ومن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع الذي جاء بعنوان:
( تداول العمالت المشفرة وخطره على األمن القومي) ،وأردنا من خالل هذا البحث التعرف على هذه العمالت وطرق تداولها
وإدارتها ،والتركيز على مدى خطورتها على أمن المجتمع واستقراره ،بعيداً عن المسائل الفقهية المتعلقة بحكم تداولها والتعامل
بها ،وحكم تعدينها والتنقيب عنها في العالم االفتراضي -عالم اإلنترنت ،-وركزنا على التعريف بها ،وتداولها في األنشطة التي
تهدد األمن القومي ،ال سيما وأن الجرائم التي تهدد األمن القومي ارتبطت في الوقت الحاضر بالمستجدات والتطورات الحديثة
التي تتخذ التقنيات العالية والتكنولوجيا وسيلة سريعة تسهل ممارسة األنشطة اإلجرامية.
ونظراً لحداثة الموضوع ،وارتباطه بشبكة اإلنترنت ،واألجهزة الذكية الحديثة ،وعدم انتشاره بين كثير من الباحثين ،أردنا أن
نلقي الضوء على ماهية هذه العمالت المشفرة ،ونشأتها ،واستعماالتها في ممارسة األنشطة اإلجرامية التي تهدد أمن المجتمع،
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وخدمة التنظيمات اإلرهابية المتطرفة.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى ما يلي:
أوالً :التعرف على مفهوم العمالت المشفرة ،والفرق بينها وبين العمالت التقليدية.
ثانياً :إبراز كيفية الحصول على هذه العمالت المشفرة وخصائصها ،ومخاطرها.
ثالثاً :إظهار األنشطة اإلجرامية التي تمارسها الجماعات المتطرفة من خالل هذه العمالت المشفرة.
رابعاً :كشف اللثام عن استعمال البرامج والتقنيات الحديثة في ممارسة الجرائم اإلرهابية.

الدراسات السابقة:
بعد البحث عن دراسات سابقة لموضوع( :العمالت المشفرة وخطورة تداولها على األمن القومي) لم نقف على دراسة بهذا
العنوان ،لكن وقفنا على بعض الدراسات الفقهية التي تتعلق بحكم تداول هذه العمالت ،وفي حدود علم الباحثين أن هذا الموضوع
لم يسبق أن تناوله الباحثون بالشكل الذي جاء به في هذا البحث.

منهج البحث:
اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي( :الذي يهدف إلى وصف ظواهر أو أحداث معينة ،بجمع الحقائق والمعلومات عنها،
ثم وصف الظروف الخاصة بها ،وتقرير حالتها كما توجد عليه في الواقع ،وكثيراً ما يتعدى البحث الوصفي حد الوصف أو
التشخيص ،وإنما يهتم بدراسة الوقائع واألحداث ،ويحللها ،ويفسرها ،ويحدد الظروف والعالقات التي توجد بين تلك الوقائع) (.)1
ولتطبيق هذا المنهج قمت بعرض تاريخ العمالت التقليدية ،ومراحل تطورها ،ثم بيان نشأة العمالت المشفرة ،وبداية ظهورها.
كما اعتمدنا على المنهج التحليلي االستنباطي( :الذي يقوم بتحليل المحتوى والتوصل من خالله إلى النتائج المتصلة بموضوع
البحث من قريب أو بعيد) (.)2

خطة البحث:
اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي في مقدمة ،وتمهيد ،وخمسة مباحث ،وخاتمة.
المقدمة :فيها أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة ،ومنهج الدراسة ،وخطة البحث.
التمهيد :التعريف بمفردات عنوان البحث ،وفيه النقاط التالية:
أوالً :تعريف العُمالت (النقود).
ثانياً :مفهوم العمالت المشفرة.
ثالثاً :تعريف (التَّدَا ُول).
رابعاً :مفهوم األمن القومي.
المبحث األول :نشأة العمالت وأنواعها .وفيه مطلبان:
المطلب األول :نشأة العمالت (النقود) ومراحلها التاريخية.
المطلب الثاني :أنواع العمالت (النقود).
( )1د /عبود عبد هللا العسكري" ،منهجية البحث في العلوم اإلنسانية والتطبيقية"( .ط دمشق :دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع.41 ،)،
( )2د /ذوقان عبيدات وآخرون" ،البحث العلمي :مفهومه ،أدواته ،أساليبه"( .ط عمان ،األردن ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع).6 ،
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المبحث الثاني :نشأة العمالت المشفرة وأنواعها وخصائصها ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :نشأة العمالت المشفرة.
المطلب الثاني :أنواع العمالت المشفرة.
المطلب الثالث :خصائص العمالت المشفرة.
المبحث الثالث :تداول العمالت المشفرة على صفحات اإلنترنت المظلم .وفيه مطلبان:
المطلب األول :مفهوم االنترنت المظلم وخصائصه.
المطلب الثاني :أسواق التعامل بالعمالت المشفرة على اإلنترنت المظلم.
المبحث الرابع :استعمال العمالت المشفرة في جريمة غسيل األموال ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :عوامل جذب استعمال العمالت المشفرة في األنشطة اإلجرامية.
المطلب الثاني :استعمال العمالت المشفرة في جريمة غسيل األموال.
المطلب الثالث :إحصائيات حول غسيل األموال بالعمالت المشفرة.
المبحث الخامس :استعمال العمالت المشفرة في تمويل اإلرهاب ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :مفهوم تمويل اإلرهاب ومصادره.
المطلب الثاني :توظيف الجماعات اإلرهابية للعمالت المشفرة.
المطلب الثالث :تنظيم داعش وتداول العمالت المشفرة.
الخاتمة :وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث.
وهللا تعالى نسأل أن يجعل عملي هذا خالصا ً لوجهه الكريم ،إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جدير ،وصلِّ اللهم على سيِّدنا محم ٍد
وعلى آله وصحْ به وسلم.
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تمهيد:
(التعريف بمفردات عنوان البحث)
أولا :تعريف العُمالت (النقود).
ال ُع ْملة في اللغة :جمعها ُع ُمالت و ُع ْمالت وهي نقد يتعامل به الناس ،وال ُع ْملَةُ :النقد ،والعملة أجرة العمل ،ويقال :هما وجهان لعملة
واحدة :متالزمان يكمل أحدهما اآلخر)1( .
وفي االصطالح :العملة هي وحدة التبادل التجاري ،وهي تختلف وتتنوع من دولة إلى أخرى ،وتمثل العملة شكل يسهل
التبادل التجاري مقارنة باألسلوب التبادلي القديم القائم على تبادل السلع مباشرة ،ويأتي معنى كلمة العملة من كلمة التعامل ،ويقصد
بها شكل المال الذي يتم التعامل التجاري به))2(.
ي شي ٍء يكون مقبوال قبوالً عاما ً كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة))3(.
والعملة عند علماء االقتصاد المعاصرين( :أ ُ
معان منها:
والنقود جمع نقد وتطلق على عدة
ٍ
خالف النسيئة :فنقده الثمن إعطاؤه نقداً معجالً)4( .
والنقد والتناقد :هو تمييز الدراهم ،وإخراج الزائف والرديء منها)5(.
وتأتي بمعنى العملة من الذهب والفضة وغيرهما مما يُتعامل به)6(.
يُ ْفهَم من هذا أن العملة تعني النقد وبالعكس ،والعمالت والنقود أمر اصطالحي عرفي ،أيا كانت مادتها أو طبيعتها ،وال تراد لذاتها
بل لوظائفها ،وهي أن تكون معياراً للقيمة ،ووسيلة للتبادل ،ووسيلة للمدفوعات ،وتلقى قبوال عاما ً بين الناس.
ثانيا ا :مفهوم العمالت المشفرة.
تُعرَّف العمالت المشفرة بأنها( :وحدات افتراضية تشفيريه ال مركزية ُمنتَ َجة بواسطة برامج على اإلنترنت ،يتم تداولها بين
أعضاء مجتمع افتراضي باعتبارها عملة ،وال تملك كل صفات العملة الحقيقية))7(.
فيزيائي محسوسٌ في العالم الخارجي ،بل هي مجر ُد سلسل ٍة من األرقام
وتُعرَّف أيضا بأنها :نقود افتراضية بحتة ،ليس لها وجود
ٌّ
قيم نقدي ٍة معيَّنة ،تصدرها البنوك والمؤسسات المالية لعمالئها في صورة نبضات كهرومغناطيسية
والبيانات المشفرة التي تعبِّر عن ٍ
تُخ َّزن إلكترونيا على بطاقة ذكية ،أو على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي للعميل ،في مكان يسمى (المحفظة اإللكترونية)؛ ليستخدمها
العمال ُء في تسوية معامالتهم في التجارة اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت ،أو في الدفع في المتاجر التقليدية بواسطة وحدات نقاط
البيع المخصصة لذلك في المتاجر التي تتعامل بمثل هذا النوع من النقود)8( .

( )1عبد الحميد" ،معجم اللغة العربية المعاصرة".411: 2 ،
( )2ياسر بن عبد الرحمن آل عبد السالم" ،العمالت االفتراضية :حقيقتها وأحكامها الفقهية"( .ط الرياض :دار الميمان4141 ،هـ2142م).44 ،
( )3محمد عثمان شبير" ،المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي"( .ط  ،1األردن :دار النفائس2114 ،م).471 ،
( )4جمال الدين ابن منظور" ،لسان العرب"( .ط  ،4بيروت :دار صادر4141 ،هـ).171 :4 ،
( )5ابن فارس" ،معجم مقاييس اللغة".167 : 1 .
( )6جار هللا الزمخشري" ،أساس البالغة"( .ط  ،4بيروت :دار الكتب العلمية).217 :2 ،
( )7إبراهيم بن أحمد محمد" ،النقد االفتراضي" .مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .ص،4
( )8د .أحمد سعد علي البرعي" ،الع َ
ضيَّة ال ُم َشفَّــــرة :ماهيتُها -خصائصُها -تكييفاتُها الفقهية" .مجلة دار اإلفتاء المصرية،41 ،
ُمالت اال ْفتِ َرا ِ
(2141م) ،21 :ومحمد إبراهيم الشافعي" ،اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية" .مجلة العلوم القانونية واالقتصادية ،كلية الحقوق،
جامعة عين شمس ،القاهرة 2111( ،2م).226 :17 :
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وعلى هذا فالعملة المشفرة تمثل قيمة نقدية رقمية مشفرة غير محسوسة ،وليس لها وجود مادي ،وليست صادرة عن بنك مركزي
وال عن سلطة عامة ،فال تخضع لسلطة حكومية ،وليست مرتبطة بالضرورة بالعملة الورقية ،ولكنها مقبولة للتبادل لدى بعض
األشخاص ،ويتم تداولها وتخزينها إلكترونيا من خالل أجهزة كمبيوتر عمالقة ،ويتم من خالل هذه األجهزة إنتاج هذه العمالت
بواسطة مسائل رياضية معقدة؛ لذا يصعب الرقابة عليها ،كما أنها مجهولة المنشأ وال تمتلك رقما متسلسالً ،وال أي وسيلة أخرى
تتيح تتبعها.
ثالثاا :تعريف (التَّدَا ُول).
تحول شي ٍء من مكان إلى مكان))1(.
جاء في معجم مقاييس اللغة( :دول) الدال والواو والالم يدلُّ على ُّ
وفي المعجم الوسيط( :دَال) ال َّد ْهر دوال ودولة ا ْنتقل من َحال إِلَى َحال(...أدال ) ال َّش ْيء جعله متداوال ،وتداولوا ال َّشي َء :تبادلوه،
أخذه هؤالء مرّة وأولئك مرّةَ ،ويُقَال داول هللا ْاألَيَّام بَين النَّاس أدارها وصرفها( ،اندال ) ْالقَوْ م تحولوا من َم َكان إِلَى َم َكان ...وتداول
النَّقد :انتقاله من يد إلى يد في البيع وال ِّشراء))2(.
رابعاا :مفهوم األمن القومي.
ّ
َّ
اطمأن به أهلُه ،أ ِمن من ال َّشرِّ َ :سلِم ،أ ِمن فالنًا :وثق به ،أ ِمنه على
اطمأن ولم يخف ،أ ِمن البلدُ:
األمن في اللغة :من أ ِمن الرَّجلُ:
ماله ونحوه :جعله أمينا ً عليه ،فاألمن ضد الخوف ،واألمانة :ضد الخيانة ،يقال آمنته ،فهو ضد أخفته ()3
فاألمن ضد الخوف ،والخوف بالمفهوم الحديث يعني التهديد الشامل ،سواء االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي ،الداخلي منه
والخارجي ،واألمن هو الشعور بالطمأنينة والسالمة من الشرور واألذى.
ويُ َعرَّف األمن اصطالحا :بأنه الشعور بالطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن اإلنسان ،فرداً أو جماعة ،والشعور باالستقرار
والقدرة على تأمين وإشباع الحاجات األساسية ،أي أن يكون المجتمع المسلم ،كالبنيان المرصوص ،يشد بعضه بعضا()4
كما يعرف بأنه :مجموعة من اإلجراءات التربوية ،والوقائية ،والعقابية التي تتخذها السلطة لحماية الوطن والمواطن داخليا
وخارجيا انطالقا من المبادئ التي تؤمن بها األمة وال تتعارض أو تتناقض مع المقاصد والمصالح المعتبرة ()5
أما مفهوم األمن القومي فهو( :مجموعة من الخطط والوسائل واالستعدادات والترتيبات التي تتخذها دولة ما للمحافظة على أول
مطلب لوجودها ...وهو األمن بمعانيه الداخلية والخارجية ،وانسجام مجتمعي داخلي ،واقتصاد متوازن قادر على مواجهة
األزمات ،ومجموعة سياسات وعالقات إقليمية ،وقوة عسكرية كافية للردع والدفاع والهجوم حسب متطلبات أو طموحات كل بلد)
()6
و ُعرِّ ف بأنه( :تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد األخطار التي تهددها داخليا ،وتأمين مصالحها ،وتهيئة الظروف المناسبة اقتصاديا
واجتماعيا لتحقيق األهداف التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع) ()7
( )1أحمد بن فارس" ،معجم مقاييس اللغة"( .ط اتحاد الكتاب العربي).212 :2 ،
( ) 2إبراهيم مصطفى وآخرون " ،المعجم الوسيط" .تحقيق مجمع اللغة العربية( ،ط دار الدعوة) ،411 :4 ،وأحمد مختار عبد الحميد " ،معجم
اللغة العربية المعاصرة"( .ط  ،4عالم الكتب4121 ،هـ) .727 :4
( )4ابن منظور" ،لسان العرب" ،461 :4 .وعبد الحميد" ،معجم اللغة العربية المعاصرة".422 : 4 .
( )4د /عبد هللا بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي" ،األمن في حياة الناس وأهميته في اإلسالم"( .ط السعودية :وزارة األوقاف).62 : 4 ،
( )2علي بن فايز الجهني" ،المفهوم األمني في اإلسالم" .مجلة األمن الرياض وزارة الداخلية 4121( ،2م).4717 :
( )6د/جمال محمد خليفة" ،األمن القومي"( .ط 2111 ،4م).46 ،
( )7د /علي الدين هالل" ،األمن القومي العربي :دراسة في األصول" .مجلة شؤون عربية 4121(،41م).24 ،
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واتس ع مفهوم األمن في العقود األخيرة ليشمل مجموعة من االجراءات االقتصادية والثقافية واالجتماعية ،بعد أن ثبت أن هناك
مهددات لألمن القومي بخالف العدوان والمهددات الخارجية.

المبحث األول :نشأة العمالت المشفرة وأنواعها وخصائصها
المطلب األول :نشأة العمالت المشفرة.
عندما نريد الحديث عن نشأة العمالت المشفرة البد أن نتحدث عن أول عملة تم اكتشافها ،وهي عملة (البيتكوين) والتي تعتر هي
أساس العمالت االفتراضية المشفرة وأشهرها وأكثرها انتشاراً ،وهي أو ُل عملة افتراضية مشفَّرة جرى تداولها عبر شبكة
اإلنترنت ،ثم تالها هذا التزايد المتنامي في هذه العمالت ،ولعل ذلك هو السبب في اشتهار هذه العملة واتساع دائرة التعامل بها
عن مثيالتها من العمالت المشفرة االفتراضية األخرى.
ويرجع تاريخ ظهور العمالت المشفرة إلى عام 2117م؛ حيث بدأ رجل مجهول ُمبَرْ ِمج أطلق على نفسه (ساتوشي ناكاموتو )-،
يقال إنه يعيش في اليابان -بعمل آلية العملة الرقمية المشفرة األولى المسماة (البيتكوين) ،ويقال إن الذي قام بعمل هذه العملة فريق
ص مجهولِي الهوية  -حيث ال يُعْرف من وراء إصدارها إلى اآلن -وفي عام 2112م أطلقوا ورقةً
عمل مكون من مجموعةُ أشخا ٍ
بحثيةً عبر اإلنترنت بعنوان(:البيتكوين :نظام عملة الن ِّد للن ِّد الكترونية ).
وهو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر بين طرفين دون االستعانة بطرف وسيط كالبنوك والمؤسسات المالية التي تتقاضى
رسوما ً على تحويل األموال ،مبتعدة في نفس الوقت عن مركزية البنوك الكبرى ،فمعامالتها مجهولة ال يمكن ألي جهة مراقبتها
أو االطالع عليها (.)1
وسيط في
ث
وهكذا أراد مص ِّمموا هذه العملة أن تتم المعامالت المالية والنقدية مباشرةً بين األشخاص دون تدخل
ٍ
طرف ثال ٍ
ٍ
حكومي؛ إذ تعتمد العملةُ بدالً من ذلك كله على
بنك مركزي ،ودون تتب ٍُّع
المعاملة ،ودون
تحكم سلط ٍة سيادي ٍة أو جه ٍة رقابي ٍة أو ٍ
ٍّ
ِ
ماليين األجهزة الحاسوبية حول العالم التي تُصْ ِد ُر العملة ،وتَتَدَاولها ،وتتأكد من صحة المعامالت بها ،وتوثقها في النظام الخاص
بهذه العملة ،من خالل البرامج والتطبيقات المحملة على الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية لألفراد ،من دون تدخل جهات
وسيطة (.)2
وفي يناير من العام التالي  -أي في عام 2111م  -تم طرح البيتكوين للتداول على شبكة اإلنترنت ،وتمت أول عملية تحويل
للبيتكوين عبر اإلنترنت من ساتوشي ناكاموتو إلى شخص آخر يدعى (هال فيني))3(.
وفي عام 2141م تم إنشاء سوق إلكترونية لصرف عملة البيتكوين مقابل العمالت العالمية ،وتوالت التعامالت في نفس العام حتى
وصلت قيمتها ما يعادل مليون دوالر أمريكي ،حتى وصلت ما يعادل مليار دوالر في عام 2144م.
وتعتمد فكرة العمالت المشفرة على برنامج يتم تنصيبه في حاسوب المستخدمين ،فالعملة إذن هي برنامج على الحاسب اآللي،
وتنتقل العملة عبر هذا البرنامج من حاسوب إلى آخر بال وسيط أو رسوم تحويل)4( .
( )1النقود االفتراضية :مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية ،عبد هللا بن سليمان الباحوث ،ص  ،22المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية
التجارة ،جامعة عين شمس بالقاهرة 2147( ،4م).
( )2ورقة بحثية عن البيتكوين ،ساتوشي ناكاموتو ،الموقع الرسمي للبيتكوين على شبكة اإلنترنت .استرجعت بتاريخ 2121/1/42م ،من موقع:
https://www. bitcoin.com.
( )3مقدمة للبيتكوين وتكنولوجيا البلوك تشين ،شركة كاي سكولر للمحاماة واألعمال القضائية ،ص 2146( ،1م).
( )4النقود االفتراضية :مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية ،الباحوث.22 ،
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وإنتاج العمالت المشفرة متاح ألي متصل باإلنترنت باستخدام مجاني متوفر لكل منصات التشغيل ،وهو مفتوح بشكل كامل وقابل
للتطوير لكل من يرغب ،لكن هذا األمر يحكمه خوارزميات رياضية معقدة ال يسمح بإنتاج أكثر من واحد وعشرين مليون وحده،
وذلك إلى عام 2411م ،وبعدها تقسم كل وحدة إلى وحدات جزئية ()1
المطلب الثاني :أنواع العمالت المشفرة)2( .
لقد كثرت العمالت المشفرة وأصبحت تتزايد حتى تجاوزت األلف عملة افتراضية حتى اآلن ()3
وال يمكن حصرها لعدم وجود قانون ي ضبط إصدارها ،ولهذا نجدها متفاوتة من حيث التعامل بها ،ومن العمالت المشفرة التي
يمكن تحويلها إلى أموال نقدية عبر استخدام األجهزة المخصصة لتحويل العملة االفتراضية المشفرة إلى نقد عملة البيتكوين :وهي
أشهر العمالت الرقمية المشفرة على اإلطالق وأهمها ،بال هي أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم من حيث أحجام التداول بها
والقيمة السوقية ،وازدادت قيمتها مؤخراً بأضعاف كبيرة ،وتُعد أول عملة ال مركزية في العالم ،وحظيت بدعم كبير من مواقع
اإلنترنت والمتاجر اإللكترونية ،وتمتاز بسرعة انتشارها وسهولة تعدينها من خالل أجهزة الكمبيوتر ،وسرعة التحويل وانخفاض
الرسوم.
وعملة اإليثريوم :وهي عملة رقمية مشفرة ال مركزية تسمح بإنشاء العقود الذكية بطريقة تحاكي العقود التقليدية ،ولكنها تتطلب
شروطا ومتطلبات لتنفيذها دون الحاجة إلى سلطة أو جهة معينة تتحكم فيه عملياتها.
وعملة نايم كوين :التي أطلقت في عام 2144م ،وعملة ماستر كوين :التي أطلقت في عام 2142م ،وعملة ري ِبل :أطلقت في عام
 2142م ،واكتسبت شهرة واسعة في أوساط المتعاملين بالعمالت الرقمية ،وعملة نكست كوين :التي أطلقت في عام 2144م،
وعملة اليتكوين :وهي أسرع في التبادل من البيتكوين ،وعملة دوغيكوين :التي تم إصدارها في  2ديسمبر 2144م باعتبارها
عملة ساخرة ،ولكنها أصبحت اليوم واحدة من أكبر العمالت الرقمية ...الى غير ذلك من هذه العمالت المتعددة.
المطلب الثالث :خصائص العمالت المشفرة.
من خالل معرفة العملة المشفرة وتاريخ نشأتها تظهر عدة خصائص لهذه العمالت المشفرة ،ومنها ما يلي:
عملة افتراضية خيالية ،ليس لها وجود مادي ملموس وليس لها أية قيمة ذاتية.
عملة ال مركزية ،بمعنى أنها ال تخضع لجهة أو مؤسسة تنظمها وتشرف على تسييرها.
عملة غير نظامية؛ أي غير مدعومة من أية مؤسسة أو جهة رسمية.
يتم تداولها من خالل اإلنترنت فقط.
عملية التبادل فيها تكون بين طرفين ،وهو المسمى بالند للند ،دون حاجة لوسيط البنك بينهما.
إمكانية تعدينها (إنتاجها) للمتعاملين بها بحسب إمكاناتهم الفنية ومعالجة جهاز الحاسب اآللي.

( )1اآلثار الشرعية لتداول النقود االفتراضية ،أحمد معبوط ،ص  ،426المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة
الشارقة ،العمالت االفتراضية في الميزان2141( ،م).
( ) 2تداعيات العملة االفتراضية على األمن القومي ،مجموعة من الباحثين التابعين لمؤسسة األبحاث والتطوير (راند) جوشوا بارون ،أنجيال
أوماهوني ،دايفيد مانهايم ،وآخرون ،ص  ،47 ،46ط كاليفورنيا الواليات المتحدة األمريكية :مؤسسة 2141 RANDم.
( )3النقود الرقمية ،الرؤية الشرعية واآلثار االقتصادية ،عبد الستار أبو غدة ،ص  ،41المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية بجامعة الشارقة ،العمالت االفتراضية في الميزان2141( ،م).
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مميزات العمالت المشفرة)1(:
العالمية ،فهي ال ترتبط بموقع معين لكي يتم إجراءات التعامل بها؛ إذ إنها ال تخضع لسلطة دولة أو بنك مركزي ،لذا ال تستطيع
أي دولة أن تحظر التعامل بها؛ ألنها ال تخضع لسلطتها أو سيطرتها.
الخصوصية والسرية ،تتمتع هذه العملة المشفرة بالخصوصية حيث ال يمكن ألي شخص أو جهة رقابية أو مؤسسة االطالع على
المحافظ اإللكتر ونية ،فكل عملية تحويل تتم بين شخصين تسجل في سجل عام يسمى (البلوكتشين) ال يحتاج هذا السجل إلى االسم
وال الهوية وال أي بيانات للشخص ،وإنما كل المعلومات الشخصية عبارة عن أرقام ورموز ال يعرف اسم صاحبها وال هويته.
خلوها من الرسوم :فال تخضع لرسوم التحويل ،كما هو الحال في البنوك التي تفرض رسوما ومصاريف على عمليات التحويل،
فالعملة المشفرة عندما يتم تحويلها إلى شخص ،يتم نقل رمز العملة أو الكود الخاص بها فقط ينقل من محفظة المتعامل األول إلى
محفظة المتعامل الثاني.
األمان :فالتقنية المستخدمة للعمالت المشفرة هي أكبر مشاريع الحوسبة المزودة بخدمات عالية ،تتوفر فيها درجات األمان ضد
السرقة أو التزييف ،فسجالتها مشفرة بطريقة قوية ال تخترق.
السرعة :حيث إن عملية التحويل ال تستغرق كثيراً من الوقت ،فما هي إال دقائق وتتم العملية ،بخالف التحويالت البنكية التي قد
تستغرق يوما أو أكثر.
سرعة التوثيق :حيث إن التوثيق في هذا النوع من العمالت والعمليات اإللكترونية ال يتجاوز العشر دقائق مهما بلغ حجمها.
عيوب العمالت المشفرة)2(:
على الرغم من هذه المميزات السابقة إال أن لهذه العمالت مخاطر ال يستهان بها ،وهي موضع دراستنا في هذا البحث ومنها
إجماال ما يلي:
تمويل األعمال غير المشروعة :حيث يمكن استخدامها في عمليات االتجار أو غسل األموال ،وتمويل اإلرهاب ،أو بيع الممنوعات،
وذلك لعدم خضوعها ألي رقابة دولية أو محلية.
التهرب الضريبي :ال تستطيع الجهات المختصة بالضرائب التابعة لكل دولة فرض أية ضريبة على المعامالت والصفقات التي
تتم بواسطة العمالت الرقمية المشفرة؛ ألنها تعامالت وصفقات خفية تتم من خالل شبكة اإلنترنت ،وال تعرف عنها الجهات
الرسمية أي شيء.
المخاطر الفنية :فقد تتعثر التعامالت بها نظراً لسوء أداء شبكات االتصال وضعفها في بعض األماكن والمناطق ،أو ضعف أجهزة
التشغيل.
افتقاد الحماية القانونية :فالمتعاملين بها إذا حدثت لهم خسائر أو أي مشكلة ال يجدون حماية قانونية إذ التعامل بهذه العمالت ال
تخضع كما قلت ألي جهة أو مؤسسة رسمية ،وال تخضع للرقابة المالية.

( )1النقود االفتراضية :مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية ،الباحوث.46 ،
( )2المرجع السابق.47 ،
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المبحث الثاني :نشأة العمالت المشفرة وأنواعها وخصائصها
المطلب األول :نشأة العمالت المشفرة.
عندما نريد الحديث عن نشأة العمالت المشفرة البد أن نتحدث عن أول عملة تم اكتشافها ،وهي عملة (البيتكوين) والتي تعتر هي
أساس العمالت االفتراضية المشفرة وأشهرها وأكثرها انتشاراً ،وهي أو ُل عملة افتراضية مشفَّرة جرى تداولها عبر شبكة
اإلنترنت ،ثم تالها هذا التزايد المتنامي في هذه العمالت ،ولعل ذلك هو السبب في اشتهار هذه العملة واتساع دائرة التعامل بها
عن مثيالتها من العمالت المشفرة االفتراضية األخرى.
وهي كما بينّا سابقا ً ٌعمالت غير موجودة في الحس ،وال تُتَدَاول إال عبر شبكة اإلنترنت فقط ،وليس لها وجود فيزيائي ،فما هي
إال مجموعة من البيانات واألرقام المشفرة التي تعبر عن قيمة نقدية معينة ،كما أنها ال تصدر وال تُدَار من جهة رسمية في الدول،
كالبنوك المركزية أو المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة ،بل تُنتَج وتُ َداُر من قبل األشخاص العاديين عبر شبكة اإلنترنت.
ويرجع تاريخ ظهور العمالت المشفرة إلى عام 2117م؛ حيث بدأ رجل مجهول ُمبَرْ ِمج أطلق على نفسه (ساتوشي ناكاموتو )-،
يقال إنه يعيش في اليابان -بعمل آلية العملة الرقمية المشفرة األولى المسماة (البيتكوين) ،ويقال إن الذي قام بعمل هذه العملة فريق
ص مجهو ِلي الهوية  -حيث ال يُعْرف من وراء إصدارها إلى اآلن -وفي عام 2112م أطلقوا ورقةً
عمل مكون من مجموعةُ أشخا ٍ
بحثيةً عبر اإلنترنت بعنوان(:البيتكوين :نظام عملة الن ِّد للن ِّد الكترونية ).
وحملت هذه الورقة اس َم هذا الباحث الذي أطلق على نفسه ( ساتوشي ناكاموتو ) وأسَّس فيها طريقة إنشا ِء عمل ٍة إلكتروني ٍة تعتمد
في نظام الدفع على مبدأ الن ِّد للن ّد مباشرة دون وجود وسيط.
وهو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر بين طرفين دون االستعانة بطرف وسيط كالبنوك والمؤسسات المالية التي تتقاضى
رسوما ً على تحويل األموال ،مبتعدة في نفس الوقت عن مركزية البنوك الكبرى ،فمعامالتها مجهولة ال يمكن ألي جهة مراقبتها
أو االطالع عليها (.)1
وسيط في
ث
وهكذا أراد مص ِّمموا هذه العملة أن تتم المعامالت المالية والنقدية مباشرةً بين األشخاص دون تدخل
ٍ
طرف ثال ٍ
ٍ
حكومي؛ إذ تعتمد العملةُ بدالً من ذلك كله على
بنك مركزي ،ودون تتب ٍُّع
المعاملة ،ودون
تحكم سلط ٍة سيادي ٍة أو جه ٍة رقابي ٍة أو ٍ
ٍّ
ِ
ماليين األجهزة الحاسوبية حول العالم التي تُصْ ِد ُر العملة ،وتَتَدَاولها ،وتتأكد من صحة المعامالت بها ،وتوثقها في النظام الخاص
بهذه العملة ،من خالل البرامج والتطبيقات المحملة على الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية لألفراد ،من دون تدخل جهات
وسيطة (.)2
وفي العام نفسه تم تأسيس الموقع الرسمي لهذه العملة على شبكة اإلنترنت.
وفي يناير من العام التالي  -أي في عام 2111م  -تم طرح البيتكوين للتداول على شبكة اإلنترنت ،وتمت أول عملية تحويل
للبيتكوين عبر اإلنترنت من ساتوشي ناكاموتو إلى شخص آخر يدعى (هال فيني))3(.
( )1عبد هللا بن سليمان الباحوث" ،النقود االفتراضية :مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية" .المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة،
جامعة عين شمس بالقاهرة 2147( ،4م).22 :
()2ساتوشي ناكاموتو " ،ورقة بحثية عن البيتكوين" .الموقع الرسمي للبيتكوين على شبكة اإلنترنت .استرجعت بتاريخ 2121/1/42م ،من موقع:
Bitcoin: A peer- to- peer electronic cash system, Satoshi Nakamoto, November 1, 2008, available at
)https://www. bitcoin.com/bitcoin.pdf. (retrieved February 1, 2019
( )3شركة كاي سكولر للمحاماة واألعمال القضائية" ،مقدمة للبيتكوين وتكنولوجيا البلوك تشين"2146 ( .م).1 :
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وفي عام 2141م تم إنشاء سوق إلكترونية لصرف عملة البيتكوين مقابل العمالت العالمية ،وتوالت التعامالت في نفس العام حتى
وصلت قيمتها ما يعادل مليون دوالر أمريكي ،حتى وصلت ما يعادل مليار دوالر في عام 2144م.
وحتى اآلن لم يعرف تحديدا من وراء إنشاء هذه العملة المشفرة ،على الرغم من كثرة األقاويل من أن وراء ذلك منظمات ودول
وليس شخصا واحدا قامت بإنشاء عملة (البيتكوين) كما أن مؤسسها الذي أطلق عليه (ساتوشي) قام بترك المشروع في عام
2141م بدون توضيح المزيد حول نفسه.
وتعتمد فكرة العمالت المشفرة على برنامج يتم تنصيبه في حاسوب المستخدمين ،فالعملة إذن هي برنامج على الحاسب اآللي،
وتنتقل العملة عبر هذا البرنامج من حاسوب إلى آخر بال وسيط أو رسوم تحويل (.)1
وإنتاج العمالت المشفرة متاح ألي متصل باإلنترنت باستخدام مجاني متوفر لكل منصات التشغيل ،وهو مفتوح بشكل كامل وقابل
للتطوير لكل من يرغب ،لكن هذا األمر يحكمه خوارزميات رياضية معقدة ال يسمح بإنتاج أكثر من واحد وعشرين مليون وحده،
وذلك إلى عام 2411م ،وبعدها تقسم كل وحدة إلى وحدات جزئية (.)2
الفرق بين العملة الرقمية المشفرة والعمالت الورقية التقليدية:
النقود الورقية محسوسة ،مصنوعة من أوراق ومواد أخرى ،بينما العمالت المشفرة ليست محسوسة ،بل هي عملية افتراضيةبالكامل ،مجرد أرقام تظهرها المحافظ اإللكترونية الخاصة بها ،فتزيد األرقام في محفظة المستقبل وتنقص من محفظة المرسل.
العمالت الورقية تقوم الجهات الرسمية والمعنية في الدولة بمهمة إنتاجها ،وطرحها في المراكز المالية ،ونشرها بين الناس ،بينماالعمالت الرقمية المشفرة تم إنتاجها بواسطة مبرمجين أو أفراد عاديين ،ال يتبعون أي جهة حكومية أو خاصة.
النقود الورقية يتم التحكم فيها عن طريق الدولة التي أنتجتها ،في المسيطرة على طباعتها ونشرها وتحديد قيمتها وسعر صرفها،ومراقبة حركتها في السوق ،أما العمالت المشفرة بخالف ذلك ،فال توجد هيئة مركزية تتحكم بها ،وإنما يتم التعامل بها عن طريق
طرفين (الند للند) أو المستقبل والمرسل ،دون تدخل وسيط متحكم.
المطلب الثاني :أنواع العمالت المشفرة)3( .
لقد كثرت العمالت المشفرة وأصبحت تتزايد حتى تجاوزت األلف عملة افتراضية حتى اآلن ()4
وال يمكن حصرها لعدم وجود قانون يضبط إصدارها ،ولهذا نجدها متفاوتة من حيث التعامل بها ،ومن العمالت المشفرة التي
يمكن تحويلها إلى أموال نقدية عبر استخدام األجهزة المخصصة لتحويل العملة االفتراضية المشفرة إلى نقد عملة البيتكوين :وهي
أشهر العمالت الرقمية المشفرة على اإلطالق وأهمها ،بال هي أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم من حيث أحجام التداول بها
والقيمة السوقية ،وازدادت قيمتها مؤخراً بأضعاف كبيرة ،وتُعد أول عملة ال مركزية في العالم ،وحظيت بدعم كبير من مواقع
اإلنترنت والمتاجر اإللكترونية ،وتمتاز بسرعة انتشارها وسهولة تعدينها من خالل أجهزة الكمبيوتر،

( )1الباحوث" ،النقود االفتراضية :مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية".22 ،
( )2أحمد معبوط" ،اآلثار الشرعية لتداول النقود االفتراضية" .المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة،
العمالت االفتراضية في الميزان2141( ،م).426 :
( )3مجموعة من الباحثين التابعين لمؤسسة األبحاث والتطوير (راند) جوشوا بارون ،أنجيال أوماهوني ،دايفيد مانهايم ،وآخرون" ،تداعيات العملة
االفتراضية على األمن القومي"( .ط كاليفورنيا الواليات المتحدة األمريكية :مؤسسة 2141 RANDم).47 ،46 ،
( )4عبد الستار أبو غدة " ،النقود الرقمية ،الرؤية الشرعية واآلثار االقتصادية" .المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة الشارقة ،العمالت االفتراضية في الميزان2141( ،م).41 ،
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وسرعة التحويل وانخفاض الرسوم.
عملة اإليثريوم :وهي عملة رقمية مشفرة ال مركزية تسمح بإنشاء العقود الذكية بطريقة تحاكي العقود التقليدية ،ولكنها تتطلب
شروطا ومتطلبات لتنفيذها دون الحاجة إلى سلطة أو جهة معينة تتحكم فيه عملياتها.
وعملة نايم كوين :التي أطلقت في عام 2144م ،وعملة ماستر كوين :التي أطلقت في عام 2142م ،وعملة ري ِبل :أطلقت في عام
2142م ،واكتسبت شهرة واسعة في أوساط المتعاملين بالعمالت الرقمية ،وعملة نكست كوين :التي أطلقت في عام 2144م،
وعملة اليتكوين :وهي أسرع في التبادل من البيتكوين ،وعملة دوغيكوين :التي تم إصدارها في  2ديسمبر 2144م باعتبارها
عملة ساخرة ،ولكنها أصبحت اليوم واحدة من أكبر العمالت الرقمية ...الى غير ذلك من هذه العمالت المتعددة.
ص ِّممت لتؤدِّي
وتع ُّد عملة البيتكوين
األساس لهذا النوع من العمالت ،والفكرةَ التي أ َّس َست لظهور المئات من العمالت الرقمية التي ُ
َ
هذه الوظيفة.

المطلب الثالث :خصائص العمالت المشفرة.
من خالل معرفة العملة المشفرة وتاريخ نشأتها تظهر عدة خصائص لهذه العمالت المشفرة ،ومنها ما يلي:
 عملة افتراضية خيالية ،ليس لها وجود مادي ملموس وليس لها أية قيمة ذاتية. عملة ال مركزية ،بمعنى أنها ال تخضع لجهة أو مؤسسة تنظمها وتشرف على تسييرها. عملة غير نظامية؛ أي غير مدعومة من أية مؤسسة أو جهة رسمية. يتم تداولها من خالل اإلنترنت فقط. عملية التبادل فيها تكون بين طرفين ،وهو المسمى بالند للند ،دون حاجة لوسيط البنك بينهما. إمكانية تعدينها (إنتاجها) للمتعاملين بها بحسب إمكاناتهم الفنية ومعالجة جهاز الحاسب اآللي.مميزات العمالت المشفرة)1( :
 العالمية ،فهي ال ترتبط بموقع معين لكي يتم إجراءات التعامل بها؛ إذ إنها ال تخضع لسلطة دولة أو بنك مركزي ،لذا ال تستطيعأي دولة أ ،تحظر التعامل بها؛ ألنها ال تخضع لسلطتها أو سيطرتها.
 الخصوصية والسرية ،تتمتع هذه العملة المشفرة بالخصوصية حيث ال يمكن ألي شخص أو جهة رقابية أو مؤسسة االطالععلى المحافظ اإللكترونية ،فكل عملية تحويل تتم بين شخصين تسجل في سجل عام يسمى (البلوكتشين) ال يحتاج هذا السجل إلى
االسم وال الهوية وال أي بيانات للشخص ،وإنما كل المعلومات الشخصية عبارة عن أرقام ورموز ال يعرف اسم صاحبها وال
هويته.
 خلوها من الرسوم :فال تخضع لرسوم التحويل ،كما هو الحال في البنوك التي تفرض رسوما ومصاريف على عمليات التحويل،فالعلمة المشفرة عندما يتم تحويلها إلى شخص ،يتم نقل رمز العلمة أو الكود الخاص بها فقط ينقل من محفظة المتعامل األول إلى
محفظة المتعامل الثاني.

( )1الباحوث" ،النقود االفتراضية :مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية".46 ،
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 األمان :فالتقنية المستخدمة للعمالت المشفرة هي أكبر مشاريع الحوسبة المزودة بخدمات عالية ،تتوفر فيها درجات األمان ضدالسرقة أو التزييف ،فسجالتها مشفرة بطريقة قوية ال تخترق.
 السرعة :حيث إن عملية التحويل ال تستغرق كثيراً من الوقت ،فما هي إال دقائق وتتم العملية ،بخالف التحويالت البنكية التيقد تستغرق يوما أو أكثر.
 سرعة التوثيق :حيث إن التوثيق في هذا النوع من العمالت والعمليات اإللكترونية ال يتجاوز العشر دقائق مهما بلغ حجمها.عيوب العمالت المشفرة)1( :
على الرغم من هذه المميزات السابقة إال أن لهذه العمالت مخاطر ال يستهان بها ،وهي موضع دراستنا في هذا البحث ومنها
إجماال ما يلي:
 تمويل األموال غير المشروعة :حيث يمكن استخدامها في عمليات االتجار أو غسل األموال ،وتمويل اإلرهاب ،أو بيعالممنوعات ،وذلك لعدم خضوعها ألي رقابة دولية أو محلية.
 التهرب الضريبي :ال تستطيع الجهات المختصة بالضرائب التابعة لكل دولة فرض أية ضريبة على المعامالت والصفقات التيتتم بواسطة العمالت الرقمية المشفرة؛ ألنها تعامالت وصفقات خفية تتم من خالل شبكة اإلنترنت ،وال تعرف عنها الجهات
الرسمية أي شيء.
 المخاطر الفنية :فقد تتعثر التعامالت بها نظراً لسوء أداء شبكات االتصال وضعفها في بعض األماكن والمناطق ،أو ضعفأجهزة التشغيل.
 افتقاد الحماية القانونية :فالمتعاملين بها إذا حدثت لهم خسائر أو أي مشكلة ال يجدون حماية قانونية إذ التعامل بهذه العمالت التخضع كما قلت ألي جهة أو مؤسسة رسمية ،وال تخضع للرقابة المالية.

المبحث الثالث :تداول العمالت المشفرة على صفحات اإلنترنت المظلم
المطلب األول :مفهوم النترنت المظلم وخصائصه.
شبكات اإلنترنت المظلم :وهي شبكات مغلقة ،تأسست بطريقة سرية بين أطراف موثوقة بين بعضها بعضا ،وتستخدم ألغراض
غير مقبولة اجتماعيا ً ،وغالبا ً إرهابية ،وال توجد وصالت إنترنت تصل إلى محتويات تلك العناوين التي على الشبكة المظلمة.
()2
فاإلنترنت المظلم عبارة عن شبكة كبيرة من المواقع ،التي ال يمكن الوصول لها من خالل محركات البحث التقليدية ،وال يمكن
الدخول لها من خالل متصفحات اإلنترنت مثل جوجل كروم أو فاير فوكس.
واإلنترنت المظلم هو جزء ال يتجزأ من شبكة اإلنترنت ،ولكنه موجود في الظالم ،كل شيء هناك ُمع َّمى ومشفر ،والمواقع في
اإلنترنت المظلم مجهولة الهوية ،والمستخدمين مجهولي الهوية ،والمتصفح المستخدم في عالم اإلنترنت المظلم مصمم خصيصا ً
بطريقة مشفرة لحجب هوية ومكان مستخدميه.

( )1المرجع السابق.47 ،
( )2خولة متعب سليم" ،تحليل محتوى الشبكات المظلمة على اإلنترنت"( .رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،األردن2144 ،م).46 ،
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ويسمى اإلنترنت المظلم بهذا االسم ألنه غير موجود في النور وغير قابل للرصد ،وهوية مستخدميه غير قابلة للتحقق أو الفحص.
ولهذا السبب أصبحت الشبكة المظلمة جاذبة للمجرمين لممارسة أنشطتهم المشبوهة بعيداً عن أعين الرقابة والسلطات ،واستغالل
هذه الشبكة المظلمة للقيام بأعمال غير مشروعة مثل :ترويج المخدرات ،وبيع األسلحة ،واالتجار بالبشر ،وغيرها من األنشطة
اإلجرامية.
والدخول إلى الشبكة المظلمة يكون من خالل متصفح اسمه )TOR( :يتمكن المستخدم من خالله الوصول إلى محركات بحث
متخصصة تساعد على التنقيب والبحث في اإلنترنت العميق ليظهر الجزء الخفي فيها)1( .
فال يمكن الوصول إليه من خالل محركات البحث التقليدية وال من خالل المتصفحات العادية أيضا ً ،وال يمكن تعقبه ،ولكنه على
أي حال متاح للجميع ،ويحتوي اإلنترنت المظلم على الكثير من المواقع الغير شرعية ،ويحتوي على الكثير من المخترقين الذي
يمكنهم اختراق األجهزة الشخصية وإحداث مشاكل بها ،أو سرقة بيانات عليها ،وهناك الكثير من المواقع التي تقدم محتوى عنيف
وغير أخالقي وشاذ ()2
أهم الحقائق الخاصة باإلنترنت المظلم:
 -4أشهر متصفح لإلنترنت المظلم هو ) TOR ( :ويعمل بطريقة التشفير عن طريق عمل طبقات من اإلخفاء ،بحيث يصعب جداً
الوصول ألي بيانات لمستخدميه.
 -2نظراً لغياب الرقابة وإمكانية الرصد في عالم اإلنترنت المظلم ،فقد أصبح مالذاً لكل من يريد خرق القانون ،فهو يحتوي على
أقبح وجه ممكن للشر ،حيث مواقع متخصصة في تجارة السالح والمخدرات والسرقة والنصب ،ومواقع تحتوي على أفظع
الشرور والرغبات اإلنسانية الشاذة ،كاغتصاب وتعذيب األطفال ،وتجارة لحوم البشر ،والطقوس الشاذة ألغرب المعتقدات.
 -4الجرائم التي ترتكب من خالل اإلنترنت المظلم هي نتيجة استغالل األشرار لطبيعة هذا العالم .فال يمنع هذا من وجود الكثير
من المواقع الشرعية على اإلنترنت المظلم.
 -1التعامل المالي في اإلنترنت المظلم يكون من خالل العمالت الرقمية المشفرة ( موضوع البحث) ففي هذا العالم الخطير ال
مجال الستخدام بيانات الكروت االئتمانية أو البنوك ،فال يتم استخدام أي عملة من العمالت المتعارف عليها بين البائعين أو
المشتريين في شبكة اإلنترنت المظلم ،ولكن يتم استخدام العمالت المشفرة في جميع الصفقات.
المطلب الثاني :أسواق التعامل بالعمالت المشفرة على اإلنترنت المظلم.
يُ َعد التعامل بالعمالت المشفرة أساس للتعامالت على شبكة اإلنترنت المظلم ،وهذه الشبكة تجعل أجهزة المستخدم ال تحتوي على
أرقام مفهومة حتى يمكن التعرف على جهاز المستخدم وموقعه وأي معلومات عنه ،وتسمح هذه الشبكة بالعديد من الممارسات
غير القانونية وهو الهدف الرئيسي لها؛ مما يجعلها مرتعا ً لشتى أنواع الجرائم ،وتجارة المخدرات ،والمواقع القبيحة ،ومن بينها
المواقع التي تحتوي على المواد اإلباحية البشعة والمقززة ،ومواقع بيع األعضاء البشرية ،والقتلة المأجورين ،وتحتوي أيضاً على
مواقع ألصحاب النفسيات المريضة مثل أكلة لحوم البشر ،وكل ما هو غير مشروع.

()1خالد عباس" ،القبو الــــرقمي ألسواق الممنوعات والجريمة واإلرهاب" ،نشر في 2147/2/2م ،استرجعت بتاريخ 2121/1/4م ،من موقع:
https://www.okaz.com.sa/local/na/1526079
( )2مجدي كميل" ،كل ما تريد معرفته عن اإلنترنت المظلم" ،استرجعت بتاريخ 2121/4/22م ،من
موقعhttps://www.alrab7on.com/everything-about-dark-web/:
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وبعض المواقع المدرجة على اإلنترنت المظلم تحتوي على مقاطع فيديو وصور لعمليات قتل وتعذيب في غاية الوحشية ،وبعضها
يعرض مقاطع فيديو ألكل اللحم البشري ،وتعذيب البشر والحيوانات ،كما تنتشر مواقع تجارة وترويج المخدرات في الشبكة
المظلمة بشكل واضح تماما ً بل وتحقق أرباحا ً طائلة ،وبعض المواقع تعرض تقديم خدمات تأجير قتلة محترفين ،وتضع أسعارا
مختلفة بحسب أهمية الشخص.
ويمكن من خالل الشبكة المظلمة شراء نقود مزورة ،فهناك مواقع تقدم مثل هذه الخدمات ،ومواقع متخصصة في مجال تزييف
العمالت النقدية ،هذا إضافة إلى عشرات المواقع التي تعرض بيع وثائق ومستندات رسمية مزورة ،مثل جوازات السفر لجنسيات
مختلفة ،ورخص القيادة وبطاقات الهوية ،وغيرها.
وتحتوي مواقع اإلنترنت المظلم أيضا ً على متاجر إلكترونية لبيع األسلحة المختلفة ،إضافة إلى بيع الذخيرة بأنواعها وأشكالها.
وفي هذه الزوايا المظلمة من شبكة اإلنترنت يقوم موردو المواد المهربة من المخدرات وغيرها من المواد غير القانونية -بمزاولة
أعمالهم ،حتى أصبحت البيتكوين الشكل األكثر شيوعا للدفع مقابل هذه المبيعات المشبوهة -وفقا لتقرير المخدِّرات العالمي لعام
2147م الصادر عن مكتب األمم المتحدة المعن ّي بالمخدرات والجريمة.)1(-
فحركة البيع والشراء وهذه األنشطة على الشبكة المظلمة تتم بالعمالت المشفرة ،إذ التعامل بالعمالت المشفرة يساعد على صعوبة
تتبع هوية المتعاملين بها ،ولهذا تستخدم هذه العمالت في تسوية التعامالت المالية غير السوية وغير القانونية والنظامية وغير
المشروعة ،كما أن اإلنترنت المظلم له نفس الصفات من صعوبة تتبع المستخدمين له.
يتبين مما سبق :أن شبكة اإلنترنت المظلم ساحة خصبة خاصة لعالم الجرائم اإللكترونية ،وتطرح من خالله دورات تدريب
للهاكرز ،وتعليمهم طرق إيجاد برمجيات خبيثة الختراق الحسابات البنكية ،وبطاقات االئتمان ،واستهداف المواقع الحكومية في
دول العالم ،وبيع المعلومات والوثائق السرية وتسريبها ،وبيع ثغرات أمنية مكتشفة من قبلهم؛ لتسهيل عمليات القرصنة ،إضافة
إلى القيام بعمليات اختراق مقابل مبالغ مالية.
وأسواق اإلنترنت المظلم ( )2التي تتداول العمالت المشفرة ما تزال تتوسَّع في أعمالها ،ومن هذه األسواق ما يلي:
إمباير ماركت ) Empire Market) :تصل قائمة المخدرات وحدها للمتعاملين على هذا السوق بالعمالت المشفرة إلى حوالي
أربعين ألف نوع ،ويتجمع البائعون والعمالء على منتديات اإلنترنت المظلم ،ويتخطى عددهم الثمانية آالف مستخدم ،وهذا يفوق
عدد أعضاء صفحات أي سوق آخر على اإلنترنت المظلم.
جراي ماركت (Grey Market( :هو من األسواق الجديدة على اإلنترنت المظلم ،وظهر ألول مرة في منتصف عام 2141م،
وبالرغم من حداثتهَّ ،إال أنَّه يستضيف اآلن أكثر من أربعمائة وخمسين بائعا ً ،ولديه ما يقرب من أربعة آالف وسبعمائة منتج،
ويقبل هذا السوق التعامل بالعمالت المشفرة.
ٌ
وقت طويل جداً بشكل
كانازون (Cannazon) :ويقبل هذا السوق أيضا العمالت المشفرة ،وانطلق في منتصف عام  ،2146وهو
عملي بالنسبة ألسواق اإلنترنت المظلم .وهذا السوق يفرض قواعد قاسية على البائعين لضمان درج ٍة عالية من جودة المنتجات
والخدمات.

( )1مكتب األمم المتحدة المعن ّي بالمخدرات والجريمة" ،تقرير المخدِّرات العالمي لعام 2147م"( ،منشور في مايو 2147م).22 ،
(" )2أسواق على اإلنترنت المظلم في عالم العمالت المشفرة" ،استرجعت بتاريخ 2121/4/22م ،من موقعhttps://bit- :
chain.com/2019/11/09/6
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كريبتونيا (Cryptonia) :يهتم هذا السوق باألمان أكثر من أ ّ
ق آخر ،ويتعامل بالعمالت المشفرة ،وتعرض عليه المنتجات
ي سو ٍ
توشكا (Tochka) :وهذا السوق يبيع المخدرات أيا كان نوعها ،إذ يعمل هذا السوق على اإلنترنت المظلم منذ عام  ،2141ولديه
نظام دخول معين لتحقيق األمان للمتعاملين عليه ،ويقبل السوق العمالت المشفرة ،ويُقدِّم الموقع خاصية اختيار مكان يتفق عليه
العمالء مسبقا ً الستالم المنتجات.
أبولون (Apollon) :يقدم هذا السوق عشرة منتجات من المخدرات ،وهو يقبل عدداً جيداً من العمالت المشفرة أيضاً.
وقد ارتفعت أحجام معامالت العملة المشفرة (بيتكوين) على أسواق الويب المظلم خالل عام 2142م إلى متوسط يبلغ مليوني
دوالر ( 2مليون دوالر) يوميا ً ،األمر الذي يد ّل على ازدياد اإلقبال على هذه العمالت في الدفع في العمليات المشبوهة (.)1

المبحث الرابع :استعمال العمالت المشفرة في جريمة غسيل األموال
المطلب األول :عوامل جذب استعمال العمالت المشفرة في األنشطة اإلجرامية.
تداول العمالت المشفرة له خطره على األمن الوطني ،إذ إنه يدفع إلى ارتكاب األنشطة اإلجرامية ويشجع عليها ،ومن عوامل
جذب العمالت المشفرة لألنشطة اإلجرامية ما يلي:
أوالً :سهولة االستخدام:
فالتعامل بالعمالت المشفرة من خالل البيع والشراء والتجارة يتطلب اإللمام بمسائل تقنية بسيطة ،فبمجرد أن تتوافر لدى المستخدم
القدرة على التعامل مع برنامج أو تطبيق العملة المشفرة فإنه باستطاعته إعداد وتنفيذ كل العمليات التي يتطلبها التعامل بها ،ووقتها
يكون من السهل استخدام هذه العمالت في األنشطة اإلجرامية)2( .
ثانياً :االستقالل عن رقابة النظام المالي:
يسعى المجرمون إلى استخدام أساليب بديلة لنقل التمويل والتحويالت خارج المنظومة الشرعية المالية في الدول ،وفي الوقت
نفسه يحاولون اإلبقاء على التعامل مع النظام المالي التقليدي المتمثل في المصارف والمؤسسات المالية ،وذلك حتى يتمكن العمالء
أو المجني عليهم من نقل أموالهم النقدية التقليدية إلى العمالت المشفرة ،ثم تحويلها لهؤالء المجرمين)3( .
ثالثاً :زيادة إخفاء الهوية:
وهذا أخطر ما في العمالت المشفرة إذ استطاع واضعوا هذه العمالت في تحقيق مسألة كتمان الهوية ،وذلك باستخدام أسماء
مستعارة ،واإلخفاء التام لهوية المتعامل بها ،وهذا يعد دافعا للجناة ،وقد استخدمت العمالت المشفرة في دفع فدية ،وذلك بقيام
بعض المجرمين باستخدام فيروس ضار يؤدي إلى تعطيل أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل ،وهذا يحدث في أجهزة تشغيل
الشركات والمؤسسات الكبرى ،ودفع الفدية يكون عن طريق العملة المشفرة)4( .
رابعاً :سرعة إنجاز المعامالت :تقدم العمالت المشفرة إمكانية إنجاز المعامالت بأسرع ما يمكن ،وتتيح تخطي الحدود بين الدول
وبتكلفة قليلة عن غيرها من المعامالت التقليدية المماثلة،
( " )1تضاعف استخدام بيتكوين في تعامالت الويب المظلم"( .شبكة معلومات  - SyndiGate Media Incدبي 24 -يناير 2141م) .استرجعت
بتاريخ 2121/2/1م ،من موقع https://alqabas.com/article
( )2مخاطر العمالت االفتراضية في نظر السياسة الجنائية ،د .أشرف توفيق شمس الدين ،ص ،674المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة ،العمالت االفتراضية في الميزان 2141م.
( )3المرجع السابق نفس الصفحة.
( )4المرجع السابق نفس الصفحة.
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وبهذا تتيح العمالت المشفرة فرصة سهلة للجماعات اإلرهابية لتنفيذ أعمالهم اإلرهابية التي تحتاج إلى معامالت مالية عابرة
للحدود )1(،فيجدون في هذه العمالت بغيتهم.

المطلب الثاني :استعمال العمالت المشفرة في جريمة غسيل األموال.
مفهوم غسيل األموال:
يغسل غسالً :أزال عنه الوسخ ونظفه بالماء ،واغتسل بالماء :غسل بدنه ،وال ُغسل :تمام
معنى الغسل في معاجم اللغة :غ َسل الشيء ِ
غسل الجسد كله ،وال ُم ْغتَ َسل :مكان االغتسال والماء الذي يغتسل به))2( .
وال ُغسل شرعاً :هو تعميم البدن بالماء أو :استعمال ماء طهور في جميع البدن ،على صفة مخصوصة ،على وجه التعبد هلل سبحانه.
()3
(فالمعنى الشرع ّي لغسل األموال هو تطهيرها من كل قذارة ونجاسة ،وتلك هي الطهارة الحسية ،وتكون بإزالة النجاسات كالروث
والدم ونحوها من الممتلكات كالثياب والمكان ،كما يتم تطهيرها حسيّا ً باستبعاد ما هو محرم منها كالربا ،والرشوة ،والغصب،
والسرقة ونحو ذلك من الميتة والخنزير ،ويتم تطهيرها معنويًّا وحسيًّا بإخراج نصيب الفقراء منها بأداء الزكاة المفروضة وما
سواها من حقوق؛ فذلك هو الغسل الشرعي لألموال))4(.
أما المعنى االقتصادي لغسل األموال فيعني تحويل األموال القذرة من الكسب غير المشروع بأية وسيلة محرمة إلى أموال تبدو
في ظاهرها مشروعةً كالمصانع والعقارات واألراضي الزراعية ،وذلك إليهام الناس والمسؤولين أنها من مصادر شرعية وكسب
مشروع ،وإخفاء حقيقتها القذرة ومصادرها الخبيثة.
الغسيل غير الشرعي لألموال:
وهو الذي يعتمد التضليل والتزييف والتزوير حيث تكون األموال حراما ً ومصادرها محرمةً ،وبعد تحصيلها يتخذ محصلها عدة
إجراءات إلضفاء صفة الشرعية عليها ،والحقيقة أنها غير شرعية ،وهذا كما نرى ليس غسيالً وال تطهي ًرا؛ بل جريمةً مركبةً من
عدة جرائم قامت سائر الدول لمكافحتها ومحاولة القضاء عليها.
وعملية غسيل األموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة ،عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة
للفساد المالي ،ثم تحاو ل العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين المناهضة ،التي كانت تجرمها داخل
الحدود اإلقليمية التي تسري عليها هذه القوانين)5( .
وهو في حقيقة األمر إخفاء مورد أو مصدر جلب المال ،أو التمويه لمصدر المال.
وعلى ذلك فاألصح أال تسمى هذه العملية بغسيل األموال ،بل التسمية األمثل لها هي :تمويه مصدر األموال.
ويمكن القول بأن غسيل األموال هي عملية تدوير لألموال غير المشروعة وإخفاء وستر وتمويه المصدر الحقيقي غير المشروع
لهذه األموال.
( )1المرجع السابق نفس الصفحة.
( )2المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون.612 :2 ،
( )3الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ،مجموعة من المؤلفين ،ص ،22ط المدينة المنورة :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
( ) 4غسيل األموال وموقف الشريعة اإلسالمية منه ،د .محمد نبيل غنايم ،ص ،1مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم  4141( ،1هـ
2111م).
( )5غسيل األموال ،د .محمد عمر الحاجي ،ص ،2ط دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع2111 ،م.
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كما تُعرَّف عملية غسيل األموال بأنها :مجموعة العمليات المالية المتداخلة؛ إلخفاء المصدر غير المشروع لألموال ،وإظهارها
في صورة متحصلة من مصدر مشروع)1( .
وتعرف بأنها :مجموعة اإلجراءات التي تتخذها إحدى المنظمات أو األشخاص إلضفاء الشرعية على أموال ناتجة عن نشاط غير
مشروع وإدخالها إلى الدورة االقتصادية)2( .
فبعد وضع المال في الدورة االقتصادية ينتقل إلى مرحلة التجميع ،فيقوم بخلق عدة صفقات مالية معقدة؛ تهدف إلى إخفاء معالم
مصدر المال ،وإبعاده قدر اإلمكان عن إمكانية تتبع حركاته من أجل منع كشف منبعه غير المشروع.
صور غسيل األموال :هناك صور كثيرة لعملية غسيل األموال منها ما يأتي:
أوالً :تبديل كميات كبيرة من أوراق نقدية ذات فئات صغيرة بأوراق نقدية ذات فئات كبيرة.
ثانيا :تجزئة اإليداعات لتفادي ظهور المعاملة المالية في التقارير الدورية التي تقدمها البنوك إلى البنك المركزي.
ثالثاً :التحويل المتكرر لمبالغ نقدية من عملة إلى عملة أخرى من دون أن تكون طبيعة نشاط العميل تتطلب ذلك.
رابعاً :أن يقوم شخص بإيداع أموال مجهولة المصدر في رصيده دون أن يكون لها سبب واضح.
خامساً :االحتفاظ بمبالغ كبيرة من النقود في خزائن حديدية في البنوك.
سادساً :استخدام وسائل عديدة لتمويه التجارة بقصد تحريك األموال بين دولة وأخرى.
سابعاً :قد يحصل غسيل األموال من خالل تكرار سحب مبالغ كبيرة بواسطة بطاقات االئتمان رغم
ارتفاع عمولة السحب بها ،وسداد االلتزامات القائمة على ذلك نقداً ،أو عبر األجهزة االلكترونية.
وهناك صور أخرى متجددة ومعقدة لعملية غسيل األموال لتضليل مصدر هذه األموال.
مراحل غسيل األموال من خالل العمالت المشفرة)3( .
تداول العمالت المشفرة تمثل عامال رئيسا في تسهيل عملية غسيل األموال ،حيث تعتبر أحدث طريقة في تبيض األموال المشبوهة
خاصة وأنها أسهل استخداما وأيسر تعامال من البنوك ،حيث يقوم المتعامل بإدخال شفرة سرية في جهاز الكمبيوتر ويقوم بتحويل
ما يرغب من أموال ،هذه الوسيلة تسهل لغاسلي األموال نقل وتحويل أموال ضخمة بسهولة وسرعة وأمان.
فمن خالل العمالت المشفرة يتم توفير األموال غير المشروعة التي تحتاج إلى الغسل ،حيث تمكن المتعاملين بها من إتمام صفقاتهم
من مكاتبهم أو منازلهم دون اللجوء إلى المصارف التقليدية ،وتسهل من ارتكاب هذه الجريمة ،وتقلل من اإلجراءات المتبعة
لمنعها)4( .
فاألموال غير المشروعة تحول إلى عمالت مشفرة ثم يعاد عرضها للبيع مقابل عمالت نقدية تقليدية.
ويمكن إيجاز المراحل التي تمر بها عمليات غسيل األموال في ثالثة مراحل رئيسة كما يلي:
 -4اإليداع :وهي المرحلة األولى من مراحل غسيل األموال ،والذي يعتمد من خاللها مجرمو غسيل األموال في التخلص من
أموالهم عن طريق تحويلها لودائع مصرفية في البنوك والمؤسسات االستثمارية ،مما يساهم في استبدالها بأموال نظيفة.
( )1جريمة غسيل األموال في إطار التعاون الدولي ،هدى حامد قشقوش ،ص ،7ط القاهرة :دار النهضة العربية2114 ،م.
( )2ظاهرة غسيل األموال والتدخل التشريعي ،د .أنور إسماعيل الهواري ،ص ،44مجلة األمن والحياة جامعة نايف للعلوم األمنية 2141 ،22م.
( )3غسيل األموال ،الحاجي ،ص. 2
( )4دور النقود اإللكترونية في عمليات تبيض األموال ،بسام الزلمي ،عبود السراج ،116 :26 ،مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،4
2141م.
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 -2التجميع :هو األسلوب الذي يعتمد عليه مجرمو غسيل األموال في جمعها ضمن مجموعة من المشروعات واالستثمارات
المالية التي تضمن لهم تغطية كافة العمليات غير القانونية التي يقومون بها ،إذ يساعد التجميع في توفير التمويه لعمليات غسيل
األموال.
-4الدمج :و هي المرحلة األخيرة من مراحل غسيل األموال ،ومن خاللها يتم خلط األموال التي تم الحصول عليها بطرق غير
المشروعة مع األموال التي تم الحصول عليها بطرق مشروعة ،وهكذا تختلط األموال معا ،ويصعب التعرف عليها)1(.
وإذا كان تتبع عملية غسيل األموال خالل األموال التقليدية خارج نطاق دائرة البنوك والمصارف أمراً صعبا ،فتتبعها من خالل
العمالت المشفرة يكاد يكون أمرا شبه مستحيل ،فالعملة المشفرة غير قابلة للتتبع ،فأي شخص يستطيع شراء هذه العملة ،وتحويلها
وإعادة بيعها بسهولة ،وهذا يفتح باب لعمليات غسيل األموال.
وأصبحت جريمة غسيل ا ألموال في الوقت الحاضر أكثر خطورة في ظل وجود منظف جديد إال وهو العمالت االفتراضية
المشفرة ،وذلك نظراً لما توفره هذه العمالت المشفرة من سرية التعامل والخصوصية والسرعة مقارنة بالنقود التقليدية.
وتتيح هذه الجريمة للمجرمين إمكانية التصرف باألموال المغسولة وتوظيفها في مجموعة من النشاطات العامة عن طريق إخفاء
مصادرها غير المشروعة ،كما تساعدهم في التوسع في أعمالهم غير القانونية وكسب المزيد من األموال.
المطلب الثالث :إحصائيات حول غسيل األموال بالعمالت المشفرة.
ورد في تقرير مكتب األمم المتحدة -القسم المعني بالمخدرات والجريمة -أن ما بين  211بليون و 2تريليون دوالر أمريكي ،أو
ما تكوّن نسبته  2إلى  1بالمائة من الناتج المحلي العالمي هي أموال تُبيَّض (تُغ َسل) سنويّاً ،وقد كان المجرمون سابقًا يتبادلون
األموال من أجل المعادن الثمينة ،أو الفواتير المزورة ،أو تبييض األموال عن طريق ربطها بأجسادهم والطيران بها إلى بلدان
تق ّل فيها الرقابة المالية ،أما اليوم فأصبح لدى المجرمين منظّف جديد يسمى العمالت المشفرة.
وتشير تقديرات مدير (وكالة الشرطة األوروبية) إٍلى أن ما بين  4إلى  1بالمائة من عمليات اإلجرام السنوية في القارة األوروبية،
أو ما يقدر بـ  1,2مليار إلى  1,6مليار دوالر تُحصَّل عن طريق غسيل األموال باستخدام طرائق مشفرة ،ويعتقدون أن المشكلة
ستزداد سوءاً)2( .
وتشرح إدارة مكافحة المخدرات األمريكية كيفية استعمال العمالت المشفرة في غسيل األموال من قبل العصابات الدولية التي
تستخدم الع مالت المشفرة ،فإنه على سبيل المثال يمكن غسل األموال غير الشرعية الناتجة عن تداول المخدرات بتحويل المبالغ
الناتجة عنها إلى عمالت مشفرة ،ثم تقسيمها إلى كميات صغيرة ،ومن ثم إدخالها إلى عالم العمالت المشفرة ،وربما عمالت مشفرة
مختلفة ،كون األموال المشفرة غير الشرعية -غالبا ً -قابلة لالستبدال بسرعة عالية ،وبكميات صغيرة ،حتى تصبح نظيفة بما فيه
الكفاية لتحويلها إلى أموال عادية.
وقد كشفت وكالة الشرطة األوروبية (اليوروبول) كيف استخدم زعماء الجريمة في أوروبا تقنية التشفير من أجل سداد المبالغ
المطلوبة منهم لشراء الكوكايين من كولومبيا؛ إذ حوَّل أعوان المجرمين مبالغ مالية من اليورو إلى عمالت مشفرة مجهولة
المصدر ،ثم أُرسلَت إلى َمحافظ مالية رقمية مسجلة في كولومبيا ،واستُبدلَت عملة البيزو بهذه العمالت المشفرة عن طريق
اإلنترنت ،ثم س ُِحب بعدها البيزو نقدًا على هيئة مبالغ صغيرة ِّ
وزعَت على عشرات الحسابات المصرفية كي ال ينكشف أمرهم،
( )1العولمة واقتصاديات البنوك ،عبد الحميد عبد المطلب ،ص ،242ط اإلسكندرية :الدار الجامعية2111 ،م.
( )2العمالت المشفرة وغسل األموال ،استرجعت بتاريخ 2121/4/41م ،من موقع https://www.syr-res.com
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وبحسب توقعات وكالة الشرطة األوروبية (اليوروبول) فإن نحو  444مليار يورو ( 416.1مليار دوالر) من األموال السوداء
يتم تداولها في األسواق األوروبية سنويا ،وإن  4إلى  1بالمائة من هذه األموال يتم تبييضها (غسلها) عن طريق العمالت
االفتراضية)1(.
وقد وجد أصحاب األنشطة اإلجرامية من التجاهل الدولي تجاه هذه العمالت فرصة ذهبية لتبييض أرصدتهم وغسلها من العمالت
المشفرة وتحويلها إلى أوراق نقدية تقليدية ،بعد أن كانوا يواجهون إشكالية تحويلها لنقد أو االستفادة منها فعليا ً ،وذلك عبر عدة
طرق بالشراء المباشر للسلع عبر المتاجر اإللكترونية ،أو المقايضة بعمالت نقدية عالمية أشهرها الدوالر األمريكي.
وفي ظل تقليل البنوك المركزية والجهات الرقابية عالميا ً من شأن وأهمية تلك العمالت المشفرة ،فإن عمليات غسيل األموال
بالعمالت المشفرة في الوقت الحاضر تتوسع ،وهذه فرصة ذهبية للقائمين على تلك الجرائم -منظمات كانت أو أفرادا -لالستفادة
بأكبر قدر ممكن قبل انتباه المنظمات العالمية لتتبع مصدر تلك األموال والحد من تأثيرها وخطورتها على األمن الوطني.

المبحث الخامس :استعمال العمالت المشفرة في تمويل اإلرهاب
المطلب األول :مفهوم تمويل اإلرهاب ومصادره.
أولا :مفهوم تمويل اإلرهاب.
يمول ،تمويالً ،فهو ُم َم ِّول ،والمفعول ُم َموَّل ،موَّل المشروعَ :أم ّده بمال ،ق ّدم له ما
جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة( :م َّو َل ِّ
مال))2( .
يحتاج إليه من ٍ
ٌ
تعريف لتمويل اإلرهاب في المادة الثانية الفقرة األولى من االتفاقية الدولية لمكافحة اإلرهاب ونصها :يرتكب جريمة كل
وجاء
شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة ،وبشكل غير مشروع ،وبإرادته بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها وهو
يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا للقيام:
 بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات. بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر ،أو إصابته بجروح بدنية جسيمة ،عندما يكون هذاالشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح ،عندما يكون غرض هذا العمل ،بحكم طبيعته أو في سياقه،
موجها لترويع السكان ،أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به.

()3

مما سبق يتضح أن تمويل اإلرهاب هو أي دعم مالي في مختلف صوره يقدم إلى األفراد أو المنظمات التي تدعم اإلرهاب أو تقوم
بالتخطيط لعمليات إرهابية ،وقد يأتي هذا التمويل من مصادر مشروعة كالجمعيات الخيرية ،أو مصادر غير مشروعة مثل تجارة
البضائع التالفة أو تجارة المخدرات.
ثانياا :مصادر تمويل اإلرهاب.
هناك أنواع يتبعها ممولو اإلرهاب في إمداد الجماعات اإلرهابية باألموال ،من هذه األنواع ما يلي:

( )1مشكلة المخدرات والجريمة المنظمة والتدفقات المالية غير المشروعة ،تقرير المخدرات العالمي 41 :22 ،بتصرف ،ط األمم المتحدة مايو
2147م.
( )2عبد الحميد " ،معجم اللغة العربية المعاصرة".2441 :4 ،
( )3االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب ،اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ،411/11
المؤرخ في  1كانون األول/ديسمبر 4111م.

26

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

األول :مصادر الدعم الذاتي.
وهي المصادر التي تقوم بجمع الدعم المالي والعيني للتنظيم اإلرهابي من خالل أفراده أو ما يمتلك التنظيم من مشاريع أو
مساهمات ،وهناك العديد من مصادر الدعم الذاتي من أهمها:
 االشتراكات النقدية التي يقدمها عضو التنظيم سواء شهريا أو سنويا. التبرعات النقدية والعينية التي يقدمها قياديو ومشرفو التنظيم وكافة األفراد المنتمين للتنظيم. حصيلة العمليات اإلرهابية اإلجرامية التي يكون الهدف الرئيس منها جمع األموال للتنظيم ،مثل عمليات السلب واالبتزاز التيتمارسها بعض التنظيمات ،ويندرج تحت هذا االتجار غير المشروع في المخدرات أو أي عمليات غسر مشروعة ،أو حتى
المشروعات التي تعمل في المشاريع التجارية المشروعة.
 التمويل من السطو المسلح على خزائن الشركات الكبرى والبنوك التجارية ،وهذا يعتبر أحد أنواع األنشطة اإلجرامية الحديثةالتي تلجأ إليه المنظ مات اإلجرامية في الوقت الحاضر من أجل الحصول على األموال الضخمة حتى تتمكن من تدريب أعضائها
وتمويل أنشطتها اإلجرامية)

()1

الثاني :مصادر الدعم الداخلي:
وهي أساليب جمع التبرعات للجمعيات الخيرية التي تقوم بأعمال إنسانية فعليا ً للمحتاجين ،سواء داخل الدولة أو خارجها ،ولذا
يقبل كافة أفراد المجتمع نحو التبرع والدعم اعتقاداً منهم بأن تبرعاتهم ستصل للمحتاجين الحقيقيين ،سيما أنه يوجد في المجتمع
العديد من المحتاجين الذين قد ال يتمكن من الوصول إليهم ،بيد أن التنظيمات المتطرفة واإلرهابية تجد في ذلك مجاالً رحبا ً للدخول
واستخدام أموال المتبرعين في تنفيذ مخططاتهم ،تاركين في الوقت ذاته المحتاجين دونما دعم مالي يذكر)2( .
وفي هذا المجال يمارس التنظيم -من خالل الجمعيات الخيرية أو باستغالل أسمائها -جمع التبرعات من المواطنين بعدد من
األساليب ،ومن أهمها :االتصاالت الشخصية المباشرة ،حمالت طرق الباب ،التبرع من خالل الحمالت في الشوارع واألسواق،
االتصاالت التليفونية ،المناسبات الخاصة كاألعياد أو في شهر رمضان.
وتقوم هذه المصادر بدعم التنظيم المتطرف من داخل المجتمع الذي يمارس في النشاط اإلرهابي ،ويستغل التنظيم اإلرهابي تدين
أفراد المجتمع ،وحبهم للخير وإغاثة المنكوبين ،ويتستر في شكل جمعيات خيرية ،أو يخترق جمعيات خيرية معروفة ويجندهم
لصالحه.
الثالث :مصادر الدعم الخارجي:
وهي المصادر التي تقوم بدعم التنظيم من خارج البيئة التي يمارس فيها نشاطه ،ويظهر هذا الجانب من خالل المصادر التالية:
 التب رعات التي يجمعها قيادات التنظيم الموجودة خارج الدولة من المتعاطفين مباشرة مع التنظيم المتطرف أو اإلرهابي. دعم أجهزة المخابرات التي تتالقى مصالحها مع التنظيمات المتطرفة ،ويتعدى الدعم الذي تقدمه أجهزة المخابرات مرحلة الدعمالمادي والتمويل إلى مرحلة التدريب على تنفيذ المهام ،وتأمين المواد الالزمة لتنفيذ العمليات اإلرهابية،
( )1محمد السيد عرفة" ،تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب"( .ط الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث4141 ،هـ
2111م).24 ،
( )2محمد بن حميد الثقفي" ،اإلرهاب كأحد أبرز الجرائم المعاصرة والمستجدة" .ندوة بعنوان الجريمة المعاصرة :األبعاد األمنية ،كلية الملك فهد
مركز الدراسات والبحوث4216( ،هـ 2111م) 21 :24 ،بتصرف.
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وهذا يؤكد وجود عالقة وثيقة بين التنظيمات المتطرفة والمخابرات األجنبية التي تتفق معها في األهداف.
وال شك أن الجماعات اإلرهابية تتلقى دعما ماليا من أجهزة وحكومات أجنبية ،بحيث تتمكن بواسطة هذا الدعم من االستمرار في
نشاطها ،والمحافظة على بقائها ،والحصول على األسلحة الالزمة للقيام بعملياتها ،وتوفير التدريب المالئم والمستمر ألعضائها،
وتجنيد بعض العناصر لالستعانة بهم في تنفيذ المشروع اإلجرامي لها ،وأدرك المجتمع الدولي أثر اإلرهاب على العالقات الدولية،
فاعتبر سلوك الدولة المساندة لإلرهاب جريمة دولية ضد السلم واألمن الدوليين)1( .
دعم الدول والمنظمات التي تتبادل مصالح مع التنظيم اإلرهابي ،إما من أجل زعزعة األمن واالستقرار في الدول المستهدفة أومن اجل الترويج ألفكار تلك الدول أو المنظمات ،وقد يكون ذلك من أجل تحيق مصالح مشتركة أو تبادل منافع بين التنظيم والدول
والمنظمات األخرى.
وهذا يستدعي يقظة من أجهزة الدولة في كافة المجاالت ال سيما األجهزة األمنية؛ لمنع التنظيمات اإلرهابية من التغلغل في المجتمع
واالستفادة من أفراده في تمويل التنظيمات اإلرهابية وتنفيذ عملياتها.

المطلب الثاني :توظيف الجماعات اإلرهابية للعمالت المشفرة.
تدرك الجماعات اإلرهابية المتطرفة ،التي تنتهج العنفّ ،
أن الحفاظ على قوتها وبقائها يتطلب توفير موارد مالية ثابتة فقاموا بما
يلي:
 سرقة ونهب البنوك والممتلكات الخاصة. االتجار في المواد المخدرة ،وتأمين مسارات التهريب ،وتع ّد عائدات االتجار في المخدرات ،من أهم مصادر تمويل أنشطةالجماعات اإلرهابية.
 فرض الجزية واالبتزاز المالي لغير المسلمين. االتجار بالبشر ،وقد انتشر هذا النمط في حالة التنظيمات اإلرهابية في العراق ،فالمتحدث باسم الهالل األحمر العراقي صرحفي ( 2أغسطس) من عام  ،2141بأنه قد قامت ميليشيات داعش بخطف النساء المسيحيات ،وبيعهن في األسواق بمدينة نينوى،
ّ
باعتبارهن سبايا وجوار ،مقابل مبالغ مالية وصلت إلى  411دوال ًرا للمرأة الواحدة.
 التبرعات واستغالل منظمات العمل األهلي. تزوير العملة واألوراق المالية ،وتُستخدم هذه الوسيلة في تمويل اإلرهاب ،عندما يكون التمويل قادما ً من دولة راعية لإلرهاب،وتستهدف ،في الوقت نفسه ،اإلضرار باقتصاد الدولة؛ حيث يالحظ وجود عالقة طردية بين زيادة نشاط اإلرهابيين وانتشار
العملة المزورة.
 -فدية االختطاف :وهي عمليات الخطف ،بهدف الحصول على فدية مالية مقابل إطالق سراح المختطفين.

()2

وقد أوضح مؤشر الفتوى العالمي أن فتاوى تنظيم (داعش) اإلرهابي تجيز تمويل التنظيم بالعمليات المشبوهة من سرقة واحتيال
وتجارة األعضاء والرقيق وما شابه ،على سبيل المثال فتوى (إجازة أخذ أعضاء َمن أُسر حيًّا إلنقاذ حياة مسلم،

( )1عرفة" ،تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب".71 ،
( )2حسن محمد مصطفى" ،دور عملة ( البيتكوين ) في تمويل الجماعات والمنظمات اإلرهابية"( ،ط القاهرة :صحيفة حفريات مركز دال لألبحاث
واإلنتاج اإلعالمي2147 ،م). 2 ،
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حتى وإن كان ذلك معناه موت األسير))1( .
ً
فضال عن مغالطته في استخدام لفظ )الغنائم) بإطالقها على األموال والمعدات التي يسرقها ،فقد تمكن بسبب سرقاته لآلثار
هذا
وتجارته للسالح واألعضاء من أن يصبح أغنى تنظيم إرهابي في العالم.
ولضمان مزي ٍد من األموال والبحث عن مصادر جديدة للتمويل ،وألجل مزيد من المغالطات ودغدغة مشاعر مريديه نوَّع التنظيم
في استخدام أحكامه الشرعية؛ فنجده يستخدم حكم (الجواز) في فتاويه بنسبة تتعدى الــ ( )%71فيما يتعلق بالعمالت الرقمية،
واالستيالء على األموال ،وتدمير المنشآت والمؤسسات تحت تبرير (الجهاد) ،فيما يستخدم أحكام (الوجوب) و(االستحباب) بنسبة
( )%21عندما يوجه الخطاب ألتباعه بوجوب التضحية ،واستحباب إنفاق األموال لخدمة التنظيم) ()2
والجماعات والتنظيمات اإلرهابية تدرك ّ
أن الحفاظ على قوتها وبقائها يتطلب توفير موارد مالية ثابتة ،تصعب مالحقتها
ومصادرتها من قبل المصارف والبنوك ،أو السلطات العامة في الدول والحكومات.
لذا؛ فإنّها تسعى بشكل قوي إلى استغالل التقنيات واآلليات الحديثة ،إلخفاء مواردها المالية ،للحفاظ عليها ،وتشفير عمليات نقل
األموال وشراء المعدات واألجهزة الالزمة لها.
فاتجهت هذه التنظيمات اإلرهابية إلى العمالت المشفرة؛ ألنها تتميز بالقدرة على التعامل مع أي أفراد أو جهات في مختلف العالم؛
حيث يسمح نظام التعامل عبر تلك العملة بتحويل األموال من أي مكان ،إلى أي مكان آخر ،وبأيّة قيمة.
المطلب الثالث :تنظيم داعش ( )3وتداول العمالت المشفرة:
يُعد تنظيم (داعش) أحد أكثر التنظيمات اإلرهابية توظيفًا للعمالت االفتراضية المشفرة؛ وقد أفتى تنظيم (داعش) بجواز التعامل
بالعمالت الرقمية وأبرزها (البيتكوين) لتسيير عملياته اإلرهابية؛ حيث أصدر أحد مؤيدي التنظيم وثيقة بعنوان( :بيتكوين وصدقة
الجهاد) ليحدد فيها األحكام الشرعية الستعمال (البيتكوين) ،مشدداً على ضرورة استعمالها لتمويل األنشطة الجهادية ،وجاء في
الوثيقة أن البيتكوين تمثل ًّ
حال عمليًّا للتغلب على األنظمة المالية للحكومات (الكافرة)- ،على حسب زعمهم.
وشرحت الوثيقة كيفية استخدام العمالت المشفرة ،وكيفية إنشاء الحسابات المالية على اإلنترنت ،وكيفية نقل األموال دون لفت
ب
األنظار؛ حيث ال يمكن للمتبرع تحويل أموال
لشخص مشتب ٍه به أو على الئحة اإلرهاب ،لكنه يستطيع فعل ذلك باستخدام حسا ٍ
ٍ
رقمي ال يعلم أحد من يملكه.
وبينت الوثيقة أنه ال يمكن للمرء إرسال حوالة مصرفية لمجاهد ،أو من يشتبه في أنه مجاهد ،دون أن تكون الحكومة الكافرة
الحاكمة اليوم على علم بها ،والحل المقترح لهذا هو ما يُعرف باسم (البيتكوين) إلعداد نظام للتبرع مجهول تماما ً ،ويمكن من
خالله إرسال الماليين على الفور ،وستصل مباشرة إلى جيوب المجاهدين)4( .
وفي يناير 2141م ،دعا (باسم أبو مصطفى) -أحد كبار حملة جمع التبرعات لداعش  -إلى ضرورة استخدام الشبكة السوداء-
اإلنترنت المظلم  -لجمع األموال من خالل العمالت المشفرة االفتراضية.

( )1دار اإلفتاء المصرية ،المركز اإلعالمي  ٢١ديسمبر ١١٢٢م ،المؤشر العالمي للفتوى .مرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة.
( )2دار اإلفتاء المصرية ،المركز اإلعالمي  ٢١ديسمبر ١١٢٢م ،المؤشر العالمي للفتوى .مرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة.
( ) 3تنظيم مسلح إرهابي ،يهدف أعضاؤه إلى إعادة (الخالفة اإلسالمية وتطبيق الشريعة) بمنظورهم ،يمتد في العراق وسوريا ،وكلمة داعش
مختصر :الدولة اإلسالمية في العراق والشام) .د /مازن شندب" ،داعش :ماهيته-نشأته-أهدافه"( .طـ األولى ،الدار العربية للعلوم ناشرون
4141هـ2141م).22 ،
( )4محمد مصطفى" ،دور عملة البيتكوين في تمويل الجماعات والمنظمات اإلرهابية" 44 :42 ،بتصرف.
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وفي ديسمبر  ،2147تم القبض على امرأة في نيويورك لحصولها على  62ألف دوالر من البيتكوين بهدف إرسالها إلى داعش.
وقد تم استعمال العمالت المشفرة في تمويل التنظيمات اإلرهابية ،وجمع التبرعات من خاللها ()1
وأكد ( كياجوس أحمد بدر الدين ) – مدير المركز اإلندونيسي لتحليل المعامالت المالية – أن تنظيم داعش اإلرهابي يقوم بتمويل
ً
مستغال عوامل السرية واألمان التي تتميز بها تلك العملة ،وإن عمليات
عناصر إرهابية داخل إندونيسيا عن طريق العملة المشفرة،
تمويل اإلرهاب قد تضاعفت في العام الماضي 2146م من  42حالة تمويل إلى  21حالة ،وأن عناصر من تنظيم داعش يقومون
بتمويل عناصر محلية إندونيسية لتنفيذ عمليات إرهابية عن طريق العمالت المشفرة.
ولفت الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة التابع لدار اإلفتاء المصرية إلى أنه قد أصدر تقري ًرا في أغسطس من العام 2141م،
يشير فيه إلى وجود مؤشرات قوية على استخدام داعش لتلك العملة في تمويل الحركات اإلرهابية وإرسال األموال إلى العناصر
التابعة للتنظيم خارج سوريا والعراق ،مستغلين في ذلك مميزات تلك العملة المشفرة والالمركزية التي يصعب تتبعها ،أو التعرف
على مستخدميها ،إضافةً إلى انتشارها الكبير كونها عملةً جاذبة للمستخدمين على شبكات اإلنترنت)2( .
ً
عامال مه ّمًا في تمويل العمليات اإلرهابية حول العالم ،حيث أثبتت الدراسات
كما أكد مؤشر الفتوى أن العمالت المشفرة كانت
مؤخ ًرا ارتباط تلك العمالت المشفرة بالعمليات اإلرهابية خالل عام 2147م ،وأن عدد الهجمات اإلرهابية في جميع أنحاء العالم
خالل 2147م ،بلغ ما يقرب من  44ألف هجوم ،أسفرت عن وفاة أكثـر من  26ألف شخص.
هذا كله يبين بوضوح خطورة تداول هذه العمالت المشفرة على األمن القومي ،حيث تستعمل في تهديده ،بالمساعدة في ارتكاب
النظام
الجرائم المختلفة ،إذ هي تساهم في تسهيل تمويل التنظيمات اإلرهابية التي تعيث في األرض فسادا ،لذلك كان الحاكم في
ِ
االقتصاديِّ اإلسالم ّي هو المسؤو ُل مسؤوليةً كاملةً عن إصدار العمالت والنقود ،وهو المكلَّف بحماية العملة وحفظها من الغشِّ
أشكال اإلفساد ،وقد نص علماء اإلسالم وأكدوا أن إصدار النق ِد عم ٌل من أعمال
شكل من
والتزوير ،أو إفسا ِدها على الناس بأيِّ
ٍ
ِ
الدولة ،ووظيفةٌ من وظائف السلطان ،ال يجوز لغيره أن ينازعه فيها ،وال أن َّ
يتوالها إال بإذنه ،فقال اإلمام أحمد -رحمه هللا(:ليس
ألهل اإلسالم أن يضربوا إال جيِّدا ،ويكره الضربُ لغير السلطان)(.)3
أي إن ضرب النقود وسك العمالت الب َّد أن يكون ضربًا صحيحًا ال تزوير فيه وال غشّ  ،وأن الضرب ال يكون إال من السّلطان،
حتى ال يؤدي ذلك إلى المفاسد التي تُ ِخلُّ باألمن القومي للدول والمجتمعات.

الخاتمة:
وبعد أن انتهينا من هذه الدراسة التي تناولت موضوع( :العمالت المشفرة وخطورة تداولها على األمن القومي) يمكن في خاتمة
هذا البحث إيجاز أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها ،وهي كما يلي:

( )1رغدة البهي" ،العمالت االفتراضية وسيلة جديدة لتمويل اإلرهاب" .المركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية ،وحدة اإلرهاب
والصرعات المسلحة ،استرجعت بتاريخ 2121/1/2م من موقعhttps://www.ecsstudies.com/security-and-defense-issues/unit-:
for-terrorism-and-armed-conflict/6484/
( )2مرصد اإلفتاء" ،البيتكوين وسيلة تمويل العناصر اإلرهابية في إندونيسيا" .المركز اإلعالمي بدار اإلفتاء المصرية ١١٢٢-٢-١١م استرجعت
بتاريخ 2121/1/7م ،من موقعhttps://www.dar-alifta.org/ar/Statement.aspxsec=media&catid
( )3أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح" ،المبدع في شرح المقنع"( .ط  ،4بيروت :دار الكتب العلمية4142 ،هـ 4117م).411 :2 ،
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أولا :النتائج.
 -1لقد كثرت العمالت المشفرة وأصبحت تتزايد حتى تجاوزت األلف عملة افتراضية حتى اآلن ،وال يمكن حصرها لعدم وجود
قانون يضبط إصدارها ،ولهذا نجدها متفاوتة من حيث التعامل بها.
 -2شبكة اإلنترنت المظلمة تخفي هوية مستخدميها بدرجة كبيرة وبالتالي يصعب على الجهات األمنية معرفة هوية الداخل لها
وتعقبه ،ولهذا فالشبكة المظلمة جاذبة للمجرمين؛ لممارسة أنشطتهم المشبوهة بعيداً عن أعين الرقابة والسلطات ،واستغالل هذه
الشبكة المظلمة للقيام بأعمال غير مشروعة.
 -3تعتبر جريمة غسيل األموال من بين أخطر الجرائم االقتصادية؛ ألنها تقترن بكل عمل غير مشروع يُدر أمواالً قذرة ناتجة
عن عمليات غير مشروعة ،وأصبحت هذه الجريمة في الوقت الحاضر أكثر خطورة في ظل وجود منظف جديد إال وهو العمالت
االفتراضية المشفرة.
 -4تمويل اإلرهاب هو أ ي دعم مالي في مختلف صوره يقدم إلى األفراد أو المنظمات التي تدعم اإلرهاب أو تقوم بالتخطيط
لعمليات إرهابية.
 -5اتجهت التنظيمات اإلرهابية إلى تداول العمالت المشفرة؛ ألنها تتميز بالقدرة على التعامل مع أي أفراد أو جهات في مختلف
العالم.
 -6تداول العمالت االفتراضية المشفرة يحتوي على مخاطر بالغة على األمن القومي؛ نظرا لالمركزية التي تعتمد عليها أنظمة
هذه العمالت ،وصدورها إلى اآلن عن جهات غير رسمية ،وتداولها دون رقاب ٍة من الحكومات.

ثانياا :التوصيات:
 -4التأكيد على ضرورة تحقيق األمن القومي سواء من أفراد المجتمع ،أومن الجهات المسؤولة في الدولة ،وعدم السماح بما يمس
أمن المجتمع.
 -2أهمية دراسة هذه الموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ،والتي يستخدمها المنحرفون في تهديد األمن القومي المجتمعات،
فنظراً لحداثة تداول هذا النوع من العمالت قد ال تنتبه لها أجهزة الدولة.
 -4ضرورة رقابة الدولة لمواقع شبكة اإلنترنت ،ووضع آليات للحد من الجرائم التي ترتكب من خاللها.
وفي الختام :نتقدم بالشكر والتقدير لعمادة البحث العلمي بجامعة حائل على دعمها لهذا البحث ضمن المجموعة البحثية رقم:
()RG- 191187
وهللا من وراء القصد ،وهو الهادي إلى سواء السبيل
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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المصادر والمراجع:
 -4ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد" )4122( ،تاريخ ابن خلدون = ديوان المبتدأ والخبر" .تحقيق خليل شحادة ،ط ،2
بيروت :دار الفكر.
 -2ابن مفلح ،إسحاق إبراهيم بن محمد4117( ،م)" .المبدع في شرح المقنع" .ط  ،4بيروت :دار الكتب العلمية.
 -4ابن منظور ،محمد بن مكرم4141( ،هـ)" .لسان العرب" .ط  ،4بيروت :دار صادر.
 -1أبو الحسين ،أحمد ابن فارس( ،د.ت)" .معجم مقاييس اللغة"( .ط اتحاد الكتاب العربي).
 -1أبو غدة ،عبد الستار2141( ،م) " .النقود الرقمية ،الرؤية الشرعية واآلثار االقتصادية" .المؤتمر الدولي الخامس عشر
لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة ،العمالت االفتراضية في الميزان.
 -6أحمد ،حسن4111( ،م)" .األوراق النقدية في االقتصاد اإلسالمي" .ط  ،4دمشق :دارا الفكر.
 -7آل عبد السالم ،ياسر بن عبد الرحمن" .)2142( ،العمالت االفتراضية :حقيقتها وأحكامها الفقهية" .ط الرياض :دار
الميمان.
 -2الباحوث ،عبد هللا بن سليمان2147( ،م)" .النقود االفتراضية :مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية" .المجلة العلمية
لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس بالقاهرة .4
 -1بارون( ،راند) جوشوا ،أنجيال أوماهوني ،دايفيد مانهايم ،وآخرون" .)2141( ،تداعيات العملة االفتراضية على األمن
القومي"( .ط كاليفورنيا الواليات المتحدة األمريكية :مؤسسة .RAND
 -41بدوي ،بالل عبد المطلب" .)2111( ،البنوك اإللكترونية :ماهيتها -معامالتها  -والمشاكل التي تثيرها" .مجلة العلوم
القانونية واالقتصادية ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،مصر .4
 -44البرعي ،أحمد سعد2141( ،م)" .الع َ
اضيَّة ال ُم َشفَّــــرة :ماهيتُها -خصائصُها -تكييفاتُها الفقهية" .مجلة دار
ُمالت اال ْفتِ َر ِ
اإلفتاء المصرية.41 ،
 -42البال ُذرِّ ي ،أحمد " .)4122( ،فتوح البلدان" .ط بيروت :دار الهالل.
 -44البهي ،رغدة" .)2121( ،العمالت االفتراضية وسيلة جديدة لتمويل اإلرهاب" .المركز المصري للفكر والدراسات
االستراتيجية ،وحدة اإلرهاب والصرعات المسلحة ،من موقعhttps://www.ecsstudies.com/security-and-:
defense-issues/unit-for-terrorism-and-armed-conflict/6484/
 -41التركي ،عبد هللا( ،د.ت)" .األمن في حياة الناس وأهميته في اإلسالم"( .ط السعودية :وزارة األوقاف).
 -41الثقفي ،محمد بن حميد" .)2111( ،اإلرهاب كأحد أبرز الجرائم المعاصرة والمستجدة" .ندوة بعنوان الجريمة المعاصرة:
األبعاد األمنية ،كلية الملك فهد مركز الدراسات والبحوث.
 -46الجهني ،علي4121( ،م)" .المفهوم األمني في اإلسالم" .مجلة األمن الرياض وزارة الداخلية .2
 -47الحاجي ،محمد عمر (2111م)" .غسيل األموال"( .ط دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع.
 -42حالق ،حسان4126( ،م) " .تعريب النقود والدواوين" .ط القاهرة :دار الكتاب المصري.
 -41خليفة ،جمال محمد (" .)2111األمن القومي" .ط .4
 -21دسوقي ،علي الدين هالل4121( ،م)" .األمن القومي العربي :دراسة في األصول" .مجلة شؤون عربية .41
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 -24الريس ،محمد (4161م) " .الخراج والنظم المالية للدولة اإلسالمية ."،ط  ،4مصر :دار المعارف.
 -22الزلمي ،بسام ،السراج ،عبود (2141م)" .د ور النقود اإللكترونية في عمليات تبيض األموال" .مجلة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية .4
 -24الزمخشري ،محمود بن عمر( ،د.ت)" .أساس البالغة"( .ط  ،4بيروت :دار الكتب العلمية).
 -21سليم ،خولة متعب2144( ،م)" .تحليل محتوى الشبكات المظلمة على اإلنترنت" .رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،األردن.
 -21شافع ،محمد زكي4124( ،م)" .مقدمة في النقود والبنوك" .ط دار النهضة العربية.
 -26الشافعي ،محمد إبراهيم2111( ،م)" .اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية" .مجلة العلوم القانونية
واالقتصادية ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،القاهرة .2
 -27شبير ،محمد عثمان2114( ،م)" .المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي" .ط  ،1األردن :دار النفائس.
 -22الشرباصي ،أحمد الشربيني " ،النقود في اإلسالم" .مجلة الوعي اإلسالمي ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت
4166( ،46م)
 -21شمس الدين ،أشرف (2141م)" .مخاطر العمالت االفتراضية في نظر السياسة الجنائية" .المؤتمر الدولي الخامس عشر
لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة ،العمالت االفتراضية في الميزان.
 -41شندب ،مازن2141( ،م)" .داعش :ماهيته-نشأته-أهدافه"( .طـ األولى ،الدار العربية للعلوم ناشرون.
 -44عباس ،خالد2147( ،م)" .القبو الــــرقمي ألسواق الممنوعات والجريمة واإلرهاب" ،استرجعت بتاريخ
2121/1/4م ،من موقعhttps://www.okaz.com.sa/local/na/1526079 :
 -42عبد الحميد ،أحمد (4121هـ) " .معجم اللغة العربية المعاصرة" .ط  ،4عالم الكتب.
 -44عبد المطلب ،عبد الحميد2111( ،م)" .العولمة واقتصاديات البنوك" .ط اإلسكندرية :الدار الجامعية.
 -41عبيدات ،ذوقان وآخرون( ،د.ت)" .البحث العلمي :مفهومه ،أدواته ،أساليبه" .ط عمان ،األردن ،دار مجدالوي للنشر
والتوزيع.
 -41عرفة ،محمد السيد2111( ،م)" .تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب" .ط الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
مركز الدراسات والبحوث.
 -46العسكري ،عبود عبد هللا (د.ت)" .منهجية البحث في العلوم اإلنسانية والتطبيقية" .ط دمشق :دار النمير للطباعة والنشر
والتوزيع.
 -47عياض ،عياض بن موسى4112( ،م)" .شرح صحيح مسلم ،المسمى :إكمال المعلم بفوائد مسلم" .ط  ،4مصر :دار
الوفاء.
 -42غطاس ،نبيه4121( ،م)" .معجم مصطلحات االقتصاد والمال" .ط  ،4لبنان :مكتبة لبنان.
 -41غنايم ،محمد نبيل2111( ،م)" .غسيل األموال وموقف الشريعة اإلسالمية منه" ،مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن
دار العلوم .1
 -11قشقوش ،هدى حامد2114( ،م)" .جريمة غسيل األموال في إطار التعاون الدولي" .ط القاهرة :دار النهضة العربية.
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 -14كميل ،مجدي" ،كل ما تريد معرفته عن اإلنترنت المظلم" ،استرجعت بتاريخ 2121/4/22م ،من
موقعhttps://www.alrab7on.com/everything-about-dark-web/:
 -12مجموعة من المؤلفين( ،د.ت)" .الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة"( .ط المدينة المنورة :مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف الشريف).
 -14مجموعة من المؤلفين4111( ،م)" .الموسوعة العربية العالمية" .ط  :2مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع.
 -11محمد ،إبراهيم بن أحمد( ،د.ت)" .النقد االفتراضي" .مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة ،جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية.
 -11مصطفى ،إبراهيم وآخرون( ،د.ت) " .المعجم الوسيط" .تحقيق مجمع اللغة العربية( ،ط دار الدعوة)
 -16مصطفى ،حسن محمد2147( ،م)" .دور عملة ( البيتكوين ) في تمويل الجماعات والمنظمات اإلرهابية" ،ط القاهرة:
صحيفة حفريات مركز دال لألبحاث واإلنتاج اإلعالمي.
 -17معبوط ،أحمد2141( ،م)" .اآلثار الشرعية لتداول النقود االفتراضية" .المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة ،العمالت االفتراضية في الميزان.
 -12مكي ،بان ياسين" .)2111( ،دور المصارف في تمويل التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت" .مجلة العلوم االقتصادية،
كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة البصرة .46
 -11المنيع ،عبد هللا بن سليمان4121( ،م)" .الورق النقدي" .ط .2
 -11ناكاموتو ،ساتوشي " ،ورقة بحثية عن البيتكوين" .الموقع الرسمي للبيتكوين على شبكة اإلنترنت .استرجعت بتاريخ
2121/1/42م ،من موقعBitcoin: A peer- to- peer electronic cash system, Satoshi Nakamoto, :
November 1, 2008, available at https://www. bitcoin.com/bitcoin.pdf. (retrieved February
)1, 2019
 -14النووي ،يحي بن شرف( ،د.ت)" .المجموع شرح المهذب للشيرازي"( .ط بيرت :دار الفكر).
 -12الهواري ،أنور إسماعيل2141( ،م)" .ظاهرة غسيل األموال والتدخل التشريعي" .مجلة األمن والحياة جامعة نايف
للعلوم األمنية .22
جميع الحقوق محفوظة  ،© 2022د /فهد بن عبد الرحمن المثيب الشمري ،د /خالــد محمد حمـدي ،د /أحمـد سعـد
علي البــرعي ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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القصص القرآني في سورة الكهف (قصة موسى والخضر أنموذجا(
)Quranic Stories in Surat Al-Kahf (The Story of Moses and Al-Khidr as a Model
إعداد الدكتورة /أميرة أحمد محمـد شهاب الشريف
أستاذ مساعد التفسير وعلوم القرآن ،قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية الشريعة وا لقانون ،جامعة الجوف ،المملكة العربية
السعودية
Email: amirashehab1979@gmail.com

الملخص:
تحاول هذه الدراسة الوقوف على الجوانب الموضوعية للقصص القرآني.
فالقصص القرآني من األساليب التي أعتني بها القرآن الكريم عناية خاصة ،لما فيها من عناصر الجذب والتشويق واإلبداع اإللهيي،
وكذا جوانب االتعاظ واالعتبار ،وقد ألمح القرآن إلى هذا في أكثر من آية ،قال تعالي (فَا ْقصُيص) (األعيراف  ،)716إليى غيير ذلي
من اآليات التي تبين اعتماد القرآن على أسلوب القصص من أجل تحقيق األهداف والمقاصد الربانية ومين جمييل القصيص القرآنيي
تل التي وردت في سورة الكهف التي أوردت قصة ومواقف نبي هللا موسى  -عليه السالم  -مع العبد الصيالح [الخضير  -علييه
السالم  ،-بعرض القصة وبيان األحداث المرتبطة بها ،والقيم التي يمكين اسيتنباطها مين كيل حيدث مين هيذه األحيداث ،واعتميدت
الدراسة على المنهج الوصفي التحليليي اليذت تسيعى الباحثية مين خالليه إليى اليرب بيين أحيداث القصية والواقيع ،وكانيه مين أهيم
النتائج التي توصله إليها الدراسة :أن القصص األربع في سيورة الكهيف تجميع الفيتن األربعية فيي الحيياة ،وهيي اليدين ،والميال،
والعلم ،والسلطة ،كما أوضحه الدراسة قصيص األميم السيابقة وبينيه الكثيير مين القييم التيي كانيه سيائدة فيي المجتميع ،وناقشيه
قصة نبي هللا موسى ـــ علييه السيالم ــيـ ميع الخضير ـــيـ علييه السيالم ــيـ فيي بييان مسيتويات اليدعوة ومنهيا :فتيية ييدعون الملي ،
وصاحب يدعو صاحبه ،ومعلم يدعو تلميذه ،وحاكم يدعو رعيته.
الكلمات المفتاحية :قصة ،الخضر ،قيم ،دعوة ،خبر.
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Quranic Stories in Surat Al-Kahf (The Story of Moses and Al-Khidr as a Model)
By: Dr. AMIRA AHMED MOHAMED SHEHAB ALSHARIF
Assistant Professor of Interpretation and Quranic Sciences, Department of Islamic Studies,
College of Sharia and Law, Al-Jouf University, Saudi Arabia.

Abstract:
This study attempts to identify the objective aspects of the Qur'anic stories.
Qur’anic stories are among the methods in which the Holy Qur’an has taken special care,
because of the elements of attraction, suspense and divine creativity that they contain, as well as
aspects of caution and consideration.
(Al-A’raf 176), to other verses that show the Qur’an’s dependence on the style of stories in order
to achieve divine goals and purposes. Among the beautiful Qur’anic stories are those mentioned
in Surat Al-Kahf, which reported the story and positions of the Prophet of God Moses - peace be
upon him - with the righteous servant [Al-Khidr] - Peace be upon him - by presenting the story
and explaining the events associated with it, and the values that can be inferred from each of
these events، The study relied on the analytical descriptive approach through which the
researcher seeks to link the events of the story with reality, and one of the most important
findings of the study: that the four stories in Surat Al-Kahf combine the four temptations in life,
which are religion, money, science, and power, as it clarified. The study discussed the stories of
previous nations and showed many of the values that were prevalent in society, and discussed the
story of the Prophet of God Moses - peace be upon him - with al-Khidr - peace be upon him - in
explaining the levels of da’wah, including: young men call the king, a friend calls his friend, a
teacher calls his student, and a ruler calls his flock.

Keywords: Story, Al-Khidr, Values, Invitation, News.
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مقدمـة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ،وعلى آله
وصحبه ومن تبع هديه وسار على نهجه إلى يوم الدين .أما بعد،،،،،،،،
القرآن الكريم كتاب هللا جل جالله ،الذت أنزله على قلب الرسول األعظم ـــ صلى هللا عليه وسلم ــ ،ليخرج به الناس
من الظلمات إلى النور ،ويهديهم إلى الصراط المستقيم ،وهو كتاب يحتوى على العديد من الموضوعات المختلفة ،منها
التشريعات ،والشعائر ،واألخالق ،والعقيدة ،ومنها القصص القرآني ،وهو ما سنلقى الضوء عليه الذت بدوره يؤثر على اإلنسان
وأخالقياته وتعامالته داخل المجتمع.
فالقصص القرآني كما يعد موضوع من موضوعات القرآن ،يعد أيضا ً أسلوبا ً من أساليب إيصال رسالة القرآن؛ ألن
القرآن الكريم لم يعتمد أسلوبا ً واحداً إليصال رسالته للناس ،بل تعددت أساليبه وتنوعه ،فنجده تارة يعتمد أسلوب الحوار ،وتارة
أخرى يعتمد أسلوب ضرب األمثال ،و تارة يعتمد أسلوب التربية النفسية والتوجيه ال ُخلقي ،وغير ذل

من األساليب التي

يستشفها المسلم من ت دبر و تأمل في كتاب هللا الكريم ،نجد ذل واضحا من بداية أول سورة في القرآن إلى آخر سورة ،فالقصص
القرآني يشكل القيمة الكبرى في ترسيخ القيم والمبادئ لدى األمة المسلمة ،فهناك الكثير من القصص التي يكون لها واقع على
النفس ،يلحظ اإلنسان هذا التأثير بداخله بمجرد سماع هذه القصة .والقصص القرآني من األساليب التي اعتني بها القرآن الكريم
عناية خاصة ،لما فيها من عناصر الجذب ،والتشويق ،واإلبداع اإللهي ،واالتعاظ واالعتبار ،وقد بين القرآن هذا األمور في
ص لَ َعلَّهُ ْم يَتَفَ َّكرُونَ "( ،األعراف  ،)716إلى غير ذل من اآليات التي تبين اعتماد
ص َ
الكثير من آياته ،قال تعالي " :فَا ْقصُص ْالقَ َ
القرآن على أسلوب القصص من أجل تحقيق األهداف والمقاصد الربانية.
ومن جميل القصص القرآني تل التي وردت في سورة الكهف ،وهى قصص أربعة رائعة تبدأ بقصة أصحاب الكهف
ثم قصة صاحب الجنتين ثم قصة موسى والعبد الصالح ،وتنتهي بقصة ذت القرنين ،وأنا سأتطرق في بحثي هذا إلى سورة
الكهف ،وسأخص من القصص األربعة قصة موسى والعبد الصالح ـــ الخضر عليه السالم ـــ كمثال ،،لذا جاء موضوع
دراستنا الحالية بعنوان[ :القصص الق-ـــرآني في سورة الكهف قصة م-ــوسى والخضر أنموذجا ؛ لبيان الجوانب الموضوعية
التي اهتمه بها هذه القصة ،ويمكن تطبيقها في المجتمع ،ويحتاج إليها اإلنسان المسلم في حياته ،من بداية البحث والتحرت إلى
الوصول إلى غاية المعرفة.

إشكالية البحث:
تتضح إشكالية الموضوع الذت يسعى إلى مناقشتها من خالل ما يلي:
 - 7ما هو دور القصة في توضيح األحداث والشخصيات.
 - 2ما هي القيم التي يمكن استنباطها من سورة الكهف ،خاصة من قصة سيدنا موسى ـــ عليه السالم ـــ والعبد
الصالح ،وبيان أثرها في الواقع الذت نعيش.
 - 3بيان نسق أحداث القصة القرآنية في سورة الكهف ،وخصائصها ،وأغراضها ،وتدرجها من أجل الوصول إلى
المعرفة التامة لدى اإلنسان.
4ـ ما الفوائد اإليمانية المستنبطة من قصة موسى عليه السالم مع الخضر من خالل سورة الكهف.
 5ـ ما هي القيم التربوية لقصة موسى عليه السالم مع الخضر في سورة الكهف.

37

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

أسباب اختيار الموضوع وأهدافه:
ترجع أسباب اختيارت للموضوع ،والهدف منه إلى عدة نقاط هي:
7ـ التعرف على قصص القرآن من خالل سورة الكهف ،وموضوعاته ،ومقاصده.
2ـ معرفة األحداث التاريخية والدينية التي سيقه في هذه القصص.
3ـ إثبات اإلعجاز القرآني للقصص الذت ال يحده زمان وال مكان.
4ـ االستفادة من القصص ،والسيما فيما يخص آداب التعلم ،والحث على طلب العلم ،وكذل أسلوب الحوار البناء الذت اشتمله
علية السورة في قصصها ،ولهذا فائدة عظيمة في حياتنا العملية ،والعلمية ،والمهنية.
 6ـ معرفة قصة موسى ــ عليه السالم ـــ والخضر ـــ عليه السالم ــ ،معرفة معمقة تبرز أهم الدروس المستفادة من هذه القصة.
1ـ التعرف على الجوانب اإليمانية ،والتربوية في قصة موسى والخضر ـــ عليهما السالم -ـ وغاياتها.
8ـ الحاجة الماسة إلى تقريب القيم اإليمانية واألخالقية في المجتمع عن طريق القصص القرآني ،من خالل بين الدروس
المستفادة من كل قصة وردت في القرآن الكريم.

منهج البحث:
اعتمدت في البحث على منهج الوصفي التحليلي من خالل الخطوات التالية:
7ـ بيان الدروس العملية المستفادة من سورة الكهف ،وربطها بالواقع الذت نعيش.
2ـ تحديد أهداف السورة األساسية ومقاصدها الشرعية ،من خالل رب اآليات بعضها البعض ،ورب السورة مع غيرها من
السور ،والرب بين القصص بعضها البعض.
3ـ تقسيم السورة إلى وحدات على حسب موضوع كل وحده ،وفى النهاية قمه باستخالص أهم الحقائق ،والدالالت الواردة
بالسورة ،واإلشارة إلى كيفية معالجتها لمشكالت اإلنسان المعاصر.
4ـ عزوت اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ،ورقم اآلية في أصل البحث.
 5ـ خرجه األحاديث النبوية من مصادرها ،فما كان في الصحيحين؛ اكتفيه بالعزو إليهما ،وما كان في غيرهما خرجته مما
تيسر الوقوف عليه من المصادر ،مع ذكر حكم أهل العلم عليه.
6ـ وثقه النقول ،ونسبه األقوال إلى أصحابها.
 1ــ أحيل الفوائد والتقريرات المهمة للعلماء إلى مواضعها في المراجع والمصادر مع التوثيق المنهجي لهذه المصادر ،فاكتفيه
باسم الكتاب ،واسم المؤلف في أصل البحث ،والجزء والصفحة ،ونقله بيانات الكتاب كاملة في قائمة المصادر والمراجع في
نهاية الدراسة ،خشية اإلطالة.

خطة البحث:
قسمه البحث إلى مقدمة ،وتمهيد ،ومبحثين ،يندرج تحه كل مبحث عدد من المطالب ثم الخاتمة ،وتفصيلها على النحو التالي:
المقدمة:
وتشمل على :موضوع البحث ،إشكاليته ،وأسباب اختياره وأهدافه ،والمنهج المتبع في البحث ،وخطته.
التمهيد:
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مفهوم القصة القرآنية وخصائصها وأغراضها
وتشمل على مطلبين:
المطلب األول :مفهوم القصة القرآنية.
المطلب الثاني :خصائص القصة القرآنية وأغراضها
المبحث األول :مقدمات عن سورة الكهف
وتشمل على مطلبين:
المطلب األول :التّعريف بسورة الكهف
المطلب الثاني :موضوعات سورة الكهف ومقاصدها.
المبحث الثاني :قصة موسى ـــ عليه السالم ـــ والعبد الصالح ــــ عليه السالم ـــ دراسة موضوعية.
وتشمل على مطلبين:
المطلب األول :سيدنا موسى ورحلة البحث عن العبد الصالح وأسبابها.
المطلب الثاني :اللقاء مع العبد الصالح وبداية رحلة األسرار.
الخاتمة:
وفيها أهم النتائج التي توصله إليها في البحث ،والتوصيات المقترحة التي أوصه بها الباحثة من أجل االستفادة بها في
المجتمع.
الفهــارس:
فهرس المصادر والمراجع ،فهرس الموضوعات.
وفي النهاية هذا جهد المقل ،وهللا أسأل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ،وأن ينفع به قارئ القرآن الكريم عموما،
وقارئ أو حافظ سورة الكهف على وجه الخصوص ،وهللا أسأل أن ينفع به ،ويجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة ،والحمد هلل
رب العالمين.

التمهيد:
مفهوم القصة القرآنية وخصائصها وأغراضها
المطلب األول مفهوم القصة القرآنية.
القصة لغة :
ي خبَره يقُصُّ ه قَ ّ
صصُ :
صصاً :أَوْ َردَه ،والقَ َ
ص ا ً وق َ َ
صصُ َ ،وقَصَّ َعلَ َّ
مادة قصص ،قال ابن منظور ":القصّةْ :ال َخبَ ُر َوهُ َو القَ َ
الخب ُر ال َم ْقصوص ،قصص :قَصَّ ال َّش ْع َر َوالصُّ وفَ َو ُّ
الظ ْف َر يقُصُّ ه قَ ّ
صا ً "( ،)1ومعنى القصص هنا سرد األحداث ،واالخبار عنها،
وبيانها.
ع األَثَر ،ويُقَالَُ :خ َر َج فُ ٌ
وقال الزبيدت :القَصُّ  :اتِّبا ُ
الن وقَ ّ
صاً ،وذل َ إذا ا ْقتَصَّ أَثَ َرهُ( ،)1فالقصص
الن قَ َ
صصا ً في أَثَر فُ ٍ
بمعنى معرفة آثار اإلنسان واتباع ما يتعلق بها.
) )1ينظر :لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور.13/1 ،
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وفي المعجم الوسي  :يُقَال قصّ َعلَيْه الرُّ ْؤيَا أخبرهُ بهَا( ،تقصص) أَثَره تتبعهَ ،ويُقَال تقصص أثر ْالقَوْ م ،وتقصص
ْال َخبَر تتبعه َو ْال َك َالم حفظهْ ،
صحي ٌح
(القَاص) الَّذت يروت ْالقصَّة على َوجههَا ()2؛ وقال ابن فارس( :قَصَّ ) ْالقَافُ َوالصَّا ُد أَصْ ٌل َ
صصْ ُ
ه ْاألَثَ َر ،إ َذا تَتَبَّ ْعتُهَُ ،وم ْن َذل َ ا ْشتقَا ُ
صاص في ْالج َراح (.)3
ق ْالق َ
يَدُلُّ َعلَى تَتَبُّع ال َّش ْيء ،م ْن َذل َ قَوْ لُهُ ُم :ا ْقتَ َ
أن القصّة في أصلها اللغوت مأخوذة من (القصّ ) ،وتأتي على ّ
ومن خالل المعاني اللغوية السابقة يتبيّن ّ
سه معان هي:
المتابعة ،والخبر ،والحفظ ،والقطع ،والبيان ،والصدر من كل شيء ،وفي القرآن الكريم تحمل أكثر من معنى حسب المكان الذت
وردت فيه اآليات:
ه ْ
جاءت بمعنى المتابعة في قوله تعاليَ " :وقَالَ ْ
ألخته قُصِّ يه" (القصص  ،)77أت تتبعي تحركاته وسكناته لمعرفة كيفية
الوصول إليه ،لمتابعته عن بعد.
صص"(يوسف) ،أت :نبين ل أحداث الحياة ومجرياتها في
وجاءت بمعنى البيان في قوله تعالى ":نَحْ نُ نَقُصُّ َعلَ ْي َ أَحْ َسنَ ْالقَ َ
مجموعة من القصص القرآني.
صاصُ في ْالقَ ْتلَى "(البقرة  ،)781بمعنى :أن القطع
ب َعلَ ْي ُك ُم ْالق َ
وجاءت بمعنى القطع في قوله تعالى ":يَا أَيُّهَا الَّذينَ آ َمنُوا ُكت َ
والقصاص ال يأتي إال مع التعدت والقتل.
ك "(يوسف) ( ،)4أت ال تتحدث عن رؤياك واألولى فيه أن
ي ال تَ ْق ُ
صصْ ر ُْؤيَا َ
وجاءت بمعنى الخب في قوله تعالى " :قَا َل يَا بُنَ َّ
تكون سرا بين وبين نفس .
القصة والخبر:
القدماء كانوا يستخدمون القصة والخبر بمعنى واحد أحيانا أو بمعنى متقارب دون التفريق بينهما ،وربما كان أبو هالل
العسكرت ممن فرق بينهم ،فقد بين أن القصص ما كان طويال من األحاديث متحدثا به عن السلف ،وأصل القصص في العربية
هو إتباع الشيء ،ومنه قوله تعالى ":وقاله ألخته قصيه"( ،القصص اآلية ،)77 :وسمي الخبر الطويل قصصا؛ ألن بعضه يتبع
بعضا حتى يطول  ،وإذا استطال السامع الحديث قال :هذا قصص ....ويجوز أن يقال :القصص هو الخبر عن األمور التي يتلوا
بعضها بعضا ،أما الخبر فيتسم بالقصر ،وال يشترط فيه التتابع (.)5
يقول غلوش ":وال يصح أن تسمى القصة القرآنية بالحكاية؛ ألن الحكاية تعني مجرد السرد والمحاكاة من غير توخ
لحسن المبنى أو دقة المعنى ،وليس في سردها هدف وغاية ،كما أن القصة القرآنية تغاير القصة التي ألفها بشر؛ ألن القصة
البشرية حوادثها مخت رعة غالبا وأساليبها عادية ،وتحقيقها لهدفها قاصر ،والوصول إلى الخبر ليس هو كل المقصود منها ،على
حين أن القصة القرآنية تتصف بصدق الحوادث ،وفصاحة اللفظ ،وبالغة المعنى ،وسمو الهدف"(.)6

) )1ينظر :تاج العروس ،محمد أبو الفيض مرتضى الزبيدت ،باب قصص .88/78
) )2المعجم الوسي  ،مجمع اللغة العربية ،باب القاف.147/2 ،
) )3مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس الرازت.77/5 ،
( )4القيم الخلقية المستنبطة من قصص النساء في القرآن الكريم ،رسالة ماجستير ،كوثر بنه محمد رضا الشريف ،ص17،68
( )5ينظر :خصائص القصة اإلسالمية ،مأمون فريز ،ص ،58مشهد السرد في الحديث ،محمد سعد الدكان ،ص ،27مع القصة القرآنية ،قصة
مريم عليها السالم نموذجا ،بقليس محمد إدريس ،ص.785
( )6القصة القرآنية ودورها في التربية ،أحمد أحمد غلوش ،ص.8
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القصة القرآنية اصطالحا:
تطرّ ق الكثير من المفسرين والباحثين لتعريف القصة القرآنية ،ففي تفسير الفخر الرازت ":االشتقاق اللغوت للقصة يفيد
أنها كشف عن آثار مضه ،وتنقيب عن أحداث نسيها الناس أو غفلوا عنها ،وغاية ما يراد من ذل هو إعادة عرضها من جديد؛
لتذكير الناس بها؛ ولفتهم إليها؛ لتكون العبرة والعظة" ( ،)1وعرفها الرازت أيضا ً بأنها" :مجموعة الكالم المشتمل على ما يهدى
إلى الدين ،ويرشد إلى ال ُخلُق ،ويأمر بطلب النجاة "(.)2
وقد عرّفها الطاهر بن عاشور بقوله" :هي الخبر عن حادثة غائبة عن المخبّر بها ،فليس ما في القرآن من ذكر
األحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم"(.)3
يقول عبد الكريم الخطيب " :أطلق القرآن لفظ القصص على ما حدث به من أخبار القرون األولى ،في مجال
الرساالت السماوية ،وما كان يقع في محيطها من صراع بين قوى الح ّ
ق والضالل ،وبين مواكب النور وجحافل الظالم" (،)4
وبذل يرتب القصص القرآني بمجموعة من األمور أهمها أخبار القرون األولى ،والرساالت السماوية ،والصراع بين الخير
والشر ،واألحداث التاريخية ،فيعد وثيقة تاريخية من أوثق ما بين يدت التاريخ من وثائق ،فيما جاء فيه من أشخاص وأحداث،
وما يتصل باألشخاص واألحداث من أمكنة وأزمنة (.)5
ويالحظ من التّعريفات السابقة ما يلي:
 7ـ اعتمدت في تعريف القصة في القرآن على أهدافها وأنواعها ،فالهدف من القصة القرآنية هو العظة وهداية البشر ،وتختلف
أنواعها حسب نوع المخاطب الذت وجهه إليه القصة القرآنية.
 .2خصّصه أغلب التّعاريف بقصص األمم السابقة والحوادث الواقعة في عهد النبوّة المحمدية ،ومنهم من ذكر أسلوب القصّة
بأنه أسلوب حسن في لفظه ،ومعناه لكن هذا ال تختصّ به القصة القرآنية ،بل القرآن كله حسن في لفظه ومعناه ( ،)6فالقصص
القرآني هو جزء من نظم القرآن الحكيم.
 3ـــ القصة القرآنية هي :كالم معجز من حيث النظم مشتمل على أخبار األمم السابقة ،واألحداث الواقعة في عهد النب ّوة جاءت
للعبرة والعظة.
4ـ من خالل تتبع القصص القرآني نجد أن له أهداف يسعى إلى تحقيقها ،يتضح مقاصدها من معناها االصطالحي الذت تسعى
إلى تحقيقه فمنها أهداف تخص المجتمع ،وأخرى تخص األفراد.
5ـ من أهداف القصة القرآنية وتخص المجتمع :السعي إلى ترسيخ القيم اإلسالمية داخل الفرد والمجتمع ،لذل تسعى القصة
القرآنية إلى إعداد الفرد والجماعة إعداداً صالحا ً عن طريق ترسيخ الفضائل الخيرة ،والدعوة إلى القيم النبيلة السامية (،)7
وكما تسعى القصة القرآنية إلى توسيع مدارك الفهم االجتماعي؛ ألن القصص القرآني في مجمله يرتب بالتجارب اإلنسانية
التي تكوين أوقع في بناء اإلنسان أكثر من غيرها من األحداث ،لذا اهتم القرآن الكريم بهذا النوع من القصص.
) )1ينظر :التفسير الكبير ،أبوعبد هللا محمد الفخر الرازت ،257/8 ،اآلية ( )62سورة ال عمران ،اآلية ( )727سورة هود.
) )2المرجع السابق.257/8 ،
) )3ينظر :التحرير و التنوير ،محمد الطاهر بن عاشور.64/7 ،
) )4ينظر :القصص القرآني في منطوقه و مفهومه ،عبد الكريم الخطيب.47/7 ،
) (5المرجع السابق.38/7 ،
) )6ينظر :القيم التربوية في قصص سورة الكهف ،رسالة ماجستير ،سعاد معروف ،ص.8
) )7ينظر :لمحات في وسائل التربية ،محمد أمين المصرت ،ص.21
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 6ـ ومن األهداف الفردية التي تسعى إليها القصة القرآنية :بناء حياة اإلنسان على أساس الثقة والرضا ،والقناعة ،وهذه القيم التي
أثبتها القصص القرآني؛ ألنها من مضامين الحقيقة ،وليسه من مضامين المجاز؛ ألن القصة القرآنية تقدم تصورا حقيقا ً
تطبيقيا ً كنماذج هادية منها :قصة فرعون وسحرته بعد التقائهم بسيدنا موسى عليه السالم (.)1

المطلب الثاني :خصائص القصة القرآنية وأغراضها
أوال :خصائص القصة القرآنية.
الربانية ،والشمولية.

-7

فالقصص القرآني رباني المصدر موحى به من عند هللا عز وجل ،ال يأتيه باطل وال يتخلله نقص ،وهي خاصية
مستمرة إلى يوم القيامة؛ ألن هللا حفظ كتابه من أن تمد إليه يد التحريف ،وحفظه من النقصان والخلل فهو المحكم المجمل في
أحكامه وآياته ،وقصصه ،قال تعالى " :إنَّا نَحْ نُ نَ َّز ْلنَا ال ِّذ ْك َر َوإنَّا لَهُ لَ َحافظُونَ "(الحجر .)2()8
أما عن الشمولية فتتضح من خالل موضوعاته مثل موضوعات القرآن فهي شاملة للعقائد ،والعبادات ،واآلداب
االجتماعية واالقتصادية ،ومن حيث شمولية المخاطب فتشمل الفرد والجماعة ،فالفرد متمثل في شخصية الداعية وهو النبي،
ومنهج إعداده وتربيته ليكون نموذجا ً صادقا ً لتطبيق منهج هللا في نفسه ،فيكون أهالً لالقتداء واإلتباع ،وأ ّما الجماعة فممثلة فيمن
آمن بهذا النبي (.)3
 –3مصداقية القصص القرآني وواقعيته:
أما ع ن مصداقية القصص القرآن فورده في القرآن الكريم خير دليل على صدقه ،وأنه ورد في آيات الذكر الحكيم،
فحفظ القرآن في حد ذاته هو حفظ آياته.
أما عن واقعية القصص القرآني فهو يحكي حقائق واقعية ،فهو ال يقرر حقائقه للنظر المجرد ،وال يقص قصصه
ق الَّذت
صصه ْم ع ْب َرةُ ألُولى ْاألَ ْلبَاب َما َكانَ َحديثا ً يُ ْفت ََرى َولَك ْن تَصْ دي َ
لمجرد اإلمتاع الفني ،بل هو كما قال تعالى} :قَ ْد َكانَ في قَ َ
ى َو َرحْ َمةً لقَوْ ٍم ي ُْؤمنُونَ { (يوسف  ،)777فمعظم قصص القرآن جاءت عن أخبار األمم السابقة،
بَ ْينَ يَ َديْه َوتَ ْفصي َل ُكلِّ َشي ٍْئ َوهُد ً
مما يدل على أنها وقعه وحدثه بالفعل.
التركيز على مواطن العبرة والعظة:

-2

فالقصة القرآنية ال تتكلم عن الحدث التاريخي بكل تفاصيله وأبعاده بل يختار من القصة أو الحدث أجزاء تناسب أهداف
الموضوع أو الصورة ومقاصدها للعظة واالعتبار ،يستوت في ذل قصر المقطع وطوله ،وال ش أن ما اختاره منها فيه الوفاء
كل الوفاء بالغرض المراد ( ، )4فإذا لم تشتمل القصة القرآنية على جوانب االتعاظ واالعتبار فما الفائدة منها ،فالفائدة تعود منها
من خالل تطبيقها بالمجتمع ،وتحققها يعني تحقق الهدف المنشود منها ،فليسه مجرد أحداث فق .

) )1ينظر :القصة القرآنية ،ودورها في التربية ،أحمد أحمد غلوش ،ص.77
( )2ينظر :المبادئ التربوية في القصص القرآني ،شاهر أبو شريخ.27/7 ،
( )3ينظر :منهج الدعوة على العقيدة في ضوء القصص القرآني ،منى عبد الكريم داوود ،رسالة دكتوراه ،ص.273
( )4ينظر :دراسات في علوم القرآن الكريم ،فهد ابن عبد الرحمن الروماني.677/7،

42

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

تحقق الهدف المعتبرة من القصة القرآنية:

-3

لقصص القرآن أهداف ومقاصد عالية فلم ترد القصة بغرض الترفيه بل جاءت لتحقيق أهداف وهو أنواع ،هدف
صرح به القرآن ،وهدف تركه للقارئ أن يستخرجه في البعض اآلخر ،وقد كان من آثار هذه الخاصية  :أن ترد القصة الواحدة
مكررة في مواضيع شتى من القرآن الكريم ،وهي في كل موضع من هذا التكرار تحقق غرضا ً أو هدفا ً غير األهداف التي
حققتها في المواضيع األخرى ،وذل حسب ارتباط حوادث القصة بمغزاها؛ فتارة تعرض عرضا ً سريع على نحو القصة
القصيرة كقصص هود ،وصالح ،ولوط ،وشعيب؛ ألنها تقتصر على الجزء الذت يحقق هدف الرسالة ،وتارة تذكر بجميع
حوادثها وتفصيالتها ،كقصة يوسف ،وموسى لكثرة ما فيها من عبر وأهداف"( ،)1لذل قد ترد القصة القرآنية قصيرة ،أو
مطولة حسب المقصد والهدف بذكرها داخل السورة القرآنية ،وهي في جملتها تحقق نفس الهدف والمقصد من وردها؛ لبيان ما
يرتب بأفعال اإلنسان ،وما يجب تحققه داخل المجتمع.
ثانيا :أغراض القصة القرآنية.
من أغراض القصة القرآنية كما ذكرها العلماء:
 -7إثبات مصدرية القرآن ،وإثبات الوحي ،وبيان صحة نبوة محمد ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ.
من أهم أغراض القصة القرآنية أحقية نزول الوحي على سيدنا محمد ـــ صلى هللا عليه وسلم ــــ ،نجد ذل في الكثير
من األحداث التي دارت مع النبي ـــ صلى هللا عليه وسلم ــــ منذ بداية البعثة ،وبداية نزول الوحي عليه ،وهي دليل قطعي على
أن ما جاء به سيدنا محمد ــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ إنما وحي أوحاه هللا تعالى إليه ليعلم به البشرية جمعاء ،ومن أمثلة
القصص القرآني في هذا المنطلق اآليات التي وردت في سورة يوسف ،والقصص ،وآل عمران ،ونوح ،وهود ،فجميعها تشتمل
على مجموعة من القصص القرآني يبين أن مصدر القرآن من هللا عز وجل ،وأن هناك وحي منزل على سيدنا محمد ــــ صلى
هللا عليه وسلم ـــ ويثبه صحة نبوته.
فالنبي صلى هللا عليه وسلم لم يكن قارئا وال كاتبا ،وال عرف عنه أنه يجلس إلى أحبار اليهود أو النصارى ،ثم جاءت
هذه القصص في القرآن ،قصص من سبق من األنبياء والمرسلين كإبراهيم ،ويوسف ،وموسى ،وعيسى ،وغيرهم ،في دقة
وإسهاب وصدق في حكاية الوقائع واألخبار التي تظهر به هيمنة هذا التنزيل على ما سبقه ،من حيث الموافقة ،ومن حيث ظهور
الحقيقة اإللهية فيه على نحو الكمال المطلق الذت يسيق بقدسيته ،فورودها في القرآن اتُخذ دليالً على أنه وحي يوحى ( ،)2لذا فمن
أغراض القصّة القرآنية إثبات الوحي والرسالة.
 -2بيان وحدانية دين هللا واألمم المؤمنة:
من أغراض القصص القرآني إثبات وحدة الدين ،ووحدة الرسل ،ووحدة الدعوة ،وبيان أن الدين كله واحد الهدف
واألساس ،وأن العقيدة ثابتة األصول في جميع األديان يشترك فيها جميع األديان والرسل ( )3كقوله تعالى} :إنَ هَذه أُ َمتَ ُك ْم أُ َّمةً
َواح َدةً َوأَنا َربُّ ُكم فَاعبُدُون{ (االنبياء .)82

) )1ينظر :التربية بالقصة ،النحالوت ،ص78
) )2ينظر :التصوير الفني في القرآن.745/7 ،
) )3ينظر :أغراض القصص القرآني ،لخضر العرابي.738/7 ،
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وأيضا بيان وحدة الدين ،والعقيدة لجميع األنبياء ،وأن األنبياء جاءوا بعقيدة واحدة حتى ولو اختلفه الكيفية ،إنما الدعوة
إلى عبادة رب واحد ،وآله واحد ،وهذا ما ورد تفصيليا عند الحديث عن األمم السابقة ،واألحداث التي دارت لديهم لعبادة المولى
عز وجل ،لبيان أن أساس الدين ال يختلف من نبي إلى آخر ،وجميع األنبياء هم أمة واحدة يعبدون آله واحد ،فكان الغرض من
القصص القرآني في بيان وحدة دين هللا المنزل على الرسل ووحدة األمم المؤمنة من خالل:
 إبراز صلة الدين اإلسالمي بغيره من األديان األخرى ،وهي أن الدين اإلسالمي قد جاء ليتمم ما جاءت به الديانات والرساالتاألخرى ،وهي يشمل غيره من الديانات التي كانه قبله.
 بيان أن الدين اإلسالمي هو الرس الة الخاتمة لكل األديان األخرى ،فهناك الكثير من القصص التي أوضحه ذل وبينه أناإلسالم خاتم الرساالت.
 إيضاح أن القيم األخالقية التي دعه إليها األديان ،إنما هي قيم مشتركة بين جميع األديان ،وأوضحه ذل الكثير من اآلياتالقرآنية في العديد من السور ،منها سورة األنبياء ،واألعراف ،ومنها قوله تعالى ":لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا
هللا ما لكم من إله غيره " ،سورة األعراف اآلية.58 :
 -3التثبيه اإللهي لألنبياء ونصرهم.
من أغراض القصص القرآني هو التثبيه اإللهي والنصر لألنبياء ،أوضح ذل القرآن الكريم في نماذج عديدة منها
التثبيه للرسول صلى هللا عليه وسلم في بداية الدعوة بالحديث عن أحوال األمم الغابرة ،صاحب ذل التأثير في النفوس لمن
يدعون إلى اإليمان ،وتبعا لهذا الغرض وردت بعض قصص األنبياء مؤكدة على هذا الجانب بل جاءت بعض هذه القصص
مجتمعة ومختومة بمصارع من كذبوهم ،وقد يتكرر عرض القصة نتيجة لذل  ،ومنها قوله تعالى ":ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه
فلبث فيهم ألف سنة إال خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون " ،سورة العنكبوت اآلية .76 :74
وذل بغرس الثقة باهلل في قلوبهم ،وأنه تعالى ينصر الحق ،وجنده ويخذل الباطل وأهله قال تعالىَ } :و ُك ًّال نَقُصُّ َعلَي َ
من أَنباء الرُّ سُل ما نُثَب ُ
ق َو َموعظَةٌ َوذ ٰ
ك في ه ٰـذه ال َح ُّ
كرى لل ُمؤمنينَ { (هود  ،)727وقد جاءت اآلية عقب ذكر
ِّه به فُؤادَك َوجا َء َ
مجموعة من قصص األنبياء السابقين ّ
أن هللا يسأل رسوله ويواسيه على تحمله أذى قومه له بذكر أحوال إخوانه النبيين من قبل
صبَ َر أُولُوا ال َعزم منَ الرُّ سُل َوال تَستَعجل لَهُم َكأَنَّهُم يَو َم يَ َرونَ
وبيان أن هذه هي سنة الدعوات الربانية قال تعالى} :اصبر َكما َ
َهار بَل ٰـ ٌغ فَهَل يُهلَ ُ إ َّال القَو ُم الف ٰـسقونَ { (األحقاف .)1()35
ما يوعَدونَ لَم يَلبَثوا إ ّال سا َعةً من ن ٍ
 -4بيان مكارم األخالق ،وعاقبة المتقين والمخالفين.
وردت الكثير من القصص التي تدعو أحداثها إلى مكارم األخالق ،وبناء بعض القيم األخالقية داخل المجتمع ،وذل
عن طريق سوق األدلة على التوحيد خالل أحداث القصة سوقا يجعله يسرت إلى النفس من غير مقاومة( ،)2قال تعالىَ } :وإلَىٰ
َم ْديَنَ أَخَاهُ ْم ُش َع ْيبًا ۗ قَا َل يَا قَوْ م ا ْعبُدُوا َّ
هللاَ َما لَ ُك ْم م ْن إ ٰلَ ٍه َغ ْي ُرهُ ۗ قَ ْد َجا َء ْت ُك ْم بَيِّنَةٌ م ْن َربِّ ُك ْم ۗ فَأَوْ فُوا ْال َك ْي َل َو ْالمي َزانَ َو َال تَ ْب َخسُوا
اط تُوع ُدونَ
اس أَ ْشيَا َءهُ ْم َو َال تُ ْفسدُوا في ْاألَرْ ض بَ ْع َد إصْ َالحهَا ۗ ٰ َذل ُك ْم َخ ْي ٌر لَ ُك ْم إ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمنينَ (َ )85و َال تَ ْق ُعدُوا ب ُكلِّ ص َر ٍ
النَّ َ
ص ُّدونَ ع َْن َسبيل َّ
هللا َم ْن آ َمنَ به َوتَ ْب ُغونَهَا ع َوجًا ۗ َو ْاذ ُكرُوا إ ْذ ُك ْنتُ ْم قَل ً
يال فَ َكثَّ َر ُك ْم ۗ َوا ْنظُرُوا َك ْيفَ َكانَ عَاقبَةُ ْال ُم ْفسدينَ {
َوتَ ُ
األعراف ،)86:85
) (1ينظر :تأمالت قرآنية ،موسى إبراهيم.758/7 ،
) )2القصص القرآني و أثره في استنباط األحكام ،أسامة عبد العظيم حمزة.78/7 ،
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وقوله تعالى في قصة يوسف وهو في السجن يعظ صاحباه يقول } :يَصحبى السجْ ن َء أَرْ بَابٌ ُّمتَفَرِّ قُونَ خَي ٌر أَم َّ
هللاُ
هللاُ بهَا من ْ
ْال َوح ُد ْالقَهَّا ُر(َ )38ما تَ ْعبُ ُدونَ من دُونه إال أَس َما ًء س َّم ْيتُ ُموهَا أَنتُ ْم و َءابَاؤُكم َّما أَن َز َل َّ
سلطن إن ْال ُح ْك ُم إال َّهلل أَ َم َر أَال
تَ ْعبُدُوا إال إيَّاهُ َذل الدِّينُ ْالقَيِّ ُم ولَك َّن أَكث َر النَّاس ال يَ ْعلَ ُمونَ { (يوسف .)47:38
 -5القصص القرآني يدعو إلى التفكر والتدبر:
وردت الكثير من اآليات القرآني ة التي تدعو إلى التفكر والتدبر من النظر في الطبيعة وما يتعلق بها ،والنظر في
الموجودات الكونية ،كذل اشتمله العديد من اآليات القرآنية على القصص الذت فيه أحداث ووقائع تدعو إلي التفكر والتأمل
س لَ َخ م ْن ها فَأ َتْ ب َ َع ه ُ ال َّ
ش يْطانُ فَكانَ م نَ الْ غاو ينَ
أيضا فقد جاء في سورة األعرف } :واتْ ُل َع لَيْه ْم نَبَأ َ ال َّذ ت آتَيْناه ُ آيات نا فَانْ َ
ث أ َوْ تَتْ ُر ْك ه ُ يَلْ ه َ ْ
( )715ولَوْ ش ئْ نا لَ َر فَ ْع ناه ُ ب ها ولك ن َّه ُ أ َ ْخ لَ َد إ لَى األَرْ ض وات َّبَ َع هَواه ُ فَ َم ثَل ُه ُ َك َم ثَل الْ َك لْ ب إ ْن تَحْ م لْ َع لَيْه يَلْ هَ ْ
ث
س ه ُ ْم
ذل َ َم ثَ ُل الْ قَ ْو م ال َّذ ينَ َك َّذ ب ُوا ب آيات نا فَاقْ ُ
ص لَ َع ل َّه ُ ْم يَت َفَ َّك ُر ونَ ( )716سا َء َم ثَ ًال الْ ق َوْ ُم ال َّذ ينَ َك َّذ ب ُوا ب آيات نا وأ َنْ ف ُ َ
ص َ
ص ص الْ قَ َ
كان ُوا ي َ ْ
ظ ل ُم ونَ { (االعراف  ،)715 :716فهذا اآليات رغم أنها تحكي قصة الذت أعرض عن اآليات ،وتشبيه بالكلب ،فهي
تدعو في نهايتها إلى التفكر والتأمل لقوله تعالى ":لعلهم يتفكرون" ،أوضحه اآليات أن القصص له عالقة بالتفكر.
-6

تحقيق االعتبار واالتعاظ ،وإثبات البعث:

وأشار القرآن إلى هذا الهدف في التعقيب على قصة يوسف عليه السالم؛ لبيان الهدف من القصة ،ومثيالتها في
ق ال َّذ ت بَيْ نَ يَ َد يْه
ص ص ه ْم ع بْ َر ة ٌ أل ُول ي ْاأل َلْ بَاب ۗ َم ا َك انَ َح د يثًا ي ُفْ تَ َر ٰى َو ٰلَك ْن تَصْ د ي َ
القرآن ،قال تعالى } :لَقَ ْد َك انَ ف ي قَ َ
َي ٍء َو ه ُدًى َو َر حْ َم ةً ل ق َوْ ٍم ي ُْؤ م ن ُونَ ( يوسف  ،)777فالقصة تحقيق العبرة والعظة  ،وليس المتعة والتسلية أو
َو تَفْ ص ي َل ُك ِّل ش ْ
العرض التاريخي.
وبالنسبة للبعث فقد أكد القرآن هذا بكل الوسائل المقنعة والبراهين ،وفى قصة أصحاب الكهف نصيب من هذه البراهين
العملية على قدرة هللا تعالى على البعث.
 1ــ ورود الكثير من المعارف المرتبطة بالنفس والكون.
القصص القرآني يعرض نماذج تكشف مطاوت النفس في كثير من سلوكيات اإلنسان وأفعاله ،فأول جريمة كانه
القتل ،وسببها ما طوعه به النفس قال تعالى :فَطَ َّوع ْ
َه لَهُ نَ ْف ُسهُ قَ ْت َل أَخيه فَقَتَلَهُ فَأَصْ بَ َح منَ ْالخَاسرين {)المائدة  ،)37ولما كاد
ين ،ا ْقتُلُوا
إخوة يوسف ألخيهم يوسف ،وقالوا ْاذ قَالُوا لَيُو ُسفُ َوأَ ُخوهُ أَ َحبُّ إلَ ٰى أَبينَا منَّا َونَحْ نُ عُصْ بَةٌ إ َّن أَبَانَا لَفي َ
ض َال ٍل ُّمب ٍ
يُوسُفَ أَو ْ
صالحينَ { يوسف  ،8:8وفعلوا ما فعلوا به وألقوه في
اط َرحُوهُ أَرْ ضًا يَ ْخ ُل لَ ُك ْم َوجْ هُ أَبي ُك ْم َوتَ ُكونُوا من بَعْده قَوْ ًما َ
غيابات الجب } فَلَ َّما َذهَبُوا به َوأَجْ َمعُوا أَ ْن يَجْ َعلُوهُ في َغيَابَة ْالجُبِّ َوأَوْ َح ْينَا إلَيْه لَتُنَبِّئَنَّهُ ْم بأ َ ْمره ْم هَ َذا َوهُ ْم َال يَ ْش ُعرُونَ ()75
َو َجا ُءوا أَبَاهُ ْم عشَا ًء يَ ْب ُكونَ ( )76قَالُوا يَا أَبَانَا إنَّا َذهَ ْبنَا نَ ْستَب ُ
ق َوتَ َر ْكنَا يُوسُفَ ع ْن َد َمتَاعنَا فَأ َ َكلَهُ ال ِّذ ْئبُ َو َما أَ ْنهَ ب ُم ْؤم ٍن لَنَا َولَوْ ُكنَّا
ص ْب ٌر َجمي ٌل َو َّ
ب قَا َل بَلْ َس َّولَ ْ
هللاُ ْال ُم ْستَ َعانُ َعلَى َما تَصفُونَ
صادقينَ (َ )71و َجا ُءوا َعلَى قَميصه بد ٍَم َكذ ٍ
ه لَ ُك ْم أَ ْنفُ ُس ُك ْم أَ ْم ًرا فَ َ
َ
(يوسف .)78:75
8ـ بيان العالقة بين اإلنسان وإبليس:
فمن أغراض القصة القرآنية ،تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان ،وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم آدم،
وإبراز هذه العداوة عن طريق القصة أروع وأقوى ،وأدعى للحذر الشديد من كل هاجسه في النفس تدعو إلى الشر ،وإسنادها
إلى هذا العدو الذت ال يريد بالناس الخير ،ولما كان هذا موضوعا خالدا بين اإلنسان وإبليس،
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فقد تكررت قصة آدم وإبليس في مواضع شتى من القرآن الكريم ( ،)1فنجد الكثير من القصص القرآنية ارتب بالتحذير
من غواية الشيطان وعدم اإلنصات له والبعد عن الهوى.
 8ـ بيان التشابه بين طرق الدعوة وطرق التصدت والمجابهة لها.
من أغراض القصة القرآنية بيان أن طرق الدعوة التي بنيه عليه عند جميع األنبياء ترتب بأساليب واحدة وطرائق
واحدة ،حتى في تصدت قوم كل نبي لها ،ال تختلف طرائق هذا التصدت عن بعضها البعض؛ ألن القوانين التي تحكم المجتمع،
وتدعو إلى العدل واإلصالح هي قوانين واحدة في جميع المجتمعات ،ألننا نجد القرآن قد تحدث عن هذه األمور مجتمعة أحيانا،
ومتفرقة أحيانا على حسب دواعي كل قصة ،وما يرتب به من أمور لقوله تعالى في سورة هود ":ولقد أرسلنا نوحا ً إلى قومه
إني لكم نذير مبين " ،سورة هود اآلية.67 :
وبذل نجد القصص القرآني قد حقق غايات سامية في إطار المواقف التي تحدث عنها ،وما تضمنتها من معاني ،من
حقائق وإشارات إلى معالم تاري خ البشرية ،وصور سلوكها ،ومواقف األمم ،وما تضمنته هذه القصص من قيم كالخير والشر،
والصالح والفساد ،أيضا كان للقصص القرآني الفضل في الكشف عن األيام والسنون ،وأخبار األمم الغابرة ،لتبقى في برهان
العظة والعبرة ،وال يعتريها النسيان من حياة البشر مطلقا (.)2

المبحث الثاني :مقدمات عن سورة الكهف
المطلب األول :التعريف بسورة الكهف
سورة الكهف هي السورة الثامنة عشرة في ترتيب سور المصحف ،فقد سبقتها في الترتيب سور :الفاتحة ،والبقرة،
وآل عمران ....الخ ( ،)3قال ابن عاشور :أنها نزله بعد سورة الغاشية وقبل الشورى ،وهي الثامنة والستون في ترتيب نزول
السور عند جابر بن يزيد()4؛ وقال اإلمام طنطاوت ":أما ترتيبها في النزول ،فهي السورة الثامنة والستون ،فقد ذكر قبلها
صاحب اإلتقان سبعا ً وستين سورة ،كما ذكر أن نزولها كان بعد سورة الغاشية( ،)5ومما ذكره صاحب اإلتقان يترجح لدينا أن
سورة الكهف من أواخر السور المكية التي نزله على النبي ــــ صلى هللا عليه وسلم ـــ قبل الهجرة ،إذ من المعروف عند
العلماء أن السور المكية زهاء اثنتين وثمانين سورة()6؛ قال اآللوسي ":سورة الكهف ،ويقال لها سورة أصحاب الكهف ،وهي
مكية كلها في المشهور ،واختاره الداني ،وع دها بعضهم من السور التي نزله جملة واحدة ،وهي مائة وإحدى عشرة آية عند
البصريين ،ومائة وعشر آيات عند الكوفيين"( ،)7والذين تطمئن إليه النفس أن سورة الكهف كلها مكية ،وقد ذكر ذل دون أن
يستثنى منها شيئا ً اإلمام ابن كثير ،والزمخشرت ،وأبو حيان ،وغيرهم ،وفضال عن ذل فالذين قالوا بأن فيها آيات مدنية ،لم
يأتوا بما يدل على صحة قولهم(.)8

) )1ينظر :التصوير الفني للقرآن الكريم ،ص.754
) )2ينظر :مفهوم القصة القرآنية ،يوسف حسن نوفل ،ص.87
) )3ينظر :التفسير الوسي  ،محمد سيد طنطاوت.458/8 ،
( )4ينظر :تفسير التحرير و التنوير ،الطاهر بن عاشور.242/75 ،
) (5ينظر :التفسير الوسي  ،طنطاوت 458/8 ،؛ اإلتقان في علوم القران ،أبى بكر جالل الدين السيوطي.88/7 ،
) (6ينظر :التفسير الوسي  ،طنطاوت.458/8 ،
) )7ينظر :روح المعاني في تفسير القران و السبع المثاني ،شهاب الدين محمود األلوسي.788/8 ،
) )8ينظر :التفسير الوسي  ،طنطاوت.455/8 ،
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وقد صدر اإلمام ابن كثير تفسيره لهذه السورة ،بذكر األحاديث التي وردت في فضلها فقال ما ملخصه :ذكر ما ورد
في فضلها ،والعشر اآليات من أولها وآخرها ،وأنها عصمة من الدجال (.)1
قال اإلمام أحمد ":حدثنا يزيد ،أخبرنا همام بن يحيى ،عن قتادة ،عن سالم بن أبى الجعد ،عن معدان بن أبى طلحة ،عن
أبى الدرداء عن النبي ــــ صلى هللا عليه وسلم ـــ قال :من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ،عصم من الدجال،
وفي رواية عن أبى الدرداء ،عن النبي ــــ صلى هللا عليه وسلم ـــ :من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف عصم من فتنة
الدجال ( ،)2وأخرج الحاكم عن أبى سعيد ال ُخدرت ،عن النبي ــــ صلى هللا عليه وسلم ـــ أنه قال :من قرأ سورة الكهف في يوم
الجمعة ،أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين (.)3
الجانب الموضوعي في سورة الكهف:
عندما نقرأ سورة الكهف ،نراها في مطلعها تفتتح بالثناء على هللا وبالتنويه بشأن النبي ــــ صلى هللا عليه وسلم ـــ
وبالقرآن الذت نزل عليه ثم تنذر الذين نسبوا إلى هللا ماال يليق به ،وتصفهم بأقبح ألوان الكذب ،ثم تنهى النبي ــــ صلى هللا عليه
وسلم ـــ عن التأسف عليهم ،بسبب إصرارهم على كفرهم.
ب َولَ ْم يَجْ َعلْ لَهُ ع َوجا ً قَيِّما ً ليُ ْنذ َر بَأْسا ً شَديداً م ْن لَ ُد ْنهَُ ،ويُبَ ِّش َر ْال ُم ْؤمنينَ
قال تعالىْ ":ال َح ْم ُد َّهلل الَّذت أَ ْنزَ َل عَلى َعبْده ْالكتا َ
الَّذينَ يَ ْع َملُونَ الصَّالحات أَ َّن لَهُ ْم أَجْ راً َح َسنا" (سورة الكهف من اآلية .)2 :7
ثم ساقه السورة بعد ذل فيما يقرب من عشرين آية قصة أصحاب الكهف ،فحكه أقوالهم عندما التجئوا إلى الكهف،
وعندما استقروا فيه ،واتخذوه مأوى لهم ،كما حكه جانبا ً من رعاية هللا لهم ،ورحمته بهم ،ثم صورت أحوالهم وهم رقود،
وذكرت تساؤالتهم فيما بينهم بعد أن بعثهم هللا من رقادهم الطويل ،فأرسلوا أحدهم إلى المدينة إلحضار بعض األطعمة.
ازدَادُوا تسْعاً ،قُل َّ
الث مائَ ٍة سنينَ َو ْ
قال تعالىَ ":ولَبثُوا في َكهْفه ْم ثَ َ
هللاُ أَ ْعلَ ُم بما لَبثُوا لَهُ َغيْبُ السَّماوات َو ْاألَرْ ض،
أَبْصرْ به َوأَسْم ْع ما لَهُ ْم م ْن دُونه م ْن َوليَ ،وال يُ ْشر ُ
ك في ُح ْكمه أَ َحداً "( ،الكهف .)26:25
ثم أمرت السورة الكريمة النبي ــــ صلى هللا عليه وسلم ـــ برعاية الفقراء من أصحابه ،ومدحتهم بأنهم يدعون ربهم
بالغداة والعشي يريدون وجهه ،كما أمرته بأن يجهر بكلمة الحق ،فمن شاء بعد ذل فليؤمن ومن شاء فليكفر ،فإن هللا قد أعد لكل
فريق ما يستحقه من ثواب أو عقاب ،قال تعالىَ ":وقُل ْال َح ُّ
ق م ْن َربِّ ُك ْم فَ َم ْن شا َء فَ ْلي ُْؤم ْنَ ،و َم ْن شا َء فَ ْليَ ْكفُرْ  ،إنَّا أَ ْعتَ ْدنا للظَّالمينَ
س ال َّشرابُ َوسا َء ْ
ت ُمرْ تَفَقا ً إ َّن الَّذينَ آ َمنُوا َوعَملُوا
ناراً أَحاطَ به ْم سُرادقُهاَ ،وإ ْن يَ ْستَغيثُوا يُغاثُوا بما ٍء َك ْال ُمهْل يَ ْشوت ْال ُوجُوهَ ب ْئ َ
الصَّالحات إنَّا ال نُضي ُع أَجْ َر َم ْن أَحْ َسنَ َع َم ًال "(الكهف .)37:28
وضربه السورة الكريمة بعد ذل مثالً للشاكرين والجاحدين ،وصورت بأسلوب بليغ مؤثر تل المحاورة الرائعة التي
دارت بين صاحب الجنتين الغنى المغرور ،وبين صديقه الفقير المؤمن الشكور،
) )1ينظر :تفسير ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن كثير.727/5 ،
( )2ينظر :المسند ،أبو عبد هللا احمد بن حنبل ،43/36 ،ح  27172إسناده صحيح على شرط مسلم ،وأخرجه مسلم في الصحيح ،باب  44فضل
سورة الكهف وآية الكرسي ،555/7 ،ح ،)878(251وأخرجه أبى داود في السنن ،باب خروج الدجال ،771/4 ،ح 4323ـ وقال وروى عن
قتادة بلفظ من حفظ خواتيم الكهف ،وأخرجه الحاكم في المستدرك ،باب تفسير سورة الكهف ،228/2 ،ح ،3387وأخرجه النسائي في السنن،
باب ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر ابن ثوبان فيما يجير من الدجال ،341/8 ،ح ،77127وأخرجه البيهقي في السنن ،باب ما يؤمر به في ليلة
الجمعة ويومها ،354/3 ،ح.5881
) )3أخرجه الحاكم في مسنده ،388/2 ،ح  3382 /وقال :صحيح اإلسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى
بلفظه  ،353/3ح .5886 /
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وختمه هذه المحاورة ببيان العاقبة السيئة لهذا الجاهل الجاحد ،استمع إلى القرآن ،وهو يبين ذل بأسلوبه فيقول":
ق فيها َوه َي خاويَةٌ عَلى ُعرُوشهاَ ،ويَقُولُ :يا لَ ْيتَني لَ ْم أُ ْشر ْك ب َربِّي أَ َحداًَ .لَ ْم تَ ُك ْن لَهُ فئَةٌ
أُحي َ بثَ َمره ،فَأَصْ بَ َح يُقَلِّبُ َكفَّيْه عَلى ما أَ ْنفَ َ
صرُونَهُ م ْن دُون َّ
هللا َوما كانَ ُم ْنتَصراً"( ،الكهف .)43:42
يَ ْن ُ
ثم أوضحه اآليات مثل آخر لزوال الحياة الدنيوية ،وما يتعلق به من زينة ،بذكر أحوال الناس يوم القيامة وخاصة
المجرمين منهم عندما يرون صحائف أعمالهم ،وقد خله من كل خير.
قال تعالىَ " :واضْ ربْ لَهُ ْم َمثَ َل ْال َحياة ال ُّد ْنيا َكما ٍء أَ ْن َز ْلناهُ منَ السَّماء ،فَ ْ
اختَلَ َ به ن ُ
َبات ْاألَرْ ض ،فَأَصْ بَ َح هَشيما ً ت َْذرُوهُ
الرِّ ياحَُ ،وكانَ َّ
يات الصَّال ُ
َي ٍء ُم ْقتَدراًْ ،الما ُل َو ْالبَنُونَ زينَةُ ْال َحياة ال ُّد ْنياَ ،و ْالباق ُ
حات َخ ْي ٌر ع ْن َد َربِّ َ ثَوابا ً َوخَ ْي ٌر أَ َم ًال،
هللاُ عَلى ُكلِّ ش ْ
ض بار َزةً َو َحشَرْ ناهُ ْم فَلَ ْم نُغادرْ م ْنهُ ْم أَ َحداً"( ،الكهف .)46:45
َويَوْ َم نُ َسيِّ ُر ْالجبا َل َوتَ َرى ْاألَرْ َ
وبعد أن ذكرت السورة الكريمة طرفا من قصة آدم وإبليس ،وبينه أن هذا القرآن قد صرف هللا فيه للناس من كل مثل،
وحددت وظيفة المرسلين ـــ عليهم السالم ــــ ،ساقه في أكثر من عشرين آية قصة موسى مع الخضر -عليهما السالم -وبينه
صبْراً"(،الكهف
ما دار من محاورات ،انتهه بأن قال الخضر لموسىَ ":وما فَ َع ْلتُهُ ع َْن أَ ْمرت ،ذل َ تَأْوي ُل ما لَ ْم تَسْط ْع َعلَيْه َ
 ،)82أت أن اآليات دارت حول بيان المعرفة التي كانه غامضة على سيدنا موسى ـــ عليه السالم ــــ وأنها تحتاج إلي الصبر.
ثم جاءت بعد قصة موسى والخضر -عليهما السالم -قصة ذت القرنين في سه عشرة آية ،بين هللا تعالى فيها جانبا من
النعم التي أنعم بها على ذت القرنين ،ومن األعمال العظيمة التي مكنه من القيام بها ،قال تعالىَ " :حتَّى إذا بَلَ َغ بَ ْينَ ال َّس َّديْن َو َج َد
م ْن دُونهما قَوْ ما ً ال يَكا ُدونَ يَ ْفقَهُونَ قَوْ ًال قالُوا يا َذا ْالقَرْ نَيْن إ َّن يَأْجُو َج َو َمأْجُو َج ُم ْفس ُدونَ في ْاألَرْ ض فَهَلْ نَجْ َع ُل لَ َ خَرْ جا ً عَلى
أَ ْن تَجْ َع َل بَ ْينَنا َوبَ ْينَهُ ْم َس ًّدا قا َل ما َم َّكنِّي فيه َربِّي خَ ْي ٌر فَأَعينُوني بقُ َّو ٍة أَجْ َعلْ بَ ْينَ ُك ْم َوبَ ْينَهُ ْم َر ْدماً"(،الكهف .)85:83
ثم ختمه السورة الكريمة ببيان ما أعده للكافرين من سوء العذاب ،وما أعده للمؤمنين من جزيل الثواب ،ببيان مظاهر
قدرته التي توجب على كل عاقل أن يخلص له العبادة والطاعة ،وأن هذه الطاعة هي هلل وحده ال شري له ،وتحتاج إلى اإلعانة
بقوة من اإلنسان لنفسه ،حتى يبتعد عن هوى الشيطان.
قال تعالى ":قُلْ هَلْ نُنَ ِّبئُ ُك ْم ب ْ َ
ص ْنعاً
األ ْخ َسرينَ أَ ْع ً
ض َّل َس ْعيُهُ ْم في ا ْل َحياة ال ُّد ْنيا َوهُ ْم يَحْ َسبُونَ أَنَّهُ ْم يُحْ سنُونَ ُ
ماال الَّذينَ َ
أُولئ َ الَّذينَ َكفَرُوا بآيات َربِّه ْم َولقائه فَ َحبطَ ْ
ه أَ ْعمالُهُ ْم فَال نُقي ُم لَهُ ْم يَوْ َم ْالقيا َمة َو ْزنا ً ذل َ َجزا ُؤهُ ْم َجهَنَّ ُم بما َكفَرُوا َواتَّ َخ ُذوا آياتي
َو ُرسُلي هُ ُزواً إ َّن الَّذينَ آ َمنُوا َوعَملُوا الصَّالحات كان ْ
َه لَهُ ْم َجنَّ ُ
ات ْالفرْ دَوْ س نُ ُز ًال خالدينَ فيها ال يَ ْب ُغونَ َع ْنها ح َو ًال قُلْ لَوْ كانَ
ْالبَحْ ُر مداداً ل َكلمات َربِّي لَنَف َد ْالبَحْ ُر قَ ْب َل أَ ْن تَ ْنفَ َد َكل ُ
ي أَنَّما إلهُ ُك ْم إلهٌ
مات َربِّيَ ،ولَوْ ج ْئنا بم ْثله َمدَداً قُلْ إنَّما أَنَا بَ َش ٌر م ْثلُ ُك ْم يُوحى إلَ َّ
واح ٌد فَ َم ْن كانَ يَرْ جُوا لقا َء َربِّه فَ ْليَ ْع َملْ َع َم ًال صالحا ً َوال يُ ْشر ْك بعبادَة َربِّه أَ َحداً"( ،الكهف .)778:772
ويتضح تلخيص جوانب الوحدة الموضوعية في سورة الكهف من خالل النقاط التالية:
7ـــ ترسيخ قيمة العقيدة والتوحيد ،مع التحذير والتنفير من االشراك باهلل.
2ــ تدعيم الرسالة المحمدية ببيان ،وذكر الكتاب المنزل عليه ــــ صلى هللا عليه وسلم ـــ.
3ــ التقليل من شأن الدنيا مقابلة باألخرة ،وعدم االغترار بها.
4ـ البحث عن الحقيقة ،من خالل القصص القرآني المتضمن الحكم واألسرار والبحث عن المجهول ،وعلم مالم يعلم (.)1

) )1ينظر :بين يدت سورة الكهف ،عبدالغني عوض ،ص.8
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لمحات تفسيرية عن سورة الكهف:
تسمية السورة وفضائلها.
7ــ أسماء السورة :ورد في سورة الكهف اسمين فق األول :سورة الكهف وقد وقعه هذه التسمية للسورة في كالم
الرسول في أحاديث متعددة ،منها عن أبي الدرداء عن النبي ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ قال ":من حفظ عشر آيات من أول
سورة الكهف عصم من الدجال"(،)1
وكما وردت تسميتها عن بعض الصحابة رضوان هللا عليهم كابن مسعود والبراء بن عازب ،فعنه قال":كان رجل يقرأ سورة
الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين ،فغشته سحابة فجعله تدنو وتدنو وحبل فرسه ينفر ،فلما أصبح أتى النبي ـــ صلى
هللا عليه وسلم ـــ فذكر ذل له فقال " تل السكينة نزله بالقرآن"(.)2
والثاني :سورة أصحاب الكهف أو أهل الكهف ،تم ذكر هذه التسمية في مصحف نسخ في القرن الحادت عشر الهجرت ،في بالد
اليمن ،بلفظ سورة أهل الكهف( )3كما وقعه هذه التسمية في أحاديث رويه عن الرسول ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ منها :حديث
فتنة الدجال وهو حديث طويل ،فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة أصحاب الكهف( ،)4وذكر ابن عاشور أصحاب الكهف
في حديث أخرجه ابن مردويه ( ،)5وورد في حديث عن ابن مردويه أنها تسمى الحائلة( ،)6وأما عن ما ذكر في سبب التسمية؛
فقيل ":فسميه سورة الكهف الشتمالها المعجزة الربانية في قصة أصحاب الكهف التي ذكرتها السورة بتفصيلها ،وهي دليل
حاسم ملموس على قدرة هللا الباهرة()7؛ وسميه قصّة أصحاب الكهف تنبيها عن شرفهم وتخليدا لذكرهم ،وتكريما لهم ،وتقدير
لثباتهم وتضحيتهم ،فضال عما تحويه قصتهم من نموذج عملي فريد ،ومثال تطبيقي رشيد لمن سل طريق النجاة من الفتن(،)8
وقيل سميه الحائلة؛ ألنها تحول بين قارئها وبين النار( ،)9ولكن األشهر والمعروف الكهف ،وأصحاب الكهف ،طبقا لما ورد
من أدلة نقلية في ذل .
فضائل سورة الكهف:
ورد في فضائل السورة الكريمة أحاديث وآثار كثيرة تدل على فضلها وشرفها ،وترغب قراءتها وتدبر معانيها ،منها:
7ـ عن أبي سعيد الخدرت رضي هللا عنه عن النبي ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ :من قرأ الكهف كما أنزله كانه له نوراً يوم
القيامة (.)10
) )1سبق تخريجه.
) )2ينظر :صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج36 ،باب نزول السكينة لقراءة القرآن  541/7ح )185(247؛ صحيح البخارت ،باب عالمات النبوة
في اإلسالم 277/5 ،ح 3674؛ مسند اإلمام احمد ،باب حديث البراء بن عازب 585/37 ،ح.78631
) )3المصحف مخطوط باليد على الورق ،و هو من مخطوطات بيه القرآن في البحرين ،ينظر :أسماء سور القرآن وفضائلها ،منيرة محمد
الدوسرت.225/7 ،
) )4ينظر :الجامع الكبير ـ سنن الترمذت،محمد بن عيسى الترمذت ،باب  58ما جاء في فتنة الدجال ،87/4 ،ح 2247؛ السنن للنسائي ،باب ما
يجير من الدجال  346/8ح 77171؛ المستدرك للحاكم 587/4 ،ح.8627
) )5ينظر :التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور ،ج ،247/75والحديث مذكور في ضعيف الجامع الصغير و زيادته ،أبو عبد الرحمن محمد
األلباني ،483/7 ،ح3282
) )6ينظر :اإلتقان في علوم القران ،السيوطي ،783/7 ،باب في معرفة أسمائه و أسماء سوره
) )7ينظر :أسماء سور القرآن ،منيرة الدوسرت.255/7 ،
) )8ينظر :التفسير الموضوعي لسور للقرآن ،مصطفى مسلم ،ج/4ص.283
) )9ينظر :اإلتقان ،السيوطي.783/7 ،
) )10ينظر :السنن الكبرى ،احمد بن الحسين أبو بكر البيهقي 354/3 ،ح 5886باب ما يؤمر به ليلة الجمعة
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2ـ عن أبي سعيد الخدرت رضي هللا عنه عن النبي ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ من قرأ الكهف يوم الجمعة أضاء هللا النور
بين الجمعتين (.)1
4ـ عن أبى الدرداء رضي هللا عنه أن النبي ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ قال :من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف
عصم من الدجال (.)2
سبب نزول السورة ومكيتها وعدد آياتها:
أوال :سبب النزول.
ما ذكره كثير من المفسّرين" ّ
أن المشركين لما أه ّمهم أمر النبي ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ وازداد عدد المسلمين معه،
وكثر تساؤل الوافدين إلى م ّكة من قبائل العرب عن أمر دعوته ،بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي ُم َع ْي إلى أحبار اليهود
بالمدينة يسألونهم رأيهم في دعوته وهم يطمعون أن يجد لهم األحبار ما لم يهتدوا إليه مما يوجّهون به تكذيبهم إيّاهّ ،
فإن اليهود
أهل الكتاب األول وعندهم من علم األنبياء(أت صفاتهم وعالماتهم) ما ليس عند المشركين ،فقدم النضر وعقبة إلى المدينة،
ووصف لليهود دعوة النبي ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ وأخبارهم ببعض قولهم فقال لهما أحبار اليهود سلوه عن ثالث ،فإن
أخبركم بهن فهو نب ّي ،وإن لم يفعل فالرجل متقوّل ،سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر األول ،ما كان أمرهم ؟ وسلوه عن رجل
ط ّواف قد بلغ مشارق األرض ومغاربها؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ ،فرجع النّضر وعقبة ،فأخبرا قريشا بما قاله أحبار اليهود،
فجاء جمع من المشركين إلى رسول هللا ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ فسألوه عما أمروهم به ،فقال أخبركم بما سألتم عنه غدا -
وهو ينتظر وقه نزول  -الوحي عليه بحسب عادة يعلمها ولم يقل  :إن شاء هللا ،فمكث رسول هللا ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ
ثالث أيام ال يوحى إليه وقيل خمسة عشرة يوم ،فأرجف أهل م ّكة وقالوا ،وعدنا محمد غدا ،وقد أصبحنا اليوم ع ّدة أيام ال
يخبرنا بشيء م ّما سألناه عليه حتى أحزن ذل رسول هللا وش ّ
ق عليه ،ثم جاءه جبريل -عليه السالم  -بسورة الكهف وفيها
جوابهم عن الفتية ،وهم أهل الكهف وعن الرجل الطواف وهو ذو القرنين ،وأنزل فيما سألوه من أمر الروحَ ":ويَسْأَلُونَ َ عَن
الرُّ وح قُل الرُّ و ُح م ْن أَ ْمر َربِّي َو َما أُوتيتُم ِّمنَ ْالع ْلم إ َّال قَل ً
يال"( ،اإلسراء.)3()85
ثانيا :مكية السورة وعدد آياتها.
قيل أن السّورة م ِّكيّة باالتِّفاق ،وعدد آياتها مائة وعشر عند الكوفيين ،وسه عند ال َّشاميّين ،وخمس عند الحجازيّين،
ّ
وسه ،المختلف فيها
وإحدى عشرة عند البصريّين ،وكلماتها أَلف وخمسمائة وتسع وسبعون ،وحروفها ستَّة آالف وثلثمائة
َي ٍء َسبَباً} {هاذه أَبَداً} {ع ْن َدهَا قَوْ ًما} {فَأ َ ْتبَ َع
إحدى عشرة آية { َوز ْدنَاهُ ْم هُدًى} {إالَّ قَليلٌ} {ذل غَداً} {زَرْ عًا} {من ُكلِّ ش ْ
َسبَبًا} ذرّ يّته (في) موضع {األَ ْخ َسرينَ أَ ْع َماالً} ،وأختار الداني أنها مكية كلها()4؛ وقال القرطبي :هي مكية في قول جميع
المفسرين ،وروى عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله}:جرزا{ واألول أصح(.)5

) )1المرجع السابق354/3 ،
) )2سبق تخريجه.
) )3ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور 242/75 ،باب  78سورة الكهف.
) )4ينظر :بصائر ذوى التميز في لطائف الكتاب العزيز ،مجد الدين أبو طاهر الفيروز أبادت281/7،؛ ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور،
.242/75
) )5ينظر :تفسير القرطبي ،أبو عبد هللا محمد القرطبي.346/77 ،
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والمشهور بين العلماء أن سورة الكهف مكية كلها ،وأنها من السور التي نزله جملة واحدة ( ،)1نزله بعد سورة
الغاشية وقبل سورة الشورى ،وهي الثامنة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد"(.)2
ويتبين مما سبق أن السورة مكية؛ ألنها نزله جوابا عن أسئلة مستوردة من البيئة اليهودية في يثرب ،وتضمنه
اإلجابة عن السؤالين األول والثاني ،ألن الماهية واحدة فهي أنباء غيبية تلقاها الرسول من لدن حكيم عليم ،ووقائع تاريخية سأل
عنها الكافرون امتحانا لصدقه ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ ،أما السؤال الثالث فلم يستطيع النبي ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ
اإلجابة؛ ألنه من األمور الغيبية التي استأثر هللا بعلمها (.)3
ثالثا :المناسبات.
القرآن الكريم على الرغم أنه نزل منجما ً في أحكام مختلفة شرعه ألسباب مختلفة ،وبحسب الوقائع والمناسبات،
وعلى مدى نيف وعشرين سنة( ،)4إال أن ثمة ترابطا محكما بين تل السور واآليات ،حتى جاءت كل سورة وكل آية في مكانها
المناسب ،بالنسبة لما قبلها وما بعدها ،قال أبو العباس الفارسي ":القرآن كله كالسورة الواحدة "( ،)5وقال الفخر الرازت ":أكثر
لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والرواب "( ،)6وعلم المناسبات بين سور القرآن الكريم أو بين اآليات من العلوم الدقيقة
تحتاج إلى معرفة بمقاصد القرآن ،فكل سورة لها مناسبة لما قبلها ولما بعدها ،وبين اسمها ومحورها وبين أولها وآخرها ،من
دالئل علم المناسبات في سورة الكهف ما يلي:
أ -مناسبة بين افتتاحية سورة الكهف وخاتمة ما قبلها ــــ سورة اإلسراء:
يقول فخر الدين الرازت ":والذت أقوله هاهنا أن التسبيح أينما جاء قائما جاء مقدما على التحميد ،أال ترى أنه
يقال)سبحان هللا والحمد هللا ( إذا عرفه هذا فنقول إنه جل جالله ذكر التسبيح عندما أخبر بأنه أسرى بمحمد ـــ صلى هللا عليه
صى الَّذت بَا َر ْكنَا َحوْ لَهُ لنُريَهُ م ْن آيَاتنَا إنَّهُ هُ َو
وسلم ـــ فقالُ " :س ْب َحانَ الَّذت أَ ْس َر ٰى ب َعبْده لَي ًْال ِّمنَ ْال َمسْجد ْال َح َرام إلَى ْال َمسْجد ْاألَ ْق َ
السَّمي ُع ْالبَصي ُر"(اإلسراء  ،)7وذكر التحميد عندما ذكر أنه أنزل الكتاب على محمد ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ فقالْ ":ال َح ْم ُد للَّـه
َاب َولَ ْم يَجْ َعل ع َوجًا"(الكهف  ،)7وفيه فوائد :أن التسبيح أول األمر؛ ألنه عبارة عن تنزيه هللا عما ال
الَّذت أَن َز َل َعلَ ٰى َعبْده ْالكت َ
ينبغي ،وهو إشارة إلى كونه كامال في ذاته والتحميد عبارة عن كونه مكمال لغيره ،إذا عرفه هذا فنقول  :ذكر عند اإلسراء لفظ
التسبيح ،وعند إنزال الكتاب لفظ التحميد ،وهذا تنبيه على أن اإلسراء بها أول درجات كماله وإنزال الكتاب غاية درجات
كماله(.)7
يقول مصطفى مسلم " :الصلة بين خاتمة سورة اإلسراء وفاتحة سورة الكهف واضحة ،حيث اختتمه سورة اإلسراء
بحمد هللا تعالى وتكبيره ،وبدأت سورة الكهف بالحمد ،وهذا من باب تعانق األطراف ()8؛

) )1ينظر :أهداف كل سورة و مقاصدها في القرآن ،عبد هللا محمود شحاتة/7 ،ص.277
) )2ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور.242/75 ،
) )3ينظر :بين يدت سورة الكهف ،عبدالغني عوض الراجحي ،ص.72
) )4ينظر :معترك األقران في إعجاز القرآن ،ويُس َّمى (إعجاز القرآن ومعترك األقران) ،جالل الدين السيوطي44/7 ،
) )5ينظر :التحرير والتنوير ،الطاهر ابن عاشور.21/7 ،
) )6البرهان في علوم القرآن ،أبو عبد هللا بدر الدين الزركشي.36/7 ،
) )7ينظر :التفسير الكبير ،أبو عبد هللا فخر الدين الرازت.427/27 ،
) )8ينظر :التفسير الموضوعي لسور القرآن ،مصطفى مسلم.288/4 ،
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وقال البقاعي ":لما ختمه تل بأمر الرسول بالحمد عن التنزه عن صفات النقص لكونه أعلم الخلق بذل  ،بدأت هذه
باإلخبار باستحقاقه سبحانه الحمد على صفات الكمال التي منها البراءة عن كل نقص منبها بذل على وجوب حمده بما شرع
من الدين على هذا الوجه المحكم"(.)1
ب  -المناسبة بين خاتمة السورة وما بعدها:
اب ْال َكهْف َوالرَّقيم َكانُوا م ْن آيَاتنَا َع َجبًا"( ،الكهف ،)8ثم أورد خبرهم
لما قال سبحانه وتعالى ":أَ ْم َحسبْهَ أَ َّن أَصْ َح َ
وخبر الرجلين وموسى والخضر ،وقصة ذت القرنين ،أتبع سبحانه ذل بقصص تضمنه من العجائب ما هو أشد عجبا وأخفى
سببا ،فافتتح سورة مريم (بقصة) يحي ابن زكريا ،وبشارة زكريا به بعد الشيخوخة وقطع الرجاء وعقر الزوج ،حتى سأل
زكريا مستفهما متعجباً "قَا َل َربِّ أَنَّ ٰى يَ ُكونُ لي ُغ َال ٌم َو َكانَه ا ْم َرأَتي عَاق ًرا َوقَ ْد بَلَ ْغ ُ
ه منَ ْالكبَر عتيًّا"(مريم  ،)8فأجابه تعالى
أن ذل هين ،وأنه يجعل ذل آية للناس ،وأمر هذا أعجب من القصص المتقدمة(.)2
ج  -المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها:
كما بدأ الحديث بنعمة إنزال الكتاب كان مس الختام بالحديث عن آيات هللا التي ال تنقضي عجائبها ،وال تحصي
معانيها ،ففي خاتمتها تقرير لما جاء في مقدمتها وتذكير به ( )3لقوله تعالى ":قُل لَّوْ َكانَ ْالبَحْ ُر مدَادًا لِّ َكل َمات َربِّي لَنَف َد ْالبَحْ ُر قَب َْل
أَن تَنفَ َد َكل َم ُ
ات َربِّي َولَوْ ج ْئنا بمثله م َددًا"(الكهف .)778
د  -المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع البعض
مقاطع سورة الكهف تنتظم في إطار واحد ،وتدور في فل واحد ،وهو االعتصام من الفتن وهي :فتنة السلطان ،وفتنة
الشباب ،وفتنة األهل والعشيرة ،وفتنة المال ،وفتنة الولد ،واالغترار بالدنيا الفانية ،وفتنة إبليس ،وفتنة العلم ،وفتنة يأجوج
ومأجوج ،وفتنة الهوى (.)4

المطلب الثاني :موضوعات سورة الكهف ومقاصدها.
تجدر اإلشارة إلى أن سورة الكهف قد اشتمله على العديد من الموضوعات المهمة التي لها أهمية بالغة في تكوين
شخصية اإلنسان المسلم على كافة الجوانب الدينية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والنفسية ،هذه القيم بنيه في السورة على شكل
من أشكال القصص القرآني التي يكون التأثير بها وبأحداثها أفضل من الكالم المرسل المنقول ،كما اشتمله السورة على محور
أساسيا لبناء شخصية اإلنسان المسلم ،وهو ترسيخ العقيدة اإلسالمية في النفوس وتصحيحها.
أوال :موضوعات سورة الكهف.
كما قلنا مسبقا أن الموضوع الرئيسي من سورة الكهف هو ترسيخ العقيدة وتصحيحها ،وبيان منهج النظر والفكر،
وتأكيد قدرة هللا على الجزاء والبعث وتصحيح المفاهيم الخاطئة ( ،)5ونجد أن موضوعات سورة الكهف العنصر الغالب فيها هو
القصص ،والذت يمكن تقسيمه إلى قسمين:

) )1ينظر :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ،باب .2/72 ،7
) (2ينظر :البرهان في تناسب سور القرآن ،احمد ابن إبراهيم الثقفي /7 ،ص.728
) )3ينظر :التفسير الموضوعي ،مصطفى مسلم.787 /7 ،
) )4المرجع السابق.786 /7 ،
) )5ينظر :مقاصد سور القرآن ،عبد هللا شحاتة.271/7 ،
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القسم األول :القصص الظاهر ويشمل ثالثة قصص.
القسم الثاني :القصص الوارد على شكل أمثال قرآنية.
القسم األول :القصص الظاهر ويشمل ثالثة قصص:
وهي القصص التي تكون واضحة في أحداثها ومعانيها ،وما يرتب بها من قيم تخص البشرية ،وبيان كيفية تطبيقها
داخل المجتمع ،ومن أمثلة هذا النوع من القصص في سورة الكهف:
أ -القصة األولى :قصة أصحاب الكهف.
وهي تصوّر لنا التّضحية بالنفس في سبيل العقيدة ،تضحية فتية مؤمنون خرجوا من بالدهم فرارا بدينهم ،ولجأوا إلى
كهف في الجبل حيث مكثوا نياما ثالث مائة وتسع سنين ثم بعثهم هللا بعد تل الم ّدة الطويلة ( ،)1وتبدأ هذه القصة من اآلية ))8
حتى اآلية( ،)26وهي ظاهرة في أحداثها على أساس أن هؤالء الفتية تركوا كل ما يملكون وهربوا بدينهم إلى المولى عز وجل.
ب -القصة الثانية :قصة موسى مع الخضر ـــ عليه السالم ـ:
وهي تمثّل التّواضع في سبيل طلب العلم ،فقد بلغ موسى ــــ عليه السالم  -من عل ّو المنصب ما بلغ؛ ولكنه تواضع لذل
العالم الخضر  -عليه السالم  -الذت آثره هللا تعالى بعلم خاصّ  ،فسافر إليه موسي ــــ عليه السالم ــــ لطلب ذل العلم ،وما
جرى من األخبار الغيبية التي لم يعرفها موسى ــــ عليه السالم ــــ حتى أعلمه بها ذل العبد الصالح الخضر ــــ عليه السالم -
كقصة خرق السفينة ،وحادثة قتل الغالم ،وبناء الجدار( ،)2تبدأ من اآلية ) )67إلى اآلية ).)82
ج  -القصة الثالثة  :قصة ذت القرنين.
تل قصّة عبد م ّكن هللا له في األرض وس ّخر له العلم والقوّة ،واآلالت والمواصالت ،وأتاه من كل شيء سببا ،وقد
استغ ّل هذه اإلمكانيات في عمل مثمر نافع يع ّم نفعه ويبقى أثره( ،)3فباإليمان والتقوى والعدل وسّع هللا ملكه شرقا وغربا ،تبدأ
هذه اآلية ( )83حتى ( ،)88احتوت هذه القصة على مجموعة من القيم الظاهرة التي يسعى إليها اإلنسان لتكون صفة بارزة
في أفعاله وأقواله ،كالتقوى ،واإليمان ،والعدل.......،وغيرها.
أ ّما بقية آيات السورة فبعضها عني بضرب األمثلة الواقعية لبيان:
أن الح ّ
 ّق ال يرتب بكثرة المال والسلطان ،وإنما هو مرتب بالعقيدة.
ـ ّ
وأن االفتخار يجب أن يكون بالعمل الصالح ال بالمال.
ـ والمتبقي من آيات السورة هو تعليق على القصص أو تعقيب عليه ،أو لبيان سبب ورود هذه القصة في القرآن الكريم.
القسم الثاني :القصص الوارد على شكل أمثال قرآنية.
أ-المثل األول :مثل الفه المتكبر والفقير المؤمن المعتز بدينه ،وهو مثل صاحب الجنتين ،ورد في اآليات الثانية والثالثين إلى
ب َو َحفَ ْفنَاهُ َما بن َْخ ٍل َو َج َع ْلنَا بَ ْينَهُ َما
الرابعة واألربعين ،قال هللا تعالىَ ":واضْ ربْ لَهُم َّمثَ ًال َّر ُجلَيْن َج َع ْلنَا ألَ َحده َما َجنَّتَيْن م ْن أَ ْعنَا ٍ
زَرْ عًا" (الكهف .)32
ب-المثل الثاني :مثل حياة الدنيا في فنائها وزوالها وقلة بقاءها ورد في اآليتين الخامسة واألربعون.

) )1ينظر :أساليب الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم ،حورية عبيب.746/7 ،
) )2المرجع السابق.748/7 ،
( (3ينظر :أهداف السور و مقاصدها ،عبد هللا شحاتة.274/7 ،
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س َماء فَ ْ
اختَلَ َ به نَبَ ُ
قال تعالىَ ":واضْ ربْ لَهُم َّمثَ َل ْال َحيَاة ال ُّد ْنيَا َك َما ٍء أَن َز ْلنَاهُ منَ ال َّ
ات ْاألَرْ ض فَأَصْ بَ َح هَشي ًما ت َْذرُوهُ الرِّ يَا ُح َو َكانَ
َي ٍء ُّم ْقتَد ًرا "( ،الكهف .)45
اللَّـهُ َعلَ ٰى ُكلِّ ش ْ
ج-المثل الثالث :مثل التكبر والغرور المتمثل في امتناع إبليس عن السجود آلدم ،إذ تكبّر على آدم مفتخر بأصله ونسبه ،فطُرد
يس َكانَ منَ ْالجنِّ
وقد تناولته اآليات الخمسون إلى ثالث وخمسون لقوله تعالىَ ":وإ ْذ قُ ْلنَا ل ْل َم َالئ َكة ا ْس ُجدُوا آل َد َم فَ َس َجدُوا إ َّال إبْل َ
س للظَّالمينَ بَد ًَال"( ،الكهف )57؛ فسورة الكهف عرضه
فَفَ َس َ
ق ع َْن أَ ْمر َربِّه أَفَتَتَّخ ُذونَهُ َو ُذرِّ يَّتَهُ أَوْ ليَا َء من دُوني َوهُ ْم لَ ُك ْم َعدُو ب ْئ َ
أه ّم األمور التي تأتي الفتنة من قبلها ففي قصة أصحاب الكهف ذكرت فتنة الدين ،وفي قصة صاحب الجنتين عرضه فتنة
المال والولد ثم عرضه فتنة االغترار بالدنيا الفانية وفتنة إبليس اللعين ،وفي قصة موسى والخضر عرضه فتنة العلم ،وفي
قصة ذت القرنين عرضه فتنة السلطة ،مما يؤكد على أن اإلنسان إذا أراد أن تعيش حياة سعيدة مطمئنة البد أن يبتعد عن هذه
الفتن بشتى أشكالها.
ثانيا :مقاصد سورة الكهف وأهدافها.
بعد عرض ما اشتمله عليه سورة الكهف من مواضيع ،يمكننا إيجاز المقاصد واألهداف التي تضمنتها سورة الكهف،
والتي يمكن إيجازها كاآلتي:
7ـ الدعوة إلى توحيد هللا -عز وجل ،-حيث اهتمه السورة الكريمة بإقامة األدلة على وحدانية هللا ـــ عز وجل ـــ وعلى صدق
الرسول ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ فيما يبلغه عنه ،وعلى إثبات أن هذا القرآن من عنده ــــ عز وجل ــــ نرى ذل في مثل قوله
ب َولَ ْم يَجْ َعلْ لَهُ ع َوجا ً قَيِّما ً ليُ ْنذ َر بَأْسا ً شَديداً م ْن لَ ُد ْنه"( ،الكهف  )7وغير ذل من
تعالىْ ":ال َح ْم ُد َّهلل الَّذت أَ ْن َز َل َعلى َعبْده ْالكتا َ
اآليات.
2ـ إثبات البعث واليوم اآلخر وما فيه من األهوال والعذاب للكافرين والثواب العظيم للمؤمنين ،فقد جاءت في مقدمة قصة
أصحاب ا لكهف التي ساقها هللا حقيقة من حقائق التاريخ الواقعية ،دليل على قدرته ،وتنظير لما ينكره الكافرون من أمر البعث و
اب ْال َكهْف َوالرَّقيم َكانُوا م ْن آيَاتنَا َع َجبًا"( ،الكهف  ،)8وفى ثنايا القصة ":إ َّن الَّذينَ
النشور( ،)1قال تعالى ":أَ ْم َحسبْهَ أَ َّن أَصْ َح َ
آ َمنُوا َوعَملُوا الصَّال َحات إنَّا َال نُضي ُع أَجْ َر َم ْن أَحْ َسنَ َع َمالً ،أُولَ ٰـئ َ لَهُ ْم َجنَّ ُ
ات َع ْد ٍن تَجْ رت من تَحْ ته ُم ْاألَ ْنهَا ُر يُ َحلَّوْ نَ فيهَا م ْن
ق ُّمتَّكئينَ فيهَا َعلَى ْاألَ َرائ ن ْع َم الثَّ َوابُ َو َح ُسن ْ
َه ُمرْ تَفَقًا"(الكهف .)37
أَ َساو َر من َذهَ ٍ
س َوإ ْستَ ْب َر ٍ
ب َويَ ْلبَسُونَ ثيَابًا ُخضْ ًرا ِّمن سُن ُد ٍ
 3ـ برز في السورة عنصر الموازنة والمقارنة بين حسن عاقبة األخيار وسوء عاقبة األشرار ،ترى ذل في قصة أصحاب
الكهف ،وفي قصة الرجلين وفي قصة ذت القرنين ،وفي اآليات التي ذكرت الكافرين وسوء مصيرهم ،ثم أعقبه ذل بذكر
المؤمنين وحسن مصيرهم ،كما برز فيها عنصر التسلية للرسول ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ والتهوين من شأن أعدائه ":فَلَ َعلَّ َ
باخ ٌع نَ ْف َس َ عَلى آثاره ْم إ ْن لَ ْم ي ُْؤمنُوا به َذا ْال َحديث أَ َسفا ً".
ض بار َزةً
كما برز فيها التصوير المؤثر ألهوال يوم القيامة كما في قوله تعالىَ ":ويَوْ َم نُ َسيِّ ُر ْالجبا َل َوتَ َرى ْاألَرْ َ
صفًّا لَقَ ْد ج ْئتُ ُمونا َكما َخلَ ْقنا ُك ْم أَ َّو َل َم َّر ٍة" ( ،الكهف .)14
َو َحشَرْ ناهُ ْم فَلَ ْم نُغادرْ م ْنهُ ْم أَ َحداً َوعُرضُوا عَلى َر ِّب َ َ
4ـ الدعوة إلى أمهات األخالق وصالح األعمال ،وبنظرة القارئ للسورة يرى أن هذه القضية استهدفه سورة الكهف ترسيخها،
والقيم الثابتة التي دعه إليها بالدعوة الصريحة أحيانا ً ،والتمثيل الرائع بضرب األمثال للقيم الحقيقية،

) )1ينظر :أهداف ومقاصد سور القرآن ،عبد هللا شحاتة. 278/7 ،
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وضرب األمثال للقيم الزائفة الخادعة ،التي تموه الباطل على الناس وتظهره على غير حقيقته أحيانا ً أخرى ،وبالترغيب في
التمس بالحقائق والقيم الخلقية الرفيعة ،والترهيب من القيم الزائفة ،وهذا هو الهدف السامي الذت ترمى إليه السورة (.)1
5ـ ابتالء هللا تعالى وامتحانه لخلقه ،وبخاصة منهم الكفار وأهل الكتاب بالحياة الدنيا وزينتها ،وأنها ال تكسب النفوس تزكية
ب َولَم
وتبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات باألجر والثواب ،كما في قوله تعالى ":ال َحم ُد للَّـه الَّذت أَن َز َل ع ٰ
َلى عَبده الكت ٰـ َ
يَج َعل لَهُ ع َوجا ،قَيِّ ًما ليُنذ َر بَأسًا شَديدًا من لَ ُدنهُ َويُبَ ِّش َر ال ُمؤمنينَ الَّذينَ يَع َملونَ ال ّ
ص ٰـلح ٰـه أَ َّن لَهُم أَج ًرا َح َسنًا ،م ٰـكثينَ فيه أَبَدًا،
َويُنذ َر الَّذينَ قالُوا اتَّ َخ َذ اللَّـهُ َولَدًا"( ،الكهف .)2:7
1ـ حذرهم من الشيطان وعداوته لبنى آلدم ليكونوا على حذر من كيده

(.)2

8ـ قدم لقصة ذت القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر؛ ألن كلتا القصتين تشابهتا في السفر لغرض شريف ،فذو
القرنين خرج لبس سلطانه على األرض ،وموسى ـــ عليه السالم ــــ خرج في طلب العلم (.)3
8ـ وصف الكتاب " :بأنه قيّم ،لكونه زاجرا عن الشري الذت هو خالف ما قام عليه الدليل ،في سبحان من أنه ال وكيل دونه
وال إله إالّ هو وقّاصا ( بالح ّ
ضلوا في أزمانهم ،وفق ما وقع الخبر به في سبحان ،من أنه يف ّ
ق ) ،أخبار قوم قد ف ّ
ضل ما يشاء
ألن خبرهم أخفى ما فيها من القصص ،مع ّ
ويفعل ما يشاء ،وأد ّل ما فيها على هذا المقصد :قصة أهل الكهفّ ،
أن سبب فراقهم
لقومهم الشرك وكان أمرهم موجبا بعد طول رقادهم للوحدانية ،وإبطال الشرك" (.)4

المبحث الثالث :قصة موسى ــعليه السالم ــ والعبد الصالح ــــ عليه السالم ـــ دراسة موضوعية.
تعد قصة موسى والعبد الصالح من عجائب القرآن الكريم ،ولطائفه التعبدية ،وجميل القصص القرآني ،فالقصة جاءت
لتعطينا دروسا ً وعبر وعظات للتعلم واإلفادة ،اشتمله على الكثير منها :السعي في طلب العلم والتواضع من أجل تعلمه،
والصبر عند طلب العلم وتحمل السفر ألجله ،واصطحاب من يستأنس بهم عند الحاجة ،واشتمله أيضا ً على كيفية تعلم األكبر
واألعلم من األصغر ،واألقل منه درجة  ،فموسى ـــ عليه السالم ـــ كليم هللا ،ومع كثرة علمه يؤمر أن يصطحب الخضر للتعلم،
تدل على أن التواضع خير من العجب والكبر ،وأن فوق كل علم عليم ،وقصة موسى والخضر مرتبطة بالغرض األساسي
لسورة الكهف ،والتي جاءت للرد على اليهود الذين زودوا قريشا ً بأسئلة لتعجيز النبي ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ ،وليتأكدوا من
صدق محمد ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ ،وتنبيها ً على أن النبي ال يلزمه أن يحي جميع القصص ،فهذا موسى ـــ عليه السالم ـــ
كليم هللا ،ومن أعظم بني إسرائيل قد جهل بمسائل ،واستعان بالخضر كي يعلمه إياها ،ولم يقدح ذل في مكانة موسى ،وفضله
وكونه من أولى العزم من الرسل.
قصة موسى والخضر:
فلقد كانه قصة موسى مع الخضر ـــ عليهما السالم ــ من روائع القصص القرآني ،لما ورد فيها من عجائب األخبار
في صحيح اآلثار ،بل وفي الكتاب العزيز الذت ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد،

) )1ينظر :مباحث في التفسير الموضوعي ،مصطفى مسلم ،ص. 43
) )2ينظر :التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور.245/75 ،
) )3ينظر :التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور.245/75 ،
) )4ينظر :مصاعد النظر لإلشراف عل مقاصد السور ،برهان الدين البقاعي.243/2 ،
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وبرز فيها من الفوائد العقدية ،والفقهية ،والتربوية ما ال يحي به عنوان واحد ،ولعل هذا ما دفع إمام المحدثين البخارت ــــ
رحمه هللا ــــ أن يضعها في ثالثة مواضع من صحيحه إذ في كل مكان فائدة مختلفة (.)1
لم ترد في القرآن إال في سورة الكهف ،من خالل اآليات التي تناولتها في السورة الكريمة ،والقصة ال تذكر اسم
الخضر ،وال تخبرنا عن المكان الذت حصل فيه اللقاء سوى أنه مجمع البحرين ،كما ال يعرف متى كان ذل في حياة موسى،
هل حدث هذا حين كان في مصر ،أو بعد أن عبر ببني إسرائيل إلى سيناء ،كما لم تذكر السبب الذت من أجله كان بحث موسى
عن هذا العبد الصالح ،وبعد أن ذكر لموسى األسباب التي جعلته يفعل ما يفعل ،لم تخبرنا اآليات أين ذهب وال ماذا كان من
أمره ،فالقصة كلها مفاجآت ،تنتقل بنا في عالم مجهول وأسرار ال تتضح لموسى نفسه ،ولم يعرف عنها شيئًا إال بعد أن آذنه
العبد الصالح بفراقه؛ ألن موسى لن يستطيع معه صب ًرا.
وسنلقى نظرة على هذه القصة من خالل ما ذكره كتاب هللا العزيز في ذل لبيان رحلة موسى ـــ عليه السالم ــــ مع
العبد الصالح.

المطلب األول :سيدنا موسى ورحلة البحث عن العبد الصالح وأسبابها.
وفي ذل يقول ربناَ ":وإ ْذ قَا َل ُمو َسى لفَتَاهُ َال أَ ْب َر ُح َحتَّى أَ ْبلُ َغ َمجْ َم َع ْالبَحْ َريْن أَوْ أَ ْمض َي ُحقُبًا * فَلَ َّما بَلَغَا َمجْ َم َع بَيْنه َما نَسيَا
صبًا * قَا َل أَ َرأَيْهَ إ ْذ أَ َو ْينَا إلَى
حُوتَهُ َما فَاتَّ َخ َذ َسبيلَهُ في ْالبَحْ ر َس َربًا * فَلَ َّما َجا َوزَا قَا َل لفَتَاهُ آتنَا َغدَا َءنَا لَقَ ْد لَقينَا م ْن َسفَرنَا هَ َذا نَ َ
الص َّْخ َرة فَإنِّي نَس ُ
يه ْالحُوتَ َو َما أَ ْن َسانيهُ إ َّال ال َّش ْيطَانُ أَ ْن أَ ْذ ُك َرهُ َواتَّ َخ َذ َسبيلَهُ في ْالبَحْ ر َع َجبًا * قَا َل َذل َ َما ُكنَّا نَبْغ فَارْ تَ َّدا َعلَى
صصًا"( ،الكهف.)64 - 67 :
آثَاره َما قَ َ
وقد جاءت الروايات توضح سبب هذه الرحلة ،يروت ما أخرجه البخارت ومسلم في جماعة آخرين عن سعيد بن جبير
قال :قله البن عباس ـــ رضي هللا عنهما ـــ :إن نوفا البكالي بن فضالة ابن امرأة كعب من أصحاب أمير المؤمنين على كرم
هللا وجهه ،يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بني إسرائيل ،فقال كذب عدو هللا ،حدثني أبى بن كعب قال:
قال رسول هللا ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ " :إن موسى ـــ عليه السالم ــــ ذكر الناس يوماً ،حتى إذا فاضه العيون ورقه
القلوب ولّى ،فأدركه رجل فقال :أت رسول هللا ،هل في األرض أحد أعلم من ؟ فقال :ال ،فعتب هللا عليه إذ لم يرد العلم إلى هللا
تعالى ،قيل بلى ،قال :أت رب ،فأين ؟ قال :بمجمع البحرين ،قال :أت رب :اجعل لي علما ً أعلم به ذل  ،فقال :خذ حوتا ميتا ً
حيث ينفخ فيه الروح ،فأخذ حوتا ً فجعله في مكتل ،فقال لفتاه :ال أكلف إال أن تخبرني بحيث يفارق الحوت ،قال :ما كلفه
كثيراً ،قال :فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذا استيقظ نسى أن خبره ،وتضرب الحوت حتى دخل البحر ،فأمس هللا
عنه جرية البحر حتى كان أثره في البحر في حجر( ،)2وهنا أجمع أكثر العلماء على أن موسى الذت ذكر في هذه اآلية هو
موسى بن عمران نبي بني إسرائيل صاحب المعجزات الظاهرة والشريعة الباهرة ،ولهم على ذل أدلة:

) )1ينظر :الفوائد والدرر من حديث موسى والخضر ،مرزوق محمد مرزوق ،ص.78
) )2ينظر :رواه البخارت في ثالثة كتب من صحيحه ،في كتاب العلم ،باب :ما يستجيب للعالم إذا سئل أت الناس أعلم ،فيكل العلم إلى هللا ،رقم
الحديث  ،56/7 ،722وفي كتاب األنبياء ،باب :حديث الخضر مع موسى ،حديث رقم  ،7246 /3 ،3227وفي كتاب التفسير ،باب :تفسير سورة
الكهف ،7152/4 ،حديث رقم  ،4457 ،4448 ،4448وأخرجها اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل ،باب :فضائل الخضر عليه
السالم ،رقم الحديث  ،2387؛ صحيح ابن حبان 774/74 ،ح 6227باب ذكر ما وصف حال موسى حين التقى الخضر بعد فقد الحوت ؛
والترمذت في سننه ،كتاب :أبواب التفسير ،حديث رقم.378/5 ،3748 :
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(ا) إنه ما ذكر هللا موسى في كتابه إال أراد صاحب التوراة ،فإطالق هذا االسم يوجب االنصراف إليه ،ولو كان شخصا آخر
س ّمى بهذا االسم لوجب تعريفه بصفة توجب االمتياز ،وتزيل الشبهة.
(ب) ما أخرجه البخارت ومسلم عن سعيد بن جبير (الحديث السابق ذكره) ،وذهب أهل الكتاب وتبعهم بعض المح ّدثين
والمؤرخين أن موسى هنا هو موسى بن ميشي بن يوسف بن يعقوب ،وكان نبيا قبل موسى بن عمران ،ولهم على ذل أدلة:
(ا) إن موسى بعد أن أنزله عليه التوراة وكلمه هللا بال واسطة ،وح ّج خصمه بالمعجزات العظيمة التي لم يتفق مثلها ألكثر
األنبياء-يبعد أن يبعثه هللا بعد ذل ليستفيد علما ً من غيره -ور ّد هذا بأنه ال يبعد بأن العالم الكامل في أكثر العلوم يجهل بعض
أشياء ،فيحتاج في تعلمها إلى من دونه ،وهذا مشاهد معلوم.
(ب) إن موسى ــــ عليه السالم ـــ بعد خروجه من مصر وذهابه إلى التيه توفّى ،ولم يخرج قومه منه إال بعد وفاته ،ولو كانه
هذه القصة معه القتضه خروجه من التيه؛ ألنها لم تكن وهو في مصر باالتفاق.
(ح) إنها لو كانه معه القتضه غيبته أياما ً ،ولو كان كذل لعلمها الكثير من بني إسرائيل الذين كانوا معه ،ونقله لتوافر
الدواعي على نقلها ،ولم يكن شيء من ذل  ،فإذا لم تكن معه -ور ّد هذا بأنه قد يكون موسى ـــ عليه السالم ـــ خرج وغاب
أياما ،لكن لم يعلموا أنه ذهب لهذا الغرض ،بل ذهب ليناجي ربه ،ولم يقفهم على حقيقة غيبته بعد أن رجع ،لعلمه بقصور
فهمهم ،فخاف من ح قدره عندهم ،فأوصى فتاه بكتمان ذل  ،وعلى الجملة فإنكارهم ال يؤبه به ،وهو جائز عقال ،وقد أخبر به
سبحانه رسوله(.)1
وأما الفتى فمن هو فتى موسى :وفتى موسى ليس عبدًا له ،كما رأى ذل بعض المفسرين ،إنما هو كما قال اإلمام
(.)2

النووت صاحبه؛ ألن يوشع هو يوشع بن نون بن إفراييم بن يوسف ـــ عليه السالم ـــ

وأما مجمع البحرين :هو موضع اللقاء ،الذت أخبر هللا موسى بأنه سيجد عنده العبد الصالح؛ لكن في أت مكان يلتقي
البحران؟ عن قتادة قال" :بحر فارس والروم" .وقيل :بحر األردن والقلزم ،أت :البحر األبيض واألحمر ،ومجمعهما مكان
التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح ،أو أنه مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر األحمر ،كما ذكر ذل ابن
حجر في(الفتح)

(،)3

وأقرب ما قيل هو ما ذكر أن مجمع البحرين في منطقة البحيرات ،أو عند خليج العقبة ،مما يدل على أن
(.)4

الرحلة كانه في داخل مصر

واصطحب موسى صديقه وصاحبه يوشع بن نون ،وقال لهَ ":ال أَ ْب َر ُح َحتَّى أَ ْبلُ َغ َمجْ َم َع ْالبَحْ َريْن" ،حيث الموعد الذت
ً
طويال مهما طال هذا الزمن ،وفي السفر والرحالت تحسن الصحبة ،وبخاصة
ذكره هللا لموسى أَوْ أَ ْمض َي سائ ًرا ُحقُبًا ،أت :زمنًا
إذا ما كانه الصحبة من أمثال يوشع بن نون في إخالصه وحبه لموسى ،واستعداده أن يتحمل معه مشقات السفر ،وفي قول
موسى ليوشع بأنه لن يشغل نفسه بغير هذا األمر ،وسوف يبذل فيه كل ما عنده من قوى ،حتى يتحقق له ما يريد ،تصميم على
بلوغ الهدف ،وهكذا يكون من يريد تحقيق أهدافه ،وكلما سمه هذه األهداف كلما سمه مقاصدها ،وكلما عظمه المقاصد
عظمه الوسائل.

) )1المرجع السابق .712/75
) )2ينظر :التفسير الموضوعي جامعة المدينة ،مناهج جامعة المدينة.284/7 ،
) )3ينظر :فتح البارت ،أحمد بن على بن حجر ،باب قوله "واذ قال لموسي لفتاه ال أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين".478/8 ،
) )4ينظر :التفسير الموضوعي ، 284/7 ،ينظر :تفسير االلوسى.282/8
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قال القرطبي عند تفسيره لهذه اآلية ":في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب االزدياد من العلم واالستعانة على ذل
بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضالء والعلماء ،وإن بعدت أقطارهم"( ،)1قال البخارت " :ورحل جابر بن عبد هللا مسيرة شهر
إلى عبد هللا بن أنيس في طلب حديث"(.)2
والقصة تترك مساحة للتدبر الستكمال الصورة ،إذ قاله ":فَلَ َّما بَلَغَا َمجْ َم َع بَيْنه َما نَسيَا حُوتَهُ َما "( ،الكهف ،)67
وتستطيع أن تقول بأن موسى بعد أن أفضى لفتاه بما علم  ،بدأ رحلتهما وسارا في جد ونشاط حتى وصال مجمع البحرين،
وهناك نسيا حوتهما ،ولم يسبق للحوت ذكر كما ترى ،لكن السنة أوضحه ذل  ،وبينه أن هللا أمر موسى أن يحمل معه حوتًا
يضعه في مكتل ،وفي رواية :حوتًا مالحًا ،أت :مملحًا ،فخرج من المكتل إلى البحر ،فلم يكن هناك ما يدعو إلى العجب ،لكن
العجب أن يكون الحوت ميتا فتدب فيه الحياة ،وينطلق إلى البحر في قوة ،بل إن الحوت حين انطلق إلى الماء ،فعل ما لم يكن
معهودًا في جريان الحيتان في الماء ،فقد شق في البحر سربًا ،أت :طريقًا كأنه السرداب في الجبل ،إذ أمس هللا عنه كما جاء
في الحديث جرْ يَة الماء في البحر ،حتى كأن أثره في حجر ،وإنما قفز الحوت إلى البحر وموسى نائم ،أما يوشع فكان يقظان،
وما إن استيقظ موسى حتى واصل رحلته ،فكان على عجلة من أمره ،مما جعل يوشع ينسى أن يخبره بأن الحوت خرج من
المكتل إلى البحر ،وما إن جاوزا المكان حتى أحسا بالجوع ،فقال موسى لفتاه ":آتنَا َغدَا َءنَا لَقَ ْد لَقينَا م ْن َسفَرنَا هَ َذا
صبًا"(الكهف  ،)62ولم يشعرا بهذا النصب وبتعب المسير إال بعد أن تجاوزا هذا المكان ،فكان هذا أيضًا آية من آيات هللا.
نَ َ
وفى قوله" :آتنا غدائنا" دليل على اتخاذ الزاد في السفر ،وفى هذا رد على أدعياء التصوف األغمار الذين يقتحمون
القفار واألسفار دون زاد ،ويزعمون أن هذا هو التوكل على هللا الواحد القهار ،وهذا موسى كليم هللا قد اتخذ الزاد مع معرفته
بربه و توكله على رب العباد( ،)3وفى صحيح البخارت ":إ َّن نَاسًا م ْن أَ ْهل ْاليَ َمن َكانُوا يَحُجُّ ونَ َو َال يَتَ َز َّو ُدونَ َ ،ويَقُولُونَ  :نَحْ نُ
اس ،فَأ َ ْن َز َل َّ
صبُ التَّ َعبُ
هللاُ تَ َعالَىَ ":وتَ َز َّودُوا فإن خير الزاد التقوى"( ،البقرة  ،)4( )781وقيل النَّ َ
ْال ُمتَ َو ِّكلُونَ  ،فَإ َذا قَد ُموا َسأَلُوا النَّ َ
َو ْال َم َشقَّةَُ ،وقي َلَ :عنَى به هُنَا ْالجُوعََ ،وفي هَ َذا دَلي ٌل َعلَى َج َواز ْاإل ْخبَار ب َما يَج ُدهُ ْاإل ْن َسانُ منَ ْاألَلَم َو ْاألَ ْم َراضَ ،وأَ َّن َذل َ َال يَ ْق َد ُح
ض َج ٍر َو َال س ُْخ ٍ (.)5
ضاء لَك ْن إ َذا لَ ْم يَصْ دُرْ َذل َ ع َْن َ
ضاَ ،و َال في التَّسْليم ل ْلقَ َ
في الرِّ َ
قال يوشع لموسى ما ذكره هللا عز وجل ":أَ َرأَيْهَ إ ْذ أَ َو ْينَا إلَى الص َّْخ َرة فَإنِّي نَس ُ
يه ْالحُوتَ َو َما أَ ْن َسانيهُ إ َّال ال َّش ْيطَانُ أَ ْن
أَ ْذ ُك َرهُ َواتَّ َخ َذ َسبيلَهُ في ْالبَحْ ر َع َجبًا"( ،الكهف  ،)63فقد ذكر يوشع لموسى ما كان من أمر الحوت ،وما أظهر هللا فيه من عظيم
آياته ،إذ أحياه وكان ميتًا ،وانطلق في الماء ،وإذا بالماء يتجمد حتى كأنه الصخور ،والحوت قد شق له فيه طريقًا يبسًا ،فكان
ذل مثار العجب ،وال عجب من قدرة هللا ،فسُر موسى بذل  ،وعلم أنه قد قارب على وصول مبتغاه ،ونسبة النسيان ونحوه من
ُوت دَل ً
األمور المكروه إلى الشيطان مجازاً وتأدبا ً عن نسبتهما إلى هللا(َ ،)6وقي َل :إنَّ َما َكانَ ْالح ُ
يال َعلَى َموْ ضع ْالخَضر لقَوْ له في
ْال َحديث( :احْ ملْ َم َع َ حُوتًا في م ْكت ٍَل فَ َحي ُ
صصًا"،
ْث فَقَدْتَ ْالحُوتَ فَهُ َو ثَ َّم ( )7فقال لفتاهَ ":ذل َ َما ُكنَّا نَبْغ فَارْ تَ َّدا َعلَى آثَاره َما قَ َ

) )1ينظر :تفسير القرطبي ،شمس الدين أبو عبد هللا القرطبي.77/77 ،
) )2ذكر ذل البخارت في الصحيح قبل حديث رقم .18
) )3ينظر :تفسير القرطبي ،القرطبي.77 /77 ،
) )4ينظر :صحيح البخارت ،البخارت 733/2 ،ح.7523
) )5ينظر :تفسير القرطبي ،القرطبي.73/77 ،
) )6ينظر :تفسير القاسمي ،محمد جمال الدين بن محمد القاسمي.41/1 ،
) )7ينظر :تفسير القرطبي ،القرطبي 72/77 ،؛ انظر القاسمي ،القاسمي.48/1 ،
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(الكهف  ،)64أت :فرجعا يقصان أثرهما حتى وصال إلى المكان الذت فقدا فيه حوتهما ":فَ َو َجدَا َع ْبدًا م ْن عبَادنَا آتَ ْينَاهُ َرحْ َمةً م ْن
ع ْندنَا َوعَلَّ ْمنَاهُ م ْن لَ ُدنَّا ع ْل ًما"( ،الكهف .)65
ولما سمع سيدنا موسى ـــ عليه السالم ـــ من فتاه ما سمع حتى فرح وتهلل وجهه بالبشرى ،وقال له :ذل ما كنا نبغي
فهيا بنا نرجع من حيث أتينا لكيال نضل الطريق ،فرجعا وهما يقتفيان أثرهما ،ومازاال يمشيان بحذر حتى بلغا مجمع البحرين،
حيث فر الحوت منهما حيا إلى الماء.
وقد أشار اآللوسي إلى سبب تصميم موسى على هذه الرحلة فقال :وكأن منشأ عزيمة موسى ــــ عليه السالم ــــ على
ما ذكره ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس عن أبى بن كعب ،أنه سمع رسول هللا ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ
يقول " :إن موسى ــــ عليه السالم ــــ قام خطيبا في بني إسرائيل فسئُل :أت الناس أعلم؟ فقال :أنا ،فعاتبه هللا تعالي عليه ،إذ لم
يرد العلم إليه عز وجل ،فأوحى هللا تعالى إليه :إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم من ؛ وفي رواية أخرى عنه عن أبى عن
رسول هللا ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ أن موسى ــ عليه السالم ــــ سأل ربه فقال :أت رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم منى
فدلني عليه فقال له " :نعم في عبادت من هو أعلم من  ،ثم نعه له مكانه ،وأذن له في لقائه " (.)1
وخالصة ذل  :إن هللا أعلم موسى حال هذا العالم وما أعلمه موضعه بعينه ،فقال ال أزل أمشي حتى يجتمع البحران
فيصيرا بحرا واحدا أو أمضى دهرا طويال حتى أجده ،ومجمل األمر أنه وطن نفسه على تحمل التعب والعناء في السفر مهما
طال به الزمان.

المطلب الثاني :اللقاء مع العبد الصالح ،وبداية رحلة األسرار.
ولننظر إلى ما وصف هللا به هذا العبد ،إن القرآن يصف هذا الرجل بأنه عبد من عباد هللا ،والعبودية هلل أشرف صفة
يتصف بها إنسان ،وأمر آخر منحه هللا لهذا العبد الصالح ،هو هذا العلم اإللهي اللدني ،إذ قالَ }:وعَلَّ ْمنَاهُ م ْن لَ ُدنَّا ع ْل ًما{(الكهف
ً
رجال مسجى عليه بثوب
 ،)65ولذل ورد في الحديث :أن موسى عليه السالم حين أتى هو وفتاه يوشع إلى الصخرة ،رأى
أبيض ،فسلم عليه موسى فقال له الخضر :أنى بأرض السالم ،قال :أنا موسى ،قال :موسى بني إسرائيل؟ قال :نعم ،قال :إن
على علم من علم هللا علمكم هللا ال أعلمه ،وأنا على علم من علم هللا علمنيه ال تعلمه ،قال له موسى :هل أتبع على أن تعلمن مما
علمه رشدًا " ...إلى آخر القصة.
الخضر في القرآن (:)2
الخضر (بفتح الخاء وكسرها وكسر الضاد وسكونها) لقب لصاحب موسى ،واسمه بليا (بفتح الباء وسكون الالم) ابن ملكان،
واألكثرون على أنه كان نبيا ،ولهم على ذل أدلة:
(ا) قوله تعالى} :آتيناه رحمة من عندنا والرحمة :النبوة بدليل قوله أهم يقسمون رحمة ربّ .
(ب) قوله } َوعَلَّ ْمناهُ م ْن لَ ُدنَّا ع ْلما ً وهذا يقتضي أنه علّمه بال واسطة معلم ،وال إرشاد مرشد ،وكل من كان كذل كان نبيا.
(ح) إنه قال له موسى( :هل أتبع على أن تعلّمن) والنبي ال يتعلم من غير النبي.
) )1ينظر :روح المعاني ،اآللوسي .285/8،
) )2انظر :تفسير المراغي ،المراغي ،712 /75 ،والعلماء مختلفون في الخضر ،هل هو نبي أو رسول أو ولى ،والجمهور من العلماء مجمعون
على أنه نبي وليس بولي ،قال الثعلبي :هو نبي في سائر األقوال .وهو الصحيح ،ثم قيل نبي غير مرسل ،وقيل :أرسل إلى قوم فاستجابوا له،
ونصره الروماني ثم ابن الجوزت ،وقيل كان وليا ً ،وإليه ذهب جماعة من الصوفية ،وبه قال على بن أبى موسى من الحنابلة وابن األنبارت
والقشيرت .وقيل أنه مل من المالئكة؛ انظر التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور.363/75 ،
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(د ) إنه قال} :وما فعلته عن أمرت{ أت بل قد فعلته بوحي من هللا ،وهذا دليل النبوة.
قال ابن حجر ":والخضر صاحب موسى اختلف في نسبه وفي كونه نبيا وفي طول عمره وبقاء حياته وعلى تقدير
بقائه إلى زمن النبي ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ وحياته بعده فهو داخل في تعريف الصحابة على أحد األقوال ،ولم أر من ذكره
منهم من القدماء مع ذهاب األكثر إلى األخذ بما ورد من أخباره في تعميره وبقائه ،وقد جمعه من أخباره ما انتهى إلى علمه مع
بيان ما يصح من ذل وما ال يصح"

(.)1

أما ابن القيم ـــ رحمه هللا ـــ بين األحاديث التي يذكر فيها الخضر ،وحياته ،وأوضح أن كلها كذب وال يصح في حياته
حديث واحد ( ،)2وجاء في الموضوعات البن الجوزت ":يلتقي الخضر وإلياس كل عام فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه،
ويتفرقان عند هذه الكلمات"(.)3
واختلفوا في نسب الخضر إلى العديد م ن اآلراء منها :قيل إنه ابن آدم من صلبه ،وأوضح البغدادت إنه ابن قابيل بن
آدم ،وقيل أنه بليا بن ملكان ،وجاء عن إسماعيل بن أبي أديس أنه المعمر بن مال بن عبدهللا بن نصر بن األزد ،وقيل :سب
هارون ،وإنه ابن بنه فرعون ،وقيل :إنه اليسع ،أو إنه ولد من فارس ،وقيل إنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم وهاجر
معه من أرض بابل

(.)4

واآلن لنرى هذا الجزء األهم من الرحلة لما فيه من أسرار عجيبة ،كما عبرت عنه كلمات وآيات هذه القصة ،تبدأ
رحلة األسرار بين موسى وهذا العبد الصالح ،حيث قص لنا  ،ما دار بين موسى والخضر -عليهما السالم -بعد أن التقيا فقال
صبْراًَ ،و َك ْيفَ تَصْ ب ُر عَلى ما لَ ْم تُح ْ به
} ":قا َل لَهُ ُموسى هَلْ أَتَّب ُع َ عَلى أَ ْن تُ َعلِّ َمن م َّما ُعلِّ ْمهَ ُر ْشداً ،قا َل إنَّ َ لَ ْن تَ ْستَطي َع َمع َي َ
ُخبْراً ،قا َل َستَجدُني إ ْن شا َء َّ
َي ٍء َحتَّى أُحْ د َ
ث لَ َ م ْنهُ ذ ْكراً ".
هللاُ صابراً َوال أَ ْعصي لَ َ أَ ْمراً ،قا َل فَإن اتَّبَ ْعتَني فَال تَ ْسئ َْلني ع َْن ش ْ
أت :قال موسى للخضر -عليهما السالم -بعد أن التقيا " هل أتبع " ،أت :هل تأذن لي في مصاحبت واتباع ؛ بشرط
أن تعلمني من العلم الذت علم هللا إياه :شيئا أسترشد به في حياتي ،وأصيب به الخير في ديني ،وفيما يلي عرض ألهم الدروس
المستفادة من قصة سيدنا موسى مع العيد الصالح( الخضر):
7ـ بيان مكانة العلم والعالم والمتعلم.
نلحظ أن موسى قد راعى في مخاطبته للخضر أسمى ألوان األدب الالئق باألنبياء-عليهم الصالة والسالم-حيث خاطبه
بصيغة االستفهام الدالة على التلطف ،وحيث أنزل نفسه منه منزلة المتعلم من المعلم ،استأذنه في أن يكون تابعاً له ،ليتعلم منه
الرشد والخير.
قال بعض العلماء :في هذه اآلية دليل على أن المتعلم تبع للعالم ،وإن تفاوته المراتب ،وهنا يؤخذ من اآلية الكريمة
جواز التعاقد على تعليم القرآن والعلم ،كما في حديث تزوج المرأة التي عرضه نفسها على النبي صلى هللا عليه وسلم ،فلم
يقبلها ،فزوجها من رغب فيها على أن يعلمها ما معه من القرآن (.)5

) )1ينظر :اإلصابة في تمييز الصحابة ،ابن حجر.428/7 ،
) )2ينظر :المنار المنيف ،ابن القيم ،ص.61
) )3ينظر :الموضوعات ،ابن الجوزت.785/7 ،
) )4ينظر :اإلصابة في تمييز الصحابة ،ابن حجر العسقالني ،428/7 ،وينظر من هو الخضر صاحب موسى عليه السالم ،يوسف عبدالرحمن
البرقاوت ،ص.47
) )5ينظر :التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور317/75 ،
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قال ابن عطية في تفسيره ":وعلمناه من لدنا علما كان علم الخضر علم معرفة بواطن قد أوحيه إليه ،ال تعطى ظواهر
األحكام أفعاله بحسبها ،وكان علم موسى علم األحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم ،أت :كان علم الخضر بأحكام وقائع
مفصلة ،وحكم نوازل معينة ال مطلقا بدليل قول الخضر لموسى ــــ عليه السالم ـــ :إن على علم علمه هللا ال أعلمه ،وأنا على
علم علمنيه ال تعلمه أنه ،وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من اآلخر بالنسبة إلى ما يعلم كل واحد منهما ،وال
(.)1

يعلمه اآلخر"

2ـ تفاوت منزلة العلم لدى العلماء.
قد ينظر البعض على أن تعلم سيدنا موسى من الخضر هو تعلم النقصان الذت صاحبه يبحث عن المزيد؛ ولكن الحقيقة
غير ذل فليس تعلم موسى من الخضر يدل على أن الخضر كان أفضل من موسى ،فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل ،وقد يؤخذ
الفاضل عن المفضول ،إذا اختص هللا -تعالى -أحدهما بعلم ال يعلمه اآلخر ،فقد كان علم موسى يتعلق باألحكام الشرعية
والقضاء بظاهرها ،وكان علم الخضر يتعلق ببعض الغيب ،ومعرفة البواطن ،مما يدل على أن علم الخضر مكمل للعلم الموجود
عند سيدنا موسى ـــ عليه السالم ـــ(.)2
صبْراً " ،أت :قال الخضر لموسى إن يا موسى
ثم ذكر ما رد به الخضر على موسى فقال ":قا َل إنَّ َ لَ ْن تَ ْستَطي َع َمع َي َ
إذا اتبعتني ورافقتني ،فلن تستطيع معي صبرا ،بأت وجه من الوجوه.
أوضح ذل اإلمام ابن كثير ":إن ال تقدر يا موسى أن تصاحبني ،لما ترى من األفعال التي تخالف شريعت ؛ ألني
على علم من علم هللا ما علم إياه ،وأنه على علم من علم هللا ما علمني إياه ،فكل منا مكلف بأمور من هللا دون صاحبه ،وأنه
ال تقدر على صحبتي"(.)3
3ـ من مرتكزات العلم والتعلم األولى الصبر.
يسعى اإلنسان إلى العلم ،والمعرفة ،واالطالع ،لمعرفة الكثير عن الحياة وما يتعلق بها ،لن يستطيع اإلنسان الوصول
إلى هذه المعرفة إال من خالل وضع القواعد األولية للمعرفة والعلم أول هذه القواعد :الصبر ،فالعلم يحتاج إلى الصبر للوصول
على المعرفة ،يتضح ذل من خالل قول سيدنا الخضر ـــ عليه السالم ــــ لسيدنا موسى ــــ عليه السالم ــــَ ":و َك ْيفَ تَصْ ب ُر عَلى
ما لَ ْم تُح ْ به ُخبْراً" ،بيان لعدم استطاعته الصبر معه ،والمعنى :وكيف تصبر يا موسى على أمور ستراها هذه األمور ظاهرها
أنها منكرات ال يصح السكوت عليها ،وباطنها ال تعلمه؛ ألن هللا لم يطلع عليه؟ فالخبر هنا معناه العلم :يقال :خبر فالن األمر
يخبره :أت :علمه ،واالسم الخبر ،وهو العلم بالشيء ،ومنه الخبير ،أت :العالم ،وكأن الخضر يريد بهذه الجملة الكريمة أن يقول
لموسى :إني واثق من أن لن تستطيع معي صبراً؛ ألن ما سأفعله سيصطدم باألحكام الظاهرة ،وبالمنطق العقلي ،وبغيرت
المعهودة في  ،وأنا مكلف أن أفعل ما أفعل؛ حتى تتحقق المصلحة الباطنة لهذا األمر.
ولكن موسى عليه السالم الحريص على تعلم العلم النافع ،يصر على مصاحبة الرجل الصالح ،فيقول له في لطف
وأدب ،مع تقديم مشيئة هللا تعاليَ ":ستَجدُني -إ ْن شا َء َّ
هللاُ -صابراًَ ،وال أَ ْعصي لَ َ أَ ْمراً.

) )1ينظر :المحرر الوجيز ،ابن عطية.723/3 ،
) )2ينظر :تفسير فتح البيان ،أبو الطيب محمد صديق خان البخارت 87/8 ،باب.66
) )3ينظر :تفسير ابن كثير ،ابن كثير 787/5 ،باب.66
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أت :قال موسى للخضر َستَجدُني إ ْن شا َء َّ
هللاُ صابراً مع  ،غير معترض علي  ،وال أعصى ل أمراً من األمور التي
تكلفني بها وقدم موسى عليه السالم المشيئة ،أدبا مع خالقه -عز وجل -واستعانة به سبحانه على الصبر ،وعدم المخالفة.
4ـ المتعلم البد أن يلتزم بشروط المعلم.
كان اشتراط سيدنا الخضر على سيدنا موسى يدل على وضع األمور في نصابها؛ لكي يدرك موسى ـــ عليه السالم
ــــ قيمة األمر ا لمقبل عليه ،وتعميقا لهذا األمر في نفسه ،فاشترط عليه صاحبه ما اشترط ،وأول هذه الشروط عدم السؤال عن
َي ٍء َحتَّى أُحْ د َ
ث لَ َ م ْنهُ
أت شيء إال إذا حدثه عنه سيدنا الخضر ــــ عليه السالم ـــ ،فقال ":قا َل فَإن اتَّبَ ْعتَني فَال تَ ْسئ َْلني ع َْن ش ْ
ذ ْكراً" ،أت :قال الخضر لموسى على سبيل التأكيد والتوثيق :يا موسى إن رافقتني وصاحبتني ،ورأيه منى أفعاال ال تعجب ؛
ألن ظاهرها يتنافى مع الحق ،فال تعترض عليها ،وال تناقشني فيها ،بل اتركني وشأني ،حتى أبين ل في الوقه المناسب السبب
في قيامي بتل األفعال ،وحتى أكون أنا الذت أفسره ل  ،قالوا :وهذا من الخضر تأديب وإرشاد لما يقتضى دوام الصحبة ،فلو
صبر موسى ودأب لرأى العجب"(.)1
5ـ أحداث سيدنا موسى مع الخضر التي لم يصبر عليها:
قصه السورة بعد ذل ثالثة أحداث فعلها الخضر؛ ولكن موسى لم يصبر عليها ،بل اعترض وناقش.
الحادث األول :خرق السفينة.
ق أَ ْهلَها لَقَ ْد ج ْئهَ َشيْئا ً إ ْمراً ،قا َل أَلَ ْم أَقُلْ إنَّ َ لَ ْن تَ ْستَطي َع
لقوله تعالى :فَا ْنطَلَقا َحتَّى إذا َركبا في السَّفينَة َخ َرقَها قا َل أَ َخ َر ْقتَها لتُ ْغر َ
صبْراً ،قا َل ال تُؤاخ ْذني بما نَس ُ
يه َوال تُرْ ه ْقني م ْن أَ ْمرت ُعسْراً (الكهف .)13:17
َمع َي َ
المعنى :فَا ْنطَلَقا بيان لما حدث منهما بعد أن استمع كل واحد منهما إلى ما قاله صاحبه ،أت :فانطلق موسى والخضر -عليهما
السالم -على ساحل البحر ،أخرج الشيخان عن ابن عباس :أنهما انطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلموهم أن
يحملوهم ،فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول :أت أجر( ،)2وقولهَ " :حتَّى إذا َركبا في السَّفينَة َخ َرقَها " ،بيان لما فعله الخضر
بالسفينة ،أت :فانطلقا يبحثان عن سفينة ،فلما وجداها واستقرا فيها ،ما كان من الخضر إال أن خرقها ،قيل :بأن قلع لوحا من
ق أَ ْهلَها " ،أت :أفعله ما
ألواحها ،وهنا ما كان من موسى إال أن قال له على سبيل االستنكار والتعجب مما فعله ":أَ َخ َر ْقتَها لتُ ْغر َ
فعله لتكون عاقبة الراكبين فيها الغرق والموت بهذه الصورة المؤلمة؟ وعقب قائال ":لَقَ ْد ج ْئهَ َشيْئا ً إ ْمراً " ،واإلمر :الداهية،
وأصله كل شيء شديد كبير ،ويقال :هذا أمر إمر ،أت :منكر غريب.
أت :قال موسى للخضر بعد خرقه للسفينة :لقد جئه شيئا عظيما ،وارتكبه أمرا بالغا في الشناعة ،حيث عرضه
صبْراً " ،أت :ألم أقل ل سابقا إن لن
ركاب السفينة لخطر الغرق ،وهنا أجابه الخضر بقوله ":أَلَ ْم أَقُلْ إنَّ َ لَ ْن تَ ْستَطي َع َمع َي َ
تستطيع مصاحبتي ،وال قدرة ل على السكوت على تصرفاتي التي ال تعرف الحكمة من ورائها.
ولكن موسى عليه السالم رد معتذرا لما فرط منه وقال :ال تُؤاخ ْذني أيها العبد الصالح ،بما نسيه ،أت :بسبب نسياني
لوصيت في ترك السؤال واالعتراض حتى يكون لي من البيانَ ،وال تُرْ ه ْقني م ْن أَ ْمرت ُعسْراً ،أت :وال تكلفني من أمرت مشقة
في صحبتي إياك ،يقال :أرهق فالن فالنا ،إذا أتعبه وأثقل عليه وحمله ماال يطيقه ،والمراد :التمس لي عذرا بسبب النسيان ،وال
تضيق على األمر ،فإن في هذا التضييق ما يحول بيني وبين االنتفاع بعلم ،
) )1ينظر :تفسير القرطبي ،القرطبي78/77 ،
) )2ينظر :تفسير األلوسي ،األلوسي ، 375/8 ،ينظر :تفسير القرطبي ،القرطبي.78/77 ،

62

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

وكأن موسى عليه السالم الذت اعتزم الصبر وقدم المشيئة ،ورضي بشروط الخضر في لمصاحبة ،كأنه قد نسى كل
ذل أمام المشاهدة العملية ،وأمام التصرف الغريب الذت صدر من الخضر دون أن يعرف له سببا ،وهكذا الطبيعة البشرية تلتقي
في أنها تجد للتجربة العملية وقعا وطعما ،يختلف عن الوقع والطعم الذت تجده عند التصور النظرت ،فموسى -عليه السالم-
وعد الخضر بأنه سيصبر ،إال أنه بعد أن شاهد ماال يرضيه اندفع مستنكرا.
يقول ابن عباس ـــ رضي هللا عنهما ــــ ":لما خرق الخضر السفينة تنحى موسى ناحية ،وقال في نفسه ما
كنه أصنع بمصاحبة هذا الرجل كنه في بنى إسرائيل أتلو كتاب هللا عليهم غدوة وعشية فيطيعونني فقال له :الخضر يا موسى
أتريد أن أخبرك بما حدثه به في نفس  ،قال نعم :قال كذا وكذا ،قال :صدقه

(.)1

الحادث الثاني :قتل الغالم.
س لَقَ ْد ج ْئهَ َشيْئا ً نُ ْكراً ،قا َل أَلَ ْم أَقُلْ لَ َ إنَّ َ لَ ْن تَ ْستَطي َع
قال تعالى }فَا ْنطَلَقا َحتَّى إذا لَقيا ُغالما ً فَقَتَلَهُ قا َل أَقَت َْلهَ نَ ْفسا ً زَكيَّةً ب َغيْر نَ ْف ٍ
َي ٍء بَ ْعدَها فَال تُصاحبْني قَ ْد بَلَ ْغهَ م ْن لَ ُدنِّي ع ُْذراً{(الكهف .)16:14
صبْراً ،قا َل إ ْن َسأ َ ْلتُ َ ع َْن ش ْ
َمع َي َ
أت :فانطلق موسى والخضر للمرة الثانية بعد خروجهما من السفينة ،وبعد أن قبل الخضر اعتذار موسىَ ،حتَّى إذا لَقيا
ُغالما ً في طريقهما ،ما كان من الخضر إال أن أخذه فَقَتَلَهُ ،وهنا لم يستطع موسى

أن يصبر على ما رأى ،أو أن يكظم غيظه،

س ،أت :بغير أن ترتكب ما يوجب قتلها؛
فقال باستنكار وغضب :أَقَت َْلهَ نَ ْفسا ً زَكيَّةً أت :طاهرة بريئة من الذنوب ب َغيْر نَ ْف ٍ
ألنها لم تقتل غيرها حتى تقتص منها ،أت :أن قتل لهذا الغالم كان بغير حق ،لَقَ ْد ج ْئهَ أيها الرجل " شيئا ً نكرا" ،أت:
منكراً عظيما ً ،يقال :نكر األمر ،أت :صعب واشتد ،والمقصود :لقد جئه شيئا أشد من األول في فظاعته واستنكار العقول له،
ومرة أخرى يذكره الخضر بالشرط الذت اشترطه عليه ،وبالوعد الذت قطعه على نفسه ،فيقول له ":أَلَ ْم أَقُلْ لَ َ إنَّ َ لَ ْن تَ ْستَطي َع
صبْراً ".
َمع َي َ
وفي هذه المرة ال يكتفي الخضر بقوله ":أَلَ ْم أَقُلْ إنَّ َ " ،بل يضيف لفظ ل  ،زيادة في التحديد والتعيين والتذكير ،أت:
ألم أقل ل أنه يا موسى ال لغيرك على سبيل التأكيد والتوثيق :إن لن تستطيع معي صبرا؛ ألن لم تح علما بما أفعله.
ويراجع موسى نفسه ،فيجد أنه قد أخطأ مرتين ،فيبادر بإخبار صاحبه أن يترك له فرصة أخيرة فيقول ":إ ْن َسأ َ ْلتُ َ " ،أيها
َي ٍء بَ ْعدَها أت :بعد هذه المرة الثانية فَال تُصاحبْني أت :فال تجعلني صاحبا ً أو رفيقا ً ل  ،فإن قَ ْد بَلَ ْغهَ م ْن لَ ُدنِّي
الصديق ع َْن ش ْ
ع ُْذراً أت :فإن قد بلغه الغاية التي تكون معذورا بعدها في فراقي؛ ألني أكون قد خالفت مرارا ،وهذا الكالم من موسى
يدل على اعتذاره الشديد للخضر ،وعلى شدة ندمه على ما فرط منه ،وعلى االعتراف له بخطئه؛ قال القرطبي :كان رسول هللا
ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ إذا دعا ألحد بدأ بنفسه فقال يوما " :رحمة هللا علينا وعلى موسى ،لو صبر على صاحبه لرأى
َي ٍء بَ ْعدَها فَال تُصاحبْني"(.)2
العجب ،ولكنه قال :إ ْن َسأ َ ْلتُ َ ع َْن ش ْ
الحادث الثالث :إقامة الجدار.
}فَا ْنطَلَقا َحتَّى إذا أَتَيا أَ ْه َل قَرْ يَ ٍة ا ْست ْ
ضيِّفُوهُما فَ َو َجدا فيها جداراً يُري ُد أَ ْن يَ ْنقَضَّ فَأَقا َمهُ قا َل لَوْ ش ْئهَ التَّخ َْذتَ
َط َعما أَ ْهلَها فَأَبَوْ ا أَ ْن يُ َ
َعلَيْه أَجْ راً قا َل هذا فرا ُ
صبْراً { (الكهف .)18:11
ق بَيْني َوبَيْن َ َسأُنَبِّئُ َ بتَأْويل ما لَ ْم تَ ْستَط ْع َعلَيْه َ

) )1ينظر :الجامع ألحكام القرآن القرطبي ،القرطبي.723/1 ،
) )2ينظر :تفسير القرطبي ،القرطبي.375/8 ،
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أت :فانطلق موسى والخضر ـــ عليهما السالم ـــ يتابعان سيرهما حتى إذا أتيا أهل قرية قيل هي أنطاكية ،وقيل :هي
قرية بأرض الروم ،ثم قص القرآن الكريم ما قاله الخضر لموسى في هذا الشأن فقال

ا ْست ْ
َط َعما أَ ْهلَها واالستطعام :سؤال

الطعام ،والمراد به هنا سؤال الضيافة؛ ألنه هو المناسب لمقام موسى والخضر ــــ عليهما السالم ــــ وألن قوله تعالى بعد
ضيِّفُوهُما يشهد له ،أت :فأبى وامتنع أهل تل القرية عن ضيافتهما بخالً منهم وشحاً.
ذل  :فَأَبَوْ ا أَ ْن يُ َ
وقوله تعالي :فَ َو َجدا فيها جداراً يُري ُد أَ ْن يَ ْنقَضَّ فَأَقا َمهُ معطوف على أَتَيا أت :وبعد أن امتنع أهل القرية عن
استضافتهما ،تجوال فيها فَ َو َجدا فيها جداراً أت :بناء مرتفعا يُري ُد أَ ْن يَ ْنقَضَّ أت :ينهدم ويسق فَأَقا َمهُ الخضر بأن سواه ،وأعاد إليه
اعتداله ،أو بأن نقضه وأخذ في بنائه من جديد ،وهنا لم يتمال موسى عليه السالم مشاعره؛ ألنه وجد نفسه أمام حالة متناقضة،
قوم بخالء أشحاء ال يستحقون العون ،ورجل يتعب نفسه في إقامة حائ مائل لهم ،هال طلب منهم أجراً على هذا العمل الشاق،
خصوصا وهما جائعان ال يجدان مأوى لهما في تل القرية ،لذا بادر موسى عليه السالم ليقول للخضر :لَوْ ش ْئهَ َالتَّخ َْذتَ َعلَيْه
أَجْ راً ،أت :هال طلبه أجراً من هؤالء البخالء على هذا العمل ،حتى تنتفع به ،وأنه تعلم أننا جائعان ،وهم لم يقدموا لنا حق
الضيافة ،فالجملة الكريمة تحريض من موسى للخضر على أخذ األجر على عمله ،ولوم له على ترك هذا األجر مع أنهما في
أشد الحاجة إليه.
6ـ حتمية الفراق بين سيدنا موسى والخضر لعدم صبره ،وبيان سر األحداث.
ولم يستطيع سيدنا موسى ـــ عليه السالم ـــ أن يصبر على األحداث التي دارت مع الخضر ،فلم يصبر في الحدث
األول والثاني ،وفي الثالث أخذ يحرض الخضر على أهل القرية التي رفضه استضافتهما،
فكان هذا التحريض من موسى للخضر هو نهاية المرافقة والمصاحبة بينهما ،ولذا قال الخضر لموسى ":هذا فرا ُ
ق
َي ٍء بَ ْعدَها فَال تُصاحبْني " ،وها
بَيْني َو َبيْن َ " ،أت :هذا الذت قلته لي ،يجعلنا نفترق ،ألن قد قله لي قبل ذل  " :إ ْن َسأ َ ْلتُ َ ع َْن ش ْ
أنه تسألني وتحرضني على أخذ األجر ،ومع ذل فانتظر :سأنبئ ـــ سأبين ل أسرار هذه األحداث ــــ قبل مفارقتي ل بتَأْويل
أت :بتفسير وبيان ما خفي علي من األمور الثالثة التي لم تستطع عليها صبرا ،ألن لم يكن عندك ما عندت من العلم بأسرارها
الباطنة التي أطلعني هللا عليها ،ثم قص القرآن الكريم ما قاله الخضر لموسى ــــ عليهما السالم ـــ في هذا الشأن فقال تعالى:
}أَ َّما السَّفينَةُ فَكان ْ
َه ل َمساكينَ يَ ْع َملُونَ في ْالبَحْ ر فَأ َ َر ْد ُ
ت أَ ْن أَعيبَها َوكانَ َورا َءهُ ْم َمل ٌ يَأْ ُخ ُذ ُك َّل َسفينَ ٍة غَصْ باً{(الكهف .)18
أت قال الخضر لموسى :أَ َّما السَّفينَةُ التي خرقتها ولم ترض عنه ،فَكان ْ
َه ل َمساكينَ يَ ْع َملُونَ في ْالبَحْ ر ،أت :لضعفاء من
الناس ال يستطيعون دفع الظلم عنهم ،ولم يكن لهم مال يتعيشون منه سواها ،فكان الناس يركبون فيها ،ويدفعون لهؤالء المساكين
األجر الذين ينتفعون به؛ فَأ َ َر ْد ُ
ت أَ ْن أَعيبَها أت :أن أجعلها ذات عيب بالخرق الذت خرقتها فيه ،ولم أرد أن أغرق أهلها كما
ظننه يا موسى ،والسبب في ذل  :أنه كانَ َورا َءهُ ْم َمل ٌ  ،ظالم ،من دأبه أن يتعقب السفن الصالحة الصحيحة ،ويستولى عليها،
ويأخذها اغتصابا وقسرا من أصحابها؛ فهذا العيب الذت أحدثته في السفينة ،كان سببا في نجاتها من يد المل الظالم ،وكان سببا
في بقائها في أيدت أصحابها المساكين ،فالضرر الكبير الذت أحدثته بها ،كان دفعا لضرر أكبر كان ينتظر أصحابها المساكين لو
بقيه سليمة ،ويرى بعضهم أن المراد بالوراء األمام ،ويرى آخرون أن المراد به الخلف ،وظاهر قوله } يَأْ ُخ ُذ ُك َّل َسفينَ ٍة غَصْ باً،
يفيد أن هذا المل كان يأخذ كل سفينة سواء أكانه صحيحة أم معيبة ،ولكن هذا الظاهر غير مراد ،وإنما المراد :يأخذ كل سفينة
سليمة بدليل :فأردت أن أعيبها ،أت :لكي ال يأخذها ،وغصبا أخذ الشيء ظلما وقهرا.
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ثم بين ما رد به الخضر على موسى في اعتراضه على الحادثة الثانية فقال تعالىَ :وأَ َّما ْال ُغال ُم فَكانَ أَبَواهُ ُم ْؤمنَيْن
ب رُحْ ما ً (الكهف  ،)87:87أتَ :وأَ َّما ْال ُغال ُم الذت
فَخَشينا أَ ْن يُرْ هقَهُما طُ ْغيانا ً َو ُك ْفراً ،فَأ َ َر ْدنا أَ ْن يُبْدلَهُما َربُّهُما خَ يْراً م ْنهُ زَكاةً َوأَ ْق َر َ
سبق لي أن قتلته ،واعترضه علي في قتله يا موسى فَكانَ أَبَواهُ ُم ْؤمنَيْن ،ولم يكن هو كذل فقد أعلمني هللا عز وجل أنه طبع
كافرا ،فَخَشينا أَ ْن يُرْ هقَهُما طُ ْغيانا ً َو ُك ْفراً ،والخشية :الخوف الذت يشوبه تعظيم ،وأكثر ما يكون عن علم بما يخشى منه.
و"يرهقهما" من اإلرهاق وهو أن يح ّمل اإلنسان ما ال يطيقه ،فخشينا لو بقي حياً هذا الغالم أن يوقع أبويه في الطغيان والكفر،
لشدة محبتهما له ،وحرصهما على إرضائه ،فَأ َ َر ْدنا أَ ْن يُبْدلَهُما َربُّهُما َخيْراً م ْنهُ واإلبدال :رفع شيء ،وإحالل آخر محله ،أت:
"فأردنا" ،بقتله" أن يبدلهما ربهما ،بدل هذا الغالم الكافر الطاغي ،ولداً آخر خيرا منه ،أت من هذا الغالم "،زكاة " ،أت:
طهارة وصالحا ً ،وأقرب "رحما" ،أت :وأقرب في الرحمة بهما والعطف عليهما ،ثم ختم القصة ،ببيان ما قاله الخضر لموسى
في تأويل الحادثة الثالثة فقال تعالي } َوأَ َّما ْالجدا ُر فَكانَ ل ُغال َميْن يَتي َميْن في ْال َمدينَة َوكانَ تَحْ تَهُ َك ْن ٌز لَهُما َوكان أَبُوهُما صالحا ً فَأ َرا َد
صبْراً{ (الكهف ،)82
َربُّ َ أَ ْن يَ ْبلُغا أَ ُش َّدهُما َويَ ْست َْخرجا َكن َزهُما َرحْ َمةً م ْن َربِّ َ َوما فَ َع ْلتُهُ ع َْن أَ ْمرت ذل َ تَأْوي ُل ما لَ ْم تَسْط ْع َعلَيْه َ
أتَ :وأَ َّما ْالجدا ُر الذت أتعبه نفسي في إقامته ،ولم يعجب هذا منى ،فَكانَ ل ُغال َميْن يَتي َميْن مات أبوهما وهما صغيران ،وهذان
الغالمان يسكنان في تل المدينة ،التي عبر عنها القرآن بالقرية سابقا في قوله :فَا ْنطَلَقا َحتَّى إذا أَتَيا أَ ْه َل قَرْ يَ ٍة .قالوا :ولعل
التعبير عنها بالمدينة هنا ،إلظهار نوع اعتداد بها ،باعتداد ما فيها من اليتيمين ،وما هو من أهلها ،وهو أبوهما الصالح( ،)1وكان
تحته أت تحه هذا الجدار َك ْن ٌز لَهُما ،أت :مال مدفون من ذهب وفضة ،ولعل أباهما هو الذت دفنه لهماَ ،وكانَ أَبُوهُما صالحا ً أت:
رجالً من أصحاب الصالح والتقوى ،فكان ذل منه سببا في رعاية ولديه ،وحفظ مالهما ،فَأَرا َد َربُّ َ ومال أمرك ومدير
شئون  ،والذت يجب علي أن تستسلم وتنقاد إلرادته ،أَ ْن يَ ْبلُغا أَ ُش َّدهُما ،أت :كمال رشدهما ،وتمام نموهما وقوتهما ،ويستخرجا
كنزهما من تحه هذا الجدار ،وهما قادران على حمايته ،ولوال أنى أقمته ال نقض وخرج الكنز من تحته قبل اقتدارهما على
حفظه ،وعلى حسن التصرف فيه.
َرحْ َمةً م ْن َربِّ َ أت :وما أراده رب يا موسى بهذين الغالمين ،هو الرحمة التي ليس بعدها رحمة ،والحكمة التي ليس
بعدها حكمة.
1ـ األفعال التي فعلها الخضر مكلف بها من هللا عز وجل.
ثم ينفض الخضر يده من أن يكون قد تصرف بغير أمر ربه فيقولَ ":وما فَ َع ْلتُهُ ع َْن أَ ْمرت ذل َ تَأْوي ُل ما لَ ْم تَسْط ْع َعلَيْه
صبْراً " ،أت :وما فعله ما فعلته عن اجتهاد منى ،أو عن رأيي الشخصي ،وإنما فعله ما فعله بأمر ربي ومال أمرت ،وذل
َ
الذت ذكرته ل من تأويل تل األحداث هو الذت لم تستطع عليه صبرا ،ولم تطق السكوت عليه ،ألن لم يطلع هللا عز وجل
على خفايا تل األمور وبواطنها ،كما أطلعني وحذفه التاء من تَسْط ْع تخفيفا ،يقال :استطاع فالن هذا الشيء واستطاعة بمعنى
أطاقه وقدر عليه ،وبذل انكشف المستور لموسى عليه السالم وظهر ما كان خافياً عليه( ،)2وبهذا الحوار الكاشف كانه نهاية
الرحلة وبنهاية الرحلة ،أكون قد َشرُفه بنهاية هذا البحث ،راجية من هللا القبول والتوفيق لي وسائر المسلمين.

) )1ينظر :تفسير اآللوسي335/8 ،
) )2ينظر :التفسير الوسي  ،لإلمام طنطاوت.567:552/8 ،
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الخاتمة:
ى من نعم ال تعد وال
في ختام هذا البحث ،وقبل ذكر النتائج والتوصيات ،أحمد هللا جال وعال؛ على ما َم َّن به عل َّ
تحصى ،وأحمده على التوفيق والهدى ،وأسأل هللا تعالى أن يجعل أعمالنا ،وسائر المسلمين ،خالصة لوجهه الكريم ،وأن يرزقنا
النفع من العلم ،والنفع به ،وأن يتقبلنا عز وجل بقبول حسن ،وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أهم النتائج التي توصله إليها الدراسة:
7ـ القصة القرآنية من أكثر األساليب تأثيراً وفاعلية على المتلقي ،وتعد وسيلة من وسائل غرس القيم الحميدة عند الفرد وداخل
والمجتمع.
2ـ القصة القرآنية تحاول تنبيه أبناء آدم إلى خطر غواية الشيطان ،من خالل ذكر القصص الواقعية الفعلية التي حدثه عند بعض
البشر ،وكيفية اجتنابه ابتغاء مرضاة هللا عز وجل ،ألن القصص القرآني يساق للعبرة وللعظة ال لمجرد االستمتاع والقراءة.
3ـ ذكر هللا ــــ عز وجل ـــ عدد من القصص في سورة الكهف لما فيها من الموعظة والحكمة للناس؛ ولكي يتعلم الناس من
قصص األمم التي سبقتهم.
4ـ سورة الكهف من السور التي أبرزت القيم العقدية كالوحي ،والعبادة والوحدانية ،والتوحيد بأشكاله ،البعث والنشور.
5ـ القصص األربع الواردة في سورة الكهف تجمع الفتن األربعة في الحياة ،الدين ،المال ،العلم ،السلطة ،وتحدثه عن الدعوة
بكل مستوياتها ،فتية يدعون المل  ،وصاحب يدعو صاحبه ،ومعلم يدعو تلميذه ،وحاكم يدعو رعيته.
6ـ قصة موسي ـــ عليه السالم ـــ وهو من أولي العزم من الرسل ،والعبد الصالح ـــ عليه السالم ـــ دليل على أن اإلنسان مهما
أوتي من العلم فعليه بطلب المزيد ،وأال يعجب بعلمه ،كما أن على المتعلم أن يخاطب المعلم بأرق العبارات.

من توصيات الدراسة:
7ـ االهتمام بالقصص القرآني والتوسع في دراسته ،فكل آية من هذه القصص لها إيحاءات ودالالت قد نستنب منها قيم
وعظات ،وبالنسبة للمعلمين والمتخصصين البد من زيادة االهتمام به ،واالعتماد عليه ،وهذا لما لمسته من رسوخ المعلومة
المقترنة بالقصص في ذاكرة الطالبات ،وميلهم إلى معرفتها وذكرها.
2ـ أن يؤخذ من أسلوب القصص القرآني أسلوبا ً حيا ً يرب بالواقع الذت نعيش فيه.
3ـ االستفادة من القصص المذكور في سورة الكهف ،خاصة فيما يتعلق بالحوار ،والتركيز عليه؛ ألن لغة الحوار افتقدت كثيراً
في وقتنا الحالي ،سواء في الجانب األسرى أو االجتماعي أو السياسي ،أو حتى الديني.

المصادر والمراجع:
7ـ السيوطي ،عبد الرحمن أبو بكر جالل الدين7814 ( ،م) ،اإلتقان في علوم القرآن ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،د.ط،
الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة.
2ـ الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر (7851م ) ،البرهان في علوم القرآن ،،تحقيق محمد أبو الفضل
إبراهيم ،ط ،7دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي ،القاهرة.
3ـ الراجحي ،عبد الغني عوض7815( ،م) بين يدت سورة الكهف ،وزارة الحج ،التضامن االجتماعي ،السنة( ،)37المجلد(.)4
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4ـ الزبيدت ،مرتضى محمد أبو الفيض(7888م) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق مجموعة من المحققين ،د .ط ،دار
الهداية ،القاهرة.
5ـ ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد (7884م) ،التحرير والتنوير ،د .ط ،الدار التونسية ،تونس.
6ـ النحالوت ،عبد الرحمن (7428هـ) ،التربية بالقصة ،ط ،7دار الفكر ،دمشق.
1ـ ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر ( 7478هـ) ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق محمد حسين شمس الدين ،ط ،7دار الكتب
العلمية ،بيروت.
8ـ الرازت ،أبوعبد هللا محمد فخر الدين ( 7427هــ) ،التفسير الكبير ،ط3دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
8ـ المراغي ،أحمد بن مصطفى (7365هـ) ،تفسير المراغي ،ط ،7مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،القاهرة.
77ـ طنطاوت ،محمد سيد ( 7888م) ،التفسير الوسي  ،ط ،7دار نهضة مصر بالفجالة ،القاهرة.
77ـ ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي7888( ،م) ،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،حققه وخرج
أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،ط ،7مؤسسة الرسالة ،بيروت.
72ـ الترمذت ،محمد بن عيسى بن َسوْ رة بن موسى بن الضحاك ( 7888م) ،الجامع الكبير ،سنن الترمذت ،تحقيق بشار عواد
معروف ،د.ط ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.
73ـ القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر ( 7864م) ،الجامع ألحكام القرآن ،تفسير القرطبي ،شمس الدين ،تحقيق
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،ط ،2دار الكتب المصرية ،القاهرة.
74ـ األلوسي ،شهاب الدين محمود ( 7475هـ) ،روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني ،تحقيق على عبد البارت
عطية ،ط ،7دار الكتب العلمية ،بيروت.
75ـ أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق ( 7443هـ) ،سنن أبي داود ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،د.ط ،صيدا،
المكتبة العصرية ،بيروت.
76ـ البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (2773م) ،السنن الكبرى ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان.
71ـ النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (2777م) ،السنن الكبرى ،حققه وخرج أحاديثه حسن عبد المنعم شلبي،
أشرف عليه شعيب األرناؤوط ،قدم له عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،ط ،7مؤسسة الرسالة ،بيروت.
78ـ البخارت ،محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا7422 ( ،هـــ ) ،صحيح البخارت تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،ط،7
د.م ،دار طوق النجاة ،القاهرة.
 78ـ السويدان ،فهد عبد الرحمان7473( ،هــ) الصراع بين الحق والباطل في سورة الكهف ،رسالة ماجستير ،قسم الدعوة
واالحتساب ،جامعة إمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية.
27ـ ابن حجر ،أحمد أبو الفضل العسقالني7318( ،هــ) فتح البارت شرح صحيح البخارت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه ،محمد
فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه ،وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب ،د.ط ،دار المعرفة ،بيروت.
27ـ صديق خان ،أبو الطيب محمد بن حسن بن علي البخارت القنَّوجي ( 7472هـ) ،فت ُح البيان في مقاصد القرآن ،عني بطبعه
صارت ،د.ط ،ال َمكتبة العصريَّة ،بيروت.
وق ّدم له وراجعه عَبد هللا بن إبراهيم األن َ
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22ـ حبيب ،حورية7888( ،م) ،أساليب الحقيقة والمجاز في القرآن ،ط ،7دار قرطبة ،الجزائر.
23ـ ابن سالم ،أبو عُبيد القاسم بن سالّم الهروت البغدادت (7475هـ) ،فضائل القرآن للقاسم بن سالم ،تحقيق مروان العطية،
ومحسن خرابة ،ووفاء تقي الدين ،ط ،7دار ابن كثير ،دمشق ،بيروت.
24ــ مرزوق ،محمد مرزوق2771( ،م) ،الفوائد والدرر من حديث موسى والخضر ،جماعة أنصار السنة المحمدية،
السنة( ،)41العدد (.)554
25ـ الخطيب ،عبد الكريم (7385هــ) ،القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ،ط ،2دار المعرفة ،بيروت.
26ـ حمزة ،أسامة محمد عبد العظيم7428 ( ،هـ) القصص القرآني وأثره في استنباط األحكام ،ط ،2مكتبة جامعة ،األزهر،
القاهرة.
21ـ الشريف ،كوثر بنه محمد رضا7425( ،هـ) القيم الخلقية المستنبطة من القصص في القرآن الكريم ،رسالة ماجستير ،قسم
التربية اإلسالمية ،جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.
28ـ حنفي ،محمد رجاء7885( ،م) قصة موسى ــ عليه السالم ــ مع الخضر ،مجلة الوعي اإلسالمي ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،السنة( ،)27العدد(.)257
28ـــ غلوش ،أحمد أحمد7811( ،م) ،القصة القرآنية ودورها في التربية ،المل سعود ،كلية التربية ،المجلد( ،)7ذو القعدة.
37ـ الكفوت ،أيوب بن موسى أبو البقاء (د.ت) ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق الفردية ،د.ت ،تحقيق عدنان درويش،
محمد المصرت ،د.ط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
37ـ ابن منظور ،محمد بن محمد بن على (2775م) ،لسان العرب ،ط ،3دار صادر ،بيروت.
32ـ مسلم ،مصطفي (2775م) مباحث في التفسير الموضوعي ،ط ،4د .م ،دار القلم ،القاهرة.
33ـ الدوسرت ،منيرة محمد ناصر (7426هـ) ،أسماء سور القرآن ،ط ،7دار ابن الجوزت ،المملكة العربية ،السعودية.
34ـ القطان ،مناع بن خليل (7427هـ) ،مباحث في علوم القرآن ،ط ،3د.م ،مكتبة المعارف للنشر ،القاهرة.
35ـ أبو شريخ ،شاهر ذيب (2775م) ،المبادئ التربوية واألسس النفسية في القصص القرآني ،ط ،7دار جرير ،عمان.
36ـ القاسمي ،محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق (7478هـ) ،محاسن التأويل ،تفسير القاسمي ،تحقيق محمد
باسل عيون السود ،ط ،7دار الكتب العلمية ،بيروت.
31ـ النيسابورت ،أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا المعروف بابن البيع (7887م) ،المستدرك على الصحيحين ،تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،7دار الكتب العلمية ،بيروت.
38ـ ابن حنبل ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد (7427هـ) ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد،
وآخرون ،إشراف د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،ط ،7مؤسسة الرسالة ،القاهرة.
38ـ النيسابورت ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن (د.ط) ،المسند الصحيح ،د.ت ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت.
47ـ الرازت ،أحمد بن فارس القزويني (7818م) ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،د.ط ،دار الفكر،
القاهرة.

68

www.ajrsp.com

 م2022-3-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

 قسم، رسالة دكتوراه،هــ) منهج الدعوة على العقيدة في ضوء القصص القرآني7471( ، منى عبد الكريم حسن، داوود.47
. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، كلية الدعوة واإلعالم،الدعوة
. لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،7 ط، تدريب الراوت،م7888 ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ـ السيوطي42
 مجلة البحوث، من هو الخضر عليه السالم صاحب موسى عليه السالم،)م7888(  يوسف عبد الرحمن البرقاوت،ـ البرقاوت43
.)23(  العدد،اإلسالمية
،)7( المجلد، رابطة األدب اإلسالمي العالمية، األدب اإلسالمي، مفهوم القصة القرآنية،)م7884(  يوسف حسن نوفل،ـ نوفل44
.)4(العدد
 وصبرت عبد الخالق، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور،)م2778(  إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي،ـ البقاعي45
. المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم،7 ط،)78  (حقق الجزء،الشافعي
. القاهرة، دار الغرب،7 ط،م) أغراض القصص القرآني2775( ، وهران،ـ خضر46
. المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم،7 ط،م) أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير2772(  عبد هللا محمود،ـ شحاتة41
، تحقيق محمد شعباني، البرهان في تناسب سور القرآن،)م7887(  أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي،ـ الثقفي48
. المغرب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،ط.د

Sources and references:
1-JAl-Suyuti, Abd al-Rahman Abu Bakr Jalal al-Din, (1974 AD), mastery in the sciences of the
Qur’an, investigated by Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, d., Cairo, Egyptian Book Authority.
2-Al-Zarkashi, Abu Abdullah Badr Al-Din Muhammad bin Abdullah bin Bahader, The Proof in
the Sciences of the Qur’an, 1957 AD, investigated by Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim, 1,
Cairo, House of Revival of Arabic Books Issa Al-Babi Al-Halabi.
3-Al-Rajhi, Abdul Ghani Awad, before Surat Al-Kahf, 1975 AD, Ministry of Hajj, Social
Solidarity, year (30), volume (4.)
4-Al-Zubaidi, Mortada Muhammad Abu Al-Fayd, The Crown of the Bride from the Jewels of
the Dictionary, 1988 AD, investigation by a group of investigators, Dr.
5- Ibn Ashour, Muhammad Al-Taher bin Muhammad, Liberation and Enlightenment, 1984 AD,
d.T, Tunis, Tunisian House.
6- Al-Nahlawi, Abdul Rahman, Education by Story, 1429 AH, 1st Edition, Damascus, Dar AlFikr.
7-Ibn Katheer, Abu al-Fida Ismail bin Omar, Interpretation of the Great Qur’an, 1419 AH,
investigated by Muhammad Husayn Shams al-Din, 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya,
Publications of Muhammad Ali Beydoun.

www.ajrsp.com

69

 م2022-3-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

8-Al-Razi, Abu Abdullah Muhammad Fakhr Al-Din, Al-Tafsir Al-Kabeer, 1420 AH, 3rd
Edition, Beirut, House of Revival of Arab Heritage.
9-Al-Maraghi, Ahmed bin Mustafa, Tafsir Al-Maraghi, 1365 AH, 1st edition, Cairo, Mustafa AlBabi Al-Halabi Press.
10 - Tantawi, Mohamed Sayed, Intermediate Interpretation, 1998 AD, 1st Edition, Cairo: Egypt's
Renaissance House in Faggala.
11-Ibn Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmed bin Hibban Al-Tamimi, (1988 AD), Al-Ihsan
fi Taqreeb Sahih Ibn Hibban, verified by him and his hadiths came out and commented on:
Shuaib Al-Arnaout, 1st Edition, Beirut: Al-Resala Foundation.
12-Al-Tirmidhi, Muhammad bin Issa bin Surah bin Musa bin Al-Dahhak, The Great Mosque,
1998 AD, Sunan Al-Tirmidhi, investigated by Bashar Awad Maarouf, d., Beirut, Dar Al-Gharb
Al-Islami.
13-Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr, The Collector of the
provisions of the Qur’an, 1964 AD, Tafsir al-Qurtubi, Shams al-Din, investigated by Ahmed alBaradouni and Ibrahim Atfayesh, 2nd edition, Cairo, Egyptian Book House.
14- Al-Alusi, Shihab al-Din Mahmoud, The Spirit of Meanings in the Interpretation of the
Qur’an and the Seven Mathanis, 1415 AH, investigated by Ali Abdel Bari Attia, 1st Edition,
Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
15-Abu Dawud, Suleiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq, Sunan Abi Daoud, d.T., investigated by
Muhammad Mohieddin Abdul Hamid, d.T., Saida, Beirut: Al-Masaba Al-Asriya.
16- Al-Bayhaqi, Ahmed bin Al-Hussein bin Ali bin Musa, Al-Sunan Al-Kubra, 2003 AD,
verified by Muhammad Abdul Qadir Atta, 3rd Edition, Beirut, Lebanon, Dar Al-Kutub AlIlmiyya.
17- An-Nasa’i, Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Shuaib ibn Ali, al-Sunan al-Kubra, 2001 AD,
verified and narrated by Hassan Abd al-Moneim Shalabi, supervised by Shuaib al-Arnaout,
presented to him by Abdullah ibn Abd al-Muhsin al-Turki, 1st Edition, Beirut: Al-Resala
Foundation.
18- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, Sahih Al-Bukhari, 1422 AH, investigated
by Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser, 1st edition, d.m, Dar Tuq Al-Najat (photographed
by the Sultanate, by adding the numbering of Muhammad Fouad Abdul-Baqi.

www.ajrsp.com

70

 م2022-3-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

19- Al-Suwaidan, Fahd Abdul-Rahman, The Conflict between Truth and Falsehood in Surat AlKahf, 1403 AH, Master's Thesis, Department of Preaching and Accountability, Imam
Muhammad bin Saud Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia.
20- Ibn Hajar, Ahmad Abu al-Fadl al-Asqalani, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, 1379 AH,
the number of his books, chapters and hadiths, Muhammad Fouad Abd al-Baqi, he directed it,
corrected it and supervised its edition, Muhib al-Din al-Khatib, d.T, Beirut, Dar al-Maarifa. 21Siddiq Khan, Abu Al-Tayyib Muhammad bin Hassan bin Ali Al-Bukhari Al-Qanouji, Fath AlBayan fi Maqasid Al-Qur’an, 1412 AH.
21-Siddiq Khan, Abu Al-Tayyib Muhammad bin Hassan bin Ali Al-Bukhari Al-Qanouji, Fath
Al-Bayan fi Maqasid Al-Qur’an, 1412 AH.
22-Habib, Houria, Methods of Truth and Metaphor in the Qur’an, (1989 AD), i 1, Algeria, Dar
Cordoba.
23-Ibn Salam, Abu Obaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi Al-Baghdadi, The Virtues of the
Qur’an by Al-Qasim bin Salam, 1415 A.H., edited by Marwan Al-Attiyah, Mohsen Khuraba, and
Wafaa Taqi Al-Din, 1, Damascus, Beirut, Dar Ibn Katheer.
24- Marzouk, Muhammad Marzouk, Benefits and Pearls from the Hadith of Musa and Al-Khidr,
2017, AD, Ansar al-Sunna Muhammadiyah, Sunnah (47), issue (554.)
25- Al-Khatib, Abdul Karim, Quranic Stories in its Pronunciation and Concept, 1395 AH, 2nd
Edition, Beirut, Dar al-Maarifa.
26-Hamza, Osama Muhammad Abd al-Azim, Qur’anic stories and its impact on deriving rulings,
1429 AH, 2nd edition, Cairo, University Library, Al-Azhar.
27-Al-Sharif, Kawthar bint Muhammad Reda, Moral Values Deduced from Stories in the Noble
Qur’an, 1425 AH, Master’s Thesis, Department of Islamic Education, Umm Al-Qura University,
Kingdom of Saudi Arabia.
28-Hanafi, Muhammad Rajaa, The Story of Moses - peace be upon him - with Al-Khidr, 1985
AD, Islamic Awareness Magazine, Ministry of Endowments and Islamic Affairs, Sunnah (21),
Issue (250.)
29- Ghallush, Ahmed Ahmed, the Qur’anic story and its role in education, 1977 AD, King Saud,
College of Education, Volume (1), Dhul Qi’dah.

www.ajrsp.com

71

 م2022-3-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

30- Al-Kafwi, Ayoub bin Musa Abu Al-Baqa, Colleges, a glossary of terms and individual
differences, d.T, achieved by Adnan Darwish, Muhammad Al-Masry, d.T, Beirut, Al-Resala
Foundation.
31- Ibn Manzoor, Muhammad bin Muhammad bin Ali, Lisan Al Arab, 2005 AD, 3rd edition,
Beirut, Dar Sader, 1414 AH.
32- Investigations in Objective Interpretation, Muslim, Mustafa, 4th edition, d.m, Dar Al-Qalam.
33-Al-Dosari, Munira Muhammad Nasser, The Names of the Surahs of the Qur’an, 1626 AH, 1st
Edition, Kingdom of Saudi Arabia, Dar Ibn al-Jawzi.
34- Al-Qattan, Manna bin Khalil, Investigations in the Sciences of the Qur’an, 1421 AH, 3rd
Edition, d.d., Al-Maaref Library for Publishing.
35-Abu Shareekh, Shaher Theeb, Educational Principles and Psychological Foundations in
Quranic Stories, 2005 AD, 1st Edition, Amman, Jarir House.
36- Al-Qasimi, Muhammad Jamal Al-Din bin Muhammad Saeed bin Qasim Al-Hallaq, the
merits of interpretation, Tafsir Al-Qasimi, 1418 AH, investigated by Muhammad Basil Oyoun
Al-Soud, 1, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya.
37- Al-Nisaburi, Abu Abdullah Al-Hakim Muhammad Bin Abdullah, known as Ibn Al-Bay’,
Al-Mustadrak on the Two Sahihs, 1990 AD, investigated by Mustafa Abdel Qader Atta, 1st
edition, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya.
38-Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad, Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal,
1421 AH, investigated by Shuaib Al-Arnaout, Adel Murshid, and others, supervised by Dr.
Abdullah bin Abdul Mohsen Al-Turki, 1st edition, d.m, Al-Resala Foundation.
39-Al-Nisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hassan, Al-Musnad Al-Sahih, d.T., investigated
by Muhammad Fouad Abdel-Baqi, d.T., Beirut, House of Revival of Arab Heritage.
40- Al-Razi, Ahmed bin Faris Al-Qazwini, Dictionary of Language Standards, 1979 AD,
investigated by Abdul Salam Muhammad Harun, d. I, Dar Al-Fikr.
41- Daoud, Mona Abdul Karim Hassan, The Dawa approach to belief in the light of Quranic
stories 1417 AH, Ph.D., Department of Da`wah, College of Da`wah and Media, Imam
Muhammad bin Saud Islamic University in Riyadh.
42-Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr, 1988 AD, 1st edition, The Miracle of
the Qur’an and the Battle of the Peers, Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyya.

www.ajrsp.com

72

 م2022-3-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

43-Al-Barqawi, Youssef Abdul Rahman Al-Barqawi, Who is Al-Khidr, peace be upon him, the
companion of Moses, peace be upon him, 1988 AD, Islamic Research Journal, issue (23.)
44-Nawfal, Youssef Hassan Nofal, The Concept of the Qur’anic Story, 1994 AD, Islamic
Literature, International Islamic Literature Association, Volume (1), Number (4.)
45- Al-Beqa’i, Ibrahim bin Omar bin Hassan Al-Ribat bin Ali, Nazm Al-Durar in proportion to
verses and surahs, 2009 AD, and Sabri Abdel-Khaleq Al-Shafi’i, (achieved Part 18), i 1, Medina:
Library of Science and Judgment, 2009 AD.
46- Khader, Oran, The Purposes of Quranic Stories for Sayyid Qutb, 2005 AD, 1st Edition, AlArabi, Dar Al-Gharb.
47-The objectives and purposes of each surah in the Qur’an, 1st Edition, Cairo, The Book
Authority, 1976 AD.
48-Shehata, Abdullah Mahmoud, Ayser Al-Tafsir al-Ali al-Kabir, 2002 AD, 1st edition, Medina,
Library of Science and Governance.
49- Al-Thaqafi, Ahmed bin Ibrahim bin Al-Zubair Al-Thaqafi Al-Gharnati, The Evidence for the
Compatibility of the Surahs of the Qur’an, 1990 AD, investigated by Muhammad Shabani, d.,
Morocco, Ministry of Endowments and Islamic Affairs.
 المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر، أميرة أحمد محمـد شهاب الشريف/ الدكتورة،© 2022 جميع الحقوق محفوظة
.العلمي
(CC BY NC)

www.ajrsp.com

73

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

الفلسفة االقتصادية ألهسم الخيينة (دراهسة مقارنة في القانون الفرنسي والكويتي)
The Economic Philosophy of Treasury Shares (A Comparative Study in French and
)Kuwaiti law
إعداد الباحث /عذبي عيد العنيي
باحث دكتوراه ،قسم القانون الخاص ،كلية الدراسات العليا ،جامعة بيكاردي جوليس فيرن ،الجمهورية الفرنسية
Email: athbilawyer@gmail.com

الملخص:
تقوم الشركة بإعادة شراء األسهم التي طرحتها للتداول مما يحدث بدوره تخفيضا في رأس المال وحقوق الملكية لحملة األسهم
مما يثير عدة تساؤالت حول مدى إمكانية أن تكون هذه الشركة كطرف ثالث في هذا النسق .ولهذه العملية عدة مناح اقتصادية
فمنها على سبيل المثال أن تقوم الشركة بذلك خوفا من انهيار قيمة األسهم عن القيمة السوقية .وذلك من أجل ضمان تثبيت سعر
السهم لدى هذا الحد وهو ما يثير بدوره إشكاليات أخرى حول نظرية كفاءة السوق .وتعرف نظرية كفاءة السوق من كونها ذلك
المكان الذي يتم تسعير الورقة المالية تسعيرا حقيقا وفقا للمعلومات المتداولة فيه .ويتصرف مجلس اإلدارة بهذه الطريقة متبوعا
بنظرية تعظيم األرباح المقررة لمصلحة المساهمين لكن ما جدواها من حيث الناحية االقتصادية والقانونية على الشركة؟
إن مثل هذه العمليات قد تشكل في حقيقتها استنزافا لرأس المال من جهة األمر الذي قد يضر بالمتعاملين مع الشركة كالدائنين.
حيث أن رأس مال يمثل الضمان العام للمساهمين .ونقصان ضمانهم قد يضر بمصالحهم مع الشركة من ناحية المالءة المالية.
من ناحية أخرى فإن في مثل هذه العمليات تعريض لمصلحة األقلية من المساهمين للخطر فهي في حقيقتها تمثل تمكينا إضافيا
لألغلبية المساهمة على حساب األقلية وآية ذلك تتمثل في أن الشركة سوف تقوم بشراء أسهمها من خالل إعادة طرح أسهم للبيع
فتقوم األغلبية بتوجيه والضغط على مجلس اإلدارة لشراء األسهم وذلك من أجل إعادة شرائها مجددا مما يمثل قد يعكس زيادة
في ملكية أغلبية المساهمين .وخاصة في حاالت عدم انطباق االستحواذ االلزامي في قانون الشركات الكويتي مثال.
الكلمات المفتاحية :المساواة بين المساهمين ،أسهم الخزينة ،االستحواذ ،تعظيم رأس المال ،حماية الدائنين ،حماية الموظفين،
حماية أقلية المساهمين ،األغلبية

74

www.ajrsp.com

 م2022-3-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

The Economic Philosophy of Treasury Shares (A Comparative Study in French and
Kuwaiti law)
By: Athbi Alenezi

Abstract:
Corporates tend to acquire the well-known treasury shares which leads in turn to reduction of
capital and ownership rights of shareholders. Therefore, a number of questions will arise that to
what extents a company can be regarded as third party in this connection? This transaction has
many economic issues as follows< for example, the company would do so for the protection of
market value of its shares by fixing the prices. Consequently, does this transaction contradict the
concept of market efficiency by which the model of pricing is dependent upon the fair evaluation
and available information. The motivation of this transaction is somehow the theory of
maximization of profits.
However, what is the benefits of this transaction in economic and philosophical senses?
Transaction as such indeed represent losses caused to the capital and therefore a harm to the
dealers with the company like creditors. The capital thus represent as insurance for their sakes.
Furthermore, the minority shareholders may be harmed as a result of this transaction that the
majority can expend their participation and exploit their power by exerting their control upon the
management of the company. Especially, that the rules of mandatory offers will not be applicable
upon non-listing company.

Keywords: Equality between shareholders, Takeovers, Profits maximization, the protection of
creditors, the protection of employees, Majority
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المقدمة:
إن العدو ألي قانون هو ذلك الفراغ التشريعي الذي لم يجد القانون نفسه فيه نظريا وتطبيقيا من خالله .1وعليه ،فإن لموضوع
إعادة الشركة لشراء أسهمها أهمية في الحياة االقتصادية للشركة .فتقوم الشركة بإعادة شراء األسهم التي طرحتها للتداول مما
يحدث بدوره تخفيضا في رأس المال وحقوق الملكية لحملة األسهم مما يثير عدة تساؤالت حول مدى إمكانية أن تكون هذه الشركة
كطرف ثالث في هذا النسق .2ولهذه العملية عدة مناح اقتصادية فمنها على سبيل المثال أن تقوم الشركة بذلك خوفا من انهيار
قيمة األسهم عن القيمة السوقية .3وذلك من أجل ضمان تثبيت سعر السهم لدى هذا الحد وهو ما يثير بدوره إشكاليات أخرى حول
نظرية كفاءة السوق .وتعرف نظرية كفاءة السوق من كونها ذلك المكان الذي يتم تسعير الورقة المالية تسعيرا حقيقا وفقا للمعلومات
المتداولة فيه .4ويتصرف مجلس اإلدارة بهذه الطريقة متبوعا بنظرية تعظيم األرباح المقررة لمصلحة المساهمين.5
لكن ما جدواها من حيث الناحية االقتصادية والقانونية على الشركة؟
إن مثل هذه العمليات قد تشكل في حقيقتها استنزافا لرأس المال من جهة األمر الذي قد يضر بالمتعاملين مع الشركة كالدائنين.
حيث أن رأس مال يمثل الضمان العام للمساهمين .ونقصان ضمانهم قد يضر بمصالحهم مع الشركة من ناحية المالءة المالية .من
ناحية أخرى فإن في مثل هذه العمليات تعريض لمصلحة األقلية من المساهمين للخطر فهي في حقيقتها تمثل تمكينا إضافيا لألغلبية
المساهمة على حساب األقلية وآية ذلك تتمثل في أن الشركة سوف تقوم بشراء أسهمها من خالل إعادة طرح أسهم للبيع فتقوم
األغلبية بتوجيه والضغط على مجلس اإلدارة لشراء األسهم وذلك من أجل إعادة شرائها مجددا مما يمثل قد يعكس زيادة في ملكية
أغلبية المساهمين .6وخاصة في حاالت عدم انطباق االستحواذ االلزامي في قانون الشركات الكويتي مثال.

أهمية البحث:
 يجد البحث أهميته من خالل بحث مسألة أسهم الخزانة باعتبارها أحد الطرق المهمة عمليا لزيادة غلة المساهمين ورفع ثروتهممن خالل اعتبارها وسيلة مهمة عمليا لتعظيم أرباحهم.
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4
Stéphane Robin, L'efficacité des marchés : quelques enseignements des expériences en laboratoire, Idées
économiques et sociales, 2010/3 (N° 161), p. 40-47 à 42.
5
Peter Henry et Bahar Rashid. Rachat et options de rachat par une société de ses propres actions (en droit des
sociétés). In: Thévenoz, Luc & Bovet, Christian. Journée 1999 de droit bancaire et financier. Berne : Stämpfli,
2000. p. 16
6
Ibid a 03.
1
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 تلجأ الشركات غالبا لهذه الوسيلة في حال عدم تحقيق أرباح وحالة ركود السوق كما حصل في الكويت مثال حينما قامت بعضالشركات في الكو يت حينما في أزمة كورونا باستصدار أسهم للخزينة وإعادة تداولها مجددا من أجل تغطية العجز الحاصل في
أرباحها.
 يجد البحث أهميته أيضا في تقصي االختباء حول مفهوم أسهم للخزينة الضطهاد صغار المساهمين في داخل الشركة وإخراجهمعنوة من الشركة وذلك من خالل تقوية نفوذ كبار المساهمين.
 يجد البحث أهميته في مسألة مدى جواز تعامل الشركة مع نفسها من خالل إصدار أسهم الخزينة لتقوم هي بدورها من إعادةشرائها في السوق.
 -يجد البحث أهمية أخرى تكمن في مدى توافق عمليات أسهم الخزينة مع مفهوم كفاءة السوق ومدى توافقه.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تقصي عديد من المسائل المهمة ووضع الضوابط القانونية لها كالتالي:
 -1بحث مسألة أسهم الخزينة بشكل دقيق وربط الموضوع بعدد من المناحي االقتصادية للتوصل إلى أفضل الحلول والنتائج
بالتالي.
 -2بحث إشكالية مدى إمكانية تعاقد الشخص مع نفسه من الناحية القانونية.
 -0محاولة إيجاد حلول إلشكالية الموقف الضعيف لصغار المساهمين حال إصدار أسهم الخزينة.
 -4بحث اإلشكاليات المتعلقة بإصدار أسهم الخزينة مع مسألة كفاءة السوق وموضوع المضاربات واالستثمارات قصيرة األجل.
- 5بحث تعارض أسهم الخزينة واستصدارها مع مسألة المالءة المالية للشركة بوصفها القدرة على تغطية التزاماتها.
 -6الدعوة لتبني نظرية المصلحة الجماعية كهدف في إدارة الشركة وما يتولد عنها من مسائل مهمة كتبني تمثيل أصحاب المصلحة
في مجلس اإلدارة ،وحض المشرع الكويتي القتفاء أثر المشرع الفرنسي في هذه المسألة.
 -7المناداة لتطبيق قواعد االستحواذ االلزامي على الشركات غير المدرجة لتفادي الفجوة الخاصة.

إشكالية البحث:
نصت المادة  7173من قانون الشركات الكويتي رقم  1لسنة  2316على:
"يتم تخفيض رأس المال بإحدى لطرق التالية:
 تخفيض القيمة اإلسمية للسهم بما ال يقل عن الحد األدنى المقرر.7قانون رقم  1لسنة  2316بإصدار قانون الشركات الكويتي ،مادة .173
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 ألغاء عدد من األسهم بقيمة المبلغ المراد المقرر تخفيضه من رأس المال.شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال.
وتبين الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة"
وعليه مما يتبين لنا في عجز المادة السابقة ان المشرع الكويتي قد تبنى موقف الجواز من عملية إصدار الشركة ألسهم الخزينة.
وهو موقف منتقد من ناحيتنا لكونه يخل بعدد من المبادئ المهمة الخاصة كما أسلفنا في المقدمة عن مدى جواز تعامل الشركة
مع نفسها باعتبارها مصدرة ألسهم الخزينة لدى الطرح ثم أن تقوم هي نفسها بإعادة الشراء .ثم ما قد يتولد عن هذه العملية من
خرق لمبدأ المساواة بين المساهمين وحماية صغار المساهمين وتمكين الغلبة لكبار المساهمين ولكون هذا الموقف يخل بنظرية
كفاءة السوق في حقيقته وال ريب أنه في األخير أن المشرع الكويتي إنما اقتفى هذا األثر تماشيا مع نظرية تعظيم األرباح والتي
هي بدورها نظرية تفضل مصلحة خاصة ألحد فئات الشركة وهم المساهمون دون غيرهم وما قد ينتج عنها أزمة مع الفئات
األخرى المرتبطة مع الشركة خاصة الدائنين والموظفين.

منمجية البحث:
يتبنى البحث منهجية القانون المقارن بمقارنة القانون الكويتي بنظيره الفرنسي في قانونه القديم والحديث كما سيلي بيانه ،وبحث
أسباب كل منهما في الوصول إلى التنظيم الحالي .وقد تثير هذه المنهجية عددا من الصعوبات في القوانين المقارنة بين القوانين
والتي تكاد تكون من حيث النظرية أكثرها تعقيدا في مقارنة الفلسفات المختلفة للمشرعين .8ال سيما أن نظرية القانون فقها تستلزم
المعرفة والنظرية والفلسفة من أجل فهم عميق للقانون المقارن ذاته وصوال لما يسمى بالعلم القانوني.9

خطة البحث:
 المبحث األول :مفموم أهسم الخيينة وإشكاليته القانونية. المطلب األول :مفهوم أسهم الخزينة. المطلب الثاني :اإلشكاليات القانونية ألسهم الخزينة. المبحث الثاني :تعارض فكرة أهسم الخيينة مع عدد من النظريات االقتصادية. المطلب األول :تعارض فكرة أسهم الخزينة مع حماية صغار المستثمرين. المطلب الثاني :تعارض فكرة أسهم الخزينة مع مفهوم كفاءة السوق المالية. -المطلب الثالث :تعارض فكرة أسهم الخزينة مع المالءة المالية للشركة ورأس مالها.

8

Geoffrey Samuel, Droit comparé et théorie du droit, Dans Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2006,
vol 57.2, P 1-35 à 1.
9
Robert Blanche, L’épistémologie, Paris, Presses Universitaires de France, 3e éd, 1983, p. 8.
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المبحث الثالث :موقف المشرع الفرنسي.
 المطلب األول :اإلطار التشريعي للمشرع الفرنسي. المطلب الثاني :أسباب التشريع الفرنسي القديم. المطلب الثالث :أسباب التشريع الفرنسي الحديث.المبحث الثالث :موقف المشرع الكويتي.
 المطلب األول :اإلطار التشريعي للمشرع الكويتي. -المطلب الثاني :موقف المشرع الكويتي وأسبابه.

المبحث األول :مفموم أهسم الخيينة وإشكالياته
لقد أثار مفهوم أسهم الخزينة عددا من اإلشكاليات القانونية واالقتصادية .وعلى أية حال فتعرف أسهم الخزينة على تعرف أسهم
الخزينة بأنها تلك األسهم التي تقوم الشركة بإعادة شرائها بعد طرحها للتداول العادي بين المستثمرين .10وعلى أية حال ،ففي هذا
المبحث سوف نستعرض مفهوم أسهم الخزينة وإشكالياته القانونية واالقتصادية بشيء من التفصيل كالتالي:
 المطلب األول :مفموم أهسم الخيينة. المطلب الثاني :اإلشكالية القانونية. -المطلب الثالث :اإلشكالية االقتصادية.

المطلب األول :عناصر مفموم أهسم الخيينة ووهسائل تداولما.
تعرف أسهم الخزينة بأنها تلك األسهم التي تقوم الشركة بإعادة شرائها بعد طرحها للتداول العادي بين المستثمرين .11وتعرف
أيضا بأنها تلك العملية التي وفقا الختبار المالءة المالية على أنه يجوز للشركة شراء أو إعادة شراء أسهمها إذا لم تصبح القيمة
السوقية ألصولها ،نتيجة لهذا الدفع ،أقل من مجموع التزاماتها والمبالغ المطلوبة للحفاظ على قيمة األسهم .12وبدوره لم يقم المشرع
الكويتي بالتصدي لتعريف عملية شراء الشركة ألسهمها أو ما يسمى بأسهم الخزينة.

10د.فايز سليم حداد ،اإلدارة المالية ،عمان ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة 2314 ،ص023
11

Ibid
Robert Demers. Achat et rachat d'actions en vertu de la Loi régissant les sociétés commerciales
canadiennes. Les Cahiers de droit, 22.1, 1981, P 55–79 à 66.
12
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حيث اكتفى بعجز المادة  173من قانون الشركات على ذكر اآللية التي يجوز فيها للشركة تخفيض رأسمالها دونما إيراد ثمة
تعريف .وبناء عليه فسوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين كالتالي:
 الفرع األول :عناصر مفموم أهسم الخيينة. الفرع الثاني :وهسائل تداول أهسم الخيينة.الفرع األول :عناصر مفموم أهسم الخيينة.
بعد استعراض مفاهيم مختلفة ألسهم الخزينة يتضح لنا أنها تشترك في العناصر إجماال .وبناء على التعريفات السابقة يتضح لنا
مجموعة من العناصر المهمة في التعريف كما يلي:
 أوال :القيمة اإلهسمية في مفموم أهسم الخيينة.أن الشركة تطرح هذه األسهم للتداول بما ال يقل عن القيمة اإلسمية وتلجأ لطرق مهمة من أجل تثبيت السعر .وتعرف القيمة
اإلسمية بأنها القيمة التي دفعت فيه المتالكه ابتداء من مجموع القيم اإلسمية لجميع األسهم التي يتكون منها رأس مال الشركة.13
وذلك على خالف القيمة السوقية والتي تعرف بأنها قيمة األسهم التي تباع بها في سوق المال وتمثل في غالب األحيان القيمة
األقرب للحقيقة إن صح التعبير عن ذلك وبالتالي فقد تكون أعلى أو أقل من القيمة األسهم بحسب توفر المعلومات وسلوك
المستثمرين عموما.14
 ثانيا :المدف من القيمة اإلهسمية.تلجأ الشركة في مثل هذه الحاالت عن طريق تخفيض رأس مالها خاصة في أزمات الركود االقتصادي وقد يكون استجابة لطلب
المساهمين في ذلك من أجل إعادة النقد غير المستغل لهم وذلك من أجل توزيع األرباح مثال .15كما حدث في الكويت مثال في
أزمة الكورونا مع بعض الشركات حيث لجأت لهذا األسلوب.
 ثالثا :نالحظ أيضا أن الشركة وفقا لهذه العملية فإنها تسعة للحفاظ قيمة أصولها وذلك بعدم إدخال هذه األسهم المعاد شرائهاواعتبارها أصال في حد ذاتها.

13د.عبدالفضيل محمد أحمد ،الشركات ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،1996 ،ص030
14د.محمود أمين زويل ،بورصة األوراق المالية ،أحوالها ومستقبلها ،اإلسكندرية ،دار الوفاء للطباعة والنشر 2333 ،ص49-44
15د.حسين خليل شحاذة و د .وليد ناجي الحيالي ،مدى تأثر المزيج التمويلي على السياسات المالية للشركات ،مركز الكتاب األكاديمي ،الطبعة
األولى ،ص14
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الفرع الثاني :وهسائل تداول أهسم الخيينة.
بعد استعراض مجموعة من العناصر المشتركة لمفهوم أسهم الخزينة ،كان البد من بيان آلية ووسائل تداولها وذلك ألن هذه المسألة
في نظرنا هي غير منفكة عن سابقتها منطقيا .وبالتالي ،كذلك فإنه عملية إعادة شراء األسهم من حيث المفهوم عادة ما تتم عبر
ثالث طرق:
 أوال :التداول المباشر في السوق.فإما أن يتم تداولها مباشرة بين المساهمين مما يزيد الطلب على السهم في السوق فيرتفع سعره بالتالي .ويتم التداول في هذه الحالة
بشكل عام عن طريق العرض األولي لألوراق المالية لغاية وصول األوراق ليد الجمهور ولهذا األمر سببان رئيسان ،أولهما جذب
المستثمرين وتوفير المعلومات وثانيهما تجميع المعلومات لشركات اإلصدار بهدف إعطاء معلومات حول القيمة السوقية لألسهم
في السوق.16
 ثانيا :التداول عبر العطاءات.أن تتم عبر العطاء حيث تقوم الشركة بطرح عطاء لشراء عدد معين من األسهم عند سعر محدد يكون أعلى من سعر السوق
لتشجيع البائعين.
 ثالثا :التداول عبر التفاوض.أن تتم عبر التفاوض وذلك من خالل أن يبيع مساهم أو مستثمر كبير أسهمه .17ويقصد في التفاوض هو أن يتم بيع الورقة المالية
من خالل التفاوض على سعرها في الشراء حيث أن لهذا التفاوض القدرة على رفع سعر الورقة المالية من قبل صاحبها.18

المطلب الثاني :اإلشكاليات القانونية ألهسم الخيينة.
رغم ما تحققه أسهم الخزينة من منافع على الشركة المصدرة لها ،إال أن هذا األمر ال يخلو من مجموعة إشكاليات قانونية تتمثل
أوال في مدى إمكانية الشركة في التعاقد مع نفسها وذلك من خالل طرح هذه األسهم للتداول ثم أن تقوم هي مجددا بإعادة شرائها،
كذلك ما قد تمثله من إخالل لحق الدائنين من خالل إنقاص رأس المال .وعلى ذلك فسوق نقسم هذا المطلب لفرعين كالتالي:
 -1الفرع األول :اإلشكالية القانونية في تعاقد الشركة مع نفسما.
 -2الفرع الثاني :اإلشكالية القانونية في إنقاص رأس المال وحقوق الدائنين.

16أ.د.سرمد كوكب الجميل ،المدخل إلى األسواق المالية ،شركة دار األكاديميون للنشر والتوزيع ،ص63
17د.فايز سليم حداد ،مرجع سابق ،ص020
18
Thomas Bates, Michael Lemmon, James Linck, Shareholder wealth effects and bid negotiation in freeze-out
deals: Are minority shareholders left out in the cold?, Journal of Financial Economics, Journal of financial
economics v 81.3, 2006, P 681-708 at 681.
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 الفرع األول :اإلشكالية القانونية في تعاقد الشركة مع نفسما.في فرضية إعادة الشركة لشراء أسهم الخزينة فإن الشركة المصدرة تقوم بطرح هذه األسهم للتداول في السوق عبر العرض
األولي وقد تكون مكلفة من قبل المساهمين بإعادة شراء هذه األسهم مجددا لكي تحافظ على قيمتها من االنهيار أو من أجل توزيع
أرباح وزيادة التدفقات النقدية .لكن مجددا ما يثير التساؤل والريب هنا عن مدى قانونية وجواز تعاقد الشركة مع نفسها .على
اعتبار عملية خاصة ربما استلزمتها الضرورة االقتصادية .وقد يدخلنا ذلك إلى عدد من الفرضيات لعل أهمها المصلحة المنشودة
إذا كان مجلس اإلدارة موجه من قبل األغلبية.
أوال :مدى جواز تعاقد الشركة مع نفسما :نحن نتحدث في هذه الحالة حول إمكانية أن تتعاقد الشركة وفقا لمفهوم شخصيتها
االعتبارية المستقلة مع نفسها مجددا .وهي حالة تثير الريبة والشك على حد تعبير بعض الفقهاء ،19وحقيقة فإنني أميل إلى الرأي
المعارض الذي ال يبرر هذا األمر ففي الفقه حيث عدم إمكانية هذا األمر نظريا ولهم حججهم كالتالي:
 -1طبيعة العقود :إن طبيعة العقود تستلزم التوفيق بين مصلحتين متعارضتين كعقود المعاوضات مثال حيث تتم المفاوضات بين
شخصين كل منهما يسعى إلبراز مصلحته وهو ما يغيب حال تعاقد الشخص مع نفسه.20
 -2تالقي اإلرادتين :أنه يستلزم في العقود عامة تالقي إرادتين فاإليجاب يرتبط بالقبول من أجل إبرام التعاقد 21بينما حال تعاقد
الشركة مع نفسها حقيقة فليس هناك هذا األمر.
 -3حالة خاصة :أن تعاقد الشخص مع نفسه تعد حالة خاصة وشاذة جدا ،حتى القائلين باإلنابة في التعاقد مرة باعتباره نائبا عن
غيره ومرة أخرى باعتباره أصيال عن نفسه يعتبرا ذهبوا العتبارها تجاوزا في حدود إنابته.22
 -4مصالح متضاربة :وقد يثور تساؤل من أن مجلس اإلدارة في حقيقته تطبيقا لمبدأ فصل الملكية عن اإلدارة فإنه يعتبر نائبا عن
مجموع المساهمين وقد استنكر الفقه تعاقد الشخص بوصفه وكيال عن أصيلين اثنين باعتبار أنه سوف يرجح مصلحة أحدهما على
اآلخر 23وهو ما ينطبق في حالتنا الماثلة حيث أن مجلس اإلدارة ربما سيتعرض لضغط من قبل كبار المستثمرين وهو ما سنبينه
في الفرع التالي.

راجع في هذا المعنى

19

Cathrine Prieto, La société contractante, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1995
20
رمضان أبو السعود ،مبادئ االلتزام في القانون المصري واللبناني ،الدار الجامعية ،بيروت ،1944 ،ص.74
21
Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de droit civil français, Les obligations. le TOURNEAU,
Mandat, Rép. civ. D., avril 2006, n° 223, p. 37.
22
د .محمد السيد فارس ،التعاقد مع النفس بين النظرية والتطبيق :مفهوم وحكم التعاقد مع النفس وتطبيقاته المعاصرة ،مجلة القانون واالقتصاد
(ملحق خاص بالعدد  ،92ص 439-016في 022
23
André ROUAST, Traité pratique de droit civil français, t. XI, Contrats civils, 2e partie, LGDJ, 1954, p. 244.
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ثانيا :توجيه مجلس اإلدارة من قبل األغلبية :األصل أن يعمل مجلس اإلدارة وفقا لمصلحة المساهمين بما جميعا بما يحقق النجاح
للشركة وهو ما يسمى بواجب تحقيق النجاح .ويعرف هذا الواجب وااللتزام بأنه واجب تحقيق أرباح المساهمين وتعظيمها ككل.24
لكن ما قد يحصل هنا أن يعمل مجلس اإلدارة موجها من قبل كبار المساهمين كالمحافظ المالية وصناديق االستثمار من أجل تحقيق
أرباح خاصة وتغليب مصالحهم المرتبطة بهم ارتباطا وثيقا على حساب المصلحة الجماعية للشركة أو على حساب مصلحة
األقلية .وتتمثل هذه المسألة في عدة أمور كالتالي:
 -1وضع هسياهسات الشركة  :فيستطيع المساهمون األغلبية بناء على دورهم وغلبتهم في الشركة وضع السياسات العامة التي تدار
وتوجه في ضوئها الشركة ونشاطاتها التجارية.25
 -2اهستغالل المعلومات الداخلية لمصلحة األغلبية :حيث تملك األغلبية القوة والهيمنة الكافية لفعل ذلك من أجل المنفعة الخاصة
بهم والمتعلقة بالشركة .26وحيث يترتب على هذا المنع تجريم االستعمال والمتاجرة في استغالل هذه المعلومات بحكم مناصبهم
واطالعهم عليها.27
 -3توجيه مجلس اإلدارة :وفي ضوء ما ذكر فإن لهؤالء األغلبية توجيه مجلس اإلدارة ،وعليه فإنهم يستطيعون الهيمنة على
مصالح الشركة وتوجيهها لصالحهم.28
وعليه نستطيع أن نتساءل عما إذا كان األغلبية يستطيعون توجيه مجلس اإلدارة لشراء أسهم الخزانة وذلك من أجل تعظيم أرباحهم
من جهة ،أو حتى فإنهم يستطيعون االستحواذ على أسهم األقلية من أجل إخراجهم من الشركة وفي ذلك إجحاف بحق هؤالء
األخيريين وهو ما يثير الريب واالستغراب في خصوص هذه العملية خاصة وأن الجمعية العامة يحكمها مبدأ المساواة بين
المساهمين .حيث يعرف هذا المبدأ بأنه المساواة بحسب المراكز القانونية لكل مساهم في الشركة يشارك في صنع قراراتها وله
التزامات على عاتقه وذلك بهدف إنجاح الشركة.29

24

Shelley Marshal and Ian Ramsay, Stakeholders and directors duties: law, theory and evidence, Forum:
Stakeholders and Directors Duties: Law, Theory and Evidence, P291-316 at 291.
25
Philip Anisman, Majority-Minority Relations in Canadian Corporation Law: A Majority-Minority Relations
in Canadian Corporation Law: An Overview, Canada-United States Law Journal, Vol 13.8, 1988, P83-134 at
86.
26
Thibault Biebuyck, Ariane Chapelle et Ariane Szafarz, Les leviers de contrôle des actionnaires majoritaires,
revue governance, vol 1.2, 2002 P1-28 à 3.
27
Harry McVea, What's Wrong with Insider Dealing, Journal of legal studies, vol 15.1, 1995, P 390-414 at
390.
28
Claude Champaud, Le pouvoir de concentration de la société anynome, Sirely, Paris, P108.
29
Momath Ndiyah, L’inégalité entre associes en droit des societes, thèse en vue de l’obtention du doctorat de
Droit à l’université de la Sorbonne, 2017 p30.
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الفرع الثاني :اإلشكالية القانونية في إنقاص رأس المال إخالال بحق الدائنين.
األصل أن يشكل رأس المال الشركة ضمانا عاما للدائنين .وذلك ألن حق الدائنين في ديونهم على الشركة من حيث األصل العام
يقتصر على رأس المال دون أن يكون لهم حق الرجوع على المساهمين في أموالهم إذ أن القاعدة القانونية تنص على أن الشركة
في هذا السياق بشخصيتها االعتبارية تتكون لها عالقة مديونية بينها وبين المساهمين .30ومن المتصور إن إصدار أسهم الخزينة
بالتالي سيؤدي إلى تخفيض رأس المال سيؤدي إلى اإلضرار بحقوق الدائنين خصوصا الدائنين العاديين .إذ كما هو متعارف عليه
من حيث األصل أن الضمان العام لوحده ال يكفي لضمان استيفاء الدين 31وبيان ذلك كالتالي:
أوال :مدى تأثر الدائنين بعملية اهستصدار أهسم الخيينة :قد يتأثر الدائنون بمذه العملية في حال قيام الشركة بإعادة شراء
أهسممما حال اهستصدار أهسم الخيينة وهو ما قد يضر بمصلحة الدائنين خاصة إذا انطوت هذه العملية على هسوء نية .وبينا ذلك
كالتالي:
 -1ترتيب الدائنين :تختلف قوة الدين من حيث وجود ما يضمنه فإذا كان محض التزام شخصي يختلف عن كونه إذ ا كان مضمونا
بأحد التأمينات العينية أو الشخصية وبذلك تأتي المفاضلة في استيفاء الدين.
 -2رأس المال هو الضمان العام :لما كان رأس المال الشركة المدرجة في حقيقته ضمانا عاما للدائنين باختالف درجاتهم فإن هذا
التخفيض أو اتخاذ قرارات من شأنها الخفيض فإنه كان لزاما الحفاظ على حقوق هؤالء .ومن المعلوم أن الدائنين يمارسون دورا
جوهريا في تمويل الشركة وذلك وصوال إلى إنجاحها.
ثانيا :الحلول المطروحة على الدائنين لمواجمة هذا األمر :قد يستطيع الدائنون إذا ما التفت المشرع عموما لمعالجة وضعم ،
خاصة إذا كان تخفيض رأس المال من أجل إصدار أهسم للخيينة هسيضر بمراكي الدائنين ويضعف من ضمانم العام .وبيان
ذلك كالتالي:
 -1حق االعتراض :يستلزم ضمان دور ومشاركة الدائنين في ممارسة حق االعتراض حال تخفيض رأس مال الشركة من أجل
إصدار أسهم خزينة بأن يكون للدائنين حق في االعتراض إذا كان هذا التخفيض من شأنه المساس بحقوقهم كحال حقهم في ذلك
في اندماج الشركات وهذا الحق ال يقتصر على الدائنين العاديين فقط بل يمتد ليشمل الدائنين الممتازين كأصحاب التأمينات العينية
أو الشخصية حال إذا كان تخفيض رأس المال في االندماج يؤثر على حقوقهم.32
 -2دعوى عدم نفاذ التصرفات :من أجل إنقاذ الموقف بالنسبة للدائنين في حال تم استصدار أسهم الخزينة ،فإنه قد يجوز وتطبيقا
للقاعدة العامة بالنسبة للدعوى البوليصية في حالة إثبات أن إخفاض رأس المال كان القصد منه إضعاف الضمان العام للدائنين.33

30

Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy, Droit Des societes, Lexis Nexism 34 edn, Paris,
2021, 245.
31د.عبدالرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء العاشر ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت  ،1973ص2
32د.حسام الدين عبد الغني الصغير ،النظام القانوني الندماج الشركات ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية ،2316 ،ص562
33د.علي حسن يونس ،الشركات التجارية ،القاهرة ،1957 ،ص144
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وتعرف الدعوى البوليصية بأنها الدعوى التي تمنح للدائنين للمحافظة على ضمانهم العام من تصرفات المدين الضارة بهم عن
طريق استصدار حكم قضائي بعدم نفاذ هذه التصرفات بمواجهتهم.34

المبحث الثاني :تعارض فكرة أهسم الخيينة مع عدد من النظريات االقتصادية.
يتناول في هذا المبحث ،عددا مهما من المواضيع المرتبطة بشكل أو بآخر بموضوع استصدار الشركة ألسهم الخزينة من أجل
إعادة شرائها .لعل ما يأتي في صدارة هذه المواضيع المهمة تعارض فكرة أسهم الخزينة مع حماية صغار المساهمين .ثم تعارض
فكرة الخزينة مع مفهوم كفاءة السوق المالية وفي النهاية تعارض فكرة أسهم الخزينة مع مصلحة الشركة الجماعية .وعليه فسوف
يتم تقسيم هذا المبحث كالتالي:
المطلب األول :تعارض فكرة أهسم الخيينة مع حماية صغار المساهمين.
المطلب الثاني :تعارض فكرة أهسم الخيينة مع مفموم كفاءة السوق المالية.
المطلب الثالث :تعارض فكرة أهسم الخيينة مع المالءة المالية للشركة.

المطلب األول :تعارض فكرة أهسم الخيينة مع حماية صغار المساهمين.
إن فكرة حماية المساهمين عموما صغارهم وكبارهم تأتي على رأس أولويات عمل مجلس اإلدارة ال سيما وأن القوانين تأتي أحيانا
لتلزم مجلس اإلدارة أثناء تنفيذ استراتيجية الشركة بالشفافية ضمانا لتحقيق أفضل المكاسب لهم .35ويقسم المساهمون في هذا
الصدد لكبار المساهمين وصغارهم .وغالبا ما تحرص القوانين في العموم من توفير الحماية المطلوبة لصغار المساهمين بحسبان
وضعهم الضعيف داخل الشركة ولوضع توازن في القوى .فكبار المساهمين كما أسلفنا في مواضع متقدمة أنهم يهيمنون على
مصالح الشركة وبالتالي كان من الممكن لهم واقعيا تسيير مسألة استصدار الشركة ألسهم الخزينة من أجل إعادة شرائها.
وبالتالي فسوف نقسم هذا المطلب كالتالي:
الفرع األول :مفموم صغار المساهمين.
الفرع الثاني :كيفية تعارض أهسم الخيينة مع مصلحة صغار المساهمين.

د .فارس محمد العجمي وأعباله محمد الدوسري ،أحكام االلتزام في القانون المدني الكويتي-الجزء الثاني ،الطبعة الثالثة ،2315 ،ص40
Christian At, Nathalie Chappe, Pierre-Henri Morand, Lionel Thomas, Protection des actionnaires et
bénéfices privés Doit-on aller plus loin que la loi ? Dans Revue économique, vol 58.6, 2007, P 1207- 1220 à
1207.
34

35
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الفرع األول :مفموم صغار المساهمين.
وعليه فيمكن تعريف صغار المساهمين بأنهم أولئك المساهمون الذين يمتلكون نسبة من األسهم تقلل من حجم مشاركتهم في
الجمعية العامة للمساهمين وبالتالي مشاركتهم في صنع قرارات الشركة بل على العكس فإنهم يخضعون للقرارات التي تصدرها
الجمعية العامة والمحكومة من قبل األغلبية .36والعلة في ضآلة مشاركتهم أن في شركة قد وجهت مصلحتها بأنها قد تم توجيهها
لكبار المساهمين .37وسنتناول المسألة بشيء من التفصيل كالتالي:
أوال :انطباق وصف الشريك على صغار المساهمين :إن وصف المساهمين بالصغار ال ينفي عنهم صفة الشريك وبالتالي فإن
مشاركتهم ال تنتفي بالكلية في صنع القرار بل كان لزاما من أجل مصلحتهم المقررة المشاركة في ذلك وذلك بتفعيل حق الحضور
والتصويت في الجمعية العامة للمساهمين .ويعرف الشريك على أنه ذلك الشخص الذي يملك حصة من األسهم وبالتالي ما يمكنه
من العمل لمصلحة الشركة والتدخل في شؤونها .38والقوانين في عموما تحرص على حماية أقلية المساهمين لما يشكله ذلك من
جذب المستثمرين من جهة ،وتحقيقا لمبدأ العدالة بين المساهمين من جهة أخرى .وبالتالي حتى يتكون لدينا مفهوم صغار المساهمين
فإنه يلزم توافر العناصر التالية:
 -1امتالك نسبة معينة من األهسم  :ينبغي من أجل إضفاء وصف مساهم على شخص ما أوال أن يكون لديه نسبة معينة من األسهم
المكونة لرأس مال الشركة .ذلك تطبيقا لفكرة أن المساهم في حقيقته هو مالك سهم.
 -2حقوق المشاركة والتصويت :يجب أن تكون هذه األسهم المملوكة للمساهمين تمكنهم من الحق في الحضور والتصويت ألنها
تعتبر من قبيل الحقوق األساسية في هذا السياق.39
 -3حق االعتراض على القرارات الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين :إن ما يترتب كنتيجة حتمية المتالك المساهمين الحق
في الحضور والتصويت هو الحق في تسجيل االعتراضات على القرارات الصادرة من الجمعية العامة بل وفي بعض األحيان
يمتد هذا الحق ليصبح الحق في التظلم لدى هيئة سوق المال لدى لجنة التظلمات في بعض األحيان.
ثانيا :ليوم وضع صغار المساهمين في اعتبار هسياهسية الشركة :إن مجلس اإلدارة لدى وضعه الخطط الخاصة في تسيير شئون
الشركة فعليه التزام بوجوب مراعاة مصلحة األقلية حتى ال يقع في المحظور .ولما كان المساهم مالك لجزء من األسهم في الشركة
وباعتباره شريكا في رأس المال فإنه ينبغي على مجلس اإلدارة اعتبار مصلحته في الحسبان .وبيان ذلك كالتالي:

36

Schmidt Dominique, les droits des minorites et les offres publiques, Recc, Dalloz, 2007, P1887.
Schmidt Dominique, Les associés et les dirigeants : actionnaires minoritaires, un combat légitime ? Cahiers
de droit de l’entreprise, vol 5.1, 2005, P58.
38
Alain Viandier, La notion d'associé, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1978, P
156.
39
Gervais Muberankiko, La place des associés minoritaires dans la gouvernance des entreprises en droit
OHADA, L’hamarttan, Paris, 2019, P21.
37
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 -1عدم إرهاق الشركة بالتقاضي :إن مجلس اإلدارة يعتبر وكيال عن المساهمين عموما وبالتالي فإن من المتعين على مجلس
اإلدارة أن يعمل لمصلحة الشركاء عموما .وإال فإنه سينتج عن ذلك اضطهاد بحقوق أقلية المساهمين وبالتالي كنتيجة حتمية إرهاق
الشركة بدعاوى المسؤولية ضد مجلس اإلدارة ودعاوى البطالن المختلفة .فاألسلم لمجلس اإلدارة من ناحية عملية الموازنة بين
مختلف المصالح .وإال فالمحصلة النهائية هي اهتزاز ثقة المتعاملين مع الشركة كالموردين والدائنين مثال ما قد يمس بنشاطها
التجاري ،وقد يمتد هذا األمر أن حيث قد يتوجس المستثمرون الخارجيون من االستثمار في شركة سيئة السمعة خوفا من أن
يصبحوا أقلية فيها وبالتالي هضم حقوقهم.40
 -2عقد األقلية اتفاقية خاصة مع مجلس اإلدارة لتوفير حماية إضافية لم  :بحيث يتفق المساهمون األقلية بهدف موازنة القوى
بينهم وبين األغلبية المهيمنة على مفاصل الشركة مع مجلس اإلدارة على توفير حماية إضافية لهم من خالل نشاط الشركة
الخارجي نظير مقابل مكافأة مجزئة .ولذلك ووفقا لهذه االتفاقيات فإن مجلس اإلدارة سيعمل على خدمة أقلية المساهمين بما يضمن
حقوقهم كما في حالة تقديم عرض منافس لعرض االستحواذ

41

 -3ضمان مصالح األقلية :وبالتالي ووفقا لكل ما سبق ،فبإمكان األقلية أن يتمتعوا بضمان عدم اإلضرار بمصالحهم خاصة في
حال إ صدار الشركة ألسهم الخزينة من خالل إعادة شرائها من البورصة .هذا من شأنه أن يقيم التوازن بين مصالح المساهمين
المختلفة.
الفرع الثاني :كيفية تعارض أهسم الخيينة مع مصلحة صغار المساهمين.
أسلفنا كما تقدم في مواطن سابقة ،أنه أمكن من قبل أغلبية المساهمين الضغط على مجلس اإلدارة من أجل طرح أسهم الخزينة
من أجل إعادة شرائها من السوق مجددا .وهو ما شأنه أن يقوم على حيلة مفادها تقوية نفوذ األغلبية المساهمة في الشركة والتقليل
من وجود أقلية المساهمين .وهو ما يضر حتما بأقلية المساهمين من جهة .وصورته أن يضغط كبار المساهمين على مجلس اإلدارة
من أجل استصدار أسهم للخزينة يترتب عليها زيادة في ملكية كبار المساهمين واالختباء خلف تلك الحيلة لتجنب تقديم عرض
استحواذ الزامي .أو قد يتم عن طريق رفع نسبة االستحواذ داخل الشركة من أجل إجبار األقلية على الخروج ،وفي كل األحوال
فإن شراء إصدار أسهم خزينة إلعادة الشراء سيزيد من منافع كبار المساهمين من خالل دفع عالوة شراء أسهم مسيطرة .وبيان
ذلك كالتالي:

40

Hodge O'Neal, Oppression of Minority Shareholders: Protecting Minority Rights, Cleveland state law
review, vol 35.1, 2007 P121-146 at 121.
41د .عايض راشد المري ،حماية أقلية المساهمين في حال االستحواذ على الشركة :دراسة في القانون الكويتي ،مجلة كلية القانون الكويتية
العالمية ،السنة الثامنة – العدد ،0سبتمبر ،2323 ،ص 153-137لدى 106
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أوال :عرض االهستحواذ االليامي :يعرف عرض االستحواذ االلزامي بأنه التزام يقع على عاتق صاحب الحصة المسيطرة من
األسهم وحقوق التصويت في تقديم عرض استحواذ لبقية المساهمين في شركة مدرجة .42ويقصد من تقرير هذه القاعدة تحقيق
عدة مقاصد سنعرضها كالتالي:
 -1مبدأ المساواة بين المساهمين :43كما تم إيراده سلفا ،فإن مفهوم عرض االستحواذ االلزامي ينشد في حقيقته تحقيق مبدأ العدالة
بين المساهمين .ويمكن تصور هذه المسألة من عدة أوجه .فأوال الفرض أنه إذا رفع المستحوذ نسبة استحواذه إلى  .%03وبالتالي
فإنه من المتعين على مقدم العرض تقديم  %73لبقية المساهمين بنفس سعر العرض الذي اشترى به أسهم  %03وذلك يحقق
للبقية الباقية فرصة الخروج من الشركة بنفس السعر الذي خرج به  %03أيضا يحقق مبدأ أنهم قد ال يريدون التواجد مع مستحوذ
جديد فيرغبون بالخروج من الشركة كما خرج  .44%03ونظمت هذه المسألة على افتراض قرينة وهي أن المستحوذ إنما يريد
زيادة نسبة استحواذه ليكمل السيطرة بالكامل على الشركة.
 الحد من ظاهرة االهستحواذ المتعدد :وبيان ذلك من خالل عمليات شراء متعددة وفي تواريخ متباعدة ،بحيث يتم الشراء منبعضهم بسعر أعلى من اآلخرين ،وهو ما من شأنه اإلخالل بالمساواة فيما بين المساهمين وحملة األوراق المالية مجددا.45
ثانيا :التخارج االليامي :وهي حالة مشهورة حال بلوغ نسبة المستحوذ سيطرة مطلقة تبلغ حوالي  %93من األسهم وحقوق
التصويت في الشركة المدرجة ،فإن غالبا ما يتيح المشرع فرصة لألقلية المساهمة بإجبار األغلبية المهيمنة على  %93بشراء
أسهم ال %13المتبقية لألقلية وفي ذلك توفير حماية إضافية ألقلية المساهمين وسنقوم عليه في تفصيل المسألة كالتالي:
 -1تشابه الفكرة مع االهستحواذ االليامي .46 :وال تختلف كثيرا أسباب هذا التنظيم عن فكرة حماية األقلية حال عرض االستحواذ
االلزامي لكن الفكرة أن األقلية في هذه الحالة ليس لهم دور كبير ومؤثر.
ثالثا -عالوة السيطرة :األصل لدى االستحواذ على األسهم المملوكة لألغلبية فإن المشتري يدفع سعر أعلى من القيمة السوقية
مضافا عليها عالوة السيطرة.

42

Edmund-Philipp Schuster, The mandatory bid rule: efficient, after all? The modem law review, vol 67.1,
2913, P531-560 at 531.
43يذهب البعض للقول أن هذا المبدأ ال يترتب عليه بالضرورة تطبيق المساواة الكاملة بين المساهمين ،وإنما هي نسبية بحسب المجموعة التي
ينتمون لها ،وعليه يترتب جواز إصدار أسهم مختلفة من حيث الحقوق تميز المساهمين بعضهم عن بعض ،انظر
د .محمد فوزي سامي ،األحكام العامة والخاصة ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2321 ،ص.256
44
Paul L Davies, The notion of equality in European takeover regulation, January- 2002. Available at SSRN:
https://ssrn.com/abstract=305979 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.305979
45د .هاني سري الدين ،التنظيم التشريعي لعروض الشراء اإلجباري بقصد ا ألحكام قانون سوق رأس المال ًاالستحواذ على الشركات المقيدة
بالبورصة وفق  ،2310.دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص46
46
Isabelle Martinez, Stéphanie Serve, Gestion des résultats et retraits volontaires de la cote ; Le cas des opro
en France, Association Francophone de Comptabilité, 2011/1 Tome 17 P 7 -35 à 9.
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والسبب في ذلك يكمن في أن ا لمستحوذ غالبا ما يسعى إلى تغيير استراتيجية الشركة ونطاق أعمالها وربما تغيير مجلس اإلدارة
وهو األمر الذي يجعل االستحواذ على هذه األسهم أن يدفع فيها المستحوذ سعرا مضاعفا .47وسنقوم بتفصيل المسألة كالتالي:
 -1تقيي هسعر السم لدى االهستحواذ :األصل وفق تقييم السعر الحقيقي للسهم أنه يتم تقييم سعره وفقا لقيمة أصول الشركة والربح
المتوقع تحقيقه .48والفكرة الحقيقة من تبرير قيمة السهم بعالوة فوق القيمة الحقيقية هي ما قد تنتج عنه عملية االستحواذ من تطوير
ألداء الشركة وبالتالي فإن القيمة الفعلية هي أن يدفع المستحوذ سعر أعلى من القيمة السوقية وهو ما يدعم بدوره فكرة كفاءة
السوق .49بخالف الحال ،ما إذا قام إذا قام المستحوذ بتوسيع نطاقه وملكيته بشراء المزيد من أسهم وحصص سيطرة ،فإنه وفقا
لنظرية ضغوط السوق فإن سعر األسهم سيرتفع تلقائيا.50
 -2فكرة عالوة السيطرة :بينما يختلف الحال مع أسهم األقلية حيث أن تقييمهم الفعلي للقيمة العادلة يعادل سعر السهم السوقي في
أي عملية بيع أسهم عادية بال خالية من عالوة السيطرة .51وبالتالي فقد يتم الضغط من قبل كبار المساهمين على مجلس اإلدارة
من أجل استصدار أسهم خزينة إلعادة شرائها مجددا من السوق من قبل الشركة وذلك سينتج عنه أن تدفع الشركة عالوة التحكم
للمساهمين الكبار أنفسهم مما يزيد من أرباحهم ونفوذهم داخل الشركة وهذا مما يخل طبعا بمبدأ المساواة بين المساهمين.

المطلب الثاني :تعارض فكرة أهسم الخيينة مع مفموم كفاءة السوق المالية.
يعن ى بمصطلح كفاءة السوق هو انعكاس القيمة الفعلية لألوراق المالية المتداولة انعكاسا حقيقيا وفقا للمعلومات المتوفرة في
السوق .52وفي العموم ،فإن كفاءة السوق تقوم على فرضيات كالتالي :سلوك المضاربين القائم على تعظيم األرباح ،تخمينات
وتوقعات المضاربين حول أسعار األوراق المالية ونهاية مدى توافر المعلومات في السوق .53ولربط هذا المفهوم مع فكرة أسهم
الخزينة ،فإن الشركة تقوم باستصدار هذه األسهم إلعادة شرائها مع تثبيت قيمتها وفقا للقيمة اإلسمية .وهذا من شأنه أن يؤثر على
مفهوم كفاءة السوق .وبيان ذلك كالتالي:

47

Booth, Richard A., Minority Discounts and Control Premiums in Appraisal Proceedings. Available at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=285649 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.285649
48
Lynn Stoutt, Are takeover premiums really premiums? market price, fair value, and corporate law, The Yale
Law Journal, vol 99.1, 1990, P1235-1296 at 1235.
49
Easterbrook & Fischel, The Proper Role of a Target's Management in Responding to a Tender Offer,
Haravrd law review, vol 94.1, 1981, P1161-1204 at 1161.
50
Richard Brealy & Stewart Myers, Principles of corporate finance, McGraw-Hill, New York,3rd edn, P297.
51
Victor Brudney and Marvin Chirelstein, Fair shares in corporate mergers and takeovers, Harvard law
review, vol 88.2, 1974, P297-346 at 312.
52
Eugene Fama, ‘Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, The Journal of Finance,
vol 25.2, 1970, P 383-417 at 383.
53
Razeen Sappideen, Explaining securities markets efficiency, Capital markets law journal, vol3.3, 2008,
P326-342 at 326.
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الفرع األول :مفموم كفاءة السوق.
في الحقيقة ،كلما كانت السوق كفؤ ة كان ذلك عامل جذب للمستثمرين بحقيقة المعلومات المتداولة وذلك ينعكس انعكاسا صحيحا
في تسعير الورقة المالية وهو ما يمكن المستثمر من اتخاذ قرار استثماري من دخول السوق من عدمه .54وبالمثل فإن من العناصر
التي ترتبط بمفهوم الكفاءة هي اإلدارة السليمة للشركة وبالتالي فإذا كانت إدارة الشركة سيئة من حيث النشاط التجاري فإن ذلك
سينعكس سلبا على سعر األوراق المالية وبالتالي فإن أمر هبوط وانخفاض سعر الورقة من شأنه أن يكون ذا محل كبير في هذا
السياق .وبيان ذلك كالتالي:
أوال :مدى انعكاس توافر المعلومات على هسعر الورقة المالية.أحيانا ،يعتمد المضاربون على على معلوماتهم الشخصية وتنبئاتهم الخاصة لكنهم ما يخفقون في التقدير السليم لسعر الورقة المالية
وهو ما يفضي إلى فشل صفقاتهم .55وبالتالي ،فإنه من المتصور أنه يلزم لتنبئ القيمة الفعلية لألوراق المالية المتداولة هي االعتماد
على المعلومات المتوافرة في السوق حتى يمكن التنبؤ بطريقة صحيحة .وتفصيل ذلك كما يلي:
 -1المعلومات المتوافرة في السوق :من أجل إجراء تنبؤات سليمة ،فإن األصل هو االعتماد على المعلومات المتاحة في السوق
والتي يمكن للجميع من قبل المضاربين الدخول إليها .وهو ما ينشئ التزاما قانونيا عىل الشركات المدرجة والمنظمين للبورصة
بضرورة جعل المعلومات متاحة للجميع وعدم حكرها على طائفة معينة من المستثمرين .56وعموما ،ال يستطيع أن المضاربون
استعمال هذه المعلومات بغية تحقيق أرباح غير عادية .فاألصل العام أن المعلومات ال تعكس قيمة متطابقة للورقة المالية لكن
القيمة األكثر قربا للحقيقة وذلك بسبب االستجابة السعرية السريعة للمعلومات حديثة وسريعة االنتقال من جهة.57
 -2تقيي المخاطر :كما في القاعدة أنه كلما زادت المخاطر المتوقعة على األصل ،كلما زاد تحقيق األرباح وارتفع السعر في
كنتيجة حتمية .والمخاطر المرتبطة بالعملية هي تلك المخاطر المرتبطة بمحفظة األسهم من جهة أو المخاطر المرتبطة بالسوق
بشكل عام .58ووفقا لذلك،

54

Supra note 52 at 383.
Brice Corgnet, Mark DeSantis and David Porter, The distribution of information and the price efficiency of
the distribution of information and the price efficiency of markets, ESI Working Paper 18-09. Retrieved from
https://digitalcommons.chapman.edu/ esi working papers 247, P11.
56
Ronald J. Gilson and Reinier Kraakman, The mechanisms of market efficiency, Virginia Law Review, vol
70.1, 1984, 549-643 at 554
57
Gabriel Hawawini, Market efficiency and equity pricing: International evidence and implications for global
investing, Global Investing: A Guide to International Security Analysis and Portfolio Management book
chapter, 1988, P2.
58
Whilliam Sharpe, Capital assets prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, The journal
of American finance association, vol 19.3, 1964, P425-442 at 425.
55
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فإن المستثمرين غالبا ما يقومون بإنشاء محفظة األسهم من اجل تقييم سليم للمخاطر المستقبلية بكل حذر معتمدين بذلك على أداء
األوراق المالية من جهة ،ومن جهة أخرى تقييم المخاطر المرتبطة من أجل تحقيق أفضل األرباح والعوائد المجزية.59
ثانيا :أثر عمليات انتقال السيطرة على هسعر الورقة المالية.
يقصد بعمليات انتقال السيطرة تلك العمليات التي من شأنها نقل السيطرة والتحكم بالشركة من قبل مساهمين إلى غيرهم عن طريق
البيع أو بمعنى آخر االستحواذ أو عن طريق االندماج بين شركتين .والمقصد هنا ،أن هذا االنتقال في السيطرة في حقيقته إنما
يهدف إلى تحقيق الربحية وبالتالي تحسين أداء الشركة وهو ما سوف يشاع في السوق أن شركة ما قد اندمجت في أخرى وسينتج
تلقائيا ارتفاع في سعر الورقة المالية .علما أنه ال يستلزم أن تقوم الشركة بأداء أفضل عقب نقل السيطرة من فئة إلى أخرى ،هي
فرضية تلقائية في النظام االقتصادي الرأسمالي .60وبيان ذلك كالتالي:
 -1االهستحواذ :يقوم مقدم عرض االستحواذ عادة بتقديم عرض الشراء لجميع األسهم في الشركة المدرجة مع توقعاته بتحسين
أداء الشركة خال إتمام استحواذه .عالوة أنه يقدم العرض لمدة زمنية واحدة وبسعر واحد وهو سعر أعلى من القيمة السوقية وذلك
كما أسلفنا في مواضع متقدمة تجنبا لفكرة سعر الضغط المتزايد السوقي .ومع ذلك ،فمجلس اإلدارة في بعض التشريعات المقارنة،
يستطيع إجراء احترازات دفاعية ضد عروض االستحواذ وذلك تجنبا الحتمالية استبدالهم من قبل المستحوذ الجديد وهو ما يدخلنا
هو في مسألة تنازع المصالح.61
 -2االندماج :يعرف االندماج بأنه اتفاق بين شركتين على زوال أحد الشركتين وإضافة رأسمالها للشركة الدامجة أو ذواب
الشركتين من أجل إنشاء كيان جديد كل ذلك مع إضافة رأس المال مثقال بااللتزامات إلى الشركة الدامجة أو في حالة الكيان الجديد
مع زوال الشخصية االعتبارية للشركة المدمجة .هذه العملية تستلزم ابتداء وجود اتفاق بين مجلسي إدارة الشركتين على مشروع
االندماج قبل عرضه على الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليه .62وسبب االرتفاع المتوقع في قيمة األسهم هو مظنة تحسين
أداء الشركة بعد االندماج باعتبار خضوع األنشطة لكيان جديد ،خاصة باعتبار عملية االندماج أحد أشكال التركيز االقتصادي
وبالتالي سينتج عنه كيان ضخم.63
الفرع الثاني :بيان التعارض بين أهسم الخيينة وكفاءة السوق.
كما تم إيراده مسبقا ،فإن الهدف األساسي من عملية إعادة شراء الشركة ألسهمها عن طريق استصدار أسهم الخزينة هي المحافظة
على القيمة السوقية ألوراقها المالية خوفا من االنهيار فتلجأ لحيلة تثبيت السعر .والحال على خالفه،

59

Harry Markowitz, Portfolio Selection; The Journal of Finance, Vol. 7.1, 1952, P 77-91. at 77.
Henry Manne, Cash tender offers for shares-A reply to chairman cohen, Duke Law Journal, vol 1.2
1967, P231-251.
61راجع في هذا السياق بحثتنا المنشور ،عذبي عيد العنزي ،التدابير االحترازية ضد عروض االستحواذ الهجومية :دراسة مقارنة ،مجلة الملك
سعود للحقوق والعلوم السياسية ،عدد  ،02.2الرياض ،2323 ،ص244-239
62
Yvonne Cheminade, Nature juridique de la fusion des sociétés anonymes, RTD com. 1970, p. 16.
63
Henry Calaude, La concentration capitaliste, éd. soc. 1965, P 8.
60
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فاألصل أن مفهوم نظرية كفاءة األسواق ينتج عنها لزوما فكرة رقابة السوق على نفسه 64وهو ما ندعو إليه حتما في هذا السياق.
وبالتالي ،فتثبيت السعر لدى الطرح خوفا من انهيار القيمة السوقية لألسهم من شأنه معارضة فكرة كفاءة السوق من الجهة وما
تولد عنها من نظرية رقابة السوق على نفسه .ومن حيث األصل ،فكرة التثبيت تخضع لها القيم اإلسمية والتي تمثل نصيب من
رأس المال بما لها من حقوق.65
ومن ناحية اقتصادية ،هل فعال تثبيت سعر السهم يحقق ربحية للشركة؟ بيان ذلك كالتالي:
أوال -رقابة السوق على نفسه :تتميز أسواق المال عموما بخاصية الرقابة الذاتية والتحرر من التسعيرات الجبرية وذلك من خالل
هيمنة قوى العرض والطلب في السوق .66وهو ما يعبر عموما بفكرة تحرير األسواق حيث يعرف هذا المصطلح بتفكيك الرقابة
الكمية والنوعية من قبل الجهات الحكومية على السوق المالية ليحكم نفسه بنفسه حيث تهدف إلى تحسين كفاءة السوق .67وينبثق
عن هذه المسألة أمر آخر متمثل في مكنة السوق تنظيم نفسه بنفسه من خالل إنشاء هيئة خاصة به تتمتع بالتفويض التشريعي.68
هذا ،رغم اعتراض بعضهم على عملية التحرير للسوق بحجة أن السوق ليست معزولة عن القوانين ويجب أن تكون مؤطرة
ومنظمة بأدواته بما يعكس سيادة القانون واحتياجاته .69وبيان ذلك كالتالي:
 -1تحرير األهسواق :ينظر إلى فكرة تحرير األسواق بما لها من ارتباط شديد بمسألة كفاءة السوق باعتبارها ضرورة لجذب
المستثمرين وبالتالي تحقيق وتسريع االزدهار االقتصادي .70وعليه فترتبط نظرية تحرير األسواق وصوال لمفهوم كفاءة السوق
ارتباطا وثيقا باإلفصاح عن المعلومات والتي هي جوهر الكفاءة في حقيقتها .71حيث يمكن اإلفصاح عن المعلومات في السوق
من بث الثقة والطمأنينة في نفوس المتعاملين والمستثمرين في السوق وصوال إلى تحديد سعر الورقة المالية.72

64

Adam C. Pritchard, Markets as monitors: A proposal to replace class actions with exchanges as securities
fraud enforcers, Virginia law review, vol 85.6, 1999, P925-1020 at 933.
65
Bruno Pecchioli, Modification de la valeur nominale des actions et gestion de l’actionnariat: le cas français
de 2003 à 2007, thèse en vue de l’obtention du doctorat à l’université de Nancy, 2010, P 25.
66
Solomon Tadesse, The Allocation and monitoring role of capital markets: theory and international
evidence, Journal of financial and quantitative analysis, vol 39.4, 2004, P701-730 at 701.
67
Saoussen Ben Gamra et Dominique Plihon, Politique de libéralisation financière et crises bancaires, Dans
économie internationale, vol 112.4, 2007, P 5-28 à 8.
68
Sam Scott Miller, Self-regulation of the securities markets: A critical examination, Washington and Lee law
review, vol 42.3, 1985, P853-887 at 854.
69
Marie Anne Frison Roche, Définition du droit de la régulation économique, in M.-A. Frison-roche (Dir.),
Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2004, P 9.
70
Baptiste Venet, Libéralisation financière et développement économique : une revue critique de la littérature,
dans la revue d’economie financière, 1994, vol 29.1, P87-111 a 87.
71
Stephen Wink, The bankruptcy of the securities market paradigm, Virginia law and business review, vol
9.3, 2015, P369-390 at 369.
72
Roger Ibbotson, Price performance of common stock new issues, Journal of financial economics, Journal of
Financial Economics, Vol 2.3,1975, P 235-272 at 236.
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لكن البعض يعيب على تحرير األسواق مسألة سرعة التدفقات المالية لألجانب ن خالل دخول السوق ثم خروجهم فور ارتفاع
األسعار مباشرة .73وهو ما يؤدي يدوره إلى تضخيم عمليات المضاربات على اآلجال القصيرة.74
 -2تثبيت السم وتحقيق الربحية :وعليه يظل التساؤل قائما حول حقيقة هذه الفرضية .وفي الحقيقة فإن أسهم الخزينة لها الدور
في تقليل األسهم المتداولة في السوق مما يسبب بدوره ارتفاعا تلقائيا في سعر األسهم ما سيسبب بدوره تضخما في األسعار .وهو
ما سينتج عنه عالقة عكسية بين ارتفاع سعر األسهم على المدى القصير من جهة وبين االنهيار المفاجئ له وهو ما سيؤثر على
ربحية السهم بسبب معدالت التضخم من جهة ،وبين معدالت الضريبة على هذا االرتفاع من الجهة األخرى.75
 -3مكنة تنظي السوق للوائحه:
من أجل ضبط العمليات التي تحدث في مظلة السوق المالية ،فإنه من المتفق عليه عدم إيالج إيدي الجهات الحكومية للتدخل في
عمل المؤسسات المالية ومن ثم التدخل في طبيعة العمليات لتزرع بدورها بيروقراطية غير محمودة في المجال بما يتعارض
وطبيعة تحرير السوق .لذلك ،كان األ جدر وهو ما حصل فعال أن ينظم السوق بنفسه وذلك من خالل إنشاء هيئات مالية تشرف
على عمليات السوق المالية .نحن نتحدث هنا في هذا السياق عن هيئة سوق المال والتي اعترفت بها تقريبا تشريعات كثيرة بالعالم
وذلك من خالل إعطاء تفويض تشريعي لهذه المؤسسات من أجل مرونة أكبر في تنظيم العمليات والممارسات المالية .ونظرا
لكثرة التجدد في طبيعة العمليات بسبب ارتباطها بشبكة البورصات العالمية ،كان هذا السبب الرئيسي في منح التفويض التشريعي
لهذه الجهة حنى تتمكن من مواكبة التجدد في العمليات المالية.

المطلب الثالث :تعارض فكرة أهسم الخيينة مع المالءة المالية للشركة وأثره على رأس المال.
من أجل تصور أعمق للمشكلة ،فإنه من المستقر عليه أن الشركة تقوم بتخفيض رأس مالها بنسبة  %13من أجل استصدار أسهم
الخزينة وذلك إلعادة شرائها من السوق مجددا بعد طرحها .وفي حقيقة األمر ،فإن سلوك الشركات في هذا المجال أنها ستلجأ إلى
عملية تمويل خاص لتقوم بإعادة الشراء مجددا .فهي لن تلجأ لشراء من عن طريق رأس مالها مجددا .فتدخل العائد المتحصل من
هذه العملية باعتباره أرباح استثمارية وفي حقيقتها فإنها ال تدرج هذا التخفيض من رأس المال الشركة في الخصومات .وهذا يعني
مكن ة إرهاق الشركة مجددا عبر عقد تمويل جديد مع البنوك والمصارف وجهات التمويل .مما يعني أن العملية قد تكون مرهقة
في حقيقتها للمالءة المالية للشركة .وهو ما سيؤثر في طبيعة الحال على رأس مالها باعتباره الضمان العام للدائنين وبالتالي التأثير
على المالءة المالية للشركة.

73

Kee-Hong Bae, Warren Bailey and Connie Mao, Stock market liberalization and the information
environment, (2003).CRIF Seminar series. 27. P4.
74
Bruno Versaevel, La spéculation sur le marché des actions : un phénomène monétaire ?, In: Revue
d'économie financière, vol 29.1, 1994. Les marchés financiers émergents. P255-284 à 256.
75
Abdelaziz Rouabah, L'inflation et la rentabilité des actions : une relation énigmatique et un casse-tête pour
les banques centrales, Dans Économie & prévision, vol 177.1, 2007, P 19-34 à 20.
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وسنقوم بالتالي بتقسيم هذا المطلب إلى فروع كالتالي:
 الفرع األول :تعريف رأس مال الشركة باعتباره أهساهسا للمالءة المالية. الفرع الثاني :تعارض التمويل اإلضافي لتمويل عملية إعادة شراء أهسم الخيينة مع بالمالءة المالية للشركة. الفرع األول :تعريف رأس مال الشركة باعتباره أهساهسا للمالءة المالية.لما كانت عملية استصدار الشركة ألسهم الخزينة من أجل إعادة شرائها من السوق بعد طرحها طرحا أوليا للتداول في السوق
تنطوي في حقيقتها على تخفيض لرأس المال المصرح به .لزم تعريف رأس مال الشركة وبيان عناصره القانونية واالقتصادية
وبيان حقيقة وجوهر التخفيض ابتداء ومن ثم سنبين مفهوم المالءة المالية وكيفية تعارض هذا التخفيض مع هذه المالءة ،سنقوم
بذلك كالتالي:
 أوال :تعريف رأس مال الشركة.76يعرف رأس مال الشركة باعتباره مجموعة من الحصص التي تمثل ملكية المساهمين وحصة كل منهم في الشركة بقدر الحصص
التي يمتلكونها .فمن هذا االعتبار ،وبالتالي فهو الضامن للمساهمين بما يخص توزيع األرباح واستحقاقها .77عالوة على ذلك ،اقد
ابتكر الفقهاء عناصر إضافية باعتبار رأس المال مصدرا ألمان المعامالت المالية مع الغير خاصة المساهمين .78وهو ما يعطيه
أهمية قانونية واقتصادية باعتباره مصدرا للمالءة المالية بالنسبة للشركة .ومع ذلك فقد يجد البعض بعض اللبس فيما يخص مسألة
عدم توزيع أرباح أو توزيع أرباح وهمية وذلك نظرا للتشابك بين هذه المسائل ،وبيان ذلك كالتالي:
 -1تمثيل ملكية المساهمين من خالل رأس المال :يمثل رأس مال الشركة مجموعا من القيم اإلسمية التي تعكس ملكية كل مساهم
في الشركة بقدر حصته من األسهم 79وفي ضوء ذلك أمكن تحميل اعتبار رأس مال التزامات تجاه مالكيه بضرورة تحقيق األرباح
ومن ثم توزيعها على المساهمين مجددا.
 -2مدى إمكانية عدم توزيع أرباح أو توزيع أرباح وهمية؟
لإلجابة على هذا التساؤل ،فإن الغرض من دخول الشركات كمساهمين واالستثمار فيها من خالل شراء األسهم أو تكوين محافظ
مالية هدفه النهائي هو تحقيق األرباح وذلك يتعين أن يكون األساس من إحالل أي سياسة مالية من قبل مجالس اإلدارات في

76اعتقد بعض الفقهاء الفرنسيين خصوصا بعدم وجود أهمية لتعريف رأس مال الشركة وذلك بسبب وضوح أدواره وضوحا كامال ،من أجل
تفصيل أكثر في المسألة انظر
Alain Couret et Jean-Louis Medus, Les augmentations de capital, Economica, 1994, coll. « Droit poche ».
77
Georges Langlois et Micheline Friédérich , Introduction à la comptabilité, 6e éd., foucher, 2011, p. 21.
78
Chenguang Mao, Les operation de capital social en droit francais et chinois, thèse en vue de l’obtention du
doctorat de l’université de Panthéon-Assas, 2016, P24.
79
Georges Zerapha, La propriété de capital, Esprit, vol. 2.19, 1934, P102-113 à 102.
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الشركات .80وتعرف األرباح أنها كل زيادة في أصول الشركة على خصومها .81وتنبغي التذكير في هذا الصدد عن مسؤولية
مجلس اإلدارة في خرق القواعد المنصوص عليها إما في عقد تأسيس الشركة أو في القانون بما ال يتفق ومصلحة المساهمين
النهائية.82
وعليه ،فإن حق المساهمين في توزيع األرباح يعتمد أساسا على أمرين مهمين وهما تحقيق الشركة لفائض في األرباح أو وجود
أرباح صافية .83وفي العموم فهو اختصاص أصيل للجمعية العامة للمساهمين فقد تقرر توزيع بعض أو كل األرباح .84وقد تقرر
الجمعية العامة أيضا اقتطاع جزء من صافي األرباح إلدراجه في االحتياطي العام للشركة .85ولإلجابة على التساؤل الثاني فيما
يخص األرباح الوهمية ،فلقد دأبت التشريعات على اعتبارها هذا األمر مجرما ألنه بمنزلة االقتطاع من رأس المال بما يمثله من
ضمان عام للداءتين ويلتزم عضو مجلس اإلدارة الذي أوصى بهذه العملية برد المبلغ بالتضامن وال يلتزم الشريك برد الربح
الحقيقي.86
ثانيا :تخفيض رأس مال الشركة.
يعرف مفهوم تخفيض رأس مال الشركة بأنه قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية نتيجة إلصابة الشركة بخسائر وذلك إما
بتخفيض القيمة اإلسمية لألسهم أو بتخفيض عددها .87إال أن هذا التعريف يعاب عليها أمر إذ أنه قد تختلف دواعي تخفيض رأس
مال الشركة المصرح به ،فقد تكون ألسباب متعلقة بأن تمنى الشركة ببعض الخسائر في ميزانيتها أو قد يكون التخفيض غير
مقترن بالخسائر .88وسنتناول هذه المسائل كالتالي:
-1تخفيض رأس المال بسبب الخسائر :قد تتخذ الجمعية العامة للمساهمين قرارا بتخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر التي
استطلت الشركة .وبيان ذلك ،أن الخسائر الواردة في ميزانية الشركة قد ترهق االحتياطي العام للشركة وينتج عنه أن تصبح القيمة
اإلسمية بسبب الخسائر أقل من قيمتها الحقيقية ومن أجل تدارك هذا األمر يصبح لزاما تخفيض القيمة اإلسمية لألسهم.89

80

Albouy Michel. La politique de dividendes des entreprises. Dans le Revue d'économie financière, vol 12.1,
1990.P 240-250 à 240.
81د .مرتضى ناصر نصر هللا ،الشركات التجارية ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،ص034
82
Hugues Kenfack, La Responsabilité civile en droit des sociétés en France, Chapitre de livre, La
responsabilité civile : les développements en France et en Pologne, 2015, P93.
83
Perry Mason, Profits and Surplus Available for Dividends, The accounting review, vol. 7.1 1932, 61-66 at
61.
84
Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy, Droit des sociétés, lexis nexis, 34 edn, Paris, 227.
85د .بن قادة محمود أمين ،اآلليات القانونية لحماية حق المساهمين في األموال االحتياطية ،دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون
الجزائري ،مجلة حكم القانون ومكافحة الفساد ،عدد  13اإلصدار  ،2319 ،2ص 6-2في 0
 86د .أحمد الملحم ،قانون الشركات الكويتي المقارن ،مرجع سابق ص152
87د .محمد حسين إسماعيل ،الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات األموال السعودية :دراسة مقارنة ،مركز البحوث ،الرياض،2332 ،
ص.142
88
FabienneGuerra, Comptabilité managériale : le système d’information comptable, vol.1.3, De Boeck, 2003,
p. 40.
89
Supra note 31 à P537.
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وقد يحدث أحيانا في أن تصاب الشركة بالخسائر ،فتقوم بعمليتين متوازيتين إحداهما بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته .يصل
تخفيض رأس المال وتسجيله إلى نقطة الصفر .90ثم بصدور قرار آخر متضمن لزيادة رأس المال مجددا وفي هذه العملية عدة
جوانب منها أوال تقوم بتصفية الخسائر الواردة في الميزانية العمومية للشركة وذلك من خالل تخفيض رأس المال إلى نقطة
الصفر .وهي عملية خطيرة جدا تمثل ثورة في هيكلة رأس المال ،ومن ثم إعادة السيولة مجددا من خالل صدور قرار بزيادة
رأس المال .والسبب في هذه العملية هو مواجهة الشركة لخسائر تكون أشد وقعا من قيمة رأسمالها وقيمة أسهمها فال يكون هنالك
حل إال بإنقاذ الشركة عن طريق إعادة هيكلة رأسمالها مجددا.91
 -2تخفيض رأس المال بدون خسائر :92وتتم هذه العملية من خالل إعادة الشركة لشراء أسهمها بعد طرحها في السوق يعقبها
عملية إلغاء لهذه األسهم المطروحة .ويعود السبب في ذلك أن الشركة لديها رأس مال كبير جدا لم يعد له مبرر فيطلب المساهمون
استرجاع جزء منه وذلك بهدف تملك هذا الفائض مجددا .ومع ذلك فإنه من المنطقي أن يبقى للدائنين الحق في االعتراض على
هذه العملية بسبب أمنه ينقص من ضمانهم العام .ويعتبر الحق في االعتراض على تقليل رأس مال الشركة من الناحية العملية هو
الطريقة األكثر فعالية ضد االخالل بمالءة ومتانة الشركة المالية.93
ثالثا :مفموم المالءة المالية للشركة.
تعرف المالءة المالية للشركة بقدرتها الوفاء بديونها قبل موعد استحقاقها ويتحقق هذا األمر من خالل توفر شرطين أساسيين
أولهما وجود سيولة كافية ثانيهما أن يكون لدى الشركة أصول أكبر من حيث القيمة من التزاماتها .94وعليه فإنه يستلزم على
الجمعية العامة للشركة في سبيل مراعاة مفهوم المالءة المالية للشركة أن تضع في عين االعتبار عدم االخالل بهذا المفهوم قبل
اتخاذ أي قرار كخفض رأس المال أو زيادته أو توزيع أرباح أو استصدار أسهم خزينة من أجل طرحها طرحا أوليا في السوق
لغرض إعادة شرائها مجددا .وبيان ذلك كالتالي:
-1توافر السيولة :يستلزم على الجمعية العامة للمساهمين التأكد من توافر السيولة المطلوبة قبل اتخاذ أي قرار من شأنها اإلخالل
بالمالءة المالية للشركة .ومع ذلك ،فعلى الدائنين التيقن بأنفسهم بأن الشركة مليئة إلى الحد المطلوب من أجل اتخاذ أي قرار من
شأنه التعاقد مع الشركة وإال فإن هم سيضارون بمراكزهم القانونية .وهو ما سيرتب عليه من باب أولى حقا قانونيا للدائنين من
التأكد من توافر السيولة الالزمة حماية لضمانهم ومراكزهم القانونية.95
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وعلى أية حال فإن السيولة تعرف أنها إمكانية توافر النقد الكاش عن طريق إمكانية تحول األصول والموجودات الكافية لعملية
التحول المطلوب كل ذلك من أجل الوفاء بااللتزامات قبل تاريخ االستحقاق.
 -2كون أصول الشركة أكبر من ديونما :تلعب أصول الشركة دورا مهما في جذب المستثمرين من خارج الشركة من أجل صنع
فرص استثمارية ،96سواء أكانت هذه الفرص استثمار في األسهم أو عن طريق التمويل .وتطبيقا للشرط الثاني في المالءة بوجوب
كون أصول الشركة أكبر وأعلى من التزاماتها وذلك لما يوفره هذا األمر بالتالي من اطمئنان لدى المستثمر الخارجي خصوصا
من العمليات التي يجريها مع الشركة .وتعكف الشركات أحيانا في حال تم ارتفاع الديون عليها وعدم كفاية األصول إلى مفاوضة
المستثمر في تحويل الديون إلى أسهم تصدرها الشركة وهي ما تسمى بعملية الرافعة الجزئية.97
 -3تسييل أصول الشركة :يعرف تسييل أصول الشركة بالمبلغ الكاش الذي يمكن الحصول عليه جراء بيع أحد األصول .98وتسمى
القيمة التي تجلبها عملية التسييل مقسومة على قيمة الديون بقيمة التصفية .وعليه ،فإن هذا التسييل قد يكون عملية الزمة لتحقيق
المالءة المطلوبة.
 -4ربط مفموم مالءة الشركة بإصدار أهسم الخيينة :وبناء على ما تقدم ذكره ،فإن استصدار أسهم الخزينة من أجل طرحها
طرحا أوليا في السوق إلعادة شرائها يتضمن تخفيضا لرأس المال األمر الذي قد يمثل إخالال بالضمان العام للدائنين وبالتالي قد
يؤثر على مالءة الشركة من حيث عدم قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها .لذلك ،فإنه من المتصور إخالال هذه العملية بالمالءة المالية
للشركة.
الفرع الثاني  :تعارض التمويل اإلضافي لتمويل عملية إعادة شراء أهسم الخيينة مع بالمالءة المالية للشركة.
نظريا ،فإن الشركة ستعمل على تخفيض رأسمالها من أجل استصدار أسهم الخزينة وذلك لطرحها طرحا أوليا في السوق بقصد
إعادة شرائها مجددا .وعلى أية حال ،فكما ذكرنا مسبقا فإن الشركة لن تلجأ من خالل رأسمالها لشراء أسهم الخزينة بل ستحتاج
إلى تمويل إضافي .والسبب في عدم استعمال رأسمالها في شراء أسهم الخزينة يرجع لكون هذا األخير ضمان عام للدائنين فمن
غير المستحب إرهاق هذا الضمان مجددا .99وينطبق ذات األمر على استعمال االحتياطي العام للشركة حيث يمثل في ذاته ضمانا
إضافيا للدائنين ،وينطبق ذات األمر على احتياطي إعادة التقييم الذي يعتبره البعض وهميا وال يتوافق مع رأس المال.100
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إذا ،يمكننا التوصل إلى نتيجة أن الطريقة المتاحة لهذه العملية هي التعويل على االحتياطات المتاحة والقابلة لتأمين توزيع
األرباح .101إال أن الشركة قد تواجه مغبة تخفيض االحتياطي القانوني للشركة بما يقل عن القيمة الدفترية لألسهم وفي ذلك صنع
الحتياطي وهمي إخالال بضمانات الدائنين أيضا بما يؤثر على مالءة الشركة بالوفاء بديونها في مقابل الدائنين .وبيان ذلك كالتالي:
أوال :تمويل عملية اهستصدار أهسم الخيينة عن طريق االحتياطات المتاحة والقابلة لتأمين توزيع على األرباح.
يعتبر االحتياطي المتاح بمثابة المبالغ التي يوافق الشركاء على تركها كأصول تمثل زيادة في رأس المال ودعامة له من أجل
ضمان ممارسة الشركة ألنشطتها التجارية .وبالتالي هو يمثل مبدأ مهم في لزوم الموازنة بين حق المساهم على األرباح باعتباره
دائنا للشركة بنصيب مساهمته وبين حق الشركة في تقوية ودعم رأسمالها .102وهو يمثل مبدأ ثبات رأس المال لمصلحة الدائنين.
وال يمكن مع ذلك زيادة هذا االحتياطي إال إذا كان هناك ما يقابله من األصول في الشركة .وبيان ذلك كالتالي:
 -1مدى إمكانية تمويل إصدار أهسم الخيينة عبر االحتياطي المتاح :يفهم االحتياطي على أنه مبلغ تم تخصيصه عن طريق
تجنيب جزء من األرباح وعدم توزيعها وذلك لتقوية رأس المال .103ويجب فهم مسألة مرتبطة بهذا السياق أن اقتطاع جزء من
هذا االحتياطي وتوزيعه كأرباح يعتبر بمثابة توزيع أرباح وهمية وذلك لكونه يأخذ حكم رأس المال بوصفه ضمانا عاما للدائنين.
 -2وعليه يظل التساؤل قائما حول مدى إمكانية تمويل عملية اهستصدار أهسم الخيينة من خالل االحتياطي المتاح :في نظرنا،
أنه ال يجوز القيام بهذا التمويل ألنه يعد اعتداء على الضمان العام للدائنين ،ويجب أن يجري عليه ما يجري من أحكام خاصة
تخص تخفيض رأس المال من حق الدائنين من االعتراض على استعمال هذا االحتياطي من أجل عملية استصدار أسهم الخزينة.
 -3تجويي اهستقطاع جيء من االحتياطي للتمويل :إال أن فريقا من الفقهاء ،يجوز عملية استقطاع جزء من االحتياطي في عملية
تأمين توزيع أرباح شريطة اال يقل هذا التخفيض عن القيمة الدفترية لألسهم لئال نقع في صنع احتياطي وهمي وإال فإن ذلك مما
يعاقب عليه في التشريعات جنائيا .104وأن يقابله ما يدعم التخفيض ما يدعمه من موجودات الشركة وأصولها.
ثانيا :تمويل عملية اهستصدار أهسم الخيينة عن طريق االحتياطي االختياري.
يعرف االحتياطي االختياري بأنه جزء مجمد من األرباح يحق للشركاء المطالبة بتوزيعه كأرباح ويهدف من تكوينه تحقيق
مصلحة مشروعة حال عدم كفاية االحتياطي األصلي.105

Supra note 4, à 205.
102د .علي حسن يونس ،الشركات التجارية ،،لشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم ،مطبعة أبناء
وهبة حسان ،القاهرة ،1993 ،ص526
103د .مصطفى كمال طه ،الشركات التجارية ،دار المطبوعات الجامعية ،القاهرة ،2312 ،ص061
104د .أحمد بركات مصطفى ،الحقوق غير المنظورة للمساهمين على االحتياطي في الشركات المساهمة العامة ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،1999ص.26
105د .سميحة القليوبي ،االحتياطي االختياري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1944 ،ص525
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هذا ،ويترك الحق للجمعية العامة غير العادية الحق في تكوين هذا االحتياطي االختياري شريطة خضوعه لعدد من المبادئ أهمها
عدم التعسف وأن يكون استعماله في مصلحة الشركة .106وبيان ذلك كالتالي:
 -1اختصاص الجمعية العامة غير العادية :تعتبر الجمعية العامة غير العادية مؤلفة من قبل المساهمين حملة أسهم التأسيس.107
وتتحدد اختصاصات الجمعية العامة غير العادية في تسيير أمور الشركة غير المرتبطة باإلدارة اليومية .108إذ تعهد أعمال اإلدارة
اليومية لمجلس اإلدارة تطبيقا لمبدأ فصل الملكية عن اإلدارة .يعهد للجمعية العامة غير العادية نوعان من االختصاصات أحدهما
االختصاصات المتعلقة بنظام الشركة كتعديل نظام الشركة وتعديل هدف الشركة وتغيير شكل الشركة وعقد التأسيس .109أما
االختصاص اآلخر فهو االختصاص بالشؤون المالية الحاسمة كقرار زيادة رأس المال أو إنقاص رأس المال وقرارات االندماج،
وهو ما يعكس بالتالي مبدأ سيادة الجمعية العمومية غير العادية على الشركة .110وبالتالي وبالبناء على ما تقدم ،فإن الجمعية العامة
غير العادية هي التي تختص في تقرير استعمال االحتياطي االختياري في تمويل عملية شراء أسهم الخزينة .لكن قد ال يخلو هذا
األمر من مثالب عديدة سنبينها في مواضع قادمة.
 -2مفموم التعسف :يعرف الفقه القانوني التعسف على أنه إساءة استعمال الحقوق بشكل مبالغ فيه ليتعدى الحق حدوده المرسومة
في القانون .هذا ،رغم أن التشريعات في عمومها لم تهتم بتعريف التعسف تضع مقارنة بفكرة الخطأ واالعتداء على الحق.111
وعليه ،فإن اإلشارة في هذا السياق ،أن الجمعية الع امة للمساهمين غير العادية يتم التحكم بها من قبل األغلبية وبالتالي وجود
احتمالية تسيير مصالح الشركة حسب رغباتهم وطلباتهم .فإن الحديث حينها يتم إسقاطه على مفهوم تعسف األغلبية في الجمعية
العامة غير العادية .إذ أن الهدف من انعقاد الجمعية العامة غير العادية أن تحقق قراراتها مصالح للشركة .ومثال هذا التعسف أن
تنحرف األغلبية في قرارات الشركة وتصدر قرارا باستعمال االحتياطي االختياري لتمويل عملية شراء أسهم الخزينة لتقوية
مركزهم ونفوذهم في الشركة كل ذلك على حساب مصلحة الدائنين والشركاء في الشركة عموما.
 -3مفموم مصلحة الشركة :مفهوم مصلحة الشركة أو كما يطلق عليها المصلحة الجماعية هو أمر أخذ بحثا الئق فيه في حوكمة
الشركات.
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وعموما تعرف مصلحة الشركة بأنها المصلحة الجماعية ألعضاء الشركة وفي إطار غرضها وما أنشئت ألجله في ظل تحقيق
األرباح الممكنة .112وقد عرفها بعض الفقه العربي بفكرة اتحاد المصالح المتعاقدة حيث تعتبر هذه المصلحة الجماعية هي المحددة
لنطاق وهدف الشركة تتالشى بوجودها اإلرادات الفردية لتحل هذه اإلرادة الجماعية في محلها

113

وقد نوقش هذه المسألة على اعتبار أن تعظيم رأس المال الشركة وتعظيم األرباح لها أثر على جميع أعضاء الشركة ومن ارتبك
معهم بتعاقدات عقدية كالدائنين والموردين والموظفين والعمالء عموما .وبالتالي ،فيجب حين استعمال االحتياطي االختياري أن
يراعى مسألة مصلحة الشركة الجماعية في هذا الشأن فال يكون هناك استمال لهذا االحتياطي االختياري بهدف إضعاف الضمان
العام للدائنين من جهة أو توزيع أرباح صورية لما يمثل ذلك من اعتداء على ضمانات رأس المال عموما.
ثالثا :تعارض التمويل اإلضافي لعملية اهستصدار أهسم الخيينة بالمالءة المالية للشركة.
كما أسلفنا ذكره ،فإن التمويل اإلضافي قد يخل بمفهوم المالءة المالية للشركة ،ذلك أن تأمين االحتياطي األصلي واالختياري من
شأنه تقوية رأس المال وبالتالي فإن أي تخفيض بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قد يخل بحقوق الدائنين والمساهمين في
حقهم في استرجاع هذا االحتياطي بعد انتهاء الشركة .وبيان ذلك كالتالي:
 -1إخالال بحقوق الدائنين :إن تخفيض االحتياطي األصلي واالختياري بوصفهما دعامة لتقوية رأس المال من شأنه االستنقاص
من حقوق الدائنين على الشركة من جهة ،وأيضا من شأنه التأثير على مالءة بما يخولها من قدرة على سداد ديونها .وقد ال يراعى
في هذا السبيل ،من قبل الجمعية العامة غير العادية المحكومة بقانون األغلبية ،هذه المسائل فلذلك كان لزاما على التحرز من
استعمال االحتياطي األصلي واالختياري في هذا السبيل بعيدا عن استصدار أسهم الخزينة من إعادة شرائها مجددا.
 -2حق المساهمين في اهسترجاع االحتياطي بعد انتماء الشركة :كما تم إيراده سلفا فإن االحتياطي يعتبر جزءا مجمدا من األرباح
يحتجز من أجل تقوية رأس المال ،تستبقيه الشركة لمواجهة ديونها .إال أن المبدأ العام هو عدم حرمان المساهم من تقاضي أرباحه
يتنازع مع هذا األمر .الفرضية التي نريد نقاشها في هذا الشأن وهو أنه قد يتم استنزاف االحتياطي من أجل تمويل عملية إعادة
استصدار أسهم الخزينة ألجل إعادة شرائها مجددا من جهة ،وكما تم ذكره فإن هذه العملية يشوبها تقوية لمراكز األغلبية في
الشركة من خالل إعادة شراء أسهمهم من قبل الشركة .ومن أجل توفير يقين كامل هل يجوز استقطاع هذا االحتياطي األصلي
كان أم االلزامي من أجل عملية التمويل؟ ال ننسى أن المساهم يعتبر دائن ضد الشركة باألرباح من جهة ،ومن جهة أخرى في
استرجاع رأس ماله حال انتهاء الشركة .اعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن يتم تغليب مصلحة الشركة ككل ضد مصلحة األغلبية
في عملية تمويل استصدار أسهم الخزينة .فإن لم يبق ما يسترده المساهم من رأس المال بعد انقضاء مدة الشركة فإننا نكون أمام
حالة استنزاف ألموال الشركة وهذا ما يخل فالمالءة المالية للشركة في مواجهة دانيها.

112

Lyman Johnson, Pluralism in corporate form: corporate law and benefit form, Regent university law
review, vol 25.3, 2012-2013, P269-298 at 272
113د .أبو زيد رضوان ،الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1974 ،ص21
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المبحث الثالث :موقف المشرع الفرنسي.
بعد أن واجهنا وتعرضنا لإلشكاليات القانونية واالقتصادية في حال استصدار الشرة ألسهم الخزينة من أجل إعادة طرحها طرحا
أوليا في السوق إلعادة شرائها مجددا مع تثبيت قيمتها السوقية بما ال يقل عن القيمة اإلسمية .فإننا نبتدأ مبحثا جديدا لدراسة
األوضاع التطبيقية لدى المشرع الفرنسي .حري بالذكر أن للمشرع الفرنسي موقفين من هذه القضية ،تارة فإنه يميل مع الحظر
ولكن بشروط ومرة يميل إلى اإلباحة تارة أخرى .وعليه فسوف يتم تقسيم هذا المبحث كالتالي:
المطلب األول :اإلطار التشريعي للمشرع الفرنسي.
المطلب الثاني :أهسباب التشريع الفرنسي القدي .
المطلب الثالث :أهسباب التشريع الفرنسي الحديث.

المطلب األول :اإلطار التشريعي للمشرع الفرنسي.
لقد مال المشرع الفرنسي إلى المنع سابقا في القانون رقم  507-66في مادة  217فقرة  1الصادر في سنة  .1141966حيث
نصت المادة بشكل صريح على أنه "يحظر على الشركة شراء أسهم الخزينة" .إال أن موقف المشرع الفرنسي قد تغير الحقا في
القانون رقم  546-94لسنة  1994في مادة  .11543لتكون كالتالي" يجوز للشركة شراء أسهم الخزينة وفقا لإلجراءات " .وعليه
سوف تقسم هذا المطلب على فرعين:
الفرع األول :اإلطار التشريعي القدي للمشرع الفرنسي.
الفرع الثاني :اإلطار التشريعي الحديث للمشرع الفرنسي.

الفرع األول :اإلطار التشريعي القدي للمشرع الفرنسي.
لقد وضع المشرع الفرنسي أساسات مالية لنظرته االقتصادية سابقا بمنع الشركة من شراء أسهم الخزينة حيث نص صراحة في
عجز المادة  507-في مادة  217فقرة  1الصادر في سنة  .1161966حيث نصت المادة بشكل صريح على أنه "يحظر على
الشركة شراء أسهم الخزينة" .ويرد على الحظر استثناءان مهمان جدا كالتالي:

La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’article 217, alinéa 1
La loi française n°98-546 du 2 juillet 1998. L’article 41, elle donne la provision comme suit,
L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues
aux articles 217-1A à 217-10. Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont
interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé
intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières.
116
La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’article 217, alinéa 1
114
115
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إعادة شراء أهسم الخيينة :بهدف تنظيم األسعار بالنسبة للشركات المدرجة.إعادة شراء أهسم الخيينة :بهدف تخصيص حصص للموظفين في إطار المشاركة.هذا ويتماشى هذا التنسيق مع النسق األوروبي الخاصة باالتفاقية الثانية لقانون الشركات لسنة .1171992
وفي العموم فإن هذان االستثناءان يخضعان لعدة مبادئ واردة في القانون الفرنسي ،وبيان ذلك كالتالي:
 -1وجوب تقدي عرض الشراء لجميع المساهمين في الشركة :118ذلك تحقيقا لمبدئ المساواة فيما بين المساهمين ،فالفرصة في
إعادة الشركة لشراء أسهم الخزينة يجب أال تكون على حساب أقلية المساهمين من أجل تقوية مركز ونفوذ كبار المساهمين داخل
الشركة .وإال فإن العملية تكون محاطة ومظلله بشبة البطالن ،وفي حالة كانت الشركة مدرجة فإنه يستوجب العمومية واالفصاح
عن العرض.
 -2واجب احترام حق الدائنين في االعتراض :119وهذا األمر مفترض ،إذ أن استصدار أسهم الخزينة سوف يمس الضمان العام
للدائني ن وسيضر بالمالءة المالية للشركة حتما ذلك من خالل احتمالية عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه هؤالء الدائنين.
الفرع الثاني :اإلطار التشريعي الحديث للمشرع الفرنسي.
لقد تغير موقف المشرع الفرنسي في تشريعه الجديد الصادر سنة  120 1994والذي تم استبدال مبدأ الحظر الوارد على شراء أسهم
الخزينة إلى إباحته .فلقد نصت المادة  43من هذا القانون على ما مفاده بأنه "يجوز شراء الشركة ألسهمها وفقا لإلجراءات".
ونصت المادة  12143.1على ما مفاده:
" يجوز للشركات التي تُشرك موظفيها في نتائجها بتخصيص حصصها وتلك التي تمنح خيارات لشراء أسهمها وفقًا للشروط
المنصوص عليها في المواد  1-234وما يليها ،ومن هذا القانون ،لهذا الغرض ،يجوز لها استرداد أسهمها .يجب منح األسهم أو
يجب منح الخيارات في غضون عام واحد من االستحواذ".
وتنص المادة  43.0على ما مفاده:122
" يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأس المال غير بدافع الخسائر أن تفوض مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة ،حسب
مقتضى الحال ،بشراء عدد محدد من األسهم إللغائها".

117

La directive n° 77/91/CE du 13 déc. 1976 modifiée par la directive n° 92/101/CE du 23 novembre 1992.
La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’article 141.
119
La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’aticle 216 et l’article 180.
120
La loi francais n° 98-546 du 2 juillet 1998.
121
La loi francais n° 98-546 du 2 juillet 1998, L’article 40.1
122
La loi francais n° 98-546 du 2 juillet 1998, L’article 40.3
118
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وتنص المادة  43.4من ذات القانون على ما مفاده :123
" يحدد االجتماع العام أغراض وطرق العملية ،وكذلك سقفها .ال يمكن منح هذا التفويض لمدة تزيد عن ثمانية عشر شه ًرا .يبلغ
مجلس اإلدارة بالقرار الصادر عن الجمعية العمومية.
يمكن الحصول على هذه األسهم أو التخلص منها أو نقلها بأي وسيلة .يمكن إلغاء هذه األسهم في حدود  ٪13من رأس مال الشركة
لمدة أربعة وعشرين شه ًرا .تقوم الشركة بإبالغ مجلس األسواق المالية كل شهر بعمليات الشراء والبيع والتحويالت واإللغاء التي
يتم تنفيذها .يوجه مجلس األسواق المالية انتباه الجمهور إلى هذه المعلومات" .ونشير هنا إلى عدة أمور كالتالي:
 -1األصل هو اإلباحة :جعل المشرع الفرنسي في تقنينه الحديث األصل في استصدار أسهم الخزينة هو اإلباحة بعدما كان المنع
هو القاعدة العامة مع إيراد استثنائيين عليه .فلكل قاعدة أصوليا استثناءات.
 -2جواز تخفيض رأس المال غير مدفوع بدافع الخسارة :أجاز المشرع الفرنسي أيضا استصدار أسهم الخزينة في حال كان
تخفيض رأس المال ليس بسبب الخسارة.
 -3التخفيض المسموح :وضع المشرع الفرنسي في تقنينه الحديث أساسات للتخفيض بحيث ال يجاوز التخفيض  %13من رأس
المال المصرح به الستصدار أسهم الخزينة.

المطلب الثاني :أهسباب التشريع الفرنسي القدي .
لقد وضع المشرع الفرنسي أساسات مالية لنظرته االقتصادية سابقا بمنع الشركة من شراء أسهم الخزينة حيث نص صراحة في
عجز المادة  507-في مادة  217فقرة  1الصادر في سنة  .1241966حيث نصت المادة بشكل صريح على أنه "يحظر على
الشركة شراء أسهم الخزينة" .ويرد على الحظر استثناءان مهمان جدا كالتالي:
 إعادة شراء أهسم الخيينة :بهدف تنظيم األسعار بالنسبة للشركات المدرجة. إعادة شراء أهسم الخيينة :بهدف تخصيص حصص للموظفين في إطار المشاركة .وعليه فإن أسباب المنع قد نحيل إليها كماورد في مواضع متقدمة من البحث وسوف نقتصر هنا في مناقشة االستثناءات كالتالي:
الفرع األول :إعادة شراء أهسم الخيينة بمدف تنظي األهسعر بالنسبة للشركات المدرجة.
الفرع الثاني :إعادة شراء أهسم الخيينة بمدف تخصيص حصص للموظفين في إطار المشاركة.

La loi francais n° 98-546 du 2 juillet 1998, L’article 40.4
La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’article 217, alinéa 1

103

www.ajrsp.com

123
124

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

الفرع األول :إعادة شراء أهسم الخيينة بمدف تنظي األهسعر بالنسبة للشركات المدرجة.
كما أسلفنا في مواضع متقدمة ،فإن التشريع الفرنسي في قانون رقم  507-66لسنة  1966قد جعل القاعدة العامة هي إيراد الحظر
على شراء أسهم الخزينة .لكن يرد على هذا الحظر استثناء مهم جدا وهو إعادة شراء أسهم الخزينة بهدف تنظيم األسعار بالنسبة
لشركات المدرجة .حيث يجب أن تقدم الشركة طلبا لهيئة سوق المال الفرنسية من أجل اصدار أسهم الخزينة متضمنا العدد
المسموح والنطاق السعري وفقا لما ينص عليه القرار رقم  164لسنة .1251944
ويهدف هذا الطلب إلى تأكيد مبدأ أن تدخل الشركة يكون خوفا من انهيار أسهمها باستصدار أسهم الخزينة دعما له وخوفا من
انهياره .فلذلك كان يتعين على الشركة التي تريد استصدار أسهم الخزينة أن تقوم بتقديم طلب لهيئة سوق المال الفرنسية متضمنا
عدد األسهم التي تريد طرحها والنطاق السعري لها وفقا لما ينص عليه القرار رقم  164لسنة  .1261444وتنبغي اإلشارة أن هيئة
سوق المال الفرنسية بهذا الصدد ال تعادي هذه العمليات والتي من شأنها تعزيز األرباح بالمعنى الدقيق وإنما تهدف لتنظيم أفضل
من خلف هذا المنع.127
وقد نص ذات القانون أيضا على مبادئ مهمة في هذا الشأن تساعد الشركة المصدرة ألسهم الخزينة من عملية تنظيم األسعار
من خالل أمرين مهمين وهما تجريم التداول الوهمي من خالل نشر أخبار مزيفة من أجل تضليل الجمهور بحسب ما تنص عليه
المادة  217.2من قانون .128 1966
وللمشرع الفرنسي في هذا القانون سبب معقول في ذلك متمثل كالتالي:
 ضبط لمسألة المضاربات قصيرة األجل.تعرف المضاربة أنها عملية شراء األسهم من أجل إعادة بيعها على المدى القصير من أجل االستفادة من فروقات األسعار وذلك
من خالل المعلومات المتوافرة في السوق .129ويمكن أن يكون للمضاربة آثار متناقضة ،وبيان ذلك كالتالي:

125

La COB (Bulletin n° 168 de 1984).
)La COB (Bulletin n° 168 de 1984
127
Jacques Hamon, Le rachat d’actions : une politique de valorisation des actions ? Cahier de recherche n°
9801, 1997, P1-30 à 24.
128
Riffault Jacqueline, La réglementation des marchés financiers dans le cas particulier de l'abus de marché.
In: Revue internationale de droit compare, Etude de droit contemporain, Vol. 50.2 1998, P 629-681 à 647.
129
Anne-Dominique Merville, La spéculation en droit privé, thèse en vue de l’obtention du doctorat à
l’université de Panthéon-Sorbonne, 2001. P 5.
126
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 -1تسعير األصول :عندما تتعلق المعلومات بالعائدات المستقبلية لألوراق المالية ،فمن المرجح أن يؤدي استخدام معلومات غير
دقيقة إلى فصل السعر عن القيمة الجوهرية لألوراق المالية حينما يتم االعتماد مثال على السعر السابق لألوراق المالية كمعلومة
جوهرية في المضاربة.130
 -2نظرية فقاعة المضاربة :وتعرف بأنها ارتفاع مصطنع لألسعار بسبب االعتماد على قيم غير حقيقية لألصول يتبعه في مرحلة
ما انهيار مفاجئ فيها بسبب احتراف المتالعبين بالسوق بالمعلومات المنتشرة .131وهو ما سيؤدي بنهاية المطاف إلى انهيار قيمة
األسهم تبعا لنظرية الفقاعة المضاربة إذا تم الربط بين معلومات آخر سعر للسهم في التداول وبالتالي انهيار الشركة.
-3التدخل ألجل تنظي األهسعار :كما أسلفنا الذكر أن المشرع الفرنسي أجاز استصدار أسهم الخزينة من أجل تنظيم عملية التداول
والمحافظة على األسعار .فللشركة التدخل في هذا االصدار إذا ما ارتأت أنه سوف يساهم في نهاية المطاف من مكافحة هذه
المضاربات والتي ستؤدي بالنهاية إلى اإلضرار بمصالح الشركة إذ يجب االعتراف أن هذه الوسيلة أصبحت جزءا فعاال من لعبة
حماية أموال المساهمين وأصولهم من االنهيار .إذ أن الشركة ستطرح أسهم الخزينة للتداول لدى سعر ال يقل عن القيمة اإلسمية
في نهاية المطاف.
الفرع الثاني :إعادة شراء أهسم الخيينة بمدف تخصيص حصص للموظفين في إطار المشاركة.
لقد أجاز المشرع الفرنسي القديم في تشريعه رقم  507في مادة  217فقرة  1الصادر في سنة  1321966على سبيل االستثناء أن
تقوم الشركة باستصدار أسهم خزينة من أجل طرحها في السوق إلعادة شرائها مجددا .وذلك بهدف تخصيص حصص لموظفيها
في إطار المشاركة .ويقصد من ذلك ،أن تخصص الشركة جزءا من األسهم ليتم االكتتاب من خالل طرح خاص بها من قبل
موظفيها وذلك من أجل تعزيز وجودهم ومشاركتهم في الشركة العاملين بها .133فالشركة تقوم بتخفيض رأسمالها في هذا الفرض
تطرحه طرحا عاما في السوق لتعود مجددا باستحواذه بهدف طرحه مجددا لالكتتاب طرحا خاصا على موظفيها فقط من أجل
تعزيز مشاركتهم في الشركة .ويفهم من هذا التوجه انفتاح المشرع الفرنسي على مفهوم المصلحة الجماعية للشركة .وعدائية
المشرع الفرنسي من جهة أخرى لعمليات االستحواذ العدائية.
وبيان ذلك كالتالي:

130

Damien Besancenot, La spéculation sur les marchés financiers : une étude sur la nature stabilisante ou
déstabilisante de la spéculation, thèse en vue de l’obtention du doctorat à l’université de Panthéon-Assas Paris,
P4.
131
Marie-Christine Adam et Ariane Szafarz, Crises boursières, bulles spéculatives et raitionalité
Economique, Études internationales, vol 20.4, P 781–790 à 782.
132
La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’article 217, alinéa 1
 133د .فيصل الشواورة ،مبادئ إدارة األعمال :مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية ،دار المناهج للتوزيع والنشر ،الطبعة األولى ،عمان،2310 ،
ص270
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أوال :المصلحة الجماعية للشركة.
ال تعني المصلحة الجماعية للشركة بالضرورة عدم تعظيم األرباح لكنها تلقي عبئا على مجلس اإلدارة بضرورة الموازنة بين
هذه الفكرة ومراعاة أصحاب المصالح المرتبطين مع الشركة بالتزامات عقدية لعل أهم هؤالء هم الموظفون .134وعليه فلقد أحاط
المشرع الفرنسي القديم حماية مهمة للموظفين الشركة ويتمثل ذلك من خالل أمرين مهمين:
 -1اهستثناء الموظفين من الحظر في اهستصدار أهسم الخيينة .وكما أسلفنا مسبقا ،فإن تأثير المصلحة الجماعية على المشرع
الفرنسي القديم يبدو واضحا وجليا وذلك من خالل كفالة مشاركة الموظفين في الشركة وذلك من خالل استثنائهم من الحظر الوارد
على استصدار أسهم الخزينة .جدير بالذكر أن إضفاء صفة المساهم على الموظف يجعل منه عضوا فعاال بالشركة مرة بوصفه
صاحب مصلحة عقدية ومرة بوصفه مالكا في رأس المال.
 -2تمثيل الموظفين في مجلس اإلدارة .إن اعتبار الموظفين كمساهمين له دور مهم في الحفاظ على رأس المال والحد من التأثير
على متغيرات السوق وذلك من خالل كفالة مشاركتهم في صنع القرار داخل الجمعيات العمومية .135وبالتالي للموظفين مشاركة
فعالة أكثر من وصفهم أصحاب مصلحة وذلك من خالل إعطائهم صفة المساهم وهو ما يترتب عليه بالتالي حقهم في التصويت
وحضور الجمعية العامة وحقهم في التمثيل داخل مجالس اإلدارات.
ثانيا :تسامح المشرع الفرنسي القدي مع عروض االهستحواذ العدائي.
تعرف عن أسهم الخزينة من خالل دورها في عرقلة عمليات االستحواذ العدائي .وذلك من خالل إصدارها من أجل رفع قيمة
وتكلفة االستحواذ على العارض العدائي .وانطالقا من مبدأ حظر إصدار أسهم الخزينة كأصل عام وإباحتها في حالتين فقط،
وبمفهوم المخالفة ،أنه ال يجوز على الشركة إصدار أسهم الخزينة من أجل عرقلة استحواذ العارض العدائي .خاصة أن عمليات
االستحواذ ظهرت ألول مرة في المملكة المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي .136وبيان ذلك كالتالي:
 -1تسامح المشرع الفرنسي القدي مع االهستحواذ العدائي :ففيما يبدو أنه كانت الحاجة ماسة آنذاك في الجمهورية الفرنسية من
أجل أن يقف المشرع الفرنسي ضد استصدار أسهم الخزينة حتى لو على سبيل الدفاع عن الشركة في مواجهة المستحوذ العدائي.
فهذه أحد األسباب التي دعته في قانونه القديم رقم  507-66لسنة  137 1966إلى جعل القاعدة العامة هي المنع في شأن إصدار
أسهم الخزينة مع تقرير استثنائيين ليس من ضمنهما حالة الدفاع عن الشركة ضد المستحوذ العدائي.

134

Andrew Campbell, Stakeholders: the case in favour, Long Range Planning, vol 30.3, 1997, P446-449 at
446.
135
Xavier Hollandts et Nicolas Aubert, a représentation obligatoire des actionnaires salariés au conseil
d'administration : un état des lieux, Dans Gestion 2000, vol 28.6, 2011, P 15-26 à 15.
136
John Armour and David Skeel, Who writes the rules for hostile takeovers, and why? The peculiar
divergence of U.S. and U.K. takeover regulation, The Georgetown law journal, vol 95.1, 2007, P1727-1794 at
1730.
137
La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. L’article 217.
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 -2اهستحواذ صديق :في حالة االستحواذ العدائي ،تبيع الشركة المستهدفة أسهم الخزينة الخاصة بها إلى طرف ثالث صديق،
وبذلك تعيد إحياء حقوق التصويت المرتبطة باألسهم بهذه الطريقة تكون الشركة المستهدفة قادرة توجيه تصويت المساهمين
لصالحها.
 -3انخفاض عدد األهسم المتداولة :يؤدي إصدار أسهم الخزينة إلى تخفيض في رأس المال وبالتالي انخفاض عدد األسهم
المتداولة في السوق وزيادة الحقة في القيمة األسهم ،مما قد يؤدي إلى الضغط على الشركة مقدمة العرض العدائي بسبب رفع
القيمة السوقية لألسهم مما يؤدي إلى االحتياج لتمويل إضافي

المطلب الثالث :أهسباب المشرع الفرنسي الحديث.
لقد تغير موقف المشرع الفرنسي في تشريعه الحديث الصادر سنة  1994والذي استبدل مبدأ الحظر إلى اإلباحة .فلقد نصت المادة
 43من هذا القانون على ما مفاده "يجوز شراء الشركة ألسهمها وفقا لإلجراءات" .ويبدو من ذلك االنفتاح التشريع الفرنسي
الحديث على النسق األوروبي المجاور له من جهة ،ومن جهة أخرى تأثره بنظريات تعظيم رأس المال في حوكمة الشركات من
جهة أخرى ،لكن يقتضي التنويه أن هذا االنفتاح ليس كامال بل مع اإلبقاء على بعض التحفظات كاستبقائه حق الموظفين في
المشاركة .وبالتالي فسوف يتم تقسيم هذا المطلب كالتالي:
 -1الفرع األول :انفتاح المشرع الفرنسي الحديث على المشرع المقارن.
 -2الفرع الثاني :تأثر المشرع الفرنسي بنظريات تعظي رأس المال.

 -1الفرع األول :انفتاح المشرع الفرنسي الحديث على المشرع المقارن.
بكل تأكيد أن المشرع الفرنسي ال يعيش في معزل عن غيره من التشريعات المقارنة واللصيقة به كالتشريع األوروبي والتشريع
األمريكي الفيدرالي على سبيل المثال .ولذلك ،فإن أوجه التأثير قد يمتد لداخل الجمهورية الفرنسية ويطال ذلك الفلسفة التشريعية
التي يستند عليها القانون .وذلك بسبب سعي القانون األوروبي إلى خلق بيئة مناسبة قانونيا واقتصاديا لتلك الشركات التي تنتمي
للدول األعضاء .138والمشرع الفرنسي في قانون الجديد لسنة  1994قد انفتح أكثر على التشريع األوروبي األمريكي الفيدرالي
وبيان ذلك كالتالي:
أوال :بيان وجه تأثير القانون األوروبي على القانون الفرنسي.
بال شك أن محاوالت القانون األوروبي لتوحيد القواعد القانونية في العمليات العابرة للحدود داخل االتحاد األوروبي لها دورها
المهم في التأثير على قوانين الشركات المحلية خاصة تلك المتعلقة برأس المال وحماية الدائنين .139فلذلك يبدو أن المشرع
138

Michel Menjucq, Droit international et européen des sociétés, Lextneso, Paris, 6e Edn, 2021, P16
Ingo Sangaer, Recent developments in European company and business law, Deakin law review, vol 10.1,
2005, P297-318 at 298.
139
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الفرنسي في سبيل تغيير المبدأ القاضي بحظر استصدار أسهم الخزينة ،قد لقي تأثيرا من قبل المشرع األوروبي في هذا الصدد.
ليعبر بالتالي عن هذا التأثير في تغيير موقفه من االنتقال من الحظر إلى اإلباحة .وبيان ذلك كالتالي:
 -1االتفاقية األوروبية الثانية لقانون الشركات  :1401992نصت المادة رقم  1في فقرتها الثالثة من االتفاقية األوروبية الثانية
الخاصة بقانون الشركات ،141في مادتها األولى الفقرة الثالثة على مفاده:
"لضمان الحفاظ على رأس المال المكتتب ،يحظر على الشركة توزيع أرباح في ظل عدم تحقيق صافي الربح ويحظر على
الشركة أيضا شراء أهم الخزينة"
وفي هذه الحالة تعتبر الجمهورية الفرنسية عضوا منضما في هذه االتفاقية وجزا مكونا لها .وبالتالي حتما سينتقل تأثيرها على
القانون المحلي الفرنسي .خاصة في شأن أثر أحكام المحاكم األوروبية باعتبارها سوابق بالنسبة للقضاء الفرنسي.142
 -2السعي إلى خلق مواءمة تشريعية موضوعية :يسعى اإلتحاد األوروبي من خالل عقد االتفاقيات الخاصة بقوانين الشركات
في منهج واضح إلى إزالة العقبات وصوال إلى نسق تشريعي متسق من الناحية الموضوعية.143
ثانيا :بيان وجه تأثير الفيدرالي األمريكي على القانون الفرنسي.
كما أسلفنا القول مسبقا ،فإن المشرع الفرنسي ال يعيش في عزلة تشريعية بمنأى عن غيره من التشريعات .لعل تأثير القانون
األوروبي قد اتضح في الموضع المتقدم آنفا ،إال أن هناك تأثيرات أخرى ربما من قبل المشرع األمريكي على المشرع الفرنسي
في هذا الصدد في قانون الشركات .ال سيما أن في الشأن الخاص في إصدار أسهم الخزينة وما يخص بعض الجوانب القانونية
المتعلقة بها فيما الحفاظ على رأس المال .وبيان ذلك كالتالي:
 -1قانون األوراق المالية األمريكي الفيدرالي :144أبرز المشرع األمريكي الفيدرالي أسهم الخزينة باعتبارها أوراق مالية قابلة
للتداول في السوق المالية .وحتى إنها لم تكن منظمة بشكل قانوني ،فإن استعمالها كان شائعا في السوق األمريكية من قبل
شركات المضاربات.145
 -2هدف الشركة :تقضي قاعدة المصلحة الجماعية في إدارة الشركة إلى مراعاة مصلحة جميع المرتبطين في الشركة بارتباطات
عقدية .وتتضح هذه اإلرادة لدى المشرع األمريكي في تجنيبه لقاعدة تعظيم رأس المال كسبب من أسباب االستحواذ من جهة عدم
140

La directive n° 77/91/CE du 13 déc. 1976 modifiée par la directive n° 92/101/CE du 23 novembre 1992.
Ibid
142
للتفصيل أكثر ،انظر
Philippe Manin, Les effets des juridictions européennes sur les juridictions françaises, Dans Pouvoirs, vol
96.1, 2001, P 51 à 64.
143
John Armour and Wolf-Georg Ringe, European Company Law 1999-2010: Renaissance and Crisis, Law
working paper N°.175/2011, January 2011, P3.
144
Federal securities act 1933.
145
Norlin Rueschhoff, The evolution of accounting for corporate treasury stock in the United States, The
Accounting Historians Journal, Vol 5.1, 1978, P 1-7 at 1.
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تنظيمه للعرض االلزامي من جهة ،ومن جهة أخرى إباحته الستعمال اإلجراءات الدفاعية ضد العرض الهجومي تقديرا منه لهذه
المصلحة .لقد انعكس هذا األمر وفقا للفلسفة التشريعية للمشرع األمريكي حيث اقتفى ذلك المشرع الفرنسي من خالل تخصيصه
بشكل واضح إصدار أسهم الخزينة من أجل توسيع نطاق مشاركة الموظفين داخل الشركة.
 -2الفرع الثاني :تأثر المشرع الفرنسي بنظريات تعظي رأس المال.
قد يكون المشرع الفرنسي قد تأثر بشكل أو بآخر بنظام حوكمة الشركات األمريكي .ذلك يبدو جليا من خالل تخصيصه بشكل
واضح نصيبا محددا لمصلحة الموظفين من الشركة في إصدار أسهم الخزينة .وأحد أسباب تأثر المشرع الفرنسي بالنظرية
الجماعية في إدارة الشركة هو تأثره بالنظم والموروثات االشتراكية كموروث ثقافي لدى المشرع الفرنسي .146إال أن االنفتاح
العالمي خاصة بما يتعلق بمفاهيم العولمة المالية قد أثر على هذا الموروث االشتراكي .لذلك فإن المشرع قد استجاب لهذه التأثيرات
مع االستبقاء على بعض هذه األساسات .ويشير هذا المصطلح إلى مضى التكامل المالي الدولي بشكل عام لالقتصاد العالمي .هذه
العملية ناتجة عن التحرير التدريجي لألنظمة المالية .147ولما كان من بين شبهات إصدار أسهم الخزينة تقوية نفوذ أغلبية المساهمين
وتوسعة حصصهم ،فإن هذا االرتباط ال يدع مجاال للشك أن إصدار هذه األسهم مرتبط بشكل أو بآخر بنظرية تعظيم رأس المال.
وعليه فإننا سوف ننقاس هذه األسباب كالتالي:
أوال :مشروع السوق األوروبية المشتركة.
تعود جذور فكرة إنشاء السوق األوروبية المشتركة إلى عام  1957من القرن الماضي بهدف تحقيق النمو والتكامل االقتصاديين
في سوق موحدة خاصة بنقل البضائع والخدمات وتسهيل انتقال رؤوس األموال .148ومن أجل المساهمة في خلق كيانات اقتصادية
كبرى ،كان ال بد من التركيز أكثر على العمليات المؤمنة لتحقيق مفهوم التركيز االقتصادي ،أعني بعبارة أخرى عمليات االستحواذ
واالندماج .وال يتأتى هذا المفهوم ،من وجهة نظر الكاتب ،إال من خالل تبني المفاهيم الخاصة بنظرية تعظيم رأس المال .وبيان
ذلك كالتالي:
 -1التركيي االقتصادي :تعتبر عمليات االستحواذ واالندماج من عمليات التركيز االقتصادي ،والتي ينتج عنها مفهوم انتقال
السيطرة من كيان إلى آخر .وبطبيعة الحال ،فإنه وتطبيقا لقواعد تعظيم رأس المال ،فإن هذه العمليات غالبا ما تكون مدفوعة وفقا
لقواعد حوكمة الشركات إلى في هذا االعتبار .بعبارة أخرى ،وفقا لهذه العمليات فإن الحافز األهم يكون غالبا تحقيق األرباح
وإعادة هيكلة رأس المال.

Carlos Miguel Herrera, Socialisme juridique et droit naturel. À propos d’Emmanuel Lévy, Dans Les
juristes face au politique, 2003, P 69-84 à 69.
147
Jérémy Charbonneau, Nicolas Couderc, Globalisation et instabilité financière, Dans La Découverte,
Regards croisés sur l'économie, vol 1.3, 2008, P 235-242 à 235
148
لمزيد من التفصيل انظر
Pierre de Charentenay, Les cinquante ans du Traité de Rome, Dans Études, vol 406.3, 2007, P 309 à 319
146

109

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

 -2تعظي رأس المال يعني تحقيق حافي للمستثمر :يجري االعتبار لدى المستثمرين حرصهم على تحقيق أرباح مادية من
محافظهم لدى دخول أي سوق مالية ،غالبا وبناء عليه ما يتطلع المستثمر إلى تشييد جهوده من جهة وتنويع استثماراته من جهة
أخرى لدى دخوله السوق ،هذا كله ال يتأتى بحسبان النظرة الرأسمالية إال بتحقيق نظرية تعظيم رأس المال.
 -3التأثير على النظام الفرنسي :بالتالي مع هذه األنظمة الرأسمالية ،فإنه من المتصور أن المشرع الفرنسي في تشريعه الحديث
قد غير موقفه من حظر إصدار أسهم الخزينة كأصل عام إلى اإلباحة ،وهذا بكل تأكيد جاء نتيجة في خضم موجات التأثير
األوروبية الداعية إلى إنشاء سوق أوروبية مشتركة .فهو كما أسلفنا ال يعيش بمعزل عن المؤثرات الخارجية.
ثانيا :االتفاقية األوروبية الخاصة بعمليات االهستحواذ واالندماج.
أتت اتفاقية االستحواذ واالندماج األوروبية لسنة  ،1492334في محاولة لتوحيد القواعد األوروبية المرتبطة بتسهيل عمليات
االستحواذ واالندماج .وقد انطلقت هذه االتفاقية من عدة منطلقات لعل أهمها مبدأ حياد مجلس اإلدارة والمنصوص عليه في المادة
 16من االتفاقية .150وبيان ذلك كالتالي:
 -1مبدأ الحياد :ينص مبدأ الحياد على التزام مجلس اإلدارة باتخاذ أي احترازات دفاعية ضد عروض االستحواذ والتي من شأنها
عرقلة عملية االستحواذ وجعلها أكثر تكلفة على المستحوذ .151ويقتصر دور مجلس اإلدارة في هذا الشأن على تقديم الواجب
االستشاري في رفض أو قبول عرض االستحواذ.152
 -2اختصاص الجمعية العامة :وكنتيجة لذلك ،فإن المختص بالبت في مدى جواز استعمال الدفاعات ضد عرض االستحواذ ،أو
قبول هذا العرض سيكون للجمعية العامة .إذ يمتنع على مجلس اإلدارة اتخاذ أي من اإلجراءات دون الموافقة المسبقة .وهذا
انطالقا من مبدأ تعظيم رأس المال كدافع في هذه المسألة .إذ أن الجمعية العامة محكومة بحكم أغلبية المساهمين وغالبا ما سيتجهون
لتعظيم أرباحهم.153

149

La directive 2004/25/CE sur les offres publiques et la fusion.
Ibid, l’article 16.
151
Evelyne Van Eeckhout, La théorie des mondes de conformité dans le domaine de la gouvernance
d'entreprise : la transposition de la directive 2004/25/CE sur les offres publiques d’achat. Louvain School
of Management, Université catholique de Louvain, 2016, P14.
152
Reinier Kraakman and others, the autonomy of corporate law: A comparative and functional approach,
Oxford University Press, Oxford, 2nd edn, 2017, P243.
153
Chrispas Nyombi, A critique of shareholder primacy under UK takeover law and the continued imposition
of the Board Neutrality Rule: Shareholder primacy under UK takeover law, International Journal of Law and
Management, Vol 57.4, 2013, P235-264 at 236.
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 -3اهستعمال الدفاعات :نص القانون التجاري الفرنسي لسنة  2314مادة 02-200

154

على صالحية الجمعية العامة لمجلس

اإلدارة .وبالتالي ،فإن األصل أن االختصاص في مصير العرض وكذلك االختصاص في استعمال وسائل الدفاع كله يعود للجمعية
العامة غير العادية .فكما نوهنا مسبقا بأنها صاحبة االختصاص األصيل في إدارة شئون الشركة.155

المبحث الثالث :موقف المشرع الكويتي.
لقد تناول المشرع الكويتي مسألة إصدار أسهم الخزينة في قانون الشركات الكويتي .حيث نصت المادة  193من قانون الشركات
الكويتي لسنة  2319من قانون الشركات الكويتي .وحري القول في هذا السياق أن المشرع الكويتي قد تأثر بكثير من نظريات
المشرع المقارن في قانون الشركات وأسواق المال باعتباره بالتالي أصل تاريخي له .وبالتالي وقع في مالمة االقتباس التشريعي
دون التأكد من سالمة هذا االقتباس في البيئة التشريعية الكويتية .وجدير بالذكر أن المشرع الكويتي قد تأثر في هذا الصدد وتفضيله
في كثير من المسائل لكبار المساهمين في كثير من األمور .وعليه فإننا سوف نقسم هذا المبحث كالتالي:
المطلب األول :اإلطار التشريعي للمشرع الكويتي.
المطلب الثاني :موقف المشرع الكويتي وأهسبابه.

المطلب األول :اإلطار التشريعي للمشرع الكويتي.
لقد نظم المشرع الكويتي مسألة استصدار أسهم الخزينة في المادة  173من قانون الشركات الكويتي ،156وكذلك في القرار رقم
 247لسنة  2316بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم  1لسنة  2316بإصدار قانون الشركات .157ولدى المشرع الكويتي حالة
خاصة تتمثل إطار تنظيم إصدار أسهم الخزينة حيث أنه يسعى إلى الموازنة بين المصالح المختلفة إال أنه وقع في التناقض في
ذلك على أية حال في فلسفته فيما يخص حماية صغار المساهمين في مسائل أخرى كتنظيمه لعملية العرض االلزامي مثال من
خالل استلزامه حالة رفع األغلبية لحصتها من خالل أسهم الخزينة أن تقدم عرض استحواذ الزامي لألقلية وذلك من خالل
اإلطار التنظيمي لقانون أسواق المال .بينما كان من األجدر أن يتبنى نظرية المصلحة الجماعية كأساس لهدف الشركة في
عملها.
وعليه فسوف نقسم هذا المطلب كالتالي:
 -الفرع األول :اإلطار التشريعي في قانون الشركات رق  1لسنة .2016

Code du commerce 02 avril 2014, L’article 233-32.
155
لمزيد من التفصيل حول المسألة موقف المشرع الفرنسي من فكرة الحياد ،انظر
Arnaud Pérès, Défenses anti-OPA et nouveau principe de non-neutralité de la cible : État des lieux après la loi
Florange, Dans la revue de Doctrine, vol 3.1, 2014, P 139-142.
156
قانون رقم  1لسنة  2319بإصدار قانون الشركات الكويتي
157القرار رقم  247لسنة  2316بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم  1لسنة  2316بإصدار قانون الشركات
154
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 الفرع الثاني :اإلطار التشريعي الوارد في قانون أهسواق المال لسنة  2010والئحته التنفيذية لسنة .2015 الفرع األول :اإلطار التشريعي في قانون الشركات رق  1لسنة .2016لقد نظم المشرع الكويتي مسألة أسهم الخزينة في موضعين من تشريعاته .األول في قانون الشركات لسنة  2316والثاني في قانون
هيئة أسواق المال لسنة  2313والئحتها التنفيذية لسنة  .2315إال أن االختالف أن األول إنما ترد على الشركات غير المدرجة
وفي الثانية حيث يرد التنظيم على الشركات المدرجة في سوق الكويت لألورق المالية .وبيان لك كالتالي:
أوال :التنظي الوارد في قانون الشركات رق  1لسنة .2016
 -1المادة  :173حيث نصت على تنظيم أسهم الخزينة إلعادة شرائها مجددا من السوق بعد طرحها طرحا أوليا للتداول في المادة
 173من قانون الشركات الكويتي لسنة  .2317حيث نصت المادة على التالي:
"يتم تخفيض رأس المال بإحدى لطرق التالية:
 تخفيض القيمة اإلسمية للسهم بما ال يقل عن الحد األدنى المقرر. ألغاء عدد من األسهم بقيمة المبلغ المراد المقرر تخفيضه من رأس المال. شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال.وتبين الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة".
 -2المادة  :164كما أن المشرع الكويتي قد عهد بهذا األمر للجمعية العامة غير العادية وذلك بالمادة  164حيث نصت على:
"للجمعية العامة غير العادية ،بناء على اقتراح مسبب من مجلس اإلدارة ،أن تقرر بعد موافقة الهيئة تخفيض رأس مال الشركة
وذلك في الحاالت التالية:
 إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة. إذا أصيبت الشركة بخسائر ال يحتمل تغطيتها من األرباح. أية حاالت أخرى تحددها الالئحة التنفيذية"-0المادة  :169كما أن المشرع الكويتي في المادة  169من ذات القانون قد نصت على التالي:
"إذا كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة ،يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم للوفاء
بالديون الحالة وتقدم الضمانات الكافية للوفاء بالديون اآلجلة ،ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم الوفاء بديونهم الحالة أو عدم
كفاية ضمانات الديون اآلجلة ،االعتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفقا لما تقرره الالئحة التنفيذية في ذلك".
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ثانيا :التنظيم الوارد لالئحة التنفيذية رقم 247لسنة .2316
نظمت الالئحة التنفيذية رقم  247لسنة  2316لقانون الشركات الكويتي رقم  1لسنة  2319مسألة اصدار أسهم الخزينة في الباب
الخاص بتخفيض رأس المال من المادة  134وذلك على النحو التالي:
" في حالة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال
يتعين اتباع اإلجراءات التالية:
 -1نشر قرار التخفيض والسعر المحدد لشراء األسهم ومواعيده وإجراءاته بسوق الكويت لألوراق المالية "بورصة الكويت".
 -2على من يرغب للمساهمين ببيع أسهمه للشركة تقديم طلب لوكالة المقاصة وفقا لإلجراءات وخالل المواعيد المحددة بإعالن
الشركة.
 -0إذا زادت لطلبات بيع األسهم المقدمة من المساهمين عن القدر المطلوب شراؤه يتم الشراء من كل مساهم بنسبة ما عرض بيعه
مقارنة بإجمالي عدد األسهم المعروضة للبيع.
 -4إذا قلت طلبات البيع عن القدر المطلوب شراؤه من األسهم لمجلس اإلدارة العدول عن قرار الشراء أو شراء القدر المطلوب
بيعه من المساهمين وتكملة الباقي من خالل سوق األوراق المالية (بورصة األوراق المالية) أو االكتفاء بما تم شراؤه.
 -5يتم التخفيض من خالل تعديل رأس المال وعدد األسهم بسجل المساهمين لدى وكالة المقاصة وتعتبر إيصاالت إيداع األسهم
ملغاة".
الفرع الثاني :التنظي لوارد في قانون هيئة أهسواق المال لسنة  2010والئحتما التنفيذية لسنة .2015
أوال :التنظي الوارد في قانون هيئة أهسواق المال لسنة .2010
نصت المادة  74من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية على ما يلي
"يلتزم الشخص خالل ثالثين يوما ً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على  %03من األوراق المالية
المتداولة لشركة مساهمة مدرجة ،أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة األسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقا ً للضوابط
التي تحددها الالئحة .يعفى من هذا الحكم الحاالت اآلتية:
"إذا وصلت ملكية الشخص إلى النسبة المشار إليها نتيجة قيام الشركة المدرجة باستهالك أسهم الخزينة وإلغائها ،مما يؤدي إلى
زيادة نسبة ملكية أحد المساهمين عن  %03من األسهم المتداولة في الشركة المدرجة" .158ومن المعلوم أن قانون هيئة أسواق
المال يقتصر من حيث التطبيق على الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق .وبالتالي ،فإن أي شركة غير مدرجة ال ينطبق
عليها هذا القانون.

158وتنظيم نشاط تداول األوراق المالية لسنة  ،2313مادة  74قانون رقم  7بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

113

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

ثانيا :التنظي الوارد في الالئحة التنفيذية لسنة  2015بشأن إنشاء قانون هيئة أهسواق المال لسنة .2010
وقد اقتصر التنظيم في الالئحة التنفيذية لسنة  2315على تنظيم بعض األحكام المرتبطة في عميتها بعملية إصدار أسهم الخزينة.
وذلك كمسألة تنظيم عرض االستحواذ االلزامي كما في الملحق  4من الكتاب التاسع من الالئحة التنفيذية الخاص باالستحواذ
واالندماج .وكذلك الكتاب العاشر المتعلق باإلفصاح والشفافية من ذات الالئحة وأيضا الكتاب الخامس عشر المتعلق بحوكمة
الشركات من ذات الالئحة التنفيذية لسنة 231

المطلب الثاني :موقف المشرع الكويتي وأهسبابه.
لقد مال المشرع الكويتي نسبيا إلى نفس موقف المشرع الفرنسي الجديد .وذلك في إباحة مسألة استصدار أسهم الخزينة وذلك من
خالل تخفيض الشركة لرأس مالها بعد طرحها طرحا أوليا للتداول في السوق .هذا ما نصت عليه المادة رقم  173من القانون
رقم  1لسنة  .2316إال أنه من المالحظ أن المشرع الكويتي ،قد نظم عملية استصدار أسهم الخزينة حال إصابة الشركة بخسائر
وبالتالي ال ينسحب عليها الحكم الخاص باعتراض الدائنين كما في حال تخفيض رأس المال الزائد عن حاجة الشركة من جهة.
وبالتالي األمر الذي يفتح األمر على مصراعيه على شبهة التهرب من الدائنين لكن بصورة شرعية قانونية .عالوة على أنه لم
ينظم سبب اإلصدار لمصلحة الموظفين في الشركة .وهو ما يعني جنوح المشرع الكويتي بصورة صارخة إلى تفضيل حماية
كبار المساهمين على المصلحة الجماعية للشركة .وسوف نفصل فيما يلي األسباب التي دفعت المشرع الكويتي إلى اعتماد
استصدار أسهم الخزينة على هذا النحو كما يلي:
 -1الفرع األول :االقتباس التشريعي.
 -2الفرع الثاني :حماية كبار المساهمين.
الفرع األول :االقتباس التشريعي.
إن عملية االقتباس التشريعي تعتبر أحد النتائج المهمة والالزمة لعملية العولمة العالمية .ويتمثل عملية االقتباس التشريعي نقال
كامال أو جزئيا ألحكام القانون من نظام تشريعي في بلد ما إلى نظام تشريعي في بلد آخر .إننا سنواجه ونصطدم في عثرة مهمة
جدا في هذا السياق متمثلة أن الهدف النهائي من هذا االقتباس هو إصالح مواطن الخلل في القانون الوطني وإدماجه في النشاط
الوطني التشريعي .159إال أن المشرع الكويتي ،ونظرا لحداثة تجربته في القوانين التجارية وقانون أسواق المال أيضا ،فإنه غالبا
ما يميل إلى استقاء تجارب جاهزة ونموذجية بالنسبة له .حتى يستطيع االنطالق منها .لكن هذا األمر قد يوقعنا في التناقض نظرا
الختالف البيئات التشريعية .وهذا سنبينه في هذا السياق كالتالي:
-1أهسم الخيينة :لقد أوضحنا في مواضع سابقة أن المشرع الفرنسي قد ارتبط في تنظيمه لمسألة أسهم الخزينة بعدد من االتفاقيات
األوروبية المهمة كاتفاقية قانون الشركات األوروبية الثانية  1992واتفاقية إنشاء السوق األوروبية المشتركة لسنة  1992وكذا

159

Patrick Glenn, Vers un droit compare intègre ? Dans revue international du droit compare, vol 51.4, 1999,
P841-852 at 843.
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هو الحال بالنسبة التفاقية االستحواذ واالندماج األوروبية لسنة  ،2334خاصة إذا ما رأينا أن استصدار أسهم الخزينة من شأنها
توسيع نفوذ كبار المستثمرين داخل الشركة وهو ما يشكل عامل جذب مهم في شأن التكامل في السوق األوروبية المشتركة.
 -2مشاركة الموظفين :يبدو تأثير قانون الشركات البريطاني لسنة  160 2336واضحا جدا في هذه الجزئية ،فهو لم ينظم حق
مشاركة الموظفين كسبب إلصدار أسهم الخزينة بشكل واضح ومباشر في المادة  724إلى  706والخاص بتداول أسهم الخزينة
من قانون الشركات البريطاني لسنة  .1612336خاصة وأن المشرع البريطاني قد مال فيها بشكل متحيز لمصلحة المساهمين في
استصدار أسهم الخزينة ضد الدائنين وأصحاب المصالح عموما .162وفي العموم ،فالمشرع الكويتي قد اقتفى كثيرا من نظريات
القانون البريطاني في هذا الصدد كتلك المتعلقة بتنظيم عرض االستحواذ االلزامي والمنظمة في تقني المدينة من جهة ،أو مبدأ
حياد مجلس اإلدارة المنظم في ذات التقنين.163
الفرع الثاني :حماية كبار المساهمين.
على الرغم من تأثر المشرع الكويتي بكثير من التشريعات البريطانية وتأثره سلفا بذلك بنظريات تعظيم رأس المال .إال أن
التناقض الحاصل أن المشرع الكويتي قد خالف التشريع البريطاني في كثير من األمور في هذا الصدد والخاص مثال بحماية
صغار المساهمين .وهو ما يمثل تناقضا واقعيا بين اقتباس التشريعات والهدف التي من أجلها قننت وبين مخالفة هذه الفلسفة لدى
اقتباسها ،وسنبين مالمح ميالن المشرع الكويتي لحماية كبار المساهمين كالتالي:
 -1أهسم الخيينة وحالة االهستحواذ االليامي :تعد مسألة استصدار أسهم الخزينة كما أسلفنا في مواضع متقدمة من البحث أحد
أشكال تعزيز ثروة كبار المساهمين على حساب أقليتهم .وتوجد حالة خاصة لدى المشرع الكويتي حيث يعتبر بمثابة الفراغ
التشريعي ،وآية ذلك أن المشرع الكويتي قد نظم مسألة االستحواذ االلزامي في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وعليه فمجال
انطباق هذه المسألة حصرا في الشركات المدرجة .ما يترتب عليه ،أنه في حالة تم زيادة نسبة ملكية األغلبية عن طريق إعادة
الشركة لشراء أسهم الخزينة من أجل زيادة نفوذهم لدى الشركات غير المدرجة في السوق ،فإننا سوف نعود للدائرة األولى في
عدم توفر مسألة االستحواذ اإللزامي هنا .وهو ما سيرتب عليه هضم لحقوق هؤالء األقلية.
 -2عدم وجود تمثيل ألصحاب المصالح في مجلس اإلدارة :لم ينظم المشرع الكويتي في قانون الشركات مسألة وجود ممثلين
ألصحاب المصالح المختلفة في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة .واقتصر تشكيل مجلس اإلدارة على انتخاب المساهمين
فقط .حيث نصت  142من قانون الشركات رقم  1لسنة  2316على ما يلي:

160

UK Company act 2006.
Ibid, section 724-736.
162
Paul Davies, The modern principles of company law, Sweet and Maxwell, 9TH EDN, London, 2012, P324.
163
لمزيد من التفصيل ،انظر
Jennifer Payne, Minority Shareholder Protection in Takeovers: A UK Perspective, European company and
financial law review, vol 8.2, 2011, P145-173.
161
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"ينتخب المساهمون أعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت السري ،ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد ال يجاوز نصف
أعضاء مجلس اإلدارة األول من بين مؤهسسي الشركة".164
وجدير بالذكر في هذا السياق ،أن مسألة تمثيل أصحاب المصالح في مجلس اإلدارة أمر تستلزمه مسائل الحوكمة الرشيدة من
جهة ،ومن جهة أخرى لضبط سلوك مجلس اإلدارة في الناحية المقابلة .فهذا التمثيل يعمل على خلق موازنة بين بين متطلبات
المساهمين في تعظيم أرباحهم من جهة ،ومن جهة أخرى في الموازنة بين المصالح المختلفة خاصة تلك المرتبطة بالدائنين
والموظفين.165

الخاتمة والتوصيات:
إن مسألة استصدار أسهم الخزينة من أجل طرحها طرحا أوليا في السوق إلعادة شرائها في حقيقتها مسألة في غاية الخطورة
وتنطوي على عدد من الشبه الخطيرة ماليا وذلك لمخالفتها مسألة كفاءة السوق ،والنطوائها على شبهة التهرب من الدائنين بغطاء
قانوني .والنطوائها على شبهة تفضيل كبار المساهمين على مصلحة الشركة الجماعية ككل .لذلك فإننا نوصي بالتالي:
 -1تقرير حق الدائنين في االعتراض على مسألة استصدار أسهم الخزينة ،إذ أن النص الحالي ال يسمح لهم بذلك فهو قد قرره
فقط في حالة تخفيض الشركة لرأس مالها الزائد عن حاجتها كما في المادة  169من قانون الشركات الكويتي رقم  1لسنة .2316
 -2تنظيم مسألة عرض االستحواذ االلزامي على الشركات غير المدرجة في قانون الشركات رقم  1لسنة  2316وذلك من أجل
حماية أفضل ألقلية المساهمين حال اصدار الشركة ألسهم الخزينة .ألن التنظيم الحالي ،يحمي المساهمين األقلية في الشركات
المدرجة وذلك يقتصر نطاق تطبيقه على القانون رقم  7لسنة  2313بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية.
 -0دعوة المشرع الكويتي لتبني مسألة تمثيل أصحاب المصالح في مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة من أجل الحفاظ على
مصالحهم كما هو مبين في متن البحث.
 -4الدعوة إلى التحديد الواضح بشأن تنظيم عملية شراء أسهم الخزينة وذلك من أجل عدم المساس من االحتياطي االختياري
للشركة إذ أنه يمثل نصيب المساهمين من األرباح المحتجزة وذلك من أجل تقوية رأس المال في ضمان مالءة الشركة.
 -5حث المشرع الكويتي على التمهل قبل القيام بعملية االقتباس التشريعي ،إذ أن التشريعات المقارنة األوروبية خصوصا ترتبط
بسياق إنشاء السوق األوروبية المشتركة.

164قانون الشركات الكويتي رقم  1لسنة  ،2316المادة 142
Sylvia Ayuso and Antonio Argandona, Responsible corporate governance: Towards a stakeholders board
of directors, working paper no 701, july, 2007, P3.
165

116

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

قائمة المراجع:
اللغة العربية:
أوال :القوانين واللوائح
 -1القانون رقم  7لسنة  2313بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية.
-2قانون الشركات رقم  1لسنة .2316
-0القرار رقم  247لسنة .2316
-4الالئحة التنفيذية لسنة  2315بشأن إنشاء قانون هيئة أسواق المال لسنة .2313
ثانيا :األبحاث والدوريات:
 -5أمين ،د .بن قادة ( .)2319اآلليات القانونية لحماية حق المساهمين في األموال االحتياطية ،دراسة مقارنة بين القانون
الفرنسي والقانون الجزائري ،مجلة حكم القانون ومكافحة الفساد ،عدد 13اإلصدار  ،2ص.6-2
 -6المري ،د .عايض ( .)2323حماية أقلية المساهمين في حال االستحواذ على الشركة :دراسة في القانون الكويتي ،مجلة كلية
القانون الكويتية العالمية ،السنة الثامنة – العدد ،0ص.153-137
 -7العنزي ،أ .عذبي ( .)2323التدابير االحترازية ضد عروض االستحواذ الهجومية :دراسة مقارنة ،مجلة الملك سعود
للحقوق والعلوم السياسية ،عدد  ،02.2الرياض ،ص.244-239
 -4فارس ،د .محمد (د.ت) .التعاقد مع النفس بين النظرية والتطبيق :مفهوم وحكم التعاقد مع النفس وتطبيقاته المعاصرة ،مجلة
القانون واالقتصاد (ملحق خاص بالعدد  ،92ص.439-016
ثالثا :الكتب
 -9رضوان ،د .أبو زيد ( .)1974الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
 -13مصطفى ،د .أحمد (1999م) .الحقوق غير المنظورة للمساهمين على االحتياطي في الشركات المساهمة العامة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.
 -11الصغير ،د .حسام (2316م) .النظام القانوني الندماج الشركات ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية.
 -12شحاذة ،د .حسين و الحيالي ،د .وليد (د.ت) .مدى تأثر المزيج التمويلي على السياسات المالية للشركات ،مركز الكتاب
األكاديمي ،الطبعة األولى
 -10أبو السعود ،د .رمضان (1944م) .مبادئ االلتزام في القانون المصري واللبناني ،الدار الجامعية ،بيروت.
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 -14الجميل ،أد .سرمد (د.ت) .المدخل إلى األسواق المالية ،شركة دار األكاديميون للنشر والتوزيع.
 -15القليوبي ،د .سميحة (1944م) .االحتياطي االختياري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
 -16أحمد ،د .عبد الفضيل ( .)1996الشركات ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى.
 -17السنهوري ،د .عبد الرزاق ( .)1973الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء العاشر ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 -14يونس ،د .علي ( .)1993الشركات التجارية ،الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات التوصية
باألسهم ،مطبعة أبناء وهبة حسان ،القاهرة.
 -19العجمي ،د .عبد هللا و الدوسري ،أ عبد هللا ( .)2315أحكام االلتزام في القانون المدني الكويتي-الجزء الثاني ،الطبعة
الثالثة.
 -23الشواورة ،د .فيصل ( .)2310مبادئ إدارة األعمال ،مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية ،دار المناهج للتوزيع والنشر ،الطبعة
األولى ،عمان.
 -21حداد ،د .فايز ( .)2314اإلدارة المالية ،عمان ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة.
 -21الميداني ،د .محمد (د.ت) .اإلدارة التمويلية في الشركات ،العبيكان ،الرياض ،اإلصدار الثالث
 -22إسماعيل ،د .محمد ( .)2332الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات األموال السعودية :دراسة مقارنة ،مركز
البحوث ،الرياض.
 -20أ زويل ،د .محمود ( .)2333بورصة األوراق المالية ،أحوالها ومستقبلها ،اإلسكندرية ،دار الوفاء للطباعة والنشر.
 -24نصر هللا ،د .مرتضى (د.ت) .الشركات التجارية ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد
 -25طه ،د .مصطفى ( .)2312الشركات التجارية ،دار المطبوعات الجامعية ،القاهرة.2312 ،
 -26سري الدين ،د .هاني ( .)2310التنظيم التشريعي لعروض الشراء اإلجباري بقصد االستحواذ على الشركات المقيدة
بالبورصة وفق أحكام قانون سوق رأس المال .دار النهضة العربية ،القاهرة

English sources:
Firstly: legislative texts
26-Federal securities act 1933.
27- UK Company act 2006.

118

www.ajrsp.com

 م2022-3-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

Academic articles:
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on economic activity, 1988, P83-139.
31-Brice Corgnet, Mark DeSantis and David Porter, The distribution of Information and the
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Working Paper 18-09. Retrieved from https://digitalcommons.chapman.edu/ esi working_papers
247, P11
32-Chrispas Nyombi, A critique of shareholder primacy under UK takeover law and the
continued imposition of the Board Neutrality Rule: Shareholder primacy under UK takeover law,
International Journal of Law and Management, Vol 57.4, 2013, P235-264.
33-Christopher Haynes, The solvency test: A new era in directorial responsibility, Auckland
University Law Review, vol 1.8, 1996, p125-141.
34-Edmund-Philipp Schuster, The Mandatory Bid Rule: Efficient, after all? The Modem Law
Review, vol 67.1, 2913, P531-560.
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50.
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59-Reinier Kraakman and others, The autonomy of corporate law: A comparative and functional
approach, Oxford University Press, Oxford, 2nd edn, 2017.

www.ajrsp.com

121

 م2022-3-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495
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ترتيبات الحكم االنتقالي في السودان ودورها في تدعيم مرتكزات التحول الديمقراطي
The Transitional Governance Arrangements in Sudan and their Role in Strengthening the
Foundations of Democratic Transformation
الدكتور /الحسين عثمان الشريف عبد العزيز
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الملخص:
يعاني السودان من تدهور كبير في كافة الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية ،و أصبح في دائرة (أن يكون أو
السياسية الفشل في إيجاد آلية حكم تحقق ال يكون) ،بسبب الصراع حول السلطة منذ استقالله 6591م ،حيث أدمنت النخب
استقرار الدولة ،ونالت تلك النخب السياسية من الفرص ما هو كفيل بوضع نظام سياسي ديمقراطي ،فقد انتزع الشعب السلطة
من الجيش بثورات عظيمة قدًم فيها الغالي والنفيس ليُسلمها إلى تلك النخب السياسية ،كي تدير فترة انتقالية تتم ًكن من خاللها
تأسيس الدولة المدنية ،ولكن سوء إدارتها لتلك الفترات االنتقالية أدى إلى تشجيع المؤسسة العسكرية الستالم السلطة مرة تلو
األخرى .وظل الوضع السياسي يدور حول حلقة فارغة ،و يعتبر التغيير الذي حدث في السودان في ديسمبر 8162م تغييراً
هاما ً في الحياة السياسية في السودان ،ألن النظام الذي كان سائداً قبل التغيير ،ظل ممسكا ً بالسلطة لمدة ثالثين عاماً ،قام فيها
بتمكين حزب واحد من الحكم ،و ظل ذلك الحزب يمثل دولة داخل دولة ،وكان إزالة هذا النظام بمثابة معجزة وحلم كبير عند
الكثيرين ،ولكن صمود هذا الشعب وتضحياته أدت إلى سقوطه بعد نجاح ثورته في ديسمبر 8162م .ومن ثم سنحت فرصة
غالية إلرساء نظام حكم مدني ديمقراطي عبر فترة حكم انتقالي ،لكن أدى أيضا ً ضعف و سوء إدارة الفترة االنتقالية ،إلى ضياع
الفرصة ،وعادت الدولة إلى (مربع ما قبل الثورة) بسبب ضعف ترتيبات الحكم االنتقالي نفسها ،وتشظي المكونات السياسية
التي تدير الفترة االنتقالية ،وصعوبات اقتصادية وأمنية معقدة واجهت مسيرة االنتقال الديمقراطي .ومن هذا المنطلق تهدف
هذه الدراسة إلى تناول ترتيبات الحكم االنتقالي من الناحية الدستورية والسياسية واالقتصادية واألمنية ،وتقف على مدى أثرها
في تثبيت مرتكزات الحكم المدني ،كما تبرز القصور الذي صاحب تنزيل هذه الترتيبات على أرض الواقع السياسي ،وتحديد
أهم الصعوبات التي واجهت مسيرة االنتقال الديمقراطي وأدت الي إجهاضه.
الكلمات المفتاحية :الفترة االنتقالية ،الحكم االنتقالي ،التحول الديمقراطي ،الوثيقة الدستورية ،الدولة العميقة ،قوى إعالن
الحرية والتغيير ،اتفاق سالم جوبا
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Abstract:
Sudan suffers from a significant deterioration in all political, economic, social and security
aspects, and has become in a circle (to be or not to be), due to the struggle over power since its
independence in 1956 AD, as the political elites became addicted to the failure to find a
governance mechanism that would achieve the stability of the state, and those political elites
gained Opportunities are enough to establish a democratic political system. The people wrested
power from the army with great revolutions in which they offered the most precious to hand it
over to those political elites, in order to run a transitional period that could Through which the
civil state was established, but its mismanagement of those transitional periods encouraged the
military institution to take power over and over again. The political situation continued to
revolve around an empty cycle, and the change that occurred in Sudan in December 2018 is
considered an important change in the political life in Sudan, because the regime that prevailed
before the change, held power for thirty years, in which it enabled one party to rule, and That
party remained a state within a state, and the removal of this regime was a miracle and a big
dream for many, but the steadfastness and sacrifices of this people led to its downfall after the
success of its revolution in December 2018. Hence, a valuable opportunity arose to establish a
civil, democratic system of government through a period of transitional rule, but the weakness
and mismanagement of the transitional period also led to the loss of the opportunity, and the state
returned to the (pre-revolution square) due to the weakness of the transitional governance
arrangements themselves, and the fragmentation of the political components that manage The
transitional period, and complex economic and security difficulties faced the process of
democratic transition.
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From this point of view, this study aims to address the transitional government arrangements
from the constitutional and political point of view It also highlights the shortcomings that
accompanied the implementation of these arrangements on the political ground, and identifies
the most important difficulties that faced the democratic transition process and led to its abort.

Keywords: Transitional period, Transitional ruling, democratization, Constitutional Document
deep state, Forces of Declaration of Freedom and Change, Juba Peace Agreement

 .1مقـدمة
تُشكل ترتيبات الحكم االنتقالي (جسراً) هاما ً لتجاوز األزمات السياسية التي تُخلِفها األنظمة السلطوية ،وذلك بإنشاء جهاز حكم
ق ًوي متمثل في:
ــ تشكيل حكومة مدنية تتقاسم فيها أطراف الحكم ،أعباء الحكم ،خالل الفترة االنتقالية ،وتنفيذ عمليات اإلصالح السياسي ،وهو
ما يسمى بــ (المسار السياسي)
ــ العمل على وقف األعمال العدائية ،كالتعهد بوقف إطالق النار ،وإرساء آليات لنزع سالح المليشيات المسلحة وتسريح مقاتليها
أو إعادة دمجهم ،مع إصالح القطاع األمني وهو ما يسمى بــ (المسار األمني)
ــ إجراء إصالحات قانونية ودستورية شاملة تُسهل تنفيذ مهام الفترة االنتقالية ،من بينها وجود آلية تسمح بنقل السلطة إلى
حكومة ما بعد المرحلة االنتقالية ،كاالنتخابات ،وهو ما يسمى بــ (المسار الدستوري)
ــ معالجة األوضاع االقتصادية ،بالحصول على تمويل خارجي يساعد على عملية االنتقال ،وهو ما يسمى بــ (المسار
االقتصادي).
تواجه دولة السودان حالة من حاالت عدم االستقرار السياسي منذ استقاللها عام 6591م ،بسبب سيطرة القوات المسلحة على
مقاليد الحكم ألكثر من خمسون عاما ً ،وقد أعقبت كل فترة من فترات الحكم العسكري (فترة حكم انتقالي) فقد أعقب الحكم
العسكري األول ( 6592ــ 6511م) بقيادة ( أبراهيم عبود) ثورة شعبية سميت بثورة أكتوبر 6511م ،وأعقب الحكم العسكري
الثاني ( 6515ــ 6529م) بقيادة (جعفر محمد نميري) انتفاضة شعبية سميت بانتفاضة أبريل  6229وأعقب الحكم العسكري
الثالث ( 6525ــ 8162م) بقيادة (عمر حسن أحمد البشير) ثورة شعبية سميت بثورة ديسمبر المجيدة .ولكن سريعا ً ما فشلت
فترة الحكم االنتقالي ليستلم الجيش السلطة مرة أُخرى ،ومن ثم تضيع أعظم الثورات في تاريخنا المعاصر ،وذلك بسبب سوء
إدارة النخبة السياسية لفترات الحكم االنتقالي .وقد كانت تجربة الحكم االنتقالي األخيرة ــ التي أعقبت ثورة ديسمبر 8162م ــ
بمثابة فرصة كبيرة إلدارتها بحكمة ودراية واالستفادة من تجارب الفترات االنتقالية السابقة ،لكن ولألسف فقد فشلت تلك
التجربة رغم ِعظم تلك الثورة التي أتت بها ،والتضحيات التي بذلها الشعب في إزاحة النظام العسكري الذي حكم البالد لثالثين
عاما ً ،وإن كنا نقر بأن الفترة االنتقالية قد واجهت أعقد المشكالت التي خلًفها النظام السابق في كافة مناحي الحياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية.
تأتي هذه الدراسة لتقف على الوضع السياسي الذي كان قائما ً قبل الفترة االنتقالية وتبيًن أعقد المشكالت التي ورً ثها هذا النظام
للفترة االنتقالية ،كما تتناول الدراسة ترتيبات الحكم االنتقالي التي وضعت إلدارة الفترة االنتقالية،
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وتبرًز أجهزة الحكم االنتقالي التي وضعنها الوثيقة الدستورية ،ومهام الفترة االنتقالية ،كما تقف الدراسة على أهم ما تم إنجازه
من قِبل حكومة الفترة االنتقالية ،خاصة تلك المجهودات التي بِذلت لفك عزلة السودان وعودته لألسرة الدولية بعد أن كان يعيش
في عزلة ألكثر من عشرون عاماً .تتناول الدراسة أيضا ً بالتحليل والمناقشة مسارات االنتقال الديمقراطي في كل جوانبها
(السياسية ،والدستورية ،والعسكرية ،واالقتصادية) وتقف على ما تم إنجازه منها ،وما فشلت السلطة االنتقالية من إنجازه ،كما
توضح الدراسة الصعوبات التي واجهت الفترة االنتقالية المتمثلة في الوضع االقتصادي المتردي مع بين أسباب التردًي،
ِ
والوضع األمني الهش ،والخالفات التي طالت المكونات السياسية التي تدير الفترة االنتقالية في ش ِقيها المدني والعسكري من
جهة ،وخالفات الق ًوى السياسية االُخرى من جهة أُخرى .ودور النظام السابق الذي ظل ممسكا ً بمفاصل الدولة من ناحية
اقتصادية وأمنية واجتماعية في إفشال التجربة االنتقالية بقيامه بوضع المتاريس والعقبات إلفشال تجربة فترة االنتقال ،بمساعدة
بعض أعداء الفترة االنتقالية.

 .1.1موضوع البحث وأهميته:
تتناول هذه الدراسة ترتيبات الحكم االنتقالي الدستورية والسياسية واالقتصادية واألمنية التي أعقبت نجاح ثورة ديسمبر 8162م
وتقف على الصعوبات التي واجهت تنفيذ تلك الترتيبات ،وتكمن أهمية هذه الدراسة في كشف مدى صالحية ونجاح تلك
الترتيبات في تثبيت اُسس الحكم المدني الديمقراطي ،للوصول إلى تحول ديمقراطي حقيقي ،كما تحاول الدراسة إبراز المهددات
التي تعيق مسيرة الفترة االنتقالية.

 .2.1أسباب اختيار موضوع البحث:ـ
هنالك عدة أسباب دفعتني الختيار هذا الموضوع أهمها
ــ حالة عدم االستقرار التي تعيشها الدولة السودانية.
ــ قصور ترتيبات الحكم االنتقالي
ــ المهددات التي تواجه التحول الديمقراطي في السودان

 .3.1أهداف البحث:
أهم أهداف هذا البحث هي :ـ
ــ إبراز مدى قوة وضعف ترتيبات الحكم االنتقالي
ــ كشف الصعوبات التي تواجه مسيرة الفترة االنتقالية
ــ الوقوف على مدى نجاح وفشل تجربة الحكم االنتقالي

 .4.1مشكلة البحث :ـ
تتمثل المشكلة التي يسعى البحث إليجاد حلول لها في:
ــ هل ثورة ديسمبر 8162م نجحت بنسبة مائة في المائة في إزاحة النظام البائد من سدة الحكم؟
ــ هل تؤدي ترتيبات الحكم االنتقالي الي تحول ديمقراطي حقيقي في السودان؟

 .5.1فرضيات البحث :ـ
تمثل اإلجابة على األسئلة المطروحة كمشكلة للبحث فرضيات يسعى البحث الختبار مدى صحتها ،والفرضيات هي:
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ــ لم تنجح ثورة ديسمبر في إزاحة النظام البائد من سدة الحكم بل ظل ذلك النظام وما زال قادراً على توجيه الوضع السياسي
كيفما شاء ومتى أراد ،ألنه ما زال يمتلك السلطة والثروة داخل مفاصل الدولة.
ــ لم تؤدي ترتيبات الحكم االنتقالي إلى تحول ديمقراطي ،وذلك لهشاشة البيئة السياسية في السودان ،ولضعف تلك الترتيبات،
والنعدام إيمان بعض مكونات الفترة االنتقالية بالتحول الديمقراطي.

 .6.1منهج البحث:ــ
اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج االستقرائي ،والمنهج الوصفي ،والمنهج التحليلي .وقد حاولت استقاء المعلومات من
مصادرها األصلية ،ولكن لما كان موضوع البحث يتناول واقعا ووقائعا ً وأحداثا ً معاصرةً وجاريةً حتى اآلن ،فقد أدى ذلك الى
انعدام الكتب والمؤلفات التي تتناول موضوع البحث ،وهذا بدوه ادى الي االعتماد في الغالب على المصادر االخرى.

 .7.1حدود البحث:ــ
تقتصر الدراسة على تناول ترتيبات الحكم االنتقالي التي أعقبت نجاح ثورة ديسمبر 8162م ،حتى قرارات الخامس والعشرون
من أكتوبر 8186م وذلك باعتبار أن هذه القرارات قد مثلت انقالبا على الوثيقة الدستورية وإنها ًء للفترة االنتقالية .مع تناول نبذة
عن الوضع السياسي الذي كان قائما قبل الفترة االنتقالية.

 .8.1الدراسات السابقة للبحث:ـ
تكاد تكون الكتابة في موضوع هذا البحث معدومة ،حيث لم أعثر على دراسة تتناول موضوع البحث بصورة متكاملة ،كل ما
هو موجود من كتابات عبارة عن مقاالت وآراء متناثرة ،تتعلق بفترة الحكم االنتقالي في السودان.

 .2خطة البحث
قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة تناولت فيها ،موضوع البحث ،وأهميته ،وأسباب اختياره ،وأهدافه ،ومشكلته ،وفرضياته،
والمنهج الذي اتبعته في كتابته ،وحدوده ،والدراسات السابقة عليه ،وهيكل للبحث تناولت فيه:
 1ــ الحكم القائم في السودان قبل بداية الفترة االنتقالية
 2ــ ترتيبات الحكم المؤقت خالل الفترة االنتقالية في السودان
 2ــ 1ــ الوثيقة الدستورية
 2ــ  2ــ الحكومة االنتقالية
 2ــ  3ــ أجهزة الحكم االنتقالي
 2ــ  4ــ الترتيبات العسكرية
 2ــ  5ــ الترتيبات االقتصادية
 3ــ الصعوبات التي واجهت ترتيبات الحكم االنتقالي في السودان
 3ــ  1ــ تفكيك نظام الثالثون من يونيو 6525م وإزالة التمكين
 3ــ  2ــ توحيد القوات المسلحة
 3ــ  3ــ ضعف الحكومة المدنية
 4ــ الخاتمة

131

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

 .3الحكم القائم في السودان قبل بداية الفترة االنتقالية
منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي خططت الحركة االسالمية في السودان للوصول إلى الحكم ونجحت الحركة
اإلسالمية في بناء تنظيم قوي ،وفي خلق قاعدة جماهيرية كبيرة ،ومن ثم تمكنت بتاريخ  01يونيو 6525م من االستيالء على
السلطة ،وسمت انقالبها (بثورة اإلنقاذ الوطني) .لكن لم يكن لقادة الحركة رؤية واضحة ومحددة فيما يتعلق بنظام الحكم واإلدارة
للبالد ،وحاولت إضفاء الشرعية الثورية لالنقالب إذ سارع قادتها إلى عقد المؤتمرات التي تهدف إلى تكوين رؤى محددة حول
قضايا البالد المختلفة وإيجاد حلول لها ،حيث تم عقد مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السالم في الخرطوم في فترة ما بين 5
سبتمبر إلى  86أكتوبر ( ،)6ثم انعقد مؤتمر االستراتيجية القومية الشاملة حيث تم فيه تحديد طبيعة الدولة وهويتها ( )8ومن ثم
بدأ قادة النظام في إصدار المراسيم الدستورية التي تؤسس لسيطرة قادة النظام على مقاليد الحكم في البالد ،حيث صدرت
عشرة مراسيم دستورية لتوطيد دعائم سيطرتهم علي الحكم ،ثم صدر بعد ذلك دستور السودان لعام 6552م مقراً النظام
االتحادي كثابت من ثوابت الدستور ومعترفا ً بصعوبة االستقرار السياسي دون األخذ بنظام الحكم المركزي (. )0
وعلى صعيد الممارسة العملية فقد احتكر قادة النظام السلطة بكاملها وشنوا حربا ً ضروسا ً على كل من لم ينتمي إلى النظام
واشتدت الحرب التي كانت قائمة أصال بين شطري البالد ،جنوبه وشمالة ،مما دفع في نهاية المطاف إلي توقيع إتفاقية سالم بين
الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان التي تقود المعارضة المسلحة في جنوب
السودان) اشتملت هذه االتفاقية على ستة بروتكوالت وهي :ــ بروتكول ميشاكوس المؤرخ في 81يوليو 8118م ــ بروتكول
الترتيبات االمنية المؤرخ في  89سبتمبر 8110م ــ اتفاقية تقاسم الثروة المؤرخة في  7يناير 8111م ــ بروتكول تقاسم السلطة
المؤرخ في  81مايو 8111م ــ بروتكول حسم النزاع في واليتي جنوب كرفان والنيل االزرق المؤرخ في  81مايو 8111م.
منحت اإلتفاقية وضعا ً خاصا ً لجنوب السودان خرجت به من دائرة األحكام المتعارف عليها في النظام االتحادي .وقد انتقل
النظام السياسي وفقا ً للدستور وهذه اإلتفاقية من دكتاتورية الحزب الواحد الذي كانت بيده كافة السلطات إلى دكتاتورية حزبين
امتلكا جميع السلطات .وقد اتسمت تلك الفترة بالطابع العسكري الجامد حيث قام النظام بتعطيل الدستور االنتقالي لسنة 6529م
وكافة المؤسسات الدستورية ،وتم حل األحزاب السياسية وتم حظر نشاطها ،كما تم تعطيل االتحادات والنقابات التي كانت قائمة،
وقام النظام باعتقال كثيراً من السياسيين وقدم بعضهم للمحاكمة بتهم الفساد ،كما شهدت الحقوق والحريات قمعا ً شديدا ً ،وعمل
النظام على االنفراد الكامل بالسلطة مع حرمان القوة السياسية الفاعلة والمؤثرة من المشاركة في الحياة السياسية مكونا ً بذلك ما
يسمى (بالدولة العميقة) حيث أصبح الحزب الحاكم يمثل دولة داخل دولة .أدت تلك الممارسات على الصعيد العملي الى اشتعال
الحرب في الجنوب مع إصرار المعارضة على تفكيك النظام بالقوة وعاش النظام في عزلة داخلية ،واتسع ماعون المعارضة
المسلحة للنظام خاصة في شرق وغرب البالد بالرغم من قيام النظام بإبرام اتفاقيات عديدة مع الحركات المسلحة ،لكن كان
مصيرها الفشل.
ويمكننا القول بأن جميع االتفاقيات التي عقدها النظام الحاكم كانت هشةً وضعيفةً بل زادت النزاع اشتعاال ،كما ساعدت على
تمزيق المجتمع السوداني بدالً عن توحيده ،ويرجع السبب الجوهري في اعتقادي إلى أن النظام الحاكم كان يعمل على سياسة
اإلقصاء للوطنيين في المشاركة السياسية حيث كان يمنعهم من إبداء آراؤهم في الشأن السياسي ،واتبع سياسة (فرق تسد) بإثارة
النعرات القبلية ،كما كانت كل هذه االتفاقيات تقوم على افتراض أن المؤتمر الوطني ــ وهو حزب النظام الحاكم ــ يمثل السودان
كله،
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وأن المفاوض المسلح يمثل اإلقليم المعني كله ،كما أن هذه االتفاقيات اُبرمت في عواصم دول أجنبية بواسطة ورقابة وتحكيم
أجنبي بينما تم تغييب القوى السياسية الحية والفاعلة والمؤثرة في السودان .أدى هذا الوضع الي انهيار النظام وسقوطه بثورة
شعبية قوية شهد العالم على قوتها ،واتخذ الث ًوار الحرية والسالم والعدالة والسلمية شعاراً للثورة.
سقط النظام وترك البالد بال سيولة نقدية ،وعجزت البنوك والمصارف عن تلبية حاجة عمالئها للعملة المحلية واألجنبية،
وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني ،وقد ورثت حكومة الفترة االنتقالية وضع متردئ في كافة المجاالت كما ورثت ما يسمى
(بالدولة العميقة) حيث ظل قادة النظام الحاكم يسيطرون على القوات المسلحة ،وأموال الدولة ،وظلت كوادرهم البشرية حاضرة
في جميع مفاصل الدولة ،وورثت أيضا أكثر من ستة جيوش مسلحة ،مما أدى إلى ضعف مسيرة ترتيبات الحكم االنتقالي وتعثر
الفترة االنتقالية.

 .4ترتيبات الحكم المؤقت خالل الفترة االنتقالية في السودان
 .1.4المكونات السياسية للحكم االنتقالي
في صباح الحادي عشر من أبريل 8165م أطاح الجيش بقيادة أحمد عوض بن عوف الذي كان وزي ًرا للدفاع في السودان ــ
نتيجة ثورة شعبية عارمة انتظمت جميع أنحاء البالد متخذة من الحرية والسالم والعدالة شعارا لها ــ حيث أصبح رئيسا للدولة
بحكم األمر الواقع ،معلنا ً انتهاء حقبة حكم البشير بعبارات جاء فيها :أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة األمنية العليا اقتالع ذلكم
النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن ،وقام بتعليق العمل بالدستور ،وأعلن حالة الطوارئ في البالد لمدة ثالثة
أشهر تليها فترة انتقالية مدتها سنتين .أعلن تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة السودانية رفضهم بيان الجيش جملةً
وتفصيالً واعتبروه انقالبًا على الثورة ،وأكدوا مواصلة االعتصام حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية ،ودعوا إلى
المحافظة على االعتصامات أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم وفي بقية األقاليم ،كما وجه تجمع المهنيين
السودانيين في بيان الحق نداءاً إلى ضباط الجيش دعاهم فيه إلى التصدي لـمحاولة سرقة الثورة من قبل سدنة النظام ،كما دعا
البيان السودانيين إلى البقاء في الشوارع في كل مدن البالد ،حتى تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة،
وتحت وطأة ضغوط قوى الثورة والتمسك بالرفض التام إلدارة المرحلة االنتقالية من قبل العسكريين ،وبعد توليه ليوم واحد فقط
منصب رئيس المجلس العسكري االنتقالي الذي تشكل بعد عزل البشير ،أعلن عوض بن عوف تنازله عن منصبه هو ونائبه
كمال عبد المعروف ،وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان مكانه .وصف البعض هذه الخطوة باالنتصار
الجديد لصالح المتظاهرين السودانيين ،ورفض تجمع المهنيين تعيين البرهان ،وقال(:ال ألوجه تتبدل أقنعتها من البشير إلى ابن
عوف والبرهان) ()1
في  60أبريل 8165م ،أصدر رئيس المجلس العسكري االنتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مرسوما ً بتشكيل المجلس
العسكري من  61أعضاء وتعيين قائد قوة الدعم السريع ،محمد حمدان دقلو نائبا ً له .ونص المرسوم على أن يكون قائد قوات
الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا ً للرئيس إلى جانب تشكيل المجلس العسكري على النحو التالي:
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيساً.
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الفريق أول محمد حمدان دقلو نائبا ً للرئيس.
الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ ،عضواً.
الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل ،عضواً.
الفريق طيار ركن صالح عبد الخالق سعيد علي ،عضواً.
الفريق جالل الدين الشيخ الطيب األحمر ،عضواً)9( .
وبناء على ذلك أصبحت المكونات السياسية لفترة الحكم االنتقالي ثالث كتل رئيسة اولها :المجلس العسكري االنتقالي ،وثانيها:
حركات الكفاح المسلح وأطراف العملية السلمية التي وقعت على اتفاق سالم جوبا الموقع في  0اكتوبر 86181م ،وثالثها :قوى
إعالن الحرية والتغيير وه َي مكونات سياسية سودانية تتشكل من تجمع المهنيين ،الجبهة الثورية وتحالف قوى اإلجماع الوطني
ُ
حيث قامت بصياغة إعالن
عارض .تأسست في يناير ِ 8165خالل االحتجاجات السودانية ،8165-8162
والتجمع االتحادي ال ُم ِ
الحرية والتغيير وميثاق الحرية والتغيير الذي دعا إلى إقالة الرئيس عمر البشير من السلطة.
 .2.2الوثيقة الدستورية
شرعت أغلبية قوى اعالن الحرية والتغيير في الدخول في مفاوضات مع المجلس العسكري االنتقالي أسفرت عن التوصل
التفاق ،تتلخص أبرز نقاطه في:
-1الفترة االنتقالية كاملة مدتها ثالث سنوات وثالثة أشهر على النحو التالي:
أ -الستة أشهر األولى لعملية السالم.
ب -الواحد وعشرون شهراً األولى -تتضمن الستة أشهر األولى -تكون رئاستها للعسكريين.
ج -آخر ثمانية عشر شهراً تكون رئاستها للمدنيين.
د -مجلس وزراء من كفاءات وطنية تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير.
هـ -المجلس السيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين ،باإلضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان (المجموع أحد
عشر).
ي -تأجيل المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
 -8لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة أفريقية تنهي أعمالها خالل  12ساعة ابتدا ًء من صباح السبت كي يتم توقيع االتفاق
السياسي النهائي.
 -0لجنة تحقيق وطنية مستقلة لألحداث منذ  66أبريل .8165
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جاء هذا االتفاق بعد يومين من عودة المفاوضات المباشرة بين قوى إعالن الحرية والتغيير والمجلس العسكري االنتقالي ،والتي
انقطعت منذ أوائل يونيو حزيران الماضي بعد فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم والذي أسفر عن مقتل ما يزيد
باسم مجزرة القيادة العامة فيما عُرفت في وسائل اإلعالم الغربية
عن  611شخص ).فض اعتصام القيادة العامة وتُعرف أكثر ِ
يوم االثنين الثالث من يونيو/حزيران  8165حين َما اقتحمت قوات مسلحة تَتبع
باسم مجزرة الخرطوم هي مجزرة حصلت في ِ
ِ
كبير من قوات الدعم السريع السودانية مقر االعتصام ُمستعملةً األسلحة الثقيلة والخفيفة وك َذا الغاز
وبدعم
للمجلس العسكري
ٍ
ٍ
ب في مقتل أزيد من  611متظاهر ومئات الجرحى .استغلت القوات التي
المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين السلميين مما تسب َ
فضت االعتصام االنفالت الحاصل جراء تدخلها العنيف فقامت برمي  11جثة على األقل في نهر النيل بغرض إخفاء «معالِم
واسع
ق
الجريمة» حسب ما سربته وسائل إعالم عربية وغربية في وق ٍ
ق؛ وقد تم في هذا الصدد تداول فيديوهات على نطا ٍ
ت الح ٍ
ٍ
تُظهر أفرادًا من الشعب السوداني وهم بصد ِد إخراج بعض الجثث التي رُميت في النهر مجزرة القيادة العامة ،وجرى االتفاق
بوساطة من إثيوبيا واالتحاد األفريقي الذي أشرف أيضا على توقيع االتفاق بشكل قانوني خالل أيام .وبهذا االتفاق التاريخي تم
التوصل الي اتفاق دستوري تمت تسميته بالوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لتصبح الوثيقة الحاكمة للفترة االنتقالية ،وقد نصت
الوثيقة الدستورية على الترتيبات الالزمة للفترة االنتقالية كان أهمها تحديد الفترة االنتقالية ،حيث حددت الوثيقة الدستورية في
المادة  7منها مدة الفترة االنتقالية كاالتي :تكون مدة الفترة االنتقالية تسعة وثالثون شهراً ميالدياً تسري من تاريخ التوقيع على
هذه الوثيقة الدستورية .وتناولت فقرات المادة السابعة ،مهام الفترة االنتقالية ،وكانت أهم هذه المهام هي


العمل على تحقيق السالم العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في
االعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق األقل نمواً والمجموعات األكثر تضرر.



إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع.



محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثالثين من يونيو 6525م وفق
القانون.

 معالجة األزمة االقتصادية والتدهور االقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي
واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.


اإلصالح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقالل القضاء وسيادة القانون.

 عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة االنتقالي.
 سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة االنتقالي.
 وضع برامج إلصالح أجهزة الدولة خالل الفترة االنتقالية بصورة تعكس استقالليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها
دون المساس بشروط األهلية والكفاءة ،على أن تسند مهمة إعمال إصالح األجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق
القانون.


وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين عالقات السودان الخارجية وبنائها
على أسس االستقاللية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البالد وأمنها وحدوده.

 تفكيك بنية التمكين لنظام الثالثين من يونيو 6525م وبناء دولة القانون والمؤسسات.
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تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند االقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية ،إلجراء تحقيق شفاف ودقيق في
االنتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 8165م ،واألحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين
مدنيين أو عسكريين ،على أن تشكل اللجنة خالل شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء ،وأن يشمل أمر تشكيلها
ضمانات الستقالليتها بالصالحيات كافة للتحقيق وتحديد المدى الزمني ألعمالها.

 وأقرت الوثيقة على أن "تكون القوات المسلحة ،ومثلها قوات الدعم السريع جزءاً من المؤسسة العسكرية وستكون بإمرة
قائد القوات المسلحة ،ويكون جهاز المخابرات العامة هيئة تنظيمية مهمتها جمع المعلومات وتحليلها وتقديم تقارير بشأنها
إلى السلطات المعنية ،ويكون جهاز االستخبارات خاضعا ً للسلطة التنفيذية وللمجلس السيادي .ونصت الوثيقة على أن يتم
تشكيل المجلس التشريعي في غضون  51يوما ً من توقيع االتفاق ،على أن تخصص نسبة  %17من مقاعده لتحالف قوى
الحرية والتغيير ،أما النسبة المتبقية ،فستكون متاحة لألحزاب األخرى غير المرتبطة بالبشير ،بحسب الوثيقة .كما نصت
الوثيقة على مستويات الحكم في الدولة بالنص على أن ،جمهورية السودان دولة ال مركزية تكون مستويات الحكم فيها على
النحو التالي:
(ا) المستوى االتحادي ،ويمارس سلطاته لحماية سيادة السودان وسالمة أراضيه وتعزيز رفاهية شعبه عن طريق
ممارسة السلطات على المستوى القومي.
(ب) المستوى اإلقليمي أو الوالئي ويمارس سلطاته على مستوى األقاليم أو الواليات وفق ما يقرر من تدابير الحقة.
(ج) المستوى المحلي ،ويعزز المشاركة الشعبية الواسعة ويعبر عن االحتياجات األساسية للمواطنين ،ويحدد القانون
هياكله وسلطاته.
ما تناولت اليات تنفيذ الترتيبات االمنية مثل المفوضيات ،والمحكمة الدستورية ،واليات تنفيذ الترتيبات االنتقالية...
الخ.
وقد طالت الوثيقة تغييراً في بعض البنود في  8نوفمبر  ،8181بهدف تعيين رئيس للقضاء ،وتضمين اتفاق جوبا للسالم (المبرم
بين الحكومة االنتقالية في السودان والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية) ،والذي وقع عليها مجلسي السيادة
والوزراء في السودان ،خالل اجتماع مشترك ،وكانت أبرز التعديالت مد الفترة االنتقالية ،لتصبح من تاريخ التوقيع على اتفاق
جوبا في  0أكتوبر الماضي .أي بعد أكثر من عام على بدء العمل بالوثيقة)1( .
 .3.2أجهزة الحكم االنتقالي وفقا للوثيقة الدستورية
 .1.3.2مجلس السيادة
نصت المادة  6/ 61 80من الوثيقة الدستورية على أن يتألف المجلس السيادي من  66عضواً هم  1مدنيين و 9عسكريين.
وتتولى شخصية عسكرية رئاسته في األشهر الـ 86األولى على أن تخلفها شخصية مدنية لألشهر الـ 62المتبقية ،وأن "يشرف
رئيس
المجلس على تشكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشريعي" ،على أن "يسمي تحالف قوى الحرية والتغيير
َ
الحكومة ،ويصادق المجلسُ السيادي على تعيينه"
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ويمثل مجلس السيادة راس الدولة ورمز وحدتها وسيادتها ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري االنتقالي وبين قوى اعالن
الحرية والتغيير.
تم تشكيل مجلس السيادة السوداني من  66عض ًوا ،خمسة أعضاء عسكريين وخمسة مدنيين ،إضافة إلى عضو عسكري متقاعد،
وهم كل من:
أعضاء المجلس االنتقالي العسكري :الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (رئيس المجلس السيادي) الفريق أول محمد حمدان
دقلو ،الفريق شمس الدين كباشي ،الفريق ياسر عبد الرحمن حسن العطا ،اللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم
أما أعضاء تحالف قوى إعالن الحرية والتغيير هم:
عائشة موسى السعيد "تقدمت بإستقالتها في  81مايو  ،8186حسن محمد إدريس قاضي ،الصديق تاور كافي ،محمد الفكي
سليمان ،محمد حسن عثمان التعايشي والعضو الحادي عشر هي .رجاء نيكوال عبد المسيح.
وبعد توقيع حكومة الفترة االنتقالية وفصائل الجبهة الثورية التفاقية السالم بجوبا في أكتوبر  ،8181تم تعديل هذا النص حيث
أصبح يتألف مجلس السيادة االنتقالي ،وفقا لنص المادة  6/ 61من الوثيقة ً المعدلًة من خمسة عشر عضواً ،يسمي المجلس
العسكري خمسة منهم ،على أن تقوم قوى إعالن الحرية والتغيير باختيار خمسة أعضاء مدنيين ،ويشتركا في تسمية عضو
مدني واحد ،وتختار أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسالم في السودان ثالثة أعضاء ،كما يجوز للجهات التي
قامت باالختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.
ومن ثم انضم إلى مجلس السيادة السوداني ثالث أعضاء جدد في مارس  8186هم :مالك عقار إير ،الدكتور الهادي أدريس
يحيى ،الطاهر أبو بكر حجر.
ونصت الوثيقة الدستورية في المادة  89الفقرة  6/66على صالحيات المجلس المتمثلة في


تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير.



اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء.



اعتماد والة الواليات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.



اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي االنتقالي.



الموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي.



اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس
القضاء العالي.



الموافقة على تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.
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اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء.



قبول واعتماد السفراء األجانب لدى السودان.

 .2.3.2الحكومة االنتقالية
وفقا ً لنص المادة  81الفقرة  6/61من الوثيقة الدستورية تمثل الحكومة االنتقالية السلطة التنفيذية العليا في الدولة ويتم اختيار
الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي اعالن قوى الحرية والتغيير ،حيث نصت الوثيقة
على أن تتألف الحكومة من  81وزيراً على األكثر يختارهم رئيس الوزراء من بين مرشحين يقترحهم التحالف ،باستثناء حقيبتي
الدفاع والداخلية اللتين يختار وزيريهما األعضاء العسكريون في المجلس السيادي .وقد حددت الوثيقة الدستورية اختصاصات
وسلطات الحومة االنتقالية وشروط العضوية فيها وأسباب فقدانها.
وتم تعديل هذا النص ،حيث أصبح مجلس الوزراء السوداني يتألف من رئيس ،وعدد من الوزراء يتم اختيارهم بالتشاور،
ويعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعالن الحرية والتغيير ،وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا.
تم تشكيل الحكومة االنتقالية ــ بواسطة رئيس الوزراء الذي رشحته قوى اعالن الحرية والتغيير الدكتور عبد هللا ادم حمدوك،
من  62وزيراً ،من بينهم  1من النساء ،تم اختيارهم وفق معايير الكفاءة والنزاهة ،والتوازنات السياسية .وبعد توقيع اتفاق سالم
جوبا مع الحركات المسلحة تم اعادة تشكيل الحكومة للمرة الثانية حيث تم توزيع حصص الوزارات الجديدة بين تحالف قوى
إعالن الحرية والتغيير ،الذي يمثل المرجعية السياسية للحكومة االنتقالية ،وشركاء السالم من الموقعين على إعالن الحرية
وحزب األمة القومي .خصصت سبعة عشر وزارة للحرية والتغيير ،وسبعة وزارات لحركات الكفاح المسلح وشركاء السالم،
ووزارتين يختارهما المكون العسكري في الحكومة االنتقالية ،وقد احتفظ خمسة وزراء بمناصبهم الوزارية ،هم وزير الدفاع
الفريق يس ابراهيم ،ووزير العدل نصر الدين عبد الباري ،ووزير الشئون الدينية واألوقاف نصر الدين عبد الباري ،وانتصار
صغيرون وزيرة التعليم العالي وياسر عباس وزير الري.
لم يتدخل عبد هللا حمدوك في قوائم الترشيح التي قدمتها الحرية والتغيير والجبهة الثورية والمكون العسكري ،باستثناء اإلبقاء
على انتصار صغيرون في وزارة التعليم العالي حيث تجاهل ترشيحات الحرية والتغيير.
وفيما يتعلق بتعيين والة الواليات فقد نصت الوثيقة الدستورية في المادة / 6/66ج على أن تعيين الوالة من اختصاص رئيس
مجلس الوزراء على أن يتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة ( )1وبنا ًء على ذلك أعلن رئيس وزراء السودان ،ترشيحاته بتعيين
حكام مدنيين للواليات ،وذلك في إطار عملية االنتقال لحكم ديمقراطي كامل مدتها ثالث سنوات ،وتعتبر هذه الخطوة أحد
المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين شاركوا في االحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير في العام الماضي .وبموجب
ذلك ،حل الوالة المدنيون محل الوالة العسكريين الذين كانوا يديرون شؤون الواليات .وأعلن رئيس الوزراء إن تعيين الوالة
المدنيين يمثل البداية الفعلية للتغيير في الواليات .وقد اعترض حزب االمة على هذه الترشيحات بحجة انعدام الكفاءة والنزاهة
والتأييد الجماهيري للمرشحين ،اضافة الي أن تعيين الوالة يتطلب اجازة قانون الحكم الوالئي ليعلم الوالة صالحياتهم القانونية
مؤكدا أن التعيينات ال تتطابق مع الشروط وفرصة لقوى الردة مما يحدث ضررا بالوطن)7( .
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ثم تم تعيين والة جدد استجابة لتنفيذ نصوص االتفاق بإدخال شركاء العملية السلمية في السلطة التنفيذية ،وقد اشترط رئيس
الوزراء على تحالف قوى الحرية والتغيير ضرورة توافر المعايير المطلوبة الختيار الوالة الجدد ،أهمها:
ــ أن يتمتع الوالي المختار بالتفاف جماهيري ومجتمعي وقدرته على خلق حواضن سياسية مقدرة داخل الوالية حتى يتمتع
الوالي بسند شعبي واجتماعي
ــ أن يتم اختيار الوالي من أبناء الوالية وعدم تصدير الوالة من المركز الي االقاليم
ــ أن يكون الوالي من الشخصيات ذات القبول ومن غير الحزبيين.
وعلى الصعيد الدولي خاطب رئيس الوزراء الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين
للجمعية العامة ،حيث قال :إن بالده تمر بفترة انتقالية جاءت بعد ثورة شعبية مجيدة ضد الظلم واالستبداد والتدهور االقتصادي
واالجتماعي وأضاف :تخاطب الحكومة االنتقالية طموحات عريضة خرج من أجلها الشعب السوداني ،وتبذل كل ما في وسعها
لمخاطبة التحديات العديدة وأهمها تحقيق السالم وإصالح االقتصاد ،وأشار ـــ معددا انجازات الحكومة االنتقالية ــ إلى أنه رغم
الصعوبات ،عكفت الحكومة االنتقالية على تحقيق طائفة من اإلنجازات في فترة وجيزة أهمها أن الوثيقة الدستورية (التي
وضعت في آب/أغسطس  )8165تضع السالم ووقف الحرب كأولوية وفيما يتعلق بعملية السالم في جوبا قال :هي لم تكن
عملية تفاوضية بين طرفين متحاربين كما كان في السابق ،بل هي عملية حوار بين شركاء الثورة من أجل التوصل ليس للسالم
ووقف الحرب فحسب ،بل لوضع المعالجات الشافية لكل مسببات النزاعات ومعالجة جذورها ،وسيتم توقيع اتفاق السالم في
الثالث من تشرين األول/أكتوبر المقبل .أما فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان ،فقال حمدوك إن الوثيقة الدستورية تولي عناية
بقضايا حقوق اإلنسان "تم تخصيص فصل كامل للحريات والحقوق ،وإنفاذا للوثيقة ،قامت الحكومة االنتقالية باتخاذ عدد من
الخطوات اإليجابية لمعالجة التشوهات التي لحقت بهذا الملف طيلة فترة الحكم الشمولي السابق .وفي مقدمتها :إلغاء عدد من
القوانين المقيدة للحريات ،وتعزيز دور المرأة في المجتمع ،وحماية حقوقها ،وإتاحة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي
ومحاربة ظاهرة اإلفالت من العقاب ،وذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية فتح المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان في
أيلول/سبتمبر  ،8165وباشر المكتب عمله منذ كانون الثاني/يناير  .8181وتطرق السيد رئيس الوزراء إلى الوضع االقتصادي
المتدهور في السودان ،وأشار إلى أنه ال يزال يلقي بثقله على كاهل السودانيين بشكل متزايد ،نتيجة للتشوهات االقتصادية التي
خلفها النظام البائد .وقال :إن اإلصالحات العميقة التي شرعنا بتطبيقها والتي تهدف لمعالجة الخلل الهيكلي في االقتصاد
السوداني قد أدت بشكل غير مباشر إلى زيادة عبء المعيشة .هذه اإلصالحات مؤلمة وشاقة ،لكنها ضرورية على المدى
الطويل .وأضاف أنه من أجل التخفيف من آثار اإلصالحات ،شرعت الحكومة بتنفيذ برامج لدعم األسر وتقديم المعونات المالية
لألكثر عوزا وللفئات الزراعية والعمالية المنتجة في األرياف والمدن .وأهم ما جاء في خطاب سعادة دولة رئيس الوزراء دعوة
المجتمع الدولي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب حيث أشار الي أنه (رغم االمتيازات التي تحققت ،اال أن
الفترة االنتقالية تواجه عددا من التحديات الجسام التي تستوجب استمرار وقوف ودعم المجتمع الدولي واألصدقاء واألشقاء في
استكمال خطط الحكومة الرامية إلى معالجة الضائقة االقتصادية التي تمر بها البالد وفي مقدمة ذلك إعفاء ديون السودان
والحصول على قروض ميسرة إلى جانب التزام األصدقاء بالوفاء بتعهداتهم المعلنة خالل مؤتمر شركاء السودان ببرلين،
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ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب حتى تتمكن بالدنا من إكمال عودتها لألسرة الدولية بعد انقطاع قسري
استمر لثالثة عقود" .وأشاد بالخطوات التي اتخذتها اإلدارة األميركية والكونغرس األميركي بدعم الحكومة االنتقالية "بما في
ذلك العزم على تسريع خطوات إسقاط السودان من القائمة ،وشدد على تضامن السودان مع ضحايا اإلرهاب في جميع أنحاء
العالم ،ومع جميع البلدان التي عانت من هجمات إرهابية ،مجددا إدانته لإلرهاب بكافة أشكاله وصوره وذلك من خالل تعاون
السودان وانضمامه ومساهمته بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد اإلرهاب وتمويله.
وأعرب عن تقديره لألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية والدول المانحة على الدعم الذي تم تقديمه للسودان وجهود معالجة
أوضاع النازحين والالجئين والعائدين إلى مواطنهم األصلية من خالل توفير المعونات الغذائية والصحية .وقال إن الحكومة
سارعت لرفع كل القيود والعراقيل التي كانت تعيق عمليات إيصال المساعدات اإلنسانية للمتأثرين في مناطق النزاعات.
وأضاف تعمل الدولة اآلن في تنسيق تام مع بعثة يوناميد على عملية استكمال استراتيجية خروجها وفقا للقيد الزمني المحدد
بموجب قرار مجلس األمن  8989وهو األول/ديسمبر  ،8181وتستقبل البالد بعد ذلك بعثة األمم المتحدة المتكاملة لدعم االنتقال
في السودان (.)UNITAMS
وأثنى على نجاح مجموعة أصدقاء السودان التي أسستها عدة دول بمبادرة ألمانيا إلعادة دمج السودان ضمن المنظومة الدولية
بعد العزلة التي دامت  01عاما ( )2ونخلص الي أن أهم انجازات الحكومة االنتقالية حتى مغادرة رئيس الوزراء رئاسة الوزارة
في نوفمبر 8186م ــ بتقديم استقالته ـــ في:
ــ الحصول من صندوق النقد الدولي على محو لديون السودان الضخمة مقابل تطبيق سياسة تقشف قاسية أرهقت كاهل
المواطنين في معاشهم
ــ توقيع اتفاق سالم مع مجموعات متمردة كانت ال تزال تحمل السالح في مواجهة القوات الحكومية في أكتوبر 8181م ،ووقف
الحرب في جميع أرجاء الدولة.
ــ موافقة واشنطن على إزالة اسم السودان من الئحة الدول الداعمة لإلرهاب
ــ انفتاح السودان على المجتمع الدولي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بعد أن عاش عزلة دولية ألكثر من ثالثين عاما.
 .3.3.2المجلس التشريعي (البرلمان)
تنص الوثيقة الدستورية في المواد  80،81،89،81،87على تكوين مجلس تشريعي انتقالي ال يتجاوز عدد أعضائه  011عضوا
( )5تختار نسبة  17في المائة منهم قوى اعالن الحرية والتغيير ،والنسبة المتبقية للقوى األخرى غير الموقعة على االعالن،
باستثناء المؤتمر الوطني ورموز النظام السابق ،على أن يتشكل في غضون ثالثة أشهر من توقيع الوثيقة.
لم يتم تشكيل المجلس حتى صدور قرارات  89اكتوبر 8186م نتيجة صراعات وعدم توافق االطراف السياسية حول كيفية
تشكيله بعد توقيع اتفاق سالم جوبا مع الجبهة الثورية التي تضم عددا من حركات الكفاح المسلح ،وقد حددت الوثيقة الدستورية
اختصاصات المجلس التشريعي ،وسلطاته ،ومدته ،وشروط عضويته ،وأسباب فقدان العضوية ،وقسم رئيسه ،وأعضائه.
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 .2.2الترتيبات العسكرية
نصت الوثيقة الدستورية في المادة  7على العمل على تحقيق السالم العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة
السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في االعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق األقل نمواً
والمجموعات األكثر تضرر .كما نصت على وضع برامج إلصالح أجهزة المؤسسة العسكرية بصورة تعكس استقالليتها
وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط األهلية والكفاءة ،على أن تسند مهمة إعمال إصالحها للمؤسسة
العسكرية وفق القانون.
تنفيذا لهذا النص وفي  0أكتوبر 8181م وقعت الحكومة االنتقالية في السودان مع ممثلون عن عدد من الجماعات المسلحة
(اتفاق جوبا لسالم السودان) بينما رفض فصيالن مسلحان التوقيع على االتفاقية وهما الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة
(عبد العزيز ادم الحلو) حيث وافقت ابتدا ًء على االنضمام للمفاوضات في جوبا لكنها أصرت على أن يكون لها مسار سالم
منفصل ،وعلى توقيع اتفاق خاص بها .كما أصرت على اقامة دولة علمانية كشرط مسبق للسالم .والفصيل االخر هو حركة
تحرير السودان بقيادة (عبد الواحد محمد نور) حيث أعلنت عدم اعترافها بشرعية الحكومة االنتقالية الحتوائها على عسكريين.
يتألف اتفاق جوبا من عشرة أبواب متمايزة وتم تخصيص الباب االول لتناول القضايا القومية بينما تناولت الستة أبواب األخرى
االتفاقات الثنائية بين حكومة السودان ومختلف الجماعات المسلحة ،وهي :اتفاق سالم مسار دارفور ،اتفاق سالم مسار
المنطقتين (النيل االزرق و كردفان) اتفاق مسارات الشرق ،والشمال ،والوسط ،واتفاق الترتيبات االمنية بين بين حكومة
السودان االنتقالية والجبهة الثالثة (تمازج) كما تناول االتفاق مصفوفة تنفيذ ،تحدد المواعيد النهائية لتنفيذ عدد من القضايا
نشير الي أن االتفاق أورد بعض الترتيبات فيما يتعلق بتقاسم السلطة ــ وهي جوهر ما تسعى لتحقيقه الحركات المسلحة ــ على
المستوى القومي وألغراض الدراسة نشير ألهم ما جاء في هذا الخصوص:
ــ تنص المادة  1.6من اتفاق القضايا القومية تمثيل (أطراف العملية السلمية) بإضافة ثالثة أعضاء في مجلس السيادة .ولم
يوضح االتفاق في حالة انضمام أطراف مسلحة أخري لالتفاق هل سيمنحون مقاعد اضافية أم يتقاسمون المقاعد الثالثة مع
االخرين؟
ــ تنص المادة  9.6على تمثيل أطراف العملية السلمية في مجلس الوزراء بخمسة وزارات ()%89
ــ تنص المادة  1.6على منح أطراف العملية السلمية  %89من مقاعد المجلس التشريعي ( 7مقعدا)
ــ وينص اتفاق النيل االزرق على وجوب أن تضم كل المؤسسات القومية ــ كالمحكمة الدستورية ،والمجلس األعلى للنيابة
العامة ،وغيرها ،ــ أعضاء من الواليات  /األقاليم مع النص على أن يكون تعيينهم وفق معايير الكفاءة والمهنية( .المادتان 96.8
ــ  )96.1وقد جاء في تقاسم السلطة بين الواليات االتي:
ــ يكون للواليات حكام ومجالس وزراء وسلطات تشريعية وسلطات قضائية
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ــ الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال هي التي تعين والي  /حاكم النيل االزرق ،ونائب الوالي  /الحاكم في كل والية في كل
والية من واليات جنوب كردفان ووالية غرب كردفان ،ونسبة  01في المائة من الجهازين التنفيذي والتشريعي في واليتي النيل
االزرق وجنوب كردفان
ــ تمثيل مؤتمر البجا والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بنسبة  01في المائة من مقاعد السلطتين التنفيذية والتشريعية في
واليات شرق السودان الثالث.
ــ استيعاب مواطني ومواطنات المنطقتين في جميع مستويات الخدمة المدنية ،مع وجوب أن يشكل ابناء وبنات جنوب كردفان 9
في المائة من مجمل وظائف الخدمة المدنية القومية.
والجدير بالذكر أن اتفاق دارفور صمت نسبيا حيال كيفية تكوين سلطات االقليم.
وخالصة ما نص عليه اتفاق سالم جوبا فيما يتعلق بقضايا االنتقال هو:


تمديد الفترة االنتقالية بحيث تستمر  05شهرا بدءا من تاريخ توقيعه .وفيما يتعلق بالعملية الدستورية فقد تم تحديد المواعيد
النهائية لعدد من التدابير حيث تم النص على انه :في غضون األشهر الستة المقبلة ينبغي انشاء اللجنة الدستورية ،وينبغي
ان يتم عقد المؤتمر الدستوري ،وايضا عقد مؤتمر لمناقشة نظام الحكم ،كما ينبغي تبني عدد من الدساتير االنتقالية في
الواليات.

 وفيما يتعلق باالنتخابات نصت المادة  60من اتفاق القضايا القومية على بعض المؤشرات لتنظيم االنتخابات العامة في
البالد منها:
ــ اصدار قانون انتخابي
ــ تشكيل مفوضية االنتخابات
ــ اعتماد قانون االحزاب السياسية
ــ عقد المؤتمر الدستوري القومي
ــ عودة النازحين والالجئين
ــ اجراء التعداد السكاني.
 وفيما يتعلق بالعدالة االنتقالية فقد تضمن كل باب من االتفاق ترتيبات خاصة به حول كيفية ادارة قضايا العدالة االنتقالية في
السودان بأكمله أي وجود الية وطنية واحدة للعدالة االنتقالية في السودان .ولكن والن واضعي االتفاق يعلمون ان كل منطقة
مشمولة في االتفاق لها تاريخها الخاص وظروفها الخاصة فضلوا وضع اليات تناسب كل منطقة مثال يتضمن اتفاق دارفور
فقرات عدة تتناول قضايا العدالة االنتقالية بشكل مباشر فالفصل الثالث بعنوان (العدالة والمساءلة والمصالحة وضع عدد
من االليات لن تكون موجودة اال في دارفور وتم وضع هذه الترتيبات المختلفة بترتيب مختلف حيث بدأت باآلليات الدولية
والقضائية ثم بعد ذلك اليات المصالحة .هنا نجد االتفاق يضع المرجعية القضائية الدولية في قمة الهرم ،وفي نفس الوقت ال
يتضمن اتفاق النيل االزرق وكردفان أي الية محددة للعدالة االنتقالية) .ويؤكد اتفاق دارفور على استعداد الطرفين للتعاون
الكامل غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية (المادة  81 ،6الفصل  ،0المادة  1من اتفاق الشرق)
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كما ينص اتفاق دار دارفور على انشاء محكمة خاصة بدارفور في غضون  51يوما من تاريخ توقيع االتفاق تتكون من
قضاة وطنيين يتم تعيينهم بواسطة رئيس القضاء ومدع عام يعين بواسطة رئيس النائب العام ،وتختص المحكمة بالنظر في
قضايا االبادة ،والجرائم ضد االنسانية ،وجرائم الحرب ،واالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق االنسان منذ العام
8118م ،وتم تحديد االختصاصات للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة (المادة  89 ،6الفصل )8
كما نص اتفاق جوبا على انشاء عدد كبير من الهيئات المكلفة بالعمل على قضايا العدالة االنتقالية ،أو القضايا ذات الصلة.
()61
وعلى صعيد الواقع العملي كان أهم انجاز لهذه االتفاقية هو وقف الحرب بين الحكومة وجميع الحركات المسلحة بما فيها
تلك التي لم توقع على االتفاقية ،مع فشل المؤسسة العسكرية القومية في دمج قوات الحركات المسلحة مع الجيش القومي
ليصبح جيش قومي ذو عقيدة قتالية واحدة .ويبرر قادة المكون العسكري ذلك بعدم وجود التمويل الكافي للقيام بعملية الدمج
والتسريح
 .5.2الترتيبات االقتصادية
واجهت الحكومة االنتقالية صعوبات معقدة في المجال االقتصادي فقد ترك النظام البائد وضع اقتصادي مأزوم حيث كانت
السيولة في البنوك السودانية منعدمة ،وكانت اسعار السلع والخدمات الضرورية لمعاش المواطنين مرهقة بل كانت بعض السلع
منعدمة مثل االدوية المنقذة للحياة ،وبلغت ديون السودان الخارجية نحو ستة وخمسون مليار دوالر معظمها تعود لدول نادي
باريس ،وديون للبنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي ،وبنك التنمية االفريقي ،وبنوك اقليمية ،ودول ليس أعضاء في نادي باريس
()66
ومثلت معالجة التدهور االقتصادي أسبقية مهمة للحكومة االنتقالية المتمثلة في توفير معاش الناس ،واعادة الثقة في النظام
المصرفي ،وزيادة االنتاج ،وايجاد حلول لمعالجة الديون الخارجية اما بإعفائها أو اعادة جدولتها ،والعودة الى االندماج مع
النظام المصرفي العالمي.
بعد التغيير وتشكيل حكومة الثورة وتزايد التدهور االقتصادي ،وسيطرة الشركات االقتصادية العسكرية المتمثلة في (منظومة
الصناعات الدفاعية) على  %28من موارد الدولة ،تعالت االصوات مطالبة بالسيطرة على تلك الشركات ،وفي أغسطس
8181م تحدث رئيس وزراء الفترة االنتقالية عبد هللا حمدوك صراحة عن ضرورة استعادة شركات القطاع العسكري واالمني
لوالية وزارة المالية مشيرا الي ان  %28من المال العام خارج وزارة المالية حيث ذهب الى أن (المطالبة بالشفافية المالية
والمحاسبية في شركات الحكومة والمكون العسكري مطلب أساسي ينبغي أن يتحقق ،فمن غير الممكن ادارة موارد خاصة
بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة ،هذا أمر ال تنازل فيه)68( .
وتفيد بعض التقارير االعالمية ان لدي الجيش واالجهزة االمنية نحو  891شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل تصدير الذهب
واللحوم واستيراد دقيق القمح ومدخالت الزراعة ،وتحتكر المناقصات والمزايدات الحكومية)60( .
وباختصار هذه الشركات تعمل في جميع المجاالت المدنية ،مما جعلها تحتكر نسبة كبيرة من ايرادات الدولة على حساب
القطاع الخاص ،وهي معفاة من الضرائب والجمارك وال تخضع للمراجعة بل تعمل في سرية تامة في ظل ظروف معيشية
قاهرة يعاني فيها المواطن الجوع والمسغبة.
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كما ورثت الحكومة من النظام البائد عقوبات اقتصادية دولية صارمة نتيجة وضح وضع الواليات المتحدة االمريكية السودان
في الئحتها السوداء (قائمة الدول الراعية لإلرهاب) ونجحت الحكومة بعد دخول رئيس وزرائها في حوار مع االدارة االمريكية
في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب بعد أن نفذت شروط االدارة االمريكية المتمثلة في دفع تعويضات مالية
ألسر ضحايا الهجوم على السفارتين االمريكيتين في نيروبي ودار السالم عام 6552م ،وأسر ضحايا تفجير المدمرة (كول) في
سواحل اليمن عام 8111م وقد قامت أسر الضحايا برفع دعوى ضد الحكومة السودانية أمام القضاء االمريكي وقد توصلت
الحكومة بعد التفاوض معها الى تسوية تدفع بموجبها الحكومة مبلغ  009مليون دوالر مقابل شطب تلك الدعاوى.
بعد رفع اسم السودان من الالئحة االمريكية السوداء ،والتقدم في مجال احترام حقوق االنسان باستيفاء االستحقاقات والمطالب
االمريكية المتعلقة بإجراء االصالحات السياسية والقانونية ،وبالجهود التي بذلها المكون العسكري ــ بمساعدة أمريكية ــ وقيامه
بتطبيع العالقات مع اسرائيل وتوقيع اتفاق السالم وهو االمر الذي واجه رفضا من معظم القوى المدنية السياسية .تم االعالن عن
هذا االتفاق يوم  80اكتوبر  8181وقد جاءت اتفاقية التطبيع في نفس اليوم الذي وقع فيه الرئيس االمريكي على إزالة السودان
من قائمة اإلرهاب ،حيث جاء في االتفاق أنهم قد اتفقوا على بدء عالقات اقتصادية وتجارية مع التركيز في البداية على الزراعة
باإلضافة إلى مجاالت التكنولوجيا الزراعية والطيران والهجرة وغيرها 10 .وقد انتقد وزير االعالم في الحكومة االنتقالية
االستاذ فيصل محمد صالح قيام المؤسسة العسكرية منفردا ودون اخطار الحكومة بتطوير عالقاته مع اسرائيل حيث صرح لقناة
(إس  )81ــ قناة تلفزيونية مقرها الخرطوم ــ (ان العالقات الخارجية يفترض أن تكون بيد مجلس الوزراء ،وأضاف لكن االمور
المتعلقة بالتطبيع في يد بشكل فعلي أو احادي) ()61
بدأ المجتمع في التعامل االقتصادي مع المؤسسات المالية السودانية ،حيث أعلن البنك المركزي السوداني انتهاء كل أشكال
العقوبات االقتصادية المقروضة على السودان بموجب االمرين التنفيذيين ( 60117ــ  )60168وبنا ًء على ذلك تم رفع العقوبات
عن مائة وسبعة وخمسون مؤسسة سودانية ،ولم يتبقى من العقوبات سوى بعض االفراد والمؤسسات المرتبطين باألحداث في
دارفور()69
بعد اجازة قانون استعادة الحصانة السيادية الذي أجازه الكونغرس االمريكي تطورت العالقات االقتصادية بين السودان واالدارة
االمريكية في المجال االقتصادي حيث فتح القانون مجاال واسعا أمام السودان للتعاون االقتصادي والمالي ،فتم اعتماد مبلغ
تسعمائة وواحد وثالثون مليون دوالر كمساعدات اقتصادية مباشرة للسودان ،تم تخصيص سبعمائة مليون دوالر منها لتمويل
برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر لألسر ـ وبرنامج الرعاية الصحية ومشروعات اخرى ،باإلضافة لمبلغ مائة
وعشرون مليون دوالر لدعم السودان في صندوق النقد الدولي واعادة هيكلة مديونياته ،ومبلغ مائة واحدى عشر مليون دوالر
إلعادة هيكلة الديون حيث بلغت المساعدات في مجملها  6.16مليار دوالر بجانب التزام الواليات المتحدة االمريكية بدفع مليار
دوالرــ كقرض تجسيري ــ لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك الدولي ( )61كما حصل السودان على إعفاء أكثر من
خمسون مليار دوالر من ديونه الخارجية في عملية تعد األكبر في التاريخ لدولة أدرجت حديثا ً ضمن مبادرة الدول الفقيرة
المثقلة بالديون (هيبك) ( .)HIPCويمهد القرار لحصول السودان على منح وقروض جديدة من صندوق التنمية العالمي بمبلغ 1
مليارات دوالر .واتفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،في بيان مشترك لهما ،على إعفاء ثالثة وعشرون مليار من ديون
السودان ،على أن يستكمل بمبادرات أخرى ليصل ألكثر من خمسون مليار دوالر من حيث القيمة الحالية ،ويمثل ذلك أكثر من
 % 51من إجمالي الدين الخارجي للسودان.
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وتعهدت المؤسستان مواصلة تقديم الدعم االستراتيجي للسودان في السنوات المقبلة إلحداث انتعاش اقتصادي ،ودعتا المجتمع
الدولي لالستمرار في هذا الدعم والحفاظ على هذا الزخم .وبموجب القرار ،أستعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد
الدولي الذي تم تعليقه في أغسطس  8111م .وبعد يوم من إعالن القرار ،وافق صندوق النقد الدولي على منح ائتمانية جديدة
للسودان بمبلغ  8.1مليار دوالر لثالث سنوات ،يتم صرف  6.1مليار دوالر فوراً لدعم خطوات اإلصالح االقتصادي)67( .
وخالل مؤتمر عقد في باريس حصل السودان على تعهدات وإعفاءات من ديون ثنائية بقيمة ثالثون مليار دوالر ،حيث أعلنت
فرنسا إلغاء كافة ديونها على السودان والمقدرة بنحو خمسة مليار دوالر ،وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس،
كما أعلنت النرويج أيضا عن إلغاء ديونها البالغة أربعة مليار ونصف دوالر دعما ً لجهود السودان الرامية إلصالح أوضاعه
االقتصادية بعد العزلة التي عاشها على مدى سبعة وعشرون عاما ً .وأكدت المملكة العربية السعودية المضي قدما في اتخاذ
الخطوات الالزمة إللغاء ديونها على السودان والمقدرة بنحو خمسة مليار دوالر ،كما وأبدت كل من الواليات المتحدة
األميركية والسويد وإيطاليا استعدادهم لتقديم منح لتغطية النواقص في متأخرات الديون والمقدرة بنحو ثالثة عشر مليار دوالر
بما فيها الفوائد والغرامات الجزائية .وأيضا تعهدت دول وشركات وهيئات تمويل باالستثمار في مختلف قطاعات اقتصاد
البالد ،وخصص البنك الدولي ملياري دوالر للسودان لالستثمار في برامج الصحة والطاقة خالل األشهر العشرة المقبلة .وقدم
بنك االستيراد والتمويل اإلفريقي سبعمائة مليون دوالر لتمويل مشاريع الطاقة واالتصاالت في السودان .وعرضت الحكومة
السودانية بالتعاون مع القطاع الخاص أكثر من ثمانية عشر مشروعا ً حيويا ًفي قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبنية
التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة )62( .واعلنت الحكومة عزمها على القيام بإصالحات اقتصادية عميقة وقاسية
إلخراج البالد من عزلة استمرت سنوات طويلة .بتطبيق حزمة من اإلجراءات لمعالجة التشوهات في االقتصاد ،ضمن
البرنامج اإلصالحي ،ومن بينها تشريع قانون جديد لمكافحة الفساد يتم إقراره ،وإنشاء لجنة دائمة فعالة لمكافحة الفساد،
وإصالح بيئة االستثمار واألعمال التجارية ،المحلية والدولية بدأ االقتصاد يتعافى تدريجيا بسبب االصالحات االقتصادية
القاسية والمدعومة من صندوق النقد الدولي ،حيث قامت الحكومة برفع الدعم عن البنزين والديزل مما أدى الي ارتفاع
االسعار وارهاق كاهل المواطن في تلبية احتياجاته المعيشية وقابل المواطنون هذه االجراءات بالرفض حيث خرج العشرات
في تظاهرات في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية ،وعلت اصوات المتظاهرين بالهتاف (ال لسياسات البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي) ()65
لكن في المقابل شهد االقتصاد استقرارا ملموسا حيث استقر سعر صرف العملة الوطنية مقابل العمالت االجنبية ،كما توفرت
السيولة بالبنوك بالعملة المحلية واالجنبية ــ حيث صار لدى البنك المركزي احتياطي من النقد االجنبي ــ وشهدت االسواق
استقرارا بوفرة المعروض من السلع ،واتسعت دائرة التعامل بين البنوك المحلية واالجنبية والمؤسسات المالية العالمية.

 .5مستقبل الحكم االنتقالي في السودان
 .1.5الدور االمريكي في دعم التحول الديمقراطي في السودان
لسنوات طويلة مثلت العقوبات األمريكية إحدى اهم أسباب تدهور األداء االقتصادي ،وكان أكثرها إيالما هو الحصار
االقتصادي في العام  ٧٩٩١الذي عزل السودان عن منظومة االقتصاد العالمي ومؤسساته المالية فأصبح من غير الممكن
استخدام الشبكات المصرفية للقيام بالتحويالت للعاملين بالخارج أو التحويالت المتعلقة بالتجارة الخارجية من صادر ووارد
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وغيرها ،كذلك حد الحصار من إمكانية الحصول على قطع الغيار الالزمة للسكك الحديدية والطائرات ،كما قلل من فرص
البعثات التعليمية وعطل نقل المعرفة واالستفادة من التقنيات الحديثة.
وفى هذا الصدد ،بذلت الحكومة االنتقالية منذ تشكيلها العديد من الجهود لمعالجة ملف العقوبات مع الواليات المتحدة
األمريكية ،ونتج عن الزيارات واالتصاالت المتبادلة بين الطرفين االتفاق على ترفيع مستوي التمثيل الدبلوماسي إلى درجة
السفير .ومن جانبها سعت االدارة االمريكية الي دعم الحكومة االنتقالية ــ بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية
لإلرهاب ــ بإصدارها تشريع (الحصانة السيادية للسودان) كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية لإلرهاب .وكان
إلغاء تصنيف السودان من قائمة الدول اإلرهابية الخطوة األولى في محاولة مساعدة ومنع البالد من االنهيار االقتصادي ،وهو
الوضع الذي تفاقم مع جائحة  COVID-19والكوارث الطبيعية المدمرة وتدفق الالجئين اإلثيوبيين الفارين من القتال إلى
السودان ( )81ويتضمن القانون الذي أقره الكونغرس تقديم مساعدات بنحو مليار دوالر لدعم االنتقال في السودان .كما صادق
الكونغرس األمريكي على (قانون االنتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام  8181م) الخاص بدعم
االنتقال الديمقراطي في السودان .وأهم ما جاء في هذا القانون ،وهو ما يتوجب على االدارة االمريكية اتخاذه عند رفع اسم
السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب
ــ تشديد الرقابة على القوى العسكرية واألمنية في سودان ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة.
ــ ضرورة تقييم إنفاذ خطط إصالحات القطاع األمني وإعادة هيكلته بما يعزز سيطرة السلطة المدنية على كامل القطاع
العسكري بمختلف تشكيالته،
ــ عرف القانون االجهزة االمنية واالستخباراتية السودانية تعريفا واسعا حيث تشمل القوات المسلحة السودانية ،وقوات الدعم
السريع ،وقوات الشرطة ،وقوات الدفاع الشعبي ،وجهاز االمن والمخابرات ،وهيئة التصنيع الحربي ،وكل الجهات ذات
الصلة ،وأية قوات شبه نظامية.
ــ يدخل وزيرا الخزانة والخارجية (االمريكيان) في مباحثات مع مؤسسات التمويل الدولية
ــ مراقبة أموال األجهزة األمنية والعسكرية ،وأصولها ،وميزانيتها والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة.
ــ ضرورة وضع الئحة بكل األسهم في الشركات العامة والخاصة التي تديرها أو تملكها القوى العسكرية واألمنية ،ونقل كل
هذه األسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة ذات اختصاص تابعة للحكومة السودانية.
ــ دعم االستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص السالم والنمو االقتصادي.
ــ المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق اإلنسان وتهديد العملية االنتقالية الديمقراطية في السودان.
ــ أهمية رسم وتطبيق خطة يمكن من خاللها للحكومة السودانية استرجاع أي ممتلكات أو أرباح للدولة تم تحويلها لحزب
المؤتمر الوطني أو ألي مسؤول فيه ()86
وتأتي أهمية هذا القانون في أنه يحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ،لهذا فقد تم إدراجه ضمن مشروع
التمويل الدفاعي الذي مرره الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين.
وبقراءة متأنية لهذا القانون يتضح أن هدفه هو إزاحة أي عقبات قد تعترض التحول الديمقراطي ،أو تشكل خطراً على
استمراره ،متوعداً بشكل مسبق بفرض عقوبات على كل من يعمل على عرقلته ،أومن يرتكبون انتهاكات لحقوق اإلنسان ،أو
يشاركون في استغالل غير مشروع للموارد الطبيعية من شأنه أن يقوض ذلك االنتقال.

146

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

ويفتح القانون المجال لتقديم دعم شامل لحكومة السودان في مجاالت عدة ،بما في ذلك تنظيم االنتخابات الحرة والنزيهة،
ودعم برامج التنمية ،بالتركيز على توفير الفرص االقتصادية للشباب والسكان المهمشين ،ويسمح القانون بدعم جهود الحكومة
االنتقالية الستعادة األصول المسروقة ،ومنح أولوية لبرامج تعزيز النمو االقتصادي ،كما يدعم إعفاء الخرطوم من الديون
المتراكمة وتقديم تمويل متعدد األطراف من المؤسسات المالية الدولية بعد استيفاء الحكومة لمعايير الشفافية المالية ،كما
يعضد المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية عبر السماح بتقديم الدعم الالزم من أجل بناء
قدرات القضاء السوداني.
ونخلص الي أن االدارة االمريكية ظلت ــ وما زالت ــ تدعم التحول الديمقراطي في السودان ،بل نستطيع القول بأن االدارة
االمريكية هي التي تحمي الفترة االنتقالية من االنقالبات العسكرية.
 .2.5الصعوبات التي واجهت ترتيبات الحكم االنتقالي في السودان
 .1.2.5تفكيك نظام الثالثين من يونيو 1191م وازالة التمكين:
من أكثر التعقيدات التي واجهت نجاح الفترة االنتقالية هو تفكيك وازالة التمكين لنظام ظل يمسك بكامل مقاليد السلطة ولمدة
ثالثين عاما .نصت الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لسنة 8165م على (مهام الفترة االنتقالية) ،حيث جاء في الفقرة ( )69من
المادة ( )2تلتزم أجهزة الدولة في الفترة االنتقالية بإنفاذ المهام اآلتية( :تفكيك بنية التمكين لنظام الثالثين من يونيو 6525م وبناء
دولة القانون والمؤسسات) ،وبناءا على ذلك أجاز المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان في  82نوفمبر ( 8165قانون
تفكيك نظام الثالثين من يونيو 6525م وإزالة التمكين لسنة  8165م) ،أهم ما ورد في هذا القانون هو :ـ
ـــ تفكيك البنية السياسية لنظام الرئيس السابق عمر البشير وإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني ،حيث نص القانون على حل
حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير ،وحذفه من سجل التنظيمات واألحزاب السياسية في السودان ،فضال عن حل
مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات األخرى التابعة له أو ألي شخص أو كيان مرتبط به.
ــ العزل السياسي بحق من يسميهم (رموز نظام اإلنقاذ أو الحزب) بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة ال تقل عن عشر
سنوات،
ــ المالحقة القانونية ومصادرة ممتلكات وأصول الحزب لتصبح ملكيتها تابعة لحكومة السودان وفق ما تقرره لجنة خاصة في
هذا الصدد)88( .
بناءا على ذلك تم تشكيل (لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال) ( )80منح القانون بين صالحيات واسعة للجنة
أهمها ،الحق في المالحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة ،وتحديد طريقة التصرف فيها ألي جهة حكومية.
ومارست اللجنة صالحياتها بحل حزب المؤتمر الوطني والشروع في مصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الدولة وتفكيك
واجهاته السياسية واالجتماعية ،ومالحقة فساد منسوبيه المالي واإلداري .وتمكنت اللجنة ــ حسبما أفادت ــ من استرداد أكثر من
مليار دوالر من األصول غير المشروعة إلى وزارة المالية ،وأربعمائة مليون دوالر أخرى إلى وزارة الشؤون الدينية
واألوقاف،
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وأكثر من وخمسون شركة وستون منظمة وأكثر من مليون فدان من األراضي الزراعية وعشرون مليون متر مربع من
األراضي السكنية بما فيها مقتنيات رئيسية على شاطئ النيل في العاصمة الخرطوم ،وأراض زراعية خصبة وشركات رابحة،
كما فنادق ومدارس .و فيما يتعلق بإزالة تمكين العاملين الموالين للنظام السابق والذين وظفهم نظام الثالثين من يونيو لخدمة
أجندته دون توافر شروط التوظيف فيهم ،فقد لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال العامة ،خدمة مائتان وثالثة
وثالثون من العاملين ببنك السودان المركزي والشركات التابعة له .وأوضح طه عثمان ،عضو اللجنة ،أن اللجنة توصلت إلى
أن هؤالء حصلوا على هذه الوظائف بغير وجه حق ،مشيرا إلى أن اللجنة أصدرت قرارا بإنهاء خدمة أربعة وخمسون من
العاملين بالشركة السودانية للتوليد الحراري المحدودة ،كما أنهت بموجب القرار رقم  961خدمة ثالثة عشر من العاملين بشركة
كهرباء السودان ( )81هذا علي سبيل المثال ال الحصر ،وفي اعتقادي أن لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو هي أهم جهاز
في الحكومة االنتقالية لذلك كان من المفترض أن تصاغ القوانين الخاصة بالتفكيك بصورة تحقق العدالة وال تهدر حقوق
االطراف في ممارسة حق االستئناف والطعن ضد قرارا ت لجنة ازالة التمكين أمام الجهات المختصة قانونا ،ظل التشكيك في
نشاط اللجنة ،ومدى قانونيتها ومصير األموال التي تعلن عن تجميدها ،وكيفية إدارة العمل داخلها ،قائما من قبل جميع القوى
السياسية .يقول القيادي السياسي في قوى اعالن الحرية والتغيير (محمد فاروق سليمان أن مراجعة أخطاء لجنة تفكيك التمكين
ال يجب أن تخضع لتراشق المدنيين والعسكريين ،ولكنها تحتاج منهجا متكامال يبدأ بادعاء ومحكمة مختصة بمراجعة القرارات
السابقة تحديدا المرتبطة بمصادرة أي ممتلكات أو إلغاء أي اتفاقات دخل السودان طرفا فيها ،وإصدار حكم قضائي مكتمل
األركان يتيح متابعة واسترداد األصول واألموال داخل وخارج السودان ،واضاف أن العواصف التي تجابهها اللجنة في الوقت
الحالي تخلق صعوبة في عمل اللجنة ،لكن المشكلة األكبر ترتبط بطريقة تكوينها وأدائها فهي تسييس لحكم القانون وفق نفس
نهج النظام السابق ،وهو ما يشكك في قيمة عملها ويعد ذلك تهديدا حقيقيا لعملية تفكيك نظام الثالثين من يونيو كحق أبطلته
الممارسة من قبل هذه اللجنة )89( ).واجهت اللجنة العديد من االنتقادات ،وتعرض الكثير من أعضائها لحمالت ممنهجة
واتهمت بقيام بعض أعضائها بإجراء تسويات غير معلن عنها مع الشركات واألفراد التابعين لنظام الرئيس السوداني السابق.
وتطور االمر الي تبادل االتهامات بين أعضاء لجنة التفكيك وبعض أعضاء المجلس العسكري االنتقالي ،وبلغ مداه حينما تم
تقدم رئيس لجنة ازالة التمكين (الفريق ياسر العطا) باستقالته من اللجنة ،واتسعت دائرة الخالف بين لجنة ازالة التمكين والمكون
العسكري واشتدت المالسنات وتبادل االتهامات بينهما حتى وصلت درجة فتح البالغات الجنائية في مواجهة أحد أعضاء
اللجنة .وتم تجميد عمل اللجنة بعد إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان في  89اكتوبر
8186م ،وفي تقديري أن اللجنة قد مارست عملها بشفافية ومهنية عالية ــ رغم بعض المآخذ على أدائها ،وعيوب القوانين
الخاضعة لها ــ حيث كشفت على االقل حجم الفساد الموروث من النظام السابق ،حيث لعبت اللجنة دو ًرا كبي ًرا في تقليص
أنشطة الكيانات واألفراد التابعة لنظام اإلنقاذ ،وتفكيك البنية السياسية وشبكة العالقات التي تم تأسيسها خالل تلك الفترة ،وقد
بدأت اللجنة فعال تكشف أخطر الممارسات التي قام بها النظام البائد في تدمير مقدرات الدولة.
 .2.2.5توحيد القوات المسلحة
لعل العقبة الثانية التي كانت االكثر تعقيدا في مسار الفترة االنتقالية هي توحيد القوات المسلحة السودانية ،وفي تقديري أن
الوثيقة الدستورية قد خلقت وضعا غريبا ومعيباــ لم تألفه دساتير السودان المختلفة ــ حيث تم ادراج قوات الدعم السريع في
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الوثيقة وبالتالي انشاء قوة جديدة موازية للقوات المسلحة السودانية ،وان كانت تحت اشراف القائد العام .وبالتأكيد ينعدم السند
الدستوري أو القانوني لتعدد القوات المسلحة في دولة واحدة ،خاصة أن هنالك تقاطعات جوهرية من حيث طبيعة النشأة،
والتكوين ،والقوام ،والكفاءة ،والعقيدة العسكرية لكل من الجيشين .وفي المقابل توجد حركات المسلح المحتفظة بعدتها وعتادها
بالرغم من مشاركتها في الحومة االنتقالية ،و بموجب اتفاق السالم كان يجب دمج قوات مكونات الجبهة الثورية التي تضم أربع
حركات مسلحة هي حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي ،وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم ،وحركة
تحرير السودان (المجلس االنتقالي) بقيادة الهادي إدريس يحي ،والحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) برئاسة مالك عقار،
مع الجيش ،وفقا لبرنامج إعادة دمج الجيوش في مناطق النزاع والمعروف ببرنامج نزع السالح وأعاده الدمج والتأهيل
والتسريح (دي دي آر) ،واالستعانة بهذا البرنامج في هيكلة القوات المسلحة لتصبح قومية تمثل كل أهل السودان ،وفق
الشروط العسكرية المتبعة في هذا الشأن .ولكن لم يحدث اي تقدم في هذا الملف حتى االطاحة بالفترة االنتقالية واستالم العسكر
للسلطة .بعض حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سالم جوبا اتهمت وحدة االستخبارات العسكرية التابعة للجيش بعرقلة
تنفيذ بند الترتيبات األمنية ،والعمل على تشظيها ،وبعدم الجدية والرغبة في إنفاذ الملف ،وحذرت من منعطف خطير يمر به
اتفاق السالم ،مشيرة إلى أن التأخير مقصود بحجة أن العقلية القديمة بالجيش تتعامل مع األمر بـ (تكتيك) .لكن الجيش أصدر
بيانا ً أشار فيه إلى أن تأخر تنفيذ الترتيبات بسبب عدم توفير التمويل ،مؤكداً حرص االستخبارات على وحدة الحركات الموقعة
على االتفاقية ،وقال إنه ليس ضالعا ً في شق حركات الكفاح المسلح أو إنشاء أخرى ،خاصة وأن األمر له تداعيات سلبية خطيرة
على األمن القومي والعسكري الناتج عن هذا التكاثر .يؤكد الخبير العسكري (عبدالرحمن أرباب) صعوبة دمج الحركات في
القوات المسلحة ،لجهة أنها كانت تحمل السالح ضدها ،كما أن والءها سيكون لقائدها وليس للجيش ،مشيراً إلى تجربة نيفاشا
ووجود القوات المشتركة ،وأضاف :عندما حدث الصراع بمنطقة أبيي انضمت كل قوة لجيشها ،مشيراً إلى فشل حركة أنانيا
( )6في 6578م التي كان رئيسها جوزيف ال قو في االندماج بالقوات المسلحة وسميت وقتها بتجربة (االنصهار) وبعد فشلها
قامت أنانيا ( )8ويرى الخبير العسكري عثمان بلية أن استيعاب الحركات في القوات المسلحة يكون حسب االتفاقيات األمنية،
قاطعا ً بأن فشل تجربة أنانيا ( )6المتمردة بجنوب السودان ليست مقياسا ً لفشل الحركات الحالية ،مستدركاً :هي تجربة قد تنجح
أو تفشل ،مضيفا أن بعد السالم (ما في كالم) وجميعهم سودانيون حتى إذا جاءوا من مناطق مختلفة وهذا األمر ال يعتبر مشكلة
أو عقبة في دمجهم ،الفتا ً إلى أن الدمج يكون وفق شروط ومعايير ،وقال إن الذين لم يتم استبعادهم يمكن االستفادة منهم في
المؤسسات المدنية.
 .3.2.5ضعف الحكومة المدنية :ـ
يمكن ارجاع ضعف حكومة الفترة االنتقالية لعدة عوامل متداخلة أهمها:
أوال:ـ الصراع السياسي بين أحزاب وكيانات الحرية والتغيير ،بدأ هذا الصراع منذ اللحظة التي رفض فيها الحزب الشيوعي
اتفاق الشراكة ،ومن ثم سعى الختطاف تجمع المهنيين ،واختراق لجان المقاومة ومنابر النشاط المدني المستقلة وتدجينها
بخطاب تحريضي ضد ما سماه الهبوط الناعم ،حيث كانت لحظة مفصلية أججت الصراعات وخلقت استقطابا حادا داخل
مجموعات الثورة وهو واقع كان فيه الحزب الشيوعي شريكا في الحكم وفي نفس الوقت مخذال ومعارضا ،وحتى بعد خروجه
من قوى اعالن الحرية والتغيير،
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ظلت كوادره التي تم تمكينها عبر ازرعه في الحكومة األولى تواصل عملية اضعاف الشراكة والسعي إلسقاطها ،كما حدث
انقساما في صفوف قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحكومة المدنية ،حيث أعلن المنشقون عن ائتالف قوى الحرية والتغيير
في السودان ،توقيع ميثاق جديد لتوحيد هذه القوى تحت مسمي (مجموعة الميثاق التوافق الوطني) وتضم القوى المنشقة عدة
أحزاب وحركات موقعة على السالم ،على رأسها حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي ،والعدل والمساواة بزعامة
جبريل إبراهيم ،وقد اعتصمت المجموعة بالقصر الجمهوري حيث اقاموا منصة خطابية بميدان االعتصام يتناوب قادة الميثاق
الخطابة فيها ،وتحولت إلى محطة النطالق هجمات كثيفة وقاسية على قوى الحرية والتغيير االصل ،مما كشف مدى حدة
الخصومة وحجم الصدع بين الفريقين ،أبرزها االتهامات بالفساد واالستئثار بالسلطة .وطالب اركو مني مناوي ،حاكم إقليم
دارفور ،رئيس حركة تحرير السودان ،من منصة االعتصام ضرورة إنهاء ما سماه بـاختطاف الفترة االنتقالية وهاجم وزير
المالية جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساوة ،من ذات المنصة الطرف اآلخر .وكان الهجوم األشرس هو الذي شنه (علي
عسكوري) المتحدث باسم مجموعة ميثاق التوافق الوطني ،على رفقاء األمس وأعداء اليوم ،متهما ً إياهم بالفساد ومتحديا ً كل من
هاجمهم باالسم أن يقاضوه إذا كانت اتهاماته كاذبة ،مستنكراً وصف المعتصمين بأنهم فلول نظام البشير ،موجها ً ذات االتهام
للطرف اآلخر .وشدد عسكوري ،على استمرار االعتصام حتى تحقيق مطالبهم بإقالة الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة،
مشيراً الى أن هناك  1تنظيمات فقط تنفرد بالسلطة وأقصت بقية الحرية والتغيير التي تضم أكثر من  71تنظيماً ،مما خلق واقعا ً
مختالً في تكوين السلطة التنفيذية ،متهما ً ما سماه بـمجموعة االختطاف ،بعدم الرغبة في تشكيل المجل التشريعي ومحاولة
االنفراد به لكن مساعيها لم تنجح ،مطالبا ً بتشكيل مجلس تمثل فيه كل القوى الثورية وإصدار قانون االنتخابات وتشكيل
المفوضية الخاصة بها وإجراء التعداد السكاني الالزم )81( .وصف رئيس الوزراء هذا الصراع بأنه ليس بين العسكريين
والمدنيين ولكن بين أولئك الذين يؤمنون باالنتقال نحو الديمقراطية والقيادة المدنية ومن ال يؤمنون بذلك ،واعتبر أن السودان
يمر بأسوأ وأخطر أزمة تواجهه منذ إسقاط البشير .وفي تقدير المتواضع أن هذا االنشقاق كان أحد أهم االدوات التي دعمها
ووظفها المكون العسكري ،حيث كان قادة االعتصام يدعون صراحة المكون العسكري القيام باالستيالء على السلطة ،فقد
حذرت قوى إعالن الحرية والتغيير مما سمته (بـانقالب زاحف في السودان) وقال ياسر عرمان القيادي بالحرية والتغيير في
مؤتمر صحافي" ،إن األزمة الحالية مصنوعة ،بدءاً من إغالق شرق السودان وصوالً إلى تنظيم اعتصام القصر الجمهوري
بواسطة فلول النظام البائد ،المؤيدين للجيش)87( .
ثانيا ً:ــ وجود خاليا متعددة تابعة للدولة العميقة ــ من المندسين ــ ظلت تنشط في وضع كل ما يضعف الحكومة االنتقالية
وبترتيب منظم ومتعمد منها ،خاصة في القطاع االقتصادي والقطاع األمني وقطاع الخدمات ،وقد نجح هؤالء المندسين في
احداث الخالفات واالنشقاقات داخل الحاضنة السياسية للحكومة االنتقالية.
ثالثا ً:ـ ساهمت الخالفات بين شركاء الفترة االنتقالية الي ضعف وانهيار الفترة االنتقالية وفي تقديري أن أبرز تلك الخالفات قد
تمثًلت في :
أ ــ اختالل الصالحيات ،وأبرز مثال لذلك :قيام المجلس العسكري االنتقالي بمهمة التفاوض مع الحركات المسلحة ــ وهي
من اختصاص الحكومة المدنية ــ منذ بدؤها وحتي قيامه بالتوقيع عليها حيث كان وجود رئيس الوزراء عبدهللا حمدوك في
احتفاالت السالم تشريفيا فقط.
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ب ــ تكوين مجلس شركاء الفترة االنتقالية ،وإعطائه صالحيات موسعة ــ وهذا غير موجود في الوثيقة الدستورية ــ ويعبر عن
فرض مزيد من الصالحيات لصالح المكون العسكري ،وقد واجه هذا االجراء معارضة ورفض من الحكومة االنتقالية ،معتبرة
أن ذلك يتناقض مع الوثيقة الدستورية .خاصة االختصاصات الواردة في قرار التشكيل ،في الفقرة التي تنص على منح المجلس
أي سلطات أخري الزمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته ،تعطي االنطباع بأن المجلس سيكون وصيا على األجهزة
المختلفة ،وهذا يتعارض مع االتفاق السياسي والوثيقة الدستورية .أصدرت الحكومة بيانا ً عبرت فيه عن رفضها الصالحيات
الممنوحة للمجلس مشيرة الي إن ما تم نقاشه في االجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء حول دور مجلس الشركاء
كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخالفات بين أطراف الفترة االنتقالية ،وال ينطبق هذا الوصف على
االختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة االنتقالية .كما أشارت
إلى أن تشكيل المجلس لم يعطي أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصالً مع النقطة الثالثة في االختصاصات،
ويتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة االنتقالية ،التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة .وأكدت أن سلطة
الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة االنتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي اإلسراع في تشكيله
بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني .السودان ()82
ج ــ الجدل حول تعيين رئيس القضاء والنائب العام وفقا ً للوثيقة الدستورية ،سلطة انتخاب رئيس القضاء منحت إلى مجلس
القضاء العالي ،وكذلك تعيين النائب العام من اختصاص مجلس النائب العام .لكن قوى إعالن الحرية والتغيير ،رأت ضرورة
تعيين رئيس للقضاء ونائب عام بشكل مؤقت ،قبل تشكيل مجلسي القضاء العالي والنائب العام ،للحيلولة دون سيطرة رموز
النظام السابق في الجهازين على المنصبين المهمين ،المنوط بهما محاسبة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير .ومنحت
الوثيقة الدستورية حق التعديل عليها إلى المجل التشريعي الذي لم يتشكل بعد .وفي ظل احتدام هذا الجدل ،سير أالف السودانيين
في العاصمة الخرطوم ،تظاهرة حاشدة للمطالبة بتعيين رئيس قضاء ونائب عام ،في إطار جدول تصعيدي دعا إليه تجمع
المهنيين السودانيين يحمل اسم (تحقيق أهداف الثورة) ،واستمر الجدل بين قوى الحرية والتغيير والعسكريين في مجلس السيادة
منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في  67وتركز على الجهة التي يحق لها تعيين رئيس القضاء والنائب العام ،مما دفع المكون
العسكري إلى رفض تعيين مرشح قوى إعالن الحرية والتغيير آنذاك القاضي عبد القادر محمد أحمد ،رئيساً للسلطة القضائية،
إضافةً إلى اعتراضهم على تعيين المرشح لمنصب النائب العام ،المحامي محمد عبد الحافظ.)85( .
د ــ لقاء رئيس مجلس الوزراء برئيس مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بأوغندا ،بدعوة من الرئيس األوغندي
يوري موسيفيني ،بدون علم الحكومة حيث نقلت وكالة األنباء السودانية الرسمية (سونا) عن وزير الثقافة واإلعالم الناطق باسم
الحكومة االنتقالية فيصل محمد صالح ،قوله إنه ( لم يتم اإلخطار أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن اللقاء ،وسننتظر
التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة )01( ).وقد كان ثمرة هذا اللقاء توقيع اتفاق يقضي بتطبيع العالقات بين البلدين
رغم أن الوثيقة الدستورية ال تتيح للحكومة االنتقالية اتخاذ خطوة التطبيع ،وقد برر وزير العدل السوداني خطوة التطبيع بقوله
(أن الوثيقة الدستورية ال تضع قيوداً غير المصلحة واالستقاللية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة
الخارجية ،وال تمنع إقامة عالقات مع إسرائيل) النهائي)06( .
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رابعاً :ــ تدهور الوضع االقتصادي ،بعد عزلة استمرت ثالثة عقود خالل حكم الرئيس السابق عمر البشير .شكل تخفيف أعباء
الديون الخارجية وإعادة تعاون السودان مع المؤسسات المالية الدولية خطوة غاية في األهمية لتجاوز األزمة االقتصادية
والعودة إلى مسار االقتصاد العالمي غير أن الثمن االجتماعي لإلصالحات االقتصادية التي قامت الحكومة بها كانت عالية
التكلفة وصعب على غالبية السودانيين تحملها ،حيث تراجع أداء االقتصاد بنسبة زادت على  % 2بسبب جائحة كورونا وارتفاع
أسعار الوقود إلى أكثر من الضعف واستمرار التضخم وارتفاع األسعار بشكل أدى إلى تردي القوة الشرائية وزيادة البطالة
وارتفاع نسبة الفقر في بلد موبوء بالفقر أصالً ،وتدهور تقديم الخدمات العامة عن معظم المناطق وهو األمر الذي دفع الكثيرين
إلى التظاهر في شوارع الخرطوم والمدن احتجاجا ً على اإلصالحات التي تمت .وكانت أهم اسباب تدهور الوضع االقتصادي
تجنيب األموال ،حيث سيطرت الشركات االقتصادية العسكرية واألمنية المتمثلة في (منظومة الصناعات الدفاعية) على %28
من موارد الدولة وتبقى فقط ما نسبته  %62من موارد الدولة تحت سيطرة الحكومة المدنية .وزاد في تردي االوضاع
االقتصادية اغالق ميناء بورتسودان ،ويعتبر ميناء بورتسودان الميناء الرئيسي في السودان ،ويضم عدة موانئ متخصصة هي:
الميناء الجنوبي وهو مخصص للحاويات ،والميناء الشمالي ويستخدم كمنفذ رئيسي الستيراد السلع االستراتيجية مثل الوقود
والقمح والسكر ،وميناء بشائر الخاص بعمليات تصدير نفط دولة جنوب السودان ،باإلضافة إلى ميناء سواكن وهو مخصص
لنقل المسافرين وصادرات الماشية .ولقد أثر إغالق الموانئ ،الذي استمر ألكثر من شهر ،على األوضاع االقتصادية وحياة
الناس اليومية في معظم أرجاء البالد .فالسكان في مدينة بورتسودان يشتكون من شح الوقود حيث تصطف عشرات السيارات
أمام محطات الخ دمة لساعات طويلة بحثا عن البنزين الغازولين .أما العاصمة الخرطوم فقد تأثرت بالنقص الحاد في الخبز في
ظل عدم توفر الدقيق .ولجأت الحكومة السودانية إلى االستعانة بالمخزون االستراتيجي من القمح المخزن في الوالية الشمالية
في محاولة لتدارك األزمة .ويرجع السبب الرئيسي ألغالق الميناء ،مطالبة عدد من زعماء القبائل واإلدارات األهلية ــ يقودهم
ناظر قومية الهدندوة محمد األمين ترك بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسالم الموقعة بين الحكومة االنتقالية وعدد من
الفصائل المسلحة والمدنية في عدد من واليات البالد .أقر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بأن اتفاق مسار شرق السودان
ناقص ألنه لم يشمل كل األطراف في اإلقليم ،وأضاف :سنعالج األزمة في شرق السودان بمنهج شامل وعادل دون استثناء أو
إقصاء أي طرف ،وطالب كل مكونات اإلقليم إنهاء المواجهة والجلوس مع الحكومة للوصول لحل عبر الوسائل السلمية
والنقاش والحوار .تحولت مطالب المحتجين في الشرق من مطالب محلية الي مطالب سياسية حيث أعلنت مجموعة ترك الذي
يتزعم قبيلة (الهدندوة) وهي فرع من قبائل البجا؛ إحدى المكونات السكانية في المنطقة؛ في بيان موجه للحكومة الثالثاء؛ أن أي
حل الالزمة ال بد أن يتضمن حل الحكومة المركزية وإلغاء مسار الشرق.
وفي تقديري أن ازمة اغالق ميناء كانت مفتعلة من قبل رموز النظام السابق بتأييد ومباركة من المكون العسكري ،ويهدد
(ترك) وهو عضو في حزب المؤتمر الوطني (الجناح السياسي لتنظيم اإلخوان) المحلول ،بإعالن حكومة مستقلة في اإلقليم في
حال عدم االستجابة لمطالبه ،التي تضمنت في بادئ األمر إلغاء الوثيقة الدستورية وحل اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية
النظام السابق ،وحل الحكومة وإلغاء مسار الشرق؛ لكنه كان أكثر تركيزا على المطلبين األخيرين وسط اتهامات بتراخي أمني
من قبل المركز في التعامل مع تحركاته .وصرح ترك في أكثر من مناسبة بأنه محمي من المكون العسكري في الحكومة؛ مؤكدا
أنه ال يعترف بالتفاوض مع أي جهة غيره ()08
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خامساً :ـ تدهور الوضع االمني ،عاش السودان سيولة أمنية كبيرة في الفترة االخيرة تمثلت في أعمال النهب والسلب والقتل
وسط اتهامات بتراخي السلطات في حسم الظاهرة االجرامية مما أسهم في تناميها رغم نفي الشرطة اي قصور من جانبها .حيث
ظهرت عصابة ــ مزودة بأسلحة حادة (سكاكين ،خناجر ،سواطير) ــ تمارس النهب نهاراً وفي الطرقات العامة .يروي ضحايا
الجريمة قصصا ً مروعة تعرضوا لها من عصابات بالطرق واألماكن العامة فقدوا فيها هواتف محمولة أحيانا ً عن طريق
الخطف وأحيانا ً أخرى تحت السرقة باإلكراه ،وبحسب روايات متطابقة ،فإن الجريمة تنفِّذها عصابات تستغل دراجات نارية
تختار ضحاياها بعناية فائقة ،وفي برهة يختطفون الهاتف المحمول أو الحقيبة من الشخص أثناء وقوفه على جانب الطريق
منتظراً المواصالت العامة أو في األسواق ،).تقول إحدى الضحايا :من المؤلم أن تتركنا األجهزة األمنية نهبا ً لهؤالء األشرار
دون أن تتحرك بشكل جدي للقبض عليهم .قمة المأساة أن نفقد كل ما ادخرناه واستقطعناه من قوتنا في لمحة بصر ،في ظل
أوضاع معيشية سيئة ،إنني أشعر باألسى واأللم")00( .
وقد ظلت الحكومة ممثلة في رئيس وزرائها مكتوفة االيدي في ظل هذه االوضاع المأساوية ــ مع صمت مريب من جانب
االجهزة األمنية ــ مما زادها ضعفا وقلًل من هيبتها ،واتجه المواطنون لحماية أنفسهم بأنفسهم .ومما يربك المشهد اختفاء ظاهرة
االجرام تماما في العاصمة فور اطاحة المكون العسكري بالحكومة االنتقالية ،مما يقود دون أدنى شك الي أن هذه الظاهرة كانت
من االدوات التي كان يستخدمها المكون العسكري في ادارة صراعه مع نظيره المدني.

 .6الخاتمة
أختم هذا البحث بتناول أهم النتائج التي توصل إيها ،مع بين أهم التوصيات التي خرج بها:

 .1.6النتائج
 فشل الحكومة االنتقالية في تكوين جميع أجهزة الحكم االنتقالي ــ عدا الحكومة المدنية ـــ التي نصت عليها الوثيقة
الدستورية.
 توجد العديد من الثغرات في الوثيقة الدستورية لعل أبرزها ،عدم النص صراحة على اعادة هيكلة القوات المسلحة
ودمج القوات المسلحة االخرى بها ،لتكون جيش موحد ذو عقيدة قتالية واحدة ،كما أن الوثيقة لم تحدد بدقة الفترة
الزمنية النتقال السلطة الى المكون المدني مما أدى الي نشوب الخالف حول تسليم السلطة،
واجهت الفترة االنتقالية صعوبات جمة أبرزها استمرار الخالف بين الشريكين مع تدهور االوضاع االقتصادية
واالمنية ،ووجود الدولة العميقة التي ظلت تمسك بمفاصل السلطة والثروة.

 .2.6التوصيات
 يجب اتفاق القوى السياسية ــ المدنية والعسكرية ــ على ميثاق سياسي جديد ــ تتوحد فيه االرادات وتتجاوز فيه
الخالفات ــ يضع خارطة طريق لترتيبات حكم انتقالي جديدة تؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي ،مع االستفادة من تجربة
الحكم االنتقالي السابقة.
 يجب أن تبدأ الحكومة االنتقالية بمعالجة المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية للحكم واعطاء االولوية لتشكيل أجهزة الحكم
التي تدير الفترة االنتقالية مثل تكوين الحكومة ،والبرلمان ،وغيرها.
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 يجب أن تكون هنالك واقعية في تحديد الفترة الزمنية للفترة االنتقالية ،كما يجب فصل عمليات االصالح األكثر مدة عن
فترة االنتقال ،لتمتد الى ما بعد فترة االنتقال.
 كما أوصي الباحثين من بعدي بتقديم مزيدا من البحث والدراسة في هذا الموضع ،باعتبار أن هذا البحث يمثل أول
دراسة (متكاملة) لموضوع ترتيبات الحكم االنتقالي في السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر 6525م.

 .7المراجع
( )6مجلة المحكمة الدستورية ( 6551م) دار االصالة للصحافة والنشر ،مؤتمر الحوار الوطني لقضايا السالم في السودان
الفترة 5/5ــ 616525/86م).
( )8مركز الدراسات االستراتيجية (ديسمبر 6558م) االستراتيجية القومية الشاملة الفترة  6558ــ 8118م
( )0مجلة المحكمة الدستورية (6555ــ 8110م) ،دستور جمهورية السودان وقانون المحكمة الدستورية،
( )1موقع 8186/66/5( ARTم) مبادرة االصالح العربي ،تجمع المهنيين السودانيين :البنية والتطور واألدوار والتحالفات،
الرابط االلكتروني https://www.arab-reform.net/ar/publication
( )9ويكيبيديا ( )8165الموسوعة الحرة ،المجلس العسكري االنتقالي السوداني ،الرابط اإللكتروني
/https://ar.wikipedia.org
( )1قناة (تلفزيون الشروق (8181/61/81م) ،الوثيقة الدستورية السودانية .أطرافها وأبرز البنود والتعديالت ،الرابط
االلكتروني https://asharq.com/ar
( )7صحيفة الراكوبة االلكترونية (8181/7/61م) األمة يرفض اختيار حمدوك للوالة ويلوح بموقف اخر ،الرابط االلكتروني
https://www.alrakoba.net/31420125
( )2أخبار االمم المتحدة (8181/5/81م) حمدوك يعدد إنجازات الحكومة السودانية ويتطلع لمرحلة جديدة تخلو من الحروب
والعقوبات ،الرابط االلكتروني https://news.un.org/ar/story
( )5وزارة العدل السودانية (8165 /61/ 9م) الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لحكم السودان .الرابط االلكتروني.
www.gov. sdhfiles\index\28
( )61زيد العلي( ،د .ت) إتفاق جوبا لسالم السودان ،الرابط االلكتروني
https://www.idea.int/sites/default/files/publications
(Bank world Bank Group presidenta David Malpass.remarks at the sudan world partnership )66
Coferfence
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( )68جمعة عبد هللا (8186 /8/1م) شركات الجيش جديل قديم بأصوات أعلى ،صحيفة الصيحة السودانية الرابط االلكتروني
االنترنت ،/https://www.assayha.net/57597
( )60قناة 8181/68/69( france24م) رئيس الوزراء السوداني يجدد انتقاد دور الجيش في االقتصاد الرابط االلكتروني،
https://www.france24.com/ar
( )61موقع (مصراوي) (8181/68/1م) وزير اإلعالم السوداني الجيش يطور عالقات مع إسرائيل بدون رقابة ،الرابط
االلكترونيhttps://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details ،
( )69موقع النيلين (8181/0/1م) المركزي السوداني ،انتهاء كافة أشكال العقوبات االقتصادية ،الرابط االلكتروني،
https://www.alnilin.com/13115691.htm
( )61أسماء السهيلي (8181/68/80م) بعد اجازة قانون الحصانة السيادية ـ السودان يغلق باب المالحقات القضائية ،صحيفة
الراكوبة ،الرابط االلكتروني https://www.alrakoba.net/31499695
( )67أمين ياسين (8186/7/6م)  :اتفاق تاريخي إلعفاء  91ملياراً من ديون السودان الخميس ،رقم العدد 69991الرابط
االلكترونيhttps://aawsat.com/home/article/3055956 ،
( )62كمال عبد الرحمن(8186/1/01م) حمدوك ٕاعفاء الديون مهد لتمويل بقيمة  1مليارات دوالر للسودان ،الرابط االلكتروني
Khttps://www.skynewsarabia.com/business/1448060
( )65الموقع االلكتروني لقناة) 8186/1/01 DWم) مظاهرات تعم السودان احتجاجا على إصالحات صندوق النقد ،الرابط
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( )88الموقع اإللكتروني بي بي سي عربي (8165/66/65م) ما هو قانون "تفكيك نظام اإلنقاذ" وما هي آليات حل حزب
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( )82كمال عبد الرحمن (8181/68/9م) رفض واسع لـ "مجلس شركاء" الفترة االنتقالية .سكاي نيوز عربية الرابط
االلكتروني https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1398080
( )85اسماعيل علي (8165/61/61م)..تعيين نعمات عبد هللا رئيسا للقضاء في السودان .عربية  INDEPENDENTالرابط
االلكتروني https://www.independentarabia.com
( )01بي بي سي (8181/8/1م) لقاء البرهان ونتنياهو :مجلس وزراء السودان يبحث اجتماع عنتيبي .الرابط االلكتروني
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-5136627
( )06الموقع االلكتروني 8181/61/89(،،DWم) التطبيع مع إسرائيل ..انقسام سياسي ومجتمعي في السودان .الرابط
االلكتروني https://www.dw.com/ar
( )08كمال عبد الرحمن ( )8168/61/1جهود مكثفة الحتواء أزمة شرق السودان ،على موقع سكاي نيوز عربية الرابط
االلكتروني )https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1468329
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تقييم فاعلية مواقع اإلنترنت السعودية
(دراسة وصفية تحليلية لعدد من المواقع اإللكترونية السعودية في الفترة من سبتمبر  - 2022نوفمبر )2022
Evaluating the Effectiveness of Saudi Websites
(An Analytical Descriptive Study for a Number of Saudi Websites in the Period from
)September 2021 - November 2021
الدكتور  /يوسف عثمان يوسف
أستاذ مساعد ،كلية االتصال واإلعالم ،جامعة الملك عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية.
Email: Yousif11125@gmail.com

مستخلص الدراسة:
تأتي هذه الدراسة بعنوان :تقييم فاعلية مواقع اإلنترنت السعودية دراسة وصفية تحليلية على عدد من المواقع
اإللكترونية السعودية ،وقد تناولت الدراسة بالبحث والتحليل التساؤالت المطروحة حول الفاعلية التي تقدمها التقنية الحديثة
إلدارات العالقات العامة في تنفيذ وظائفها من خالل مواقع اإلنترنت ،إضافة إلى فروض الدراسة حول وفاء المواقع اإللكترونية
للمؤسسات على اإلنترنت بمتطلبات المؤسسة االتصالية واحتياجات جماهيرها .وقد استخدم الباحث عدد من األدوات منها
المقابلة والمالحظة وتحليل المضمون ،وتمت معالجة التحليل باستخدام األساليب االحصائية (والنسب المئوية ،والوسط
الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والتباين ،ومعامل االرتباط).
من خالل الدراسة تحققت جملة من األهداف أهمها :تقديم إطار نظري يحدد واقعع العالقعات العامعة ،وتعدعيم االسعت الل
األمثل لتقنيات شبكات االتصال والمعلومات في مجال تحقيق أهداف ووظائف العالقات العامة؛ وكذلك التعريف بعالتطورات فعي
مجعال تقنيعة االتصعال والمعلومعات .وقعد اسعتخدم الباحعث المعنها الوصعفي التحليلعي العذي يتناسعب معع طبيععة البحعث والم عكلة.
وأوضحت نتائا هذا البحث أهمية الوسائل والتقنيات الحديثة في إدارة وانجاز األعمال بصورة سريعة وسهلة ،كما أكدت النتعائا
على أن مواقع المؤسسات السعودية على اإلنترنت تفي بمتطلبات المؤسسة االتصالية واحتياجات جمهورها
الكلمات المفتاحية :مواقع اإلنترنت ،المواقع اإللكترونية السعودية ،فاعلية المواقع ،تقييم المواقع اإللكترونية

157

www.ajrsp.com

 م2022-3-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

Evaluating the Effectiveness of Saudi Websites
(An Analytical Descriptive Study for a Number of Saudi Websites in the Period from
September 2021 - November 2021)

Abstract:
This study comes under the title: Evaluating the effectiveness of Saudi websites, a
descriptive and analytical study on a number of Saudi websites. To the hypotheses of the study
on the fulfillment of the institutions' websites on the Internet with the requirements of the
communication institution and the needs of its audiences. The researcher used a number of tools,
including interview, observation and content analysis, and the analysis was handled using
statistical methods (percentages, arithmetic mean, standard deviation, variance, and correlation
coefficient).
Through the study, a number of goals were achieved, the most important of which are: to
provide a theoretical framework that defines the reality of public relations, and to support the
optimal use of communication and information network technologies in the field of achieving the
goals and functions of public relations; As well as introducing developments in the field of
communication and information technology. The researcher used the descriptive and analytical
approach that fits with the nature of the research and the problem. The results of this research
showed the importance of modern means and techniques in managing and accomplishing
business in a quick and easy way. The results also confirmed that the websites of Saudi
institutions on the Internet meet the requirements of the communication institution and the needs
of its audience.

Keywords: Internet sites, Saudi websites, website effectiveness, website evaluation
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مقدمة:
تعتبر العالقات العامة -بوصفها علما وفنا ً وممارسة كما هعو معلعوم-منتجعا ً معن منتجعات القعرن الع عرين ،وقعد تطعورت
ونمت وانت رت بتطور النسق االقتصادي واإلداري والسياسي واالجتماعي والثقافي الذي تعمل فيه .ومعن جملعة هعذه التطعورات
التقدم الملحوظ في المجال التكنولوجي ،حيث كثعرت المخترععات التقنيعة التعي سعخرت لسنسعان سعبل الراحعة ،وقربعت المسعافات
وزادت االتصال بين أفراد المجتمع.
ولعل أعظم هذه التطورات هي تلك التي صاحبت تقنية االتصاالت والمعلومات ،فقد تطورت وسعائل وأدوات االتصعال
في وقت قصير مقارنة بتطور التاريخ الب ري ،خاصة فيما يتعلق بتقنيات الحاسوب واإلنترنت ،ممعا أسعهم فعي تعدفق المعلومعات
وزاد من سرعة نقل األخبار وقرب المسافات وزادت دائرة العالقات بين الب ر على نطاق غير محدود ،األمر الذي أسهم ب عكل
مباشر في تطور إدارات العالقات العامة بالمؤسسات وال ركات والمنظمعات ،وظهعور معا يععرف بالمؤسسعات الععابرة للقعارات،
وكذلك التوسع في حركة التجارة العالمية وعرض السلع والتجارة االلكترونية وكذلك الخدمات االلكترونية ،وحركعة بيعع األسعهم
والبورصات ،وزيادة التعامالت البنكية والمصرفية ونقل األموال.
إن التطور التقني خاصة فيما يتعلق بتقنية االتصال موضوع يفرض نفسه ب كل كبير علعى مسعتقبل القعرن الجديعد وهعو
القععرن الحععادي والع ععرين ،والععذي يععذخر بمت يععرات تمثععل ععورة جديععدة ذات ع ععار سياسععية واجتماعيععة واقتصععادية ،فهععي تمثععل فععي
حقيقتها بداية عصر جديد وبيئة جديدة ومجتمع جديد له أداته االتصالية الجديدة التي يتميز بها.
تمثععل تقنيععة االتصععال ومنجزاتهععا المسععتمرة ،ومععا يتصععل بهععا مععن تقنيععة المعلومععات ععورة أخععر انطلقععت مععع تصععاعد
اإلحساس بأن الواقع االتصالي القائم لم يعد كافيا ً للوفاء باحتياجات هذا المجتمع الجديد ،وهكذا وجدنا على معد تعاريخ العمليعات
االتصالية التي فرضها وجود اإلنسان ذاته ككائن اجتماعي ال يمكنه أن يععي

بعدون االتصعال بعانخرين وخلعق العالقعات معهعم،

ونجد أن المجتمع الجديد والبيئة الجديدة إنما تخلق أدواتها االتصالية التي تعبعر عنهعا ،وتعوفر لهعا الممارسعات االتصعالية الالزمعة
التي تتطلبها عليات ذلك المجتمع الجديد .وقد أسعهمت تقنيعة االتصعال والمعلومعات ب عكل كبيعر فعي زيعادة فاعليعة العالقعات العامعة
اإلنسانية علعى جميعع المسعتويات ،األمعر العذي يقعود إلعى فعتي جديعد فعي مضعمون ومفعاهيم إدارة العالقعات العامعة تماشعيا ً معع هعذا
التطور.

مشكلة الدراسة:
إن الكثير من الم عاكل التعي تحعدا معا بعين المنظمعات وجماهيرهعا تععود أسعبابها إلعى انععدام أو ضععف االتصعال ب عتى
أنواعه وأشكاله ،وااللتباس الذي اقترن بالعالقات العامة كان يتمثل دائما في مفهومها وكذلك تطورهعا عبعر العدول والمجتمععات،
فإذا كانت بداية تطور وانت ار العالقات العامة في الثلث الثاني من القرن الع رين فإننا نجد أنها فعي معظعم دول الععالم معا زالعت
في مراحلها األولى خاصة في دول العالم الثالث .حيث أنها لم تسعتفد كثيعراً معن التطعورات التقنيعة والتكنولوجيعا وتوظيفهعا ب عكل
سليم لتلبية متطلبات المهنة في مجال العالقات العامة.
ومععع تنععامي دور إدارة العالقععات العامععة علععى كافععة المسععتويات ،وازديععاد تبعععات هععذا الععدور بازديععاد حجععم المؤسسععات
وتوسعها ،فإن هذا األمر يلقي بأعباء كبيرة على إدارة العالقات العامعة ويتطلعب منهعا اسعت الل التطعور التكنولعوجي العذي ي عهده
هذا العصر حتى تتمكن من مواكبة الدور الكبير الذي تلعبه إدارة العالقات العامة.
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وتتمثل الم كلة في إمكانية مواكبة التطورات التقنية واالسعتفادة منهعا بصعورة كاملعة لضعمان فعاليعة المواقعع والخعدمات
االلكترونيععة فععي توسععيع عالقععات العمععل وزيععادة الخععدمات االلكترونيععة ومرونتهععا لتسععهيل الوصععول إلععى أكبععر عععدد مععن جمهععور
المؤسسات وال ركات ب كل عام.
ويمكن تدارك هذا الم كل من خالل است الل التقنية المعلوماتيعة المتمثلعة ب عكل أساسعي فعي تقنيعات اإلنترنعت والمواقعع
اإللكترونية ،حيث توجد الكثير من الحلول لمعوقات إدارات العالقات العامة ،حيث تسعهم هعذه التقنيعة فعي اتصعال إدارة العالقعات
العامة بالجمهور الداخلي والخارجي للمؤسسة ،وتزيد من حجم المعلومات سواء الواردة أو الصعادرة ععن المؤسسعة وهعذا األمعر
ينسحب أيضا ً وبنفس القدر على عمليات التفاعل والكفاءة .حيث تسهم التقنية في انجاز كثير من الوظائف واإلجراءات من خعالل
المواقععع اإللكترونيععة إضععافة إلععى عمليععة التسععويق والعععرض ،كععذلك تععوفر التفاعععل مععع جمهععور عععريه وتمكععن مععن التعامععل معععه
بسهولة ويسر.

أسباب اختيار الموضوع:
أوالً :ضرورة مواكبة التطورات التعي ي عهدها هعذا العصعر باعتبعاره عصعر عورة المعلومعات واالتصعاالت ،أو عصعر
اإلنترنت ،وما يتبع ذلك من ت يرات اجتماعية وسياسية واقتصادية و قافية.
ثانياً :تقييم تطوير المواقع اإللكترونية السعودية فيما يتعلق بالتفاعليعة باعتبارهعا معن أهعم الخصعائت التعي توفرهعا هعذه
المواقع.
ثالثاً :تحديد أهم المميزات التي تتوفر في المواقع اإللكترونية السعودية.

أهمية الدراسة:
تكمن أهميعة هعذا البحعث معن فعي محاولعة التو يعق لمرحلعة معن مراحعل التطعور التقنعي المتسعارع ،حيعث ن عهد كعل فتعرة
تطوراً جديداً قبل أن نتمكن من استيعاب التطورات السابقة ،وكذلك تحعاول الدراسعة رصعد الخصعائت والمميعزات المتعوفرة فعي
المواقع اإللكترونية ب كل عام وفي المواقع السعودية ب كل خاص.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 / 1تقديم إطار نظري يحدد واقع العالقات العامة ،وتدعيم االست الل األمثعل لتقنيعات شعبكات االتصعال والمعلومعات فعي
مجال تحقيق أهداف ووظائف العالقات العامة.
 /2التعريععف بععالتطورات التععي حععد ت فععي مجععال تقنيععات اإلنترنععت والمعلومععات ،وأ ععر ذلععك علععى المؤسسععات بمختلععف
تخصصاتها ،وعلى إدارة العالقات العامة في تلك المؤسسات بصفة خاصة.
 /3التوصععل إلععى بعععه النتععائا والتوصععيات التععي مععن الممكععن أن تسععاهم فععي وضععع نمععوذ أمثععل السععت الل الطفععرة
التكنولوجية في أداء الوظائف ب كل عام في إدارة العالقات العامة.

تساؤالت الدراسة:
تجيب هذه الدراسة على التساؤالت األتية:
 -1ما مد فاعلية المواقع على ال بكة العنكبوتية (اإلنترنت) في أداء مهام العالقات العامة المختلفة؟
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 -2إلى أي مد استفاد األفراد والمؤسسات من تقنيات االتصال الحديثة في تسهيل وزيادة سرعة األداء بالنسعبة لههعداف
والوظائف المطلوبة؟
 -3إلى أي مد تعمل العالقات العامة على انجاز وظائفها بواسطة اإلنترنت.
 -4هل يتم است الل التطور التقني بصورة فعالة فيما يتعلق بالمواقع اإللكترونية للمؤسسات؟

فروض الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على االفتراضات التالية ،والتي تحاول من خالل البحث ا باتها أو رفضها ،والفروض هي:
 -1يتم أداء أهداف ووظائف العالقات العامة بواسطة المواقع اإللكترونية بصورة فاعلة.
 -2أن مواقع المؤسسات على اإلنترنت تفي بمتطلبات المؤسسة االتصالية واحتياجات جمهورها.
 -3تستفيد المؤسسات من تقنيات اإلنترنت في تسهيل وزيادة التفاعل مع جماهيرها المختلفة.

حدود الدراسة:
مجتمع الدراسةة :ي عمل مجتمعع الدراسعة كافعة المواقعع اإللكترونيعة للمؤسسعات وال عركات السععودية فعي القطعاع الععام
والخاص
عينة الدراسة :تم اختيار عينة قصدية لعدد  05موقع الكتروني للمؤسسعات وال عركات السععودية علعى شعبكة اإلنترنعت
بالتركيز على الواقع األعلى على قائمة البحث في موقع  Googleحيث تمثل هعذه العينعة المواقعع األعلعى دخعوالً واسعتخداما معن
قبل الجمهور بالمملكة العربية السعودية.
الحدود الموضوعية :ركزت الدراسة المحتو والتصميم والفعالية للمواقع االلكترونية السعودية وكفاءتها وكفايتها فعي
تقديم المعلومات وتوفير الخدمات االلكترونية للجمهور
الحدود الزمانية والمكانية :الفترة من سبتمبر  -2521نوفمبر 2521م .ويعأتي اختيعار هعذه الفتعرة نسعبة لقربهعا لمواكبعة
للتط عور المسععتمر الععذي ي ععهده العععالم فععي مجععال تقنيععة االتصععاالت والمعلومععات ،حيععث نالح ع ظهععور تقنيععات جديععدة فععي مجععال
االتصاالت ،األمر الذي يتطلب مواكبة تسجيل عخر ما وصلت إليه هذه التطورات حتى تتم دراسة الظاهرة بالصورة المطلوبة.

الدراسات السابقة:
الدراسة االولي
عبد الكريم ،كريمة سعد شفيق ( ،)2020اإلعالن االلكتروني للشركات الدولية وبناء السمعة التجارية ،المجلة
المصرية لبحوث االتصال الجماهيري
هدفت الدراسة إلى الوقوف على طبيعة اإلعالن االلكتروني والتي تستخدمه ال ركات الدولية بهدف بناء سمعة
عالمتها التجارية ،وذلك من خالل تحديد اشكال الجذب والمؤ رات الفنية المستخدمة في ا ارة االهتمام من خالال اإلعالن
االلكتروني ،والوقوف على األسلوب الخطابي التي تستخدمه هذه ال ركات من خالل اعالناتها على اإلنترنت ،باإلضافة إلى
النوع المستخدم من الوسائط المتعددة ،وتحديد نوعية الموضوعات المثارة داخل هذا النوع من اإلعالنات وتوضيي االستماالت
اإلقناعية والطرق الترويجية المستخدمة من جانب هذه ال ركات في اإلعالنات التي تبثها من خالل اإلنترنت بهدف بناء سمعة
عالمتها التجارية .وتعتمد هذه الدراسة على منهد المسي ،بحيث تندر هذه الدراسة تحت نوعية البحوا الوصفية،
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كما قامت الباحثة باختيار نوعين من المواقع اإللكترونية والتي تبث من خاللهما ال ركات الدولية إعالناتهما ،فتم
اختيار المواقع الرسمية لل ركات وصفحة التواصل االجتماعي فيس بوك وذلك ليعبرا عن عينة الدراسة ،واعتمدت الدراسة في
عملية جمع البيانات على است مارة تحليل المضمون ،ومن اهم النتائا التي توصلت لها الدراسة :أن اغلب اإلعالنات قامت
بالتركيز على الوسيلة المستخدمة في تواصل الجمهور مع السلعة أو الخدمة وذلك من خالل توضيي الوسيلة سواء كانت موقع
للتواصل أو بريد الكتروني او خط ساخن.
الدراسة الثانية
البخيت ،محمد عبد هللا حسن ( ،)2022فاعلية المواقع اإللكترونية في تعزيز الصورة الذهنية ،مجلة الوسيلة للعلوم
والتكنولوجيا
تتناول هذه الدراسة موضوع فاعلية المواقع اإللكترونية في تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسات الخدمية ،دراسة وصفية
تحليلية بالتطبيق على الموقع اإللكتروني لهيئعة التعأمين الصعحي بواليعة الخرطعوم ،وتعتبعر معن الدراسعات الجديعدة فعي التفاعليعة،
تهدف إلى تقييم فاعلية المواقع اإللكترونية وإلى أي مد تساهم هذه المواقع اإللكترونية في تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة ،تعم
استخدام المنها الوصعفي التحليلعي ،كمعا اسعتخدم الباحعث ععدد معن أدوات جمعع البيانعات فعي البحعث العلمعي ،المالحظعة والمقابلعة
وصحيفة االستبانة .تم اختيار العينة الع عوائية الطبقيعة لععدد  05فعرد معن الخبعراء والمختصعين فعي مجعال نظعم المعلومعات تمثعل
مجتمع البحث الخارجي ،وتم توزيع االستبانة عن طريق معرفة الباحث ال خصية بالمبحو ين ،كما تم اختيار عدد ال عين موظفعا ً
من الموظفين بالمؤسسة من جملة ال مائة موظف كعينة ع وائية طبقية تمثل مجتمعع البحعث العداخلي .وبععد االنتهعاء معن توزيعع
صععحيفتي االسععتبانة الخارجيععة والداخليععة تععم جمعهععا مععن المبحععو ين ومععن ععم تحليلهععا بجهععاز الحاسععوب بواسععطة برنععاما الحزمععة
اإلحصائية للعلوم االجتماعيعة  statistical package for social science (spss).وتوصعلت الدراسعة إلعى ععدد معن النتعائا
أهمها :سهولة الوصول للموقع اإللكتروني والتصفي فيه وسهولة الوصعول لمعلومعات الموقعع وامتيعازه بجعودة التنظعيم والهيكعل،
كما تبين أيضا ً عدم وجود تفاعلية بالموقع اإللكتروني بصورة ممتازة ،وت ير النتائا أيضا ً إلى أن الموقع مصمم بصورة مبتكرة
وحديثة ووجود تناسق في األلعوان والخطعوط والصعفحات .ومعن توصعيات الدراسعة :تفعيعل الموقعع اإللكترونعي وتحديثعه بصعورة
دائمة ومتابعة معلومات الموقع من فترة ألخر  ،وإضافة وسائل تفاعلية بالموقع مع الجمهور.
الدراسة الثالثة
يوسف ،يوسف عثمان ( ،)2022فاعلية مواقع اإلنترنت في العالقات العامة ،رسالة دكتوراه ،جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا.
تأتي هذه الدراسة بعنوان :فاعلية مواقع اإلنترنت في العالقات العامة ،دراسة تطبيقية على عدد من المواقع اإللكترونية
السود انية ،وقد تناولت الدراسة بالبحث والتحليل التساؤالت المطروحة حول ماهية التسهيالت التي تقدمها التقنية الحديثة
إلدارات العالقات العامة في تنفيذ وظائفها ،إضافة إلى فروض الدراسة حول وفاء المواقع اإللكترونية للمؤسسات على اإلنترنت
بمتطلبات المؤسسة االتصالية واحتي اجات جماهيرها .وقد استخدم الباحث عدد من األدوات منها المقابلة والمالحظة وتحليل
المضمون ،وتمت معالجة التحليل باستخدام األساليب االحصائية (والنسب المئوية ،والوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري،
والتباين ،ومعامل االرتباط) استخدم الباحث المنها الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع طبيعة البحث والم كلة،
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وقد تحققت من خالل الدراسة جملة من األهداف أهمها :إبراز واقع العالقات العامة ،وتدعيم االست الل االمثل لتقنيات
اإلنترنت في مجال تحقيق وظائف العالقات العامة؛ وكذلك التعريف بالتطورات في مجال تقنية االتصال والمعلومات .كما
تطرق ت الدراسة لبعه الم كالت التي تواجه إدارة العالقات العامة .أما عينة الدراسة فكانت عينة عمدية لعدد من المواقع
اإللكترونية السودانية .وأوضحت نتائا هذا البحث أهمية الوسائل والتقنيات الحديثة في إدارة وانجاز األعمال بصورة سريعة
وسهلة ،كما أكدت النتائا على أن مواقع المؤسسات السودانية على اإلنترنت جاذبة ومتناسقة وتحتوي على الكثير من معايير
التصميم الجيد ،وقد قام الباحث بوضع عدد من التوصيات والمقترحات في ختام الدراس
الدراسة الرابعة
المهداوي ،فارس حسن شكر ( ،)2023صحافة اإلنترنت  -دراسة تحليلية للصحف االلكترونية المرتبطة بالفضائيات
االخبارية "العربية نت" نموذجاً ،بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ،مجلس كلية اآلداب والتربية العربية المفتوحة في
الدنمارك
تحاول الدراسة الك ف عن االشكال التحريرية التي تجعل من المواقع الصحفية المرتبطة بالصحف المطبوعة،
والفنوات الفضائية مكملة ألداء الجهة المرتبطة بها ،وكذلك الك ف عن تقنيات المواقع الصحفية اإلخبارية والتي تمكنها من
محاكات القدرة الخاصة المرتبطة بالتلفزيون مثل الصوت والصورة المتحركة.
لتحقيق هدف البحث استخدم الباحث المنها التحليلي الوصفي لتقويم موقع العربية نت وفقا لمحددات معيارية
 Evaluation Criteriaتدرس كل ما يتعلق بوظيفة الموقع االساسية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائا أهمها :أن موقع العربية .نت كوسيلة إخبارية عربية على ال بكة العالمية مكمل وداعم
لدور الفضائية اإلخبارية "العربية" اللتان تعمالن سوية في مدينة دبي لسعالم في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وكذلك يلتقي
الموقع بالفضائية "العربية" من خالل عرضه لكافة البراما المقدمة في "العربية" يتضمن أرشفة أوال بأول لنصوص كل
برناما منذ إطالق الموقع.
الدراسة الخامسة
تالحمة ،ثائر محمد ( ،)2022حراسة البوابة اإلعالمية والتفاعلية في المواقع االخبارية الفلسطينية على شبكة
اإلنترنت ،بحث مقدم لنيل درجة الماجستير _ جامعة الشرق األوسط
هدفت هذه الدراسة إلى وصف االمكانيات التفاعلية المتاحة من قبل حراس البوابة اإلعالمية في المواقع اإلخبارية
الفلسطينية على شبكة اإلنترنت  ،إذ أن هذه المواقع خاضعة ب كل رئيسي للسيطرة من قبل حارس البوابة ،الذي يديرها وفق
أسس مختلفة تندر تحت السياسية اإلخبارية.
استخدم الباحث المنها التحليلي الوصفي لدراسة وتحقيق أهداف الدراسة النظرية ورصد المواقع اإللكترونية
الفلسطينية .ومن أهم نتائا الدراسة :المواقع االخبارية الفلسطينية تستخدم ب كل كبير نظام الوسائط المتعددة بكافة اشكاله في
ن ر المادة الخبرية داخل مواقعها .وكذلك ارتفا ع نسبة اهتمام المواقع االخبارية الفلسطينية بن ر المواد السياسية والمواد
االجتماعية فيما ينخفه ن ر المواد االقتصادية ومواد الترفيه والتسلية .وبصورة عامة يوجد انخفاض في مد التفاعلية بين
الزوار في المواقع االخبارية الفلسطينية ،مع عدم توفر بعه االمكانيات التفاعلية من قبل حارس البوابة.
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الدراسة السادسة
المنصور ،محمد ( ،)2022تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين  -دراسة مقارنة للمواقع
االجتماعية والمواقع اإللكترونية “موقع العربية نت" نموذجاً ،بحث مقدم لنيل درجة الماجستير _ االكاديمية العربية في
الدنمارك ،مجلس كلية اآلداب والتربية.
هدفت هذه الدراسة إلى الك ف عن شكل المواقع االجتماعية "الفيس بوك نموذجاً .وكذلك المقارنة بين شكل الموقع
االجتماعي "على الفيس بوك" وبين شكل الموقع االلكتروني "العربية نت" لقناة العربية ،وك ف عن مضمون الموقع
االلكتروني .استخدم ا لباحث منها المسي الوصفي والذي يستخدم في البحوا التي تستهدف وصف سمات أو اتجاهات أو
سلوكيات عينات من األفراد ممثلة لمجتمع ما .ومن أهم نتائجها:
استخدم الموقعان اإللكتروني واالجتماعي العناوين الرئيسية كونها المعبر الحقيقي عن موضوع المتن ،وكذلك العناوين الفرعية
التي تعنى بتفاصيل أدق وتحليل أوفى واستعراض واضي للمادة اإلعالمية ،خصصت صفحتا ( قافة وفن ،ونقاشات) مساحة
كبيرة للحوار المفتوح وإلبداء انراء والتعليقات دون قيد أو شرط .واهتمت الصفحتان السياسيتان في الموقعين اإللكتروني
واالجتماعي ،باألوضاع الجارية في كافة أنحاء العالم والمنطقة العربية ومنطقة ال رق األوسط.

ما تضيفه الدارسة الجديدة:
أوال :تحليل علمي دقيق لمجموعة من الخصائت التي تمثل القاعدة االساسية لخلق عالقات تفاعلية ناجحة مع عمالء
المؤسسة وجماهيرها المختلفة.
ثانيا :تحديد المعايير التقنية والنظرية المرتبطة بإن اء وإدارة عالقات عامة باستخدام المميزات الكثيرة التي تتيحها
اإلنترنت كوسيلة إعالمية واجتماعية وإدارية.
ثالثاً :الربط بين مختلف هذه المفاهيم والتي ت كل مجتمعة االداة الفعالة لقيام االعمال ونجاح العالقات سواء بالنسبة
للمؤسسات أو األفراد على نطاق ج رافي قد ي مل العالم اجمع.

مصطلحات البحث:
التفاعلية :هي اتصال تبادلي ذو اتجاهين من المرسل الى المسعتقبل ومعن المسعتقبل العي المرسعل .وعرفعت بأنهعا احعدي
امكانات القو الدافعة نحو انت ار استخدام وسائل االعالم الجديدة  New Mediaوان التفاعليعة هعي اكثعر الخعواص التعي ي عار
اليها غالبا لتميز اإلنترنعت ععن الوسعائل االخعر  ،وقعد تكعون التفاعليعة بعين المرسعلين والمسعتقبلين ،وبعين االنسعان وااللعة ،وبعين
الرسالة وقرائها)( .اللبان ،2550 ،ص)05
اإلنترنت :اإلنترنت هي شبكة واسعة من الحواسيب المنت رة فعي مختلعف أنحعاء الععالم والمرتبطعة فيمعا بينهعا ،وتععرف
اإلنترنت بأنها شبكة ال بكات( .األيوب ،2554 ،ص)4
الموقع االلكتروني :يعرفها موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة "هي مجموعة صفحات ويب مرتبطة مع بعضها العبعه،
ومخزنة على نفس الخادم (ويكيبيديا .)2522،يمكن زيارة مواقع الويعب عبعر اإلنترنعت .تختلعف أهعداف مواقعع الويعب ،فمنهعا معا
هو لسعالن عن المنتجات ومنها ما يبيعها،
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كما أن هناك مواقع للمحاد ة (الدردشة) أو منتديات للنقاش والحديث بين مستخدمي الويب .ويوجد ما يعرف بالمدونات
وهي مواقع ويب يسرد فيها مؤلفها ما يريد الكتابة عنه ومواضيع أخر  ،كما يمكن للزوار الرد على ما يكتب.
االعةةالم الجديةةد :يعرفععه الععبعه بأنععه تلععك الوسععائل الحديثععة لالتصععال متمثلععة فععي مواقععع التواصععل االجتمععاعي ،وبععراما
االتصاالت والدردشة عبر األجهزة الذكية ،يمكعن أن تكعون مكملعة لسععالم التقليعدي ،لينعتا إععالم يعزاو بعين المهنيعة وصعرامة
التقاليد التي ن أت عليهعا السعلطة الرابععة ،وبعين التقنيعة الحديثعة التعي تتعيي لسععالم التقليعدي الفرصعة ليكعون أكثعر قربعا ً لعيس معن
الحدا فحسب ،وإنما من الناس أيضا ً وهذا هو جوهر الموضوع" (سواهير ،2515،ص)9
العالقات العامة :عرفتها جمعية العالقات العامة الدولية كانتي " :العالقات العامة هي وظيفة إدارية مسعتمرة ومخطعط
لها تسعى المن أة العامة والخاصة بممارستها لها إلى كسب تفاهم وتعاطف وتأييد الجماهير التي تهمهعا ،والحفعاظ علعى اسعتمرار
هععذا التفععاهم والتعععاطف والتأييععد وذلععك مععن خععالل قيععاس اتجععاه الععرأي العععام لضععمان توافقععه قععدر االمكععان مععع سياسععاتها وأن ععطتها
وتحقيق المزيد من التعاون الخعالق واألداء الفععال للمصعالي الم عتركة باسعتخدام اإلععالم ال عامل المخطعط " (رمضعان،1990 ،
ص)24
تقنيةةة المعلومةةات :يقصععد بهععا مععواعين نقععل وحف ع المعلومععات المختلفععة مععن كععابالت وشععبكات وحواسععيب وموجععات
المايكروويف إضافة إلى ما يعرف بالوسائط المتعددة .أو هي كما يعرفها د .محمود علم الدين" :األسعاليب المبنيعة علعى الحاسعب
االلكتروني لمعالجة المعلومات ونقلها ،كما يمكن أن تعني الوسائل واألساليب التعي تسعتعين باالتصعاالت السعلكية والالسعلكية فعي
معالجة المعلومات عن بعد ،وتسمى أيضا ً بالتلماتية ( " Telematicرمضان ،1990 ،ص )33
التجارة االلكترونية :هي مصطلي يطلق على عمليات الترويا والبيع وال راء وتبادل الخدمات عن طريق اإلنترنت.
الثورة التكنولوجية :يقصد بها التطور الهائل في المجال الهندسي وااللكتروني الذي شهده الععالم فعي القعرنين الع عرين
والحادي والع رين.

منهج الدراسة:
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ،والتعي تقعوم بتحديعد الظعاهرة معن خعالل توصعيفها وتحديعد مختلعف الجوانعب
المتعلقة بها .ويقوم هذا البحث علعى المعنها الوصعفي التحليلعي العذي يتناسعب معع طبيععة البحعث والم عكلة .حيعث تعتمعد مثعل هعذه
الدراسات على طرح فكرة ما ،ومن م دعمها بعالحجا والبعراهين وتوصعيفها معن خعالل جمعع المعلومعات المتعلقعة بالدراسعة معن
مصادرها األولية والثانوية واستقصاء كل ما يتعلق بالحالة المعينة (ادم الزين ،2554 ،ص .)32وقد اسعتعانت الدراسعة بأسعلوب
تحليل المضمون للمواقع االلكترونية وفقا ً لمعايير فاعلية المواقع االتصالية وكفاءتها.

إجراءات الدراسة
ت ملحوظة ،والتي صاحبت
شهدت كثير من المؤسسات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية تطورا ٍ
التطورات في تقنيات االتصال والمعلومات ،إضافة إلى التوسع الكبير في شبكة اإلنترنت واتصاالت البيانات ،وقد قام الباحث
بدراسة الدور الذي تلعبه هذه المعطيات في إداء إدارات العالقات العامة لوظائفها ،وهل استفادت من الخصائت التفاعلية
لمواقع اإلنترنت في تحقيق اتصال حواري مع عمالئها الحاليين والمتوقعين.
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ويعد االتصال التفاعلي وسيلة ارشاد للقائمين على االتصال في المنظمات إلى كيفية بناء العالقات بين المنظمات
وجماهيرها .حيث يجب للقائمين استفادة من عدد من المبادئ الحوارية والتي تساعد المنظمات المهتمة ببناء عالقات نائية
االتجاه بين المؤسسة وجمهورها بطريقة غير مباشرة.
تسعى هذه الدراسة الختبار مبادئ االتصال الحواري والتفاعلية على مواقع عدد من المؤسسات السعودية الن طة على
اإلنترنت  ،ولهدف هذه الدراسة نعتمد على التعريف النظري الذي وضعه كنت وتايلور لمفهوم االتصال الحواري :ي ير
االتصال الحواري إلى أي تبادل قائم على التفاوض لهفكار وانراء ،حيث أن هناك مبدعن لهذا الحوار وهما:
 /1ال يتفق األفراد الذين ي تركون في الحوار بالضرورة ،وما ي ترك في أطراف الحوار هو الرغبة واإلرادة في
محاولة الوصول إلى مواقع مرضية بالنسبة لجميع األطراف.
 /2االتصال الحواري يهتم بالذاتية بين أطراف االتصال وليس بالحقيقة الموضوعية.
ويعتبر االتصال الحواري طريقا ً فاعال إلجراء حوار عام وممارسة العالقات العامة وذلك نظراً لتركيزه على االتصال
التفاوضي .وت ير الدراسات إلى أن الحوار قد تطور كإطار مهم مع تحرك العالقات العامة نحو مدخل اتصالي لبناء العالقات
والحوار أكثر من استراتيجية اتصالية لالتصال المباشر بين االفراد ،حيث يمكن للحوار أن يقود كذلك العالقات غير المباشرة.
كما أن الفكرة العامة ألغلب الدراسات في مجال العالقات العامة تقوم على أهمية الوصول إلى الجمهور المستهدف
وبناء عالقات معه ،وقد كان للتطور التقني في مجال االتصال عبر اإلنترنت أ ر بالغ في تخطي بعه الحواجز بين المؤسسة
وجمهورها ،وزاد من قوة وسرعة التفاعل بين المؤسسة والجمهور.
كذلك ينب ي االشارة إلى أن العالقة ما بين األطراف المختلفة تحتا

إلى وقت و قة ،وايضا تحتا

إلى جهور

واستراتيجيات للحفاظ على هذه العالقة ،وتقويتها من خالل التفاعالت المتكررة بين هذه االطراف .باإلضافة إلى التركيز على
االتصال ال فعال لزيادة الروابط وبناء الثقة .وحتى توجد العالقة يجب أن ير أطراف العملية االتصالية ضرورة التركيز على
العملية االتصالية باعتبارها هدفا ً في حد ذاتها وليست وسيلة ل ايات أخر .
وتتميز مواقع اإلنترنت بدعمها لالتصال نائي االتجاه ،وهي ميزة تجعل اإلنترنت يتجاوز النماذ االتصالية التقليدية
ذات االتجاه الواحد ،مما يتيي إلدارات العالقات العامة امكانية اقامة حوار حقيقي وحر وصادق يقوم على الفهم الدقيق ويسوده
المناخ النفسي المتوازن والداعم لعملية االتصال.
حيث يجب بناء نموذ اتصالي فعال بين االفراد ،يسعى لفهم العالقات المباشرة بين االفراد ،وأيضا يمكن استخدامه
لتفسير العالقات غير المباشرة الناتجة عن االتصال بين المؤسسة وجمهورها عبر اإلنترنت.
ومن واقع البحث نالح أنه عند التفكير في العالقات الحوارية ،فإنه من المفيد التفكير في الحوار من حيث تكوينه
االصلي كأداة لالتصال ال خصي الفعال ذو المنفعة المتبادلة ألطراف العلمية االتصالية ،ومن م فإن استخدام االتصال لبناء
عالقات حوارية مع الجماهير له نفس خصائت بناء العالقات ال خصية والثقة بين االفراد ،فكالهما عملية تتضمن الثقة
والتفاعل والمخاطرة والتفكير في العالقات العامة من خالل منظور االتصال ال خصي أو التفاعلي.
وقد اقترح كل من كنت وتايلور ( ،2551 ،Taylorص )263مبادئ نظرية للحوار يمكن أن ترتبط بتطور العالقة بين
األفراد ،حيث ان هناك عدة مكونات أساسية لتبادل االتصال بين االفراد منها:
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 -1تقوم العالقات على التفاعل.
 -2تعتمد العالقات المباشرة بين األفراد على المصلحة أو االنجذاب.
 -3تعتمد العالقات على أساس من الثقة مع وجود قدر من المخاطرة.
 -4تحتا العالقات إلى اهتمام دوري.
 -0تتضمن العالقات بين االفراد دورات من التفاعل المرضي أو غير المرضي.
تعتبر اإلنترنت فرصة جيدة بالنسبة للعالقات العامة ،فعبر اإلنترنت يمكن االتصال بين المؤسسة وجمهورها مباشرة
ودون وسطاء ،بحيث تحصل المنظمة على ردود األفعال مباشرة ،إضافة إلى أن اإلنترنت تعتبر وسيلة حوارية صديقة
للمستخدم ،حيث انه يسهل الوصول والتعامل معها ،كما أنها توفر قدرا من الخصوصية للمستخدم ،إضافة إلى أنها تساهم في
إقامة عالقات إنسانية مثالية ،التي يمكن وصفها بال خصية بين المنظمة وجمهورها.
لذلك من المهم فهم التكنولوجيا واالستفادة منها في المحافظة على العالقة بين المنظمة وجمهورها ،حيث ال ينب ي ان
ينتا عن استخدام التكنولوجيا مسافة بين الطرفين ،وال بد ان يتضمن االتصال عبر اإلنترنت السمة ال خصية التي تجعل جهود
العالقات العامة فعالة .واإلنترنت تقدم بيئة متعددة القنوات حيث يمكن للعالقة بين المنظمة وجمهورها أن تأخذ مكانها المناسب.
ومن هنا ينب ي البحث عن كيفية خلق هذه العالقة وتقويتها ،باعتبار ان العالقة هي اساس العالقات العامة ب كل عام،
وبالتالي كيف يمكن االستفادة من تكنولوجيا اإلنترنت في خلق وتطوير العالقات االتصالية؟ أو كيف تستخدم التكنولوجيا بطريقة
تحسن العالقات بين المؤسسة وجمهورها.
تصميم صحيفة تحليل المضمون:
ال يمكن قيام عالقة بدون وجود تفاعل بين طرفي االتصال ،ويعتبر اإلنترنت وسيلة جديدة نائية االتجاه بين المؤسسة
والجمهور ،أو يمكن اعتبارها أداة تسويقية جديدة لتدعيم الوسائل التقليدية للعالقات العامة والمؤسسات للترويا للسلع
والخدمات ،بل ابعد من ذلك حيث تتيي اجراء التعاقدات ومعامالت البيع وال راء من خالل الموقع.
يحاول هذ ا البحث دراسة إقامة العالقات فاعلة مع الجمهور عبر مواقع المؤسسات على شبكة اإلنترنت ،ومن اجل
الوصول إلى ذلك وضع الباحث مجموعة من المبادئ مستعينا ً بالمبادئ االساسية التي وضعها الباحثان كنت وتايلور،
والخصائت الصادرة عنها كتعريف اجرائي للبحث ،وذلك لقياس هذه المت يرات وتحديد مد توافق مواقع المؤسسات مع هذه
الخصائت ،وتنحصر المبادئ في خمسة محاور وذلك إلقامة عالقة تفاعلية بين المؤسسة وجمهورها ،وهي كالتالي:
 /1سهولة استخدام الموقع والتفاعل من خالله.
 /2تقديم معلومات للزوار عن المؤسسة.
 /3االحتفاظ بزوار الموقع.
 /4ت جيع الزوار لتكرار زيارة الموقع.
 /0اقامة عالقات حوارية مع العمالء.
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ومن خالل هذه المحاور تم تصميم استمارات تحليل المضمون ،حيث قام الباحث بوضع الخصائت المثالية التي
ي ملها كل محور من المحاور ،ومن م تتم عملية قراءة المواقع لتحليل مد توفقها مع هذه الخصائت ،وفيما يلي عرض
للمحاور الرئيسية والخصائت المتفرعة عنها:
 /1سهولة االستخدام :ease of interface
تتمثل سهولة االستخدام في تنظيم الروابط داخل الموقع ،إضافة إلى وجود قوائم رئيسية ألجزاء الموقع المختلفة في
الصفحة االفتتاحية ،وهل الموقع مزود بمحرك بحث ،كذلك ال بد من وجود خرائط لصفحات الموقع تكون واضحة وشارحة
لنفسها ،ومد اعتماد الموقع على الرسوم والصور في التصميم ،وما هو تصنيف الموقع أو درجة الموقع والتي تعني وجود
رابط للموقع في مواقع أخر  ،وحجم البحث عنه في محركات البحث ،وقد تم االعتماد على بعه مواقع التصنيفات مثل موقع
 GTmetrixوموقع  ،Google Analyticوبعه المواقع االخر التي تحلل درجة الموقع في البحث.
وقد تم تحليل المواقع بناء على انتي:
أ /مراعاة تنظيم الروابط الموجودة داخل الموقع.
ب /وجود قوائم رئيسية ألجزاء الموقع المختلفة في الصفحة االفتتاحية لتسهيل عملية الوصول إليها.
 /تزويد الموقع بمحرك بحث عن الكلمات المفتاحية ولذلك لسرعة الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
د /وضع خرائط للموقع أو روابط لخرائط الموقع بطريقة واضحة في الصفحة الرئيسية أو االفتتاحية للموقع.
ه /سهولة الوصول للموقع من خالل وجود روابط للموقع في مواقع اخر  ،وحجم البحث عنه في محركات البحث.
وتستطيع المؤسسات التفوق على منافسيها من خالل جعل موقع المؤسسة أكثر سهولة في االستخدام ،وأكثر سرعة في
الوصول إلى المعلومات وتنظيمها داخل الموقع.
 /2تقديم معلومات مفيدة لزوار الموقع :Usefulness of Information
تعتبر المعلومات هي العنصر الرئيسي داخل الموقع ،لذا ينب ي ان تكون مفيدة ومختصرة لزوار الموقع ،وبحسب
نتائا الدراسات السابقة فإن الصفحة االفتتاحية للموقع تستهدف عادة عدة أنواع من جماهير المؤسسة ،كما تحاول تقديم
المعلومات المهمة كل مجموعة من الجمهور المستهدف.
وتتمثل المعلومات في المعلومات النصية والصور والخرائط والرسوم البيانية وتسجيالت الفيديو والصوت التي تقدم
معلومات علن المؤسسة أو عن ن اطها أو معلومات عامة للجمهور ،وهل هذه المعلومات مفيدة وكافية إلمداد الجمهور بما
يتناسب واشباع حاجته المعرفية عن المؤسسة وخدماتها ،كما تحتوي بعه المواقع عادة على مضامين إضافية للتسلية ،أو
اإلعالن ،أو مسابقات ،أو غيرها.
 /3االحتفاظ بزوار الموقع :Conservation of Visitors
تسعى العالقات العامة إلى زيادة عدد العمالء ،ولكنها تسعى في المقام األول لالحتفاظ بالعمالء المتعاملين مع
المؤسسة ،وقد يساعد التصميم الجاذب للموقع ،وتنوع عناصر الوسائط المستخدمة في التصميم في احتفاظ الموقع بعمالء
المؤسسة ،إضافة إلى تجنب كثرة اإلعالنات ،وتحديث المعلومات على الموقع بصفة دورية ،وربط العمالء بالموقع.
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وقد تختلف خصائت االحتفاظ بالعمالء حسب طبيعة عمل المؤسسة ،حيث أن المزايا التي توفرها المؤسسات الربحية
لالحتفاظ بعمالئها تختلف عن تلك التي توفرها المؤسسات الخدمية أو االجتماعية ،حيث نالح وجود روابط لمواقع اخر ذات
ن اطات مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة ،إضافة إلى وجود رسائل تنبيه ومعلومات عن ن اطات المؤسسة.
 /4ت جيع الزوار لتكرار زيارة الموقع :encourage of return visit
وذلك من خالل وجود ما يدعو الزوار للعودة للموقع مرة أخر  ،إضافة إلى جداول منتظمة لهخبار ،وتخصيت
مساحة التفاعل مع الزوار ،مع امكانية وضع عالمات على الصفحات التي تهمهم لمساعدتهم على العودة إليها في المستقبل،
وتزويد الزوار بمعلومات حديثة ويمكن تحميلها ،والتواصل مع العمالء بطريقة أتوماتيكية من خالل الرسائل والردود.
 /0إن اء عالقات حوارية مع الزوار وت تمل على:
أ /اتاحة الفرصة لزوار الموقع للتواصل مع المؤسسة.
ب /اتاحة الفرصة للزوار للتصويت حول القضايا المتعلقة بالمؤسسة.
 /وجود خدمات إضافية كالمنتديات والمدونات وغيرها.
د /امكانية انفاذ التعاقدات واجرائها من خالل الموقع.
اختبار الصدق والثبات:
تم اختيار عدد ع رة مواقع (المواقع الع رة األولى من حيث الزيارة) إلجراء اختبار الصدق والثبات ،حيث تمت
دراسة هذه المواقع وفقا لالستمارة المحكمة ،وتم رصد وتحليل المعطيات لها .م اجريت دراسة اخر بعد مرور اربعة اسابيع
كاملة من استكمال الدراسة األولى ،وقد جاءت النتائا متوافق بنسبة .%155
كما تم تحكيم االستمارة بواسطة عدد من األساتذة المختصين في المجال .كما تم استخدام معامل الفاكرنباخ وكانت
النسبة  %01وهي نسبة مقبولة العتماد بات المخرجات.
الطريقة المستخدمة في التحليل:
استخدم الباحث التحليل الوصفي مستعينا ً بعدد من المقاييس االحصائية لتحليل الفروض ،مثل :اختبار مربع كاي،
والنسب المئوية ،والوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والتباين ،واختبار تي ،ومعامل االرتباط ،وقد تم التحليل المقاييس
السابقة باستخدام برناما .SPSS
فترة االختبار:
تمت مراقبة ودراسة المواقع المحددة في فترة امتدت إلى ال ة شهور ،وهي الفترة الممتدة من /1سبتمبر2521/م،
وحتى /1نوفمبر2521/م  ،وقد تم خالل هذه الفترة مالحظة المت يرات المتعلقة بالدراسة ورصد هذه المت يرات على صحيفة
استمارة التحليل بدقة للوصول إلى النتائا النهائية.
البرامج المستخدمة:
باإلضافة إلى المالحظة والرصد ،استعان الباحث بعدد من المواقع المستخدمة في تحليل المواقع على ال بكة وكان اهم
هذه البراما ما يلي:

169

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

 /1موقع  : GTmetrixموقع يحتوي على أداة لتحليل الموقع في واني ،وبعد ذلك تظهر نتائا التحليل وتظهر معها
درجة االختبار ،وتنقسم النتائا إلى أربع أقسام هي نتائا أداة  ، YSlowوسرعة الصفحات ،وخط الزمن لدخول الموقع،
وغيرها من المعلومات المهمة المتعلقة بتحسين اداء الموقع.
عنوان الموقعhttp://gtmetrix.com/ :
 :PAGERANK /2هي عالمة مسجلة ل ركة غوغل وتسمى اختصاراً) ، (PRهذه التقنية تستخدم داخل غوغل
لتعطي عالمة لكل صفحة ،هذه العالمة من  1إلى  15وتعد الدرجة  15هي األفضل ،وكلما ارتفعت هذه الدرجة فإن الصفحات
تظهر في نتائا البحث في المراتب األولى؛ ويعطي لها جوجل أولوية على حساب الصفحات ذات التصنيف األقل منها ،وفي
الحقيقة هذه التقنية المستخدمة تعطي ترتيبا ً من صفر وحتى مليون تقريباً ،بينما يظهر غوغل الترتيب من  1إلى  15فقط.
عنوان الموقعhttp://www.prchecker.info :
 :Alexa /3موقع تابع ل ركة أمازون توفر أليكسا بيانات حركة مرور الويب ،والتصنيفات العالمية ،ومعلومات
أخر على أكثر من  35مليون موقع .تقدر أليكسا حركة مرور موقع الويب بنا ًء على عينة من ماليين مستخدمي اإلنترنت
الذين يستخدمون ملحقات المتصفي ،وكذلك من المواقع التي اختارت تثبيت برناما أليكسا النصي .ويعتمد ترتيب المواقع في
العالم على عدد الزيارات اليومية للموقع والوصول إليه عن طريق محركات البحث ،وتبقى مواقع مثل جوجل ،فيسبوك،
يوتيوب وياهو دائما ً في مقدمة الترتيب.

عينة الدراسة:
استخدم الباحث عينة ع وائية عمدية لعدد من مواقع المؤسسات السعودية الخاصة والعامة ،مع التركيز على
المؤسسات الحكومية ،باإلضافة إلى المواقع السعودية األكثر زيارة حسب تصنيف موقع الكسا Alexa
( ) http://www.alexa.comوهو موقع الرائدة في مجال تحليل المواقع على ال بكة وفق مقاييس الويب العالمية  .ويمكن
استخدامه الكت اف انجي المواقع على شبكة اإلنترنت عن طريق الكلمات الرئيسية ،فئة ،أو البلد  .كما يقدم تحليالت تنافسية،
وأبحاا السوق ،وتطوير األعمال .إضافة لتحسين وجود موقع المؤسسة على شبكة اإلنترنت .وقد االعتماد الباحث على هذا
الموقع في اختيار ومفاضلة عدد من المواقع المؤسسات السعودية على اإلنترنت ،باإلضافة إلى بعه التحليالت الداخلة في
استمارة التحليل .بالنسبة للعينة قام الباحث بدارسة عدد ( )05موقعا على اإلنترنت ،ي ير الباحث إلى أنه ال توجد احصائيات
دقيقة لعدد المواقع السعودية على ال بكة.
الجداول:
جدول رقم ( :)1يوضي اسماء المواقع اإللكترونية
الرقم
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اسم الموقع

الرقم

اسم الموقع

1

وكالة االنباء السعودية

26

مدينة الملك عبد هللا للطاقة

2

موقع وزارة الداخلية (أب ر)

23

موقع اخبار 24

3

مكتبة جرير

20

مكتبة الملك فهد الوطنية

4

صحيفة الرياض

29

وزارة الصحة
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0

صحيفة سبق

35

بنك التنمية االجتماعية

6

جامعة الملك عبد العزيز

31

وزارة االعالم

3

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

32

وزارة الطاقة

0

موقع البوابة المالية

33

وزارة الحا والعمرة

9

سوق دوت كوم

34

امانة محافظة جدة

15

وزارة التعليم

30

امانة منطقة الرياض

11

سعودي دوت كوم

36

صندوق التنمية الوطني

12

صحيفة المرصد

33

صندوق التعليم العالي الجامعي

13

صحيفة عاجل

30

كلية الملك فهد االمنية

14

موقع تواصل االخباري

39

الهيئة السعودية للمواصفات

10

موقع النادي االهلي

45

موقع حرا

16

موقع وزارة الموارد الب رية

41

موقع حواء

13

صحيفة المواطن االلكترونية

42

موقع نون

10

منصة مدرستي

43

البنك األهلي

19

موقع وكالة بث لهنباء

44

الخطوط السعودية

25

صحيفة مكة

40

موقع قناة MBC

21

صحيفة عكاظ

46

وزارة التجارة

22

سعودي جازيتا

43

موقع سلة

23

صحيفة ال رق االوسط

40

موقع ناجز

24

موقع قناة العربية

49

جامعة االميرة نورة

20

موقع القناة االخبارية

05

جامعة الملك سعود

جدول رقم  :2يوضي التكرارات والنسب لمحتو مضمون المواقع:

نوع الموقع
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التكرار

النسبة

مؤسسة

18

36.0

تجاري

9

18.0

اخباري

15

30.0

خدمي

8

16.0

المجموع

50

100.0
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محلي
ج رافية الجمهور

استخدام كلمة سر

8

16.0

42

84.0

المجموع

50

100.0

ال توجد

15

30.0

غير ملزمة

14

28.0

ملزمة

21

42.0

المجموع

50

100.0

ال شيء

16

32.0

5

10.0

كل العمليات

29

58.0

المجموع

50

100.0

ال يحتا

16

32.0

إلى حد ما

10

20.0

يحتا

24

48.0

المجموع

50

100.0

إلى حد ما

3

6.0

يوجد

47

94.0

المجموع

50

100.0

ال

16

32.0

نعم

34

68.0

المجموع

50

100.0

نعم

50

100.0

ال

6

12.0

نعم

44

88.0

المجموع

50

100.0

ال

16

32.0

نعم

34

68.0

داخلي
وخارجي

جزء من
االعتمادية

يحتا بيانات شخصية

شرح االستخدام

استخدام أكثر من ل ة

وجود روابط خارجية

توفر أدوات البحث

إمكانية االستكمال
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العمليات
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المجموع

50

100.0

مرتبط

50

100.0

ال

16

32.0

نعم

34

68.0

المجموع

50

100.0

ال يوجد

7

14.0

يوجد

43

86.0

المجموع

50

100.0

ال

14

28.0

نعم

36

72.0

المجموع

50

100.0

إلى حد ما

7

14.0

يوجد

43

86.0

المجموع

50

100.0

وجود معلومات المؤسسة

توجد

50

100.0

تنظيم المعلومات

منظمة

50

100.0

قيمة المعلومات

مفيدة

50

100.0

7

14.0

على فترات

19

38.0

يومياً

24

48.0

المجموع

50

100.0

ال

13

26.0

نعم

37

74.0

المجموع

50

100.0

جاذبية التصميم

جاذب

50

100.0

أسلوب العرض

ممتاز

50

100.0

تناسق األلوان

ممتاز

50

100.0

مالئم للمحتو

مالئم

50

100.0

االرتباط بمواقع التواصل

إمكانية إجراءات الكترونية

رسائل وتنبيهات

التواصل المباشر

إمكانية ابداء الرأي

معلومات
ابتة
تحديث المعلومات

قيمة مضافة للمحتو
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إمكانية التكيف مع الجهاز

استخدام حركة

استخدام الصور

استخدام الفيديو والصوت

نعم

50

100.0

ال

11

22.0

نعم

39

78.0

المجموع

50

100.0

ال

1

2.0

نعم

49

98.0

المجموع

50

100.0

ال

20

40.0

نعم

30

60.0

المجموع

50

100.0

خاتمة:
من خالل هذه الدراسة تم تقييم المواقع اإللكترونية السعودية وكفاءتها في تحقيق الوظائف االتصالية والخدمات االلكترونيعة
لجماهير المؤسسات ،وقد تم وضع معايير محددة اشتملت على احصائيات حركة البحث والمرور للمواقع ،وكذلك نسعبة االرتعداد
أو الرجوع للمواقع ،باإلضافة إلحصائيات زمن التصفي وكذلك ج رافية الجمهور المتعامل مع هعذه الموقعع ،ونسعبة ارتبعاط هعذه
الجماهير بالمواقع المرصودة.
هذا باإلضافة إلى معايير أخر تتعلق باألمان واستخدام كلمات المرور وسعرية المعلومعات ال خصعية الموجعودة علعى هعذه
المواقععع ومععد التزامهععا بمعععايير تحقيععق األمعان لهععذه المعلومععات ،ووجععود روابععط تخععدم هععذه المواقععع وجماهيرهععا وكععذلك درجععة
ارتباطهععا بمواقععع التواصععل االجتمععاعي ووجععود رسععائل تنبيععه ،وإمكانيععة ابععداء انراء ال خصععية فععي الموضععوعات واإلجععراءات
المعتمدة فعي هعذه المواقعع ،وكعذلك إمكانيعة التواصعل المباشعر أو غيعر المباشعر معع الجهعات المالكعة لهعذه المواقعع .باإلضعافة إلعى
معايير التصميم الجيد والجاذب وسهولة االستخدام لهذه المواقع.
وقد تم رصد كل ما يتعلق بهذه المعايير للوصول إلى النتائا النهائية لهذا البحث والتي نرجو أن تكون مفيعدة وتخعدم العمليعة
العلمية والبحثية وتكون مقدمة لبحوا أكثر تعمقا ً في الموضوع.
وفيمععا يتعلععق بفععروض الدراسععة فقععد انتهععت الدراسععة إلععى صععحة الفععروض حيععث يععتم أداء أهععداف ووظععائف العالقععات العامععة
بواسعطة المواقععع اإللكترونيععة بصععورة فاعلععة ،وكععذلك الفععرض الثعاني حيععث أن مواقععع المؤسسععات علععى اإلنترنععت تفععي بمتطلبععات
المؤسسة االتصالية واحتياجات جمهورها ،والفرض الثالث حيث ا بعت الدراسعة أن المؤسسعات تسعتفيد معن تقنيعات اإلنترنعت فعي
تسهيل وزيادة التفاعل مع جماهيرها المختلفة.
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نتائج الدراسة:
بنهاية هذه الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائا ،وفيما يلي تلخيت ألهم هذه النتائا:
 -1يتم اداء وظائف العالقات العامة بواسعطة المواقعع اإللكترونيعة السععودية بالصعورة فاعلعة التعي تحقعق االسعتفادة معن
مميزات اإلنترنت كوسيلة اتصال نائية االتجاه.
 -2مواقع المؤسسات السعودية على اإلنترنت تفي بمتطلبات المؤسسعة االتصعالية واحتياجعات جمهورهعا ،حيعث أصعبي
العالم اليوم يعتمد اعتماداً شبه كامل على التعاقدات والمعامالت التي تتم من خالل شبكة اإلنترنت.
 -3اسععتفادت المؤسسععات السعععودية مععن تقنيععات اإلنترنععت فععي تسععهيل وزيععادة التفاعععل مععع جماهيرهععا المختلفععة ،سععواء
الجمهور الداخلي أو الخارجي على حد سواء.
 -4زيادة نسبة أعمال التجارة االلكترونية السعودية على شبكة اإلنترنت ،حيعث نالحع أن نسعبة كبيعرة معن اإلجعراءات
يتم تنفيذها بواسطة المواقع اإللكترونية مع زيادة المو وقية واالعتمادية لهذه المواقع
 -0تصاميم مواقع المؤسسات السعودية على اإلنترنت جاذبة ومتناسقة وتحتوي على الكثير من معايير التصميم الجيد.
 -6تهتم مواقع المؤسسات بإتاحة الفرصة للجمهور لتوصيل الرسائل والتعليقات للمؤسسة.
 -3تقدم مواقع المؤسسات السعودية معلومات عن المؤسسة ون اطاتها ،وهي معلومات كافية لتحقيعق التواصعل الكامعل
مع الجمهور ،كما انها تساعد على تسهيل الوصول إلى مواقع تلك المؤسسات أو االتصال بها كحد أدنى.
 -0غالبيععة المعلومععات عبععارة عععن نصععوص وصععور فقععط ،حيععث نالح ع نععدرة اشععكال المعلومععات االخععر كالجععداول
والرسوم البيانية والخرائط وتسجيالت الفيديو والصوت وغيرها ،على الرغم من ان غالبية المؤسسات متاح لها هذه التنعوع
في المعلومات.
 -9المواقع ذات الطبيعة التسويقية تمثل المواقع االكثر زيارة على مستو المملكة العربية السعودية.
 -15يالح أن الجمهور الذي يستخدم هذه المواقع ال يتأ ر بالموقع الج رافي أو الوجود داخل المملكة العربية السععودية
حيث كانت نسبة الذين يستخدمون هذه المواقع من داخل وخار المملكة  %04هعذه احعد المميعزات معن اسعتخدام المواقعع
اإللكترونية.
 -11موقع (محتويات) كان الموقع األكثر بحثا واألعلى نسبة ارتداد في المملكة ،وهو موقع يحتوي على مقاالت وأخبار
عن المملكة العربية السعودية.
 -12الموقع األول في تصنيفات البحث هو موقع السوق المفتوح على مستو المملكة.
 -13متوسط زمن التصفي للمواقع السعودية هو  12دقيقة للجلسة الواحدة.
 -14الموقع األعلى معن حيعث التصعنيف حسعب تقيعيم موقعع الكسعا هعو موقعع مدرسعتي وهعو منصعة تعليميعة تتبعع لعوزارة
التعليم وتقدم خدمات تعليمية.
 -10موقع اب ر كان هعو الموقعع األعلعى فيمعا يتعلعق بنسعبة االرتبعاط ،وهعو موقعع يقعدم خعدمات الكترونيعة ويتبعع لعوزارة
الداخلية السعودية.
 -16نسعبة األمععان للمواقعع بل ععت  %155وذلعك مععن خععالل اسعتخدام كلمععات السعر واإلجععراءات االحترازيعة التععي تضععمن
الحفاظ على معلومات وحسابات المتعاملين مع المواقع.

175

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

 -13نسبة  %64معن المواقعع السععودية تسعتخدم أكثعر معن ل عة فعي واجهعة الموقعع ،وجميعع المواقعع تعتمعد الل عة العربيعة
باإلضافة إلى الل ة اإلنجليزية مع وجود ل ات أخر في بعه المواقع.
 -10كععل الموقععع االلكترونيععة السعععودية تحتععوي علععى روابععط لتسععهيل المعععامالت والتنقععل بععين الصععفحات والمواقععع ذات
الصلة.
 -19نسبة  %60من الموقع المرصودة تدعم خاصية االستكمال للمعامالت واإلجراءات االلكترونية بالموقع.
 -25جميععع المواقععع اإللكترونيععة للمؤسسععات والععوزارات مرتبطععة بمواقععع التوصععل االجتمععاعي والتععي أصععبحت وسععيلة
لسعالن ونقل المعلومات واالخبار .هذا باإلضافة إلى اتاحة التعليق على اإلجراءات واالخبار المختلفة من قبل رواد مواقع
التواصل واالستفادة من خاصية التواصل وابداء الرأي والمقترحات للجمهور.
 %06 -21من المواقع المرصودة تستخدم خاصية رسائل األمان والتنبيه عبر رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.
 %14 -22فقط من المواقع تحتوي على معلومات ابتة ال يتم ت يرها ،أما بقية الموقعع فيعتم تحعديث الموقعع فيعتم تحعديثها
أما بصورة يومية بنسبة  %40أو على فترات متباعدة بنسبة .%30
 %34 -23من المواقع تحتوي قيمة مضافة للمحتو ت مل مسابقات وجوائز ،وإعالنات واستبيانات وغيرها.
 -24نجعد أن  %95مععن المواقععع المرصعودة لععديها إمكانيععة التكيععف معع الجهععاز المسععتخدم ،أو توجعد لععديها تطبيقععات تععدعم
براما الت يل المستخدمة في الجوالت واألجهزة اللوحية.

المصادر والمراجع:
المراجع العلمية:
 .1شعبان ،أحمد احمد وعخرون ( .)2554أساسيات وتقنيات اتصال البيانات في شبكات الحاسب انلي .ط .2مكتبة
الرشيد .الرياض .السعودية
 .2كرد  ،أحمد السيد ( .)2511الموسوعة الكاملة في إدارة الجودة ال املة وتنمية مهارات القوة العاملة .موقع موسوعة
اإلسالم والتنمية.
 .3محمد ،أدم الزين ( .)2554الدليل إلى منهجية البحث وكتابة الرسالة الجامعية .ط .0دار جامعة أم درمان االسالمية
للطباعة والن ر .الخرطوم .السودان
 .4طاهات ،زهير ياسين ( .)2511سيكولوجيا العالقات العامة واإلعالن .دار يافا العلمية للن ر والتوزيع .عمان .األردن.
 .0رمضان ،زياد ( .)1990العالقات العامة في من آت القطاع الخاص مفاهيم وواقع .دار صفاء للن ر والتوزيع .عمان.
 .6سواهير ،عبد اللطيف ( .)2515االعالم الجديد .دار االديب لسعالم والن ر .القاهرة .مصر.
 .3الدناني ،عبد الملك ردمان ( .)2553الوظيفة اإلعالمية ل بكة اإلنترنت .ط .1دار الفجر للن ر والتوزيع .القاهرة.
 .0جرادات ،عبد الناصر احمد ( .)2559لبنان هاتف ال امي .أسس العالقات العامة بين النظرية والتطبيق .دار
اليازوري العلمية للن ر والتوزيع .عمان .األردن.
 .9النجم ،عبود ( .)2550إدارة المعرفة :المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات .ط .1الوراق للن ر والتوزيع .عمان.
األردن.
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 .15الباز ،على ( .)2552العالقات العامة والعالقات االنسانية والرأي العام .مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية .اإلسكندرية.
مصر.
 .11عبد ال ني ،عمرو أبو اليمنين ( .)2550دور اإلنترنت في ت يير االستراتيجيات التسويقية وتوجه العمالء نحو السوق
االلكتروني .الجمعية السعودية لسدارة .الرياض .السعودية.
 .12عبد ال ني ،عمرو أبو اليمين ( .)2550دور اإلنترنت في ت يير االستراتيجيات التسويقية .الجمعية السعودية لسدارة.
2550م .القصيم .السعودية.
 .13اللبان ،شريف دروي

( .)2550الصحافة االلكترونية دراسة في التفاعلية وتصميم المواقع .الدار المصرية اللبنانية.

القاهرة .مصر
 .14الخطاب ،فارس حسن ( .)2511الفضائيات الرقمية وتطبيقاتها اإلعالمية .ط .1دار أسامة للن ر والتوزيع .عمان.
االردن.
 .10اللبان ،شريف دروي

( .)2550الصحافة االلكترونية دراسة في التفاعلية وتصميم المواقع .الدار المصرية اللبنانية.

القاهرة .مصر
 .16االيوب ،عبد االله .مهارات استخدام الحاسوب واإلنترنت ( .)2554الجامعة العربية المفتوحة
المراجع األجنبية:
17. Taylor, Maureen, Micheal L. Kent & Williams J. White. (2001) How Activist Organizations
are Using the Internet to Build Relationship. Public Relation Review
الدراسات والبحوث العلمية:
 .10نور الدين ،بوعنان (" .)2553جودة الخدمات وأ رها على رضا العمالء  -دراسة ميدانية في المؤسسة المينائية
لسكيكدة" .بحث مقدم لنيل درجة الماجستير .جامعة محمد بوضياف .المسيلة .الجزائر
 .19تالحمة ،ائر محمد ( " .)2512حراسة البوابة اإلعالمية والتفاعلية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية على شبكة
اإلنترنت" .بحث مقدم لنيل درجة الماجستير .جامعة ال رق األوسط .االردن
 .25األمين ،زهير (" .)2553أ ر الوسائط المتعددة على وظيفة العالقات العامة .دراسة تطبيقيه على هيئة الجمارك
السودانية" .بحث مقدم لنيل درجة الماجستير .جامعة ام درمان اإلسالمية .السودان.
 .21ال هري ،عبد هللا بن حمود (1424هـ)" .إسهامات تقنيات االتصال في تحقيق أهداف العالقات العامة دراسة حالة
إلدارة العالقات العامة في شركة أرامكو السعودية" .بحث مقدم لنيل درجة الماجستير .جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية .السعودية
 .22المهداوي ،فارس حسن شكر(" .)2513صحافة اإلنترنت دراسة تحليلية للصحف االلكترونية المرتبطة بالفضائيات
االخبارية العربية نت نموذجاً" .بحث مقدم لنيل درجة الماجستير .مجلس كلية انداب والتربية العربية المفتوحة.
الدنمارك.
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 .23عبد الكريم .كريمة سعد شفيق (" .)2525اإلعالن االلكتروني لل ركات الدولية وبناء السمعة التجارية" .المجلة
المصرية لبحوا االتصال الجماهيري .مصر.
 .24البخيت ،محمد عبد هللا حسن (" .)2510فاعلية المواقع اإللكترونية في تعزيز الصورة الذهنية" .مجلة الوسيلة للعلوم
والتكنولوجيا .السودان
 .20المنصور ،محمد (" .)2512تأ ير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين دراسة مقارنة للمواقع االجتماعية
والمواقع اإللكترونية موقع العربية نت نموذجاً" .بحث مقدم لنيل درجة الماجستير .االكاديمية العربية في الدنمارك.
مجلس كلية انداب والتربية
 .26يوسف ،يوسف عثمان (" .)2514فاعلية مواقع اإلنترنت في العالقات العامة" .رسالة دكتوراه من ورة على
اإلنترنت .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .السودان.
 .23البكري ،امر ياسر (" .) 2554إدارة المعرفة التسويقية باعتماد استراتيجية العالقة مع الزبون" .المؤتمر العلمي
الدَوري السنوي الرابع .جامعة الزيتونة األردنية -كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية للفترة  20-26نيسان.

مواقع اإلنترنت:
 .20موقع ويكيبيديا www.wikipedia.com
 .29موقع الكسا www.alexa.com
 .35موقع جيمتركس www.gtmetrix.com

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2022الدكتور  /يوسف عثمان يوسف ،المجلة األكاديمية لهبحاا والن ر العلمي.
)(CC BY NC
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األخطاء الطبية
وفق نظام مزاولة المهن الصحية السعودي الصادر برقم (م )55/وتاريخ 1421/11/4هـ
Medical Mistakes (According to the Saudi Health Professions Practice Law No. (M/59),
)Dated 4/11/1426 AH
إعداد الباحث /سعود بن منيف الغنامي
ماجستير القضاء الجزائي ،المعهد العالي للقضاء ،المملكة العربية السعودية
Email: Saudd3236@gmail.com

ملخص:
كثرت في المجتمع األخطاء الطبية ،وظهر تأثيرها على حياة اإلنسان في كل جانب ،والمحافظة على النفس البشرية من الضرورات
الخمس التي أمر الشارع بحفظها ،وهي من أعظم المصالح المعتبرة ،والتي جاءت األحكام الشرعية من أجل المحافظة عليها
وعدم التفريط فيها ،حتى وإن لم تنتهك هذه المصلحة كاملة بالفوات وإنما تنتهك جزء منها ،كالجراح مثالً أو هددت باالنتهاك فقد
سنت الشريعة أحكاما ً تكفل عدم المساس بها ،وقد يصاب اإلنسان بالمرض ويضطر إلى البحث عن العالج المناسب لما أصابه،
ومن هنا تكون العالقة بين المريض والطبيب ،ومحافظة األنسان على صحته من األهداف التي جاءت الشريعة بها قبل أن تنادي
بها القوانين الوضعية ،وعلى الرغم من أن الطب مهنة إنسانية ،إال أنها من المهن الخطيرة ،وذلك بحسب ما يترتب عليها من
أخطاء تمس الحياة اإلنسانية بشكل مباشر ،ومن أعظم المصالح المعتبرة في الشريعة ،وفي هذا البحث المختصر الموسوم بعنوان
األخطاء الطبية ،سأبدأ مستع ين باهلل بمعنى األخطاء الطبية وأنواعها ،وسأقسم هذا البحث إلى أربعة مباحث ،وكل مبحث يندرج
تحته عدة مطالب ،مبين في هذا البحث التعريف بالخطاء الطبي لغة واصطالحا ،واألصول التي ينبني عليها الخطاء الطبي،
والمسؤولية المدنية للخطاء الطبي ومعنى المسؤولية وأقسامها ،والمسؤولية الجزائية للخطاء الطبي وأنوع األخطاء الطبية التي
من جنس العمل والتي ليست من جنس العمل ،واآلثار المترتبة على األخطاء الطبية والمحاكم المختصة بالنظر فيها ،وبيان الطبيب
الجاهل والحاذق في ذلك والمحاكم المختصة بالنظر في المسؤولية المدنية واآلثار الجزائية مع ذكر تطبيق قضائي على ذلك.
الكلمات المفتاحية :جناية الطبيب ،أثر الخطاء الطبي ،مسؤولية الطبيب الفقهية والجنائية.
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Medical Mistakes (According to the Saudi Health Professions Practice Law No. (M/59),
Dated 4/11/1426 AH)

Summary:
Medical errors abound in society, and their impact on human life is evident in every aspect.
Preserving the human soul is one of the five necessities that the Legislator commanded to be
preserved, and it is one of the most respected interests, and for which the legal rulings came in
order to preserve it and not to neglect it, even if these are not violated. The interest is complete in
loss, but a part of it is violated, such as a surgeon, for example, or threatened with violation. Sharia
has enacted provisions that ensure that it is not violated, and a person may fall ill and have to
search for appropriate treatment for what has befallen him, and from here the relationship between
the patient and the doctor, and the preservation of human health are among the goals that Sharia
came before it was called for by the man-made laws, and although medicine is a human profession,
it is one of the dangerous professions, according to the errors that result from it that directly affect
human life, and one of the greatest interests considered in Sharia, and in this brief research entitled
Medical errors, I will start with the help of God with the meaning of medical errors and their types,
and I will divide this research into four sections, and each topic falls under several demands. E.
Medical error, civil liability for medical error, the meaning of responsibility and its divisions, penal
liability for medical error and types of medical errors that are of the same type as work and that
are not of the type of work, and the effects of medical errors and the courts competent to consider
them, and the statement of the ignorant and clever doctor in that and the courts competent to look
into Civil liability and penal effects with a mention of a judicial application to that.

Keywords: The doctor's felony, the effect of medical error, the doctor's jurisprudential and
criminal responsibility.
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المقدمة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد ،وعلى آلة وصحبه أجمعين.
خلق هللا سبببببببحانه وتعالى اإلنسببببببان وكرمه ،و لب هللا سبببببببحانه المحافظة على النفس البشببببببرية ،وحرم قتلها إال بالحق،
ومصلحة حفظ النفس من أعظم المصالح المعتبرة وهي من الضروريات الخمس التي جاءت األحكام الشرعية من أجل المحافظة
عليهبا وعبدم التفريط فيهبا ،حتى وإن لم تنتهبك هبذه المصببببببلحبة كباملبة ببالفوات وإنمبا تنتهبك جزء منها ،كالجراح مثالً أو هددت
باالنتهاك فقد سببببنت الشببببريعة أحكاما ً تكفل عدم المسبببباس بها ،وقد يصبببباب اإلنسببببان بالمرض ويضببببطر إلى البحث عن العالج
المناسبببب لما أصبببابه ،ومن هنا تكون العالقة بين المريض والطبيب ،ومحافظة األنسبببان على صبببحته ،من األهداف التي جاءت
الشببببريعة بها قبل أن تنادي بها القوانين الوضببببعية ،وعلى الرغم من أن الطب مهنة إنسببببانية ،إال أنها من المهن الخطيرة ،وذلك
بحسبب ما يترتب عليها من أخطاء تمس الحياة اإلنسبانية بشبكل مباشر وقد تفضي إلى الوفاة بعض األخطاء ومن هنا تبره أهمية
موضوعنا هذا ومستعين باهلل سأبدأ ببحثي األخطاء الطبية سائال هللا التيسير والسداد في القول والعمل.

منهجية البحث:
يبره منهجية بحثي في الخطاء الطبي في بيانه وعرض آثاره ومتى يكون الطبيب ضبببببامن وغير ضبببببامن واآلثر المترتب
على ذلك.

إشكالية البحث:
تبره إشبكالية البحث في التسبا ل عن الخطاء الطبي مفهومة وأنواعه؟ وأثره؟ ومتى يكون الطبيب ضبامن أو غير ضامن؟
وهذا ما سيتبين لنا في هذا البحث بإذن هللا.
تقسيمات بحثي :تتكون من أربعة مباحث وخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.
المبحث األول :التعريف بالخطاء الطبي وفيه مطلبان:
المطلب األول :التعريف بعنوان البحث مفرداً لغة واصطالحا.
المطلب الثاني :التعريف المركب للخطاء الطبي.
المبحث الثاني :األصول التي ينبني عليها الخطاء الطبي وفيه مطلبان:
المطلب األول :المسؤولية المدنية للخطاء الطبي:
الفرع األول :معنى المسؤولية المدنية.
الفرع الثاني :أقسام المسؤولية المدنية.
الفرع الثالث :مسؤولية الطبيب المدنية عند الفقهاء.
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المطلب الثاني :المسؤولية الجزائية للخطاء الطبي.
الفرع األول :المسؤولية الجزائية للخطاء الطبي.
المبحث الثالث :أنوع األخطاء الطبية وفيه مطلبان:
المطلب األول :األخطاء الطبية التي ليست من جنس العمل التي (غير مهني).
المطلب الثاني :األخطاء الطبية التي من جنس العمل الطبي (مهني)
المبحث الرابع :اآلثار المترتبة على األخطاء الطبية والمحاكم والتطبيق.
المطلب األول :االثار المترتبة على األخطاء الطبية والمحكمة المختصة في نظرها:
الفرع األول :بيب جاهل ،الفرع الثاني :بيب حاذق.
الفرع الثالث :المحاكم المختصة في نظر المسؤولية المدنية.
المطلب الثاني :االثار الجزائية والمحكمة المختصة بنظرها.
المطلب الثالث :التطبيقات القضائية على األخطاء الطبية.
الخاتمة والنتائج والتوصيات.

المبحث األول :التعريف بالخطاء الطبي وفيه مطلبان:
المطلب األول :التعريف بعنوان البحث مفرداً لغة واصطالحا:
الخطاء لغة :الخطاء ضببد الصببواب ،وأخطأ وتخطأ بمعنى وال تقل أخطيت وبعضببهم يقوله والخطأ والخا ع من تعمد ماال
ينبغي وتخطأ له في المسألة خطأ( ،)1وأخطأ وتخطأ بمعنى واحد
قال تعالىَ ﴿ :و َم ْن قَتَ َل ُم ْؤ ِمنا ً َخطَأً﴾ (.)2
الخطاء اصطالحا :هو ما ليس لإلنسان فيه قصد(.)3
الطب لغة :بطاء مثلثة وأصبل الطب الحذق في األشياء ،والمهارة فيها ،ولذلك يقال لمن حذق بالشيء وكان عال ًما به :بيبا
وتسبببتعمل مادة ب في اللغة بمعنى سبببحر فيقال :فالن مطبوب :أي مسبببحور وهذا على سببببيل التفا ل ،فإن العرب تطلق بعض
األلفاظ الدالة على السبالمة ،وتستعملها فيما يضادها من باب الفأل ،فسموا اللدي سليماً ،والمهلكة مفاهة ،تفا الً بالسالمة والفوه،

( )1مختار الصحاح (الراهي ،0111/0241 ،ص081ج.)7
( )2سورة النساء :آية .14
( )3التعريفات (الجرجاني ،0181/0211،ص .)11
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وهكذا هنا سببببموا المسببببحور مطبوبًا كما تسببببتعمل مادة ب في الداللة على الشببببأن ،والعادة ،والدهر ،فيقال :ما ذاك بطبي ،أي
بشأني ،وعادتي ،ودهري ،وهو استعمال مجاهي أيضا وقد تستعمل مادة ب في الداللة على نية اإلنسان وإرادته (.)4
الطب اصطالحا :علم بأحوال بدن اإلنسان يحفظ به حاصل الصحة ،ويسترد هائلها (.)5
المطلب الثاني :التعريف المركب للخطاء الطبي:
كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض (.)6

المبحث الثاني :األصول التي ينبني عليها الخطاء الطبي وفيه مطلبان:
المطلب األول :المسؤولية المدنية للخطاء الطبي:
الفرع األول :معنى المسؤولية المدنية:
المسؤولية لغة :هي حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته يقال أنا بريء من مسؤولية
هذا العمل وتطلق أخالقيا على التزام الشببببخا بما يصببببدر عنه قوال أو عمال وتطلق أيضببببا قانونا ً على االلتزام بإصببببالح
الخطاء الواقع على الغير هَ َذا ْال َع َمل (.)7
والمسبببببؤولية المدنية هي :أهلية اإلنسبببببان لتحمل التعويض المترتب على الضبببببرر الذي ألحقه بالغير نتيجة إخالله بالتزام
قانوني أو عقدي ،ويكون الشخا مسئوالً مسؤولية مدنية إذا تجاوه حدود العقد المبرم بينه وبين شخا آخر(.)8
وقد نا نظام مزاولة المهن الصحية والئحته التنفيذية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم(م )91/بتاريخ 0241/00/2ه
أن المسبببؤولية المدنية :إخالل الطبيب بالتزام يقع على عاتقه بموجب القانون النظام ،وينتج عن هذا الخلل ضبببرر لشبببخا آخر،
وهذا الضرر يتطلب التعويض لجبره(.)9
الفرع الثاني :أقسام المسؤولية المدنية:
تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية:
المسببببببؤولية العقدية :هي التي تنشببببببأ عن اإلخالل بما التزم بها المتعاقد ،أي هي اإلخالل بالتزام عقدي يختلف باختالف ما
اشتمل عليه من التزامات(.)10

( )4لسان العرب (ابن منضور ،0202 ،ص 992،991ج .)0
( )5أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها (الشنقيطي ،0112/0209،ص14ج.)0
( )6نظام مزاولة المهن الصحية (0241المادة .)47
( )7المعجم الوسيط (إبراهيم مصطفى وآخرون ،ص200ج.)0
( )8المسئولية الطبية المدنية والجزائية وتامين األ باء من المسؤولية عن أخطائهم (جوهيف ،0187 ،ص.)40
( )9نظام مزاولة المهن الصحية ( ،0241ص)01
( )10الوسيط في شرح القانون المدني (عبد الرهاق أحمد ،0111 ،ص )011
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المسبؤولية التقصبيرية :هي التي تترتب على ما يحدثه الشخا من ضرر للغير بخطئهأ أي هي جزاء يترتب على الطبيب
نتيجة إخالله بالتزام قانوني ،وهو التزام يفرض عدم اإلضرار باآلخرين ،ويعبر عنه بالخطاء غير المشروع(.)11
الفرع الثالث :مسؤولية الطبيب المدنية عند الفقهاء:
ذهب الحنفية إلى أن القاعدة هي أن الطبيب ال يسببأل متى لم يتجاوه الموضببع المعتاد ويعللون ذلك بأن الهالك ليس بمقارن
للعمل ،وإنما هو بالسراية بعد تسلم العمد ،والتحره عنها غير ممكن ،ألن السراية تبنى على قوة الطباع وضعفها في تحمل األلم،
ومبا هو كذلك مجهول واالحتراه من المجهول غير متصببببببور ،فلم يمكن التقييد بالمصببببببلح من العمدأ لئال يتقاعد الناس عنه مع
مساس الحاجة(.)12
وأبو حنيفة يرى أن المسبئولية ترتفع لسبببين :أولهما :الضرورة االجتماعية إذ الحاجة ماسة إلى عمل الطبيب ،ثانيهما :إذن
المجني عليه أو وليه ،فاجتماع اإلذن مع الضرورة االجتماعية أدى لرفع المسئولية (.)13
وذهب المالكية إنه إذا أخطاء في فعله مثل أن أعطا المريض عالج ال يتوافق مع مرضه فإن كان من أهل المعرفة ولم يغر
من نفسه فذلك خطاء يكون على العاقلة ،وإن كان مما ال يحسن وغر نفسه فعليه العقوبة(،)14وسبب رفع المسئولية عندهم هو إذن
الحاكم أوالً وإذن المريض ثانياً ،فإذن الحاكم يبيح للطبيب االشبتغال بالتطبيب ،وإذن المريض يبيح للطبيب أن يفعل بالمريض ما
يرى في صالحه ،فإذا اجتمع هذان اإلذنان فال مسئولية على الطبيب ما لم يخالف أصول الفن أو يخطع في فعله(.)15
وذهب الشبافعية إلى أنه أذا أمر رجل أن يحجمه أو يختن غالمه فتلف من فعله ،فإن كان عند أهل المعرفة بذلك فيه صالح
للمفعول به فال ضبببببمان عليه ،وإن كان فعله ال يصبببببلح بذلك العمل وكان عالم به فهو ضبببببامن( )16ويرى الشبببببافعية أن علة رفع
المسبببئولية عن الطبيب أنه يأتي فعله بإذن المجني عليه وأنه يقصبببد صبببالح المفعول وال يقصبببد اإلضبببرار به ،فإذا اجتمع هذان
الشببببببر بان كبان العمبل مبباحبا ً للطبيبب وانتفبت مسببببببئوليتبه عن العمبل إذا كبان مبا فعلبه موافقا ً لما يقول به أهل العلم بصببببببناعة
الطب(،)17وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه مذهب الشافعية في ذلك (.)18
المطلب الثاني :المسؤولية الجزائية للخطاء الطبي.
الفرع األول :المسؤولية الجزائية للخطاء الطبي:
ً
مخبالفبا للقواعبد واألحكام
هي اإلخالل بواجبب أو التزام قبانوني أو مهني وذلبك عنبد قيبامبه بفعبل أو االمتنباع عن فعبل يعبد
الجنبائيبة أو الطبيبة التي حبددتهبا األنظمبة القبانونيبة وهبذه حتى تتوفر يلزم وجود قصببببببد جنبائي من قببل الطبيبب أي يكون عبال ًما
باألضرار التي قد تترتب من فعله ومع ذلك قام به إضافة إلى إرادته في إحداثه.
(( )11مجلة المحامون السورية ،0171 ،ص )011
( )12العناية شرح الهداية (الرومي ،ص  411ج .)7
( )13بدائع الصنائع (الكاساني ،ص  ،119ج .)7
( )14التاج واالكليل (أبي القاسم الغرنا ي ،0112/0201 ،ص ،010ج )01
( )15مواهب الجليل (الحطاب المالكي ،0114/0204 ،ص  ،140ج )1
( )16األم (الشافعي ،0111/0201،ص  ،074ج)1
( )17نهاية المحتاج (الرملي ،0182/0212،ص4ج)8
( )18المغني (أبو محمد بن قدامة ،0118/0188،ص98ج04وص 477ج)08
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وتقوم المسببؤولية الجزائية على الطبيب عند ارتكابه أحد األفعال التي تشببكل جريمة في النظام ،مثل جريمة اإلجهاض غير
المشروع ،وجريمة تعمد الضرر بالمريض وجريمة االمتناع عن تقديم العالج واإلسعاف في حالة الضرورة وغيرها(.)19

المبحث الثالث :أنوع األخطاء الطبية وفيه مطلبان:
المطلب األول :األخطاء الطبية التي ليست من جنس العمل التي (غير مهني):
االخطاء الطبية التي ليست من جنس العمل الطبي تتلخا في عدة أمور:
 _0ممارسببببببة العمل بدون ترخيا :وهو أن يقوم بالعمل الطبي دون ترخيا من الجهة الحكومية المختصببببببة ومثلها من
اسبتحصبل ترخيصبا ً بطرق غير مشروعة أو بيانات غير مطابقة للحقيقة ،أو استعمل وسيلة دعائية تجعل الجمهور يعتقد أنه أهل
لمزاولة عمل بي خالفا ً للحقيقة ،أو انتحل لقبا ً من األلقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب(.)20
وكما ذكر فقهاء المالكية من أن أصل مشروعية العمل الطبي هو إذن الحاكم(.)21
 _4امتناع الطبيب عن معالجة المريض :أي يمتنع عن معالجة المريض لغير أسباب مقبولة وكفل النظام للطبيب أن يعتذر
عن عالج المريض ولكن قيدها بشرو وهي (للممارس الصحـبـبي فـبـبي غيـبـبر الحالة الخطـبـبرة أو العاجلـبـبة أن يعتـبـبذر عـبـن
عــالج مريــض ألسباب مهنية أو شــخصية مقبولــة).
وبينببت الالئحببة :أال يعببد من االسببببببببباب المقبولببة االعتببذار المبني على اختالف الببدين او اللون او الجنس أو العرق ويجببب
علـــى الممـــارس الصحـــي قبـــل االعتذار عـــن متابعـــة العـــالج أن يتأكـــد مـــن عـــدم حصـــول ضرر للمريض وإبــالغ
مـــن يلـــزم لضمـــان اســـتمرار الخطـــة العالجية(.)22
 _1عدم رضبببببباء المريض بالعالج :ال يجوه للطبيب التدخل للعالج إال بعد الموافقة من المريض إذا كان أهل للموافقة أي
بال عاقل مدرك لما يأذن به أو ولية إذا كان ناقا االهلية ويسببببببتثنى من ضببببببرورة الحصببببببول على إذن المريض في الحاالت
العبباجلببة لمببا تقرر في القبباعببدة الشببببببرعيببة الضببببببرورات تبيح المحظورات ،والخوف على النفس ضببببببرورة تبيح للطبيببب ترك
االستئذان(.)23
كما نا النظام على ذلك :يجـــب أال يجـــرى أي عمـــل بـــي لمريـــض إال برضـــاه ،أو بموافقـــة مـــن يمثلـــه أو
ولـــي أمـــره إذا لـــم يعتـــد بإرادتـــه هـــو واســـتثناء مـــن ذلـــك يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي فـــي حالة الحـــوادث
أو الطـــوارئ أو الحالة المرضيـــة الحرجـــة التـــي تســـتدعي تدخـــل

بي بصفـــه فوريـــة أو ضروريـــة إلنقاذ حيـــاة

المصـــاب أو إنقـــاذ عضـــو مـــن أعضائـــه أو تالفي ضـــرر بالـــ ينتـــج مـــن تأخيـــر التدخـــل وتعـــذر الحصـــول علـــى
موافقـــة المريــض أو مــن يمثلــه أو ولــي أمــره فــي الوقــت المناســب إجــراء العمــل الطبــي دون انتظــار الحصــول
( )19الالئحة التنفيذية لمزاولة المهن الصحية (ص.)41
( )20نظام مزاولة المهن الصحية والئحته 0241( ،المادة )48
( )21مواهب الجليل (الحطاب المالكي ،0114/0204 ،ص )140
( )22نظام مزاولة المهن الصحية والئحته ،0241( ،المادة )01
( )23األخطاء الطبية في ميزان القضاء (الجبير ،4112/0249 ،ص .)022
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علـــى تلـــك الموافقـــة  ،وال يجـــوه بـــأي حـــال مـــن األحوال إنهـــاء حيـــاة أي مريـــض ميـــؤوس مـــن شـــفائه بي
ولـــو كان بنـــاء علـــى لبـــه أو لـــب ذويـــه(.)24
﴿والَّ ِذينَ
 _2إفشاء السر المرضي :األصل ال يجوه للطبيب إفشاء سر مريضه ،وحفظه من حفظ األمانة( )25لقول هللا تعالى َ
هُ ْم ِألَ َمانَاتِ ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُعونَ ﴾( ،)26وكما نا عليه النظام :يجب على الممـبـببارس الصحـببـببي أن يحافـببـببظ علـببـببى األسرار التـببـببي
علــم بهــا عــن ريــق مهنتــه ،وال يجــوه لــه إفشـــا ها إال فـــي األحوال اآلتية:
أ -إذا كان اإلفشاء مقصودًا به:
- 0اإلبالغ عـبـبـبن حالـبـبـبة وفـبـبـباة ناجمـبـبـة عـــن حـــادث جنائـــي ،أو الحيلولـــة دون ارتـــكاب جريمـــة ،وال يجـــوه
اإلفشاء فــي هــذه الحالــة إال للجهــة الرســمية المختصــة.
- 4اإلبالغ عن مرض سار أو ٍ معد.
- 1دفع الممارس التهام وجهه إليه المريض ،أو ذويه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة
ب -إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه ،أو كان اإلفشاء لذوي المريض مفيدًا لعالجه.
ج -إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية(.)27
 _9إجراء العالج لغير الشفاء أو تحقيق مصلحة مشروعة :مثل أن يجرب دواء على المريض وهدفه البحث العلمي(.)28
المطلب الثاني :األخطاء الطبية التي من جنس العمل الطبي (مهني):
الخطاء الفني هو :االنحراف عن األصول والقواعد التي تحكم مهنة الطب وتقيد أهلها عند ممارستهم لها.
والخطاء الطبي المهني:
_0خطأ في التشخيا.
 _4خطأ في الفعل.
والخطأ الموجب للضمان البد أن يكون خطأ فاحشاً ،وهذا ال يحصل إال نتيجة اإلهمال أو الجهل(.)29

( )24نظام مزاولة المهن الصحية والئحته التنفيذية ( ،0241المادة )01
( )25المرجع السابق.
( )26سورة المؤمنون آية.8
( )27المادة  40من نظام مزاولة المهن الصحية والئحته ،0241( ،المادة .)40
( )28أنظر األخطاء الطبية في ميزان القضاء (الجبير ،4112/0249 ،ص .)029
( )29أنظر :المرجع السابق ص.021
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المبحث الرابع :اآلثار المترتبة على األخطاء الطبية والمحاكم والتطبيق.
المطلب األول :االثار المترتبة على األخطاء الطبية والمحكمة المختصة في نظرها:
الفرع األول :طبيب جاهل:
الطبيب الجاهل هو من كان جاهالً بالطب.
وروى أبو داود ،والنسبببائي ،وابن ماجه ،أن رسبببول هللا صبببلى هللا عليه وسبببلم قال( :من تطبب ولم يعلم منه ب قبل ذلك،
فهو ضامن)(،)30
أي من كان جاهال بالطب فهو ضامن.
الفرع الثاني :طبيب حاذق:
الطبيبب الحباذق هو :البذي يكون لبه خبرة بباعتالل القلوب واألرواح وأدويتها ،وذلك أصببببببل عظيم في عالج األبدان ،فإن
انفعبال الببدن و بيعتبه عن النفس والقلبب أمر مشببببببهود ،والطبيبب إذا كبان عبارفبا ً ببأمراض القلبب والروح وعالجهمبا ،كان هو
الطبيب الكامل ،والذي ال خبرة له بذلك – وإن كان حاذقا ً في عالج الطبيعة وأحوال البدن -نصف بيب(.)31
وللفقهاء ضوابط في الطبيب الحاذق نوجزها فيما يلي:
 -0أن يكون المعالج من ذوي الحذق في صناعته ،وله بها بصارة ومعرفة.
 -4أن يكون الباعث على عمله ،عالج المريض وشببببببفاءه ،فإذا حدث أن لب شببببببخا منه أن يقطع له جزءاً سببببببليما ً من
جسمه ،حتى يعفى من الخدمة العسكرية حقت عليه المؤاخذة.
 -1يجب أن تكون أعماله على وفق الرسم المعتاد ،أي موافقة للقواعد الطبية التي تتبع في كل حادثة على حدتها.
 -2إذن المريض ،فإنه يشببببتر أن تكون المعالجة بناء على إذن المريض أو وليه ،وال بد أن يكون حراً بالغا ً عاقالً ،فإن لم
يأذن له وعالجه دون إذن ضمن ما جنت يداه ،لخروج عمله من دائرة اإلباحة إلى دائرة التعدي.
هبذا فضببببببالً عن أن من حق المريض ،أن يختبار الطبيببب البذي يعبالجبهأ ألن الثقبة بين المريض والطبيبب لهبا تبأثيرهبا في
الشفاء ،ذلك إذا كان المريض في حالة صحية تسمح له بذلك(.)32
وبالجملة :فإن الطبيب إذا راعى حقه في عمله ،ثم نتج عن فعله ضرر لحق المريض ،وال يمكن االحتراه عنه ،فال ضمان
عليه ،ألن الطبيب إذا كان يسبببتعمل حقه في حدوده المشبببروعة ،فهو يقوم بواجبه في الوقت نفسبببه ،واألصبببل أن الواجب ال يتقيد
()33

بوصف السالمة ،وعلله بعض الفقهاء بما عرف في الفقه من أن شر الضمان على األمين با ل
( )30حديث حسن ،أخرجه أبو داود في سننه ،رقم ( )2981في كتاب الديات :باب فيمن تطبب بغير علم،
(.)91 ،94 / 8
( )31هاد المعاد (ابن القيم،0112/0209،ص 022ج.)2
( )32المرجع السابق .012/8
( )33المرجع السابق .017/8
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الفرع الثالث :المحاكم المختصة في نظر المسؤولية المدنية:
بين نظام مزاو لة المهن الصببببحية ما يختا في النظر بالمسببببؤولية المدنية من قبل الهيئة الصببببحية الشببببرعية وهي الجهة
القضائية المختصة ونا النظام على ذلك:
تختا الهيئة الشرعية الصحية باآلتي:
 - 0النظر في األخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص.
 - 4النظـبـبر فـبـي األخط اء المهنيــة الصحيــة التــي ينتــج عنهــا وفــاة ،أو تلــف عضــو مــن أعضــاء الجســم ،أو فقــد
منفعتــه ،أو بعضهــا حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك دعــوى بالحــق الخــاص(.)34
وبين النظام أيضا أن يجـبـبـبوه التظلـبـبـبم مـبـبـبن اللجنـبـبـة أمـــام ديـــوان المظالـــم خـــال ســـتين يوم مـــن تاريـــخ إبالغ
قـببـببـببرار الهيئـببـببـببة( ،)35وتنظر الهيئة الصحية للوقت الحالي الدعاوي التي صدرت فيها قرارات ابتدائية ،وتحال جميع الدعاوي
المقيدة لدى الهيئات الصببببحية الشببببرعية التي ما هالت قيد النظر ولم يصببببدر فيها قرار نهائي يتضببببمن الفصببببل في الدعوى إلى
المحكمة المختصة.
وصبببدر قرار المجلس األعلى للقضببباء رقم ( )24/1/1بتاريخ 0224/7/9ه المتضبببمن بنقل اختصببباص الهيئات الشبببرعية
المنصببوص عليها في نظام مزاولة المهن الصببحية إلى القضبباء العام ،ويصببدر بتحديد تاريخ المباشببرة قرار من رئيس المجلس،
وينعقد االختصبببباص المكاني في نظر الدعاوى للمحكمة العامة بالرياض ومحكمة االسببببتئناف في منطقة الرياض ،ويكون هناك
ثمان دوائر قضبببائية في المحكمة العامة بالرياض تؤلف كل منها من ثالث قضببباة ،وتنشبببأ دائرتان في محكمة االسبببتئناف بمنطقة
الريباض وتؤلف كبل منها من ثالث قضبببببباة ،وتختا بالنظر في االعتراض على األحكام والقرارات ،وتختا الدائرة الحقوقية
الثالثة في المحكمة العليا بالنظر في االعتراضات على األحكام الصادرة في دعاوى األخطاء المهنية الصحية.
المطلب الثاني :االثار الجزائية والمحكمة المختصة بنظرها:
من االثار الجزائية ما نا عليه نظام مزاولة المهن الصحية في المادة الثامنة والعشرون:
مـبـبـبع عـبـبـبدم اإلخالل بـبـبـبأي عقوبـبـبـبة أشـبـبـبد منصـــوص عليهـــا فـــي أنظمـــة أخـــرى ،يعاقـــب بالســـجن مـــدة ال
تتجــاوه ســتة أشــهر ،وبغرامــة ال تزيــد عــن مائــة ألــف ريــال ،أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــنأ كل مــن:
 - 0هاول المهن الصحية دون ترخيا.
 - 4قـبـبدم بيانـبـبات غيـبـبر مطابقـبـبة للحقيقـبـبة ،أو اسـبـبتعمال رق غيـبـبر مشـبـبروعة كان مــن نتيجتهــا منحــه ترخيا
بمزاولـــة المهـــن الصحيـــة.

( )34نظام مزاولة المهن الصحية والئحته التنفيذية ( ،0241المادة )12
()35نظام مزاولة المهن الصحية والئحته التنفيذية ( ،0241المادة )19
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 - 1اسـبـبتعمال وسـبـبيلة مـبـبن وسـبـبائل الدعايـبـبة ،يكـبـبون مـبـبن شـبـبأنها حمـبـبل الجمهـبـور علــى االعتقاد بأحقيتــه فـــي
مزاولـــة المهـــن الصحيـــة خالفـــ ً للحقيقـــة.
 - 2انتحل لنفسه لقبًا من األلقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
 - 9وجـببدت لديـببة آالت أو معـببدات ممـببا يسـببتعمل عـببادة فـببي مزاولـببة المهـببن الصحيـببة ،دون أن يكـببون مرخا لـببـببـببه
بمزا ولـــة تلـــك المهـــن أو دون أن يتوفـــر لديـــه ســـبب مشـــروع لحياهتهـــا.
 - 1امتنع عن عالج مريض دون سبب مقبول.
أو تاجـبـبر باألعضاء البشـبـبرية ،أو قـبـبام بعمليـبـبة هراعـبـة عضــو بشــري مــع علمــه بأنــه تــم الحصــول عليــه عــن
ريـــق المتاجـــرة.
والمحكمبة المختصببببببة بنظر اآلثبار الجزائيبة كمبا نا عليه األمر السببببببامي رقم  2111وتاريخ  0219/4/1هي المحكمة
الجزائية بعد نقل الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق واالدعاء العام إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام (النيابة العامة).
المطلب الثالث :التطبيق القضائي على األخطاء الطبية:
رقم القضية /1/3551ق لعام 1421هـ
رقم الحكم /135ت 4/لعام 1421هـ
تاريخ الجلسة 1421/5/14هـ

()36

ادعى المدعي قائال :إنه حصبل البني البال من العمر ثماني سبنوات حادث صبدم عند السباعة الواحدة والنصف بعد الظهر
بتاريخ 0242/1/41ه ،وأدخل مسببتشببفى الملك فهد عند السبباعة الثالثة وأربعين دقيقة مسبباء ،وعند الكشببف عليه من قبل الطبيب
في الطوارئ أفاد بأن ابني وضببعه مسببتقر وال يشببكو إال من دوخة تنتابه من حين آلخر ،وبعد التشبباور هو واالسببتشبباري أجري
البني أشببعة مقطعية للرأس وأشببعة تلفزيونية للبطن وفحوصببات أخرى تبين منها وجود نزيف في الرأس ،وقرر د .إجراء عملية
جراحيبة لمعالجة هذا النزيف ،ووافقت على ذلك كونه المعالج وهو أعرف مني بالحالة وهو مؤتمن على ذلك وفي المسبببببباء عند
السبباعة العاشببرة تم تخدير ابني وأدخل غرفة العمليات من قبل فرقة العمليات منها الفريق الجراحي وفريق التخدير ،وقد أجريت
العمليبة ال جراحيبة وخرج لي الدكتور وقال :إن العملية تكللت بالنجاح وهلل الحمد ،وبعد ذلك عند سببببببؤال ا األ باء عن حالة ابني
بعبد فترة حيبث إنه ال هال في العناية المركزة كل واحد منهم يطمئنني على حالته وأنه بخير ،وآخر ما تفاجأت منه وسببببببألت عن
السبببببببب فقيل لي :إن أنبوب التنفس تعطل تبين لي أن ابني متوفى دماغيا ،وحيث إن الفريق الطبي أثناء إجراء العملية الجراحية
مما نتج عنه وفاته دماغيا المباشببببببر للعملية الجراحية والمباشببببببر للتخدير تسبببببببب في وفاة ابني وهم د/ /.د /.فني التخدير .وفني
التخدير أ لب الحكم عليهم بحقي الخاص،

( )36االحكام والمبادي (ديوان المظالم 0247 ،المجلد الثالث)
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هكذا قدم دعواه ثم أوردت اللجنة إجابات المدعى عليهم ومنهم اسبتشاري التخدير فقد أجاب بقوله :إنني أعمل مشرفاً لقسم
التخدير في مسببتشببفى الملك فهد رئيسببا للقسببم وخلل فترة مناوبتي ال  42سبباعة أبلغني د عند السبباعة الثامنة مسبباء أن هناك حالة
فل عنده نزيف في الرأس ويحتاج إلى إجراء عملية ،وأن علينا االسبببببتعداد لما يلزم بما يخصبببببنا من التخدير ،وحضبببببرت عند
السببببباعة الثامنة والنصبببببف لغرفة العمليات أل لع على الحالة فلم يحضبببببر بعد ،وقيل إنه في الطوارئ وذهبت إلى الطوارئ فلم
أجده ،وقد ذهب به إلى قسببم االشببعة فذهبت إلى العناية المركزة وأفهمت د بأن عليه أن يجهز جميع ما يلزم للتخدير من تحضببير
الدم واسبببتكمال نتائج الفحوصبببات والتحاليل ،وأفهمته بأنه إذا احتاجني فعليه أن يتصبببل على بالمنزل مباشبببرة ،حيث إن االمر ال
يحتاج إلى بقائي ود فيه الكفاية وهو كفء لهذه المهمة وقد عمل معي سنة ونصف السنة وهو عنده الخبرة الكافية ،حيث إنه عمل
في التخدير تسبع سبنوات ولم يتصل علي د وعند الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل اتصلت علي د .البة حضوري
حيث إنه رأ على حالة المريض الطفل ابن المدعي ما يحتاج لحضبوري ،فحضرت بعد اتصالها ما بين  1ـببببببـبببببب  7دقائق ،وقد
قبامت الدكتورة ..بإصببببببالح أنبوب التنفس بتغييره ،بعدما حصببببببل على األنبوب األول من خروجه من محله ،وإنعاي المريض
وإعادة ا األوكسببجين له ونبض القلب مرة أخرى وارتفاع نسبببة األوكسببجين والحالة تتحسببن ،وكشببفت على حالة االنبوب فرأيت
اسببتبدال االنبوب إلى أنبوب أوسببع والحظت إفراهات في فم المريض ،فسببحبتها ووضببعت االنبوب الواسببع لما يحتاجه المريض
من اسبببتخدام التنفس الصبببناعي ،ثم أخذت المريض لقسبببم العناية المركزة ،وقمت بتسبببليمه إلى أ باء العناية المركزة ،وما عملته
هو المتبع في مثل هذه الحالة ،وأضبببببباف بقوله :إنني سببببببلمت المريض لقسببببببم العناية المركزة وهو يتنفس تلقائيا وحدقة العينين
واسبببببعتان ،هذا ما ال حظته ولم أ فقصبببببر في عملي ،هكذا أجاب (وأضبببببافت اللجنة قائلة) فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي،
وإجابة المدعى عليهم ،وبعد الرجوع ودراسبببة ملف القضبببية من قبل أعضببباء اللجنة كل فيما يخصبببه ،ومن يات الملف التقرير
الفني الصببادر من مسببتشببفى أحد بالمدينة من قبل رئيس اللجنة المدير الطبي ،ورئيس قسبببم الجراحة في المسببتشببفى اسببتشببباري
الجراحة العامة د .وعضو اللجنة د  ،ورئيس قسم التخدير في المستشفى نفسه استشاري التخدير،
ذي الرقم  4091في 0242/8/08هـبببببببب ،ولما ظهر لنا أن سببببب الوفاة هو حدوث نقا في األوكسبببجين أثناء العملية فترة
ويلة ،وكان ذلك خلل فترة عمل مسبببؤولة التخدير المدعى عليها دالتي لم تتصبببرف التصبببرف السبببليم حسببببما هو متبعأ باتخاذ
االحو والخطوات الطبية المتعارف عليها في مثل هذا الموقف من التحري والحذر والدقة والمباشببببببرة الفورية السببببببريعة ،وقد
تسببلمت حالة المريض من د بعد الشببرح والتصببور الكامل ،ولما ظهر لنا من روء خلل األوكسببجين تغير مكان األنبوب ،وهذا
األنبوب تم تركيبه مع شاشة مع أنه متهيع لديهم تركيب أنبوب ببالون ،وحيث إن الطبيبة إخصائية التخدير ،والطبيب بيب مقيم
والمسببؤول المشببرف على التخدير الدكتور االسببتشبباري لم يباش بر حالة التخدير بنفسببه ،حيث المريض والعملية في فل يبل من
العمر ثماني سبنوات ،ويزن سببعة وعشبرين كيلو غراما الرأس إصبابة فيهأ مما يسبتوجب مباشبرة التخدير من االسبتشاري نفسه
وكونه يسند المهمة للمدعى عليه وهو غير مؤهل الذي قام بتركيب األنبوب مع منه السيما وقد تغيب حال التخدير حتى حضوره
بعد حدوث المضبباعفات ،وحيث إن المدعى عليه د تولى حالة التخدير بغياب االسببتشبباري ،وحيث إن الدكتور /أخصببائي جراحة
مخ وأعصبببباب باشببببر العملية الجراحية في الرأس ولم يتحر كفاءة المدعى عليه د ولم يأخذ احتيا ه في تثبيت الرأس قبل العملية
وثباته أثناء العملية ،وحيث إن الدكتور وهو المشببرف على الدكتور حيث هو االسببتشبباري المناوب ،وكان عليه التحري في كف
المدعى عليه الذي باشر التخدير مع غياب االستشاري التخدير ،وكذلك تثبيت الرأس حيث العملية في الرأس ،وبعد دراستنا نحن
اللجنة لكل ما تقدم توجه لنا مؤاخذة كل من المدعى عليهم د ود ..ود..ود ..و بنسب متفاوتة.
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فحكمنا بما يلي :أوالً :تحمل مسببببؤولية وفاة المريض خطأ على المدعى عليه د بنسبببببة % 91والمدعى عليها د نسبببببة 11
%والمدعى عليه د بنسبببة % 01وكل من المدعى عليهما :إلزام المدعى عليه د/دود % 01مناصببفة بينهما .ثانيا بتسببليم المدعي
بالحق الخاص ما يلزمه من الدية وقدره خمسببببون ألف ل وإلزام المدعى عليها د بتسببببليم المدعي بالحق الخاص ما يلزمها من
البديبة وقبدره ثالثون ألف ل وإلزام المدعى عليه بتسببببببليم المدعي بالحق الخاص ما يلزمه من الدية وقدره عشببببببرة آالف ل
وإلزام المدعى عليه /د بتسببليم المدعي بالحق الخاص ما يلزمه من الدية وقدره خمسببة آالف ل وإلزام المدعى عليه /د .بتسببليم
المدعي من حيث بالحق الخاص ما يلزمه من الدية وقدره خمسة آالف ل ثالثاً :الحق العام قررت اللجنة:
 _0عدم تجديد عقد د بناء على المادة  11/1توجيه إنذار للدكتورة /من قبل صبباحب الصببالحية بناء على المادة  0/11لعدم
توخي الدقة في تسبببجيل المعلومات في النماذج الخاصبببة بالملف الطبي ،وعدم في التعامل مع مثل هذه الحالة وغيرها من اتباع ا
إجراءات المتعارف عليها بيا
رابعاً :صرف النظر عن دعوى المدعي على المدعى عليهم وهم /دود ووقد تم إبالغ د بالقرار بتاريخ 0241/1/9هـبببببب ،ثم
تقدم بتظلمه إلى الديوان بتاريخ 0241/01/07هــ.

الخاتمة:
هذا ما اسبتطعت جمعه وتقديمه في موضببوعي ،وال أدعي أني قد أحطت بكل ما يتعلق بهذا الموضبوع ،فكل ما أصبببت من
هللا فله الحمد والشببكر ،وما وقع فيه من خطأ وتقصببير فمن نفسببي والشببيطان ،وأسببال هللا التوفيق والسببداد واالخالص في القول
والعمل للجميع.
ويحسن ذكر بعض النتائج التي توصلت لها في بحثي:
 _0أن الخطاء الطبي هو الخطاء المهني الصحي الصادر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض فقط.
 _4المسببؤولية هي المسببؤولية العقدية :التي تنشببأ عن اإلخالل بما التزم بها المتعاقد ،أي هي اإلخالل بالتزام عقدي يختلف
باختالف ما اشتمل عليه من التزامات.
والمسبببببؤولية التقصبببببيرية :هي التي تترتب على ما يحدثه الشبببببخا من ضبببببرر للغير بخطئهأ أي هي جزاء يترتب على
الطبيب نتيجة إخالله بالتزام قانوني.
 _1المسؤولية عند الفقهاء تجاه الطبيب إذا كان حاذق فإنه ال يضمن إذا فعل المعتاد ولم يتجاوه في فعله.
 _2الطبيب الجاهل يضمن في كل أحواله.
 _9والخطاء الطبي المهني :خطأ في التشخيا وخطأ في الفعل.

ويحسن أيضا ذكر بعض التوصيات والمقترحات:
 _0سرعة وضع محاكم مختصة باألخطاء الطبية دون غيرهاأ لكثرة ما يرد من دعاوى.
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 _ 4وضببببع عقوبات رادعة لقضببببايا مزاولة المهن الطبية دون الحصببببول على المؤهل العلمي لذلك ،وكذلك مزاولة المهن
دون إذن وترخيا من جهة االختصاص.
 _1المزيد من العناية بتدريب الممارسين الصحيين بالمهنة على الوجه المطلوب.
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 )8المالكي ،محمد يوسف 0201هـ0112-م .التاج واإلكليل لمختصر خليل الطبعة األولى الناشر دار الكتب العلمية.
 )1الشافعي ،أبو عبد هللا محمد  0111/0201األم الناشر :دار المعرفة – بيروت.
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 )04الجبير ،هاني 4112/0249 ،األخطاء الطبية في ميزان القضاء الطبعة األولى الناشر :مجلة العدل السعودية.
 )01ديوان المظالم ،0247 ،السعودية.
 )02الكاساني ،عالء الدين 0211/0181 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الطبعة الثانية ،الناشر :دار الكتب العلمية.
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الصادرة بالقرار الوهاري رقم  2181281وتاريخ 0211/0/4ه.
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مؤسسة الرسالة ،بيروت  -مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويت.
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دور اإلفصاح المحاسبي في سوق األوراق المالية في ترشيد قرار االستثمار
(بالتطبيق على السوق المالية السعودية)
The Role of Accounting Disclosure in the Stock Market in Rationalizing the Investment
)Decision (Apply to the Saudi Stock Exchange
إعداد الدكتورة /مي عثمان علي أبو
أستاذ المحاسبة المساعد ،قسم المحاسبة ،كلية الدراسات اإلنسانية واإلدارية كليات عنيزة األهلية ،المملكة العربية السعودية
Email: mai.osman3812@gmail.com

مستخلص البحث:
هدف هذا البحث إلى التعرف على البيانات والمعلومات والمعايير المتوواررة روا األسووال الماليوة ل دموة المسوتامريل الحوالييل
والمرتقبيل عند ات اذهم لقرار االستامار را األورال المالية إضارة إلى التعـرف على مدى وعا المتعامليل را األسووال الماليوة
بأهمية المعلومات والبيانات المحاسبية و التعرف على العوامل التا تؤثر را كفواةة سوول األورال الماليوة ،ثوم تحديود المعلوموات
التا يتم اإلرصاح عنهوا روا تقوارير الاوركات المدريوة روا السوول الماليوة السوعودية ،وذلوأل الرتقوار األسووال الماليوة روا البلودا
النامية إلى الكفاةة بسبب النقص الاديد را المعلومات المتاحة لدى المسوت دميل وبالتوالا عودت توورر دريوة الووعا االسوتامار ،
إضارة إلى عدت ويود معايير لإلرصواح وعودت التنمويم المهنوا للمحاسوبة والمرايعوة والتحليول الموالا وإ ويودت رمنهوا ال تعمول
بفعالية وكفاةة.
ولتحقيو أهوداف البحوث ارترضوت الباحاوة إ اإلرصواح المحاسووبا المناسوب للقووامم الماليوة يسوواهم روا تلبيوة احتيايووات
مست دما المعلومات وضما تورر ررص متكارئة لهم ،إضارة إلى اعتماد المستامريل را السول المالية السعودية علوى البيانوات
المناورة بالتقارير المالية بصورة أساسية را ات اذ القورارات ،وا المعلوموات والبيانوات المحاسوبية كلموا قصورت رتورة إنتايهوا
ا زدادت مالةمتها لقرارات االستامار .وبعد اختبار الفروض تبيل أ اإلرصواح المحاسوبا للاوركات المدريوة روا السوول الماليوة
السعودية مناسبا ً ويسهم را تلبية احتيايات مست دما المعلومات إضارة إلى اعتماد المستامريل را السول المالية السعودية على
البيانات المناورة بالتقارير المالية بصورة أساسية را ات اذ القرارات .وقد أوصت الباحاة بضورورة ناور المعلوموات والبيانوات
المحاسووبية علووى رتوورات دوريووة صووةيرة ع ووهرية ،ربوون سوونوية ،نصووا سوونويةا حتووى تصووبث القوورارات االسووتامارية أكاوور ر ووداً،
إضارة إلى تورير برنامج مناسب يسهل عملية اإلرصاح المالا باإلنترنت.
الكلمات المفتاحية :اإلرصاح المحاسبا ،األسوال المالية ،تر يد ،قرار ،االستامار
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The Role of Accounting Disclosure in the Stock Market in Rationalizing the Investment
Decision (Apply to the Saudi Stock Exchange)

Abstract
To achieve the research Objectives, it is assumed that the appropriate Accounting Disclosure of
Financial Statements better contribute to meet the needs of Information users and ensure equal
opportunities for them. It is also assumed that Investors in Saudi Stock Market mostly depend on
published data and Financial Reports when making decisions. Besides, the shorter the period of
Information issuing and disclosure, the better to Investment Decisions. Moreover, it is
hypothesized that Investors face many obstacles to benefit from the disclosed Information in the
process of Investment Decisions.
After testing the hypotheses, it is found that the Accounting Disclosure of Companies listed in
Saudi stock market is reasonable and contribute to meet the needs of Information users. The
recommends the dissemination of Information and Accounting Data at short periodic intervals
(monthly, quarterly, and semi-annual) for better Investment Decisions. In addition to providing
an appropriate program to facilitate the process of Financial Disclosure through the internet.

Keywords: Accounting disclosure, Financial markets, Rationalization, Decision, Investment
: اإلطار المنهجي:ًأوال
:تمهيد
أ ّدى أخذ معمم الدول بفلسفة الحرية االقتصادية والبدة را إيراةات ال ص صة التا حدثت را نهايات القر العاريل إلى
 وبالتالا رسث المجال بصورة أوسن أمات القطاع ال اص للمااركة،تحويل الكاير مل ركات القطاع العات إلى ركات مساهمة
: ومما ال أل ريه أ ذلأل يتطلب ويود أسوال مالية ذات كفاةة عالية نمراً لما تقدمه مل مزايا أهمها،را التنمية االقتصادية
، وخل أدوات مالية تتجه إليها ادخارات األرراد والمؤسسات را المجتمن، وتقليل م اطر االستامار المالا،تورير السيولة
 وتاجين االستامارات الرأسمالية را،وتحفيز إدارات الاركات على تح سيل كفاةاتها را األداة والعمل على زيادة األرباح
.  وتسرين معدالت النمو االقتصاد، وررن مستويات الدخل،االقتصاد القوما باإلضارة إلى إيجاد ررص عمل يديدة
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مشكلة البحث:
المستامر را حاية إلى بيانات ومعلومات تساعده را ات اذ قراره االستامار

حيث يتم الحصول على هذه البيانات

والمعلومات مل مصادر عديدة أهمها التقارير والقوامم المالية ومل ثم يمكل تحديد ماكلة البحث ريما يلا:
 هناك تفاوت كبير را درية الوعا بيل المستامريل را أسوال أسهم البلدا المتقدمة والمستامريل را أسوال األسهم
للبلدا ال نامية ،ويعود السبب را ذلأل إلى الكمية الهاملة مل المعلومات التا تتورر للمستامريل را البلدا المتقدمة حيث تقوت
الاركات بنار تقاريرها المالية المفصلة كما تقوت أسوال األورال المالية المنممة بنار بيانات ومؤ رات مالية لكل الاركات
المسجلة لديها را الصحا المت صصة .أما را البلدا النامية رتفتقر سول األورال المالية إلى الكفاةة بسبب النقص الاديد را
المعلومات المتاحة لدى المست دميل وبالتالا عدت تورر درية الوعا االستامار .
 عدت ويود معايير لإلرصاح وعدت التنميم المهنا للمحاسبة والمرايعة والتحليل المالا وإ ويدت رمنها ال تعمل
بفعالية وكفاةة.
ومما سب هنالأل مجموعة مل التساؤالت يتويه البحث لإليابة عنها مل واقن بيئة العمل را السول المالية
السعودية وها:
 /1هل يعتبر نطال اإلرصاح المالا الحالا را السول المالية السعودية مناسبا ً ومفيداً ل دمة متطلبات المستامريل را هذا
السول؟
 / 2هل يعتمد المستامرو را السول السعودية لألورال المالية على البيانات المناورة بالتقارير المالية بصورة أساسية را ات اذ
القرارات؟
 / 3هل يوثر إنتاج الاركات المدرية را السول المالية السعودية للمعلومات والبيانات المحاسبية خالل رترة قصيرة را
مالةمتها لقرارات االستامار؟

فرضيات البحث:
عند استعراض الدراسات السابقة تم التوصل إلى مجموعة مل االستنتايات التا أثارت مجموعة مل التساؤالت التا
سيحاول البحث التويه نحو اإليابة عنها مل واقن البيئة السعودية .ورى هذا الصدد يمكل صياغة تلأل االستنتايات وما ترتب
عليها مل تساؤالت را كل مجموعة مل الفرضيات يمكل بيانها را اآلتا:
 / 1إ اإلرصاح المحاسبا المناسب للقوامم المالية يساهم را تلبية احتيايات مست دما المعلومات وضما تورر ررص
متكارئة لهم.
 / 2يعتمد المستامرو را السول السعودية لألورال المالية على البيانات المناورة بالتقارير المالية بصورة أساسية را
ات اذ القرارات.
 /3كلما قصرت رترة إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية ازدادت مالةمتها لقرارات االستامار.
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أهمية البحث:
تنبن أهمية البحث مل األهمية التا تحتلها األسوال المالية را االقتصاد العالما عموما ً حيث تعتبر مؤ راً دقيقا ً وحساسا ً لسالمة
االقتصاد الوطنا  ،كما أنه ال يمكل أل سول مالية أ تنمو وتزدهر إال مل خالل تنمية الاقة لدى المستامريل بما تقدمه مل
بيانات ومعلومات مالممة لقراراتهم وهذا ال يتحق إال مل خالل ويود اإلرصاح المحاسبا
الذ يحق يواً مل الاقة بيل المتعامليل مل خالل قيات الجهات المعنية بمراقبة القوامم المالية للاركات المتعاملة را السول
واإل راف على وسامل اإلعالت الم تلفة وبالتالا محاولة التدخل لمنن الةش ولتفاد إعطاة معلومات غير صحيحة للمساهميل.

أهداف البحث:
إ هدف البحث يتل ص بما يلا:
 /1التعرف على البيانات والمعلومات و المعايير المتوررة را األسوال المالية ل دمة المستامريل الحالييل والمرتقبيل عند
ات اذهم لقرار االستامار را األورال المالية.
 /2التعـرف على مدى وعا المتعامليل را األسوال المالية بأهمية المعلومات والبيانات المحاسبية.
 /3التعرف على العوامل التا تؤثر را كفاةة سول األورال المالية.
 / 4تحديد المعلومات التا يتم اإلرصاح عنها را تقارير الاركات المدرية را السول السعودية لألورال المالية
ومقارنتها من تقارير الاركات را البلدا المتقدمة.

منهج البحث:
است دمت الباحاة المناهج التالية:
 /1المنهج الوصفا :لوصا وتفسير نتامج الدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات.
 / 2المنهج االستقراما :بهدف استقراة بعض الكتابات والدراسات السابقة التا يتضمنها الفكر المحاسبا المتعل
بموضوع البحث ،وكيفية االستفادة منها را معالجة ماكلة البحث.

أساليب جمع المعلومات:
تم االعتماد على أسلوبيل لجمن المعلومات والبيانات:
 / 1المقابلة :وذلأل مل خالل إيراة المقابالت من بعض القامميل على السول المالية السعودية ،واالستفسار منهم عل
كيفية العمل را السول ،والحصول على بعض التقارير واإلحصاميات.
 /2االستبيا  :وذلأل الستطالع آراة أرراد العينة عل أهمية المعلومات المالية وغيرها را تر يد قراراتهم االستامارية.

ثانيا :اإلفصاح المحاسبي (المفهوم ،األسس):
يلعب معيار اإلرصاح المناسب  Adequate Disclosureدوراً مهما ً ومركزيا ً سواة را نمرية المحاسبة ،أو را
الممارسات المحاسبية .وقد تكرست أهمية هذا المفهوت بعدما لقيه مل اهتمات كبير مل عدة يهات منها :الجمعيات المهنية
المحاسبية ،وإدارات البورصات العالمية وكذلأل الباحاو خصوصا ً المهتميل منهم ببحث الجوانب الم تلفة لفرضية السول
المالا الكاة ودراسة انعكاساته على حركة تداول وتقلبات أسعار األورال المالية عمطر2004 ،تا.
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وأ أ مناقاة أو بحث لطبيعة اإلرصاح المناسب ،البد وأ تتم را إطار أغراض المحاسبة المالية التا تتمحور را نهاية
األمر حول غرض رميس هو تورير المعلومات المالممة للفئات التا تست دت البيانات المحاسبية را ات اذ قرارات اقتصادية
تتعل بالمناأة مصدرة البيانات ،كما تهيئ لهؤالة المست دميل بعض المؤ رات المالية التا تمكنهم مل التنبؤ ببعض المتةيرات
الرميسية لتلأل المناأة كقوتها اإليرادية ماالً ،أو قدرتها على الوراة بالتزاماتها القصيرة أو الطويلة األيل.
واعترارا ً بأهمية اإلرصاح المحاسبا را صنن قرار االستامار را سول األورال المالية رقد اهتمت المعاهد والجمعيات
العلمية بمعايير اإلرصاح والتأكيد على كمية ونوعية المعلومات التا ال ب َّد مل تواررها ،رقد حدد مجلس معايير المحاسبة المالية
األمريكا عFASBا را نارته رقم ع1ا أهداف التقارير المالية كاآلتا عحماد2004 ،تا :تقديم معلومات للمستامريل الحالييل
والمرتقبيل وكذلأل الدامنيل ومست دما البيانات را تحديـد وتوقيت درية عدت التأكد للتدرقات النقدية المتوقعة مل التوزيعات
أو الفوامد والتدرقات الناتجة عل بين أو استيراد أو استحقال االستامارات المالية والقروض ،وهذه التدرقات المتوقعة تتأثر بقدرة
المناأة على خل نقدية كارية لموايهة االلتزامات را التوزيعات والفوامد وأقساط القروض وسدادها عند استحقاقها ،كما تتأثر
أيضا ً بتوقعات المستامريل والدامنيل بالمقدرة الكسبية للمناأة مما ينعكس على أسعار األسهم .باإلضارة إلى تقديم معلومات عل
األداة المالا للمناأة ،ورغم أ قرارات االستامار والتمويل تعكس توقعات المستامريل باألداة المستقبلا للمناأة ،إال أ هذه
التوقعات تبنى را الةالب على تقييم األداة الساب .
 -1مفهوم اإلفصاح المحاسبي:
يعتبر اإلرصاح المحاسبا روح أ سول مالية وأساس نجاحه ،راإلرصاح المحاسبا يحق را حال توارر يواً مل الاقة بيل
المتعامليل مل خالل قيات الجهات المعنية بمراقبة ميزانيات الاركات المتعاملة را السول واإل راف على وسامل اإلعالت
الم تلفة التا تاكلها هذه الاركات ،والتدخل إلزالة الةش ومنن إعطاة معلومات غير صحيحة للمساهميل عاإلمات1191 ،تا
وبالعودة إلى عدة مؤلفات سيتم إلقاة الضوة على عدة تعاريا ومناقاتها للوصول إلى يوهر اإلرصاح.
راإلرصاح المحاسبا يعنا أ تحتو القوامم المالية على يمين المعلومات الالزمة والضرورية إلعطاة المست دميل صورة
واضحة وصحيحة عل الوحدة المحاسبية عمحمد2003 ،تا.
كما عُرف اإلرصاح المحاسبا على أنه تقديم للمعلومات والبيانات إلى المست دميل باكل ومضمو

صحيث ومالمم

لمساعدتهم على ات اذ القرارات ،لذلأل رهو يامل المست دميل الداخلييل والمست دميل ال اريييل را آ واحد عحلوة1110 ،تا.
ومل يهة أخرى تم تعريا اإلرصاح المحاسبا على أنه عإظهار التقارير المالية على يمين المعلومات الالزمة الضرورية
إلعطاة مست دما القوامم المالية صورة واضحة صحيحة عل الوحدة المحاسبيةا عيربوع2001 ،تا.
ونالحظ مل خالل التعاريا السابقة تركيزها على موضوع توصيل المعلومات إلى المستفيديل منها بصيةة توضث حقيقة
الوضن المالا للمناأة دو تضليل بالاكل الذ يسمث باالعتماد على تلأل المعلومات را ات اذ القرارات.
وبتحليل التعاريا السابقة إلى مكوناتها األساسية يتضث ما يلا:
أـ المعلومات :يالحظ أ

التعاريا الاالثة السابقة أ ارت إلى ضرورة تضميل القوامم والتقارير المحاسبية المعلومات

الضرورية أو الكارية ،إال أنها اختلفت را تحديد كمية المعلومات بمعنى أ يكو اإلرصاح را حدود الضرورة بالاكل الذ
يمكل المست دت مل ات اذ القرار المناسب ،را حيل يتطرل التعريا الاالث إلى مفهوت الامولية حيث يرى أ اإلرصاح يتطلب
إظهاراً لكل المعلومات.
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لكل تلتقا هذه التعاريا عند ضرورة أ تكو هذه المعلومات صحيحة ،وحقيقية ،وغير مضللة.
ب ـ مستخدمي المعلومات :نالحظ أ كالً مل التعريفيل األول والاالث لم يحدد طبيعة مست دما المعلومات را حيل أ ار
التعريا الاانا إلى نوعيل مل المست دميل وهما المست دمو الداخليو والمست دمو ال ارييو  ،وهو أمر مهم يداً إذ
تتفاوت حاية المست دميل وقدرتهم على تفسير تلأل المعلومات باكل سليم ورهمها على أساس صحيث بتفاوت مستوياتهم.
رالمست دت الداخلا يتمال بمدارة المناأة حيث يتم توصيل المعلومات إليه مل خالل التقارير بسهولة نايمة عل االتصال المبا ر
بيل المحاسب واإلدارة.
أ ما المست دت ال اريا ريتمال را أطراف عديدة ذات مصالث متباينة كالمستامريل والمقرضيل والمحلليل المالييل والجهات
الحكوميـة ...الخ ،ويقتضا إيصال المعلومات إلى هذه الفئات إعداد القوامم المالية األساسية وها عقاممة الدخل ـ قاممة المركز
المالا ـ قاممة التدرقات النقديةا.
ويعود هذا التميز إلى عدت تجانس مصالث هذه األطراف األمر الذ يدعو كل طرف منها إلى المطالبة باإلرصاح بما
يتناسب من تحقي هدره.
 – 2المقومات األساسية لإلفصاح عن المعلومات المحاسبية:
يرتكز اإلرصاح عل المعلومات المحاسبية را القوامم المالية المناورة على المقومات الرميسية التالية عمطر ،نمرية
المحاسبة2010 ،تا:
أ /المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية:
تتعدد الفئات المست دمة للمعلومات المحاسبية ،كما ت تلا طرل است دامها لهذه المعلومات .رمنها مل تست دمها بصورة
مبا رة ،ومنها مل تست دمها بصورة غير مبا رة .ومل األمالة على مست دما القوامم المالية ،حملة األسهم والمستامريل
اآلخريل ،والدامنيل والجهات الحكومية أ أنها تويه بصفة عامة إلى قراة التقارير المالية ،والمطلعيل على النماذج األخرى مل
اإلرصاح عأبو زيد1110 ،تا .وقد كرس ) (Devineأهمية تحديد الجهة المست دمة للمعلومات المحاسبية وذلأل كركل أساسا
مل أركا تحديد إطار اإلرصاح المناسب بالقول :عإ أهمية تحديد الجهة التا ستست دت المعلومات المحاسبية تنبن مل حقيقة
أساسية ها أ األغراض التا ستست دت ريها هذه المعلومات مل يهات م تلفة تكو أيضا م تلفة .لذا را الحاية لتحديد الجهة
أو الفئة المست دمة للمعلومات تسب الحاية لتحديد غرض است دامها ،كما أ تحديد هذه الجهة ،سيساعد أيضا را تحديد
ال واص الوايب تواررها را تلأل المعلومات مل ويهة نمر تلأل الجهة وذلأل سواة مل حيث المحتوى  Contentأو كل
وصورة العرض  .Presentationذلأل أل مدى مالةمة مجموعة مل اإليضاحات المتواررة را البيانات المالية ،ستتوقا را
يانب كبير منها على مدى ما تمتلكه الجهة المست دمة لهذه البيانات مل مهارة وخبرة را تفسير تلأل اإليضاحات .مما يعنى أ
اإليضاحات التا تكو مالممة الست دامات رئة أو يهة معينة .قد ال تكو بالضرورة مالممة الست دامات رئة أو يهة أخرى ال
تمتلأل المهارة وال برة الكاريتيل لفهم تلأل اإليضاحات .وبنا ًة على ذلأل يجب إعداد التقارير المالية را ظل ررضية أساسية ها
ويود مستويات م تلفة الكفاةة را تفسير المعلومات المحاسبية لدى الفئات المست دمة لهذه التقارير،
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مما يضن معد هذه التقارير أمات خياريل رميسيل :الخيار األول يكو بمعداد التقرير المالا الواحد ور نماذج متعددة حسب
تعدد احتيايات الفئات التا ستست دت هذا التقرير .وخيار كهذا إضارة إلى صعوبة تطبيقه ،رمنه أيضا ً مكلا يداً ويتعارض من
مبدأ الجدوى االقتصادية للتقارير التا تؤكد على أ تكلفة المعلومات يجب أال تزيد عل العامد المتوقن منها.
أما الخيار الثاني ريكو بمصدار تقرير مالا واحد لكنه متعدد األغراض  Multi-Purpose Reportبحيث يلبى يمين
احتيايات المست دميل المحتمليل .وهذا ال يار أيضا مال سابقه غير واقعا ،ومل الصعب تطبيقه ،ال تطبيقه سيجعل التقارير
المالية كبيرة الحجم ،ومفرطة يدا را التفاصيل.
وبنا ًة على ما تقدت رقد استقر الرأ النهاما را عالم المهنة على يعل المست دت المستهدف للمعلومات المحاسبية مماالً را
مجموعة الفئات التا يحتمل است دامها للتقارير المالية ولكل من ايالة عناية أكبر نحو احتيايات ثالث رئات رميسية منها ور
ترتيب األولويات .والفئات الاالث المقصودة هنا :المالك الحاليو  ،والمالك المحتملو والدامنو .
 /2أغراض استخدام المعلومات المحاسبية:
يجب ربط الةرض الذ

تست دت ريه المعلومات المحاسبية بعنصر أساسا هو ما يعرف بمعيار أو خاصية المالةمة

 .Information Relevanceورى هذا اإلطار تلتقا ويهتا نمر أهم مجمعيل مهنييل را الواليات المتحدة األمريكية ،وهما:
المعهد األمريكا للمحاسبيل القانونييل ) (AICPAوالجمعية األمريكية للمحاسبيل ) .(AAAرقد عبرت الاانية عل ويهة
نمرها حيال ذلأل بالنص را أحد التقارير الصادرة عنها عات 1111ت على ما يلا :را حيل تعتبر األهمية النسبية Materiality
بماابة المعيار الكما الذ يحدد حجم أو كمية المعلومات المحاسبية الوايبة اإلرصاح ،تعتبر المالةمة  Relevanceالمعيار
النوعا الذ يحدد طبيعة أو نوع المعلومات المحاسبية الوايبة اإلرصاح .لذا تتطلب خاصية المالةمة ويود صلة وثيقة بيل
طريقة إعداد المعلومات واإلرصاح عنها مل يهة ،والةرض الرميسا الست دات هذه المعلومات مل الجهة األخرى.
ولكا تكو المعلومات مفيدة رمنها يجب أ تكو مالممة لحايات صناع القرارات .وتمتلأل المعلومات خاصية المالةمة
عندما تؤثر على القرارات االقتصادية للمست دميل بمساعدتهم را تقييم األحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد
أو تصحث تقييماتهم الماضية عحماد2004 ،تا.
لذا البد قبل تحديد ما إذا كانت معلومات معينة مالممة أو غير مالممة مل أ يحدد أوال الةرض الذ ستست دت ريه .إذ أ
معلومة مالممة لمست دت معيل را غرض معيل قد ال تكو بالضرورة مالممة لةرض بديل أو لمست دت بديل .ومل الاواهد
العملية على صحة هذا الرأ نتامج دراسة اختباريه قات بها أحد الباحايل وهو ) (Bakerذلأل على عينة مل محللا االستامار
ومحللا االمتما  .وقد كافت دراسته هذه عل أ هاتيل الفئتيل الرميسيتيل مل مست دما المعلومات المحاسبية توليا اهتماما
م تلفا نحو بنود معينة را القوامم المالية ،كما توصلت إلى النتيجة نفسها دراسة ميدانية قات بها باحث آخر وذلأل على قطاعا
البنوك واالستامار را دولة الكويت ع مطر ،األهمية النسبية للبيانات المالية المدققة الصادرة عل الاركات المساهمة بدولة
.

الكويت لمت ذ قرارات االستامار واإلقراض1111 ،تا

را حيل أ دراسة أيريت را األرد  ،ولكل على رئتا المستامريل األرراد والمحلليل المالييل كافت عل عدت ويود
اختالف كب ير بيل االهتمات الذ

تبديه كل رئة منهما نحو بنود المعلومات التا تحتويها التقارير المالية السنوية للاركات

المساهمة العامة الصناعية عغرابية و النبر1119 ،تا .وال عجب مل اختالف نتيجة هذه الدراسة عل النتامج التا توصلت إليها
الدراستا السابقتا  ،إذ أ هذا االختالف مرتبط أساسا باختالف طبيعة المعلومات التا يحتايها قرار االمتما .
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ج /طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها:
بعد تحديد المست دت المستهدف للمعلومات المحاسبية ،وكذلأل الةرض الذ

ستست دت ريه تمال ال طوة التالية را تحديد

طبيعة ونوع المعلومات التا يجب اإلرصاح عنها حيث أ كارة المعلومات المرتبطة بأ

وحدة اقتصادية ال يمكل أ يتم

اإلرصاح عنها را القوامم المالية ،حيث أ اإلرصاح عل كارة تلأل المعلومات يمكل أ يجعل القوامم المالية صعبة وغير عملية
وض مة ومكلفة وربما أكار تاوياا ً علطفا2001 ،تا،وتتمال ا لمعلومات المحاسبية التا يجب اإلرصاح عنها حاليا ،را
البيانات المالية المحتواة را القوامم المالية التقليدية ،وهى :قاممة المركز المالا ،وقاممة الدخل وقاممة األرباح المحتجزة،
ثم قاممة التةيرات را المركز المالا ،والهدف مل اإلرصاح عل هذه المعلومات يتمال را التعبير بوضوح مل خالل القوامم
المالية وباكل عادل عل الوضن المالا ألداة المناأة والتةيرات را الحالة المالية ويمكل تحقي ذلأل مل خالل التطبي المتكامل
للمعايير الدولية وتورير ال صامص النوعية را المعلومات عالناغا2009 ،تا،
هذا إضارة إلى معلومات أساسية أخرى تعتبر ضرورية لكل نمرا لتعذر اإلرصاح عنها را صلب القوامم المالية تعرض را
المالحمات المررقة بالقوامم المالية والتا تعتبر يزةا ال يتجزأ مل تلأل القوامم.
ج /أساليب وطرق اإلفصاح عن المعلومات.
أساليب وطرل عرض المعلومات را القوامم المحاسبية تترك آثاراً م تلفة على مت ذ القرارات ممل يست دمو تلأل
المعلومات .ولذا يتطلب اإلرصاح المناسب أ يتم عرض المعلومات ريها بطرل يسهل رهمها .كما يتطلب أيضا ً ترتيب وتنميم
المعلومات ريها بصورة منطقية تركز على األمور الجوهرية بحيث يمكل للمست دت المستهدف قراةتها بيسر وسهولة .وهناك
ثالث وسامل لإلرصاح عل المعلومات ال اصة بالقوامم المالية ،وها عالمبارك2004 ،ا:
أ /إظهارها كجزة مل مكونات القوامم المالية أ را صلب القوامم المالية ذاتها كميضاحات بيل األقواس بجانب القيمة الواردة را
القوامم المالية.
ب /إظهارها كمالحمات إر ادية مررقة بالقوامم ال مالية وذلأل لإلرصاح عل أحداث أو معامالت مالية ال تتضمنها القوامم المالية
بالرغم مل أهميتها را دراسة إدارة المناأة ومركزها المالا ،ومل ثم را هذه المعلومات تعتبر يزةاً مكمالً للقوامم المالية.
ج /إظهارها كمعلومات إضارية أخرى لعرض بيانات مست رية باالعتماد على أسس محاسبية أخرى خالراً لألساس التاري ا
والتا قد تكو ذات درية عالية مل المالةمة والداللة را ات اذ القرارات را حيل تفتقر إلى إمكانية االعتماد عليها لعدت
استنادها على أدلة موضوعية أو قابليتها للتحق .

ثالثا :أنواع أسواق األوراق المالية:
تقسم أسوال األورال المالية إلى عالحناو و العبد2002 ،تا:


السول األولية عسول اإلصدارا.



السول الاانو عسول التداولا.

 -1السوق األولية
يتم بين األسهم والسندات التا تم إصدارها حدياا ً را السول األولية :حيث تطرح الحكومة السندات وأذونات ال زانة لتمويل
اإلنفال العات،
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بي نما تطرح الاركات ومؤسسات اإلعمال السندات واألسهم للحصول على احتياياتها التمويلية لتنفيذ خططها االستامارية.
وعندما تطرح األورال المالية للمرة األولى مل خالل السول األولية لألورال المالية رقد يكو المصدر ركة يديدة أو ركة
قاممة را السول منذ سنوات عدة ،وقد تمال األورال المالية المصدرة نوعا يديداً للمصدر أو تمال كميات إضارية لورقة مالية
سب أ طرح لها إصدارات عدة را الماضا ،والمسألة األساسية التا يجب أ توضن را االعتبار ها أنه أيا ً كا

كل

األورال المالية المصدرة رم هذه األورال تمتص أمواالً يديدة لحساب مصدريه اعلى عكس السول الاانوية لألورال المالية
والتا – كما سنرى – يتم مل خاللها تحويل األورال المالية المويودة والقاممة بيل األطراف المااركة را السول الاانوية دو
أ يترتب على ذلأل تلقا مصدر األورال المالية أ أموال إضارية  .والجدير بالذكر أنه يويد نوعا مل الطرح لألورال
المالية لالكتتاب العات را السول األولية،
هما :الطرح للتداول العات  Public Placementوالطرح للتداول ال اص  .Private Placementحيث يتم طرح األورال
المالية للبين للمستامريل بصفة عامة را السول را حالة الطرح العات ،بينما تطرح األورال المالية لعدد محدود مل المستامريل
را ظل أسلوب الطرح ال اص وغالبا ما يكونوا المالك الحالييل للاركة باإلضارة إلى عدد قليل مل المستامريل المحتمليل.
ويتم طرح اإلصدارات الجديدة مل األسهم والسندات باست دات ثالثة أساليب ،ها عهند 1119 ،تا:
أ /أ تتولى مؤسسة مالية مت صصة عادة ما تسمى ببنأل االستامار أو المتعهد  Underwriterعملية اإلصدار لحساب الاركة
أو الجهة الحكومية ،ويعتبر بنأل االستامار هو الوسيط الرميسا را التقريب أو الوساطة بيل بامعا أو مصدر األورال المالية
وماتريها وبالتالا را دوره ال ي رج عل كونه وسيطا ً بيل المستامريل المحتمليل للورقة المالية المصدرة والجهة التا قررت
إصدارها .وتبعا ً لذلأل رم بنأل االستامار يعتبر بماابة صانن السول حيث يقوت را اغلب األحيا باراة اإلصدارات الجديدة مل
األورال المالية مل الاركات المصدرة عند سعر متف عليه بأمل أ يعيد بيعها لجمهور المستامريل عند سعر أعلى ورى هذه
الحالة يمكل القول أ بنأل االستامار يتعهد أو يضمل طرح اإلصدار وتصريفه وقد ياكل بنأل االستامار اتحاداً لضما
تصريا اإلصدار  Underwriting Syndicateورى يمين األحوال يحصل بنأل االستامار على عمولة تتمال را قيمة
الهامش بيل سعر رامه لإلصدار مل الجهة المصدرة وسعر بيعه لإلصدار ،ورى سبيله للقيات بمهمة تصريا اإلصدارات عند
السعر الذ يضمل تحقي الربث أو الهامش المناسب  .ويقدت بنأل االستامار النصيحة والماورة للجهة المعنية ريما يتعل بنوع
الورقة المصدرة والتوقيت المناسب لإلصدار ،وحجم وسعر اإلصدار.
ويأخذ بيل اإلصدارات الجديدة مل خالل بنأل االستامار أ كاال عدة :رقد يتعهد البنأل بتصريا كل اإلصدارات أو حد أدنى
منه ،وقد يقتصر تعهد بنأل االستامار على بذل أقصى يهد لتصريا اإلصدار دو أ التزات منه بتصريا قدر معيل ،ويلجأ
البنأل إلى ذلأل را األحوال التا ال يستطين أ يؤمل أو يضمل تصريفا ً كامالً لإلصدار ،ورى تلأل الحالة يتم إرياع أ أورال
مالية لم يتم بيعها للجهة المصدرة ،ويوظا أسلوب " بذل أرضل يهد " لتصريا اإلصدار را عمليات األورال المالية ال اصة
بنوعيل مل مصدر األورال المالية:
 الاركات الصةيرة الجديدة التا تاكل خطرا كبيراً على بنأل االستامار عند قبوله ضما تصريا إصداراته ،وتبعا ً لذلأليفضل إتباع صيةة بذل أقصى يهد لتصريا الصادر.
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 تاعر الكاير مل الاركات أ إصدارتها الجديدة سوف توايه بمقبال وحماس كبيريل مل الجمهور ،ورى تلأل الحالة تكوصيةة بذل أرضل يهد لتصريا هذه اإلصدارات أقل تكلفة مل صيةة الضما الكامل لتصريا هذه اإلصدارات مل قبل
بنأل االستامار ،حيث تجد الاركة أو الجهة المصدرة أ اإليراة األخير ينطو على تكلفة غير مبررة را ظل اإلقبال
المتوقن على هذه اإلصدارات.
وتجدر اإل ارة أنه را الدول التا تتسم بصةر حجم سول األورال المالية ،قد تتولى البنوك التجارية مهمة الترويج لإلصدار.
ب /أ تقوت يهة اإلصدار بنفسها باالتصال مبا رة بعدد مل المستامريل مال المؤسسات المالية الض مة ،لكا تبين األسهم
والسندات المصدرة ،ورى تلأل الحالة قد يعر ض بنأل االستامار مساعدته للجهة المصدرة را البحث عل الجهة المستامرة أو
الماترية لإلصدار.
ج /أسلوب المزادAuction Approach:
وبمقتضى هذا األسلوب تتم دعوة المستامريل المحتمليل لتقديم عطاةات  Bidsتتضمل الكميات المراد راؤها وسعر
الاراة ،ويتم قبول العطاةات ذات السعر األعلى ثم العطاةات ذات السعر األقل إلى أ يتم التصريا الكامل لإلصدار .وعادة ما
يتم است دات ذلأل األسلوب لتصريا إصدارات السندات الحكومية وأذو ال زانة.
وريما يتعل باراة اإلصدارات الجديدة را السول التقليد الذ يتم ريه تبادل السلن وال دمات تكتسب قنوات التوزين بيل
المنتج وتاير الجملة وتاير التجزمة أهمية كبيرة ،ورى سول األورال المالية ينمر لمصدر الورقة المالية كما لو أنه المنتج ،ريما
يقوت بنأل االستامار بالدور الذ

يقوت به تاير الجملة را السول التقليد  .ويقوت بنأل االستامار بتحديد المستامريل وتنفيذ

ال معامالت معهم مل خالل منارذ التجزمة التا ياار بها إلى ركات السمسرة ،وتجدر اإل ارة أ بعض بنوك االستامار تقوت
بمهمتا السمسرة والتعامل ،بمعنى أنها تقوت بمدارة وتنميم عمليات التبادل وتورير المعلومات الالزمة للبامعيل والماتريل
عالصيررا2001 ،تا.
ويتم إعالت ا لمستامريل بويود إصدارات يديدة مل خالل ما يسمى بالنارة التمهيدية  ،Prospectusوتمال هذه النارة
مل صا ً للحقام المهمة المتصلة بالجهة المصدرة واألورال المالية المزمن طرحها ،والهدف مل هذا المستند هو ضما أ
المستامريل المحتمليل لإلصدارات الجديدة يأخذو را اعتبارهم عند تقييم األورال المالية محل اإلصدار كارة الحقام ال اصة
بها والتا تنعكس على قيمة هذه اإلصدارات ،وبمعنى آخر را اإلصدارات الجديدة تكو متاحة رقط للمستامريل مل خالل هذه
الاركات ع السماسرة ا باعتبارها يزة مل مجموعات التوزين بالتجزمة  .ويتم ت صيص حصص اإلصدار بيل منارذ التجزمة
أو ركات السمسرة المحلية ورقا ألنصبة تتحدد بعوامل عدة أهمها:
 حجم اإلصدار الكلى. عدد ركات السمسرة. درية االستفادة المحلية أو اإلقليمية ،رماال را حالة اإلصدارات التا تتمتن بدرية عالية مل اإلقبال يتم توزيعها على نطالعريض ورى تلأل الحال ة قد نجد أ نصيب السمسار الماارك را توزين اإلصدار را مدينة معينة ال يتجاوز بضعة مئات
مل الورقة المالية المصدرة،
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ولكا يصبث للسمسار حصة أو نصيب مل اإلصدار الجديد على المستوى المحلى قد يقوت المستامر بتحديد اسم المروج
والضامل لإلصدار يقوت باالستعالت منه عل موزعا التجزمة لهذه اإلصدارات وبناة عليه ي تار المستامر سمساره الذ
ينهى له عملية الاراة ،وثمة أسلوب بديل لما سب يتمال را أ يطلب المستامر مل سمساره بأ يعلمه بأ إصدارات
يديدة ياارك را عملية بيعها.
وتجدر اإل ارة إلى أنه عندما تطرح اإلصدارات الجديدة مل أسهم قاممة لاركات حالية لالكتتاب العات را ذلأل يتم عند
أسعار قريبة مل أسعار تداول نميرتها الحالية .غير أ اإلصدارات الجديدة ألورال مالية غير قاممة تجذب الكايريل بسبب
ان فاض مصاريا تداولها عالسمسرة وغيرهاا ،وتتمال غالبا رقط را الهامش أو المدى بيل السعر الذ يدرعه بنأل االستامار
لمصدر الورقة وبيل سعر إعادة الورقة مل قبل بنأل االستامار للمستامريل.
وتعد السول األولية بالسول الذ ياهد اإلصدارات األولية لألورال المالية سواة كانت مل قبل الاركات أو الحكومات،
وها اإلصدارات التا تتم بهدف الحصول على رأس مال الاركة األساسا للاركات تحت التأسيس ،أو بهدف زيادة رأس مال
ركات قاممة بالفعل.
 -2السوق الثانوية:
يتم مل خالل السول الاانوية إعادة بين األورال المالية التا سب إصدارها ،وتبعا لذلأل يحصل بامن الورل المالية را السول
الاانوية على قيمتها وليست الاركة أو الجهة المصدرة لها.
وتقوت السول الاانوية لألورال المالية بدور ال يمكل االستةناة عنه أل اقتصاد متقدت أو حتى را طريقه للتقدت ،إذ إنها تجعل
مل ويود السول األولية أمراً ممكنا ً عسالمة1112 ،تا .بمعنى انه بدو السول الاانوية قد ال تناأ أصال سوقا ً أولية لألورال
المالية ،رفا السول الاانوية يمكل تسييل األورال المالية ،أ تحويلها بسهولة إلى نقود عل طري البين .وال أل أ عملية تسييل
األورال المالية يجعلها أكار قبوال وياذبية ،حيث يكو مل السهل بيعها وتحويلها إلى نقود بسرعة وبدو خسامر.
وتعتبر األسوال الاانوية مل أهم األسو ال الرأسمالية ألنها تاكل الجزة األكبر مل العملية االستامارية وأصول إدارة المحارظ
إضارة إلى أ األسوال األولية مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بنجاح األسوال الاانوية.
وإلى يانب ما تقدت ،تساعد السول الاانوية را عملية تسعير األورال المالية المصدرة را السول األولية ،حيث إ
الماروعات والمؤسسات التا تاترى األورال المالية سوف تدرن للجهة المصدرة سعراً ال يزيد عل السعر التا تعتقد أ السول
الاانوية تعكسه ،وكلما زاد سعر الورقة را السول الاانوية زاد سعر الورقة المصدرة را السول األولية ومل ثم قيمة األموال
التا يمكل أ تجمعها الجهة المصدرة.
:

وطالما أ السول مستمرة وداممة ،يتعيل عليها القيات بالوظاما التالية

 تحديد سعر عادل  Fair Priceلألورال المالية محل التداول ريما يسمى بعملية استكااف السعر .Price Discovery إتمات المعامالت عند ذلأل السعر بسرعة ويسر عتورير السيولةا. المساعدة على إتمات المعامالت عند أدنى قدر ممكل مل التكلفة.ويتم خل السول الاانوية مل خالل كل مل السماسرة  Brokersأو التجار  .Dealersويعمل السماسرة كوسطاة للتقريب
بيل الماتريل والبامعيل ،بينما يتعامل التجار لحسابهم ال اص ،ويحددو األسعار التا يكونو عندها على استعداد إلتمات البين
أو الاراة.
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ويتم التداول را السول الاانوية باست دات أحد أسلوبيل عالنقلا1114 ،تا:
 أسلوب التفاوض :حيث يقوت كل وسيط بمعال أسعار العرض أو الطلب ،ورا ضومها يتم التفاوض للوصول إلى سعرإتمات الصفقة.
 أسلوب المزاد العلنا :والذ يمكل مل خالله الوصول إلى أرضل األسعار بالنسبة للبامن والماترى.وتنقسم أسوال التداول إلى أسوال منممة وأسوال غير منممة ،السول المنمم يتميز بأ له مكا محدد يلتقا ريه المتعامليل
بالبين أو الاراة ألورال مالية مسجلة بتلأل السول ،ويدار هذا السول مل قبل مجلس منت ب مل أعضاة السول "هيئة
البورصة" عالزرر و ررح2000 ،تا  .أما األسوال غير المنممة ها التا يتم على أساسها المعامالت خارج البورصات وعل
طري وسيط ويطل عليها المعامالت على المنضدة أو السول الموازية ،وترين هذه التسمية تاري يا ً إلى حقيقة أ البنوك كانت
تتولى دور الوسيط األساسا را عمليات التداول التا كانت تتم رعالً على منضدة م صصة لها.
وقد تم االحتفاظ بهذه التسمية حتى اآل للعمليات التا تتم عل طري وسيط أو تاير .ويالحظ أ غالبية السندات أو أسهم
الاركات الصةيرة تتم بهذا األسلوب عالحناو و العبد2002 ،تا.

رابعا ً :السوق المالية السعودية:
تعود البدايات التاري ية للسول المالية السعودية إلى عات 1132ت ،حيث أنائت أول ركة مساهمة را المملكة العربية
السعودية وها الاركة العربية للسيارات ،ويعد صدور نمات الاركات را عات 1112ت وما تضمنه مل مواد تناولت تأسيس
ركة المساهمة واالكتتاب ريها وتداول أسهمها وتنميم أدامها ومتطلبات اإلرصاح عل أعمالها هو حجر الزاوية لناأة سول
األسهم السعود مل الناحتيل التاريعية والتنميمية ،وتوالت ريما بعد إنااة ركات أخرى خصوصا ً را السبعينات الميالدية .إذ
تزايدت أعداد هذه الاركات .ومن تطور عدد الاركات المساهمة ناأ سول غير رسما لألسهم را أوامل الامانينات ،إلى أ
صدر األمر الساما رقم  1/1230را عات 1114ت بتنميم التداول ،وأوكلت مهمة اإل راف على نااط السول وتنفيذ القواعد
المنممة لعملية التداول إلى مؤسسة النقد العربا السعود .
ورى عات 1110ت بدأ السول انطالقة يديدة ،حيث تم تطبي النمات اآللا ) (ESIEوهو نمات م تص بالتداول وعمليات
التسوية والتقاص ،واستمر العمل به إلى حلول عات 2001ت ،حيث تم استبداله بنمات عتداولا ،وهو نمات متطور مل حيث آليات
التداول والتسوية والتقاص .ويورر نمات تداول سوقا ً يقوت على استمرارية إعطاة أوامر البين والاراة آلخر سعر مل خالل
التوري بيل هذيل السعريل من إعطاة معلومات أخرى خاصة بحجم التداول وطبيعة المناأة.
وقد لعبت البنوك التجارية دور الوسيط بيل المستامريل القامميل أو الراغبيل را الدخول وبيل سول األورال المالية ،بمدخال
األوامر التا تستقبلها مل المستامريل إلى نمات تداول والتا يتم تصنيفها وترتيبها حسب أرضلية السعر والوقت ،وعند مقابلة
أوامر البين والاراة وتنفيذها من بعضها يتم التحويل الفور لألسهم مل محفمة البامن إلى محفمة الماترى.
وقد هد السول السعود مؤخراً نقلة نوعية يديدة بصدور نمات السول المالية ورقا ً للمرسوت الملكا رقم عت30/ا بتاريخ
 2003 /9/31ت .الذ قضى بمعادة هيكلة السول المالية مل الناحية التنميمية واإل رارية .وإنااة هيئة السول المالية التا تتمتن
باالستقاللية المالية واإلدارية ،وترتبط مبا رة برميس مجلس الوزراة.
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وتهدف إلى تنميم وتطوير السول المالية را المملكة العربية السعودية ،ولها صالحية وضن اللوامث والقواعد والتعليمات
الالزمة لتطبي أحكات نمات السول المالية مل ايل حماية المستامريل ،وضما العدالة والكفاةة را سول األورال المالية عهيئة
السول المالية2002 ،تا.

خامسا ً :هيئة السوق المالية:
أنائت هيئة السول المالية بمويب نمات السول المالية الصادر بالمرسوت الملكا السالا الذكر ،ويهدف إنااؤها إلى وضن
إطار تنميما ورقابا وإ رارا لسول األورال الما لية را المملكة العربية السعودية .وها هيئة حكومية تتمتن با صية
اعتبارية واستقالل مالا وإدار  ،وترتبط مبا رة برميس مجلس الوزراة .وتكمل أكبر مهمات هيئة السول المالية را عملها
على إيجاد سول مالية منممة وعادلة ،و فارة ،تحق الحماية لجمين المستامريل مل يمين الممارسات غير النمامية ،أو التا
تنطو على احتيال ،أو غش ،أو تدليس ،أو تالعب ،وضمل هذا اإلطار يمكل تل يص مهمات ومسؤوليات الهيئة را النقاط
اآلتية عهيئة السول المالية2002 ،تا:
 /1وضع اللوائح التنفيذية وتطبيقها:
يعد إصدار اللوامث التنفيذية ضروريا ً لتنفيذ المه مات التا يجب على الهيئة القيات بها ،وها محددة را المادتيل ال امسة
والسادسة مل نمات السول المالية ،وهذه الضرورة ياةت بسبب أ نمات السول المالية لم يضن نصوصا ً تنميمية تفصيلية لكل
المهمات التنفيذية التا على الهيئة السعا للقيات بها.
 /2تحقيق مبدأ الشفافية واإلفصاح دون تمييز:
يويب نمات السول المالية ولوامث الهيئة التنفيذية إظهار الافارية واإلرصاح عل يمين المعلومات المالية والجوهرية ال اصة
بالاركات المدرية ،وذلأل را كل كامل ودقي ورى وقت محدد ودو تمييز ،ويعد حقا ً مل حقول المستامر الوقوف على
الصورة الحقيقية الكاملة ألداة الاركات ،واالطالع على يمين المعلومات التا قد تؤثر على سعر أسهمها .وينطب ذلأل على
يمين الاركات را الصناعات والقطاعات الم تلفة ،ويعتبر مبدأ الافارية واإلرصاح المحور الذ

يقوت عليه عمل الهيئات

التنميمية لألسوال المالية وتحق راعلية األداة لهذه األسوال .ربتحسل مستويات الافارية واإلرصاح تن فض مستويات الم اطر
وتسعر األورال المالية ور أسعارها العادلة.
ومل خالل تحديد نوعية المعلومات الوايب توريرها وررض نارها تسهم هيئة السول المالية را تورير البيئة المحفزة الت اذ
القرار االستامار الصحيث ،وحماية المستامريل األرراد مل م اطر القيات بات اذ قرارات استامارية ال تقوت على معلومات
صحيحة ،أو تكو مبنية على معلومات مضللة وناقصة.
وتعمل هيئة السول المالية على ررض مبدأ الافارية واإلرصاح را لوامحها التنفيذية مل خالل أداتيل رميسيتيل ،األولى :نارة
اإلصدار ،والاانية :التزامات اإلرصاح المستمر للاركات.

سادسا ً :مجتمع وعينة البحث:
يتمال مجتمن الدراسة را السول المالية السعودية ،أما عينة الدراسة رتتمال ريما يلا:

206

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

 عدد ع10ا ررد ،وذلأل باختيار عدد ع 4ا أرراد مل كل ركة تم اختيارها عاوامية مل كل قطاع مل قطاعات السول
المالية السعودية والبالغ عددها ع21ا قطاع والذيل يمالو مجموعة المدراة المالييل ورؤساة الحسابات والمحاسبيل
والمرايعيل الداخلييل.
 عدد ع10ا ررد ،تم اختيارهم عاواميا ً مل مجموعة أساتذة الجامعات المت صصيل را مجال المحاسبة.
 عدد ع11ا ررد ،تم اختيارهم عاواميا ً مل مجموعة المرايعيل القانونييل.

سابعا ً :اختبار الفرضيات:
الفرض (( ) 1إن اإلفصاح المحاسبي المناسب للقوائم المالية يساهم في تلبية احتياجات مستخدمي المعلومات وضمان توفر
فرص متكافئة لهم)
جدول رقم ( )1استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه فقرات الفرض األول مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
التكرار
رقم

الفقرة

الفقرة

اإلرصاح عل المعلومات

درجة الموافقة

النسبة

موافق

%

بشدة

ك

12

موافق محايد
11

-

غير
موافق
-

غير

المتوسط

االنحراف

موافق

الحسابي

المعياري

الرتبة

بشدة
-

المحاسبية را وقتها المحدد
يتيث لجمين المستامريل
الحصول على المعلومات
الالزمة را الوقت
1

المناسب مما يتيث لهم
الرؤية الواضحة للوضن

%

10.2

11.1

-

-

-

4.10

0.401

1

االستامار األمر الذ
يساو ريما بينهم را
الحصول على الفرص
االستامارية.
ما يحصل عليه

ك

41

29

4

1

-

المستامرو مل معلومات
2

مل خالل اإلرصاح
المحاسبا يورر لهم

%

10.2

33.3

4.1

1.2

-

4.23

0.124

2

اإلدراك التات بالوضن
المالا للاركات را السول
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مما يلبا الحايات
المعررية للمستامريل التا
تمكنهم مل التنبؤ بالوضن
المستقبلا للسول وبالتالا
تتيث لهم ات اذ القرار
المناسب
اإلرصاح المحاسبا

ك

44

30

9

-

-

المناسب يلبا حاية
9

المستامريل للمعلومات
حول وضن الاركات را

%

24.3

39.0

1.1

-

-

4.41

0.123

3

السول بدرية كبيرة
بدو المعلومات المفصث

ك

41

32

2

-

-

عنها ال يمكل اختيار
2

القرار الصحيث والذ
يكفل تحقي الربث

%

20.1

43.2

1.2

-

-

4.44

0.112

4

المناسب
أعتقد أ اإلرصاح
1

ك

42

21

2

1

1

المحاسبا المناسب هو
األساس للنجاح را

%

22.1

32.1

1.2

1.2

1.2

4.43

0.994

2

االستامار
المعلومات المحاسبية ذات

ك

40

33

1

2

-

القيمة االسترياعية تمكل
3

المستامريل مل اإللمات
بالوضن السوقا مما

%

41.4

40.9

9.4

2.2

-

4.39

0.932

1

يفيدهم را ات اذ القرارات
المناسبة
كايراً ما كانت المعلومات
4

ك

31

31

1

1

-

المفصث عنها مفيدة را
اختيار القرار المناسب

%

44.4

41.1

9.4

1.2

-

4.32

0.194

9

حول االستامار
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المتوسط العام

0.404

4.41

المصدر :عمل الباحاة ،مل واقن بيانات المسث الميدانا.
مل خالل النتامج الموضحة أعاله يتضث أ أرراد عينة الدراسة موارقو بادة على أ اإلرصاح المحاسبا المناسب للقوامم
المالية يساهم را تلبية احتيايات مست دما المعلومات وضما تورر ررص متكارئة لهم بمتوسط ع 4.41مل 2ا ،وهو متوسط
يقن را الفئة ال امسة مل رئات المقياس ال ماسا عمل  4.21إلى 2.00ا وها الفئة التا تاير إلى خيار موار بادة على أداة
الدراسة.
ويتضث مل النتامج أ هناك تجانسا ً را موارقة أرراد عينة الدراسة ،حيث تراوحت متوسطات موارقتهم ما بيل ع 4.32إلى
4.10ا وها متوسطات تقن را الفئة ال امسة مل رئ ات المقياس ال ماسا التا تاير إلى عموار بادةا على أداة الدراسة ،مما
يوضث التجانس را موارقة أرراد عينة الدراسة ،ويتضث مل النتامج أ أرراد عينة الدراسة موارقو بادة على أ يمين رقرات
الفرضية األولى تتمال را الفقرات رقم ع4 ،3 ،1 ،2 ،9 ،2 ،1ا والتا تم ترتيبها تنازليا ً حسب موارقة أرراد عينة الدراسة عليها
بادة كالتالا:
-1

ياةت الفقرة رقم ع1ا وها " اإلرصاح عل المعلومات المحاسبية را وقتها المحدد يتيث لجمين المستامريل الحصول على
المعلومات الالزمة را الوقت المناسب مما يتيث لهم الرؤية الواضحة للوضن االستامار األمر الذ يساو ريما بينهم را
الحصول على الفرص االستامارية" بالمرتبة األولى مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع 4.10مل
2ا.

-2

الفقرة رقم ع2ا وها " ما يحصل عليه المستامريل مل معلومات مل خالل اإلرصاح المحاسبا يورر لهم اإلدراك التات
بالوضن المالا للاركات را السول مما يلبا الحايات المعررية للمستامريل التا تمكنهم مل التنبؤ بالوضن المستقبلا
للسول وبالتالا تتيث لهم ات اذ القرار المناسب " ياةت بالمرتبة الاانية مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة
بمتوسط ع 4.23مل 2ا.

-3

احتالل الفقرة رقم ع9ا وها " اإلرصاح المحاسبا المناسب يلبا حاية المستامريل للمعلومات حول وضن الاركات را
السول بدرية كبيرة " للمرتبة الاالاة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع 4.41مل 2ا.

-4

نجد الفقرة رقم ع2ا وها " بدو المعلومات المفصث عنها ال يمكل اختيار القرار الصحيث والذ

يكفل تحقي الربث

المناسب " ياةت بالمرتبة الرابعة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع 4.44مل 2ا.
-2

الفقرة رقم ع1ا وها " أعتقد أ اإلرصاح المحاسبا المناسب هو األساس للنجاح را االستامار " احتلت المرتبة ال امسة
مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع 4.43مل 2ا.

-1

احتلت الفقرة رقم ع3ا وها " المعلومات المحاسبية ذات القيمة االسترياعية تمكل المستامريل مل اإللمات بالوضن السوقا
مما يقيدهم را ات اذ القرارات المناسبة " المرتبة السادسة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع4.39
مل 2ا.

-9

إ الفقرة رقم ع4ا وها " كايراً ما كانت المعلومات المفصث عنها مفيدة را اختيار القرار المناسب حول االستامار "
احتلت المرتبة السابعة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع 4.32مل 2ا.
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وعليه ومل خالل النتامج الموضحة أعاله يتضث صحة ررض الدراسة والذ ينص على عإ اإلرصاح المحاسبا المناسب
للقوامم المالية يساهم را تلبية احتيايات مست دما المعلومات وضما تورر ررص متكارئة لهما ،وتعزو الباحاة هذه النتيجة إلى
أ اإلرصاح المحاسبا المناسب للقوامم المالية يورر معلومات كارية ومفصلة بصورة مناسبة تتيث لمست دما المعلومات
الحصول بسهولة على ما يريدونه مل معلومات ،وبصورة تتميز بافارية عالية األمر الذ

يتيث للجمين الحصول على

المعلومات الالزمة التا تكفل لهم المنارسة على الفرص االستامارية المتاحة ،مما يساهم را تلبية احتيايات مست دما
المعلومات وضما تورر ررص متكارئة لهم.
الفرض (( ) 2يعتمد المستثمرون في السوق السعودية لألوراق المالية على البيانات المنشورة بالتقارير المالية بصورة
أساسية في اتخاذ القرارات)
جدول رقم ( )2استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه فقرات الفرض الثاني مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات اإلفادة
التكرار
رقم

الفقرة

الفقرة

النسبة

موافق

%

بشدة

دو معلومات كاملة ومفصلة ك
2

درجة الموافقة

42

موافق محايد
32

3

غير
موافق
1

غير

موافق الحسابي المعياري
بشدة
-

حول وضن الاركات را
السول ال يمكل ات اذ القرار

%

21.1

43.2

3.9

1.2

المتوسط االنحراف

الرتبة

-

4.41

0.133

1

االستامار الصحيث
يتوقا ات اذ القرار

ك

42

21

9

1

-

االستامار بصورة أساسية
1

على ما يتم الحصول عليه مل
معلومات عل طري

%

22.1

34.1

1.1

1.2

-

4.44

0.909

2

اإلرصاح المحاسبا المناسب
كايراً ما يريئ ات اذ القرار
2

االستامار را حالة الاعور
بنقص المعلومات المتعلقة به
أحتاج إلى معررة معلومات

ك

31

34

1

-

-

%

41.1

42.0

1.1

-

-

ك

39

31

12

1

-

4.31

0.113

3

عل يمين يوانب الوضن
3

المالا للاركات را السول
رالمعررة عل بعض الجوانب

%

42.9

31.3

1.2 14.1

-

4.21

0.912

4

رقط دو يوانب أخرى
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يجعل قرار االستامار مرتجالً
ترتكز القرارات االستامارية

ك

34

31

13

2

1

على ما يصدر مل الاركات

4

العاملة را السول مل تقارير

%

42.0

31.3

2.2 11.0

1.2

4.19

0.199

2

مالية
المتوسط العام

4.32

0.212

المصدر :عمل الباحاة ،مل واقن بيانات المسث الميدانا.
مل خالل النتامج الموضحة أعاله يتضث أ أرراد عينة الدراسة موارقو بادة على اعتماد المستامريل را السول السعودية
لألورال المالية على البيانات المناورة بالتقارير المالية بصورة أساسية را ات اذ القرارات بمتوسط ع 4.32مل 2ا ،وهو
متوسط يقن را الفئة ال امسة مل رئات المقياس ال ماسا عمل  4.21إلى 2.00ا ،وها الفئة التا تاير إلى خيار موار بادة
على أداة الدراسة.
ويتضث مل النتامج أ هناك تفاوتا ً را موارقة أرراد عينة الدراسة ،حيث تراوحت متوسطات موارقتهم ما بيل ع 4.19إلى
4.41ا ،وها متوسطات تتراوح ما بيل الفئتيل الرابعــة وال امسة مل رئات المقيـاس ال مـاسا واللتيل تايرا إلى عموار /
موار بادةا على التوالا على أداة الدراسة ،مما يوضث التفاوت را موارقة أرراد عينة الدراسة،
ويتضث مل النتامج أ أرراد عينة الدراسة موارقو بادة على أربن رقرات مل رقرات الفرضية الاانية وتتمال را الفقرات رقم ع
3 ،2 ،1 ،2ا والتا تم ترتيبها تنازليا ً حسب موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة كالتالا:
 .1ياةت الفقرة رقم ع2ا ،وها " :دو معلومات كاملة ومفصلة حول وضن الاركات را السول ال يمكل ات اذ القرار
االستامار الصحيث " بالمرتبة األولى مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع 4.41مل 2ا.
 .2نجد الفقرة رقم ع1ا ،وها " :يتوقا ات اذ القرار االستامار بصورة أساسية على ما يتم الحصول عليه مل معلومات عل
طري اإلرصاح المحاسبا المناسب " ياةت بالمرتبة الاانية مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط
ع 4.44مل 2ا.
 .3إ الفقرة رقم ع2ا ،وها " :كايراً ما يريئ ات اذ القرار االستامار را حالة الاعور بنقص المعلومات المتعلقة به "
ياةت بالمرتبة الاالاة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع 4.31مل 2ا.
 .4الفقرة رقم ع3ا ،وها " :أحتاج إلى معررة معلومات عل يمين يوانب الوضن المالا للاركات را السول رالمعررة عل
بعض الجوانب رقط دو يوانب أخرى يجعل قرار االستامار مرتجالً " ياةت بالمرتبة الرابعة مل حيث موارقة أرراد عينة
الدراسة عليها بادة بمتوسط ع 4.21مل 2ا.
ويتضث مل النتامج أ أرراد عينة الدراسة موارقو على عبارة واحدة مل عبارات الفرضية الاانية ،وتتمال را العبارة رقم
ع4ا ،وها  " :ترتكز القرارات االستامارية على ما يصدر مل الاركات العاملة را السول مل تقارير مالية" بمتوسط ع4.19مل
2ا.
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وعليه ومل خالل النتامج الموضحة أعاله يتضث صحة ررض الدراسة ،الذ ينص على عاعتماد المستامريل را السول
السعودية لألورال المالية على البيانات المناورة بالتقارير المالية بصورة أساسية را ات اذ القراراتا ،وتعزو الباحاة هذه
النتيجة إلى أ المستامريل را السول السعودية لألورال المالية يحرصو على أ تكو قراراتهم االستامارية راعلة وأكار قوة
را تح قي المكاسب التا يريونها ،ولذلأل عادة ما يعتمد هؤالة المستامرو على البيانات المناورة بالتقارير المالية بصورة
أساسية را ات اذ القرارات حتى يضمنوا أ تكو قراراتهم واقعية ،وتحق الةرض المطلوب منها.
الفرض (( )3كلما قصرت فترة إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية ازدادت مالءمتها لقرارات االستثمار)
جدول رقم ( )3استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه فقرات الفرض الثالث مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
التكرار
رقم

الفقرة

الفقرة

ات اذ القرار االستامار
1

درجة الموافقة

النسبة

موافق

%

بشدة

ك

22

موافق محايد
23

4

غير
موافق
1

غير

موافق الحسابي المعياري
بشدة
1

يتطلب تورير المعلومات
والبيانات المحاسبية را وقتها

%

14.2

21.4

4.1

1.2

المتوسط االنحراف

الرتبة

1.2

4.23

0.910

1

المحدد
قرارات االستامار تسعى إلى

ك

32

31

9

1

-

االستفادة مل الفرص
االستامارية المتاحة والتا
2

عليها منارسة كبيرة مما
يتطلب ضرورة إنتاج

%

43.2

41.1

1.1

1.2

-

4.32

0.111

2

المعلومات والبيانات
المحاسبية را رترة قصيرة
إنتاج المعلومات والبيانات
1

ك

31

31

1

3

-

المحاسبية را أقصر وقت
يزيد مل استفادة المستامريل

%

31.3

41.1

1.1

3.9

-

4.21

0.990

3

منها
يسعى المستامر عادة إلى
10

ك

21

40

10

2

-

الحصول على معلومات
حدياة عل الوضن السوقا

%

32.1

41.4

2.2 12.3

-

4.11

0.943

4

مما يتطلب ضرورة إنتاج
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المعلومات والبيانات
المحاسبية را أقصر رترة
ممكنة
تفقد المعلومات المفصث عنها
يدواها را حالة تأخرها عل

3

رترة االحتياج لها
كلما قصرت رترة إنتاج

ك

30

31

11

%

39.0

41.1

2.2 13.1

ك

30

31

10

2

2

-

4.11

0.910

2

1

المعلومات والبيانات
المحاسبية المفصث عنها
زادت قدرتها على تلبية

9

حايات المستامريل وتمكينهم

%

39.0

41.1

2.2 12.3

1.2

4.11

0.121

1

مل ات اذ قراراتهم را وقتها
المناسب
الةرض مل اإلرصاح

ك

24

10

44

3

-

المحاسبا تلبية حايات
المستامريل مل المعلومات

1

وبالتالا رمنه البد مل

%

21.1

24.3

3.9 12.3

-

4.10

0.922

9

اإلرصاح عل هذه المعلومات
را أقصر وقت ممكل
تابع جدول رقم ( )3استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه فقرات الفرض الثالث مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
التكرار
رقم

العبارة

العبارة

السرعة را ات اذ القرار

درجة الموافقة

النسبة

موافق

%

بشدة

ك

22

موافق محايد
41

10

غير
موافق
2

غير

المتوسط االنحراف

موافق الحسابي المعياري

الرتبة

بشدة
-

االستامار تسهم بدرية
1

كبيرة را نجاح هذا القرار
وهذا يتطلب ضرورة إنتاج

%

30.1

20.1

1.2 12.3

-

4.01

0.129

1

معلومات والبيانات
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المحاسبية را أقصر وقت
يفقد المستامر حايته

ك

22

42

11

1

-

للمعلومات والبيانات

4

المحاسبية المفصث عنها را

%

29.2

21.1

9.4 13.1

-

3.11

0.144

1

حالة تأخرها
يلجأ المستامر لمعلومات
سابقة عقديمةا الت اذ قراره

2

االستامار العايل

12

ك

11

34

14

%

22.2

42.0

11.2 19.3

-

المتوسط العام

3.11

4.14

1.023

10

0.243

المصدر :عمل الباحاة ،مل واقن بيانات المسث الميدانا.
مل خالل النتامج الموضحة أعاله يتضث أ أرراد عينة الدراسة موارقو على أنه كلما قصرت رترة إنتاج المعلومات
والبيانات المحاسبية ازدادت مالةمتها لقرارات االستامار بمتوسط ع 4.14مل 2ا ،وهو متوسط يقن را الفئة الرابعة مـــل رئات
المقياس ال ماسا عمل  3.41إلى 4.20ا ،وها الفئة التا تاير إلى خيار موار على أداة الدراسة.
ويتضث مل النتامج أ هناك تفاوتا ً را موارقة أرراد عينة الدراسة ،حيث تراوحت متوسطات موارقتهم ما بيل ع  3.11إلى
4.23ا،
وها متوسطات تتراوح ما بيل الفئتيل الرابعـة وال امسة مـل رئات المقياس ال ماسا واللتيل تايرا إلى عموار  /موار
بادةا على التوالا على أداة الدراسة ،مما يوضث التفاوت را موارقة أرراد عينة الدراسة ،ويتضث مل النتامج أ أرراد عينة
الدراسة موارقو بادة على ثالث رقرات مل رقرات الفرضية الاالاة تتمال را العبارات رقم ع 1 ،2 ،1ا والتا تم ترتيبها تنازلياً
حسب موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة كالتالا:
-1

ياةت الفقرة رقم ع1ا ،وها  " :ات اذ القرار االستامار يتطلب تورير المعلومات والبيانات المحاسبية را وقتها المحدد "
بالمرتبة األولى مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع 4.23مل 2ا.

-2

الفقرة رقم ع2ا ،وها  " :قرارات االستامار تسعى إلى االستفادة مل الفرض االستامار المتاحة والتا عليها منارسة كبيرة
مما يتطلب ضرورة إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية را رترة قصيرة " ياةت بالمرتبة الاانية مل حيث موارقة أرراد
عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع 4.32مل 2ا.

-3

الفقرة رقم ع1ا ،وها  " :إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية را أقصر وقت يزيد مل استفادة المستامريل منها " احتلت
المرتبة الاالاة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع 4.21مل 2ا.
ويتضث مل النتامج أ أرراد عينة الدراسة موارقو على سبن رقرات مل رقرات الفرضية الاالاة تتمال را الفقرات رقم ع،10

2 ،4 ،1 ،1 ،9 ،3ا والتا تم ترتيبها تنازليا ً حسب موارقة أرراد عينة الدراسة عليها كالتالا:
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-1

ياةت الفقرة رقم ع10ا ،وها  " :يسعى المستامر عادة إلى الحصول على معلومات حدياة عل الوضن السوقا مما يتطلب
ضرورة إ نتاج المعلومات والبيانات المحاسبية را أقصر رترة ممكنة " بالمرتبة األولى مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة
عليها بمتوسط ع 4.11مل 2ا.

-2

احتالل الفقرة رقم ع3ا ،وها  " :تفقد المعلومات المفصث عنها يدواها را حالة تأخرها عل رترة االحتياج لها " للمرتبة
الاانية مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع 4.11مل 2ا.

-3

الفقرة رقم ع9ا ،وها  " :كلما قصرت رترة إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية المفصث عنها زادت قدرتها على تلبية
حايات المستامريل وتمكينهم مل ات اذ قراراتهم را وقتها المناسب " ياةت المرتبة الاالاة مل حيث موارقة أرراد عينة
الدراسة عليها بمتوسط ع 4.11مل 2ا.

-4

ياةت الفقرة رقم ع1ا ،وها  " :الةرض مل اإلرصاح المحاسبا تلبية حايات المستامريل مل المعلومات وبالتالا رمنه البد
مل اإلرصاح عل هذه المعلومات را أقصر وقت ممكل " ياةت بالمرتبة الرابعة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها
بمتوسط ع 4.10مل 2ا.

-2

احتلت الفقرة رقم ع1ا ،وها  " :السرعة را ات اذ القرار االستامار تسهم بدرية كبيرة را نجاح هذا القرار ،وهذا يتطلب
ضرورة إنتاج معلومات والبيانات المحاسبية را أقصر وقت " المرتبة ال امسة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها
بمتوسط ع 4.01مل 2ا.

-1

الفقرة رقم ع4ا ،وها  " :يفقد المستامر حايته للمعلومات والبيانات المحاسبية المفصث عنها را حالة تأخرها " احتلت
المرتبة السادسة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بمتوسط ع 3.11مل 2ا.

-9

احتالل الفقرة رقم ع2ا ،وها " :يلجأ المستامر لمعلومات سابقة عقديمةا الت اذ قراره االستامار

العايل " للمرتبة

السابعة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بمتوسط ع 3.11مل 2ا.
وعليه ومل خالل النتامج الموضحة أعاله يتضث صحة ررض الدراسة والذ

ينص على أنه عكلما قصرت رترة إنتاج

المعلومات والبيانات المحاسبية ازدادت مالةمتها لقرارات االستامارا ،وتعزو الباحاة هذه النتيجة إلى أ المستامرو را
السول السعودية لألورال المالية يحرصو على استةالل الفرص االستامارية المتاحة ،ولذلأل رهم بحاية إلى ات اذهم قراراتهم
االستامارية بسرعة كبيرة ولذلأل رمنه كلما قصرت رترة إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية ازدادت مالةمتها لقرارات
االستامار.

ثامنا :النتائج:
-1

اإلرصاح عل المعلومات المحاسبية را وقتها المحدد يتيث لجمين المستامريل الحصول على المعلومات الالزمة را الوقت
المناسب ،مما يتيث لهم الرؤية الواضحة للوضن االستامار

األمر الذ

يساو

ريما بينهم را الحصول على الفرص

االستامارية.
-2

اإلرصاح المحاسبا المناسب يلبا حاية المستامريل للمعلومات حول وضن الاركات را السول بدرية كبيرة.

-3

المعلومات المحاسبية ذات القيمة االسترياعية تمكل المستامريل مل اإللمات بالوضن السوقا مما يفيدهم را ات اذ القرارات
المناسبة.
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-4

قرارات االستامار تسعى إلى االستفادة مل الفرص االستامارية المتاحة والتا عليها منارسة كبيرة ،مما يتطلب ضرورة
إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية را رترة قصيرة.

-2

إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية را أقصر وقت يزيد مل استفادة المستامريل منها.

-1

كلما قصرت رترة اإلنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية المفصث عنها زادت قدرتها على تلبية حايات المستامريل
وتمكينهم مل ات اذ قراراتهم را وقتها المناسب.

-9

السرعة را ات اذ القرار االستامار

تسهم بدرية كبيرة را نجاح هذا القرار وهذا يتطلب ضرورة إنتاج معلومات

والبيانات المحاسبية را أقصر وقت.

تاسعا :التوصيات:
 -1حتى تكو المعلومات أكار مالةمة لتر يد قرارات المساهم ،رمنها يجب أ تنار على رترات دورية قصيرة ،حيث يعتبر
التقرير الاهر هو األكار أهمية ،ويليه الربن السنو ثم النصا السنو ثم السنو .
 -2تعديل نطال اإلرصاح ليتضمل معلومات إضارية غير مالية يمكل أ تلعب دوراً مؤثراً را دعم القوة التفسيرية للقوامم
والتقارير المالية.
 -3وضن السبل المناسبة للحد مل المعوقات التا تحد مل استفادة المستامريل را السول المالية السعودية مل المعلومات
المفصث عنها را عملية ات اذ القرار االستامار ال اص بهم.
 -4ضرورة تاجين األبحاث والدراسات التا تهدف إلى نار الوعا ،وعقد الندوات المستمرة لمناقاة نتامج هذه األبحاث،
ودراسة المقترحات والتوصيات التا يعرضها الباحاو .
 -2ضرورة تاجين قيات مؤسسات وبيوت خبرة مت صصة را مجال التحليل المالا وتقدير الم اطر بهدف تقديم الماورة
والرأ

الفنا للمساهميل دو مقابل على أ يتم تمويلها مل خالل نسبة تستقطن سنويا ً مل أرباح الاركات المدرية

بالسول.
 -1العمل على تورير خدمات االنترنت ،واالهتمات بصيانة خدمته حتى يستفيد منه المتعاملو را سول األورال المالية بدرية
كارية.
 -9العمل على تورير برنامج مناسب يسهل عملية اإلرصاح المالا باإلنترنت.
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Reality Scholarship Programs for Foreign Students in Saudi Universities
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ملخص الدراسة:
لاقدددل بدددرام المددد

هددد ال ال ةاإدددة خلدددا ع دددمي

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا السدددعودية ،لذلدددن مدددل

خددددال الوقددددوق لددددا لاقددددل إياإددددا لخدددد ما لم ددددكا بددددرام المدددد

ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل اددددت ال امعددددا

السعودية.
لا تمدددد

ال ةاإددددة المدددد د الوصدددديت بم خليدددديث الكمددددت ،لالكييددددت ،صيددددس اإددددتم ال اصددددس المدددد د الوصدددديت ب إددددلوبي

الوثدددا،قت ،مدددل خدددال عاليدددخ الوثدددا ،الماصدددة ب دددرام المددد
اإدددتم أإدددلول ال ادددس الميددد الت المعتمددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا السدددعودية .كمدددا

لدددا عط يددد ا إدددت الة ثدددم المقابلدددةذ لذلدددن لتقصدددت عةال م تمدددل ال ةاإدددة مدددل

الطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا السدددعودية ،ل دددملل العي دددة  )053طال دددات ،عدددم اختيددداةهم كعي دددة
ال ةاإية ال للييل ال الغ

دهم  )73957طال ات .لزاةة التعليم.)2322 ،

لكدددان مدددل أهدددم ال تدددا ،التدددت عوصدددلل خليددددا ال ةاإدددةث لاقدددل بدددرام المددد
السدددعودية يعددد لاقعدددا ت مرعيعدددات ،ادددت لاقدددل السياإدددا جدددال

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا

ددداةةث عتدددي ال امعدددا السدددعودية لطدددال المددد

العمدددخ خدددال اتدددرة ال ةاإدددة كددد هم مدددا ياتدددا للمراجعدددة ،ادددت لاقدددل المددد ما جدددال
بتسددديخ خجددرالا إددير طددال المدد

الددد للييل  ،ادددت لاقدددل الم دددكا جدددال

لددا مددخ أث دددال الجددازة السددد وية كدد هم الع ددداةا التددت عاتدددا خلددا مراجعدددة ،يليدددا

دداةةث عقدد

ددداةةث صدددعوبة الاصدددول

ددداةةث بددع

التعدددالن بدديل طدددال

ال للييل .

الكلمات المفتاحية :عطوير ،الم
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الددد للييل

ددداةةث عقدددو ال امعدددا السدددعودية

الدد للييل اددت لدايددة العددا ال ةاإددت كدد هم مددا ياتددا للمراجعددة ،يليدددا

ال امعدددا السدددعودية بددد ل مواصدددا لطدددال المددد
ال امعة لطال الم

دددوا،ية مدددل طدددال المددد

ال ةاإية ،الطال ال للييل ،ال امعا السعودية
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A future vision for the development of scholarship programs for international students in
Saudi universities.
Saad Hamad Mohammed Al-Thubyani

Abstract:
The study aimed at diagnosing the reality of scholarship programs for international students in
Saudi universities, by examining the reality of the policies, services and problems of scholarship
programs for international students in Saudi universities, and clarifying the best global experiences
in this field, to compare with them, and benefit from them.
The study adopted the descriptive approach with its two approaches: quantitative and
qualitative, where the researcher used the descriptive approach in his documentary style, by
analyzing the documents of scholarship programs for international students in Saudi universities.
He also used the field research method based on the application of the questionnaire and then the
interview; In order to investigate the views of the study community of international students in
Saudi universities, the sample included (350) students, who were selected as a random sample of
the (70,957) international scholarship students. (Ministry of Education, 2022).
Among the most important findings of the study were:
The reality of scholarship programs for international students in Saudi universities is high, In the
reality of the policies, the phrase: “Saudi universities allow international scholarship students to
work during the study period” came as the most important thing that needs to be reviewed, In the
reality of the services, the phrase: “Saudi universities facilitate the travel procedures for
international scholarship students at the end of the academic year” came as the most important
thing that needs to be reviewed, followed by the phrase: “Saudi universities provide transportation
allowance for international scholarship students, In the reality of the problems, the phrase: “The
difficulty of obtaining a job during the annual leave” came as the most important phrase that needs
to be reviewed, followed by the phrase: “Weak cooperation between university students and
international scholarship students.”

Keywords: Development, Scholarships, International students, Saudi universities
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مقدمة:
عادددرل الع يددد مدددل دلل العدددالم لدددا اإدددتقطال الطدددال الددد للييل مدددل ممتلددد
ب دددرام المددد

الددد لل ،لذلدددن مدددل خدددال مدددا يعدددرق

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ،لمدددا ادددت ذلدددن مدددل أبعددداد ذا أثدددر خي دددابت مدددل ال اصيدددة ا قتصدددادية ،لع ويدددل

مصددددادة الدددد خخ ،أل مددددل خددددال ال ددددواصت السياإددددية ،لعقويددددة العاقددددا بدددديل الدددد لل ،أل صتددددا مددددل ال ددددواصت ا جتما يددددة
لالثقاايددددة ،أل مددددل خددددال إدددد اقدا الماتدددد لاددددو اصددددتال مراكددددك متق مددددة اددددت التصدددد ييا العالميددددة ،كمددددا أ دددداة خإددددما يخ
 ، 2302ل )209خلددددا أن بددددرام المدددد
لك ا التعصب لالع
لقددد

دددد

 ،ليسا

ال ةاإددددية ععدددد دا مددددا ت قويددددا ت لعالميددددة التيكيددددر ،لالددددضم ياددددمل الددددتمل

مددددل

ات ع مية ةلح الم اةكة مل اآلخريل.

دلل العدددالم ادددت السددد وا ادخيدددرة ع ااسدددا ت ددد ي ات ادددت م دددال بدددرام المددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل،

صيددس قامددل كثيددر مدددل الدد لل المتق مددة ععليميددا ت بتطدددوير علددن ال ددرام بمدددا ياقدد اليا،دد ة المرجددوة م ددددا ،صيددس ع ددير خصددد
ا صصددددا،يا الصددددادةة ددددل م امددددة المدددد ما الطابيددددة الياباليددددة  ) 2302 JASSOأن دللددددة اليابددددان بعدددد أن قامددددل
بالعمددددخ لددددا عطددددوير بددددرام المدددد

ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل بمالإسدددداعدا قدددد إددددعل خلددددا ةاددددل الطاقددددة ا إددددتيعابية

للطدددددال الددددد للييل ،صيدددددس بلدددددغ خجمدددددالت أ ددددد اد الطدددددال الددددد للييل ال ةاإددددديل ادددددت مالإسدددددا التعلددددديم العدددددالت الياباليدددددة
 )227362طال دددا ت لطال دددة لذلدددن ادددت العدددا  ، 2302لع دددير لكالددددة الت ددداةة لا إدددتثماة ب إدددتراليا خلدددا إدددعت ال دددددا
ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ،صيدددس ألددددا قامدددل بالع يددد

المسدددالللة دددل التعلددديم ب للدددة أإدددتراليا لادددو عطدددوير بدددرام المددد

مدددل الادددك التاييكيدددة لالتادددا ب امعاعددددا ،كدددان مدددل أبرزهددداث التكليدددة التعليميدددة الم ميادددة ،لعدددواير ال ي دددة اآلم دددة ،للايدددر
ذلدددن اقددد بلدددغ خجمدددالت أ ددد اد الطدددال الددد للييل الملتاقددديل بمالإسدددا التعلددديم العدددالت ادإدددترالية ادددت دددا  2323قرابدددة
 )590702طال ا ت لطال ة .) 2020 ، Australian Trade and Investment Commission
كمدددا عسدددعا ال امعدددا ممثلدددة ادددت بدددرام المددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل خلدددا مواك دددة إدددر ة الت ييدددر لالتطدددوير بمدددا

يتوااددد مدددل مسدددت ا لمت يدددرا العدددالم ،للدددل يتددد عا ذلدددن خ مدددل خدددال جددددود ج ددداةة ع علددددا مالهلدددة للقيدددا بددد لةها
المددد مول م ددددا ،لمدددل هدددضا الم طلددد إدددعل ال امعدددا العالميدددة خلدددا ادخدددض بمعدددايير ال دددودة التدددت عادددمل لددددا بدددرام ذا
جدددودة اليدددة قدددادةة لدددا اإدددتقطال الع يددد مدددل الطدددال الددد للييل ،لذلدددن بدددا دددن يتطلدددب م ددددا جددددودات ك يدددرة ادددت ع ييدددر
السدددددية التعلددددديم لعوجداعدددددي لاإدددددتراعي ياعي ،صيدددددس أ ددددداة ال دددددي

 ، 2300ل )235أن ال امعدددددا العالميدددددة أصددددد ال

عواجددددي عاددددد م الم ااسدددددة العالميدددددة ،لدددددضلن ابدددددطر لمراجعددددة ألامتددددددا للوا،اددددددا ،لخ دددددادة هيكلدددددة لصددددد اعدا ،لع ويددددد
ممرجاعدا ،لاإت ال كخ ما عملكي مل مواةد لكت عستطيل الم ااسة.
ل لدددا الصدددعي المالدددت اقددد أللدددل صكومدددة المملكدددة العربيدددة السدددعودية ا هتمدددا بدددالتعليم ال دددامعت لبرام دددي ،لا لتقدددال
بددي خلددا العددالم المتقدد مددل خددال السددعت لاددو ع ددول مراكددك متق مددة بدديل ال امعددا العالميددة ،لمددل بدديل علددن ال ددرام التددت
إددداة ل المملكدددة العربيدددة السدددعودية ادددت ع ييدددضها بدددرام المددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل لذلدددن مدددل خدددال اإدددتقطال

الع يددد مدددل الطدددال الددد للييل الدددراي يل بال ةاإدددة ادددت ال امعدددا السدددعودية ،صيدددس يلتاددد بال امعدددا السدددعودية ددد د ك يدددر
مل الطال ال للييل لل ةاإة مل ال لل ا إامية لالعربية أل بعض دلل ادقليا المسلمة،
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لذلددددن ب ددددرم عكليدددد هم بددددالعلم ليعددددودلا خلددددا ألطددددالدم لليسدددداهموا اددددت لداددددة م تمعدددداعدم ،بالبددددااة خلددددا اصتكددددا
الطال السعوديون بدم ليكس وا مكي ات مل الم را الممتلية السمي  ، 2336 ،ل.)522
لقدددد أ دددداة السددددمالت اددددت دةاإددددتي  ،2332ل )225أن للمملكددددة العربيددددة السددددعودية الدددد لة الرا،دددد اددددت بددددرام المدددد
ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل كولددددا أخدددض

لدددا اعقددددا خ مدددة الإدددا لالمسدددلميل لل دددر العلدددم ادددت بقدددا ادةم ،صيدددس

ألددي م ددض مددا يربددو لددا ثاثددديل إدد ة قدد بدد أ المملكددة العربيددة السدددعودية باإددتقطال الع يدد مددل الطددال الدد للييل لل ةاإدددة
ات جامعاعدا.
ليوجددد ادددت ددد د مدددل جامعدددا المملكدددة العربيدددة السدددعودية أقسددداما ت أل لصددد ا خاصدددة بطدددال المددد  ،ليرعكدددك مدددخ
ال ةاإدددية .كمدددا ععمدددخ علدددن الوصددد ا

لدددا اإدددتق ال

علددن الوصددد ا ادددت ع اددديم مليدددة التقددد يم لالق دددول للمتقددد ميل لدددا المددد

الطل دددا المق مدددة لعر دددياا ادقسدددا ادكاديميدددة لمتابعدددة خجدددرالا الق دددول بالت سدددي مدددل لزاةة التعلددديم

مدددادة ددداللن

الق ول لالتس يخ بال امعة الإامية.) 2323 ،
للادددرات لا ددد اد المتكايددد ة إددد ويا ت مدددل الطدددال الددد للييل الملتاقددديل ب دددرام المددد

ال ةاإدددية ادددت ال امعدددا السدددعودية،

صيددددس ع ددددير أصدددد ا الصصددددا،يا الصددددادةة ددددل لزاةة التعلدددديم  ) 2322خلددددا أن ه ددددا

 )73957طال ددددا ت لطال ددددة مددددل
ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل

ددد د مدددل دلل العدددالم ي ةإدددون ادددت ال امعدددا السدددعودية ،لددددضا يدددر ال اصدددس أن بدددرام المددد

ادددت المملكدددة العربيدددة السدددعودية أصددد ال بدددرلةة لادددرات دهميتددددا ،لال امعدددا السدددعودية بااجدددة خلدددا معرادددة لاقدددل علدددن
ال رام مل أجخ عطويرها.

مشكلة الدراسة:
خن ال امعددا السددعودية عاددم بدديل ج اعدددا م مو ددة ك يددرة مددل الطددال ال د للييل القددادميل لل ةاإددة مددل ممتل د

دلل العددالم

الإامت لأقلياعي ،بد ق ع هيلدم لميا ت لم مة بل الدم لأمتدم الإامية لالعدالم أجمدل ،ات دير اصصدا،يا لزاةة التعلديم بالمملكدة
العربية السعودية أن ما يقاةل مل  )73957طال ا ت لطال دة مدل بلد ان ممتليدة ي ةإدون ادت ال امعدا السدعودية لزاةة التعلديم،
 ،) 2322لهضا يكي مل الااجة لاهتما ب رام الم

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية.

لبع اطا ال اصس لا ال ةاإدا التدت ع اللدل موبدو بدرام المد

ال ةاإدية للطدال الد للييل ادت ال امعدا السدعودية

ك ةاإةث اليايا ) 0995 ،لالتت إلطل الادول لدا د د مدل القادايا التدت عددم طدال المد

ال ةاإدية بال امعدا السدعودية

لكددان مددل بدديل أبددرز علددن القاددايا الااجددة خلددا عطددوير ال اددا التعليمددت المددال بطددال المد  ،لدةاإددةث الماسددل ،لالسددعوم،
 ) 2305لالتت ع اللل موبو ا يترال ل

طال الم

لات المقابخ أظدر أن ه ا صاجة ماإة لتطوير بدرام المد
يواجدون م كا

الم

ال ةاإية ال للييل ب امعة القصيم لمد
ال ةاإدية ،كمدا أكد

السد امدم داخدخ الم تمدل،

دةاإدة القرلدت  )2302أن طدال بدرام

ي ة اقتصادية لثقااية لاجتما ية.

للمكي مل خيااح م كلة ال ةاإة اق قا ال اصس بدججرال دةاإدة اإدتطا ية -باإدتم ا أداة ا إدت الة -لدا ي دة مكولدة مدل
 )53اردات مل طال الم
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ال اةإيل ات

د مل ال امعا السعودية كال امعة الإامية ،جامعة أ القر  ،جامعة الما مام بل إعود الإامية ،جامعدة

القصيم ،لق عيالعل دةجاعدم العلمية.
ه ال علن ال ةاإة للوقوق لا لاقل برام الم
ا إتطا ية أن ه ا صاجة خلا خيااح ال امعا

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعدا السدعودية ،لقد أظددر ال ةاإدة
إتراعي ياعدا الماصة ب رام الم

ال ةاإية للطال ال للييل ،أياا ت اعاد

مل خال هدض ال ةاإدة أن ه دا عركيدكات لق دول الطدال الد للييل الدضكوة أ لدا مدل اللداا ،كمدا أ داة ال ةاإدة خلدا ما لديدة
التمصصا المق مة لطال الم

ال للييل لالتت عركك يال ا ت ات عمصصا الل ة العربية لال دريعة الإدامية ،كمدا أظددر

ال ةاإة الااجة خلا عكويل ل ة ممتصة باخ الم اكخ ادكاديمية لا جتما ية التت عواجي طدال المد
بمل عليا علن ال رام  ،كما ك يل ال ةاإة خلا أن ه ا صاجة خلا أن ع مخ بدرام المد

ادت ال امعدا السدعودية

ال ةاإدية المق مدة للطدال الوااد يل

لددا م ا ددت اجتما يددة لثقاايددة لذلددن بالت سددي مددل مالإسددا الم تمددل الثقاايددة لالتربويددة لا جتما يددة إتاددااة طددال المد
ال ةاإية ال للييل ات لقالا

لمية لثقااية لعربوية ،لق بي ل ال ةاإة ألي

يوج برام خاصة لمتابعدة طدال المد

ال ةاإدية

المتمرجيل بع العودة خلا ألطالدم.
يتا د مددل خددال ال ةاإددة ا إددتطا ية أن ه ددا صاجددة ل ةاإ دة لاقددل علددن ال ددرام لذلددن مددل أجددخ العمددخ لددا عطويرهددا،
للمساهمة ات عاقي ععليم جامعت ي ااس لا الريادة العالمية ،ليسدم ات ب ال م تمل المعراة ،ليل ت متطل ا الت مية ا قتصادية
لا جتما ية.

أسئلة الدراسة:
عسعا هض ال ةاإة لإلجابة لا ادإ لة التاليةث
.0

مددا لاقدددل بددرام المددد

ال ةاإدددية للطددال الددد للييل ادددت ال امعددا السدددعودية مددل لجددددة لادددر طددال المددد

ال ةاإدددية

ال للييل؟
هدددخ عوجددد ادددرل ذا د لدددة خصصدددا،ية بددديل متوإدددطا اإدددت ابا أادددراد العي دددة صدددول لاقدددل بدددرام المددد

.2

ال ةاإدددية

للطال ال للييل ات ال امعا السعودية لمت ير المرصلة ال ةاإية؟

أهداف الدراسة:
عد ق ال ةاإة الاالية خلا عاقي اده اق التاليةث
.0

ع دددمي

لاقدددل بدددرام المددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا السدددعودية مدددل لجددددة لادددر طدددال المددد

ال ةاإية ال للييل.
.2

الك ددد

دددل لجدددود ادددرل ذا د لدددة خصصدددا،ية بددديل متوإدددطا اإدددت ابا أادددراد العي دددة صدددول لاقدددل بدددرام المددد

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية يمكل أن ععك لمت ير المرصلة ال ةاإية.
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أهمية الدراسة:
عستم ال ةاإة الاالية أهميتدا التت عتمثخ ات جال يل أص هما لارم ،لاآلخر عط يقت مل خال ما يلتث
أوالً :األهمية العلمية (النظرية):
-1

ددددل بددددرام المدددد

المسدددداهمة اددددت عددددواير قدددد ة مددددل المعلومددددا

ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل خإددددداما ت اددددت د ددددم

المكت ا لمراكك ادبااا ،صيس ع يل لل اصس قلة المراجل العربية ات هضا الم ال.
-2

ا هتما الملاوظ مل ق خ ال لل المتق مة ععليميا ت ب رام الم

-3

عمددددد ال ةاإددددة الااليددددة الطريدددد ل ةاإددددا أخددددر عت ددددالل موبددددو بددددرام المدددد

لالتت عاي
-4

للطال ال للييل يعكس م

أهميتدا.
ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل،

مكي ات مل المت يرا  ،بما يسدم ات عاقي التراكم المعرات لال اثت.

عع هض ال ةاإة خبااة لادبيا السابقة التت ع اللل برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل.

ثانياً :األهمية العملية (التطبيقية):
-1

عييددد هدددض ال ةاإدددة القدددا،ميل لدددا بدددرام المددد

السياإا لخص اة القراةا التت مل

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا السدددعودية ادددت خقدددراة

لدا عطوير هض ال رام .

-2

عيي الرؤية المستق لية ات عطوير برام الم

-3

مسدددا ة أصددداال القدددراة لالمسددداللليل دددل بدددرام المددد

بيل الوص ا الماصة ب رام الم
-4

ال ةاإية للطال ال للييل بال امعا السعودية.
ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت خي ددداد ق دددوا عواصدددخ

لالطال ال للييل ،لذلن لتطوير علن ال رام .

عسدددداهم هددددض ال ةاإددددة اددددت اددددت الم ددددال لمكيدددد مددددل ا هتمددددا ادكدددداديمت بطددددال المدددد

ال ةاإددددية الدددد للييل اددددت

ال امعا السعودية.
-5

عسدم ال ةاإة الاالية ات عاقي أه اق ال امعا المستق لية لالمتعلقة بتطوير برام دا.

الدراسات السابقة:
عع هض ال ةاإة خبااة ل يرها مل ال ةاإا
السابقة المرع طة ب رام الم

ات م ال برام الم

ال ةاإية ،صيس يعرم هضا ال كل ملمصا ت لل ةاإا

ال ةاإية للطال ال للييل ،يرا ا ات عرعيب ال ةاإا السابقة التطوة التاةيمت لدض ال ةاإا

مل ادص ا خلا ادق  ،ب ض ال ار ل م

ال ةاإا  ،لالس ب ات لار ال اصس هو التواا الك ير ات لتا ،ال ةاإا إوال

العربية م دا لادج ية:
جال

دةاإة كالال  ) 2309 (Khanal,بد ق دةاإة التا يا

التت عواجي طال الم

ال للييل لالضيل ي لن ارقا ت ات

أإلول العيش بيل دللدم لال لل التت إي ةإون بدا ،بالبااة خلا التا يا ا قتصادية ،كما اإتم مل ال ةاإة الم د الوصيت
المسات ل ةاإة هض الم كلة ،لق عوصلل ال ةاإة خلا م مو ة مل ال تا ،جال مل أبرزهاث صعوبة خ اد الوثا ،لالاصول
لا الت يرا

ال ةاإية ،يواجي الطال ال للييل صعوبا

الل ة

لصولدم ل ل ال ةاإة ،كما ألمال ال تا ،لم

صعوبة

التا يا المالية التت عواجي الطال ات بل ال ةاإة،
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خلا برلةة ا إتيادة مل لتا ،هض ال ةاإة ،بالبااة خلا التوصية بعمخ

كما ألصل ال ةاإة صالعت القراة ات ال امعا

عقاةير دلةية ل الطال ال للييل ،لالتا يا التت يواجدولدا ،مما يسدخ دةاإة صاجياعدم لمتطل اعدم لصخ م كاعدم.
كما ه ال دةاإة القرلت  ) 2302خلا التعرق لا لاقل برام الم
ال ةاإية بدا ،لالتعرق لا م

التت عواجي طال الم

ي تمون خليدا ،لالوصول خلا جملة مل اآلليا
لط قل اإت الة لا ي ة مل طال الم
الم

ال ةاإية ب امعة ع و  ،لالوقوق لا الم كا

اختاق علن الم كا

باختاق ال و  ،لالتمص

 ،لالقاةة التت

ا جرا،ية لمعال ة علن الم كا  .اإتم مل ال ةاإة الم د الوصيت المسات،

ال ةاإية ب امعة ع و  ،لعوصلل ال ةاإة خلا الع ي مل الم اكخ التت عواجي طال

ال ةاإية إوال كالل اقتصادية أ اجتما ية أ ثقااية لأن ه ا عقصيرات مل ق خ ال امعة ات لبل اآلليا الم اإ ة لمواجدة

علن الم كا ل اجدا ،ألصل ال ةاإة بارلةة مخ ال امعة لا ا إتيادة مل طاقا طال الم
ي ة ليدم ةباا ت يسا

ال ةاإية ال للييل بعمخ
ال ةاإية ال للييل ات

ات صخ م كاعدم ا قتصادية ،كما ألصل ال ةاإة بارلةة م اةكة طال الم

ال اطا ا جتما ية خاصة ات اللن الطال ليتم ال ماجدم ات الم تمل التعليمت ال ي  ،كما ألصل ال ةاإة ال امعة بارلةة
عواير الكتب الثقااية لالعلمية ليتمكل طال الم

ال ةاإية ال للييل مل عاقي طموصاعدم.

كما أجر ال د ت  ) 2307دةاإة بد ق الك
الم

ل ال لة التربوم لل امعة الإامية بالم ي ة الم وةة ات خكسال طال

ال ةاإية قيم التسام  ،صيس اإتم مل ال ةاإة الم د الوصيت المسات .لعوصلل ال ةاإة خلا جملة مل ال تا ،كان مل

أهمداث عاق ال لة التربوم لل امعة الإامية بالم ي ة الم وةة ات خكسال قيم التسام لطال الم

ال ةاإية ال للييل ،كما بي ل

ال ةاإة أن لل امعة دلةات متميكات ات عاميل مقرةاعدا قيم التسام  ،كما عوصلل ال ةاإة خلا دلة ال امعة المميك ات خكسال قيم
التسام لطال الم

ال للييل مل خال ال ر ام الثقااية بدا ،لألصل ال ةاإة بارلةة اهتما أ اال هي ة الت ةيس بجةإال

م أ الموبو ية لال قاش الدادئ صول اآلةال لاداكاة لاد مال ل
هي ة الت ةيس لا ا إتيادة مل المواق

طابدم ،كما ألصل ال ةاإة بارلةة عركيك أ اال

التربوية التت يكخر بدا التاةي الإامت ات خةإال قيم التسام  ،لألصل أياا ت

بارلةة عكثي ادل طة لالرصا التت عت اإب مل اد اد المتكاي ة لطال الم ال ةاإية ال للييل لتعكيك قيم التسام لادخوة
بيل الطال.
لق قا المري ي

 ) 2302 (Almurideef,ب ةاإة عد ق خلا عا ي التا يا التت يواجددا الطال ال لليون أث ال دةاإتدم

ات الو يا المتا ة .لعركك ال ةاإة لا العوامخ التت ق يكون لدا بعض الت ثير لا ل اح الطال ال للييل ات صياعدم ادكاديمية
لا جتما ية ،لق اإتم مل الم د الوصيت المسات ،لق ك يل ال ةاإة ل م مو ة مل التا يا
لادكاديمية التت يواجددا الطال ال لليون
ال امعا

ال ةاإة ات الو يا

المالية لالثقااية لال ي ية

المتا ة ادمريكية ،لق ألصل ال ةاإة بارلةة مخ

لا أهمية خدما الطال ال للييل ات الاياة الثقااية ا جتما ية ،كما صثل ال امعا

لا برلةة ادم صاجيا الطال

لكيادة ارل الس امدم.
لقا الماسل ،لالسعوم ب ةاإة  ) 2305عد ق خلا الك

ل مااهر ا يترال ل

طال الم

ات جامعة القصيم،

لالم كا التت عواجددم لإ خ مواجدتدا .اإتم مل ال ةاإة الم د الوصيت ،لخلصل ال ةاإة خلا م مو ة مل ال تا ،كان
مل أبرزهاث بع
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لع خر المكااآ ال درية لالتت عس ب لدم الع ي مل الم كا المادية ،كما عوصلل ال ةاإة خلا أن ه ا بعيا ت مل ق خ ال امعة
ات عواير مقاة السكل لطال الم
الم

ال ةاإية ب امعة القصيم ،ألصل ال ةاإة بت ت م خخ التمطيت ا إتراعي ت لتطوير برام

ال ةاإية ات ال امعة ،كما ألصل ال ةاإة بارلةة عكثي

ال ةاإا ات هضا الم ال.

كما قا ال مرالت  ) 2305بججرال دةاإة بد ق التعرق لا الواقل الكمت للم
ل ألوا الم كا

الك

التت ق عواجي طال الم

ال ةاإية ب امعة أ القر  ،خبااة خلا

ال ةاإية ال للييل ب امعة أ القر  ،لمعراة دةجة لجود الم كا

ا جتما ية لالثقااية لالتعليمية لا قتصادية التت عواجي طال الم

ال ةاإية ب امعة أ القر  ،ل اإتم مل ال ةاإة الم د

الوصيت التاليلت ،لأإير ال ةاإة ل م مو ة مل ال تا ،كان مل أهمداث لجود م كا ثقااية عتمثخ ات صعوبة التواصخ
مل الم تمل ،لكضلن م كا ععليمية عتمثخ ات طريقة رح ال ةلس مل ق خ أ اال هي ة الت ةيس ،كما بي ل ال تا ،أن ه ا
م كا اقتصادية عواجي طال الم ال ةاإية عتمثخ ات قلة المكااآ ال درية ،لاةعيا قيمة المراجل ال ةاإية .ألصل ال ةاإة
بار لةة ةال كياية الم ما

ال درية ،لع ويل طر الت ةيس ،لعسريل خظداة لتا ،ا متاالا  ،كما

ا جتما ية ،لالمكااآ

الق اما لإلاادة م ي.

ألصل بجل ال مكتب يوار قا ة بيالا لطال الم

ه ال دةاإة يوزمان لياةزا  ) 2306 ،Guzman&Garzaخلا الوقوق لا لاقل ع اةل طال الم

ال للييل ات

ادلإاط ادكاديمية لا جتما ية لالثقااية مل خال مخ مقابا لو ية معدم ،باإتم ا الم د الوصيت التاليلت ،لق أظدر
ال تا ،أن مل بمل التا يا التت يواجددا الطال ال لليون صعوبة التواصخ مل ادإاعضة لالطال مما ي عخ هال ل الطال
ات كلة اجتما ية ،لألصل ال ةاإة أ اال هي ة الت ةيس برلةة القرل مل الطال لالتعرق لا صاجياعدم لالوقوق خلا
جال دم لمسا عدم ،كما ألصل ال امعا بارلةة ا إتق ال الم كر للطال ال للييل لالضم يامل إر ة ال ماجدم ات صياعدم
ال ي ة.
تعليق عام على الدراسات السابقة
عت الل ال ةاإة الاالية التعلي

لا ال ةاإا السابقة مل صيس ألجي الت ابي ،لا ختاق ،لا إتيادة كما يلت:

أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
 ع تر ال ةاإة الاالية ات ع اللدا لموبو برام الم ال ةاإية للطال ال للييل أكاديميات لخداةيا ت مل دةاإة القرلت ) 2302التت ةكك

لا اقة برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل بالتا يا التعليمية التت عواجي الطال.

 ع تر ال ةاإة الاالية ات ع اللدا لل والب ا جتما ية لالثقااية لا قتصادية لطال الم ال للييل مل دةاإة (Almurideef,) 2302التت ه ال خلا عا ي التا يا

التت يواجددا الطال ال للييل أث ال دةاإتدم ات الو يا

لالسعوم  ) 2305التت ع اللل ال والب ا جتما ية لال يسية لطال الم
ال مرالت  ) 2305التت عطرقل خلا الك

ممثلة ات قاية ا يترال لأبعادها ليدم ،لدةاإة

ل ألوا الم كا التت ق عواجي طال الم

لجود الم كا ا جتما ية لالثقااية لالتعليمية لا قتصادية التت عواجي طال الم
بي ل دلة ال امعة التربوم ات خكسال طال الم
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لدةاإة كالال  ) 2309التت ع اللل التا يا

ا جتما ية لالثقااية لادكاديمية لا قتصادية التت عواجي طال الم

ال للييل

لالضيل ي لن ارقا ت ات أإلول العيش بيل دللدم لال لل التت إي ةإون بدا.
 -عستم ال ةاإة الاالية أداة ا إت الة ات دةاإة لاقل برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية ،لع تر

بضلن مل معام ال ةاإا السابقة.
 -عتي ال ةاإة الاالية مل ال ةاإا

السابقة لا برلةة ا هتما ب رام الم

ال ةاإية للطال ال للييل ،لالااجة خلا

عطويرها.
أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
 -عمتل

ال ةاإة الاالية مل جميل ال ةاإا السابقة ات مكان عط يقدا ل ي ة ال ةاإة.

 -عمتل

ال ةاإدة الاالية مل دةاإة  )Guzman & Garza, 2014ات ادداة المستم مة لل ةاإة ،صيس اإتم مل ال ةاإة

الاالية أداعا ا إت الة لالمقابلة ،بي ما اقتصر دةاإة  )Guzman & Garza, 2014لا المقابا ال و ية.
أوجه االستفادة
إعل ال ةاإة الاالية خلا ا إتيادة مل ال ةاإا السابقة مل خال ما يلتث
 ا إتيادة مل عوصيا ال ةاإا السابقة التت عالك -ا إتيادة مل ال ةاإا

لا برلةة عطوير برام الم

السابقة ات ادم جوالب مدمة مل لاقل طال الم

ال ةاإية للطال ال للييل.

ال ةاإية ال للييل ،لمعراة أهم التا يا

التت

يواجدولدا.
 ا إتيادة مل ال ةاإا السابقة ات عصميم أداة ال ةاإة الاالية. -عكويل خليية لارية لموبو ال ةاإة عسا

ات ب ال الطاة ال ارم

الفصل الثاني :المنح الدراسية والطالب الدوليين
المبحث األول :المنح الدراسية والطالب الدوليين
تمهيدث
لقددد أد المت يدددرا ال اع دددة دددل عطدددوة م تمعدددا المعرادددة لاعسدددا لطدددا العولمدددة لعددد اخخ المصدددال بددديل الددد لل خلدددا
زيدددادة ا هتمدددا ب دددرام المددد
زيدددادة بدددرام المددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ،لي ددديل  )2303 Russell, Thomson, Rosenthalأن

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا العالميدددة ،لازديددداد أ ددد اد الطدددال الملتاقددديل بددددا لدددم يكدددل

دددي ا ر ربددديا ت قدددت ،اددددال ل الطدددال يمثلدددون م مو دددا م دددكة لمايدددكة أيادددات ،ليددد م هدددضا القدددول مدددا أ ددداة خليدددي يدددادة
ال دددربي ت  )2302بددد ن الطدددال الددد للييل الدددضيل يلتاقدددون ب دددرام المددد

ال ةاإدددية يسددددمون ب دددكخ ك يدددر ادددت اقتصدددادا

ال ل الضم يستاييدم ،لعع أذكا العقول ات العالم ةصي ات مدما ت لاإتمراة ات ا بتكاة لال مو،
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لاليددددو ه ددددا م مو ددددة ك يددددرة مددددل الدددد لل عرصددددب بدددددم بدددد ذة ميتوصددددة لكددددت يسددددتيي لا مدددد دم اددددت المسدددداهمة بتطددددوير
ا قتصدداد الددضم بدد لة إددديكون إدد ا ت اددت التقدد لا زدهددداة ،العقددود مددل الددكمل كالدددل الو يددا المتادد ة ادمريكيددة الوجددددة
ادللدددا للطدددال الدددضيل يتطلعدددون لل ةاإدددة ادددت المددداة لادددرات لتواجددد

ددد د مدددل ال امعدددا العريقدددة ايددددا ،بالبدددااة خلدددا

إددددولة الوصدددول خلدددا المراكدددك ا قتصدددادية ذا المسدددتو العدددالمت ،لقددد إددداهم الطدددال الددد لليون ادددت ع ميدددة ا قتصددداد
ادمريكدددددت بطدددددر م ا دددددرة لييدددددر م ا دددددرة ،صيدددددس أ ددددداة ةابطدددددة المعلمددددديل الددددد للييل

دددددر موقعددددددا اللكترللدددددت

 )NAFSA, 2020أن اليوا،ددد ا قتصدددادية التدددت ي يددددا ا قتصددداد ادمريكدددت مدددل الطدددال الددد للييل مقابدددخ الرإدددو
ال ةاإدددددية لليقدددددا المعي دددددة قرابدددددة  )60مليددددداة دل ة أمريكدددددت إددددد ويات ،لهدددددت قيمدددددة مماثلدددددة للع يددددد مدددددل الصدددددادةا
ادمريكيدددة ادخدددر  ،ليواصدددخ ا قتصددداد ادمريكدددت ا إدددتيادة مدددل الطدددال الددد للييل صتدددا بعددد عمدددرجدم ،لمدددل ادمثلدددة
لدددا ذلددددن الدددر،يس الت ييددددضم ل دددركة Microsoftث Nadella

 Satyaلالددددضم كدددان طال ددددا ت دلليدددا ت اددددت الو يدددا المتادددد ة

ادمريكيدددة لإددداهم ب دددكخ اعدددال ادددت عطدددوير قددد ةا الاوإددد ة السددداابية لل دددركة ،ليعددد ال دددول أاريقدددت Elon Musk
أصددد ادمثلدددة لدددا الطدددال الددد للييل الدددضيل اإدددتياد مددد دم ا قتصددداد ادمريكدددت اددددو المعدددرلق بت إددديس دددركا ث ،Tsla
.)Marcus, 2020 SpaceX،Paypal
ليعدك التوإدل ادت بدرام المد
خدال السد وا
اليولسدكو

ال ةاإدية للطدال الد للييل خلدا ا هتمدا المتكايد بال عد الد للت ادت التعلديم العدالت

القليلدة المابدية ،صيدس عادرل م امدة ادمدم المتاد ة لالم امدا

لدا عرإدي

هدضا الميددو لا هتمدا ب در  ،لذلدن مدل م طلد

الير يدة التابعدة لددا خاصدة م امدة

أن المعرادة

الميدة الطددابل ،لأن خلتاجددا

لعطويرهدا لل ددرها أمدوة يمكددل ععكيكهدا خلددا صد ك يددر بيادخ ال دددود ال ما يدة للم تمددل ادكداديمت الد للت هددال
للصاة.)2302 ،
مفهوم المنح الدراسية
يعدددرق السدددمي

 ، 2336ل )507المددد

ال ةاإدددية لدددا ألدددداث الد دددة لاليرصدددة التدددت عقددد مدا ال امعدددة للطدددال ييدددر

السعودييل لل ةاإة الم الية ات لاص أل أكثر مل المستويا العلمية اآلعيةث
 دبلو الت هيخ الل وم. المعاه العلمية للتعليم ات المرصلتيل المتوإطة لالثالوية أل ما دلن المرصلة ال امعية. المرصلة ال امعية. مرصلة ال ةاإا العليا دبلو – ماجستير – دكتوةا ).لقدددد

راتدددددا الا،اددددة الصددددادةة ددددل م لددددس الددددوزةال ةقددددم  )96لعدددداةي  0600/0/29الماصددددة بددددالم

ال ةاإددددية

ل يدددر السدددعودييلث المقعدددد ال ةاإدددت الددددضم ياصدددخ ليدددي الطالددددب مدددل ييددددر السدددعودييل ،لل ةاإدددة اددددت مالإسدددا التعلدددديم
العالت ات المملكة العربية السعودية.
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ليعراددددا بيترإدددون لكدددام  ) 2332ب لدددداث مسدددا ا ماليدددة للطدددال لي دددالوا مكيددد ات مدددل التعلددديم ادددت ممتلددد

المراصدددخ

التعليميدددة ،لعقددد علدددن المسدددا ا ب دددال لدددا معدددايير ممتليدددة ،مثدددخ التيدددو ادكددداديمت ،الااجدددة الماليدددة ،الت دددو لال دددمول،
لأموة أخر .
ليدددر ال اصدددس مدددل خدددال ال ادددر خلدددا الميددداهيم السدددابقة أن ال ادددرة خلدددا المددد
العربيددددة لالثقااددددة ادج يددددة ،اكددددا الميدددددوميل اعيقددددا لددددا أن المدددد
الطدددال ب دددال لدددا م مو دددة مدددل المعدددايير ادددت ممتلددد

ال ةاإدددية متطابقدددة عمامدددا ت بددديل الثقاادددة

ال ةاإددددية هددددت بددددرام موجدددددة لاددددو م مو ددددة مددددل

المسدددتويا العلميدددة ،لذلدددن بالتكيدددخ بكدددخ أل جدددكل مدددل عكدددالي

دةاإتدم.
ثانياً :مفهوم الطالب الدوليين:
يعرق جود  )1973 ،C.Goodالطالب ال للت ب ليث طالب مل ثقااة معي ة ي ةس ات ل ل ثقااة أخر

.

كمدددا يعدددرق هدددالس  )1982 ،Hawesالطالدددب الددد للت ب لددديث طالدددب مدددل قطدددر يددد ةس ادددت قطدددر عخدددر ،ليال دددا ت ادددت
المرصلة الثالوية ،أل مرصلة التعليم العالت .
بي مدددا يعدددرق جمدددال مصدددطيا  ) 2330الطالدددب الددد للت ب لددديث طالدددب مدددل بلددد مدددا ذل خلييدددة ثقاايدددة لاجتما يدددة عت دددايل
مل ما ل

الطالب جك،يا ت أل كليا ت .

لبددددال ار خلدددددا الميددددداهيم السدددددابقة ياددددددر أن ه دددددا ع دددددابدا ت ادددددت التعرييدددددا بددددديل الثقدددددااتيل العربيدددددة لادج يدددددة ،اكدددددخ
التعرييددا ع اددر للطالددب ال د للت لددا ألددي طالددب مددل بل د مددا اددت مرصلددة دةاإددية معي ددة ي د ةس اددت بل د عخددر م ددايرات لثقااددة
بل .
نشأة المنح الدراسية
ددددرق ال دددداس المدددد
ال اصس ل ة الم

ال ةاإددددية م ددددض زمددددل طويددددخ ،لقدددد اختليددددل الطددددر التددددت ع اللددددل علددددن ال ددددرام  ،لإيسددددتعرم

ال ةاإية ات الاااةة الإامية لالاااةة ال ربية لا ال او اآلعتث

أوالً :المنح الدراسية في الحضارة اإلسالمية:
ددل ذ
َِّ الذددد اضيلر ع رم ِدددوا امددد ِك كم رلالذددد اضيلر أِلعِدددوا كال اع كلددد رم
لقددد اهدددتم الإدددا بدددالعلم ،لاادددخ أهلدددي لدددا ييدددرهم ،يقدددول ععدددالاث يررك ارد ا
رد رة رجددا ا الم ادلددةث عيددة  ،)00بددخ لجعلددي إدد يات موصددات خلددا ال ددة التددت هددت يايددة كددخ مسددلم ،صيددس يقددول الرإددول ﷺ:
مدددل إدددلن طريقدددا يلدددتمس ايدددي لمدددا إددددخ َّ لدددي بدددي طريقدددا خلدددا ال دددة ةلا مسدددلم  .)2229لقددد اهدددتم ال دددت ﷺ بدددالعلم
ال ةاإددية اددت التدداةي

لالتعلدديم ،بددخ لم د المتعلمدديل مددا يعي د دم لددا طل د دم للعلددم صيددس كالددل علددن هددت أللددا صددوة الم د
َّ ر
يخ ذ ا
الإدددامت ،لكدددان ذلدددن ادددت قصدددة أهدددخ الصدددية الدددضيل قدددال َّ ععدددالا اددديدمث ال كليِقرددد ررا ال الذددد اضيلر أِصك ا
صدددرِلا اادددت رإددد ا ا
دداس خا كل راااتدددا رل رمدددا عِ كياقِدددوا
ددراِدِ كم با اسدددي رماهِ كم ر ير كسددد رلِونر ال ذد ر
ير كسدددت ارطيعِونر ر
م يراك رسددد ِدِ ِم كال ر ا اهددد ِخ أر كي ايردددا رل امدددلر التذ رعييددد ا عر كعد ا
بدددرك بتا اادددت كادرةك ا
ام كل رخيكر ارجا ذن ذ
َّر اب اي ر لاي ٌما ال قرةث عية .)270
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لأهدددخ الصدددية هدددم مدددل اليقدددرال لالمسددداكيل الدددضيل قددد موا خلدددا م ي دددة ةإدددول َّ ﷺ لكدددت يتعلمدددوا أمدددوة ديددد دم ،ادددا ت ا بددددم
ال ددددت ﷺ للددددم ي ي ددددوا ددددل بالددددي ،اقدددد كددددان يددددكلةهم ليتيقدددد أصددددوالدم ،لي السدددددم لير دددد هم ،لقدددد أمددددر م مو ددددة مددددل
ادددا بكيالدددة
الصددداابة ةبدددوان َّ لددديدم بتعلددديمدم ،للكثدددرعدم اقددد ألجددد لددددم مددد ل لمسدددك ا ت كدددت يسدددك وا ايدددي ،كمدددا اهدددت ذم أي ت
صاجددداعدم مدددل الطعدددا لال دددرال ،ايقدددول أبدددو هريدددرة ةبدددت َّ

ددت صدددلا َّ ليدددي لإدددلم أن أد دددو لدددي
ددديث أمرلدددت ال د ي

صددداك ية ا كل دددا مدددا دد ا لاري دددا ،لهدددت مثلددددا صددديل لبدددعل خ ذ
أهددخ الصدددية ،اتت ذعدددتدم صتدددا جمعدددتدم ،اوبددعل بددديل أيددد ي ا ر
يدددام ، 2300 ،ل ،)027لقددد خصددد

لددددم مصدددراا ت مدددل الككددداة اقددد جدددال ادددت الاددد يس الدددضم

ةلا أبددو هريدددرة دددل ال دددت ﷺث لأهدددخ الصي ددديذة أبدددياق الإدددا

يددالللن خلدددا أهدددخ ل مدددال ،خذا أعتدددي صددد قة بعدددس بددددا

ذ
أن ايددددا أثدددر ادصدددابل

خليدم للم يت الل م دا ي تا ،لخذا أعتي ه ية أةإخ خليدم لأصال م دا لأ ركدم ايدا

الطاالم ، 0996 ،ل.)90

اكالل هض هت صوةة مل صوة التكااخ التت ي و لدا الإا  ،لمثال مل أمثلة الم

ال ةاإية.

لقددد إددداة ددد د مدددل التدددابعيل لدددا لدددد ةإدددول َّ ﷺ ادددت عمويدددخ طل دددة العلدددم ل دددالتدم لدددا ععلمددددم لأمدددوة صيددداعدم،
يدددضكر ال ددد ادم ادددت كتابدددي عددداةي ب ددد اد  ، 2332ل )032قصدددة القابدددت أبدددو يوإددد

لالدددضم كدددان يتيمدددا ت صي مدددا كدددان

يتددردد لددا صلقددة أبددت ص ييددة لي دددخ مددل لمددي ،لكالددل أمددي ع خددض مددل الالقددة كددت يعمددخ لي لددب المددال لذلددن ليقددرهم ،امددا
كددان مددل أبددا ص ييددة خ أن أه د ا صددرة ايدددا ما،ددة دةهددم ،ثددم خاط ددي قددا،اتث الددك الالقددة ،لخذا لي د

هددض الصددرة ادد لم ت،

يقددول أبددو يوإدد ث المددا لكمددل الالقددة ،لددم عمددض مدد ة يسدديرة صتددا داددل لددت ما،ددة دةهددم أخددر  ،ثددم كددان يتعاهدد لت صتددا
اإت يل لعمولل ،لةاع ت َّ بالعلم صتا عقل
لمددل صدددوة المدد

القاال .

ال ةاإدددية التدددت الت ددر ادددت صدددوة متدد خرة مدددل التدداةي الإدددامت كيالدددة العلمددال ل عاددددم ،صيدددس

ذكدددر الامدددوم  ،0990ل)020ث ألدددي كدددان مسدددالل ت دددل ادلقددداق التدددت ألقيددددا العلمدددال لهدددت

ددداةة مكت دددا متمصصدددة

لقرطاإدددديا  ،اكددددان يصددددولدا ليتعددددد صيادددددا ،ليقددددو بتيرقددددة الا ددددر للة الكتابددددة مددددل علددددن ادلقدددداق لالتددددت راددددل
بالمكا،ل الموةلثة لا العلمال الضيل يتواا لن مل تا ال قا .
لقدد اعمددض المدد
ا هتمدددا بدددالم

ال ةاإددية أ ددكا ت متعدد دة ،كمددا اإددتياد م دددا ا ددا ممتليددة مددل الطددال ،لع و ددل أهدد اادا ،اقدد كدددان

ال ةاإدددية دددرق يتسددداب خليدددي ادمدددرال لالت ددداة ،امدددل ادمدددرال المدددد م لاب دددي الر دددي  ،اقددد أيددد قوا لدددا

العلمدددال لطدددال العلدددم الكثيدددر مدددل ادمدددوال التدددت جعلدددتدم ييددد لن خلددديدم مدددل بددداد دددتا ،ممدددا أد خلدددا ازدهددداة الاركدددة
العلمية لاليكرية ات ذلن الوقل

العكيك ،2300 ،ل.)66

كمدددا ب دددا صددداح الددد يل اديدددوبت الع يددد مدددل المددد اةس لألقددد

ليددددا بعدددض ادةابدددت لالعقددداةا لإلليدددا

لد دددم ال اةإددديل لالم ةإددديل ايددددا ،لكدددان ذلدددن ادددت مصدددر خبدددان العدددد اديدددوبت ،بعددد ذلدددن عاولدددل المددد

ليددددا،

ال ةاإدددية خلدددا

مالإسددا لااميددة ادددت ددكخ مددد اةس مسددتقلة ،لي سدددب خلددا الدددوزير السددل وقت ألدددي مددل ألا،دددخ الددضيل قددداموا بجل ددال مددد اةس
لااميدددة مسدددتقلة دددل المسددداج  ،لأجدددر المددد

الماليدددة لدددا ال اةإددديل لالم ةإددديل ايددددا ،لكدددان ذلدددن ادددت ب ددد اد إددد ة 659

ال الدم ،2303 ،ل.)092-020
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لياددددر مدددل خددددال السدددرد التدددداةيمت أن المددد

ال ةاإددددية ليسدددل ص يثددددة العدددد بددددالم تمل الإدددامت ،بددددخ كدددان ه ددددا

اهتمامدددا ت ملاوظدددا ت بددددا ،لأن أهددد اادا لال دددرم م ددددا لطريقتددددا كالدددل ممتليدددة بددداختاق العصدددوة ،كمدددا ألددددا مدددر بالع يددد
كلدا ال اامت الضم لرا اليو .

مل الم عطيا صتا اعمض

ثانياً :المنح الدراسية في الحضارة الغربية(Pallardy,2020) :
ع اهدددل اليولدددان الق يمدددة ب ادددا ععلددديم دددال مكدهدددر ،لدددا الدددريم مدددل ألدددي

يوجددد

دددتل مثدددخ ال امعدددا المتطدددوةة

لال ِمالإسدددداعية اليددددو  ،خ أن ادكاديميددددا لال دددد لا التعليميددددة ادقددددخ ةإددددمية التددددت عِعقدددد اددددت صددددا

ادلعددددال الريابددددية

كالددل بمثابددة مراكددك ععلددم لاباددة بالايدداة ،اددت ذلددن الوقددل مددخ معاددم المدد ةبيل مقابددخ أجددر ،بمددا اددت ذلددن إددقراط ،لددا
الدددريم مدددل ألدددي هدددو لااإدددية عخدددريل أ ربدددوا دددل ا ترابددددم لدددا الددد ال مقابدددخ الدددتعلم ،صيدددس يعتقددد الددد عض أن التعلددديم
ي دددب أن يكدددون مددد وما مدددل ق دددخ ال للدددة ،لدن التعلددديم كدددان ياادددا بتقددد ير ك يدددر مدددل ق دددخ اليريددد  ،اقددد أد اد مدددال
الميريددة خلددا عكددااال اليددرل أمددا أ دد اد ممتليددة مددل الطددال ،لقدد عددم مدد

دد د مددل الطددال م اددا ت دةاإددية ي ددرق ليدددا

أةإدددطو ،كمدددا أإدددس الييلسدددوق ألتيسدددثي يس م ةإدددة لاطيدددال ييدددر ال دددر ييل ،لقددد قدددا بلي دددت ادصددد ر بتمويدددخ م ةإدددة
ات مسقت ةأإي كومو  ،لق كالل كخ علن الماال
أمددا دددل المددد
لددد ال مصددداةي

هت اجتدادا لم عصخ خلا لاا موص يمت

ال ةاإدددية ادددت العصدددوة الوإدددطا ل صدددر ال داددة ب لةلبدددا اقددد

بدضا الم ال.

دددد الطدددال الدددضيل لددديس لددد يدم أمدددوال

ال ةاإدددة عاسددد ا ت ادددت هدددضا ال الدددب ،ايدددت جامعدددة بولوليدددا دددا 0322

دددكخ الطدددال مدددل ممتلددد

ال لددد ان

م امددا عِعددرق باإددم ادمددم  ،لالددضم إددر ان مددا الت ددر هددضا الميدددو بدديل بقيددة ال امعددا ادلةلبيددة ،صيددس م اددل هددض
بدددا لم تادددا دةاإدددية ،لذلدددن مدددل خدددال خل دددال صددد ادي القدددرلم ،لالتدددت إدددمال للطدددال ييدددر القدددادةيل
الم امدددا قرل ت
لا دال عكالي

الكلية الكاملة الاصول لا قرلم صس ة.

لادددت دددا  0250أل ددد ةلبدددر دم إدددوةبون مددد اةس خاصدددة للطدددال اليقدددرال ،لالتدددت كالدددل لدددواة لاددددوة ددد د مدددل
ال امعا الم الية لالم مياة التكلية ات ذلن الوقل.
لمدددل عطدددوة ال ادددا التعليمدددت ،أصددد

مدددل ال دددا،ل أن عالخدددض الااجدددة الماليدددة ادددت ا

ت ددداة لدددا المسدددتو الت ايمدددت،

ا الدددول دددا  ، 0625قامدددل جامعدددة بددداةيس بتقسددديم جددد اللدا ادإددد و ية لاقتدددا لقددد ةة الطدددال لدددا الددد ال ،ادددت بعدددض
المالإسدددا  ،لظددددر أياتدددا الت ايمدددا ال يددد ة للمددد

ال ةاإدددية ،لالتدددت ياصدددخ مدددل خالددددا الطدددال لدددا المددد ما

التعليميددددة مددددل خددددال أدال العمددددخ اليدددد لم لعقدددد يم خدددد ما أخددددر للكليددددا التددددت التاقددددوا بدددددا ،لقدددد كددددان أصدددد هددددال ل
المسدددتيي يل هدددو العدددالم خإددداا ليدددوعل ،الدددضم دخدددخ كام ريددد

ادددت دددا  0220با ت ددداة مدددل ا دددة الطدددال الدددضيل صصدددلوا

لا مسا ة مقابخ الم مة.
لععدددود بدددد ايا المددد
لالتدددت أل ددد

ال ةاإددددية ادددت الو يددددا المتادددد ة ادمريكيدددة خلددددا عن ةادكليددد

ألل برلدددام للمددد

الملق ددددة بسدددي ة ل دددد ن مولسددددل،

ال ةاإدددية ادددت دددا  0260لمسدددا ة الطدددال ذلم ا صتياجدددا المعتدددرق بددددم ادددت كليدددة

هاةادددداةد ،لم ددددض ذلددددن الوقددددل قدددد مل جامعددددة هاةادددداةد مسددددا اعدا الماليددددة للطددددال ،لأصدددد

ذلددددن عقليدددد ات لل امعددددة ،لقدددد

لاصدددخ ة،ددديس ال امعدددة إيسددديخ جدددون ةلدس مدددا ب أعدددي أن ةادكليددد  ،صيدددس قدددا ادددت دددا  0932بتطدددوير برلدددام المددد
ال ةاإدددية بال امعدددة ،لإدددميل المددد
الم تيعيل مل برام الم
230

ادددت ذلدددن الوقدددل باإدددمي ،ثدددم اإدددتكمخ جددديمس كولالدددل -ة،ددديس جامعدددة هاةاددداةد لأصددد

بال امعة-مسيرة علن ال رام التت ععت ت بالطال لعتلمس اصتياجاعدم،
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لأل دد ألل م ددادةة مسددا ة ماليددة ك يددرة لكددان ذلددن اددت ددا  ، 0906بددمل مددا يعددرق بمطددة المدد
 0966عدددم ع إددديس صددد ل يع دددا ب دددرام المددد

الوط يددة ،لاددت ددا

ال ةاإدددية لعطويرهدددا ،لبيادددخ ذلدددن أصددد ال ال دددرام عتكدددرة كدددخ بادددل

إ وا .
أمدددا بددد ايا المددد

ادددت ليوزل ددد ا اقددد كالدددل ادددت العدددا  0930صيدددس أل ددد برلدددام للمددد

ال ةاإدددية دددرق باإدددم الم ادددة

الوط يددة للصدد اة ،لكددان ال ددرم مددل خل ددال ال رلددام هددو جعددخ التعلدديم اددت مت ددالل ال ميددل لخصوصددا ت ألل ددن المتميددكيل
الدددددضيل

ال ةاإدددددة ،لالدددددضيل

يسدددددتطيعون عامدددددخ عكدددددالي

يت دددددالز دخلددددددم السددددد وم  )253ج يددددددا ت أإدددددترلي يات ،لكدددددان

ال رلددددام يتكيددددخ بسدددد اد كامددددخ ةإددددو ال ةاإددددة للمالإسددددا التعليميددددة ،بالبددددااة خلددددا مرعددددب يعددددادل
أإترلي ت ،ليااق ليي
لأصددد ال بدددرام المددد

ددددر ج يدددددا

رلن ج يدا ت أإترلي يا ت للضيل ي ةإون بعي ات ل م ازلدم(parr,1903) .
ال ةاإدددية اليدددو ادددت بقدددا

دددتا ،لعي دددل ال امعدددا بتقددد يم علدددن ال دددرام  ،ل ملدددل لدددا كثيدددر

مددل الم ريدددا التدددت مدددل دد لدا اإدددتقطال الطدددال الددد للييل ،لعوإددعل أهددد اق علدددن ال دددرام للددم ععددد مقتصدددرة لدددا د دددم
الطال اقت.
مبادئ برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين:
يمكدددل عا يددد م مو دددة مدددل الم دددادئ التدددت عسدددت خليددددا أل ع طلددد م ددددا بدددرام المددد
الم دددادئ عمثدددخ ةؤيدددة ل دددرام المددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ،هدددض

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل عكيدددخ ل اصددددا ،لهدددت قياإدددا ت لدددا م مو دددة مدددل الم دددادئ

التدددت ذكرعددددا م امدددة اليولسدددكو لادددمان ل ددداح عددد ليخ التعلددديم لذلدددن ايمدددا يلدددت اليولسدددكو ،0992 ،ل ،6-0اليولسدددكو،
 ،2339ل)6ث
 أن عاددديت الطددددابل الدددد للت لددددا التعلدددديم العددددالت ،لعاصددددة ا لتيدددا العددددا بددددي ل ميددددل مددددل يملكددددون القدددد ةا لال دددد اةة
لال اد الم اإب مل اداراد لا مستو العالم.
 أن عقو

لا عواير ألماط مت و ة مل التعليم مل أجخ ا إت ابة لاصتياجا التعليمية لل ميل.

 أن عاطلل ب لة أخاقت عوجيدت ات اترة أزمة القيم.
 أن عستا ا أإلوبا ت خداةيا ت يست خلا م أ ا إتقال المساللل ،لالماو للمساللة ات خطاة مل ال يااية.
 أن عالك

لا ال ودة بصياية معايير لل ودة لالما،مة.

 أن عساهم ات التاامل بيل ال عول ،لا صترا المت ادل ،لععكيك القيم اللسالية لالاواة بيل الثقااا .
 أن عادددطلل بمسدددالللية اجتما يدددة عتمثدددخ ادددت عقددد يم المسدددا ة ،لإددد الي دددوة ا لما،يدددة مدددل خدددال لقدددخ المعددداةق
الا لد مل خال خي اد صلول م تركة لتعكيك صركة العقول لالتميي

دددر

مل ادثر السل ت لد رعدا.

 أن ععدددكز خقامدددة دددراكا جامعيدددة ديدددرام ال ادددس لع دددادل الطدددال ،لتوطيددد ألاصدددر التعدددالن الددد للت ،ب ددددرط أن
ععددددكز هددددض ال ددددراكا ب ددددال القدددد ةا المعرايددددة الوط يددددة ،لعاقيدددد مصددددادة أكثددددر ع و ددددا ت لي دددداد ال دددداصثيل المرمددددوقيل،
لللتا معاةق ةايعة المستو

لا الصعي يل القليمت لالعالمت.

 أن عكيددددخ ارصددددا ت متسددددالية لالتيددددا بددددالتعليم العددددالت ،لاصتددددرا الت ددددو الثقدددداات لالسدددديادة الوط يددددة لتاقيدددد اإددددتيادة
ال ميل مل الطابل ال للت للتعليم العالت.
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 أن ي طلدددد التعددددالن بدددديل مالإسددددا التعلدددديم العددددالت ال لليددددة اددددت بددددرام المدددد
لط ية قوية

تماد ال دادا لبمان ال ودة ،لع

ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل مددددل لاددددم

يل الربت ال كت ايما بي دا لا المستو العالمت.

مقومات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين:
عتطلب برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل عواار

ل اح علن ال رام لعق مدا مل

د مل المقوما التت عست خليدا ،ليمكل مل خالدا الاكم لا م

مدا ،ليمكل عوبي علن المقوما

لا ال او التالتث

 توفير نظم لضمان الجودة
لارات دهمية عط ي لام ال ودة ات عاقي ل اح برام الم
مل الم ادةا ال للية التت عالك

ال ةاإية للطال ال للييل ،ظدر ات الس وا ادخيرة الع ي

لا ال ودة ،صيس أ دددددداة دةاإددددددة اال ة لل م للإددددددترهي ن & Van Der Wende

 ) P135، 2001،Westerheijdenخلا أن كات مل الو يا المتا ة ادمريكية لأإددددددتراليا قامل ات ب اية عسددددددعي يا القرن
المابددددت بج اد ميثا ياددددل الا اددلا مل المعايير الماصددددة لاركة لقي الطال ،للقخ ال رام لالم ما التعليمية خاة
الا لد.


الربط بسوق العمل الدولي
ي ت عطوير برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل بما يتواا مل إو العمخ ال للت ،ليواكب الت يرا

لدم الم اوة ال للت ات الماتو لالتمصصا

الم مولة ات برام الم

الااصلة ايي،

ال ةاإية للطال ال للييل ،كما ي ت ا هتما

بت ةيب الطال ع ةي ا ت مد يا ت داخخ المالإسا با ت اة أن هضا الت ةيب يع جال ا ت عط يقيا ت يساهم ات صقخ مداةا الطال لع هيلدم
لالتاا بسو العمخ ال للت لزاةة التعليم ،2300 ،ل.)2


تحفيز أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في برامج المنح الدراسية
يتوق

ل اح برام ا لم

ال ةاإية للطال ال للييل لا م

الصعوبا التت عاول دلن عاقي أه اق برام الم

م اةكة أ اال هي ة الت ةيس ات أل طتدا ،خن مل أبرز

ال ةاإية للطال ال للييل لجود ا وة بيل خطت برام الم

ال ةاإية

لعاييك أ اال هي ة الت ةيس لا الم اةكة ايدا.


وجود استراتيجية واضحة لبرامج المنح الدراسية
خن ا إتراعي ية الم ية لا أإس لمية عع أبرز وامخ ل اح ال رام

موما ت لبرام الم

ال ةاإية للطال ال للييل

خصوصات ،لا أن ي ث م دا م مو ة مل المطت الم ةلإة التت عا د ا لتكاما  ،لعق خاةطة الطري  ،لعقو
المستمر ،ليع لبوح اده اق ،لعمصي

المواةد ،للص

لا التطوير

ا جرالا  ،للبل ج الل زم ية لا بول اده اق أبرز

أإ ال ل اح المطت ع يل ةس ،2303 ،ل.)2


القدرة على جذب الطالب الدوليين
ك يل دةاإة اإتقصا،ية ملل  ) 539مالإسة للتعليم العالت ات الو يا

المتا ة ادمريكية ل أهم العوا ،التت ععرقخ

ملي ة جضل الطال ال للييل لهت كالتالتث الت خير ات خل از الت يرا  ،عكلية التعليم ،ال عوة بع

الترصيب ،الع ا ادمل

،) 2323 ،Marcus
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لخن بال ار خلا علن العوا ،بالمكان عاايدا مل خال الت لب لا ال يرلقراطية التت عواجي اجرالا السير لالتس يخ لالقامة،
كما ي ت عقليخ عكلية التعليم ،لخظداة ا هتما بالطالب مل يو لصولي دةم ال ةاإة صتا عمرجي بخ ليمت ا هتما بالطال
ال اجايل صتا بع عمرجدم.

المبحث الثاني :برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية
يالددددخ الم اددددس الثددددالت لاقددددل بددددرام المدددد

ال ةاإددددية بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية مددددل صيددددس ل دددد عدا ،لأهدددد اادا،

لألوا ددددا ،ل دددرلط لخجدددرالا الق دددول بددددا ،لالمميدددكا التدددت ياصدددخ ليددددا الطدددال الملتاقددديل بددددا ،لالم دددكا التدددت
عواجددددي الطددددال الملتاقدددديل بدددددا ،لبعددددض ا صصددددا،يا الدامددددة المتعلقددددة بطددددال المدددد

الدددد للييل ،بالبددددااة خلددددا أبددددرز

اصتياجاعدم ،لالم كا التت ععتربدم ،لذلن لا ال او التالتث
نشأة برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين بالمملكة العربية السعودية:
ععددد بدددرام المددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية ق يمدددة ال ددد ة ،القددد دأبدددل المملكدددة العربيدددة

السددعودية لددا اإددتقطال الطددال الدد للييل مددل ممتل د
المددد

الدد لل م ددض مددا يربددو لددا إددتيل امددات ،صيددس ععددود بدد ايا عدداةي

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية التدددت قددد عكام دددل مدددل خل دددال ال امعدددة الإدددامية بالم ي دددة

الم دددوةة التدددت أل ددد ل بدددادمر الملكدددت ةقدددم  00لعددداةي 0020/0/25هدددـ لع عدددي ادمدددر الملكدددت ذل الدددرقم  20المدددالةي ادددت
0020/6/02هددددـ بالمصددددادقة لددددا لاددددا الم لددددس ا إت دددداةم اد لددددا بال امعددددة ،لقدددد أ دددداة هددددضا ال اددددا خلددددا الميددددة
ال امعددددة مددددل صيددددس ال ايددددة ،لإددددعوديتدا مددددل صيددددس الت عيددددة ،لاددددت ددددا 0633هددددـ عددددم لبددددل قوا دددد المدددد
بال امعدددا السدددعودية ،لقددد هددد ال علدددن القوا ددد خلدددا ع اددديم ق دددول لاإدددتق ا الطدددال الددد للييل بمددد

ال ةاإددددية

دةاإدددية ،لأإدددلول

ة دددايتدم ،لمميدددكا الم ادددة ال ةاإدددية .كمدددا صددد ة ادددت 0622/2/27هدددـ موااقدددة المقدددا السدددامت لدددا ماادددر الم لدددس
اد لدددا لل ددداللن الإدددامية بر ايدددة طدددال المددد

ال ةاإدددية الددد للييل ادددت المملكدددة العربيدددة السدددعودية .لقددد أصددد ة م لدددس

الددددوزةال قددددراة ذل الددددرقم  )96اددددت 0600/0/29هددددـ متاددددم ا ت بددددوابت ق ددددول المدددد

ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل اددددت

مالإسا التعليم العالت بالمملكة العربية السعودية لة ايتدم لزاةة التعليم.) 2322 ،
أهداف برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين بالجامعات السعودية:
خن مكالددددة المملكددددة العربيددددة السددددعودية -لالتددددت عمثددددخ العمدددد الاادددداةم لالتدددداةيمت لل كيددددرة العربيددددة ،صيددددس ألدددددا
جمعددددل بدددديل كولدددددا مدددد ةزات لإلإددددا لمددددد ات ل ددددعا ي لبدددديل موقعدددددا ال رااددددت المميددددك الددددضم يعت ددددر ميترقددددا ت للطددددر
الااددداةية لالت اةيدددة م دددض قددد يم الدددكمل السدددمالت ،2332 ،ل- )225لددددت مدددل أهدددم ادإددد ال التدددت د تددددا خلدددا اإدددتق ال
طال الم

ال ةاإية لل ةاإة ات مالإساعدا التعليمية لال دخ مل لومدا لا إتيادة مل لما،دا.

خن عقددد يم المملكدددة العربيدددة السدددعودية المددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ليتمك دددوا مدددل ال ةاإدددة ادددت مالإسددداعدا التعليميدددة

لددددو دليدددخ لدددا أهميدددة هدددض ال دددرام لمقاصددد ها ،القددد صددد د المملكدددة العربيدددة السدددعودية ددد دات مدددل ادهددد اق الر،يسدددية
ل رام الطال ال للييل لالتت يتم اإتقطابدم مل خالدا ،لهت كالتالت الماسل لالسعوم ،2305 ،ل)2322ث
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 ع ليغ ةإالة الإا الا العالم ،لععليم الل ة العربية ،لل ر ثقااة الوإطية لا

ت ال.

 خقامددددة الددددرلابت العلميددددة لالثقاايددددة مددددل المالإسددددا التعليميددددة لالدي ددددا لالمالإسددددا الإددددا لالعلميددددة اددددت العددددالم،
لعوثيقدا لم مة ا لسالية.
 اإتقطال الطل ة المتميكيل لميات ،لتاقي الت و لخثرال ال اس العلمت.
 ععكيك التاامل بيل المملكة لدلل العالم.
 ععري

الطال بالمملكة لما ع د مل لداة لمية لاقتصادية لإياإية لاجتما ية لصاية.

أنواع المنح الدراسية للطالب الدوليين بالجامعات السعودية:
قامل المملكة العربية السعودية بتق يم برام دا للم

ال ةاإية بال امعا

السعودية للطال يير السعودييل المقيميل لا

أةابيدا لالقادميل مل خاةجدا ،اع د الطال لالطال ا الملتاقيل ب رام الم ال ةاإية بال امعا السعودية  )73957طالب
لطال ة مل  ) 055دللة ،لق جال ألوا الم

ال ةاإية المق مة للطال ال للييل لا ثاثة ألماط صسب قراة م لس الوزةال

ةقم  )96بتاةي  0600/0/29ث
 الم

ال اخليةث لهت الم

 الم

الماةجيةث لهت الم

الممصصة للطال مل داخخ المملكة لمل جميل ال سيا المتواج ة بدا.
الممصصة للطال مل خاة المملكة لالتت عرع ت مل المملكة بالعاقا

الإامية لالعربية

لادخوية لالثقااية.
 م

م او ة الثملث لذلن ب ن يكون ه ا مت ر للطالب مل جدة أخر يير جامعية.

شروط وإجراءات القبول في برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين بالجامعات السعودية:
أ ددداة الا،ادددة الصدددادةة دددل م لدددس الدددوزةال ذا الدددرقم  )96لعددداةي  0600/0/29خلدددا ال دددرلط التدددت ي دددت
عوارهددددا اددددت الطددددال المتقدددد ميل لددددا بددددرام المدددد
المت عة

ال ةاإددددية التددددت عقدددد مدا المملكددددة العربيددددة السددددعودية ،لا جددددرالا

التق يم ،لهت كالتالتث

أوالً :شروط القبول في برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين بالجامعات السعودية:
 -0عط

لا طال الم

ال اخلية لالماةجية رلط الق ول المط قة لا السعودييل ات مالإسا التعليم العالت.

 -2ي ترط ات ق ول طال الم

الماةجية ما يلت:

 -أ يقخ إل الطالب ل  )07إ ة ل يكي

لا  )25إ ة للمرصلة ال امعية لمعد ععليم الل ة العربية أل ما يماثلي ل )03

إ ة لمرصلة الماجستير )05 ،إ ة لمرصلة ال كتوةا  ،للم لس المالإسة التعليمية ا إتث ال مل ذلن.
 أن عواا صكومة بل الطالب لا ال ةاإة ات المملكة لل لل التت ع ترط ذلن لا الطال السعودييل. أ يكون الطالب ق صصخ لا م اي دةاإية أخر مل خص -أن عص

المالإسا التعليمية ات المملكة.

ال دادا لادلةا الث وعية مل ال دا الممتصة التت عا دها المالإسة التعليمية.

 -أن ياار الطالب دادة خلو مل السواب مل ادجدكة ادم ية ات دللتي.
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 -أ يكون الطالب ميصو مل خص

المالإسا التعليمية ات المملكة.

 -أن يكون مل الطال ة مار  ،لاقا للتعليما

الم امة لضلن ،لا أن يكون م مو بم اة أل يكون ل يي خقامة لاامية أل يق

لا إ خ صاصب مخ بااجة خلا خ ماعي.
 -أن ي تاز اليا

الط ت الضم عقرة ادلامة لالتعليما .

 -0يال م لس المالإسة التعليمية القوا

الت ييضية الم امة لق ول طال الم

مل ال اخخ ،مل مرا اة ما يلتث

 أن ياصخ الطالب لا موااقة مل يكون لا إ لي لل اةإة ات المالإسة التعليمية. أن يكون الطالب مقيما ت خقامة لاامية ات المملكة.ليا لم الس ال امعا ا تماد رلط عيصيلية أخر مل خال اللوا ،الت ييضية التت عص ة

دا.

ثانياً :إجراءات القبول في برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين بالجامعات السعودية:
 -0عتولا إياةا المملكة لممثاعدا ات الماة اإتق ال طل ا الم

ال ةاإية التت عق خليدا ط قا ت لاإس المعتم ة مل الل ة

ال ا،مة الم كلة ات لزاةة ال تعليم ،لبع التاق مل علن الطل ا عايلدا لزاةة الماةجية خلا لزاةة التعليم ،لا أن يكون ذلن
خال الم د الما دة إتق ال طل ا الق ول ،ط قا لما يتي

ليي ات الل ة ال ا،مة.

 -2عايخ لزاةة التعليم أإمال الطال المر ايل لل اةإة خلا لزاةة الماةجية ،لتتولا اإتكمال الطال المق وليل م ،يا
بمراجعة ممثليا المملكة ات بل الدم إتكمال خجرالا الت يرا .
 -0ات صالة لةلد طل ا م

مل الماة خلا مالإسا التعليم العلت ات المملكة اجن لزاةة التعليم بع عاق ال رلط المقرةة

لااما ر بعس أإمال الطال المر ايل خلا ال دا المع ية للزاةة الماةجية عتمض الجرالا ات ق ولدم.
مميزات برامج المنح الدراسية لطالب الدوليين بالجامعات السعودية:
كيلل ادلامة لاللوا ،الم امة ل رام الم للطال ال للييل بال امعا السعودية لالصادةة ات ا 0622

دات المميكا

التت يستاقدا الطال الملتاقيل ب رام الم  ،لالتت ب لةها عكون ولا ت لدم ات خكمال مسيرعدم ال ةاإية ،لعميي

اد ال

ليدم ،لهت كالتالتث
 -0الر اية الصاية لدم لداراد أإرهم الضيل يقيمون معي ل ل ال ةاإة.
 -2صرق مكاا ة دريل ب ل ع ديك)

ق لمدم.

 -0صرق مكاا ة ثاثة أ در ب ل عمر ) ل ال الكتب.
 -6عوار المالإسة التعليمية لدم لج ا يضا،ية ممياة ،ليا د م لس المالإسة الم لغ الضم ي اعي الطالب للوج ة.
 -5عواير السكل لالر اية العلمية لا جتما ية لالثقااية لالت ةي ية الم اإ ة.
 -2صرق التضاكر الم صول ليدا ات الا،اة المالية للمالإسة التعليمية.
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احصائيات الطالب الدوليين الملتحقين ببرامج المنح الدراسية بالجامعات السعودية
يدددد ةس بال امعددددا السددددعودية  )73957طال ددددا ت دلليددددات ،مددددل م مو ددددة مددددل دلل العددددالم الممتليددددة ،لي ةإددددون بمراصددددخ
دةاإدددددية ممتليدددددة ادددددت م مو دددددة مدددددل ال امعدددددا السدددددعودية ،لال ددددد لل ةقدددددم  )0-2يوبددددد أ ددددد اد الطدددددال الددددد للييل
الملتاقيل ب رام الم

ال ةاإية بال امعا السعودية صسب المرصلة ال ةاإية.

جدول ( ) 1-2أعداد الطالب الدوليين الملتحقين ببرامج المنح الدراسية بالجامعات السعودية حسب المرحلة الدراسية
المرصلة ال ةاإية

الم مو

الت

5277

دبلو -دبلو
بكالوةيوس

52725

ماجستير-دكتوةا

2505

الجمالت

73957

يتاددد مددددل ال دددد لل أن يال يدددة الطددددال الدددد للييل الملتاقدددديل ب دددرام المدددد

ال ةاإددددية اددددت ال امعدددا السددددعودية هددددم اددددت

مرصلددددة ال كددددالوةيوس ل دددد دهم  )52725طال ددددا ت لطال ددددة ،بي مددددا عدددد عت مرصلددددة ال ةاإددددا العليددددا بواقددددل  )2505طال ددددا ت
لطال ة ،لع عت مرصلة ال بلوما ات المرع ة ادخيرة بواقل  )5277طال ا ت لطال ة.
ليددددر ال اصددددس أن السدددد ب لةال ذلددددن بعدددد لمددددل خددددال ال ةاإددددة ا إددددتطا ية التددددت إدددد قل ال ةاإددددة الااليددددة ،أن
يدددتم ق دددولدم م ا دددرة ادددت بدددرام ال ةاإدددا العليدددا ،لخلمدددا يكدددون ذلدددن لمدددل أةاد ا إدددتمراة مدددل الطدددال الدددضيل

الطدددال

ألدددددوا مرصلددددة ال كددددالوةيوس ،لكثيددددر مددددل الطددددال قدددد ألبدددد أن ال ربددددة ،لصددددعوبة العدددديش همددددا السدددد ان ادبددددرز لعدددد
خكمددددالدم ل ةاإددددتدم العليددددا ،ليتيدددد ذلددددن مددددل مددددا جددددال اددددت دةاإددددة الماسددددل لالسددددعوم  ) 2305التددددت أكدددد
ا يترال هت أك ر المعوقا لطال برام الم
كمدددا يمتلددد

أن ظدددداهرة

ال ةاإية ال للييل.

عوزيدددل الطدددال الددد للييل الملتاقددديل ب دددرام المددد

ال ةاإدددية لدددا ال امعدددا  ،اد دددا ع دددايل لابددد ادددت لسددد ة

أ دددد ادهم مددددل جامعددددة خلددددا أخددددر  ،لال دددد لل ةقددددم  )2-2يوبدددد أ دددد اد الطددددال لالطال ددددا الملتاقدددديل ب ددددرام المدددد
ال ةاإية للطال ال للييل بال امعا السعودية ب ال لا ال امعا السعودية.
جدول ( )2-2أعداد الطالب الدوليين الملتحقين ببرامج المنح الدراسية بالجامعات السعودية حسب الجامعات
الجامعة

عدد الطالب

الجامعة

عدد الطالب

ال امعة الإامية

23233

جامعة صا،خ

0622

جامعة بي ة

022

جامعة ل ران

772

جامعة الا لد ال مالية

220

جامعة ادمير إطا

0026

جامعة الطا،

0023

جامعة قرال

0203

جامعة الم معة

0323

جامعة أ القر

2202
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جامعة ال وق

292

جامعة الما

6995

جامعة القصيم

0550

جامعة الملن إعود

5092

العكيك

جامعة الملن

جامعة الما

5369

0225

الرصمل

جامعة طي ة

2026

جامعة الملن ايصخ

0202

جامعة صير ال اطل

792

جامعة ادميرة لوةة

0207

جامعة ع و

0226

جامعة الملن خال

2233

جامعة ال اصة

255

جامعة جازان

0769

يتادددد مددددل خددددال ال دددد لل  )2-2أن ه ددددا ع ددددايل لابدددد بدددديل ال امعددددا اددددت أ دددد اد الطددددال الدددد للييل الملتاقدددديل
ال ةاإددددية ايدددددا ،ليعددددود ذلددددن مددددل لجدددددة لاددددر ال اصددددس خلددددا إدددد يل ة،يسددددييلث ال عدددد التدددداةيمت ،لص ددددم

ب ددددرام المدددد

ال امعددددة ،صيددددس يتادددد أن ال امعددددة الإددددامية هددددت أك ددددر ال امعددددا التددددت عاددددم بدددديل ج اعدددددا طددددال لطال ددددا المدددد
الدد للييل لذلدددن لل عددد التددداةيمت بددددا ،لالم دددرة العاليدددة ادددت هدددضا الم دددال ،لادددرات لكولددددا ألل جامعدددة عت دددا مثدددخ هدددض ال دددرام
الم امست.) 0622 ،
احتياجات طالب المنح الدراسية الدوليين بالجامعات السعودية
مل ال ير بالضكر أن ه ا صاجا أإاإية ي تر ايدا ال ال ط قا ت للمصا،
لمسا عدم لا خ ا دا صتا يتمكل مل عاات الم كا

المترع ة لا

العامة لدم ،لمل الارلةم التعرق ليدا

خ ا علن ا صتياجا  ،بالبااة خلا ذلن اجن

الطال ال للييل لدم اصتياجا عتميك بالمصوصية لارات لاختااا ال س ية لثقاااعدم ل المملكة العربية السعودية ،لمل خال
ال ةاإة ا إتطا ية التت قامل بدا ال ةاإة ،لمل خال مراجعة ال ةاإا
لطال الم

السابقة عم ةص الع ي مل ا صتياجا

ادإاإية

ال للييل ،ليمكل عوبي علن ا صتياجا ايما يلت صال  ،0925 ،ل)60ث

 االحتياجات المالية
ي ا للطال ال للييل ل المادة ادم بااجة خلا موةد لدخخ مادم ليستطيعوا العيش داخخ الم تمل السعودم ،اقلة المواةد
ا قتصادية مل

لدا الت ثير لا مادر الطالب لصالتي ال يسية لالضم ب لة ي عكس إل ا ت لا عاصيلي ال ةاإت ،االمكاا ة التت

يستلمدا الطالب لم عع كااية ات ظخ اةعيا المعي ة ،للق ألبال ال ةاإة ا إتطا ية صاجة طال الم

ال ةاإية ال للييل

بال امعا السعودية خلاث إ اد خي اةا المساكل التت يسك ون ايدا ،كما أن ادلبا الصع ة ق أج ر الكثير م دم لل يل لهم
بااجة لس اد ديولدم ،بالبااة خلا اصتياجاعدم الم كلية مل أثاا لخااي ،كما أن المصاةي

ال ةاإية دب ا،دم ع كخ هاجسا ت ك يرات

لدم.
 االحتياجات االجتماعية
مل أهم ادموة التت ياتاجدا الطال ال للييل ات بل ال ةاإة هو ب ال العاقا

ا جتما ية مل أ اال الكلية لالمالإسا

التت عم مي ،لمل أبرز ا صتياجا ا جتما ية للطال ال للييل ما يلتث
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 الااجة خلا عكويل اقا اجتما ية مل أاراد الم تمل لجما اعي لم اماعي بما يكيخ لي مكالة اجتما ية م اإ ي. خعاصة اليرصة للطال كتسال ال مصية ا جتما ية المتكاملة ،صتا يتمك وا مل عاقي أه اادم التعليمية. الااجة خلا عقوية العاقة مل طال ال امعة بما يكيخ ع ادل الما ة لادلية بي دم. االحتياجات التعليمية
ألبال ال ةاإة ا إتطا ية أن طال الم

ال للييل بال امعا السعودية بااجة خلا ع ديكا ععليمية ك جدكة الااإب

ل را ،ال يالا  ،كما ألدم بااجة خلا رال الكتب ل ا دا خلا بادهم ،بالبااة لمعالاعدم مل صعوبة الضهال خلا المكت ة
ال امعية ،كما ألدم بااجة خلا دةلس عقوية ات عمصصاعدم.
المشكالت التي يواجهها طالب المنح الدراسية الدوليين بالجامعات السعودية:
مل خال ال ةاإة ا إتطا ية التت قامل بدا ال ةاإة ،لمل خال مراجعة ال ةاإا السابقة عم ةص الع ي مل الم كا
التت عواجي طال الم

ال ةاإية بال امعا

موما ت لبال امعا السعودية خصوصات ،لهت كالتالتث

 المشكالت االقتصادية:
عع الق ةة المالية أص أهم ال والب المعي ة لا التاصيخ ال ةاإت ،لق جال ات دةاإة ال مرالت ،2300 ،ل )52م مو ة
مل الم كا

ا قتصادية التت يعالت م دا طال الم

التاا ال امعا

ات صرق المكااآ

لم داث

ال درية ،لكضلن

الق ةة لا م اةاة اةعيا ال يقا
الق ةة لا عامخ مستلكما

المعي ية ،بالبااة خلا

ال قخ لالمواصا

مل لخلا

ال امعة للطال الضيل يسك ون بعي ات ل الار ال امعت.
 المشكالت االجتماعية:
يواجي طال الم

ال ةاإية ال للييل جملة مل الم كا ا جتما ية التت عالثر ب كخ أل عخر ات م

عاصيلدم ال ةاإت،

اق أ اة مصطيا  ،2330ل )067خلا أن قلة إير الطال خلا أهلدم يترعب ليي متا ب ليسية للطال عالثر لا عاصيلدم
ال ةاإت ،كما يعالت طال الم ال ةاإية ال للييل ات ب اية دةاإتدم مل صعوبة ات ا ل ما مل مايطدم مل الطال السعودييل
لع د مل ادإ ال يتص ةها صاجك الل ة بالبااة خلا اختاق الثقااة ،كما ياصظ قلة الملتقيا ا جتما ية التت عقو بدا مادا
الل ن الطال بال امعا لالتت عساهم ب كخ ك ير لاعال ات إر ة ع قلم الطال لاةعياصدم ال يست الضم ي اعدم لاو مكي مل
التيو ال ةاإت.
 المشكالت الدراسية:
أ اة مصطيا  ،2330ل ) 059-025خلا
بال امعا

السعودية م داث

لجود مر

د مل الم كا

ال ةاإية التت عواجي طال الم

ال ةاإية ال للييل

لمسا ة الطال لا لاا لط يعة ال ةاإة ،كما يعالت الطال مل صعوبة ادمدم

د اال هي ة الت ةيس الضيل يستم مون اللد ة العامية ات رصدم ،بالبااة خلا ع خر عسليم الكتب ال ةاإية ،لهض الم كا
مل

لدا الت ثير لا إر ة ع قلم الطال لال ماجدم ات ال ي ة ال امعية بسر ة.
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 المشكالت الثقافية:
عع الثقااة لاختاادا بيل بل الطالب لالثقااة المالية م كلة مدمة عواجي طال الم

ال ةاإية ال للييل خصوصا ت ات ب اية

مسيرعدم التعليمية ،ااختاق العادا لالتقالي ي كخ صعوبة ات التواصخ مل الطال المالييل ،كما أن التق يا الثقااية اللكترللية
عع عا يا ت ل عض الطال لخصوصا ت القادميل مل دلل اقيرة ال مرالت ،2300 ،ل.)53-62

 .3منهجية الدراسة وإجراءاتها
تمهيد:
يت دددالل هدددضا اليصدددخ لصددديا ت لمطدددوا ال ةاإدددة المي اليدددة لخجرالاعددددا مدددل صيدددسث المددد د المسدددتم  ،م تمدددل ال ةاإدددة
ل ي تددددا ،مدددل عوبدددي خصدددا،

العي دددة ،بالبدددااة لدددضكر خجدددرالا ب دددال أدلا ال ةاإدددة الكميدددة لالكيييدددة ،لالت كددد مدددل

صددد قدا لث اعددددا ،لكيييدددة عط يقددددا ،كمدددا عدددم عا يددد ادإددداليب الصصدددا،ية التدددت اإدددتم مل ادددت عاليدددخ بيالدددا ا إدددت الا
ب ية الوصول ل تا ،ال ةاإة.

 1-3منهج الدراسة
ا تمدد

ال ةاإددة الااليددة لددا المدد خخ الممددتلت ،لهددو أصددد المدد اخخ ال اثيددة التددت عتاددمل جمددل بيالددا كميددة للو يدددة

لدم دمددددا مددددل خددددال اإددددتم ا عصدددداميم باثيددددة متمددددايكة ،لةبمددددا عامددددخ مسددددلما السدددديية لأطدددد ترا لاريددددة متمددددايكة هددددت
ادخدددر  ،لاليكدددرة الماوةيدددة لل ادددس المكجدددت هدددو أن دمددد التصدددميميل الكمدددت لال دددو ت ادددت دةاإدددة لاصددد ة يعطدددت ادمدددا ت
أ ددددمخ لم ددددكلة ال ةاإددددة ،لاإددددتعان ال اصددددس بالتصددددميم التتددددابعت التيسدددديرم Mixed

Sequential

)Explanatory

لادددرات لط يعدددة أهددد اق ال ةاإدددة ،صيدددس قدددا ال اصدددس ه دددا ب مدددل ال يالدددا الكميدددة أل ت لعاليلددددا ،يلدددت ذلدددن المرصلدددة ال و يدددة
لتيسير لتا ،المرصلة ادللا.
لي طلددد المددد خخ الممدددتلت مدددل ال مدددوذ اليلسددديت ال رايمددداعتذ اددددو

يتقيددد ب ادددا السددديت لاصددد أل يقتصدددر لدددا لاقدددل

معددديل ،ليتدددي لل اصدددس صريدددة ا ختيددداة مدددل بددديل الم د يدددا لالجدددرالا لاآلليدددا مدددا يتوااددد مدددل اصتياجدددا دةاإدددتي،
لالعدددالم بال سدددد ة لل مددددوذ ال رايمدددداعت

يع ددددر ددددل لصدددد ة لاصددد ة مطلقددددة .ل ليددددي اددددجن ال اصددددس يسددددتم ال يالددددا الكميددددة

لال و يددددة ليوظيددددداذ دلدمددددا عسددددا الي اددددت ادددددم م ددددكلة ال ةاإددددة ب ددددكخ أااددددخ ،اال رايماعيددددة الضةا،عيددددة) عركددددك لددددا
ال تا ، ،لعالمل أن ال اس ي رم ات إياقا متع دة كريسويخ ،2306 ،ل.)50
للمالمدددة ط يعدددة ال ةاإدددة مدددل صيدددس موبدددو دا ،لأبعادهدددا ،لأهددد اادا ل ددد

ال ةاإدددة الااليدددة خلدددا اإدددتم ا المددد د

الوصيت بم خلييث الكمت ،لالكييت.
صيددددس ط قددددل ال ةاإددددة الااليددددة المدددد د لالوصدددديت ب إددددلوبي المسددددات للوقددددوق لددددا لاقددددل بددددرام المدددد

ال ةاإددددية

للطددال الددد للييل اددت ال امعدددا السددعودية ،لذلدددن ددل طريددد ب ددال اإدددت الة عدد ةس لاقعددددا لأهددم التاددد يا التددت عواجدددددا،
صيددددس أن المدددد د الوصدددديت ب إددددلول المسدددد يددددد ق كمددددا ألةد العسدددداق  ) 2332خلددددا لصدددد

لاقددددل الادددداهرة المددددراد

دةاإدددتدا ،مدددل صيدددس ط يعتددددا ،لدةجدددة لجودهدددا ،بواإدددطة اإدددت وال جميدددل أادددراد م تمدددل ال ادددس ،أل ي دددة مددد دم ،لذلدددن
لمعراة الواقل الاالت ل رام الم
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لذلدددن لل دددال لدددا مدددا هدددو موجدددود اعدددات ،لقددد ذكدددر اليدددي لالككدددت  ) 2330ألدددي مدددل ادإدددس الم د يدددة ل ةاإدددة المسدددتق خ
القرالة ال ي ة لاع اها الراه ة صيس ع كخ مياعي جي ة للمستق خ.
لقددد اإدددتم مل ال ةاإدددة الااليدددة أيادددا ت المددد د الوصددديت ب إدددلوبي الوثدددا،قت ،مدددل خدددال عاليدددخ الوثدددا ،الماصدددة ب دددرام
ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا السدددعودية .لقددد

المددد

دددرق العسددداق  ،2332ل  )236هدددضا المددد خخ ب لدددي

ال مدددل المتددد لت لالددد قي للسددد ا لالوثدددا ،المتدددواارة ذا العاقدددة بموبدددو م دددكلة ال ادددس ،لمدددل ثدددم التاليدددخ ال دددامخ
لماتوياعدددداذ بدددد ق اإدددت تا مدددا يتصدددخ بم دددكلة ال ادددس مددددل أدلدددة لبدددراهيل ع دددرهل لدددا خجابدددا أإددد لة ال ادددس  ،لعددددم
عط يددد هدددضا المددد د مدددل خدددال أإدددلوبيل همددداث أإدددلول المسددد المكت دددت لتاليدددخ الوثدددا ،لا إدددتعالة بال ةاإدددا لالمراجدددل
ال اريددة السددابقة العربيددة م دددا لادج يددة ل ددال أداة هدد ق ال ةاإددة المتمثددخ اددت التعددرق لددا لاقددل بددرام المدد
للطددددال الدددد للييل اددددت ال امعددددا السددددعودية ،لادإددددلول اآلخددددر هددددو أإددددلول ال اددددس الميدددد الت المعتمدددد
ا إددددت الة أل ت ثددددم المقابلددددةذ لذلددددن لتقصددددت عةال م تمددددل ال ةاإددددة مددددل طددددال لطال ددددا المدددد

ال ةاإددية

لددددا عط يدددد

ال ةاإددددية الدددد للييل اددددت

ال امعا السعودية.

 2-3مجتمع الدراسة
ا تمخ م تمل ال ةاإة الاالية لا:
ال ةاإددية ال للييل بال امعا السددعودية ،لأ ادهم ع عا ت لل امعا الملتاقيل

 كااة طال لطال ا برام المبدا لا ال او التالتث

جدول ( )1-3أعداد الطالب الدوليين في الجامعات السعودية (حسب الجامعات)
عدد الطالب

الجامعة

عدد الطالب

الجامعة

ال امعة الإامية

23233

جامعة صا،خ

0622

جامعة بي ة

022

جامعة ل ران

772

جامعة الا لد ال مالية

220

جامعة ادمير إطا

0026

جامعة الطا،

0023

جامعة قرال

0203

جامعة الم معة

0323

جامعة أ القر

2202

جامعة ال وق

292

جامعة الما

6995

جامعة القصيم

0550

جامعة الملن إعود

5092

جامعة الملن

5369

جامعة الما

جامعة طي ة

2026

جامعة الملن ايصخ

0202

جامعة صير ال اطل

792

جامعة ادميرة لوةة

0207

جامعة ع و

0226

جامعة الملن خال

2233
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255

جامعة ال اصة

0769

جامعة جازان

بي ما جال أ ادهم ع عا ت للمرصلة ال ةاإية لا ال او التالتث
جدول ( )2-3أعداد الطالب الدوليين في الجامعات السعودية (المرحلة الدراسية)
المرحلة الدراسية
دبلو -دبلو

المجموع
5277

الت

بكالوةيوس

52725

ماجستير-دكتوةا

2505

الجمالت

73957

 3-3عينة الدراسة:
العي ة الماصدددددة بال الب الممتلت ات ال ةاإدددددة الاالية ،لعِ رع ي العي ة ات ال ةاإدددددة الاالية ي ة عتابعية Sequential MM
ص بالعي ة التتابعية ات ال ةاإا لال اوا الممتلطةث علن العي ة التت عقو
 ،)Samplingليِق ر

لا اختياة الميردا أل الاا

للمرصلة الكمية لال و ية بالتتابل الكم ت ،لذلن لاإدددددتيادة مل لتا ،جمل بيالا المطوة ادللا ات اختياة لععييل الم ددددداةكيل
ات المطوة الثالية مل ال ةاإددددة ،بد ق التوإددددل ،لا إددددتيابددددة ،لع كي ال تا ،ادللية التت عادر ات المطوة ادللا ات جمل
ال يالا للوصددول خلا اليدم الواإددل لالعمي لال دامخ للااهرة ماخ ال ةاإددة Collins, Onwuegbuzie & Jiao, 2006,
 .)p.88لق ب أ العي ة ات ال ةاإة الاالية كمية ،لايما يلت عوبياداث
أ -عينة المشاركين في االستبانة :اإت الة الك
عم اختياة ي ة

ل الواقل)ث

دددوا،ية بسددديطة مل ال امعا السدددعودية التت يلتا ب رام الم

ال ةاإدددية ايدا طال لطال ا دلليون،

لذلن لتط ي أداة ا إدددددت الة لسدددددالال الواقل ،لق عم اختياةها مل جميل طال لطال ا برام الم

ال ةاإدددددية ال لليون ،لبع

خةإال ا إت الة عمل اإت ابة  053طال ا ت لطال ة.
خصائص طالب وطالبات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين حسب المرحلة الدراسية
جدول ( )3-3توزيع عينة الدراسة المشاركون في االستبانة حسب المرحلة الدراسية
المت ير

التكراة

ال س ة )%

المرصلة ال ةاإية
بكالوةيوس

221

*63.1

ماجستير

44

12.6

دكتوةا

85

24.3
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شكل توضيحي ( )1خصائص العينة المشاركون في االستبانة بحسب المرحلة الدراسية

المرحلة الدراسية
24.3%
بكالوريوس
ماجستير
63.1%

يتاد مل ج لل  0-0أن طال لطال ا برام الم

12.6%

دكتوراه

ال ةاإددية ال للييل ات ال امعا السددعودية الم دداةكون ات ا إددت الة

ات ال ةاإددددددة الاالية  )%2030ي ةإددددددون بمرصلة ال كالوةيوس ،بي ما  )%0232م دم ي ةإددددددون بمرصلة ال ةاإددددددا العليا،
 )%02،2ي ةإون بمرصلة الماجستير ،ل  )%2630ي ةإون بمرصلة ال كتوةا .
ب -عينة المشاركين في المقابالت:
عم اختياة ي ة المقابا مل م تمل ال ةاإددددة بطريقة قصدددد يةذ لجرال المقابا مل أ اددددا،دا بد ق عيسددددير ال تا ،الكمية
دداة ا إدددددت الة ،ا ا تل لا التصدددددميم التيسددددديرم التتابعت اجن ي ة ال ةاإدددددة ال و ية عكون جكلات مل م تمل ال ةاإدددددة الكمية
كريسدددددويخ ،)2302 ،اق قا ال اصس بطلب خجرال مقابلة مل م مو ة مل طال لطال ا برام الم

ال ةاإدددددية ال للييل مل

م تمل العي ة ،لجال الموااقة مل  )00م دم.
جدول ( )4-3توزيع عينة الدراسة المشاركون في المقابالت حسب الرمحلة الدراسية
المتغير

التكرار

النسبة ()%

المرصلة ال ةاإية
بكالوةيوس

7

*63.6

ماجستير

2

0230

دكتوةا

2

0230
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شكل توضيحي ( )2توزيع أفراد العينة المشاركون في المقابالت حسب المرحلة الدراسية

يتا مل ج لل  6-0أن طال لطال ا برام الم

ال ةاإية ال للييل ات ال امعا

السعودية الم اةكون ات المقابا

ات

ال ةاإة الاالية  )%2032م دم ي ةإون بمرصلة ال كالوةيوس ،بي ما  )%0230م دم ي ةإون بمرصلة الماجستير ،ل )%0230
م دم ي ةإون بمرصلة ال كتوةا .

أدوات الدراسةث
اإددددتم مل ال ةاإددددة ثاا أدلا ل مل ال يالا  ،لهت ا إددددت الة ك داة كمية ،ثم المقابلة ك داة لو ية ،لأإددددلول دليام ك داة
مسدتق لية .ليضكر كريسدويخ ل )2306 ،276ألي ي ديل ات ال اوا الممتلطة التت عسدتم التصميم التيسيرم التتابعت اإتم ا
ا إددددت الة با ت اةها أداة كمية ،ثم عت ل بالمقابلة با ت اةها أداة لو ية ،لايما يلت ددددرح لكييية ب ال أدلا ال ةاإددددة لالجرالا
التت اع عدا ال اصس للتاق مل ص قدا لث اعدا.
األداة األولى :أداة دراسة الواقع
ا تم

ال ةاإددددددة المي الية للواقل لا ا إددددددت الة أداة ل مل المعلوما  ،لعم ب ال ا إددددددت الة مل خال اإددددددتعرام الطاة

ال ارم ،لمراجعة ال ةاإدددددا السدددددابقة المرع طة بال ةاإدددددة الاالية ،للاصدددددول لا ال يالا لالمعلوما الازمة لإلجابة ل
عسداؤ

ال ةاإدة ،لضا عم ا

الثالتث عامل لاقل برام الم
برام الم

تماد لا اإت الة عكولل مل جكأيلث ال كل ادللث اخت

بال يالا ادللية داراد العي ة ،لال كل

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية ،لا تملل لا  0ماالة هتث لاقل إياإا

ال ةاإددددية للطال ال للييل ات ال امعا السددددعودية ،لالماوة الثالت لاقل خ ما برام الم

ال للييل ات ال امعا السدعودية ،لالماوة الثالس م دكا برام الم
عم ب ال ا إدت الة بع ا طا
لايما ي عت لص

ال ةاإددددية للطال

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية ،لق

لا ال ةاإا السابقة المتعلقة بموبو ال ةاإة لاددلا التت عم اإتم امدا ات هض ال ةاإا ،

لاإت الة لخصا،صدا الصصا،ية لكييية ا إت ابة لعا ي ال ةجا

لا أإاإدا.

لق عم اإتم ا مقياس ليكر الثاثت ،لعم ا اد ا إت الة خلكترلليا ت باإتم ا عط ي .google drive
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صدق وثبات األداة:
ا إت الة الاالية ،عم ا

للتاق مل ص

اد لا طريقتيل ،هماث

صدق االستبانة:
للتاق مل صد

تماد لا طريقتيلث ادللاث لهت الصد

ا إددت الة عم ا

الااهرم ) ،(Face Validityصيس عم رم

ا إددددددت دالدة لا م مو دة مل المتمصددددددصدددددديل الم رال ات الم دال ،أمدا الثداليدة ادتث طريقدة ا عسددددددا ال اخلت (Internal
) Consistencyالتت عقو

لا صسال معامخ ا ةع اط بيل دةجة كخ

اةة مل

اةا ا إت الة لال ةجة الكلية لل ع الم تمية

خليي الع اةة ،لكضلن صسال معامخ ا ةع اط بيل دةجة كخ ماوة مل ماالة ا إت الة لال ةجة الكلية لدا.
الصدق الظاهري:
عم رم ا إددت الة ات صددوةعدا الم ،ية لا
ل د دهم  )7ماكميل ملا
لم

 ،)0لذلدن للتد كد مل مد

د مل الماكميل مل الم رال لالمتمصددصدديل ات م ال التربية ملا
اةع اط كخ

،)2

اةة بماوةها ،لكضلن اةع اطدا بالد ق العا لل ةاإددددددة،

لبددوح صددياية الع اةا لإددامتدا الل وية ،لاقتراح طر عاسددي دا لذلن بالاضق أل البددااة أل خ ادة الصددياية ،لق
لا خخراجدا بصدددوةة جي ة ،صيس عم عع يخ بعض الع اةا  ،لصضق

ق الماكمون ماصاا قيمة أااد ال ةاإدددة ،لإدددا
بعادا لاقا ت للتوجيدا التت أب لها.
الصدق البنائي لألداة:

لالث ا دداة ال ةاإدددة ،قا ال اصس باختياة ي ة

لاسدددال الصددد
الملتاقيل ب رام الم

دددوا،ية اإدددتطا ية ،قوامدا  )03طال لطال ا مل

ال ةاإددددددية للطال ال للييل ات ال امعا السددددددعودية م تمل ال ةاإددددددة ادصددددددلت) ،بد ق التاق مل

صاصية ادداة للتط ي

لا ي ة ال ةاإة ،لذلن مل خال صسال ص قدا لث اعدا بالطر التت ع اإب ط يعة أداة ال ةاإة.

صدق االتساق الداخلي:
عم صسددددددال معاما ا ةع اط بيل دةجا كخ ماوة مل ماالة ادداة لال ةجة الكلية لاإددددددت الة لذلن بتط يقدا لا )03
اردتا مل خاة العي ة ادصلية لل ةاإة ،عم اختياةهم بصوةة

وا،ية ،لع يل ال الل التالية معاما اةع اط بيل كخ ماوة مل

مادالة ا إددددددت دالدة لالد ةجدة الكليدة التت ع تمت لدي ،لمعدامدخ اةع داط

داةا كخ ماوة مل ماالة ا إددددددت الة لال ةجة الكلية

لماوةها ،اكالل كما هت موباة بال الل اآلعيةث
المحور األول :واقع سياسات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية
جدول ( )9-3معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور
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ةقم الع اةة

معامخ ا ةع اط مل الماوة

0

**،464

2

**،545

0

**،578

6

**،555
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5

**،563

2

**،504

7

**،526

2

**،538

9

**،469

03

**،570

00

**،593

02

**،526

00

**،532

06

**،577

05

**،507

02

**،539

07

**،524

02

**،472

** دال عند مستوى داللة ...1
يتا مل ال لل  ) 9-0أن معاما اةع اط
ات ال امعا السددعودية مل صيس السددياإددا

اةا الماوة ادللث لاقل إياإا برام الم

مل ماوةها جميعدا دالة

مسددتو

ال ةاإية للطال ال للييل

 ،)3330مما ي ل لا صدد

اعسدداقدا مل

ماوةها ،لهضا ي ير خلا ألدا م اإ ة لعيت ب يرام ال ةاإة.
المحور الثاني :واقع خدمات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية
جدول ( )10-3معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور
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ةقم الع اةة

معامخ ا ةع اط مل الماوة

0

**،484

2

**،535

0

**،578

6

**،557

5

**،563

2

**،504

7

**،526

2

**،536

9

**،461
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03

**،572

00

**،597

02

**،536

00

**،530

06

**،571

** دال عند مستوى داللة ...1
داةا الماوة الثدالتث لاقل خد ما برام الم

يتادددددد مل ال د لل  )03-0أن معداما اةع داط

مل ماوةها جميعدا دالة

ال للييل ات ال امعا السددددعودية مل صيس السددددياإددددا

مسددددتو

ال ةاإددددددية للطال

 ،)3330مما ي ل لا صدددد

اعساقدا مل ماوةها ،لهضا ي ير خلا ألدا م اإ ة لعيت ب يرام ال ةاإة.
المحور الثالث :مشكالت برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية
جدول ( )11-3معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور
ةقم الع اةة

معامخ ا ةع اط مل الماوة

0

**،474

2

**،495

0

**،558

6

**،533

5

**،523

2

**،514

7

**،576

2

**،532

9

**،441

03

**،532

00

**،547

** دال عند مستوى داللة ...1
يتاددددد مل ال لل  )00-0أن معاما اةع اط
ال للييل ات ال امعا السددددعودية مل صيس السددددياإددددا

اةا الماوة الثالسث لاقل م دددددكا برام الم
مل ماوةها جميعدا دالة

مسددددتو

ال ةاإدددددية للطال

 ،)3330مما ي ل لا صدددد

اعساقدا مل ماوةها ،لهضا ي ير خلا ألدا م اإ ة لعيت ب يرام ال ةاإة.
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جدول ( )12-3ارتباطات المحاور ببعضها وبالدرجة الكلية
الماوة ادلل
الماوة ادلل
الماوة الثالت

**،467

الماوة الثالس

**،487

الماوة الثالت

الماوة الثالس

ال ةجة الكلية

**،467

**،487

**،887

**،473

**،875
**،492

**،473

ال ةجة الكلية
** دال عند مستوى داللة ...1
يتاددد مدددل ال ددد لل  )02-0أن اةع ددداط المادددالة ب عاددددا لبال ةجدددة الكليدددة جميعددددا دالدددة
ي ل لا ص

ددد مسدددتو

 ،)3330ممدددا

اعساقدا مل بعادا لب ةجتدا الكلية.

ثبات أداة الدراسة الميدانية:
عم التاق مل ث ا دةجا ماالة ا إدددت الة باإدددتم ا معامخ ث ا أليا كرلل اي ) (Cronbach Alphaالضم يصدددل لدضا
المقياس ،اكالل معاما الث ا بال س ة لكخ مل ا إت الة لماالةها ،كما هت موباة بال لل اآلعتث
جدول ( :)13-3معامالت ألفا كرونباخ ()Cronbach Alpha
الماوة
لاقل إياإا برام الم
لاقل خ ما برام الم
م كا برام الم

د الع اةا ال دا،ت

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية
ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية

الث ا الكلت لاداة

ثا
الماوة

02

3.22

06

3379

00

3370

60

3397

لباإددددددتقرال ال دددددد لل  )00-0يتادددددد أن معدددددداما ث ددددددا أليددددددا لاإددددددت الة كالددددددل كالتددددددالتث الماددددددوة ادللث ،3.22
الماددددوة الثددددالتث  ،3.79الماددددوة الثالددددسث  ،3.70أمددددا الث ددددا الكلددددتث  3397لهددددضا يدددد ل لددددا أن ا إددددت الة عتمتددددل ب ةجددددة
الية مل الث ا  ،ليمكل ا

تماد ليدا ات التط ي المي الت لل ةاإة.

إجراءات تطبيق أداة االستبانة:
بعدد التاقدد مددل صدد

لث ددا ال ةاإددة لا تمادهددا مددل الم ددرق ،عددم عط يقدددا لددا أاددراد ي ددة ال ةاإددة خددال اليصددخ

ال ةاإت ادلل مل ا  ، 0660لاقا ت للمطوا التاليةث
 -عدددولا ال اصدددس التواصدددخ ال مصدددت مدددل طدددال لطال دددا المددد

الددد للييل الملتاقددديل ب دددرام المددد

ال ةاإدددية ادددت

ال امعا السعوديةذ لةإال ا إت الة اللكترللية.
 -بددددد أ ال اصدددددس باإدددددتق ال اإدددددت ابا العي دددددة صتدددددا عددددداةي  ، 0660/35/22للصدددددخ ددددد د ا إدددددت ابا

)053

اإت ابة.
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للتاليدددخ بيالدددا ا إدددت الا  ،أدخلدددل ادددت الااإدددب اآللدددت لجدددرال التاليدددخ الصصدددا،ت

 ،)SPSSلمدددل

دددر برلدددام

خالي عم اإتمال لتا ،ال ةاإة.
األداة الثانية :المقابلة:
ععددد المقابلدددة لإددديلة مدمدددة ذا ط يعدددة ميقدددة ادددت عاليدددخ اداكددداة لالدددرؤ لا ع اهدددا  ،اددددت عمددد

ال اصدددس قدددوة أك دددر

ادددت عوبدددي م دددكلة ال ةاإدددة لاكت ددداق جوالدددب قددد عع دددك اددلا ادخدددر مدددل الوصدددول خليدددداذ لدددضا كدددان الدددد ق مدددل
اإتم ا أداة المقابلة هو عيسير لتا ،ماالة ل اةا الاع

التت أإير

دا لتي ة ادداة الكمية ا إت الة).

بناء أداة المقابلة:
بعددد أن التددددا ال اصدددس مدددل عط يددد أداة ا إدددت الة لمعال دددة بيالاعددددا بادإددداليب الصصدددا،ية المدددضكوةة عليدددا ،قدددا ال اصدددس
ب ددددال أداة المقابلددددة ب ددددال لددددا لتددددا ،ا إددددت الة ،صيددددس صدددد د ال اصددددس ماددددالة الاددددع

ل اةاعدددددا اددددت اإددددت ابا العي ددددة

لعربدا لا ي ة المقابلة لطلب عيسير لأإ ال ما عوصلل خليي لتا ،ا إت الة كما هو موب ات ملا

.)0

إجراءات تطبيق أداة المقابلة:
عدددم ب دددال أإددد لة المقابلدددة ب دددا تل لدددا لتدددا ،أداة ا إدددت الة ،صيدددس قدددا ال اصدددس بتا يددد المادددالة التدددت جدددال ب ةجدددة عوااددد
ييددر موااقددة) ،ثددم ص د د كااددة

دداةا

دد الموااقددة اددت هددض الماددالة ،لعربدددا لددا ي ددة المقابلددة لعيسددير أإدد ال دد

الموااقدددة كمدددا هدددو موبددد ادددت أداة المقابلدددة ملاددد

 ،)0لبعددد الاصدددول لدددا موااقدددا

ي دددة المقابلدددة لدددا خجدددرال المقابلدددة

قدددا ال اصدددس بجةإدددال أداة المقابلدددة خلددديدم لعمييدددرهم ادددت ذا ادداة ب لسدددب الطدددر لإلجابدددة ليددددا ،كمدددا هدددو موبددد ادددت
ماصددد أداة المقابلدددة ملاددد

 ،)0لاختددداة بعاددددم ا عصدددال الم ا دددر كوإددديلة م اإددد ة لجدددرال المقابلدددة ،لقددد عدددم اإدددت ضالدم

بتسددد يخ المكالمدددا الداعييدددة ق دددخ خجدددرال المقابلدددة لعمدددل مدددوااقتدم لدددا ذلدددن ،بي مدددا اخت ددداة الددد عض اآلخدددر خةإدددال الجابدددة
دددر ال ريددد اللكترللدددت ،ثدددم قدددا ال اصدددس بعددد ذلدددن بدددالرجو للتسددد يخ لتددد ليل ال يالدددا التدددت صصدددخ ليددددا ادددت المقابلدددة
لدم المت ابي م دا ،لاإتمال أبرز اداكاة ،لاإتثماةها

التعلي

لا ال تا. ،

لقددد عدددم عرميدددك ي دددة المقابلدددة  ،)0 ،2 ،0لعدددم اإدددتم ا الترميدددك للايددداظ لدددا خصوصددديتدم لالتكامدددا ت ب خاقيدددا
ال اس العلمت.

 .4نتائج الجانب الميداني للدراسة
تمهيد:
يقدددد هددددضا اليصددددخ ربددددا ت لعيسدددديرات ل تددددا ،ال ةاإددددة المي اليددددة ،كمددددا ي دددداقش ال تددددا ،اددددت بددددول ال ةاإددددا السددددابقة،
لالطددداة ال ادددرمذ بدددد ق الجابدددة دددل عسددداؤ

ال ةاإدددة المي اليدددة ،لأإدددير التاليدددخ الصصدددا،ت لل يالدددا لالمعلومدددا

التدددت صصدددخ ليددددا ال اصدددس مدددل عط يددد أداة ال ةاإدددة لدددا أادددراد ي دددة ال ةاإدددة دددل م مو دددة مدددل ال تدددا ، ،يدددتم ربددددا
لا ال او اآلعتث

248

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م

ISSN: 2706-6495

النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما واقع برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية من وجهة نظر الطالب؟
ايمددددا يتعلدددد بالجابددددة ددددل السددددالال ادلل المددددال بواقددددل بددددرام المدددد

ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل اددددت ال امعددددا

السددعودية مددل لجدددة لاددر الطددال  ،اقدد عددم صسددال التكددراةا لال سددب الم ويددة إددت ابا اداددراد  -ي ددة ال ةاإددة -ددل
دددداةا ادداة ،لمددددل ثددددم صسددددال المتوإددددطا الاسددددابية لا لارااددددا المعياةيددددة لل ةجددددة لددددا مسددددتو ادداة م ملددددة،
لكخ ماوة مل ماالةها ،لكخ
-

اةة مل

اةاعدا لإيتم رم هض ال تا ،لا المستوييل اآلعييلث

مستو ادداة م ملة لكخ ماوة مل ماالةها.
مستو كخ

اةة مل

اةا ماالة أداة ال ةاإة.

لتدددا ،ال ةاإدددة المتعلقدددة بواقدددل بدددرام المددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا السدددعودية مدددل لجددددة لادددر

الطال لا مستو ادداة م ملة لكخ ماوة مل ماالةها ،ليمكل عوبي ذلن مل خال ال لل  )0-6اآلعتث
جدول ( )1-4مستوى األداة مجملة وكل محور من محاورها
المتوسط

االنحراف

م

الحسابي

المعياري

0

السياإا

2365

3.62

مواا

2

الم ما

2309

3.02

مواا

2

0

الم كا

2302

3.00

مواا

0

2،63

3،02

المحاور

درجة التوافق

الترتيب
0

مواا

يتا مل ال لل ةقم ( )1-4ما ي عتث
المتوإت الاسابت لواقل برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية مل لجدة لار الطال لا مستو

ادداة م ملة بلغ  ،)2،63لأن ا لاراق المعياةم بلغ  ،)3،02لمقاةلة بالماكا
يتا أن لاقل برام الم

الصصا،ية التت اإت

خليدا ال ةاإة،

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية لا مستو ادداة م ملة ب ةجة متوااقة ،صيس

لقعل المتوإطا الاسابية جميعدا ات لطا ا إت ابةث مواا  ،الضم يمت م اها مل  )2.06خلا  ،)0،33كما بل ل المتوإطا
الاسابية لواقل برام الم
لالم كا

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية لا ماالةث السياإا العامة ،الم ما المق مة،

ب ةجة قوية مواا ) ،لهت لا ال او التالتث  )2309 ،)2365ل  )2،02لا الترعيب ،لبل ل ا لارااا

المعياةية لداث  )3.02 ،)3.62ل  ) 3300لا الترعيب كضلن ،لمقاةلة بالماكا الصصا،ية التت اإت
أن لاقل برام الم
المتوإطا

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية ات الم ا

خليدا ال ةاإة يتا

المضكوةة يقل ب ةجة موااقة ،صيس لقعل

الاسابية ل ميل الماالة ات لطا ا إت ابةث مواا  ،لالتت يمت م اها مل  )2،06خلا  ،)0،33لهو ما يتواا

مل ال تي ة العامة.
ليمكل عيسير ذلن -لاقا ت للماوةيل ادلل لالثالت لاللضان ع ال السياإا العامة ل رام الم

ال ةاإية للطال ال للييل ات

ال امعا السعودية ،لالم ما المق مة لطابدا،-
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اإت ادات خلا ما ذهب خليي السمالت ات دةاإتي  ،2332ل )225أن للمملكة العربية السعودية ال لة الرا ،ات برام الم
ال ةاإية للطال ال للييل كولدا أخض

لا اعقدا خ مة الإا لالمسلميل لل ر العلم ات بقا ادةم ،صيس ألي م ض ما يربو
د

لا ثاثيل إ ة ق ب أ المملكة العربية السعودية باإتقطال الع ي مل الطال ال للييل لل ةاإة ات جامعاعدا ،ليوج ات

مل جامعا المملكة العربية السعودية أقساما ت أل لص ا خاصة بطال الم  ،ليرعكك مخ علن الوص ا ات ع ايم ملية التق يم
لالق ول للمتق ميل لا الم
لمتابعة خجرالا

ال ةاإية .كما ععمخ علن الوص ا

لا اإتق ال الطل ا

الق ول بالت سي مل لزاةة التعليم ،لعتميك علن الجرالا

المق مة لعر ياا

ادقسا ادكاديمية

بالوبوح لالسدولة ،كما أن ال رلط لاللوا ،ق

عمل صيايتدا ب إلول لاب  ،لمعايير موبو ية عد ق إتقطال الطال المتميكيل مل الطال ال للييل.
كما ير ال اصس مل خال اطا ي لا ال ةاإا
لادلامة لاللوا ،المط قة ات برام الم
أن ه ا

السابقة ،لال ةاإة ا إتطا ية ق خ ب ل ال ةاإة ،ب ن السياإا

العامة

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية ذا قوة معت رة ،لموبو ية ،كما

دات مل الم ما المميكة التت عق مدا ال امعا السعودية لطال لطال ا برام الم ال ةاإية ال للييل بد ق خ التدم

لا دةاإتدم ،لعاقي الد ق الم ود م دا ،بالريم مل أن ه ا خ ما

بااجة خلا عطوير لاهتما  ،إوق عادر مل خال

اإت ابا أاراد ي ة ال ةاإة ات الماوة الثالس لالمتعل بم كا طال لطال ا برام الم ال ةاإية ال للييل ات ال امعا
السعودية.
ليمكل عيسير اإت ابا الماوة الثالس المتعل بم كا طال لطال ا برام الم ال ةاإية ال للييل بال امعا السعودية،
اإت ادات خلا ما أبرزعي دةاإة الماسل ،لالسعوم  ) 2305لالتت ه ال خلا الك

ل مااهر ا يترال ل

طال الم

ات

جامعة القصيم ،لالم كا التت عواجددم لإ خ مواجدتدا ،لخلصل ال ةاإة خلا م مو ة مل ال تا ،كان مل أبرزهاث بع
برام ا إتق ال الماصة بطال الم

ال ةاإية أث ال ق لمدم ،لع خر المكااآ ال درية لالتت عس ب لدم الع ي مل الم كا

المادية ،كما عوصلل ال ةاإة خلا أن ه ا بعيا ت مل ق خ ال امعة ات عواير مقاة السكل لطال الم
لأياا ت ما جال ات دةاإة السمي

ال ةاإية ب امعة القصيم،

 ) 2336التت ه ال خلا التعرق لا أهم الصعوبا الداةية لالتعليمية التت عواجي طال

الم ال ةاإية ب امعة الما مام بل إعود الإامية ،بالبااة خلا التعرق لا م

اإتيادة طال الم

ال ةاإية بال امعة

مل الم ما التعليمية المق مة لدم ،لأإير ال ةاإة ل م مو ة مل ال تا ،كان مل أهمداث عدالن أ اال هي ة الت ةيس ات
اإتم ا الل ة العربية اليصاا ات الماابرا
التت عوا جي طال الم
بعض الم كا

،ل

ال ةاإية  ،كما أظدر ال تا،

التعليمية  ،بالبااة خلا

ق لقالا

اهتما بعض أ اال هي ة الت ةيس باخ بعض الم كا التعليمية
خمكالية ا عصال ب عض أ اال هي ة الت ةيس للمسا ة ات صخ
دلةية مل أ اال هي ة الت ةيس للت اصس ات القاايا التعليمية ،

لجال ات لتا ،هض ال ةاإة إل ية ععامخ بعض موظيت اللن الطال مل طال الم
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الرإمية الماصة بطال الم
الم

ال ةاإية ،كما أإير ال تا،

ال ةاإية ،بالبااة خلا

ل لجود إول ات التعامخ مل ق خ الطال السعودييل ع ا طال

ع ايم دلةا ع هيلية اوة لصول طال الم

لق يرجل ذلن ايما ير ال اصس خلا صاجة ال امعا

ال ةاإية خلا ال امعة.

السعودية ممثلة ات لص ا

الم

ال ةاإية لتطوير لعا يس خ ماعدا

المق مة للطال ،لاختياة كيالا مالهلة لم ةبة للتعامخ مل الطال ال للييل لعسديخ مدامدم ،بالبااة خلا صاجة علن ادقسا
لتكثي

التواصخ مل الطال لا إتما لمقترصاعدم لم اكلدم مل أجخ الوصول خلا أااخ الم ما ات هضا الم ال.

لللتعم ات ال تا ،المتعلقة بتواار أبعاد لاقل برام الم ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية لا مستو كخ
اةة مل

اةا ماالة ادداة ،يمكل عوبيادا كما يلتث

المحور األول :واقع سياسات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية:
ايمدددا يتعلددد بتدددواار أبعددداد لاقدددل إياإدددا بدددرام المددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا السدددعودية ،اددديمكل

عوبي ذلن مل خال ال لل  )2-6اآلعتث
الجدول ( )2-4السياسات العامة لبرامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية (ن=)35.
يير

المتوإت

ا لاراق

دةجة

مواا

الاسابت

المعياةم

الموااقة

2.69

0.65

مواا

الع اةة

مواا

مااي

عا د ال امعا السعودية معايير

278

36

36

٪79.4

٪10.3

٪10.3

50

253

14.3

72.3

٪

٪

ال للييل

موبو ية لق ول طال الم

ع ترط ال امعا السعودية عق ير
مرعيل لق ول الطال ال للييل ب رام
الم

ال ةاإية

عتسم اللوا ،لالجرالا ادكاديمية
لطال الم

ال للييل ات ال امعا

السعودية بالوبوح
عتميك علية التق يم للطال ال للييل
لا ال امعا السعودية باليسر
لالسدولة
عا د ال امعا السعودية

دات م اإ ات

47
٪ 13.4

283

18

٪ 80.9

٪ 5.1

246
٪ 70.3

72
20.6
٪

14.0

32
٪ 9.1

10.3

14.0

٪

٪

ع ترط ال امعا السعودية أ يكون

278

36

36

الطالب ق صصخ لا م اة دةاإية

٪ 79.4

10.3

10.3

لق ول طال الم

251

ال للييل

14

2.67

0.71

مواا

7

٪

36

٪ 75.7

مواا

4

49

49

265

1.41

0.72

يير

الترعيب

2.61

2.62

2.69

0.65

0.72

0.65

مواا

مواا

مواا

9

8

5
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أخر مل المملكة العربية السعودية
ع ترط ال امعا السعودية أ يكون
الطالب ق ماا لا مالهلي الساب
اترة ما دة
عتي ال امعا السعودية للطال
ال للييل عمصصا ما دة
عوار ال امعا السعودية لص ا
ال ةاإية للطال

خاصة ب رام الم

ال للييل
لكخ جامعة لوا ،لخجرالا مستقلة
ل رام الم

ال ةاإية للطال ال للييل

عكلد ال امعا السعودية طال الم
ال للييل بلوا ،لألامة ال امعا التت
ي تس ون لدا
عوار ال امعا السعودية كااة
المصاةي

ال ةاإية ادإاإية لطال
الم

ال للييل

عقيم ال امعا السعودية دلةا
ع هيلية لطال الم

ال للييل ق خ

التااقدم بال ةاإة
عتي ال امعا السعودية لطال الم
ال للييل العمخ خال اترة ال ةاإة

٪
259

0

٪ 74.0

٪ 0.0

228
٪ 65.1

228
٪ 65.1

264
٪ 75.4

215
٪ 61.4

296
٪ 84.6

165
٪ 47.1

62
٪ 17.7

٪
91
26.0
٪

36

86

10.3

24.6

٪

٪

103
29.4
٪
86
24.6
٪
104
29.7
٪

2.48

0.88

مواا

12

19
٪ 5.4

0
٪ 0.0

31
٪ 8.9

0

54

3،33

15.4

٪

٪

57

128

16.3

36.6

٪

٪

49

239

14.0

68.3

٪

٪

2.41

2.60

2.75

2.53

2.69

2.11

1.49

0.86

0.59

0.43

0.65

0.72

0.91

0.78

مواا

مواا

مواا

مواا

مواا

مااي

يير
مواا

15

10

3

11

6

16

18

عالك ال امعا السعودية لا
برلةة التكا طال الم

ال للييل

بادلامة لاللوا ،لال رلط الم امة
ل رام الم

٪ 96.3

٪ 0.0

٪ 3.7

ال ةاإية

عتما ا القواليل الماصة ب رام الم

252

337

0

13

2.93

0.38

مواا

1

148

85

117

2.09

0.87

مااي

17
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ال ةاإية مل ظرلق الطال ال للييل

٪ 42.3

ععمخ ال امعا السعودية لا عطوير
لالجرالا لاللوا ،الماصة

القوا

ب رام الم
عرا ت برام الم

ال ةاإية

26،0

33.4

٪

٪

134

185
٪ 52.9

ال ةاإية ات

31

38.3
٪
36

ال امعا السعودية القيم ا جتما ية

296

لادخاقية للطال ال للييل بما يتس

٪ 84.6

18

10.3

2.79

٪ 5.1

٪

مل ثقااة الم تمل السعودم

2.44

٪ 8.9

0.65

المتوإت الاسابت لل ع ادلل

0.52

2.45

مواا

13

مواا

2

مواا

0.42

يوب ال لل ةقم  )2-6أن أاراد العي ة يوااقون لا جميل الع اةا الماصة بالسياإا العامة ل رام الم ال ةاإية للطال
ال للييل ات ال امعا السعودية ،صيس عرالصل المتوإطا الاسابية لع اةا الماوة بيل  )2390 -2360لهت عقل جميعدا ات
لطا الموااقة ،التت يمت م اها مل  )2،06خلا  ،) 0ما
المتوإت الاسابت لدما ،) 0369 -0.60 ،بي ما جال

ا

اةعان جال أداؤهما ب ةجة بعيية يير مواا ) ،صيس بلغ

اةعان ات ال طا المتوإت مااي ) ،صيس بلغ المتوإت الاسابت لدما

 )2300 -2339لهضا يتي مل ال تي ة العامة للماوة .)2365
ليتا مل ال لل  )2-6أن أقخ أبعاد لاقل برام الم ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية ات م ال السياإا
العامة عواارات مل لجدة لار أاراد العي ة كان اتث خعاصة ال امعا
لهضا يع ت أن ادلامة لاللو ا،
لار ال اصس خلا أن هضا ال

السعودية لطال الم

ال للييل العمخ خال اترة ال ةاإة،

عسم بعمخ الطالب أث ال اترة دةاإتي ،لأن ال امعا ع د لا ذلن ،ليرجل ذلن مل لجدة

يمس لاقل طال لطال ا الم

ال للييل ب كخ م ا ر ،لذلن لتعلقي بال الب المادم لالضم لي ال لة

ادك ر ات اإتقراة الطال مما ي عكس لا عيوقدم ال ةاإت ،بي ما بقية ال ود يكون لدا مثخ هضا ادثر الم ا ر الضم جعخ يال ية
الطال

يوااقون لا هض الع اةة ب س ة ك يرة.

كما يتا مل ال لل ليسي ةقم  )2-6أن أكثر أبعاد لاقل برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية ات

م ال السياإا العامة عواارات مل لجدة لار أاراد العي ة هوث ع كي ال امعا السعودية لا برلةة التكا طال الم ال للييل
بادلامة لاللوا ،لال رلط الم امة ل رام الم
ات لص ا الم

ال ةاإية ،ليمكل عيسير ذلن أن ه ا صرصا ت مل ال امعا

لا أهمية خلكا طال ل طال ا الم

ال للييل بادلامة لاللوا ، ،لالت ي

لذلن لت ايم العمخ ات المقا ادلل ،ل كس السمعة الاس ة ل رام الم

ال ةاإية ات ال امعا

السعودية ممثلة

لا عقي الطال لالطال ا بدا،
السعودية ،لهضا ب لة يسا

ات عاقي اده اق المتوقعة مل هض ال رام .
لق

للل ي ة المقابلة  0ذلن صيس ذكر أن ال امعا دا،ما ت ما عطال ا بتط ي اللوا ،لادلامة كما أن السياإا لاباة

ج ات ل ي اة ليدا ل يوج مثلدا ات العالم أجمل  ،بي ما أك

ي ة المقابلة  6ذلن صيس جال ايداث ةام عماما ت االاوابت

صاةمة ،كما أن ال رلط التت عطل دا ال امعا السعودية للق ول ات برام الم

253
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ايما ألبال ي ة المقابلة  2ةباها ل السياإا العامة ب رام الم
جال ايداث ةام ل السياإا عما الربا  ،ايما جال خجابا

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية لق

ي ة المقابلة  )7 ،5مالك ة لضلن صيس اعيقل خجاباعدا بقولث

ممتازة .
ليعكل ال اصس ذلن خلا قوة اللوا ،لالجرالا التت لبعتدا ال دا المسالللة ل برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل

ات ال امعا السعودية ،لقابليتدا للتط ي  ،لالتت عد ق خلا عاقي اده اق الم ودة مل برام الم

ال ةاإية مما يعكس مكالة

المملكة العربية السعودية بيل دلل العالم ات هضا الم ال.
المحور الثاني :خدمات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية
الجدول ( )3-4خدمات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية (ن=)35.
العبارة

موافق

محايد

عقو ال امعا السعودية بيت صسابا ب كية

258

36

لطال الم

غير
موافق
56

ال للييل ات أص ال و المالية ٪ 16.0 ٪ 10.3 ٪ 73.7

عوار ال امعا السعودية عواصات مستمرات
ال للييل للص ا أل أقسا

بيل طال الم

برام الم

الحسابي المعياري الموافقة
2.58

0.75

مواا

5

81

٪ 23.1 ٪ 15.4 ٪ 61.4

2.38

0.84

مواا

7

ال ةاإية ايدا

ععق ال امعا السعودية اجتما ا دلةية
مل طال الم

ال للييل

عوار ال امعا السعودية ادل طة لال رام
الثقااية لالترايدية لطال الم

ال للييل

عوار ال امعا السعودية عليا مت و ة
لطال الم

215

54

الوسط

االنحراف

درجة

الترتيب

ال للييل مل أجخ عق يم

143

90

117

٪ 33.4 ٪ 25.7 ٪ 40.9
211

54

85

٪ 24.3 ٪ 15.4 ٪ 60.3
179

85

2،37

0.86

مواا

11

2.02

0.84

مواا

8

86

24.6% 24.3% 51.1%

2.27

0.83

مااي

9

اقتراصاعدم
عق ال امعا السعودية ب ل مواصا
لطال الم

ال للييل

عوار ال امعا السعودية مواصا خاصة
لطال الم

ال للييل مل ذلم ا صتياجا

148

54

٪ 38.9 ٪ 15.4 ٪ 42.3
72

130

٪ 37.1 ٪ 20.6

الماصة
عوار ال امعا السعودية الت ميل الصات
لطال الم

ال ةاإية م ة خقامتدم ات

136

0،97

0.91

مااي

12

148
٪

0،72

0.89

مااي

14

42،0
264

36

50

٪ 14.3 ٪ 10.3 ٪ 75.4

2،22

0.72

مواا

4

المملكة العربية السعودية
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عوار ال امعا السعودية لج ا يضا،ية
ال للييل

ب إعاة ممياة لطال الم

عق ال امعا السعودية صوااك ع
مادية لمع وية لطال الم

يعية

ال للييل

314

0

36

٪ 10.3 ٪ 89.7

٪ 0.0

296

18

36

٪ 84.6

٪ 5.1

٪ 10.3

2393

2،75

0.30

0.63

مواا

1

مواا

3

المتميكيل
عق ال امعا السعودية دلةا عطويرية
لطال الم

ال للييل

عق ال امعا السعودية لطال الم
ال للييل برام ععرييية بال داة الاااةية

229

67

54

٪ 19.1 ٪ 15.4 ٪ 65.4
55

178

2،67

0.79

مواا

6

117

٪ 33.4 ٪ 15.7 ٪ 50.1

2.17

0.90

مااي

10

التت ععي دا المملكة العربية السعودية
عقو ال امعا السعودية بتسديخ خجرالا
إير طال الم

ال للييل ات لداية العا

314

0

36

10.3% ٪ 89.7

0.0%

2.90

0.30

مواا

2

ال ةاإت
عقو ال امعا السعودية بالتواصخ مل
طال الم

ال للييل بع عمرجدم

117

85

148

٪33.4

٪24.3

٪42.3

الوإت الاسابت لل ع الثالت

0،90

0.87

2.37

3،02

مااي

13
مواا

يوب ال لل ةقم  )0-6أن أيل ية أاراد العي ة يوااقون لا أيلب الع اةا الماصة بالم ما المق مة ل رام الم ال ةاإية
للطال ال للييل ات ال امعا السعودية ،صيس لااقوا لا )9

اةا مل أصخ )06

اةة ،لعرالصل المتوإطا الاسابية

لع اةا الماوة بيل  )2393-2،02لهت عقل جميعدا ات لطا الموااقة ،التت يمت م اها مل  )2،06خلا  ،)0،33بي ما بقية
)6 -

الع اةا

اةا -جال أداؤها ب ةجة متوإطة مااي ) ،صيس بلغ المتوإت الاسابت لدا ،)2327-0،72 ،لهضا يتي مل

ال تي ة العامة للماوة .)2302
كما يتا مل ال لل  ) 0-6أن أكثر أبعاد لاقل برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا

السعودية ات م ال

الم ما المق مة عواارات مل لجدة لار أاراد العي ة كان اتث عوار ال امعا السعودية لج ا يضا،ية ب إعاة ممياة لطال
ال للييل  ،ليرجل ذلن ات لار ال اصس خلا م

الم

اهتما ال امعا السعودية بادمان ال ضا،ت لطابدا ،لمسا ة لدم لا

اد ال المالية التت ق يتعربون لدا خال اترة دةاإتدم ،لذلن يع مل أهم ال لاال لتدي ة ال و الم اإب للطال لكت ياققوا
الد ق الم ود مل هض ال رام  ،لليعكس السمعة ال ي ة ل رام الم

ال ةاإية المق مة للطال ال للييل بال امعا السعودية.

ايما يتا مل ال لل ليسي ةقم  ) 0-6أن أقخ أبعاد لاقل برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا

السعودية

ات م ال الم ما المق مة عواارات مل لجدة لار أاراد العي ة هوث عوار ال امعا السعودية مواصا خاصة لطال الم
ال للييل مل ذلم ا صتياجا

الماصة  ،ليمكل عيسير ذلن خلا ا تراط برام الم

ال ةاإية الصاة العامة لق ول الطال

ال للييل.
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جال

مقابلة العي ة  0مالك ة ل تا ،ا إت يان اق أك

ث الم ما

المق مة للم

ايمة لألا ةام

ال ةاإية هت برام

دا  ،كما للل المقابلة  2هض ال تي ة بقولداث ةام ج ات ،االم ما المق مة ممتازة لعسا لا لا خكمال دةاإت ا بكخ يسر
لإدولة  ،كما ألبال مقابلة العي ة  0ةباها ل الم ما المق مة صيس قاللث ةام لدا،ما ت أد و لدم ادم ي رلن الثقااة
الإامية لا ال لل الممتلية .
لبسالال العي ة  6صول م

ةباها ل الم ما

الطال لبيل المساللليل ات لص ا الم

المق مة جال

الجابة كالتالتث ةام عمامات ا ا،ما ت ه ا عواصخ بيل

ال ةاإية بال امعة  ،كما جال مقابا أاراد العي ة  )2 ،7 ،2 ،5موااقة ل تي ة

ا إت يان ،صيس اعيقوا جميعدم لا الجابة بقولث ةام ل الم ما المق مة .
ليتي ال اصس مل عةال لخجابا

أاراد العي ة الواةدة خجاباعدم أ ا  ،لذلن مل خال ا طا

ب عض ال امعا  ،لالتت اعا مل خالدا ص م الم ما المق مة لطال الم
ما يتس مل اإت ابا

ال للييل الملتاقيل ب رام الم

لص ا

ال ةاإية ،لهو

أاراد العي ة ،ليالي هضا ا عيا ما جال ات دةاإة السمالت ات دةاإتي  ،2332ل )225أن للمملكة

العربية السعودية ال لة الرا ،ات برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل كولدا أخض

لل ر العلم ات بقا ادةم ،صيس ألي م ض ما يربو لا ثاثيل إ ة ق ب أ
الطال ال للييل لل ةاإة ات جامعاعدا ،ليوج ات
المق مة لعر ياا

لا اعقدا خ مة الإا لالمسلميل

المملكة العربية السعودية باإتقطال الع ي مل

د مل جامعا المملكة العربية السعودية أقساما ت أل لص ا خاصة بطال

الم  ،ليرعكك مخ علن الوص ا ات ع ايم ملية التق يم لالق ول للمتق ميل لا الم
اإتق ال الطل ا

لا خل ازا

الم

ادقسا ادكاديمية لمتابعة خجرالا

ال ةاإية .كما ععمخ علن الوص ا

الق ول بالت سي

لا

مل لزاةة التعليم ،لعتميك علن

الجرالا بالوبوح لالسدولة ،كما أن ال رلط لاللوا ،ق عمل صيايتدا ب إلول لاب  ،لمعايير موبو ية عد ق إتقطال
الطال المتميكيل مل الطال ال للييل.
المحور الثالث :مشكالت برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية
الجدول ( )4-4مشكالت برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية (ن=)35.
العبارة
عوج علية ممططة إتق ال طال
الم

ال للييل

لصولدم للملكة

العربية السعودية
يموم اللوا ،لالجرالا الم امة
ل رام الم

ال ةاإية

قلة أ اد طال ا الم
مقاةلة ب
بع

اد الطال

التعالن بيل طال ال امعة
لطال الم

256

ال ةاإية

ال للييل

غير

موافق

محايد

178

73

99

٪50.9

٪20.9

٪28.3

178

54

118

٪50.9

٪15.4

٪33.7

209

86

55

٪59.7

٪24.6

٪15.7

250

37

63

٪71.4

٪10.6

٪18.0

موافق

الوسط

االنحراف

درجة

الحسابي المعياري الموافقة

2.23

0.86

مااي

الترتيب

8

2.17

0.91

مااي

9

2.44

0.75

مواا

4

2.53

0.78

مواا

2
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قلة التمصصا التت يسم لطال

202

36

112

٪57.7

٪10.3

٪32.0

143

116

91

٪40.9

٪33.1

٪26.0

214

55

81

٪61.1

٪15.7

٪23.1

228

49

73

٪65.1

٪14.0

٪20.9

160

85

105

للتق يا الا يثة ات التعليم

٪45.7

٪24.3

٪30.0

صعوبة الاصول لا مخ أث ال

283

31

36

الجازة الس وية

٪80.9

٪8.9

٪10.3

220

80

50

٪62.9

٪22.9

٪14.3

الم

ال للييل ا لتاا بدا

يمثخ اختاق الل ة للطال ال للييل
صعوبة ات التواصخ الليات مل
الم تمل
قلة لجود المر يل ادكاديمييل
لطال الم

ال للييل

اختاق ثقااة طال الم

ال للييل

ل ثقااة المملكة العربية السعودية
صعوبة اإتم ا طال الم

ال للييل

كياية المكاا ة ال درية لس
ا صتياجا ادإاإية
الوإت الاسابت للماوة

0.91

2.26

0.81

2.15

مااي

7

مااي

11

2.38

0.84

مواا

6

2.44

0.82

مواا

5

2.16

0.86

مااي

10

2.71

0.64

مواا

1

2.49

0.73

مواا

3

2.36

0.33

مواا

يوب ال لل ةقم  )6-6أن أاراد العي ة يوااقون لا  ٪ 56،55مل الع اةا الماصة ب ع م كا برام الم
للطال ال للييل ات ال امعا السعودية ،صيس لااقوا لا )2

اةا مل أصخ )00

ال ةاإية

اةة ،لعرالصل المتوإطا الاسابية

لع اةا الماوة بيل  )2370-2،02لهت عقل جميعدا ات لطا الموااقة ،التت يمت م اها مل  )2،06خلا  ،)0،33بي ما جال
)5

اةا ب دال متوإت مااي ) ،صيس عرالصل المتوإطا الاسابية لدا بيل  ،)2322-2،02لالتت عقل ات ال طا المتوإت

مااي ) صيس ي لغ م ا مل  ،)2،06 -0،27لهضا ييسر ال تي ة العامة لدضا ال ع .)2302
يتا مل ال لل  )2-2أن أكثر أبعاد م كا برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية عواارات مل

لجدة لار أاراد العي ة كان اتث صعوبة الاصول لا مخ أث ال الجازة الس وية  ،ليرجل ذلن ايما ير ال اصس خلا م
صرل ال امعا السعودية ب ن يتيرغ الطال ل ةاإتدم التت جاؤلا مل أجلدا ،لأ ي
عقو بتواير السكل ،لعصرق لدم مكااآ

لوا ب يرها ،خصوصات لأن ال امعا

درية ،بالبااة خلا الع ي مل الم ما ادخر .

كما يتا مل ال لل ليسي ةقم  )6-6أن أقخ أبعاد لاقل برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية ات

م ال الم ما المق مة عواارات مل لجدة لار أاراد العي ة هوث ع خر صرق المكاا ة ال درية  ،ليمكل عيسير ذلن خلا صرل
ال امعا السعودية لا صرق المكااآ ال درية بالتاا ات موا ي ها الما دة ،لذلن مل أجخ أن يطم ل الطال ليارصوا
لا دةاإتدم ،لذلن أياا ت يعكس صوةة جي ة ل برام الم
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ال ةاإية المق مة للطال ال للييل ات ال امعا السعودية.
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لق أك

العي ة  0بعض الم كا

التت عواجي طال الم

ال ةاإية ال للييل بال امعا

الم كا ث المكاا ة عسا لا ل رال كتب لل ةاإة ،ات صيل ألدا

السعودية ،صيس ألبال علن

عكيت لمكي مل الكتب التت لاتاجدا صيل ودع ا بع التدال

دةاإت ا  ،كما ذكر العي ة 6ث الل ة كالل ا،قات ،لأياا ت ال ربة ب لأن يتعب اللسان م دا .
لبسالال العي ة  5ل أبرز الم كا

ألبالث السكل صيس أن السكل يال ا ت ليس بي خصوصية عسم للطال بالملوة

إتضكاة دةلإدم ،بي ما ألبال العي ة  00م مو ة مل الم كا ث طول التااة م ة الق ول لل ةاإة بس ب خجرالا لزاةة
التعليم العالت التت

عقخ ل إ ة،

ععالن القسم بتق يم مقترصا

لموابيل للرإالة لال اس ،ةاض القسم ل عض المطت
ميول القسم لتاقي

ال اثية التت يق مدا الطالب ،اياطر الطالب لي اس ل موبو عخر مما يس ب طول التااة،

الممطوطا  ،للبل رلط لق ول الممطوط ،ق عكون يير متوارة ات كثير مل الممطوطا خطة ال اس التت يق مدا الطالب
عمر لا ثاا ل ان مما يس ب طول التااة .
لياي

ال اصس الة لا ما ذكرعي ي ة المقابلة أن مل أبرز أإ ال قوة هضا ال ع  ،أن طال لطال ا

الملتاقيل بال امعا

السعودية يواجدون الع ي مل التا يا

لالم كا

التت عستوجب الوقوق

الم

ال للييل

ها لمعال تدا ،لذلن مل

خال عطوير علن ال رام بما يتي م ل التوجدا المستق لية للمملكة العربية السعودية ،لما يواكب الت يرا العالمية المتساة ة،
اير ال اصس أن طال الم ال ةاإية ال لليون يعالون مل م كا اقتصادية ،لثقااية ،لاجتما ية ،لدةاإية ،لضلن يالك ال اصس
برلةة ا إتيادة مل لتا ،ال ةاإا

السابقة مثخ دةاإة كالال  ،) 2309لدةاإة القرلت  ،) 2302لدةاإة المري ي

 ،) 2302لدةاإة الماسل ،لالسعوم  ،) 2305لدةاإة ال مرالت  ،) 2305لالتت ألصل ب ملة مل ال تا ،كان ماوة
اعياقدا هو لبل صلول للم كا لالتا يا التت عواجي طال الم ال ةاإية بال امعا السعودية ،لمل علن الالول التت ألصل
بدا علن ال ةاإا

ما يلتث مخ عقاةير دلةية ل الطال ال للييل ،لالتا يا

التت يواجدولدا ،مما يسدخ دةاإة صاجياعدم

لمتطل اعدم لصخ م كاعدم ،كما جال مل جمخ التوصيا ث برلةة مخ ال امعة لا ا إتيادة مل طاقا طال الم ال ةاإية
ال للييل بعمخ ي ة ليدم ةباا ت يسا

ات صخ م كاعدم ا قتصادية ،كما ألصل ال ةاإة بارلةة م اةكة طال الم ال ةاإية

ال للييل ات ال اطا ا جتما ية خاصة ات اللن الطال ليتم ال ماجدم ات الم تمل التعليمت ال ي  ،لبرلةة عواير الكتب
الثقااية لالعلمية ليتمكل طال الم ال ةاإية ال للييل مل عاقي طموصاعدم ،بارلةة مخ ال امعا
ال للييل ات الاياة الثقااية ا جتما ية ،كما صثل ال امعا
التوصيا
عكثي

لا برلةة ادم صاجيا

أيااتث ع ت م خخ التمطيت ا إتراعي ت لتطوير برام الم

لا أهمية خدما الطال

الطال لكيادة ارل الس امدم ،لمل

ال ةاإية ات ال امعة ،كما ألصل ال ةاإة بارلةة

ال ةاإا ات هضا الم ال ،لبرلةة ةال كياية الم ما ا جتما ية ،لالمكااآ ال درية ،لع ويل طر الت ةيس ،لعسريل

خظداة لتا ،ا متاالا  ،كما ألصل بجل ال مكتب يوار قا ة بيالا لطال الم

الق اما لإلاادة م ي.

النتائج الخاصة بالسؤال الثاني" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول واقع برامج
المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية لمتغير المرحلة الدراسية؟"
ايمدا يتعل بداختاق عةال أاراد العي دة صول دةجدة عواار أبعداد لاقل برام الم
السعودية ع عتا لمت ير المرصلة ال ةاإية ،قا ال اصس بججرال اخت اة
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ال ةاإددددددية للطال ال للييل ات ال امعا
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ليتا ذلن مل لايما يتعل باختاق عةال أاراد العي ة صول دةجة عواار أبعاد السياإا العامة ل رام الم
ال للييل ات ال امعا السدددعودية ع عتا لمت ير المرصلة ال ةاإدددية ،قا ال اصس بججرال اخت اة

ال ةاإية للطال

) ل لة اليرل بيل متوإدددطيل،

ليتا ذلن مل خال ال لل  )9-6اآلعتث
جدول ( ) 9-4استجابات أفراد العينة حول درجة توافر أبعاد السياسات العامة لبرامج المنح الدراسية وانحرافاتها المعيارية
وقيمة "ت" وداللتها باختالف متغير (المرحلة الدراسية).
المحور

التباين

لاقل إياإا برام الم
ال ةاإية للطال ال للييل ات
ال امعا السعودية

بيل
الم مو ا
داخخ
الم مو ا

متوسط

مجموع

المربعات

المربعات

189.183

378.366

17.872

6201.622

الم مو
لاقل خ ما برام الم

ال ةاإية

للطال ال للييل ات ال امعا
السعودية

بيل
الم مو ا
داخخ
الم مو ا

255.085

510.170

40.395

14017.147

م كا برام الم

ال ةاإية

للطال ال للييل ات ال امعا
السعودية

الم مو ا
داخخ
الم مو ا
الم مو

10.585

235.806

30.435

10560.928
11032.540

347

*0.000

349
2

6.315

14527.317
471.612

الحرية

اإلحصائية

2

6579.989

الم مو
بيل

قيمة (ف)

درجة

الداللة

347

*0.002

349
2

7.748

347

*0.001

349

ياصظ مل ال لل ةقم  )9-6أن قيمة ق عسالم  )10.585ب لة خصصا،ية  )*0.000لهت قيمة دالة خصصا،يا ت دلدا أقخ
مل مستو ال لة  ،) 0.05ليي عوج ارل ذا د لة خصصا،ية بيل متوإطا اإت ابا أاراد العي ة صول لاقل برام الم
ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية ع عا ت للمرصلة ال ةاإية ات بع السياإا العامة ل رام الم

ال ةاإية للطال

ال للييل ات ال امعا السعودية.
ي يل ال لل ةقم  )9-6أن قيمة ق عسالم  )6.315ب لة خصصا،ية  )*0.002لهت قيمة دالة خصصا،يا ت دلدا أقخ مل
مستو ال لة ،)0.05

259

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م

ISSN: 2706-6495

ليي عوج ارل ذا د لة خصصا،ية بيل متوإطا اإت ابا أاراد العي ة صول لاقل برام الم
ات ال امعا

السعودية ع عا ت للمرصلة ال ةاإية ات بع الم ما

المق مة لطال برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل

ال ةاإية ال للييل ات ال امعا

السعودية.
يوب ال لل ةقم  )9-6أن قيمة ق عسالم  )7.748ب لة خصصا،ية  )*0.001لهت قيمة دالة خصصا،يا ت دلدا أقخ مل
مستو ال لة  ،)0.05ليي عوج ارل ذا
ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا

د لة خصصا،ية بيل متوإطا

اإت ابا

أاراد العي ة صول لاقل برام الم

السعودية ع عا ت للمرصلة ال ةاإية ات ماوة م كا

ال ةاإية للطال

برام الم

ال للييل ات ال امعا السعودية.

 .5خالصة نتائج الدراسة ومقترحاتها
تمهيد:
يتامل هضا اليصخ خاصة لأهم ال تا ،التت عوصلل خليدا ال ةاإة ،لالمقترصا التت عق مدا ات بول هض ال تا ،ث
 1-5أوالً :ما يتعلق بسؤال الدراسة األول
ما واقع برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية؟

-

لإلجابة ل هضا السدددددالال أ

ال اصس أداعيل هماث ا إدددددت الة لالمقابلة ،لذلن ل ةاإدددددة لاقل برام الم

ال للييل ات ال امعا السعودية مل لجدة لار طال لطال ا برام الم
عوصددلل ال ةاإدددة خلا أن لاقل إدددياإددا برام الم
صسددب اإددت ابة ال ةاإددة لجال
ياتا للمراجعة ،يليدا

ال ةاإدددية للطال ال للييل ات ال امعا السدددعودية ،يع لاقعا ت مرعيعا ت

اةةث عتما ا القواليل الماصة ب رام الم

كما أظدر لتا ،ال ةاإدددة خلا أن ماوة لاقل خ ما برام الم

ال للييل العمخ خال اترة ال ةاإددة ك هم ما

ال ةاإية مل ظرلق الطال ال للييل
ال ةاإدددية للطال ال للييل ات ال امعا السدددعودية ،يع

اةةث عقو ال امعا السدددعودية بتسدددديخ خجرالا إدددير طال الم

ال للييل ات لداية العا ال ةاإدددددت ك هم ما ياتا للمراجعة ،يليدا
الم

ال ةاإية ال للييل ايدا.

اةةث عتي ال امعا السددعودية لطال الم

لاقعا ت مرعيعا ت صسدددب اإدددت ابة ي ة ال ةاإدددة ،لجال

ال ةاإدددددية للطال

اةةث عق ال امعا السدددددعودية ب ل مواصدددددا لطال

ال للييل
كما أظدر لتا ،ال ةاإددة خلا أن ماوة م ددكا برام الم

مرعيعا ت صسب اإت ابا
عاتا خلا مراجعة ،يليدا

260

ي ة ال ةاإة ،لجال
اةةث بع

ال ةاإددية للطال ال للييل ات ال امعا السددعودية يع لاقعا ت

اةةث صعوبة الاصول لا مخ أث ال الجازة الس وية ك هم الع اةا التت

التعالن بيل طال ال امعة لطال الم

ال للييل .
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 2-5ثانياً :ما يتعلق بسؤال الدراسة الثالث:
 "هل توجد فروق ذات داللة إحصاااااائية بين متوساااااطات اساااااتجابات أفراد العينة حول واقع برامج المنح الدراساااااية للطالبالدوليين في الجامعات السعودية المرحلة الدراسية؟"
ألبددددال لتا ،ال ةاإددددة لجود ارل ذا د لة خصصددددا،ية بيل متوإددددطا اإددددت ابا أاراد العي ة صول لاقل برام الم
ال ةاإددددية للطال ال للييل ات ال امعا السددددعودية ع عا ت للمرصلة ال ةاإددددية ات ماالة لاقل إددددياإددددا لخ ما برام الم
ال ةاإددددية للطال ال للييل ات ال امعا السددددعودية ،لماوة م ددددكا برام الم

ال ةاإددددية للطال ال للييل ات ال امعا

السعودية.

 3-5توصيات الدراسة
ب دددا تل لددددا مددددا عدددم ربددددي مددددل خدددال اددل ال اددددرم لال ةاإددددا السدددابقة للتددددا ،ال ةاإددددة الااليدددة يوصددددت ال اصددددس
بم مو ة مل التوصيا  ،مل أبرزها ما يلتث
 -0السددددعت لل ددددال مراكددددك ممتصددددة ل ددددرام المدددد

ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل اددددت ال امعددددا السددددعودية اددددت بددددول

الم را العالمية ،مل خال الاادة مل لتا ،هض ال ةاإة ات هضا الم ال.
قددد لةش مدددخ دلةيدددة لمتابعدددة أدال بدددرام المددد

-2

جوالب الاع

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا السدددعودية ،لخبدددراز

ات أدا،دا ليسدخ معال تدا.

 -0خل ال مركك موص يمت

بيا

لثا ،طال الم

 -6ل ددددر الددددو ت ب هميددددة بددددرام المدددد

ال للييل المق وليل م ،يا ت لع قيقدا.

ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل اددددت ال امعددددا السددددعودية اددددت ألإدددداط الم تمددددل،

لال دا الاكومية لالماصة ،لبيل م سوبت ال امعا السعودية.
 -5ي ت لا ال امعا السعودية أن عال ات أللويا ميكاليتدا برام الم

ال ةاإية للطال ال للييل.

 -2عوقيدددل اعياقيدددا ماليدددة بددديل ال امعدددا السدددعودية لالقطدددا المدددال ادددت القادددايا المتعلقدددة ب دددرام المددد

ال ةاإدددية

لامان عطوةها ،لعاسيل أدا،دا لاإتمراةيتدا.
 -7عوقيدددل اعياقيدددا دلليدددة بددديل ال امعدددا السدددعودية لال امعدددا العالميدددة ادددت القادددايا المتعلقدددة ب دددرام المددد

ال ةاإدددية

لإلاادة مل ع اةبدا ،للقخ خ راع ا لدا.
 -2ا إدددتعالة ب تدددا ،لعوصددديا الم دددرا ال لليدددة لالقليميدددة لالماليدددة ال اجادددة مدددل أجدددخ عطدددوير مدددخ بدددرام المددد
ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا السعودية.
 -9العمخ لا عاميل المساقا التعليمية ات ال امعا السعودية مقرةا ذا طابل دللت لةؤية المية.
 -03ع اددديم صيدددخ إددد وم لتكدددريم أاادددخ مراكدددك المددد

ال ةاإدددية بال امعدددا السدددعودية خدددال العدددا ال ةاإدددت مدددل خدددال

د مل المال را .
 -00خ ددددادة ةإددددم إياإددددة بددددرام المدددد

ال ةاإددددية بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية ،لذلددددن مددددل خددددال لبددددل اإددددتراعي ية

لتطويرها ،بما يتال مل أه اق ليايا ةؤية المملكة العربية السعودية .2303
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 -02ع هيدددخ لعددد ةيب المدددوظييل الممتصددديل ب دددرام المددد

ال ةاإدددية ادددت ال امعدددا السدددعودية ،مدددل خدددال خقامدددة ددد د مدددل

ال لةا الت ةي ية لالماابرا التثقييية.
 -00خ ددد اد بدددرام عمدددت

ال ةاإدددية الددد للييل بعددد عمدددرجدم ،لخمكاليدددة ا إدددتيادة مددد دم إدددوال ادددت

بمتابعدددة طدددال المددد

بل الدم أل ات المملكة العربية السعودية.

 4-5مقترحات الدراسة
ب دددال لدددا ال تدددا ،لالتوصددديا السدددابقة يوصدددت ال اصدددس بدددججرال مكيددد مدددل ال ةاإدددا المتعلقدددة ب دددرام المددد

ال ةاإدددية

للطال ال للييل لا ال او التالتث
خجدددرال دةاإدددة مقاةلدددة مدددل بدددرام المددد

-0

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل العالميدددة ،لطدددر ا إدددتيادة م ددددا ادددت المملكدددة

العربية السعودية.
خجدددرال دةاإدددة صالدددة دددل مددد

-2

اهتمدددا القدددا،ميل لدددا بدددرام المددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا

السعودية ب تا ،لعوصيا ال ةاإا ادكاديمية ات المملكة العربية السعودية.
خجدددرال دةاإدددة دددل مددد

-0

ل ددداح بدددرام المددد

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا السدددعودية ادددت دادددل

لدددة

خطت الت مية لعاقي ةؤية المملكة العربية السعودية .2303
خجرال دةاإة ل اصتيا طال الم

-6

ال ةاإية ال للييل بع

ودعدم خلا بل الدم.

المراجع:
أ -المراجع العربية
 -0ال ادم ،أبو بكر أصم

لت .) 2332 .عاةي ب اد ،2 .ط ،0داة ال رل الإامت .بيرل  ،ل ان .ل.032

 -2ع يل ةس ،ليكا .) 2303 .جامعة القرن الاادم لالع ريل ،عطوة خ را أ اال هي ة الت ةيس ات الت ليخ،
عرجمة لزاةة التعليم بالمملكة العربية السعودية ،قرالة ات كتال ةقم.6
 -0الاموم ،ياقو

َّ .مع م ال ل ان ،0 .ط .0داة صادة .ل ان.

 -6ال الدم ،مام خبراهيم .) 2303 .عمويخ الم اةس ات العصر اديوبت ،م لة كلية التربية ب وة إعي  ،الع د  ،)7مصر

 -5السمالت ،لت .) 2332 .الم

ال ةاإية لأثرها ات ب ال مستق خ ال ال .لةقة مق مة خلا مالعمر ال ال لب ال المستق خ،

ال لة العالمية لل ال الإامت ،الريام.
 -2السمي ،
الم

الماسل مام  .) 2336 .الصعوبا التعليمية لالداةية لطال الم

ال ةاإية -دةاإة مي الية لا طال

ال ةاإية ب امعة الما مام بل إعود الإامية .م لة جامعة الما مام بل إعود الإامية-523 ،)60 0 ،

.592
 -7ال ربي ت ،يادة صمكة .) 2302 .اإت راق مستق خ ال امعا العربية ات إيا التص ييا ال للية .باس مق ات
المالعمر العربت ال للت السادسث لامان جودة التعليم العالت ،جامعة السودان للعلو لالتك ولوجيا ،ل56
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 -2ال ي  ،ةل ة ال

م .) 2300 .لاقل عواار معايير الت ااسية العالمية ات برام ال ةاإا العليا ب امعا مااااة يكة مل

لجدة لار المري يل ،باس مق لمالعمر بع وانث ال ةاإا العليا بيل الواقل لعاا الصاح لالتطوير ،اليترة مل  29خلا
 03أبريخ.
 -9الطاالم ،أصم مام إامة .رح معالت اآلثاة .عاقي ث مام زهرم ال اة .الم الكتب .0 .ط .0مصر.

مادة اللن الق ول لالتس يخ بال امعة الإامية  .) 2323بوابة الق ول للم ال ةاإية بال امعة الإامية

-03

م اتت) ،متاح لا الرابتث  https://admission.iu.edu.sa/AboutIU.aspxعم ا طا

ليي بتاةي

0660/2/02
-00

يام ،أبو الياخ يام موإا .)2300 .ال يا بتعري

صقو المصطيا .جا،كة دبت ال للية للقرعن الكريم .لص ة

ال اوا لال ةاإا  .دبت ،الماةا العربية المتا ة.
-02

اليي ،ااةل لالككت ،أصم  .) 2330 .ال ةاإا المستق ليةث م اوة عربوم ،داة المسيرة للط ا ة لال ر ،مان

-00

ال ةاإية ب امعة ع و لاآلليا الجرا،ية لمعال تدا

القرلت ،صسل

َّ .) 2302 .بعض م كا طال الم

دةاإة مي الية .م لة العلو التربوية.057-030 ،)00 0 ،
-06

كريسول ،جون .) 2302 .عصميم ال اوا الكمية – ال و ية  -المكجية،

الماسل القاطالت ،عرجمة) ،الكويلث

داة المسيلة لل ر لالتوزيل العمخ ادصلت ل ر ات .) 2306
-05

الماسل ،ماسل لالسعوم ،مام  .)2305 .ا يترال ل

طال الم

ال للييل ب امعة القصيمث مااهر لإ خ

مواجدتي ،م لة العلو العربية لاللسالية.2005-2370 ،)6 2 ،
-02

مام  ،جمال مصطيا .)2330 .م كا الطل ة الواا يل ب امعة ادزهر ،ةإالة ماجستير ،جامعة ادزهر ،كلية

التربية ،مصر.
-07

م امة ادمم المتا ة للتربية لالعلو لالثقااةث المالعمر العالمت للتعليم العالت ،التعليم العالت ات القرن الاادم

لالع ريل الرؤية لالعمخ  ،لثيقة العمخ ،اليولسكو ،باةيس  9-5أكتوبر .0992
-02

م امة ادمم المتا ة للتربية لالعلو لالثقااةث المالعمر العالمت للتعليم العالت ،ال ي اميا ال ي ة ات التعليم العالت

لال اس مل أجخ الت ير الم تمعت لالت مية  ،بيان المالعمر ،اليولسكو ،باةيس  2-5يوليو .2339
-09

م امة الم ما الطابية اليابالية  .) 2302 JASSOلتي ة المس الس وم للطال ال للييل ات اليابان ،متاح لا

الرابتث  https://studyinjapan.go.jp/en/_mt/2020/08/date2018z_e.pdfعاةي دخول الموقل . 0660/7/22
ات الم د ية لعق يا ال اس العلمت .داة هومة للط ا ة لالتوزيل.

-23

الدادم ،خال م .) 0992 .المر

-20

هال ،لاجت ،للصاة ،لت .)2302 .ع ليخ التعليم العالت المصرم لا بول عا يا العولمة ةؤية مستق لية.

م لة مستق خ التربية العربية.002-025 ،)77 09 ،
-22

لزاةة التعليم السعودية لث المساللة ات التعليم العالت معراة ع ثيرها ات ميكاليا ال للة لالليا المالإست ،الراص

ال للت ،ل رة درية يص ةها مرص التعليم ،الع د التاإل ،إ تم ر 2300
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 متاصة لا الرابتث.يا التعليم العالت، اصصا.) 2322 .لزاةة التعليم

-20

https://www.moe.gov.sa/ar/HighEducation/Scholarships_for_non_Saudis/Pages/default.aspx
. 0660/2/03 ليي ات
ال ةاإية للطال المسلميل بال امعا السعودية ]ةإالة

 دةاإة عقويمية ل اا الم.)0995 .َّ

عم ا طا

 مام،اليايا

-26

. جامعة يل مس.[دكتوةا يير م وةة
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2- Good, C. (1973). Dictionary of education. New York: McGraw-Hill book company.
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7- National Scholarships Act 1903; E.J. Parr, “The Expansion of Secondary Education”, in
Fifty Years of National Education in New Zealand, 1878–1928, ed. I Davey(Auckland:
Whitcombe and Tombs Ltd, 1928), 76.
8- Pallardy, Richard. (2020). History of College Scholarships, assessable at
https://www.savingforcollege.com/article/history-of-college-scholarships.
9- Russell, Thomson & Rosenthal. (2010). The international student experience: three styles of
adaptation. The International Journal of Higher Education Research, 60,235-249.

www.ajrsp.com

264

 م2022-3-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار

ISSN: 2706-6495

10- Van Der Wende, Marijk & Westercheijden. (2001). International Aspects of Quality
Assurance with a Special Focus on European Higher Education, Quality in Higher
Education, vol. 7, No. 3, pp 233-245.

 الم لة ادكاديمية لابااا، إع بل صم بل مام الدواملة الضبيالت/ ال اصس،© 2022 جميل الاقو مايوظة
.لال ر العلمت
(CC BY NC)

www.ajrsp.com

265

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى
Reality and Aspiration of the Student's Rights and Duties as they understand them
إعداد:
أ.د /مريم بنت حميد اللحياني
أستاذ الشخصية بعلم النفس ،جامعة أم القرى مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية
الباحثة /بلسم عبد الرحمن الحازمي*
باحثة دكتوراه بقسم علم النفس ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية
الباحثة /مرام بنت عمرو المغامسي
باحثة دكتوراه بقسم علم النفس ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية
Email: bash-haz@hotmail.com

مستخلص البحث:
هدف البحث الحالي إلى معرفة الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة،
وماهي األسباب التي تعيق دون معرفة الحقوق والواجبات ،وماهي المقترحات والتوصيات الالزمة لنشرها ،كما هدفت للكشف
عن الفروق حول الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب بحسب ( الجنس ــــ المعدل ـــــ التخصص) ،واستخدم البحث
المنهج الوصفي ،وطُبِّق على عينة بلغت ( ،)075من اإلناث ( ،)065ومن الذكور ( ،)015طُبِّقت عليهم استبانة حقوق
وواجبات الطالب من إعداد الباحثات ،وتوصل البحث إلى أن واقع إدراك طلبة جامعة أم القرى بمكة للحقوق والواجبات كان
بمستوى مرتفع حيث كانت متوسطات جميع فقرات محور الحقوق تقع ضمن الفترة (من  1667إلى أقل من  ،)0600متوسط
جميع فقرات محور الواجبات يقع ضمن الفترة (من  0602ألقل من ،)0كما أن درجة موافقة أفراد العينة على ما ُذكر من فقرات
بمحور أسباب وعوامل تعيق دون معرفة حقوق وواجبات الطالب كان بمستوى مرتفع ،وأن (انشغال الطالبـ/ـة بدراستهـ/ـا
وبالتالي جهلهـ/ـا بالئحة الحقوق والواجبات) يعتبر في المرتبة األولى من المعوقات ،كما أن درجة موافقة طلبة جامعة أم القرى
على ما ُذكر من فقرات بمحور المقترحات والتوصيات الالزمة لنشر الئحة حقوق وواجبات الطالب كان بمستوى مرتفع ،و
المقترح (إرسال الئحة الحقوق والواجبات برسائل نصية على جواالت الطالب يساهم في نشر الئحة الحقوق والواجبات) يعتبر
في المرتبة األولى من المقترحات ،وظهرت فروق في استجابات أفراد العينة بحسب (الجنس) لصالح الطالبات ،وعدم وجود
فروق بحسب (التخصص) عدا المحور األول وكان الفرق لصالح التخصصات األدبية6
الكلمات المفتاحية :الحقوق ،الواجبات ،جامعة أم القرى ،طالب ،طالبات ،حقوق وواجبات
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Reality and Aspiration of the Student's Rights and Duties as they understand them
Abstract:
The aim of this research is to reveal the reality and aspirations of the student's rights and duties
as recognized by Umm Al-Qura University students in Mecca, and what are the reasons that
hinder to knowing the rights and duties, and what are the necessary proposals and
recommendations to publish them, as well as revealing the differences in the awareness about the
student's rights and duties according to (gender, rate, Specialization), the research used the
descriptive approach, and was applied to a sample of (570), females (360), males(210), applied
to them a questionnaire designed by the researchers. The research found that the reality of Umm
Al-Qura University student's awareness of the rights was high. Also, the degree reasons that
hinder to knowing the students’ rights and duties was at a high level, and “the preoccupation of
the student with his studies / and thus his ignorance of / with the list of rights and duties” is
considered to be in the first rank of obstacles, also the result shows differences in the responses
according to (gender) in favor of female students, and the absence of differences according to
(specialization) except for the first axis and the difference was in favor of literary specialties6

Keywords: Rights, Duties, Student's, Umm Al Qura University, Rights and Duties
:مقدمة
 وقد، منذ أن خلق هللا األرض،اقتضت حكمة هللا تعالى أن يكون تكريم اإلنسان أصل ثابت من أصول ديننا الحنيف
 ومن سار على هذا النهج،كفل سبحانه وتعالى للعباد حقوقا ً لهم وواجبات ليتمكن من السعي في هذه الحياة برؤية واضحة
6استطاع تحقيق أهدافه بما يحقق له الرفاهية والتقدم
 التي، والمؤتمرات، و َغدَا االهتمام به واضحًا في المحافل الدولية،لقد بات الحديث عن حقوق اإلنسان حديث الساعة
تمخضت عن مواثيق شتى على المستويَيْن اإلقليمي والدولي تضمنت العديد من المواد والمبادئ اإلسالمية؛ لتعزيز حقوق
6)0516 ، وتهيئة ال ُّسبُل الكفيلة لحمايتها (السلمي،اإلنسان
 كما أصبحت قاعدة آمرة في القانون الدولي يجب على،لقد أصبحت حقوق اإلنسان معياراً تقاس عليه درجة تقدم الدول
 وتستند الدول في ذلك إلى القانون الدولي لحقوق، وأمن مواطنيها، واتخاذ التدابير التشريعية التي تحفظ كرامة،الدول مراعاتها
 ومعاقبة كل شخص ينتهك هذه،اإلنسان الذي أكد على ضرورة االلتزام باحترام الحقوق والحريات للناس جميعا ً بال تمييز
6)0512 ،الحقوق (وسيلة
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وتوج ذلك بفوز المملكة
وأعطت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لقضايا حقوق اإلنسانِّ ،
بعضوية أول مجلس لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة عام 0556م (الشاماني6)0511 ،
إن الجهة المسؤولة عن توعية الطالب بالحقوق والواجبات في الجامعات البد أن تتوافر فيها الحياد واالستقاللية للنظر
في شكاوى الطلبة ،والعمل على إعالء قيمة الحقوق والواجبات؛ لتنمي ثقافة اإلنصاف ،مما يساعد في تكوين بيئة سليمة تُحفظ
فيها الحقوق وتُراعى فيها القيم بما يعود بالخير على المجتمع ويعين الخريجين على النهوض بمسؤولية وطنهم في جميع
المجاالت (جامعة الملك سعود6)0512 ،
يعتبر الطالب الجامعي المحور الرئيس الذي تدور حولـه الممارسات األكاديمية والخدمية بكل أشـكالها في الجامعة،
حيث تعمـل هـذه الممارسـات علـى تشـكيل شخصية الطالب وتنمية قدراته ،كما إن ما يقـدم لـهم من خدمات على مسـتوى
الجامعـة يعـد جـزءاً متممـا ً للعملية التربوية ،وهدفا ً تسعى الجامعات لتحقيقه (العاني والراسبية6)0510 ،
وتأتي أنظمة وزارة التعليم العالي فتجعل للطلبة حقوقا ً مكفولة ،وتفرض عليهم واجبات ملزمة؛ إدراكــا ً من المسؤولين
بأهمية المحافظة على تلك الحقوق والواجبات ،وأثر ذلك على استقرار الطلبة نفسيا ً وعلمياً ،وانتظام مسيرتهم األكاديمية ،ويقينا ً
منهم بقدر حصول الطالب على حقوقه ،وقيامه بواجباته يكون عطاؤه وانتماؤه للجامعة ،وجهده ،وتركيزه ،وتفوقه ،وتوازن
شخصيته (جامعة أم القرى6)0510 ،
وتناولت دراسة الفايز ( )0517واقع الثقافة الحقوقية في الجامعة بهدف معرفة درجة الوعي الحقوقي ،ومعرفة
معوقات التطبيق ،واستخدمت أداة االستبيان في ثالث جامعات بالرياض ،وأظهرت النتائج :أن الطالبات الجامعيات األصغر سناً
أكثر وعيا ً بالثقافة الحقوقية وأن غالبية عينة الدراسة لديهن معرفة تامة بالحقوق ،واتفقت غالبية العينة على معوقات تطبيق
الثقافة الحقوقية في الجامعات ،ومنها افتقار المناهج لمادة تثقيفية بالحقوق ،وغياب الندوات المتخصصة واألنشطة التي تعزز
مفاهيم الحقوق.
وهدفت دراسة إبراهيم و يلي ( )0510لمعرفة حقوق وواجبات الطلبة الجامعيين ،والتعرف على القيم األخالقية التي
يجب أن يلتزم بها الطلبة ،وماهي الصعوبات التي تعيق تطبيق الحقوق وما المقترحات للتغلب عليها ،استخدمت االستبانة،
وتكونت العينة من ( )155طالب وطالبة ،وأشارت إلى أن أهم حقوقهم :الحق في معرفة طريقة التقييم ،وأهم الواجبات لألساتذة:
االبتعاد عن العالقات الشخصية ،وأهم الواجبات لزمالئهم :االحترام داخل القاعة وخارجها ،وأهم الواجبات للجامعة :الحفاظ
على النظافة في المرافق المتاحة ،وأوضحت أن أهم الصعوبات هي صعوبة التواصل مع بعض األساتذة6
كما هدفت دراسة العاني والراسبية ( )0510للكشف عن جودة الخدمات الطالبية بجامعة السلطان قابوس ،واستخدمت
أداة االستبيان ،وتكونت العينة من ( )615طالبا ً وطالبةً ،وأظهرت النتائج أن خدمات اإلرشاد الديني كانت األفضل ،وأدنى
الخدمات سجلت للتغذية الطالبية ،وأن جودة الخدمات جاءت بمستوى أعلى من الذكور في الخدمات االجتماعية واإلسكان
الطالبي6
وحاول الشاماني ( )0511معرفة آراء الطلبة بجامعة طيبة نحو ممارستهم للحقوق والواجبات األكاديمية وغير
األكاديمية ،ومعرفة االختالف في وجهات النظر ،استخدمت استبانة لجمع المعلومات ،وتكونت العينة من ( )070طالبا ً وطالبة،
وأظهرت النتائج أن تقديرات طالب وطالبات جامعة طيبة في ممارسة حقوقهم وواجباتهم جاءت بدرجة كبيرة ،وتبين عدم
وجود فروق تُعزى إلى الجنس ،والتخصص6
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وهدفت دراسة بوبشيت والحمادي ( 0515إلى التعرف على الفروق في الخدمات الطالبية بجامعة الملك فيصل،
للتخصص ،والمستوى ،استخدمت استبانة لجمع البيانات ،وتكونت العينة من ( )205طالبة ،وأشارت النتائج إلى عدم وجود
فروق تعزى إلى التخصص والمستوى الدراسي6

مناقشة الدراسات السابقة
بعد استعراض الدراسات السابقة يتضح االختالف واالتفاق من عدة نواحي ،وهي كالتالي:
الهدف :اتفقت دراستي (الشاماني)0511 ،؛ (إبراهيم ويلي )0510 ،مع البحث الحالي لتناولها موضوع الحقوق والواجبات،
كما اتفقت دراسة (إبراهيم ويلي )0510 ،في الهدف مع البحث الحالي في التعرف على الحقوق ،والواجبات ،والصعوبات،
والمقترحات ،إال أن البحث الحالي تميز في تطبيقه على مجتمع الجامعة بأكمله أما دراسة (إبراهيم و يلي )0510 ،كانت حصراً
على تخصص الخدمة االجتماعية ،واتفقت دراسة (الفايز )0517 ،مع البحث الحالي في كونها تهدف لمعرفة وعي الطلبة،
وماهي المعوقات التي تحول دون معرفة اللوائح6
العينة :اتفقت دراستي (بوبشيت والحمادي)0515 ،؛ (الفايز )0517 ،عن الدراسات السابقة والبحث الحالي في كون التطبيق
كان حصراً على الطالبات6
االداة :اتفقت جميع الدراسات مع البحث الحالي في استخدامه ألداة االستبانة حيث تعد االستبانة في مقدمة األدوات المستخدمة
في األبحاث ذات المنهج الوصفي6
الحدود المكانية :اتفقت الدراسات (بوبشيت والحمادي)0515 ،؛ (الشاماني)0511 ،؛ (إبراهيم و يلي)0510 ،؛ (الفايز،
)0517؛ م ع البحث الحالي في تطبيقها في المملكة العربية السعودية ويظهر ذلك تعاون الباحثين السعوديين في الجامعات من
أجل تهيئة البيئة المناسبة للطلبة والمساهمة في تحقيق رؤية 0505م ،واختلفت دراسة (العاني والراسبية )0510 ،في تطبيقها
في دولة عمان6

مشكلة البحث وتساؤالته:
تعد المؤسسة الجامعية مسؤولة عن نشر وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات بين طالبها عبر مجموعة من األنشطة
اليومية التي تجعلهم قادرين على ممارسة حقوقهم وواجباتهم ،فقد أصدرت جامعة أم القرى الئحة داخلية أكدت فيها على حقوق
الطالب وواجباته األكاديمية وغير األكاديمية6
وتظهر العالقة بين الحقوق والواجبات في أنه إذا كان من حق الطالب التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية والمشاركة
في األنشطة ،فمن واجبهم أيضا االنتظام والقيام بكافة المتطلبات الدراسية ،واحترام أعضاء هيئة التدريس وعدم التعرض لهم
باإليذاء بأية صورة كانت ،وإذا كان من حق الطالب ممارسة حرياتهم المختلفة فإن من واجبهم احترام حرية اآلخرين ،إن
التعليم المتميز الذي تقدمه الجامعة لهم يوجب عليهم أن يؤدوا دورهم تجاه ما يطلب منهم من ممارسات تربوية تسعى إلى
تحسين كفاياتهم المختلفة ،حتى يصبح الطالب قاد ًرا على المشاركة اإليجابية في عملية التنمية الشاملة في المجتمع (الشاماني،
6)0511
وظهر مؤخراً عدم اهتمام بعض الطالبات بمعرفة مالها وما عليها من حقوق وواجبات وتهاونها في طلبها من الجهات
المسؤولة ،وإضاعتها لكثير من حقوقها المكفولة لها ،وقد تظهر بعض المخالفات لواجباتها الجامعية ،وتم مشاهدة ذلك عيانا ً من
قبل الباحثات؛
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وألن المرحلة الجامعية مرحلة مهمة في اكتساب الخبرات فإن مساعدة الطلبة وتوعيتهم بالحقوق واألخذ بيدهم للمطالبة بها
واع وكما قال عليه الصالة والسالمْ ":ال ُم ْؤ ِمنُ ْالقَ ِوىُّ َخ ْي ٌر َوأَ َحبُّ
فإنهم سيقومون بتطبيق ذلك خارج الجامعة ،فينشأ جيل قوي ٍ
هللا ِمنَ ْال ُم ْؤ ِم ِن ال ه
ض ِعيف" رواه اإلمام مسلم ،وتم تحديد المشكلة في التساؤالت التالية:
إِلَى ه ِ
 61ما هو الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة؟
 60ماهي األسباب التي تعيق معرفة حقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة؟
 60ماهي المقترحات الالزمة لنشر الئحة حقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى؟
 62هل توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات أفراد العينة حول الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة
جامعة أم القرى بمكة بحسب (الجنس ــــ التخصص)؟

أهداف البحث:
.1معرفة الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة6
.2معرفة األسباب التي تعيق معرفة حقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة6
.3المقترحات الالزمة لنشر الئحة حقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى6
.4الكشف عن الفروق الدالة إحصائيا ً بين استجابات أفراد العينة حول الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة
جامعة أم القرى بمكة بحسب (الجنس ــــ التخصص)6

أهمية البحث:
 61يسهم البحث في تحقيق أهداف المملكة لرؤية 0505م التي يعتبر من أهم محاورها المساهمة في تعزيز جودة حياة
الفرد ،وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن ،من خالل تهيئة البيئة الالزمة لذلك ،كما يسهم في تحقيق محور
تعزيز الشخصية الوطنية الذي يهدف لبناء منظومة قيم ترتبط بإرث المملكة ومبادئها اإلسالمية الراسخة ،من خالل
مبادرات تستهدف تعميق االنتماء الوطني ،وتعزيز قيم الوسطية والتسامح والمثابرة (رؤية المملكة العربية السعودية،
 ،)0512ويتحقق االنتماء والوسطية حين يعرف الطالب واجباته ومسؤولياته ويمارسها وتصبح منهجاً في شتى مجاالت
حياته6
 60تناولها موضوعا ً يهتم بفئة مهمة في المجتمع تتمثل في الطلبة الجامعيين ويؤثر في نموهم الجسمي ،والنفسي ،وألن
الطالب جزء من مجتمعه ،وال يكون عضواً فاعالً في وطنه إال إذا حصل على حقوقه ،وأدى ما عليه من واجبات ،وإذا قام
أفراد المجتمع بواجباتهم تجاهه وتولوه بالرعاية ،وعرف واجبه تجاه نفسه ،ومعلميه ،ومجتمعه ،تحقق الهدف األسمى من
العملية التعليمية (حافظ6)0517 ،
 60الحاجة إلى مزيد من األبحاث ألهمية الموضوع وارتباطه بمحور أساس من محاور العملية التربوية فترى الباحثتين
أن الحاجة ماسة لمزيد من األبحاث لترسيخ مفهوم الحقوق والواجبات لدى الطلبة6

حدود البحث:
تتمثل حدود البحث فيما يلي:


الحدود الموضوعية :الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى6
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الحدود البشرية :تم اختيار العينة من طلبة المرحلة الجامعية الذكور واإلناث6



الحدود الزمانية :يتحدد البحث في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1225ه1221/هـ6



الحدود األدائية :تم تطبيق استبانة حقوق وواجبات الطالب من إعداد الباحثات 0512م6

مصطلحات البحث:
61حقوق طلبة جامعة أم القرى :تعريف الطلبة بما لهم في أنظمة الوزارة والجامعة ولوائحهما من حقوق تجاه مسئولي
الجامعة (جامعة أم القرى6)0510 ،
التعريف اإلجرائي :الدرجة التي يحصل عليها الطلبة على بعد حقوق طلبة جامعة أم القرى6
60واجبات طلبة جامعة أم القرى :تعريف الطلبة بما عليهم من واجبات تجاه الجامعة ومرافقها ،وعواقب اإلخالل بها
(جامعة أم القرى6)0510 ،
التعريف اإلجرائي :الدرجة التي يحصل عليها الطلبة على بعد واجبات طلبة جامعة أم القرى6

إجراءات البحث:
-1منهج البحث :تم استخدام المنهج الوصفي في هذا البحث ،حيث إنه يتناسب مع طبيعة البحث ،وأهدافها6
-2مجتمع وعينة البحث :تكون مجتمع البحث من جميع طلبة جامعة أم القرى ،وقد بلغت العينة اإلجمالية  ،075من اإلناث
 ،065ومن الذكور  ،015وفيما يلي عرض موضح لتوزيع أفراد العينة6
جدول ( )1النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب المتغيرات الشخصية
فئات

المتغير

التكرار

النسب

المتغير
ذكر

015

%0663

أنثى

065

%6060

570

%100

كلية علمية

166

%0261

كلية أدبية

252

%7562

570

%100

الجنس
المجموع
التخصص

المجموع

نالحظ من الجدول أن غالبية أفراد العينة من اإلناث  ،%6060يليهم الذكور  %0663وأن أغلب األفراد كانوا من
الكليات األدبية  ،%7562ثم الكليات العلمية 6%0261

-3أداة البحث وإجراءات بناءها
تم تصميم استبانة البحث حسب االجراءات التالية:
أ6

تم توزيع استبانة ورقية والكترونية تحتوي على األسئلة المفتوحة التالية
 هل تعلمي ماهي حقوقك كطالبة من طالبات جامعة أم القرى؟
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 ما هي برأيك المعوقات التي تحول دون معرفة طالبات الجامعة بحقوقهن؟
 هل تعلمي ماهي واجباتك كطالبة من طالبات جامعة أم القرى؟
 ما هي برأيك المعوقات التي تحول دون معرفة طالبات الجامعة بواجباتهن؟
 اقترحي كيف يمكن نشر الئحة حقوق وواجبات الطالبة الجامعية؟
صيغت العبارات حسب االستبانة المفتوحة والئحة حقوق الطالب الجامعي ،وتحددت المحاور وهي :حقوق الطلبة
ب6
ِ
الجامعيين  17فقرة ،واجبات الطلبة الجامعيين  13فقرة ،المعوقات التي تحول دون معرفة طلبة الجامعة بحقوقهم وواجباتهم 0
فقرات ،اقتراحات لنشر الئحة حقوق وواجبات الطالب 11فقرة6
ج 6صدق األداة:
وتم التحقق من الصدق من خالل:
ضت االستبانة على 15مختصين بعمادة شؤون الطالب بإدارة التأديب وحماية حقوق الطالب ،وبعض
ُر َ
 صدق المحكمين :ع ِأعضاء هيئة التدريس إلبداء مالحظاتهم حول فقرات االستبانة بما يالئم هدف البحث ،وبناء على المالحظات أُجْ ِريت التعديالت
باستبعاد بعض العبارات ،ودمج بعضها اآلخر6
 صدق االتساق الداخلي :عن طريق حساب معامالت االرتباط بيرسون لكل عبارة مع الدرجة الكلية لالستبانة ،والنتائجموضحة في الجدول التالي:
جدول ( )2معامالت ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبارات االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

العبارة

اإلرتباط

العبارة

اإلرتباط

العبارة

اإلرتباط

العبارة

اإلرتباط

العبارة

اإلرتباط

00

)**(,432

20

)**(,330

1

,251

10

)**(

,270

00

)**(

0

)**(,428

10

0

)**(,473

12

2

)**(,358

10

0

)**(,401

16

6

)**(,397

17

,050

)**(
00

)**(
,257

02
00

)**(

290

,005

00

)**(,513

20

)**(,333

)**(
06

)**(
,221

,005

02

)**(,480

22

)**(,250

)**(

)**(
,016

,222

00

)**(,503

20

)**(,314

)**(

)**(
,226

,202

,017

06

)**(,233

26

)**(,241

)**(
07

,265

07

)**(,222

27

)**(,303

)**(
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7

)**(,449

13

3

)**(,461

12

2

)**(,423

05

15

)**(,494

01

11

)**(,481

,273

03

)**(
,271

)**(
02

)**(
,220

,271

02

)**(,218

22

)**(,327

)**(
05

)**(
,202

,200

03

)**(,312

23

)**(,299

,015

25

)**(,234

05

)**(,224

)**(
01

)**(

,000

21

)**(,287

01

)**(,299

)**(

** معامالت االرتباط دالة عند ()5051
من الجدول السابق نجد أن جميع قيم معامالت ارتباط بيرسون كانت دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )5051وهي قيم ارتباطات
موجبة ،مما يعني أن االستبانة تتسم بدرجة مقبولة من االتساق الداخلي ،وتم حساب صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب
معامالت االرتباط (بيرسون) بين كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه والنتائج موضحة في الجدول التالي:
جدول ( )3معامالت ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبارات االستبانة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة

حقوق الطلبة الجامعيين

بالحقوق والواجبات
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

العبارة

اإلرتباط

العبارة

اإلرتباط

العبارة

اإلرتباط

العبارة

اإلرتباط

1

)**(,410

7

)**(,633

10

)**(,661

1

)**(,680

0

)**(,373

3

)**(,602

12

)**(,488

0

)**(,725

0

)**(,525

2

)**(,590

10

)**(,609

0

)**(,746

2

)**(,458

15

)**(,661

16

)**(,655

2

)**(,640

0

)**(,464

11

)**(,681

17

)**(,517

0

)**(,609

6

)**(,552

10

)**(,607
اقتراحات لنشر الئحة حقوق وواجبات

واجبات الطلبة الجامعيين

الطلبة الجامعيين
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

العبارة

اإلرتباط

العبارة

اإلرتباط

العبارة

اإلرتباط

العبارة

اإلرتباط

العبارة

اإلرتباط

1

)**(,581

7

)**(,613

10

)**(,651

1

)**(,562

7

)**(,656

0

)**(,615

3

)**(,662

12

)**(,630

0

)**(,532

3

)**(,683
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0

)**(,564

2

)**(,663

10

)**(,530

0

)**(,661

2

)**(,624

2

)**(,556

15

)**(,667

16

)**(,590

2

)**(,551

15

)**(,561

0

)**(,569

11

)**(,558

17

)**(,569

0

)**(,618

11

)**(,501

6

)**(,621

10

)**(,591

13

)**(,626

6

)**(,578

** معامالت االرتباط دالة عند ()5051
من الجدول السابق نجد أن جميع قيم معامالت ارتباط بيرسون كانت دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )5051وهي قيم ارتباطات
موجبة تراوحت بين ( )56631 – 56070للمحور األول (حقوق الطلبة الجامعيين) ،وتراوحت معامالت ارتباط المحور الثاني
(واجبات الطلبة الجامعيين) بالدرجة الكلية بين ( )56667 – 56005وللمحور الثالث (المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة
بالحقوق والواجبات) تراوحت معامالت االرتباط بين( )56726 – 56652أما للمحور الرابع (اقتراحات لنشر الئحة حقوق
وواجبات الطلبة الجامعيين) فتراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)56630 – 56051مما يعني أن االستبانة تتسم بدرجة مقبولة
من االتساق ،وتم حساب صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامالت االرتباط (بيرسون) بين محاور االستبانة مع
بعضها ومع الدرجة الكلية ،والنتائج موضحة في الجدول التالي:
جدول ( )4معامالت ارتباط بيرسون بين محاور االستبانة مع بعضها ومع الدرجة الكلية
المحاور

1

حقوق الطلبة الجامعيين

1

واجبات الطلبة الجامعيين
المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة

2

3

4

الدرجة الكلية

)**(,559(**) ,311(**) ,548

)**(,789

)**(,483(**) ,312

)**(,805

)**(,412

)**(,242

1

1

بالحقوق والواجبات
اقتراحات لنشر الئحة حقوق وواجبات الطلبة

1

)**(,492

الجامعيين
من الجدول السابق نجد أن جميع قيم معامالت ارتباط بيرسون كانت دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )5051وهي قيم ارتباطات
موجبة وجيدة وتراوحت بين (6)0.805 – 0.311
الصدق العاملي :تم إجراء التحليل العاملي باستخدام طريقة المكونات األساسية لهوتلنج الستخالص العوامل تبعاً لمحك كايزر،وبعد ذلك أُجريت عملية التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس ،وقد فسرت العوامل المستخلصة نسبة مئوية مقدارها ()%07636
من الحجم الكلي لتباين العوامل ،وقد تم تقسيم التشبعات على العوامل كاآلتي :تشبعات صفرية (أقل من  ،) 0.30 ±تشبعات
متوسطة ( - 0.30 ±أقل من  ،)0.40 ±تشبعات عالية ( - 0.40 ±أقل من  ،)0.50 ±تشبعات كبرى ( 0.50 ±فأعلى) ،كما
اشترط أن يتشبع على العامل ( ) %6على األقل من عبارات االداة ذات التشبعات المقبولة وكنتيجة لذلك تم استخالص ( )2وقد
جاءت تفاصيل التشبعات الدالة للمفردات على العوامل كالتالي:
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 العامل األول :حقوق الطلبة الجامعيين :بلغ الجذر الكامن لهذا العامل ( )7.488ونسبة التباين المفسر ( )12625وقد
بلغت التشبعات على هذا العامل ( )17فقرة ،وبلغت نسبة التشبعات على هذا العامل ( )%00600من العدد الكلي
لفقرات األداة الداخلة في التحليل العاملي6
 العامل الثاني :واجبات الطلبة الجامعيين :بلغ الجذر الكامن لهذا العامل ( )0670ونسبة التباين المفسر ( )12620وقد
بلغت التشبعات على هذا العامل ( )13فقرة ،وبلغت نسبة التشبعات على هذا العامل ( )%00602من العدد الكلي
لفقرات األداة الداخلة في التحليل العاملي6
 العامل الثالث :المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة بالحقوق والواجبات :بلغ الجذر الكامن لهذا العامل ()5.59
ونسبة التباين المفسر ( )2670وقد بلغت التشبعات على هذا العامل ( )0فقرات ،وبلغت نسبة التشبعات على هذا العامل
( )%2635من العدد الكلي لفقرات األداة6
 العامل الرابع :مقترحات لنشر الئحة حقوق وواجبات الطلبة الجامعيين :بلغ الجذر الكامن لهذا العامل ( )2630ونسبة
التباين المفسر ( )10673وقد بلغت التشبعات على هذا العامل ( )11فقرة ،وبلغت نسبة التشبعات على هذا العامل
( )%01607من العدد الكلي لفقرات األداة6
د 6ثبات األداة:
وتم التحقق من الثبات من خالل:
تم حساب الثبات للمحور األول (حقوق الطلبة الجامعيين) بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ،والنتائج موضحة في
الجدول التالي:
جدول ( )5معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة للدرجة الكلية ألداة الدراسة ومحاورها
المحاور

عدد

معامل

العبارات

الفا كرونباخ

التجزئة النصفية
معادلة

سبيرمان -

جتمان

براون

حقوق الطلبة الجامعيين

17

50863

50801

50795

واجبات الطلبة الجامعيين

13

50879

50776

50764

المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة بالحقوق

0

50710

50627

50589

والواجبات
اقتراحات لنشر الئحة حقوق وواجبات الطلبة

11

0.810

0.752

0.750

الجامعيين
الدرجة الكلية

01

56335

56752

56632

من الجدول السابق نجد أن معامل الثبات لالستبانة ككل حسب ألفا كرونباخ بلغ ( )56335بينما بلغ حسب التجزئة النصفية
معادلة جتمان ( )56752وحسب معادلة معادلة سبيرمان براون بلغ (6)56632
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أما بالنسبة لمحاور االستبانة فقد بلغ معامل الثبات حسب ألفا كرونباخ للمحور األول (حقوق الطلبة الجامعيين) بلغ ()50360
بينما بلغ معامل الثبات للمحور األول بطريقة التجزئة النصفية حسب سبيرمان – براون ( )50351وبلغ حسب معادلة جتمان
( )50720ك ما نجد أن معامل الثبات حسب الفا كرونباخ للمحور الثاني (واجبات الطلبة الجامعيين) بلغ ( )50372بينما بلغ
معامل الثبات للمحور بطريقة التجزئة النصفية حسب سبيرمان – براون ( )50776وبلغ حسب معادلة جتمان ( )50762وهي
قيم عالية وبالتالي فإن المحور يتسم بالثبات ووضوح العبارات ،وبلغ معامل الثبات حسب ألفا كرونباخ للمحور الثالث
(المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة بالحقوق والواجبات) ( )50715بينما بلغ معامل الثبات للمحور بطريقة التجزئة
النصفية حسب سبيرمان – براون ( )50607وبلغ حسب معادلة جتمان ( )50032وهي قيم جيدة وبالتالي فإن المحور يتسم
بالثبات ووضوح العبارات  6أما بالنسبة للمحور الرابع فقد بلغ معامل الثبات حسب ألفا كرونباخ (اقتراحات لنشر الئحة حقوق
وواجبات الطلبة الجامعيين) ( ) 50315بينما بلغ معامل الثبات للمحور بطريقة التجزئة النصفية حسب سبيرمان – براون
( )50700وبلغ حسب معادلة جتمان ( )50705وهي قيم عالية وبالتالي فإن المحور يتسم بالثبات ووضوح العبارات6

نتائج البحث:
-1

النتائج الخاصة بالتساؤل األول :والذي ينص على " ما هو واقع حقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم

القرى بمكة؟" ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة كما
في الجدول التالي:
جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد العينة حول فقرات واقع حقوق الطالب
العبارة

م

المتوسط االنحراف

نسبة

الحسابي المعياري

الموافقة

الترتيب المستوى

1

عدم التعرض لشخصي بالتهديد ،أو التجريح ،أو التحرش6

2.77

0.574

%92.33

0

عالية

0

عدم االعتداء جسديا ً علي6

2.90

0.392

%96.67

1

عالية

0

توفير البيئة الدراسية وكافة اإلمكانات التعليمية لي6

2.69

0.604

%89.67

0

عالية

2

معادلة المقررات التي سبقت لي دراستها في إحدى الجامعات

2.61

0.699

%87.00

2

عالية

األخرى إذا كانت مفرداتها متفقة مع مفردات القسم6
0

الدراسة كزائر/ة في كلية أو جامعة معترف بها شريطة

2.14

0.882

%71.33

10

متوسطة

موافقة القسم والكلية6
6

تعيين مرشد/ة أكاديميـ/ـة مكلفـ/ـة بتوجيهي طوال فترة

2.09

0.914

%69.67

16

متوسطة

دراستي6
7

أن يقوم عضو/ة هيئة التدريس بإبالغي باالعتذار عن

2.43

0.830

%81.00

3

عالية

كاف6
المحاضرة بوقت
ٍ
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3

ال يقوم عضو/ة هيئة التدريس بالزيادة عن وقت المحاضرة

2.57

0.765

%85.67

0

عالية

والتعدي إلى أوقات الراحة6
2

عدم إجراء أكثر من اختبارين في يوم واحد ،إال أن يكون ذلك

2.16

0.902

%72.00

10

متوسطة

استثناء من مجلس الجامعة ،سواء في ذلك االختبارات
الدورية أو النهائية6
 15أن يتم إبالغي بنتائج االختبارات الدورية ودرجات األعمال

2.15

0.914

%71.67

12

متوسطة

الفصلية أو السنوية قبل االختبار النهائي بما ال يقل عن
أسبوعين في الفصل الدراسي ،وأسبوع في الفصل الصيفي6
 11تمكيني من االطالع على ورقة إجابتي بعد تصحيحها عند

2.06

0.912

%68.67

17

متوسطة

طلبي ،وتعريفي باإلجابة النموذجية على أسئلة تلك
االختبارات6
 10إعادة االختبار إذا تغيبت عن االختبارات الدورية لعذر

2.54

0.764

84.67

6

عالية

مقبول6
 10أن يتم إعالمي في حالة حرماني من دخول االختبار بوقت

2.36

0.842

%78.67

11

عالية

كاف6
ٍ
 12يسقط حقي باإلعالم عن حرماني من دخول االختبار إذا

2.22

0.878

%74.00

10

متوسطة

تغيبت عن المحاضرات التي تلي وصولي إلى نسبة
الحرمان6
 10أن تكون أسئلة االختبارات حصراً من ضمن محتويات

2.48

0.791

%82.67

7

عالية

المقرر الدراسي والمسائل التي أثيرت أثناء المحاضرات6
 16التظلم والشكوى للجهات المختصة من أي أمر أتضرر منه

2.42

0.794

%80.67

2

عالية

وفقا ً للقواعد واالجراءات6
 17االستفادة من خدمات المركز الطبي6
المتوسط العام

2.39

0.849

%79.67

15

عالية

2.411

0.783

%80.37

-

-

( )1واقع حقوق الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة:
من الجدول السابق نجد أن متوسط استجابات أفراد العينة على المحور بلغ ( )06211وبلغ االنحراف المعياري الكلى ()56730
عال ،وقد يعود ذلك
والمتوسط يقع (من  0602ألقل من  )0حسب التدرج الثالثي يعني أن واقع إدراك الطلبة لحقوق الطالب ٍ
إلقامة ملتقى المستجدين بداية كل عام دراسي بجامعة أم القرى لتوعية الطلبة وتثقيفهم بكل شؤون ومتطلبات المرحلة الجامعية،
واتفقت النتيجة مع دراسة (الفايز )0517 ،والتي أشارت إلى أن غالبية عينة الدراسة بنسبة ( )3300لديهن معرفة تامة بالحقوق،
وبترتيب استجابات العينة على المحور نجد أن العبارة (عدم االعتداء جسديا ً علي) جاءت أوالً بمتوسط (،)0625
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وفي األخير العبارة (تمكيني من االطالع على ورقة إجابتي  )66بمتوسط ( )0656وكانت المتوسطات (من  1667إلى أقل من
عال6
 )0600مما يعني أن واقع إدراك الطلبة لحقوق الطالب ٍ
( )0واقع واجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة:
جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول فقرات واقع واجبات الطالب
العبارة

م

المتوسط

االنحراف

نسبة

الحسابي

المعياري

الموافقة

الترتيب المستوى

1

االلتزام باللباس المحتشم المعتمد لدى الجامعة6

2.86

0.465

%95.32

7

عالية

0

االبتعاد عن التشبه بالجنس اآلخر في اللباس والشعر6

2.83

0.504

%94.32

3

عالية

0

االجتناب عن كل قول وفعل يخل بأحكام الشريعة وآدابها6

2.89

0.409

%96.37

2

عالية

2

إبالغ رئيس قسمي فور علمي بتسرب أسئلة االمتحانات6

2.01

0.902

%66.84

13

متوسطة

0

االبتعاد عن التدبير والتخطيط ألي عمل أو االتفاق مع

2.30

0.857

%76.72

16

متوسطة

اآلخرين على فعله جماعيا ً كالغياب المدبر6
6

االبتعاد عن إصدار المنشورات واإلعالنات وتوزيعها دون

2.26

0.887

%75.32

17

متوسطة

ترخيص مسبق6
7

االبتعاد عن جمع األموال دون ترخيص مسبق6

2.38

0.875

%79.23

10

عالية

3

االبتعاد عن إحضار المجالت واألشرطة المحتوية على ما

2.67

0.705

%88.88

10

عالية

هو ممنوع شرعاً6
2

االبتعاد عن إحضار المواد القابلة لالشتعال واألسلحة

2.81

0.551

%93.56

2

عالية

البيضاء6
 15االبتعاد عن اختالق األخبار واإلدالء بمعلومات كاذبة أو

2.71

0.636

%90.46

11

عالية

مغلوطة لوسائل اإلعالم6
 11التقيد بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجودي في الجامعة6

2.61

0.740

%87.01

10

عالية

 10عدم االعتداء على منسوبي الجامعة بالسب أو القذف أو

2.88

0.422

%96.08

6

عالية

السخرية6
 10المحافظة على مرافق الجامعية وممتلكاتها وقاعاتها وعدم

2.90

0.401

%96.66

0

عالية

الكتابة على جدرانها6
 12اجتناب التدخين والمخدرات تعاطيا ً وحمالً وبيعاً6

2.89

0.421

%96.25

0

عالية

 10االبتعاد بشكل مطلق عن التصوير داخل مقرات الطالبات

2.49

0.798

%82.92

12

عالية

دون تصريح مسبق6
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 16التقيد بمواعيد بدء الدراسة ونهايتها واالختبارات

2.91

0.383

%96.95

1

عالية

والمحاضرات6
 17االمتناع عن استعمال الجوال أثناء المحاضرات6

2.80

0.537

%93.27

15

عالية

 13االبتعاد عن الغش والتزوير والمشاركة فيهما ألي غرض

2.90

0.396

%96.66

0

عالية

كان6
المتوسط العام

2.671

0.605

%32650

-

-

مما سبق نجد أن متوسط استجابات العينة على هذا المحور بلغ ( )06671وبلغ االنحراف المعياري ( )56650والمتوسط يقع
حسب التدرج الثالثي ضمن الفترة (من  0602ألقل من  )0ويعني أن واقع واجبات الطالب كما يدركها الطلبة عالي ،وبترتيب
استجابات العينة على المحور نجد أن العبارة (التقيد بمواعيد بدء الدراسة  )666جاءت أوالً بمتوسط ( ،)0621وفي األخير عبارة
(االبتعاد عن جمع األموال  )66بمتوسط ( )0603وكانت المتوسطات (من  0602إلى  )0مما يعني أن إدراك الطلبة للواجبات
عالي6
-0

نتائج التساؤل الثاني :والذي ينص على "ماهي األسباب والعوامل التي تعيق معرفة حقوق وواجبات الطالب كما

يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة؟" لإلجابة على التساؤل الثاني تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابات أفراد العينة كما في الجدول التالي:
جدول ( )8المتوسطات واالنحرافات الستجابات أفراد العينة حول األسباب والعوامل التي تعيق معرفة حقوق وواجبات الطالب
العبارة

م

المتوسط االنحراف

نسبة

الحسابي المعياري

الموافقة

الترتيب المستوى

 1عدم اهتمام الطالبـ/ـة المستجد/ة بمعرفة الحقوق والواجبات6

2.69

0.866

%67.25

0

عالية

 0عدم إتاحة فرصة للطالب من قبل منسوبي الجامعة االطالع

2.78

0.889

%69.

0

عالية

على اللوائح6

50

 0عدم توفر جهات رئيسية مهمتها توعية الطالبـ/ـة بالئحة

2.95

0.873

%73.75

0

عالية

الحقوق والواجبات6
 2انشغال الطالبـ/ـة بدراستهـ/ـا وبالتالي جهلهـ/ـا بالئحة الحقوق

3.03

0.796

%75.75

1

عالية

والواجبات6
 0عدم االهتمام بحضور الملتقيات والفعاليات المخصصة لذلك

2.73

0.879

%68.25

2

عالية

مثل ملتقى المستجدين6
المتوسط العام
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مما سبق نجد أن متوسط استجابات العينة على هذا المحور بلغ ( )06300وبلغ االنحراف المعياري ( )56361والمتوسط حسب
التدرج الرباعي (من  0601ألقل من )0600مما يعني أن موافقة العينة على ما ذكر بالمحور كانت عالية ،وقد اتفقت النتيجة مع
دراسة (الفايز )0517 ،التي اتفق فيها غالبية أفراد الدراسة على المعوقات المذكورة في الدراسة ،وبترتيب استجابات عينة
البحث على فقرات هذا المحور نجد أوالً عبارة(انشغال الطالبـ/ـة بدراستهـ/ـا  )666بمتوسط ( ،)0650وأخيراً العبارة (عدم اهتمام
الطالبـ/ـة المستجد/ة  )666بمتوسط( )0662كانت المتوسطات(من  0601إلى أقل من  )0600مما يعني أن األسباب المعيقة للنشر
عالية ،واختلفت استجابات العينة مع دراسة (ابراهيم ويلي )0510 ،التي أوضحت أن أهم الصعوبات هي (صعوبة التواصل مع
بعض األساتذة )6
-0

نتائج التساؤل الثالث  :والذي ينص على " ماهي المقترحات والتوصيات الالزمة لنشر الئحة حقوق وواجبات الطالب

كما يدركها طلبة جامعة أم القرى؟" ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة كما هو
موضح في الجدول التالي:
جدول ( )9المتوسطات واالنحرافات الستجابات أفراد العينة حول المقترحات والتوصيات الالزمة لنشر الئحة الحقوق
والواجبات

العبارة

م

المتوسط االنحراف
الحسابي

1

توزيع مطويات على الطالب يساهم في نشر الئحة الحقوق

2.99

الترتيب

نسبة

المعياري الموافقة
0.821

74.82

درجة
الموافقة

7

عالية

والواجبات6
0

وضع الالئحة وتعليقها في جميع مباني الجامعة يساهم في نشر

3.32

0.643

82.94

0

عالية

الئحة الحقوق والواجبات
0

تكثيف البرامج التوعوية الخاصة بالحقوق والواجبات يساهم في

3.07

0.751

76.84

6

عالية

نشر الئحة الحقوق والواجبات6
2

إرسال الئحة الحقوق والواجبات برسائل نصية على جواالت

3.34

0.720

83.38

1

عالية

الطالب يساهم في نشر الئحة الحقوق والواجبات6
0

إرسال الئحة الحقوق والواجبات على بريد الطالبـ/ـة الجامعيـ/ـة

3.20

0.786

80.00

0

عالية

يساهم في نشر الئحة الحقوق والواجبات6
6

وضع الئحة الحقوق والواجبات في الصفحة الرئيسة في الموقع

2.86

0.927

71.58

15

عالية

الجامعي بحيث ال يتمكن الطالبـ/ـة من رؤية نتائج المقررات إال
بعد اطالعهـ/ـا على الالئحة يساهم في نشر الئحة الحقوق
والواجبات6
7

الحرص على معرفة الطالبـ/ـة بالئحة الحقوق والواجبات قبل
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دخولهـ/ـا للجامعة عن طريق توزيع مطويات يساهم في نشر
الئحة الحقوق والواجبات6
3

وضع الئحة الحقوق والواجبات في صفحة الطالبـ/ـة الرئيسية في

3.09

0.720

77.28

0

عالية

الموقع الجامعي يساهم في نشر الئحة الحقوق والواجبات6
2

إقامة لقاءات توعوية لنشر الوعي بالئحة الحقوق والواجبات6

 15توجيه أعضاء هيئة التدريس بتوعية ونشر الئحة الحقوق

2.90

0.807

72.54

2

عالية

3.16

0.719

79.12

2

عالية

والواجبات في المحاضرات يساهم في نشر الئحة الحقوق
والواجبات6
 11ال يتم قبول الطالبـ/ـة إال بعد االطالع على الئحة الحقوق

2.58

1.012

64.39

11

عالية

والواجبات والتوقيع بذلك6
المتوسط العام

3.04

0.792

76.08

-

عالية

مما سبق نجد متوسط استجابات العينة بلغ ( )0652وبلغ االنحراف المعياري ( )5672والمتوسط حسب التدرج الرباعي (من
 0601ألقل من  )0600يعني أن درجة موافقة الطلبة على المحور عالية ،وبترتيب استجابات العينة على هذا المحور نجد أن
المقترح (إرسال الئحة الحقوق والواجبات برسائل نصية على  )666جاء أوالً بمتوسط ( ،)0602وفي األخير (ال يتم قبول
الطالبـ/ـة إال بعد االطالع على الئحة  )666بمتوسط ( )0603وكانت المتوسطات ضمن الفترة (من  0601إلى  )0600مما يعني أن
درجة موافقة الطلبة على المقترحات عالية ،واختلف ترتيب المقترحات مع دراسة (ابراهيم ويلي  )0510 ،التي جاء في المرتبة
األولى المقترح (تسهيل التواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس)6
 -4نتائج التساؤل الرابع :والذي ينص على " هل توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات أفراد العينة حول الواقع والمأمول
لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة بحسب (الجنس -التخصص)؟" أوالً( :الجنس):
جدول ( )10نتائج اختبار (ت) للفروق في استجابات أفراد العينة حول الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب بحسب
(الجنس)
حجم

االنحراف

درجة

قيمة

مستوى

المتوسط

المحور

الفئات

المعياري

الحرية

(ت)

الداللة

38.44

8.308

568

6.330

.000

ما للطلبة الجامعيين في أنظمة الوزارة والجامعة

طالب

210

6.676

ولوائحهما من حقوق تجاه مسئولي الجامعة

طالبة

360

42.46

واجبات الطلبة في الجامعة ومرافقها وواجباتهم

طالب

210

45.75

8.144

تجاه الجامعة ومنسوبيها

طالبة

360

49.45

4.895

المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة بالحقوق

طالب

210

14.31

3.261

والواجبات

طالبة

360

14.09

2.717

اقتراحات لنشر الئحة حقوق وواجبات الطلبة

طالب

210

34.31

5.602

العينة
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الجامعيين
الدرجة الكلية

طالبة

360

32.99

4.822

طالب

210

132.81

17.360

طالبة

360

138.99

11.941

568

5.024

.000

مما سبق نجد أن قيمة (ت) للدرجة الكلية كانت دالة احصائيا ً ) (P< 0.05مما يعني وجود فروق في استجابات العينة على
األداة بحسب الجنس لصالح الطالبات حيث بلغ متوسط استجاباتهن ( )103622مقابل ( )100631للطالب ،كما نجد فروقا ً دالة
احصائيا ً في إدراك الطلبة لـلحقوق لصالح الطالبات ،وقد كانت هنالك فروقا ً دالة احصائيا ً في درجة موافقة الطلبة على محور
المقترحات لصالح الطالب ،بينما لم تسجل متوسطات المحور الثالث (المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة بالحقوق
والواجبات) أي فروق ذات داللة إحصائية ) (P > 0.05بين الطلبة6
ثانياً :التخصص:
جدول ( )11نتائج اختبار (ت) للفروق في استجابات أفراد العينة حول الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب بحسب
(التخصص)
حجم

المحور

الفئات

ما للطلبة الجامعيين في أنظمة الوزارة

العلمية

165

والجامعة ولوائحهما من حقوق تجاه

األدبية

404

االنحراف

درجة

قيمة

مستوى

المتوسط

المعياري

الحرية

(ت)

الداللة

39.41

8.039

567

41.61

7.282

العينة

.028
3.172

مسئولي الجامعة
واجبات الطلبة في الجامعة ومرافقها

العلمية

165

47.67

6.249

وواجباتهم تجاه الجامعة ومنسوبيها

األدبية

404

48.24

6.647

المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة

العلمية

165

14.33

2.784

بالحقوق والواجبات

األدبية

404

14.11

2.990

اقتراحات لنشر الئحة حقوق وواجبات

العلمية

165

33.28

5.131

الطلبة الجامعيين

األدبية

404

33.56

5.180

العلمية

165

134.69

14.673

األدبية

404

137.51

14.339

الدرجة الكلية

.657

567
.944

.279

567
.838

.956

567
.583

.489

567
2.115

نجد بالجدول السابق قيم (ت) للدرجة الكلية ولجميع المحاور غير دالة احصائياً ) (P > 0.05مما يعني عدم وجود فروق في
استجابات العينة على األداة بحسب التخصص ،عدا المحور األول ،حيث كانت قيمة (ت) لهذا المحور دالة احصائيا ً < (P
) 0.05مما يعني وجود فروق في إدراك الطلبة لـلحقوق تبعا ً لتخصصاتهم ،لصالح التخصصات األدبية،
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وجاءت النتيجة غير متفقة مع دراسة (الشاماني )0511 ،التي أظهرت عدم وجود فروق تُعزى إلى متغير الجنس ،ولكنها اتفقت
مع البحث الحالي في عدم وجود فروق تعزى للتخصص عدا المحور األول الذي أشار إلى وجود فروق لصالح التخصصات
األدبية6

توصيات البحث:
-

أهمية إدراج مقرر دراسي ثقافي بعنوان الئحة حقوق وواجبات الطالب الجامعي ،ووضعه في الخطط الدراسية في مختلف
التخصصات العلمية واألدبية بجميع الكليات والجامعات داخل المملكة العربية السعودية6

-

توعية الطلبة بمعرفة حقوقهم وواجباتهم وذلك بعمل ندوة تعقد في بداية كل عام دراسي وإلزام الطالب بالحضور6

-

أن يكون للهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع أنشطة ،وبرامج ،وفعاليات مختلفة متعلقة بالثقافة الحقوقية ونشرها بطرق
متنوعة6

 أن تقدم الجمعية الوطنية لحقوق االنسان مبادرات تثقيفية بالتعاون مع وزارة التعليم موجهة للطلبة في مختلف المراحلالتعليمية بمدارس المملكة العربية السعودية6

المراجع:
إبراهيم ،سيد 6يلى ،نادر 6) 0510( 6تصور مقترح لوثيقة حقوق الطالب الجامعي بقسم الخدمة االجتماعية جامعة أم القرى6
مجلة الخدمة االجتماعية ،مصر ص ص 002 – 132
بوبشيت ،الجوهرة 6الحمادي ،فايزة 6) 0515( 6الخدمات الطالبية التي تقدمها عمادة شؤون الطالب كما تراها طالبات جامعة
الملك فيصل 6مجلة العلوم التربوية والنفسية -البحرين مج  ،11ع  0ص ص 036 – 060
جامعة الملك سعود 6)0512( 6وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي 6عمادة شؤون الطالب :الرياض6
جامعة أم القرى 6)0510 ( 6الئحة حقوق وواجبات الطالب :عمادة شؤون الطالب :مكة المكرمة6
حافظ ،أحمد 6)0517( 6إعالم الطالب بما له من حق وما عليه من واجب (المرحلة الجامعية) دراسة تأصيلية من واقع السنة
النبوية 6مجلة جامعة األزهر( ، 0 )01ص ص 0150-1200
رؤية المملكة العربية السعودية 6)0512( 6برنامج جودة الحياة 6الرياض :رؤية المملكة العربية السعودية6
السلمي ،أماني 6)0516( 6دور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في حماية حقوق الطالب الجامعي ،جامعة الملك عبد
العزيز ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،رسالة ماجستير غير منشورة6

الشاماني ،سند 6)0511( 6ممارسة طالب وطالبات جامعة طيبة لحقوقهم وواجباتهم من وجهة نظرهم ،المجلة السعودية للتعليم
العالي -السعودية  ،ع  ،6ص ص 105 – 20
العاني ،وجيهة 6الراسبية ،زهرة 6)0510( 6جودة الخدمات الطالبية التي تقدمها عمادة شؤون الطالب بجامعة السلطان
قابوس 6مجلة الدراسات التربوية والنفسية ،عمان 6مج  ،7ع  ،0ص ص052 – 032
القطاطشة ،محمد 6) 0556( 6حقوق اإلنسان وحرياته في األردن المؤتمر السنوي ،األول :حقوق اإلنسان في األنظمة الدستورية
العربية -الواقع والمأمول ،مركز دراسات حقوق اإلنسان ،جامعة أسيوط6
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النيسابوري ،مسلم( 6د6ت) 6صحيح مسلم 6باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهلل وتفويض المقادير هلل 6رقم الحديث
( ،)0662ج ،2دار إحياء الكتب العربية :القاهرة6
وسيلة ،بوحية 6)0512( 6قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،مجلة الحكمة ،الجزائر ،ع ،02ص ص000 – 002
جميع الحقوق محفوظة  ،© 2022أ.د /مريم بنت حميد اللحياني ،الباحثة /بلسم عبد الرحمن الحازمي ،الباحثة /مرام
بنت عمرو المغامسي ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي6
)(CC BY NC
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الوجدان في شعر عبد الحق السنوسي الترجمي بسلطنة دار وداي العباسية في الفترة ما بين (0001-0000م)
The Sentimentality in the Poem of ABDALHAKH AL-SENOUSSI AL-TARDJAMI in the
Abbasside Sultanate of Dar Ouaddai in the Period between 1900 -1917
إعداد الدكتور /أحمد أبو الفتح عثمان
عميد بجامعة الملك فيصل بتشاد ،األمين العام لمجمع اللغة العربية ،جمهورية تشاد
Email: asepertchad@gmail.com

َّ
ملخص البحث:
تعززت مكانة اللُّغة العربيَّة في منطقة حوض بحيرة تشاد منذ العصور الوسطى؛ حيث نشأت ثال ث ممالك إسالميَّة؛ هي:
(مملكة كانم ،ومملكة باقرمي ،وسلطنة وداي العباسية).
وقد كانت اللُّغة العربيَّة هي اللُّغة الرسميَّة لهذه الممالك في األعمال اإلداريَّة والتعليم وال ُم َرا َسالت الخارجيَّة والمراسيم الداخليَّة؛
إضافة إلى أنَّها أصبحت لغةَ التجارة واألسواق والمنا َسبات العا َّمة ،وتميَّزت سلطنة وداي باحتضانها المرحلة الذهبية للعلوم،
األمر الذي ج َّر على علمائها مذبحة شنيعة نفَّ َذها المستعم ُر عا َم (9191م) فقضى على مئات العلماء ذبحا بالساطور ،وكان من
بينهم العالِم والشاعر عبد الحق السنوسي الترجمي ،الذي يُ َعد من أبرز شعراء سلطنة وداي قاطبة ،بل يمكننا اعتباره أشعر
ُ
اخترت هذا العنوان إلطاللة على
شعراء الممالك اإلسالميَّة التي ك َّونَت دولةَ تشاد المعاصرة للسمات الفنيَّة التي يتميَّز بها ،وقد
نتاجه األدبي ،ونأمل أن نقدم شيئا ذا بال يفيد الساحةَ األدبيَّةَ التشاديَّةَ .وتوصي الورقةُ الدراسينَ لنتاج الشاعر عبد الحق
السنوسي بالتعمق لدراسة الخصائص الفنيَّة كاللغة والصُّ َور والموسيقى؛ ألن نتاج هذا الشاعر ثري ،ويحتاج لتحليل وتنقيب
إلظهار الجوانب الجماليَّة ،كذلك البحث عن النتاج الضائع لهذا الشاعر؛ فله الكثير من القصائد والمؤلَّفات التي لم نجد منها
سوى العناوين ،وأن النتاج التي ُع ِث َر عليه وتم دراسته عبارة مخطوطات قليلة ،تم العثور عليها في خزانة الشاعر ،فما زال
الكثير من مخطوطاته مغيَّبا في خزانات العلماء ،يحتاج إلى بحث ودراسة.
الكلمات المفتاحية :الوجدان ،شعر ،عبد الحق السنوسي الترجمي ،سلطنة دار وداي العباسية
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The Sentimentality in the Poem of ABDALHAKH AL-SENOUSSI AL-TARDJAMI in the
Abbasside Sultanate of Dar Ouaddai in the Period between 1900 -1917
Dr. Ahmed Abou Al-Fathi Ousman
Dean of King Faisal University in Chad, Secretary General of the Academy of the Arabic
Language, Republic of Chad

Abstract:
The status of the Arabic language has been strengthened in the Lake Chad Basin region since the
Middle Ages. where three Islamic kingdoms arose; They are: (Kingdom of Kanem, Kingdom of
Bagirmi, and Sultanate of Abbasid Valley).
The Arabic language was the official language of these kingdoms in administrative work,
education, external correspondence and internal decrees. In addition, it became the language of
trade, markets, and public events, and the Sultanate of Wadi was distinguished by embracing the
golden stage of science, which led to a terrible massacre carried out by the colonialists in 1917
AD, killing hundreds of scientists with a machete, among them was the scientist and poet Abdul
Haq Al-Sanusi Al-Tarjim, who He is one of the most prominent poets of the entire Valley of the
Sultanate, and we can even consider him to be the poet of the Islamic kingdoms that formed the
contemporary state of Chad due to the artistic features that characterizes him. I chose this title to
view his literary output. The paper recommends the study of the production of the poet Abdul
Haq Al-Senussi to study in depth the artistic characteristics such as language, images and music.
Because the product of this poet is rich, and it needs analysis and exploration to show the
aesthetic aspects, as well as the search for the lost product of this poet; He has many poems and
books, of which we only found titles, and that the output that was found and studied is a few
manuscripts, which were found in the poet’s treasury, so many of his manuscripts are still hidden
in the treasuries of scholars, which needs research and study.

Keyword: Conscience, poetry, Abd al-Haq al-Senussi, translation, Sultanate of Dar Wadi alAbbasid
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المقدمة:
عبد الحق السنوسي الترجمي هو عالم مسلم وشاعر عربي تشادي من أهل القرن التاسع عشر الميالدي .تعلم في موطنه ثم ولد
في قرية ترجم .التحق باألزهر ،وحصل على اإلجازة العالية في العلوم العربية ،رحل إلى الحجاز وأخذ عن بعض العلماء.
عمل مدرسا للعلوم الشرعية والعربية في أبشي له كتاب عنوانه تبصرة الحيران من فتن وأهوال الزمان وهو في السياسة
الشرعية .للسنوسي ديوان مفقود في المديح النبوي باإلضافة إلى ديوان مخطوط .توفي في مدينة أبشي بشرقي تشاد.
ومن أبرز مؤلفات عبد الحق السنوسي الترجمي تبصرة الحيران من فتن وأهوال الزمان في السياسة الشرعية ،تاريخ دولة
وداي اإلسالمية وفيه يسرد الحياة االجتماعية لسكان وداي وسالطينهم ،الكنز المدخر ،وهي عبارة عن أدعية لتوجيه الجنود من
أجل االنتصار على األعداء.

أهداف البحث:
يهدف البحث الى:
-

التعريف بالشاعر عبد الحق السنوسي والبيئة األدبية للشاعر.

-

تجسيد االتجاه الوجداني في شعر الشاعر عبد الحق السنوسي

-

مكانة اللغة العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد منذ العصور الوسطى

-

ذكر االتجاهات والخصائص الفنيَّة في القصيدة العربيَّة التشاديَّة

-

دور سلطنة وداي في نمو األدب في تشاد بصورة عا َّمة.

المبحث االول :لمحة أدبيَّة عن سلطنة وداي العباسية
أبشة كما يُطلَق عليها (مدينة العلم والعلماء) ،هذه التسمية لم تأت صدفة ،وإنَّما هناك أساس متين مهَّد لهذا البناء أن
يستقر ويجابه عصف الرياح والعواصف متماسكا متجانسا متآنسا تعلوه منارة مسجده العتيق وتراثه المجيد ،وتاريخه التليد
بحياة تملؤها العفة وتكسوها الحشمة ويسودها التآلف والتآخي رغ َم عقبات السياسات الحاقِدَة لهذه المنقطة التي تؤصل لتاريخ
إفريقيا عا َّمة ،ودولة تشاد الحديثة خاصَّة ،وكل هذه القيم واألمجاد جاءت تحت مظلة سلطنة عريقة أ َّ
صلَت لترا ث إسالمي
راسخ ،قائده الشيخ السلطان عبد الكريم بن صابون ،مجدد اإلسالم وحامي األعالم وأبنائه األخيار بع َده الذين نهجوا نه َجه،
وسلكوا دربَه وحفظوا عه َده وحملوا رايتَه الخفَّاقة ترفرف عاليا على مدى تعاقُب األجيال وتب ُّدل األزمنة واألمكنة واألحوال،
فكانت هذه المنطقة بفضل هذه السلسة المباركة منارة إشعاع حضاري وثقافي لتكون قِبلة العلماء والمعرفة ،ينبثق منها نور العلم
ليسطع في أرجاء المنطقة ومحيطها المجاور؛ ليمت َّد إلى قالع شرقيَّة وغربيَّة؛ فكانت هذه صدى لجهود سالطين وداي التي بنت
أعمدتها على أكتاف العلماء الذين هم الشراع الذي يقود هذه السفينة المباركة ليعود خير ذلك برفع العلم وأهله وذويه ولحمه إلى
مرام سامية ،فش َّع نو ُر المعرفة بعد أن خمد وتدهور في وقت تراجعت فيه أصداء الممالك األخرى مثل مملكة باقرمي ،ومملكة
كانم ،فأخذت راية اإلشعاع هذه السلطنة العظيمة،
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وأصبحت منارة تُرى أضواؤها من أطراف بالد البرنو غربا ،إلى مشرق شمس العلم ببالد الوادي شرقا :علما وفقها وأدبا،
وليس ذلك بغريب عندما تتحد ث عن ملوك وسالطين تنحدر جذورهم من أصل عربي يحملون هم نشر اإلسالم بلسان عربي
مبين ،وأينما حلَّت اللُّغة العربيَّة ح َّل معها جرسها اإليقاعي وفصاحتها الجماليَّة ،وأسلوبها السلس ليكون األدب بقية لهذه
البضاعة الرائجة في قوم يتذوقون حلو الكالم و ُم َّره ،ويشت ُّمون رائحةَ المعاني الطرية يتراقصون مع إيقاعاتها وأنغامها
وأجراسها بما تستعذبه األُ ُذنُ  ،فأصبح هؤالء السالطين هم المحفز األول ،والراعي الوفي لهذا األدب؛ ألنهم يهدفون إلى غاية
يعلمون أنَّها المحرك األساسي للمشاعر واألحاسيس واالستعانة به في نشر الدعوة اإلسالميَّة ،ونَظم علوم الدين ويذكر الباحثون
أن هناك عوامل عديدة أدت إلى نمو وتطور وازدهار الشعر في سلطنة وداي ،ترتبط بعضها ببعض لتكون جسرا يَعبُر بها
األدب نحو مراسي آمنة؛ لتصل رسالته بوضوح ،كما تعتبر هذه العوامل هي األساس للحركة األدبيَّة العربيَّة في تشاد التي
تمركزت في سلطنة دار وداي ،وأَج َم َل هذه العوام َل األستاذ حامد هارون في اآلتي(:)1
 -9أن وداي ورثت المجهود العلمي لسلطنة كانم فط َّو َرته وزادت عليه.
 -2أن وداي نشأت في منطقة تأ َّ
صلَت فيها العربيَّةُ.
 -3موقع وداي الذي كان إلى الثقافة المشرقية إلى جانب اتصالها بالثقافة المغربيَّة ،أتاح لها أن تتصل بالمراكز الثقافيَّة،
وأن تتأثر بالمزاج األدبي فيها.
 -4سالطين وداي كانوا يربطون أنفسهم بنسب عربي ،فعمدوا إلى المحافظة على إر ث ذلك النَّ َسب.
 -5التنافس القائم بين سلطنتَي وادي ودارفور في اجتذاب العلماء واألدباء سا َعد على نمو الحركة األدبيَّة والعلميَّة.
 -6اهتمام سالطين وداي وتشجيعهم وتقريبهم منهم سا َعد على نمو الحركة ال ِعلميَّة فيها.

المبحث الثاني :البيئة األدبيَّة لعبد الحق السنوسي:
عاش الشاعر عبد الحق السنوسي في بيئة تُشكل مرحلةَ اليقظة األولى ،كما أسماها مؤر ُخ األدب العربي التشادي :الدكتور عبد
هللا حمدنا هللا ،وتمركزت هذه الحركة األدبيَّة بشكل أساسي في منطقة وداي( .)2وهذه المرحلة من أهم المراحل التي مر بها
الشعر العربي التشادي؛ لِ َما فيها من سمات فنيَّة أضافت كثيرا لجماليات القصيدة العربيَّة التشاديَّة ،ولعل أبرز ما يُميز هذه
المرحلةَ عن المراحل السابقة أن الساحة امتألت بالشعراء ،وتع َّد َدت اتجاهاتُهم ،وارتفعت قيمةُ األدب الفنيَّة ،واأله ُّم من ذلك أنه
قد بدأ الناسُ يتذوقون الشع َر ،وأصبح الشع ُر ثقافةَ العلماء ،وفيه تُوثَّق معلوماتهم الدينيَّة؛ و ِمن ثَ َّم َكثُ َر النَّظ ُم والنظا ُم إضافة إلى
أن بعض الشعراء تفنَّنُوا في الشعر وأبدعوا حيث عبَّروا ع َّما بداخلهم بصورة فنيَّة رائعة ،وعكسوا لنا صورة عن حياتهم التي
عاشوا فيها؛ وكان ذلك جليا في ثنايا قصائدهم وإبداعاتهم ،أمثال عبد الحق السنوسي ،والطاهر التلبي ،ونلحظ في هذه الفترة
أيضا بروز االتجاهات والخصائص الفنيَّة في القصيدة العربيَّة التشاديَّة ،يُمثل هذه الفترةَ مجموعة من الشعراء:
-

الشيخ عبد الحميد الراشدي.

-

الشيخ أحمد الحبو.

-

الشيخ محمد بن الطاهر التلبي.

(" )1الشعر العربي الحديث في تشاد :رواده واتجاهاته" ،حامد هارون ،ط ،9القاهرة مصر2196( ،م)( ،ص.)13 :
( )2من محاضرات أ.د /عبد هللا حمدنا هللا في األدب التشادي للفرقة الرابعة ،جامعة أنجمينا ،العام الجامعي (2119 – 2111م).
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-

الشيخ عبد الحق محمد السنوسي.

-

محمد حلو جبر.

-

الشيخ بهرام محمد السنوسي.

فهذه البيئة التي عاش فيها الشاع ُر عبد الحق السنوسي بيئة علميَّة دينيَّة أدبيَّة؛ حيث كانت تلك الفترة يسود فيها الجانب الديني،
فكلُّ عمل يجب أن يكون تحت منظار الشرع ،بل وكانت العلماء هم الشعراء ،وسلطنة وداي لها دور كبير في خلف هذه البيئة،
ودعم العلماء وتقريبهم ،و َرف ع مكانتهم من بين فئات المجتمع ،واستشارتهم في أمور السلطنة وقراراتها ،وهم سندها في
ال ُمرا َسالت الخارجيَّة كما يشغلون حقيبة القضاء واإلفتاء ،وعبد الحق السنوسي واحد من بين هؤالء العلماء ،بل كانت له مكانة
خاصَّة النحداره من أسرة دينيَّة تحمل شعار العلم ،وما يميزه عن غيره ثقافتُه؛ فهو لم يكن أديبا فحسبُ  ،بل كان فقيها وعالما
متبحرا في الدين ،ومثقَّفا ُموا ِكبا للحداثة التي عاش مه َد أيامها وريعان شبابها مع الشيخ محمد عبده ،وأحمد عرابي ،وتأثَّر بهم
وبغيرهم من الطبقة الثقافيَّة التي حدثت طفرتُها في قاهرة المعز آنذاك ،فكان حريا بشخص عاش هذه األحدا ث ،وفي بداية العالَم
الحديث أن يتف َّرد ويتميَّز بحياته ال ِعلميَّة واألدبيَّة ،فله مواقف كثيرة تجاهَ القضايا االجتماعيَّة ،والسياسيَّة ،والدينيَّة ،ويظهر ذلك
في موقفه من مواجهة االستعمار (محاربة) ،وانتقال السلطة ،وحول إدارة شؤون المنطقة ،األثر الذي أ َّدى به دخوله السجن،
واتهامه بالخروج عن التقليد السائد في المنطقة.
وتنوع البيئات التي عاشها متأثرا ببيئته األدبيَّة
لكن -أدبيا -كان الشيخ عبد الحق السنوسي رغم كل هذه التجارب الثقافيَّة الحافلة
ُّ
التي ُولِ َد فيها ،وأسلوب الحياة األدبيَّة ونهجها الذي ُولِ َد ونشأ فيه ،ويتب َّدى ذلك من خالل مضمون قصيدته التي كتبها بعد خروجه
من السجن ،وقصيدته التي أسماها بالجلجلوتية ،ينتقم فيها من السلطان دود مرة ،الذي س َجنَه ويناصر فيها السلطان أصيل ،الذي
ف َّ
ك أَس َره ،سبقت بألفاظ وأغراض ومعان ،مثل نص العمل األدبي التي اتصفت به هذه الفترةُ باألدعية واالبتهاالت والتضرع
بثبوت االنتقام تارة ،و ُحلَّة المدح والثناء تارة أخرى ،بنهج المقدمات الصوفية.
وما نلحظه من انتقام فذلك طبيعي لشاعر عانى في السجن أنواع الهموم واآلالم ،وأشعار السجناء ناشئة من انقطاعهم من
العالَم الخارجي ،وانطوائهم على أحزانهم؛ فهي هجمة غازية لهم من مؤثرات الحبس ،وسمة ارتداد في االتجاه المضاد من
النفس إلى خارج األسوار( )1لذلك نجد نبرةَ االنتقام حا َّدة في شعر عبد الحق بع َد خروجه من الحبس ،وكذلك نجدها مرنة لينة في
مدحه للسلطان أصيل؛ ألنَّه سببُ إحياء تفاؤله في الحياة ،وإعادة روحه إلى جسده بعد نجاته من الموت المحقَّق الذي تُوع َد به.

المبحث الثالث :الوجدان في شعره:
يعتبر شعر عبد الحق حسن السنوسي صدى للبيئات التي عاشها ،ويتضح ذلك من خالل الثقافة التي تظهر في أعماله األدبيَّة
والخصائص الفنيَّة المتقَنة؛ فهم داللة على شاعر شرب من ماء النيل في مصر والسودان ،واستنشق األجواء الحجازيَّة؛ م َّما
ج َعل لغته الجماليَّة تتناثر في معانيها البدوية التي ساقها من بادية قرية ترجم أم شريريب ،إضافة إلى شغفه إلى االطالع الذي
أو َجد عن َده تعبيرا في مضامين قصائده وحياته البدوية ،تظهر في معظم أشعاره لتعلُّقه بطبيعة الريف َّ
الخالبة،
( )1أحمد مختار البزة ،األثر والسجن في شعراء العرب ،ط ،9دمشق سوريا (9195م) ،ص ص.)494 ،493( :
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وانسجامه مع حياته البسيطة ،لكن ما نلحظه في اتجاهه األدبي لم يخرج عن محيطه العلمي في مصر آنذاك؛ فهو من أنصار
وشعره معاناة حقيقيَّة ،واصطدام
االتجاه المحافظ ،ومتأثر بمنهج القصيدة القديمة؛ حيث ظهر من خالل مقدماته الطلليةِ ،
بالواقع؛ لذا نجده يبكي فراق ُج َّالسه ،ويُطيل الوقوفَ في ديار أبشة ،ورمال أم كامل ،وهي معتقَد يجسده أنصار الطلليات؛ ألن
الطلل عندهم يرمز إلى استرداد وأمان ضائع ،وإلى الرغبة في القبض على شيء ما يصل الذاكرة في وقفتها الحاضرة،
بتاريخيتها الموقوتة( ،)1و ُربَّما أن الحاضر الذي يعيشه الشاعر ال يُش ِبه ماضيه ،وال يملي للنفس رغبتها الوجدانيَّة ،بل تُح ِد ث
أجزاؤه فراغا عاطفيا كبيرا في الشاعر ،ويُبعده عن لحظات أُنس تتب َّدى صورتها في مخيالته ،كلما أبعدته أيام العمر ومسافات
الزمن عنها ،وهي تتراءى أمامه في األفق واألحالم ،فيتح َّد ث الشاع ُر عن هذه الذكريات بأسلوب الحنين والشوق واستحضار
الماضي.
درب أبشةَ عـــــن جيران 
َسا ِئــــــل
َ

َ
الحديث لهم عن الجدران
َوار ِو

ك لــــي برمل أم كـامل 
َوأَ ِطل وقوفَ َ

نقضى لبانات الفـــؤاد العانـــي

فهذه دالالت موحية أن الحاضر ليس له لحظة تتجه نحو العمق الوجداني ،وليس له مدة سيَّالة في الوعي ،وأن ما هو زمان
ُمرا ِوغ ومتفلت ،واتصفت أعمال الشاعر عبد الحق السنوسي بكثير من األغراض شعريَّة متعددة؛ حيث كتَب في المدح والرثاء
والهجاء والتضرع واالبتهاالت ،وال يلتزم فيها بالوحدة الموضوعيَّة ،بل كان يُعدد في النص الواحد مجموعة مواضيع حتى ال
تكاد تُع َرف في أشعاره مناسبة النص ،لكنَّه تفنَّن في الرثاء ،وأظهر وجدانا متدفقا في مرثيته المشهورة التي يرثي فيها شيخَ ه
و ُمربيه (أبو رأس) فيها إشارة واضحة عن بيئة الحياة ال ِعلميَّة والدينيَّة الواهية ،التي عا َشها ،ويتضح ذلك من خالل كلماته
المليئة بالعاطفة (يبكي لفُرقة أحبابي و ُج َّالسي) ،وكذلك (تشتيتهم شتَّت الحاجات عن أملي) (ف ُج ُ
لت في الناس كي ألقى بهم بدال)
صد
مع أننا نعرف جيدا أنَّه ذكر أسماء لسادته مثل الشيخ أبي رأس والسلطان أصيل في قوله( :كيف المقام بال شيخ وسياسي) يُق َ
به شيخه أبو رأس والسياسي هو السلطان أصيل.
هذه القصيدة تختلف درجةُ عاطفتها عن النونية الكبرى ،والنونية الصغرى ،والجلجلوتية؛ ألنَّها في مقام الرثاء؛ حيث تص ُدق
ك َّ
العاطفةُ ،وتتدفق في األلفاظ والمعاني ،بحسب نوع ودرجة الموقف ،وال ش َّ
أن المرارة واأللم والتفجع وال ُحرقة التي يعيشها
الشاعر بعد فقدانه جلساء حياته ورفاق دربه ،والفِراق العاطفي الذي عاشه بعد فقدهم ،والناس الذين أبدلوهم وصفهم بالوسواس
صر ِعلمهم ،وهي كلها قرائن تُبين للقارئ والسامع المتذوق أ َّن
والخناس ،وهي داللة على عدم كفاءتهم وسوء أخالقهم ،و ِق َ
الشاعر عاش بعد هذا الفقد الجلل ،وو َجد ما ال يرضيه وال يحمده ،فتفجرت شاعريته ،وانسابت كلماتُه الفيَّاضة؛ لتعلن ميال َد
قصيدة تُجسد لحياة هذا الشاعر الوجدانيَّة ،وتُؤصل لموهبته الشعريَّة ،فكانت القصيدة -بحق -تخترق تلك الفضاءات؛ لتفوق
قريناتها ،وحظيت بنافذة نحو آفاق القيم الفنيَّة الخصائص األسلوبيَّة مشعلة بوارق صور بديعة ،وأخيلة دقيقة ،وأسلوب يفوق
الوصفَ  ،مقارنة بإبداع يخرج من رحم تلك المعاناة.

( )1عاطف جودة نصر ،النص الشعري ومشكالت التفسير ،ط ،9بيروت لبنان9116( -م) ،ص.)923( :
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الوجدان:
الشاعر عبد الحق السنوسي هو الشاعر الوحيد الذي أتقَن التفنُّنَ في رسم الصورة الوجدانيَّة في أشعاره ،مقارنة بشعراء تشاد
القدماء ،وما عثر عليه من نتاجه األدبي الذي بين أيدينا اآلن مليء بالعاطفةُ ،م ِشع بالصور واألخيلة ،تكاد تتناثر في كل أبيات
قصائده ،وهذه داللة على ثقافته األدبيَّة واطالعه على الحداثة األدبيَّة ،التي شهد طفرتها في مصر؛ فقصيدته النونية الكبرى
البالغة مئة وتسعين بيتا ،وهي من (بحر الكامل) بدأها متأثرا بمنهج المدرسة الكالسيكيَّة؛ حيث بكى ديار أبشة ،واستوقف برمل
منشدا عن ُحسن َخلق البرقاوية ،ومنزل
أم كامل ليُعيد ذكريات األيام الخوالي ،راسما في جدرانها لذي َذ حديث سكان اللوىِ ،
زهرة النسوان؛ حيث تفطَّر فؤا ُده الملتهبُ بحرقة فَق َد هذه األيام الجميلة ،التي عاش نشوةَ حالوتها ليرسم لنا صورتها في هذه
الكلمات الجميلة(:)1
َ
الحديث لهم عن الجدران
وارو
َسائِـــل ديا َر أبشة عن جيــران 
ِ
وأطل وقوفك لي برمل أم كامل  نقضي لبانات الفــــؤاد العـــاني
متسلسال ألبي زناد جـــــنان
وأعد لــذيذ حديث سكان اللـوى 
ِ
وأنشد هُـنــالك عن فؤاد ذاب لي

 أسفا بمنزلة زهـرة النســـــوان

مغنى فقدت بــه غصون فــــؤاد

 تهتز فــي ورق الحرير القــاني

من كل برقاوية في َخلقها ُحسن

 وليست مــن ذوي اإلحسان

فهذه الكلمات التي انسكبت فيها العاطفة داللة على فؤاد الشاعر المعنَّى ،وحسرته التي تتفجر ألما وحرقة لفَقد تلك األيام؛ حيث
تكشف عن حالة الشاعر الوجدانيَّة ،وعدم رضاه لواقعه الذي يعيشه ،وأسلوب االستفهام هنا وال َمطلَع المؤسس بلفظ (سائل) حيث
ومستفسرا من الديار نفسها لتجيبه وما الشاعر إال واقع منفرج
يشارك فيه الباحث المتذوق معاناته ليكون شاهدا معه سائال
ِ
للحوار ،وهو منتهى ال َجمال األدبي ،عندما يشترك في تلوين الصورة األدبيَّة المبدع والمتذوق ،وتبعه في ذلك ال َجمال الفني
شاعر من أبناء المنطقة؛ حسب هللا مهدي فضلة ،عندما استه َّل ديوانَه نبضات أُ َّمتي بقوله:
سائـلي أُمتي ما أراقــــــه

 حين أهديتني من الحب باقة

أُ َّمتي ما لبيت غير سطور



أُ َّمتي ما لبيت غير نـــداء

 خــالد ما لرده إطـــــاقـــــة

صغتها من نبضاتك الخفاقـة

وكذلك الشاعر محمد عمر الفال يجاري هذه اللمحةَ الجماليَّةَ في مقام الفخر واالعتزاز..

( )1عبد الحق حسن السنوسي -النونية الكبرى ،مخطوط.
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يا سائـــال عن كل فــج َمن أنا



ك الجواب نشيد رام س َّدد
ها َ

األسلوب عند فحول
فهذا هو دين الشاعر المقت ِدر الذي يتوج عمله األدبي بسحر بالغي يصوغ نشوته للمتذوق ،كما نجد ذلك
َ
الشعراء ،كما في قول كعب بن زهير:
َسائِل قريشا غداةَ الفسح من أحد  فإذا التقينا ومال بقومنا الهربُ
أ َّما عن التكرارات في شعر عبد الحق السنوسي كما نالحظه في تكرار لفظة (الفؤاد) في مقدمة هذه القصيدة في أقل من بيتين،
إشارة واضحة على التهاب فؤاد الشاعر فيظهر في ألفاظ القصيدة.
والشاعر عبد الحق السنوسي يُ ِجيد نظ َم األلفاظ وتناسقها ،كما يظهر في مدحه للسلطان أصيل في مطلع القصيدة:
وطب نفسا وق َّر ُعيُونَا
أَب ِشر ِ

 يا واحدا في عصره يدعونا

فالشاعر هنا يُثبت لنا الثقةَ وعزةَ النفس ،والتي تتجلَّى في طمأنته للممدوح بثالثة ألفاظ قوية الداللة ،تفيض بالثبات والثقة
العظيمة( :أبشر ،طب نفسا ،ق َّر ُعيُونا) ليجاري جريرا في هجائه للفرزدق عندما ز َعم بقتل رجل يُس َّمى (مربع)(:)1
ز َعم الفرزدق أَن سيقتل مربعا

 أبشر بطول سالمة يا مربع

فهو منتهى االستخفاف والسخرية بالع ُدو ،وقمة الثقة والطمأنينة للممدوح عندما يقول له:
و َّ
تهن بالملك المؤصل وانبسط
تاهلل ما افتخر الملوك بخصلة

 في عمر نوح أو غنى قارونا
 من ملك أو نسب به يعنونـــا

إال وأنت جمعت ذلـــك كـله  فبذاك سميت األصيل شؤونا
فهذه العاطفة ال ُمتَّ ِقدة التي تتأ َّجج نيرانها في نفس الشاعر ،وتنسكب بغزارة في أعماله وكأننا نلمسها باليد هي داللة على الحالة
الوجدانيَّة التي يعيشها الشاع ُر تجاهَ رجل أنَقَذ حياتَه من موت محقَّق ،وف َّ
ك أَس َره من زنزانات مظلمة ،وأعاد له مج َده ومكانتَه
المرموقةَ بين المجتمع ليرى النور من جديد يحلق بفكره المستنير وقلمه السيال ،أن يكتب ويبدع ويؤلف.
يقول الدكتور محمد صالح أيوب :إن الشيخ عبد الحق السنوسي بع َد إخراجه من السجن وإنقاذه من حكم اإلعدام الذي أص َد َره
السلطان دود مرة ،كتب ُكتُبا وقصائد كثيرة ،يؤيد فيها السلطان أصيل( )2فحري بهذا السلطان أن ينال هذه.

( )1عبد الحق السنوسي الترجمي ،ديوان مخطوط.
( )2محمد صالح أيوب ،الدور االجتماعي والسياسي للشيخ عبد الحق السنوسي الترجمى في دار وداي شاد (9119-9935م) رسالة دكتوراه في
علم االجتماع (9115-9114م) ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،ص.)929( :
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فشاعرنا رغ َم استجالبه لبعض األلفاظ غير الشاعرية الموجودة هنا وهناك في أبياته؛ مثل قوله( :انبسط ،يدعونا ،األصيل
شؤونا ،يعنونا) فهي ألفاظ تصلح للكالم العادي أكث َر م َّما تُصاغ لغة إبداع ،إ َّال أ َّن وجدانه يضخ دماء تحمل عاطفة تزلزل
مشاع َر المتذوق ،كما نالحظ في مرثيته كثيرا؛ مثل قوله في فَقد شيخه أبي رأس:
يا حسرتي من لواشي رقتي أسفا  لواله ما عزلتني عين حراسي
يا سيدي في الهوى العذري ِمن َولَه  لــريم أنس وأسد قـــوم أفراس
فـو الشمس الهُدَى من أفقها أَفَــلَت  وتلك حجتنا في موكـــب الباس
ثم يُبدي هذا الحزنَ ومرارةَ الفقد بتهدئة نفسه قليال ليدعو لشيخه بكلمات تشع بالحب والصفاء والوفاء:
يا سيدي أنت في الدنيا أبا أمـــل 

فـــال تكن لي يوم الحشر بالنـاس

وأبشر بوفد من الرحمن إذ سبقت  رحماته غضبه العاصي له القاس
ولــم تزل ِن َعم الرضــوان باعثـة  عليك من جنة المأوى بمقـــــياس
فعبد الحق السنوسي شع ُره متجاوب مع الموقف من غير عجز وال قصور ،وهذا يعد من المقاييس الجيدة

()1

في انتقال الشاعر

بموهبته َّ
الفذة بين المواضيع ليصنع أرضيَّة لمعتقده األدبي وظال ألحاسيسه المرهفة؛ فتراه يُغ ِدق بخياله في أعماقه الملتهبة
بالمرارة أحيانا والحرقة حينا آخ َر ،وعندما يتعلَّق الموقف بالشوق والحنين لديار أبشة يتفجر وجدانه بعاطفة معجونة بأحاسيس
الغربة والفراق(:)2
ذهب الكـــرام كما تراه وفرقوا  من بعدهم شملي على البلـدان
وغــدت أضاليل ال ُمنى تحكى لـنــا  أخبارهم عن كـــاذبات أمانــي
وسرى النسيم على رسوم ربوعهم  وهنـا ينــازع ناعــي البنيـــان
فسلكت نهج النـــاعـيات هديلهـــــا  ولها تناشد العب األغصــــان
وصبحت شرب الثاكالت وحيدهــا  ليال بها ضرب من الهذيــان
ورجـــوت دوالب الزمـــن لعلـــه  يأتـــي بهم فبمطله أعيــانــــي

( )1محمد إبراهيم نصر -النقد األدبي في العصر الجاهلي واإلسالم ،ط ،2دار اللواء9111( ،م) ،ص.)19( :
( )2عبد الحق السنوسي  -مخطوط.
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فالشاعر عبد الحق السنوسي رغم مقامه الديني ومكانته ال ِعلميَّة َّإال َّ
أن نبرة االنتقام تسرقه في بعض األحيان ،مع اتصافه
بالحكمة والوقارَّ ،إال َّ
أن هذه األبيات التي يهجو فيها السلطان دود مرة أثبت لنا عقيدة الشعراء فيقول في هجاء السلطان وجنوده:
خنس العساكر إذ رأوا غما بهم

 عنكم بغير الجـــــري ال يفتون

ودرابهم دربي ودبــــر واختفى

 عن جنود تحت الغصون مهونا

فسلوه لي عن ضربه أتباعـــــه

 أيضا وفي األعداء ليس يكــون

أخبث به من بعد سوء مســرع

 في اللوم عن فعل الكـرام جنونا

وتراكبــوا خيل الفرار وخلفــوا

 لكـــم النساء وقدمـــوا حمدونــا

وجروا بمرة كان معهم دودها الـ

 بطـران يجري مثل ما تجرونـا

وكذلك نجد في قصيدته الضراعة وهي قصيدة طويلة يدعو فيها لالنتقام لعدوه ،ويسأل هللا أن يُهلكه ويمكر به يقول فيها (بحر
الكامل):
مكرت بي األعداء ظاهرها الحسود  فبغوا علي وشركوا لي في الودود
يا رب قـــد مكـــروا بنا فامكر بهـــم  مكر الذين تقاسموا فوق الرقـــــود
وارسل أبابيـــل الــــورى ترميـــــهُ ُم  بحجارة من كيدهم فيـــها تعـــــود
يا رب أغـــــــرقهــــــم بأبحر كيدهـم  إغراق فرعــون اللئيــم مع الجنود
أ َّما المديح عندما يمتزج بروح الغربة والحنين والشوق يظهر شاعرنا بلون آخر من الوجدان بطعم ونكهة البيئة التي يولد فيها
النص؛ تهذيب في المعاني ،وترتيب في األلفاظ ،وتنسيق في المبنى والمغنى ،مع رسم الصُّ َور بدقة وإحكام ،وإجادة في الوصف
والتشبيه والتفنُّن في اختيار ال ُج َمل يحس المتذوق في معانيه الراحة النفسيَّة تستلذ األذن بإيقاعات أنغامه الراقصة منسابة في
مفاصل الوجداني آسرة مشاعره ،تلك هي بيئة ميالد النص والحالة الشعورية للمبدع مادحا كان أو واصفا أو متغزال أو هاجيا،
الحسيَّة والجماليَّة ،ومن القصائد التي تُعبر لنا عن هذا
تنعكس تلك الحالة الشعورية في النص ويتذوقها من خالل مدركاته ِ
المشهد ال َجمالي قصيدته التي كتبها في جدة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة تتضح لنا فيها الراحة النفسيَّة للشاعر رغم أ َّن النصَّ في
مقام االعتذار نتيجة واش وشى به عند والده بسبب سفره بغضب الوالد ،فكتب الشاعر معتذرا هذا النص الجميل من (بحر
الكامل)(:)1
يــــا واجــــدي فــي جدة بهوان  وكــــان ما ياها على أجفــــان
( )1عبد الحق حسن السنوسي -قصيدة مخطوط.
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فإذا وصلت أبشة في يوم النهى  فانزل بها عند السنوسي الثاني
ال تنزلَن بسواه فهـــــــم جزيلـها

 فيــــه محل الوفــــد والضيفان

وضياء نيران القرى ،بل شمسها

 بل شمس دارت هالة السودان

لو أبصرت عيناك طلعة وجهـه

 أبصرت بحرا في يدي إنسان

ورأيت خالل السماحة والسخى

 مخـــــدودة فــي كفه وبنان

لبس التقى به تآذر وارتــــــدى

 وعليــــه ألقى تاجــــه الكتمان

يا والـــدي من قــــال عقتك إنَّه

 قـــد باع في وزر وفي بهتـان

فنجد في هذا النص سالسة في األسلوب ،وعذوبة في المعاني ،وتسلسال في األفكار الجزئيَّة والعا َّمة ،بدأ بالحنين والشوق ،ثم
الصف ،فاالعتذار ،ثم التأكيد على البِر والطاعة ،كل هذا في ترتيب فني جميل.
ومن خالل المالحظات النقديَّة الكثيرة من األعمال األدبيَّة لشعراء مرحلة اليقظة التي يُمثل عبد الحق السنوسي رائ َدها فإن
ضعفا في الخصائص الفنيَّة لشعراء هذه المرحلة ،رغ َم أن شعراء هذه المرحلة هم العلماء ،ويجيدون النحو والبالغة وعلم
هناك َ
المنطقَّ ،
ي يحتاج إلى نضج فني يُل ِبس النصَّ سمةَ الوقار ال َجمالي ،من خالل مقاييس النقد األدبي ،الذي يُفرق
لكن ال َجما َل األدب َّ
بينَ اللُّغة األدبية وتلك الدارجة في حياة الناس ،وينظر إلى اللُّغة التي يحيك بها األديب عمله ،نظرة أحرى ترفعها عن مستوى
الكالم العامي أو المشوب ببعض األصوات المتدنية مستوى ومكانة ،وما عرفت عبقرية األديب إال من خالل لغته ومتانتها
وحُسن اختيار مفرداتها وطريقة سبكها وجريانها( ،)1وهذا ما يحدده األديبُ في اختيار لغته الشاعرية ،ويرجع ذلك َوفقا لثراء
قاموسه اللُّغوي ،ومداركه األسلوبيَّة ،والشعراء متفاوتون في تجانُس األلفاظ وتركيبها أسلوبيا ،وتبقى هذا مشكلة تتخلل كثيرا من
نصوص الشعراء القدامى.

النتائج:
-

تعد سلطنة وداي مركز إشعاع حضاري وثقافي ،أ َّ
صلَت هذه السلطنةُ لتاريخ تشاد المعرفي.

-

قرض كثير من
السلطان أصيل له دور كبير في تحريك قريحة الشاعر عبد الحق السنوسي ليستلهم من وقوفه معه
َ
القصائد التي أَث َرت نتا َجه الشعر َّ
ي.

-

يعتبر نتاج الشاعر عبد الحق السنوسي ناضجا فنيا مقارنة بشعراء عصره.

-

تج َّسد االتجاه الوجداني في كثير من أعمال الشاعر الشعريَّة.

-

تظهر نغمة االنتقام في الشعر القديم ،وقد تكون موضوعا للقصيدة تنفرد بوحدتها الموضوعيَّة.

-

تعتبر الساحة األدبيَّة لسلطنة وداي هي األداة األساسيَّة التي أدت إلى نمو األدب في تشاد بصورة عا َّمة.

( )1مهار شعبان -التذوق األدبي بين النظرية والتطبيق ،ط ،9الرياض السعودية (2193م) ،ص.)295( :
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-

اكتست أشعار عبد الحق السنوسي بالشوق والحنين كمقدمات لقصائده.

التوصيات:
-

توصي الورقةُ الدراسينَ لنتاج الشاعر عبد الحق السنوسي بالتعمق لدراسة الخصائص الفنيَّة كاللغة والصُّ َور
والموسيقى؛ ألن نتاج هذا الشاعر ثري ،ويحتاج لتحليل وتنقيب إلظهار الجوانب الجماليَّة.

-

كذلك البحث عن النتاج الضائع لهذا الشاعر؛ فله الكثير من القصائد والمؤلَّفات التي لم نجد منها سوى العناوين ،وأن
النتاج التي ُعثِ َر عليه وتم دراسته عبارة مخطوطات قليلة ،تم العثور عليها في خزانة الشاعر ،فما زال الكثير من
مخطوطاته مغيَّبا في خزانات العلماء ،يحتاج إلى بحث ودراسة.

المصادر والمراجع
البزة ،أحمد (9195م) .األثر والسجن في شعراء العرب ،ط ،9دمشق سوريا.
هارون ،حامد (2196م) .الشعر العربي الحديث في تشاد رواده واتجاهاته ،ط ،9القاهرة مصر.
جودة نصر ،عاطف (9116م) .النص الشعري ومشكالت التفسير ،ط ،9بيروت – لبنان.
السنوسي ،عبد الحق (د.ت) .الترجمي ديوان مخطوط.
نصر ،محمد (9111م) .النقد األدبي في العصر الجاهلي واإلسالم ،ط ،2دار اللواء.
أيوب ،محمد (9115 – 9114م) .الدور االجتماعي والسياسي للشيخ عبد الحق السنوسي الترجمي في دار وداي شاد (-9935
9119م) رسالة دكتوراه في علم االجتماع ،جامعة أم درمان اإلسالميَّة.
حمدنا هللا ،أ.د /عبد هللا (2119-2111م) .من محاضرات في األدب التشادي للفرقة الرابعة ،جامعة أنجمينا.
التذوق األدبي بين النظريَّة والتطبيق ،ط ،9الرياض السعوديَّة.
شعبان ،مهار (2193م).
ُّ

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2022الدكتور /أحمد أبو الفتح عثمان ،المجلة األكاديمية لألبحا ث والنشر العلمي.
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المضامين التربوية في الفلسفة الطبيعية (دراسة نقدية)
)Educational Content in Natural Philosophy (A Critical Study
إعداد :الباحثة /ميسم عبد هللا المعتقي* ،1الباحثة /شام صالح أبا لخيل

2

ماجستير أصول التربية ،كلية التربية ،جامعة القصيم المملكة العربية السعودية

2,1

*Email: Bantaboe@hotmail.com

الملخص:
هدف البحث الحالي إلى التعرُّ ف إلى المضامين التربوية؛ ِم ِن الفلسفة الطبيعية ،والكشف عن االنتقادات ال ُم َوجَّهة إلى الفلسفة
الطبيعية ِمن المنظور اإلسالمي ،ومعرفة االنتقادات ال ُم َوجَّهة إلى الفلسفة الطبيعية ِمن المنظور العام ،وقد استُ ْخ ِدم في البحث
ْ
وتمثلت أداةُ جمع البيانات في مجموعة ِمن الوثائق والدراسات واألدبيات التي تناولت الفلسفة
االستنباطي،
الوصفي
المنه ُج
ُّ
ُّ
ُ
البحث الحالي إلى عدة نتائج أهمها كاآلتيَّ :
أن ِمن المضامين التربوية االهتمام بقيمة العمل اليدوي ،ال ِمن أجل
الطبيعية .وتوصَّل
الكسب واحتراف مهنة معينة في حد ذاتها ،وإنما ِمن أجل إكساب المتعلم احترام العمل اليدوي ،والهدف منه :تكوين فرد كامل.
ُ
البحث الحالي :أن مراحل التربية عند روسو تبدأ ِمن الوالدة ،بينما
و ِمن أبرز االنتقادات ِمن المنظور اإلسالمي التي توصَّل إليها
التربية في اإلسالم تبدأ قبل الزواج؛ عند اختيار الزوجة الصالحة ،كما َّ
أن هدف التربية عند الطبيعيين دنيوي أكثر من كونه دينيًّا؛
حيث يُؤخرون التربية الدينية إلى مراح َل متأخرة في العمر ،كما أن الفلسفة الطبيعية تستبعد منهج القراءة من حياة الطفل .و ِمن
أن اإلنسان َخيِّ ٌر بطبعهَّ ،
أن تربية المرأة عند الطبيعيين يغلب عليها االحتقا ُر والتطرُّ ف ،ويرون َّ
االنتقادات كذلكَّ :
وأن ك َّل فساد
لينمو منسج ًّما مع
يلحق باإلنسان ينشأ فيه ،وأننا إذا أردنا لإلنسان الصال َح؛ فعلينا أن نَحْ ِميَهُ من عمليات التطبيع االجتماعي؛
َ
طبيعته األصلية الخيرة ،بينما اإلنسان في اإلسالم َخلَقَهُ هللاُ ُم َز َّودًّا باستعدادات متساوية للخير والشر .وتوصَّلت الدراسة من
المنظور اإلسالمية أيضًّا إلى َّ
أن التربية اإلسالمية وسطية وحيادية ،وهي طبيعة ُم َزوَّدة بمعايير فطرية تُدرك الخير والشر ،ومن
الجانبين .وخالصة النتائج :أن الفلسفة الطبيعية ق َّدمت الحرية الكاملة للطفل؛
خالل البيئة والتنشئة االجتماعية يكتسب اإلنسانُ أحد
ِ
ْ
ضتِها للطبيعة البشرية ،وال عالقة لها بالواقع؛ و ِمن ثَم فإن
مما جعلها مكانًّا بعيدًّا عن المجتمع،
وبرزت هذه الفلسفة في ُمعا َر َ
ٌ
كائن اجتماعي.
اإلنسان
الكلمات المفتاحية :المضامين التربوية ،الفلسفة الطبيعية ،دراسة نقدية ،المنظور اإلسالمي ،المنظور العام.
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Educational Content in Natural Philosophy (A Critical Study)

Abstract:
The objective of the current research is to identify the educational contents of natural philosophy,
to reveal the criticism of Natural Philosophy from the Islamic perspective, and to know the
criticism of Natural Philosophy from the general perspective. The current research has reached
several results, the most important of which are as follows: one of the educational contents is to
pay attention to the value of manual labor, not for the sake of earning and professionalism of a
particular profession per se, but to give the learner respect for manual labor, and its goal: the
formation of a complete individual. One of the most prominent criticisms from the Islamic
perspective reached by the current research: that the stages of education in Rousseau begin from
birth, while education in Islam begins before marriage; when choosing a good wife, and the goal
of education in naturalists is more mundane than religious; where they delay religious education
to later stages in life, and natural philosophy excludes the curriculum of reading from the life of
the child. One of the criticisms is that the upbringing of women among naturalists is dominated by
contempt and extremism, and they see that man is good in nature, and that every corruption
inflicted on man arises in him, and that if we want man to be good, we must protect him from the
processes of social normalization; to grow in harmony with his original nature of goodness, while
Man in Islam was created by God with equal preparations for good and evil. From the Islamic
perspective, the study also found that Islamic education is mediated and neutral, a nature equipped
with innate standards that recognize good and evil, and through the environment and socialization,
man acquires one side. The conclusion: natural philosophy provided complete freedom for the
child, which made it a place away from society, and this philosophy emerged in its opposition to
human nature, and has nothing to do with reality; therefore, man is a social being.

Keywords: Educational content, Natural philosophy, Critical study, Islamic perspective, General
perspective.
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المقدمة:
ْ
كانت ثورةًّ فكرية وعملية
تعود الفلسفة الطبيعية إلى األيام األخيرة ِمن النهضة العلميَّة التي ضعفت الحركة اإلنسانية؛ لذلك
ْ
صر في حفظ الكتب ،وإتقان
ال تقل أهميتها وأثرها عن أهمية عصر النهضة ،ولقد
حاولت تغيير المفهوم القائل :إن التربية تن َح ِ
أن العواطف وهوى النفس هي ال ُمحرِّ ك األول واألساس الصحيح الذي يجب أن تقوم عليه التربيةُ
ْ
وركزت على َّ
األسلوب والشكل،
ْ
كانت هذه الحركةُ ثورةًّ على منطق القرون الوسطى ونزعته الدينية وقلة فائدة التعليم للمتعلمين وجموده ،فكان ال
واالجتماع ،وقد
بد أن يتلو هذا الجمود قيام حركة طبيعية تُعيد للتربية مرونتها ،وتبعث فيها حياة جديدة (جعنيني ،٤٠٠٢ ،ص.)٣٦١ .
وبعد أن اطلَع فالسفة القرن الثامن عشر على الفلسفات السابقة ،رأَوْ ا تحت قيادة "جان جاك روسو" أن الطبيعة خيِّرة،
وأن كل شيء يظل سلي ًّما ما دام في أيدي الطبيعة ،وال يلبث أن يَ َمسَّه الدما ُر إذا َم َّس ْتهُ يد اإلنسان ،وكان أصحابُ هذه الفلسفة يرون
أن واجب التربية أن تعمل على تهيئة الفرصة للطبيعة اإلنسانية؛ كي تنمو متبعةًّ قوانين الطبيعة؛ ألن أ َّ
ي فساد يظهر على الناس،
فإنه ليس ِمن فِعْل الطبيعة الخيِّرة ،بل ِمن فعل المجتمع والناس اآلخرين ال ُم ِّ
تدخلين في العملية التربوية (الخزالعة وآخرون،
 ،٤٠٣٣ص.)٦٦ .
ويَتَ َبيَّن مما سبق أن الفلسفة الطبيعية تُؤمن بالطبيعة الخيرية لإلنسان وتربية الطفل ،وفق القوانين التي تتماشى مع قوانين
الطبيعة واحترام ذاته وتقدر ميوله واحتياجاته ،دون ضغط أو إكراه ،أو خضوع للنظم والتقاليد االجتماعية ومساعدة الطفل على
تنمية استعداداته الطبيعية ومواهبه الفطرية ،وتحرير قوى الخير فيه ،وتعويده على االستقالل واالعتماد على النفس ،وخي ُر وسيلة
ُّ
لذلك ترْ ُ
فتدخلهم يُفسد النمو الطبيعي للطفل؛ كما يَرى
ك الشي يُتعلَّم ِمن الطبيعة ،وذلك بتحرير التربية ِمن سلطة الكبار والمجتمع،
كانت ردة فعل لمظاهر الظلم والشقاء في المجتمعات الغربية؛ ولهذا َدع ْ
ْ
َت إلعادة
رواد هذه الفلسفة ،والواضح أن التربية الطبيعية
تنظيم المجتمع وتحريره ِمن الماضي وقيوده ،واإليمان بحقوق الفرد ومشاعره وعواطفه اإلنسانية (الحاج ،٤٠٣٢ ،ص.)٩٨ .

مشكلة البحث:
هناك عدة جوانب رئيسة للفلسفة الطبيعية؛ أحدها :الحركة الطبيعية التي تتخذ ِمن العلوم الطبيعية أساسًّا لها ،وتُشير إلى
األداء الخارجي للطبيعة ،أما الجانب الثاني للحركة الطبيعية  -التي يُطلق عليها اسم الحركة الميكانيكية  -فهي التي جعلت اإلنسان
ْ
أنتجت علم النفس السلوكي ،أما المظهر الثالث للحركة الطبيعية فأساسه
مجرد آلة ،فليست عديمة األثر في ميدان التربية؛ إذ إنها
العلوم البيولوجية وفكرة التطور؛ ولذلك سُميت بالحركة الطبيعية البيولوجية ،وهذه الحركة تعد اإلنسان متطو ًّرا عن غيره ِمن
ًّ
خاصا بما ورثه ِمن أسالفه األقدمين أو بالتاريخ النوعي لإلنسان،
الكائنات الحية األقل منه مرتبةًّ في سُلَّم الرقي ،ومهتمة اهتما ًّما
فالطبيعة التي تظهر في غرائز اإلنسان وانفعاالته األولية هي في نظرهم أصد ُ
ق دليل على سلوك اإلنسان إلنتاج خبرته الطويلة،
ولذلك ُوصف روسو بـ "أن خير عادة أال يتخذ اإلنسان عادة" (اليماني ،٤٠٣٦ ،ص.)٨٩ .
ُرف بعصر "االستنارة أو عصر التنوير"
و ِمن زاوية أخرى تُعد الفلسفة الطبيعية أهم ما أفرزه القرن الثامن عشر الذي ع ِ
ْ
ْ
كانت هناك بعض االنتقادات عليها؛ لذلك نظرًّا
كانت حركة تربوية ،لكن في الواقع
(عطية ،1222 ،ص ،)02.مع العلم أنها
لوجود حاجة ماسة إلبراز المضامين التربوية للفلسفة الطبيعية ،سيسعى البحث الحالي لتحديد االنتقادات من المنظور اإلسالمي
والمنظور العام.
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أسئلة البحث:
يسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .2ما المضامين التربوية من الفلسفة الطبيعية؟
 .1ما االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية ِمن المنظور اإلسالمي؟
 .3ما االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية ِمن المنظور العام؟

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق ما يأتي:
 .2التعرُّ ف إلى المضامين التربوية للفلسفة الطبيعية.
 .1الكشف عن االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية ِمن المنظور اإلسالمي.
 .3معرفة االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية ِمن المنظور العام.

مصطلحات البحث:
الفلسفة الطبيعية :يتحدد بكونه عملية إعالء ِمن شأن الطبيعة البشرية ،واإليمان بخيراتها والدعوة إلى الحياة الطبيعية،
والحط ِمن شأن المدنية القائمة ،والدعوة إلى تنظيم المجتمع ،وكذلك إعادة بناء الدين بما يتفق والطبيعة البشرية ،واإليمان بالعواطف
والمشاعر اإلنسانية ،واإليمان بحقوق العامة والعطف عليهم ،وال يتم كلُّ ما تق َّدم إال إذا انطلقنا ِمن تربية الطفل بما يتفق وطبيعته
واحترام ميوله وحاجاته الحاضرة ،وبما يتماشى مع قوانين الطبيعة بصورة عامة( .عطية ،1222،ص.)02.
المضامين :لغة" :المضمون :المحُتوى ،ومنه مضمونُ الكتاب ما في طَيِّه ،ومضمونُ الكالم :فحواه وما يُفهم منه ،والجم ُع
َمضامين" (مصطفى وآخرون ،٤٠٠٢،ص" ،)٢٢٦.وض َّم ُ
نت الشيء كذا :جعلته محتويًّا عليه ،فتض َّمنَهُ :أي اشتمل عليه واحتواه"
ُ
وفهمت ما تض َّمنَهُ كتابك :أي ما يفهم
ضمنُ ِمن البيت ما ال يتم معناه إال بالذي يليه،
(الفيومي ،٣٢٣٨ ،ص ،)١٦٢ .وقيل ":الم َ
ضمنه" (الغامدي ،٣٢٠٣ ،ص.)٦٠ .
منه ،اشتمل عليه وكان في ِ
التربية :كما أشار عوض (" :)٤٠٣٨عملية تنشئة وإعداد وتهيئة الظروف ،وصنع الشروط واألسباب لنمو الكائن اإلنساني
ًّ
ًّ
متكامال جسميًّا ونفسيًّا وخلقيًّا ودينيًّا واجتماعيًّا ،بما يُم ِّكنُه ِمن اإلعداد والتكيُّف والمساهمة الفعَّالة اإليجابية على
نموا متوازنًّا
المستوى الفردي والمستوى االجتماعي والمستوى اإلنساني" (ص ،)١٦.وهي أيضًّا" :عملية هادفة لها أغراضُها وأهدافها
وغاياتها ،وهي تقتضي خططًّا ووسائ َل تتنقل مع الناشئ ِمن طور إلى طور ،ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى" (عزيز،٤٠٣٦ ،
ص.)٩.
أما المضامين التربوية " :فهي كافة المغازي واألنماط واألفكار والقيم والممارسات التربوية ،التي تتم من خالل العملية
التربوية لتنشئة األجيال المختلفة عليها؛ تحقيقًّا لألهداف التربوية المرغوب فيها" (الدبيسي ،٣٢١٣ ،ص .)٨.والمراد بالمضامين
ْ
اشتملت عليها واحت َو ْتها الفلسفة الطبيعية.
التربوية إجرائيًّا :ما يمكن استنباطه ِمن معان ومجاالت وأساليب تربوية
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منهج البحث:
بالنظر إلى موضوع البحث الذي يفيد في أبراز المضامين التربية في الفلسفة الطبيعية ،فإن المنهج المناسب هو المنهج
الوصفي االستنباطي :والمنهج الوصفي "يعتمد على دراسة الظاهرة ويهتم بوصفها وصفا دقيقًّا" (عبيدات وآخرون،)٤٠٣٦ ،
والمنهج االستنباطي :هو "الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص؛ لهدف استخراج
مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة" (العساف ،٤٠٣٦ ،ص.)٤٠٦.

الدراسات السابقة:
بعد االطالع والرجوع لعدة مصادر ومراجع ،لم يتم التوقف على دراسة تربوية تتضمن المضامين التربوية للفلسفة الطبيعية
ولكن يوجد دراسات سابقة تناولت مضامين تربوية من جوانب أخرى وهي:
سعت دراسة السعادات ( )٠٢٠٢لتوضيح العالقة بين الفلسفة والتربية في مجال تعليم الكبار ،واستعراض المضامين التربوية
لبعض فلسفات التربية ،وممارساتها التربوية في برامج تعليم الكبار ،والعالقة بينها ،كما سعت الدراسة إللقاء نظرة على مستقبل
فلسفات تعليم الكبار لتبني فلسفة جديدة ل لتعليم المستمر .اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي للكشف عن تاريخ الفلسفات
التربوية لتعليم الكبار ،ولدراسة وتحليل المضامين التربوية لهذه الفلسفات ،من خالل إعادة تحليل لبعض الدراسات السابقة التي
تناولت نفس الموضوع لالستفادة منها في اإلجابة على تساؤالت البحث .اخت تمت الدراسة برؤية مستقبلية لتبني فلسفة جديدة
التعليم الكبار والتعليم المستمر.
تناولت دراسة الحربي ( )٠٢٠٢الكشف عن المنطلقات الفكرية للفلسفة البراجماتية ،وبيان تطبيقاتها التربوية في مجال أهداف
التربية  ،والطالب ،والمعلم ،والمقر ر الدراسي ،وطرق التدريس ،وأساليب التقويم ،باإلضافة إلى التعرف على أبرز إيجابياتها،
وأهم سلبياتها .وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي ،وكشفت عن عدد من النتائج ،من أهمها :أن أبرز المنطلقات
الفكرية للفلسفة البراجماتية هي :االعتقاد بوجود عالم واحد فقط ،وهو الجانب المرئي والمحسوس من العالم ،والنظرة إلى اإلنسان
نظرة متكاملة ت جمع بين العقل والجسد ،باإلضافة إلى إنكار الجانب (الميتافيزيقي) من الكون ،والتأكيد على أن معرفة اإلنسان
محدودة بنطاق خبرته.
هدفت دراسة كنعان ( )٠٢٠٢إلى التعريف بماهية فلسفة كانت التربوية في المنظور التربوي اإلسالمي .استخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي عبر أداتي االستقراء واالستنتاج ل لتعرف على أهم القيم التربوية والمبادئ والطرائق التعليمية التي دعت إليها
فلسفة كانت التربوية ومن ثم مقارنتها بنظرية التربية والتعليم في المنظور التربوي اإلسالمي؛ وذلك باالعتماد على منهج بحثي
يقوم على التوثيق ل ألدلة الشرعية ومن ثم تحليلها لتحديد مبادئ التعلم وطرائق التعليم المعتمدة فيها وإظهار القيم التربوية المنبثقة
عنها؛ ومن ثم التعريف بأهم نقاط المشاكلة والتمايز فيما بين فلسفة كانت التربوية والفكر التربوي اإلسالمي .وخلصت الدراسة
إلى وجود نقاط اختالف جوهرية ونقاط تالق متعددة بين الفلسفة التربوية لكانت وفلسفة التربية اإلسالمية.
استهدفت دراسة المطرفي ( )٠٢٠٠إبراز معالم الفردية في الفلسفة البراجماتية ودراستها دراسة تحليلية ناقدة من وجهة نظر
التربية اإلسالمية .واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي .وتوصلت إلى أهم نتائج الدراسة :قامت الفلسفة البراجماتية على جملة
من المبادئ ت تمثل في كونها فلسفة تجريبية عملية ذات نزعة فردية ،تنكر الحقائق المطلقة والقيم الثابتة ،وتنظر إلى المنفعة
باعتبارها هي المعيار الذي يحاكم إليه المعارف واألفكار والقيم ،وتركز على المستقبل وتقاطع الماضي بكل ما فيه.
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وأظهرت الدراسة اعتماد الفلسفة البراجماتية على المعايير الذاتية ،وإقامة الفرد وتجربته مصدراًّ للمعارف والقيم ،ومعيارا لقبولها
أو ردها وهو من أبرز أسباب فرديتها .كشفت الدراسة عن أبرز معالم الفردية في التربية البراجماتية ،وهو إصرارها على أن
تكون الترب ية صادره من داخل الفرد ،مع رفض أي شيء يقحم على التالميذ من الخارج ،وإنما هي نمو القدرات الفطرية في
الكائنات اإلنسانية ،مع التركيز على الخبرة الذاتية ألفرادها.

اإلطار النظري:
مفهوم الفلسفة الطبيعية:
الفلسفة الطبيعية نظام يعتمد على الطبيعة ،أو على عنصر واحد ِمن عناصرها ،أو على عناصر متكاثرة في تفسير التغيير
الحاصل في الظواهر الطبيعية ،وتفسير التنوع الناتج في العالم الطبيعي واالجتماعي واألخالقي ،وهي  -أي الطبيعة  -الحقيقة
الوحيدة في هذا الكون ،والحياة اإلنسانية جزء منها (الفرحان ،2111 ،ص ،)33.كما أنها نظام يعتمد على الطبيعة ،أو على واحد
ِمن عناصرهاِ ،من تفسير التغير الحاصل في الظواهر الطبيعية وتفسير التنوع الناتج في العالم الطبيعي واالجتماعي واألخالقي،
وتعتبر الفلسفة الطبيعية أن الطبيعة هي الحقيقة الوحيدة في هذا الكون ،وأن الحياة اإلنسانية جزء منها ،وقد كانت الفلسفة الطبيعية
ْ
امتزجت هذه النَّ ْزعة بالديانات السماوية ،كما هو الحال
تستبعد كل ما هو روحاني يتفوق على الطبيعة والعقل اإلنساني ،إلى أن
عند ابن طُفَيْل ،أو جان جاك روسو (اليماني ،1222 ،ص.)01 .
ويُمكن تلخيص اتجاه الفلسفة الطبيعية في التربية في أنها :الميل إلى االعتقاد بأن الطفل يولد بقدرات فطرية ،وأنه قادر
على التطور بشكل مستقل عن المجتمع إلى ح ٍّد كبير ،وأنه يمكن أن ينم َو بشكل طبيعي دون تدخل من المجتمع ،وعليه أن يحتر َم
قدرات الطفل وال يتدخل إال بما يُساندها ،كما َّ
أن احتكاك اإلنسان في مراحل عمره األولى بالطبيعة والتعرُّ ف إلى حدودها
وضروراتها وثوابها وعقابها كفي ٌل بأن يزوده بخبرة حسية وعقلية تكون له األساس المتين الذي يقوم عليه بناء فرديته ِمن ناحية،
وكونه إنسانًّا في مجتمع ِمن ناحية أخرى.
المبادئ العامة للتربية في الفلسفة الطبيعية:
تُؤمن الفلسفة الطبيعية بالعالم الواقعي الذي يعيش فيه اإلنسانُ  ،ويظهر هذا ِمن خالل الحواس ،ويكتشف ِمن خالل الدراسات
العلمية ،وتُسيره قوانين كثيرة بانتظام ،كما تُنادي بأن تكون التربية سلبية ِمن سن الخامسة إلى سن الثانية عشرة ال يتدخل فيها
أح ٌد ،لتشجيع استقاللية الطفل بعيدًّا عن التوجيه المباشر؛ َّ
ألن تدخل اإلنسان يُعيق نمو الطفل الطبيعي ويُفسد طبيعته ِمن خالل
مبدأ االهتمام بالطفل وتنمية ميوله وإشباع حاجاته؛ انطالقًّا ِمن طبيعته الذاتية وبالتركيز على حاضره أكثر ِمن مستقبله ،وحتى
تكون التربية طبيعيَّة فإنها تُنادي بالتعليم المختلط ،وتهتم هذه الفلسفة بالخبرة االجتماعية التي تكتسب ِمن خالل العملية في الواقع،
وليس عن طريق المحاكاة الكالمية( .جعنيني ،٤٠٠٢ ،ص .)٣٨٦ .وأضاف الحياري ( )٣٨٨١مبادئ أخرى هي:
 الشيء الوحيد الحقيقي في هذا الكون هو الطبيعة.
 الطبيعة هي مفتاح الحياة ،وكل شيء نعمله هو جز ٌء ِمن الطبيعة.
 كل شيء في هذه الحياة يتحرك حسب قوانين الطبيعة.
 الطبيعة ال تتغير؛ لذلك يُمكن االعتماد عليها.
ْ
قورنت بأهداف الفرد.
 يُعد كل فرد أهم من المجتمع ،وأهداف المجتمع تعد ثانوية إذا ما
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 االنظمة االجتماعية مقبولة؛ ألنها تمنع الفوضى ،وليس ألنها جيدة( .ص.)٤٣ .
التطبيقات التربوية للفلسفة الطبيعية:
تناول البحث أهم التطبيقات التربوية في الفلسفة الطبيعية:
• األهداف التربوية  :تبرئة األطفال من الشرور ،وإبقاء فطرتهم خيرة ،والحفاظ على الغرائز الحسنة ،واالهتمام بميولهم
وخصائصهم ،وتحقيق التوازن بين احتياجات النضج واالحتياجات ،ودفع األطفال إلى التعبير عن أنفسهم بحرية تامة ،وتطوير
المالحظة والتفكير العلمي واالستدالل العلمي.
• المعلم :يُساعد الطفل على النمو وفقًّا لطبائعهم الخاصة واحتياجاتهم وخصائصهم النمائية ،ويسهم بالصدق واإلخالص
والصبر والحكمة دون التسرع في إصدار األحكام ،ويتصف بالتسامح والشفقة على المتعلمين ،وال يفرض عليهم عقابًّا بدنيًّا ،بل
يترك ذلك للعقاب الطبيعي الذي يقع على التالميذ أنفسهم نتيجة تصرفاتهم غير المالئمة ،فإذا "كسر المتعلم زجاج النافذة دعه
يحس بالبرد"؛ ويعتبر من العقاب الطبيعي له على سلوكه (ناصر ،1222 ،ص.)322.
• المتعلم :هو محو ُر العملية التعليمية ،ويُتاح للمتعلمين االتصا ُل الشامل بكل معطيات الذات اإلنساني ،وتمكينه من التواصل
مع الخبرات الراهنة ،ويُعطى المتعلم الحرية الذاتية ويُ َشجَّع على التعلم الذاتي ،وتحترم طبيعة التلميذ في مرحلة تربيته واإليمان
بأن الطفل في مرحلة نماء مستمرة ،تتكامل خبرة الطفل مع الحواس ليتماشى مع العالم الطبيعي ،وتعد الطفل لذاته والحياة التي
يعيشها في الوقت الحاضر( .اليماني ،1222 ،ص.)30.
• المناهج التربوية :تُخطَّط وفقًّا لطبيعة المتعلمين النمائية ليتوافق مع طباعهم والتوكيد على مهنة الحياة الراهنة ،وتنظم
المناهج وفق طبيعة المعرفة ذاتها مع مراعاة حالة النضج عند التالميذ ،وتقدم المعارف في ضوء استعدادات األطفال النفسية
واحتياجاتهم النمائية ،وتُختار المواد التعليمية في ضوء القواعد التربوية التي وضعها روسو ،كما َّ
أن هندسة المنهج التعليمي
وتصميمه تكون في ضوء خصائص المتعلمين ومرحلتهم العمرية واحتياجاتهم الحقيقية ،مع التركيز على الخبرة والممارسة
العملية والتفاعل مع األشياء أكثر من التلقين وحشو أذهان التالميذ ،واالعتماد على التجربة والمالحظة والمعاينة والمشاهدة بشكل
متدرج ،واتباع الطرق العلمية المرتبطة بخبرة المتعلمين الشخصية (ناصر ،1222 ،ص.)323.
• المنهج :يُرا ِعي نمو الطفل واهتمامه من خالل خبرته الذاتية؛ ألنه يولد باستعدادات فطرية ،وعلى المربين احترامها
وتنمية الطبيعة الذاتية للطفل تتم ِمن خالل استخدام األنشطة والخبرات المناسبة للنمو ويتألف المنهج ِمن العلوم الطبيعية والجبر
والجغرافيا التي يجب تدريسها عن طريق الرحالت ،وال تستخدم الكتب ،ويتعلم الحرف في مرحلة معينة من العمر (جعنيني،
 ،1222ص .) 201 .ويرى روسو أن تجربة الطفل هي المصدر الوحيد للمعرفة وليس الكتاب المدرسي ،وأن الكتاب المدرسي
والمنهج ال أهمية لهما ،وإن الطبيعة هي الكتاب الوحيد الذي يتولى رعاية الطفل وتثقيفه (ناصر ،1222 ،ص .)323
• أساليب التدريس  :تتفق مع الخصائص النمائية العقلية والجسمية واالنفعالية للطفل لمساعدته على النمو اإلنساني ،مع
مراعاة الفروق الفردية والسماح لكل طفل بأن ينمو وفقًّا لطبيعته الذاتية ،مع استخدم أساليب التعليم القائمة على مشاهدة األشياء،
واكتشاف عالمه الطبيعي ،وتعلم األهداف المقصودة ،في ضوء التعلم الطبيعي والنشاط الذاتي والحاجات الفردية (ناصر،1222 ،
ص.)323.
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• طرائق التقويم :تقوم على خصائص النمو وقياس تعلمهم الذاتي في ضوء احتياجاتهم ورغباتهم ،وتشخيص النمو الذاتي
وفقًّا لطبيعة المتعلمين ،وكتابة التقارير المنهجية التي تدل على مستوى التعلم الذاتي ،واختبارات التقويم الذاتي التي تقيس حاالت
النمو الطبيعي عند المتعلمين (اليماني ،1222 ،ص.)30.
• السلوك :ال يؤمنون باستخدام القوة أو العقاب البدني أو اللجوء إلى السلطة أو القوة في التعلم أو في حفظ النظام ،وإنما
ْ
شجعت على االعتماد على النفس في إدارة أنفسهم
تلجأ إلى القانون الطبيعي الذي يربي الطفل طبقًّا لقوانين ونواميس الطبيعة كما
ْ
نادت برفض سيطرة الدولة على التعليم وتطالب بإشراف الهيئات األهلية وأهالي األطفال (ناصر،1222 ،
داخل المدرسة ،كما
ص.)323.
الصفات العامة للتربية في الفلسفة الطبيعية:
تناول البحث أهم الصفات العامة في الفلسفة الطبيعية ،كما أشار إليها العسكري ( ،1220ص:)232 .
 -2االهتمام بطبيعة الطفل التي هي خيره ،وهذا االهتمام مركز على الطفل كما هو كائن ًّ
فعال أكثر ِمن االهتمام به كما
يجب أن يكون ،فالطبيعية ال تعتبر التربية عملية إعداد للمستقبل ،تطبيقًّا لعبارة روسو" :إن الطبيعية تتطلب من األطفال أن يكونوا
ًّ
ًّ
رجاال" ،وقد دعا هذا الطبيعيين إلى التوجه نحو علم النفس لدراسة سيكولوجية الطفل ،كما اتجه بعضهم
أطفاال قبل أن يصبحوا
إلى دراسة الناحية البيولوجية؛ فدرسوا الغرائز والدوافع الفطرية ،وهناك دراسات اتجهت إلى األطفال البالغين بطريق مباشر
وموضوعي.
 -1الحركة الطبيعية مؤسسة على أسس نفسية :يعتبر روسو أول َمن بدأ الحركة النفسية الحديثة ،ثم جاء من بعده هربارت
وبستالوتزي وفروبل؛ مما أسهم في تقدم علم النفس الحديث الذى أكد على دور االهتمام والميل والفروق الفردية في حياة اإلنسان،
بعكس علم النفس القديم الذى أكد على الملكات العقلية وأهمل النوابض العاطفية ،و ِمن أهم رواد الحركة الطبيعية ِمن علماء النفس
"ماكدوغال" ،الذى أكد على قيمة الغرائز ودوافع السلوك في تكوين العواطف ،وأيضًّا "ثورندايك" الذي درس قوانين التعلم التي
استفيد منها في تدريس المهارات اليدوية والعقلية ،وكذلك فرويد الذي بيَّن أن العقل ليس وحده الذى يقود أفعال اإلنسان ،فهناك
الغرائ ُز التي هي اندفاعات ال عقالنية ،مثل :الرغبة الجنسية ،كما قال بعدم استخدام العقاب البدني أو اللجوء إلى القوة الغاشمة.
ضر بالنمو الطبيعي للجنسين ،وقد كان هذا داع ًّما لها أحيانًّا،
 -3تدفع الطبيعة إلى التعلم المختلط؛ فالفصل بين الجنسين ُم ِ
ونقدًّا لها أحيانًّا أيضًّا.
 -2ينادي الطبيعيون بأن التعليم يجب أن يتم بروح اللعب؛ ألن طبيعة الطفل تظهر على أتم ما تكون أثناء اللعب ،مما ساعد
على انتشار رياض األطفال في مختلف دول العالم.
أهم رواد الفلسفة الطبيعية :جان جاك روسو (٠٢٢١-٠٢٠٠م):
ْ
وماتت أمه في والدته ،وربَّاه والده إلى سن العاشرة ،ثم كفله أقارب
ُولِ َد روسو في عائلة فرنسية تسكن جنيف عام ،٣٨٣٤
أمه ،وقد درس وتعلَّم الكتابة وسجَّل العقود لكنه فشل ،وحاول تعلُّم فن النقش ولكن قسوة معلمه أبغضته في الفن وفي أستاذه،
ويقول روسو في اعترافاته :إنه بسبب القسوة تعلَّم الكذب والسرقة واعتاد الجبن والمكر ،وتزوج من امرأة جاهلة اسمها تبريز،
ويقول :إنه أنجب منها خمسة أطفال ،وأرسلهم كلهم إلى ملجأ ،وكتب روسو العقد االجتماعي،
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وفيه دافع عن الفقراء وانتصر للعامة ،وطالب بالرجوع إلى الطبيعة لتحقيق العدالة االجتماعية ،وكان روسو جريئًّا في
كتابته في وقت كانت الجرأة نادرةًّ (أحمد ،٣٨٩٨ ،ص.)٢٣٦،٢٣٨ .
عصره وفلسفته في التربية:
عاش روسو في عصر كثُر فيه الظلم واالضطهاد والفساد؛ مما كان له أبعد األثر في تكوين ونضج آرائه وسمو تفكيره،
فقد كافح ِمن خالل المعاناة وأسهم في الكشف عن كثير من أسرار المجتمع الذي عاش فيه ،وتألم لما فيه ِمن مفاسد وانعدام
المساواة ،وعرض آراءه في التربية واالجتماع والسياسة واالقتصاد غير خائف ِمن عذاب وتشريد ،واستنتج أن الطفل في مجتمعه
كان مقيدًّا ال يسمح له بالتفكير المستقل؛ مما يضعف ثقته بنفسه وقدرته على االعتماد على النفس؛ لذلك دافع عنه دفا ًّعا قويًّا مطالبًّا
من خالل آرائه التي عرضها في مؤلفاته باالهتمام والعناية بميوله ورغباته؛ ِمن أجل أن تنفتح شخصيته النامية ،وطلب ِمن
المربين والمعلمين التعرُّ ف على هذه الميول والرغبات وتشجيع النافع منها وتهذيب ما يحتاج إلى تهذيب ،وثار ضد التقاليد القديمة
في التربية والتعليم ،وأزال كثيرًّا من العادات السيئة في المدارس ،والمتصلة بطرائق التدريس ،فكان أول من طالب بإدخال النور
ْ
كانت مظلمةًّ ،ولذلك ذاع صيته في عالم التربية (جعنيني ،٤٠٠٢ ،ص.)٣٦٩ .
والهواء إلى مدارس
وعلى هذا األساس رفع روسو شعار" :الرجوع إلى الطبيعة" ،أو "العودة إلى الحياة الطبيعية" ،وكان يعتقد أن :العودة إلى
الحياة الطبيعية التي تسير وفق القوانين الطبيعية تُحقق شفاء لكل اضطرابات اإلنسان ومتاعبه ،ويرى أن :تقديم الفنون والعلوم
يُعد سببًّا في فساد عقل اإلنسان وأخالقه ،ومن ثم ابتعاد اإلنسان عن طبيعته األصلية ،كذلك نجد روسو في كتابه "العقد االجتماعي"
يؤكد أن الحقوق الوحيدة لإلنسان هي حقوقه الطبيعية؛ أي :الحقوق ال ُمستَ َم َّدة من الطبيعة ،ويعود ليؤكد تلك الحقيقة في كتابه
"أميل" ،فيرى أن التربية الطبيعية هي التربية التي تُسيرها القوانين الطبيعية (موسى وفرحه ،٤٠٠٠ ،ص ،)٣٤٦ .كما أن الغاية
من التربية عند روسو هي تهذيب قوى الطفل العقلية ،وجعله قاد ًّرا على تثقيف نفسه بنفسه ال حشو رأسه بالمعلومات ،واعتبر أن
التربية تدرج طبيعي يهدف إلى كشف قوى الطفل الطبيعية الكامنة وتنميتها ال إلى اكتساب المعرفة؛ فيقول" :ليس هدفي إطالقًّا
أن أمنح الطفل العلم ،بل أن أعلمه كيف يكتسبه عند الحاجة" (شيحة٤٠٠٨ ،م ،ص.)٤١١ .
وبنظرة تحليلية يتضح مما سبق أن مفهوم وفلسفة التربية عند روسو هي :أن االنسان الطبيعي تُسيره وتحكمه قوانين
الطبيعية التي يعيش فيها ،وأن يتربى الطفل بعيدًّا عن المجتمع ،ويُترك على طبيعته ليتعلم منها ،وبذلك يعتبر ًّ
حرا ال توجد عادات
وتقاليد تحكمه.

نتائج البحث:
وفيما يلي توصل البحث إلى النتائج التالية:
السؤال األول :ما المضامين التربوية للفلسفة الطبيعية؟
إن االهتمام بالطفل هو مبدأ التربية األول ،فعليها أن تُن ِّمي رغباته وتشبع حاجاته ،كما البد لها ِمن تحقيق تفاعل الطفل مع
الطبيعة؛ ليتمكن من اكتساب الخبرة ،وخالصة ما سبق ذكره :أن الذاتية عند الفلسفة الطبيعية هي أسمى أهداف التربية ،وحريته
ضرورة من ضرورات حياته (طالفحة ،٤٠٣١ ،ص ،)٦٨ .فمن الجيد أن تأخذ التربية طبيعة الطفل كنقطة انطالق ،فالطبيعيون
يميلون عادةًّ إلى االعتقاد بأن الطفل هبط إلى العالم في هالة ِمن المجد ،فال يعدون التربية عملية إعداد للمستقبل ،ولكنها إعداد
للحاضر،
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إضافة إلى االهتمام بقيمة الخبرة المباشرة والتعلم بالحواس  -ال سيما السنوات األولى من تربية الطفل  -وكذلك أهمية
التدرج في التعلم ،ومدى النضج في تعريف المتعلم لما يراد له ،ولما يريده هو ِمن خبرات وتجارب ،ويُضيف الجانب الوجداني
أهمية في عملية التعلم وأن تنمية الشخصية ال تقتصر على جانب المعلومات أو الجانب الفكري فحسبُ  ،وإنما البد أن ترتبط أيضًّ ا
بما يجعل المشاعر والوجدان ينموان ًّ
نموا سويًّا يُم ِّكن اإلنسان من التصرف السليم في مواقف الحياة ،وفي المقابل يجب االهتمام
بقيمة العمل اليدوي ال من أجل الكسب واحتراف مهنة معينة في حد ذاتها ،وإنما من أجل إكساب المتعلم احترام العمل اليدوي؛
والهدف منه هو تكوين فرد كامل (اليماني ،٤٠٣٦ ،ص.)٩٦-٩٢ .
السؤال الثاني :ما االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية من المنظور اإلسالمي؟
ْ
وحظَ أن روسو ابتدأ تربية الطفل منذ الوالدة ،أما التربية
اقتصرت مراحل التربية عند روسو على خمس مراحل فقط ،وقد لُ ِ
اإلسالمية فإنها تبدأ في تربية الطفل قبل الوالدة ،وذلك عند التفكير في الزواج؛ حيث ينصح الرسول ﷺ باختيار الزوجة صاحبة
ض َي َّ
صلَّى ﷺ {تُ ْن َك ُح ْال َمرْ أَةُ ِألَرْ بَع :لِ َمالِهَا،
هللاُ َع ْنهُ ع َْن النَّبِ ِّي َ
الدين حتى يُسهم االختيار في اإلعانة على التربية ،ف َع ْن أَ ِبي هُ َر ْي َرةَ َر ِ
َولِ َح َس ِبهَاَ ،ولِ َج َمالِهَاَ ،ولِ ِدينِهَا ،فَ ْ
ِّين ت َِربَ ْ
ك}؛ رواه البخاري ( )2321ومسلم (.)2233
ت يَدَا َ
اظفَرْ ِب َذا ِ
ت الد ِ
وقد أشارت التربية اإلسالمية إلى مراحل النمو اإلنساني؛ حيث قسمت إلى مرحلة ما قبل الوالدة أو الحمل ،ثم مرحلة
ث فَإِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن تُ َراب
الطفولة ،ثم مرحلة بلوغ األشد ،ثم مرحلة الكهولة؛ قال تعالى{ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن ُكنتُ ْم فِي َريْب ِّمنَ ْالبَ ْع ِ
ثُ َّم ِمن نُّ ْ
طفَة ثُ َّم ِم ْن َعلَقَة ثُ َّم ِمن ُّمضْ غَة ُّم َخلَّقَة َو َغي ِْر ُم َخلَّقَة لِّنُبَيِّنَ لَ ُك ْم ۚ َونُقِرُّ فِي ْاألَرْ َح ِام َما نَشَا ُء إِلَ ٰى أَ َجل ُّم َسمًّى ثُ َّم نُ ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًّال
ثُ َّم ِلتَ ْبلُ ُغوا أَ ُش َّد ُك ْم ۖ َو ِمن ُكم َّمن يُتَ َوفَّ ٰى َو ِمن ُكم َّمن يُ َر ُّد إِلَ ٰى أَرْ َذ ِل ْال ُع ُم ِر ِل َكي َْال يَ ْعلَ َم ِمن بَ ْع ِد ِع ْلم َش ْيئًّا( } ...سورة الحج ،آية ( )٦السعيدين،
 ،٤٠٠٣ص.)٤٠٦ .
وعلى الجانب اآلخر فقد كان الهدف عند روسو دنيويًّا أكثر من كونه دينيًّا ،بينما كان الهدف األول من التربية والتعليم عند
ْ
أكدت على تعليمها للطفل
المربين المسلمين هو تحقيق حاجات الطفل دينيًّا ودنيويًّا ،وكانت المسائل الدينية من أوائل العلوم التي
في بداية مراحله التعليمية األولى ،في الوقت الذي فضل فيه روسو تأخيرها إلى سنٍّ متقدمة ،فهي لم تحظَ باألولوية كما عند
ُمف ِّكري اإلسالم ،إلضافة إلى أن المربين المسلمين ف َّ
ضلُوا التعليم الجماعي على الفردي ،في حين شجع روسو على التعليم الفردي
في الطبيعية ودون معلم (الحاسي ،)٤٠٣٠ ،كذلك دعا روسو إلى استبعاد القراءة من منهج الطفل ،العتقاد لديه يتمثل في أن
ْ
فكانت سبَّاقة وداعية إلى القراءة في
الحركة واللعب والضوضاء أكثر فائدة من الناحية الجسمية والعقلية ،أما التربية اإلسالمية
ك الَّ ِذي َخلَقَ} (سورة العلق ،آية .)٦
أول نزول الوحي؛ حيث قال تعالى{ :ا ْق َر ْأ بِاس ِْم َربِّ َ
ونظ ًّرا الهتمام اإلسالم بالقراءة ،فقد صدرت البادرة األولى عن الرسول ﷺ ،عندما أمر بعض أسرى بدر بتعليم مجموعة
ي عن عم َر بن
من غلمان األنصار القراءة والكتابة مقابل افتدائهم ،وقد دعت التربية اإلسالمية إلى التعلم في الصغر ،فقد ر ُِو َ
الخطاب رضي هللا عنه قوله" :تفَقَّهُوا قبل أن تَسُودُوا" ،ولعل القيمة التربوية الكامنة في ذلك ،أن الكبير قد يأبى السؤال والجلوس
للعلم ،بينما يكون ذلك ًّ
سهال على الصغير (السعيدين ،٤٠٠٣ ،ص.)٤٢٦ .
وتجدر اإلشارة أيضًّا إلى أن آراء روسو في تربية المرأة من أكثر اآلراء تطرفًّا واحتقا ًّرا لها وقصو ًّرا لعقلها ،بينما اإلسالم
كرَّم المرأة ،وصان عفافها ،وحفظ لها حريتها وكرامتها ،وأحاط حقوقها بسياج متين ِمن القرآن الكريم والسنة النبوية ،وكفَل لها
كثي ًّرا من الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية؛ فاإلسال ُم اهت َّم بالمرأة ،ورفع شأنها ،وأعلى قدرها،
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وأعطاها ِمن الحقوق ما جعلها تعتز باإلسالم وتفاخر به؛ ألنه الدين الذي أخرجها ِمن ُذلِّ العبودية ،و ِمن معاملتها في
اب لَهُ ْم
الجاهلية بصورة ال تليق بها ،كما جعلها متساويةًّ مع الرجل في الحقوق والواجبات أمام هللا عز وجل لقوله تعالى{ :فَٱ ْستَ َج َ
ُوا ِمن ِد ٰيَ ِر ِه ْم َوأُو ُذ ْ
وا َوأُ ْخ ِرج ْ
ْض ۖ فَٱلَّ ِذينَ هَا َج ُر ْ
ض ُكم ِّم ٍۢن بَع ٍۢ
َربُّهُ ْم أَنِّى َ ٓ
وا فِى َس ِبي ِلى
ضي ُع َع َم َل ٰ َع ِم ٍۢل ِّمن ُكم ِّمن َذ َكر أَوْ أُنثَ ٰى ۖ بَ ْع ُ
ال أُ ِ
ٰ
وا َوقُتِلُ ْ
َو ٰقَتَلُ ْ
ب} (سورة آل
وا َألُ َكفِّ َر َّن َع ْنهُ ْم َسيِّـَاتِ ِه ْم َو َألُ ْد ِخلَنَّهُ ْم َجنَّ ٍۢت تَجْ ِرى ِمن تَحْ تِهَا ْٱألَ ْن ٰهَ ُر ثَ َوابًّا ِّم ْن ِعن ِد ٱهلل وهللا ِعن َد حهُ ُحسْنُ ٱلثَّ َوا ِ
عمران ،آية  ،) ٣٦٨باإلضافة إلى حق المرأة في التربية ،فقد عني اإلسالم بالمرأة ،وجعل لها حق التربية لوالدها ووالدتها تربية
إسالمية تسمو بمكانة المرأة وتُعلي قدرها وترفع شأنها وتجعلها رائدة في المجتمع اإلسالمي ،بما يكون لها من إسهامات في بناء
األسرة المسلمة التي تعد الخلية واللبنة األولى في بناء المجتمع المسلم (الخطيب.)٤٠٠٨ ،
أما الفلسفة الطبيعية ،فإنها ترى أن اإلنسان َخيِّ ٌر بطبعه ،وأن كل فساد يلحق باإلنسان ينشأ فيه ،وأننا إذا أردنا لإلنسان
الصالح؛ فعلينا أن نحميه من عمليات التطبيع االجتماعي لينمو منسج ًّما مع طبيعته األصلية الخيرة ،بينما اإلنسان في اإلسالم
خلقه هللا ُم َز َّودًّا باستعدادات متساوية للخير والشر ،كما خلقه مزودًّا بقدرات كامنة فيه قادرة على توجيهه إلى الخير وإلى الشر
على حد سواء ،وجعل تبعة أعماله ومسؤولياته تقع عليه وحده ،وقد أ َّكد القرآنُ هذه القواعد في كثير ِمن اآليات؛ منها قوله تعالى:
{أَلَ ْم نَجْ َعل لَّهُ َع ْينَي ِْن َولِ َسانًّا َو َشفَتَي ِْن َوهَ َد ْينَاهُ النَّجْ َدي ِْن} (سورة البلد ،آية  )٣٠ -٩وقوله تعالى{ :إِنَّا هَ َد ْينَاهُ ال َّسبِي َل إِ َّما شَا ِك ًّرا َوإِ َّما
َكفُو ًّرا} (سورة االنسان ،آية  ،)١وتتسم الطبيعة اإلنسانية بالوسطية والحيادية ،فهي طبيعة ُم َزوَّدة بمعايير فطرية تدرك الخير
والشر ،و ِمن خالل البيئة والتنشئة االجتماعية يكتسب اإلنسان أحد الجانبين بالتطبع وليس بالطبع (الجهني وآخرون ،٣٢١٦،ص.
.)٦
السؤال الثالث :ما االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية من المنظور العام؟
هناك عدد ِمن االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية نجملها في عدة نقاط أشار إليها اليماني (:)٤٠٣٦
 االتجاه إلى التقليل من أهمية الكتب أم ٌر ال يمكن أن نأخذه بعين الجد ،بعد أن أصبح الكتاب وسيلة فاعلة ال غنى عنها
في عملية التعلم.
 قسَّم روسو مراحل نمو (أميل) وتربيته على أقسام منفصلة ،وجعل لكل مرحلة خصائصها ووسائل تعليمها ،وقد وضع
روسو إلى الجانب الوجداني في المرحلة األخيرة من مراحل تربية أميل عندما يظهر التكوين الوجداني ،وقد توصل علماء النفس
ْ
ليست مقصورةًّ على
والتربية إلى أن الجانب الوجداني موجود مع الطفل طوال مراحل حياته ،وأن الرغبة في حب االستطالع
ْ
اختلفت صورُها.
المرحلة الثانية ،وإنما هي موجودة في جميع المراحل ،وإن
 فكرة الجزاء الطبيعي غير ممكنة التنفيذ؛ فتَرْ ك الطفل ليلقى جزاءه الطبيعي قد يُعرِّ ضه إلى الهالك.
 في الوقت الذي يشير فيه روسو إلى ضرورة أن يوضع الطفل في مدرسة الطبيعة ،فإنه في الوقت ذاته يوصي بأن
يبعث الطفل إلى السجون والمستشفيات والمسارح والمباريات الرياضية ،ليساعد ذلك في تكوين وجدانه.
 يصعُب تطبيق بعض آراء روسو؛ إذ ال يستطيع مجتمع واحد على سبيل المثال أن يَ ِك َل تعليم كل فرد ِمن أفراده إلى
مدرس خاص (شيحة ،٤٠٠٨ ،ص.)٤١٨.
ويُضيف طالفحة (:)٠٢٠٢
 تُض ِعف الفلسفة الطبيعية العالقة بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه ،وترى أنها تمثل الشر وال دخل الفرد بها ،وإنما
هي نتاج هذه التجمعات البشرية الخاطئة.
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أوال وميوله ًّ
 تقديم مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة؛ مما يحدث نوعًّا من األنانية لدى الفرد؛ فحاجاته ًّ
أوال ورغباته
فوق كل شيء؛ مما أحدث فسادًّا ال يمكن نكرانه في المجتمعات التي تدين بهذه الفلسفة.
 في الطبيعية خالف واسع مع اآلخرين حول جدوى دراسة اللغة والتاريخ ،وكان الطبيعيون يبحثون عن الخالف فقط،
ضد الفلسفات األخرى دون أدلة على صحة مبادئهم.
 ركزت المناهج الطبيعية على الفردية في المادة والنشاط وطريقة التعليم دون النظر في األسس األخرى التي يُبنى علها
المنهج.
 اإليمان بالحرية غير المقننة أدى إلى ظهور انحرافات كبيرة عند الطبيعيين ،وتجدر اإلشارة إلى أنهم أول َمن نادى
باختالط التعليم.

خالصة نتائج البحث:
قدمت الفلسفة الطبيعية الحرية الكاملة للطفل ،مما جعل الفلسفة الطبيعية مكانًّا بعيدًّا لتربية الطفل عن المجتمع ،ومن هنا
ْ
برزت هذه الفلسفة في تعارضها للطبيعة البشرية وال عالقة لها بالواقع؛ ومن ثم فإن اإلنسان كائن اجتماعي ،كما أن الطفل في
سنواته األولى بحاجة إلى المجتمع من أجل أن يتمكن من التفاعل والتطور مع مجتمعه ،بغض النظر عن إبعاد التالميذ عن الكتب
ْ
ليست معرفة مفيدة وال ثابتة؛ وانما الكتاب يحفظ المعلومة ويعتبر كالمرجع للطالب عند
والمراجع العلمية ،وباعتبارهم أنها
الخالف أو السؤال والشك في مسألة ما.
وفيما يخص رأي روسو في االبتعاد عن التوبيخ والعقاب فإنها تتفق مع التربية اإلسالمية؛ ولكن بال ابتعاد مطلق فال مبالغة
وال إهمال؛ ألن كثرة العقاب والتوبيخ ال تُجدي نفعًّا ،فالمشكلة في هذا األسلوب أنه قد يؤدي إلى تغيير مؤقت ولكن يصبح غير
ُمجد مع كثرة االستخدام ،كما أنه قد يدفع الطفل إلى القيام بالسلوك المنهي عنه بعيدًّا عن األم أو األب أو المربي بوجه عام تجنبًّا
للعقاب ،وليس اقتناعًّا بخطأ ما فعله ،أيضًّا قد يدفع الطفل في التفكير بأنه "ال فائدة من المحاولة فأنا سيئ في كل األحوال".
ومما تقدم يتضح َّ
أن الدينَ االسالمي ٌ
وسطي ،وأمر بالوسطية واالعتدال في التعامل ،ووا َزنَ بين الترهيب والترغيب،
دين
ُّ
فال تكون حرية مطلقة في عدم التوجيه والنصح واإلشادة بما هو صحيح ،وال تكون التربية معتمدة على الترهيب والعقاب طوال
الوقت.

المقترحات:
وبعد عرض ما سبق تقترح الباحثتان ما يلي:
-

مواصلة البحوث التربوية المتعلقة بالمضامين التربوية ،واستخراج كنوزها التربوية ،وبيان آثارها وتطبيقاتها التربوية،
نظرا لما تحتويه من استفادة في جميع جوانب الحياة.

-

اجراء العديد من األبحاث النقدية حول الفلسفات ،ومنها :المثالية والبراجماتية والواقعية ونحوها.

-

مقارنة بين الفلسفات التربوية وكيفية االستفادة منها.

-

آثار التطبيقات التربوية في الفلسفة الطبيعية علـى المؤسسات التربوية.

-

توجيه الباحثين وتشجيعهم على إجراء البحوث العلمية حول فلسفات التربية.
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قائمة المراجع:
 القران الكريم السنة النبوية الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي المقري ( )٣٢20المصباح المنير ،بيروت ،المكتبة العصرية ،ج .٤ الرازي ،محمد بن أبي بكر( )٣٢٣٠مختار الصحاح ،تحقيق :محمود خاطر ،بيروت ،مكتبة لبنان. الدبيسي ،عبد الناصر .) ٣٢١٣ ( .المضامين التربوية المستنبطة من سورة القلم وتطبيقاتها التربوية .رسالة ماجستير،جامعة أم القرى ،كلية التربية.
 العسكري ،كفاح يحيى1220( .م) .فلسفات تربوية .عمان :دار مجد للنشر والتوزيع. العساف ،صالح .)٤٠٣٦( .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .الرياض :دار الزهراء. الغامدي ،أحمد سعيد )٣٢٠٣( .العالقات اإلنسانية في الفكر اإلداري اإلسالمي ومضامينها وتطبيقاتها التربوية ،رسالةماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية التربية.
 الفرحان ،محمد )211٨( .الخطاب الفلسفي التربوي الغربي .بيروت :الشركة العالمية للكتاب. لحربي ،يحيى .) ٤٠٣٨( .الفلسفة البراجماتية بين ضعف المنطلقات الفكرية ونجاح التطبيقات التربوية :دراسة نقديةالمجلة التربوية الدولية)٦(٦ .
 السعادات ،خليل .) ٤٠٤٠( .المضامين التربوية لبعض فلسفات تعليم الكبار .مجلة الدراسات في العلوم اإلنسانيةواالجتماعية.)٦(١ .
 المطرفي ،نايف .) ٤٠٣٤( .الفردية في الفلسفة البراجماتية ودراستها دراسة تحليلية ناقدة من وجهة نظر التربيةاإلسالمية .رسالة ماجستير منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية التربية.
 عزيز ،فاضل .)٤٠٣٦( .التربية الرياضية الحديثة .مصر :دار يافا العلمية للنشر والتوزيع. عوض ،بشار .)٤٠٣٨( .التطور الداللي لمفهوم فلسفة التربية .القاهرة :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. عطية ،عماد .)٤٠٣٠( ،المدخل في أصول التربية .الرياض :شركة الرشد العالمية.-

عبيدات ،ذوقان ،وعدس ،عبد الرحمن ،وعبد الحق ،كايد .)٤٠٣٦( .البحث العلمي :مفهومه/أدواته/أساليبه .الرياض:
دار أسامة للنشر والتوزيع.

 مصطفى ،إبراهيم والزيات ،أحمد وعبد القادر ،حامد والنجار ،محمد )٤٠ ٠٢( :المعجم الوسيط ،ط  ،٤القاهرة :دارالمعارف.
 كنعان ،عماد ( .)٤٠٣١فلسفة كانت التربوية في المنظور اإلسالمي – دراسة تحليلية مقارنة .مجلة الجامعة اإلسالميةللدراسات التربوية والنفسية)٣(٤٣ .

 -أحمد ،سعد مرسي .)٤٠٠٦( .تطور الفكر التربوي( .ط .)٣٤.القاهرة :عالم الكتاب للنشر والتوزيع.
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 الجهني ،مرام عبد هللا ،القحطاني ،نوف سعيد ،والصعب ،هتاف عبد هللا٣٢١٦( .هـ) .نقد الفلسفات .جامعة االمام محمدبن سعود اإلسالمية.
 الحاج ،أحمد علي .)٤٠٣١( .أصول التربية .عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع. الحاسي .سالمين أبو بكر سليمان .)٤٠٣٠( .نظريات تربية الطفل في اإلسالم[ .رسالة ماجستير غير منشورة] .جامعةالفاتح كلية اآلداب.
 الحياري ،حسن .)٣٨٨١( .أصول التربية في ضوء المدارس الفكرية .دار االمل للنشر والتوزيع.-

الخزاعلة ،محمد سلمان فياض ،الشقصي ،عبد هللا بن جمعة ،السخني ،حسين عبد الرحمن ،والشوبكي ،عساف عبد ربة.
( .)1222مبادئ في علم التربية .دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع.

 الخطيب ،علي أحمد .)٤٠٠٨( .المرأة بين الجاهلية واإلسالم .مجلة البيان. السعيدين ،تيسير حسين علي .)٤٠٠٣( .الفكر التربوي لدى جان جاك روسو[ .أطروحة دكتوراه غير منشورة] .جامعةالقران الكريم والعلوم اإلسالمية.
 العمراني ،عبد الغني محمد إسماعيل .)٤٠٣٢( .أصول التربية .صنعاء :دار الكتاب الجامعي. اليماني ،عبد الكريم علي .)٤٠٠٢( .فلسفة التربية .الشروق للنشر والتوزيع. جعنيني ،نعيم حبيب .)٤٠٠٢( .الفلسفة وتطبيقاتها التربوية .عمان :دار وائل للنشر والتوزيع. شيحة ،عبد المجيد ،ويونس ،مجدي محـمد .)٤٠٠٨( .تطور الفكر التربوي عبر المسيرة اإلنسانية .دار الزهراء للنشروالتوزيع.
 طالفحة ،حامد عبد هللا .)٤٠٣١( .المناهج تخطيطها تطوريها تنفيذها .الرضوان للنشر والتوزيع. عطية ،خليل عطية .)٤٠٣٤( .أسس التربية .دار البداية للنشر والتوزيع. موسى ،محمد ،وفرحة ،محمد .)٤٠٠٠( .فلسفة التربية .جامعة البعث .كلية التربية. -يونس ،مجدي محـمد .)٤٠٠٢( .تاريخ التربية والفكر التربوي الرياض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.

جميع الحقوق محفوظة ©  ،1211الباحثة /ميسم عبد هللا المعتقي ،الباحثة /شام صالح أبا لخيل ،المجلة األكاديمية لألبحاث
والنشر العلمي.
()CC BY NC
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االحتياجات التدريبية في مجال تخطيط وتنفيذ دروس الرياضيات لمعلمي المرحلة الثانوية بجدة في ضوء
المستحدثات التقنية من وجهة نظر المعلمين
Training Needs for Mathematics Teachers in the Light of Developments Technology from a
Teacher’s Point of View
إعداد الباحث /محمد حمزة القرني
معلم ،مدينة جدة ،المملكة العربية السعودية
Email: Moham017@hotmail.com

المستخلص:
هدف البحث الى التعرف على االحتياجات التدريبية في مجال تخطيط وتنفيذ دروس الرياضيات لمعلمي المرحلة الثانوية بجدة
في ضوء المستحدثات التقنية من وجهة نظر المعلمين ،ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،واشتملت عينة
البحث على ( )031معلما للرياضيات بالمرحلة الثانوية بمدينة جدة ،وتم اختيارهم بصورة عشوائية .وقام الباحث بإعداد استبانة
لجمع البيانات من عينة البحث ،وتم التوصل الى نتائج أهمها :أن هناك احتياجات بدرجة كبيرة جداً لتدريب المعلمين في مجال
التخطيط لتدريس الرياضيات ،وتنفيذ الدروس ،في ضوء المستحدثات التقنية ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول
االحتياجات التدريبية في مجال تخطيط وتنفيذ دروس الرياضيات لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى الختالف عدد الدورات التدريبية.
وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية في مجال تخطيط وتنفيذ دروس الرياضيات لمعلمي المرحلة الثانوية
تعزى الختالف المؤهل التعليمي لصالح معلمي الرياضيات ذوي المؤهالت العملية األدنى من درجة الدكتوراه .وأنه ليست هناك
فروقا ً ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت تعزى الختالف عدد سنوات الخبرة.
ومن خالل النتائج التي أظهرتها الدراسة يوصي الباحث باآلتي :وجوب العناية المستمرة بتدريب المعلمين في مجال التخطيط
لتدريس الرياضيات في ضوء المستجدات التقنية ،سيما في جوانب االحتفاظ بخطط تدريس الرياضيات في ملف إلكتروني للرجوع
إليه ،واختيار المستحدثات التقنية الالزمة لتحقيق مخرجات تعلم الرياضيات ،ومشاركة الزمالء بعض أساليب تدريس الرياضيات
عبر المستحدثات التقنية ،ضرورة العناية بإقامة دورات في مجال تنفيذ تدريس الرياضيات ،خاصة في جوانب تهيئة البيئة الصفية
باستخدام المستحدثات التقنية في تدريس الرياضيات ،وتشجيع الطالب على القيام بمشاريع وبحوث فردية وجماعية في الرياضيات
عبر المستحدثات التقنية ،واالستفادة من المستحدثات التقنية في إثراء المعرفة الرياضية لدى الطالب.
الكلمات المفتاحية :االحتياج التدريبي ،تدريس الرياضيات ،المستحدثات التقنية ،تعليم جدة
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Training Needs for Mathematics Teachers in the Light of Developments Technology from a
Teacher’s Point of View

Abstract:
The aim of the research is to identify the training needs of mathematics teachers at the secondary
stage in Jeddah in the light of technical innovations from the teachers' point of view. The researcher
prepared a questionnaire to collect data from the research sample, and the most important results
were reached: that there are very large needs for teacher training in the field of planning for
teaching mathematics, implementing lessons, evaluating lessons, and communicating in the light
of technical developments There are no statistically significant differences regarding the training
needs of mathematics teachers due to the different number of training courses. And that there are
statistically significant differences in the training needs of mathematics teachers in all fields due
to the difference in educational qualifications in favor of mathematics teachers with practical
qualifications lower than the Ph.D. And that there are no statistically significant differences in the
training needs of mathematics teachers in all fields due to the different number of years of
experience.
Through the results shown by the study, the researcher recommends the following: The necessity
of continuous training of teachers in the field of planning for teaching mathematics in the light of
technical developments, especially in the aspects of keeping mathematics teaching plans in an
electronic file for reference, choosing the technical innovations necessary to achieve the outcomes
of mathematics learning, and the participation of colleagues some Methods of teaching
mathematics through technical innovations, the need to take care of holding courses in the field of
implementing mathematics teaching, especially in aspects of creating the classroom environment
using technical innovations in teaching mathematics, encouraging students to undertake individual
and collective projects and research in mathematics through technical innovations, and benefiting
from technical innovations in enriching Students' mathematical knowledge.

Keywords: Training need, Teaching mathematics, Technical innovations, Jeddah education
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مقدمة:
أدى التقدم الحاصل في مجال تقنيات التعليم إلى تغيرات وتحديات ،فرضت نفسها على مدخالت ومخرجات المنظومة
التعليمية بكاملها ،من معلم ومنهاج ومتعلم ،واستراتيجيات تدريس وأساليب تقويم ،األمر الذي جعل المؤسسات التربوية
تسعى جاهدة إلى استيعاب تلك التغيرات ،والوعي بأهميتها ،والعمل على إكساب المعلمين مهارات جديدة تتناسب مع التقدم
الحاصل ،وتمتلك مهارات التعامل معها ،وتكون قادرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها ،وفرضت ثورة التقنية الحديثة تغيرات
كثيرة في مختلف جوانب الحياة سيما التعليم.
وتعد عملية تحديد االحتياجات التدريبية من العوامل المهمة لتدريب المعلمين ،والتي تساعد على تحقيق األهداف المنشودة
من التدريب من خالل وجود نشاط مخطط يقوم على دراسة علمية وعملية للتعرف على االحتياجات التدريبية (أبو قويدر،
 ،9102ص.)9
وتعد المستحدثات التقنية معياراً أساسيا ً لتدريس مناهج الرياضيات المدرسية األمر الذي تؤكده معايير الجمعية الوطنية
األمريكية لمعلمي الرياضيات حيث يجب أن تستخدم برامج الرياضات التعليمية المستحدثات التقنية لمساعدة الطالب على
فهم الرياضيات وإعدادهم الستخدامها في عالم تتغير فيه المعرفة بصورة مستمرة ومتالحقة تزداد فيه التقنية (آل
المطهر ،9102،ص.)950
وتعد عملية دمج واستخدام المستحدثات التكنولوجيا في التعليم وتدريب المعلمين جوهر اإلصالح التربوي المعتمد على التقنية
التي يهدف إلى تعليم المتعلم ،وإكسابه العديد من المهارات بطرق مختلفة تحاكي جميع حواسه مما يجعل من السهل بقاء أثر
التعلم (اشتوة.)9101،
مما سبق تتضح أهمية تحديد االحتياجات التدريبية في مجال تخطيط وتنفيذ دروس الرياضيات لمعلمي المرحلة الثانوية
و تدريبهم على كيفية توظيف المستحدثات في تدريس الرياضيات خاصة في ظل الحاجة الحالية إلى تنمية مهارات المعلمين
في استخدام التعليم االلكتروني بمختلف أنماطه وطرقه الذي يعد أحد صور المستحدثات التقنية فقد أظهرت الظروف الحالية-
(انتشار فيروس كرونا) – التي أظهرت أهمية إجادة المعلمين لطرق استخدام المستحدثات التقنية ،ثم ظهرت الحاجة إلى
تدريب معلمي الرياضيات على استخدام المستحدثات التقنية ومنها التعليم عن بعد ،والمنصات التعليمية اإللكترونية ،وكيفية
وضع االختبارات اإللكترونية ،مما دفع بإحساس الباحث نحو أهمية إجراء الدراسة الحالية بعنوان" االحتياجات التدريبية في
مجال تخطيط وتنفيذ دروس الرياضيات لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء المستحدثات التقنية من وجهة نظر المعلمين ".

مشكلة البحث وتساؤالته:
نبعت مشكلة البحث انطالقا ً من نتائج وتوصيات المؤتمر السادس لجامعة أم القرى ( )9102عن مستقبل تعليم الرياضيات
في المملكة العربية السعودية في ضوء االتجاهات الحديثة والتنافسية الدولية الذي يعد استجابة للتحوالت التي يشهدها تعليم
وتعلم الرياضيات واستجابة لرؤى المملكة العربية السعودية وتطلعاتها لمواكبة التطورات الدولية لتعزيز القدرات االقتصادية
والتنافسية في عصر اقتصاد المعرفة؛ والمتمثلة في رؤية ( ) 9131التي أولت البعد التعليمي عناية كبيرة .كما دعمت مشكلة
ا لدراسة الحالية نتائج وتوصيات العديد من الدراسات التي أكدت على أهمية دراسة االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات،
واهمية توظيف المستحدثات التقنية على ارض الواقع ومن هذه الدراسات :دراسة (القحطاني )9103 ،التي أشارت إلى
وجود قصور في أداء معلمي الرياضيات في دعم البيئة التعليمية في حصة الرياضيات بالمستحدثات التقنية لتشجيع المتعلم
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على التفاعل بصورة إيجابية ،وقصور توظيف المستحدثات التقنية في تخطيط وتنفيذ التدريس وتقويم أداء المتعلم .كما
أوضحت إليجر ( )2015،Elgarبأن معلمي الرياضيات في حاجة ماسة للتدريب على تكنولوجيا البرامج التعليمية ،وأوصت
بضرورة العمل على التقليل من المعوقات التي تحول دون إدخال تكنولوجيا الحاسب في تدريس الرياضيات .وأشارت دراسة
العتيبي ( ) 9102إلى ان معلم الرياضيات يحتاج للتدريب على طرق التدريس ووسائل التكنولوجيا المستحدثة .كما أكدت
دراسة العنزي ( ) 9102على أهمية استخدام المستحدثات التقنية في التعليم بشكل عام وفي مجال تدريب المعلمين في أنها
تساعد على تحسين نوعية التعليم وزيادة فاعليته.
ومن خالل متابعة الباحث للميدان التعليمي بحكم عمله معلما للرياضيات الحظ تدني مستوى تحصيل الطالب لمادة الرياضيات
التي تعد أحد أهم المواد الدراسية األساسية وظهر هذا الضعف من خالل متابعة الباحث لمتوسط درجات الطالب في الفصل
الدراسي األول للعام الدراسي(0110هـ) ،وقد أرجع السبب في ذلك ربما نتيجة لقصور األداء التدريسي لبعض معلمي
الرياضيات وقلة توظيف المستحدثات التقنية وتفعيلها في تدريس مادة الرياضيات بما يتواكب مع المتغيرات الحالية ،ومما
حدا بالباحث توجيه دراسته نحو موضوع الدراسة الحالية .وعلى ضوء ذلك تمت صياغة مشكلة الدراسة الحالية من خالل
السؤال الرئيس التالي :ما واقع االحتياجات التدريبية في مجال تخطيط وتنفيذ دروس الرياضيات لمعلمي المرحلة الثانوية
بجدة في ضوء المستحدثات التقنية من وجهة نظر المعلمين؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس االسئلة الفرعية التالية:
 .0ما االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات في مجال التخطيط لتدريس الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية
من وجهة نظر المعلمين؟
. 9ما االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات في مجال تنفيذ دروس الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية من
وجهة نظر المعلمين؟
.3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة حول محاور الدراسة تعزي لمتغيرات (المؤهل-الخبرة-عدد
الدورات)؟

أهداف البحث:
.0يسعى البحث الحالي إلى التعرف على واقع االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية من
وجهة نظر المعلمين.
.9بيان االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات في مجال التخطيط لتدريس الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية
من وجهة نظر المعلمين.
. 3تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات في مجال تنفيذ دروس الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية
من وجهة نظر المعلمين.
.1بيان مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة حول محاور الدراسة تعزي لمتغيرات (المؤهل -الخبرة -عدد
الدورات).
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أهمية البحث:
تتجلى أهمية البحث في التالي:
 .0إلقاء الضوء على االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية من وجهة نظر المعلمين.
.9قد تسهم هذه الدراسة في سد النقص في الدراسات المحلية في مجال االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في ضوء
المستحدثات التقنية من وجهة نظر المعلمين.
.3تقدم هذه الدراسة قائمة باالحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية.
 .1تعد الدراسة الحالية تلبية لما أوصت به بعض الدراسات والمؤتمرات في ضرورة االهتمام باالحتياجات التدريبية لمعلمي
الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية.
 .5قد تساعد هذه الدراسة في توجيه اهتمام القائمين على تصميم البرامج التدريبية لمعلمي الرياضيات نحو االهتمام بتدريب معلمي
الرياضيات على كيفية توظيف المستحدثات التقنية.
 .5قد يستفيد من نتائج الدراسة الحالية معلمي الرياضيات نحو أهمية توظيف المستحدثات التقنية في تخطيط وتنفيذ دروس
الرياضيات.
 .6إجراء هذه الدراسة قد يظهر للجهات المعنية بأمور األشراف التربوي للرياضيات بالمدارس الثانوية بعض المشكالت التي
تتعلق باالحتياج التدريبي الفعلي للمعلمين في مجالي تخطيط وتنفيذ دروس الرياضيات.

حدود البحث:
الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على معلمي الرياضيات بالمدارس الثانوية الحكومية بمدينة جدة بالمملكة العربية
السعودية.
الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة في تناولها على االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في مجالي تخطيط وتنفيذ
دروس الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء المستحدثات التقنية من وجهة نظر المعلمين بالمدارس الحكومية بمدينة جدة
بالمملكة العربية السعودية
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة ميدانيا خالل العام الدراسي 0113هـ9199 /م

مصطلحات البحث:
االحتياجات التدريبية :هي" مجموعة التغيرات والتطورات المطلوب إحداثها لدى المعلم ،والمتعلقة بمعارفه ومهاراته التدريسية
واتجاهاته نحوها ،لجعله قادرا على القيام بمهنة التعليم تخطيطا وتنفيذا وتقويما" (خشاب ،وسعيد ،9112 ،ص.)00
التعريف اإلجرائي :يقصد به الدرجة الكلية التي يحصل عليها معلمي الرياضيات بالنسبة ألداة الدراسة المعدة للتعرف على
اإلجراءات والتطورات الخاصة بمعارفهم ومهاراتهم التدريسية واتجاهاتهم نحوها ،لجعلهم أكثر قدرة على القيام بمهام التدريس
تخطيطا وتنفيذا وتقويما.
المستحدثات التقنية :يعرفها منصور ( ،)9105بأنها" :عبارة عن مجموعة من األسس التعليمية والمعايير ،واألساليب ،واألدوات
التي تعمل كمنظومة متكاملة لتسهيل العملية التعليمية وتطويرها ورفع فاعليتها،
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باستخدام أحدث األبحاث العلمية الهادفة للوصول إلى األهداف المطلوبة من التعليم بطريقة سلسة وسليمة ومحببة للمعلمين
والمتعلمين أيضا ً عن طريق استخدام الموارد البشرية وغير البشرية سليمة إلكساب التعليم مزيدا من الفاعلية(ص.)61
التعريف اإلجرائي :مجموعة من الوسائل المستخدمة لمعلمي الرياضيات التي تهتم بدمج المواد والمصادر المعلوماتية التعليمية
مع األجهزة اإللكترونية المختلفة بهدف تقديمها لإلسهام بالعملية التعليمية والتعلمية ،واالرتقاء بها ،والعمل على تحسينها وجعلها
أفضل سبيل لتلقي العلم.
مفهوم االحتياجات التدريبية وماهيتها
عرفت بأنها مجموعة المعارف والمهارات التدريسية التي تتعلق في المجال والتربوي للمعلمين ليكون أدائهم التدريسي أكثر
كفاءة وانتاجية ،وأن أي تدريب ال ينبني على تحديد االحتياجات التدريبية للمتدربين يعتبر جهدا ضائعا(البلوي.)002 :9102 ،كما
تعرف بأنها مجموعة األبعاد التدريبية التي يراها المعلم بأنه بحاجة اليها ليصبح أكثر فاعلية في تدريس المناهج المقررة (المالء،
والسعدون.)992 :9191 ،وتعرف كذلك بأنها الفجوة بين ما يمتلكه معلمو الرياضيات من مهارات وبين ما هم بحاجة المتالكه
من مهارات يفرضها العصر الحالي (البكر وآخرون.)913 :9102 ،ومن خالل المفاهيم السابقة يستنتج الباحث ما يلي:
أن االحتياجات التدريبية تعتبر مؤشر مهم يساعد على توجيه المتدربين في االتجاه السليم والمناسب نحو أداء مهام. أن االحتياجات التدريبية ذات عالقة أصيلة بعملية التخطيط ،حيث أنها تكشف للقائمين على األمر بالمنظمة واقع إمكانات الفردوما يحتاجه مستقبال.
أن تحديد االحتياجات التدريبية تعمل على توفير الجهد والوقت والمال.أن عملية تحديد االحتياجات تجعل من عملية التدريب ذات مردود إيجابي وفائدة ملموسة.ومن خالل ما تم استعراضه من مفاهيم يستطيع الباحث أن يقدم تعريفا موجزا وشامال لالحتياجات التدريبية وهو :مجموعة
األبعاد التدريبية التي يراها معلمو الرياضيات بالمرحلة الثانوية بأنهم بحاجة فعلية لها في ظل المستحدثات التقنية ليتمكنوا من
أداء مهامهم التدريسية بكل اقتدار وكفاءة.
أهمية تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات.
تتجلى أهمية تحديد االحتياجات التدريبية في التالي (:محمد ،والداؤود)96 :9102 :
 تحديد االحتياج التدريبي هو الوسيلة التي يتم بها تحديد المقدار المطلوب من المهارات والخبرات التي يجب أن يتم تزويد المتعلموالمتدرب بها.
 أن عملية تحديد االحتياج التدريبي تسهم في الكشف عن المستوى الحقيقي للمعلم المستهدف مما يساعد في عملية تنظيم المعلمينالمتدربين في مجموعات متجانسة وفقا لما يحتاجونه من مهارات.
 يعتبر تحديد االحتياج التدريبي عامل مهم وأساسي في توجيه اإلمكانات المتاحة نحو الوجهة السليمة مما يمكن المؤسسة منتفادي ضياع الجهود واألوقات واألموال.
 أن تحديد االحتي اج التدريبي يسهم في بيان وتوضيح أوجه القصور في العمل واختيار أكثر األساليب الحاحا في معالجة ذلكالقصور.
 أن تحديد االحتياج التدريبي يمثل ضمانة لمشاركة المعلم في الدورات التدريبية ولك لقناعته واختياره الذي جاء من تلقاء نفسهوعن رضاه.
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طرق جمع المعلومات لتحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات.
هناك عدة أساليب وأدوات يتم بها جمع المعلومات لتحديد االحتياجات التدريبية وقد أشار اليها (محمد ،والداؤود9102،م-92 ،
 ،)92وتتمثل في التالي:
. 0التقارير والسجالت :حيث يتم تحليل تقارير المشرفين والموجهين وكافة الجهات التي تقوم بتقييم المعلم لمعرفة نقاط الضعف
لديه لتعزيزها ،وهي أداة بعيدة عن السطحية ومعبرة عن الواقع.
.9االستبيانات :ويتم من خاللها حصر االحتياجات التدريبية حيث يقرر ويحدد المعلم بنفسه ما يحتاجه من مهارات ،وتمتاز بسهولة
استخدامها خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين.
 .3المقابلة الشخصية :وذلك بإجراء مقابلة مع المعلمين والموجهين للوقوف على االحتياجات التدريبية للمعلمين ،وهو أسلوب
يوفر جوا من الثقة والطمأنينة للمعلم للتعبير بحرية عما يحتاجه من برامج تدريبية ،ومن أنواع المقابالت نجد :الجماعية والفردية،
ومنها الحرة والمقيدة.
. 1االختبارات :وهي أسلوب عملي في تحديد االحتياجات التدريبية ،وقد يكون االختبار شفوي أو تحريري ،ومن مزايا االختبار
أنه أسلوب واقعي جدا ودقيق في ابراز االحتياج الفعلي للفرد من خالل عكسه للمهارات التي بها ضعف ونقص وتحتاج الى
تعزيز.
وفي الدراسة الحالية فقد رأى الباحث أن أنسب طريقة يمكنه أن يحدد بها االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة
الثانوية بجدة في ضوء المستحدثات التقنية هي االستبانة وذلك لما تمتاز به من مميزات أهمها أنها تمكن الباحث من استقصاء
أكبر عدد بكل سهولة وسرعة.
مصادر تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات.
تعددت وتنوعت المصادر التي يتم بها تحديد االحتياجات التدريبية ،وقد أشار البلوي الى طائفة منها (البلوي)002 :9102 ،
.0تحليل المنظمة (تحليل النظم) :حيث يتم التركيز على القسم الذي يحتاج الى التدريب لمعالجة بعض المشكالت والقضايا الملحة
التي يعانيها ،وبالتالي عالج بعض المشكالت التي تواجه المنظمة.
.9تحليل العمل (الوظيفة) :وتعنى التركيز على المهارات المطلوبة والضرورية لكل وظيفة.
.3تحليل الفرد :من خالل معرفة مستوى أداء األفراد ومدى احتياجهم للتدريب ببعض المهارات.
مفهوم المستحدثات التقنية وماهيتها.
أفرد األدب النظري لمفهوم المستحدثات مساحة كبيرة تتناسب ودوره ،فقد عرفها السبيعي ( )331 :9191بأنها "كل جديد
أو مستجد في األجهزة والمواد التعليمية ،ونظريات عملها ،وطرق تصميمها وانتاجها واستخدامها لدعم منظومة التعليم ،أو أي
من مكوناتها من أجل رفع كفاءة النظم التعليمية وتحقيق معايير الجودة لمدخالت وعمليات تلك النظم" .وعرفت بأنها "تقتيات
المعلومات واالتصاالت المطورة وكل ما هو جديد في األجهزة والوسائل والتطبيقات وأساليب التدريس التقنية والتي يمكن
االستفادة منها لتحقيق األهداف بكل كفاءة وفاعلية" (حكمي.)9191:23 ،
ومن خالل ما سبق يستطيع الباحث أن يخرج بهذا التعريف للمستحدثات التقنية ،فهي :مجموعة من الوسائل التقنية المستخدمة
من قبل معلمي الرياضيات التي تهتم بدمج المواد والمصادر المعلوماتية التعليمية مع األجهزة اإللكترونية المختلفة بهدف تقديمها
لإلسهام بالعملية التعليمية والتعلمية ،واالرتقاء بها ،والعمل على تحسينها وجعلها أفضل سبيل لتلقي العلم.
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خصائص المستحدثات التقنية في التعليم:
يرى عبد النبي (،9112ص  )6 – 3أن المستحدثات التكنولوجية تتميز بخصائص منها:
 الفردية :تستعد على تفريد المواقف التعليمية لتناسب التغيرات في شخصيات المتعلمين ،وقدراتهم واستعداداتهم التعليمية لتناسبالتغيرات في شخصيات المتعلمين ،وقدراتهم وخبراتهم السابقة.
 التفاعلية :حيث توفر المساحات التكنولوجية بيئة اتصال ثنائية على األقل. التنوع :توفر مجموعة من الخيارات التعليمية أمام المتعلم كاألنشطة التعليمية والمواد التعليمية وتعدد أساليب التعليم. الكونية :تتيح فرص االنفتاح على مصادر المعلومات بجميع أنحاء العالم من خالل االنترنت التكاملية :يظهر التكامل بين مكونات المستحدثات التكنولوجية ،حيث تشكل مكونات كل مستحدث نظام متكامل ،إذ تيسر فرصاالستخدام في إطار يجمع العديد من الوسائل لتحقيق االهداف.
نماذج لبعض المستحدثات التقنية في تدريس الرياضيات:
هناك العديد من المستحدثات التكنولوجية التي تستخدم في مجال التعليم بصفة عامة ،وفي مجال تدريس الرياضيات في نفس
الوقت ،ومنها على سبيل المثال:
.0الفيديو التفاعلي :وهو جهاز يعرض الصوت والصورة من خالل وحدة تشمل جهاز كمبيوتر ووسائل وأدوات إلدخال البيانات
وحفظها وتخزينها (الهارون)220 :9191 ،
.9التعليم االلكتروني :وهو عبارة عن برامج تدريبية وتعليمية يتم تقديمها عبر تقنية الوسائط االلكترونية المتنوعة ،ومنها أقراص
وشبكة انترنت (الهارون)220 :9191 ،
.3تكنولوجيا الوسائط المتعددة :منها (المؤثرات الصوتية ،صور ثابتة ومتحركة ،رسوم خطية ،رسوم متحركة ،مؤثرات صوتية)
تستهدف تزويد المتعلمين بمجموعة من المعلومات والمهارات عبر برامج الكمبيوتر (الهارون)220 :9191 ،
.1الوسائط الفائقة :تشمل مجموعة من الوسائل التعليمية (رسوم بيانية ،خرائط ،جداول ،صور ثابتة ،رسوم متحركة ،لقطات
فيديو ،مؤثرات صوت .الخ) بما يجذب انتباه المتعلم وإثارة اهتمامه ودافعيته للتعلم ،ومساعدته على اكتساب الخبرات وجعلها
باقية الهارون)220 :9191،
.5الواقع االفتراضي :ويتمثل في إظهار االشياء الثابتة والمتحركة وكأنها في العالم الحقيقي من حيث تجسيدها وحركتها واالحساس
بها .فيخلق بيئة تعلم مشبعة بالوسائط (الهارون)220 :9191 ،
.6االجهزة اللوحية :وهي حاسب محمول أكبر من الهاتف الذكي ،يستخدم تقنية اللمس ،ويسمح بتحميل عدة تطبيقات ،ويستخدم
في عرض الوسائط المتعددة المختلفة (حكمي)25 :9191،
. 2الحاسوب التعليمي :أصبح الحاسوب من أهم الوسائل التعليمية في تدريس الرياضيات حيث يتم من خالله تنفيذ العمليات
الحسابية ،وإلكساب الطالب المهارات الرقمية ،كما يسم في معالجة الفروق الفردية بين المتعلمين (خميس وأحمد)62 :9102 ،
.2الهاتف الجوال :وهو جهاز يسهم في إمكانية تفاعل المتعلمين مع بعضهم البعض ومع المعلم ،كما يمكن استخدامه في أي وقت،
كما يمكن االستفادة من خاصية الرسائل القصيرة في الحصول على المعلومات بسرعة فائقة ،كما تزيد من الدافعية نحو التعلم
(خميس ،وأحمد)29 :9102 ،
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.2الفصول الذكية أو االفتراضية :هي بيئات تعلم أو برامج تتاح للمعلمين والمتعلمين بالصورة أو الصوت أو معا ،بصورة متزامنة
رغم االختالف الجغرافي ،فتسهم في تقديم محاضرات ودروس ومن ميزاتها الدردشة الكتابية ،وإمكانية ارسال الملفات وتبادلها
بين المعلم والمتعلم ،ومن خاللها يقوم المعلم بمتابعة أنشطة المتعلم سواء بصورة فردية أو جماعية ،ومن خاللها يتم توجيه األسئلة،
وتوجيه وارسال األوامر للطالب ،وعبرها يتم السماح بدخول أي متعلم أو إخراجه من الصف.
متطلبات لنشر المستحدثات التكنولوجية وتوظيفها في تدريس الرياضيات
لكي يتم نشر المستحدثات التقنية على أوسع نطاق في مجال التعليم وتوظيفها بشكل أمثل وتحقيق االستفادة القصوى منها البد
من توفر عدة متطلبات وتحديثها بصورة مستمرة ودائمة ،ومنها ما يلي(:خليل)023-029 :9102،
 .0الوعي بالمستحدثات ودراستها :فالبد من االلمام بالمستحدث التقني ومعرفة فوائده ومنافعه وما يقدمه من حلول لبعض
المشكالت التعليمية ومعوقاته وغيرها من األمور.
 .9دراسة الجدوى :وذلك بغرض ضمان المردود المادي والتعليمي للمستحدثات ،من خالل مقارنتها باألساليب التقليدية في مجال
التعليم والتي كانت تهيمن على العملية التعليمية سابقا.
 .3التخطيط الواضح :وذلك من خالل اجراء تخطيط متكامل لكافة العوامل التي تسهم وتؤثر بشكل أو آخر في المستحدث التقني
المراد استخدامه.
 .1توفير المناخ :وذلك بالعناية بالبيئة التعليمية لجعلها أكثر استعدادا ،لقبول المستحدث التقني.
 .5التمويل :فيجب تحديد مصادر التمويل وتأمينها قبل االنطالق في تنفيذ المشروع المستحدث
 .6توفير الكفاءات البشرية :وتتمثل تلك الكفاءات في المدراء والخبراء والمستشارين والفنيين والموظفين ،ويجب أن يتم توفيرها
قبل البدء في المشروع.
 .2التدريب :من خالل تدريب الفريق الذي يقوم بعملية التطوير والتحديث كالمعلمين واالداريين والمشرفين على تقنيات التعليم
الذين يقومون باستخدام وتوظيف المستحدثات التقنية في العملية التعليمية والتعلمية .من خالل تعريفهم بها وبأهميتها وامكاناتها.

الدراسات السابقة:
أوال :الدراسات التي تناولت االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات
هدفت دراسة القرني ،والشلهوب() 9190إلـى تحديـد االحتياجـات التدريبيـة للنمـو المهنـي لمعلمـات الرياضيات في ضوء
مؤشرات قيادة األداء للمعلم ،وتـوصلت إلى وجـود احتياجـات تدريبيـة للنمـو المهنـي التخصصـي لمعلمـات الرياضـيات ككـل
فـي ضـوء مؤشـرات قيـادة األداء للمعلـم بدرجـة مرتفعـة .وأجرت المالء( )9191دراسة هدفت الدراسة إلى تحديد االحتياجات
التدريبية الالزمة لتدريس مناهج الرياضيات المطورة بالمرحلة المتوسطة بمنطقة األحساء ،وتوصلت الى أن االحتياجات التدريبية
في مجال الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم حصلت على درجة احتياج متوسطة .واستهدفت دراسة العنزي( )9102إلى تعرف
االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في مدينة تبوك في ضوء المعايير المهنية المعاصرة من وجهة نظرهم
ووجهة نظر المشرفين التربويين ،وأظهرت أن درجة تقييم االحتياجات التدريبية المرتبطة بالمجاالت (التكنولوجيا ،وتقويم األداء
والمكون المعرفي لمجاالت الرياضيات ،والتنمية المهنية المستدامة ،بدرجة (متوسطة).
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ثانيا :الدراسات التي تناولت المستحدثات التقنية
هدفت دراسة الهارون ( ) 9191الى التعرف على واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في عملية التدريس وأسفرت النتائج عن
أن أفراد العينة يستخدمون المستحدثات التكنولوجية بدرجة منخفضة .وسعت دراسة آل المطهر ( )9102إلى التعرف على أبرز
مستحدثات برمجيات تعليم وتعلم الرياضيات؛ وتم التوصل إلى أن توظيف مستحدثات التكنولوجيا في التعليم والتعلم من
الموضوعات األساس في هذا العصر .وأجرت العنزي ( )9102دراسة هدفت إلى التعرف على واقع استخدام التقنية في تدريس
الرياضيات للمرحلة االبتدائية في مدارس مدينة عرعر من وجهة َ نظر معلميها ،وتوصلت النتائج إلى أن توافر األجهزة واألدوات
في البيئة الصفية والمدرسية التي تضمن استخدام التقنية في تدريس الرياضيات حصل على تقدير مرتفع .فيما حصل مجال
استخدام التقنية في تدريس الرياضيات على تقدير منخفض.

منهج البحث:
اعتمد البحث الحالية بشكل رئيسي على المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات

مجتمع البحث:
تحدد مجتمع البحث من جميع معلمي الرياضيات بالمدارس الثانوية الحكومية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والبالغ عددهم
تقريبا حوالي( )131معلما حسب احصائيات إدارة التعليم بجدة للعام 9199م0113 /هـ

عينة البحث:
قام الباحث باختيار عينة عشوائية بدقة من أفراد المجتمع بلغ عددهم ( )031معلما.

رابعا :أداة البحث وبناءها:
صمم الباحث استبانته وضمنها حوالي ( )92سؤاال ،وهي من النمط المغلق ،وتكونت من محورين هما :االحتياجات التدريبية
للمعلم في التخطيط لتدريس الرياضيات.واالحتياجات التدريبية للمعلم في تنفيذ تدريس الرياضيات.
معيار الحكم على المتوسطات الحسابية:
لتقدير مستوى استجابة أفراد العينة حول فقرات محاور االستبانة ،تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (موافق بشدة ـ موافق،
محايد ،غير موافق ،وغير موافق بشدة) ،حيث نالت خيارات االستجابة الدرجات 0 ،9 ،3 ،1 ،5 ،على التوالي.
جدول رقم ( )1معيار الحكم على المتوسطات الحسابية
تدرج المقياس

تقدير درجة االحتياج

من -0ألقل من 0.21

قليلة جدا

من -0.21ألقل من 9.61

قليلة

من -9.61ألقل من 3.11

متوسطة

من -3.11إلى من 1.91

كبيرة

من -1.91إلى 5

كبيرة جدا
المصدر :الباحث :من واقع تحليل بيانات الدراسة 9199
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صدق أداة البحث
صدق المحكمين :للتحقق من صدق أداة الدراسة تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من المتخصصين ،حيث أبدوا
آرائهم حول فقرات االستبانة ،وتم األخذ بمالحظاتهم.
الصدق البنائي :قام الباحث بحساب قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ،وجاءت
النتائج ،كما هو مبين بالجدول التالي:
جدول رقم ( )2يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

0

**1.206

01

**1.213

9

**1.203

05

**1.613

3

**1.251

06

**1.262

1

**1.222

02

**1.251

5

**1.222

02

**1.235

6

**1.211

02

**1.212

2

**1.205

91

**1.222

2

**1.212

90

**1.296

2

**1.203

99

**1.231

01

**1.211

93

**1.261

00

**1.252

91

**1.212

09

**1.255

95

**1.299

03

**1.261

96

**1.211

92

**1.212

92

**1.212

92

**1.221

** تشير إلى أن معامالت االرتباط دالة إحصائيا ً عند مستوى المعنوية (.)1.10
المصدر :الباحث :من واقع تحليل بيانات الدراسة 9199
ويتضح من الجدول أعاله أن درجة كل فقرة من فقرات محاور أداة الدراسة (االستبانة) ترتبط على نحو دال إحصائيا ً مع الدرجة
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه .وهذا يعني أن كل فقرة من فقرات االستبانة تحقق أهداف القياس المرجوة من كل محور .وتشير
النتائج أن معامالت االرتباط تراوحت ما بين ( .) 1.212-1.613وبالتالي فإن أداة االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االعتمادية.
كما قام الباحث بقياس درجة ارتباط كل محور مع الدرجة الكلية لالستبانة وجاءت النتائج كما هو مبين بالجدول رقم ( )3التالي:
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جدول رقم ( )3معامالت االرتباط بين درجة كل محور مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة
المحاور
المحور األول :االحتياجات التدريبية في التخطيط لتدريس
الرياضيات
المحور الثاني :االحتياجات التدريبية للمعلم في تنفيذ تدريس
الرياضيات

عدد الفقرات

معامل االرتباط

03

**1.205

06

**1.263

** تعني أن معامل االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوى المعنوية (.)1.10
المصدر :الباحث :من واقع تحليل بيانات الدراسة 9199
ويتضح من النتائج بالجدول رقم ( ) 3أن المحاور ترتبط على نحو دال إحصائيا عند مستوى المعنوية ( )1.10مع الدرجة الكلية
لالستبانة ،مما يبين أن المحاور تتمتع بدرجة عالية من االرتباط مع الدرجة الكلية لالستبانة وهذا يفسر مدى أهلية االستبانة للتطبيق
للحصول على البيانات األولية.
ثبات أداة البحث :تم قياس درجة الثبات ألداة الدراسة (االتساق الداخلي) لفقرات االستبانة وذلك باستخدام معامل ألفا كروبناخ،
حيث تم قياس الثبات الكلي ألداة الدراسة ومحاورها ،كما هو مبين بالجدول رقم ( )1-3حيث أن قيمة معامل ألفا كرونباخ للثبات
الكلي بلغت ( .) 1.262وبالتالي نستنتج من ذلك أن أداة الدراسة قد حققت درجة عالية من الثبات ،مما يطمئن الباحث إلى سالمة
إجراءات بناء فقرات أداة الدراسة ومالئمتها لجمع البيانات األولية المطلوبة لتحقيق أهداف الدراسة .كما تراوحت قيم الثبات
للمحاور ما بين ( ) 1.222-1.252وهذا يبين أن المحاور تحقق درجة عالية من الثبات والمصداقية ،مما يعني أنها تحقق أهداف
القياس المرجوة في هذه الدراسة.
جدول رقم ( )4معامالت الثبات الكلي وثبات المحاور ألداة الدراسة
المحاور
المحور األول :االحتياجات التدريبية في التخطيط لتدريس
الرياضيات
المحور الثاني :االحتياجات التدريبية للمعلم في تنفيذ تدريس
الرياضيات
الثبات الكلي لالستبانة

معامل ألفا كرونباخ

عدد الفقرات
03

1.252

06

1.222

92

1.262

المصدر :الباحث :من واقع تحليل بيانات الدراسة 9199
كما قام الباحث بالتحقق من ثبات أداة الدراسة عن طريق التجزئة النصفية ،وذلك من أجل المزيد من توفير الحقائق حول مصداقية
واعتمادية األداة للحصول على البيانات األولية ،حيث تم استخدام معامل سبيرمان -براون ومن ثم تصحيحه بمعامل جتمان للتجزئة
النصفية وجاءت النتائج كما هو مبين بالجدول التالي:
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جدول رقم ( )5يوضح معامالت ثبات االستبانة عن طريق التجزئة النصفية
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

النصف األول

01

1.225

النصف الثاني

05

1.220

معامل االرتباط

قيمة معامل سبيرمان براون

**1.212

معامل جتمان للتجزئة النصفية

**1.212

** تشير أن معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.10
المصدر :الباحث :من واقع تحليل بيانات الدراسة 9199
ويتبين من النتائج بالجدول رقم ( )5أن قيمة معامل سبيرمان-براون قد بلغت ( ،)1.212بينما بلغت قيمة معامل جتمان للتجزئة
النصفية ( .) 1.212وبالتالي نستنتج من ذلك أن جميع هذه القيم تشير إلى أن أداة الدراسة بعد التجزئة النصفية تحقق درجة عالية
من الثبات.

المعالجات واألساليب اإلحصائية المستخدمة:
شملت األساليب اإلحصائية الوصفية التكرارات ،النسب المئوية ،وذلك لتوصيف عينة الدراسة تبعا لخصائصها ،كما تم استخدام
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك لتقدير درجة استجابة أفراد العينة حول فقرات محاور االستبانة لإلجابة عن
األسئلة البحثية .أما األساليب اإلحصائية االستداللية ،فقد تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه ( )ANOVAوذلك الختبار
داللة الفروق باختالف متغيري المؤهل التعليمي وسنوات الخبرة للمعلمين عينة الدراسة ،بينما تم استخدام اختبار "ت" الختبار
داللة الفروق باختالف عدد الدورات التدريبية (أقل من  01سنوات ،و 91سنوات فأكثر) اإلضافة إلى ذلك تم استخدام معامل ألفا
كرونباخ والتجزئة النصفية للتحقق من ثبات أداة الدراسة ومحاورها ،بينما تم استخدام معامل االرتباط بيرسون للتحقق من صدق
أداة الدراسة.

نتائج البحث ومناقشتها
تحليل الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة
تم توصيف عينة الدراسة تبعا لخصائصها التي تشمل :المؤهل التعليمي ،سنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية ،كما هو وارد
بالجدول رقم  0.1التالي:
جدول رقم ( )6توصيف عينة الدراسة تبعا للخصائص الديموغرافية
الخصائص الديموغرافية

التكرار

النسبة المئوية %

المؤهل العلمي

341

بكالوريوس

22

25.1

دبلوم تربوي

2

6.2

ماجستير

02

03.2

دكتوراه

5

3.2
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سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات

13

33.0

من  -5ألقل من 01

93

02.2

من  -01ألقل من 05

02

03.1

 05سنة فأكثر

12

36.9

عدد الدورات التدريبية
أقل من  01دورات

59

11.1

أكثر من  01دورات

22

61.1

المصدر :الباحث :من واقع تحليل بيانات الدراسة 9199
يبين الجدول رقم ( ) 6أعاله أن توزيع المعلمين المشاركين في الدراسة الحالية وفقا للمؤهل التعليمي ،يشير إلى أن الغالبية وبنسبة
 %25.1يحملون درجة البكالوريوس ،بينما حملة الماجستير يشكلون نسبة  %03من إجمالي العينة ،في حين أن حملة الدبلوم
التربوي بلغت نسبتهم  ،%6.2بينما حملة الدكتوراه يشكلون أقل نسبة .%3.2
بينت النتائج بالجدول رقم ( )6أن غالبية أفراد العينة وبنسبة  %36.9سنوات خبرتهم من  05سنة فأكثر ،بينما  %33.0سنوات
خبرتهم أقل من  5سنوات .كما بينت النتائج أن  %02.2من المعلمين تراوحت خبرتهم ما بين (-5ألقل من  )01سنوات ،في حين
أن  %03تراوحت سنوات خبرتهم ما بين (-01ألقل من  )05سنة  .وعليه يتضح من المؤشرات السابقة أن غالبية معلمي
الرياضيات المشاركون في الدراسة الحالية تنحصر سنوات الخبرة لديهم في فئتي أقل من  5سنوات ،وفئة سنوات الخبرة  05سنة
فأكثر .مما يعزز من فرضية تباين الخبرات بين المعلمين.
كما أظهرت النتائج بالجدول رقم ( )6أن الغالبية وبنسبة  %61حصلوا على عدد دورات تدريبية أكثر من  01سنوات ،بينما
 %11حصلوا على دورات أقل من  .01وبالتالي نستنتج من ذلك أن هناك عدد مناسب من معلمي الرياضيات المؤهلين في مجال
الرياضيات مما يكون له أثر كبير في إثراء الدراسة.
نتائج اإلجابة عن األسئلة البحثية:
نتائج اإلجابة عن السؤال األول :وينص على :ما االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات في مجال التخطيط لتدريس
الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية من وجهة نظر المعلمين؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك لتقدير مستوى االستجابة من منظور معلمي
الرياضيات حول فقرات محور االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في مجال التخطيط لتدريس الرياضيات في ضوء
المستجدات التقنية من وجهة نظرهم ،حيث تم استعراض نتائج ذلك كما سيرد في الجداول التالي:
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جدول رقم ( :)7استجابات أفراد العينة حول االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في مجال التخطيط لتدريس الرياضيات في
ضوء المستجدات التقنية

رقم

اختيار المستحدثات التقنية الالزمة لتحقيق مخرجات تعلم

0

الرياضيات.
االحتفاظ بخطط تدريس الرياضيات في ضوء المستحدثات

9

الحديثة في ملف إلكتروني للرجوع إليه.
التنمية علميا ومهنيا في مجال تخطيط تدريس الرياضيات من

3

خالل المستحدثات التقنية.
توظيف المستحدثات التقنية في إعداد الخطط الفصلية واليومية

1

لمنهج الرياضيات.
متابعة أحدث االستراتيجيات التدريسية لمادة الرياضيات وفق

5

المستحدثات التقنية.
توظيف المستحدثات التقنية في تدوين رؤيته االستراتيجية نحو

6

تدريس الرياضيات.
مشاركة زمالئه بعض أساليب تدريس الرياضيات عبر

2

المستحدثات التقنية.
إعداد خطط نموذجية في تدريس الرياضيات من خالل

2

المستحدثات التقنية.
وضع خطط لمعالجة ضعف تحصيل الطالب في الرياضيات

2

من خالل المستحدثات التقنية.

01
00
09
03

التواصل مع أولياء أمور الطلبة لتطوير مهارات أبنائهم
الرياضية عبر المستحدثات التقنية.
وضع خطة مسبقة موثقة الكترونيا في تدريس الرياضيات
مستفيدا من المستحدثات التقنية.
إعداد خطط لألنشطة اإلبداعية للمشاركة في تدريس
الرياضيات من خالل المستحدثات التقنية.
مشاركة الطالب عند وضع الخطط الفصلية لتدريس
الرياضيات عبر المستحدثات التقنية.
المتوسط الحسابي المرجح

الحسابي

المعياري

االحتياج

الترتيب

فقرات مجال التخطيط لتدريس الرياضيات

المتوسط

االنحراف

درجة

1.52

1.65

كبيرة جدا

9

1.52

1.62

كبيرة جدا

0

1.55

1.62

كبيرة جدا

1

1.12

1.29

كبيرة جدا

2

1.59

1.29

كبيرة جدا

6

1.12

1.29

كبيرة جدا

2

1.52

1.63

كبيرة جدا

3

1.51

1.21

كبيرة جدا

2

1.55

1.29

كبيرة جدا

5

1.19

1.22

كبيرة جدا

09

1.12

1.22

كبيرة جدا

01

1.12

1.20

كبيرة جدا

00

1.36

1.29

كبيرة جدا

03

1.51

1.52

كبيرة جدا

المصدر :الباحث :من واقع تحليل بيانات الدراسة 9199
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بينت النتائج بالجدول رقم ( )2أعاله استجابات أفراد العينة من معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بمدينة جدة حول درجة
االحتياج في مجال التخطيط لتدريس الرياضيات في ضوء المستجدات التقنية الحديثة ،حيث أظهرت النتائج أن قيمة المتوسط
الحسابي المرجح العام بلغت ( )1.51وانحراف معياري قدره ( .)1.52وبالتالي نستنتج من ذلك أن هناك درجة كبيرة لالحتياجات
التدريبية في مجال التخطيط لتدريس الرياضيات في ضوء المستجدات التقنية الحديثة المبنية على تقنية المعلومات التي أفرزتها
ثورة اإلنترنت ونظم التقنية الحديثة.
كما أظهرت النتائج بالجدول رقم ( )2أن هناك درجة عالية لالحتياجات التدريبية في مجال التخطيط لتدريس الرياضيات في ضوء
المستجدات التقنية الحديثة ،ويدعم ذلك قيم المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حيث تراوحت ما بين (.)1.52-1.36
ولقد بينت النتائج بالجدول رقم ( )2أعاله أن البند رقم ( )9والذي نص على " االحتفاظ بخطط تدريس الرياضيات في ضوء
المستحدثات الحديثة في ملف إلكتروني للرجوع إليه" قد حاز على المرتبة األولي من بين البنود التي تبين أهمية االحتياجات
التدريبية في مجال التخطيط لتدريس الرياضيات في ضوء المستجدات التقنية ،ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ()1.52
وانحراف معياري ( .) 1.62وبالتالي نستنتج من ذلك أن غالبية المعلمين المشاركين في الدراسة الحالية يؤكدون مدى حاجتهم
لالحتفاظ بخطط تدريس الرياضيات في ضوء المستحدثات الحديثة في ملف إلكتروني للرجوع إليه.
وفي ذات السياق فقد بينت النتائج بالجدول رقم ( )2أن البند رقم ( )0والذي نص على "اختيار المستحدثات التقنية الالزمة لتحقيق
مخرجات تعلم الرياضيات" قد نال المرتبة الثانية من بين البنود التي تفسر أهمية االحتياجات التدريبية في مجال التخطيط لتدريس
الرياضيات في ضوء المستجدات التقنية الحديثة ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ( )1.52وانحراف معياري (.)1.65
وبالتالي نستنتج من ذلك أن غالبية معلمي الرياضيات المشاركين في الدراسة الحالية يعتقدون أن هناك احتياج بدرجة كبيرة جدا
الختيار المستجدات التقنية الالزمة لتحقيق مخرجات تعلم الرياضيات.
كما أشارت النتائج بالجدول رقم ( )2أن البند رقم ( )2والذي نص على" مشاركة زمالئه بعض أساليب تدريس الرياضيات عبر
المستحدثات التقنية" قد جاء في المرتبة الثالثة من بين البنود التي تفسر أهمية االحتياجات التدريبية في مجال التخطيط لتدريس
الرياضيات في ضوء المستجدات التقنية الحديثة ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ( )1.52وانحراف معياري (.)1.63
وبالتالي يتضح من ذلك أن غالبية معلمي الرياضيات المشاركين في الدراسة الحالية يرون مدى الحاجة للمشاركة بين الزمالء في
بعض أساليب التدريس عبر المستجدات التقنية ،مما يكسب المعلم الخبرة والدراية الكافية بشتى طرق التدريس الحديثة من خالل
هذه المشاركة .وهذا يساهم في تنوع األفكار لدى معلمي الرياضيات من خالل تبادل الخبرات في المجاالت التقنية الحديثة.
وبالتالي يستخلص الباحث من خالل ما سبق من تحليل لوجهات نظر معلمي الرياضيات حول أهمية االحتياجات التدريبية في
مجال التخطيط لتدريس الرياضيات في ضوء المستجدات التقنية الحديثة ،فقد بينت النتائج أن هناك احتياجات بدرجة كبيرة جداً
لتدريب المعلمين في مجال التخطيط لتدريس الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية .كما بينت النتائج أن هناك حاجة للتدريب
على كافة البنود وبدرجة كبيرة جداً .و من أهم البنود التي تحتاج للتدريب عليها في مجال تخطيط تدريس الرياضيات في ضوء
المستجدات التقنية تتمثل في :االحتفاظ بخطط تدريس الرياضيات في ملف إلكتروني للرجوع إليه ،اختيار المستحدثات التقنية
الالزمة لتحقيق مخرجات تعلم الرياضيات ،مشاركة الزمالء بعض أساليب تدريس الرياضيات عبر المستحدثات التقنية.
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نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني :وينص على :ما االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات في مجال تنفيذ دروس
الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية من وجهة نظر المعلمين؟ ولإلجابة عن السؤال تم عرض النتائج بالجدول التالي:
جدول رقم ( )8استجابات أفراد العينة حول االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات
في مجال تنفيذ دروس الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية من وجهة نظرهم

رقم

المستحدثات التقنية

الحسابي

المعياري

االحتياج

1.69

1.66

كبيرة جدا

0

1.59

1.22

كبيرة جدا

1

1.12

1.22

كبيرة جدا

00

1.16

1.22

كبيرة جدا

09

1.59

1.23

كبيرة جدا

3

1.12

1.23

كبيرة جدا

2

1.15

1.20

كبيرة جدا

01

1.51

1.23

كبيرة جدا

2

1.12

1.29

كبيرة جدا

01

1.50

1.22

كبيرة جدا

5

1.51

1.22

كبيرة جدا

2

1.15

1.29

كبيرة جدا

03

تهيئة البيئة الصفية باستخدام المستحدثات التقنية في

0

تدريس الرياضيات.
تحويل بعض دروس الرياضيات إلى شرائح عرض

9

تقديمي مستفيدا من المستحدثات التقنية.
تزويد الطالب بخبرات رياضية إلكترونية مثيرة لالنتباه

3

من خالل المستحدثات التقنية.
تعزيز دور األنشطة الطالبية عند تنفيذ دروس

1

الرياضيات باالستفادة من المستحدثات التقنية.
االستفادة من المستحدثات التقنية في إثراء المعرفة

5

الرياضية لدى الطالب.
تطويع المستحدثات التقنية في تنويع طرائق تدريس

6

الرياضيات.
االستفادة من المستحدثات التقنية في إعداد مسابقات

2

رياضية إلكترونية.
توجيه انتباه الطلية للمفاهيم الرياضية الجديدة من خالل

2

المستحدثات التقنية
تكليف الطلبة بواجبات منزلية خاصة بالرياضيات عبر

2

المستحدثات التقنية.
تهيئة البيئة الصفية المناسبة لعملية تعليم الرياضيات

01

وتعلمها من خالل المستحدثات.
اختيار أساليب استثارة دافعية الطالب نحو تعلم

00

الرياضيات باستخدام المستحدثات التقنية.
توظيف المستحدثات التقنية في تحديد نقاط ضعف

09

الطالب بداية كل نشاط تعليمي رياضي.
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االستفادة من المستحدثات التقنية في إنجاز األنشطة

03

الرياضية انطالقا من خبرات الطالب.
توظيف المستحدثات التقنية في ربط المعارف الرياضية

01

السابقة بالمعارف الجديدة.
استخدام المستحدثات التقنية في دعم وتعزيز تعلم الطالب

05

للرياضيات.
تشجيع الطالب على القيام بمشاريع فردية وجماعية

06

رياضية عبر المستحدثات التقنية.
المتوسط الحسابي المرجح

1.11

1.22

كبيرة جدا

05

1.13

1.25

كبيرة جدا

06

1.51

1.21

كبيرة جدا

6

1.59

1.21

كبيرة جدا

9

4.44

0.64

كبيرة جدا

المصدر :الباحث :من واقع تحليل بيانات الدراسة 9199
تناولت النتائج بالجدول رقم ( )2أعاله استجابات أفراد العينة من معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بمدينة جدة حول درجة
االحتياجات التدريبية في مجال تنفيذ تدريس الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية ،حيث أظهرت النتائج أن قيمة المتوسط
الحسابي المرجح العام بلغت ( )1.12وانحراف معياري قدره ( .)1.61وبالتالي نستنتج من ذلك أن هناك درجة كبيرة لالحتياجات
التدريبية في مجال تنفيذ تدريس الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية.
كما أظهرت النتائج بالجدول رقم ( )2أن هناك درجة عالية جدا لالحتياجات التدريبية في مجال تنفيذ تدريس الرياضيات في ضوء
المستحدثات التقنية ،ويدعم ذلك قيم المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول فقرات المحور حيث تراوحت ما بين
(.)1.69-1.13
كما بينت النتائج بالجدول رقم ( )2أعاله أن البند رقم ( ) 0والذي نص على " تهيئة البيئة الصفية باستخدام المستحدثات التقنية
في تدريس الرياضيات" قد نال المرتبة األولي من بين البنود المفسرة ألهمية االحتياجات التدريبية في مجال تنفيذ تدريس
الرياضيات في ضوء المستجدات التقنية ،ويعزز ذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ( )1.69وانحراف معياري ( .)1.66وبالتالي
نستنتج من ذلك أن غالبية معلمي الرياضيات المشاركين في الدراسة الحالية يدعمون أن هناك حاجة بدرجة كبيرة جدا للتدريب
في مجال تنفيذ تدريس الرياضيات من خالل تهيئة البيئة الصفية باستخدام المستحدثات التقنية في تدريس الرياضيات ،والتي تشمل
اإلنترنت والحاسوب واألقمار الصناعية.
وفي ذات السياق فقد أظهرت النتائج بالجدول رقم ( )2أن البند رقم ( )06والذي نص على" تشجيع الطالب على القيام بمشاريع
وبحوث فردية وجماعية في الرياضيات عبر المستحدثات التقنية" قد حاز على المرتبة الثانية من بين البنود التي تفسر أهمية
االحتياجات التدريبية في مجال تنفيذ تدريس الرياضيات في ضوء المستجدات التقنية الحديثة ويدعم ذلك قيمة المتوسط الحسابي
المرجح ( )1.59وانحراف معياري ( .)1.21وبالتالي يتضح مما سبق أن غالبية معلمي الرياضيات المشاركين في الدراسة الحالية
يوافقون بدرجة كبيرة جدا أن من بين أهم االحتياجات التدريبية في تنفيذ تدريس الرياضيات تتمثل في تشجيع الطالب على القيام
بمشاريع وبحوث فردية وجماعية في الرياضيات عبر المستحدثات التقنية.
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كما كشفت النتائج بالجدول رقم ( )2أن البند رقم ( )5حيث ن ص على" االستفادة من المستحدثات التقنية في إثراء المعرفة
الرياضية لدى الطالب" قد جاء في المرتبة الثالثة من بين البنود التي تفسر أهمية االحتياجات التدريبية في مجال تنفيذ تدريس
الرياضيات في ضوء المستجدات التقنية الحديثة ويعزز ذلك قيمة المتوسط الحسابي المرجح ( )1.59وانحراف معياري (.)1.23
وعليه يتضح مما سبق أن غالبية معلمي الرياضيات المشاركين في الدراسة الحالية يوافقون بدرجة كبيرة جدا أن من بين أهم
االحتياجات التدريبية في تنفيذ تدريس الرياضيات تتمثل في االستفادة من المستحدثات التقنية في إثراء المعرفة الرياضية لدى
الطالب .وهذا يؤكد أن المستحدثات التقنية تساهم في إثراء المعرفة الرياضية لدى الطالب وذلك من خالل االستفادة من التطبيقات
المتنوعة التي تستخدم في التدريس ،باإلضافة إلى االستفادة مما تضيفه من فن جاذب النتباه الطالب نحو المادة الدراسية.
وبناء على ما سبق من تحليل لوجهات نظر معلمي المرحلة الثانوية والمتعلقة باالحتياجات التدريبية لمعلم الرياضيات والخاصة
بتنفيذ تدريس الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية ،فقد تبين أن غالبية المعلمون يدركون وبدرجة عالية جدا مدى أهمية تلك
االحتياجات التدريبية في مجال تنفيذ تدريس الرياضيات ،مما يدل على أهمية رفع كفاءة المعلم من أجل إثراء العملية التعليمية في
مجال تنفيذ تدريس الرياضيات .كما كشفت النتائج أن جميع البنود المتعلقة بتنفيذ تدريس الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية
تعد ذات أهمية قصوى .حيث أظهرت النتائج أن من أبرز الحقائق التي تدعم ذلك تتمثل في :تهيئة البيئة الصفية باستخدام
المستحدثات التقنية في تدريس الرياضيات ،تشجيع الطالب على القيام بمشاريع وبحوث فردية وجماعية في الرياضيات عبر
المستحدثات التقنية ،االستفادة من المستحدثات التقنية في إثراء المعرفة الرياضية لدى الطالب.
نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث :وينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة حول محاور الدراسة تعزي
لمتغيرات (المؤهل-الخبرة-عدد الدورات)؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة الختبار داللة الفروق
باختالف عدد الدورات التدريبية في الرياضيات ،بينما تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه وذلك الختبار داللة الفروق باختالف
المؤهل التعليمي وعدد سنوات الخبرة ،حيث جاءت النتائج كما مبين في الجداول التالية:
جدول رقم ( :)11نتائج اختبار ت لداللة الفروق حول االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات في ضوء المستحدثات
التقنية تعزى الختالف عدد الدورات التدريبية
مجاالت

االحتياجات

التدريبية

 10دورات فأكثر

أقل من 10
المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

قيمة
المحسوبة

ت درجة
الحرية

الداللة
اإلحصائية

االحتياجات التدريبية في
مجال التخطيط لتدريس

1.12

1.59

1.50

1.61

-1.936

الرياضيات
االحتياجات التدريبية في
تنفيذ تدريس الرياضيات
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1.20
092

1.11

1.69

1.53

1.65

-1.222

1.13
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االحتياجات

التدريبية
1.61

للمعلم في تقويم تدريس 1.16

1.65

1.56

1.11

-1.219

الرياضيات
االحتياجات التدريبية في
التواصل واالتصال
المستوى الكلي

1.12

1.61

1.53

1.20

-1.151

1.65

1.12

1.50

1.53

1.63

-1.602

1.51

المصدر :الباحث :من واقع تحليل بيانات الدراسة 9199
يتضح من النتائج بالجدول رقم ( ) 00أن جميع قيم "ت" المحسوبة من بيانات العينة والمتعلقة باالحتياجات التدريبية لمعلمي
الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية ،قد جاءت غير دالة إحصائيا ً وذلك ألن جميع قيم مستوى الداللة اإلحصائية أكبر من
مستوى المعنوية ( .) 1.15وبالتالي نستنتج من ذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات معلمي الرياضيات
بالمرحلة الثانوية بمدينة جدة حول االحتياجات التجريبية لمعلمي الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية تعزى الختالف عدد
الدورات التدريبية وهذا يدل على وجود توافق بدرجة عالية جدا بين معلمي الرياضيات الذين حصلوا على دورات تدريبية أقل
من  01سنوات أو أكثر من  01سنوات حول أهمية تدريب المعلمين في ضوء المستحدثات التقنية من أجل تطوير تعلم وتعليم
الرياضيات.
جدول رقم ( :)12نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه ( )ANOVAلداللة الفروق حول االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي
الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية تعزى الختالف المؤهل التعليمي
مجاالت االحتياجات التدريبية

مصدر التباين مجموع

االحتياجات التدريبية للمعلم في بين
مجال

التخطيط

الرياضيات

لتدريس المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

االحتياجات التدريبية للمعلم في بين
تنفيذ تدريس الرياضيات

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

348

 Fالداللة

درجات

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

2.512

3

9.519

32.295

096

1.310

15.139

092

1.319

3

0.131

12.916

096

1.323

59.512

092

**2.303

**3.912

اإلحصائية

1.11

1.10
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االحتياجات التدريبية للمعلم في بين
المجموعات

تقويم تدريس الرياضيات

داخل
المجموعات
المجموع
االحتياجات التدريبية للمعلم في بين
المجموعات

التواصل واالتصال

داخل
المجموعات
المجموع
بين

المستوى الكلي

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

5.012

3

0.206

16.955

096

1.362

50.113

092

1.921

3

0.192

59.291

096

1.102

52.111

092

5.905

3

0.232

10.305

096

1.392

16.531

092

**1.621

*3.101

**5.319

1.111

1.191

1.119

**تشير إلى أن القرق دال إحصائيا ً عند مستوى المعنوية ()1.10
*تشير إلى أن الفرق دال إحصائيا ً عند مستوى المعنوية ()1.15
المصدر :الباحث :من واقع تحليل بيانات الدراسة 9199
أظهرت النتائج بالجدول رقم ( ) 09والمتعلقة باختبار مدى وجود فروق في االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في ضوء
المستحدثات التقنية من وجهة نظرهم باختالف المؤهل العلمي لهم ،فقد بينت النتائج أن جميع قيم  Fالمحسوبة من بيانات العينة قد
جاءت على نحو دال إحصائياً ،حيث يتضح أن جميع قيم الداللة اإلحصائية أقل من مستوى المعنوية ( .)1.15وبالتالي نستنتج من
ذلك أن هناك فروقا ً ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في جميع المجاالت تعزى الختالف المؤهل
التعليمي ألفراد العينة.
جدول رقم ( :)12نتائج اختبار المقارنات المتعددة حول داللة الفروق تجاه مجاالت االحتياجات التدريبية يعزى الختالف
المؤهل التعليمي

مجاالت االحتياجات التدريبية

المؤهل

المتوسط

فرق المتوسط

العلمي

الحسابي

بكالوريوس دبلوم

بكالوريوس

1.55

ماجستير دكتوراه

تربوي

349

-

-

-
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االحتياجات التدريبية للمعلم في مجال
التخطيط لتدريس الرياضيات

دبلوم تربوي

1.62

-

-

-

*0.35

ماجستير

1.12

-

-

-

*0.05

دكتوراه

3.39

*-0.93

*-0.35

*- -0.05

االحتياجات التدريبية للمعلم في تنفيذ بكالوريوس
تدريس الرياضيات

1.59

-

-

-

*1.20

دبلوم تربوي

1.62

-

-

-

*0.12

ماجستير

1.51

-

-

-

*1.22

دكتوراه

3.60

*-1.20

*-0.12

*- -1.22

االحتياجات التدريبية للمعلم في تقويم بكالوريوس
تدريس الرياضيات

1.55

-

-

-

*0.10

دبلوم تربوي

1.21

-

-

-

*0.06

ماجستير

1.51

-

-

-

*1.22

دكتوراه

3.51

*-0.10

*-0.06

*- -1.22

االحتياجات التدريبية للمعلم في التواصل بكالوريوس
واالتصال

المستوى الكلي

1.55

-

-

-

*1.20

دبلوم تربوي

1.62

-

-

-

*1.0.15

ماجستير

1.16

-

-

-

*1.29

دكتوراه

3.61

*-1.20

*-0.15

*- -1.29

بكالوريوس

1.51

-

-

-

*0.10

دبلوم تربوي

1.62

-

-

-

*0.06

ماجستير

1.12

-

-

-

*1.25

دكتوراه

3.53

*-0.10

*-0.06

*- -1.25

*تشير إلى أن القرق دال إحصائيا ً عند مستوى المعنوية ()1.15
المصدر :الباحث :من واقع تحليل بيانات الدراسة 9199
ولكشف اتجاه الفروق ودالالتها ،قام الباحث بإجراء اختبار المقارنات البعدية أو المتعددة باستخدام طريقة أقل فرق معنوي،
وجاءت النتائج كما مبين بالجدول التالي:
يتضح من النتائج بالجدول رقم ( )09أن الفروق جوهرية بين أفراد العينة حول االحتياجات التدريبية للمعلمين ،بين أفراد العينة
الذين مؤهلهم التعليمي دكتوراه وبين الذين يحملون درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير والحاصلين على الدبلوم التربوي ،وذلك
لصالح المؤهالت العلمية الثالث األخيرة .وهذا يعني أن معلمي الرياضي الذين يحملون درجة البكالوريوس والماجستير والدبلوم
التربوي يعتقدون أن هناك أهمية بدرجة كبيرة جداً لتدريب المعلمين على كافة االحتياجات التدريبية في ضوء المستحدثات التقنية.
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جدول رقم ( :)13نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه ( )ANOVAلداللة الفروق حول االحتياجات التدريبية الالزمة للعينة
في ضوء المستحدثات التقنية تعزى الختالف عدد سنوات الخبرة
مجاالت االحتياجات التدريبية

مصدر التباين مجموع

االحتياجات التدريبية للمعلم في بين
مجال

التخطيط

الرياضيات

لتدريس المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

االحتياجات التدريبية للمعلم في بين
تنفيذ تدريس الرياضيات

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

االحتياجات التدريبية للمعلم في بين
تقويم تدريس الرياضيات

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

االحتياجات التدريبية للمعلم في بين
التواصل واالتصال

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

المستوى الكلي

بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

درجات

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

1.222

3

1.966

11.631

096

1.351

15.139

092

1.533

3

1.022

50.225

096

1.103

59.512

092

1.332

3

1.003

50.161

096

1.115

50.113

092

1.161

3

1.055

56.536

096

1.112

52.111

092

1.192

3

1.019

16.013

096

1.366

16.531

092

1.250

1.131

1.922

1.311

1.362

 Fالداللة
اإلحصائية

1.59

1.23

1.21

1.22

1.26

المصدر :الباحث :من واقع تحليل بيانات الدراسة 9199
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بينت النتائج بالجدول رقم ( ) 03والمتعلقة باختبار مدى وجود فروق في االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في ضوء
المستحدثات التقنية من وجهة نظرهم باختالف عدد سنوات الخبرة ،فقد كشفت النتائج أن جميع قيم  Fالمحسوبة من بيانات العينة
غير دالة إحصائياً ،حيث يتضح أن جميع قيم الداللة اإلحصائية أكبر من مستوى المعنوية ( .)1.15وبالتالي نستنتج من ذلك أنه
ليست هناك فروقا ً ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات في جميع المجاالت تعزى الختالف عدد
سنوات الخبرة بين معلمي الرياضيات في المدارس الثانوية الحكومية بمدينة جدة.

نتائج البحث:
.0بينت نتائج الدراسة أن هناك احتياجات بدرجة كبيرة جداً لتدريب المعلمين في مجال التخطيط لتدريس الرياضيات في ضوء
المستجدات التقنية .كما بينت النتائج أن هناك حاجة للتدريب على كافة البنود وبدرجة كبيرة جداً .مثل :االحتفاظ بخطط تدريس
الرياضيات في ملف إلكتروني للرجوع إليه ،اختيار المستحدثات التقنية الالزمة لتحقيق مخرجات تعلم الرياضيات ،مشاركة
الزمالء بعض أساليب تدريس الرياضيات عبر المستحدثات التقنية.
.9أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المعلمي ن يدركون وبدرجة عالية جدا مدى أهمية تلك االحتياجات التدريبية في مجال تنفيذ
تدريس الرياضيات ،مما يدل على أهمية رفع كفاءة المعلم من أجل إثراء العملية التعليمية في مجال تنفيذ تدريس الرياضيات.
حيث أظهرت النتائج أن من أبرز الحقائق التي تدعم ذلك تتمثل في :تهيئة البيئة الصفية باستخدام المستحدثات التقنية في تدريس
الرياضيات ،تشجيع الطالب على القيام بمشاريع وبحوث فردية وجماعية في الرياضيات عبر المستحدثات التقنية ،االستفادة من
المستحدثات التقنية في إثراء المعرفة الرياضية لدى الطالب.
.3بينت نتائج الدراسة ،أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات افراد العينة حول االحتياجات التجريبية لمعلمي
الرياضيات في ضوء المستحدثات التقنية تعزى الختالف عدد الدورات التدريبية وهذا وجود توافق بدرجة عالية جدا بين معلمي
الرياضيات الذين حصلوا على دورات تدريبية أقل من  01سنوات أو أكثر من  01سنوات حول أهمية تدريب المعلمين في ضوء
المستحدثات التقنية من أجل تطوير تعلم وتعليم الرياضيات.
.1أظهرت أن هناك فروقا ً ذات داللة إحصائية ألفراد العينة في جميع المجاالت تعزى الختالف المؤهل العلمي للعينة لصالح
معلمي الرياضيات ذوي المؤهالت العملية األدنى من درجة الدكتوراه.
.5بينت عدم وجود فروقا ً ذات داللة إحصائية بين العينة تعزى الختالف سنوات الخبرة مما يدل على أهمية تدريب المعملين في
ضوء المستحدثات التقنية ذوي سنوات الخبرة المختلفة.

ثانيا :توصيات البحث:
ومن خالل النتائج التي أظهرتها الدراسة يوصي الباحث باآلتي:
 .0وجوب العناية المستمرة بتدريب المعلمين في مجال التخطيط لتدريس الرياضيات في ضوء المستجدات التقنية ،سيما في
جوانب االحتفاظ بخطط تدريس الرياضيات في ملف إلكتروني للرجوع إليه ،واختيار المستحدثات التقنية الالزمة لتحقيق مخرجات
تعلم الرياضيات ،ومشاركة الزمالء بعض أساليب تدريس الرياضيات عبر المستحدثات التقنية.
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 . 9ضرورة العناية بإقامة دورات في مجال تنفيذ تدريس الرياضيات ،خاصة في جوانب تهيئة البيئة الصفية باستخدام المستحدثات
التقنية في تدريس الرياضيات ،وتشجيع الطالب على القيام بمشاريع وبحوث فردية وجماعية في الرياضيات عبر المستحدثات
التقنية ،واالستفادة من المستحدثات التقنية في إثراء المعرفة الرياضية لدى الطالب.

المراجع:
 .0أبو قويدر ،سالم عزام عبد المعطي ( :) 9102االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة اإلنجليزية في ضوء دمج التكنولوجيا في
التعليم من وجهة نظرهم في لواء القويسمة ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط.
 .9اشتوة ،فوزي فايز وعليان ،ربحي مصطفى( :)9101تكنولوجيا التعليم (النظرية والممارسة) ،ط ،1عمان :دار المسيرة
للنشر والتوزيع.
 .3آل المطهر ،محمد بن أحمد مطهر ( :)9102أبرز مستحدثات برمجيات تعليم وتعلم الرياضيات ،الجمعية المصرية للكمبيوتر
التعليمي ،المجلة العلمية السنوية للجمعية ،ع.6
 .1خشاب ،أديب وسعيد ،هشام ( :) 9112نحو بناء أداة لتقدير االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس للتعليم الفني في
الجمهورية العراقية" ،مجلة اتحاد الجامعات العربية.)3(96 ،
 .5العتيبي ،بيان بن بين بن صهنات ( :) 9102االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية التابعة
لمركز الغرب بمدينة الرياض ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المركز القومي للبحوث غزة ،مج ،9ع.2
 .6العنزي ،زايد مطيران ( :)9102االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في مدينة تبوك في ضوء
متطلبات تحقيق المعايير المهنية المعاصرة من وجهة نظرهم والمشرفين التربويين ،مجلة كلية التربية ،جامعة أسيوط -كلية
التربية ،مج ،35ع .3ص ص02 ،23-52 .ص.
 .2العنزي ،عبد العزيز بن رواف ( :)9102واقع استخدام التقنية في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية في مدارس مدينة
عرعر من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،العدد الثالث والعشرون – المجلد الثاني
 .2القحطاني ،عثمان علي ( :) 9103واقع توظيف المستحدثات التقنية في تدريس رياضيات المناهج المطورة من وجهة نظر
المعلمين والمشرفين والتربويين في منطقة تبوك التعليمية .المجلة التربوية الدولية المتخصصة ،مج ،9ع.5
 .2المالء ،نورة عبد هللا ( :)9191االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مناهج الرياضيات المطورة )ماقروهل( بالمرحلة
المتوسطة من وجهة نظر معلمات الرياضيات في منطقة األحساء ،مجلة کلية التربية (أسيوط) ،العدد  36المجلد ،09
ص952-991
 .01البلوي ،عايد بن علي( :)9102االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية من وجهة نظرهم،
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،العدد ( ،)92المجلد (،)5ص031-001
 .00البكر ،فوزية ،وآخرون( :)9102االحتياجات التدريبية لمعلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة في مجال تكنولوجيا التعليم
وتقنية االتصاالت في مدارس الرياض الحكومية ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،المجلد ( ،)6العدد( ،)5ص-910
906
 .09محمد ،أنور حسن ،والداؤود ،عفيفة حسين( :)9102االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية حول
االدارة واألنشطة الصفية في دولة الكويت ،مجلة كلية التربية ،جامعة اإلسكندرية ،المجلد ( ،)92العدد( ،)9ص59-90
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 .03الهارون ،مشعل ثابت (:)9191واقع توظيف المستحدثات التكنولوجية في التدريس ومعوقات االستخدام من وجهة نظر
معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية في دولة الكويت ،مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة ،العدد(.)001
 .01محمد ،أنور حسن ،والداؤود ،عفيفة حسين ( :)9102االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية حول
االدارة واألنشطة الصفية في دولة الكويت ،مجلة كلية التربية ،جامعة اإلسكندرية ،المجلد ( ،)92العدد( ،)9ص59-90
 .05القرني ،فاطمة ،والشلهوب ،سمر (9190م) :االحتياجات التدريبية للنمو المهني لمعلمات الرياضيات في ضوء مؤشرات
قيادة األداء للمعلم ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،مجلد  ،02العدد األول.
 .06منصور ،أحمد ( :)9115تكنولوجيا التعليم (الطبعة األولى) ،األردن :الجنادرية للنشر والتوزيع.
المراجع االجنبية
- Elgar, Emma S.(2015)An examination of the uses of technology in secondary school
mathematics instruction. ProQuest document ID:

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2022الباحث /محمد حمزة القرني ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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أثر نرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية (الدور المعدل لجودة التدقيق الداخلي)
The Impact of CEO's Narcissism on Financial Reports Quality (The Moderating Role of
)Internal Audit Quality
إعداد:
الباحث /محمود أسعد عاشور
ماجستير محاسبة ،جامعة البلقاء التطبيقية ،المملكة األردنية الهاشمية
Email: Mahmoud.asad.ashour@gmail.com
إشراف الدكتور /نضال عمر زلوم
أستاذ المحاسبة ،قسم المحاسبة ،كلية عمان ،جامعة البلقاء التطبيقية ،المملكة األردنية الهاشمية
Email: zalloum@bau.edu.jo

الملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر نرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة
في بورصة عمان ،تم تطبيق الدراسة على ( )39شركة صناعية وخدمية للفترة ما بين ( ،)9003-9003فيما تم إخضاع ()93
شركة من عينة الدراسة لتوفر جميع البيانات الالزمة لقياس متغيرات الدراسة خالل الفترة الممتدة من ( ،)9003-9002باإلضافة
إلى دراسة اختالف أثر نرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية باختالف جودة التدقيق الداخلي للفترة ،كما تم جمع
البيانات المالية من التقارير المالية للشركات الصناعية والخدمية ،حيث استخدم االنحدار المتعدد في تحليل فرضيات الدراسة،
وتم قياس درجة نرجسية المدير التنفيذي بنا ًء على مقياس محسوب على أساس (بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية،
ونسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي) ،كما تم قياس جودة التقارير المالية من خالل نموذج جونز المطور ،فيما تم قياس جودة
التدقيق الداخلي باستخدام مؤشرين اثنين (شهادة المدقق ،وخبرة التدقيق) .ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد تحليل ( Panel
 ) Dataفي معالجة البيانات ،وخلصت الدراسة إلى وجود أثر طردي لنرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية ،كما
خلصت النتائج إلى عدم وجود اختالف لتأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية باختالف جودة التدقيق
الداخلي .ومن أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة ،االهتمام بالمدراء التنفيذيين النرجسيين وحث الشركات على استغالل شخصيتهم
الكاريزمية لما لهم من مهارات قيادية وريادية مما يؤدي إلى زيادة االبتكار المؤسسي.
الكلمات المفتاحية :النرجسية ،المدير التنفيذي ،الجودة ،التقارير المالية ،التدقيق الداخلي ،بورصة عمان.
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The Impact of CEO's Narcissism on Financial Reports Quality (The Moderating Role of
Internal Audit Quality)
Mahmoud Asad Ashour
Dr. Nidal Omer Zalloum

Abstract:
This study aims to identify the impact of CEO's narcissism in financial reporting quality in
industrial and service companies listed on Amman Stock Exchange, as well as to identify the effect
of CEO's narcissism on financial reporting quality, according to the internal audit quality for the
period of (2009-2019). The research design is quantitative method using secondary data, the data
was collected from the financial statements. To achieve the objectives of the study, multiple
regression analysis have been employed to test the hypotheses of the study, The CEO’s narcissism
has been measured based on a measure calculated on the basis of (The prominence of a CEO’s
photo in annual reports, and the percentage of the CEO's salary and rewards). Modified Jones
Model has been used to examine the financial reporting quality, and the internal audit quality has
been measured using scores on two indicators these are: auditor certification and audit experience.
To achieve the objectives of the study, Panel Data analysis was adopted in data processing. The
study concluded that there is a positive impact of the CEO's narcissism on the financial reporting
quality, and the results concluded that there is no influence of CEO's narcissism on the financial
reporting quality varies according to the internal audit quality. Among the most important
recommendations presented by the study are attention to CEO's narcissism and urging companies
to exploit their charismatic personality because of their leadership and entrepreneurial skills, which
leads to increased institutional innovation.

Keywords: Narcissism, CEO, Quality, Financial Reporting, Internal Audit Quality, Amman
Stock Exchange.
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 .1المقدمة:
تعد التقارير المالية المصدر الرئيسي للمعلومات التي يعتمد عليها أصحاب المصالح في عمليات اتخاذ القرار ،ويمثل ضعف تلك
المعلومات مدعاة لمخاوف المستثمرين حول صحة التقارير المالية للشركة وموثوقية أدائها في الماضي ،وبالتالي يُصعب من
اختيار الشركة المستهدفة عند اتخاذ القرار المناسب لعملية االستثمار .حيث تتمتع التقارير المالية بالجودة حينما تعرض التقارير
المالية صورة حقيقية عن وضع الشركة المالي وان تكون عادلة وخالية من التحريفات الجوهرية (حمدان9000 ،؛ & Putri
.)Rusmanto, 2019; Lim et al., 2015
اهتمت العديد من الدراسات بجودة المعلومات المحاسبية لما له من أهمية في مساعدة متخذي القرارات في اتخاذ القرارات اإلدارية
واالقتصادية واالستثمارية .وفي الفترة األخيرة ازداد االهتمام بتالعب الشركات في التقارير المالية ،وال يعود السبب فقط إلى
ارتفاع عدد حاالت التالعب التي تم اكتشافها ،لكن بسبب ارتفاع قيمة الموجودات التي تعرضت للتالعب ،وزيادة عدد الشركات
التي أصبحت ضحية لعمليات التالعب (الجربوع .)9003 ،إن انخفاض جودة التقارير المالية في الشركات العالمية الكبرى أدى
إلى حدوث فضائح مالية ،مما دفع الباحثين لالهتمام لدراسة أسباب االنهيارات المتالحقة للشركات ،فقد كشفت هذه الدراسات أن
المسؤول عن إدارة األداء المالي للشركات هي اإلدارة التنفيذية ،حيث تمثل اإلدارة التنفيذية الوكيل عن المستثمرين في تسيير
أعمال الشركات (.)Al-Thuneibat, et al., 2016
تستغل بعض اإلدارات التنفيذية المسؤولية الموكلة إليها بهدف تحقيق مصالحها الشخصية ،من خالل التالعب بالتقارير المالية،
وبالتالي تضليل مستخدمي التقارير ،وإلحاق الضرر بالسوق المالي ،وذلك عن طريق استغالل الثغرات الموجودة في السياسات
المحاسبية لتحسين األداء المالي للشركة والتالعب في التقارير المالية بهدف تحقيق زيادة المنافع الشخصية للمدراء التنفيذيين،
خصوصا ً هي حال عدم وجود آليات رقابة قوية على أداء المدراء (حماد.)009 :9002 ،
ركزت العديد من الدراسات السابقة على أثر حوافز اإلدارة في سلوك المدراء التنفيذيين للتالعب بالتقارير المالية ،إال أن هذه
الدراسات لم تتناول بالقدر الكافي السمات الشخصية للمدير التنفيذي؛ ذلك أن شخصية المدير التنفيذي تتمتع بأنماط وخصائص
مختلفة عن غيره من المدراء التنفيذيين ( .)Jasman, 2018إن البحث عن تأثير خصائص المدير التنفيذي مثل نرجسية المدراء
التنفيذيين في جودة التقارير المالية محدود للغاية .حيث أَثبتت دراسة  )9002( Zhu & Chenأن المدير التنفيذي النرجسي يحد
من تأثير المدراء اآلخرين على إستراتيجية الشركة ويؤثر في عملية صنع القرارات اإلستراتيجية .كما أن هناك ندرة في الدراسات
التي اهتمت بدور جودة التدقيق في العالقة بين نرجسية المدير التنفيذي وجودة التقارير المالية .لذلك تحاول الدراسة بيان أثر
سلوك المدير التنفيذي وسماته الشخصية تحديدًا النرجسية في جودة التقارير المالية وفحص دور جودة التدقيق في الحد من تلك
الممارسات في جودة التقارير المالية.

 .2أهمية الدراسة:
تعتبر المعلومات المحاسبية ذات أهمية كبيرة في تقديم المساعدة في عملية اتخاذ القرارات ،ذلك أن المعلومات المحاسبية
تعكس الوضع المالي للشركة .باإلضافة لما تقدمه هذه المعلومات من تأثير على متخذي القرارات اإلدارية واالقتصادية
(.)O'Reilly et al, 2014
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وفي ضوء ذلك جاء االهتمام في سلوك المديرين التنفيذيين في جودة التقارير المالية من منظور قائم على النرجسية؛ من خالل
إلقاء الضوء على الجانب النفسي للمديرين التنفيذيين ومدى تأثير نرجسية المديرين التنفيذيين في جودة التقارير المالية .حيث إن
االهتمام في الوقت الحالي يتجه نحو زيادة الرقابة على أداء المدراء التنفيذيين ،للتخفيض من تماثل المعلومات والحد من تضليل
أصحاب المصالح في الشركات ( .)Kets & Vries, 2016باإلضافة إلى ذلك تساعد الدراسة المستثمرين في التعرف على
الدور الذي يمكن أن يلعبه المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية والمساهمة في بذل العناية الالزمة للمحافظة
على استثمارات أموالهم ،لما تمثله التقارير المالية السليمة من مؤشرات يستخدمها المستثمرين التخاذ قراراتهم ،لذلك فإن التالعب
في التقارير المالية سوف يؤثر على قرارات المستثمرين ،كما يمكن اعتبار هذه الدراسة كنشرة استرشاديه لمساعدة لجان التدقيق،
لما توفره من معلومات حول الجوانب النفسية للمدراء التنفيذيين وتحديدًا النرجسيين منهم ،واآلثار التي قد تترتب على ممارسات
المدراء التنفيذيين النرجسيين والتي قد تؤثر سلبًا على جودة التقارير المالية ،مما يتطلب تطبيق قواعد السلوك المهني لمنع مثل
تلك الممارسات ،وذلك بهدف حماية المعلومات المحاسبية من التالعب والغش والتضليل التي قد تنتج عن سلوك المدراء التنفيذيين
النرجسيين (.)D’Souza et al., 2019

 .3أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي من الدراسة هو معرفة وتحليل أثر نرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية للشركات الصناعية والخدمية
المدرجة في بورصة عمان ،والخروج بنتائج وتوصيات لهذه الدراسة وذلك من خالل تحقيق األهداف اآلتية:
أ -معرفة مدى وجود مدراء تنفيذيين نرجسيين في الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة األردنية.
ب -التعرف على أثر المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في
بورصة عمان.
ج -بيان اختالف تأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية باختالف جودة التدقيق الداخلي في الشركات
الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان.

 .4أنموذج الدراسة:
لتحقيق األهداف المنشودة ،ولمعرفة غاياتها ،وإذا كان هناك أثر لنرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية ،تم تصميم
النموذج التالي ،حيث يمثل العالقة بين المتغيرات ،حيث إن المتغير المستقل هو النرجسية ،والمتغير التابع هو جودة التقارير
المالية ،والمتغير المعدل جودة التدقيق الداخلي ( Jasman, 2018; Kontesa et al., 2020; Lin et al, 2020; Buchholz
.)et al., 2020
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الشكل ( )0أنموذج الدراسة

 .5فرضيات الدراسة:
تم صياغة فرضيات الدراسة بنا ًء على األهداف المراد تحقيقها من خالل الفرضيات العدمية التالية:
الفرضية الرئيسية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية.
الفرضية الرئيسية الثانية :ال يوجد اختالف لتأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية باختالف جودة التدقيق
الداخلي.

 .6اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 .1.6نرجسية المدير التنفيذي:
ارتبط وجود المدراء التنفيذيين النرجسيين بعدد من النتائج التنظيمية اإليجابية؛ ألن هؤالء المدراء يتم التعامل معهم على أنهم
إشارات قيمة ويمكنهم تحقيق األهداف المرجوة ( .)Chatterjee & Pollock, 2017أظهرت بعض الدراسات أن المدراء
التنفيذيين النرجسيين لهم قيمة معنوية متعلقة بالقيمة غير القابلة للمالحظة في الشركات يتم أخذها بعين االعتبار من قبل أصحاب
المصلحة ()Pollock et al., 2010؛ كما أظهرت الدراسات أيضًا أن نرجسية المدير التنفيذي تجلب رأس مال بشري واجتماعي
قيم ،والذي يمكن استخدامه لصالح الشركة ( .)Chandler et al., 2013ولكن وفي المقابل،
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تفيد النتائج بأن المدراء التنفيذيين النرجسيين يميلون إلى اللجوء إلى السلوك غير األخالقي لتحقيق أهدافهم ( Duchon & Drake,
 ،) 2009; Amernic & Craig, 2010ويقوم المدير التنفيذي النرجسي باتخاذ إجراءات جريئة وخطيرة تنحرف عن معايير
الصناعة من أجل جذب االنتباه وإثارة إعجاب اآلخرين ( Chatterjee & Hambrick, 2007, 2011; Gerstner et al.,
 ،)2013; Zhu & Chen, 2015ومن المرجح أن يستمتع المدراء التنفيذيين النرجسيين بتصويرهم على أنهم "متمردين" يقومون
بأشياء تنتهك العرف (الكرداوي9002 ،؛ .)Rindova et al., 2006
 .2.6جودة التقارير المالية ونرجسية المدير التنفيذي:
تعتبر جودة التقارير المالية من المواضيع المهمة التي حظيت بقدر كبير من االهتمام وخصوصًا بعد االنهيارات الكبيرة والمتكررة
لعدد من الشركات العالمية ،كما أصبح المستثمرون يشككون في دقة وصحة التقارير المالية المقدمة إليهم ومدى صدق تعبيرها
عن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.
تمثل النرجسية إحدى السمات التي يُنظر إليها على أنها تؤثر سلبًا على النتائج المالية المتعلقة بسمعة الشركات ،ولكن يمكن تخفيفها
بالقواعد التنظيمية أو اإلجراءات الرقابية ( .)Duchon & Drake, 2009كما أن النرجسية مرتبطة سلبًا بأداء الشركة ككل
( ،)Ham et al., 2017; Petrenko et al., 2016وإدارة األرباح ( )Capalbo et al., 2018واالستثمار المفرط
( .)Buchholz et al., 2020; Ham et al., 2017وجدت الدراسات إن الشركات التي يقودها المدراء ذو الصفات النرجسية
يفرطون في تعريف أنفسهم وعلى استعداد لبذل جهود كبيرة لتحقيق الهدف ،حتى لو كان السلوك غير األخالقي مطلوبًا ( Capalbo
 .) et al., 2018كما وجد أن نرجسية المدراء لها عالقة طردية قوية مع التقارير المالية الخاطئة ( ،)Ham et al., 2017نظرًا
ألن النرجسية هي خاصية يُعتقد أنها تؤثر سلبًا على النتائج المالية للشركة وسمعتها ( ،)Duchon & Drake, 2009كما رأى
 )9009( .Johnson et alأن السلوك النرجسي للمدراء واالستعداد الرتكاب االحتيال مهمان ومرتبطان بشكل طردي بمخاطر
االحتيال المقدرة .كما وجدت الدراسات أنه عندما تستند العقود إلى أرقام محاسبية ،فقد يكون لدى المدراء التنفيذيين النرجسيين
حافز لالنخراط في التالعب بالتقارير المالية ( )Ali & Zhang, 2015أو يضعفون جودة المحاسبة ( Dimitropoulos et
 .)al., 2016يرى  ) 9090( .Buchholz et alالنرجسية صفة مرتبطة بسلوك المدراء التنفيذيين وبالتالي خياراتهم المحاسبية
بطريقة ملتبسة.
يعد استخدام الخيارات المحاسبية للمدراء التنفيذيين النرجسيين ،سلوك يخدم الذات وليس بهدف تزويد أصحاب العالقة بمعلومات
إضافية ( ،) Buchholz et al., 2020حيث وجد أن اختيار الخيارات المحاسبية تتأثر بأساليب المدير المالي الفردية وأن المدراء
التنفيذيين لديهم القدرة على إجبار المدراء الماليين والمحاسبين اإلداريين على التصرف بشكل غير أخالقي من خالل تضخيم
األرباح المبلغ عنها لتحقيق األهداف أو تجاوزها ( .)Jasman, 2018يقول  )9002( .Olsen et alأن هناك عالقة طردية بين
المدير التنفيذي النرجسي وربح السهم في البيانات المالية للشركة ،فقد أثبت بحثه أيضًا أن المدير التنفيذي النرجسي يتوق إلى
الثناء والتملق بالمعلومات المحاسبية المقدمة للجمهور .توصل التحقيق في العالقة بين منصب المدير التنفيذي والتالعب بالتقارير
المالية إلى أن المدراء التنفيذيين النرجسيين يميلون إلى المبالغة في األرباح ،فقد أكد  )9002( .Frino et alأن معظم المدراء
التنفيذيين النرجسيين هم أكثر عرضة للمشاركة في التالعب بالنتائج ،بهدف تقديم أداء أفضل ،مما يشير إلى احتمال أكبر لتقارير
مالية خاطئة .كما جادل  ) 9002( .Olsen et alبأنه كلما ارتفعت أرباح الشركة ،زادت اإلطراءات والثناء الالزمين لتعزيز
الشعور المتضخم بالذات الذي يقدمه هؤالء المدراء الذين يميلون إلى السلوكيات النرجسية.
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إن الدافع وراء التالعب بالتقارير المالية له مزيد من االهتمام حيث يُقترح أن يؤدي المدراء التنفيذيين النرجسيين أداء أفضل إذا
رأوا فرصة لكسب اإلعجاب كوسيلة لتعزيز الذات ( .)Wallace & Baumeister, 2002بينما ال يجد & Chatterjee
 )9002( Hambrickأي عالقة بين أداء الشركة ومستوى نرجسية المدير التنفيذي ،فقد وجد أنه يتفق مع دافع تجنب النهج الذي
يقوم به المدراء التنفيذيين النرجسيين بشكل أفضل بعد األزمة المالية .بينما تم العثور على عالقة طردية بواسطة .Olsen et al
( ،)9002والتي يمكن تفسيرها كدليل على التالعب بالتقارير المالية لزيادة الدخل .اقترح  )9090( ،.Buchholz et alأن
المدراء التنفيذيين النرجسيين يواجهون سجل إنجازات أقل مقارنة بأقرانهم األقل نرجسية وبالتالي يشعرون بالحاجة األكبر
لالنخراط في زيادة التالعب بالتقارير المالية.
 .3.6جودة التقارير المالية وجودة التدقيق الداخلي:
بشكل عام تم اعتبار الجودة على أنها مدى إمكانية مطابقة المتطلبات ،ولذلك تسعى الشركات لمراقبة األنشطة واألعمال واألداء
للحصول على أعلى درجات الجودة (القضاة ،)9002 ،ويتم الوصول إلى هذه الغاية من خالل كشف االنحرافات وتقليل األخطاء
بالطريقة التي تؤدي إلى االستجابة لمتطلبات اإلدارة واحتياجاتها باألمور التي تتعلق بجودة التدقيق الداخلي ،بحيث تعتبر جودة
التدقيق الداخلي هي األساس الذي يستند عليه األداء الجيد ألنظمة الرقابة الداخلية (القاضي .)09 :9002 ،إن الهدف الرئيسي
للتدقيق الداخلي هو مساعدة اإلدارة وفي جميع المستويات ،من أجل زيادة كفاءة اإلدارة ومساعدتها لتأدية التزاماتها ،ويتم ذلك من
خالل التقييم والتحليل والدراسات واالقتراحات واالستشارات ،حيث تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي معول يتيح للشركات تطوير
وإصالح نفسها بشكل ذاتي (جبور ،)9003 ،كما تم اعتبار التدقيق الداخلي صمام األمان بالنسبة لإلدارة.
ولقد تم إعتبار جودة التدقيق الداخلي على أنها إحتمالية االكتشاف واإلبالغ عن المعلومات غير الدقيقة أو غير الصحيحة في
التقارير المالية وعن األخطاء الجوهرية فيها ،ويتم ذلك من خالل خبرة المدققين الداخليين في الكشف عن هذه األخطاء ،إذ أن
استقاللية وأهلية المدققين الداخليين ما هي إلى نتاج جودة التدقيق الداخلي ( ،)Sakour & Laila, 2015فيما ناقش الذنيبات
( ) 92 :9002في جودة التدقيق الداخلي حيث يجب التحقق من أن أنظمة الرقابة الداخلية ككل تعمل بكفاءة وبشكل فعال وذلك
بهدف تحقيق كافة أهداف نظام الرقابة الذي حددته اإلدارة.

 .7الدراسات السابقة:
هدفت دراسة الجربوع ( ) 9003إلى تحليل واختبار العالقة بين سلوك المدير التنفيذي وإدارة األرباح ،والدور المعدل لحوكمة
الشركات للفترة الزمنية من ( )9002حتى ( .)9002تم الحصول على البيانات لتحقيق أهداف الدراسة من خالل الشركات
المساهمة السعودية المدرجة في السوق المالي السعودي ،حيث بلغت عينة الدراسة ( )90شركة تتوفر فيها البيانات المطلوبة.
اعتمد الباحث على نماذج االنحدار المتعدد لتحديد العالقة بين سلوك المدير التنفيذي وإدارة األرباح ،ودور حوكمة الشركات في
الحد من هذه العالقة .أظهرت النتائج أن هناك عالقة طردية بين نرجسية المدير التنفيذي وإدارة األرباح ،وبدخول الحوكمة
كمتغيرات معدلة ،تحولت العالقة بين نرجسية المدير التنفيذي وإدارة األرباح من عالقة طردية معنوية إلى عالقة غير معنوية.
فيما سعت دراسة ( Kontesa et al. )2020لبيان دور نرجسية المدراء التنفيذيين في إدارة األرباح لعينة من ( )202شركة
مدرجة في بورصة ماليزيا بين عامي ( .)9003-9002تم استخدام معامالت االرتباط واختبار االنحدار المتعدد لدراسة دور
نرجسية المدراء التنفيذيين في إدارة األرباح ،أظهرت النتائج أن المدير التنفيذي النرجسي له أثر طردي في إدارة األرباح .وهذا
يعني أن المدير التنفيذي النرجسي لديه ميل إلدارة أرباح الشركات لتحقيق الذات ،مما يجلب منظو ًرا جديدًا لنظرية الوكالة.
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وبحثت دراسة ( Lin et al. )2020ما إذا كان المدراء التنفيذيين الذين لديهم ميول نرجسية أكثر عرضة لتنفيذ سلوك إدارة
األرباح بهدف تحقيق األرباح المستهدفة .تم استخدام اختبار االنحدار لدراسة ميل نرجسية المدير التنفيذي في إدارة األرباح لتحقيق
األرباح المستهدفة .تضمنت العينة الشركات في الصناعات اإللكترونية المتداولة في بورصة تايوان .تم الحصول على البيانات
ذات الصلة من قواعد بيانات ) (Taiwan Economic Journalمن عام ( )9002إلى عام ( .)9002أظهرت النتائج أن المدير
التنفيذي الذ ي يظهر نرجسية عالية من المرجح أن يشارك في إدارة األرباح .كما تشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن
نرجسية المدير التنفيذي تؤثر بشكل مباشر على القرارات المالية .تقدم نتائجنا التجريبية مزيدًا من األدلة على أن المدراء التنفيذيين
ينخرطون في إدارة األرباح لتحقيق األرباح المستهدفة بشكل طردي.
كما هدفت دراسة ( Buchholz et al. )2020إلى معرفة دور المدراء تنفيذيين نرجسيين في إدارة األرباح ،حيث هدفت الدراسة
إلى دراسة مدى استفادة المدراء التنفيذيين النرجسيين من استخدام الخيارات المحاسبية لتعزيز أداء الشركات .باستخدام مجموعة
من المؤشرات التي تعكس السمة النرجسية لـ ( )0099مدي ًرا تنفيذيًا للفترة ( ،)0339-9009تم استخدام معامالت االرتباط واختبار
االنحدار المتعدد لدراسة دور المدراء تنفيذيين نرجسيين في إدارة األرباح .تم التوصل إلى أدلة على وجود مدراء تنفيذيين نرجسيين
للغ اية ينخرطون في إدارة األرباح .كما تشير النتائج إلى أن استخدام الخيارات المحاسبية للمدراء التنفيذيين النرجسيين هو لدوافع
ذاتية ً
بدال من النية لتقديم معلومات إضافية إلى السوق.
وسعت دراسة ( Putri & Rusmanto )2019إلى فحص تأثير مستوى نرجسية المدير التنفيذي في كل من إدارة األرباح وربحية
السهم .استخرجت بيانات الدراسة من ( )002شركة صناعية مدرجة في البورصة اإلندونيسية ،للفترة ( .)9002-9009تم استخدام
تحليل المحتوى الستخراج البيانات الخاصة بقياس متغيرات الدراسة .كما تم استخدم االنحدار المتعدد في فحص تأثير مستوى
نرجسية المدير التنفيذي في إدارة األرباح .تظهر النتائج أن نرجسية المدير التنفيذي لها تأثير طردي في ربحية السهم ،كما أن
نرجسية المدير التنفيذي لها تأثير طردي في إدارة أرباح .
فيما سعت دراسة ( Jasman )2018إلى التحقق من دور جودة التدقيق الداخلي في الحد من أثر المدراء التنفيذيين النرجسيين في
إدارة األرباح ،ومعرفة ما إذا كانت جودة التدقيق الداخلي تخفف من تأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في إدارة األرباح .تم
استخدام تحليل المحتوى الستخراج البيانات الخاصة بقياس متغيرات الدراسة .تتكون العينة المستخدمة في هذه الدراسة من ()009
شركة صناعية مدرجة في بورصة إندونيسيا لألوراق المالية للفترة من ( )9009إلى ( .)9002تم استخدام معامالت االرتباط
واختبار االنحدار المتعدد لدراسة دور نرجسية المدراء التنفيذيين في إدارة األرباح ودور التدقيق الداخلي للحد من هذه الممارسات.
تظهر النتائج أن ا لمدراء التنفيذيين النرجسيين لديهم تأثير طردي في إدارة األرباح (مؤشر التدفقات النقدية التشغيلية ،مؤشر
النفقات التقديرية) ،وان المدراء التنفيذيون النرجسيون ليس لهم تأثير في إدارة األرباح (مؤشر تكاليف اإلنتاج) .كما توفر نتائج
هذه الدراسة ً
دليال على أن جودة التدقيق الداخلي تخفف من تأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في إدارة األرباح (مؤشر التدفقات
النقدية التشغيلية) ،وفي الوقت نفسه ،ال يمكن لجودة التدقيق الداخلي أن تخفف من آثار المدراء التنفيذيين النرجسيين في إدارة
األرباح (مؤشر تكاليف اإلنتاج ،مؤشر النفقات التقديرية).
وهدفت دراسة ( Capalbo et al. )2018إلى إجراء اختبار للعالقة بين نرجسية المدير التنفيذي والتالعب باألرباح ،ولفحص
العالقة بين نرجسية المدير التنفيذي وإدارة األرباح ،تم الحصول على بيانات المالية للفترة من ( )9002إلى ( )9009من مجموعة
بيانات ) (Compustatالسنوية ،والتي تتضمن جميع اإليداعات العامة من قبل الشركات المدرجة في البورصة.
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تشمل عينة ( ) 920شركة صناعية مدرجة في بورصة نيويورك التي يتوفر لها معلومات مالية كاملة .بعد استبعاد الشركات في
قطاع الخدمات المالية والتأمين .تم اختبار الفرضية القائلة بأن المدراء النرجسيين ويبذلون جهدًا كبي ًرا في الشركات التي يقودونها
لتحقيق أهدافهم ،وذلك عن طريق االنخراط في سلوك غير أخالقي .حيث تم استخدم االنحدار المتعدد لدراسة أثر نرجسية المدراء
التنفيذيين في الشركات في إدارة األرباح .قدمت الدراسة أدلة على أن الشركات التي لديها مدراء تنفيذيين نرجسيين يشاركون في
إدارة األرباح بشكل طردي.
وبينت دراسة ( O'Reilly et al. )2018أن المدراء التنفيذيين النرجسيين يعرضون مؤسساتهم لمخاطر قانونية ال مبرر لها
ألنهم يثقون بشكل مفرط بقدرتهم على الفوز وأقل حساسية للتكاليف التي تتحملها منظماتهم من مثل هذه الدعاوى .باستخدام عينة
من ( ) 99شركة ،حيث أن من أهداف الدراسة معرفة ما إذا كانت الشركات التي يقودها مدراء تنفيذيون أكثر نرجسية سيتم
مقاضاتهم بشكل متكرر أكثر من الشركات التي يقودها مدراء تنفيذيين أقل نرجسية ،ودراسة ما إذا كانت المدة التي تستغرقها
الشركات التي يقودها مدراء تنفيذيون أكثر نرجسية أطول لتسوية الدعاوى القضائية مقارنةً بتلك التي يقودها مدراء تنفيذيين أقل
نرجسية ،ومعرفة ما إذا كان المدراء التنفيذيون النرجسيون أقل حساسية لتقييم مخاطر فقدان دعوى قضائية من أولئك الذين هم
أقل نرجسية .تم استخدام ا الستبانة في هذه الدراسة لإلجابة على هذه التساؤالت .توصلت الدراسة إلى أن الشركات التي يقودها
مدراء تنفيذيين نرجسيين هم أكثر عرضة لالنخراط في التقاضي وأن هذه الدعاوى القضائية طويلة األمد .في دراستين تجريبيتين
للمتابعة ،تم دراسة اآللية الكامنة وراء العالقة بين النرجسية والدعاوى القضائية وتم التوصل إلى أن المدراء التنفيذيين النرجسيين
أقل حساسية للتقييمات الموضوعية للمخاطر عند اتخاذ قرارات حول ما إذا كان سيتم تسوية دعوى قضائية وأقل رغبة في أخذ
المشورة من الخبراء.
كما وضحت دراسة ( Frino et al. )2015العالقة بين نرجسية المدير التنفيذي والتالعب في األرباح .تم الحصول على البيانات
المحاسبة المالية للفترة من ( )9002إلى ( )9009من مجموعة بيانات) ، (Compustatوالتي تتضمن جميع اإليداعات العامة
للشركات المدرجة في البورصة .تم استخراج جميع الشركات المدرجة في بورصة نيويورك وإزالة مالحظات السنة الثابتة مع
المالحظات غير المكتملة التي تتطلب تقدير إدارة األرباح ،وهي :اإليرادات ،إجمالي األصول ،األرباح قبل البنود غير العادية،
والنقد من العمليات .تم استبعاد الشركات المالية من نموذج الدراسة .قدمت الدراسة أدلة على أن الشركات التي لديها المزيد من
المدراء التنفيذيون النرجسيين هم أكثر عرضة لالنخراط في مثل هذا السلوك كما يتضح من التالعب في الحسابات لتقديم أرباح
أفضل.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ،أنها هدفت لبيان أثر نرجسية المدير التنفيذي على جودة التقارير المالية :الدور
المعدل جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان ،حيث تميزت هذه الدراسة بأنها من
أولى الدراسات العربية في هذا المجال ،كما تم تطبيق الدراسة على ( )39الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة
عمان للفترة ما بين ( ،)9003-9003كما أثار اهتمام الباحثان في تحديد موضوع الدراسة أيضاً قلة الدراسات العربية التي تحدثت
عن الموضوع نفسه ،ومن المتوقع لها أن تقدم ً
دليال إضافيًا حول أثر نرجسية المدير التنفيذي على جودة التقارير المالية :الدور
المعدل جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان ،وفتح الباب أمام الباحثين للدراسات
المستقبلية في الموضوع نفسه ،والمحاولة أيضا ً في إثراء المحتوى العربي والمحلي من خالل إضافة جديدة في موضوع أثر
نرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية :الدور المعدل جودة التدقيق الداخلي.
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 .8منهجية الدراسة:
بنا ًء على ما تم عرضه في اإلطار النظري للدراسة من نظريات علمية ودراسات سابقة في مجال موضوع الدراسة ،فقد جاء هذا
الجزء ليقدم عرضًا لألسباب التي إتبعتها الدراسة التي يمكن عن طريقها تحقيق أهدافها ،وبيان مجتمع وعينة الدراسة التي تم
إختيارها ،كما يبين هذا الفصل الطرق اإلحصائية التي استخدمت في معالجة البيانات.

 .1.8مجتمع وعينة الدراسة:
تسعى الدراسات في البحوث العلمية إلى تعميم النتائج ذات العالقة بالمشكلة قيد الدراسة على مجموعة من المفردات والعناصر
والتي تشكل المجتمع إذ تالف مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان لغاية ()9003/09/90
والبالغ عددها ( )39شركة( ،بورصة عمان .)9090 ،وتم تحديد عينة الدراسة بشرط أن تتوفر البيانات الالزمة عن الشركة لقياس
متغيرات الدراسة وأن تكون تقاريرها كاملة ،وأن تكون الشركة قد استمرت بمزاولة نشاطها من عام ( )9003وحتى عام ()9003
وهي الفترة التي تمثل فترة الدراسة ،وأن تكون للشركة بيانات حول متغير نرجسية المدير التنفيذي خالل فترة الدراسة (-9003
 )9003ويعود سبب اختيار عام ( )9003كأساس لفترة الدراسة إلى انه في هذا العام ألزمت مفوضي هيئة األوراق المالية الشركات
المساهمة العامة في األردن اإلفصاح عن حوكمة الشركات ،وبعد مراجعة الشروط سالفة الذكر تم إخضاع ( )93شركة لتوفر
جميع البيانات الالزمة لقياس متغيرات الدراسة الحالية خالل الفترة الممتدة من ( ،)9003-9003في حين تم اخذ الفترة الممتدة
من ( )9003-9002لجودة التدقيق الداخلي مقاسة بشهادة المدقق وخبرة المدقق.

 .2.8أداة الدراسة:
أداة الدراسة هي الوسيلة التي استخدمتها الدراسة لجمع البيانات الالزمة عن المتغير المستقل (نرجسية المدير التنفيذي) مقاسه
ببروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية ،ونسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي ،والمتغير التابع جودة التقارير المالية
(نموذج جونز) ،والمتغير المعدل جودة التدقيق الداخلي مقاسه بشهادة المدقق وخبرة التدقيق كذلك المتغيرات الضابطة والمتمثلة
بـ(معدل المديونية ،نمو الشركة ،حجم الشركة ،العائد على الموجودات ،جنس المدير التنفيذي ،حجم مجلس اإلدارة ،االزدواجية،
أتعاب المدقق) وقد تم االعتماد على التقارير المالية المنشورة خالل الفترة الممتدة من عام ( )9003-9003لجميع المتغيرات،
والفترة الممتدة ( )9003-9002لجودة التدقيق الداخلي كأداة رئيسية لجمع البيانات.
 نرجسية المدير التنفيذي عن طريق بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية :يتم تسجيل الصورة على مقياس
من ( )2-0على النحو التالي :يتم إعطاء الدرجة ( )0إذا كان التقرير السنوي ال يحتوي على صورة المدير التنفيذي .والدرجة
( )9أذا تم تصوير المدير التنفيذي مع المدراء اآلخرين .والدرجة ( )9إذا كانت صور المدير التنفيذي تحتل أقل من نصف
صفحة .والدرجة ( ) 2إذا تم تصوير المدير التنفيذي بمفرده ويحتل نصف صفحة على األقل ويتبعه نص .والدرجة ( )2إذا
تم تصوير المدير التنفيذي بمفرده ويشغل صفحة كاملة .ومن ثم يتم اتخاذ متوسط لمقياس بروز صورة المدير التنفيذي ،حيث
يتم االعتماد على متغير وهمي لقياس المتوسط يعطى القيمة ( )0إذا كان متوسط درجات الصور ( )9أو أكثر ويعطى ()0
خالف ذلك (الجربوع9003 ،؛ .)Jasman, 2018; Kontesa et al. 2020; O’Reilly et al., 2014


نرجسية المدير التنفيذي عن طريق نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي :التعويض النقدي (الراتب والمكافأة) للمدير
التنفيذي مقسو ًما على ثاني أعلى مسؤول تنفيذي مدفوع األجر ( Kontesa et al., 2020; Jasman, 2018; Buchholz
.)et al., 2020

364

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

 جودة التقارير المالية :نموذج جونز المطور (زلوم)9090 ،
+yearFixed+firmFixed+Ệt

𝑡𝑐𝑛𝐼𝑡𝑒𝑁
𝐴𝑡−1

+β4

𝑡𝐸𝑃𝑃
𝐴𝑡−1

+ β3

𝑡Δ𝑅𝐸𝑉𝑡−ΔREC
𝐴𝑡−1

+ β2

1
𝐴𝑡−1

=β + β1

𝑡𝐶𝐶𝐴𝑇
𝐴𝑡−1

حيث أن:
𝑡𝐶𝐶𝐴𝑇 :المستحقات الكلية للسنة ( )tتمثل المستحقات الكلية الفرق بين صافي الربح والتدفق النقدي التشغيلي.
 :𝐴𝑡−1إجمالي الموجودات للسنة .t-1
𝑡𝑉𝐸𝑅 :Δالتغير في إيرادات للسنة.t
𝑡 :ΔRECالتغيير في المستحقات للسنة.t
𝑡𝐸𝑃𝑃 :العقارات والممتلكات والمعدات للسنة.t
𝑡𝑐𝑛𝐼𝑡𝑒𝑁 :صافي الدخل للسنة .t
 :YearFixedالسنة.
 :firmFixedالشركة.
ويتم ضرب ناتج التقديرات في ( )0-حيث تكون القيم المرتفعة داللة على إرتفاع جودة التقارير المالية.
سا بشهادة المدقق :قسمة عدد المدققين الداخليين الذين يحملون شهادة مالية على عدد
 جودة التدقيق الداخلي مقا ً
أعضاء لجنة التدقيق (.)Jasman, 2018
سا بخبرة التدقيق :قسمة عدد سنوات الخبرة للمدققين الداخليين على عدد أعضاء لجنة
 جودة التدقيق الداخلي مقا ً
التدقيق (.)Jasman, 2018
 معدل المديونية :تقسيم إجمالي الديون على إجمالي الموجودات (.)khani et al., 2019
 نمو الشركة :اللوغاريتم الطبيعي لسعر إغالق السهم في نهاية العام على قيمة السهم الدفترية ( khani et al.,
.)2019; Nuanpradit, 2019
 حجم الشركة :اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي الموجودات (زلوم.)9090 ،
 العائد على الموجودات :قسمة صافي الربح على إجمالي الموجودات ( Alexeyeva and Mejia-Likosova,
.)2016
 جنس المدير التنفيذي :متغير وهمي يأخذ قيمة ( )0في حالة كان المدير تنفيذي ذكراً ( )0إذا كانت أنثى ( Putri
.)& Rusmanto 2019
 حجم مجلس اإلدارة :اللوغاريتم الطبيعي لعدد أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المستخرجة من التقارير المالية
(زلوم وبقيلة.)9090 ،
 االزدواجية :متغير وهمي يأخذ قيمة ( ) 0في حالة كان المدير تنفيذي عضو في مجلس اإلدارة ( )0خالف ذلك
(الجربوع9003 ،؛ .)Buchholz et al., 2020. Capalbo et al., 2018; Jasman, 2018
 أتعاب المدقق :اللوغاريتم الطبيعي لقيمة أتعاب التدقيق المستخرجة من التقارير المالية (شديفات وزلوم.)9090 ،
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 .3.8مالءمة أنموذج الدراسة لألساليب اإلحصائية المستخدمة:
من الجوانب الهامة في تحليل االنحدار المتعدد تحديد مدى تداخل االرتباط بين المتغيرات المستقلة ،فإذا كان االرتباط بين
المتغيرات المستقلة عالياً ،فان ذلك يعني أن هنالك عوامل مشتركة كثيرة بينها ،بل ربما يكون المتغيرين هما تقريبا ً نفس المتغير
مع اختالف التسمية الظاهرية ،وهذا الوضع يجعل نموذج الدراسة هشا ً والنتائج التي يمكن أن تتوصل إليها الدراسة هزيلة وغير
موثوق بها ،وبهذه الحالة تقل قيمة معامل االرتباط ( )Rلتشارك المتغيرات المستقلة في نفس التباين في المتغير التابع وبتالي
عدم المقدرة على تحديد درجة األهمية النسبية لكل متغير من المتغيرات المستقلة (دودين " )022 :9002 ،وعليه تم إجراء
االختبارات التالية:
 .1.3.8اختبار التداخل الخطي المتعدد (:)Multicollinearity
وضح ( )Hair et al.,2018: 202عند اختبار االرتباط المتعدد يجب استخراج معامل تضخم التباين ( )VIFوالتباين المسموح
به ( )Toleranceوإذا تبين أن قيمة معامل تضخم التباين أقل من ( ،)2وقيمة معامل التباين المسموح به للمتغيرات المستقلة إذا
كانت أقل من ( )0وأكبر من ( ،)0.9يعد ذلك مؤشراً إلى عدم وجود ارتباط عالي بين المتغيرات المستقلة وهذا يدل على أنها
مناسبة إلجراء التحليل اإلحصائي ونتيجة هذا االختبار موضحة في الجدول (.)0
جدول ( )1نتائج اختبار Multicollinearity
VIF

Tolerance

(معامل تضخم التباين)

(التباين المسموح به)

بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية

0.039

0.299

نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي

0.022

0.390

معدل المديونية

0.222

0.992

نمو الشركة

0.290

0.933

حجم الشركة

9.990

0.929

العائد على الموجودات

0.232

0.993

جنس المدير التنفيذي

0.099

0.290

حجم مجلس اإلدارة

0.202

0.990

االزدواجية

0.002

0.239

أتعاب المدقق

9.229

0.990

المتغيرات

 – 2.3.8اختبار معامل االرتباط بين المتغيرات (:)Correlation
وبإجراء تأكيدي على عدم وجود ارتباط عالي والذي تظهر نتيجتيه بعد احتساب قيمة معامل االرتباط بيرسون ( Pearson
 ) Correlationبين المتغيرات المستقلة والضابطة ،حيث تعتبر قيمة معامل االرتباط التي تزيد عن ( )0.20مرتفعة وال تتناسب
مع تحليل نموذج االنحدار (.)Gujarati Porter & Gunasekar, 2017: 365
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جدول ( )2مصفوفة معامالت ارتباط ( )Pearsonللمتغيرات المستقلة والمتغيرات الضابطة
بروز
صورة
المدير

المتغير

التنفيذي في
التقارير
السنوية

بروز

نسبة
راتب
ومكافآت
المدير

معدل

نمو

المديونية الشركة

حجم

العائد على

الشركة

الموجودات

جنس

حجم

المدير

مجلس

التنفيذي

اإلدارة

االزدواجية

أتعاب
المدقق

التنفيذي

صورة

المدير التنفيذي
التقارير

في

0.00

السنوية
راتب

نسبة

ومكافآت المدير -0.090

0.00

التنفيذي
معدل المديونية

0.029

0.00 -0.029

نمو الشركة

0.999

0.922 -0.090

0.00

حجم الشركة

0.909

0.923 -0.022

0.992

على

العائد

0.099

0.029

-0.092

0.092

0.099

0.009

0.022

0.022 -0.023

0.220

االزدواجية

0.022

0.092

0.009 -0.029

0.020 -0.020

أتعاب المدقق

0.030

0.029 -0.002

0.939

0.020

الموجودات
المدير

جنس
التنفيذي

مجلس

حجم
اإلدارة

0.930 -0.939

0.00
0.992

0.00

-0.099 -0.022 -0.002

0.293

0.020

0.00
0.00 -0.000
0.020

0.00 0.032

0.099 0.923 -0.933

0.00

"
 3.3.8اختبار التوزيع الطبيعي:
تم إجراء اختبار ( )Jarque - Bera normality testوذلك للكشف عن البيانات موزعة طبيعيا ً أم ال حيث تبين أن قيمة (p-
 )valeتساوي ( )0.290وهي أكبر من  %2مما يشير إلى أن البيانات موزعة طبيعيا ً ( .)Hair et al., 2018: 70كما تفسر
نظرية النهاية المركزية ( )Central Limit Theoremوالتي تبين انه إذا اخترنا جميع العينات الممكنة من مجتمع ما ،وحسبنا
الوسط الحسابي لكل عينة ،فإننا سنجد توزيع جميع األوساط الحسابية لهذه العينات قريب من التوزيع الطبيعي،
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حتى لو لم يكن التوزيع األصلي للمجتمع قريبا ً من التوزيع الطبيعي ،ولكن بشرط أن يكون في كل عينة ( )90مشاهدة على األقل
( )Field, 2013: 102والشكل ( )2يوضح التوزيع الطبيعي للبيانات.
6
4
Density

2
0

-.5

0

.5

-1

Residuals

الشكل ( )2التوزيع الطبيعي للبيانات

 .4.8نتائج التحليل الوصفي:
تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأعلى قيمة وأدنى قيمة لوصف متغيرات الدراسة خالل فترة الدراسة الممتدة
من ( )9003-9003وكانت النتائج كما يلي:
جدول ( )3اإلحصاء الوصفي (بروز صورة المدير التنفيذي وجودة التدقيق الداخلي مقاسا ً بشهادة المدقق وجودة التدقيق
الداخلي مقاسا ً بخبرة المدقق)
المتغيرات
بروز صورة المدير
التنفيذي
جودة التدقيق الداخلي مقاسا ً
بشهادة المدقق
جودة التدقيق الداخلي مقاسا ً
بخبرة المدقق

أدنى قيمة

أعلى قيمة

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

حجم العينة

0

0

0.0290

0.92902

223

0

0

0.9939

0.99322

902

0

0

0.9930

0.99023

902

بلغ المتوسط الحسابي لبروز صورة المدير التنفيذي في التقارير المالية السنوية ( )0.0290وبانحراف معياري ()0.92902
وبلغت أعلى قيمة ( )0وأدنى قيمة ( .)0هذا يعني أن نسبة وجود المدراء التنفيذيين النرجسيين في الشركات الصناعية والخدمية
المدرجة في بورصة عمان منخفض جدًا بل يكاد أن يكون معدوماً ،وهذا يفسر أن المدراء التنفيذيين النرجسيين في الشركات
الصناعية والخدمية في األردن عددهم قليل جداً وأن الشركات األردنية غير مهتمة بتوظيف أو ترفيع األفراد النرجسيين .فيما بلغ
المتوسط الحسابي لجودة التدقيق الداخلي مقاسا ً بشهادة المدقق ( )0.9939وبانحراف معياري ( )0.99322وبلغت أعلى قيمة
( )0وأدنى قيمة ( ،)0ويفسر هذا أن الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان تتمتع بجودة تدقيق داخلي جيد وأنها
تهتم بشهادة وتعليم المدقق الداخلي وتطبق حوكمة الشركات بفعالية عالية .كما بلغ المتوسط الحسابي لجودة التدقيق الداخلي مقاسا ً
بخبرة المدقق ( )0.9930وبانحراف معياري ( )0.99023وبلغت أعلى قيمة ( )0وأدنى قيمة (،)0
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ويفسر هذا أن الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان تتمتع بجودة تدقيق داخلي جيد وأنها تهتم بخبرة المدقق
الداخلي وتطبق حوكمة الشركات بفعالية عالية.
جدول ( )4اإلحصاء الوصفي (نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي وجودة التقارير المالية للفترة)
المتغرات
نسبة راتب ومكافآت
المدير التنفيذي
جودة التقارير المالية
للفترة

أدنى قيمة

أعلى قيمة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

حجم العينة

0.09

3.39

9.9990

0.20392

223

-0.33

0.95

0.0278

0.00932

223

بلغ المتوسط الحسابي لنسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي ( )9.999وبانحراف معياري ( )0.20392وبلغت أعلى قيمة ()3.39
وأدنى قيمة ( ،)0.09وهذا يعني أن هناك فجوة في التعويض بين الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة العليا .فيما بلغ المتوسط الحسابي
لجودة التقارير المالية ( )0.0922وبانحراف معياري ( )0.00932وبلغت أعلى قيمة ( )0.32وأدنى قيمة ( .)-0.99وهذا يعني
أن التقارير المالية في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان تتمتع بجودة عالية ،وهذا يفسر أن التقارير المالية
يمكن االعتماد عليها من قبل المستخدمين ألنها تعبر بصدق عن الوضع الحالي للشركة وتساعدهم على تقييم وضع الشركة في
المستقبل وإتخاذ القرارات.

 .5.8اختبار فرضيات الدراسة:
 .1.5.8الفرضية الرئيسة األولى:
"ال يوجد أثر للمدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية"
قبل اختبار الفرضية يجب فحص افتراضات نموذج المربعات الصغرى عن طريق اختبار(Breusch-Pagan/ Cook-
)Weisbergوالذي اظهر وجود مشكلة اختالف التباين ألن القيمة المعنوية بلغت ( )0.002وهي أقل من ( )%2وقيمة مربع
كاي تساوي ( )2.32مما يدل على رفض الفرضية العدمية التي تنص على أن التباين ثابت وال يوجد به اختالف.
وتبين أن اختبار ) (Wooldridgeيظهر وجود مشكلة االرتباط الذاتي ألن القيمة المعنوية بلغت ( )>0.000وهي أقل من ()%2
وقيمة ) (Fتساوي ( )2.29مما يدل على رفض الفرضية العدمية التي تنص على انه ال يوجد ارتباط ذاتي .وبالتالي سيتم تصحيح
مشاكل اختالف التباين واالرتباط الذاتي عن طريق(Robust Standards Error).
اختبار النموذج األنسب للفرضية الرئيسة األولى:
تم فحص النموذج األنسب من بين المربعات الصغرى المجمعة ) (Pooled OLSوالتأثيرات الثابتة ) (Fixed Effectوالتأثيرات
العشوائية(Random Effect).
-

مقارنة بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة:

بنا ًء على اختبار ) (F-testالختيار النموذج األنسب بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة بلغت المعنوية ()>0.000
وهي أقل من ( )%2وقيمة ) (Fتساوي ( )9.20مما يدل على قبول الفرضية البديلة التي تنص على اختيار التأثيرات الثابتة.
-

مقارنة بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات العشوائية:
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الختيار النموذج األنسب بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات العشوائية تم استخدام اختبار (Breuch & Pagan).
وكانت نتيجة مربع كاي تساوي ( )92.92وقيمة ) (P=0.00وهي أقل من ( )%2مما يدل على قبول الفرضية البديلة التي تنص
على اختيار التأثيرات العشوائية.
مقارنة بين التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية:

-

يظهر اختبار ( )Hausmanبأن قيمة المعنوية تساوي ( )>0.000وهي أقل من ( )0.02مما يدل على اختيار التأثيرات الثابتة،
وبالنهاية سيتم التعليق على النتائج بنا ًء على جدول ( )2التأثيرات الثابتة.
جدول ( )5نتائج اختبار أثر المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية
جودة التقارير المالية

Coef.

Std. Err.

t

P>t

بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية

0.028945

0.0143096

2.02

0.044

نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي

0.0044964

0.0022745

1.98

0.048

معدل المديونية

0.0316095

0.0220259

1.44

0.152

نمو الشركة

0.0130917

0.0044719

2.93

0.004

حجم الشركة

0.0181242

0.0053736

3.37

0.001

العائد على الموجودات

0.44194

0.0532125

8.31

0.000

جنس المدير التنفيذي

0.0167159

0.0292026

0.57

0.567

حجم مجلس اإلدارة

-0.0066777

0.0020344

-3.28

0.001

االزدواجية

0.0013512

0.0079869

0.17

0.866

أتعاب المدقق

-0.0084302

0.0084056

-1

0.316

الثابت

-0.2432254

0.0729666

-3.33

0.001

p-value F

0.000

R2

0.022

بناء على نتائج الجدول ( ) 2والذي يبين أثر المتغير المستقل (نرجسية المدير التنفيذي) مقاسه ببروز صورة المدير التنفيذي في
التقارير السنوية ،ونسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي ،والمتغيرات الضابطة (معدل المديونية ،نمو الشركة ،حجم الشركة،
العائد على الموجودات ،جنس المدير التنفيذي ،حجم مجلس اإلدارة ،االزدواجية ،أتعاب المدقق) في جودة التقارير المالية للشركات
الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان .إذ يتضح أن بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية قد حققت إسهام
بالتأثير على جودة التقارير المالية بناء على قيمة ) (p-value=0.044وهي اقل من مستوى الداللة ( )%2ويتضح من قيمة
المعامل والبالغة ( ) 0.092322والتي تشير بأن العالقة بين بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية وجودة التقارير
المالية هي عالقة طردية.
ويتضح أن نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي كان لها إسهام في التأثير على جودة التقارير المالية بناء على قيمة(p-
)value=0.048وهي اقل من مستوى الداللة ( )%2ويتضح من قيمة المعامل والبالغة ( )0.0022392والتي تشير بأن العالقة
بين نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي وجودة التقارير المالية هي عالقة طردية.
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أما المتغيرات الضابطة (العائد على الموجودات ،حجم مجلس اإلدارة ،حجم الشركة ،نمو الشركة) فقد حققت إسهام بالتأثير على
جودة التقارير المالية بنا ًء على قيمة0.004) ،0.001 ،0.001 ، (p-value) (0.00على التوالي وهي اقل من مستوى الداللة
( ،)%2بينما باقي المتغيرات الضابطة لم تحقق إسها ًما في التأثير بنا ًء على قيمة ) (p-valueوالموضحة في الجدول (. )2
وبنا ًء على ما سبق يمكن القول انه يوجد أثر للمدراء التنفيذيين النرجسيين مقاسه ببروز صورة المدير التنفيذي في التقارير
السنوية ،ونس بة راتب ومكافآت المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة
عمان.
 .2.5.8الفرضية الرئيسة الثانية:
"ال يوجد اختالف لتأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية باختالف جودة التدقيق الداخلي".
قبل اختبار الفرضية يجب فحص افتراضات نموذج المربعات الصغرى عن طريق اختبار (Breusch-Pagan/ Cook-
 ) Weisbergوالذي اظهر عدم وجود مشكلة اختالف التباين ألن القيمة المعنوية بلغت ( )0.293وهي أكبر من ( )%2وقيمة
مربع كاي تساوي ( )0.29مما يدل على قبول الفرضية العدمية التي تنص على أن التباين ثابت وال يوجد به اختالف .وتبين أن
اختبار ( )Wooldridgeيظهر عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي ألن القيمة المعنوية بلغت ( )0.929وهي أكبر من ()%2
وقيمة ( )Fتساوي ( )0.290مما يدل على قبول الفرضية العدمية التي تنص على انه ال يوجد ارتباط ذاتي.
اختبار النموذج األنسب للفرضية الرئيسة الثانية:
فحص النموذج األنسب من بين المربعات الصغرى المجمعة ( )Pooled OLSوالتأثيرات الثابتة ( )Fixed Effectوالتأثيرات
العشوائية (.)Random Effect
مقارنة بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة:

-

بنا ًء على اختبار ( ) F-testالختيار النموذج األنسب بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة بلغت القيمة المعنوية
( )=P 0.0292وهي أكبر من ( )%2وقيمة ( )Fتساوي ( ) 0.29مما يدل على رفض الفرضية البديلة التي تنص على اختيار
التأثيرات الثابتة.
مقارنة بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات العشوائية:

-

الختيار النموذج األنسب بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات العشوائية تم استخدام اختبار (.)Breuch & Pagan
وكانت نتيجة مربع كاي تساوي ( )0.92عند القيمة المعنوية ( )0.2029وهي أكبر من ( )%2مما يدل على رفض الفرضية
البديلة التي تنص على اختيار التأثيرات العشوائية .وبالنهاية سيتم التعليق على النتائج بنا ًء على جدول ( )9المربعات الصغرى
المجمعة.
جدول ( ) 6نتائج اختبار أثر المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية باختالف جودة التدقيق الداخلي
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جودة التقارير المالية

Coef.

Std. Err.

t

P>t

بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية

0.0056691

0.0026593

2.13

0.035

نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي

0.0247849

0.1059859

0.23

0.815

شهادة المدقق

0.0016617

0.0015864

1.05

0.295

خبرة التدقيق

0.0216361

0.0099841

2.17

0.031
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*

0.002175

0.0014266

1.52

0.128

*

0.0161765

0.0056232

2.88

0.004

*

0.002175

0.0014266

1.52

0.128

*

-0.0189974

0.0234559

-0.81

0.418

معدل المديونية

0.002007

0.0418775

0.05

0.962

نمو الشركة

0.314835

0.056396

5.58

0.000

حجم الشركة

0.2488988

0.0272416

9.14

0.000

العائد على الموجودات

0.026142

0.0047181

5.54

0.000

جنس المدير التنفيذي

0.0082172

0.0069088

1.19

0.236

حجم مجلس اإلدارة

-0.0290712

0.006984

-4.16

0.000

االزدواجية

0.0596384

0.0804889

0.74

0.46

أتعاب المدقق

-0.0469651

0.034789

-1.35

0.179

الثابت

-0.2301779

0.0769818

-2.99

0.003

التفاعل الثنائي ()0
التفاعل الثنائي ()9
التفاعل الثنائي ()9
التفاعل الثنائي ()2

p-value F

*0.000

R2

0.909

بناء على نتائج الجدول ( ) 9والذي يبين أثر المتغير المستقل (نرجسية المدير التنفيذي) مقاسه ببروز صورة المدير التنفيذي في
التقارير السنوية ،ونسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي ،والمتغيرات الضابطة (معدل المديونية ،نمو الشركة ،حجم الشركة،
العائد على الموجودات ،جنس المدير التنفيذي ،حجم مجلس اإلدارة ،االزدواجية ،أتعاب المدقق) في ضوء المتغير المعدل جودة
التدقيق الداخلي مقاسا ً بـ(شهادة المدقق ،خبرة التدقيق) والتفاعل الثنائي بين (بروز صورة المدير التنفيذ في التقارير السنوية مع
جودة التدقيق الداخلي مقاسا ً بشهادة المدقق ،وخبرة التدقيق) من جهة ومن جهة أخرى التفاعل الثاني بين (نسبة راتب ومكافآت
المدير التنفيذي مع جودة التدقيق الداخلي مقاسا ً بشهادة المدقق ،وخبرة التدقيق) على المتغير التابع (جودة التقارير المالية) في
الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان .إذ يتضح أن بروز صورة المدير التنفيذي قد حققت إسهام بالتأثير على
جودة التقارير المالية بناء على قيمة ( )p-value=0.035وهي اقل من مستوى الداللة ( )%2ويتضح من قيمة المعامل والبالغة
( ) 0.0029930والتي تشير بأن العالقة بين بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية وجودة التقارير المالية هي عالقة
طردية .في حين لم يحقق التفاعل الثنائي ( )0بين بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية وشهادة المدقق إسهام بالتأثير
على جودة التقارير المالية بداللة قيمة ( )p-valueوالبالغة ( )0.092وهي أكبر من  %2وبلغت قيمة المعامل للتفاعل الثنائي
( )0.009022مما يشير أن العالقة طردية بين التفاعل الثنائي وجودة التقارير المالية.
* التفاعل الثاني ( =)0بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية× شهادة المدقق.
* التفاعل الثاني ( =)9بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية× خبرة التدقيق.
* التفاعل الثاني ( =)9نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي × شهادة المدقق.
* التفاعل الثاني ( =)2نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي × خبرة التدقيق.
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وقد حقق التفاعل الثنائي ( ) 9بين بروز صورة المدير التنفيذي في التقارير السنوية وخبرة التدقيق إسهام بالتأثير على جودة
التقارير المالية بداللة قيمة ( )p-valueوالبالغة ( )0.002وهي أقل من  %2وبلغت قيمة المعامل للتفاعل الثنائي ()0.0090292
مما يشير أن العالقة طردية بين التفاعل الثنائي وجودة التقارير المالية.
ويتضح أن نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي لم تحقق إسهام بالتأثير على جودة التقارير المالية بناء على قيمة (p-
 )value=0.815وهي أكبر من مستوى الداللة ( )%2ويتضح من قيمة المعامل والبالغة ( )0.0922223والتي تشير بأن العالقة
بين نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي وجودة التقارير المالية هي عالقة طردية .ولم يحقق أيضا ً التفاعل الثنائي ( )9بين نسبة
راتب ومكافآت المدير التنفيذي وشهادة المدقق إسهام بالتأثير على جودة التقارير المالية بداللة قيمة ( )p-valueوالبالغة ()0.092
وهي أكبر من  %2وبلغت قيمة المعامل للتفاعل الثنائي ( ) 0.009022مما يشير أن العالقة طردية بين التفاعل الثنائي وجودة
التقارير المالية.
ولم يحقق التفاعل الثنائي ( ) 2بين نسبة راتب ومكافآت المدير التنفيذي وخبرة التدقيق إسهام بالتأثير على جودة التقارير المالية
بداللة قيمة ( )p-valueوالبالغة ( )0.202وهي أكبر من  %2وبلغت قيمة المعامل للتفاعل الثنائي ( )0.0023322-مما يشير
أن العالقة عكسية بين التفاعل الثنائي وجودة التقارير المالية والموضحة في الجدول (.)9
وعند مقارنة قيمة معامل التحديد ( )R2والمساوية ( )%02.2بين أثر نرجسية المدير التنفيذي على جودة التقارير المالية من
جهة ،ومن جهة أخرى معامل التحديد ( )R2والمساوية ( )%90.9بين أثر نرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية
بوجود جودة التدقيق الداخلي كمتغير معدل ،يتضح وجود فرق بلغت قيمته (.)%9.0
وبنا ًء على ما سبق يمكن القول انه ال يوجد اختالف لتأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية باختالف جودة
التدقيق الداخلي.

 .9استنتاجات الدراسة:
-

يرى الباحثان وجود أثر طردي لنرجسية المدير التنفيذي في جودة التقارير المالية ،وذلك يعود إلى ارتباط المدراء

التنفيذيين النرجسيين بالنتائج التنظيمية اإليجابية ،والقدرة على تحقيق النجاح ،وزيادة االبتكار المؤسسي ،والريادة ،والحرص
على تحمل المسؤولية االجتماعية ،مما يؤدي في النهاية إلى نتائج أعلى للشركة ،وهذا يتفق مع دراسات ( ;Kontesa, 2020
 ،)Chatterjee & Pollock, 2017; Simsek et al., 2010وتختلف مع نتائج دراسات ( Jasman, 2018; O'Reilly
.)et al., 2018
-

يرى الباحثان عدم وجود اختالف لتأثير المدراء التنفيذيين النرجسيين في جودة التقارير المالية باختالف جودة التدقيق

الداخلي وهذا يعني أن التدقيق الداخلي ليس له تأثير في التخفيف من تأثير المدير التنفيذي النرجسي في جودة التقارير المالية،
نتيجة لذلك ،ثبت أن جودة التدقيق الداخلي ليس لها دو ًرا مهم في الحد من تأثير الرؤساء التنفيذيين النرجسيين على جودة
التقارير المالية ،وهذا يفسر أن أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ال يتمتعون بالصالحيات الكافية للتأثير في المدراء التنفيذيين
النرجسيين وتأثيرهم في جودة التقارير المالية أو أن هناك خلل في تطبيق حوكمة الشركات بشكل صحيح ،تتفق هذه النتيجة
مع نتائج دراسة ( )Zwaan et al, 2011ويختلف هذا مع نتائج دراسة (.)Jasman, 2018
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 .10توصيات الدراسة:
يوصي الباحثان وبناء على ما توصل إليه من خالل الدراسة إلى ما يلي:
االهتمام بالمدراء التنفيذيين النرجسيين ذوي الشخصيات الكاريزمية والجريئة وذلك المتالكهم مهارات قيادية تقود إلى

-

زيادة االبتكار المؤسسي مما يؤثر بشكل إيجابي على توجه الشركة الريادي ،وهذا يؤدي نهاية المطاف إلى نتائج أعلى
للشركة ،علما ً أننا ال ندعو إلى النرجسية ،لكن ندعو إلى استغالل هذه السمة إن وجدت؛ حيث أنها مثل الطاقة الملتهبة إذا
وجهت باالتجاه الصحيح تحقق منافع عظيمة للشركات والمجتمع ،لكن لو تركت دون إهتمام قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
إيجاد حلول للتخلص من سلبيات المدراء التنفيذيين النرجسيين الذين يعانون من النقص في التعاطف وحب الهيمنة

-

والغرور واستغالل اآلخرين ،بحيث يجب االستفادة من نجاحهم مهاراتهم القيادية.
إيجاد حلول لتفعيل دور التدقيق الداخلي وذلك للتحسين من جودة التدقيق الداخلي لما لها من دور مهم في التأثير على

-

المدراء التنفي ذيين النرجسيين تجاه جودة التقارير المالية .ولما له من أثر على المساهمين حيث يقدمون مدخالت تفيد بأن
وظيفة جودة التدقيق الداخلي يمكن أن تفيد في جودة التقارير المالية.
حث الباحثين باالهتمام في هذا المجال ودراسته بشكل أوسع ،وإجراء مزيد من البحث ،لتطوير مؤشرات المدراء

-

التنفيذيين النرجسيين ألغراض البحث في قضايا الشركات ،للحصول على نتائج إضافية ألثر نرجسية المدير التنفيذي في
جودة التقارير المالية.

 .11المراجع:
 جبور ،صفية .)9003( .متطلبات تحسين جودة التدقيق الداخلي من أجل إرساء التطبيق السليم لحوكمة الشركات .مجلةالبحوث اإلدارية واالقتصادية.002-22 ،)9(0 ،
 الجربوع ،منار منصور .) 9003( .أثر حوكمة الشركات على العالقة بين سلوك المدير التنفيذي وإدارة األرباح :دراسةتطبيقية على الشركات المدرجة بسوق األسهم السعودي .مجلة اإلسكندرية للبحوث المحاسبية.930-992 ،)9(9 ،
 حماد ،طارق عبد العال .)9002( .حوكمة الشركات (المفاهيم ،المبادئ ،التجارب ،تطبيقات الحوكمة في المصارف).الطبعة ( ،)0الدار الجامعية ،مصر.
 حمدان ،عالم .)9000( .أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية :دراسة تطبيقية على الشركات الصناعيةالمساهمة العامة األردنية .دراسات العلوم اإلدارية.433-415 ،)2(38 ،
 دودين ،حمزة محمد .)9002( .التحليل اإلحصائي المتقدم للبيانات باستخدام  .SPSSدار المسيرة للنشر والتوزيع،الطبعة ( ،)9عمان ،األردن.
 الذنيبات ،علي .)9002( ،تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية – نظرية وتطبيق .اإليداع لدى دائرة المكتبةالوطنية ،الطبعة ( ،)2عمان ،األردن.
 زلوم ،نضال عمر وبقيلة ،بسام خليل .)9090( .أثر تنوع مجلس اإلدارة في االبتكار للشركات الصناعية المساهمة العامةاألردنية .المجلة األردنية في إدارة األعمال.29-90 ،)0(02 ،
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 دراسة تطبيقية على: دور األصل الوظيفي للرئيس التنفيذي في ممارسات إدارة األرباح.)9090( . نضال عمر، زلوم.922-992 ،)0(99 ، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل.الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان
 محاسبة القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة ودورها في تحديد أتعاب.)9090( . نضال عمر، هنادي وزلوم، الشديفات متاحة على،)9(99 ، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل.التدقيق
ttps://services.kfu.edu.sa/ScientificJournal/en/Home/ContentsDetails/12725:الرابط
. سوريا، دمشق،)0(  الطبعة، منشورات جامعة دمشق. التدقيق الداخلي.)9002( ، حسين، القاضي دراسة تطبيقية: أثر منهج التدقيق القائم على مخاطر األعمال على جودة التدقيق الداخلي.)9002( . ليث أکرم مفلح، القضاة.909-099 ،)9(22 ، مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية.على البنوك التجارية األردنية
 دراسة: أثر نرجسية المديرين على تبني مرؤوسيهم للسلوكيات المعوقة لإلنتاج.)9002( . مصطفى محمد، الكرداوي.922-923 )9(99 ، مجلة العلوم اإلدارية.لدور بعض المتغيرات الوسيطة
: متاحة على الرابط،)9090( ، الموقع الرسمي لبورصة عمانhttps://www.ase.com.jo/ar/products-services/securties-types/shares
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س (دراسة داللية)
ألفاظ األ ْط ِعمة واألَشْربة في ُم ِ
عجم تَاج العرو ِ
)Terms of Foods and Drinks in Taj AlArous Dictionary (a Semantic Study
إعداد الباحثة /وجدان بنت سعد بن عبد الرحمن بن تويم
ماجستير نحو وصرف وفقه اللغة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية
Email: WEJDAN.N7W@GMAIL.COM

الملخص:
الحم ُد هلل الذي أش َر ْ
أفصح العرب ،نبيُنا
نقص لتمامه ،والصالةُ والسال ُم على
بالكمال فال
ت واألرض ،وتفر َد
َ
قت له نور ُالسموا ِ
ِ
ِ
محم ٍد – صلى هللا عليه وسلم – ،وعلى آل ِه ،وأصحا ِبه أجمعين ،أ َّما بعد:
السفر األعظم الموسم بمعج ُم
إ َّن في تُ َراثِنا العربي در ًرا مكنونة ،وأسفا ًرا زاخرةً بالعلم والمعرفة ،سطَّراها أئمة اللُغة منها ذلك ِ
جواهر القاموس للعالم ِة محمد مرتضى الحُسيني ال َّزبيدي ،فجاء هذا البحث دراسة أللفاظ األطعمة واألشربة
تاج العروس من
ِ
ِ
ْ
واهر القَاموس لل َّزبيدي ،عنوانها( :ألفَاظُ
العروس ،دراسةٌ داللية).
ْجم تِاج
العروس من َج
في مع َج ِم تَاج
األط ِعمة واأل ْش ِربة في ُمع ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
معجم تَاج العروس ،ومعرفةُ منهج ال َّزبيد ّ
ي في
األطعمة واأل ْش ِربة ال َواردة في
وهدفت هذه الدراسة إلى :جمع بعض ألفاظ
ِ
تاج العروس.
عرض األلفاظ المدروسة ،والوقوفُ على القضايا الدَاللية في
ِ
ألفاظ األطعمة واألشربة الموجودة في ِ
ُ
واتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليل ّي ،مع االستعانة بالمنهج اإلحصائي.
وقسمت البحث إلى أربعة فصول ،فصل لجمع بعض ألفاظ األطعمة واألشربة التي جاءت في معجم تاج العروس ،وفصل عن
وفصل عن دراسة هذه األلفاظ دراسة آلية ،والفصل
منهج ال َّزبيدي في شرح هذه األلفاظ؛ لتستبين األلية التي اعتم َد عليها،
ٍ
األخير للدراسة التقويمية.
الكلمات المفتاحية :تاج العروس ،ألفاظ الطعام والشراب ،داللة ،ال َّزبيدي ،معجم.
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Terms of Foods and Drinks in Taj AlArous Dictionary (a Semantic Study)

Abstract:
Praise to Allah, for whom the light of heavens and the earth has shone, and He is unique in
perfection, prayers and peace be upon the most eloquent of the Arabs, our Prophet Muhammad peace be upon him - his family and his companions, having said that:
In our Arab heritage there are hidden pearls, full of knowledge, which were written by the
language imams, including the greatest dictionary titled "Taj AlArous/ The Bride Crown" one of
the most precious dictionaries written by the scholar Muhammad Mortada Al-Husseini
Al-Zubaidi, from which we have the current research to study the terms of foods and drinks in
Taj AlArous; the research title". (Terms of foods and drinks in Taj AlArous Dictionary, a
semantic study).This study aimed at collecting some of the food and drink terms mentioned in
Taj Al-Arous Dictionary, knowing Al-Zubaidi's approach to presenting the studied terms, and
identifying the semantic issues in the food and drink terms found in Taj AlArous.
In this research, I used the descriptive analytical method, with the help of the statistical method.
The research was divided into four chapters, in the first chapter I collected some of the terms of
food and drinks Taj AlArous dictionary, the second chapter addressed Al-Zubaidi's approach to
explaining these terms in order to clarify the mechanism on which he relied, the third chapter to
mechanically study such terms, and the last chapter for the evaluation study.

Keywords: Taj AlArous, Terms of foods and drinks, Semantic, Al-Zubaidi, Dictionary.
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المقدِّمـة:
ح الكالم ،نَ ِبينا
الحم ُد هلل ربِّ ال َعالمين ،خالق اإلن َسان ،ومعلمه البيان ،والصّالة والسَّالم على من ُج ِمع له الكالم ،فنَطق بأف َ
ص ِ
صحْ به أجمعين ،أ َّما بعد:
مح َّم ٍد -صلى هللا عليه وسلم-وعلى آله و َ
ْ
واهر القَاموس لل َّزبيدي ،عنوانها( :ألفَاظُ
العروس،
ْجم تِاج
العروس من َج
فهذا البحث في مع َج ِم تَاج
األط ِعمة واأل ْش ِربة في ُمع ِ
ِ
ِ
ِ
دراسةٌ داللية).

ا
أوال :أهمية الموضوع:
اكتسب
أهم المعاجم العربيّة م ْع َجم (تاج العروس) للزبيدي ،الذي
َ
ان الدراسا ِ
ت اللغويّة ،ومن ِ
ِ
للمعاجم اللَّغوية أهمية كبيرة في مي ِد ِ
مشهور بين المعاجم وهو :القاموس المحيط ،واستفادته من مجموع ٍة كبير ٍة من
معجم
قيمته من عدة أمور منها :بناؤه على
ٍ
ٍ
اظ المتأخر ِة في زمنه ،فجاء في أربعين جزءاً
اجع التي سبقته ،وتأخر زمن مؤلفه ،فاحتوى على
الم َ
كثير من األلفَ ِ
ٍ
ص ِ
ادر والم َر ِ
في طبعة حُكومة الكويت  8315هـ ،وقد تميز بمزايا استحوذ بها على اهتمام العلماء والدارسين فحُقق ودُرس في عد ِة مجاالت.
ْ
ولألط ِعمة واأل ْش ِربة أهمية كبيرة في حياة اإلنسان اليومية ،إذ ال تستقي ُم الحياة دونهما؛ ولذلك تح َّدث العل َما ُء عن هذا الموضُوع
ُ
(تاج العروس).
فاخترت هذا الموضوع الستخراجه من
في عد ِة مجاالت،
ِ
ولدارسة هذه األلفاظ في هذا المعجم دراسة داللية أهمية كبيرة ،وإضافة عظيمة للدراسات البحثية الداللية ،والكشف عن
العالقا ت بين األلفاظ ،والتطورات التي حدثت لها ،وللمجتمع الذي يتحدث بها ،وبالتالي إثراء اللغة العربية ،ومواكبة التطور في
جميع المجاالت.

ثانياا :أهداف الموضوع:
ْ
معجم تَاج العروس.
األطعمة واأل ْش ِربة من
 -1جمع ألفاظ
ِ
 -2معرفةُ منهج ال َّزبيد ّ
ي في عرض األلفاظ المدروسة وشرح معانيها.
تاج العروس.
 -3الوقوفُ على القضايا الدَاللية في
ِ
ألفاظ األطعمة واألشربة الموجودة في ِ
 -4دراسة تقويمية لل َّزبيديّ  ،ومعجمه.

ثَالثاا :الدراسات السابقة:
درس العلما ُء ألفا ا
معجم تاج العروس ،منها:
ظا أخرى ،في

َ
ِ
معجم اللباس والفرش وأثره في تنمية العربية من خالل تاج العروس ،رسالة ماجستير :أمل سالم الحضرمي -جامعة أم القرى -
مكة المكرمة.
يختلف هذا البحث عن رسالتي في الحقل الداللي ،وأتفق معه في المعجم والدراسة الداللية.
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ش ِربة في ميادين أخرى غير معجم تَاج العروس ،ومن هذه الدراسات:
 دُرست ألفاظُ األ ْط ِعمة واأل ْ
 -1ألفاظ األطعمة واألشربة وأدواتهما في "تكملة المعاجم العربية" لرينهارت دوزي ،دراسة لغوية ،إعداد بدرية بنت فرحان
الشمري -الرياض :جامعة اإلمام ،كلية اللغة العربية 8331 ،هـ.
ك مع رسالتي في الحقل الداللي ْ -
يتشار ُ
األط ِعمة واألشربة ،-ويختلف في المعجم.
ٌ
بحث صغير ،عدد صفحاته اثنتان وثالثون ،وعنوانه " :ألفاظ األطعمة واألشربة في موطأ اإلمام مالك ".
-2
ُ
البحث كسابقه ،فتَّوافق كان في الحقل الداللي -األطعمة واألشربة -فقط.
وهذا
 ومنها ما َكان معجما ا من غير دراسة:
معجم ألفاظ الطعام واألمراض في تاج العروس ،جم ّعه وأع ّده شوقي المعري ،ضمن سلسلة «قطوف تراثية» الصادرة عن
وزارة الثقافة ،سوريا2185 ،م ،لم أستطع الت َوصّل لهذا المعجم أو هذا الكتاب ،فتواصلت مع صاحبه األستاذ شوقي المعري
وسألته عن طبيعة الكتاب فقال :هو معجم أللفاظ الطعام واألمراض الخاصة باإلنسان ،ثم وجدت مقاالً عنوانه" :ألفاظ الطعام في
المعجم العربي القديم" للمؤلف شوقي المعري ،في مجلة (التعريب) الصادرة من سوريا ،مج ،23ع  ،31شهر ديسمبر،
2183م ،الصفحات ، 883- 55:وكان المقال محاولة لوضع معجم خاص بألفاظ األطعمة المأخوذة من تاج العروس ،من دون
تفصيل بالمعنى ،فيذكر مثال لفظا ً عا ّما ً كاللحم ،ثم يضع تحته عدة تقسيمات – القطعة من اللحم ،نوعه بحسب اإلنضاج ،ومعا ٍن
آخرى – ثم يسرد تحتها األلفاظ ،مع ذكر اللفظ المستعمل وغير المستعمل في وقتنا الحاضر فقط ،دون المعنى ،وأظن أن هذا
المقال مأخو ٌذ من ذاك المعجم.
وهذا يختلف عن موضوعي الذي يشمل ألفاظ الطعام والشراب الخاصّة باإلنسان والحيوان ،مع دراسة داللية لأللفاظ ،باإلضافة
إلى دراسة منهج الزبيدي في تحليل تلك األلفاظ.

راب اعا :منهج البحث:
ْ
ُ
ُ
ُ
درست األلفاظ من الناحية
درست منهج ال َّزبيدي في شرح هذه األلفاظ ،ثم
األط ِعمة واأل ْش ِربة من تاج ،ثم
جمعت بعض ألفاظ
ُ
ُ
وختمت البحث بالدراسة التقويمية لل ّزبيدي في تاج العروس من ناحية
وحللت العالقات الداللية بينها،
الداللية ،إذ أصلتها دالليًا،
ْ
ُ
واتبعت في هذا المنهج الوصفي التحليل ّي ،مع االستعانة بالمنهج اإلحصائي.
األط ِعمة واأل ْشربة،
ألفاظ

سا :خطة البحث:
خام ا
قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول ،كان الفصل األول جمعًا ودراسة لبعض ألفاظ األطعمة واألشربة التي جاءت
في معجم تاج العروس ،والفصل الثاني عن منهج ال َّزبيدي في شرح هذه األلفاظ؛ لتستبين األلية التي اعتم َد عليها ،والفصل
ُ
دونت فيها أبرز النتائج
الثالث عن دراسة هذه األلفاظ دراسة آلية ،والفصل األخير للدراسة التقويمية ،ثم ختمت البحث بخاتمة
والتوصيات.
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التمهيد:
ا
أوالُ :م ْرتَضى ال َّز ِبيدي:
-1

اسمه ونسبه:

ترجم له تلميذه الجبرتي (ت  8231هـ) بقوله" :الشيخ أبو الفيض السيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرازق الشهير
()1

بمرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي هكذا ذكر عن نفسه ونسبه".

فقد كان يختم بعض أبواب تاج العروس بتاريخ االنتهاء من هذا الباب ،مع ذكر اسمه ،والصيغة التي يذكرها السمه هي :محمد
ُمرتضى الحُسيني ال َّزبيدي.

()2

وقال عنه عبد الرزاق البيطار (ت " :) 8335السيد مرتضى الزبيدي بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالرزاق بن عبدالغفار
بن تاج الدين بن حسين بن جمال الدين بن إبراهيم بن عالء الدين ابن محمد بن أبي العز بن أبي الفرج بن محمد بن محمد بن
محمد بن علي بن ناصر الدين بن إبراهيم بن القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن عيسى بن علي بن زين العابدين بن الحسين
ضى ال َّزبيدي" )3(.وكنيته أبو الفيض.
السبط السيد ُمرت َ

()4

 -2والدته ووفاته:
ولد سنة خمس وأربعين ومائة وألف( ،)5واختلف في مكان والدته :فقيل إن والدته كانت في بلجرام في الهند ،)6(،وبلجرام هذه
قصبة على خمسة فراسخ من قنوج وراء نهر جنج الهند ،وهذا الرأي هو الراجح؛ لما ذكره ال َّزبيدي في التاج عن الهند ،من
عمر مبكر حوالي سنة
شيوخه الذين قابلهم فيها ،وبعض مدنها ،وقراها ،وقيل إنه ولد في زبيد باليمن()1؛ ألنه رحل إليها في
ٍ
8818هـ ،وقد زار الحجاز في رحالت متعددة وهو في اليمن ،ثم في سنة 8811هـ سكن مصر ،وبها توفي في يوم األحد من
س ومئتين وألف للهجرة ،بعد إصابته بالطاعون ،وقد أخفت زوجته موته؛ لينقلوا األشياء الثمينة ،والذخائر
شهر شعبان سنة خم ٍ
() 5

واألمتعة ،والكتب ،ثم أشاعوا موته يوم االثنين( ،)1ودفن بالضريح المنسوب للسيدة رقية بنت علي بن أبي طالب في مصر.

( )1تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار.211/3 ،
( )2يُنظر :تاج العروس( 213/5 ،وج د) ،و( 315 /83ي هـ ر) ،و( 382/21ي ك ك) ،و( 815/38ي و ل).
( )3حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ،ص.8352
( )4يُنظر :السابق.815/2 ،
( )5يُنظر :تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار ،211/3 ،وأبجد العلوم ،ص ،515وفهرس الفهارس ،الكتاني ،521/2 ،واألعالم ،الزركلي،
.11/1
( )6يُنظر :فهرس الفهارس ،531/2 ،واألعالم  ،11/1،وال َّزبيدي في كتابه تاج العروس ،الدكتور هاشم طه شالش ،ص35إلى.33
( )1يُنظر :مقدمة عبد الستار للتاج( ،ز ي).
( )1يُنظر :عجائب اآلثار في التراجم واألخبار211/2 ،إلى .211
( )5يُنظر :فهرس الفهارس ،ص.521
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ثانياا -معجمه:
 -1معجم تاج العروس:
القاموس المحيط للفيروز آبادي ،حيث قال في مكتوب له" :ومما من هللا تعالى علي أني كتبت
شرح ال َّزبيديُّ في (تاج العروس)
َ
ً
مشتغال به أربعة عشر عا ًما وشهرين".
على القاموس شرحًا غريبًا في عشر ِة مجلدات جملتها خمسمائة كراس مكثت

()81

بدأه في سنة أربع وسبعين ومائة وألف للهجرة بعد قدومه إلى مصر بسبعة أعوام ،وعمره إذ ذاك
تسعة وعشرون سنة.

()1

وانتهى منه نهار الخميس في الثاني من شهر رجب ،سنة ثمان وثمانين ومائة وألف للهجرة بمنزله في

عطفة الغسال بمصر( ،)2حيث أنهى الجزء الثاني الذي هو ربع الكتاب في العاشر من شهر ذي القعدة من سنة إحدى وثمانين
ومائة وألف للهجرة( ،)3أي :في حوالي ستة أعوام ،وستة أشهر ،وفرغ من بقية الكتاب في سبعة أعوام ونصف( ،)4ولكن عندما
وجد التكملة للصاغاني عارضها على ما كتب ،فنراه في نهاية حرف الذال يقول" :بلغ عراضه على تكملة الصّاغاني في
مجالس آخرها  83جمادَي سنة 8852هـ"( ،)5ويقول الجبرتي :إنه لما أكمله أولم وليمة كبيرة جمع فيها العلماء ،وطالب العلم
بغيط المعدية ،وذلك في سنة إحدى وثمانين ومائة وألف للهجرة – وكان يريد انتهاء ربع الكتاب – وعندما أطلعهم عليه
اغتبطوا به ،وكتبوا عليه تقاريظهم ،وممن قرظ عليه الشيخ علي الصعيدي ،والشيخ أحمد الدردير ،والشيخ عبدالرحمن
العيدروس ،وغيرهم.
ولما أنشأ محمد بك أبو الذهب جامعه بالقرب من األزهر ،عمل فيه خزانة للكتب ،ومألها بالكتب ،أنهى إليه من حوله شرح
القاموس ،وقالوا :إنك لو وضعته في الخزانة كمل نظامها وانفردت به دون غيرها ،فطلبه منه وعوضه عنه بمائة ألف درهم(،)6
()7

وقال هو عنه" :اشتهر أمره جدًا حتى استكتبه ملك الروم نسخه ،وسلطان دارفور
الطلب من ملوك األطراف غير منتاه".

نسخه ،وملك المغرب نسخه  ...وإلى اآلن

()8

( )81أبجد العلوم ،ص.511
( )1يُنظر :مقدمة عبد الستار للتاج( ،ط) ،وال َّزبيدي في كتابه تاج العروس ،ص.811
( )2يُنظر :تاج العروس المطبعة الخيرية.315/81 ،
( )3يُنظر :تاج العروس.213/5 ،
( )4يُنظر :ال َّزبيدي في كتابه تاج العروس ،ص.851-811
( )5تاج العروس.513/5 ،
( )6يُنظر :تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار.215-211/3 ،
( )7والية غرب السودان عاصمتها فاشر ،تحدها من الشرق كردفان ،ومن الشمال الشمالية ،ومن الجنوب بحر الغزال ،وتشاد من الغرب ،وقسمت
فيما بعد إلى قسمين ،يطلق على ك ٍل منها اسم المقدومية ،موسوعة القبائل واألنساب في السودان – للدكتور عون شريف قاسم.128/2 ،
( )8أبجد العلوم ،ص.511
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 -2طبعاته(:)1
الطبعة األولى -كانت في المطبع ة الوهبية سنة ست وثمانين ومائة وألف للهجرة ،وطبع من الكتاب خمسة أجزاء ،ثم توقفت
المطبعة عن إتمامه.
الطبعة الثانية -هي طبعة كاملة بعشرة أجزاء ،بُدئ في طباعتها سنة ست وثالثمائة وألف للهجرة ،وانتهوا منها سنة سب ٌع
وثالثمائة وألف للهجرة ،في المطبعة الخيرية بمصر  ،عدد صفحاتها أربعة وستون وخمسة آالف صفحه ،وكل صفحه تحتوي
على واحد وأربعين سط ًرا ،وفي كل سطر عشرون كلمة.
والطبعتان لم تضبطا بالشكل ،ولم يراع فيهما وضع األلفاظ المشروحة في أول السطر ،وكذلك أنصاف األبيات التي هي
الشواهد اللغوية التي درجت مع الشرح ،واحتوت على كثير من األخطاء والتصحيفات التي نبه عليها محققو طبعة الكويت.
الطبعة الثالثة -هي طبعة أصدرتها دار الفكر في بيروت ،بإشراف الدكتور مصطفى جواد ،ولم تذكر لنا السنة التي بوشر فيها
بالطبع ،وال يوجد شيء على مجلد من مجلداتها العشر.
الطبعة الرابعة -هي طبعة بإشراف وزارة اإلرشاد واألنباء بالكويت ،وصدرت في أربعين مجلدًا ،صدر الجزء األول سنة
خمس وستين وتسعمائة وألف للميالد ،وخمس وثمانين وثالثمائة وألف للهجرة ،والجزء األربعون سنة إحدى وألفين ميالديًا،
واثنتين وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة ،وهي التي اعتمدتها في جمع ألفاظ األطعمة واألشربة.

الفصل األول :ألفاظ األطعمة واألشربة في معجم تاج العروس ،جم اعا ودراسة:
ُ
جمعت فيه بعض ألفاظ األطعمة واألشربة الواردة في معجم تاج العروس ،ورتبتها على مباحث حسب نوع اللفظ ،ثم رتبتها
حسب الحرف األول على الترتيب الهجائي ،وهي:

المبحث األول :ألفاظ األطعمة من الفواكه والخضر والحب والعسل:
 -1األَنَب:
اح َدتُهُ أَنَبَةٌ ،عَن أَبي َحنِيفَةَ (ت 212ه) .قُ ْل ُ
ان ،يَ ْبدُو
تَ :وهُ َو ثَ َم ُر
واألَنَبُ ُم َح َّر َكةً :البَاذ ْن َجانُ َ ...و ِ
شجر باليَ َم ِن َك ِبير يحمل كالبَاذ ْن َج ِ
ٍ
ضة ،والعا ُّمةُ يُ َس ِّكنُونَ النُّونَ َ ،وبَعْضه ْم يقلب الهَ ْم َزةَ َعيْناً.
ص ِغيرا ث َّم يَكبر ،ح ُْل ٌو ممزو ٌج بال ُحمو َ
َ

()2

 -2البَكْ ء:
واحدته بُ ْكأة ،وهو نبات كالجرجير.

()1

( )1يُنظر :مقدمة عبد الستار للتاج( ،ز)(-ح) ،الزبيدي في كتابه تاج العروس ،ص 851إلى .855
( )2تاج العروس( ،32/2 ،أ ن ب) ،بتصرف.
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الح ْب َحبَة:
َ -3
"ال َح ْب َحبَةُ :البَ ِّ
ي ،والفُرْ سُ تُ َس ِّمي ِه ال ِه ْن ِديَّ ،لِ َما أَ ّن أَه َل الع َراق يأْتيهم من ِجه ِة ال َّرقَّة،
اق ال َّرقِّ َّ
طي ُخ ال َّشا ِم ُّي الَّ ِذي تُ َس ِّمي ِه أَ ْه ُل ال ِع َر ِ
َاربَةُ
والفرس من جهة ال ِه ْن ِد ،أَو أَن أَص َل َم ْنشَئه من هناكَ ،قَا َل الصاغان ّي (ت 151ه) :وبعضُهم يُ َس ِّمي ِه ال َجوْ َحُ .
قلت :ويُس ِّميه ال َمغ ِ
ان .والجمع َح ْب َحبٌ ".
ال ُّدالَّعَ ،ك ُر َّم ٍ

()2

َب:
الح ْرد ُ
َ -3
َس".
ْر –َ ،وهُ َو ِم ْث ُل َحبِّ ال َعد ِ
"هُو َحبُّ ال ِع ْش ِر ِ
ق – بال َكس ِ

()3

الرطَب:
ُّ -5
ض َم
اح َدتُهُ بهَا ٍءَ ... ،وقَا َل أَبو َحنيفة :الرُّ طَبُ البُ ْس ُر إِ َذا ا ْنهَ َ
ْر قَ ْب َل أَ ْن يُ ْت ِم َرَ ،و ِ
الرُّ طَبُ  :ن ِ
َضي ُج البُس ِ
فَالَنَ و َحالَ.

()4

 -6ال َّز ْيت:
ُد ْه ٌن ،وهُو عصارة ال َّزيْتون ،أو هو ُمخ ال َّزيتون ،وقيل :ال َّزيتُون َش َجرته ،وقيل :هو ثَ َم َرته ،وأُ ْ
طلق على ال َّش َجر
()5
وز ُّ
ت الثَّ ِري َد والطَّ َعا َم ،أَ ِزيتُهَُ ،زيْتاًَ :ج َع ْل ُ
ت ِفي ِه ال َّزيْتَ  ،أَو َع ِم ْلتُه بال َّزيْت ،فَه َُو
َمجا ًزا ،وقيل :يُطلق على الش ََجر وثَ َمرته.
ِ
اني (ت 221ه)ِ :ز ُّ
ص ،و َم ْزي ٌ
َم ِز ٌ
ت ال ُخ ْبزَ ،والفَتُوتَ  :لَتَ ُّتهُ ِب َزيْت  ...و َزاتَهُ ْم:
ُوت على التَّ َمامَ ... ،وعَن اللِّحْ يَ ِّ
يت ،على النَّ ْق ِ
أَ ْ
وز ُّ
ُ
جعلت أُ ْد َمهُ ُم ال َّزيْتَ  ،ا ْنتهى .وزَ يَّتُّهُ ْم :إِذا َز َّو ْدتُهُ ُم
ت القَوْ َم:
ط َع َمهُم إِيّاهُ هذه روايةٌ عَن اللِّحْ يَان ّي ،وعبارةُ الصِّ َحاحِ :

ال َّزيْتَ  .وأَزاتُواَ :كثُ َر ِع ْن َدهُ ُم ال َّزي ُ
ْت ،عَن اللِّحْ يَان ّي أَيضاً.

()6

سار:
 -7ال َّد ْ
ستَ ْف َ
()3

"هُ َو ال َع َس ُل ال َجيِّ ُد المعصو ُر بالي ِد".
 -1ال ُّد ْعبُوب:

"ال ُّد ْعبُوبُ َ :حبَّةٌ َسوْ دَا ُء تُ ْؤ َك ُل إِ َذا أَجْ َدبُوا .أَوْ هُ َو أَصْ ُل بَ ْقلَ ٍة تُ ْق َش ُر وتُ ْؤ َكلُ".

()3

( )1السابق( ،852/8 ،ب ك أ).
( )2السابق( ،221/2 ،ح ب ب).
( )3السابق( ،218/2 ،ح ر د ب).
( )4السابق( ،512/2 ،ر ط ب) ،بتصرف.
( )5يُنظر :السابق( ،538/3 ،ز ي ت).
( )6تاج العروس( ،533-532/3 ،ز ي ت) ،بتصرف.
( )3السابق( ،585/3 ،د س ت).

386

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2222-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

سنُّوتُ :
 -9ال َّ
تِ ،مثَا ُل ِسنَّوْ ر :لُ َغةٌ فِي ِه عَن ُك َراعَ ،وقد ْ
اختِلِفَ فِي َم ْعنَاهُ ،فَقيل :هُ َو ُّ
ال َّسنَّوْ ُ
ُوفان ،نقلهما
الز ْب ُد ،وقي َل :هُ َو ال ُجبْنُ  ،وهما معر ِ
وت ال ِّس ِب ُّ
ض ّم ،وقيل :ال َّسنُّ ُ
ضرْ بٌ من التَّ ْم ِر و ِقيل ال َّسنُّ ُ
الصّاغا ِن ُّي ،وقيل :هُ َو ال َع َسل  ...ال َّسنُّ ُ
وت :الرُب بال َّ
ت َوقد مر ِفي سبت،
وتَ :
وقيل :ال َّسنُّ ُ
ّاغاني ،وقيل ال َّسنُّوت :ال َك ُّمونُ يمانِيَةٌ.
َّازيانِجَُ ،وهُ َو ال َّش َم ُر بلُغ ِة ِمصْ َر نق َل األَرْ بَ َعةَ الص
ُّ
وت الر ِ

() 5

ض َغا ِبيس:
 -12ال َّ
"قَا َل أَبو َحنِيفَة :أَرْ ضٌ َمضْ َغبَةٌَ :كثِي َرةٌ ال َّ
صغَا ُر القِثّاء".
يسَ ،و ِهي ِ
ضغَابِ ِ

() 1

 -11العُبَب:
ص ْم ٌغ
اح ٍد من األَ ِئ َّمةَ :ش َجرٌ ،وال َعبَبُ َحبُّه ،ويَأْ ِتي ِفي َك َال ِم ال ُم َؤلِّف أَنَّه َ
ال ُعبَبُ َ :حبُّ ال َكا َك ْنج  ...ث َّم إِن ال َكا َك ْنج ،عَلى َما قَالَه غَي ُر َو ِ
ب ،قَالَهُ ابْنُ األَ ْع َرابِ ّي (ت 238هـ) .قَا َل ابنُ َحبِيب (ت 231هـ) :هُ َو ال ُعبَبُ  ،و َم ْن قَا َلِ :عنَبُ الثَّ ْعلَب فَقَ ْد أَ ْخ َ
طأَ.
 ...أَو ِعنَبُ الثَّ ْعلَ ِ
ْس ِب َخ َ
طأ.
ص ِحي ٌح ولَي َ
ب َ
قا َل أَبُو َم ْنصُور (ت 325هـ) :عنَبُ الثَّ ْعلَ ِ

()1

 -12ال ِعنَب:
واحدتُه ِعنَبَة ،والغَالب على هذا ْال ِبناء ال َج ْمع كقِردة وفِيَلة".
"ال ِعنَبُ وال ِعنَبَاء بال َمد ،وهُو ثَ َم ُر الكَرْ مِ ،

()1

 -13ال ُعنَّاب:
ٌ
اك ُعنَّاباً ،عَن ا ْب ِن
معروف.
ال ُعنَّابُ  ،ك ُر َّمان :ثَ َمرٌ...
لسان الفُرْ س ،ورُب َما ُس ِّم َي ثَ َم ُر األَ َر ِ
ِ
الواحدة ُعنَّابَةَُ .ويُقَال لَهُ :ال َّس ْن َج َالنُ بِ ِ
()8
ُد َريْد.
 -14القالِب:
القالِبُ – بالكسر – :البُسْر األَحْ َمر في لُغة ْبل َحارث بْن َكعْب .ومنه قَلَبَت البُ ْس َرة تَقلِبُ  ،إِذا احْ َمرَّت .وهي ُمعرَّبة على
رأي ال َّزبيدي ،وشيخه الفاسي (ت 8811ه).

() 2

( )3السابق( ،311/2 ،د ع ب).
( )5السابق( ،511/3 ،س ن ت) ،بتصرف
( )1السابق( ،255/3 ،ض غ ب).
( )1السابق( ،315-313 /3 ،ع ب ب) ،بتصرف.
( )1يُنظر :السابق( ،331/3 ،ع ن ب).
( )8السابق( ،338/3 ،ع ن ب) ،بتصرف.
( )2يُنظر :السابق( ،13/3 ،ق ل ب).
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 -15ال ُك َرابَة:
ض ُّم أَعلَىَ .وقَا َل الجوهريُّ  :ال ُك َرابَةُ – بال ّ
ب ()3بَ ْع َد ال َجدَا ِد ،وال َّ
"ال ُك َرابَةُ – بال َّ
ض ّم
ض ِّم َو ْالفَ ْتح – :التَّ ْم ُر الّ ِذي ي ُْلتَقطُ من أُصول ال َك َر ِ
()3
–َ :ما ي ُْلتَقَطُ من التَّ ْمر ِفي أُ
ف بعد َما يُصْ َر ُم".
صول ال َّس َع ِ
ِ
ِ
سب:
 -81ال ُك ْ
ض ِّم – :ال ُك ْنجا َر ُ
"ال ُكسْبُ – بال َّ
فارسيّة .وبعضُ أَ ْه ِل ال َّس َوا ِد
ق ِ
ً ()1
بالفار ِسيّة ُك ْشبْ  ،فَقُلِبَت ال ِّشينُ ِسينا".
َم ْنصُور :وأَصلُه
ِ

()5

يُ َس ِّمي ِه ال ُك ْسبَ َج .وال ُكسْبُ – بالض ِّم :-عُصا َرةُ ال ُّد ْه ِن .قَا َل أَبُو

 -17ال َك ْمء:
رض فيَ ْخر ُج َك َما يَخرُج الفُ ْ
َريّ األَ
ال َك ْم ُء :نَبَ ٌ
رضَ .وقَا َل
ات معروف ،ينفض األَ َ
ضَ ،و ْالعرب تُس ّميهُ :جد ِ
ِ
طرَُ .وقيل :هُ َو شَحْ ُم األَرْ ِ
ُت من األَرض ،يُقَال لَهُ :شَحْ ُم األَ
الطَّيِّبِ ّي (ت 133ه) :شي ُء أَ ْبيَضُ ِمن شَحْ ٍم يَ ْنب ُ
سَ ،و َك ْمأَةٌ َكتَ ْم َر ٍة،
س وأَ ْفلُ ٍ
رض ،والجمع :أَ ْك ُم ٌؤ كفَ ْل ٍ
ِ
واح َدةً
للواح ِد ،و َك ْمأَةٌ ْللجمع  ...أَوْ ِهي تَكونُ
احد ،وال َك ْم ُء لل َج ْمع قَالَه أَبو َخ ْي َرة َ ...وقَا َل ُم ْنت َِجعٌَ :ك ْم ٌء
ِ
ِ
 ...أَو ِه َي ،أَي :ال َك ْمأَةُ ْلل َو ِ
َان ،و َك ْم ٌ
آتَ .وفِي المشوف ،واللِّ َسان :الصَّحي ُح من َذلِك كلِّه
َوج ْمعاًُ ،ح ِك َي َذلِك عَن أَبي زي ٍدَ .وقَا َل أَبو حنيفَةَ :ك ْمأَةٌ واحدةٌ ،و َك ْمأَت ِ
ابن األَعراب ّي :يُجْ َمع َك ْم ٌء أَ ْك ُمؤاً ،وجم ُع ال َج ْم ِع َك ْمأَةٌ َ ...وقيل :ال َك ْمأَةُ:
َما َذكره ِسيبوي ِه (ت 811ه)َ .وحكى َش ِم ٌر (ت255ه) عَن ِ
()7
ِه َي الَّ ِتي إِلى ال ُغ ْب َرة وال َّس َوا ِد ،وال َجبْأَةُ إِلى ال ُح ْم َر ِة ...وأَكمأ َ القَوْ َم :أَ ْ
ط َع َمهُم إِيَّاهُ ،أَي :ال َك ْم َء.
 -11لُ َعاب النَّ ْحل:
اب النَّحْ ِلَ :وهُ َو َع َسلُهَُ .وفِي لِ َسان ْال َع َربَ :ما يُ َع ِّسلُهَُ ،وهُ َو ال َع َسلُ".
ب لُ َع َ
َر َ
"من ْالم َجاز :ش ِ

()1

المبحث الثاني :ألفاظ األطعمة المصنوعة:
 -1ال ُكبَّة:
()8
"ي ْ
ونحوها".
َار
يق األَ ُر ّز ،ويُ َسوَّى ِم ْنهُ كهَ ْيئَ ِة الرُّ ْغفَ ِ
ِ
ُطلِقُونَها أَه ُل ال ّشام على لحْ ٍم يُ َرضُّ  ،وي ُْخلَطُ َم َع دقِ ِ
ان الصِّ غ ِ

()2

ف ال ِغالظُ ِه َي ال َكرانِيفُ ُ ... ،س ِّم َي َك َربُ النَّ ْخ ِل َك َرباً؛ ألَنه ا ْستُ ْغنِ َي َع ْنهُ .لسان العرب( ،183/8 ،ك ر ب) ،بتصرف.
( )3أُصو ُل ال َّس َع ِ
( )3تاج العروس( ،831/3 ،ك ر ب).
ار ِه َو ُز ُرو ِع ِه" .المصباح المنير( ،253/8 ،س ود)" ،سواد
ض َر أَ ْس َو َد ِألَنَّهُ يُ َرى َك َذلِ َ
(" )5تُ َس ِّمي ْاألَ ْخ َ
ك َعلَى بُ ْع ٍد َو ِم ْنهُ َس َوا ُد ْال ِع َر ِ
اق لِ ُخضْ َر ِة أَ ْش َج ِ
الكوفة والبصرة :قُراهما" .الصحاح( ،352/2 ،س و د).
( )1تاج العروس( ،831/3 ،ك س ب).
( )1السابق( ،311/8 ،ك م أ) ،بتصرف.
( )1السابق ( ،283/3ل ع ب).
(" )8ال َّر ْغفَ :ج ْمعُك ال َعجين أو ال ِطين تُ َكتله بِيدك ،يُقالَ :رغَفته أرغفة رغفاً :إذا َج َمعته ،ومنه اشتِقَاق الرغيف" .العباب الزاخر( 385/8 ،ر غ
ف).
( )2تاج العروس( 811/3 ،ك ب ب).
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 -2ال َوطيئَةُ:
ضرْ بٌ من
ال َوطيئَةُ – ك َس ِفينَ ٍة – قَا َل ابْن األَعراب ّي (ت 238ه)ِ :ه َي ال َح ْي َسةَُ ،وفِي الصِّ َحاح :أَنها َ
الطعام ،أَو ِه َي تَ ْم ٌر ي ُْخ َر ُج ن ََواهُ
ِ
صبَّ
ويُ ْع َجنُ ِبلَبَ ٍن .وقيلِ :ه َي األَ ِقطُ ِبال ُّس َّك ِرَ .و ِفي التَّ ْه ِذيب ال َو ِطيئَةُ :طَ َعا ٌم ْلل َع َرب يُتَّ َخ ُذ ِمن التَّ ْم ِرَ ،وهُ َو أَن يُجْ َعل ِفي بُرْ َم ٍة ،ويُ َ
ْس،
َعلَ ْي ِه الما ُء وال َّس ْمنُ إِن َكانَ َ ،و َال ي ُْخلَطُ بِ ِه أَقِطٌ ،ث َّم يُ ْش َربُ َك َما تُ ْش َربُ ال َح ْي َسةَُ .وقَا َل ابنُ ُش َمي ٍْل (ت 213ه) :ال َوطيئَةُ :مث ُل ال َحي ِ
صي َدة
نان بال َّس ْم ِن .وروي عَن المفضَّل (ت811ه):
تَ ْم ٌر وأَ ِقطٌ يُع َ
الوطي ُء وال َو ِطيئَةُ :ال َع ِ
ِ
ْج ِ
()1
كال ِغ َرا َر ِة ( ،)3أَو ِه َي ال ِغ َرا َرةُ ،يكون فِيها القَ ِدي ُد( ،)5وال َك ْعكُ ،وغيرُهما.

ُ ()3

َي ٌء
النا ِع َمةُ ... ،وقيل :ال َو ِطيئَةُ :ش ْ

المبحث الثالث :ألفاظ األطعمة العامة:
 -1األَ ْع َذبَان:
"األَ ْع َذبَان :الطَّ َعا ُم والنِّ َكاحُ".

()1

 -2ال َمأ ُدبَة:
صحيَّتِه ابنُ األَ ِثير (ت 111ه) وغيرُه ،وأَ َجا َز بعضُهم ال َمأْ َدبَة
صرَّح بأ َ ْف َ
ضم ال َّدال ْال ُمهْملَةَ ،ك َما هُ َو ْال َم ْشهُور ،و َ
"ال َمأْ ُدبَةُ – بِ َ
ِبفَ ْت ِحهَاَ ،وحكى ابْن جني َك ْس َرها أَيضاً ،فَ ِه َي ُمثَلَّثَةُ
صنِ َع لِ َد ْع َوة –
الدال ،ونصُّ وا على أَن الفَ ْت َح أَ ْشهَ ُر من ال َكسْره – :كلُّ طَ َعام ُ
ِ
بِال َّ
س ،و َج ْمعُه :المآ ِدبُ ".
ض ِّم َو ْالفَ ْتح – أَوْ عُرْ ِ

()1

المبحث الرابع :ألفاظ األشربة:
الج َّالب:
ُ -1
فار ِس ٌّي ُمعرَّبٌ ".
"الج َُّال ِ
ب :ما َء الورْ ِدَ ،وهُ َو ِ

() 5

يب:
الحلَب،
والح ِل ُ
َ
َ -2
ال َحلَبُ – ُم َح َّر َكةً – ،وال َحلِيبُ  :اللَّبَنُ ال َمحْ لُوبُ  ...أَو ال َحلِيبُ َ :ما ل ْم يَتَ َغيَّرْ طَ ْع ُمهُ.

()1

ت بِال َّس ْم ِن َوي ْ
ق يُلَ ُّ
ب...وهُ َو َدقِي ٌ
ُطبَ ُخ ".لسان العرب،
َي ٌء إِال ا ْنقَلَ َ
صدُها بِ ْال ِم ْس َوا ِط فَتُ ِمرُّ ها بِ ِه ،فَتَ ْنقَلِبُ َو َال يَ ْبقَى فِي ا ِإلنا ِء ِم ْنهَا ش ْ
(" )3والعصي َدةُ الَّتِي تَ ْع ِ
( 258/3ع ص د).
"ال ِغ َرا َرةُ – ْ
(ْ )3
ْر َوا ِح َدةُ َغ َرائِ ِر – :التِّ ْب ِنَ .وأَظُنُّه ُ ُم َع َّربًا" مختار الصحاح( 225/8 ،غ ر ر).
بال َكس ِ
(" )5القَديدُ :اللح ُم ال ُمقَ َّددُ" الصحاح( 522/2 ،ق د د)" ،لَحْ ٌم قَ ِدي ٌد ُم َش َّر ٌح طُ ً
وال" المصباح المنير( 358/2 ،ق د د).
( )1تاج العروس( ،351/8 ،و ط أ) ،بتصرف.
( )1السابق( 325/3 ،ع ذ ب).
( )1السابق( 83/2 ،أ د ب).
( )5السابق( 811/2 ،ج ل ب).
( )1تاج العروس( 313/2 ،ح ل ب) ،بتصرف.
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يب:
ش ُروب وال َّ
 -3ال َّ
ش ِر ُ
وبَ ،وقد يَ ْش َربُه النَّاسُ على َما ِفيه.
ال َّشرُوب وال َّش ِريبُ  :ال َما ُء بَين ال َع ْذب وال ِم ْلحَ .وقيل :ال َّشرُوبُ  :الَّ ِذي فِي ِه ش ْ
َي ٌء من ال ُع ُذ َ
ْس يَ ْش َربُهُ النَّاسُ إِ َّال ِع ْن َد ال َّ
ق ابنُ قُتَ ْيبَة نَ َسبَه الصَّاغَا ِن ّي إِلَى
ضرُو َرةَ ،وقد تَ ْش َربُه :البَهَا ِئمَ .ذ َكر هَ َذا الفَرْ َ
وال َّش ِريبُ  :دون ال َع ْذب ،ولَي َ
أَبِي َزيْد ،قلت :فَلَه قَوْ َال ِن فِيهَ ،وقيل :ال َّش ِريب ال َع ْذبَ ،وقيل :ال َما ُء ال َّشرُوب الَّ ِذي يُ ْش َربَ ...و ِفي التَّ ْه ِذيب عَن أبي زيد :الما ُء
ْس يَ ْش َربُه النَّاسُ إِ َّال ِع ْن َد
ْس ِفيه ُع ُذوبَةٌَ ،وقد يَ ْش َربُه النَّاسُ َعلَى َما فِيه .وال َّشرُوب :دُونَه ِفي ال ُع ُذوبَة ولَي َ
ال َّش ِريبُ  :الَّ ِذي لَي َ
َريبٌ و َشرُوبٌ ِ :في ِه َم َرا َرةٌ
ال َّ
ضرُو َر ِة ،و ِم ْثلُه َح َكاه َ
ص ِ
احب كتاب ال َم َعالِم وابْنُ ِسيدَه فِي ال ُمخصّص وال ُمحْ َكمَ .وقَا َل اللَّيْثَ :ما ُء ش ِ
و ُملُو َحةٌ ...و َما ٌء َشرُوبٌ  ،وما ٌء طَ ِعي ٌم ِب َم ْعنًى َواحد.

()1

ب:
 -4ال َع ْذ ُ
"ال َع ْذبُ  :ال َما ُء الطَّيِّبُ َ .ما َءةٌ ع َْذبةٌ و َركيَّة
() 5
ْر و ُع ُذوبٌ  ،بال َّ
ض ِّم".
طَيِّبٌ وال َج ْم ُع ع َذابٌ  ،بال َكس ِ
ٌ()2

آن{ :هَ َذا ع َْذبٌ فُ َر ٌ
ب ال َما ُء يَ ْع ُذبُ ُع ُذوبَة ،فَهُ َو عَذبٌ
ات}( ،)3و َع ُذ َ
ع َْذبَةٌَ .وفِي القُرْ ِ

 -5اللِّبَأُ:
َّ ()1
الوالَ َد ِة .وأَكث ُر
شام (ت 511ه) :ق ْب َل أَن يَ ِر
أَ َّو ُل اللَّبَ ِن فِي النِّتاجَ ،و َزاد ابنُ ِه ٍ
ق  ...قَا َل أَبو زيد (ت 285ه) :أَوَّل األَ ِ
لبان اللِّبَأ ُ ِع ْند ِ
()1
ت ،وأَقلُّه َح ْل َبة.
َما يكونُ ثَالث َحلبَا ٍ

سء:
 -6النَّ ْ
ق بالما ِءَ ،ويُقَال نَ َسأْ ُ
ق الكثي ُر الماءَ ،وفِي التَّ ْه ِذيب :ال َم ْم ُذو ُ
والنَّسْ ُء ِب ْالفَ ْتح مهموزاً :ال َّش َرابُ ال ُم ِزي ُل لل َع ْق ِل  ...اللَّبَنُ الرَّقي ُ
ت اللَّبنَ
نَسْأ ً ونَ َسأْتُه لَهُ ونَ َسأْتُه إِيَّاهَ :خلَ ْ
طتُه لَهُ بما ٍء ،واسْمه النَّسْ ُء  ...النَّسْ ُء أَيضاً :ال ِّس َمنُ أَو بَ ْدؤُه .يُقَالَ :ج َرى النَّسْ ُء فِي ال َّد َوابِّ  ،يَ ْعنِي
ال ِّس َمنُ .

()1

الفصل الثاني :ألفاظ األطعمة واألشربة في معجم تاج العروس ،دراسة منهجية:
المبحث األول :منهجه في شرح المعنى:
يضع ال َّزبيدي ألفاظ القاموس بين قوسين ،ثم يبدأ بالشرح ،ويم ُزج العبارات ،بحيث إنك لو أزلت األقواس،
( )1السابق( 882/3 ،ش ر ب) ،بتصرف.
(" )2ال َّر ِكيَّةُ :البِ ْئر" القاموس المحيط( 8251/8 ،ر ك و).
( )3سورة ْالفرْ قَان.53 :
( )5تاج العروس( 321/3 ،ع ذ ب).
ق ِرقَّة فَهُ َو َرقِي ٌ
ق يَ ِر ُّ
(" )1ال َّرقِيقُ :نَقِيضُ ال َغلِيظ والثَّ ِخي ِن .وال ِّرقَّةُ :ض ُّد ال ِغلَظَ ،ر َّ
ق" .لسان العرب( 828/81 ،ر ق ق)
( )1تاج العروس( 383/8 ،ل ب أ) ،بتصرف.
( )1السابق( ،311 -355/8 ،ن س أ) ،بتصرف.
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ما اتضحت لك عبارة الفيروز آبادي من عبارة ال َّزبيدي( ،)1فيضبطها ،ويقارن بين ألفاظ نسخ القاموس ،ويقابلها مع مثلها عند
علماء اللغة ،ويصنفها ،ثم يدرج جميع مدلوالت اللفظة ،ومعانيها ،وسأعرض ذلك فيما يلي:
 -8الضبط:
يذكر ال َّزبيدي طريقة نطق الكلمات إذ لم يذكرها الفيروز آبادي ،وتختلفُ طريقتُه في ذلك ،فهو إما يذكر الحركة ،مثل :ومثل:
ْر"(.)2
"(ال َحرْ دَبُ ) أَهمله الجوهريُّ َ ،وقَا َل أَبو حنيفةَ :هُ َو ( َحبُّ ال ِع ْش ِر ِ
ق) ،بال َكس ِ
س (َ َك ْمأَةٌ) َكتَ ْم َر ٍة"(.)3
س وأَ ْفلَ ٍ
وإ ّما يضع مقابلها كلمة مثلها في الميزان ،فيقول(" :ج أَ ْك ُم ٌؤ) كفَ ْل ٍ
وإ َّما يذك ُر وزنها ،مثل(" :ال َمأْ َدبَة) ِبفَ ْت ِحهَاَ ،وحكى ابْن جني َك ْس َرها أَيضاً،
ص ِن َع ِل ُد ْع َوة) "( ،)4ومثل(" :األَرْ نَبُ م) َوهُ َو فَ ْعلَ ٌل عن َد
ال َكسْره :كلُّ (طَ َعام ُ

فَ ِه َي ُمثَلَّثَةُ
الدال ،ونصُّ وا على أَن الفَ ْت َح أَ ْشهَ ُر من
ِ
ُ
الليث فَ َز َع َم أَ َّن األَ ِلفَ َزا ِئ َدةٌ،
أَ ْكثَ ِر النَّحْ ِويين ،وأَما

لف ،فَتكون أَصليّةً إِالَّ أَن تكونَ الكلمةُ ثالثةَ أَ
َوقَا َل :الَ ت َِجي ُء كلمةٌ فِي أَولها أَ ٌ
ض"(.)5
ٍ
حرف ،مث َل األَرْ ِ
 -2المقارنة بين نسخ القاموس:
ب َعلَى
ْض النُّ َسخ تقدي ُم ال َّش َرا ِ
بدا جليًا أن ال َّزبيدي تتبع نسخ القاموس( ،)6فنراه يقول(" :ال َع ْذبُ ِمنَ الطَّ َعام وال َّش َرا ِ
ب)َ ،وفِي بَع ِ
()7
الطَّ َعامُ ( :كلُّ ُم ْستَ َساغ)".
 -3مقابلة ألفاظ القاموس مع مثلها عند علماء اللغة:
تتبع ال َّزبيدي أيضًا المادة اللغوية في كتب اللغة األخرى( ،)8وقابلها بما في القاموس ،فيذكر اللغويين الذين أهملوا هذه اللفظة –
ْر"(.)9
التي يشرحها – فيقول(" :ال َحرْ دَبُ ) أَهمله الجوهريُّ َ ،وقَا َل أَبو حنيفةَ :هُ َو ( َحبُّ ال ِع ْش ِر ِ
ق) ،بال َكس ِ
وفي المقابل يذكر اللغويين الذين نقلوا هذه األلفاظ ،فيقول(" :وال َحلَبُ ُ ،م َح َّر َكةً ،وال َحلِيبُ  :اللَّبَنُ ال َمحْ لُوبُ ) قالَه
األَزهر ّ
ي(.)1(")10

( )1يُنظر :ال َّزبيدي في كتابة تاج العروس ،321 ،وينظر :مقدمة التاج( ،ض)
( )2تاج العروس( 218/2 ،ح ر د ب).
( )3السابق( 311/8 ،ك م أ).
( )4السابق( 83/2 ،أ د ب).
( )5السابق( 533/2 ،أ ر ن ب).
( )6يُنظر :ال َّزبيدي في كتابه تاج العروس.321 ،
( )7السابق( 321/3 ،ع ذ ب).
( )8يُنظر :ال َّزبيدي في كتابه تاج العروس.321 ،
( )9السابق( 218/2 ،ح ر د ب).
( )10يُنظر :تهذيب اللغة ،األزهري( 53/5 ،ح ل ب).
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ضلَ ٍع)
ويتسم منهجه بأنه يُبين االختالف بينهم في األلفاظ ،ومعانيها ،وطريقة ضبطها إن وجد ،من ذلك قوله(" :اللِّبَأ ُ َك ِ
بَ ،ك َما فِي (ال ُمحكم)( )3و(العُباب)(َ )4كانَ أَحسن ( :أَ َّو ُل
ضبطه اللَّيْث(َ .)2ولَو قَا َل :ك ِعنَ ٍ
ِب َكسْر األَول َوفتح الثَّانِي مهمو ٌز مقصورٌَ ،
اللَّبَ ِن)"(.)5
 -4تصنيف األلفاظ:
يصنف ال َّزبيدي األلفاظ ،من حيث الحقيقة والمجاز ،ومن حيث التعريب والعجمة ،فيذكر َّ
أن بعضها مجاز وليست حقيقة ،وشاهد
اب النَّحْ ِل)َ ،وهُ َو ( َع َسلُهُ)"( ،)6ويذكر أن بعضها أعجمي وليس
ب (لُ َع َ
َر َ
هذا قوله" :من ْالم َجاز :ش ِ
فار ِس ٌّي ( ُمعرَّبٌ )"(.)7
بعربي ،نحو قوله" :أَرا َد بال ُجالَّ ِ
ب (ما َء الورْ ِد)َ ،وهُ َو ِ

المبحث الثاني :أدواتــه في شـــــــرح المعنى:
لل َّزبيدي أدوات يشرح بها المعاني ويوضحها ،وهي كاآلتي:
-8التعريف:
يستعين ال َّزبيدي بالتعريف لشرح معاني ألفاظ الفيروز آبادي ،فيقول" :ال َو ِطيئَة :طَ َعا ٌم ْلل َع َرب يُتَّخَذ ِمن التَّ ْمرَ ،وهُو أَن يُجعْل فِي
()8
بُرْ َم ٍة ويُصًبَّ َعلَ ْي ِه الما ُء وال َّس ْمن إِن َكان ،وال ي ُْخلطُ ِب ِه أَقِطٌ ،ث َّم يُ ْش َرب َك َما تُ ْش َربُ ال َح ْي َسة".
-2المرادف:
ض ِّم) :ال ُك ْنجا َر ُ
يستخدم ال َّزبيدي أيضًا الترادف لبيان المعنى ،فيقول(" :وال ُكسْبُ  ،بال َّ
فارسيّة .وبعضُ أَ ْه ِل ال َّس َوا ِد يُ َس ِّمي ِه
ق ِ
ال ُك ْسبَ َج"(.)9

( )1تاج العروس( 313/2 ،ح ل ب).
( )2يُنظر :العين( 338/1 ،ل ب أ).
( )3لم أجد ما ذكره ،يُنظر :المحكم والمحيط األعظم( 315/81 ،ل ب أ).
( )4يُنظر :العباب الزاخر( 31/8 ،ل ب أ).
( )5تاج العروس( 383/8 ،ل ب أ).
( )6السابق( 283/3 ،ل ع ب).
( )7السابق( 811-811 /2 ،ج ل ب).
( )8السابق( 351/8 ،ت م ت).
( )9السابق( 831 /3 ،ك س ب).

392

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2222-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

-3التوكيد:
يؤكد ال َّزبيدي كثي ًرا من األلفاظ والمعاني التي أشار إليها الفيروز آبادي في القاموس؛ إليضاح المعنى ،منها قوله :في قوله:
ت اللَّبن نسْأً ،ونَ َسأْتُه لَهُ ،ونَسأْتُه إِيَّاهَ :خلَ ْ
" َويُقَال :نَ َسأْ ُ
طتُه لَهُ بما ٍء ،واسْمه النَّسْ ء"( ،)1فجمع في هذا المثال بين التوكيد بالمصدر،
والتوكيد بالضمير.
-4النعت:
من أدواته لبيان المعنى النعت ،فتراه يصف كثي ًرا من ألفاظ القاموس ،ومثال ذلك قوله" :وال َع ْذبُ  :ال َماء الطَّيِّب"(.)2
-5الشاهد:
ين َوال َّز ْيتُون} ( ،)8قا َل ابْن
ههنا يوظف ال َّزبيدي الشاهد؛ إليضاح المعنى ،ومن ذلك قوله في شرح ال َّزيت" :قال تعالىَ { :والتّ ِ
()2
س :هُو تِينُكم هذا ،وزيتونُكم هذا".
َعبَّا ٍ
واستشهد كذلك بالبيت الشعري ،فقال(" :والنَّسْ ُء) ِب ْالفَ ْتح مهموزاً( :ال َّش َرابُ ال ُم ِزي ُل لل َع ْق ِل) ،قَا َل عُرْ َوةُ بن ال َورْ ِد ال َعب ِْس ُّي:
َسقَوْ نِي النَّسْ َء ثُ َّم تَ َكنَّفُونِي

ور ".
هللا ِم ْن َك ِذ ٍ
ُعدَاةَ َّ ِ
ب َو ُز ِ

() 3

المبحث الثالث :استدراكه على القاموس:
استدرك ال َّزبيدي على الفيروز آبادي ما فاته في القاموس من مواد اللغة ومعانيها ،واستدراكاته إ َّما أن تكون مأخوذة من مصادر
مختلفة ،وإما أن تكون من معارفه وخبراته الخاصة.
ك داخل المادة ،إذا كان المستدرك مستدر ًكا على مواد القاموس .واستدرا ٌ
وقد برز استدراكه في صورتين :استدرا ٌ
ك خارج
المادة ،إذا كان المستدرك مادة جديدة ليست في القاموس ( ،)3ولقد استدرك ال َّزبيدي كثي ًرا من األلفاظ التي ظهرت وشاعت قبل
عصره ،ولم يدونها سابقوه ،بل وحتى األلفاظ التي ظهرت في عصره لم يرى بأسًا في تدوينها( ،)5وهاك بيانه مفصال:

( )1السابق( 355/8 ،ن س أ).
( )2السابق( 321/3 ،ع ذ ب).
( )8سورة التِّين.8:
( )2تاج العروس( 538/3 ،ز ي ت).
( )3تاج العروس( 355/8 ،ن س أ).
( )3يُنظر :ال َّزبيدي في كتابة تاج العروس.332-321 ،
( )5مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجد( ،11:المعجم اللغوي المنشود بين معاجمنا القديمة والحديثة) ،محمود فاخوري.31/8 ،
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 -1المستدرك داخل المادة:
استدرك ال َّزبيدي معاني جديدة لمواد القاموس ،مثل استدراكه في مادة (ر ط ب) لفظة الربيط ،فقال" :قَا َل أَبُو َع ْم ٍرو :إِذا بَلَ َغ
ُ ()1
ار ُوصبَّ علي ِه ال َما ُء ،فَ َذ ِلك ال َّر ِبيط".
الرُّ طَبُ اليَ ِب َ
يس فَ ُو ِ
ض َع ِفي ِج َر ٍ
 -2المستدرك خارج المادة:
استدرك ال َّزبيدي بعد االنتهاء من شرح كل مادة من مواد القاموس مجموعة من األلفاظ والمعاني ،ويعبر عن ذلك بعبارات
ب
مختلفة ،مثل :المستدرك عليه ،وبقي هنا ،ومما أهمله المؤلف ( ،)1فقال في التاجَ :و ِم َّما ي ْستَدرك َعلَ ْي ِه ... :والج ُْز ُء :اس ٌم للرُّ طَ ِ
ِع ْند أَهل ْال َم ِدينَة ،قَالَه الخَطَّا ِب ُّيَ .وقد ورد َذلِك فِي ال َح ِديثَ ،و ْال َم ْعرُوف ِجرْ ٌو )1( .وقال :و ِمما يُ ْستَ ْد َر ُ
ك َعلَ ْي ِه ... :وال ُكبَّةُ ،بال َّ
ض ّم:
ُغ َّدةٌ ِش ْبهُ ال ُخرَّاج ،وأَه ُل ِمصْ ر ي ْ
يق األَ ُر ّز ،ويُ َسوَّى ِم ْنهُ كهَ ْيئَ ِة
ُط ِلقُونَها على الطّاعون ،وأَه ُل ال ّشام على لحْ ٍم يُ َرضُّ  ،وي ُْخلَطُ َم َع د ِق ِ
()1
ونحوها.
َار
الرُّ ْغفَ ِ
ِ
ان الصِّ غ ِ

الفصل الثالث :ألفاظ األطعمة واألشربة في معجم تاج العروس ،دراسة داللية:
المبحث األول :تأصيل األلفاظ:
 -1األصول:
األصل في اللغة العربية هو العنصر األساسي الذي ال يمكن تقسيمه إلى عناصر أصغر ،وهو المادة التي تكون مصد ًرا الشتقاق
الصيغ المختلفة ،فتتولد منه األلفاظ ،فهو في ذلك يشبه الرابطة النسبية بين الناس( ،)2وتنقسم األصول إلى ثالثة أقسام:
كج ْذع ،فَ َعل ك َج َمل ،فُعُل كطُنُب ،فِ ِعل كإِبِل ،فَعُل ك َرجُل ،فَ ِعل كفَ ِخذ،
 -8ثالثية ،وهي عشرة أمثلة :فَعْل ك َسعْد ،فُعْل كقُ ْفل ،فِعْل ِ
كضلَع.
فُ َعل ك ُج َرذ ،فِ َعل ِ
كس ِب ْ
طر ،ويلحق
كزب ِْرجِ ،ف ِع ّل ِ
 -2رباعيَّة ،وهي ستة أمثلة :فَ ْعلَل ك َج ْعفَرِ ،ف ْعلَل ك ِدرْ هَم ،فُ ْعلَل كج ُْخدَب ،فُ ْعلُل كبُرْ ثُنِ ،ف ْع ِلل ِ
ص ْيقَل ،وفِ ْعيَل نَحْ و ِح ْذيَم.
بالرباعي َما َجا َء على وزن فَوْ عَل ،نَحْ و َكوْ ثَر ،وفَ ْع َول نَحْ و َجه َْور ،وفَي َعل نَحْ و َ
كجرْ َدحْ ل ،وفُ َعلِّل ك ُخ َز ْع ِبل.
 -3خماسيَّة ،وهي :فَ َعلَّل ك َسفَرْ َجل ،وفَ ْعلَلِل كقَ ْهبَلِس ،وفِ ْعلَ ّل ِ

()3

( )1السابق( 513/2 ،ر ط ب).
( )1يُنظر :الزبيدي في كتابه تاج العروس.321 ،
( )1تاج العروس( 815/8 ،ج ز أ) ،بتصرف.
( )1تاج العروس( 811/3 ،ك ب ب) ،بتصرف.
( )2يُنظر :مجلة األثر في اآلداب واللغات ،العدد األربع ،سنة 211م( ،التباين اللغوي بين األصول والجذور) ،الدكتور سيدي غيثري ، ،ص.251
( )3يُنظر :جمهرة اللغة( 35-31/8 ،المقدمة).
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وأعدل األصول هو الثالثي؛ لشيوعه في اللغة العربية ،وورده بكثرة في القرآن الكريم( ،)1وقال ابن جني" :وأعدلها تركيبًا
الثالثي؛ وذلك ألنه حرف يبتدأ به ،وحرف يحشى به ،وحرف يوقف عليه .وليس اعتدال الثالثي لقلة حروفه حسب ،لو كان
كذلك لكان الثنائي أكثر منه؛ ألنه أقل حروفًا".

()2

والخليل بن أحمد الفراهيدي هو أول من اهتم باألصول وأخضعها لنظام التقاليب في معجمه (كتاب العين) ( ،)3وتبعه في ذلك ابن
دريد.

()4

 -2التأصيل عند ال َّزبيدي:
اهتم ال َّزبيدي بالتأصيل كما اهتم به أصحاب المعاجم األخرى ،وهو ظاه ٌر في تقسيم المعجم إلى مواد تندرج تحتها األلفاظ ،وزاد
ال َّزبيدي في تفصيل ذلك داخل المادة ،وتعددت طرق التأصيل عنده ،وبيان ذلك كاآلتي:
 -8ذكر األصل األساسي الذي ال يمكن تقسيمه إلى عناصر أصغر ،مثال ذلك قوله في شرح لفظة (ال َمأْ َدبَة)َ " :م ْن
ب"( ،)5وقال أيضًا في شرح لفظة (ال َس ِبيئَة)َ :سبَأ َ ال َخ ْم َر ،وا ْستَبأَها :ا ْشتَ َراهَا...واالس ُم
قَا َلَ :مأْ َدبَةٌَ ،ج َعلَه َم ْف َعلَةً من األَ َد ِ
ً ()6
ال بِ َكسْر الفا ِءَ ،و ِم ْنه ُس ِّميَت الخم ُر َسبِيئَة.
السِّبا ُء ،على فِ َع ٍ
 -2ذكر األصل الذي يمكن أن نُطلق عليه األصل الفرعي ،وهي الكلمة التي كانت قبل الكلمة المشروحة مباشرة ،مثال ذلك
ص ُر ال َم ْمدُودُ"( ،)7فاألصل الفرعي ل ُّد ْعبُب
ب)" :أَصْ لَهُ ال ُّد ُعبُوبُ  ،فَ َح َذفَ ال َوا َو َك َما يُ ْق َ
قول ال َّزبيدي في شرح لفظة (ال ُّد ْعبُ ِ
ال ُّد ُعبُوب بالواو.
 -3التداخل بين األصول:
وهو تشابه بعض األصول فيما بينها في الحروف ،وتقاربها في المعنى ،فتتداخل مع بعضها البعض ،ويتوهم الشخص أنها من
أصل واحد ،م ثل رخو ،ورخود ،فأصل تركيب رخو (ر خ و) ،وأصل تركيب رخود (ر خ د) ،والواو زائدة ،وكما يتداخل
وسبَ ْ
طر ،فهما أصالن مختلفان ،فتشابه الحروف ال يعني
الثالثي مع الثالثي يتداخل كذلك الثالثي مع الرباعي ،ك َس ِبطِ ،
بالضرورة أنهما من أصل واحد ،أما تداخل الرباعي مع الخماسي فقليل؛ لقلة األصلين جميعًا ،ومثاله :دردبت من (دردب)،
ودردبيس من (دردبس).

()8

( )1يُنظر :أبنية األفعال ،الدكتورة نجاة الكوفي ،ص.83
( )2الخصائص.51/8 ،
( )3يُنظر :العين.11-31/8 ،
( )4يُنظر :جمهرة اللغة( 52-35/8 ،المقدمة).
( )5تاج العروس( 83/2 ،أ د ب).
( )6السابق( 215/8 ،س ب أ) ،بتصرف.
( )7السابق( 311/2 ،د ع ب).
( )8يُنظر :الخصائص.51-31/2 ،
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ُ
حيث بيَّن األصل الصحيح من األصل غير الصحيح لأللفاظ المشروحة ،والتي يمكن أن
وقد نبه على ذلك ال َّزبيدي في التاج،
يس)" :و ِم ْن َ
ت ال َّ
يتداخل أصلها معها ،فقال في شرح لفظة (ال َّ
ض ِغبَةٌ،
يس فإِنِّي َ
ضغَا ِب َ
ب :وإِ ْن َذكَرْ ِ
كال ِم ام َرأَة من ال َع َر ِ
ضغَا ِب ِ
()1
ُوس؛ ألَ َّن ال َّ
ولَ ْي َست ال َّ
ب آلل ِ،انتَهَى".
وض ُغبوسٌ ُربَا ِع ّي فَهُ َو إِذاً ِم ْن بَا ِ
ض ِغبَةَ ِث َال ِث ٌّيِ ،
ض ِغبَةُ من لفظ الضُّ ْغب ِ

المبحث الثاني :الحكم على مستوى اللفظ:
ُ
حيث المعربُ والدخيل والمولد ،وبيان ذلك كاآلتي:
الحكم على مستوى اللفظ من
 -1تعريف ال ُمع َّرب والدَّخيل والمولد:
ا
أوال -لغةا:
ب كال َمه إِذا لَ ْم يَ ْل َح ْن فِي
َّب َم ْن ِطقَه ،أَي :ه ََّذبه ِمنَ اللَّحْ ن ...وأَ ْع َر َ
أ -ال ُمعرَّبُ لغةً :اسم مفعول من عرَّب ،ويقول ابن منظورَ :عر َ
()3( )2
ْت لَهُ الكال َم تَعْريباً ،وأَ ْع َرب ُ
اإلعرابَ .ويُقَالُ :ع َّرب ُ
ْت لَهُ إِعراباً ،إِذا بيَّنته لَهُ َحتَّى َال يَ ُكونَ فِي ِه َحضْ َرمة .
ِ
ب -وال َّدخيل لغة :يقول ال َّزمخشري" :هو دخيل فالن ،وهو الذي يداخله في أموره كلها .وهو دخيل في بني فالن ،إذا انتسب
معهم وليس منهم".

()4

ج -وال ُمولد لُغة :يقول ابن سيدة" :ال ُم َولَّد :ال ُمحْ د ُ
َث من ُكلِّ شي ٍء ،ومنه :ال ُم َولَّ ُدونَ من ال ُّش َعرا ِء ،وإِنّما ُس ُّموا بذلك لُحدُوثِهم".

()5

اصطالحا:
ثانياا-
ا
أ -ال ُم َع َّرب والدخيل في االصطالح بين القدامى والمحدثين:
إذا تتبعنا ال ُمع َّرب وال َّدخيل في كتب النحو واللغة نجد أن سيبويه هو أول من تحدث عن ال ُمعرَّب ،وسماه إعرابًا ،تحت باب ما
أُعرب من األعجمية( ،)6ثم أفرد له الجواليقي كتابًا سماه( :ال ُم َعرَّب من الكالم األعجمي على حروف المعجم) ،وقال في مقدمته:
"هذا كتاب نذكر فيه ما تكلَّمت به العربُ من الكالم األعجمي ونطق بها القرآنُ المجيدُ ،وورد في أخبار الرسول -صلى هللا عليه
وسلم -والصحابة والتابعين -رضوان هللا عليهم جميعًا ،-وذكرته العرب في أشعارها وأخبارها؛ ليُع َرف الدخي ُل من
الصريح"( ،)7فأطلق اسم األعجمي على المعرَّب ،ولم يفرق بين ال ُمعرَّب وال َّدخيل ،وتبعه في ذلك شهاب الدين الخفاجي،
ِ

( )1تاج العروس( 255/3 ،ض غ ب).
(" )2حضرم الرجل حضرمة ،إذا لحنَ وخالف اإلعراب في كالمه" .الصحاح( 511/5 ،ح ض ر م).
( )3لسان العرب( 515/8 ،ع ر ب) ،بتصرف.
( )4أساس البالغة( 218/8 ،د خ ل).
( )5المحكم والمحيط األعظم( 331/5 ،و ل د).
( )6يُنظر :الكتاب.313/3 ،
( )7ال ُمعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم ،ص.58
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ُ
يب نق ُل
فلم يفرق بين المصطلحين في كتابه (شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل)،
حيث يقول في مقدمته" :و التعر َ
اللفظ من العجمية إلى العربية".

()1

مفهوم العُجمة المتناقض مع الفصاحة والبيان ،لكن اشترطوا فيه
 فالقدماء لم يفرقوا بين المصطلحين ،بل انطلقوا من
ِ
االستعمال ،أ َّما في اشتراط التغيير فهم على طائفتين:
الطائفة األولى -ذهبوا إلى عدم اشتراط التغيير ،واإللحاق بالعربية ،والتغيير يكون في حروف اللفظة التي يكون فيها حروف
ُ
حيث يقول في الكتاب" :اعلم أنهم مما يغيرون من الحروف
غير عربية ،وإلى هذا ذهب جمهور اللغويين( ،)2ومنهم سيبويه،
األعجمية ما ليس من حروفهم البتة ،فربما ألحقوه ببناء كالمهم ،وربما لم يلحقوه"( ،)3وكذلك يقول الجواليقي :فالتعريب عنده
يكون بثالثة طرق :ترك االسم المعرب على حاله إذا كانت حروفه كحروف العربية ،أو إلحاق االسم بأبنية العربية ،أو تغيير
()4

الحروف التي ليست من العربية.

الطائفة الثانية -ذهبوا إلى اشتراط التغيير في االسم المعرَّب ،واإللحاق بأبنية العربية ،فالجوهري يقول" :وتعريب االسم
األعجمي :أن تتفوَّه به العربُ على ِمنهاجها".
ِّ

()5

فاص ًال ،لكن لم يسلموا من االختالف في المعيار ،وهم على طائفتين أيضًا:
 أ َّما المحدثون فرسموا بين ال ُمعرَّب وال َّدخيل حدًا ِ
الطائفة األولى -منهم من ذهب إلى المعيار زمنيًّا ،وعلى هذا األساس يُعرَّف المعرَّب :بأنه لفظ استعاره العربُ في عصر
االحتجاج من أُم ٍة أُخرى واستعملوه في لسانهم .ويعرف ال َّدخيل :بأنه لفظ أخذته العرب في مرحل ٍة متأخرة عن عصر االحتجاج،
طفيف في النطق.
بتحريف
وتأتي الكلمة ال َّدخيلة كما هي ،أو
ٍ
ٍ

()6

الطائفة الثانية -ومنهم من اعت ّد بالبنية معيا ًرا للتفرقة بين المصطلحين ،فالتَّعريب" :نقل الكلمة مع عرفها األجنبي ،ومحاولة
إنزالها على صيغ العربية وأوزانها ،ويقتضي هذا اإلنزال بعض اإلبدال ،والتغيير في بنية الكلمة"( ،)7وال َّدخيل" :اللَّفظ األعجمي
()8

المستعمل في العربية كما هو في لغته األصلية من غير تغيير".

( )1شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل ،ص.3
( )2يُنظر :فقه اللغة مناهله ومسائله ،ص.321
( )3الكتاب.313/3 ،
( )4دراسات في فقه اللغة ،الدكتور صبحي الصالح ،ص.353
( )5الصحاح( 815/8 ،ع ر ب).
( )6يُنظر :المعرب والدخيل في كتاب تهذيب اللغة لألزهري ،للدكتورة :صفاء البياتي ،صً ،5
نقال عن :كالم العرب من قضايا اللغة العربية،
الدكتور حسن ظاظا ،ص.15
( )7مجلة مداد اآلداب ،العدد الثالث( ،األلفاظ الدخيلة في آيات وصف الجنة في القرآن الكريم  -دراسة بيانية ،)-الدكتور مثنى نعيم حمادي،
ص .85وينظر :المعرَّب وال َّدخيل واأللفاظ العالمية ،الدكتور أسامة الصفار ،ص.1
( )8مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية ،السنة الخامسة ،العدد( ،85 :المعرب والدخيل في المصباح المنير للفيومي – دراسة ومعجم)-
صفاء البياتي ،ص .21وينظر :المعرَّب وال َّدخيل واأللفاظ العالمية ،ص.1
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ب -المولد في االصطالح بين القدماء والمحدثين:
لم يستقر معنى مصطلح المولد بدقة من حيث المفهوم ،ولكنه هو ما ابتكر من قبل جماعة أو اختراعه ،يقول السيوطي" :وهو
ما أحْ دثه المولَّدون الذين ال يُحْ ت ّج بألفاظهم ،والفرق بينه وبين المصنوع أن المصنوع يُورده صاحبه على أنه عربي فصيح وهذا
بخالفه"( ،)1ويحدده اللغويون بمدة ما بعد عصور االحتجاج ،فالمعجم الوسيط عرَّفه على أنه اللفظ الذي استعمله الناس بعد
عصر الرواية( ، )2وعرفه الدكتور محمد حسن جبل بقوله" :فالمولد من اللغة هو ما ابتكر من األلفاظ العربية بعد عصر
ً
استعماال كذلك".
االحتجاج إما بلفظه – صيغته ومعناه معًا – أو بصيغته فقط ،أو بمعناه فقط ،أو كان عباره أو

()3

 -2المع َّرب والدَّخيل والمولد عند ال َّزبيدي:
يقول ال َّزبيدي في مقدمة التاج في المقصد السادسَ " :وأما المعرّب فَهُ َو َما استعملته ْال َع َرب من ْاألَ ْلفَاظ ْال َموْ ضُوعَة لمعا ٍن ِفي غير
ُ
حيث رد هذا القول جماعة من العلماء(،)5
لغتها"( ،)4ويشترط فيه ال َّزبيدي االستعمال ،ويرى صحة وقوعه في القرآن الكريم،
ص َواب ِع ْن ِدي مذهبٌ فِي ِه تصدي ُ
وقد نقل ال َّزبيدي في هذه المسألة رأي السيوطي ،وقالَ ":وال َّ
ك أَن هَ ِذه
ق
القولين َج ِميعًاَ ،و َذلِ َ
ِ
ْال ُحرُوف أُصولُها أَعجميةَ ،ك َما قَا َل الفقها ُء :إِ َّال أنَها َسقَطت إِلَى ْال َع َرب فأَعربتها بأَلسنتها ،وح ّولتها عَن أَ ْلفَاظ ْال َعجم إِلَى ألفاظها،
ث َّم نزل ْالقُرْ آن َوقد ْ
صا ِدق" )6(.وهو
صا ِدقَ ،ومن قَا َل َع َجميّة فَهُ َو َ
اختلطت هَ ِذه ْال ُحرُوف ِب َك َالم ْال َع َرب ،فَمن قَا َل إِنَّهَا َع َر ِبيَّة فَهُ َو َ
()7

أيضًا يمنع اشتقاق العربي من األعجمي ،واألعجمي من العربي ،وهذا ملخص رأيه في االسم المعرَّب.

ب (ما َء الورْ ِد)َ ،وهُ َو
وقد أطلق ال َّزبيدي حكم (المعرَّب) على بعض األلفاظ التي شرحها ،فقال" :قَا َل أَبو َم ْنصُور :أَرا َد بال ُجالَّ ِ
فار ِس ٌّي ُمعرَّبٌ ".
ِ

()8

أ َّما لفظة ال َّدخيل فلم ترد في التاج ،والظاهر أن ال َّزبيدي ال يفرق بين المصطلحين ،فعلى هذا يمكن وضعه في الطائفة األولى مع
سيبويه؛ ألنه ال يفرق بين المصطلحين ،وال يشترط التغيير ،لكن خص اسم (المعرّب) على ما أدخله العرب الفصحاء في
عصور االحتجاج ،وما أدخله المولدون بعد ذلك سماه (المولد) ،حيث يقولَ " :وأما المولد فَهُ َو َما أَحدثه المولدون الَّذين َال يحت ّج
بأَلفاظهم"( ،)1وقد ورد في التاج لفظ المولد لكن في غير ألفاظ األطعمة واألشربة التي في مجال الدراسة.

( )1المزهر في اللغة ،السيوطي.232/8 ،
( )2يُنظر :المعجم الوسيط.8151/2 ،
( )3االستدراك على المعاجم العربية ،ص.35
( )4تاج العروس( 21/8 ،المقدمة).
()5

منهم اإلمام الشافعي ،وأبو عبيدة ،وابن فارس؛ لِقَوْ لِ ِه تَ َعالَى{ :قُرْ آنا ً َع َربِيّاً} يوسف ،2:يُنظر :اإلتقان في علوم القرآن.825/2 ،

( )6تاج العروس( 21/8 ،المقدمة) ،ويُنظر :اإلتقان في علوم القرآن.825/2 ،
( )7السابق( 25-21/8 ،المقدمة).
( )8تاج العروس( 811/2 ،ج ل ب).
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 -3إشارة ال َّزبيدي إلى بعض األلفاظ بأنها غير عربية:
أشار ال َّزبيدي إلى بعض األلفاظ بأنها غير عربية ً
نقال عن بعض العلماء من غير تصنيفها ،هل هي معربة دخيلة أو مولدة؟ ومن
ض ِّم :-ال ُك ْنجا َر ُ
ذلك قوله" :وال ُكسْبُ -بال َّ
فارسيّة ،وبعضُ أَ ْه ِل ال َّس َوا ِد يُ َس ِّمي ِه ال ُك ْسبَ َج .وال ُكسْبُ بالض ِّم :عُصا َرةُ ال ُّد ْه ِن ،قَا َل أَبُو
ق ِ
بالفار ِسيّةُ :ك ْشبْ "(.)2
َم ْنصُور :وأَصلُه
ِ

المبحث الثالث :االشتراك اللفظي والتضاد والترادف:
المطلب األول :االشتراك اللفظي:
ا
أوال :حد االشتراك اللفظي:
أ -لغةا:
يقول ابن منظور :شرك :ال ِّشرْ َكةُ وال َّش ِركة َس َوا ٌءُ :مخَالَ َ
ك ال َّرج َُال ِن
طةُ ال َّش ِري َكي ِْن .يُقَالُ :اشت َركنا ِب َم ْعنَى :تَشا َركناَ ،و َق ِد ا ْشتَ َر َ
وتَشا َركا وشا َرك أَحدُهما ْاآل َخ َر ...قَا َل األَزهري :يُقَالُ :شَريك وأَ ْشراكَ ،ك َما يُقَالُ :يَ ِتي ٌم وأَيتام  ...قَا َل :واألَ ْشرا ُ
ك أَيضاًَ :ج ْم ُع
اح ُدهَا ِشرْ ك،
ْس فِي ِه أَ ْشراك ،أَي :لَي َ
َري َكتيَ ،و َما ٌء لَي َ
ْس فِي ِه ُشركاءَ ،و ِ
ال ِّشرْ ك َوهُ َو النَّ ِ
صيبُ َ ،ك َما يُقَالُ :قِ ْس ٌم َوأَ ْق َسا ٌمَ ...ويُقَالُ :هَ ِذ ِه ش ِ
قَا َل :ورأَيت فُ َالنًا ُم ْشتركاً ،إِ َذا َكانَ يُ َحدِّث نَ ْف َسهُ أَن ْ
اح ٍد.
رأيه ُم ْشتَ َرك لَي َ
ْس ِب َو ِ

()3

اصطالحا:
ب-
ا
يقول سيبويه :اعلم ّ
اللفظين والمعنى واح ٌد ،واتفاق اللفظين
اللفظين الختالف
أن من كال ِمهم اختالف
المعنيين ،واختالفَ
ِ
ِ
ِ
َّ ()4
واختالف المعنيين  ...واتفاق اللفظين والمعنى مخت ِلف قولك :و َج ُ
وجدان الضّالة.
دت عليه من ال َموْ ِجدة ،وو َجدت إذا أردت ِ
ويقول السرخسي (ت 313هـ) في تعريف المشتركَ " :وأما ْال ُم ْشتَرك فَكل لفظ ي ْشتَرك ِفي ِه م َعان أَو أَ َس ٍام َال على َسبِيل االنتظام،
احد م َرادا ِب ِه ا ْنتَفَى اآلخر".
احد هُ َو ال ُم َراد ِب ِه على ِاال ْنفِ َراد َوإِذا تعين ْال َو ِ
بل على احْ تِ َمال أَن يكون كل َو ِ

()5

فالمشترك ،هو" :اللفظُ
الواحد الدالُّ على معنَيَيْن ُمختلِفَين فأَكثر َ
ك اللُّ َغة"( ،)6وهذا ما نقله ال َّزبيدي
هل تِ ْل َ
ِ
داللَة على السَّوا ِء ِع ْند أَ ِ
()7

في التاج.

( )1السابق( 25/8 ،المقدمة).
( )2السابق( 831/3 ،ك س ب).
( )3لسان العرب( 335-331/81 ،ش ر ك) ،بتصرف.
( )4الكتاب ،23/8 ،بتصرف.
( )5أصول السرخسي.821/8 ،
( )6المزهر في علوم اللغة وأنواعها.252/8 ،
( )7تاج العروس.25/8 ،
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واشترط الدكتور إبراهيم أنيس التباين التام بين معاني اللفظة الواحدة ليعد ذلك من المشترك ،فاخرج بذلك المجاز ،وقال" :كذلك
إذا ثبت لنا من النصوص أن اللفظ الواحد قد يعبر عن معنيين متباينين كل التباين سمينا هذا بالمشترك اللفظي ،أ َّما إذا اتضح أن
أحد المعنين هو األصل وأن اآلخر مجاز له ،فال يصح أن يعد هذا من المشترك اللفظي".

()1

وعقب على ذلك الدكتور عبد الكريم جبل ،إذ يقول :أن المجاز نوعان:
-

أحدهما مجاز حي ،وهو المجاز الذي ال زال يستعمل في طور االستعمال البالغي ،فهو يثير الدهشة لدى السامع.

-

والثاني مجاز ميِّت ،وهو المجاز الذي أصبح كاالستعمال الحقيقي ،فال يثير الدهشة عند سماعه؛ لتقادم العهد.

فاألول يخرج من دائرة االشتراك اللفظي إلى دائرة المجاز ،والثاني يندرج تحت المشترك اللفظي ،والتّغير الداللي.

()2

ثانياا :أسباب االشتراك اللفظي:
 -1الوضع األول للغة :يمكن أن يكون الوضع األول للغة سببًا من أسباب المشترك اللفظي ،كأن تضع طائفة ما للفظة
ُ
حيث يكون التصريح سببًا للمفسدة.
الواحدة معنيين أو أكثر؛ لغرض اإلبهام على السامع،

()3

 -2اختالف اللهجات :من عوامل المشترك اللفظي اختالف اللهجات العربية القديمة في استعمال األلفاظ ،فتضع قبيلة ما
لفظة لداللة معينة ،وتضع قبيلة أخرى نفس اللفظة لداللة مختلفة عن الداللة المستعمل فيه اللفظ في القبيلة األولى،
ثم أتى فيما بعد جامعوا المعجمات ،وضموا هذا المعاني بعضها مع بعض من دون اإلحالة للقبائل في كثير من
األحيان ،فنشأ عن ذلك المشترك اللفظي.
 -3التطور الصوتي :قد يطرأ على اللفظ تتطور في األصوات بزيادة أو حذف أو تغيير ،فيوافق لفظة أخرى ،فينشأ
المشترك اللفظي.

()4

 -3االستعمال المجازي :فكثير من األلفاظ التي تعد من المشترك اللفظي لم يكن لها في الحقيقة إال معنى واحد ،والمعاني
األخرى كانت على سبيل المجاز ،فاالنتقال من الحقيقة إلى المجاز من أهم عوامل وجود المشترك اللفظي.
 -5االستعارة من اللغات األخرى :قد تستعير اللغة كلمة من لغة أخرى تماثل في صورتها كلمة موجودة فيها ،فيكون لدينا
()5

كلمتان متحدتان في الصورة مختلفتين في المعنى ،فينشأ المشترك اللفظي ،وهذا قليل الوجود.

( )1داللة األلفاظ ،ص.283
( )2يُنظر :في علم الداللة دراسة تطبيقية في شرح األنباري للمفضليات ،ص.213
( )3يُنظر :المزهر في علوم اللغة وأنواعها.252/8 ،
( )4يُنظر :فقه اللغة ،الدكتور علي وافي ،ص.831-831
( )5يُنظر :في اللهجات العربية ،إبراهيم أنيس ،ص.851-855
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ثالثاا :االشتراك اللفظي في التاج بالنسبة أللفاظ األطعمة واألشربة:
نقل ال َّزبيدي تعريف المشترك اللفظي في مقدمة التاج عن السيوطي ،ونقل رأيه في وقوع المشترك وأنه ممكن الوقوع؛ لجواز
وقوعه من واضعين مختلفين ،أو من واضع واحد؛ لغرض اإلبهام ،لكن ال َّزبيدي لم يصنف األلفاظ عليه ،إال أنه يمكننا
استخالص ألفاظ المشترك اللفظي ،والتي ذكر لها ال َّزبيدي أكثر من معنى – وهذا كثير في التاج – وبيان ذلك فيما يأتي:
أ-

أمثلة المشترك اللفظي الذي كل معانيه من األطعمة واألشربة:

اب:
 -1العُنَّ ُ
ٌ
لسان الفُرْ س،
معروف.
يقول ال َّزبيدي في شرحها" :وال ُعنَّابُ  ،ك ُر َّمان :ثَ َم ٌر م ،أَي:
ِ
الواحدة ُعنَّابَةَُ .ويُقَال لَهُ :ال َّس ْن َج َالنُ ِب ِ
()1
راك"( ،)2وقال ابن
ان :ثَ َم ٌر م ،وثَ َم ُر األَ ِ
ورُب َما ُس ِّم َي َث َم ُر األَ َر ِ
اك ُعنَّابا ً ،عَن اب ِْن ُد َريْد"  ،وقال الفيروز آبادي" :وال ُعنَّابُ  ،ك ُر َّم ٍ
منظور" :وال ُعنَّابُ ِ :منَ الثَّ َمرَ ،م ْعر ٌ
سَ ،و ُربَّ َما ُس ِّم َي ثَمر األَراك ُعنَّاباً"(،)3
ُوفْ ،ال َو ِ
اح َدةُ ُعنَّابةٌَ .ويُقَا ُل لَهُ :ال َّس ْن َجالنُ  ،بِلِ َس ِ
ان ْالفُرْ ِ

فلل ُعنَّاب معنيان ،هما:
أ-

ثم ٌر معروف ،ويسمى أيضًا ال َّس ْن َج َالن.

ب -ثمر األراك.
ٌ
وصف ثمر العنَّاب أنه يشبه حبة
فال ُعنَّاب من المشترك اللفظي ،وسبب ذلك المجاز؛ لتشابه الثمرتين في الشكل ،فقد جاء في
ال َّزينون ،ولونه أحمر( ،)4وجاء كذلك في وصف ثمر األراك أنه كالعناقيد( ،)5ولونه أحمر على دكنة( ،)6فربما أطلق اللفظ على
أحدهما مجا ًزا.
-1

سنُّوتُ :
ال َّ

وت ال ِّس ِب ُّ
ض ّم .وقيل :ال َّسنُّ ُ
ضرْ بٌ من التَّ ْم ِر .وقِيل :ال َّسنُّ ُ
يقول ال َّزبيدي" :ال َّسنُّ ُ
وت :الرُبُّ  ،بال َّ
تَ ،وقد مر ِفي سبت .وقيل:
وتَ :
ال َّسنُّ ُ
صيْن
ّغاني وقيل :ال َّسنُّوت :ال َك ُّمونُ يَما ِن َيةٌَ ،و ِبه فَسَّر يعقوبُ قو َل ال ُح َ
َّازيا ِنجَُ ،وهُ َو ال َّش َم ُر بلُغ ِة ِمصْ َر .نق َل األَرْ بَ َعةَ الص ُّ
وت الر ِ
المتق ِّد َم .وفَ َّس َره ابْنُ األَ ْع َرابِ ّي بأَنَّه ن ٌ
َبت يُ ْشبِهُ ال َك ُّمونَ َ .وفِي ال َح ِديث أَنّه قَا َل" :علَيكم بال َّسنَا وال َّ
سنُّوت"( ،)7قيل :هُ َو ال َعسلَ ،وقيل:

( )1تاج العروس( 338/3 ،ع ن ب).
( )2قاموس المحيط( 881/8 ،ع ن ب).
( )3لسان العرب( 131/8 ،ع ن ب).
( )4يُنظر :تذكرة أولي األلباب ،والجامع للعجب العجاب ،داود األنطاكي ،ص.231
( )5يُنظر :كتاب النبات والشجر ،ص.38
( )6يُنظر :معجم الوسيط( 83 ،أ ر ك).
( )7سنن ابن ماجه ،كتاب الطب ،باب :السنا والسنوت ،برقم.،833/2 ،)3351( :
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هُ َو الرُّ بُّ َ ،وقيل :ال َك ُّمونُ "( ،)1وقيل" :ال َّسنُّوت -بالتاء بنقطتين :-الكمون ،وال َّسنُّوت :العسل"( ،)2وقيل" :العسل .وقيل :ال َّسنُّ ُ
وت
ازيانِجُ .وقيل :ال ِّش ِب ُّ
ال َك ُّمونُ يمانيَّةُ .وقي َل :هو ٌ
ث"( ،)3فذكر لل َّس ُّنوت ستة معان ،هي:
نبت شبيهٌ بال َك ُّمون .وقيل :ال ّر ِ
أ-

نوع من التمر.

ْخ.
ب -الرُبّ  ،والرُّ بُّ  ...هُ َو دبْسُ ُكلِّ ثَ َم َرةَ ،وهُ َو سُالفةُ ُخثا َرتِها بَ ْع َد ِاال ْعتِ َ
ص ِ
ار والطَّب ِ

()4

ت -السِّبت.
ث -الشمر.
ج -ال َك ُّمون.
ح -العسل.
ت معينة.
فال َّسنُّوت من المشترك اللفظي ،بسبب اختالف اللهجات ،والدليل على ذلك نسبة بعض المعاني إلى لغا ٍ
ب -أمثلة المشترك اللفظي الذي تختلف معانيه بين األطعمة واألشربة ،وغيرها:
وب
 -1ال ُّد ْعبُ ُ
ور :-نَ ْم ٌل سُو ٌد كال ُّدعَابَ ِة بال َّ
ض ِّم .وقَا َل أَبو حنيفةَ :ال ُّد ْعبُوبُ َحبَّةٌ َسوْ دَا ُء تُ ْؤ َك ُل إِ َذا
وفي شرحها قال ال َّزبيدي" :وال ُّد ْعبُوبُ -كعُصْ فُ ٍ
أَجْ َدبُوا ،أَوْ هُ َو أَصْ ُل بَ ْقلَ ٍة تُ ْق َش ُر وتُ ْؤ َكلُ .وال ُّد ْعبُوبُ  :ال ُم ْ
ظ ِل َمةُ ِمنَ اللَّيَا ِلي ،ويقالُ :لَ ْيلَةٌ ُد ْعبُوبٌ  ،إِذا َكانَت لَ ْيلَةً َسوْ دَا َء شدي َدةً"( ،)5قال
األزهري :وال ُد ْعبُوبةَ :حبّة
َسوْ دَاء تُ ْؤ َكلَ ،و ِهي مثل ال ُدعَابةَ .وقَا َل بَعضهم :بل ِه َي أص ُل بقل ٍة يق َش ُر فيؤكلَ ...ولَ ْيلَة دعبوبٌ  :ليلةُ َسوْ ٍء َش ِديدَة( ،)6وقال ابن
احدَة ُد ْعبُوبةَ .وقيلِ :ه َي أصل بقلة تقشر فتؤكل.
سيدة" :وال ُّد ْعبُوب :ضرب من النَّ ْمل أسود .وال ُّد ْعبُوبُ َ :حبَّة َسوْ دَاء تُ ْؤ َكلْ ،ال َو ِ
َولَ ْيلَة ُد ْعبوبٌ ْ :
مظل َمة ،أرى َذلِك لسوادها"( .)7فلل ُّد ْعبُوب أربعة معان:
أ -ال ْنمل األسود.
ب -حبة سوداء.
( )1تاج العروس( 511/3 ،س ن ت).
( )2شمس العلوم( 228/5 ،س ن و ت).
( )3المحكم والمحيط األعظم( 311/1 ،س ن ت).
( )4تاج العروس( 315/8 ،ر ب ب).
( )5السابق( 311/2 ،د ع ب).
( )6تهذيب اللغة( 831/2 ،د ع ب) ،بتصرف.
( )7المحكم والمحيط األعظم( 25/2 ،د ع ب).
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ت -أصْ ل بَ ْقلَة.
ث -الليالي المظلمة.
وسبب هذا المشترك اللفظي المجاز؛ الشتراكهم في صفه واحدة ،وهي :السواد ،فال بد من أن أحد هذه المعاني هو األصل ،ثم
أطلق على باقي المعاني على سبيل المجاز.
المطلب الثاني :الـترادف:
الترادف ثاني الظواهر الداللية في هذا الفصل ،ومن خصائص اللغة العربية ،ومميزتها.
ا
أوال :حد الترادف:
أ -لُغةا:
الترادف في اللغة التتابع ،فـ"الرِّ دْفُ  :ما تَبِ َع شيئا ً فهو ردفه ،وإذا تتابع شي ٌء َخ ْلفَ شي ٍء فهو التّرادُف".

()1

شي ٍءُ :م َؤ َّخرُه".
تَ ِب َع
وردْفُ ُكلِّ ْ
ْ
الشي َءِ .

والرِّ ْدف أيضًا" :ما

()2

ْر :الرَّا ِكبُ ْ
يف
ف .نَقَلَهُ ال َجوْ ه َِريُّ  ،وال َّر ِد ِ
بَ ،ك ْال ُمرْ تَ ِد ِ
خلفَ الرَّا ِك ِ
وقال ال َّزبيدي في المعنى اللغوي" :الرِّ دْفُ بِ ْال َكس ِ
و َج ْمعُهِ :رد ٌ
َاف"( ،)3وقال أيضًا" :تَ َرا َدفَا أَيْضاً :تَتَابَ َعا ،يُقَال :تَ َرادَفَ ال َّش ْي ُء ،أَي :تَ ِب َع بَ ْعضُه بَعْضاً".

()4

اصطالحا:
ب-
ا
يقول سيبويه في باب اللفظ للمعاني :اعلم ّ
اللفظين والمعنى واح ٌد،
اللفظين الختالف
أن من كال ِمهم اختالف
المعنيين ،واختالفَ
ِ
ِ
ِ
ق(.)5
واتفاق اللفظين واختالف المعنى  ...واختالف اللفظين والمعنى واح ٌد نحو:
ذهب وانطل َ
َ
وقال ابن فارس" :ويسمى الشيء الواحد باألَسماء المختلفة .نحو :السيف والمهنّد والحسام".

()1

وعرفه الجرجاني بقوله" :الترادف :عبارة عن االتحاد في المفهوم ،وقيل :هو توالي األلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد
باعتبار واحد.
الترادف :يطلق على معنيين أحدهما االتحاد في الصدق ،والثاني االتحاد في المفهوم ،ومن نظر إلى األول فرق بينهما ،ومن
()2

نظر إلى الثاني لم يفرق بينهما".

( )1العين( 22/1 ،ر د ف).
( )2المحكم والمحيط األعظم( 312/5 ،ر د ف).
( )3تاج العروس( 321/23 ،ر د ف).
( )4السابق( 335/ 23 ،ر د ف).
( )5الكتاب ،23/8 ،بتصرف
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ويقول ابن األثير" :األسماء المترادفة :وهي المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حقيقة واحدة ،كالخمر والراح والعقار".
ثانياا :أسباب الترادف:

ُ
حيث يرى ابن جني :أن تساوي اللفظين عند رجل في االستعمال ،يكون سببه أمرين :أحدهما :أن
 -1الوضع األول للغة:
القبيلة تواضعت في ذلك المعنى على هذين اللفظين؛ لغرض التوسع في أوزان الشعر ،وسعة التصرف في بديع
النثر ،والثاني :أنه استفاد في ذلك من قبيلة أخرى( ،)4وبه يبين العامل اآلخر.
 -2التداخل اللغوي بين القبائل العربية :وهو أن تضع قبيلة اسما ما لمسمى ،ثم تضع قبيلة أخرى اسما آخر لنفس
المسمى ،فيشتهر الوضعان ،ويُنسى الواضعان( ،)5وكلما كثرت األلفاظ للمسمى الواحد كان ذلك أدعى بأن تكون
()6

لغات لجماعات اجتمعت في إنسان واحد.

 -3أن يكون للشيء الواحد في األصل اس اما واحد ثم يوصف بصفات مختلفة :فمن األسماء المترادفة ما وضع إحداها
كاسم ،والباقي كصفات ،كالسيف ذلك االسم الذي وضع لتلك األداة المعروف ،والصارم لنفس
األداة الذي وضع في البداية كصفة له ومعناه الحدة.

()7

 -4االستعمال المجازي :حيث إن كثي ًرا من األلفاظ المترادفة ليست في الحقيقة إال ألفاظٌ استخدمت مجا ًزا لمعان لها في
األصل لفظٌ واحد.

()8

 -5االستعارة من األمم األخرى :فقد ينتقل إلى اللغة العربية ألفاظ من اللغات السامية األخرى فتوافق هي في متنها ألفاظًا
موجودة فيها.

()9

ثالثاا :الترادف عند ال َّزبيدي في التاج:
ب
عرَّف ال َّزبيدي الترادف في مادة (ر د ف) ،وقال" :ال ُمتَ َرا ِدفُ  :أَ ْن تَ ُكونَ أَ ْس َما ٌء لِش ْ
اح ٍدَ ،و ِهي ُم َولَّ َدةٌ ،و ُم ْشتَقَّةٌ ِمن تَ َرا ُك ِ
َي ٍء َو ِ
()1
األَ ْشيَا ِء".

( )1الصاحبي في فقه اللغة العربية ،ص.55
( )2التعريفات ،ص.51
( )3المرصع في اآلباء واألمهات والبنين والبنات واألذواء والذوات ،ص.251
( )4يُنظر :الخصائص.313/8 ،
( )5يُنظر :المزهر في علوم اللغة وأنواعها.385/8 ،
( )6يُنظر :الخصائص.315/8 ،
( )7يُنظر :المرصع في اآلباء واألمهات والبنين والبنات واألذواء والذوات ،ص.251
( )8يُنظر :فقه اللغة ،ص.833
( )9يُنظر :السابق ،ص.835
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وتحدث عنه قبل ذلك في مقدمة المعجم ،وفي المقصد السادس ،حيث نقل عن اإلمام فخر الدين
احد".
احد
َّازيّ :هُ َو األَلفاظ المفردة الدالَّة على ش ْ
باعتبار َو ِ
َيء َو ِ
الرازي ،فقال" :فَقَا َل ِ
ٍ
اإل َمام فَخر ال ّدين الر ِ

()2

ثم عرض ال َّزبيدي بإيجاز آراء العلماء في ذلك ،فنقل عن التَّاج السُّبكي في شرح المنهاج قوله في المنكرين للترادف" :إذ قالوا
()3

إن كل المترادفات هي في الحقيقة من المتباينات في الصفات ،وذكر اختيار ابن فارس لهذا القول".

وروى أيضًا رد الجالل على ال َكيّا(( )4ت 513هـ) الذي قال :إن األلفاظ التي لمعنى واحد تنقسم في الحقيقة إلى ألفاظ
احدَ ،ك َما
مترادفة ،كالخمر والعقار والصبهاء ،وألفاظ متواردةِ " ،ه َي الَّ ِتي يُقَام لفظٌ ُمقام ٍ
لفظ ،لمعان متقارب ٍة ،يجمعها معنى َو ِ
ق الفَ ْتقَ ،وشَعب ال َّ
ص ْدعَ"( ،)5فقال الجالل :هذا تقسيم غريب.
اسد ،ولَ َّم ال َّشعث ،ورتَ َ
يُقَال :أَصلَح ْالفَ ِ
ُ
حيث
وقد نبه ال َّزبيدي على وقوع الترادف في بعض األلفاظـ( ،)6ولكن لم ينبه على ذلك في شيء من ألفاظ األطعمة واألشربة،
بعض منها ،مثل :ال َح ْب َحبَةُ وال َّرقِّي وال ِه ْن ِديَّ ،قال ال َّزبيدي في شرح ال َح ْب َحبَة" :ال َح ْب َحبَةُ :البَ ِّ
طي ُخ
سكت عنها ،وقد جاء الترادف في
ٍ
ي ،والفُرْ سُ تُ َس ِّمي ِه ال ِه ْن ِديَّ؛ ِل َما أَ ّن أَه َل الع َراق يأْتيه من ِجه ِة ال َّرقَّة ،والفُرس من ِجهة
اق ال َّرقِّ َّ
ال َّشا ِم ُّي الَّ ِذي تُ َس ِّمي ِه أَ ْه ُل ال ِع َر ِ
ي الما ِء قليالً  ...والبِ ِّ
راق :ال َّرقِّ ِّي ،والفُرْ سُ  :ال ِه ْنديَّ ،ج:
ال ِه ْن ِد"( ،)7وفي القاموس :وال َح ْب َحبَةَُ :جرْ ُ
طي ُخ ال َّشا ِم ُّي الذي تُ َس ِّمي ِه أه ُل ال ِع ِ
َح ْب َحبٌ .

()8

فبين ال َح ْب َحبَة وال َّرقّي وال ِه ْندي ترادف ،سببه اختالف اللهجات وتداخلها ،واالستعارة من األمم األخرى؛ ألنه – كما هو ظاهر في
كالم ال َّزبيدي– أن اسم البَ ِّ
طيخ من الشام ،واسم ال َّرقّي من العراق ،واسم ال ِه ْن ِدي من الفرس.

المطلب الثالث :التضــــــــــــــاد:
في اللغة العربية كلمات تتميز بداللتها على معنيين متضادين ،وهذه الكلمات من خصائص اللغة العربية ومميزتها ،وتسمى تلك
الكلمات بالتَّضاد ،وهي الظاهرة الداللية الثالثة في هذا الفصل.

( )1تاج العروس( 335/ 23 ،ر د ف).
( )2تاج العروس( 21/8 ،المقدمة).
( )3السابق( 21/8 ،المقدمة).
(" )4أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري ،الملقب عماد الدين ،المعروف بالكيا الهراسي" ،وفيات األعيان.211/3 ،
( )5تاج العروس( 21/8 ،المقدمة).
( )6يُنظر :السابق( 381/8 ،ض و أ).
()7

السابق( 221/2 ،ح ب ب).

( )8القاموس المحيط( 18 /8 ،ح ب ب) ،بتصرف.
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ا
أوال :حد التضاد:
أ -لغةا:
ُ
ض ُّد الحياة ،تقول :هذا ضده وضديده ،والليل ضد
قال الخليل" :الضِّ ُّد :ك ّل شي ٍء ضا َّد شيئا ً ليغلبَه ،والسَّواد ض ُّد البياض
والموت ِ
َب ذاكَ ،ويجمع على األضداد".
النهار ،إذا جا َء هذا َذه َ

()1

ضدي َد له ،أي :ال نظير له وال ُكف َء له.
ض َّد له وال َ
الض ُّد :واحد األضْ دا ِد ،وال َ
ضدي ُد مثله  ...ويقال :ال ِ
وقال الجوهريِ :

()2

اصطالحا:
ب-
ا
يقول المبردِ :م ْن كالم العرب اختالفُ اللفظين؛ الختالف المعنيين ،واختالف اللفظين والمعنى واحد ،واتفاق اللفظين واختالف
المعنيين ...وأما اتِّفَا ُ
ق اللفظين واختالفُ المعنيين ،فقولكَ :وجدت شيئًا ،إذا أردت ِوجْ دان الضَّالة ،وو َج ْدت على الرجل من
ال َموْ جدَة ،ووج ْد ُ
ت زيدًا كري ًما ،أي :علمت ...وهذا الضرب كثير جدًا ،ومنه ما يق ُع على شيئين متضادين كقولهمَ :جلَل للكبير
والصغير وللعظيم.

()3

وقال ابن فارس" :ومن ُسنَن العرب فِي األَسماء أن يس ّموا المتضا َّدين باسم واحد ،نحو :ال َجوْ ن لألسود ،وال َجوْ ن لألبيض".

()4

يقول السيوطي في األضداد :هو نوع من المشترك .قال أه ُل األصولَ :م ْفهُوما اللَّ ْف ِظ المشترك إما أن يَتَباينا بأن ال يُ ْم ِكن
اجتماعُهما في الصِّ دق على شيء واحد كالحيْض والطهر ،فإنهما مدلوال القرء ال يجوز اجتماعهما لواح ٍد في زمن واحد ،أو
يتواصال...

()5

ويقول محمد بن السيدَ " :وهُ َو نوع من ْال ُم ْشتَرك إِ َّال أَن ْال ُم ْشتَرك يَقع على َش ْيئَ ْي ِن ضدين وعَلى ُم ْختَلفين غير ضدين فَ َما َيقع على
الضدين كالجون وجلل َو َما يَقع على ُم ْختَلفين غير ضدين َك ْال َعي ِْن ويقصد بالتضاد هُ َو اللَّ ْفظ ال َّدال على َمعْنيين ُمتَقَابلين".

()6

فالتّضاد إذن نوع من المشترك اللفظي ،وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين متضادين ،ولكن هناك من رأى أن التَّضاد يختلف
ُ
حيث يقول أحمد مختار عمر :ال نعني باألضداد ما يعنيه علماء اللغة المحدثون ،من
بين العلماء القدماء ،والعلماء المحدثين،
وجود لفطين مختلفين نطقًا ،ويتضادان معنى ،كالقصير مقابل الطويل...وإنما نعني بها مفهومها القديم ،وهو اللفظ المستعمل في
معنيين متضادين.

()1

( )1العين( 1/1 ،ض د).
( )2الصحاح( 518/2 ،ض د د) ،بتصرف
( )3ما اتفق لفظة واختلف معناه من القرآن المجيد ،ص ،31-31بتصرف ،ويُنظر :المزهر في علوم اللغة وأنواعها.315/8،
( )4الصاحبي في فقه اللغة العربية ،ومسائلها ،وسنن العرب في كالمهم ،ص.11
( )5المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،315/8 ،بتصرف.
( )6الراموز على الصحاح ،ص.31
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ثانياا :أسباب التَّضاد:
ال تختلف أسباب التَّضاد عن أسباب المشترك اللفظي الذي هو نوع منه ،فالوضع األول للغة ،واختالف اللهجات ،والتطور
الصوتي ،واالستعمال المجازي ،واالستعارة من األمم األخرى من أسباب التَّضاد( ،)2ولكن يزيد عليه فيما يأتي:
 -8التوسع في المعنى :فاألصل في اللفظ معنى واحد ،ثم تداخلت المعنى؛ بسبب التوسع فيها ،كال ُّس ْدفة لها معنيان:
الضوء ،والظلمة ،لكن معناها األصلي الستر ،فكأن النهار يستر بضوئه ظلمة الليل ،وكذلك الليل يستر بظلمته
ضوء النهار.

()3

 -2العوامل االجتماعية والنفسية:
أ -التفاؤل والتشاؤم ،فإذا أراد اإلنسان أن يعبر عن المعاني السيئة ،كاألمراض ،والموت ،وغيرها ،أطلق عليها ضدها
ً
تفاؤال ،كالمفازة التي عبَّروا بها عن الصحراء المحفوفة بالمخاطر ،وعبَّروا عن األسود باألبيض – الجون –.
ب -التهكم ،الذي يظهر بشكل ملحوظ عند الشباب ،الذين يرغبون دائ ًما بالجديد ،والخروج عن المعهود ،مثل :إطالق
()4

العاقل على المجنون.

ُ
حيث يشيع في بعض القبائل الخوف من العين والسحر ،فيفر المرء فيها من وصف الشيء بالحسن
ت -الخوف من الحسد،
()5

والجمال إلى عكس ذلك ،فلفظة شوهاء يوصف بها الفرس الجميل ،والقبيح.
 -3احتمال الصيغة الصرفيّة المعنيين:

هناك صيغ في العربية تستعمل للفاعل ،والمفعول ،ومنها ينشأ كثي ٌر من األضداد ،مثل :صيغة (فَعُول) ،فهي تستعمل بمعنى
الفاعل كشكور ،وتستعمل أيضًا بمعنى مفعول كرسول ،ومن هنا وردت بعض األمثلة على هذه الصيغة تحمل المعنيين جميعًا،
مثلَ :ر ُكوب ،فهي بمعنى :ال َراكب ،وال َمر ُكوب ،ومثلها صيغتا فَ ِعيل ،وفَاعَل ،وغيرها من الصيغ.

()6

ثالثاا :التَّضاد عند ال َّزبيدي:
نقل ال َّزبيدي ما نقله السيوطي عن المبرد ،وذكر أن األضداد نوع من المشترك اللفظي( ،)1وصنف ال َّزبيدي بعض األلفاظ على
ُ
استنتجت لفظةً من هذه األلفاظ التي ُذكرت في التاج ولم يصنفها
التَّضاد ،ولكن التَّضاد في ألفاظ األطعمة واألشربة نادر ،ولكن
ال َّزبيدي ،وهي:
( )1علم الداللة ،ص ،858بتصرف.
( )2يُنظر :علم الداللة ،ص ،283-213وفقه اللغة ،ص.852-858
( )3يُنظر :األضداد ،البن األنباري ،ص.5-1
( )4يُنظر :في اللهجات العربية ،ص.215-211
( )5يُنظر :فصول في فقه اللغة ،الدكتور :رمضان عبد التواب ،ص.351
( )6يُنظر :السابق ،ص.353-352
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ش ِريب:

َّ
ْس
يقول ال َّزبيديَ :وقيل :ال َّش ِريب :ال َع ْذبَ ،وقيل :ال َما ُء ال َّشرُوب الَّ ِذي يُ ْش َربَ ...و ِفي التَّ ْه ِذيب عَن أبي زيد :الما ُء ال َّش ِريبُ  :الَّ ِذي لَي َ
()2
فِيه ُع ُذوبَةٌَ ،وقد يَ ْش َربُه النَّاسُ َعلَى َما فِيه .وال َّشرُوب :دُونَه فِي ال ُع ُذوبَة.
َيء من ُع ُذوبَة".
وقال ابن سيده" :أَبُو حنيفَة :ال َّش ِريب :ال َع ْذبُ  .أَبُو عبيد :ال َماء ال َّش ِريبُ  :الَّ ِذي فِي ِه ش ْ

()3

وقال ابن منظورَ " :و ْال َما ُء ال َّ
َي ٌء ِم ْن عُذوب ٍةَ ،وقَ ْد َي ْش َربُه
ب وال ِم ْلحَ .و ِقي َل :ال َّشروب الَّ ِذي ِفي ِه ش ْ
شرُوب وال َّشريبُ  :الَّ ِذي َب ْينَ ال َع ْذ ِ
ضرُو َر ٍةَ ،وقَ ْد تَ ْش َربُه ْالبَهَائِ ُم؛ َوقِي َل :ال َّش ِريبُ :
ْس يَ ْش َربُه النَّاسُ إِ ّال ِع ْن َد َ
النَّاسُ َ ،علَى َما فِي ِه .وال َّش ِريبُ  :دُونَهُ فِي العُذوب ِةَ ،ولَي َ
ال َع ْذبُ ؛ َو ِقي َلْ :ال َما ُء ال َّشرُوب الَّ ِذي يُ ْش َربُ ".

()4

 فالشريب له معاني متعددة ،تتراوح بين العذب ،وغير العذب ،فيمكن إذن أن نعده من األضداد؛ والسبب التوسع في
المعنى ،فأصل معنى الشريب :المولع بال َّشراب( ،)5ثم أُطلق على الماء العذب من جهة التوسع ،ثم أطلق على غير
ً
تفاؤال ،أو تهك ًما.
العذب

الفصل الرابع :األطعمة واألشربة في التاج ،دراسة تقويمية:
المبحث األول :التأثر والتأثير:
المطلب األول :تأثر ال َّزبيدي بمن قبله:
تأثر ال َّزبيدي بمجموعة من اللغويين ،وأخذ عنهم في التاج ،وبيان ذلك فيما يأتي:
ا
أوال :تأثر ال َّزبيدي بشيخه ابن الطيب الفاسي في حاشيته على القاموس:
تأثر ال َّزبيدي بآراء ابن الطيب الفاسي ،وبحاشيته المطولة على التاج ،وقد قال في مقدمة التاجَ " :وهُ َو عُمدتي فِي هَ َذا ّ
الفن،
تقريره المستحسن ،وشَرحُه هَ َذا ِع ْن ِدي فِي مجلّدين ضخمين"( ،)6وأطلق عليه ال َّزبيدي في التاج لقب
والمقلِّد ِجيدي العاطل بِ ُحلَى
ِ
ب) ،وهو :البُ ْس ُر األَحْ َمرُ" :قَا َل شي ُخنا:
الشيخ ،وكثي ًرا ما نجده يشير إليه في مواضع عدة ،يقول في إحداها ،في شرح لفظة (القالِ ِ
وال َّ
ْس من أَوزان ْال َع َرب ،كالطَّابَق ونحْ ِوه ،وإِ ْن َر َّدهُ ال ِّشهابُ ِفي شرح ال ِّشفا ِء
ص َوابُ أَنَّهُ ُم َعرَّبٌ  ،وأَصلُه كالَبٌ ؛ ألَ َّن ها َذا ال َو ْزنَ لَي َ
ليل"( ،)7فأكد رأي ابن الطيب الفاسي ،ورد رأي ال ِّشهاب.
بأَنَّهُ غي ُر َ
ص ِحيح ،فإِنَّها دع َوى خاليةٌ عَن ال َّد ِ
( )1يُنظر :المزهر في علوم اللغة وأنوعها ،315/8 ،ويتاج العروس( 21/8 ،المقدمة).
( )2تاج العروس( 882/3 ،ش ر ب).
( )3المخصص ،باب نعوت الماء من قبل طعمة.331/2 ،
( )4لسان العرب( 315/8 ،ش ر ب).
( )5تهذيب اللغة( 232/88 ،ش ر ب).
( )6تاج العروس( 3/8 ،مقدمة).
( )7السابق( 13/3 ،ق ل ب).
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واستعان به ال َّزبيدي في تعريف الحروف ،والتحدث عنها ،وعن مخارجها وصفاتها في بداية كل باب ،كما كان السبب الذي دفع
ُ
حيث نقد الفيروز آبادي لعدم بيانها( ،)1ورغم تأثر ال َّزبيدي بالفاسي إال أنه لم يسلم
ال َّزبيدي لعنايته بالمعاني المجازية ،وبيانها،
بكل ما كتبه عن الفيروز آبادي ،بل نقده ،ودافع عن الفيروز آبادي في كثير من المواضع ،وسيأتي.
ثانياا :تأثر ال َّزبيدي بال َّزمخشري في األساس:
تأثر ال َّزبيدي بالزمخ شري ،وكتابه أساس البالغة ،فاعتنى ببيان المعاني المجازية عناية كبيرة ،ولعل السبب في ذلك كما ذكرت
سابقًا نقد الفاسي للقاموس؛ لعدم تمييزه المعاني الحقيقة من المعاني المجازية ،يقول ال َّزبيدي في التاج" :األَ ْع َذبَان :الطَّ َعا ُم
()2
ك لِ ُع ُذوبَتِ ِهما".
ضابُ وال َخ ْمرُ ،قَا َل ابْنُ َم ْنظُور :وذلِ َ
والنِّ َكاحُ ،أَ ِو الرِّ يقَُ .وفِي األَ َساس :الرُّ َ
ثالثاا :تأثر ال َّزبيدي بالصاغاني في العباب الزاخر:
تأثر ال َّزبيدي بمعجم العباب في داللة التراكيب ،أو ما يسمى بأصول المواد ومقاييسها ،وقد خال القاموس من هذه الظاهرة؛
لإليجاز واالختصار ،ولما شرح ال َّزبيدي القاموس رجع إليها( ،)3وقد وجدت هذه الظاهرة في معجم مقاييس اللغة ،لكن ال َّزبيدي
لم يشير إليه في شرح شيء من ألفاظ األطعمة واألشربة ،ومثال ذلك قوله" :قَا َل الليث :البَ ْك ُء :نَبَ ٌ
يرَ ،كالبَ َكا بِ ْالفَ ْتح
ات
ِ
كالجرْ ِج ِ
()4
صان ال َّش ْيء وقِلَّت ِه".
واح َدتُهما ِبها ٍءَ .وفِي ْالعباب :التَّرْ ِكيب يَدلُّ على نُ ْق َ
َم ْقصُو َرةً معتلّة ِع ْند بَعضهمِ ،
راب اعا :تأثر ال َّزبيدي باللغويين عمو اما ومعاجمهم:
احتوى التاج على مجموعة كبيرة من آراء اللغويين ،ووردت فيه أسماء معاجم كثيرة ،فال يكاد يخلو سط ٌر في التاج من اسم
ضلَ ٍع ِب َكسْر األَول َوفتح الثَّانِي مهمو ٌز مقصورٌ،
معجم ،أو لغوي ،واألمثلة على ذلك كثيرة ،منها" :اللِّبَأ ُ َك ِ
بَ ،ك َما فِي ال ُمحكم( )6والعُباب(َ )7كانَ أَحسن  :أَ َّو ُل اللَّبَ ِن"( ،)8وقد ذكر ال َّزبيدي في مقدمته الكتب
ضبطه اللَّيْث(َ .)5ولَو قَا َل :ك ِعنَ ٍ
َ
التي اعتمد عليها ،وكان جلها من المعاجم ،فقد قال عن الصحاح" :فأَوّل هَ ِذه المصنفات وأعالها ِع ْند َذ ِوي البراعة وأَغالها
لإل َمام ْالحجَّة أبي نصر ْال َجوْ ه َِري"( ،)9ثم ذكر بعده تهذيب اللغة ،والمحكم ،ولسان العرب الذي أشار إليه في
كتابُ الصِّ َحاح ْ ِ
التاج كثي ًرا ،وتهذيب التهذيب وغيرها من المعاجم.

( )1يُنظر :المعجم العربي نشأته وتطوره ،حسين نصار 585/2 ،و.531
( )2تاج العروس( 325/3 ،ع ذ ب).
( )3يُنظر :المعاجم العربية ،ص .883
( )4تاج العروس( 852/8 ،ب ك أ).
( )5يُنظر :العين( 338/1 ،ل ب أ).
( )6لم أجد ما ذكره ،يُنظر :المحكم والمحيط األعظم( 315/81 ،ل ب أ).
( )7يُنظر :العباب الزاخر( 31/8 ،ل ب أ).
( )8تاج العروس( 383/8 ،ل ب أ).
( )9السابق( 5/8 ،المقدمة).
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المطلب الثاني :تأثير ال َّزبيدي فيمن جاء بعده:
كان لل َّزبيدي تأثير فيمن جاء بعده ،ويتمثل هذا التأثير فيما يأتي:
ا
أوال :تأثير ال َّزبيدي في تحقيق كتب التراث:
اُعتمد على تاج العروس في تحقيق كتب التراث؛ ألن ال َّزبيدي جمع في التاج نصوصًا نثرية كثيرة من كتب التراث( ،)1وممن
استفاد من تاج العروس في تحقيق التراث ،والسيما تلك التي احتوت مجموعة من ألفاظ األطعمة واألشربة ،جماعة من
المحققين ،منهم:
-1

الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد ،في تحقيقه لفصيح ثعلب ،وقد رجع إلى التاج في عدة أمور ،منها روايتي القضب
()2

والقصب ،والمراد بهما :علف الدابة ،وقد استشهد ببيت شعري من التاج.
-2

الدك تور هاشم الطعان في تحقيقه لكتاب البارع في اللغة للقالي ،وقد رجع إلى التاج في المواد الساقطة من
المخطوطتين الباقية معه ،وقد ذكر التاج من مصادر تحقيق البارع في مقدمته( ،)3وأشار إليه في المحلق الذي ختم به
()4

الكتاب ،والذي وضعه للمواد الضائعة من البارع.
ثانياا :تأثير ال َّزبيدي في التأليف:

الكتب التي اعتمدت على التاج في التأليف قليلة ،يغلب عليها أسلوب الجمع ،والسبب أن التاج
استوفى الكثير من المعلومات ،متتبعًا ذلك في المراجع المختلفة( ،)5وأبرز الكتب التي اعتمدت على التاج في التأليف هي:
 -8الجاسوس على القاموس ،ألحمد فارس الشدياق (ت 8313هـ):
تتبع فيه الشدياق أخطاء القاموس تتبعًا دقيقًا ،واستعان بال َّزبيدي ،وتعليقاته على الفيروز آبادي في ذلك ،ويسميه الشدياق في
الجاسوس الشارح ،ويقول عنه" :اعلم أن معظم هذا النقد ،والذي يليه ،مأخوذ مما علقه عالمة عصره المرحوم المبرور الشيخ
نصر الهورينى على هامش القاموس المطبوع بمصر ،وأكثره من كالم الشارح"( ،)6فقد عوَّل على ال َّزبيدي كثي ًرا من أخطاء
صاحب القاموسً ،
ناقال ذلك من الشيخ نصر الهوريني ،ثم قال الشدياق" :وجزى ال ُم َح ِّشي والشارح ورحمهما أوسع رحمة،
فإنهما خدما العلم أتم خدمة ،وأرشدا الطلبة إلى طريق الحق"( ،)7ومن ألفاظ األطعمة واألشربة التي وقعت في الجاسوس،
( )1يُنظر :ال َّزبيدي في كتابه تاج العروس ،ص .131
( )2يُنظر :الفصيح ،ثعلب ،ص ،35وتاج العروس( 58/3 ،ق ض ب).
( )3يُنظر :البارع في اللغة ،أبو علي القالي ،ص.1
( )4يُنظر :السابق ،ص.128-115
( )5يُنظر :ال َّزبيدي في كتابه تاج العروس ،ص.138
( )6الجاسوس على القاموس ،ص.313
( )7السابق ،والموضع نفسه.
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قول الشدياق :ومن خلله أنه ال يذكر المشتقات باطراد وترتيب فيخلط األفعال باألسماء واألصول بالمزايدات  ...فمن أمثلة ذلك
قوله :الحبة واحدة الحب ،والجمع حبات ،وبالضم المحبة ،وبالكسر :بزر البقول والرياحين أو نبت في الحشيش صغير أو
الحبوب المختلفة ...ثم قال بعد سبعة عشر سط ًرا ذكر فيها التحبب والحبحبة والحبحاب والحبحبي والحباحب والحبة الخضراء
()1

البطم والحبة السوداء الشونيز...

 -2معجم مد القاموس إلدوارد وليم لين (ت 8281هـ):
ترجم إدوارد فيه تاج العروس بما فيه من ألفاظ األطعمة واألشربة إلى اللغة اإلنجليزية ،بعد تحقيقه،
وحذف ما تكرر فيه ،وقد استغرق في عمله على نسخة التاج التي تقع في أربعة وعشرين مجلدًا ثالثة عشر عا ًما ،وترجمها في
ست سنوات.

()2

 -3معجم الطعام واألمراض في تاج العروس ،للدكتور شوقي المعري:
جمع فيه الدكتور شوقي المعري ألفاظ الطعام واألمراض من تاج العروس ،وقد صدر هذا الكتاب من الهيئة العامة السورية
للكتاب.

المبحث الثاني :النقد اللغوي لدى ال َّزبيدي:
المطلب األول :طرائق نقد الزبيدي اللغويين:
لل َّزبيدي طريقتان في نقد اللغويين ،هما:
ا
أوال :ما نقد فيه ال َّزبيدي اللغويين بلفظه:
ُ
(قلت) ،ونقده لهم كان على طريقتين:
نقد ال َّزبيدي اللغويين ،ورد عليهم بلفظه ،إذ يقول:
األولى :ذكر أسماء من نقدهم ،وهو إما أن يكون النقد لمجموعة من اللغويين ،مثال ذلك ما جاء في شرح ال َّزيتُون ،وزيادة النون
ب شي ُخنا هذا القو َل ،يَ ْع ِني زيادةَ النُّون ،إِلى السِّيرا ِف ّيَ .وقيل :هُ َو الظّا ِهرَُ ،و َع ِلي ِه َمشى ال َجوْ ه َِريُّ
فيها ،يقول ال َّزبيدي" :قلت :ونَ َس َ
ضهُ ْم بأ َ َّن ال ُّنونَ ِه َي األَصلُ ،وأَ َّن اليا َء ِه َي ال َّزائِدَة بَين الفا ِء َو ْالعين،
َريُّ  ،وتَبِ َعهُ َما ال َمجْ دُ ،و َكفَى بهما قُ ْد َوةًَ .وقَا َل بع ُ
وال َّز َم ْخش ِ
َو َع ِلي ِه ف َو ْزنُه :فَ ْيعُولٌ ،ومحلُّ ِذ ْكره حينئ ٍذ النُّونُ  .قَا َلَ :و ِفي شرح الكافية :ال َّز ْيتُون فَ ْيعُولٌ؛ ِلما َح َكاهُ بعضُهم عَن ْال َع َرب من قَوْ ِل ِه ْم:
ُومَ ،ولَ ْي َست النّونُ َزائِ َدة ،بِ َدلِيل قَوْ لهم :أَرضٌ َزتِنَةٌ،
أَرضٌ َزتِنَةٌَ .وقَا َل ابنُ عُصْ فُور فِي ِكتَابه ال ُم ْمتِع :وأَ ّما زَيتون ،ففَ ْيعُولٌ ،كقَ ْيص ٍ
أَي :فِيهَا زَيتُون ،وأَيضا ً تُ َؤدِّي ِّ
ت فَ ْعلُونَ ،وهُ َو ِبنَا ٌء لم يَستقِ َّر فِي َك َالمهم .قلت :وأَ ّما هذا فقد َع َر ْفتَ َما فِي ِه من
الزيادةُ إِلى إِثبا ِ
ُوف ،وال َّزي ُ
اال ْس ِت ْب َعاد من َك َالم ابْن َم ْنظُور"( ،)3إذ قال ابن منظور :ال َّز ُ
ُوف ،عُصارة ال َّزيْتون .وال َّز ْيتُونَ :ش َج ٌر َم ْعر ٌ
يت َم ْعر ٌ
ْت:

( )1الجاسوس على القاموس ،ص.211
( )2يُنظر :مجلة المورد ،المجلد الخامس ،العدد ،2 :مقدمة مد القاموس ،ص.55-33
( )3تاج العروس( 538/3 ،ز ي ت).
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اح َدتُهُ َز ْيتُونة ،هَ َذا فِي قَوْ ِل َم ْن َج َعلَهُ فَعْلونا َ ...ويُقَا ُل لِل َّش َج َر ِة نَ ْف ِسهَاَ :ز ْيتُونَةٌ ،ولثَمرتهاَ :ز ْيتُونَةٌَ ،و ْال َج ْمعُ :ال َّزيْتون،
ُد ْهنهَ ،و ِ
()1
ْتَ .ويُقَا ُل لِلَّ ِذي يَ ِبي ُع ال َّزيْتَ َ :زي ٌ
َولِل ُّد ْه ِن الَّ ِذي يُ ْست َْخ َر ُج ِم ْنهُ :زَ ي ٌ
َصرهَ :زيَّات.
َّاتَ ،ولِلَّ ِذي يَ ْعت ِ
الثانية :ما كان النقد فيه عا ًما من غير تحديد أسماء ،إذ يقول ال َّزبيدي في شرح ال ُعبَب" :وال ُع َببُ َ :حبُّ ال َكا َك ْنج ،وإِنَّ َما لم يَضْ ْ
بطه
اإل ْ
ضبَطَه ُم َح َّر َكةً"( ،)2وفيه دافع ال َّزبيدي عن صاحب القاموس،
ط َالق فَ َ
ا ْعتِ َماداً َعلَى َ
ضب ِْط َما قَ ْبلَه ،وأَ ْخطَأ َ َم ْن َرأَى ظَا ِه َر ِ
وخطأ كل من رأى فيها الفتح ،إذا اعتمدوا على قاعدة الفيروز آباديَ " :و ُكلُّ َك ِل َم ٍة َع َّر ْيتَهَا ع َِن ال َّ
ح ،إِ َّال َما ا ْشتُ ِه َر
ضب ِْط؛ فَإِنَّهَا ِب ْالفَ ْت ِ
()3
يح ْال َك َال ِم".
اع ِمنَ ْالبَي ِْنَ ،و َما ِس َوى َذلِكَ ،فَأُقَيِّ ُدهُ ِب َ
ص ِر ِ
بِ ِخ َالفِ ِه ا ْشتِهَا ًرا َرافِعًا لِلنِّ َز ِ
ثانياا :ما نقد فيه ال َّزبيدي اللغويين بلفظ غيره:
نقد ال َّزبيدي بعض آراء اللغويين ،وردها بذكر آراء لغويين آخرين مخالفين لهم ،وأيدهم بختم النقاش بهم ،وعدم رد رأيهم ،مثال
ذلك ما جاء في شرح (ال ُك َرابة) ،وتعني :التمر الذي يلتقط من أصول السعف بعد الصرم ،حيث رد ال َّزبيدي على من أنكر جم ُع
كربَة ،من غير إسقاط هاء التأنيث ،وقال ً
نقال عن شيخه الفاسي" :قَا َل شي ُخنا :ث َّم ظاه ُر كال ِم ِهما ،أَي :ابْن ِسي َد ْه
ُكرابَ ٍة على األَ ِ
واب ِْن
ت الها ُء َجا َز الجمعَُ ،ولَي َ
منظور ،بل َ
ص ِري ُحهُ أَ ّن فُ َعالَةً َال يُج َم ُع على أَ ْف ِعلَ ٍة ُمطلقاً ،فإِذا سقط ِ
ٍ
ْس كذلك ،فإِ ّن أَ ْف ِعلَةً من جُموعِ
اآلخ ِرُ ،مذ ّكر ،فيش َم ُل فعاالًُ ،مثَلَّث األَوّل ،ك َ
مار و ُغ َراب ،وفَ ِعيل
القِلّة ْال َموْ ضُوعَة لكلِّ اس ٍْم رُباع ّي ممدو ِد َما قب َل
عام ِ
ِ
ط ٍ
وح ٍ
رت ِفي ِه ال ُّشرُوط ْال َم ْذ ُكو َرة يُجْ َم ُع على أَ ْف ِعلَ ٍة ،كأ َ ْ
ُول ك َع ُمود .فك ّل هذه األَمثلة َم َع َما شابَهها م ّما توفّ ْ
ط ِع َم ٍة وأَحْ ِم َر ٍة،
ك َر ِغ ٍ
يف ،وفَع ٍ
صنِّف يحْ تَاج إِلى إِسقاط
ور ،وقلَّدَهما ال ُم َ
وأَ ْغ ِربَة وأَرْ ِغفَ ٍة ،وأَ ْع ِم َد ٍةَ ،و َما َال يُحْ َ
صى .و ُك َرابَةٌ على َما ذكره ابْنُ ِسي َد ْه وابْنُ َم ْنظُ ٍ
وغيره ،ويُزاد علي ِه ال ُح ْك ُم بالتَّ ْذ ِكير ِبا ْعتِبَار َم ْعنَاهُ؛ ألَنّه ْالبَاقِي .وأَ ّما َم َع التّأْنيث
كالم اب ِْن ِسي َد ْه
ال ّزائدَ ،وهُ َو الها ُءَ ،ك َما هُ َو َ
ص ِريح ِ
ِ
فَ َال يجوز؛ ّ
شام ،وأَبُو َحيّان،
راع وعَناقَ ،ال يُجْ َم ُع هذا الجم َعَ ،ك َما ص ّر َح بِ ِه ال َّش ْي ُخ ابْنُ ما ٍ
لك ،وا ْبنُ ِه ٍ
ألن فِ َعاالً إِذا َكانَ ُم َؤنَّثاً ،ك ِذ ٍ
اري فِي نا ُموسه هُنَا التَّ ْف ِرقَةُ بينَ المضموم والمفتوح ،ف َجوَّز الجم َع فِي المفتوح ُدونَ
وغيرُهم من أَئ ّمة النّحْ و .ثُ ّم قَا َل :ولِ َعلِي ْالقَ ِ
المضمومَ ،وهُ َو غلطَّ َمحْ ضٌ  ،والصّوابُ َما قَرَّرناه"( ،)4وبه ختم ال َّزبيدي الفقرة ،ولم ينكر عليه ذلك ،ويعني الفاسي من قوله:
(ناموسه) حاشيته على القاموس.

المطلب الثاني :نقد ال َّزبيدي الفيروز آبادي:
نقد ال َّزبيدي صاحب القاموس المحيط ،وهو :أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز آبادي ،المتوفى سنة 181ه( ،)5ونقده
له كان في عدة أمور ،هي كاآلتي:

( )1لسان العرب( 35/2 ،ز ي ت) ،بتصرف.
( )2السابق( 313/3 ،ع ب ب).
( )3القاموس المحيط( 21/8 ،المقدمة).
( )4تاج العروس( 831-831/3 ،ك ر ب).
( )5يُنظر :البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ،ص.5
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ا
أوال :فيما وضعه الفيروز آبادي في غير موضعه:
بيّن ال َّزبيدي في التاج عند شرحه مجموعة من األلفاظ أن األفضل فيها وضعها في غير الموضع الذي وضعها فيه صاحب
ُ
القاموس ،فقال في لفظة (ال َّ
حيث وضعها فيه صاحب
يس) أن األفضل وضعها في (ض غ ب) ،وليس (ض غ ب س)
ضغَا ِب ِ
القاموس؛ ألن السين زائدة ،يقول :أَرْ ضٌ َمضْ َغبَةٌَ :كثِي َرةٌ ال َّ
ُوف
صغَا ُر القِثّاء  ...أُسقِطَت ال ِّسينُ ِم ْنهُ؛ ألَنَّهَا آخ ُر ُحر ِ
يس َو ِهي ِ
ضغَابِ ِ
ي
صالَة َك َما هُ َو َر ْأ ُ
ازدُ ،فَ َعلَى هَ َذا َكانَ األَوْ لَى ذك َره هُنَا للتَّن ِبي ِه َعلَيْه أَو أَ َ
ير فَ َر ْزدَق :فُ َري ِْز ٌدَ ،وجمعه فَ َر ِ
االسْمَ ،ك َما ِقي َل ِفي تَصْ ِغ ِ
()1
ال َجوْ ه َِر ّ
ِّين َك َما قَالَهُ شَيخنَا.
ي و َغي ِْره فِي ِزيَا َد ِة الس ِ
ثانياا :فيما خالف فيه الفيروز آبادي أئمة اللغة:
نقد ال َّزبيدي صاحب القاموس؛ بسبب مخالفته أئمة اللغة في عدة أمور ،منها ما خالف فيه أئمة اللغة في تمثيل األلفاظ ،يقول
بَ ،ك َما فِي ال ُمحكم ،والعُباب َكانَ
ضبطه اللَّيْثَ .ولَو قَا َل :ك ِعنَ ٍ
ضلَ ٍع ،بِ َكسْر األَول َوفتح الثَّانِي مهمو ٌز مقصورٌَ ،
ال َّزبيدي" :اللِّبَأ ُ َ -ك ِ
()2
أَحسن :-أَ َّو ُل اللَّبَ ِن".
ثالثاا :فيما نقد فيه الفيروز آبادي الجوهري:
ب ً
نقال
نقد الفيروز آبادي الجوهري في عدة مواضع ،لكن ال َّزبيدي دافع عنه في بعضها ،يقول ال َّزبيدي في التاج في شرح ال ِعنَ ِ
احدُه ِعنَبَةَ ...وقَوْ ُل ال َجوْ ه َِر ّ
ب َعلَيْه -أَي :هَ َذا ْالبناء-
ي ال َحبَّةُ من ال ِعنَب ِعنَبَة ،وهُ َو ِبنَا ٌء نَا ِدرٌ؛ ألَ َّن األَ ْغلَ َ
عن صاحب القاموسَ :و ِ
والحبَ َر ِة -بال َحاء ال ُم ْه َملَة وال ُم َو َّحدَة -وال ِّ
طيَبَ ِة
اح ِدَ ،وهُ َو قَلِي ٌل نَحْ و ال ِعنَبَة ،والتِّ َولَ ِة -بالتَّاء ال ُمثَنَّاة الفَوْ قِية-
ِ
ال َج ْمعُ ...إِ َّال أَنَّه قد َجا َء لِ ْل َو ِ
والخيَ َر ِة -بال ُم ْع َج َمة والتَّحْ تِيّة -قَا َلَ :و َال أَ ْع ِرفُ غي َرهَ ،وهَ َذا القو ُل قُصُو ٌر ِم ْنه وقِلَّةُ ا ِّ
طالع فِي لُغَة
بالطَّاء ال ُم ْه َملَة وال ُم َو َّح َدتَيْن-ِ
ُ
حيث يقول ً
نقال عن شيخه ابن الطيب الفاسي" :إِ َّن ُم َرا َد ال َجوْ ه َِر ّ
ي أَنّه لم
ال َع َرب( ،)3ورد ال َّزبيدي عليه دفاعًا عن الجوهري،
ْس فِي ِه لغةٌ أُخرى َعدَا َما ذكر ،فَ َال يَ ِرد َعلَ ْي ِه َما فِيه لُ َغةٌ أَو لُغ ٌ
َات من ُج ْملَتِها هَ َذا ،ث َّم قَا َل :إِيرا ُد ه ِذه األَ ْلفَا ِظ َال
يَأْت ِبنَا ٌء ُم ْستَقِلٌّ لَي َ
هر َّ
ي لم يَطَّلع على َما
ي ُْخ ِر ُج هَ ِذه األَ ْلفَاظَ ،ك َما أَومأ َ إِليه ِبقَوْ ِلهَ :ومن النَّا ِد ِر ،وقو ُل ال ُم َ
ع ،يُو ِه ُم أَ َّن ال َجوْ ِ
صنِّف :قصو ٌر و ِقلَّة اطّ َال ٍ
َار ٌ
صحّ ،إِ َّما لِ َعدَم
أَوْ َردَه هُ َو فِي األَ ْلفَاظَ ،ولَي َ
ص َحاحهَ ،و َما أَ ْه َملَه َداخ ٌل فِي َما لَ ْم يَ ِ
ف بِهَاَ ،وقد أَو َر َد أَكثَ َرها فِي ِ
ْس َكذلِكَ ،بل هُ َو ع ِ
ثُبُوته ِع ْنده بال ُكلِّيَّة؛ ألَ َّن هَذه اللُّ َغةَ لم ت َْثبُت ِع ْنده ِفي ِه .وهللاُ أَ ْعلَم".

()4

راب اعا :فيما خالف فيه الفيروز آبادي قاعدته:
وضع الفيروز آبادي في مقدمة القاموس مجموعة من القواعد ،يذكر أنه سيسير عليها في القاموس ،منها :إذا كانت صيغة
المؤنث كالمذكر لكن بزيادة الهاء ،يكتفي بقول :وهي بهاء ،ومنها أيضًا إذا كانت الكلمة خالية من الضبط ،فتعني عنده :الفتح،

( )1تاج العروس( 255/3 ،ض غ ب) ،بتصرف ،و( 815/81ض غ ب س).
( )2تاج العروس( 383/8 ،ل ب أ).
( )3السابق( 335/3 ،ع ن ب) ،بتصرف.
( )4السابق ( 331/3ع ن ب).
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ومنها الرموز التي استخدمها الختصار األلفاظ ،فاليم للمعروف ،والعين للموضع ،والدال للبلد ،والجيم للجمع ،وغيرها من
()1

القواعد.

وقد نقد ال َّزبيدي صاحب القاموس في بعض المواضع في التاج؛ لعدم التزامه بقاعدته .يقول ال َّزبيدي في شرح ال ِعنَبُ أيضً ا:
احدُه ِعنَبَةَ ،وهَ َذا ِخ َالفُ قَا ِع َدتِه الَّتِي ش َرطها ال ُم َؤلِّف فِي ال ُخ ْ
طبَةَ ،وهُ َو قولُه :إِذا أَ ْتبَع ال ُم َؤنَّ َ
ث ال ُم َذ َّك َر يقُول :و ِهي بِهَاء"(.)2
" َو ِ
صبَةٌ ،أَي :بالها ِءَ ،وهَ َذا ِم ّما خالفَ ِفي ِه
صبُ  ،محرّكةً :كلُّ نبا ٍ
يب ،الواحدةُ قَ َ
ت ِذي أَنا ِب َ
ويقول أيضًا في موضع آخر" :القَ َ
قا ِعدتَهُ"( ،)3وغالب ما جاء في هذا المطلب هو مخالفة الفيروز آبادي في قاعدته في المؤنث.

المطلب الثالث :نقد ال َّزبيدي ابن الطيب الفاسي:
وهو :محمد بن محمد بن الطيب الفاسي ،وهو شيخ ال َّزبيدي ،وقد التقى به في الحجاز ،وله حاشية على القاموس المحيط،
أسماها( :إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة القاموس) ،وقد استفاد منها ال َّزبيدي كثي ًرا في التاج ،ولكنه مع ذلك لم
يسلم من نقد ال َّزبيدي إياه ،ونقده كان في أمرين ،هما:
ا
اوال :فيما يتعلق باللغة:
نقد ال َّزبيدي الفاسي في اللغة وما يتعلق بها في عدة أشياء ،منها ما نقد ال َّزبيدي فيه الفاسي دفاعًا عن الفيروز آبادي ،يقول في
الصاغاني ،قَا َل شَيخنَا :هُ َو تفسي ٌر بِ َمجْ هُول ،فإِنه لم يذكر البَا ِذ ْن َجان فِي َم ِظنَّتِه ،قُ ْلت:
التاج" :واألَنَبُ ُم َح َّر َكةً :البَاذ ْن َجانُ  .نَقَلَهُ
ُّ
َولَ ِكن ال ُّش ْه َرة تَ ْكفِي فِي هَ َذا القَ ْد ِرَ ،وهللا أَعلم"(.)4
ومنها ما نقده فيه؛ لوضعه األلفاظ في غير موضعها ،كما جاء في مادة( :د س ت) ،يقول ال َّزبيدي" :وال َّد ْستَ ْف َسا ُر الَّ ِذي
صار ُم َر َّكبا ً تركيبا ً َم ْز ِجيّاًَ ،وهُ َو ال َع َس ُل ال َجيِّ ُد المعصو ُر بالي ِد".
َاسب ِذ ْكرُه ِفي ال ّرا ِء؛ ألنّه َ
ذكره شي ُخنَا هُنَا ،فيُن ِ

()5

ثانياا :فيما يتعلق بالصرف:
سَ ،و َك ْمأَةٌ،
س وأَ ْفلُ ٍ
كل ما جاء في هذا المطلب كان دفاعًا عن الفيروز آبادي ،يقول ال َّزبيدي في شرح (ال َك ْمء)" :جمع أَ ْك ُم ٍؤ ،كفَ ْل ٍ
اجل و َرجْ لَة .وسيأْتي فِي (ر ج ل) .أَو ِه َي اس ٌم
هل اللغ ِةَ .وقَا َل أَبو َع ْمروَ :ال ن َِظي َر لَهُ غي ُر َر ٍ
َكتَ ْم َر ٍةَ .وقَا َل ابنُ َسيّده :هَ َذا قو ُل أَ ِ
ْس ِم ّما يُ َكسَّر َعلَ ْي ِه فَعْل قَالَه ِسيبوي ِه ،فَ َال ي ُْلتَفت إِلى َما قَالَه شي ُخنا :كال ٌم َال َم ْعنَى لَهُ"(،)6
لل َج ْم ِع ،لَيست ِبجمع َك ْم ٍء؛ ألَن فَ ْعلَة لَي َ

( )1يُنظر :القاموس المحيط ،ص( 21المقدمة).
( )2تاج العروس( 331/3 ،ع ن ب).
( )3السابق( 31/3 ،ق ص ب).
( )4تاج العروس ( 32/2أ ن ب).
( )5السابق( 585/3 ،د س ت).
( )6السابق( 311/8 ،ك م أ).

414

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2222-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

إذ قال الفيروز آبادي" :ال َك ْم ُء :نَبَ ٌ
ات معروف ،الجمع :أَ ْك ُم ٌؤ و َك ْمأَةٌ ،أو هي اسم لل َج ْم ِع"( ،)1فرد الفاسي قوله في أنها اسم للجمع،
فدافع عنه ال َّزبيدي بإسناد هذا القول لسيبويه.
ور -على ْال َم ْشهُور-ويُرْ َوى بض ّم السّين ،قَالَه ابنُ األَثير وغيرُه .فَ َال ِعب َْرةَ بإِنكار
وأيضًا جاء في شرح (ال َّسنُّوت)" :وال َّسنُّوت َكتَنُّ ٍ
شَيخنَا إِيّاه"( ،)2وهنا دافع ال َّزبيدي عن الفيروز آبادي بإسناد ما أنكره الفاسي -وهو رواية الضم -إلى ابن األثير ،وغيره من
علماء اللغة.

الخاتمـة:
صحب ِه ،ومن وااله ،أ َّما بعد:
الحم ُد هلل وحده ،والصَّالةُ والسَّال ُم على نبيّنا محمد -صلى هللا عليه وسلم ،-وعلى آل ِه ،و َ
ْ
األط ِعمة واأل ْشربة عند ال َّزبيدي ،أقد ُم ما شاء هللا أن أ ْق ِطفهُ من ثَمرات
تاج العروس ،بالجال على ألفاظ
بعد هذ ِه الرحلة الماتِعة في ِ
هذه الدراسة:

ا
أوال :النتائج:
ألفاظ األطعمة واأل ْشربة ،وكان لباب ْ
ألط ِعمة الفواكه والخضال والحب
 -8احتوى تَاج العروس على مجموع ٍة كبير ٍة من
ِ
النَّصيب األوفر.
بألفاظ التمر والماء واللبن والخمر ،وهذا يدل على اهتمام العرب بها ،وكثرة تداولهم لهذه األلفاظ.
التاج اهتما ٌم
 -2ظهر في
ِ
ِ
 -3لم يقتصرْ ال َّزبيدي على َما في القَا ُموس من ألفاظ ،بل استدرك عليه مجموعة كبيره ،وخاصه في ألفاظ األطعمة
واألشربة.
 -3اهتم ال َّزبيدي في التاج بتأصيل األلفاظ والحُكم عليها ،وتعليل التسمية في ألفاظ األطعمة واألشربة ،في المقابل لم يكن
له اهتمام كبير بالعالقات بين الدالالت ،وتتبع اللفظة تاريخيًا.
ْ
األط ِعمة واأل ْشربة فقط ،كما نوَّع في تخصص هذه المراجع.
 -5رجع ال َّزبيدي إلى ما يتعدى المائة مرجع في ألفاظ

ثان ايا :التَّوصيات:
ُ
ً
َاج العروس ،فيوضع معج ٌم متخصص أللفاظ
 -8سيكون
عمال موفقًا وطيبًا لو أكمل هذا البَحث في جميع أجزاء مع َجم ت ِ
ْ
واألشربة من التاج.
األطعمة
ِ
ُ
حيث تحصى ،وتصنف ،وترد
 -2تحتا ُج الشواهد اللغوية التي وقعت في تاج العروس إلى دراسة خاصَّة موسعة،
الشواهد المجهولة المصدر إلى أصحابها.

( )1القاموس المحيط ،ص( 58ك م أ).
( )2تاج العروس( 511/3 ،س ن ت).
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 -3أيضًا تحتا ُج المصاد ُر والم َرا ِج ُع التي رجع إليها ال َّزبيدي في تاج العروس إلى دارس ٍة ،وإحصا ٍء ،وتصنيف.
َفسي ومن
وبعد ،فهذا أهم ما أثمره البحث من نتائج ،وأبرز ما تمحض عنه من توصيات ،فما َكانَ في هذا البحث ِم ْن خطأ فمن ن ِ
ال َّشيطَان ،وأسأ ُل هللا -تبارك وتعالىْ -
ك
أن يعصمنا من زيغ اللسان والقلم ،وأن يتجاوز عنَّاَ { ،وقَا َل َربِّ أَوْ ِز ْع ِني أَ ْن أَ ْش ُك َر ِن ْع َمتَ َ
ضاهُ}( ،)8وأسأله أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجه ِه الكريمْ ،
ي َو َعلَى َوالِ َد َّ
وأن ال يحرمني
صالِحًا تَرْ َ
ي َوأَ ْن أَ ْع َم َل َ
الَّتِي أَ ْن َع ْمتَ َعلَ َّ
المصيب إنه جوا ٌد كريم
أج َر المخطئ فيه إن فاتني أجر
ِ
وأصلي وأسل ُم على نَبِينا محمد وعلى آل ِه وصحب ِه أج َم ِعين.

المصادر والراجع:
 -8األزدي ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (8511م) جمهرة اللغة ،ط ،8تحقيق :رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين،
بيروت – لبنان.
 -2األنباري ،أبو بكر محمد بن القاسم (8311هـ 8511 -م) األضداد ،ط ،8تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية،
بيروت – لبنان.
 -3األنطاكي ،الحكيم الماهر الشيخ داود الصرير (8321هـ 2115-م) تذكرة أولي األلباب والجامع للعجب العجاب ،د.د.
 -3أنيس ،إبراهيم (8552م) في اللهجات العربية ،ط ،1مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة – مصر.
 -5أنيس ،إبراهيم(8511م) داللة األلفاظ ،ط ،3مكتبة األنجلو المصرية ،مصر.
 -1أبو علي القالي ،إسماعيل بن القاسم (8515م) ،البارع في اللغة ،ط ،8تحقيق :هشام الطعان ،مكتبة النهضة ،بغداد – العراق،
ودار الحضارة العربية ،بيروت – لبنان.
 -1ابن األثير ،مجد الدين المبارك بن محمد (8388هـ – 8558م) المرصع في اآلباء واألمهات والبنين والبنات واألدواء
والذوات ،ط ،8تحقيق :الدكتور إبراهيم السامرائي ،دار الجيل ببيروت ،ودار ع َّمار بع َّمان.
 -1ابن جني ،أبو الفتح عثمان الموصلي ،د.ت ،الخصائص ،ط ،3الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر.
 -5ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد البرمكي (من الجزء األول إلى الثالث 8511م ،والجزء الرابع 8518م،
ومن الجزء الخامس إلى السابع 8553م) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ط ،8تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت.
 -81ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (8328هـ 2111 -م) المحكم والمحيط األعظم ،ط ،8تحقيق :عبد الحميد
هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -88ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (8381هـ 8551 -م) المخصص ط ،8تحقيق :خليل إبراهم جفال ،دار إحياء
التراث العربي.
( )8سورة النَّمل.85:

416

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2222-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

 -82ابن ماجة ،أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،د.ت ،سنن ابن ماجه ،د.ط ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب
العربية ،القاهرة – مصر.
 -83ابن منظور ،أبو الفضل ،جمال الدين األنصاري (8383هـ) لسان العرب ،ط ،3دار صادر ،بيروت.
 -83ابن الورد والسموأل (8312هـ 8512 -م) ديوان عروة ابن الورد والسموأل ،ط ،8دار بيروت للطباعة والنشر ،لبنان.
 -85البياتي ،صفاء (8338هـ – 2181م) "المعرب والدخيل في كتاب تهذيب اللغة لألزهري ،دراسة ومعجم" رسالة ماجستير،
جامعة الموصل ،كلية اآلداب ،مجلة مجمع اللغة العربية على الشبة العالمية ،السنة الخامسة ،العدد .85
 -81ثعلب ،أحمد بن يحيى ،أبو العباس ،د.ت ،الفصيح ،د.ط ،تحقيق ودراسة :دكتور عاطف مدكور ،دار المعارف ،مصر.
 -81الجبرتي ،عبد الرحمن بن حسن ،د.ط ،تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار ،دار الجيل ،بيروت – لبنان.
 -81الجرجاني ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف (8313هـ 8513-م) التعريفات ،ط ،8ضبطه وصححه جماعة من العلماء
بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان.
 -85الجواليقي ،موهوب بن أحمد أبو منصور (8381هـ – 8551م) المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم ،ط،8
تحقيق :الدكتور ف .عبد الرحيم ،دار القلم ،دمشق.
 -21حمادي ،الدكتور مثنى نعيم "األلفاظ الدخيلة في آيات وصف الجنة في القرآن الكريم -دراسة بيانية ،"-مجلة مداد اآلداب،
العدد الثالث ،ص.85
 -28الحميري اليمني ،نشوان سعيد (8321هـ 8555-م) شمس العلو ودواء كالم العرب من الكلوم ،ط ،8تحقيق :الدكتور حسين
عبد هللا العمري ،والدكتور يوسف محمد عبدهللا ،وآخرون ،دار الفكر المعاصر ،بيرت – لبنان ،ودار الفكر ،دمشق – سوريا.
 -22خان ،أبو الطيب محمد صديق (8323هـ2112-م) أبجد العلوم ،ط ،8دار ابن حزم ،بيروت – لبنان.
 -23الخفاجي ،شهاب الدين أحمد (8212هـ) شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل ،ط ،8صححه :نصر الهوريني،
بمشاركة :مصطفى أفندي ،المطبعة األمـيرية ،مصر.
 -23درويش ،عبد هللا ،د.ت ،المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم "العين" للخليل بن أحمد ،د.ط ،مكتبة الشباب ،األردن.
 -25الدمشقي ،عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني (8383هـ 8553-م) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر،
ط ،2حققه ونسقه وعلق عليه حفيده :محمد بهجة البيطار ،دار صادر ،بيروت – لبنان.
 -21الرازي ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني أبو الحسين (8381هـ8551-م) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن
العرب في كالمها ،ط ،8الناشر :محمد علي بيضون.
 -21الرازي ،زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر الحنفي (8321هـ 8555 -م) مختار الصحاح ،ط ،5تحقيق :يوسف الشيخ
محمد ،المكتبة العصرية ،الدار النموذجية ،بيروت – صيدا.،
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 -21ال َّزبيدي الحنفي ،السيد محمد مرتضى الحسيني (8311هـ) تاج العروس من جواهر القاموس ،ط ،8المطبعة الخيرية ،مصر.
 -25ال َّزبيدي ،السيد محمد مرتضى الحسيني (8351هـ – 8515م) تاج العروس من جواهر القاموس ،ط ،8مطبعة حكومة
الكويت ،الكويت.
 -31الزركلي الدمشقي ،خير الدين بن محمود بن فارس (2112م) ،األعالم ،ط ،85دار العلم للماليين ،بيروت –لبنان.
 -38الزمخشري ،أبو القاسم محمود (8385هـ 8551-م) أساس البالغة ،ط ،8تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان.
 -32السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل ،أصول السرخسي ،د.ط ،دار المعرفة ،بيروت – لبنان.
 -33سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء ،أبو بشر (8311هـ 8511 -م) الكتاب ،ط ،3تحقيق :عبد السالم محمد
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة.
 -33السيد حسن ،السيد محمد بن (8511م) الراموز على الصحاح ،ط ،2تحقيق :الدكتور محمد علي عبد الكريم الرديني ،دار
أسامة ،دمشق – سوريا.
 -35السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين (8381هـ 8551 -م) المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،ط ،8تحقيق :فؤاد
علي منصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -31الشدياق ،أحمد فارس أفندي ( 8255هـ) الجاسوس على القاموس ،ط ،8مطبعة الجوائب ،قسطنطينية.
 -31شالش ،الدكتور هاشم طه (8318هـ 8518-م) ال َّزبيدي في كتابه تاج العروس ،ط،8دار الكتاب للطباعة ،بغداد – العراق.
 -31الصالح ،الدكتور صبحي (2115م) دراسات في فقه اللغة ،ط ،8دار العلم للماليين ،بيروت – لبنان.
 -35الصغاني الحنفي ،رضي الدين الحسن بن محمد العدوي العمري القرشي ،العباب الزاخر واللباب الفاخر ،كتاب مرقم آليًا في
المكتبة الشاملة الحديثة اإللكترونية ،وال يوافق المطبوع.
 -31عبد التواب ،الدكتور رمضان (8385هـ 8553-م) فصول في فقه العربية ،ط ،3مكتبة الخانجي ،القاهرة – مصر.
 -38عبد الحي الكتاني ،محمد َعبْد ال َح ّي بن عبد الكبير بن محمد الحسني اإلدريسي (8512م) فهرس الفهارس واألثبات ومعجم
المعاجم والمشيخات والمسلسالت ،ط ،2تحقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان.
 -32عبد الواحد وافي ،الدكتور علي (2113م) فقه اللغة ،ط ،3نهضة مصر.
 -33عمر ،أحمد مختار (8551م) علم الداللة ،ط ،5عالم الكتب ،القاهرة – مصر.
 -33غيثري ،سيدي محمد ( 2115م)" ،التباين اللغوي بين األصول والجذور" جامعة ورقلة في الجزائر ،مجلة األثر في اآلداب
واللغات ،العدد الرابع.
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 -35فاخوري ،محمود "المعجم اللغوي المنشود بين معاجمنا القديمة والحديثة" مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد،11 :
ص.31/8
 -31الفارابي ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (8311هـ8511-م) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ط ،3تحقيق :أحمد
عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت – لبنان.
 -31الفراهيدي البصري ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ،د.ت ،العين ،د.ط ،تحقيق :الدكتور مهدي المخزومي ،والدكتور
إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل ،مصر.
 -31الفيروزآبادى ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (8328هـ2111-م) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ،ط ،8دار سعد
الدين للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق – سوريا.
 -35الفيروزآبادى ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (8321هـ 2115-م) القاموس المحيط ،ط ،1تحقيق :مكتب تحقيق
التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف :محمد نعيم العرق ُسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان.
 -51الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي الحموي ،أبو العباس ،د.ت ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،د.ط ،المكتبة العلمية،
بيروت – لبنان.
 -58مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،إبراهيم مصطفى ،أحمد الزيات ،وآخرون ،د.ت ،المعجم الوسيط ،د.ط ،دار الدعوة للطباعة
والنشر ،مصر.
 -52النادري ،الدكتور محمد أسعد (8331هـ 2115 -م) فقه اللغة ،مناهله ومسائله ،ط ،8المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.
 -53نصار ،حسين (8311هـ – 8511م) المعجم العربي نشأته وتطوره ،ط ،3دار مصر للطباعة.
 -53الهروي ،أبو منصور محمد بن أحمد األزهري (2118م) تهذيب اللغة ،ط ،8تحقيق :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت – لبنان.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2022الباحثة /وجدان بنت سعد بن عبد الرحمن بن تويم ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر
العلمي.
)(CC BY NC
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غياب األخالق في واقع المسلم المعاصر وأثره على االجتهاد الفقهي
The Absence of Mrals in the Rality of the Contemporary Muslim and its Impact on
Jurisprudence
إعداد الدكتور /إبراهيم محمد موسى محمد
أستاذ مساعد ،ورئيس قسم أصول الفقه ،جامعة الرباط الوطني ،جمهورية السودان
Email: im6020494@gmail.com

مستخلص البحث:
تناول الباحث في هذا البحث العديد من الموضوعات ذات الصلة باألخالق ،التي تناول مفهوم األخالق في اإلسالم والفلسفة
المعاصرة ،ومباحث األخالق في الفلسفة ،وعن مدى أهمية األخالق في النظام اإلجتماعي لل ُمجتمع ،ونموذج على غياب
األخالق في واقع المسلم المعاصر ،كالصدق ،واألمانة ،والشفافية ،والصراحة ،وحسن الظن ،والتسامح ،والعدل ،واإلنصاف.
ومن ثم تناول الباحث بعض النماذج لألخالق المذمومة المنتشرة في واقع المسلم المعاصر ،كالكذب ،والخيانة ،والفساد،
واإلساءة ،واإلفتراء ،والبهتان ،وإفشاءالسر ،واإلنتقام ،والبغض ،والتقليد ،والتبعية ،والتَّ ْن ِفير ،وال ُجبُن ،وال َجشع والطمع،
والخدَاع ،واالحتيال ،والخيانة ،السُخرية ،واالستهزاء ،وال َّسفَه ،وال ُح ْمق ،وسوء الظن،
والحسد ،والحقد ،وال ُخبْث ،والغش،
ِ
وال َّش َماتَة ،والتكبر ،والعُجب ،والظُلم ،وغيرها.
وكذلك بعض من المؤشرات والتقارير الدولية عن الفساد في البلدان العربية ،وصور من اإلجتهاد الفقهي الخاطئ الذي ساهم في
تفرقة األمة اإلسالمية منذ القرون األولى في تاريخ اإلسالمية مما ادى الي انتشار الطائفية ،والمذهبية ،واإلرهاب ،والتعصب
في الرأي وفي التفسير وفي الفهم مما ترك أث ًرا واضحًا في تفرق األمة اإلسالمية.
وا ِدينَهُ ْم َو َكانُ ْ
وذلك ماحذر عنه سبحانه وتعالى األمة بقوله﴿ :إِ َّن ٱلَّ ِذينَ فَ َّرقُ ْ
ٱَّلل ثُ َّم
وا ِشيَعًا لَّسْتَ ِم ْنهُ ْم فِى ش ْ
َى ٍء ۚ إِنَّ َمآ أَ ْم ُرهُ ْم إِلَى َّ ِ
يُنَ ِّبئُهُم ِب َما َكانُ ْ
ب ِب َما لَ َد ْي ِه ْم فَ ِرحُونَ ﴾.
وا يَ ْف َعلُونَ ﴾وقوله تعالىُ ﴿ :كلُّ ِح ْز ٍ
هللا َج ِميعًا َو َال
َص ُموا ِب َحب ِْل َّ ِ
وقد أمر هللا سبحانه وتعالى باإلعتصام بحبل هللا وعدم التفرقة بقولهَ ﴿ :وا ْعت ِ
َب ِري ُح ُك ْم ۚ َواصْ ِبرُوا ۚۚ إِ َّن َّ
هللاَ َم َع الصَّا ِب ِرينَ .﴾...
تَفَ َّرقُوا ۚۚ َو ْاذ ُكرُوا ِن ْع َمتَ هللا﴾ وقال أيضا في قوله ( َو َال تَنَا َزعُوا فَتَ ْف َشلُوا َوت َْذه َ
وذلك نتيجة لالجتهاد الفقهي والخطاب الديني الخاطئ .ثم اختتم الباحث البحث بالنتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية :األخالق ،المسلم ،االجتهاد الفقهي ،غياب
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The Absence of Mrals in the Rality of the Contemporary Muslim and its Impact on
Jurisprudence

Abstract:
In this research, the researcher dealt with many topics related to ethics, which deal
with the concept of ethics in Islam and contemporary philosophy, and the topics of ethics in
philosophy, and the extent of the importance of ethics in the social system of society, and an
example of the absence of ethics in the reality of the contemporary Muslim, such as honesty,
honesty, and transparency. Honesty, good faith, tolerance, justice, and fairness.
Then the researcher dealt with some examples of reprehensible morals prevalent in
the reality of the contemporary Muslim, such as lying, betrayal, corruption, abuse, slander, and
slander, disclosure of secrets, revenge, hatred, imitation, dependence, alienation, cowardice,
greed, greed, envy, hatred, malice, and fraud. deception, fraud, betrayal, ridicule, mockery,
foolishness, foolishness, mistrust, gloating, arrogance, amazement, injustice, and others.
As well as some of the international indicators and reports on corruption in the Arab
countries, and images of the erroneous jurisprudence that contributed to the division of the
Islamic nation since the first centuries in the history of Islam, which led to the spread of
sectarianism, sectarianism, terrorism, and fanaticism in opinion, interpretation and understanding,
which left a clear impact. In the division of the Islamic nation.
So I warn him and the nation of the nation by saying...
And His saying... God Almighty has ordered the sit-in with the rope of God and not to dismantle,
and do not disbelieve and do not disbelieve and remember.
This is a result of jurisprudence and erroneous religious discourse. Then the researcher
concluded the research with results and recommendations.

Keywords: Morals, Muslim, Jurisprudence, Absence.
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مقدمة:
إن األخالق هي أساس الحضارات والقيم والتقدم لألمم ،ولألخالق دور كبير في تغيير واقع المسلم المعاصر،قال تعالى ﴿:إِ َّن َّ
هللاَ
ق إال بصالح
ال يُ َغيِّ ُر َما ِبقَوْ ٍم َحتَّى يُ َغيِّرُوا َما ِبأ َ ْنفُ ِس ِه ْم ﴾(سورة الرعد (11:أي أنه لن يتغير شيء في واقع المسلم من ٍ
هم أو ضي ٍ
النظام األخالقي للمجتمع ،والناظرفي واقع المسلم المعاصر اليوم يُالحظ غيابًا واضحًا في النظام األخالقي في المجتمع الذي
أصبح فيه الكذب أحب من الصدق ،والخيانة أحب من األمانة ،مصداقًا لحديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا
ق فيها الكا ِذبُ  ،وي َّ
ٌ
ٌ
اعات؛ يُص َّد ُ
ُكذبُ فيها الصا ِدقُ ،ويُؤتَ َمنُ فيها الخا ِئنُ ،
سنوات خ ّد
الناس
صلى هللا عليه وسلم «:سيأ ِتي على
ِ
وينط ُ
أمر العام ِة» .هذا واقعنا اليوم
وي َخ َّونُ فيها األمينُ ،
ق فيها الرُّ و ْيبِ َ
ِ
ضةُ  .قِي َل :وما الرُّ و ْيبِضةُ؟ قال :الر ُج ُل التّافِهُ يتَكلَّ ُم في ِ
تما ًما ،واقع انتشر فيه الكذب ،والخداع ،والنفاق ،والغش ،والخيانة ،والسرقة ،والفساد ،وأكل اموال الناس بالباطل ،وغيرها مما
يؤكد غيابًا في النظام األخالقي في المجتمع المسلم المعاصر.
وأما أثره على االجتهاد الفقهي ،حدث وال حرج في دور الخطاب الديني المعاصر خطابًا زرع الفتنة الطائفية والمذهبية
والحزبية ،والتفرقة ين المسلمين ،والتكفير ،والتبديع ،وسوء الظن ،واإلنشغال بعيوب الناس ،والكالم في أعراض الناس على
منابر ال ُجمعة ،والقنوات الفضائية ،ووسائل التواصل اإلجتماعي وغيرها ،وكل ذلك لألسف الشديد باالسم اإلسالم ،واإلسالم
واألخالق والقيم العلماء الربانيين الصادقين بريئ منها ،ألن اإلسالم دعا إلى األخالق والقيم السمحة الغائبة اليوم ،قال تعالى﴿:
اس ُحسْنا ً ﴾(سورة البقرة.)38 :
َوقُولُوا لِلنَّ ِ
بي صلى هللا عليه وسلم ،قَا َل« :ال ُم ْس ِل ُم
وقوله عليه الصالة والسالم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ،عن النَّ ّ
ْ
اج ُر َم ْن هَ َج َر َما نَهَى هللاُ َع ْنهُ» ُمتَّفَ ٌ
ق َعلَي ِه ،وغيرها من اآليات واألحاديث ،واالجتهاد
من َسلِ َم ال ُم ْسلِ ُمونَ ِم ْن لِ َسانِ ِه َويَ ِد ِهَ ،وال ُمهَ ِ
الفقهي الخاطئ ترك أث ًرا واضحًا على األمة اإلسالمية عبر تاريخها.

مشكلة البحث:
وتتلخص مشكلة البحث في أن واقع المسلم المعاصر مضطرب بغياب كثير من أخالقيات اإلسالمية الحميلة في المجتمع ،وإذ
تتسارع األحداث والظروف اإلقتصادية والسياسية واالجتماعية التي ظهرتنا فينا أسوأ ماعندنا من األخالق الإلنسانية من قتل
وإرهاب واالنفالت األمن والطمأنينة العامة ولالسف يحدث هذا أحيانا بسب خطاب الديني الففقهي المعاصر وهذه جزء من
آثاره على المجتمع اإلسالمي المعاصر.

أهداف البحث:
للبحث أهداف كثيرة ،لكن يمكن أن نختصر في اآلتي:
 .1تذكير المجتمع اإلسالمي بأهمية األخالق والقيم في واقعتنا المعاصر.
 .2األخالق هو األمل في تغيير حياتنا االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
 .8باألخالق والقيم نحصل ما فاتنا من التطور والتقدم في عالمنا المعاصر.
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أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث في:
 .1تعريف األخالق ومدى أهميته وأثره على الفرد والمجتمع.
 .2أن األخالق هي عماد الدين ولبها.
 .8بيان أثر غياب األخالق على المجتمع في جميع مجاالت الحياة.
 .4بيان وتأكيد على أن األخالق هي من القيم والمبادئ العالمية مشترك بين البشر جميعًا.

منهج البحث:
يتبع الباحث في هذا البحث المنهج اإلستقرائي والتحليلي والوصفي للبحث.

خطة البحث:
يحتوي البحث على أربعة مباحث المبحث األول :مفهوم األخالق في اإلسالم والفلسفة المعاصرة ،المبحث الثاني :نموج غياب
األخالق في واقع المسلم المعاصر ،المبحث الثالث :صور االجتهاد الفقهي وأثره على المجتمع.
مالحظة:
عنداستخدام كلمة( :غياب األخالق أو غياب) في أي موضع من هذالبحث يقصدبها الباحث ال ِقلة والنُدرة.

المبحث األول :مفهوم األخالق في اإلسالم والفلسفة المعاصرة.
واصطالحا.
المطلب األول :تعريف األخالق لغة
ً
أوالً :تعريف األخالق لغة :واألخالق في اللغة لها عدة معاني منها:
ال ُخلُق في لغة العرب :هو الطَّبْع والسجيَّة ،وقيل :المروءة والدِّين ،قال العالمة ابن فارس" :الخاء والالم والقاف أصالن :أحدهما
تقدير الشيء ،واآلخر مالمسة الشيء .فأما األول ،فقولهمَ :خلَ ُ
قت األدي َم للسقاء ،إذا ق َّدرتَه ،قال:
ت فَرْ يتُها
لم يَحْ ِشم الخالقا ِ

**

ولم يَ ِغض من ِنطافها ال َّس َربُ

وقال زهير:
وألنت تفري ما خلقتَ وبع

**

ضُ القوم يخلُ ُ
ق ثم ال يَفري

ومن ذلك :ال ُخلُق وهي السجية؛ ألن صاحبه قد قُدِّر عليه )ابن فارس ،ط :دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ،ص.(823 /
ـ وقال الفيروزآبادي" :ال ُخلق :بالض ِّم ،وبضمتين :السجية والطَّبع ،والمروءة والدين )الفيروزآبادي ،ط :دار الفكر ـ بيروت ـ
لبنان ،ص.)338 /
َظ ٍيم ﴾(سورة القلم ،)4 :والجمع :أخالق،
ـ وقال ابن منظور" :ال ُخلُق :الخليقة؛ أعني :الطبيعة ،وفي التنزيلَ ﴿ :وإِنَّ َ
قع ِ
ك لَ َعلَى ُخلُ ٍ
ال يُكسَّر على غير ذلك.
ق الفاجر ،وفي الحديث(( :ليس في الميزان أثقل من ُحسْن الخلق)).
ص المؤمن وخالِ ِ
وال ُخ ْلق وال ُخلُق :السَّجيَّة  -يقال :خالِ ِ
وال ُخلُق :بضم الالم وسكونها ،وهو الدين والطبع والسجية ،وحقيقته أنه لصورة اإلنسان الباطنة،
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وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصَّة بها ،بمنزلة ال َخ ْلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ،ولهما أوصاف حسنة
وقبيحة ،والثواب والعقاب يتعلَّقان بأوصاف الصورة الباطنة أكث َر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة؛ ولهذا تكرَّرت
موض ٍع" (ابن منظور ،ط :دار صادر ـ بيروت ـ لبنان ـ ج.)33 ،38 /11
األحاديث في َم ْدح ُحسْن ال ُخلُق في غير
ِ
وفي التفريق بين ال َخ ْلق (بفتح الخاء) وال ُخلق (بضمها) ،قال العالمة الراغب األصفهاني" :وال َخ ْلق وال ُخ ْلق في األصل واحد
كال َّشرب وال ُّشرب ،والصَّرم والصُّ رم ،لكن ُخصَّ ال َخ ْلق بالهيئات واألشكال والصور ال ُمد َركة بالبصر ،و ُخصَّ ال ُخ ْلق بالقوى
والسجايا ال ُمد َركة بالبصيرة" (الراغب األصفهاني ،ط :دار القلم ،دمشق ـ سوريا ،ص.)233 /
والخيم ،قال القرطبي" :وحقيقة ال ُخلُق في اللغة هو ما يأخذ اإلنسانُ به نفسه من األدب يُس َّمى ُخلُقًا؛ ألنه يسير
الفرق بين ال ُخلُق
ِ
الخيم (بالكسر) :السَّجيَّة والطبيعة ،ال واحد له من لفظه ،فيكون ال ُخلُق الطَّبع
كالخ ْلقة فيه ،وأما ما طُ ِبع عليه من األدب فهو ِ
ِ
والخيم الطبع الغريزي ،وقد أوضح ذلك األعشى في شعره فقال:
المتكلَّف،
ِ
ض َّن على المو
وإذا ذو الفُضول َ

**

ْ
لخي ِمها األخال ُ
ق (الراغب األصفهاني ،ط :دار القلم ،دمشق ـ سوريا ،ص/
لى
وعادت ِ

.)233
الخالصة:
إ ًذا األخالق في اللغة :جمع ،ومفرده (ال ُخلق) ،وال ُخلق يُطلق على الطبع والسجية والمروءة والدين ،أن األخالق في اللغة هي
الطبع أي طابع عليه الناس وأصبح عادة أو ثقافة عامة فيهم كمان تغيب األخالق السمحة في واقعنا المعاصر بهذا المعنى.
ثانيًا :تعريف األخالق في االصطالح:
في االصطالح تُطلَق األخالق باعتبارين :أحدهما عام ،واآلخر أخص منه:
ق بقوله" :ال ُخلُق عبارة عن هيئة في النفس راسخة ،عنها تَصدُر األفعال بسهولة
فمن العام ما ذكره الغزالي حين عرَّف ال ُخلُ َ
ُسر من غير حاجة إلى ِف ْكر ورويَّة"(الغزالي ط :إحياء تراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ،ج. )43 :8
وي ٍ

المطلب الثاني :مفهوم األخالق في اإلسالم:
أوالً :مفهوم األخالق في القرآن:
عند النظر واالستقراء لنصوص الشارع تجد أن االستخدا َم الشرعي للفظ "ال ُخلُق" ،لم يختلف كثي ًرا عن الوضع اللغوي لهذه
الكلمة .فقد جاءت كلمة ال ُخلُق في القرآن في موضعين:
الموضع ألول :قوله تعالى على لسان قوم هود ﴿ :إِ ْن هَ َذا إِ َّال ُخلُ ُ
ق ْاألَ َّو ِلينَ ﴾(سورة الشعراء)183 :
"أي :ما هذا الذي جئتنا به إال عادة األولين يُلفِّقون ِم ْثلَه ويدعون إليه ،أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إال عادة
قديمة لم يزل الناس عليها ،أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إال عادة األولين الذين تق َّدمونا من اآلباء وغيرهم"(األلوسي ،ط:
دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان.)183 :11( ،
ف ُخلُق األولين هنا بمعنى ِدينهم وعادتهم وأخالقهم ومذهبهم ،وهذا مرويٌّ عن ابن عباس رضي هللا عنه وقتادة (الطبري ط :دار
الفكر ـ بيروت ـ لبنان .)113 :11( ،والفرَّاء وابن األعرابي ومحمد بن يزيد وغيرهم( .المرجع السابق).
َظ ٍيم ﴾ (سورة القلم.)4 :
الموضع الثاني :قوله -ج َّل وعال  -مخاطبًا سيد ال َخ ْلق محمدًا صلى هللا عليه وسلمَ ﴿:وإِنَّ َ
قع ِ
ك لَ َعلَى ُخلُ ٍ
ــــــ قال الطبري" :يقول  -تعالى ِذ ْكره  -لنبيِّه محمد صلى هللا عليه وسلم :وإنك يا محمد ،لعلى أدب عظيم ،وذـك أدب القرآن
الذي أ َّدبه به ،وهو اإلسالم وشرائعه ،وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل".
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َظ ٍيم ﴾؛ أي :دين عظيم ،وهو اإلسالم( .المرجع
قع ِ
ثم نقَل عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد والضحاك قولهم في تفسيرُ ﴿ :خلُ ٍ
السابق) .وقال الماوردي :أي إنك على َ
طبْع كريم( .المرجع السابق).
ثان ًيا :مفهوم األخالق في السنة:
سنَّة المطهَّرة ،فقد استخدمت لفظة ُ
الخلُق كثي ًرا:
أما في ال ُّ
ــ ومن ذلك قول عائشة رضي هللا عنها في وصْ ف ُخلُق الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :كان ُخلُقه القرآن)) (أخرجه أحمد
( )28481والحاكم ( )838 :2وصحَّحه ووافقه الذهبي ،وصحَّحه األلباني في صحيح الجامع ()4311؛ أي :متم ِّس ًكا بالقرآن
وبآدابه ،وأوامره ونواهيه ،وما يَشت ِمل عليه من المكارم والمحاسن واأللطاف (البن رجب (.)33 :2
ــ ومنه :قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ال ِبرُّ ُحسْن ال ُخلُق)) (أخرجه مسلم ( )4888من حديث النواس بن سمعان رضي هللا عنه).
ــ و ُحسْن ال ُخلُق هو التخلق بأخالق الشريعة ،والتأدب بآداب هللا التي أ َّدب بها عبادَه في كتابه ،وقد قيل" :إن الدين كله
ُخلُق"(أخرجه أحمد ( ،)337وأبو داود ( )4182عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،وقال المنذري :حسن صحيح).
ــ ومنه :قوله صلى هللا عليه وسلم(( :أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا))( .آبادي ،ط :دار الفكر ــ بيروت ــ لبنان:12( ،
.)848
الخالصة:
فقد تباين معاني ال ُخلق في القرآن والسنة فيما سبق ،إذا أن الخلق جات في القرآن بمعنى "عادة "﴿ إِ ْن هَ َذا إِ َّال ُخلُ ُ
ق ْاألَ َّولِينَ ﴾.
وأيضًا جات بمعنى اإلسالم وشرائعه.وأما في السنة فقد جاءت بمعنى التمسك بالقرآن وآدابه وأوامره ونواهيه .إ ًذا يُمكننا القول
أن ماورد في القرآن والسنة هو مفهوم األخالق في اإلسالم.

المطب الثالث :مفهوم األخالق في الفلسفة المعاصرة.
األخالق في الفلسفة ،هي فرع من الفلسفة يتضمن تنظيم مفهومي السلوك الصائب والخاطئ ،وتعريفهما ،والتوصية بهما.
(مدخل إلى فلسفة األخالق .ISLAM MELEGY ،موقع الباحثون المصريون ،آخر تحديث  3ديسمبر 2121
/https://www.egyresmag.comعلوم-اجتماعية/فلسفة/مدخل-إلى-فلسفة-األخالق).
ومصطلح األخالقيات باإلنجليزية " "ethicsمشتق من الكلمة اليونانية  ،ethosالتي تعني "الشخصية" .واألخالقيات متممة
لمفهوم الجماليات في مبحث األكسيولوجيا الفلسفي .تعني األخالقيات في الفلسفة السلوك األخالقي لدى البشر ،وكيف ينبغي
عليهم التصرف .ويمكن تقسيم األخالقيات إلى أربعة مجاالت دراسية رئيسية( .المرجع السابق).
مباحث األخالق في الفلسفة أربعة أنواع (المرجع السابق):
 .1علم ما وراء األخالق)(Meta Ethics
 .2علم األخالق المعياري)(Normative Ethics
 .8علم األخالق التطبيقي)(Applied Ethics
 .4علم األخالق التفسيري ()Descriptive Ethics
أوالً :علم ما وراء األخالق): (Meta Ethics
يهتم هذا المبحث بطرح أسئلة حول ماهية األخالق ذاتها ،فهل هي نسبية ً
مثال مثلما تكون حاسة تذوقنا للطعام؟
أم هي موضوعية يمكن إثباتها وحسمها بالعقل والمنطق مثلما نثبت الحقائق اإلمبريقية؟
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فبالتأكيد حبي للفاكهة ال يعني أن حب الفاكهة هو الشيء الصحيح الذي حتى إن اتفق شخصٌ معي عليه ففي الغالب سيختلف
بخصوص السبب وراء هذا االتفاق.
كذلك بالتأكيد فإن الحقائق الرياضية والقواعد الفيزيائية أمور يُمكن حسمها وال تخضع لألذواق ،فسه ٌل أن نختبر تمدد الحديد
وضع األخالق
بالحرارة من خالل تسخينه ،ويمكننا نقاش المعادالت الرياضية واختبارها على الورق ،لكن السؤال هنا :إلى أيِّ
ٍ
أقرب؟ وضع تذوق الفاكهة أم التساؤل الرياضي؟
في علم ما وراء األخالق نجد ذلك الجدل والنقاش حوله ،فنجد من يجادل بأن هناك وجود لألخالق كحقيقة في ذاتها يُمكن
اختبارها وإثباتها ،وأن الجدال الحقيقي هو في إطار إيجاد تلك الحقيقة وتحديدها بدقة ،وهذا ما يُطلق عليه ببساطة المذهب
الواقعي لألخالق (( .)Moral Realismمدخل إلى فلسفة األخالق .ISLAM MELEGY ،موقع الباحثون المصريون ،آخر
تحديث  3ديسمبر /https://www.egyresmag.com 2121علوم-اجتماعية/فلسفة/مدخل-إلى-فلسفة-األخالق).
الخالصة:
إ ًذا أن مفهوم الفلسفة عند هؤالء يجب أن يُختبر في ُمختبر علمي واقعي حتى يؤمنوا بوجودها ،وهذه هي المادية بذاتها ،وهذا
المعنى طبعًا يختلف ُجملةً وتفصيالً مع مفهوم اإلسالم لألخالق الذي يقر بوجودها ،وأنها مجموعة من الصفات والمبادئ والقيم
اإلنسانية الواقيعة ،بل لها تأثير واضح على اإلنسان والمجتمع إنما سلبًا أو إنجابًا.
ثانيًا :علم األخالق المعياري): (Normative Ethics
يهتم هذا المبحث هذه المرة بمعايير التصرف األخالقي ذاته وهو يختلف عن مبحث ما وراء األخالق باعتباره ال يتكلم هنا عن
طبيعة األخالق ولكنه يتكلم عن (معاييرها) ،فتلك المعايير هي التي تعطينا القدرة على الحكم على فعل كذا باعتباره ً
فعال أخالقيًّا
أو باعتباره ً
فعال (غي َر أخالقي) ،فيُح َّدد من ذلك صحة فعلنا له من عدمه،
بشكل أكبر
كذلك يكون في هذا المبحث اقترابٌ أكثر لتفاصيل أفكار بعض الفالسفة تجاه األخالق أكثر وأكثر ،ويتاح مناقشتها
ٍ
ومن المفهوم تداخل المباحث في نقاش مثل ذلك.
يُالحظ أول شيء أن في هذا المبحث األمور أصبحت أقرب من الواقع وأقل نظرية ،فأصبحنا نتكلم عن معايير أخالقية
بعينها ،ولشرح ذلك أكثر سنتطرق إلى أحد الفالسفة وتقديم توضيح بسيط ألفكاره التي تخص هذا المبحث ،وهذا الفيلسوف هو
أرسطو ،ومذهب أرسطو األخالقي يُطلق عليه كذلك أخالق الفضيلة( )3وقد بدأت تلك المفاهيم من عند سقراط معلم أفالطون،
وورث أفالطون تطويرها منه كما ورث أرسطو تطويرها من أفالطون ،ورغم أن أرسطو ليس هو المؤسس هاهنا ،لكنه يعتبر
من أسس تلك الفلسفة كممارسة فلسفية منفردة وفي تلك الفلسفة يرى تسلسل للخير وفيه نفعل الخير (أ) بهدف الخير األكبر
(ب) ،وكل ذلك من أجل الوصول للقيمة الكبرى التي تجلب االزدهار اإلنساني والسعادة الحقيقية اليودايمونيا)، (Eudemonia
وأن كل خير يُفعل لذاته وألجل الوصول لليودايمونيا (وهو ما اختلف معه فيه الفارابي بعد ذلك بقرون).في فضيلة أرسطو يكون
شكل من أشكال االفكر الوسطي بين األمور ،فيكون الفعل الشجاع أخالقيًّا ومعياره
كذلك معيار الخير األخالق ُمح َّددًا من قِبَ ِل
ٍ
وس ً
طا بين الجبن -فعل غير أخالقي -واالندفاع -فعل غير أخالقي ،-ووضع أرسطو  12قيمة أخالقية من خاللها يمكن معايرة
األخالق( .مدخل إلى فلسفة األخالق .ISLAM MELEGY ،موقع الباحثون المصريون ،آخر تحديث  3ديسمبر 2121
/https://www.egyresmag.comعلوم-اجتماعية/فلسفة/مدخل-إلى-فلسفة-األخالق).
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ثالثًا :علم األخالق التطبيقي ):(Applied Ethics
المبحث األخير هاهنا يهتم باألخالق على أرض الواقع ،أي بتطبيقاتها وبمعالجة المشكالت األخالقية( )3عمو ًما وبطرق فعل
ذلك ،وهو أقل مبحث نظرية فيهم ،وهو ما يتضح من اسمه ،فبينما المباحث األخرى تهتم بنقاش الطبيعة والمعايير ،فعلم
األخالق التطبيقي ي هتم بتطبيقات األخالق على أرض الواقع؛ أي في الحياة العامة والخاصة وفي مختلف المجاالت من الصحة
والتكنولوجيا والقانون إلخ ،ومن أمثلة فعل ذلك :نقاش أخالقيات البحث ،أو الجدل األخالقي الناجم عن التطور في علوم الطب
واألحياء بخصوص الممارسات الطبية المختلفة وهو ما يطلق عليه ( ،)Bioethicsوتعتبر هذه إحدى أسباب دراسة طالب
الكليات العلمية للفلسفة ،فتُطرح أسئلةٌ مختلفة بخصوص أخالقيات الممارسات العلمية ،وال تكون الدراسة فقط بخصوص فلسفة
العلوم وهي الفلسفة التي تهتم بأسئلة مثل :ما هو مقدار القوة التفسيرية لتبرير االكتشافات العلمية ،ولعل هذا المبحث دلي ٌل على
لكثير من الجداالت السابقة،
أهمية الفلسفة عمو ًما وفلسفة األخالق خصوصًا ،ويمكن اعتباره المرحلة األخيرة و(التطبيقية)
ٍ
ولكن له جداالته الخاصة مثلما سبق الذكر ،ورغم ذلك ،يجد الكثير من طالب الكليات العلمية صعوبةً في إدراك أهمية دراسة
الفلسفة في إطار دراستهم األكاديمية( .المرجع السابق).
راب ًعا :علم األخالق التفسيري ): (Descriptive Ethics
يطلق عليه كذلك علم األخالق المقارن ،وهو مبحث يهتم بدراسة الظاهرة األخالقية الموجودة في الواقع كما هي أي إنه يهتم
بدراسة ما هو كائن ال ما يجب أن يكون ،مثلما هو األمر في علم األخالق المعياري ً
مثال ،فنجده يهتم بدراسة معتقدات األفراد
تجاه األخالق (معتقدهم تجاه ما هو صحيح وما هو خاطئ)( .المرجع السابق).
والنظريات الت ي تناقش ذلك ،وهو مبحث يمكن رؤية مالمحه في مختلف العلوم مثل علم النفس التطوري وعلوم األعصاب
ودراسة التوصيالت العصبية في المخ وكيفية عملها ودراسات علم االجتماع إلخ(...المرجع السابق).
الخالصة:
يُالحظ أن ما سبق ذكره فيه إقرار بأن األخالق لها دور كبير معالجة مشكالت اإلنسان في أرض الواقع ،بل يرى أرسطو أن
األخالق هي تسلسل للخير ويهدف إلى فعل الخير األكبر والوصول إلى إلى قيمة كبرى ،ويبقى السؤال والنقاش هنا كيف لنا أن
نُعيد ما تغيب من أخالقتنا السمحة في واقعنا اإلسالمي المعاصر ،وهذا المعنى يُوافق ماذهب الباحث في موضوع هذا البحث.

المبحث الثاني :نموج غياب األخالق في واقع المسلم المعاصر.
تمهيد:
ِّين َحنِيفًا فِ ْ
اس َعلَ ْيهَا ال
األصل في اإلنسان األخالق ،ألنه من فطرة اإلنسان قال تعالى ﴿ :فَأَقِ ْم َوجْ هَ َ
هللا الَّ ِتي فَطَ َر النَّ َ
ط َرةَ َّ ِ
ك لِلد ِ
اس ال يَ ْعلَ ُمونَ ﴾(سورة الروم .)81ومن األخالق المحمودة الغايبة في واقع المسلم
هللا َذلِ َ
تَ ْب ِد َ
ق َّ ِ
ك الدِّينُ ْالقَيِّ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
يل لِ َخ ْل ِ
المعاصر كثيرة ،ومن أهمها :الصدق_ واألمانة_ الشفافية_ الصراحة_ حسن الظن_ التسامح والمحبة_العدل_اإلنصاف
وغيرها.
ومن األخالق المذمومة التي انتشرت في واقع المسلم المعاصر كثيرة منها:
الكذب ،والخيانة ،والفساد ،واإلساءة ،اإلسراف ،والتبذير ،واالفتراء ،والبهتان ،وإفشاءالسر ،واالن ِتقَام ،والبُ ْغض وال َكرا ِهية،
والتجسس ،والتقليد ،والتبعية ،والجشع ،والطمع ،والحسد ،والحقد ،والخبث ،والغش ،والخداع ،واالحتيال ،والخيانة ،والسخرية،
واالستهزاء ،والسقه ،والحمق ،وسوء الظن ،والشماتة ،والتكبروالعجب ،والظلم ،وغيرها.
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ومن األخالق السمحة الغائبة في واقع المسلم المعاصر كثيرة ولكن ستناول الباحث في هذا المبحث على:
الصدق_ واألمانة_ والشفافية_ والصراحة_ وحسن الظن_ والتسامح والمحبة_ والعدل_ وغيرها.

المطلب األول :الصدق وأثره على واقع المسلم المعاصر:
أوالً :الصدق لغةً
واصطالحا.
ً
ق يَصْ ُد ُ
ص َّدقه :قَ ِبل قولَه ،وص َدقَه الحديث :أَنبأَه بالصِّ ْدق،
ص َد َ
وص ْدقًا وتَصْ داقًا ،و َ
ق َ
الصدق لغةً :الصدق ض ُّد الكذبَ ،
ص ْدقًا ِ
ص َد ْق ُ
ص ْدقًا وتصادقا في الحديث وفي المودة( .ابن منظور ( ،)138/11ومختار الصحاح ،للرازي
ويقالَ :
ت القوم .أي :قلت لهم ِ
(ص .)134
اصطالحا :عُرف الصدق في االصطالح عدة تعريفات منها:
الصدق
ً
 .1هو الخبر عن الشيء على ما هو به ،وهو نقيض الكذب( .ابن عقيل (.)123/1
 .2وقال الباجي( :الصدق الوصف للمخبَر عنه على ما هو به( .المرجع السابق)
 .8وقال الراغب األصفهاني " :الصدق مطابقة القول الضمير والمخبَر عنه م ًعا ،ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا
تا ّمًا"(الراغب األصفهاني ،ج/1ص.)231
الخالصة
الصدق في اإلسالم هو قول الحقيقة ،وهو فضيلة من الفضائل ويُعد من مكارم األخالق؛ وهو عكس الكذب؛ ويوصف الشخص
الذي يتحدث بالحقيقة أنه صادق ويترافق الصدق مع األخالق الحميدة مثل األمانة واالستقامة والوفاء واإلخالص.
ثانيًا :الترغيب على الصدق وفضائله في اإلسالم.
أمر اإلسالم بالصدق وحث عليه في كل المعامالت التي يقوم بها المسلم ،واألدلة كثيرة من القرآن الكريم على هذا الخلق النبيل،
قال هللا تعالى﴿ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّقُوا َّ
هللاَ َو ُكونُوا َم َع الصَّا ِد ِقينَ ﴾ (سورة التوبة.)11 :أي :اصدُقوا والزموا الصدق تكونوا مع
أهله ،وتنجوا من المهالك ،ويجعل لكم فرجًا من أموركم ومخرجًا)) تفسير القرآن العظيم ،البن كثير ()281/4
ـ وعن عبد هللا بن عمر﴿ :اتَّقُوا َّ
هللاَ َو ُكونُوا َم َع الصَّا ِد ِقينَ ﴾ (مع محمد صلى هللا عليه وسلم وأصحابه .وقال الضحاك :مع أبي بكر
وعمر وأصحابهما.
ـ وقال الحسن البصري :إن أردت أن تكون مع الصادقين ،فعليك بالزهد في الدنيا ،والكفِّ عن أهل الملة(( .المرجع السابق).
هللا ِق ً
هللا َح ِديثًا ﴾(سورة النساء )33 :وقالَ :و َم ْن أَصْ َد ُ
 ووصف هللا به نفسه فقالَ ﴿ :و َم ْن أَصْ َد ُيال﴾(سورة النساء:
ق ِمنَ َّ ِ
ق ِمنَ َّ ِ
.)122
ك َم َع الَّ ِذينَ أَ ْن َع َم َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم ِمنَ النَّ ِبيِّينَ َوالصِّ ِّدي ِقينَ َوال ُّشهَدَا ِء َوال َّ
ك
صا ِل ِحينَ َو َحسُنَ أُولَ ِئ َ
هللا َوال َّرسُو َل فَأُولَ ِئ َ
وقولهَ ﴿ :و َم ْن ي ُِط ِع َّ ََرفِيقًا﴾ (سورة النساء)83 :
 قال الشوكاني :قوله﴿ َو َم ْن ي ُِط ِع َّك إلى
هللاَ َوال َّرسُو َل كالم مستأنف لبيان فضل طاعة هللا والرسول ،واإلشارة بقوله :فَأُولَئِ َ
المطيعين ،كما تفيده من َم َع الَّ ِذينَ أَ ْن َع َم َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم ﴾ (سورة النساء )83 :بدخول الجنة ،والوصول إلى ما أع َّد هللا لهم ،والصدِّيق
المبالغ في الصدق ،كما تفيده الصيغة ،وقيل :هم فضالء أتباع األنبياء ،والشهداء :من ثبتت لهم الشهادة ،والصالحين :أهل
األعمال الصالحة)( .فتح القدير ،للشوكاني (.)132/2
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ض َي َّ
 وقوله﴿ :قَا َل َّص ْدقُهُ ْم لَهُ ْم َجنَّ ٌ
هللاُ َع ْنهُ ْم َو َرضُوا
ات تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاألَ ْنهَا ُر خَالِ ِدينَ فِيهَا أَبَدًا َر ِ
هللاُ هَ َذا يَوْ ُم يَ ْنفَ ُع الصَّا ِدقِينَ ِ
ك ْالفَوْ ُز ْال َع ِظي ُم﴾ (سورةالمائدة( 113 :أي :ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في اآلخرة ،ولو كذبوا ختم هللا على أفواههم،
َع ْنهُ َذلِ َ
ونطقت به جوارحهم فافتضحوا) (معالم التنزيل ،للبغوي (.)128/8
ت َوال َّ
ت
صابِ ِرينَ َوالصَّابِ َرا ِ
ت َوالصَّا ِدقِينَ َوالصَّا ِدقَا ِ
ت َو ْالقَانِ ِتينَ َو ْالقَانِتَا ِ
ت َو ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
 وقوله ﴿ :إِ َّن ْال ُم ْسلِ ِمينَ َو ْال ُم ْسلِ َما ِالذا ِك ِرينَ َّ
ت َو َّ
هللاَ َك ِثيرً ا
ص ِّدقِينَ َو ْال ُمتَ َ
ت َو ْال ُمتَ َ
ت َو ْال َحافِ ِظينَ فُرُو َجهُ ْم َو ْال َحافِظَا ِ
ت َوالصَّائِ ِمينَ َوالصَّائِ َما ِ
ص ِّدقَا ِ
َاش َعا ِ
َاش ِعينَ َو ْالخ ِ
َو ْالخ ِ
ت أَ َع َّد َّ
َو َّ
َظي ًما﴾ (سورةاألحزاب)87 :
هللاُ لَهُ ْم َم ْغفِ َرةً َوأَجْ ًرا ع ِ
الذا ِك َرا ِ
أَ َع َّد َّ
هللاُ لَهُ ْم (أي :لهؤالء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة ،والمناقب الجليلة ،التي هي ما بين اعتقادات ،وأعمال قلوب،
وأعمال جوارح ،وأقوال لسان ،ونفع متع ٍّد وقاصر ،وما بين أفعال الخير ،وترك الشرِّ  ،الذي من قام به َّن ،فقد قام بالدين ك ِّله،
ظاهره وباطنه ،باإلسالم واإليمان واإلحسان.
َظي ًما ال يقدر قدره ،إال الذي أعطاه ،مما ال عين
فجازاهم على عملهم بالمغفرة لذنوبهم؛ ألن الحسنات يذهبن السيئات َوأَجْ ًرا ع ِ
رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر على قلب بشر ،نسأل هللا أن يجعلنا منهم) ( تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (.)884
الخالصة:
وقد تبين لنا فيما سبق أهمية الصدق ومكانتها في اإلسالم وأثره على الفرد والمجتمع ،وأما عن أثر غياب الصدق في واقع
المسلم المعاصر انتشار الكذب بكل أنواعها في مجتمعنا حتى أصبح الكذب أمر عادي في واقع المسلم المعاصر اليوم ،فالكل
يكذب يوميًا إال من رحم هللا ،وهذا أكبر دليل على غياب األخالق بل من أهم ال ُخلق الصدق ،وقد أكد لنا ذلك النبي عليه الصالة
ق فيها الكا ِذبُ  ،وي َّ
ٌ
ٌ
اعات؛ يُص َّد ُ
ُكذبُ فيها الصا ِدقُ ،ويُؤتَ َمنُ فيها الخا ِئنُ  ،وي َخ َّونُ فيها
سنوات خ ّد
الناس
والسالم في « سيأ ِتي على
ِ
وينط ُ
أمر العام ِة» الصدق ،وانتشر في مقابها الكذب
األمينُ ،
ق فيها الرُّ و ْيبِ َ
ِ
ضةُ  .قِي َل :وما الرُّ و ْيبِضةُ؟ قال :الر ُج ُل التّافِهُ يتَكلَّ ُم في ِ
بكل أنواعها.

المطلب الثاني :األمانة وأثره على واقع المسلم المعاصر.
أوال :مفهوم األمانة في اإلسالم
معنى األمانة لغة :األمن واألمانة واألمان في األصل مصادر ،ويجعل األمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها اإلنسان في
األمن ،وتارة اسما لما يؤمن عليه اإلنسان ،نحو قوله تعالىَ ﴿ :وتَ ُخونُ ْ
وا أَ َمانَاتِ ُك ْم﴾ (سورة األنفال )23 :أي :ما ائتمنتم عليه،
ض ﴾(سورة األحزاب ()32 :الراغب األصفهاني (.)188 /1
وقوله ﴿ :إِنَّا َع َرضْ نَا األَ َمانَةَ َعلَى ال َّس َما َوا ِ
ت َواألَرْ ِ
معنى األمانة اصطالحا ً:
هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه (المناوي (.)233 /1
_ إ ًذا األمانة في اإلسالم

األَمانَةُ هي أداء الحقوق ،والمحافظة عليها ،فالمسلم يعطي كل ذي حق حقه؛ يؤدي حق هللا في

العبادة ،ويحفظ جوارحه عن الحرام ،ويرد الودائع ...إلخ .وهي خلق جليل من أخالق اإلسالم ،وأساس من أسسه ،فهي فريضة
عظيمة حملها اإلنسان ،بينما رفضت السماوات واألرض والجبال أن يحملنها لعظمها وثقلها ،يقول تعالى ﴿:إِنَّا َع َرضْ نَا ْاألَ َمانَةَ
اإل ْن َسانُ إِنَّهُ َكانَ ظَلُو ًما َجه ً
ُوال ﴾.
َعلَى ال َّس َما َوا ِ
ض َو ْال ِجبَ ِ
ال فَأَبَ ْينَ أَ ْن يَحْ ِم ْلنَهَا َوأَ ْشفَ ْقنَ ِم ْنهَا َو َح َملَهَا ْ ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
اس أَن تَحْ ُك ُم ْ
هللاَ يَأْ ُم ُر ُك ْم أَن تُؤ ُّد ْ
وقد أمرنا هللا بأداء األمانات ،فقال تعالى ﴿ :إِ َّن ّ
وا ِب ْال َع ْد ِل
وا األَ َمانَا ِ
ت إِلَى أَ ْهلِهَا َوإِ َذا َح َك ْمتُم بَ ْينَ النَّ ِ
هللاَ نِ ِع َّما يَ ِعظُ ُكم بِ ِه إِ َّن ّ
إِ َّن ّ
صي ًرا﴾ (سورة النساء).
هللاَ َكانَ َس ِميعًا بَ ِ
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وجعل الرسول األمانة دليال على إيمان المرء وحسن خلقه ،فقال« :ال إيمان لمن ال أمانة له ،وال دين لمن ال عهد له» (أخرجه
أحمد ( )12783تعليق شعيب األرنؤوط :حديث حسن ،وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي هالل فقد روى له
أصحاب السنن).
ثانيًا :أثر غياب األمانة في واقع المسلم المعاصر.
_ فيما سبق إتضح لنا أن مفهوم األمانة ضد الخيانة ،واألمانة كلمة واسعة المفهوم ،يدخل فيها أنواع الخيانة ،خيانة الوطن خيانة
الزوجية ،خيانة العلمية ،وغابت األمانة وانتشرت في مقابله الخيانة بكل أنواعها في واقع المسلم المعاصر.

المطلب الثالث :الشفافية وأثره في واقع المسلم المعاصر:
أوال :مفهوم الشفافية:
الشفاقية في اللغة :الشف بفتح الشين ،الستر الرقيق الذي يبدي ماوراءه من الجسم ويظهره لرقته ،يُقال شَف الثوب :أي رق،
وثوب ش ٌ
َف ،أي رقيقريستشف ماوراءه أي يُبصر.
يشف ،إذا زاد وإذا نقص ،وأشفه غيره يشفه( .د /نزيه حماد ،ط:
والشف بكسر الشين يأتي بمعنى الربح والزيادة ،وشَف الدرهم ِ
ِ
دار القلم ـ دمشق ـ سوريا ـ ص.)231 /
الشفافية اصطالحا :لها تعريفات كثيرة :تعريف المختار هو :العالنية والوضوح؛ وهي عكس السرية ،فالسرية تعني إخفاء
األفعال عمدا ،بينما تعني الشفافية اإلفصاح عن هذه األفعال ،وينطبق ذلك جميع أعمال الحكومة بوزاراتها المختلفة ،كما ينطبق
على أعمال المؤسسات الخاصة التي يتضمن عملها تأثيرا على مصلحة الجمهور ،والمؤسسات غير الحكومية( .المرجع
السابق).
الخالصة:
الشفافية في اللغة تعني الشيء الشفاف الذي ال يحجب ما وراءه فمعنى شف أي رق حتى يرى ما خلفه أي تعنى الوضوح وهي
عكس التعتيم والسرية ولعل استخدام هذه الكلمة اصطالحا ال يختلف كثيراً عن معناها اللغوي ،إ ًذا الشفافية هي الوضوح
والصراحة ،وهذا من اهم ال ُخلق الذي له قيمة في حياتنا وهو الصدق ،وليس مجرد شعارات ترفع وإنما هي ُخلق وفعل وهي
قيمة إسالمية غائبة في واقع المسلم المعاصر.
ثانيًا :الشفافية وأثره على واقع المسلم المعاصر:
غابت الشفافية وانتشر الفساد في واقعنا المعاصر وأثر لك كبير على الفرد والمجتمع اإلسالمي
وهذا تقرير الدولية حول مؤشرات الفساد في الدول العربية:
ما هو ترتيب الدول العربية في مؤشر مكافحة الفساد في 2121؟
الشرق األوسط
نشر الخميس 23 ،يناير  /كانون الثاني 2121دقيقة قراءة CPI-Transparency-2020
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دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  (CNN) --تصدرت اإلمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد في التقرير السنوي الذي
تصدره منظمة الشفافية الدولية ،تليها قطر ،وسلطنة عُمان ،فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربيا
وعالميا لعام .2121
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على الرغم من التطورات واإلنجازات التي حققت في العقد الماضي في ترسيخ األنظمة والقوانين المعادية للفساد ،إال أن جائحة
كورونا وما لحقها من تدابير وإجراءات طارئة أثرت سلبيا ً على هذه الجهود بشكل كبير ،كالنقص في الموارد والمستلزمات
الصحية وطاقم الموظفين خالل الجائحة لالستجابة للموجة األولى من الحاالت .األمر الذي أعاد المنطقة سنوات إلى الوراء.
وذكر التقرير إن كال من العراق تونس وعُمان قد شهدت تقدما في تقييمهم السنوي ،بينما شهدت سوريا واليمن ولبنان تراجعا
في التقييم العام لمكافحة الفساد .إليكم نظرة على ترتيب الدول العربية ضمن مؤشر الفساد العالمي لعام 2121
() https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/01/28/cpi-corruption-transparency-2020
الخالصة:
والتقرير السابق يؤكد مدى غياب النظام األخالقي في واقع المسلم المعاصر خاصة الدول العربية ،لذا فإننا بأمس الحاجة إلى
بناء النظام األخالقي اإلجتماعي والتركيز عليها من جديد حتى ال تنهار دولنا وشعبنا أكثر مما نحن عليه.

المطلب الرابع :العدل وأثره على واقع المسلم المعاصر.
تمهيد:
ٌ
منصف لغيره في التجارة والعمل وغيرهما من األمور
يُعد العدل أساس األخالق في المعامالت بين الناس في اإلسالم ،فالمسلم
بالشكل الذي يضمن انتشار المحبة والود واأللفة واألخوة بين الناس ،ويُقال ّ
بأن العدل هو أساس ال ُملك والحُكم ،فال تتقدم بال ٌد
وال حضارة بال عدل ،غيابه في الدولة والمجتمع لها أثر على الفرد والمجتمع والدولة ضياع الحقوق سيادة القوي للضيف وإذا
سرق الضيف سُجن ،وإذا سرق السياسي وذو النفوس والواسطة يُعذر.
واصطالحا:
الفرع األول :معنى العدل لغة
ً
أوال :العدل في اللغة :عدل يعدل فهو عادل ،والعدل اسم للجمع فيُقال رجل عدل ،وامرأة عدل وعدلة.
 .1العدل :ضد الجور.
 .2العدل :ما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة والعدولة.
 .8العدل :المثل والنظير كالعدل (بكسر العين).
 .4وعَدل فالنا (بتشديد الدل) زكاة ،والميزان ساواه.
 .7واالعتدال :توسط حال بين حالين في كم أو كيف وكل ماتناسب فقد اعتدل( .مجدالدين الفيروزآبادي1844 ،هــ ج/4/
.)18
اصطالحا :وقد عُرف العدل عدة تعريفات ،ولكن تعريف المختار لدى الباحث في هذا البحث هو:
ثانيا :العدل
ً
اإلنصاف ،وإعطاء اإلنسان حقه المادي والمعنوي ،حقه المالي واالجتماعي والسيادي والديني والوطن ،وهذا المعنى هو المعنى
الغائب في واقع المسلم المعاصر على مستوى العام ،وغذا تجد بسبب خالف ديني فقهي فرعي يندع الحرب بين أبنا وطني واحد
وديني واحد وكتاب واحد وقبلة واحد ،ناهي عن األخالق الشتم والسب والتخوين والتكفير بمجرد اإلخالق.
َّلل ُشهَدَا َء
وهذا الذي اختره الباحث يؤيده آيات كثرة في القرآن الكريم منهما :قال تعالى ﴿ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا ُكونُوا قَوَّا ِمينَ ِ َّ ِ
هللاَ ۚ إِ َّن َّ
ْط َو َال يَجْ ِر َمنَّ ُك ْم َشنَآنُ قَوْ ٍم َعلَ ٰى أَ َّال تَ ْع ِدلُوا ۚ ا ْع ِدلُوا هُ َو أَ ْق َربُ لِلتَّ ْق َو ٰى َواتَّقُوا َّ
هللاَ َخبِي ٌر بِ َما تَ ْع َملُونَ ﴾(سورة المائدة)3
بِ ْالقِس ِ
وفي اآلية دليل صريح على األمر بأخالق العدل واإلنصاد مع من تخلف معه أي حقه في الحيا والمواطنة والسالمة والعيش في
وطنه.
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وقوله سبحانه وتعالى﴿ :إِ َّن َّ ْ
ان َوإِيتَا ِء ِذي ْالقُرْ بَى َويَ ْنهَى ع َِن ْالفَحْ شَا ِء َو ْال ُم ْن َك ِر َو ْالبَ ْغ ِي يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
اإلحْ َس ِ
هللاَ يَأ ُم ُر بِ ْال َع ْد ِل َو ْ ِ
تَ َذ َّكرُونَ ﴾ (سورة النحل .)31
اس أَن تَحْ ُك ُم ْ
هللاَ يَأْ ُم ُر ُك ْم أَن تُؤ ُّد ْ
وا ِب ْال َع ْد ِل إِ َّن ّ
ـــ ويقول تعالى ﴿ :إِ َّن ّ
هللاَ ِن ِع َّما يَ ِعظُ ُكم ِب ِه إِ َّن
وا األَ َمانَا ِ
ت إِلَى أَ ْه ِلهَا َوإِ َذا َح َك ْمتُم بَ ْينَ النَّ ِ
ّ
صي ًرا ﴾ (سورة النساء .)73
هللاَ َكانَ َس ِميعًا بَ ِ
ثالثًا :مفهوم العدل في الفلسفة:
العدالة من وجهة نظر الفلسفة يُعتَبر أوّل من ناقش مفهوم العدالة هو أرسطو؛ حيث تكلّم عن أهميّة العدالة في كونها نقطة
االنطالق التي يجب أن تتّخذ عند محاولة عالج حاالت مجتمعية ،كما وارتكز مفهوم العدالة عنده على كونها ُمعالجة القضايا
المتشابهة بالطريقة نفسها ،باإلضافة إلى ّ
أن أرسطو ميّز ما بين العدالة اإلصالحية التأديبية ،أي العقاب الذي يوضع على
بشكل عادل في المجتمع ،كما اعتَبر مفهوم العدالة من المفاهيم
شخص قد أخطأ ،والعدالة التوزيعيّة أي توزيع الثروات والسلع
ٍ
المه ّمة في بناء الدولة العادلة ،وخا ّ
صةً في الشؤون السياسية والقانونية /https://mawdoo3.com( .ما_هو_مفهوم_العدل)
راب ًعا :غياب العدل وأثره على واقع المسلم المعاصر:
دول كثيرة انهارت بسبب ضياع العل وانتشار الظلم فيها ،وكم من حضار ٍة
التعليق :العدل سببٌ في بقاء الدول واإلمارة ،فكم من ٍ
اندثرت ولم يعد لها وجود بمجرد أن أصبح العدل فيها غير موجود ،وهذا كلّه بسبب إضاعة بعض الحكام قيمة العدل وحُكمهم
يرتض الظلم على نفسه وال على عباده وجعله محر ًما ،وتو ّعد بالعذاب الشديد لمن يحكم بغير العدل أو
بالظلم ،فاَّلل تعالى لم
ِ
يعين أحدًا على إضاعته ،أو من يعمل على تضليل الحقيقة ،أو يعاون ظال ًما أو ينشر ظل ًما بين الناس ،فهذا عقابه ال يق ّل عن
عقاب الظالم.

المبحث الثالث :صور االجتهاد الفقهي وأثره على المجتمع.
تمهيد:
صور اإلجتهاد الفقهي وأثره المنتشرة في مجتمعتنا كثيرة قابل للتطوير واإلضافة للباحثين والمهتمين في المجال ألن أصلها
تعود إلى غياب الفقهي واالجتهاد الفقهي في الديني مما أدى إلى التكفير والتفريق والتحزب واالختالف والطائفية والمذهبية
واإلرهاب والصراعات وغيرها كثيرة مماهو أثره على واضح على مستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،ولكن نذكر في
البحث ماتيسر منها:
المطلب األول :الطائفية وأثره على المجتمع:
تمهيد :أي طائفة وتفرقة تعود أصلها إلى اجتهاد خاطئ وفقهي معتوه يظن أتباعهم أن وحدهم هم من يملكون الحق وغيرهم
على باطل وعلى كفر ...مع أن األصل في اإلسالم وأخالق اإلسالم وتواضع اإلسالم عكس ذلك تمام قال تعالىَ ﴿ :وإِنَّا أَوْ إِيَّا ُك ْم
ين﴾ (سورة سبإ )24وقال تعالى ﴿ :ا ْد ُ
ك بِ ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َموْ ِعظَ ِة ْال َح َسنَ ِة َو َجا ِد ْلهُم بِالَّتِي
يل َربِّ َ
لَ َعلَ ٰى هُدًى أَوْ فِي َ
ع إِلَ ٰى َسبِ ِ
ض َال ٍل ُّمبِ ٍ
ض َّل عَن َس ِبيلِ ِه َوهُ َو أَ ْعلَ ُم ِب ْال ُم ْهتَ ِدينَ ﴾(سورة النحل .)127لو الحظنا في اآلية إن ربك هو أعلم
ِه َي أَحْ َسنُ ۚ إِ َّن َربَّ َ
ك هُ َو أَ ْعلَ ُم ِب َمن َ
ض َّل عَن َس ِبي ِل ِه) لست أنت يامحمد ( َوهُ َو أَ ْعلَ ُم ِب ْال ُم ْهتَ ِدينَ ) ناهيك عن إصدار الفتاوي في تكفير طائفة معينة أو قومية معينة
( ِب َمن َ
واستدالل بآيات وأحاديث تدل على االجتهاد الخاطئ وغياب أخالق اإلسالم السمحة في مقابلها.
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مفهوم الطائفية:
َان من ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ا ْقتَتَلُوا
الجماعة والفرقة من الناس *قال تعالىَ ﴿ :و ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَا ِئفَةٌ ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ﴾ وقال تعالىَ ﴿:وإِ ْن طَائِفَت ِ
فَأَصْ ِلحُوا بَ ْينَهُ َما﴾ (سورة الحجرات.)3
وا فَاصْ بِر ْ
ت بِ ِه َوطَآ ِئفَةٌ لَّ ْم ي ْْؤ ِمنُ ْ
وقال هللا تعالىَ ﴿ :وإِن َكانَ طَآئِفَةٌ ِّمن ُك ْم آ َمنُ ْ
ُوا َحتَّى يَحْ ُك َم ّ
وا بِالَّ ِذي أُرْ ِس ْل ُ
هللاُ بَ ْينَنَا َوهُ َو خَ ْي ُر
ْال َحا ِك ِمينَ ﴾(سورةاألعراف ،)33أي جماعة آمنوا وجماعة لم يؤمنوا.
ويُعرف الباحث الطائفية بأنها:
اإلنتماء إلى دين معين أو مذهب معين في داخل ديني واحد ،أو فرقة ،أو جماعة ،أو تنظيم ،أو حركة ،أو عرقية أو إثنية
أوغيرها من الدعوات والشعارات الحديثة في الوطن العربي.
ويرى الكاتب إحساس محمد الحسن بأنها “ :ضرب من التحيز والتعصب تجعل أبناء الطائفة الدينية الواحدة تتميز وتتعصب
لطائفتها وتعتبرها األفضل واألحسن من الطوائف األخرى وفي الوقت ذاته تنظم أفرادها وتخوفهم وتدفعهم إلى محاربة
الطوائف األخرى بدون حق أو مسوغ ديني أو أخالقي أو اجتماعي لذلك ”(احسان محمد الحسن – الطائفية مرض اجتماعى
يتعين فضح اخطاره الهدامة – صحيفة الزمان .)2113/7/41
الخالصة:
يُمكننا القول بأن الطائفية معنى الطائفة هو الجماعة والفرقة من الناس ،وأن الطائفية تعني التعصب لدرجة يفقد صاحبه األخالق
اإلسالم السمحة ،وأنها تنيجة من نتائج اإلجتهاد الففهي المعاصر ولها أثر وضرر بالغ للمجتمع من دمار وقتل وتشرد المواطنين
وهجرة البالد ورزع الفتنة ونشر ثقافة الكراهية في المجتمع حتى أصابت المجتمع بمرض عجل األطباء والسياسين والفقهاء
والمختصين بدوائها.
المطلب الثاني :اإلرهاب وأثره على المجتمع المسلم المعاصر.
تميهد:
هناك نطقين :األولي :في تحرير مفهوم اإالرهار :أن مصطلح اإلرهاب مصطلح فضفاض واسع المفهوم لذا على مستوى الدول
يكاد يكون أنه ال يوجد تعريف متفق عليها.
والثانية :مسألة انتشار اإلرهاب هناك أسباب كثيرة ولكن من أهم هذه األسباب اإلقتصادية والسياسية واالجتماعية والدنينة وهذا
األخير هو موضوعنا في هذا البحث ،ال نقصد بأن الدين في حدذاته سبب لالنتشار اإلرهاب وإنما اجتهاد الفقهي الخاطئ للديني
أدى إلى اإلرهاب ودامار في المجتمع ،اإلرهاب يعني الحرب ،والحرب في اإلسالم إستثناء ،واألصل هو السالم ﴿ َو َّ
هللاُ يَ ْدعُو
اط ُّم ْستَقِ ٍيم ﴾(سورة يونس.)27
ص َر ٍ
َار الس ََّال ِم َويَ ْه ِدي َمن يَشَا ُء إِلَ ٰى ِ
إِلَ ٰى د ِ
ــوالكالم عن االرهاب كثير ال يسعنا البحث الكالم عنها ولكن نشير إلى مؤشرات وتقرير دولية عما لحقت به اإلرهاب من دمار
لبعض البلدان العربية.
مؤشر اإلرهاب العالمي 3 :دول عربية ضمن األكثر تأثرا في 2002
العين اإلخباريةاألربعاء  17:13 17/1/2121م بتوقيت أبو ظبي.
حلت ثالث دول عربية ضمن قائمة األكثر تأثرا باإلرهاب وذلك وفقا لمؤشر اإلرهاب العالمي  ،2113الذي يصدره معهد
االقتصاد والسالم.
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والدول الثالث هي العراق وسوريا واليمن ،بينما جاءت اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة  181بمؤشر هذا العام ،مع
تصنيف تأثير اإلرهاب فيها على أنه "منخفض جداً".
ويصنف المؤشر ،الذي يصدر للسنة السابعة على التوالي  188دولة ،وفقا ً للتأثير النسبي لإلرهاب ،مع األخذ في االعتبار عدد
الحوادث اإلرهابية والوفيات الناجمة عن اإلرهاب والقيمة اإلجمالية لألضرار التي لحقت بالممتلكات.
تقرير اإلرهاب العالمي  .2118داعش يتهاوى
أمين عام أول قمة عربية أوروبية لـ "العين اإلخبارية" :مواجهة اإلرهاب العالمي أولويتنا
وأكد سيرجي ستروبانتس ،مدير المعهد خالل إعالنه نتائج المؤشر بنادي المراسلين األجانب في اإلمارات ،أن هناك انخفاضا ً
في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث اإلرهابية هذا العام بنسبة  %17مقارنة بعام . 2113

وأشار إلى أن  33دولة قد حسنت ترتيبها ،مقارنة بأربعين دولة أخرى تشهد تدهوراً كما أوضح تقرير هذا العام أيضا ً أن حركة
طالبان اإلرهابية تفوقت على تنظيم داعش اإلرهابي باعتبارها أكثر الجماعات دموية في العالم،
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حيث كانت مسؤولة عن  %83من إجمالي الوفيات الناجمة عن اإلرهاب ،مما يجعل أفغانستان الدولة األكثر تضرراً في العالم.
()https://al-ain.com/article/global-terrorism-arab-countries-2019
ـــ وهذه بعض صور آثار االجتهاد الفقهي الذي مرد بالدنا اإلسالمية ماديًا ومعنويًا أما آن لنا أن نلتف صفًا واحدًا في نشر
السالم وثقافة المحبة وتقبل اآلخر لنعيش كباقي بلدان العالم؟

الخاتمة:
وفي الختام ال يسعنني إال أن أقول :وهذا وماكان من خطإ في هذه الدراسة أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان ،وهللا ورسوله
بريئان منه.

النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج:
يوصي الباحث عد ًدا من النتائج منها:
 .1األخالق من أقدم القيم عرفتها البشرية قبل األديان والفلسفة.
 .2العدل واإلنصاف من أهم أنواع األخالق الغائبة في واقع المسلم المعاصر اليوم.
 .8وأن أزمة األمة اإلسالمية هي أزمة األخالق.
 .4لقي األخالق اهتما ًما لدى الفالسفة القديمة والحديثة واألديان لألهميته.
 .7لألخالق تأثير على واقع المسلم المعاصر وحياته السياسية واالقصادية واالجتماعية.
ثانيا :التوصيات:
يوصي عدد من التوصيات:
 .1اقتراح مقر" األخالق " دراسي أو منهج دراسي يدرس في المدارس أو الجامعات حسب الدراسة.
 .2الدولة أو المؤسسات المعنية لإلقامة مزيد من المحاضرات والمؤتمرات حول موضوع األخالق.
 .8إنشاء مركز دراسات عالمية إسالمية تُعنى بتقديقات دراسات وأبحاث عن األخالق للمجتمع اإلسالمي.

المصادر والمراجع:
 .1معجم المقاييس في اللغة؛ البن فارس ،ط :دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ،ص823 /
 .2القاموس المحيط؛ الفيروزآبادي ،ط :دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ،ص.338 /
 .8لسان العرب ،البن منظور ،ط :دار صادر ـ بيروت ـ لبنان ـ (.33 ،38 :11
 .4مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب األصفهاني ،ط :دار القلم ،دمشق ـ سوريا ،ص.233 /
 .7الجامع ألحكام القرآن؛ القرطبي ،ط :دار إحياء الثراث العربي ،بيروت ـ لبنان.)223 :13( ،
 .8إحياء علوم الدين؛ الغزالي ط :إحياء تراث العربي ـ بيروت ـ لبنان.43 :8( ،
 .3روح المعاني؛ األلوسي ،ط :دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان.)183 :11( ،
 .3تفسير الطبري جامع البيان ،ط :دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان.)113 :11( ،
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 .3عون المعبود؛ العظيم آبادي ،ط :دار الفكر ــ بيروت ــ لبنان).848 :12( ،
/https://ar.wikipedia.org/wiki .11أخالقيات.cite_note-iep.utm.edu-2#
 .12مدخل إلى فلسفة األخالق .ISLAM MELEGY ،موقع الباحثون المصريون ،آخر تحديث  3ديسمبر 2121
/https://www.egyresmag.comعلوم-اجتماعية/فلسفة/مدخل-إلى-فلسفة-األخالق./
 .18معجم المصطلحات المالية االقتصادية في لغة الفقهاء ،د /نزيه حماد ،ط :دار القلم ـ دمشق ـ سوريا ـ ص.231 /
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/01/28/cpi-corruption-transparency- .14
.2020
 .17مجدالدين الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،ط :المطبعة الحسينية المصرية ،الطبعة الثانية 1844هــ ج.18 /4/
 .18احسان محمد الحسن – الطائفية مرض اجتماعى يتعين فضح اخطاره الهدامة – صحيفة الزمان .2113/7/41
https://al-ain.com/article/global-terrorism-arab-countries-2019 .13
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صلة الرحم في المجتمع الغربي والمجتمع اإلسالمي
The Relationship of Kinship in Western Society and Islamic Society
إعداد:
الباحث /عتيق هللا عتيق
أستاذ المساعد ،قسم الفقه والقانون ،کلیة الشريعة ،جامعة ننجرهار ،أفغانستان
الباحث /نور الحق حليمي
أستاذ المساعد قسم الدراسات االسالمیة ،کلیة الشريعة ،جامعة سید جمال الدين االفغاني کونر ،أفغانستان

ملخص البحث:
في هذه المقالة العلمیة ،تم تقییم العالقة بین المجتمعات اإلسالالالالالمیة والبفر باسالالالالتجدال منبة المبتهة والمنبة الويالالالالفي ،يتهین من
نتائة الهحث ان يالاللة الر م تعني عدل مقاةعة ااقارو واإل سالالان ملیبم بالمال والجدمات والرعايةل والةيارإ أوميمالالال ما أمبن
من الجیر ملیبم ودفع ما أمبن من الشالر عنبم - ،بم ياللة الر م :ياللة الر م واجهة وقيیعتبا رال انبا معمیة بهیرإ وبهیرإ
من البهائر ،فضالالالث وبواو يالالاللة الر م :لوايالالالث الر م أجر بهیر وبواو ع یم وهو د ول الجنة ،يالالاللة الر م تدل عل بمال
اإليمان و س الالن الجلص ،ي الاللة الر م تش الالبد لم الالا هبا يول القیامة - ،فوائد ي الاللة الر م ،الةيادإ في الرزق والعمر وجعث الهربة
فیبمالا ،تقويالة روابا العالقالات االجتمالاعیة بین ااقارو عل ا تالج درجاتبم ،نیث محهة ل والعهاد وبسالالالالالال ،ا ترامبم ،تحقیص
االمتثال امر ل ،دفع الممالالائ ،عن المسالاللم الذر يمالالث ر مه ،قهول العمث عند ل ،نةول الر مة عل من يمالالث ر مه ،من
المفاهیم الجاةئة الشالالالالالالائعة الیول أن بعو الذنوو ال تعتهر يايا مةالقا ،فبذا أمر سالالالالالاليال انه ال يوجد ةل ،مغفرإ م د هذه
الالذنوو هي عدل الممالالالالالالالحة التي ال يهدو لنا أنبا يیئة عل اإلةالق وتح ذريعة أ ر  ،فقد ربنا العالقة مع أقاربنا و ت
نش الالالعر بنو من الرا ة في مش الالالابلبم ولبن ما مد أهمیة أن تبون ر ی ًما وبم هو يیئة ترببا في هذا المقال اولنا التحدث
عنه في ضوال المواضیع التالیة
الكلمات المفتاحية :يلة الر م ،المجتمع الغربي ،المجتمع اإلسالمي
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The Relationship of Kinship in Western Society and Islamic Society
Assistant Professor: Atiqullah Atiq
Nangarhar University
Assistant Professor: Noorulhaq haleemi
Saied Jamaluddin Afghani University Kunar

Abstract:
Upholding ties of kinship means not interrupting relatives and treating them kindly with
money, services, care, visitation, or delivering to them what is possible of good and repelling what
is possible from evil on their behalf. A great reward and a great reward, which is entering Paradise,
the connection of the kinship indicates the perfection of faith and good manners, the connection
of the kinship testifies to its owner on the Day of Resurrection, - the benefits of the connection of
the kinship, the increase in sustenance and life and making blessing in them, strengthening the
bonds of social relations between relatives of different degrees, obtaining the love of God and the
servants Gaining their respect, achieving compliance with the command of God, repelling
calamities from the Muslim who upholds his mercy, accepting work with God, descending mercy
on those who uphold his mercy.

Keywords: The relationship of kinship, Western society, Islamic society

:المقدمة
الحمد هلل والمالإ والسالل عل رسول ل أما بعدل
 وبغو الن ر عن المشابث التي تير با،ال شك أن اانانیة ظاهرإ اجتماعیة ال يمبن ا د أن يتجاهث فوائدها وآبارها اإليجابیة
عل الفرد والمجتمع يمبن رؤيتبا بالعین المجردإ
 وس الالالیتم عرا نتائجبا وعرض الالالبا عل المبتمین في المجال العلمي،س الالالتس الالاللا هذه الورقة الهحثیة الض الالالوال عل ظاهرإ القرابة
والعملي
ولقد دعا اإلسالل مل يلة الر م لما لبا من أبر بهیر في تحقیص الترابا االجتماعي ودوال التعاون والمحهة بین المسلمین ويلة
)1الر م واجهة لقوله تعال ل(واتقوا ل الذر تسااللون به واار ال) (النساال ايةل
)62  ايةل،قه والمسبین) (اإلسراال
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ت ذا القرب
ِ وقوله تعال ل(وآ
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وقد ّذر تعال من قيیعة الر م بقولهل(والذين ينقضالالون عبد ل من بعد میثاقه ويقيعون ما أمر ل به أن يويالالث ويفسالالدون في
اارا أولئك لبم اللعنة ولبم سوال الدار) (الرعد ،ايةل )62

أهمية الموضوع:
وتتجل أهمیة هذا الهحث في النقاة التالیةل
 -1يشرج هذا الموضو بسه ،تعلقه بالدين اإلسالمي الحنیف ،والشيال يشرج بمتعله
 -6مد

اجتنا مل معرفة هذه الموضوعات الشرعیة

 -3مننا نعیش في مثث هذه اإليال المعاي الالالالرإ التي اتس الالالالع به وس الالالالائث االرتهاةات الحديثة وال يبتم أ د بالروابا القريهة ،وال
يم الالالث أ د مع أقارببم ت بااباال ففي هذه اايال لمثث هذه الموض الالالوعات أهمیة بهیرإ لليالو في بحوببم ونش الالالرها من ةريص
وسائث االرتهاةات االجتماعیة

أهداف البحث:
أهداج هذه الدراسة هي بما يليل
 -۱التعرج عل المفبول اإلسالمي المحو لملة الر م
 -6بیان قیمة يلة الر م من وجبة الن ر اإلسالمیة
 -۳شرح فوائد يلة الر م وآبارها اإليجابیة عل الفرد والمجتمع
 -۴مقارنة يلة الر م بین المجتمعات اإلسالمیة والکفرية

منهج البحث:
لقد استجدم المبتهة ومنبة الهحث الويفي في هذا الهحث عل النحو التاليل
1

بدأت بالن ر في هذا الموضو من غیر تمور سابص للنتیجة المعینة قهث الهحث فهدأت بالهحث بتوفیص ل عة وجث

6

راجع في االقتهاس واا ذ عن البت ،مل الممادر والمراجع المعتمدإ

3

وبالنسهة لإل الة عل المراجع فإنني أ یث مل البتاو مع ذبر رقم المجلد والمفحة ايضا

4

وبالنسهة لإل الة عل اانترن فإنني ا یث لینك الموضو مع ذبر اسم الموضو

2

أردت في هذا الهحث الموجة دراسة يلة الر م من الل ما ورد عنه في البتاو والسنة

خطة البحث:
و يتي في هذا الهحث تشتمث عل المها ث التالیة
معن يلة الر مل
الحبم التبلیفي لملة الر مل
من فوائد يلة الر مل
بم تبون يلة الر م؟
يلة الر م في المجتمعات الغربیة البفرية
يلة الر م في مجتمعنا اإلسالمي الحالي
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و ل الموفص و المستعان

معنى صلة الرحم
المعنى اللغوي لصلة الرحم :يلة الر مة بلمة مربهة من بلمتینل الملة والر م والیك تفمیث هاتین البلمتین بالتاليل
المالاللة ببس الالر الم الالاد وفتش الالل وتشالالديدها ،الم الاللة الحرج الذر بعد الرور في قافیة الهی  ،ويس الالمي الويالالث ايض الالا (المعجم
الوسیا ل ج  ،6ص )1331
قال ابن من ور اافريقيل ويالل الشالاليال ويالال ويالاللة ،والويالث ضالالد البجران وقالل ويقالل ويالث فالن ر مه يمالاللبا يالاللة
وبینبما ويلةل أر اتمال وذريعة (لسان العرول ج  ،11ص )612
وقالل " التوايث ضد التمارل (لسان العرول ج  ،11ص )162
الر مل ال َّر ُمل هم القرابة ،وييلص عل بث من يجمع بینك وبینه نس ،،وقد ا تلف العلماال في ّد الر م التي تج ُ،يلتبا
المراد بالرحم في صلة الرحم :قال اإلمال المنعانيل "قیثل هي الر م التي يحرل النباح بینبما ،بحیث لو بان أ دهما ذب ًرا رل
عل اآل ر ،فعل هالذا ال يالد ث أوالد ااعمال وال أوالد اا وال ،وا تة هذا القائث بتحريم الجمع بین المرأإ وعمتبا و التبا في
النباح لما يؤدر ملیه من التقاةع
ً
متمال بمیراث ،ويدل علیه قوله  -يل ل علیه وسلم -ل "بم أدناك أدناك"
وقیثل من بان
وقیثل هو من بان بینه وبین اآل ر قرابة ،سواال بان يربه أو ال"(سهث الساللل ج  ،4ص )121
وقال القاض الالالالالي عیاا ر مه ل في معن بلمة الر م یث قالل "الر ُم التي توي الالالالالث وتقيع وتُهرع منَّما هي معن من المعاني
لیسال بجسالم ،ومنَّما هي قرابة ونسال ،،تجمعه ر م والدإ ،ويتمالث بعضه بهعو ف ُس لمي ذلك االتمال ر ًما"(شرح يحیش مسلم
للنوورل ج  ،2ص )116
وقد قسم القرةهي الر م الي قسمین فقالل الر م عل وجبینل الر م العامة والر م الجاية
العامة ر م الدين وتج ،بمالزمة اإليمان والمحهة اهله ،ونم الالرتبم ،والنم الالیحة ،وترك مض الالارهم ،والعدل بینبم والنّم الالفة في
معاملتبم والقیال بحقوقبم الواجهة بتمريو المرض و قوق الموت من غسلبم ،والمالإ علیبم ودفنبم ،وغیر ذلك من الحقوق
المترتهة لبم
وأ َّما الر م الجاي الالالالة ،وهي ر م القرابة من ةرفي الرجث أبیه وأمه ،فتج ،لبم الحقوق الجايالالالالالة وزيادإ بالنفقة وتفقد أ والبم
وترك التغافث عن تعاهدهم في أوقات ض الالالالالرورتبم ،وتت بد في قبم قوق الر م العامة ت مذا تةا م الحقوق بدئ بااقرو
فااقرو"(تفسیر القرةهيل ج  ،12ص )642
وقال العالمة ابن باز ر مه لل "اار ال هم ااقارو من النسالالالال ،من جبة أمك وأبیك ،وهم المعنیون بقول ل سالالالالهحانه وتعال
لأوأقرببمل اآلبالالاال واامبالالات وااجالالداد
في [اانفالالالل  ،12واا ةاو]2 /ل {وأُولُو أاارأ ال ِال ب أع ُ
و َّ ِ
أو فِي ِبت الا ِ
ضالالالالالالبُ أم أوأ ل ِبهع ٍ
وااوالد وأوالدهم مالالا تنالالاسالالالالالاللوا ،بم ااقرو فالالااقرو من اإل وإ وأوالدهم ،وااعمالالال والعمالالات وأوالدهم ،واا وال والجالالاالت
وأوالدهم ،وقد يال َّش عن النهي  -يالالل ل علیه وسالاللم  -أنه قال لما سال له سالالائث ً
قائالل من أبر يا رسالالول ل؟ قالل "أمك" قالل بم
من؟ قالال "أمالك" قالالل بم من؟ قالالل "أمالك" قالل ب َّم من؟ قالل "أباك ،بم ااقرو فااقرو" رجه اإلمال مسالالالالالاللم في يالالالالالالحیحه
(يحیش مسلم ،رقم الحديثل )6242
واا اديث في ذلك بثیرإ
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أ َّما أقارو الةوجةل فلیسالالوا أر اما ً لةوجبا مذا لم يبونوا من قرابته ،ولبنبم أر ال اوالده منبا ،وباهلل التوفیص"(فتاو اسالالالمیةل
ج  ،4ص )192

أقسام الرحم
العلماال يقسالمون الر م الي بالبة اقسالالل الر م االياللیة ،والر م الفرعیة والر م العامة وآتي بتفمالیث تلك ااقسال في السيور
التالیةل
اوال الرحم األصلللللللية :وهما اابوان وما يتمالالالالالث ببما من قرابة مثث ااجداد فما عال ،واإل وان واا وات ،وااعمال والعمات،
واا وال والجاالت
قال سهحانهل {وا أعهُدُوا َّ
ل وال تُ أش ِر ُبوا ِب ِه ش أیئًا و ِب أالوالِدي ِأن مِ أ سانًا و ِب ِذر أالقُرأ ب أ (الهقرإ ،ايةل)32
قال تعال ل {ي أس لُونك ماذا يُ أن ِفقُون قُثأ ما أ أنف أقتُ أم ِم أن ی ٍأر ف ِل ألوا ِلدي ِأن و أاا أقر ِبینأ (الهقرإ ،ايةل)612
ثانيًا :الرحم الفرعية :وهم اابناال واا فاد ،فما نةل ،وما به بالرضا
ت ذا أالقُرأ ب
قال تعال ل {فآ ِ

قَّهُأ (الرول ،ايةل)32

ثالثًا :الرحم العامة
وهم عمول المسلمین ممن يجمع بینبم بلمة التو ید
قال تعال ل {و أال ُم أؤ ِمنُون و أال ُم أؤ ِمن ُ
أوأ (التوبة ،ايةل)11
ات ب أع ُ
ضبُ أم أوأ ِلیا ُال بع ٍ
وعن النععمان بن بشالالیر -رضالالي ل عنبما -قالل قال رسالالول ل  -يالالل ل علیه وسالاللم -ل "مث ُث المؤمنین في تودلاهم وترا ُ ِم ِبم
وتعاةفبم ،مث ُث الجس ِدل مذا اشتب منه عض ٌو ،تداع له سائ ُر الجس ِد بالسبر وال ُح َّم "(يحیش الهجاررل ج ،13ص )432
ففي ر م العامة للمسالاللمین فیما بینبم قوق وواجهات يج ،مراعاتبا ،بما في ذبر في أ اديث الرس الالول يالاللي ل علیه وس الاللم ،
مثث أن يح ،لغیره ما يح ،لنفس الالالاله ،ونم الالالالرته ومعاونته في اامور المش الالالالروعة ،وعدل االيذاال ببم ،وقهول هداياهم ودعواتبم،
واجابة السالل ،وغیر ذلك من الحقوق العامة للمسلمین
الحكم التكليفي لصلة الرحم
عندما نت مث في نم الالالوص القرآن البريم واا اديث النهوية نم الالالث الي أن ي الالاللة الر م واجهة بال الج بین العلماال ،وأن قاةع
الر م آبم ،مرتب ،بهیرإ من البهائر ،ونسالالالالتدل لما نقول بحديث رسالالالالول ل يالالالاللي ل علیه وسالالالاللم الذر قال فیهل "الر ُم معلقة
بالعرش تقولُل من ويلني ويلهُ لُ ،ومن قيعني قيعهُ ل"(يحیش مسلم ،رقم الحديثل )6222
ِ
قال القاض الالي عیاال "وال الج أن ي الاللة الر م واجهة في الجملة ،وقيیعتبا معم الالیة بهیرإ قالل واا اديث في الهاو تش الالبد
لبذا ،ولبن الم الالاللة درجات بعض الالالبا أرفع من بعو ،وأدناها ترك المباجرإ ،وي الالاللتبا بالبالل ولو بالس الالالالل ،ويجتلف با تالج
القدرإ والحاجة ،فمنبا واج ،،ومنبا مسالالتح ،،فلو ويالالث بعو المالاللة ولم يمالالث غايتبا ،ال يسالالم قاةعًا ،ولو ق َّ
م الر عما يقدر
ً
وايال"(شرح يحیش مسلمل ج  ،12ص )113
علیه وينهغي له ،ال يسم
ومما تقدل نعلم أن يالالاللة الر م واجهة وقيیعتبا رال ،وأن الحبم بالوجوو يرجع مل الحاجة والحالة ،فمن بان له أخ وعم ً
مثال
وأ وه غني وعمه فقیر معدل ،فإن يالاللة ااخ يبفي فیبا البالل والسالالالل والسالالؤال عن اله ويالالحته ونمالالحه ،أ َّما العم فال يعتهر
وايال له مال مذا أعياه من ماله من بان مالبا ً للمال قادراً
ً
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من فوائد صلة الرحم
 1ياللة الر م سالاله ،ليول العمر وبثرإ الرزق قال النهي ياللَّ لُ عل أی ِه وساللَّمل «م أن سال َّرهُ أ أن يُ أهسالا لهُ فِي ِر أزقِ ِه ،أوأ يُ أنسال لهُ
مثأ ر ِ مهُ» (يحیش الهجارر ،رقم الحديثل )۷۶۰۲
فِي أب ِر ِه ،ف ألی ِ
6

يالاللة الر م تجل ،يالاللة ل للوايالالثل قال رسالالول ل يالالل ل علیه وسالاللمل «من ل لص الجلص ت مذا فرغ منبم قام

الر م فقال ل هذا مقال العائذ بك من القيیعة ،قالل نعم ،أما ترضالالالین أن أيالالالث من ويالالاللك ،وأقيع من قيعكل قال ل بل  ،قالل
فذلك لك » (يحیش الهجارر ،رقم الحديثل)2921
3

ي الالاللة الر م من أع م أس الالالهاو د ول الجنةل فعن أبي أيوو اانم الالالارر  -رض الالالي ل عنه -أن رجال قالل يا رس الالالول ل،

«أ هرني بعمث يد لني الجنة ويهاعدني من النار ،فقال النهي يالالل ل علیه وسالاللمل تعهد ل وال تشالالرك به شالالیئا ،وتقیم المالالالإ،
وتؤتي الةباإ ،وتمث الر م»(يحیش الهجارر ،رقم الحديثل )1392
4

ماللُون
ياللة الر م ةاعة هلل عة وجثل فبي ويالالث لما أمر ل به أن يويالالث ،قال -تعال  -مثنیا عل الوايالاللینل {والَّ ِذين ي ِ

ما أمر َّ
وأ(الرعد ،ايةل)61
لُ ِب ِه أ أن يُويث وي أجشوأ ن ربَّبُ أم ويجافُون سُوال أال ِحسا ِ
2

يالاللة الر م أع م أج ًرا من العتص ففي المالالحیحین عن میمونة أل المؤمنین رضالالي ل عنبا أنبا قال ل «أشالعرأ ت يا ر ُس الول

ل أنلي أ أعت أق ُ ولِیدتِي ،قالل «أوفع أل ِ؟» ،قال أ ل نع أم ،قالل «أما مِنَّ ِك لوأ أ أعي أیتِبا أ أ وال ِك بان أ أع م ِاجأ ِر ِك» (ي الالالحیش الهجارر،
َّ ِ
رقم الحديثل )6296
2

يالاللة الر م سالاله ،لد ول الجنة وأن من لم يمالاللبا ال يد لبال وعن جهیر بن ميعم رضالالي ل عنه أن النهي ي اللَّ لُ عل أی ِه

وسلَّم قالل «ال يد ث الجنة قاةع» (يحیش الهجارر ،رقم الحديثل )۴۸۹۴
1

يعن قاةع ر م

بم تكون صلة الرحم؟
تبون يالالالالالاللالة الر م في مجتمعنالا مع من لبم يالالالالالاللة ببم تبون ب مور عديدإل فتبون بةيارتبم ،وتفقد أ والبم ،والسالالالالالالؤال عنبم،
واإلهداال ملیبم ،ومنةالبم منازلبم ،والتمالالالدق عل فقیرهم ،والتليف مع غنیبم ،وتوقیر بهیرهم ،ور مة يالالالغیرهم وضالالالعفتبم،
وتعاهدهم ببثرإ السؤال والةيارإ -بما مر -مما أن ي تي اإلنسان ملیبم بنفسه ،أو يملبم عهر الرسالة ،أو المبالمة الباتفیة
وتبون باستضافتبم ،و سن استقهالبم ،ومعةازهم ،ومعالال ش نبم ،ويلة القاةع منبم
وتبون -أيضالالا -بمشالالاربتبم في أفرا بم ،ومواسالالاتبم في أترا بم ،وتبون بالدعاال لبم ،وسالالالمة المالالدر نحوهم ،وميالالالح ذات
الهین مذا فسالدت بینبم ،والحرص عل ت يالیر العالقة وتثهی دعائمبا معبم وتبون بعیادإ مرضاهم ،ومجابة دعوتبم وأع م ما
تبون به الم الالالاللة ،أن يحرص المرال عل دعوتبم مل البد  ،وأمرهم بالمعروج ونبیبم عن المنبر وهذه الم الالالاللة تس الالالالتمر في
مجتمعنا ال س الالالیما في القر واامابن الهعیدإ من ااس الالالواق والمدن ،وأما في المدن وااس الالالواق غله الفبرإ الغربیة عل الفبرإ
اافغانیة اإلسالالمیة ،تر بث وا د ال يسلم وا د عل اآل ر وال يعاون معبم وال ينمرهم ،وال يعود مريضبم ،وال يجلس معبم
بس بث وا د يشتغث بما له او ب مور نفسه فقا وهذه هي فبرإ اةئة التي في مجتمعنا هذه السیما مع الذين يسبنون في المدن
صلة الرحم في المجتمعات الغربية الكفرية
أول شالالاليال فقده الملحدون بعد تهني ن ريات اإللحاد هو يالالاللة الر م ،فلم يعد لهر الوالدين ار معن  ،ولم يعد لمسالالالاعدإ ااقرباال
والعيف عل المغار أو زيارإ المرض او اإلنفاق عل الفقراال ،وبث هذه ااشیاال لم يعد لبا معن في ظث اإللحاد؟
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والنتیجة من هذهل لقد نتة عن اتها وهمم اإللحاد أن بثرت المم الالحات ودور العجةإ وأمابن رعايةل بهار الس الالن وهذا ما يتبلف
الملیارات في الدول غیر اإلسالمیة
تتبلف الدول الهرييانیة عل رعايةل بهار السن بحدود( )۱۷۶ملیار جنیه مسترلیني وهذه التبلفة ترتفع مع زيادإ متيلهات هؤالال
المرض ال والمسالالنین والمعاقین وذور اال تیاجات الجايالالة ومع تفاقم اازمة االقتمالالادية والهحث عن لول ناجعة ،وجد هؤالال
الجهراال أن أفضث ةريقة هي أن يتحمث أقارو هؤالال بث ااعهاال
لقد بدأ الجهراال يدربون أهمیة رعايةل البهار والعيف علیبم وتحمث نفقاتبم ،ان الفوائد بهیرإ جدا ،أهمبا فوائد ةهیة ،ونفسیة
فهر الوالدين له أبر بهیر عل ن ال المناعة لديبما ووقايتبما من مجتلف اامراا وبجايالالالة الةهايمر أو الجرج ( Kaheel7
com/ar/index.php/20يلة الر م فوائد ةهیة ونفسیة)
من يالاللة الر م ومسالالاعدإ ااقرباال وزيارتبم وويالاللبم هو سالاله ،في سالالعادإ اإلنسالالان الذر يمارس ذلك ،ان يالاللة الر م تشالالعر
اإلنسان ب نه يقول بدور هال في یاته وهذا ما يعيیه دافعا للنجاح في یاته و ت في یاته االجتماعیة وااسرية
لقد عاد علماال الغرو لتعالیم اإلسالالل أ یرا التي ت مر بماللة الر م وبر الوالدين ،ولبن اإلسالل ومن قهث أبثر من ( )۱۴۶۶سنة
أعيانا قواعد مبمة للسعادإ في یاتنا الهشرر وعل رأسبا يلة الر م وبر الوالدين
صلة الرحم في مجتمعنا اإلسالمي الحالي
من ص ي الالالالاللة الر م قد ض الالالالالیع في هذا الةمان من قهث بثیر من الناس مال من ر م ربك ،فتجد الوا د منبم ال يم الالالالالث قرابته ال
بالجاه ،وال بالمال ،وال بالجلص

تمضالالي اايال والشالالبور والسالالنوات ما رآهم ،وال زارهم ،وال تحه ،ملیبم ببدية ،وال جل ،لبم

منفعة ،أو دفع عنبم مضرإ ،بث ربما – ال جان ،ذلك – أساال ملیبم بالقول ،او بالفعث ،أو ببما معا يمث الهعید ويقيع القري،
ومن النالاس من يعالامث قرابته بالمثث من ويالالالالالاللوه ويالالالالالاللبم ومن قيعوه قيعبم ،وهذا لیس بوايالالالالالالث في الحقیقة ،بث هو مباف
للمعروج بمثله-بما في الحديث -والمباف إ عل المعروج يشالترك فیبا القري ،وغیره ،بث القري ،أ ص بالنسالهة للهعید ،والوايث
اي ُث
قیقة من ويالث قرابته لوجه ل وال يهالي سواال ويلوه أل ال؟ ففي الحديث قال رسول ل يل ل علیه وسلمل «لیأس الو ِ
اي ُث الَّ ِذر مِذا قُ ِيع أ ر ِ ُمهُ ويلبا» (يحیش الهجارر ،رقم الحديثل )۴۸۸۱
بِ أال ُمبافِ ِ  ،ول ِب ِن الو ِ
فإذا بان العالقة ردا للجمیث ومباف إ ولیس ابتداال ومهادرإ فإنبا ینئذ لیس بملة ومنما هي مقابلة بالمثث ،وبعو الناس عندهم
مهدأل البدية مقابث البدية ،ومن لم يبدنا يحرل ،والةيارإ مقابث الةيارإ ،ومن لم يةرنا يقاةع ويبجر ،فلیسالال هذه ي الاللة ر م أبدا
ولیس هذا ما ةلهه ال ّش الار الحبیم ،ومنما هي مقابلة بالمثث فقا ولیس ال هي الدرجة العالیة التي ثّ عل بلوغبا ال ّش الريعة قال
رجث لرسالول ل علیه وساللمل من لي قرابة أياللبم ويقيعونني وأ سن ملیبم ويسیئون ملي وأ لم علیبم ويجبلون علي فقالل " من
بن بما قل فب نما تسالالفبم المثّ ،وال يةال معك من ل ظبیر علیبم ما دم عل ذلك "(يالالحیش مسالاللم بشالالرح النوورل ج ،12
ص )112
والمثع هو الرماد الحار ومن ييیص أن يلقم الرماد الحار أعاذنا ل من قيیعة الر م
فیلةل بنا ايبا اال وإ البرال ان نشالد بعضنا مع بعو ونتوايث بما اوي به الرسول البريم لما فیبا من االجر الع یم والثواو
البثیر
ول في عون العهد ما بان العهد في عون أ یه
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النتائج:
 -۱يالاللة الر م من أهم الشالالعائر االجتماعیة التي أمر ببا اإلسالالالل أتهاعه من أجث الحفاظ عل ااسالالر والمجتمعات من االنبیار،
غیر أن هذه الماللة المقمالود منبا عدل القيیعة بین ااقارو قد تالش وجودها اآلن لیس بین أبناال المجتمع المسلم فقا بث تعدته
مل أبناال ااسرإ الوا دإ..
فغالها ما يبمث البثیرون الهر بوالديبم وأقارببم وعدل السالؤال عنبم أو عیادإ المريو منبم ،متناسالین أنبا يلة ر م واجهة ،وان
ترببا قد يبون أ د ااسهاو في عدل د ول فاعلبا الجنة
 -۷يالاللة الر م سالاله ،ر مة ل ،و سالاله ،د ول الجنة ،و متمال امر ل ،و دلیث اإليمان باهلل والیول اآل ر ،و من أ  ،ااعمال
مل الر من ،و قهول مرادإ الرسالول البريم يالل ل علیه وساللم ،و يشبد يلة الر م لوايث يول القیامة،ويلة الر م سه ،في
زيادإ العمر والقوت ،و وسیلة جیدإ للجالص من الشقاال ،و يلة الر م من أفضث أهث الدنیا واآل رإ
 -۳يالاللة الر م ومسالالاعدإ ااقرباال وزيارتبم وويالاللبم هو سالاله ،في سالالعادإ اإلنسالالان الذر يمارس ذلك ،ان يالاللة الر م تشالالعر
اإلنسالالالالالان ب نه يقول بدور هال في یاته وهذا ما يعيیه دافعا للنجاح في یاته و ت في یاته االجتماعیة وااسالالالالالرية ،و لقد عاد
علماال الغرو لتعالیم اإلسالالل أ یرا التي ت مر بملة الر م وبر الوالدين  ،ولبن اإلسالل ومن قهث ابثر من ( )۱۴۶۶سنة أعيانا
قواعد مبمة للسعادإ في یاتنا الهشرر وعل رأسبا يلة الر م وبر الوالدين
 -۴يُن ر مل ي الاللة الر م في المجتمع اإلس الالالمي عل أنبا قیمة ع یمة لبا من نا یة آبار ميجابیة ومن نا یة أ ر لبا مبافآت
عند ل ،لبن في بعو اامابن ،يحجم الناس عن القیال بذلك ،مما قد يؤدر مل آبار اجتماعیة سلهیة

توصيات واقتراحات:
في نبايةل الدراسة ،أقدل التويیات التالیةل
 -۱منني أ ث القادإ السیاسیین عل ميدار مراسیم سیاسیة في جمیع أنحاال الهالد لغرس المملحة الذاتیة في عقول الناس
 -۷أ ث رؤس الالالاال العائالت عل ميالال اهتمال اص افراد ااسالالالالرإ بوا دإ من أهم قیم ن ال ااسالالالالرإ وبالتالي تحقیص المةيد من
الر اال والسعادإ لحیاتبم
 -۳رسالتي مل السليات التعلیمیة هي توعیة ةالبنا بااهمیة الدينیة واالجتماعیة للقرابة وتشجیعبم عل القیال بذلك
 -۴و أ ی ًرا ،أ الث جمیع المسالالالالالاللمین عل ميالال اهتمالال الاص إلبراال بقالافة القرابة في ااسالالالالالالرإ والحیاإ االجتماعیة ،التي تجل،
السعادإ في یاتنا من نا یة ومن نا یة أ ر هلل تعال
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بدايات التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات (أمثلة من الواقع العربي الفلسطيني)
The Beginnings of Democratic Transition within Societies (Examples from the Palestinian
(Arab Reality
إعداد :الدكتور /عبد المجيد نايف أحمد عالونة
أستاذ علم االجتماع وباحث في مجال العلوم االجتماعية ،رام هللا – فلسطين
Email: a_dr.abed@yahoo.com

الملخص:
لقد هدف هذا البحث إلى توضييييي ن :من أسييييب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على
عملية التحول الدامق ا ي ،وخصيييييوليييييية المجتمع واث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشيييييارنة والتعدأاة وأث ها على
عملية التحول الدامق ا ي في أاخ :المجتمع ،وتشيييييلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي ،وتمثلت أهمية هذا البحث
بينهيي اهر

بيدااياا التحول اليدامق ا ي للمجتمع ،وقيد جيادا حيدوأ هذا البحث ما بين الحدوأ الموضييييييوعية المتمثلة بدراسيييييية

المؤث اا على عمليية التحول اليدامق ا ي في أاخي :المجتمع والمتمثلية بر وفيي الخياليييييية ،وحيدوأه المماهية والتي تتمث :ب ذه
الفت ة المماية وهي وقت هشيييييي هذا البحث ،واهعتب هذا البحث عبارة عن بحث هر ي /اسييييييتع اضييييييي /توضيييييييحي /تجميعي/
تذني ي /تفسييي ي /اسييتق ا ي /للمعلوماا ومعتمداً بذلك فقط على أراسيياا سييابقة هر اة وعملية اابييا ً بنخييلال مختلفة ما بين
نتي ومؤتم اا وابحيام ماشييييييورة في مجاا وقي هيا ،وقيد اعتميد بيذلك على الما ج التحليلي الاقدي والما ج التاراخي ،وقد
تولييي :هذا البحث الى أن ظ وف المجتمع تهسييياعد وبشيييل :متباان على عملية التحول الدامق ا ي فيي بااخيييارة الى ان ظ وف
المجتمع وإن ناهت لييييييعبة في بعض الم اح :فقد تهسيييييياعد على ازأااأ تامية عملية التحول الدامق ا ي فيي عب تاراخي مقارهة
بغي ة من المجتمعاا األخ ى ،وهذا ا جع لطبيعة الفئاا المح نة ألوضيييييياع ن :مجتمع ،وقد أولييييييى الباحث في ه ااتي على
االسييييييتم اراة في عملية التحول الدامق ا ي بلافة مباأ ا المتمثلة بالح اة والتعدأاة والمشييييييارنة وتنسيييييييب مارماا المجتمع
الميدهي وسيييييييياأة القاهون والمسيييييياوة والعدالة االجتماعية في أاخ :المجتمعاا السيييييياعية لتحقيم الدامق ا ية حتى تر :العملية
الدامق ا ية في تقدم مستم وأا م.
الكلمات المفتاحية :التحول الدامق ا ي ،المجتمع ،تاراخيا ً ،الواقع الع بي الفلسطياي
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The Beginnings of Democratic Transition within Societies (Examples from the Palestinian
Arab Reality(

Abstract:
The aim of this research is to clarify: the foundations of democratic construction in society,
the historical stages of society and their impact on the process of democratic transformation, the
privacy of society and its impact on the process of democratic transformation, participation and
pluralism and its impact on the process of democratic transformation within society, and
government formation and its impact on the process of democratic transformation. The importance
of this research was that it shows the beginnings of the democratic transformation of society, and
the limits of this research came between the objective limits represented by studying the influences
on the process of democratic transformation within the community represented by its special
circumstances, and its temporal limits, which are represented by this time period which is the time
of publication of this research, This research is considered as a theoretical / review / explanatory /
synthesis / recall / explanatory / inductive / information research and based on this only on previous
theoretical and practical studies also in different forms between books, conferences and research
published in magazines and others, and thus relied on the critical analytical approach and the
method Historically, this research has concluded that the conditions of society help in a different
way to the process of democratic transformation in it by pointing out that the conditions of society,
although difficult in some stages, may help to increase the development of the process of
democratic transformation in it throughout its history compared to other societies, and this is due
to the nature of the groups The driving force of the conditions of each society. At the end, the
researcher recommended continuity in the process of democratic transformation with all its
principles of freedom, pluralism, participation, the establishment of civil society organizations, the
rule of law, equality and social justice within societies seeking to achieve democracy so that the
democratic process remains in continuous and permanent progress.

Keywords: Democratic transition, Society, Historically, the Palestinian Arab reality
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المقدمة:
إن االهتقال الدامق ا ي تطور نح نة عبواة ولسي ورة تلوان المجتمع الدامق ا ي ،وهعلم أن التطور العبوي هو مسنلة
أنث من تاراخ األحدام أو تطور الرواه  ،إهي بااد وتاريم تدراجيين حيث إن الم اح :الليفية تخبع الهدماج تصاعدي ،ول ذا
فف م عملية االهتقال تحتاج إلى تباف عدة ج وأ وعدة مااهج لتحلي :مختلف أخلالي وأوج ي ،وإذا نان االهتقال الدامق ا ي ليب
سوى تلك السي ورة التي تؤأي إلى الدامق ا ية نارام للحلم أو للمجتمع فإهي اط ح قبية التع اف األولى ل ذه السي ورة وعدم
اعتبارها معطى بيعيا ً قابعا ً ااتر من التشفي .نما أن الفاع :جمد ال اتجمأ من سي ورة االهتقال واابغي االهتمام باست اتيجيتي
وأهدافي وخطابي الخ  . ...نما أن االلاح زمايا ً اسبم التحول الدامق ا ي حس

رأي محمد المدهي "أستاذ القاهون الدستوري

في ال با " ،وال بد من ال ؤاة إلى أن التنايد نجمد من أعم التحول اهعتب من أول خطواا االلاح في مختلف الجواه خالةً
إذا نان إاجابياً .نما اقول محمد المدهي "إن الح :التدراجي للمشان :بدون إلاح ليب هو الوسيلة األهج ألهي اتبمن خط اً
في م حلة معياة من السي ورة هفس ا" (أحمد خوقي بايون وآخ ون  1002 ، ...م ،ص ص .)07 - 00
إن أراسة موضوعية ألي إلاح تقتبي ربطي بالسي وراا الموضوعية التحتية ،سي ورة االهساق االقتصاأاة
واالجتماعية ،فاالاح واالهتقال ا تبطان ارتبا ا ً عبواا ً بالبغو اا الاسقية (أحمد خوقي بايون وآخ ون  ، ...م جع سابم،
ص ص  .) 07 - 07نما أن الح ااا العامة األساسية اج أن تهحصن بحمااة متميمة تتمث :على الخصوص في إق ار وأعمال
ثاثة مباأئ جوه اة ل ذه الغااة وهي
 – 2إ ن القاهون ال املن أن اتدخ :بالاسبة للح ااا العامة األساسية إال من أج :توسيع وتعمام مجاالا ممارست ا ،وليب للتبييم
من هذه المجاالا أو الحد ما ا.
 – 1إن ممارسة الح ااا العامة األساسية ال اجوز إخباع ا إلى هرام ااذن المسبم.
 – 3إن الح ااا العامة األساسية اج أن ال تخبع إلى أي تمييم في الممارسة بين اي ماطقة وأخ ى أاخ :الدولة الواحدة (أحمد
خوقي بايون وآخ ون  ، ...م جع سابم ،ص  ) 57وذلك تم يداً لتشلي :رؤاة واقعية لحاض ة ،وتصور إبداعي لمستقبلي.

أهداف البحث:
تتمث :أهداف هذا البحث بل :مما الي
 – 2اللشف عن لورة ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية التحول
الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول
الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي أاباً.
 – 1تحداد لفاا ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية التحول
الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول
الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي.
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 – 3توضي وجوأ وعم :وتنثي ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية
التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية
التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي.
 – 7مع فة مقدار الوجوأ لل :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية
التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية
التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي.

أهمية البحث:
تتمث :أهمية هذا البحث في المساهمة العلمية والعملية بل :مما الي
 – 2اهموأ لورة ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية التحول
الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول
الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي.
 – 1اهامي ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي،
وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي
أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي.
 – 3اهعمز وجوأ وعم :وتنثي ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية
التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية
التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي.
 – 7اهساهم في مع فة مقدار الوجوأ لل :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على
عملية التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على
عملية التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي.

 –1أسس البناء الديمقراطي في المجتمع:
لقد تبين أن الدامق ا ية قد تم تحدادها هاا بنه ا "البحث الح عن بدا  :أفب :املن تحقيق ا" ،ولذلك فإن س هجاح الح نة
الدامق ا ية في السوأان مثاً تعوأ الى الح ناا االجتماعية ،والتي تعتب الح نة الشبابية الاشطة هااك هي من األسباب ال يسية
لذلك الاجاح ،حيث عملت تلك الح نة على قياأة الثورة الشعبية ضد الامي ي أاخليا ً وخارجيا ً ،ولذلك فا توجد ثقافة إبداع أون
سياسة وال توجد سياسة أون ابداع! فالثقافة هي السياسة إذاً! ،وإذا ما تخلف االبداع تخلفت السياسة معي ،وإذا ما تخلفت السياسة
تخلف االبداع مع ا !!! وثقافة االبداع الع بية همتخلفة وثقافة السياسة الع بية همتخلفة أاباً (إااأ إب اهيم القطان 1001 ،م ،ص
ص  )33 – 27وربما اهقال أن هاالك أوالً عدادة متفاوتة بقيا ً واجتماعيا ً واقتصاأاا ً وربما اعوأ ذلك إلى أن الدول التي ال تخلو
من التباان هي االستثااد وليب القاعدة ،ومع ن :هذا فإهي املن القول أهي ال اوجد في هسيجاا االجتماعي وال في ت اثاا ال وحي
والعقا دي ما اماع من قيام أهرمة أامق ا ية في حياتاا ،فالدامق ا ية فن والارم ممارسة وسلوك موجوأ في ت اثاا االجتماعي
وال وحي واملن القول أن أم المشارنة السياسية ض ورة حياتية بالاسبة للعالم الع بي بشل :عام ال أله ا أفب :وسيلة لتحقيم
الحد األأهى من الوحدة الو اية ومن ثم ماع التفتيت والبلقاة وللن أله ا توف المااخ المااس
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مجتمعاتاا والتي قبت علي ا أجواد السلطواة بالتغ ا أو التش أ أو العم :تحت األرض ،وقد ألب من الثابت اآلن أهي ال تطور
إال بمقدار اهفاا العق :البش ي من أوتاأ الطغيان واالرهاب الفل ي المجتمعي والذي قد الون في محصلة األم أسوا وأخد
مباعفة من ارهاب الدولة (محمد حمد القطا شة 1001 ،م ،ص  ) 85ولذلك فتقوم الدامق ا ية على الما ج وليب على العقيدة
(محمد حمد القطا شة ،م جع سابم ،ص  ،) 6ومما ال خك فيي أن عوا م الدامق ا ية في بلدان الماطقة نثي ة ،في تبط معرم ا
بعدم وجوأ مؤسساا تلوان القاعدة ل ا  ،ونما هو مع وف فإن المح ك األساسي للحياة السياسية هي الدولة والتي ات ت علي ا
إعطاد الدامق ا ية ثقل ا الحقيقي ني تستطيع هذه األخي ة التجسيد والوجوأ والتطور (محمد حمد القطا شة ،م جع سابم ،ص
 )157فا املن للدامق ا ية أن تتطور بمعمل عن التفاع :االاجابي مع ثاثة عوام :ر يسية وهي
 – 2وجوأ البهعد أو العام :االجتماعي واالقتصاأي المتمث :باالستق ار.
 – 1وجوأ الطبقة الوسطى ومشارنة جميع فئاا المجتمع بعملية التامية ،وذلك على اعتبار أن الطبقة الوسطى ل ا ميماا مختلفة
عن قي ها وتساعد في عملية التحول الدامق ا ي ومن هذه الميماا هي
أ – تبم فئاا ذاا هسبة عالية من المؤهاا العليا.
ب – على أرجة عالية من االستاارة والثقافة واالتصال الحباري مع العالم.
ج – هي حلقة ااتش أف اأها في مختلف الم ن في القطاعاا االقتصاأاة واالجتماعية.
أ – اتبوأ أف اأها لمواقع قياأاة في مؤسساا المجتمع (محمد حمد القطا شة ،م جع سابم ،ص .)150
 – 3تفعي :الدستور وجعلي فوق ن :التص فاا (محمد حمد القطا شة ،م جع سابم ،ص ص .)150 – 157
إن هذه األوضاع الحسية والمعيشية للطبقاا الوسطى هي التي تدفع ا للع

أور رااأي في التامية االقتصاأاة والتطور

االجتماعي والتعليمي في رعااة الفاون واآلأاب والاشا اا االبداعية ،لذلك فإن حمااة هذه الطبقة من التدهور اعمز من قدرت ا
على اال اع بمسؤولياا أنب في حمااة الدامق ا ية وحقوق ااهسان وتل اب أولة القاهون والمؤسساا ،ولعلي ال أبالغ إذا قلت
أن سعة هذه الطبقة من حيث العدأ واستق ارها وتقدم ا هو بحد ذاتي همؤخ على ما اتمتع بي بلد من البلدان من االستق ار والتوازن
االجتماعيين ،وعلى ما احدأه سود أوضاع هذه الطبقة من مراه التط ف والعاف بلافة مستواات ا وتجليات ا الماأاة والمعاواة،
وهااك أمثلة نثي ة على هذه الار اة مث :الجما وقي ها من الدول (محمد حمد القطا شة ،م جع سابم ،ص  .)150وتف ض
الر وف االقتصاأاة والسياسية هفس ا على أرض الواقع في ممارسة الدامق ا ية الحقة في اي أولة ناهت ،لذلك فتر

هتا ج

متماامة ،بااضافة إلى نوه ا هتا ج مت ابطة ومتلاملة عاد تطبيم مباأئ الدامق ا ية ،ولذلك فالدولة الدامق ا ية علي ا أن تهشل:
المجتمع المدهي وتحميي (جمال عبد الل ام الشلبي 1000 ،م ،ص ص  ،) 02 - 60ولقد ّع ف إت :سولياجن التحول الدامق ا ي
بنهي "ح نة الارام السياسي اتجاه األخذ بااج اداا التالية هواب ماتخبين ،واهتخاباا ح ة وهما ة ،وحم تولي الماال العامة
والولول للسلطة ،وح اة التعبي  ،وتواف مصاأر بدالة للمعلوماا مدعومة قاهوهيا ً ،واستقالية مؤسسية" ومن هاا اتب أن
التحول الدامق ا ي هو
 – 2عملية اهتقال من وضع استبداأي إلى وضع أامق ا ي.
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 – 1عملية تدراجية م حلية وليست ف ة أو فجا ية.
 – 3ليب هو الدامق ا ية ،وإهما هو خو أو

ام للولول إلي ا وقد أخذ بعض مامح ا نالتعدأاة الحمبية ،وح اة الصحافة،

وحقوق ااهسان ،ول ذا ف ااك ارتبا بين الدامق ا ية والتحول الدامق ا ي ،فالخيار الدامق ا ي في الغال

اهساهم في ح:

المشلاا مثلما نان في حالة األرأن في العام  2858م حيث جاد نمحاولة جذراة وجاأة لمواج ة الصعوباا والمشان :التي
اعت ضت الدولة األرأهية ف ذا هو مثال فقط ،ولقد تبين أهي لم احرى مف وم التحول الدامق ا ي بالقدر اللافي من االجت اأاا
التع افية ،بسب ارتبا هذا المف وم بمف وم الدامق ا ية ،وبالتالي اهص معرم االهتمام على هذا األخي  ،إضافة إلى أن مف وم
التحول الدامق ا ي اهعتب مف وما ً جداداً هسبيا ً في أأبياا الخطاب السياسي المعال  ،وقد ع ف بعض الباحثين الدول المتحولة
إلى الدامق ا ية بنه ا "تلك الدول التي تعم :على تغيي الارام السياسي باالتجاه الدامق ا ي ،أي التحول من الارام التسلطي إلى
الارام الدامق ا ي ،أو من الارام المختلط الذي اجمع بين السماا الدامق ا ية والسماا التسلطية إلى الارام الدامق ا ي" ،وهااك
من ا ى أن التحول الدامق ا ي "هو عملية التخلص من الارم األوتوق ا ية واالهتقال للعيش تحت ظ وف أامق ا ية تسم
بتنسيب هرام املن من خالي إقامة عاقة بين الحانم والمحلوم على أسب من الح اة" ،أما التع اف االنث وضوحا ً وتاؤما ً مع
أهداف الدراسة وقااات ا ،ف و الذي قدمي إت :سولياجن سابقا ً (جمال عبد الل ام الشلبي ،م جع سابم ،ص ص  ،) 8 – 5ألهي ال
بد من تحقيم التوازن واالهسجام بين القوى المختلفة في المجتمع من سياسية واقتصاأاة واجتماعية ليتم تحقيم العدل االجتماعي
الذي اعتب من أهداف وأعا م العملية الدامق ا ية نل( :محمد سليم محمد قموي 1000 ،م ،ص  ،)20وقد ولهفت الدامق ا ية
هاا باه ا ال تعاي الفوضى أو الح اة المطلقة وإهما هي سياأة القاهون والح اة المسؤولة ،واحت ام ال أي وال أي اآلخ وأن اسوأ
رأي األقلبية وتحت مي األقلية وان ا افق ا تامية سياسية خاملة عب مؤسساا المجتمع المدهي المختلفة (رافع خفيم البطاااة،
 1003م ،ص  .) 13أما المعاى التقليدي للدامق ا ية ف و قيام هرام للحلم بإخ اك أقلبية الشع

في عملية الحلم ،وقد بين

موهتسليو في نتابي "روح القواهين" أن الدامق ا ية هي أن امتلك الشع مجتمعا ً "السياأة والسلطة" ،ألهي ال ح اة سياسية بدون
تعدأاة ،وال تعدأاة سياسية بدون أحماب (رافع خفيم البطاااة ،م جع سابم ،ص ص .) 70 - 28
لقد ظ

في م حلة احتدام الص اع بين المعسل ان ،ال أسمالي واالخت اني (اليساري) أن اهشدا القوى االجتماعية

الع بية المعاأاة للتوسع ال أسمالي إلى المواقع اليساراة على اختاف أخلال ا وتعبي ات ا ،ومع سقو البدا :اليساري على
المستوى العالمي فقد سقط هذا الخيار ووجدا القوى االجتماعية المتب رة من التوسع ال أسمالي هفس ا أمام الف اغ فاضط ا
إلى ال ج ة إلى الماضي وناهت القوى السلفية باهترارها حيث ولدا ظاه ة الصحوة الدااية (هاهض حت  1003 ،م ،ص ص
 ،) 23- 21حيث ألبحت الفئاا ذاا هذا التوجي تااأي بالولول الى الحلم وتشلي :الاخبة ما ا.
إن الاخبة في هر ن :من باراتو وموسلا تتمث :في األخخاص الذان امتللون م اراا وقدراا ذاتية تؤهل م على القيام
باألأوار القياأاة أاخ :المجتمع ،ولذلك تم ال بط هاا بين الاخبة والقوة (بمعاى القدرة على التص ف بحلمة) من خال احتال
الم انم مث :رأي سي راات ملم ،ونذلك ظ

ال بط بين القوة والاخبة جلياً عاد هارولد السوا :الذي ا ى أن أراسة السياسة

هي أراسة الذان استطيعون الحصول على أقصى ما املن الحصول عليي من القيم في المجتمع ،وهؤالد هم الاخبة وقي هم هم
العامة ،وتتفم سوزان نلي مع السوا :في ال بط بين الاخبة والقوة ،وتذه إلى التننيد على أن أرجة تطور المجتمع تحدأ خل:
الاخبة ومصاأر تجايدها ،وأن الاخبة عاد نلي هي أه :االختصاص والخب اد والم ة والذان تهطلم علي م "الاخبة االست اتيجية"،
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وهذا ا تبط مع الطبقاا نارام سياسي وهي الطبقة اللبي ة والصغي ة المحلومة والمتحلمة ،والاخبة إذاً هي مجموعة لغي ة
من األف اأ همتحدة ومتجاهسة تملك من مصاأر القوة أنث من قي ها وتتحلم في رسم السياساا العامة ولاع الق اراا ال امة في
الارام السياسي والمجتمع بشل :عام (هرام محموأ ب ناا ومازن خلي :ق اابة 1002 ،م ،ص ص .)23 - 20

 – 2المراحل التاريخية للمجتمع وأثرها على عملية التحول الديمقراطي:
لقد حاولت هذه الدراسة تسليط بعض البود على التج بة الع بية في التلام ،:واهطلقت من ف ضية مؤأاها أن الدول
التي هجحت في تحقيم التلام :تحققت في ا خ و أساسية لاجاح العملية التلاملية ،أهم ا ت سيخ قيم المجتمع المدهي وممارساتي
مما أأى بدورة إلى خلم أول أامق ا ية متلاملة أاخليا ً ،اقتصاأاا ً وسياسيا ً واجتماعيا ً (مازن خلي :ق اابة 1001 ،م ،ص ،) 70
حيث تولف فت ة الخمسيااا والستيااا من الق ن العش ان باه ا م حلة المد القومي الع بي ،فالمجتمع المدهي مف وم من هتاج
الفل الغ بي ساهمت في لياقتي مدارس فل اة متعدأة ومفل ون في إ ار الحبارة الغ بية مث :مدرسة العقد االجتماعي،
وهيج ،:والمدرسة المارنسية ،ونذلك المفل اااطالي ق امشي ،وبص ف الار عن تعدأ ااس اماا في لياقة هذا المف وم
وألن المجال ال اسم هاا باستع اض ن :هذه ااس اماا فسالتفي بع ض تع اف عام ،واملن القول أن هااك تع افا ً عاما ً
وعاال مشت نة اتفم حول ا معرم الذان تااولوا هذا المف وم ،واشي المجتمع المدهي نمف وم إلى "مجموعة من التاريماا
التطوعية الح ة التي تمأل المجال العام بين األس ة والدولة لتحقيم مصال أف اأها ملتممة في ذلك بقيم ومعااي االحت ام والت اضي
والتسام وااأارة السلمية للتاوع والخاف" ،وللمجتمع المدهي عاال أساسية املن إاجازها فيما الي
 – 2إن المجتمع المدهي رابطة وعية ادخل ا األف اأ باختيارهم.
 – 1اتلون المجتمع المدهي من مجموعة من التاريماا وال وابط في عدة مجاالا نالمؤسساا ااهتاجية والدااية والتعليمية
واالتحاأاا الم اية والاقاباا العمالية واألحماب السياسية.
 – 3إهي مجتمع االختاف والتاوع وااللتمام بإأارة االختاف أاخلي وبين قطاعاتي المختلفة بالوسا  :السلمية المتحب ة وهو
مجتمع ا تلم على قيم االحت ام والتعاون والتسام .
 -7نما أن للمجتمع المدهي امتداأاا خارج حدوأه تتمث :في توسيع مؤسساتي واهتقال فعاليات ا إلى مجتمعاا اخ ى وتتبلور هذه
العاال بصورة جلية بالتج بة والمقياس (مازن خلي :ق اابة ،م جع سابم ،ص ص .) 23 – 21
لقد ظ

أن الل :ادرك أهي ال ثقافة با تاراخ ،ون :ثقافة تهق أ بمعمل عن تاراخ ا وتاراخ أمت ا الماتجة ما ا والمعب ة

عن حبورها وتاراخ ا وهوات ا تلون الق ادة قد قيبت موروث ا وقفما عن الول ا وألالت ا ،التي تما لتلك الثقافة خصولية
تميمها عن قي ها من ثقافاا أمم وخعوب أخ ى تحيط ب ا وتلون خارج تاراخ تشلل ا وأ

ها ،وبتثقيف ذاتي استطيع المثقف

إعاأة إهتاج واقعي والون إهتاجي مؤث اً وفاعاً في عملية التح اك االجتماعي ،ومدرنا ً للمتغي اا ،ومؤنداً على الخ وج من أا ة
ال مامة وأوا

االرت ان ببذرة أهواة االستا اض الفل ي واليقرة ال وحية (اوسف جمي :أبو أاهوأ 1007 ،م ،ص ص - 61

 ،) 50وأهي هاا ال بد من رأم الفجوة ما بين السلطة والشع

وهذه الفجوة التي تولدا عب زمن من التوت اا والتاازع ما بين

القمة والقاعدة ،فالقمة ممثلة بالقياأة ،والقياأة ممثلة باألحماب السياسية ،وب أم هذه الفجوة اتحقم توحيد الصف ليتجي الل ،:سلطة
وخعبا ً لتوحيد ج وأهم لمواج ة التحدي والمستجد ،فالدامق ا ية هي هرام سياسي اجتماعي اقيم العاقة بين أف اأ المجتمع والدولة،
453

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

وفقا ً لمبدأ المساواة بين الموا اين ،ومشارنت م الح ة في لاع التش اعاا التي تارم الحياة العامة والعم :على التغي اااجابي
في ا ،والتغيي ال بد إال أن استاد على مباأئ نب ى لالحة لفت ة زماية ،وتاراخية متطورة ،ف ذه المباأئ المواج ة مستادة هي
بافس ا على تحلي :ماسم للوضعية ال اهاة ولماحى تطورات ا المحلية والعالمية ،وما تتطلبي الدامق ا ية المستق ة هو وجوأ بعض
التوازن بين السلطة والقوى السياسية المعارضة ل ا (اوسف جمي :أبو أاهوأ ،م جع سابم ،ص ص  ،)271 - 216لذلك فيعتب
الامو االقتصاأي ال همط أ والعدالة االجتماعية من المتطلباا األساسية لقيام عملية التحول الدامق ا ي وهجاح ا بشل :مستق
وهاأئ .نما أن المجتمع المدهي والامو االقتصاأي والعدالة االجتماعية بااضافة إلى االستق ار واألمن والسام إذا سارا جابا ً إلى
جا فإن ذلك اعم :على تعمام مسي ة اآلخ واؤازره وإن ن :ذلك اعمز من إملاهياا التحول الدامق ا ي بشل :واض (سعد
الدان اب اهيم 1000 ،م ،ص ص .)77 – 77
لقد أرس :محمد علي البعثاا للخارج وعاأوا اااأوا بالدامق ا ية ومباأ ا (اوسف جمي :أبو أاهوأ ،م جع سابم ،ص
 ،) 66ف ذا على اعتبار ان الدامق ا ية قد جادا متنخ ة في المجتمعاا الع بية مثاً وقد نان المجتمع الفلسطياي في ذلك الوقت
تحت حلم الدولة العثماهية ومن ثم جادا سيط ة االهتداب الب اطاهي عليي بعد اه يار الدولة العثماهية ،وقد ثبت بالفع :خ اد بعض
قطع األراضي من قب :الي وأ بشل :رسمي وقاموا بدفع ثما ا وهذا ما اؤند ان الفلسطيايين ما م من باع األراضي للي وأ بالفع:
(قسان سامي 2850 ،م ،ص  ،) 70حيث تمثلت حياة المجتمع الفلسطياي آهذاك بالم حلة األولى وهي م حلة ما قب :هلبة عام
2875م إبان االهتداب الب اطاهي حيث همت الح نة الو اية وتعاظم تنسيب األحماب والاواأي والجمعياا ،والم حلة الثاهية
ف ي من عام  2875م إلى عام  2867م حيث ع فت الح نة الو اية جموأاً لغياب عاص التاريم المدهي الو اي ،والم حلة
الثالثة وهي من عام  2867م إلى قيام الحلم الذاتي عام 2887م وتميما باستعاأة الح نة الو اية لحيوات ا ممثلة بمارمة التح ا
الفلسطياية التي سعت إلى تنسيب وتفعي :مؤسساا المجتمع المدهي (التق ا الساوي (  1001 ،) 7م ،ص  ،)201والتي ما زالت
تهسيط علي ما بعض المعتقداا الثقافية القدامة حيث تعتب الذنورة والعم مثاً أساس السلطة في العا لة الع بية مثلما تبين وثبت
ذلك تاراخيا ً (سعد الدان اب اهيم 1000 ،م ،ص  ) 00وما اهبش بااللتمام الدامق ا ي في أاخ :المجتمع الفلسطياي مثاً هو اعتبار
اوم  0آذار اوم الدامق ا ية في فلسطين (أحمد ق اع 1007 ،م ،ص .)210
لقد حصلت إمارة خ ق األرأن على استقال ا في عام  2813م (رافع خفيم البطاااة ،م جع سابم ،ص  )20وتم تنسيب
األرأن ندولة عام  2876م ،وفي الفت ة ما بين األعوام  2860 – 2870م تم في ا توحيد البفتين الش قية والغ بية وتحداداً في
عام  2870م (جمال عبد الل ام الشلبي 1000 ،م ،ص ص  ،)28 – 27حيث نان حمب البعث الع بي االخت اني هو القوة
االولى التي ولدا في أمشم في ماتصف عقد األربعيااا من الق ن الماضي نمدرسة قواة اهتس إلي ا الجي :الجداد من الشباب
في سوراة وأرتال من الشباب الع ب سواد الذان ناهوا ادرسون في جامعة أمشم أو في الجامعاا األخ ى ،وناهت مباأئ الحمب
وخعاراتي تشل :أول لدام مع القوى المحافرة في سوراة واألرأن والع اق ،حيث أأان الحمب األهرمة القا مة وهاض :ضدها
محماً إااها مسؤولية خسارة فلسطين (عبد الحليم خدام 1003 ،م ،ص  ،) 78ف ذا مثال واض على ان الر وف التاراخية
الخالة بل :مجتمع تاعلب بشل :مباخ على قيم الحالة الدامق ا ية الموجوأة فيي سلبا ً او إاجاباً.
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 -3خصوصية المجتمع واثرها في عملية التحول الديمقراطي:
إن خصولية ن :مجتمع تاعلب بشل :مباخ في اث ها على عملية التحول الدامق ا ي فيي ،فحالة المجتمع الفلسطياي
مثاً اهعلست بشل :إاجابي على عملية التحول الدامق ا ي في هذا المجتمع ،فبال قم من الصعوباا التي لحقت ب ذا المجتمع وما
عاهاه من أزماا متاحقة ومن حاجتي الى المساعداا من بقية الدول والمجتمعاا األخ ى إال أهي استطاع تطبيم العداد من القيم
والمباأئ الدامق ا ية ،فالدول الع بية هي التي أس مت في تشلي :مارمة التح ا الفلسطياية الحقا ً وأهم ا مص بقياأة جمال
عبد الاال  ،حيث نان ذلك في مؤتم القمة الع بي األول في القاه ة ما بين الفت ة (  ) 26 – 23ناهون الثاهي من عام  2867م
حيث هص الق ار ال ابع ماي على تاريم الشع الفلسطياي ،وتم ذلك بطل رسمي من أحمد الشقي ي ممث :فلسطين لدى جامعة
الدول الع بية آهذاك بمتابعة هذا الموضوع ونا ن هذا بدااة لتنسيب مارمة التح ا الفلسطياية بدعم من ال يب المص ي جمال
عبد الاال حيث نان قد وجي الدعوة لعقد ذلك المؤتم من الدول الع بية (قازي محمد حسين العلي 1001 ،م ،ص ص – 70
 ) 75وقد نان الفلسطيايون اهشللون على األق :هصف سلان األرأن خالة بعد هلسة عام 2860م وبعدها وتحداداً بعد تشلي:
مارمة التح ا الفلسطياية ،فقد م الفلسطيايون بالعداد من الحق المماية التي من المملن أن تلون قد أنسبت م هوعا ً من التقب:
الدامق ا ي أابا ً بااد على المواقف التي وجدوا أهفس م ب ا ،وهذا ما عمز بالفع :من تقبل م هوعا ً ما لعملية التحول الدامق ا ي
في مؤسسات م ولدا م ومن أهم هذه الحق وأنث ها تنثي اً هي خ وج مارمة التح ا الفلسطياية قس اً من االرأن ساة  2800م،
(محمد حمد القطا شة 1001 ،م ،ص ص  ،) 86 - 87إال أه ا استطاعت أن تقف مجدأاً ،فبعد مؤتم ال با في عام 2807م
تم االعت اف بالمارمة نممث :للمجتمع الفلسطياي ،واستق ا بعدها المارمة في لباان وبعد ح ب عام  2851م تم خ وج ا ثاهيا
الى توهب وظلت هاالك الى بدااة مؤتم اا السام في مدراد عام  2882م (جمال عبد الل ام الشلبي ،م جع سابم ،ص ) 65
والذي اهت ى بتشلي :السلطة الو اية الفلسطياية في العام 2887م ،بعد ان تم فك األرأن لارتبا القاهوهي وااأاري بالبفة
الغ بية في  / 32تموز  /اوليو  2855 /م (جمال عبد الل ام الشلبي ،م جع سابم ،ص  ) 23بطل من مارمة التح ا الفلسطياية
وقد وافقت إس ا ي :على االعت اف المتباأل بالمارمة على اعتبار ان ذلك سوف اهحقم هوعا ً من األمن ال همطلم اس ا ي ،:وبذلك
فنلبحت عملية السام معاية بتحقيم اهعدام األمن للدول المجاورة بمساعدة الوالااا المتحدة وبغياب الحد األأهى من االتفاق بين
األقطار الع بية (محمد الصقور وآخ ون  2887 ،...م ،ص  )230اال ان إس ا ي :بقيت تتحلم باالقتصاأ الفلسطياي في مجاالا
متعدأة (إب اهيم عبد الل ام1002 ،م ،ص ص  ) 02 – 00وعلى أم :من الفلسطيايون في الجاه

اآلخ أه م سوف ااالون

الدولة الفلسطياية وعلى اعتبار ان ذلك الب احتمال واقعي ،وربما ال تلون على األبواب إال أن مامح ا بدأا تتشل :بالفع:
بين حدوأ المملن والمنمول (هاهض حت  ،م جع سابم ،ص  ،) 207وإن ناهت قد حدثت بعض االهت اناا للدامق ا ية (قازي
محمد حسين العلي 1001 ،م ،ص .)23
لقد أأا الموجة الثاهية من الاموح الفلسطياي عام  2860م الى توسيع القاعدة الشعبية للح ناا الفلسطياية (بيار ميلال،
 2883م ،ص  ،) 720وقد بلغ عدأ السلان الفلسطيايين في االرأن بعد عام  2875م حوالي  570الف فلسطياي مقاب 730 :الف
أرأهي أللي ،ونان قد اخت ك الفلسطيايون سابقا ً في الح ناا المختلفة التي اهطلقت في العقوأ االخي ة من الم حلة العثماهية،
فاشنا في اافا مجموعة محلية تااأي بالام نماة ،واخت ك هابلسيان مع وفان في جمعية الفتاة التي هشنا في باراب عام 2808
م وهما رفيم التميمي وعوهي عبد ال اأي ،وللن الاخبة الفلسطياية،

455

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

نمثلي ا في أمشم وحل وبغداأ ناهت وما زالت مقتاعة بال ابط العثماهي ،وناهت تمي :بالتالي الى تطوا ه بدالً من البحث عن
نس ه تماماً ال سيما وأن الخط الص يوهي بدأ اتب ومعي الحاجة الى أعم الدولة العلية في مواج تي والقباد عليي ،ذلك أن
الخسارة الجغ افية تبدأ في اامب ا ورااا من األ

اف لعوأاً حتى الم نم ،ف لذا علماا أبن خلدون في مقدمتي ،ولقد حملت

الساواا األخي ة من الع د العثماهي بالفع :خط االستيطان الص يوهي الذي بدأ بصورة واضحة عام  2551م مع إهشاد أول
مستو اة ا وأاة ،ولم اتنخ الع ب الفلسطيايون بدق هاقوس الخط ال سيما ب فع الع ا ض الى اسطابول (األول عام 2582م
على األرج ) وباللتابة في الصحف أو من خال ممثلي م ،تحداداً بعد اهقاب  2805م  ،في الب لمان العثماهي (خصولا ً روحي
الخالدي)  ،ولو أن عدأاً من هؤالد لم ابالوا نثي اً للخط  ،وقامت الصحافة المحلية إجماالً بدورها (ال سيما لحيفتا الل م :في
حيفا وفلسطين في اافا) ،في التابيي للخط نما هشنا جمعياا هدف ا وقف عملية اهتقال األراضي ،للن الخط لم اصب أاهما ً
فعاً إال مع اهتصار الحلفاد واحتال الجيش الب اطاهي للقدس في أواخ عام  2820م وخمال فلسطين في ليف عام  2825م،
وذلك بعد أن ساعد وعد بلفور (  2820 / 22 / 1م ) ووافم على أخول الب اطاهيين لفلسطين ،ونان قد سبقي عام  2826م ،
اتفاقية ساالب – بيلو لذلك فإن المش وع الص يوهي تطور وهما بشل :س اع ،ومع بدااة تشل :العصاباا الص يوهية في بدااة
العش اااا من الق ن العش ان إال أن االست اتيجية الص يوهية االساسية ناهت ت دف الى ضمان أعم الحلومة الب اطاهية ،وفي
مؤتم ها في حيفا بش

ناهون األول  /أاسمب  2810 /م ،قبلت القياأاا الفلسطياية بصورة إجماعيي بفل ة اللياهية الفلسطياية،

ولن تاج اللياهية الفلسطياية حيث فش :االلتحاق بسوراا ،ولن اعت ف ب ا الب اطاهيون وسبب م األساسي بعا ً أن الح نة الو اية
الفلسطياية قامت أساسا ً على رفض وعد بلفور واالستعمار الص يوهي ،ولن تستطيع اللياهية هفس ا أن تف ز أج مة تمثيلية بالمعاى
العص ي ،ثم أن أعاة اللياهية األوا  :ناهوا من أهصار الب اطاهيين ال سيما عارف الدجاهي ،أضف الى ذلك بيعة المجتمع
الفلسطياي هفسي والذي ناهت تعصف بي ااقليمية بقوة ،وتتاازعي العا اا اللب ى من الوج اد ،ال سيما آل الحسياي وآل الاشاخيبي
الذي اهتق :ل اع ما في الثاثيااا من م حلة التاافب والتااح الى هوع من المساجلة العايفة المسلحة ،ولقد تنخ إهشاد هيئة
عليا موحدة لتمثي :الفلسطيايين ساواا ثمياة والة ،وبسب تمااد قوة الليان الص يوهي وعلى ال قم من عدم وجوأ أولة فلسطياية
تحتبن اللجاة الممثلة للفلسطيايين فقد تنسست اللجاة الع بية العليا في  2836 / 7 / 17م الحتبان التح ناا الشعبية الواسعة
الاطاق ضد االستعمار ،ومع ن :ذلك فلم تلن هذه اللجاة قا مة على هوعا ً من المنسسة الحقيقية والتي ناهت ب اسة الحاج أمين
الحسياي ،ثم أن اللجاة جادا رأاً وتتواجا ً للح ناا الشعبية ولم تستطع فعاً احتوادها وإأارت ا ،حيث ولفت تلك الدراسة أور
اللجاة بنهي نان خارجيا ً في توج ي هحو الع ب والعالم أنث مما نان تاريما ً للمقاومة في الداخ :وناهت الماافسة بين قياأاي هذه
اللجاة تقوم على الشخصية ،ولذلك فلقد عملت مارمة التح ا الفلسطياية الحقا ً على خلم التياراا السياسية العدادة بااضافة الى
االهتخاباا البلداة في أاخ :البفة الغ بية والتي أندا بشل :قوي على عاقة االرتبا الوثيقة بين فلسطيايي الداخ :وبين مارمة
التح ا الفلسطياية ال سيما وأه ا أخذا تلك التياراا السياسية بتمثيل ا للمارمة في الداخ ،:ف ذا ما أأى الى فش :إس ا ي :بتشلي:
نيان فلسطياي متعاون مع ا على ال قم من وجوأ بعض الشخصياا الع بية الفلسطياية التي ناهت مستعدة للقبول بذلك من بيا ا
ر يب بلداة الخلي :الشيخ علي الجعب ي آهذاك ،ولقد أقدمت مارمة التح ا الفلسطياية على إفشال تلك المحاوالا ااس ا يلية
وعلى تشلي :الجب ة الو اية أاخ :األراضي الفلسطياية المحتلة وجاد اول بيان ل ا عام  2803م لتؤند من خالي رفب ا لجميع
الحلول سواد ناهت باالتفاق مع األرأن أو بتلت :هيئة ع بية فلسطياية أاخلية متعاوهة مع إس ا ي ،:نما عملت مارمة التح ا
الفلسطياية بعد ذلك على أفع المجلب االعلى ااسامي الموجوأ في القدس بعملي على هق :وال ي لمارمة التح ا الفلسطياية،
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وفوز مؤادوا مارمة التح ا الفلسطياية في اهتخاباا البلدااا في العام  2806م مقارهة باالهتخاباا في عام  2801م (قسان
سامي 2850 ،م ،ص ص  ،) 71 – 71ف ذه أمثلة واضحة على أن خدة الر وف أحياها ً وفي بعض المجتمعاا من المملن أن
تلون أافعا ً فعليا ً هحو التحول الدامق ا ي ومن ثم تطبيم الدامق ا ية الفعلية وليست الشللية.
لقد خل :إهشاد الليان الص يوهي بعا ً حدثا ً أساسيا ً في مسار تمثي :الشع
اقتصاأهم بعد ت جي هم ،ولقد بقيت فعاً أ

الفلسطياي ،وذلك بعد ان ظلوا أقلية واه يار

اف الشع الفلسطياي ،وهاج م نمه ضمن أنث اتي الساحقة الم اج ة ،أما بالاسبة

لألقلية الباقية فقد نان هااك هدف إس ا يلي واض وهو ماع قيام مؤسسة تمثي :موحدة للع ب في الليان وتمماق م قدر ااملان
الى ق ى ومدن وجماعاا أثاية و ا فية ،ب دف ماع قيام ح نة و اية تمثل م جميعاً ،فالسياسة ال سمية اتجاه ع ب إس ا ي :ناهت
ولم تمل تقوم على ماع أي هشا اقتصاأي واجتماعي أو سياسي مستق :وع بي ،ولقد نان التلمي بتشلي :السلطة الو اية
الفلسطياية في اجتماع المجلب الو اي الفلسطياي الثاهي عش في القاه ة من العام  2807م والذي تق ر خالي إهشاد سلطة و اية
على أاة خب اتم تح ا ه من أرض فلسطين حيث اعتب المجلب الو اي الفلسطياي هو ال يئة التمثيلية الذي اتميم عن "حلومة"
المارمة أي لجات ا التافيذاة بوجوأ عدأ نبي من "المستقلين" فيي ،أي من قي اعباد المارماا الفدا ية أاخلي ،وذلك بعد أن
نان قد اهعقد المؤتم التنسيسي للمارمة في أاار  /مااو عام  2867م حيث اعتمد الميثاق الو اي وأستور المارمة (قسان سامي،
م جع سابم  ،ص ص  ،) 237 - 231وناهت أوضاع فلسطين في ذلك الوقت لعبة جداً ،حيث نان اعتب اقتصاأ فلسطين مث:
بقية اقتصاأااا البلدان الع بية األخ ى باهي قي مستق وقي قا م على أسب مستقلة وذلك للون فلسطين من أول الباأ الع بية
التي تم التحلم باقتصاأها بط اقة مباخ ة بعد التحلم بالاواحي األخ ى في ا ال سيما الاواحي السياسية والعسل اة والتي تعتب
تابعة مثل ا مث :االقتصاأ الفلسطياي لدولة االحتال ااس ا يلي والتي باتت متحلمة باالقتصاأ الفلسطياي بشل :خبي نام ،:نما
أن الم ا ح :المختلفة التي م ب ا المجتمع الفلسطياي قد اث ا بشل :نبي على أوضاعي االقتصاأاة وبالتالي جاد التنثي على
الاواحي األخ ى والتي تعتب متنث ة بقدر نبي بالعام :األول (العام :االقتصاأي) ال سيما الاواحي االجتماعية والثقافية والسياسية،
حيث م المجتمع الفلسطياي بالعداد من الم اح :المختلفة التي عملت على تدهور االوضاع االقتصاأاة الفلسطياية بشل :نبي
فيي ال سيما بعد أن اخذ االقتصاأ الفلسطياي بنخلال تبعية ظاه ة لاقتصاأ المعاأي "االقتصاأ ااس ا يلي" وذلك بعد أن تم
التخطيط لذلك من قب :سلطاا االحتال ااس ا يلية خالةً بعد م حلة االحتال الثاهية لبقية األراضي الع بية الفلسطياية بعد
ح ب حما ان من عام  2860م والمتمثلة باحتال البفة الغ بية وقطاع قمة من فلسطين وبعض أجماد من الباأ الع بية
األخ ى من أهم ا سوراا ومص .
لقد أأى الص اع الع بي ااس ا يلي الى العداد من الاواحي التي عملت بدورها على التحلم باالقتصاأ الع بي وخالةً
االقتصاأ الفلسطياي وجعلي تابعاً لاقتصاأ ااس ا يلي من تلك الاواحي استاماف الموارأ الع بية المختلفة من موارأ مالية وبش اة
وتحطيم الباية االساسية لاقتصاأ الع بي وتحداداً االقتصاأ الفلسطياي بااضافة الى ت داد األمن القومي الع بي بشل :نلي (محمد
الصقور وآخ ون  ، ...م جع سابم ،ص ص  .) 218 – 215نما عملت إس ا ي :على تحطيم باية االقتصاأ الع بي الفلسطياي
ام قيام ا بالعداد من األعمال التي أضحت تر

عن

للموا ن الفلسطياي المااأة في اللس الس اع مع إهمالي للقبااا القومية

والو اية الع بية الفلسطياية حيث تمث :ذلك بقيام إس ا ي :بعد احتال ا لبقية األراضي الع بية الفلسطياية بفت ملات االستخدام
(ملات

العم ):في البفة الغ بية وقطاع قمة والتي ناهت تتم بواسطت ا تاريم الح نة العمالية الفلسطياية في أاخ :األراضي

الع بية الفلسطياية المحتلة والقا مة علي ا الدولة الص يوهية والتي تم إعاه ا علي ا ندولة بعد ح ب عام 2875م وتوسع ا علي ا
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بعد ح ب عام  2860م بعد همامة الجيوش الع بية بتلك الح ب واالستياد على االراضي الع بية الفلسطياية من قب :العصاباا
الص يوهية بمؤازرة االهتداب الب اطاهي والذي عم :آهذاك على االهسحاب من األراضي الع بية الفلسطياية تم يداً لقيام أولة
الليان الص يوهي على األراضي الع بية الفلسطياية والسيط ة علي ما بمختلف الاواحي بعد أن تم

أ معرم أهل ا ما ا ،ف ذه

أمثلة أخ ى أابا ً تدهل على أن خدة الر وف أحياها ً وفي بعض المجتمعاا من المملن أن تلون أافعا ً فعليا ً هحو التحول الدامق ا ي
ومن ثم تطبيم الدامق ا ية الفعلية وليست الشللية.

 –4المشاركة والتعددية وأثرها على عملية التحول الديمقراطي داخل المجتمع:
إن خ وج الدول الع بية من تحت تنثي االستعمار الغ بي المباخ لم اجعل ا مستقلة بشل :نام :في نافة الاواحي،
فاالستعمار خلم حالة من التخلف والتجم ة والتبعية حتى بعد حصول الدول الع بية على استقال ا ونان من أخد تلك األمور
خط اً على الباأ الع بية حتى بعد استقال ا هو زرع أولة إس ا ي :على األراضي الع بية الفلسطياية عام  2875م (محمد
الصقور وآخ ون  ، ...م جع سابم ،ص  ) 230وأخذها بالعداد من الدعم بشتى أخلالي من أول ق بية متعدأة من أهم ا الوالااا
المتحدة األم الية وب اطاهيا وألماهيا وقي ها من الدول الغ بية األخ ى ،ولقد ظ

التحول الدامق ا ي الع بي الفلسطياي بشل:

واض بعد قيام السلطة الو اية الفلسطياية في العام  2887م وذلك بدأ بالر ور في العداد من المؤسساا التي لم تلن موجوأة
بالشل :المباخ والتي أخذا تر

بي المؤسساا الحلومية واألهلية في أاخ :األراضي الع بية الفلسطياية وإن ناهت بشل :قي

ملتم :السياأة إال أن ظ ور التحول الدامق ا ي أخذ بالوجوأ في تلك المؤسساا والتي أخذا في قيام ا على العداد من المباأئ
القا مة على العدالة والح اة بقيم ا المختلفة .
إ ن ظ ور المؤسساا الثاثة األساسية في قيام أي أولة في هذا العالم اعتب من اسب الباية األولية للتحول والوجوأ للارام
الدامق ا ي ،حيث أن السلطاا الثاثة المتمثلة بالسلطة التش اعية والسلطة التافيذاة والسلطة القبا ية أخذا بالر ور بالمجتمع
الفلسطياي هذا نمثال بدا ي لوجوأ القيم الدامق ا ية عاد تشلي :أول حلومة في إحدى المجتمعاا ،وذلك بعد ان نان االحتال
ااس ا يلي متحلما ً قس اً بوجوأ سلطاتي التافيذاة والقبا ية المتحلمة باألوضاع المختلفة في األراضي الع بية الفلسطياية المحتلة
قبي :عام  2887م وإن نان قد استم بذلك في بعض الماا م الفلسطياية المحتلة األخ ى (حيث أن تحلم السلطة الو اية الفلسطياية
ال اتجاوز ال  % 10فقط من أراضي فلسطين نل ):إال أن ذلك اعتب تحوالً ملموسا ً في حياة المجتمع والموا ن الفلسطياي نون
ذلك لم ار

بشل :مباخ ب ذه الصورة وب ذا الشل :الموجوأ فيي وإن نان قد وجد سقف لذلك الوجوأ في أاخ :مؤسساا مارمة

التح ا الفلسطياية إال ان ذلك لم اجع :المجتمع والموا ن الفلسطياي احيا حياة أامق ا ية مباخ ة قا مة على خ عية وقباد
وتافيذ وإن نان ذلك مقتص اً على القلي :من األراضي الع بية الفلسطياية إال ان ذلك ألب واقعا ً ال املن إخفاده أمام الجميع،
فلقد قامت السلطة الو اية الفلسطياية بعد تشليل ا في العام  2887م بوضع العداد من المباأئ والقواهين التي اتم بموجب ا الوجوأ
للباية األساسية لارام أامق ا ي قا ما ً على العدل والمساواة بين الجميع وقد تم ذلك بوضع العداد من المواأ المذنورة في ا هذه
القواهين القا مة على الدامق ا ية ،لذلك فإن مجموع هذه المواأ التابعة في هيئت ا لتشلي :السلطة القبا ية نإحدى سلطاا األهرمة
الدامق ا ية الحانمة ألبحت تطبم ذلك بشل :جلي على األراضي الع بية الفلسطياية وألول م ة ب ذه الصورة ،نما أن وجوأ
األحماب السياسية في إ ار مارمة التح ا الفلسطياية وفي خارج ا ساعد بشل :نبي على تبلور فل ة التحول الدامق ا ي بعد
قيام السلطة الو اية الفلسطياية في العام  2887م ،حيث اخذا تلك األحماب المشللة ن يئاا ع بية فلسطياية بالتاافب على العداد
من األهواع من االهتخاباا ما ا االهتخاباا الب لماهية وال اسية والمحلية،
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بااضافة الى العداد من الشخصياا الفلسطياية المستقلة والتي نان لوجوأ األحماب أوراً فاعاً لر ور تلك الصفة المستقلة في ا
ولتلك الشخصياا التي أخذا تحذوا حذا الجاه المعتدل في ولفي من قب :معرم الااس.
إن االهتماد والثقافة الو اية الفلسطياية عملت نعوام :مساهمة في التحول الدامق ا ي في فلسطين وهذا نمثال عن إحدى
المجتمعاا ،ف لقد أأا ثقافة المقاومة الع بية الفلسطياية المتمثلة بالدور البارز لمارمة التح ا الفلسطياية بعد العام 2867م الى
ظ ور هوعا ً من االهتماد الو اي اآلخذ بالتمااد في حسي الو اي للمجتمع والموا ن الفلسطياي حيث بدأ الفلسطياي ار
رسمي مع وفا ً وإن نان ذلك لم ار

لي نيان

على األراضي الع بية الفلسطياية إال أهي نان لر وره أوراً م ما ً في عملية التحول

الدامق ا ي الفلسطياي خالةً بعد ظ وره في أاخ :المارمة بعد عام  2867م وفي أاخ :المجتمع الفلسطياي عام 2887م ،نما
اخذ أور المجتمع والموا ن الفلسطياي في الب وز بعد تنسيب مارمة التح ا الفلسطياية في العام  2867م خالةً بعد أن تحولت
من مارمة الى عبو في هيئة األمم المتحدة فنخذا في االتساع في مختلف الباأ ااقليمية والع بية والعالمية  ،ف ذا ار

التنثي

البارز لمارمة التح ا الفلسطياية على أورها في عملياا التامية الدامق ا ية ماذ زمن بعيد ،وإن ولفت مؤسساا السلطة
الو اية الفلسطياية خالةً في بدااة تشليل ا باوع من "ضعف المؤسسية"
نما أن الخسا

ال ا لة التي تحمل ا الشع

الفلسطياي والشعوب الع بية االخ ى مثاً خال ق ن من الممن على اادي

الح نة الص يوهية وأهصارها من القوى المسيط ة في البلدان المتقدمة عملت على تنخ نبي ل ذه المجتمعاا مقاب :التفوق
ااس ا يلي الاوعي (قسطاطين زرام 2885 ،م ،ص  ،) 50ولقد عملت إس ا ي :جاهدة لوجوأ بدا :عن مارمة التح ا الفلسطياية
تمث :ذلك بمحاولت ا تسليم ما أسمتي بمش وع ال وابط الق وي لحلم الفلسطيايين بنهفس م تحت إم ة ااأارة المدهية ااس ا يلية
للفلسطيايين في أوا  :الثماهيااا من الق ن العش ان ،إال أن جميع هذه المحاوالا لم تلقى قبوالً من أي

ف ع بي فلسطياي

حتى العام 2887م ،والحقا ً فلقد عاهت السلطة الو اية الفلسطياية في البدااة من وضع قي متوازن تمث :ذلك في مدى قدرة
السلطة الفلسطياية على تشلي :باية سياسية في المجتمع تقيم عاقاا تفاهم أو خاف أامق ا ي بين القوى السياسية المشللة ل ا
إضافة الى قدرة هذه السلطة على تف م احتياجاا الااس وتطلعات م من ج ة ،وقدرت ا على ف ض وجوأها بعيداً عن ال يماة
ااس ا يلية التي سئم ا الفلسطيايين وال ساين االحتال من ج ة أخ ى (أاوأ سليمان 2887 ،م ،ص ص  ) 20 – 5وذلك بعد
أن نان قد تم ف ض االهتداب الب اطاهي على فلسطين عام 2811م وتشللت بعدها اللجاة الع بية العليا وال يئة الع بية العليا في
ظ :االهتداب على فلسطين (حمدي عبد ال حمن وآخ ون  ، 2888 ، ...ص  ،) 778ولذلك فقد أندا التجارب الفلسطياية في هذه
الم حلة على ثاثة مباأئ أساسية بالاسبة للدامق ا ية الفلسطياية وهي
 –2االستااأ إلى الشع نمصدر أساسي للسلطة التي ناهت تمثلي.
 –1التعدأاة السياسية القا مة على االختاف العقا دي والتاريمي والعا لي.
 –3التمثي :واالقت اع ننساس للمشارنة في اتخاذ الق ار ،ف ذا نلي نان قب :ساة  2875م ،وبعد عام 2875م ت سخت المشارنة
الفلسطياية القا مة على التعدأاة (حمدي عبد ال حمن وآخ ون  ، ...م جع سابم ،ص .)778
لقد تبين أن مف وم التعدأاة والمشارنة الشعبية الفلسطياية مثاً أخذ اتلقي الدعم من خال عم :المارمة خالةً ،بعد تحول
األحماب الفلسطياية إلى تاريماا مسلحة ،وحصول ن :ما ا على هسبة معياة من التمثي :أاخ :المجلب الو اي ،مما أعم ال واة
الو اية الفلسطياية ،وذلك جاد بعد تنسيب المجلب الو اي الفلسطياي في عام 2868م،
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حيث ضمات المارمة ح اة التعبي والمحاسبة في إ ار المجلب الو اي ،ونان اهسم بمشارنة الفلسطيايين في االهتخاباا حتى
ولو ناهت مقيدة في إ ار الدولة العثماهية سابقا ً وبعد ذلك اهتخاباا البلداة ،والمشارنة في االهتخاباا البلداة والاقابية أابا ً ( 01
–  1006 – 86 – 06م) ،حيث أن الدامق ا ية خالةً الفلسطياية ت تبط بالمؤسساا ليست فقط الحلومية وبالموا ن أابا ً
وبالسياأة حتى ولو ناهت ماقولة ،فلقد ظ

أن تقيد السلطة الفلسطياية بالحد من ح ااا التعبي وال أي جاد بااد على اتفاقية

السام بين الط فين وقد هصت الماأة  11من االتفاقية االهتقالية ااس ا يلية الفلسطياية حول البفة الغ بية وقطاع قمة (أوسلو
 )1على أن "تسعى إس ا ي :والسلطة الفلسطياية لتعمام التفاهم المتباأل والتسام  ،وبالتالي االمتااع عن التح اض بما فيي
الدعااة العدا ية ،ضد بعب ا البعض وبدون االهتقاص من مبدأ ح اة التعبي  ،وسوف تتخذان ااج اداا القاهوهية لماع تح اض
ن ذا من قب :المارماا والجماعاا أو االف اأ ضمن والات ا" ،ولذلك فقد ح لت إس ا ي :على عدم أعم الدامق ا ية الفلسطياية.
نما هولف اتفاق واي راف أابا ً بنهي ضد الدامق ا ية حيث أهي اشجع على االعتقال ااأاري والمحانماا قي العاألة ،بااضافة
إلى التعذا وماع ح اة التعبي بلافة لورها .نما أن القياأاا السياسية الفلسطياية األولى ماذ عام  2810م –  2837م "اللجاة
التافيذاة" قد جادا عن

ام االهتخاباا البلداة أو الاقابية أو الجمعياا المحلية .نما أن القياأاا التي مثلت الفلسطيايين ماذ عام

 2838 – 2836م ممثلةً بال يئة الع بية العليا التي قاأا ااض اب الشام :الذي عم فلسطين ،قد تشللت عب اال تاف الحمبي،
وقياأاا  2875 – 2876م ،ب زا عن

ام االهتخاباا واال تاف الحمبي ،وقياأاا  2868 – 2867م جادا بالتعيين ،حيث

قام أول ر يب لمارمة التح ا الفلسطياية أحمد الشقي ي بتعيا م إال أه م ناهوا امثلون معرم ماا م تواجد الشع

الفلسطياي.

نما ناهت قياأاا  2887 – 2868م ممثلة لتاريمات ا الفدا ية ،ول ذا فقد ناهت تلك التاريماا هي التي تاتخب ا من بين أعبا ا
للي تهمثل ا في المجلب الو اي .نما نان أعباد المجلب ااتخبون ر يب وأعباد اللجاة التافيذاة ،ولذلك فبقيت قياأاا عام
 2886م لآلن ،والتي بدأا بعد اهتخاباا ر يب السلطة الو اية الفلسطياية وأعباد المجلب التش اعي ول ذا فقد اعتب ا أه ا
ماتخبة فعاً من الفلسطيايين في البفة الغ بية وقطاع قمة ،وهي أول االهتخاباا الفلسطياية ب ذا الشل :الواسع أاخليا ً وهي
اهتخاباا 2886 / 2 / 10م ،وإن نان قد حدم بعض من ال يماة للسلطة التافيذاة على االثاتين في فلسطين الحقا ً (حمدي عبد
ال حمن وآخ ون  ، ...م جع سابم ،ص ص  ) 762 - 778وما عم :على تداخ :الصاحياا هو قيام بعض أعباد المجلب
التش اعي باالجتماع مع إس ا ي :من خال اعمال التاسيم األماي (حمدي عبد ال حمن وآخ ون  ، ...م جع سابم ،ص .) 726
أما أ .حيدر عبد الشافي فيصف الدامق ا ية بنه ا تعاي سياأة القاهون ،وفص :السلطاا التافيذاة والتش اعية والقبا ية ،وتننيد
م جعية السلطة التافيذاة للسلطة التش اعية ،واالستقال اللام :لسلطة القباد ،وتننيد احت ام حقوق ااهسان بما في ذلك ح ااا
التعبي واالجتماع والصحافة ،حيث أن فص :السلطاا أو قاعدة توزاع السلطاا نما ولفت في هذه الدراسة هي من القيم
األساسية لوجوأ الدامق ا ية ،واج

أن الون فص :السلطاا مستق :لل :ما ا ماأاا ً أابا ً (حمدي عبد ال حمن وآخ ون ، ...

م جع سابم ،ص ص  ،) 767 - 761وأن حص :هوعا ً من الفساأ المالي في السلطة الفلسطياية واهت اناا وممارساا ضد
الح اة ،فلقد تباى المجلب التش اعي الفلسطياي للعداد من مباأئ الدامق ا ية وما ا مواأ من ااعان العالمي لحقوق ااهسان مث:
ماأة  75و  37و 78و  62و  63و  ، 52إال أن السلطة الفلسطياية لم تصاأق على هذه المباأئ ،ومن ضمن أل ) 80 ( :ماأة
تبما ا مش وع الدستور الفلسطياي ،توجد ( )30ماأة ما ا تدعو إلى احت ام حقوق الموا ن ،وأخذا تلك المواأ ح فيا ً من مواأ
ااعان العالمي لحقوق ااهسان ،مث :ماأة ( " ) 75لل :إهسان الحم في الحياة واهحر عقوبة ااعدام" وأعت الماأة (  ) 37إلى
"احت ام نام :للحقوق والح ااا أون تمييم أو تحيم"،
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وجاد في الماأة (  ) 78على أن "الجميع متساوون في الل امة ااهساهية وال اجوز إخباع أحد للتعذا وال للمعاملة القاسية ،وال
اؤخذ بني قول لدر هتيجة للتعذا أو المعاملة القاسية والاإهساهية أو اا احة بالل امة والت داد ب ا" ،وأعت الماأة (  ) 62من
مش وع الدستور الفلسطياي ،إلى "احت ام حم الف أ في الح اة واألمان على خخصي ،وال اجوز توقيف أحد أو اعتقالي تعسفا ً وال
اجوز ح مان أحد من ح اتي إال ألسباب هص علي ا القاهون بقاً لإلج اد المق ر فيي" ،والماأة (  ) 63هصت على "أن لل:
إهسان الحم في ح اة التعبي عن رأاي ،وهش ه بالقول أو اللتابة أو التصوا " ،والماأة (  ) 52هصت بنن "سياأة القاهون أساس
لارام الحلم في فلسطين" (حمدي عبد ال حمن وآخ ون  ،...م جع سابم ،ص ص .)706 – 703
لقد ف ض واقع االحتال ااس ا يلي على إخ اج مجتمع مدهي فلسطياي إلى حيم الوجوأ ،حيث أن ذلك المجتمع بمؤسساتي
جادا ن أ فع :على االحتال وسياساتي القمعية ،نما جع :االحتال من الفلسطيايين بتعدأات م في ظلي ،وقد تم االعت اف بالمارمة
ع بيا ً وأوليا ً نممث :خ عي ووحيد للفلسطيايين في عام  2807م ولذلك تلقت أعما ً نبي اً من أول الخليج أنث  ،واستقلت المارمة
بعد عام 2860م أنث من قب :وبدأ تنثي ها اقوى فلسطيايا ً إلى أن تنسست السلطة الفلسطياية عام  2887م (باسم المبيدي1003 ،
م ،ص ص .)37 - 16
إن التحول الدامق ا ي هو في االساس هتاج لج وأ األ

اف السياسية الفاعلة في المجتمع ،فقد ب زا العداد من القوى

السياسية األرأهية التي أأا أوراً في تعمام التحول الدامق ا ي (جمال عبد الل ام الشلبي ،م جع سابم ،ص  ،) 26فلقد بدأ
تطور الصحافة بعد تشلي :السلطة الفلسطياية فماأ عدأ الج ا د والمجاا بااضافة إلى تطور مؤسساا المجتمع المدهي ،وهذا
اعتب أساسا ً للتحول الدامق ا ي ،حيث أن اتفاق السام ( / 23سبتمب  2883 /م) بين إس ا ي :والمارمة أأى إلى والأة عدة
مؤسساا فلسطياية أامق ا ية رسمية عدا عن األهلية ،ف ذا اعمز في مسي ة التحول الدامق ا ي ،فالدامق ا ية بمعااها الواسع
هي المشاركة في اتخاذ الق ار ،ومراقبة تافيذه ،والمحاسبة على هتا جي ،وهذا الثالوم المعياري في المشاركة والمراقبة
والمحاسبة هو قواعد وسلونياا هتعلم ا أو ال هتعلم ا في مؤسساا التاشئة االجتماعية من األس ة إلى المدرسة ،ومن الدان إلى
العم :وفقط بتعلم هذه القواعد والسلونياا الون الف أ موا اا ً م يئ للمطالبة بالدامق ا ية وممارست ا في المجال السياسي وعلى
مستوى الدولة ،وربما املن القول أن عبواة هذه التاريماا تعطي الف أ إحساسا ً بنهي قاأر على التنثي ولو بقدر متواضع في
بيئتي االجتماعية .نما تعطيي قدراً ولو متواضعا ً من الشعور باألمان الجماعي في مواج ة الدولة وتتي لي عدأاً أنب من ف ص
االرتقاد الذاتي .نما تعم :على تمواد أف اأها بقدراا وم اراا سياسية وتاريمية لم اجدها ذلك الف أ في األس ة ،وللن مارماا
المجتمع المدهي هفس ا لن تامو أو تمأه إال إذا رفعت الدولة القط اة عا ا ادها وقببت ا ،وسمحت ل ا بنن تقوم بدورها ووظا ف ا
الم جوة للمستقب ،:حيث هي مؤسساا الباية التحتية الم جو ما ا التحول إلى أعلى بالمجتمع في حالة وقوف الدولة ضدها ،لذلك
فمارماا المجتمع المدهي هي اللفيلة بقياأة التحول الدامق ا ي في الو ن الع بي (سعد الدان اب اهيم 1000 ،م ،ص ص - 77
 ،) 52لذلك فا املن تقواة البعف في الثقة بالمؤسساا في السلطة الفلسطياية مثاً إال على قاعدة أوسع خ انة مملاة بين
السلطة والشع بمختلف ملوهاتي االجتماعية واالقتصاأاة .أما فيما اتعلم باالاح فيعتب ه ق اع بقولي "أن الجميع مسؤول ،ن:
حس

موقعي وم نمه في سلسلة الارام العام" (أحمد ق اع ،م جع سابم ،ص ص  ،) 151 - 108واقول ق اع أابا ً "حتى

هتجاوز أخطاد ممارستاا الدامق ا ية بالمماد من الوعي والممارسة الدامق ا ية" ،نما اعتب ق اع أن الدامق ا ية من أعاماا
الدولة العص اة ،واقول ق اع أابا ً "بمعاى ،أن ت تقي الدامق ا ية في حياتاا من مج أ خعاراا إلى أسلوب عم :وما ج متلام:
لارام حياتاا االجتماعية واالقتصاأاة والسياسية .نما أن الخيار الدامق ا ي ،إن لم الن خياراً ملتمما ً،
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فقد الون إلماميا ً في هذا العص  ،وال خيار قي ه ،فاالستبداأ هو مابع الش ور وسب

التنخ واالهحطا  ،لذلك فا تلفي

الدامق ا ية في تع اف ا بنه ا حلم الشع هفسي بافسي بواسطة االهتخاباا واختيار الشع ب :اج وب :ال بد من استلمال عملية
البااد الدامق ا ي من خال وضع الدستور للباأ  ،وتننيد سياأة القاهون ،وبااد مؤسساا المجتمع المدهي ،والعم :على الفص:
بين السلطتين التش اعية والتافيذاة واحت ام استقالية السلطة القبا ية ،نما أن الدامق ا ية ال املا ا أن تتحقم أون ااق ار بحم
قوى المعارضة في العم :السياسي واالجتماعي واألاداولوجي والتاريمي الح من خال إق ار مبدأ التعدأاة السياسية والحمبية
قوالً وعماً ،ومبدأ احت ام الح ااا العامة للف أ والجماعة وما ا الحم في التعبي عن اآلراد بح اة نتابة وخفاهي واحت ام ال أي
وال أي اآلخ  ،وح اة الصحافة ووسا  :ااعام واالتصال وح اة اابداع بل :أخلالي وحقولي المختلفة" ،نما اصف ق اع
الدامق ا ية بقولي أه ا ال تحتم :التنجي :والمما لة أله ا "إراأة الشع

وخياره وهي خيار مؤسساا المجتمع المدهي التي اج

أن ت اق تطبيق ا وتدافع عا ا وهي نذلك وعي خعبي لمفاهيم ا الحقيقية وإأراك ألهميت ا في بااد المجتمع أله ا ت انم في البااد
المستاد إلى مبدأ سياأة القاهون" ،ولقد خللت اهتخاباا فلسطين عام  2886م االهتقال من خ عية الثورة إلى خ عية المؤسسة
السياسية (أحمد ق اع ،م جع سابم ،ص ص  ،) 237 – 210وبعد تشلي :المجلب التش اعي الفلسطياي بعد اهتخاباا عام 2886
م تم ااق ار والمصاأقة على أهم قواهين للعملية الدامق ا ية في أاخ :فلسطين وهي
 – 2قاهون اهتخاب مجالب ال يئاا المحلية الفلسطياية.
 – 1قاهون ال يئاا المحلية الفلسطياية (أحمد ق اع ،م جع سابم ،ص .)236

 -5تشكيل السلطة الحاكمة (الحكومة) وأثره في عملية التحول الديمقراطي:
إن الدامق ا ية تهؤخذ وال تهعطى ،وتهباى بشل :همتدرج وال تهستاسخ أو تهستورأ ،وال بد من أخول الدامق ا ية في لميم
الاسيج الثقافي واالجتماعي لمجتمعاا الفلسطياي مثاً ،فالدامق ا ية ليست مج أ فل ة ،وللا ا فل وممارسة ،سلطة وخع وهي
مش وع اجتماعي أابا ً ،ا دف إلى تحوا :المجتمع من حال إلى حال أفب( :أحمد ق اع ،م جع سابم ،ص ص 271 – 238
) فلقد سمحت السلطة الفلسطياية الحانمة للمجتمع الفلسطياي مثاً وتحداداً للمارماا واألحماب والح ناا العاملة في البفة
والقطاع (القدامة او الااخئة) بممارسة اهشطت ا السياسية والثقافية والتاريمية والجماهي اة ،في إ ار القواهين واألهرمة التي
وضعت ا ،والتي ج ى تلييف ا مع التماماا الم حلة االهتقالية (إب اهيم عبد الل ام1002 ،م  ،ص  ) 37ولقد

أ تحسن ملحوظ

على األوضاع االجتماعية الفلسطياية بعد تشلي :السلطة الفلسطياية إال أه ا لم تص :إلى مستوى خع متح ر من االحتال وذلك
نون التح ر قي نام ،:وبعد ذلك فقد لعبت المارماا قي الحلومية او مؤسساا العم :األهلي أوراً رااأاا ً في خدمة المجتمع
الفلسطياي يلة ساواا االحتال وال سيما خال االهتفاضة األولى والثاهية ،وقامت أحياها ً بم ماا عم :حلومية في ظ :قياب
سلطة فلسطياية ،وماذ ماتصف التسعيااا من الق ن الماضي ،أي بعد قيام السلطة الفلسطياية ،نان من الطبيعي أن تاتق :بعض
م ام تلك المارماا إلى مؤسساا السلطة (وزارات ا وأوا ها) في مجاالا معياة ،مث :التعليم – المراعة – ال ااضة – الشباب
– الطفولة  ....الخ ،وحس تقدا اا الباك الدولي (لعام  2880م) تاشط في البفة والقطاع  2700مارمة قي حلومية ( 2100
مارمة فلسطياية و 100مارمة أولية) ،وبذلك فقد زاأ تشلي :المؤسساا المدهية بعد تشلي :السلطة الفلسطياية وزاأ أاباً عدأ
العاملين في ا ،ففي عام  1000نان حوالي  17الف خخص اعملون في ا ،وبوجي عام اار إلى مارماا العم :األهلي في األراضي
الفلسطياية على أه ا جمد من القوى التي تس م في تحقيم األهداف اللب ى للفلسطيايين،
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وانتي في مقدمة اأوارها العامة تعمام قيم العم :التطوعي وتقدام اارخاأ والتوجيي والتلام :مع مؤسساا السلطة الفلسطياية
ومتابعة اللوا

التافيذاة للقواهين و المساهمة في اهتخاباا المجالب البلداة والمحلية والمجلب الو اي والسعي إلى إقااد التج بة

الفلسطياية في هطاق اختصالات ا وتقدام الخدماا المباخ ة للموا اين وتوظيف عاقات ا مع المؤسساا الخارجية في االتجاه
العام لتامية المجتمع الفلسطياي مع األهلية اللبي ة لجدوى العم :األهلي (إب اهيم عبد الل ام ،م جع سابم ،ص ص .) 62- 72
لقد استم المجلب التش اعي الفلسطياي مثاً في عملي بال قم من القيوأ التي وضعت أمامي تمشيا ً مع اتفاقية أوسلو إال أهي
تبين من خال الدراساا التي أج ات فيما اتعلم بالقواهين الصاأرة عاي أن ما هسبتي حوالي  % 60من المجتمع الفلسطياي
راضون عن أأاده في سن القواهين التي نان ابع ا ،ف ذا إن أل على خيد فإهما ادل على سي عملية التحول الدامق ا ي في
فلسطين إلى األمام ،وذلك على أن أهم م مة ملقاة من الشع على ممثليي بعد التش اع هي م مة م اقبة أأاد السلطة التافيذاة هيابة
عا م ،وار

بذلك اهتمام المجلب التش اعي الفلسطياي وأوره في تحقيم التحول الدامق ا ي ووجوأ لجاة خالة بي وهي لجاة

ال قابة وحقوق ااهسان والتي عقدا اللجاة جلساا استماع موضوع ا لح اة ال أي والتعبي واعلات اللجاة عن تشلي :مجموعة
من األمور لتحداد األسب القاهوهية المطلوبة لمواج ة سياسة التصفية الجسداة .نما هرمت اللجاة زااراا للمدارس المشارنة في
حملة تعمام الدامق ا ية والحياة الايابية في أوسا الشبيبة التي تش ف علي ا الدا ة االعامية بالمجلب .نما البت اللجاة السلطة
الو اية الفلسطياية بب ورة اتخاذ ااج اداا التي تلف :للموا اين حم التعبي عن آرا م بح اة ،نما تم تشلي :السلطة القبا ية
رناا ً أساسيا ً من أرنان هرام الحلم الدامق ا ي ،وذلك لتماد من مساهمت ا في ت سيخ العدل واحت ام حقوق وح ااا الموا اين
نلما ناهت قواة وتتمتع بالقدر اللافي من االستقالية اتجاه السلطاا األخ ى ،إال أه ا ضعفت في السلطة الفلسطياية خالةً بعد
اهتفاضة األقصى .نما أن م حلة عام  2887م وما بعدها تعتب م حلة جدادة في حياة المجتمع الفلسطياي فقد قوي في ا المجتمع
المدهي وحدم تحول من حالة الثورة إلى الم اهاة السلمية ،والراه ة الجدادة في هذه الحقبة هي الر ور اللبي للمارماا قي
الحلومية التي تجاوزا م ماا المجتمع المدهي العاأاة لتلع

أوراً في تفعي :وتاشيط الحياة السياسية الفلسطياية ،فنلب اقع

على عاتم المجتمع المدهي م متين وأخذ اعم :ب ما وهما معارضة السلطة الفلسطياية من ج ة ومن ج ة أخ ى مقاومة االحتال
(التق ا الساوي ( ،)7م جع سابم ،ص ص .) 201 - 50
لقد أأى وضع المجتمع الفلسطياي الخاص مثاً إلى جع :بعض مؤسساا المجتمع المدهي اغل علي ا ابع التسيب حتى
على العم :الاقابي حيث اعتب ذلك نما اعتب ه أحد التقارا من معيقاا تطور الحياة الدامق ا ية أاخ :المؤسساا المدهية (التق ا
الساوي ( ،)7م جع سابم ،ص  )227ومع توسع عدأ المارماا األهلية الفلسطياية إال أن ذلك التق ا أخار إلى أه ا ناهت تعاهي
مما الي
 –2عاقاا الشك وعدم الموأة بين أ

العم :األهلي وبعض المؤسساا ال سمية.

 – 1عدم انتمال االخت ا اا القاهوهية في العداد من المؤسساا األهلية.
 – 3ضعف مستوى االأارة واألمور المالية في العداد من المؤسساا.
 – 7عدم توازن الدعم المالي بين المؤسساا واعتماأ ذلك في حاالا نثي ة على العاقاا الشخصية ومماجية الج اا الداعمة
(التق ا الساوي ( ،)7م جع سابم ،ص .)217
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لقد أأى تعث مفاوضاا الح :الا ا ي بين الط فين إلى سود إأارة السلطة الفلسطياية وزااأة الفساأ في ا وذلك لعدم تغيي
القا مين علي ا ماذ اهتخاباا عام  2886م مما أأى إلى ض ورة المطالبة باالهتخاباا من قب :الجميع من أحماب ومارماا مدهية
وجماهي الشع

بلاملي حيث ان إراأة القوى السياسية ومارماا المجتمع المدهي التي رأا أن األزمة السياسية ليست مسوقا ً

لماع عملية االاح الفلسطياي أو تغطية الفساأ والفاسدان ،وأن االهتخاباا تشل :العاوان األساسي لتطوا الموقف الداخلي
الفلسطياي في إ ار تاريم عملية مواج ة ح نة حماس التي تم بتطوراا هامة نان أهم ا تغيي اا جوه اة في تعا ي ح نة
حماس مع مف وم المقاومة من خال قبول ال دهة ،ثم وقف ا في مسنلة المشارنة في الحياة السياسية ال سمية ،والحداث عن المشارنة
بالق ار السياسي والقياأة السياسية ،ثم الموافقة على المشارنة في االهتخاباا ،هاهيك عن إخاراا متقدمة من مسنلة الموافقة على
الدولة الفلسطياية في حدوأ عام  2860م ،ن :تلك التغي اا بلورة إراأة جدادة في إ ار المجتمع الفلسطياي تدعو إلى االهتخاباا
(أحمد سعيد هوف :وآخ ون  1007 ،...م ،ص ص  ،) 37 – 33ولقد ظ

الحقا ً إعان لاأر عن المجلب التش اعي الفلسطياي

لتطوا وإلاح مؤسساا السلطة الو اية الفلسطياية فيما اتعلم باالهتخاباا العامة وقي ها وقد تشتم :العملية االهتخابية جميع
ال يئاا التمثيلية وما ا االهتخاباا الب لماهية (التش اعية) ،وال يئاا المحلية واالتحاأاا والاقاباا والمؤسساا القطاعية والخي اة
وقي ها ،وأن االهتخاباا ال اسية والتش اعية واهتخاباا المجالب المحلية واج علي ا ما الي
 – 2اطال

المجلب التش اعي تحداد موعد اج اد االهتخاباا التش اعية وال اسية العامة في مطلع العام القاأم وتلليف لجاة

االهتخاباا الم نماة الدا مة بااعداأ ل ا.
 – 1إعاأة الار في قاهون االهتخاباا على ضود التج بة والواقع الجداد.
 – 3تلليف لجاة اهتخاباا ال يئاا المحلية ااعداأ اج اد اهتخاباا مجالب ال يئاا المحلية وتحداد موعدها بما ال اتجاوز ه ااة
هذا العام.
 – 7على جميع المؤسساا التمثيلية نمؤسساا المجتمع المدهي االلتمام بإج اد االهتخاباا الدوراة في مواعيدها نالمؤسساا
الاقابية والم اية والعمالية والخي اة والقطاعية وقي ها وفقا ً لارام ا الخاص.
أما فيما اتعلم بالح ااا فمن ضمن الح ااا العامة والحقوق األساسية للشع

الفلسطياي مثاً في مختلف مااحي الحياة

نما ورأ في وثيقة االستقال والقاهون األساسي والمعاهداا والمواثيم الدولية (ق اراا المجلب التش اعي الفلسطياي10001 ،
م  ،ص  ،) 311فقد لدر الق ار رقم (  ) 2 / 7 / 10عن المجلب التش اعي الفلسطياي في أورتي األولى خال الفت ة األولى
في جلست ي ال ابعة الماعقدة في مدااة رف اومي األربعاد والخميب الموافم  2886 / 7 / 8 – 5م ،آخذاً بعين االعتبار تولية
لجاة الت بية والتعليم وقبااا المجتمع والخالة بالطلبة الموقوفين لدى أج مة األمن الفلسطياية في البفة والقطاع حيث اق ر
مطالبة السلطة التافيذاة بااف اج عن الطلبة المعتقلين لدى أج مة األمن من أج :إتاحة الف لة ل م لمتابعة تحصيل م العلمي وتقدام
االمتحاهاا لجميع من لم تثبت إأاهت م بنعمال ضارة بالمصلحة الو اية العليا (ق اراا المجلب التش اعي الفلسطياي 10001 ،م
 ،ص  ) 177ولدور الق ار رقم (  ) 2 / 6 / 35عن المجلب التش اعي الفلسطياي في أورتي األولى خال الفت ة األولى في
جلستي الساأسة الماعقدة في مدااة قمة اومي األربعاد والخميب الموافم  2886 / 7 / 13 – 11م ،
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آخذاً بعين االعتبار موضوع تسليم الحلومة الت نية ألربعة لبة فلسطيايين إلى السلطاا ااس ا يلية حيث اهق ر أوالً الطل
إلى السلطة التافيذاة توجيي رسا  :استالار واستفسار إلى الحلومة الت نية .ثاهيا ً واطل

من ر اسة المجلب توجيي رسالة إلى

مجلب الاواب الت ني حول قبية الفلسطيايين األربعة الذان قامت الحلومة الت نية بتسليم م إلى إس ا ي :ننول وأخط سابقة
من هوع ا تقوم ب ا أولة إسامية (ق اراا المجلب التش اعي الفلسطياي 10001 ،م  ،ص  ) 177ولدر الق ار رقم ( / 200
 ) 2 / 12عن المجلب التش اعي الفلسطياي في أورتي األولى خال الفت ة األولى في جلستي الحاأاة والعش ان الماعقدة في مدااة
رام هللا اومي األربعاد والخميب الموافم 2886 / 8 / 21 – 22م ،أخذاً بعين االعتبار تولياا لجاة ال قابة العامة وحقوق
ااهسان حيث اهق ر الطل

إلى السلطة التافيذاة ،أوالً تافيذ ق ار محلمة العدل العليا الفلسطياية الخاص بااف اج عن الطاب

العش ة المعتقلين (ق اراا المجلب التش اعي الفلسطياي 10001 ،م ،ص  ) 170ثاهيا بااضافة إلى تولية ومااقشة ووضع
تش اعاا تتعلم بالا وض بالدامق ا ية وحقوق ااهسان في أاخ :األراضي الفلسطياية ما ا ح اة ال أي والاش وإقامة الادواا
العلمية .
أما األ

والمااب التي أف زها المجتمع الفلسطياي يلة ساواا االحتال نالجمعياا الخي اة ،واالتحاأاا الاقابية،

والمارماا الطابية ،والجمعياا العلمية والم اية ،والمارماا الاسواة  ...الخ ،فقد هشنا ليب ب دف أن تلون باى عازلة للموا ن
ومحصاة إااه من هيماة وجب وا الدولة "المحتلة بالطبع" وإهما ننأواا لبااد حيم سياسي همتحدي لاحتال ومقاوم لبطشي ،وعلى
ال قم من أن هذه الباى واأل

ناهت خدادة التسيب وأه ا اتخذا أوراً فاعاً في مقاومة االحتال ،فإن توج ات ا وميول ا

الدامق ا ية لم تلن أبداً أون تساؤل ،هذا الوضع الذي خلقي االحتال في المجتمع الع بي الفلسطياي أأى وما زال اؤأي إلى
تشواي مجم :المفاهيم ذاا العاقة الحميمة مع الدامق ا ية ،نالموا اة ،وال واة ،والمواقف من السلطة الحانمة ،والعاقة بين
الحانم والمحلوم وقي ها (باسم المبيدي 1003 ،م ،ص  .) 10نما أن المؤسساا األهلية تعم :على االهدماج االجتماعي بدل
التغي نما حص :في العداد من الدول مث :البح ان ،وتعم :أابا ً على االس ام في خلم باى ثقافية وفل اة وقيم جدادة قاأرة على
أن تتجاوز االهتماد الطا في متحولة بذلك إلى االهتماد الو اي .نما حص :في البح ان ،وال بد من التمييم بين ثاثة أهواع من
الجمعياا األهلية وهي الجمعياا السياسية وهي التي تهشل :لتبم أهصار تاريم أو اتجاه سياسي معين ،اتوافقون على ب هامج
سياسي ،وهو خيد مش وع من حم ن :جماعة سياسية ،وهااك ما اع ف بجمعياا الافع العام وهي الجمعياا المفتوحة لل:
موا ن ذي أهلية تست دف خدمة المجتمع نل .:أما الاوع الثالث ف ي الجمعياا ذاا عبواة أف اأ وتجمع بيا م االهتماد إلى فئة
خالة ،نالاساد ،أو الم ادسين ،أو المعلمين ،أو المعاقين ،وتست دف خدمة مصالح م المشت نة (عبد الابي العل ي 1003 ،م،
ص ص .)25 - 20

النتائج المستخلصة من البحث:
تمثلت أهم الاتا ج التي تول :الي ا هذا البحث بل :مما الي
 – 2عم :على اللشف عن لورة ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على
عملية التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على
عملية التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي،
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حيث تبين أن هذه المواضيع هي من اساسياا العم :الدامق ا ي خالةً إذا تم استخدام ا بشل :متصاعد مث :المشارنة
والتعدأاة وتشلي :مؤسساا المجتمع المدهي وقي ها.
 – 1أل على تحداد لفاا ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية
التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية
التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي ،وهذا اعاي أن لفاا ن :مجتمع
تاعلب بشل :مختلف على العملية الدامق ا ية فيي من حيث لورة االخذ ب ا والفت ة المماية التي اتخلل ا ذلك التطبيم للعملية
الدامق ا ية إضافة الى بيعة التنثي للفئاا االجتماعية الموجوأة فيي.
 – 3تبين أن لوجوأ وعم :وتنثي ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على
عملية التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على
عملية التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي ،وقد جاد لذلك أث ملموس
وواض على تقدم المجتمع بشل :نبي .
 – 7تم التول :إلى مع فة أهمية مقدار الوجوأ لل :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع
وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة
وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي ،وقد تبين أن
بيعة المجتمعاا وأرجة تقبل ا لمباأئ الدامق ا ية تنتي بشل :متفاوا في تطبيم الدامق ا ية الفعلية ،وقد ا جع ذلك الى
مقدار أرجة وعي المجتمع وتقدمي ومستوااتي التعليمية والماأاة وقي ها.

توصيات الباحث:
بعد االهت اد من توضي هتا ج هذا البحث المستخلصة ماي ا ى الباحث أهي من الب وري ااخارة الى عدأ من التولياا
الم مة ،وقد تمثلت هذه التولياا في ه ااة هذا البحث بل :مما الي
 – 2هش ثقافة الدامق ا ية من خال وسا  :االعام عن ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية
للمجتمع وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة
والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي.
 – 1قيام وعم :المتخصصين ب ذا المجال من الباحثين والمؤسساا الحلومية واألهلية بتوضي ن :من أسب البااد الدامق ا ي
في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية
التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه
في عملية التحول الدامق ا ي.
 – 3عقد مؤتم اا وهدواا باستم ار من قب :مؤسساا المجتمع المدهي على اختاف اخلال ا وأعمال ا لتوضي وجوأ وعم:
وتنثي ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي،
وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي
أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي.
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 – 7إج اد أراساا حداثة ومتاوعة وهش ها بشل :أوري في مختلف القاواا والدورااا والوسا  :ال همفبلة لدى القه اد عن
ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي،
وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي
أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي.

مقترحات الباحث:
تتمث :المقت حاا التي ا اها الباحث في هذا البحث بل :مما الي
 – 2ض ورة الممارسة الدامق ا ية والحث على ذلك بشل :أنب من حيث ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع،
والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول
الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية
التحول الدامق ا ي.
 – 1العم :على أعم ومواللة التاامي ال همتتالي وال همتفاوا في ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية
للمجتمع وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة
والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي.
 – 3االستم ار والتنايد المتوال :وبشل :مستدام ومب مج في توضي وجوأ وعم :وتنثي ن :من أسب البااد الدامق ا ي في
المجتمع ،والم اح :التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية
التحول الدامق ا ي ،والمشارنة والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه
في عملية التحول الدامق ا ي.
 – 7ض ورة العم :على مع فة مقدار الوجوأ بااد على أجادة وب امج خالة ومعياة ومتوافقة مع بيعة المجتمع الساعي
للعملية الدامق ا ية من حيث التطبيم الفعلي ل ا وتحداداً لل :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح :التاراخية
للمجتمع وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة
والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي.

خالصة البحث:
في ه ااة هذا البحث ا ى الباحث أهي قد تم العم :على توضي ن :من أسب البااد الدامق ا ي في المجتمع ،والم اح:
التاراخية للمجتمع وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي ،وخصولية المجتمع وأث ها في عملية التحول الدامق ا ي ،والمشارنة
والتعدأاة وأث ها على عملية التحول الدامق ا ي أاخ :المجتمع ،وتشلي :الحلومة وأث ه في عملية التحول الدامق ا ي ،حيث
تعتب جميع هذه المواضيع من القيم األساسية الخالة بوجوأ وتطبيم الارام الدامق ا ي في أاخ :أي مجتمع ساعي لذلك ،نما
أظ

الباحث أن بيعة ن :مجتمع تاعلب بشل :اختلف عن قي ه من المجتمعاا األخ ى في تنثي ها على عملية التحول

الدامق ا ي بما في ذلك المجتمع الع بي الفلسطياي الحداث الاشنة في سلطتي الحانمة والتي تم تنسيس ا مؤخ اً مقارهةً ببقية الدول
في العالم.
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المراجع:
 – 2أحمد ق اع 1007 ،م ،في الط ام إلى الدولة الفلسطياية ق اداا في المش د السياسي الفلسطياي (السام المعلم ،)1
الطبعة األولى ،المؤسسة الع بية للدراساا والاش  ،بي وا ،لباان.
 – 1إب اهيم عبد الل ام 1002 ،م ،مام باية الدولة الفلسطياية ،الطبعة األولى ،أار بال ،بي وا ،لباان.
 – 3التق ا الساوي (1001 )7م ،التحول الدامق ا ي في فلسطين ،أ  ، .الملتقى الفل ي الع بي ،القدس ،فلسطين.
 – 7أحمد سعيد هوف :وآخ ون  1007 ،...م ،االهتخاباا الفلسطياية  1007م ظ وف ا – آليات ا  ...هتا ج ا ( ....هدواا ،)71
الطبعة األولى ،م نم أراساا الش ق األوسط ،عمان ،األرأن.
 7أحمد خوقي بايون وآخ ون  1002 ،...م ،قبااا التحول الدامق ا ي في المغ ب مع مقارهة بمص واألرأن ،أ  ، .م نم
القاه ة لدراساا حقوق ااهسان ،القاه ة ،مص .
 – 6إااأ إب اهيم القطان 1001 ،م ،الدامق ا ية التا ة ،الطبعة األولى ،جامعة فياألفيا ،عمان ،األرأن.
 – 0باسم المبيدي 1003 ،م ،الثقافة السياسية الفلسطياية ،أ  ، .موا ن (المؤسسة الفلسطياية لدراسة الدامق ا ية) ،رام هللا،
فلسطين.
 – 5بيار ميلال 2883 ،م ،تاراخ العالم المعال ( 2877م –  2882م) ،ت جمة اوسف ضومط ،الطبعة األولى ،أار الجي،:
بي وا ،لباان.
 – 8جمال عبد الل ام الشلبي 1000 ،م ،التحول الدامق ا ي وح اة الصحافة في األرأن ،الطبعة األولى ،م نم ااماراا
للدراساا والبحوم االست اتيجية ،أبو ظبي ،ااماراا.
 – 20حمدي عبد ال حمن وآخ ون  2888 ،...م ،التحول الدامق ا ي في العالم الع بي خال التسعيااا – أعمال الادوة العلمية
التي عقدا بجامعة آل البيت في الفت ة من  22 / 30ـــ  2888 / 21 / 2م ،المف ق ،األرأن.
 – 22أاوأ سليمان 2887 ،م ،السلطة الو اية الفلسطياية في عام  2887 – 2887م ،الطبعة األولى ،م نم أراساا الش ق
األوسط ،عمان ،األرأن.
 – 21رافع خفيم البطاااة 1003 ،م ،الدامق ا ية وحقوق ااهسان في األرأن ،الطبعة األولى ،وزارة الثقافة ،عمان ،األرأن.
 – 23سعد الدان اب اهيم 1000 ،م ،المجتمع المدهي والتحول الدامق ا ي في الو ن الع بي ،أ  ، .أار قباد للطباعة والاش
والتوزاع ،القاه ة ،مص .
 – 27عبد الابي العل ي 1003 ،م ،ق ادة في مش وع االلاح الدامق ا ي ،الطبعة األولى ،أار اللاوز األأبية ،بي وا ،لباان.
 – 27عبد الحليم خدام 1003 ،م ،الارام الع بي المعال  ،الطبعة األولى ،الم نم الثقافي الع بي ،الدار البيباد وبي وا،
المغ ب ولباان.
 – 26قسان سامي 2850 ،م ،المجتمع والدولة في المش ق الع بي "مش وع استش اف مستقب :الو ن الع بي محور (المجتمع
والدولة)" ،الطبعة األولى ،م نم أراساا الوحدة الع بية ،بي وا ،لباان.
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 – 20قازي محمد حسين العلي 1001 ،م ،الفل السياسي الفلسطياي (هر ة في مواقف وممارساا ااس ع فاا) ،الطبعة
الثاهية ،األوا  :للاش والتوزاع والخدماا الطباعية ،أمشم ،سوراا.
 – 25ق اراا المجلب التش اعي الفلسطياي 1001 ،م ،رام هللا الدا ة االعامية ،وثيقة االاح ،المجلب التش اعي الفلسطياي
– الدورة الساأسة – الفت ة الثاهية – االجتماع الساأس الماعقد في مدااتي رام هللا وقمة –  1001 / 7 / 26م ،رام هللا،
فلسطين.
 – 28قسطاطين زرام 2885 ،م ،ما العم:؟ حداث الى االجيال الع بية الطالعة ،الطبعة األولى ،م نم أراساا الوحدة الع بية،
بي وا ،لباان.
 – 10محمد الصقور وآخ ون  2887 ،...م ،قبااا التامية الع بية ،الطبعة األولى ،أار الفل للاش والتوزاع ،عمان ،األرأن.
 – 12محمد حمد القطا شة 1001 ،م ،تطور الحياة السياسية في االرأن في ع د المغفور لي جالة الملك حسين ،الطبعة األولى،
م نم سعد للخدماا ،عمان ،األرأن.
 – 11مازن خلي :ق اابة 1001 ،م ،المجتمع المدهي والتلام – :أراسة في التج بة الع بية ،الطبعة األولى ،م نم ااماراا
للدراساا والبحوم االست اتيجية ،أبو ظبي ،االماراا.
 – 13محمد سليم محمد قموي 1000 ،م ،هر اا حول الدامق ا ية ،الطبعة األولى ،أار وا  :للطباعة والاش  ،عمان ،األرأن.
 – 17هاهض حت 1003 ،م ،الاخبة األرأهية وقبااا التحداث والدامق ا ية ،الطبعة األولى ،أار أزماة ،عمان ،األرأن.
 – 17هرام محموأ ب ناا ومازن خلي :ق اابة 1002 ،م ،الاخبة الايابية في األرأن  1000 – 2858م ،أ  ، .م نم الدراساا
األرأهية ،جامعة الي موك ،اربد ،األرأن.
 – 16اوسف جمي :أبو أاهوأ1007 ،م ،هحو خطاب سياسي أامق ا ي ،ماشوراا المؤلف ،اربد ،األرأن.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2022الدنتور /عبد المجيد عاوهة ،المجلة األناأامية لألبحام والاش العلمي.
)(CC BY NC
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تشبيه الحيوان وأسراره البالغية في الحديث النبوي
The Animal Analogy and its Rhetorical Secrets in the Hadith of the Prophet
إعداد :الباحث  /نجيب هللا عرب ،1الباحث  /وسيع هللا حليم

2

أستاذ محاضر ،قسم اللغة العربية ،كلية التعليم والتربية ،جامعة سيد جمال الدين األفغاني ،کونر ،أفغانستان

1،2

ملخص البحث:
تشتمل أهمية هذا البحث في بيان أهمية التشبيه في الدرس البالغي ،واالعتماد في ذلك على األحاديث الواردة في التشبيه
بالحيوان في كتب الحديث الصحاح الستة ،معتمدا في ذلك على المنهج التحليلي والوصفي.
وقسمت البحث إلى فصل واحد وهو تشبيه sالحيوان وأسراره البالغية في الحديث النبوي ،وتناول هذا الفصل في أربعة
مباحث ،مرتكزا على ما ذكر في المبحث األول من أهمية الحيوان ،وبيان ألهم صفاته وخصائصه وسماته التي ميزته وذلك عن
طريق التشبيه الذي من خالل وضوح المعاني وتجسدت في صورة حية ناطقة.
ثم ختم هذا الفصل بالمبحث الرابع هو (تشبيه الحشرات وأسراره البالغية في الحديث النبوي).
أبرز نتائج البحث ظهر واضحا جليا من خالل هذا البحث أهمية الحيوان في حياة اإلنسان وارتباطه الوثيق باإلنسان منذ األزل،
كما اتضح لدى الجميع أن للتشبيه دورا مهما في بناء النص ،وأنه يتآزر مع باقي األساليب البالغية في بناء النصوص المختلفة،
ويظهر ذلك من خالل تشبيهاته صلى هللا عليه وسلم بالحيوان ،التي اعتمد فيها على صفاته وأسراره البالغية التي من خاللها
اتخذت الصورة التشبيهية أشكالها البالغية المختلفة والمتميزة التي تستطيع عبرها تصوير الحقائق الفكرية.
وفي ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج ثم تقديم عدد من التوصيات ،أوال :تشجيع الطلبة والطالبات وحثهم على حفظ الحديث
النبوي الشريف ،مما يعينهم على فهم البالغة النبوية ،وتدريس مادة البالغة النبوية في الجامعات العربية واألعجمية أمر
ضروري لتنمية ذوق الطالب والطالبات في الدرس البالغي.
الكلمات المفتاحية :التشبيه ،الحيوان ،البالغية ،الحديث النبوي.
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The Animal Analogy and its Rhetorical Secrets in the Hadith of the Prophet
Researcher: Najeebullah Arab
Researcher: Wasiullah Halim

Abstract:
The importance of this research includes the statement of the importance of similarity in the
rhetorical lesson. Reliance for this is on the hadiths referenced in the analogy to animals in the
six books of authentic hadith، depending on the analytical and descriptive method. The research
was separated into one section، which is the anima relationship and its expository insider facts in
the prophetic hadith. This chapter is divided into four dictions، based on what was mentioned in
the first topic of the importance of the animal، and a statement of its most important qualities،
characteristics، and features that distinguished it، through the analogy that through clarity of
meanings، embodied in a lively، speaking image. Then this chapter ended with the fourth topic،
which is the relationship of insects and its logical mysteries in the prophetic hadith.
The most prominent insults of the research lit became clear and clear through this research the
importance of the animal in human life and its close relationship with man since time
immemorial، as it became clear to everyone that the analogy plays an important role in
constructing the text، and that it is synergistic with the rest of the rhetorical methods in
constructing the different texts. This is clear from his likenesses peace and blessings of god be
upon him، to animals. In which he relied on his rhetorical qualities and secrets، through which
the simile took its differed and distinct rhetorical forms through which it can depict intellectual
facts.
Considering the discoveries of the reset rich and afterward introducing various proposals، first:
encouraging male and female students and urging them to memorize the noble prophet’s hadith،
which assists them with understanding the prophetic manner of speaking، and teaching the
subject of prophetic rhetoric in Arab and foreign universities is necessary to develop the taste of
male and female students in the rhetorical lesson.

Keywords: Simile، animal، rhetoric، prophetic hadith.
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المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خير خلقه محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
فال ينقطع الثناء والشكر على من أسدى ّْ
ومشاعرها تجاه محمد صلى هللا
النعم والمنن ،وال ينقطع التوقِير والتَّبجيل في النفس
ِ
عليه وسلم هذا النَّبي الكريم األمي اآلمين الذي أتى بالنوراإليمان معه ،والناس أحوج ما يكونون إليه ،أتى بالهدى والناس أشد ما
يكونون في الضاللة ،أتى بنور اإليمان والناس أشد ما يكونون في الكفر ،أخرجهم من عبوديَّة الشيطان وأهوائهم إلى عبوديَّة
الرحمن رب العالمين ،أعاد النفوس والفطرة إلى وضعها الصحيح الذي خلِقت لو ومن أجله.
فإذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو صاحب هذا الفضل العظيم على أمته ،كان الزما على هذه األمة االقتداء به في
أقواله وأفعاله وتقريراته ،كما قال هللا سبحانه وتعالى { َو َما آتَاكم الرَّسول فَخذوه َو َما نَهَاك ّْم َع ّْنه فَا ّْنتَهوا} [الحشر ]7 :التي هي
منهاج يسيرون عليه في هذه الحياة.
ولهذا كان حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإهتمام بالغ من العلماء على اختالف تخصصاتهم ،فأحاديثه صلى هللا عليه
وسلم إنما هي توجيه لصحابته خاصة وأمته عامة ،حرص من خاللها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على كسبهم بقلب رحيم،
ولسان فصيح بليغ ،فكان من جملة ما استخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في دعوته ألصحابه وتعليمه إياهم ،ذكره لبعض
التشبيهات في أحاديثه ،وتلك التشبيهات التي كانت تجعل المعاني واضحة بارزة أمام أعينهم ،فتشبيهاته صلى هللا عليه وسلم لم
تقيد بطرف الزمان والمكان ،فلم ينظر فيها إلى العرب وحدهم وال إلى األعجم في زمن النبوة فحسب ،وال جزيرة العرب
وحدها ،وال إلى طبقة دون طبقة ،وإنما كانت تنظر إلى اإلنسان من حيث إنسان.
ويقول أبوهالل العسكري عنه :وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل ما يستدل به على شرفه وفضله وموقعه من
البالغة والفصاحة بكل لسان ( .أثر التشبيه في تصوير المعنى ،ص .)۳۲۱
ويقول عبد القاهر الجرجاني في تباين مكانته ،فيقول :إنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر ما بين المشرق
والمغرب ،ويجمع ما بين المشأم والمعرق ،وهو يريك في المعاني الممثلة لألوهام شبها لألشخاص الماثلة ،وألشباح القائمة،
وينطلق األخرس ،ويعطيك البيان من األعجم ،ويريك الحياة في الجماد ،ويريك التئام عين األضداد ،ويأتيك بالحياة والموت،
والماء والنار مجتمعين( .أسرار البالغة ،ص .)۲۱
لذا كان التشبيه من أهم الموضوعات في األدب التي أكثر النقاد من بحثها واإلهتمام بها ،لكثرة دورانها على ألسنة العامة
والخاصة من الناس.
ولهذا فإن البحث سوف تكون بإذن هللا في التشبيه بالحيوان في الحديث النبوي ،الذي يتسم بالبالغة والفصاحة بعد كتاب هللا عز
وجل ،والذي أجمع العلماء األمة قديما وحديثا على بالغته وإعجازه صلى هللا عليه وسلم ،يقول الجاحظ " :هو الكالم الذي قل
عدد حروفه وكثرت معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف...فلم ينطق إال عن ميراث حكمة ،ولم يتكلم إال بكالم قد خف با
لعصمة ،وشيد بالتاييد ويسر بالتوفيق ،وهو الكالم الذي ألقى هللا عليه المحبة.
فكيف ال يكون لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه البالغة ،هو كان ال ينطق عن الهوى إال وحي يوحى ،وهو المكلف بتبليغ
الرسالة ،وما تحويه من تشريعات ،وأحكام عظيمة لهذه األمة ،فهو معد من قبل هللا عز وجل لحمل هذه األمانة العظيمة.
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لقد حفل البيان النبوي بالصور البالغية المتعددة التي كان لها أثر واضح في إيصال المعاني المختلفة للمتلقي ،ويعد التشبيه من
تلك الصور التي كثيرا ما شاعت في أحاديثه صلى هللا عليه وسلم في سياقات مختلفة وموضوعات متنوعة متعددة ما يجعلها
جديرة بالبحث والتحليل إثراء للدرس البالغي العربي.

مشكلة البحث:
إن الحيوان وما يندرج تحته من أنعام ودواب وسباع ،...وغير ذلك قد ورد ذكره في جملة مواضع من القران الكريم والسنة
النبوية الشريفة ،لإلشارة إلى قدرة هللا الخارقة ،وحكمته البالغة ،وتدبيره العظيم الذي يسع كل شيء في الوجود بفضله ورحمته.
فكثير من الحيوانات التي ورد ذكرها في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة ،قد ورد ت في سياق التمثيل في النظم القرآني
والنبوي ،لرسم صورة معينة ،أو توضيح هيئة خاصة ،أو لكشف حقيقة غائبة ،وقد تميزت هذه الصور التمثيلية بدقائق وأسرار
بالغية ،تعد نزرا يسيرا ،مقارنة بالمواطن التي ذكر فيها الحيوان في القرآن الكريم والسنة النبوية.
فقصد الباحث إلى دراسة التشبيه بالحيوان ،للكشف عن األسرار الخفية في أسباب وروده في الحديث النبوي في مقامه وسياقه
وضرب المثل به ،وأبرز الخصائص البالغية الجزئية والكلية لألحاديث التي تعرضت لذكر الحيوان في الحديث النبوي،
وربطها بما اكتشفه العلم الحديث من إنجازات علمية مختلفة ،ذكرها صلى هللا عليه وسلم قبل ذلك.
ولعل ما سبق هو أهم ما يميز هذا البحث ،ويظهر مواطن الجدة فيه.

أسئلة البحث:
-1ما أهم الخصائص والصفات البالغية للتشبيهات النبوية التي ورد فيها الحيوان؟
 -2لماذا تباينت الصورة التشبيهية بالحيوان في الحديث النبوي؟
 -3ما أهم المضامين التي وردت بها أحاديث "صور التشبيه بالحيوان"؟
 -4ما أهم المقترحات التي يمكن تقديمها لتفعيل دراسة البيان النبوي ؟

أهداف البحث:
-1إظهار أهم الخصائص والسمات البالغية للتشبيهات النبوية التي ورد فيها الحيوان ،وما تحويه من دقائق تعبيرية ،وخصائص
تركيبية ،وصور بيانية.
 -2إبراز عن صور جديدة في التشبيه بالحيوان في الحديث النبوي ،تتفق هذه الصور شكال ومضمونا مع صور التشبيه في
الدرس البالغي القرآني.
 -3الكشف أهم "صور التشبيه بالحيوان " كأسلوب تربوي في البيان النبوي.
-4إبراز أهمية تباين " الصورة التشبيهية بالحيوان " في الحديث النبوي ،تكتنفه من أسرار بالغية
 -5بيان أهم المضامين التي وردت بها أحاديث "صور التشبيه بالحيوان".

أهمية البحث:
-1تظهر أهمية الدراسة هذه ،وهي في خدمة لسنَّ ِة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التي هي بيان لشريعة هللا ،والدفاع عنها
بتوضيحها وبيانها لمن جهلها من المعاندين لها وغيرهم
 -2تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تخوض مجاال قل الباحثون فيه ،على الرغم من كثرة ذكر الحيوان في القرآن الكريم
والسنة النبوية.
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-3إن الدراسة التشبيه الحيوان دراسة تحليلية وصفية ،توضح مكانة التشبيه النبوي ،حيث إن له قدرة كبيرة في إيصال المعاني
في صورة جمالية خالبة ،تستأنس بها النفس ،وتتقبلها على عكس لو جردت من التشبيه فإنها ستكون جافة ثقيلة على النفس.
-4إن كثير من األسرار البالغية في الحديث النبوي ،تعد نموذجا يقتدي به المربون على اختالف مستوياتهم العلمية ،سواء
أكانت تشبيها ،أم استعارة ،أم مجازا ،أم كناية ،أم مقابلة ..،وغيرها.

الدراسات السابقة:
لم يكتب حول التشبيه بالحيوان في الحديث النبوي – كتب الصحاح الستة – بحث مستقل من قبل الباحثين ،وإن وجدت بعض
الدراسات التي جمعت تشبيعات مختلفة بالحيوان وغيره في بعض كتب الحديث مثل صحيح البخاري ومسلم ،غير أن التشبيه
بالحيوان قد درس بشكل عام في التشبيه وغيره من علوم البيان األخرى كالمجاز واالستعارة والكناية في القرآن الكريم والسنة
النبوية .ومن هذه الدراسات:
-1دراسة :محمد لطفي الصباغ ( 1411ق) التصوير الفني في الحديث النبوي.
تقسيمات البحث:
قسمت البحث إلى أربعة مباحث:
ّْ
النبوي.
المبحث األول :تَّشبيه ال َّدواب وأسراره البالغية في الحديث
المبحث الثاني :تَّشبيه ال َّزواحف وأسراره البالغية في الحديث النَّ ّْ
بوي.
المبحث الثالث :تَّشبيه الطَّير وأسراره البالغية في الحديث النَّ ّْ
بوي.
المبحث الرابع :تَّشبيه الحشرات وأسراره البالغية في الحديث النَّ ّْ
بوي.
الخاتمة :تتضمن ما يلي:
خالصة البحث
التوصيات
المقترحات
وقد ذيل البحث بالمصادر ،استكماال للفائدة.
قبل أن نبدأ في أصل الموضوع ،نحتاج إلى فهم بعض المصطلحات المتعلقة بالموضوع وهو الحيوان.
الحيوان :اسم يقع على كل شيء حي ،وسمي هللا عز وجل اآلخرة حيوانا ،فقال( :وإن الدار اآلخرة لهي الحيوان) وكل ذي روح
حيوان ،والجمع والواحد فيه سواء.
والحيوان على أربعة أقسام :شيء يمشي ،وشيء يطير ،وشيء ينساخ ،إال أن كل طائر يمشي ،وليس الذي يمشي وال يطير
يسمي طائرا ،والنوع الذي يمشي على أربعة أقسام :ناس ،وبهائم ،وسباع ،وحشرات.
والحشرات :هي ذوات األجنحة ،يظهر في دورة حياتها تحول كامل تدريجي ،وتعرف مثل هذه الحشرات بتامة التحول ،ومن
أمثلتها :الخنافس ،والنمل ،والدبابير ،والنحل ،والفراشات ،وآباء دقيق ،والذباب المنزلي ،والبعوض ،والبراغيث.

ث النبَ ِوي
المبحث األول :ت ْ
سرا ُره البَالَ ِغية فِي َ
ُالدواب أَ َ
الح ِدي ِ
ش ِبيه َ
إن اختيار الرسول صلى هللا عليه وسلم ألي حيوان يختلف باختالف صفات كل منها ،ومن خالل هذه الصفات في أي حيوان
يتخذ الرسول صلى هللا عليه وسلم للصورة التشبيهية أشكالها وألوانها البالغية المختلفة والمتميزة التي يستطيع عبرها تصوير
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الحقائق الفكرية المجردة ،وتحديد المعالم المعاني المبهمة التي ال يستطيع العقل إدراكها وتصورها إال بعد تأمل لتلك التشبيهات،
وفهم تتضمنه من مجاالت ،وما يدور في فلكها من القضايا (أضواء على البالغة النبوية ،ص .)۳۴۱
 -1فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين يرشد إلى هذا النوع من الناس كأنه يغرينا بهذه الصفات وهذه المراتب ليأخذ بيد األمة
نحو االرتقاء إلى هذه المنازل أو ما يقاربها ومن الحيوانات التي استخدمها عليه الصالة والسالم في تشبيهاته لتربية العرب لها
ووجودها في بيئتهم(البقرة) و(الثور) ،وقد يكون استخدامه عليه السالم لهذه الحيوانات التصافها بصفة معينة ال توجد إال فيها،
كاستخدامه عليه الصالة والسالم البقر للتشبيه بنوع من السياط ،فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا
ات م ِمي َال ٌ
َاريَ ٌ
اسيَ ٌ
ت
ب ّْالبَقَ ِر يَضّْ ِربونَ ِبهَا النَّ َ
اسَ ،ونِ َسا ٌء َك ِ
ار لَ ّْم أَ َره َما ،قَوّْ ٌم َم َعه ّْم ِسيَاطٌ َكأَ ّْذنَا ِ
عليه وسلمِ « :
ص ّْنفَ ِ
ات ع ِ
ان ِم ّْن أَ ّْه ِل النَّ ِ
َما ِئ َال ٌ
ت ّْال َما ِئلَ ِةَ ،ال يَ ّْدخ ّْلنَ ّْال َجنَّةََ ،و َال يَ ِج ّْدنَ ِري َحهَاَ ،وإِ َّن ِري َحهَا لَيو َجد ِم ّْن َم ِسي َر ِة َك َذا َو َك َذا»(صحيح
ت ،رؤوسهن َكأ َ ّْس ِن َم ِة ّْالب ّْخ ِ
مسلم :ج  3ص )1861
أمر غيبي ظهر في زمننا ولم يظهر في
وفي هذا الحديث معجزةٌ من معجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو إخباره عن ٍ
بإطار واحد هو الحكم الذي أصدره عليه الصالة والسالم
زمنه صلى هللا عليه وسلم ،والحديث يشتمل على صورتين مرتبطتين
ٍ
ص ّْنفان)حملت
"ص ّْنفان ِمن أهل النار" فقد بدأ عليه السالم حديثه باإلجمال ثم التفصيل ،حيث إن كلمة( ِ
على التشبيهين بقولهِ :
معنى العدد ،إال أن هذا العدد يحمل االختالف في كل معدود ،مع أن الحكم على كل منهما واحد وهو أنهما " ِمن أهل النار" هذه
الجملة االسمية دلت على ثبوت هذا الحكم واستمراره على كل من اتصف بهذه الصفة التشبيهية ،باإلضافة إلى أن قوله صلى هللا
عليه وسلم" :صنفان من أهل النار" فيه تشويق لمعرفة األسباب التي أدت بهذين الصنفين إلى النار ،وفي جملة" :صنفان من
أهل النار" حذف للمسند إليه وهو المبتدأ ،ألن األصل" :هما صنفان" فحذف المسند إليه "هما" ألهمية المسند "صنفان"
وللتركيز عليه ،ألن الغرض هو توضيح أنهما صنفان اثنان ،كما أدى حذف المسند إليه إلى شعورنا باالحتقار واالستهزاء لهذين
الصنفين لما يصنعانه من المعاصي الموجبة لغضب هللا عز وجل ،وكلٌّ من الصورتين مرتبطتين بالمستقبل ،يدل على ذلك قوله
صلى هللا عليه وسلم" :لم أَ َرهما" فالنفي يدل على عدم وجودهما في زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وهذا التعبير المجمل
أراد صلى هللا عليه وسلم من خالله أن يمهد به ما يريده من التفاصيل الموضحة ألسباب هذا الحكم الذي أصدره عليه الصالة
والسالم (.إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،ص .)۷۶
فالصورة األولى "قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر" ،وهذه الصورة حذف فيها المسند أليه ،واألصل "هم قوم معهم سياط" فحذف
المسند إليه هنا الحتقارهم ألنهم عصاة ،ولبيان وتوضيح صفتهم التي اتصفوا بها وكانت سبب ألن يكونوا من أهل النار .فهؤالء
القوم هم أولئك القساة الظلمة الذين يسومون الناس سوء العذاب بضربهم وتعذيبهم ،وهذا مشاهد ملحوظ في هذا الزمان ،فكم من
مظلوم يئن تحت وطأة األلم إما في السجون بغير ذنب ،يذوق أصناف العذاب وأنواعه ،وإما خارجها من أراد هللا لهم أن يكونوا
تحت إم َر ِة ظَلَم ٍة جبارين ،ال تجد الرحمة إلى قلوبهم سبيال ،فيعلمون على تعذيب من تحت أيديهم بالضرب واإلهانة والتعذيب
والتنكيل ال لشيء بل لمجرد حبِّ التعالي وتعذيب الناس.
وتوحي جملته عليه السالم" :قوم معهم سياط كأذناب البقر" بتالزم وتالصق كلٍّ من المشبه بالمشبه به تالزما وتجاورا يدل على
ثبوت ودوام هذه الصورة التي رسمها رسول هللا لهذا الصنف من الناس ،والذي أوحى بهذا التالزم والتالصق حرف التشبيه "
الكاف" بحيث ال تنفك عنهما هذه الصفة ،كما تدل على وجودهم في كل زمن يأتي بعد زمن النبي صلى هللا عليه وسلم،

475

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والثالثون | تأريخ اإلصدار 2022-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

وقد صورهم عليه الصالة والسالم وكأنه يشاهدهم ويراهم يحملون في أيديهم سياطا يضربون بها الناس( .التصوير البياني ،ص
.)۱۱
وهذه السياط شبهها عليه الصالة والسالم بأذناب البقر ،حيث من المالحظ أن "أذناب البقر تكون من األعلى غليظة مكسوَّة بجلد
يصل إلى نهاية َّ
الذنَب حيث يوجد به قليل من الشعر الطويل ،وذنب البقر يتميز بالطول نسبيا ،وهو عريض من األعلى يتدرج
في النحف حتى يصل إلى أسفل َّ
الذنب" ،وهذا ما جعل الرسول صلى هللا عليه وسلم يختار أذناب البقر لصورته التشبيهية حيث
إنها متشابهة تما ًما مع هذه السِّياط ،وقد ال نجد ما يشبه هذه السياط من أذناب الحيوانات األخرى كالخيل الحمير وغيرها ،وقد
كان عليه الصالة والسالم دقيقا في اختي ار المشبه به الذي يتطابق مع المشبه من حيث الغلظة والقوة والطول ،وقوة الضرب
وشدته الذي ينتج من هذه الهيئة والتركيبة للذنب والسياط (.التلخيص في علوم البالغة،ص .)۳۹۱
ولعل األمر اآلخر الذي جعله رسول هللا يشبه بالذنَب دون غيره من أجزاء جسم الحيوان هو بغضه عليه الصالة والسالم للظلم
وأهله ،فالذنَب أهون وأقذر ما في الحيوان ،حيث إنه يقوم بتغطية عورة الحيوان ،فأراد عليه السالم أن يربط بين قذارة هذا
الذنب وخسَّة نفوس هؤالء الظلمة ودناءتهم ،ونالحظ أنه صلى هللا عليه وسلم قد ربط بين الصورة األولى والصورة الثانية
بحرف العطف (الواو) لكي يدخل الصورة الثانية وهي قوله" :ونساء كاسيات عاريات" في حكم الصورة األولى وهو أنهما من
أهل النار معا ً ،وقد نعت عليه الصالة والسالم هذا الصنف من أهل النار بع َّدة أوصاف في قوله" :ونساء كاسيات عاريات
مميالت مائالت" ونالحظ أنه صلى هللا عليه وسلم قد ن َّكر كلمة(نساء)احتقا ًرا وازدرا ًء لهن على هذا الفعل.
فأول هذه األوصاف كاسيات عارياتِ " ،قيل معناه تستر بعض بَدَنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه ،وقيل معناه تلبس
ثوبًا رقيقا يصف لون بدنها" ،وقد تكون تلبس ثيابا ضيِّقة بحيث تصف كل بدنها بحيث تبدو وكأنه عارية .ونالحظ أن الطباق
هنا في قوله" :كاسيات عاريات" ،ال بد منه؛ إذ إن اجتماع الضدين "كاسيات" و"عاريات" أديا إلى اكتمال الصورة والمعنى،
فلو ذكرت إحدى اللفظتين كلفظة "كاسيات" وحدها دون ذكر ضدها "عاريات" ألدى إلى خالف المعنى ولتوهم أنهن كاسيات
فقط ،ولكن ذكره للفظة "عاريات" أوصل المعنى والصورة كاملة ألن الغرض هو بيان أنهن كاسيات ،ولكن هذه الكسوة غير
َّ
َّ
فكأنهن عاريات ،وهذا هو الغرض من الطباق وهو مقصده صلى هللا عليه وسلم.
لمفاتنهن
ساترة
ٌ
مائالت فقيل عن طاعة هللا وما يلزمهن حفظه ،مميالت أي يعلِّمن غيرهن فعلهن
والصفة الثانية أنهن مائالت مميالت" ،وأما
ت مميالت ألكتافهن ،وقيل :مائالت يمشطن المشطة المائلة وهي مشطة البغايا ،مميالت
المذموم ،وقيل :مائالت يمشين متبخترا ٍ
يمشطن غيرهن هذه المشطة وفي قوله" :مائالت مميالت" جناس اشتقاق ،ألن األصل اللغوي واحد ،وهذا الجناس أوضح أن
هذا الصنف من النساء ال يكتفين بغواية أنفسهن ،وقد جاءت األوصاف السابقة لهذا الصنف من النساء "كاسيات عاريات مائالت
مميالت" ،على وزن(فاعل) وبدون عطف بين الجمل ما يصور الغنج والعوج والخالعة ويجسد الغواية وسرعة التأثر والجذب
للنفوس الضعيفة.
"ليس هناك أوجز من هذا التصوير للنساء الالتي يمشين في الشوارع ال بسات ثيابًا قصيرة ً
جدا دون أكمام ،وربما يكون ثوب
إحداهن مفتوحا من موضع الصدر والظهر والجانبين فمن تلبسه تكون كاسية ألن عليها كسا ٌء ،ومن تلبسه تكون عارية ألنها ال
تستر من جسمها ومفاتنها شيئا بل ال تكاد تخفي إال القبيح المنفِّر" وهذا النوع من النساء ال يوجد في الشوارع فقط بل في وسائل
اإلعالم والمقروءة والمرئية ( .الحيوان في القرآن ،ص .)۹۱
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وبعد هذه األوصاف لهذا الصنف من النساء أردف عليه الصالة والسالم بصورة تشبيهية في قوله" :رؤوسهن كـأسنمة الب ّْخت
المائلة" فالبخت "نوع من الجمال طويلة األعناق عظيمة السنام ،فوصف مشطتهن في ضخامتها وارتفاعها فوق رؤوسهن
بأسنمة الجمال البختية ،واختارها من بين أنواع الجمال لطول عنقها وعظم سنامها ،ولنتأمل جمال هذا التصوير ،فالشيء الثقيل
حين يكون فوق مرتفع نحيل وطويل يزيد ميالنه ،ولكن لتصوير شدة الحركة واالضطراب ،جاء رسول هللا بلفظة "مائلة".
ِّ
ضخم التشوه في تصوير النساء ،إذ تربع كائن ضخم على الكاسيات العاريات المميالت المائالت وهو
"ولنا أن نتصور كيف
بحجم سنام الجمل فوق قاعد ٍة ترتج وتتقلقل وتتذبذب بين هذه الناحية وتلك ،وقد آلت صورة النساء إلى لقطة مكبرة تمأل األبصار
وتحتويها لكونها حركة تشد االنتباه لغرابتها ،ويتجلى فيها مشهد الرأس وحده بعد مشهد الجسد كله ،وقبح هؤالء النسوة يناسب
البدء من الجسد التصافهن بالشهوة الحيوانية ،وإعراء الناس واستفزاز الغرائز المريضة ،إذ بدأ التصوير بالتدرج من الشكل
الجسدي إلى الحركة في الرأس" (.الخصائص الفنية في األدب النبوي ،ص .)۷۶
ونالحظ البراعة والدقة في التشبيه ،فالسَّنام أعلى شيء في الجمل ،والشعر أعلى شيء في جسد المرأة ،والجمل عندما يمشي
يتمايل السنام والمرأة عندما تضع شعرها بهذه الطريقة فوق رأسها فإنها تشعر بالخيالء وبأنها قد جذبت أنظار اآلخرين ما
يجعلها تمشي وتتبختر في مشيتها وتتمايل.
إنسان وهو قوله" :الَ ي ّْدخلن الجنة وال يجدن ريحها" ،فأكد عليه
وقد ختم عليه الصالة والسالم حديثه بما يفزع له قلب كل
ٍ
الصالة والسالم عدم دخول هذا الصنف الجنة بتكرار النفي في قوله" :الَ يَدخ ّْلن الجنة وال يج ّْدن ريحها" ،مبالغة منه صلى هللا
عليه وسلم في عدم دخولهن الجنة ،ولنتأمل لفظة "يجدن" ولماذا اختارها عليه الصالة والسالم بدالً من "يشممن ريحها"؟
فالمعلوم أن الشيء إذا وجد كان باإلمكان شمه إطالقا ً ،وهذا ما قصده عليه الصالة والسالم من اللفظة "يَ ِج ّْدن ريحها" ،فكيف
يشممن ريح الجنة إذا لم يكن من أهال أصال؟
هذه هي الخاتمة التي أكد بها على ما بدأ به حديثه حين قال عليه الصالة والسالم "صنفان من أهل النار لم أرهما" فهذه الخاتمة
تأكيد للحكم الصادر في بداية الحديث وهي قوله صلى هللا عليه وسلم" :ال ي ّْدخلن الجنة وال يجدنَ ريحها".
لقد احتوى الحديث على عدد من الجمل اإلسمية التي تدل على الثبوت واالستمرار وذلك تخويفا وتحذيرا منه صلى هللا عليه
وسلم ألمته ،والحديث من معجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فقد أخبر عن أمور لم يرها ثم كانت وتحققت نبوءته صلى هللا
عليه وسلم( .الخصائص الفنية في األدب النبوي ،ص .)۶۶

المبحث الثاني :تشبيه الزواحف ،وأسراره البالغية في الحديث النبوي:
كثيرة من الحيوانات الزاحفة يعيش في البيئة العربية ،إال أن الحية هي الحيوان الزاحف الوحيد الذي يعيش في البادية
والحاضرة ،وخاصة في المزارع وبيوت المزارعين ،لذلك كان الناس كثيرا ما يشاهدونها في بيوتهم وفي مزارعهم ،ومن هنا
عمدوا اإلفادة منها في صناعة أوديتهم ،كما استخدموها في العصور القديمة في السحر والكهانة ،بل إن بعض األمم القديمة
كانوا يؤلهونها ويقربون لها القرابين ،وما ذاك إال لقربها منهم ومشاركتها لهم في بيتهم.
-1والحية حيوان خطير سام ومؤذ ،اال أ ن الرسول صلی هللا عليه وسلم يعمد الی التشبيه بحرکة من حرکاتها فی وصف رجوع
اإلي َمانَ لَيَأّْ ِرز إِلَى ّْال َم ِدينَ ِةَ ،ك َما تَأّْ ِرز ّْال َحيَّة إِلَى جحّْ ِرهَا» (صحيح
اإليمان إلی المدينة ،فعن أبی هريرة رضی هللا عنه قال« :إِ َّن ّْ ِ
مسلم :ج  1ص )131
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لقد خرج اإليمان من المدينة وانتشر فی جميمع آنحاء العالم ،ثم يعود و يتقلص إلی أن يصبح فيها دون غيرها ،ويؤکد هذا ما بدأ
به الرسول صلی هللا عليه وسلم حديثه ،فالجملة اإلسمية المکونة من(إن)واسمها و خبرها ،ثم تاکيد ذلك ب(الم االبتداء)ليدل
علی استمرار هذا األمر إلی أن تقوم الساعة ،فالمالحظ أن قلوب المسلمين تهفو دوما إلی هذه البقعة الطاهرة " لمحبتهم للنبي
صلي هللا عليه وسلم فيشمل ذلك جميع األزمنه ،إال أنه فی زمن النبی صلی هللا عليه وسلم کان للتعلم منه ،و فی زمن الصحابة
و التابعين و تابعيهم لإلقتداء بهديهم ،و من بعد ذلک لزيارة قبره صلی هللا عليه وسلم و الصالة فی مسجده ،وقد يفر بعض
المسلمين بدينهم و يلجاون إلی المدينة لعلمهم أنها مصدر اإليمان واألمان و الطمانية هربا بدينهم و بحثا عن النبع الصافی الذی
يروی عطشهم الدينی الصحيح ،هذه الحقيقة صورها لنا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بقوله " كما تأرزالحية إلی جحرها "،
فقد شبه عليه الصالة والسالم اإليمان و هو يلوذ بالمدينة بالحية التی تلوذ بجحرها (.دالئل اإلعجاز ،ص .)۴۹
ورسول هللا صلي هللا عليه وسلم حين يرسم لنا هذه الصورة يعی تماما أن العرب قد القوا هذه الصورة فی بيئتهم ،إال أن الجميل
فی هذا التشبيه اختياره صلی هللا عليه وسلم لکلمة(تأرز)التی تعنی " تقيض وتجمع وتبت ،هي كلمة تطلق على الحية إذا "ألدت
بجحرها ورجعت إليه وثبتت فيه "هذه الكلمة حركت الصورة التشبيهية وجعلنا تتخيل انقباض الحية وتجمعها في حركة دائرية
حول جحرها حتى تدخل فيه وتطمئن وتثبت ،وسبب هذه الحركة يرجع إلى الحراشف الممطولة الموجودة في البطن وبأطراف
الضلوع ،ويرجع ذلك إلى بديع صنعة الباري عز وجل ،إذ إن قلوب الثعابين وأجهزها الدموية تتوافق وتتكيف مع الجاذبة
األرضية ،كذلك المدينة تجذب قلوب أهل اإليمان من كل أقطار الدنيا ،فنرى اإليمان يأتي من جميع أنحاء األرض ويجتمع حول
المدينة إلى أن يستقر فيها ،وخاصة في آخر الزمان حين تكثر الفتن والمعاصي فيفر كثير من الناس بدينهم إلى المدينة التي
خرج منها نور اإلسالم (.من بالغة الحديث الشريف ،ص .)۷۷
ولنتأمل بالغة كلمة(تأرز) ودورها في نمو الصورة حيث تطلق هذه الكلمة على الحية عندما " تدخل جحرها على ذنبها فآخر ما
يبقى منها رأسها فيدخل بعد " وإنما تأرز الحية على هذه الصفة إذا كانت خائفة ،أما إذا كانت آمنة فهي تبدأ برأسها فتدخله وهذا
هو اإلنحجار " باإليمان بدأ من المدينة وخرج منها قويا عظيما ،إال أنه في آخر الزمان سيعود إليها وأتباعه قلة مستضعفون
يلوذون بالمدينة طلبا للطمأنينة وفرارا بدينهم ،فكلمة(تأرز)تدل على خوف الحية وضعفها ،وقد ناسبت تشبيه اإليمان في آخر
الزمان حين يضعف أتباعه ويلوذون بالمدينة.
لقد كان من البالغة عليه الصالة والسالم في اختياره للتشبيه بالزواحف أن عمد إلى التشبيه بحيوان زاحف كثير المشاهدة في
البيئة العربية ،حيث إن الحية تعد الحيوان الزاحف الوحيد الذي يعيش في بيئة العربي سواء في الحاضرة أو البادية حيث وظفها
صلى هللا عليه وسلم في إبراز أمر معنوي جعله من خالل التشبيه بالحية في صورة حركية حية مشاهدة ( .موسوعة اإلعجاز
العلمي في الحديث النبوي الشريف ،ص .)۱۷

المبحث الثالث :تشبيه الطير وأسراره البالغية في الحديث النبوي:
 -1تميزت الطيور بأنواعها ومسمياتها ،المختلفة وتبعا لهذا االختالف اختلفت صفاتها وخصائصها بل إنها اختلفت في بيئاتها
وأشكالها.
وقد وجد عد ٌد كبير منها في البيئات العربية األعجمية المختلفة ،وكانت إما أن تعيش مع اإلنسان في بيئته كالدجاج والديك
وغيرها ،أو كانت تعيش بالقرب من منزله كالحمام والعصافير والغراب ،لهذا القرب كان الناس يتفاءلون أو يتشاءمون منها كما
كان في العصر الجاهلي ،وقد أبطل اإلسالم كل ذلك.
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وفي تشبيه آخر يصور لنا عليه الصالة والسالم ضعف الطير ،ومع ذلك فإنَّه يتوكل على هللا ويسعى ليحصل على رزقه،
فيصوره لنا في صورة تشبيهية رائعة تحثنا على السعي والتوكل على هللا ع َّز وجلَّ ،فعن عم َر بن الخطاب – رضى هللا عنه-
هللا َح َّ
ق تَ َوك ِل ِه لَر ِز ّْقت ّْم َك َما يرّْ زَق الطَّيّْر تَ ّْغدو ِخ َماصًا َوتَروح
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «لَوّْ أَنَّك ّْم ك ّْنت ّْم تَ َو َّكلونَ َعلَى َّ ِ
بِطَانًا» (سنن الترمذي :ج  4ص )573
ب في الحصول على الرزق فيقول :لو أنكم توكلون
وكل على هللا بذل األسبا ِ
فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحثنا هللا على التَّ ِ
على هللا ،فبدأ حديثه بجملة شرطي ٍة الغرض منها الترغيب في الحث على طلب الرزق فبدأ ب)لو(التي تدل على انتفاء الرزق
بسبب انتفاء التوكل ،ألنَّها تحمل"معن الشرط ،ومعناه امتناع الشيء المتناع غيره وقد أوحت في بداية الحديث بضرورة التوكل
على هللا حق توكله في السعي لطلب الرزق ليحصل من هللا ع َّز وج َّل الرزق الكريم ،وقوله :توكلون على هللا أي تعتمدون عليه
في طلب الرزق ،فبالرسول عليه الصالة والسالم عمد إلى لفظة" تو َّكلون "بدالً من" تواكلون "ألن" التوكل "من قولهم تو َّكل
باألمر إذا ضمن القيا م ،ووكلت أمري إلى فالن أي الجأته إليه واعتمدت فيه عليه ،وو َّكل فالن فالنا ن إذا استكفاه أمره ثقةً
بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه أما" التواكل "فهو من قولهم :ويتضح من معنى اللفظتين أن كال منهما تحمل معنى مختلفا،
"التوكل " يعني أن توكل األمر إلى من يقوم به مع حرصك عليه واهتمامك به ،وإال لما اخترت له من هو ثقة للقيام به ،بينما
لفظة" التواكل " تعني ذلك ،فأنت ال تهتم باألمر ،بل تحيله إلى أي شخص لعدم أهميته عندك ،فال تختار له من هو ثقة ،بل ربما
يرجعه هذا الشخص إليك وتظل أنت وهو في حالة تداول األمر ،مرةً تتكل عليه وأخرى يتكل عليك وهكذا ،وهذا ما أوحت به
لفظة التواكل" ،فمن هنا نالحظ دقة التعبير في لفظة" تتوكلون ".ثم قوله عليه الصالة والسالم" حق توكله" فالمصدر) توكله)
عطي والَ َمانِع إال ه َو ،ث َّم تس َعون في الطَّلب
دل على التأكيد في االعتماد على هللا" بأن تعلموا يقينا أن ال فاعل إال هللا ،وأن ال م ِ
فعل الرزق من هللا عز وجل .ث َّم قوله عليه
بوج ٍه
ٍ
جميل وتوك ٍل ،ث َّم قوله :صلى هللا عليه وسلم "لَ َر َزقَ ُك ْم " ف(الم)هنا تأكي ٌد على ِ
الصالة والسالم" :كما يرزق الطير" أي مثلما يرزق الطير" ،تغدو" فالغدو بالضم البكرة ما بين صالة الغداة وطلوع الشمس،
زوغ ال َّشمس معتمدةً على هللا بَا ِذلةً ك َّل جهدها في الحصول على
والغدو واالعتداء ،التبكير أي أنَّها َذهب في أول النَّهار مع ب ِ
الرزق ووصفه صلى هللا عليه وسلم لهذا الطير بقوله"تغدو خماصا "خ ّْمص :الجوع أي أنهَّا
تذهب وهي جائعةٌ بطونها فارغةٌ" من الطعام ف"الخمص " يطلق على" جائع ا لضامر البطن "
الذي التصقت بطنه بجوفه لشدة جوعه ،ثم قوله صلى هللا عليه وسلم "وتروح بطانا " ،فالرواح" :نقيض الصباح ،وهو من
زوال الشمس إلى الليل ،والرواح :العودة البيت " ،فهي تعود إلى البيت بطانا و" البطنة :وشبعت ،فعطف ب(الواو)بين جملة:
"تغدو خماصا" وبين "تروح بطانا " التي أفادت الجمع بين الصفتين :والجوع والشبع ،الجوع في أول النهار والشبع في آخره،
أي أن الحالين حال الجوع والحال الشبع كان في يوم واحد ،فهذه الطير على صغر حجمها " ،تغدو مبكرة وهي جياع وتروح
عشاء وهي ممتلئة األجواف ،فالكسب ليس برازق ،بل الرازق هو هللا تعالى ،فأشار بذلك إلى أن التوكل ليس التبطل والتعطل،
بل ال بد من التوصل بنوع من السبب ،ألن الطير ترزق بالسعي والطلب ،وإنما أراد لو توكلوا على هللا في ذهابهم ومجيئهم
وتصرفهم ،وعلموا أن الخير بيده لم ينصرفوا إال غانمين سالمين كالطير.
ونالحظ أن المقابلة في قوله( :تعدو خماصا وتروح بطانا) أدت إلى وضوح الصورة وكمالها ،حيث إن طرف المقابلة أدى إلى
بيان الطرف اآلخر ،فجملة" :تغدو خماصا " لو ذكرت بدون الطرف اآلخر أو جملة األخرى" :وترزح بطانا " ألدى ذلك إلى
اللبس ونقصان الصورة ،ولفهمنا أنها ربما عادت وهي جائعة،
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ولكن عندما ذكرت جملة "وتروح بطانا " أدت إلى اكتمال الصورة وفهمها باإلضافة إلى وصول المعنى المقصود من هذه
المقابلة وهو حسن التوكل على هللا في طلب الرزق وعدم التواكل ،بل السعي والحركة مع صدق التوكل على هللا.
وقد شبَّه الرسول صلى هللا عليه وسلم بالطير لعظم سعيه في طلب الرزق ،فالطير يختلف بأنواعه وأشكاله وهذه الصورة كثيرا
ما نراها في حياتنا ،وخاصة في ّْ
الطيور األليفة التي كثيرا ما نراها حولنا مثل الحمام والعصافير ،وإن كانت الطيور تختلف
بأنواعها وأشكالها فمنها الوحشي ومنها األَ ِليف ومنها الوحشي واألَليف معًا ،إالَّ أنهَّم جميعا يدخلون في الصورة التشبيهية التي
أرادها صلى هللا عليه وسلم ،وهذه الطيور مثل النَّاس فباختالف ِطبا ِعهم ومذاهبهم وأشكالهم ،إالَّ أنَّه يجمعهم شي ٌء واح ٌد هو
بطير معي ٍَّن ،إنما كان تش ِبيهه بالطَّير عامةً
البحث عن أرزاقهم أينَ َما كانت ،لهذا َع َم َد عليه الصالة وسالم إلى عدم التَّخصيص
ٍ
لطائر معيَّن حتَّى تنطبق الصورة في األذهان ،وتظل ما ِثلَةً عندما نَرى الطيور في السماء حين تشرق الشمس وتترك
دون تحدي ٍد
ٍ
َاخلِنا األمل والجد في السعي وراء الرزق
صغا َرها في أعشاشها ،وتبدأ رحلتها في البحث عن رزقها ،فتبعث في د ِ
الطيور ِ
وحسن التَّوكل على هللا ع َّز وج َّل (.موسوعة مملكة الحيوانات ،ص .)۳۲

المبحث الرابع :تشبيه الحشرات وأسراره البالغية في الحديث النبوي:
-1زخرت البيئة العربية بكثير من الحشرات ،النَّافع منها والضَّار ،وقد أ ِلف العربي كثيرا من هذه الحشرات وبهر بأنواعها
وأشكالها وتعايش معها ،وظهر ذلك جل في أوصافهم ،وقد استخدم الرسول صلى هللا عليه وسلم ذلك في تشبيهاته ألصحابه؛
فعمد إلى استخدام الحشرات الصغيرة الضئيلة إليضاح معنى من المعاني ،ال يقل أهمية عما ورد في التشبيهات السابقة بالدواب
والزواحف والطيور .وتحتل) البعوضة (الدرجة األولى في إيذاء اإلنسان ومرضه ،ومع هذا الصغر المتناهي فإنَّه صلى هللا
عليه وسلم يضرب بها المثل في هوان الدنيا على هللا ع َّز وج َّل ،بل إنَّه يضرب بأخف جزء منها وهو الجناح ،فعن أبي هريرة
هللا َجنَا َح
رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى عليه وسلم «إِنَّه لَيَأّْتِي الرَّجل ال َع ِظيم ال َّس ِمين يَوّْ َم القِيَا َم ِة ،الَ يَ ِزن ِع ّْن َد َّ ِ
ض ٍة» (صحيح البخاري :ج  8ص )33
بَعو َ
فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضرب لنا هذا التشبيه ليبين أن التقوى والعمل الصالح هما أساس المفاضلة عند هللا ع َّز وجل
فيقول" :إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة " فهنا بدأ عليه الصالة والسالم بأداة التوكيد (ن) ثم أردف ب (الم اإلبتداء)
زيادة في التأكيد ،ثم قرن(الالم)بالفعل المضارع ليدل على صدق حقيقة ما سيقول واستمراره ،فأكد صلى هللا عليه وسلم بكل
هذه المؤكدات مع علمه أن الصحابة رضوان هللا عليهم ال ينكرون حديثه ،بل هم مصدقون لكل ما يقول ،إال أن غرابة الصورة
التشبيهية وشدة خوفه عليه الصالة والسالم على أصحابه من أن يقعوا فيما حذرهم منه جعلته يؤكد بكل هذه المؤكدات ،ثم إن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد نعت هذا الرجل بصفتين أولهما أنه عظيم ،وهذه العظمة هي عظمة منصب أو مكانة أو سيادة
أو رئاسة ،باإلضافة إلى ضخامة الجسم والبنية ،وصاحب جسم ضخم الهيكل ،وضخامة الهيكل ال تعني أنه سمين ،فقد يكون
ضخم الجسم من ناحية الطول والحجم ،وليس بالضرورة أن يكون سميا هذا ما قصده صلى هللا عليه وسلم ،بدليل أنه أردف
ب(الواو)ليجمع بين ضخامة الجسم وسمنة ،ولو أراد أنه صاحب مكانة عظيمة دون ضخامة في جسمه لكان عليه الصالة
والسالم قال " :العظيم السمين "دون ذكر الواو في قوله " :العظيم والسمين " ،فهذه الواو جعلت هذا الرجل يحمل عدة صفات
هي عظم المكانة وعظم الخلقة وعظم السمنة.
لكن ما مصير هذا الرجل يوم القيامة؟ يقول رسول صلى هللا عليه وسلم إنه "ال يزن عند هللا جناح بعوضة " ،فالنفي في بداية
الجملة أراد منه صلى هللا عليه وسلم أن يجسد صغر حجم هذا الرجل ،حتى نه أصغر بكثير من جناح بعوضة،
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ولو حذف النفي لكان فهم من التشبيه أن الرجل يزن جناح بعوضة ،وهذا ما قال يريده عليه الصالة والسالم ،فالنفي والفعل
المضارع يؤكدان ضآلة هذا الرجل وصغره ،ثم ذكره صلى هللا عليه وسلم للظرف(عند)له أهميته البالغة إذ إن فيه تهويال
وتخويفا وتذكيرا بالعرض أمام هللا عز وجل ،فيزداد المرء محاسبة لنفسه ويستزيد من األعمال الصالحة حتى ال يكون في الدنيا
عظيما سمينا وداخله خال من الطاعات.
لقد اختار الرسول صلى هللا عليه وسلم (جناح البعوضة) ليدل على الصغر المتناهي لهذا الرجل تحقيرا وهانة وإال له ،باإلضافة
إلى أنه صلى هللا عليه وسلم حذف أداة التشبيه في قوله" :جناح بعوضة "ولم يقل "كجناح بعوضة " أو " مثل جناح بعوضة "
وذلك حتى يطابق المشبه به تماما ،فيصبح ذلك الرجل الخم السمين في حجم جناح بعوضة ،فحذفه عليه الصالة والسالم لألداة
أدى إلى تقوية الشبه بين المشبه به جناح البعوضة.
لقد حوت هذه الصورة التشبيهية جملة من المؤكدات ك(إن)و(الم اإلبتداء) و(اسمه الجملة) ،ثم النفي ب(ال) ،ثم حذفه عليه
الصالة والسالم ألداة التشبيه من الصورة ،كل ذلك لينبه ويحذر من اإلغترار بالدنيا والجري وراء ملهياتها من مكانة ومال
وصحة ،وعدم اإلغترار بأشكال الناس ومناصبهم ،بل البحث عما تحمله قلوبهم من تقوى وإيمان ،وأن التقوى واإليمان هما
المقياسان الحقيقيان اللذان يقاس هما الناس سواء في الدنيا أو يوم القيامة.
لقد وصف عليه الصالة والسالم(الحجم) في صورة التشبيهية وأبدع أيما إبداع حيث إن جناح البعوضة على صغره فإن وزنه ال
يعد شيئا يذكر مقارنة مع بقية أعضائها األخرى ،واألجمل أن نعرف أن في البعوضة شراهة عندما تمض دم اإلنسان ،فإذا لم
ق وتموت ويكون ذلك هالكا ونهايتها ،وهكذا حال اإلنسان الذي
تمنع نفسها عنه وتأخذ كفايتها منه فقط فإنها تمصه حتى تنش َ
يجري خلف ملَذات الدنيا ،وال هم له إال التلذذ بمنعها ،فيظل كذلك حت يدركه الموت أو يموت بأحد أسباب تلك الملذات.
من هنا نالحظ الجقة الفائقة في اختيار صلى هللا عليه وسلم لجناح البعوضة بالذات دون غيرها من الحشرات كالذباب وغيرها
مثال ،ألن خفة جناح البعوضة يمثل عمل هذا الرجل السمين العظيم ،إنه يأتي يوم القيامة بأعمال خفيفة في الميزان ،فلم يتزود
باألعمال الصالحة التي تثقل ميزان العبد يوم القيامة فيكون في ذلك هالكه ،كما أن البعوضة تتصف بصفة مشاهدة لصفة هذا
الرجل فهي تستلذ بالدم ،وال تمنع نفسها عنه حتى يؤدي إلى هالكها ،كذلك ذلك الرجل يجري وراء الدنيا وزينتها وال يمنع منها،
بل يظل يلهث وراء الدنيا حتى تكون سببا في هالكه والعياذ باهلل.
لقد أبدع الرسول صلى هللا عليه وسلم في استغالل الحجم وفي اختيار نوع الحشرة حينما أراد أن يصور لنا حقيقة معنوية اغتر
ق تعبير وأوجزه.
بها كثيرا من الناس فوضعها في هذه الصورة التشبيهية الموجزة التي عبرت عما أراد عليه الصالة والسالم أد َ

نتائج البحث:
 -1اختيار الرسول هللا صلى هللا علي عليه وسلم ألي حيوان يختلف باختالف صفات كل منها ،ومن خالل هذه الصفات
والخصائص في أي حيوان تتخذ الصورة التشبيهية أشكالها البالغية المختلفة والمتميزة التي تستطيع عبرها تصوير الحقائق
الفكرية.
-2اختارعليه الصالة والسالم حيوانات معينة في التشبيه بها كالبقر في قوله" :معهم سياط كأذناب البقر ،"...وذلك أن ذنب البقر
يتميز بالطول وهو عريض من األعلى يتدرج في النحف حتى يصل إلى األسفل ،وقد خصه عليه الصالة والسالم في وصف
قوم يكونون في آخر الزمان.
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-3كان من بالغته عليه الصالة السالم في اختياره للتشبيه بالزواحف أن عمد إلى التشبيه بحيوان زاحف كثير المشاهدة في البيئة
العربية واألعجمية وهي(الحية) ،وذلك في وصف عودة اإليمان إلى المدينة بقوله :إن اإليمان ليأرز إلى المدينة."....
--4وردت جملة من الطيور في تشبيهاته عليه الصالة والسالم حيث أبرز من خاللها أمو ًرا أهميتها ،وذلك كحسن التوكل على
هللا ع َّز وج َّل في قوله" :لو أنَّكم توكلون على هللا....

التوصيات:
-1تؤكد الدولة والجامعات بدراسة البالغة العربية في ضوء القران الكريم والحديث الشريف والشعر العربي الفصيح لتقوية
ملكة الطالب والطالبات في مجال اإلبداع والخيال.
-2أن تعتمد الجامعات في تدريس البالغة العربية على الحفظ والفهم معا ،وذلك من أمهات الكتب البالغة ،كأسرار البالغة،
ودالئل اإلعجاز ،والصناعتين ،وغيرها من أمهات الكتب التي ال يتسع المقام لذكرها ،وذلك ليطلع الطالب والطالبات على
أصول هذا العلم ونشأته ،وعلى العلماء الذين أسهموا في نشأته وتطوره.
-3اإلفادة من الصور التشبيهية في القرآن الكريم والسنة النبوية ،وذلك باتخاذها طريقة ومنهجا في توضيح وتجسيد وإبراز
المعاني.

المقترحات:
يمكن للدراسة الحالية في ضوء النتائج التي انتهت إليها أن تقترح عددا من الدراسات والبحوث التي تدعم أوتكمل بعض
نتائجها ،وهي:
-1دراسة الموضوعات والعناصر المشتركة بين التشبيه بالحيوان في القرآن والحديث النبوي.
-2دراسة أحاديث التشبيه بالحيوان في الحديث النبوي التي اعتمدت على الجملة الشرطية ،وتنبع أهمية مثل هذه الدراسة في
ظهور الجملة الشرطية في الحديث النبوي الشريف.
-3دراسة أحاديث التشبيه بالحيوان في الحديث النبوي التي اعتمدت على القصر.
-4دراسة أحاديث التشبيه بالحيوان في الحديث النبوي الشريف التي اهتمت بإيضاح وبيان األحكام الفقهية والتعبدية.

المصادر والمراجع:
.1

القران الکريم.

.2

.أسرار البالغة ،عبد القاهر جرجاني ،تحقيق :محمد الفاضلي ،الطبعة الثالثة ،بيروت لبنان :المكتبة دارالکتاب العربي.

.3

أثر التشبيه في تصوير المعنى ،عبد الباري طه سعيد ،الطبعة االولی 1412 ،هـ.

.4

أضواء على البالغة النبوية ،إبراهيم طه الجعلي ،الطبعة االولی ،مكتبة الرشد.

.5

إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي ،دارالكتاب العربي.

.8

التصوير البياني ،محمد محمد أبو موسى ،القاهرة :مكتبة وهبة 1427 ،هـ

.7

التلخيص في علوم البالغة ،جالل الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني ،شرحه :عبد الرحمن البرقوقي ،الطبعة االولی،

لبنان :دار الكتاب العربي 1314 ،م.
.6

الحيوان في القرآن ،دراسة بالغية ،فوزية يوسف البغدادي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى بمكة

المكرمة ،كلية اللغة العربية 1415 ،هـ.
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.3

الخصائص الفنية في األدب النبوي ،محمد سعد الديل ،أشرفت على طباعته ونشره دار الثقافة والنشر بجامعة اإلمام محمد

بن سعود اإلسالمية.
 .11دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر الجرجاني :شرحه :محمد التنجي ،الطبعة الثالثة ،بيروت لبنان ،دار الكتاب العربي۳۴۲۱ ،هـ.
 .11سنن الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ،تحقيق وشرح :أحمد محمد شاكر ،لبنان ،بيروت :دار الكتب العلمية.
 .12صحيح البخاري ،أبوعبد هللا محمد بن إسماعيل بن بردزيه ،اسطنبول ،تركيا :المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر.
 .13صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي
– بيروت.
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