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  االھداء

جمیع للنشر العلمي من المجلة األكادیمیة لألبحاث وا عشر ثانياإلصدار ال نقدم أن كبیر وامتیاز سرورنا دواعي لمن إنھ
جلة اعمین للمن والدحثین والدكاترة المنشورة بحوثھم في العدد، كما نوجھ كلمة الشكر والتقدیر الى لجمیع المساھمیالبا

  المعرفي . شاركین في انتاج ھذا الصرح العلمي واألكادیمیة والم

  المجلة األكادیمیة لألبحاث والنشر العلمي 

  منارة البحث العلمي
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  تركي الشالقي إعداد الدكتور:

  لسعودیة.اربیة المملكة الع - أستاذ علم االجتماع المساعد، رئیس قسم العلوم االجتماعیة، جامعة حائل 

Email: t.alshlagi@uoh.edu.sa 

 

  ملخص:

 ستطالعااھتمت ھذه الدراسة بمشكلة التنمر المدرسي. وھي دراسة وصفیة تشخیصیة لھذه الظاھرة من خالل 

ة العربیة معلما في مدارس التعلیم العام الحكومي في منطقة حائل بالمملك 320میداني مطبق على عینة تركبت من 

، أم ضحایا عتدین، وسمات الطالب المعنیین بھ سواء أكانوا مُ السعودیة. وھدفت للتعرف على مدى انتشار التنمر المدرسي

. قایة منھاة بالووتشخیص دوافعھ وأسبابھ والتأثیرات الناجمة عنھ. فضال عن رصد مرئیات المعلمین بخصوص السبل الكفیل

ولقد  ائیة.حصوانطلقت الدراسة من عدد من األبحاث السعودیة واألجنبیة ساعدت على قراءة المؤشرات والمعطیات اإل

ات ي سیاقخلصت استنتاجاتھا إلى أن واقع الظاھرة في منطقة الحائل ال یختلف كثیرا عما وضحتھ دراسات سابقة ف

لة ات مرحاجتماعیة أخرى، غیر أنھا كشفت عن أھمیة الجانب التفاعلي والرمزي في دراسة التنمر مع ربطھ بخصوصی

تفاعلي جال اللكتروني كنمط جدید تجاوز المحیط المدرسي لیمتد إلى المالمراھقة، إلى جانب أھمیة ظھور التنمر اال

  االجتماعي مما یستدعي منھجیة وقائیة وعالجیة.  

  : التنمر، المدرسة، المعلم، العنف، التنمر االلكتروني، حائل، السعودیة.كلمات مفتاحیة
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School bullying phenomenon from the teacher's point of view, an applied study in 

public education schools in the city of Hail. 

 

Abstract: 

This study concerned with the problem of school bullying. It is a descriptive and diagnostic 

study of this phenomenon through a field survey applied to a sample of 320 teachers in public 

education schools in the city of Hail, Saudi Arabia. It aims to identify the extent of school 

bullying, the characteristics of students involved in it, whether they are aggressors or victims, 

and diagnose its motives, causes and effects. As well as monitoring teachers' views on ways 

to prevent them. The study was launched from a number of Saudi and foreign research studies 

that helped read indicators and statistical data. The study concluded that the reality of the 

phenomenon in the city of Hail is not very different from what was shown by previous studies 

in other social contexts, but it revealed the importance of the interactive and symbolic aspect 

in studying bullying while linking it to the peculiarities of adolescence, as well as the 

importance of the emergence of electronic bullying as a new pattern that transcends the school 

environment To extend to the social interactive field, which calls for a preventive and curative 

methodology. 

Key words: bullying, school, teacher, violence, electronic bullying, Hail, Saudi Arabia. 
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 المقدمة:

ئة لیة التنشفي عم تُعتَبر المدرسة مؤسسة اجتماعیة تؤدي وظائف تربویة وتعلیمیة؛ وتقوم إلى جانب ذلك بدور ھام

ا متقاربین حتضن طالبیر أنھ االجتماعیة لألطفال والمراھقین. كما تُعَدُّ البیئةُ المدرسیةُ فضاًء اجتماعیا ذا خصوصیة باعتبا

ه ب في ھذاالنتماء االجتماعي، ومن حیث الخصوصیات النفسیة الفردیة. ویستوعب الطالفي السن، مختلفین من حیث 

بتھ إلطار تجراي ھذا البیئة، فضال عن المعارف والمعلومات، جانبا كبیرا من القیم والمعاییر الثقافیة؛ كما أنّھ یعیش ف

تلفین عن خاص مخربة من خالل التفاعل مع أشاالجتماعیة األولى بعد مغادرتھ لمحیطھ األسري الضیّق. وتتشكل ھذه التج

  أفراد األسرة األصلیة، وعبر الخضوع لقوانین اجتماعیة مختلفة عن تلك التي تسود في المھد األسري.

 ب إیجابیةى جوانوتُمثِّل ھذه التجربة الحیاتیّة األولى مرحلة أساسیة في مسار بناء الشخصیة، وھي تحتوي عل 

ى تجربة حّول إلالصداقات والتدریب على تحّمل المسؤولیة وتحقیق االستقاللیة؛ ولكنھا قد تتكالتحصیل المعرفي وربط 

ض للعنف بشكلیھ من أبرز  ي والرمزيالماد مؤلمة وإلى معاناة قد تستمر آثارھا على امتداد بقیة مراحل الحیاة. ویبدو التَعرُّ

جربة ن ھذه التبارز معلوم أن العنف بین األقران ھو الوجھ العوامل تجربة الطفولة والمراھقة الصعبة. وبات الیوم من الم

  ویتجسد بشكل واضح في ظاھرة التنمر المدرسي.

لمعلمین اة نظر ومن ھذا المنطلق اھتمت ھذه الدراسة بمشكلة التنمر في مدارس التعلیم العام الحكومي من وجھ 

مدى واھرة، یة السعودیة. وذلك بھدف تشخیص ھذه الظمن خالل دراسة ُمَطبقة في مدارس مدینة حائل بالمملكة العرب

نف یذاء والعون لإلانتشارھا وأنماطھا، وسمات المعنیین بھا من الطالب المرتكبین للتنمر والطالب الضحایا الذین یتعرض

عیین االجتما نلفاعلیالمادي والرمزي. ولقد اختار الباحث أن یدرس ھذه الظاھرة من زاویة نظر المعلمین باعتبارھم أقرب ا

 لتربیةوالتربویین إلى الطالب، وھم ینھضون بمسؤولیة التعلیم، ولكن وعلى وجھ الخصوص، یتحّملون مسؤولیة ا

  واإلصالح.

  أوال: اإلطار المنھجي للبحث:

  مشكلة الدراسة وأھمیتھا: . 1

وإكسابھ  ل العلیا،بالمثومیة یھدف التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة "لتزوید الطالب بالقیم والتعالیم اإلسال

، وتھیئة ا وثقافیاماعی المعارف والمھارات المختلفة، وتنمیة االتجاھات السلوكیة البنّاءة، وتطویر المجتمع اقتصادیا واجت

ً نافعا في بناء مجتمعھ، وإعداد الناشئین للمراحل التالیة من حیاتھم، مع مراعاة ئص طالب وخصاسن ال الفرد لیكون عضوا

 ).moe.gov.sa 2020موھم، وھي تستدعي ألوانا من التوجیھ واإلعداد" (موقع وزارة التعلیم السعودیة ن

 ایَُؤمُّون م وتستوعب مدارس التعلیم العام ما یزید عن أربعة مالیین ونصف طالب في سن الطفولة والمراھقة،

أالف شخص  105إداریة یتجاوز عدد أعضائھا ألف معلم وھیئات  390ألف مدرسة، ویتولى تدریسھم أكثر من  203یناھز 

ل المدارس بیئة اجتم www.moe.gov.sa ,2020(احصائیات وزارة التعلیم السعودیة، ( اعیة ذات أھمیة ). ومن ھنا تُشكِّ

ر منھا مخاطعدة، وف بحیاة األجیال الصاكبیرة لھا جوانب إیجابیة وأخرى سلبیة. كما أنھا ال تخلو من المخاطر التي تح

  العنف واالعتداءات والسلوكیات الخاطئة.
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یة العرب ولقد أبرزت دراسة وطنیة حول " تجارب الطفولة السیئة وعالقتھا باألمراض المزمنة في المملكة

لمرتبة ال التنمر ئة ویحتبالمائة من البالغین قد تعرضوا ألربعة أنواع فأكثر من تجارب الطفولة السی 29السعودیة "أن 

ة ملكة العربیمنھا. (الموقع الرسمي لبرنامج األمان األسري الوطني/ وزارة الحرس الوطني بالم 11الرابعة من بین 

  ).(nfsp.org.sa2020السعودیة 

- 13عودیین في سن بالمائة من الیافعین الس 27األمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" إلى أن  كما أشار تقریر منظمة

تشار ي االنفسنة صرحوا بتعرضھم للتنمر وعنف األقران، وذلك في معرض التنبیھ إلى خطورة ھذه الظاھرة اآلخذة  15

   ,p41) 2017(. United Nations Children’s Fund في العالم بأسره،

  سنة الذین صرحوا بتعرضھم للتنمر  15- 13جدول: نسب الیافعین في سن            

أفریقیا   ھونج كونج  سنغفورة  نیوزیالندا  تركیا  أسترالیا  ةالسعودی  البلد

  الجنوبیة

النسبة 

  المئویة

27  34  26  35  36  37  47  

  )2017المصدر: (یونیسیف 

 قیاس األثر لبرنامجلتنفیذ مشروع بحثي بعنوان (الدراسة التتبعیة  2019ولقد أقرت المملكة العربیة السعودیة سنة 

دى لوعي لان في المدارس) باإلضافة إلى تفعیل حمالت توعیة مصاحبة لھا بھدف "رفع الوقایة من العنف ضد األقرا

اء لمعادي سوسلوك امنسوبي المدارس من الطلبة والطالبات وأولیاء األمور بظاھرة التنمر، وإشراكھم في عملیة التصدي لل

  )  nfsp.org.sa/ar 2020في اإلبالغ أو التدخالت السلیمة ضمن نطاق المدرسة وخارجھا". (

  یلي: یف" ماوظاھرة التنمر منتشرة في كل بلدان العالم، وھي في تزاید مستمر. ولقد ورد في تقاریر "یونیس

  ألقران، وتنخرط سنة من تنمر ا 15–13عالمیاً، یعاني ما یزید قلیالً عن طالب واحد من كل ثالثة طالب من عمر

 .نسبة مشابھة تقریباً من الطالب في عراك جسدي

 بلداً من البلدان الصناعیة 39طالب بالتنمر على أقرانھم في  10من أصل  3قر أ. 

  مقراطیة، اعتداًء على المدارس في جمھوریة الكونغو الدی 396، تم توثیق أو التحقق من صحة 2017في عام

 .یمنلااعتداًء في  20اعتداًء في الجمھوریة العربیة السوریة، و 67اعتداًء في جنوب السودان، و 26و

  ظراً لمدارس حملیون طفل في سن االلتحاق بالمدرسة في بلدان ال تحظر العقوبة الجسدیة في ا 720یعیش حوالي

 ً  .تاما

 كال حایا لألشبنات ضبینما یتعرض األوالد والبنات لمخاطر التسلط بالقدر ذاتھ، إال أن االحتمال أكبر بأن تقع ال

 ).unicef.org/ar,2020عنف البدني والتھدیدات (النفسیة للتسلط وأن یتعرض األوالد لخطر ال
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لیمیة ة التعمن ھذه المنطلقات یكون الباحث االجتماعي أمام مشكلة دراسیة تتضمن تناقضا بین أھداف المؤسس

  وبین الواقع الذي یعیشھ طالبھا؛ ولقد عبّرت المدیرة العامة للیونیسیف عن ذلك بقولھا:

ل في ین األطفالمالی ت المسالمة، ومع ذلك فإن المدرسة نفسھا غیر آمنة بالنسبة"التعلیم ھو مفتاح بناء المجتمعا 

ت، ى العصابامام إلجمیع أنحاء العالم. ویواجھ األطفال یومیاً مخاطر متعددة، بما في ذلك العراك، والضغط لالنض

لح. وھذا المس ة، والعنفوالتنمر (بنوعیھ، الشخصي وعبر شبكة اإلنترنت)، والعقاب العنیف، والمضایقات الجنسی

نتحار؛ حتى االویؤثر على تعلمھم على المدى القصیر، وبوسعھ أن یؤدي على المدى الطویل إلى االكتئاب والقلق 

  ).unicef.org/ar,2020فالعنف درس ال یُنسى، وال ینبغي ألي طفل أن یتعلمھ"( 

المحھ تتبع ملالي یستدعي البحث االجتماعي العلمي؛ ویتطلب تكثیف الدراسات المیدانیة إن ھذا الواقع اإلشك

ا سة أھمیتھالدرا ومختلف المرئیات في شأنھ سعیا الستنباط منھجیات ناجعة لمعالجتھ والوقایة منھ. ومن ھنا تكتسب ھذه

ھمات أن من المب. ذلك االجتماعیین المعنیین بھا وذلك ألنھا تساھم في التفكیر في ھذه الظاھرة وتشخیصھا من قبل الفاعلین

  الملقاة على علم االجتماع في دراستھ للتربیة ما أشار لھ "إیمیل دوركھایم" بقولھ:

ي مدارس التتلف ال"كم ھو مھم أن نعرف، ومن خالل المالحظة المھنیة، العملیات التي تُسیِّر ھذه األنظمة في مخ

مدرسي. في مختلف مراحل العام الدراسي، كما في مختلف لحظات الیوم التوجد في حیز مكاني واحد، وذلك 

ة ھذه ا عالقوجمیل أن نعرف أیضا المخالفات المدرسیة األكثر تكرارا ودرجة تباینھا، في إطار المنطقة، وم

  ).102، ص 1996دوركھایم ، ( المخالفات ومتغیراتھا كالعمر وحالة العائلة." 

لى بویة عذه الدراسة أھمیة علمیة وعملیة بما أنھا تساعد مختلف األطراف الترومن ھذه الوجھة اكتسبت ھ

  تشخیص ھذه الظاھرة. ومن ھذا المنطلق طرحت األسئلة التالیة:

 ما ھو مدى انتشار ظاھرة التنمر في مدارس التعلیم العام بحائل من وجھة نظر المعلمین؟  

 ل من وجھة نظر المعلمین؟ما ھي مظاھر التنمر في مدارس التعلیم العام بحائ  

 ما ھي صفات الطالب مرتكب التنمر من وجھة نظر المعلمین؟  

 ما ھي صفات الطالب ضحیة التنمر من وجھة نظر المعلمین؟  

 ماھي تأثیرات الظاھرة وسبل عالجھا في مرئیات المعلمین؟  

  

  أھداف الدراسة: . 2

 سعودیة منبیة الام بمنطقة حائل بالمملكة العراھتمت ھذه الدراسة بواقع ظاھرة التنمر في مدارس التعلیم الع 

ع طراف لواقرب األخالل وجھة نظر المعلمین؛ باعتبار أن ھؤالء یعتبرون الفاعلین األساسیین في العملیة التعلیمیة وأق

 العالقات داخل المحیط المدرسي؛ وحاولت الدراسة تحقیق األھداف التالیة:

 رس التعلیم العام.التعرف على مدى انتشار التنمر في مدا  

 .التعرف على أشكال التنمر في مدارس التعلیم العام  
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 .التعرف على سمات الطالب ضحایا التنمر في مدارس التعلیم العام  

 .التعرف على سمات الطالب الممارسین للتنمر في مدارس التعلیم العام  

 .تأثیرات التنمر على الطالب الضحایا  

 مع ظاھرة التنمر في مدارس التعلیم العام. التعرف على أشكال تعامل المعلمین  

 .التعرف على أشكال الوقایة من ظاھرة التنمر 

  

  فرضیات الدراسة: . 3

  سعت الدراسة للتثبت من فرضیتین أساسیتین:

بقة في سات ساال توجد اختالفات كبیرة بین واقع ظاھرة التنمر المدرسي وأبعادھا وبین ما خلصت الیھ درا ) أ

 .سیاقات اجتماعیة أخرى

 ھنالك وعي لدى المعلمین بواقع الظاھرة وإدراك ألھمیة الدور التربوي للوقایة منھا. ) ب

  منھجیة الدراسة: . 4

جلیاتھا على ت ھذه الدراسة تشخیصیة وصفیة؛ انطلقت من تحلیل لألدبیات المتصلة بظاھرة التنمر، وسعت للتعرف

 320نة تتركب من الحكومي العام تم إنجازه مع عی لیمفي منطقة حائل من خالل استطالع في أوساط المعلمین بمدارس التع

لھیئة التدریسیة ھم اسنة. واعتبرت الدراسة أن أعضاء  15و 5فردا من المعلمین الذكور الذین لھم خبرة مھنیة تتراوح بین 

ن ناحیة، ة ماھرمن أقرب المصادر التي یمكن االعتماد علیھا بقدر كبیر من الثقة والموضوعیة للتعرف على خاصیات الظ

دى قیق لمدوسبل الوقایة منھا ومعالجتھا من ناحیة أخرى. ویسمح قرب المدرسین من الطالب ومعرفتھم بھم بتشخیص 

  انتشار الظاھرة وتحدید سمات مرتكبي التنمر وكذلك ضحایاه. 

 مجتمع الدراسة:  . 5

ذین یكونون موضو خاص أو األشیاء ال راد أو األش ع األف اء مجتمع الدراسة ھو" جمی ث"، وبن كلة البح ى عع مش ل

ل، مشكلة الدراسة وأھدافھا فإن مجتمع الدراسة قد تمثل في جمیع المعلمین الذكور بمدارس التعلیم العام بمد ن وینة حائ یمك

  توضیحھم في الجدول اآلتي

  عدد المعلمین  عدد المدارس  التعلیم  م

  1768  106  االبتدائي   1

  896  57  المتوسط  2

  866  42  الثانوي  3

  3530  205  المجموع

  م)2017المصدر:(الھیئة العامة لإلحصاء، دلیل الخدمات السادس عشر، منطقة حائل،
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  عینة الدراسة:  . 6

قاً ذلك وفواستخدم الباحث معادلة "ریتشارد جیجر" لتحدید حجم عینة الدراسة وتحدید حجم العینة المستھدف 

  للمعادلة التالیة.

  

  

 

  

  

 حیث

N تھدفة= حجم العینة المس  

N.حجم مجتمع الدراسة =  

Z 1.96وتساوي  0.95= الدرجة المعیاریة المقابلة لمستوى الداللة  

d ) 0.05= نسبة الخطأ المسموح بھ، وتساوي.(  

قام و)، 346ة (مستھدفثم حدد الباحث حجم عینة الدراسة بعد التعویض في المعادلة السابقة، وعلیھ بلغ حجم العینة ال

وفقاً  اسة، وذلكع الدرسة عن طریق العینة العشوائیة البسیطة متعددة المراحل، والتي تناسب طبیعة مجتمباختیار عینة الدرا

  للخطوات التالیة:

ل، (وسط، شما حائلة قام الباحث باختیار موقع الحي لیتم التوزیع بناًء علیھ وذلك من خالل التقسیم اإلداري لمدین . 1

  جنوب، شرق، غرب).

 ).سط، ثانويي، متوالتابعة لكل قسم أو جھة تعلیمیة لتشمل جمیع المراحل الدراسیة (ابتدائ تم تحدید عدد المدارس . 2

 تم اختیار عینة عشوائیة من المدارس وتم توزیع االستبانات على المعلمین . 3

 ).320استبانة، وبلغ عدد االستبانات الصحیحة ( 26وبناء على التطبیق، تم استبعاد  . 4

  المعالجة اإلحصائیة:

  ت الدراسة على األسالیب اإلحصائیة األتیة:اعتمد

  التكرارات والنسب المئویة. . 1

 المتوسط الحسابي.  . 2

  

 الرباعي من خالل المعادلة:) حساب المدى طبقاً لمقیاس (لیكرت -

  أصغر قیمة)  –المدى = (أكبر قیمة 
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  = 3=1- 4المدى  

 تحدید طول حدود الثقة من خالل المعادلة  -

  عدد استجابات االستبانة ÷ طول حدود الثقة = المدى 

  = 0.75=  4÷  3طول حدود الثقة  

  إضافة طول حدود الثقة إلى أصغر قیمة لنحصل على التصنیف اآلتي: -

 ) وافق""غیر م) تصنف درجة االستجابة إلى 1,75) و (1إذا تراوحت قیمة المتوسط الحسابي للمفردة بین  

 ) حایدم ) تصنف درجة االستجابة إلى "2,50) و (1,76إذا تراوحت قیمة المتوسط الحسابي للمفردة بین "  

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

 ) شدة" موافق ب) تصنف درجة االستجابة إلى 4) و(3,26إذا تراوحت قیمة الوسط الحسابي للمفردة بین "  

  

  الدراسات السابقة:  . 7

 2008ة ت الباحثة "نورة القحطاني" في مجال البحث األكادیمي العلمي السعودي أطروحة دكتوراه سنأنجز

التدخل  برامج اھتمت بموضوع: "التنمر بین طالب وطالبات المرحلة المتوسطة في مدینة الریاض: دراسة مسحیة واقتراح

الشائعة  أنماطھوتشار ھذه الظاھرة وخصائص التنمر المضادة بما یتناسب مع البیئة المدرسیة" وسعت للتعرف على مدى ان

مثل في لتي تتاالجسدیة وغیر الجسدیة. وتوصلت إلى جملة من االستنتاجات حول دوافع التنمر ومنھا العوامل األسریة 

مان باأل لناشئةالتربیة الخاطئة لألبناء وانعدام التوجیھ والمرافقة والتفكك األسري والعنف، فضال عن عدم إحساس ا

على  مدرسینواالستقرار العاطفي في األسرة، مع انتفاء القدوة الحسنة وضعف السیاسات التأدیبیة وغیاب تدریب ال

تنمر تجة عن الة النااألسالیب التوعویة والتربویة، وعدم فاعلیة دور األخصائي االجتماعي. ورصدت الدراسة اآلثار السلبی

الخوف. بلدائم لطالب الضحیة وقلة ثقتھ بنفسھ وضعف تقدیره لذاتھ وشعوره اوالتي تمثلت في تدھور الحالة النفسیة ل

  ھـ ) 1429 – 1428القحطاني، (

علم، وھي مشكلة التنمر لدى ذوي صعوبات الت 2012وفي دولة الكویت تناول الباحث "سعد أبو الدیار" سنة 

لى ضوع، إلمعاصرة التي اھتمت بھذا المودراسة حاولت تحدید مفھوم التنمر وأشكالھ ومظاھره مع عرض للدراسات ا

الجتماعي فسي واجانب التعرف على الطالب الممارسین للتنمر وضحایاھم. وسعت لتحلیل العالقة بین التنمر والتكیف الن

  ).2012لذوي صعوبات التعلم، لتخلص إلى اقتراح استراتیجیات لمواجھة الظاھرة. أبوالدیار، (

 المراھقینایف للعلوم األمنیة دراسة بعنوان " سلوك التنمر عند األطفال ونشرت جامعة ن 2013وفي العام 

لدراسات لعرضا  (مفھومھ، أسبابھ، عالجھ)، أنجزھا الباحثان "علي موسى الصبحین" و "محمد فرحان القضاة" وقدما فیھا

عمال اسة من األذه الدرلھ. وتعتبر ھالتي تناولت ظاھرة التنمر، ومحاولة لتحدید مفھومھ وأسبابھ، مع اقتراح نماذج عالجیة 

عھا وسعة ث مراجالبحثیة التي سعت إلى تقدیم مقاربة نظریة للظاھرة واقتراح نماذج عالجیة تطبیقیة. وھي ثریة من حی

 ).2013اطالعھا على األبحاث المنجزة.    الصبحین والقضاة، (
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لسیئة تحت عنوان: "خبرات الطفولة ا دراسة شاملة 2014كما نشرت مجموعة من الباحثین السعودیین سنة 

سعودیة: ربیة الالمملكة الع - وعالقتھا بالصحة الجسدیة والنفسیة وممارسة العادات المضرة بالصحة في مدینة الریاض 

  دراسة استطالعیة".

المعتمدة  نیاتالتق عام فما فوق. واستخدم فیھا الباحثون 18، وشملت البالغین من 2012  وھي دراسة تم انجازھا في العام 

مال، اإلھ :من قبل منظمة الصحة العالمیة، وبخاصة األسالیب المسحیة. وحاولوا تشخیص خبرات الطفولة السیئة وھي

ا تائج أن مرت النالجسدي والجنسي والنفسي، التنمر، العنف المجتمعي. ولقد أظھ مشاھدة العنف األسري، العنف ضد الطفل

برات ع فأكثر من خقد تعرضوا في السنوات الثمانیة عشر األولى من حیاتھم ألربعة أنوا بالمائة) 32(  یقارب ثلث العینة

قد تعرضوا  بالمائة) 23قد تعرضوا لنوعین و(  بالمائة) 17قد تعرضوا لثالثة أنواع، و ( بالمائة) 10الطفولة السیئة وأن (

ن العینة ألیة مبالمائة) فقط  18( یتعرض سوىلنوع واحد من خبرات الطفولة السیئة ویندرج التنمر ضمنھا. في حین لم 

  . Almuneef. et al., 2014, pp1787,1793)خبرات سیئة أثناء طفولتھم (

دراسة شملت  ) وھي2015ومن األعمال البحثیة السعودیة الدراسة التي أشرفت على إنجازھا "فادیة البحیران"(

حلتین اطق بالمرمدارس المملكة العربیة السعودیة بجمیع المنألف طالب وطالبة، وھي تمثل الطالب ب 12عینة تتركب من 

اھرة ظنت تنامي كة وبیالمتوسطة والثانویة. ولقد حللت الباحثة بعض السلوكیات المختلفة المھددة لصحة المراھقین في الممل

ضوا للتنمر ئة تعربالما 25بالمائة من مراھقي المملكة تعرضوا للعنف الجسدي في مدارسھم، و 20.8التنّمر حیث أن 

nfsp.org.sa2020).(  

مات المرحلة بموضوع " مدى الوعي بالتنمر لدى معل 2015كما اھتمت الباحثة السعودیة "نورة القحطاني" سنة 

 ة تطبیقیةي دراساالبتدائیة وواقع اإلجراءات المتبعة لمنعھ في المدارس الحكومیة بمدینة الریاض من وجھة نظرھن" وھ

ة الظاھرة معلمة؛ وبیّنت أن ھنالك وعیا كامال لدى أفراد العینة بخطور 598من المعلمات بلغت  أجریت على عینة

احثة إلى َعت البكما كشفت عن تقلیدیة اإلجراءات المعمول بھا ومحدودیتھا، ودَ  وضرورة معالجتھا والتصدي النتشارھا.

 نموذج ة في العالم ومنھا على وجھ الخصوصضرورة مزید تدریب المعلمات على المناھج واالستراتیجیات المتطور

 . )70- 64، ص ص 2015القحطاني،  (. ”.Olweus bullying Prevention Program“لمنع التنمر  "أولوایس"

دراسة  دراسة حول "التنمر في مرحلة المراھقة المبكرة: 2016ومن جانب آخر أنجز فریق بحث سعودي سنة 

ً من بینھم: 91عودیة" شارك فیھااستكشافیة في المملكة العربیة الس ھنیین ومھنیات من م 31طالبا وطالبة، و 40 شخصا

عات لھا، مر وعدة تفرمن أولیاء األمور. وأبرز ما توصلت لھ ھذه الدراسة تحدید ثالثة أنماط للتن 20یشتغلون بالمدارس، و

، وعدم عالیاتومحدودیة األنشطة والف فضال عن تشخیص عوامل اتساع ظاھرة التنمر في: البیئة المدرسیة غیر اآلمنة،

ھرة: كره ر الظاوضوح األمور المتعلقة باألنظمة واإلجراءات القانونیة. وخلص الباحثون إلى استنتاج أن من أخطر آثا

 (AlBuhairan , Al Eissa, Alkufei, Almunee, 2016)األطفال للمدرسة، والعنصریة، والعدائیة، والعزلة 

السعودي اھتماما بنمط مستجد من التنمر وھو التنمر في الفضاء االلكتروني بوصفھ امتدادا ویشھد البحث العلمي 

للفضاء االجتماعي الذي یعیش فیھ األطفال والمراھقون. وفي ھذا اإلطار سعت أطروحة "مناور العنزي" لإلجابة عن 

  عنف المدرسي؟سؤال: ما عالقة التنمر اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي بأنماط ال
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عینة وریاض، وذلك من خالل دراسة أجریت على عینة من طالب الصف الثالث ثانوي في المدارس الحكومیة في مدینة ال 

ي مدینة ربوي فثانیة من المرشدین الطالبیین بمدراس المرحلة الثانویة الحكومیة، والعاملین في مكاتب اإلشراف الت

درسي عنف المعرف على أنماط التنمر عبر مواقع التواصل االجتماعي، وأنماط الھذه الدراسة إلى التوھدفت  الریاض.

یة من في الوقا د تسھمقاألكثر انتشاراً، والتقصي من وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بینھما، ومن ثمَّ التوصل إلى توصیات 

  ھذه الظاھرة؛

ھا أن نتائج ستبانة كأداة لدراستھ. وكان من أھمولتحقیق ھذه األھداف استخدم الباحث المنھج الوصفي واعتمد اال 

یة من السخر المستجوبین موافقون بشدة على أن أبرز أنماط التنمر االلكتروني ھي تعمد نشر صور ومقاطع فیدیو قصد

لنتائج اكشفت  شخص معین، وعلى أن أبرز أنماط العنف المدرسي األكثر انتشاراً ھي العنف اللفظي كالسب والشتم. كما

اط العنف ي وأنمعن وجود عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة بین أنماط التنمر اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماع

لتواصل واقع االمدرسي. وخلص الباحث إلى جملة من التوصیات التي قد تسھم في الوقایة من التنمر اإللكتروني عبر م

في ھا التثقیر بدورمارسي التنمر االلكتروني بكافة أشكالھ، وقیام األساالجتماعي، ومنھا: تشـریع القوانین الرادعة لم

تنمر ایة من الل الوقالتوعوي بمشكلة التنمر االلكتروني، وتعزیز الثقة بینھم وبین أبنائھم، وتفعیل دور المدرسة في مجا

  ).2015العنزي،  ( .االلكتروني، وتوعیة أفراد المجتمع بمخاطر التنمر االلكتروني

 ة المؤدیةجتماعییما یتعلق بمدینة حائل، اھتم الباحث السعودي "مشعل األسمر البنتان" بمشكلة "العوامل االوف

عیة". الجتماالسلوك التنمر لتالمیذ المرحلة المتوسطة بمنطقة حائل، دراسة من منظور الممارسة العامة في الخدمة 

زمالء، نسق اللات الحسابیة على النحو التالي: عوامل ترجع وخلصت ھذه الدراسة إلى ترتیب ھذه العوامل حسب المتوسط

 وامل ترجعسھ، وعوعوامل ترجع لنسق المدرسة، وعوامل ترجع لنسق المجتمع المحلي، وعوامل ترجع للطالب الُمتَنِمّر نف

عیل افیة، وتفالثق ةلنسق األسرة. واقترح الباحث جملة من التوصیات تمثلت في دعم البرامج الالمنھجیة كالریاضة واألنشط

واجھة معي في دور المرشدین الطالبیین ومزید تدریبھم، إلى جانب وضع برامج إرشادیة وعالجیة ومزید الدعم االجتما

  ).2019سلوك التنمر. (بنتان، 

  

  ثانیا: اإلطار النظري للبحث: 

  تعریف التنمر: . 1

بطبیعة  متصال ھا بعدا تربویا وصحیا وآخرظاھرة التنمر ُمركَّبة متعددة األبعاد. وتجمع الدراسات على أن ل

 ن ثّم رصدره، ومالمرحلة العمریة التي تشمل األطفال والمراھقین. ولقد حاولت الدراسة تعریف التنمر و أنماطھ و آثا

ي: منظمة تصة وھامتداداتھ، واعتمدت في ذلك على عدد من البحوث األكادیمیة وتقاریر ودراسات المنظمات الدولیة المخ

وحمل  ي المدارسلعنف فامم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة ویشار لھا بـ (یونسكو) من خالل تقریر حدیث تناول مشكلة األ

عام لللتعلیم  لعالمياعنوان "ما یكمن وراء األرقام: القضاء على العنف والتسلط في المدارس" والذي صدر بمناسبة المنتدى 

 نیسیف).ھا بـ (یویشار للمتحدة)، ومنظمة الصحة العالمیة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والمنعقد في لندن (المملكة ا 2019
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بدأ البحث في ظاھرة التنمر منذ مطلع سبعینات القرن العشرین؛ وشاع تعریف ھذه الظاھرة على أنھا "أعمال 

ن ضد ضحیة ال یمكنھا الدفاع عن نفسھا عدوانیة متعمدة تقوم بھا مجموعة أو فرد مراًرا وتكراًرا وعلى امتداد وقت ُمعیَّ 

. وعلى الرغم من بعض النقاش حول ھذا التعریف، یتفق معظم الباحثین على أن التنمر ینطوي Olweus,(1978( بسھولة"

. كما ال یوجد Farrington,(1993على نیة اإلضرار واختالل في القوة بین المعتدي والضحیة، ویتم ذلك بشكل متكرر (

 & Swearer( عالقة استخدام القوة بین مرتكب التنمر والضحیة التي تفقد كل وسیلة للدفاع أو رد الفعل اختالف حول

Hymel, (2015 .كأن تستھدف  ویرتبط اختالل) التوازن في القوة بالبنیة الجسدیة، وبالحالة االجتماعیة، وبحجم المجموعة

  مجموعة شخًصا واحدًا)؛

خصیة، ئص الشط ضعف الضحیة مثل المظھر والمستوى التعلیمي والوضع العائلي والخصاكما أنھا تنبني على معرفة نقا 

لتشبیھات فات واواستخدام ھذه المعرفة إللحاق األذى بھ. ویشمل التنمر االعتداء اللفظي مثل التعییر باألسماء والص

 ضال عن عنف ذي طابعوغیرھا؛ كما یشمل العنف الجسدي مثل الضرب والركل واإلضرار بممتلكات الضحیة، ف

  . Smith,(2014اجتماعي یتمثّل في االستبعاد االجتماعي ونشر اإلشاعات وغیرھا (

" اللكترونيتنمر اولقد ظھرت أشكال جدیدة من التنمر باستخدام تكنولوجیات االتصال الحدیثة فیما بات یُعرف بال

Cyberbullyingالبرید  ریة، أوتماعي، أو الرسائل النصیة أو الفو" الذي غالبا ما یحدث من خالل وسائل التواصل االج

  اإللكتروني، أو أي منصة أخرى یتفاعل األطفال عبرھا. 

التعرض یتصف بووتعّرف منظمة الصحة العالمیة التنمر على أنھ " شكٌل متعدد الوجوه من أشكال سوء المعاملة، 

السخریة وھانة تھزاء والتھكم والتھدید والتحرش واإلالمتكرر لإلیذاء البدني أو الرمزي بما في ذلك المضایقة واالس

قصد، والتكرار، ویؤكد ھذا التعریف على السمات الثالث التالیة: ال ).who.intواالستبعاد االجتماعي واإلشاعات".  (

ؤذي، لمسلوك اوالقوة. ھذا إلى جانب أن " ُمرتكب التنمر یتعمد إلحاق األلم، إما باألذى الجسدي أو الكالم أو ال

  ).who.int( .متكررة بصفة

ف منظمة األمم المتحدة للطفولة "یونیسیف" التنمر على أنھ " نمط سلوكّي متكّرر، ولی ً منفرداس حادثوتُعّرِ  ؛ا

األطفال وة، كموقع ق وعادة ما ینطلق األطفال الذین یمارسون التنّمر من تصورھم بأنھم في وضع اجتماعي أرفع أو في

  )unicef.org 2020" (.مألكثر قوة بدنیّاً، أو ممن یسود تصور عنھم بأنھم یتمتعون بالشعبیة بین أقرانھاألكبر حجماً، أو ا

 انتشار الظاھرة: . 2

لھیئات مات واتشیر كل الدراسات والتقاریر إلى مدى انتشار ظاھرة التنمر وخطورتھا. ولقد أجمعت أغلب المنظ

وأن  )؛unesco.orgقران في المدارس یمثالن مشكلة عالمیة ضخمة" (المعنیة على "أّن العنف والمضایقات أو تسلط األ

ُر مشكلةٌ صحیةٌ كبرى تتطلب االھتمام من جھة مقدمي الرعایة الصحیة، تمتد عواقب التنمّ  لة حیث سن الكھو ر إلى"التَّنَمُّ

  )who.int(قاً. ض نفسیة الحتوجد بینات حول الترابط الھام بین سلوك التنّمر أثناء الطفولة وإمكانیة اإلصابة بأمرا
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  بما یلي : )2019ویفید تقریر (یونسكو،

ً من بین ثالثة طالب (أي  - ات، %) تعرض، خالل الشھر الذي سبق انجاز اإلحصاء32أن طالبا واحدا تقریبا

 للمضایقات من قبل أقرانھ في المدرسة، أو للعنف البدني، وذلك بمعدل مرة واحدة على األقل.

إذ یُعدّ  وأوروبا، شمالیةبدني أكثر أنواع المضایقات انتشاراً في العدید من المناطق، باستثناء أمریكا الیعدّ التسلط ال -

 التسلط النفسي أكثر شیوعاً في ھذه المناطق.

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

ران، وتنخرط سنة من تنمر األق 15–13من كل ثالثة طالب من عمر عالمیاً، یعاني ما یزید قلیالً عن طالب واحد  -

 .نسبة مشابھة تقریباً من الطالب في عراك جسدي

 .بلداً من البلدان الصناعیة 39طالب بالتنمر على أقرانھم في  10من أصل  3أقر  -

 26طیة، و و الدیمقرااعتداًء على المدارس في جمھوریة الكونغ 396، تم توثیق أو التحقق من صحة 2017في عام  -

 .اعتداًء في الیمن 20اعتداًء في الجمھوریة العربیة السوریة، و  67اعتداًء في جنوب السودان، و 

ً ملیون طفل في سن االلتحاق بالمدرسة في بلدان ال تحظر العقوبة الجسدیة في المد 720یعیش حوالي  - ً ارس حظرا  . تاما

  الطالب المعنیون بالتنمر: . 3

وع ن والنتنمر المدرسي بعدید المتغیرات، ولقد اتجھ اھتمام البحث العلمي لمتغیرّي السترتبط ظاھرة ال

-12في سن  دراسة مختصة إلى أن معدالت التنمر تبلغ ذروتھا 153االجتماعي، وتوّصل باحثون قاموا بتحلیل مضمون 

ھایة سنوات الدراسة ثم تمیل إلى االنخفاض مع ن Cook,William,Guerra,Kim,and Sadek.(2010( سنة 15

   ).Rivers & Smith,2015الثانویة مع إمكانیة أن یتحول بعد ذلك من شكلھ المادي الجسدي إلى "تنمر عالئقي" (

اث األبح وبالرغم من أنھ قد شاع في الدراسات المختصة أن األوالد ھم أكثر عرضة لسلوك التنمر فإن بعض

أن أغلب ب. ذلك التأكید على أن ھنالك فوارقا بین الجنسین في األنماط استنتجت أن الظاھرة تعني البنین والبنات مع

 كون أشكالح أن تالدراسات تتفق على أن الذكور أكثر عرضة للتورط في التنمر الجسدي واالیذاء المادي، في حین تُرجِّ 

ثر ن "البنین عادةً أكالتي تفید أ. وھذا ما تؤكده منظمة الصحة العالمیة Besag,(2006التنمر لدى اإلناث لفظیة وعالئقیة (

  (who.int)عرضة للتنمر البدني، في حین تكون البناُت أكثر عرضة للتنمر النفسي" 

ویذھب البعض إلى أن سلوك التنمر ینتشر لدى األفراد الذین یفتقرون للمھارات االجتماعیة وتقدیر الذات، وتنعدم 

تماعیة، الشيء الذي ینم عن اختالل في نسق التكیف االجتماعي. غیر أن لدیھم القدرة على استیعاب المثل والمعاییر االج

دراسات حدیثة أخرى ناقشت فرضیة انعدام تقدیر الذات لدى مرتكب التنمر واستنتجت، على العكس، أن التنمر مرتبط 

 Reijntjes etأو الخجل (بدوافع "نرجسیة" وشعور بالعظمة والتكبّر والقسوة العاطفیة تتجلى في انعدام الشعور بالتعاطف 

al. (2016.  
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دم كما دحضت دراسات أخرى فرضیة ارتباط التنمر بانخفاض مستوى المھارات االجتماعیة وأكدت على ع

تفاوتة مع بدرجات ن تتمتتجانس األطفال والمراھقین المعنیین بھذا السلوك، وبیّنت أن ھنالك أصنافا من مجموعات الُمتنِمّری

حاجة لفھم  ورأت ھذه الدراسات أن ھنالك )Popular-intelligent groupاعي الذي یكسبھا شعبیة (من الذكاء االجتم

 .Rodkin,Espelage, Hanich,(2015أفضل للتجانس بین الطالب المعنیین بالتنمر ودوافعھم المختلفة للقیام بذلك (

رھم نمر وتقدیبو التت التي یتسم بھا مرتكومن ھذه الوجھة اختلفت اآلراء بین الباحثین فیما یتعلّق ببعض الخاصیا

رین یتبنّون نسق تفكیر یدعم نزعة االعتداء، إذ ھم ی ممارسة  الثقة عندبشعرون لسلوكھم. ولقد اعتبر البعض منھم أن الُمتنّمِ

ة ون نظرحملفھم ی العنف والتسلط، ویسعون من ورائھ إلى تحقیق االندماج داخل المجموعة وكسب تأیید أعضائھا؛ وبالتالي

. ومن وجھة Toblin, Schwartz, Gorman, Abou-ezzeddine, (2005إیجابیة عن سلوكھم ویرون أنھ مقبول (

باط االنض أخرى استنتجت بعض الدراسات التطبیقیة أن المتنمرین یجدون في تعمد تحدي االلتزام األخالقي وتجاوز

 .Gini, Pozzoli, Hymel, (2014للمعاییر االجتماعیة دافعا للتنمر ومبررا لھ (

 ات إلى أنض دراسلقد تبیّن، إذاً، أن خطر التعرض للتنمر واإلیذاء غیر متساٍو بین مجموعات الطالب، وتشیر بع

رجة ضون لھ بدة، معرالطالب ذوي اإلعاقة أو الذین یعانون من السمنة، أو أولئك الذین ینتمون إلى أقلیات عرقیة أو جنسی

  . Blake, Lund, Zhou, Benz,(2012أكبر من أقرانھم. (

و أعاقات وأوضحت الدراسات التي اھتمت بتأثیر التنمر على الطالب الضحایا أن األطفال والمراھقین من ذوي اإل

سري أُ الخصوصیات الجسدیة، فضال عن أولئك الذین یتسمون بضعف الشخصیة والخضوع، أو الذین یعیشون في إطار 

ثار وأن أبرز اآل تقواء.یفرط في تعنیفھم، ھم األكثر استھدافا من غیرھم لالعتداءات واالس یبالغ في حمایتھم، أو على العكس

لصعوبات د من اتتمثل في إمكانیة اإلصابة بمشكالت نفسیة مثل االكتئاب والقلق وتدني تقدیر الذات، إلى جانب العدی

  .Salmivalli , Isaacs, (2005العالئقیة، كقلة األصدقاء واالقصاء والتھمیش داخل مجموعات االقران (

  ) سمات المعنیین بالتنمر على النحو التالي:2019 و بصورة إجمالیة، یّعدد تقریر (یونسكو 

 یطال العنف والتسلط في المدارس الذكور واإلناث على حد سواء. -

  فسیة.الن تعدّ المضایقات الجسدیّة أكثر شیوعاً بین الفتیان في حین أن الفتیات أكثر عرضة للمضایقات  -

 یعدّ األطفال المختلفین عن غیرھم بأي شكل من األشكال أكثر عرضة لتسلط األقران، -

 المظھر الخارجي ھو السبب األكثر شیوعاً لھذه الظاھرة. -

 ثاني أكثر األسباب شیوعاً وفقاً للطالب أنفسھم قائم على العرق والجنسیة واللون. -

 عرض للتنمر.یواجھ األطفال األشد ضعفاً خطراً أكبر للت -

أو من ذوي  ختلفة،مغالباً ما یكون المعرضون للتنمر من أحیاٍء مھمشة، أو من عائالت فقیرة، أو ذوي ھویة جنسانیة   -

 .اإلعاقات أو مھاجرین أو الجئین
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 التأثیرات: . 4

یة ت الصحتتفق دراسات یونسكو ویونیسیف والصحة العالمیة على أن للتنمر والتسلط تأثیرات على المستویا

ً للغایة على الصحة العقلیة لألطفال، ونوعیة ً سلبیا صیل شة، والتحالمعی والتعلیمیة واالجتماعیة؛ إذ التسلط یترك أثرا

فال الذین عند األط أمثال الدراسي. فعلى المستوى التعلیمي فإن معدّل الشعور بعدم االنتماء للمدرسة یكون أعلى بمقدار ثالثة

ذلك  ینتج عنوویفوق احتمال تغیبھم عن المدرسة احتمال تغیب أقرانھم بأكثر من الضعف، یتعرضون للمضایقات بكثرة. 

  .الثانویة لمرحلةتدنّي تحصیلھم الدراسي؛ وبالتالي ترتفع لدى ھذه الفئة احتماالت االنقطاع عن الدراسة بعد إنھاء ا

لتنّمر اطین في تصیب األفراد المتورولقد بینت دراسات كثیرة أن ھنالك طیفا واسعا من الحاالت المرضیة التي 

یة راض النفسن األعسواء بصفتھم شھوداً أم متنّمرین أم ضحایا. "فالطالب المتورطون في التنّمر أكثر عرضة لعدد واسع م

لى ععالوة ووالجسدیة، والمخاطر االجتماعیة مثل الھروب من البیت وإدمان الكحول والمخدرات والتغیب عن الدروس 

حة ف، الصبات الناجمة عن إیذاء الذات أو الحوادث أو األذى المقصود من اآلخرین". (یونسكو، یونیسیذلك اإلصا

  العالمیة).

  المعلمون ومشكلة التنمر المدرسي: . 5

فسیة صاصات الناالخت شدّ التنمر في الوسط المدرسي اھتمام الباحثین منذ ما یزید الیوم عن األربعین سنة وتناولتھ

ارھا وخاصیاتھا وركز البحث العلمي في ھذا المجال على توصیف الظاھرة وقیاس انتش  یة واالجتماعیة.والتربویة والطب

ھتمام العلمي وحظي المعلمون بجانب من ھذا اال .Menesini ,Salmivalli, (2017) وأشكالھا وتحلیل دوافعھا وآثارھا

عالجتھا عھا ومد عنھ في تشخیص المشكلة والتعامل مباعتبار أنھم فاعلون أساسیون في العملیة التربویة وطرف ال محی

Yoon,Bauman 2014).(  

ح ل في إنجال فعّاومن ثّم انتبھ الباحثون إلى أن تحلیل دور المعلم داخل المدرسة وفھم موقعھ من الظاھرة یساعد بشك 

شكال تفاعل لتي اھتمت بأوبیّنت الدراسات ا De Luca,Nocentini & Menesini,(2019البرامج العالجیة والوقائیة (

  المعلمین مع التنمر داخل المدارس وتعاملھم معھ أن ھنالك اختالفا في المواقف والمنھجیات.

لقد وجدت دراسات حدیثة أن عدم تدخل المدرسین في ظاھرة التنمر المدرسي واحجامھم عن القیام بدور   و

 Fekkes,Pijpres & Verloove-vanhorickارھا (مباشر فیھا یعود إلى عدم إدراك بعضھم لخطورة الظاھرة وآث

. ومن جانب آخر ثمة اتجاه لدى بعض المربین یرى أن ممارسات التنمر تُعد مكونا ومن مكونات التنشئة االجتماعیة 2005)

التي تساعد الطفل أو المراھق على اكتساب قیم اجتماعیة؛ وبالتالي فھي لیست بالخطورة التي تتطلب التدخل    

Kochenderfer-ladd & Pelletier. 2008).( 

 حایاھا منف مع ضغیر أن ھنالك من المعلمین من یقف موقفا سلبیا من الظاھرة باعتبار أنھم ال یشعرون بالتعاط 

لظاھرة . كما قد یعكس ھذا الموقف، من زاویة نظر أخرى، شعورا بالعجز أمام اYoon, & Kerber.(2003طالبھم (

  .Dsdousis-Wallace.,et al (2013تدخل فیھا (وإحساسا بعدم جدوى ال
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إن المواقف السلبیة التي یتخذھا بعض المعلمین من سلوك التنمر یتم تأویلھا من قبل الطالب على أنھا موافقة 

 Wachs etضمنیة منھم على ھذا السلوك، ویؤدي بالتالي إلى تفاقمھ في الوسط المدرسي ویتم اعتباره كفعل مبرر (

al.,(2016.  ویؤدي ذلك إلى شعور الضحایا بالغبن، ویزداد لدیھم االحجام عن اإلبالغ عند تعرضھم للعنف أو التسلط

وخوفھم من ذلك، فضال عن ضعف التحفیز لدى الطالب الشھود للتدخل أو اإلعالم بالحوادث التي یتعرض لھا زمالؤھم 

  .Wachs et al.,(2019( من الضحایا وطلب المساعدة

سالة سلون رندما یتدخل المعلمون والمدرسون لوضع حد لممارسة التنمر داخل المدرسة فإنھم یربالمقابل، وع

ر ( تبعة في ھذا وتختلف المنھجیات الم  .Saarento et al.,(2015واضحة إلى الطالب بأن ھذا السلوك مرفوض وُمحجَّ

 ن الدراسةلفصل مدرجاتھا من التحذیر إلى ا اإلطار؛ فھنالك المنھجیة العقابیة الصارمة، وھي األكثر شیوعا، وتتراوح

)Burger et al.,(2015 ي اجتماعي وھي منھجیة ثبتت محدودیة تأثیرھا ونسبیة نجاعتھا، فضال عن غیاب نموذج سلوك

  .Ledwell &King,(2015یمكن فرضھ في ھذا المجال (

ة طة النفسیاإلحا وذلك من خالل توفیر وینتھج البعض اآلخر من المعلمین منھجیة الرعایة الفردیة لضحایا التنمر

قوم على . ویعتمد البعض اآلخر منھجیة تشاركیة تMenesini & Salmivalli.(2017بھم ودعم شعور التعاطف معھم (

طالب علمون والھا المدعم التعاون بین الفاعلین في العملیة التربویة والبیئة المدرسیة لوضع استراتیجیة یشارك في تنفیذ

  .Seidel , Oertel,(2017األمور (وأولیاء 

مثل  والمھنیة لفردیةاولقد أكدت األدبیات البحثیة المتعلقة بعالقة المعلمین بظاھرة التنمر على أھمیة المتغیرات 

إلى جانب  المعارف والمرئیات والمواقف، ودرجة التعاطف المتصلة بالظاھرة وضحایاھا ومرتكبیھا والشھود علیھا.

ر یات التنمص سلوكقیة المتصلة بنوعیة العالقة بین المعلم والطالب والمناخ السائد داخل الصف وخصائالمتغیرات العالئ

 .Troop-gordon & Ladd,(2015التي یمكن مالحظتھا (

في  ”Self-efficacy“وتؤكد بعض دراسات على الدور المحوري الكبیر الذي تقوم بھ الكفاءة الذاتیة للمعلمین  

التنمر. فأولئك الذین یتمتعون بالفعالیة الذاتیة العلیا ھم المؤھلون أكثر للتدخل في كل من األشكال  التعامل مع مشكلة

. وبشكل عام، فإن المستویات األعلى من الكفاءة الذاتیة Fisher & BLIZ, (2019المباشرة وغیر المباشرة للتنمر (

. كما أنھا تزید في حظوظ Napppa et al., (2018اتھم (للمعلمین تزید من القدرة على التعرف على الضحایا وفھم معان

األخرى  . وتؤكد العدید من الدراساتHawley & Williford. (2015نجاح المجھودات التي یبذلونھا في ھذا المجال (

 Williأنھ إذا كان المعلمون یعتقدون أنھم قادرون على المساھمة في انخفاض حجم التنمر، فسوف یتدخلون أكثر من مرة (

ford & Depaolis,(2016 وترتبط الفعالیة الذاتیة بالرضا الوظیفي سواء فیما یتعلق بالمھنة نفسھا أو ببیئة العمل؛ ولذلك .

  .Caprara et al.,(2003تأثیر متزاید على مواقف المعلمین وجھودھم في تنفیذ األنشطة الیومیة. (

لتنمر ضایا اقلمعلمین الذین تعاملوا بصورة مباشرة مع و في نفس السیاق تبرز دراسات أخرى كیف یُنظر إلى ا

اعمة دھم مواقف أن لدیوالذین یشاركون بنشاط في مشاریع الوقایة على أنھم أكثر فاعلیة وثقة في معالجة مشكالت اإلیذاء؛ و

  .Alsaker,(2004أكثر تجاه الضحایا ویشعرون باألمان في العمل مع األسر حول ھذه المشكالت (
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لتنمر اجھة اعض الباحثین إلى أن الصفوف التي ینظر طالبھا إلى معلمیھم على أنھم غیر أكفاء في موویذھب ب

درة قنون أكثر ة سیكوتشھد مستوى أعلى من العنف بین األقران. ومن ھنا یسود االعتقاد أن المعلمین الذین یشعرون بالكفاء

دم فاءة أو عدم الكتفوقون في ذلك على أولئك الذین یشعرون بععلى التعامل بنجاعة أكبر مع قضیة التنمر في مدرستھم، وی

  .Veenstra et al. (2014االكتراث، والذین قد یكونون مراقبین أكثر سلبیة لحركیة الطالب (

  ثالثا: ظاھرة التنمر المدرسي من وجھة نظر المدرسین بمدینة حائل:  

سة التي الدرا ع التنمر المدرسي في توجیھ ھذهلقد ساھمت الدراسات السابقة واألدبیات المتعلقة بموضو

ھة نظر من وج سعت إلى تشخیص سلوك التنمر في مدارس التعلیم العام بمنطقة حائل بالمملكة العربیة السعودیة

جھا جاءت نتائوروني. المدرسین في المراحل االبتدائیة والمتوسطة والثانویة وذلك باستخدام أداة االستبیان االلكت

 و التالي:على النح

 تعریف التنمر وحجمھ وانتشاره: . 1

  ) ماھیة التنمر المدرسي من وجھة نظر المدرسین:1جدول رقم :(

  %  ك  المتغیرات 

 %65.63 210 سلوك عادي مرتبط بطبیعة مرحلة الطفولة والمراھقة

 %34.38 110  سلوك غیر عادي یعكس خلال في التنشئة االجتماعیة

 %100.00 320  المجموع

  

بیئة رتبطة بالغیر م الدراسة أن أعضاء ھیئة التدریس من أفراد العینة اعتبروا مشكلة التنمر المدرسي مشكلة بیّنت

طرفا  ون أنفسھمیعتبر المدرسیة، بل ھي بعد من أبعاد التنشئة االجتماعیة ومتصلة بطبیعة مرحلة المراھقة، بما یوحي بأنھم

د ة من أفراسبة ھامنیر المتوسط النتشار سلوك التنمر المدرسي السائد لدى التقدخارجیا في الظاھرة ؛ وھذا ما یتأكد من 

المراھقة في حین بالمائة أنھ سلوك عادي مرتبط بمرحلة الطفولة و 65.63العینة من خالل تعریفھم لھذا السلوك إذ یرى 

  )2م . (الجدول رق34.38بلغت نسبة من یعتبرون أنھ سلوك یعكس خلال في التنشئة االجتماعیة 

  ) درجة انتشار التنمر في مدارس التعلیم العام:2جدول رقم (

  %  ك  المتغیرات 

 %12.50 40  كبیرة

 %48.44 155 متوسطة

 %28.13 90  قلیلة

 %10.94 35  نادرة



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              25  

ISSN: 2706-6495 

 %0.00 0  ال توجد

 %100.00 320  المجموع

 

رجة متوسطة، تنمر متنشر بدبالمائة من أفراد العینة اعتبرت أن ال 48.88یتبین من ھذا الجدول أن نسبة 

ھا قلیلة دِّرون أنبالمائة أن ھذه الظاھرة منتشرة بدرجة كبیرة. وبالمقارنة مع مجموع نسب من یُق 12.50ورأت نسبة 

ر أن ما توسطة. غیدرجة مومن اعتبروا أنھا نادرة یتبیّن أن االتجاه العام ألفراد العینة قدّر أن التنمر منتشر ب 28.13

ف للتنمر ف مختله ھو أھمیة نسبة من یرون أنھ نادر، وھذا یفضي إلى افتراض أنھ قد یكون لدیھم تعرییلفت االنتبا

  وتقییم خاص لھذا السلوك.

  ) تقدیر المدرسین إن كان التنمر المدرسي آخذا في االرتفاع:3جدول رقم (

  %  ك  المتغیرات 

 %62.50 200 نعم

 %37.50 120 ال

 %100.00 320  المجموع

  

اید في مدارس بالمائة من أفراد العینة سلوك في ارتفاع متز 62.50ت الدراسة أن التنمر المدرسي في نظر سجل

من خاللھ أن  الذي تبیّن 2خالف ذلك، وھذا یتناسب مع نسب الجدول رقم  37.50التعلیم العام، في حین اعتبرت نسبة 

ین قلیل ونادر ببالمائة، وأن مجموع من اعتبروا أنھ  61مجموع من قدّروا أن التنمر منتشر بین متوسط ومرتفع یساوي 

  بالمائة. 39یبلغون نسبة 

  ) درجات انتشار التنمر حسب المراحل التعلیمیة:4جدول (

  %  ك  المتغیرات 

 %23.44 75  االبتدائیة

 %39.06 125  المتوسطة

 %20.31 65  الثانویة

 %17.19 55  كل المراحل

 %100.00 320  المجموع
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الجدول السابق االستنتاج الذي توصلت لھ أغلب الدراسات التي تم استعراضھا في أدبیات البحث والدراسات یؤكد 

السابقة والذي یوضح أن التنمر المدرسي یبدأ في المرحلة االبتدائیة لیبلغ ذروتھ في المرحلة المتوسطة ویأخذ في النزول 

 , Hymelلدراسات السابقة ومنھا على وجھ الخصوص (واالنخفاض في المرحلة الثانویة كما تبین في أغلب ا

Swear,(2015  

 المجالین المكاني و الزمني النتشار التنمر المدرسي: . 2

  

  ) أماكن انتشار التنمر من وجھة نظر المدرسین:5جدول رقم (

  %  ك  المتغیرات 

 %62.50 200 ساحة المدرسة

 %12.50 40  الممرات والساللم

 %4.69 15  دورات المیاه

 %20.31 65  الشارع 

 %100.00 320  المجموع

  

درسة ھي المكان بالمائة أن الم   80بخصوص الفضاءات التي ینتشر فیھا التنمر تعتبر النسبة األكبر وھي تبلغ 

 4.69اللم لنسبة بالمائة، وھي تنخفض في الممرات والس 62.50الذي یشھد ھذا السلوك وتحتل ساحتھا المرتبة األولى بـ 

المائة ب 20ة لیعتبر في دورات المیاه. والالفت لالنتباه تواصل سلوك التنمر خارج أسوار المدرس 4.69قلیلة بنسبة وتصبح 

ر ثار التنمآنعكاس من عینة البحث أن الشارع ھو الحیز الذي ینتشر فیھ ھذا السلوك. وھنا طرحت الدراسة فرضیة احتمال ا

  دا الحتوائھ ومعالجتھ.على المجتمع بصورة عامة إذا ما لم تبذل جھ

  ) الفترات الزمنیة التي ینتشر فیھا سلوك التنمر المدرسي.6جدول رقم (

  %  ك  المتغیرات 

 %3.13 10  أثناء الحصة الدراسیة

 %42.19 135  اثناء فترات الراحة

 %20.31 65  عند مغادرة المدرسة

 %34.38 110  في غیاب المدرس

 %100.00 320  المجموع
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وا من اعتبر أن نسبةبأفراد العینة أن ممارسة التنمر بین الطالب تبرز وتزداد عند غیاب الرقابة. ذلك رأت أغلبیة 

ین ارتفعت النسبة إلى حبالمائة، في  3.13أن الفترة الزمنیة التي ینتشر فیھا التنمر ھي أثناء الحصة الدراسیة لم تتجاوز 

ا أن المدة الزمنیة للذین اعتبرو 34.38من المشجع على التنمر، وإلى بالمائة للذین رأوا أن فترات الراحة ھي الز 42.19

ن اعتبار رسین مالتي یتغیب فیھا المدرس ھي الفترة المالئمة أكثر لظھور ھذا السلوك. ویتأكد ما ذھب الیھ بعض المد

ھو عند مغادرة  رسب للتنمبالمائة رأت أن الزمن المنا 20.31الشارع مجاال جغرافیا لممارسة التنمر بوجود نسبة تناھز 

  المدرسة.

  أنماط التنمر المدرسي: . 3

  ) أنماط التنمر المدرسي:7جدول رقم (

  %  ك  المتغیرات  م

 %92.19 295  العنف اللفظي   1

 %89.06 285  السخریة من المظھر الخارجي (سمنة، نحافة شدیدة، إعاقة، طریقة الكالم....)  2

 %60.94 195  ، ثراء، مھنة األب...)السخریة من المستوى االجتماعي (فقر  3

 %54.69 175 السخریة من المستوى الدراسي  4

 %45.31 145  االقصاء من األنشطة والمجموعات  5

 %60.94 195  العنف الجسدي  6

 %48.44 155  االبتزاز   7

 %62.50 200  التنمر االلكتروني (رسائل نصیة، نشر صور...)  8

 

لمرتبة اللفظي اسي أشكاال مختلفة ومتنوعة منھا المادي والرمزي. واحتل العنف بینت الدراسة أن للتنمر المدر

 89.06ة طق...) بنسبنبالمائة وجاءت السخریة من البنیة الجسدیة (سمنة، نحافة شدیدة، إعاقة، طریقة  92.19األولى بنسبة 

طى الجدید ھو التنمر بالمائة فإن المع 60.94بالمائة. ولئن بلغ العنف الجسدي (الركل والدفع باألیدي واألرجل...) نسبة 

ن یُكسب فرضیة أبالمائة، وھذا من شأنھ  62.50اإللكتروني باستخدام الرسائل النصیة ونشر الصور ...والذي بلغ نسبة 

  تحول أشكال التنمر بین المراھقین بتطور وسائل االتصال وجاھة كافیة.  

  



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              28  

ISSN: 2706-6495 

ا بینتھ میر مع ارة الیھا من قبل أفراد العینة لم تختلف بشكل كبكما یتضح أن األشكال األخرى التي تمت اإلش

راسي وى الدالدراسات التي تم استعراضھا في أدبیات البحث حیث برزت السخریة كشكل شائع فجاءت السخریة من المست

.)، تالھا ة األب..وھي نسبة ال تبتعد كثیرا عن نسبة السخریة من المستوى االجتماعي (الفقر، الثراء، مھن 54.69بنسبة 

  .45.31طة مجموعات األقران بنسبة لیأتي االقصاء من أنش 48.44سلوك االبتزاز بنسبة 

 صفات الطالب المعنیین بالتنمر: المعتدون والضحایا: . 4

  ) صفات الطالب الممارسین للتنمر.8جدول رقم (

  %  ك  المتغیرات 

 %67.19 215  األكبر سنا

 %76.56 245  األقوى جسدیا

 %14.06 45  عف جسدیااألض

 %7.81 25  األفضل في التحصیل الدراسي

 %73.44 235  األقل في التحصیل الدراسي

 %46.88 150  المتوسط في التحصیل الدراسي

 %39.06 125  ینتمي لطبقة میسورة

 %45.31 145  ینتمي لطبقة متوسطة

 %32.81 105  ینتمي لطبقة فقیرة

 %75.00 240  یمارس العنف الجسدي

 %96.88 310  مارس العنف اللفظيی

 %90.63 290  ال یحترم النظام و سلطة المشرفین

 %82.81 265  غیر منتظم في الدراسة

 %96.88 310  مشاغب 

  

یة جتماعَشخَّص أفراد العینة سمات وخصائص الطالب المرتكب للتنمر من حیث البنیة الجسدیة والصفات اال

ویة؛ قتمتع ببنیة جسدیة یبالمائة منھم على أن الطالب الذي یرتكب التنمر ھو في الغالب  76.56والتعلیمیة والسلوكیة. فاتفق 

لتنمر أو تكبي اوھو یكون من األكبر سنا من بین أقرانھ. وھذا التوصیف یتفق مع توصلت ألیھ أغلب الدراسات من أن مر

  الُمستَقوین یتصفون بالھیمنة والشعور بالقوة.
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ماءات اجتماعیة مختلفة من أفراد العینة، وھم من انت 73.44ون بمستوى تعلیمي مرتفع، في نظر نسبة كما ال یتمتع الُمستَقوُ 

  وبنسب متقاربة؛ فال یمكن اعتبار عامل االنتماء االجتماعي لطبقة معینة محددا في التنمر المدرسي.

بط و ال ملتزم بالضوا وغیر 96.88وتتالزم لدى الطالب مرتكب التنمر صفات مترابطة؛ فھو مشاغب في نظر 

  ، فضال عن اتسام سلوكھ بالعنف المادي.82.81و غیر منتظم في الدراسة  90.63یحترم سلطة المشرفین 

  ) صفات الطالب ضحایا التنمر:9جدول رقم (

  %  ك  المتغیرات 

 %89.06 285  صغار السن

 %53.13 170  لون البشرة

 %79.69 255  )مالمح جسدیة(سمنة ، نحافة شدیدة، طریقة نطق...

 %93.75 300  ضعف الشخصیة

 %46.88 150  إعاقة جسدیة

 %82.81 265  الخجل واالنطواء

 %51.56 165  الفقر

 %18.75 60  الثراء

 %32.81 105  التفوق الدراسي

 %57.81 185  التعثر الدراسي

 %70.31 225  المستوى االجتماعي

 %56.25 180  من خارج المدینة

  

ة. جتماعیالطالب ضحایا التنمر على نحو ركز على اتسامھم بخصوصیات جسدیة ونفسیة وا شّخص أفراد العینة

م عثر في الكال)، وھم من ذوي الخصوصیات الجسدیة كالسمنة والنحافة الشدیدة والت89.06فھم من الطالب األصغر سنا (

ل واالنطواء ن أبرز عالماتھا الخج) وم93.75)، وعلى المستوى النفسي فإن السمة الغالبة ھي ضعف الشخصیة (79.69(

ض صاحبھا للتن82.81( ا تكون، أیض مر وقد). ویمكن النظر إلى ھذه الصفات على أنھا قد تكون من باب الدوافع التي تُعّرِ

  س اآلن، من نتائج التعرض للتنمر.وفي نف
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ئات درون من فن ینحر أن نسبة مومن الناحیة االجتماعیة فإن أغلب الضحایا ینتمون للمستویات األقل ثراًء باعتبا 

كثر من نصف أن الضحایا ھم من الفئات الفقیرة. ھذا إلى جانب أن أ 51.56في حین أعتبر  18.75میسورة لم تتجاوز 

 32.81ا دراسی الطالب الذین یتعرضون لالعتداءات ھم من خارج المنطقة. وإذا كان عدد ھام من الضحایا من المتفوقین

نمر ضحیة للت وقوعھملني من التعثر الدراسي؛ وھنا أیضا یطرح السؤال إن كان ذلك من األسباب الدافعة فإن عددا كبیرا یعا

  ي.أم ھو من اآلثار الناجمة عن ذلك. ومھما یكن من أمر فإن للتنمر انعكاسا مباشرا على األداء الدراس

 أسباب التنمر وتأثیراتھ وأسالیب الوقایة منھ: . 5

  افع التنمر:) أسباب ودو10جدول رقم (

  العبارات
  الوسط  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة

 الحسابي
 % ك % ك % ك % ك المرتبة

ضعف التربیة داخل 

  األسرة 
165 51.56 105 32.81 30 9.38 20 6.25 3.30 2 

ضعف الرقابة داخل 

  المدرسة
70 21.88 125 39.06 60 18.75 65 20.31 2.63 7 

ضعف التوعیة داخل 

  درسةالم
90 28.13 110 34.38 55 17.19 65 20.31 2.70 6 

 4 3.13 7.81 25 12.50 40 39.06 125 40.63 130 المحتوى اإلعالمي

 3 3.19 6.25 20 10.94 35 40.63 130 42.19 135  الثقافة االجتماعیة

 5 2.84 9.38 30 20.31 65 46.88 150 23.44 75  الزمالء داخل المدرسة

 1 3.34 - - 14.06 45 37.50 120 48.44 155  لمدرسةاألصدقاء خارج ا

  موافق 3.02 المتوسط العام

  

الترتیب  أتي فيتبالنظر في األسباب الرئیسة لسلوك التنمر من وجھة نظر أفراد العینة تبیّن أن األسباب التي 

ات لمتوسطللترتیب األول األول ھي أسباب خارجة عن المدرسة في اعتقادھم. فكان األصدقاء من خارج المدرسة في ا

) ومضامین 3.19) والثقافة االجتماعیة (3.30) وبدرجة متقاربة جدا یأتي ضعف التربیة داخل األسرة (3.34الحسابیة (

ي تلك التي ترتبط )؛ وینخفض تأثیر العوامل الداخلیة أ3.13وسائل االعالم التي تروج للعنف والصراع والقوة البدنیة (

لیھ عامل ضعف ی) 2.84خل المدرسة فنجد تأثیر الزمالء داخل المدرسة في الترتیب الخامس بنسبة (بالنسق العالئقي دا

  ).2.63) وتأتي مسؤولیة المدرسة في تأمین الرقابة في آخر الترتیب (2.70التوعیة داخل المدرسة (
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  ) یوضح آثار التنمر على الطالب الضحایا: 11جدول (

  %  ك  المتغیرات 

 %78.13 250  صعوبات دراسیة

 %90.63 290  صعوبات نفسیة

 %50.00 160  صعوبات صحیة

 %92.19 295  صعوبات في تكوین صداقات مع الزمالء

  

قوي على قدرة  بالمائة أن التنمر المدرسي لھ انعكاس 92.16أكدت األغلبیة من أفراد العینة من المعلمین 

اء مجموعات وذلك بفعل ما یتعرضون لھ من اقصضحایاه على تكوین الصداقات وبالتالي االندماج داخل ال

ي خصوص فواستضعاف. وتؤدي ھذه التأثیرات في إلى صعوبات نفسیة مستوى النسق العالئقي، وتتجلى على وجھ ال

یكون لكل لدراسة. ولیھا ااالنطواء والعزلة وفقدان الثقة بالذات على النحو الذي بیّنتھ الدراسات السابقة التي استندت إ

نة أھمیة ف العیأثیر مباشر على األداء الدراسي وذلك بتعرض الطالب الضحیة لصعوبات تعلیمیة عدیدة. ولم تنذلك ت

 بالمائة.  50.00الصعوبات الصحیة حیث جاءت بنسبة 

  ) یوضح أشكال تعامل الھیئة التدریسیة مع ظاھرة التنمر:12جدول (

  %  ك  المتغیرات 

 %85.94 275  اتخاذ إجراءات عقابیة 

 %45.31 145  االكتفاء بإعالم أولیاء األمور وتحمیلھم المسؤولیة.

 %90.63 290  التوعیة واإلرشاد

 %92.19 295  التحذیر 

 %93.75 300  حمایة الضحایا 

 %92.19 295  المراقبة

 

في  اختالالس نھ یعكاعتبر أفراد العینة التنمر المدرسي بعدا من أبعاد مرحلة الطفولة والمراھقة وإن لم ینفوا أ

ع نھجیة تعاملھم ممالمتعلق بتعریف التنمر. ولعل ھذا االعتقاد ھو الذي جعل من  1نسق التنشئة كما ورد في الجدول رقم 

ایة ون بھا حمي یقومظاھرة التنمر المدرسي منھجیة تربویة یتحملون فیھا المسؤولیة األولى. ویأتي في صدارة األعمال الت

  ي االعتداء ومراقبتھم.الضحایا   ثم تحذیر مرتكب
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ھرة أطیر الظامون لتویقترن ھذا التمشي الثالثي: الحمایة والتحذیر والمراقبة بعمل توعوي ارشادي یسعى من خاللھ المعل 

ونھم مور ویحملاء األوالحد من أضرارھا، وال یلجؤون لألسلوب العقابي إال في مرحلة ثانیة، كما ال یلتجئ المعلمون ألولی

  بالمائة. 45.31ال بنسبة منخفضة نسبیا المسؤولیة إ

  اشكال الوقایة من ظاھرة التنمر:  ) یوضح13جدول (

  %  ك  المتغیرات 

 %100.00 320  دعم االرشاد االجتماعي والنفسي.

 %76.56 245  دورات تدریبیة للمدرسین 

 %93.75 300  اشراك أولیاء األمور في الوقایة من التنمر

 %84.38 270  یدةاتخاذ إجراءات رقابیة شد

 %93.75 300  انتھاج أسالیب تربویة لتنمیة روح التعاون والقبول باآلخر

 %87.50 280  التواصل مع جھات أو متخصصین لعالج الظاھرة. 

 %89.06 285 اجراء دراسات وأبحاث لفھم وتفسیر وعالج الظاھرة

  

لمدرسي التنمر ا ایة مناتھم فیما یتعلق بأشكال الوقتتضح المنھجیة التربویة لدى المعلمین من أفراد العینة من مرئی

مور أولیاء األوعلمین وتأثیراتھ السلبیة. وھي منھجیة توعویة تشاركیة تقوم على مبدأ اإلرشاد واإلصالح بالتشارك بین الم

لرقابي الحل ا واالستعانة بالجھات المختصة والخبراء المختصین، وإجراء دراسات وأبحاث لفھم وعالج الظاھرة. ویبقى

  وخطیر.  ء بلیغحاضرا ذلك بأن السلوكیات العنیفة قد تتجاوز طابعھا اللفظي أو االستفزازي البسیط لتتحول إلى إیذا

  استنتاجات الدراسة: . 6

مر اھرة التنشخیص ظلم تبتعد استنتاجات ھذه الدراسة كثیرا عن االتجاه العام الذي رسمتھ الدراسات السابقة في ت

س عالم النفذلك ل تقطبت ھذه الظاھرة اھتمام الباحثین مع نھایة سبعینات القرن العشرین وكان السبق فيالمدرسي منذ اس

لتقاریر ا. ولئن أبرزت 1978الذي وضع أول تعریف للتنمر سنة  Dan Olweusالنورفیجي "دان الوایوس"  –السویدي 

 متداول معلعام الالمعنیین بھا لم تخرج عن اإلطار اوالدراسات الجدیدة أن حجم الظاھرة في تزاید فإن أبعادھا وصفات 

  تسجیل بعض التطورات في األشكال من ذلك مثال ظھور التنمر االلكتروني.

 ة صورةوسجلت ھذه الدراسة أن المعلمین من أبرز الفاعلین في البیئة المدرسیة ویعطي تشخیصھم للظاھر

مر یفھم للتناء تعرحثین بمؤشرات ذات داللة في ھذا اإلطار. ولقد جمتكاملة عن ظاھرة التنمر، ومن شأنھا أن تساعد البا

یة االجتماع لتنشئةیزاوج بین اعتباره بعدا من أبعاد مرحلة الطفولة والمراھقة وبین كونھ انعكاسا الختالالت في نسق ا

  والتربویة.
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ا نتشار. كمد واالكنھا آخذة في التزایوھم في الغالب األعم یرون أن ھذه الظاھرة لیست مستجدة وھي ذات حجم متوسط ول 

  ویة.الثان أنھا تتبع نسقا یبدأ من االبتدائي لیبلغ ذروتھ في المرحلة المتوسطة ویأخذ في التراجع في المرحلة

  سیة:حول نسق ارتفاع وانخفاض ظاھرة التنمر حسب المرحلة الدرا 1رسم بیاني رقم                  

                

اء بین ء اللقوبیّنت الدراسة أن المجال الجغرافي لظاھرة التنمر یبقى المدرسة وبخاصة ساحتھا التي ھي فضا

لمواقف ة عن ااألقران دون رقابة مباشرة من المعلمین والمشرفین، وھي بالتالي المجال الذي یتم فیھ التعبیر بحری

ل مثلین: بطبین م یة الرمزیة" فضاء استعراضي تتحدد فیھ األدوار كما في المسرحوالعالقات، وھو من وجھة نظر "التفاعل

لدوام، انتھاء اوضحیة وجمھور. غیر أن ھذا الركح االستعراضي بات یتجاوز حدود ساحة المدرسة لیمتد إلى الشارع عند 

  االجتماعي.وكذلك إلى الفضاء االفتراضي عبر الرسائل النصیة ونشر الصور عبر شبكات التواصل 

ة عن نظریة التفاعلیة المتفرع  .(Dramaturgy) لقد بیّن "ارفینج جوفمان" رائد النظریة الدرامیة لفھم الحیاة االجتماعیة 

ھم فمكننا من لیل سیالرمزیة أنھ لیس ثمة فرق كبیر بین المسرح وبین الحیاة الیومیة وأن استخدام تشبیھ المسرح في التح

ى من خاللھ نسع (performance) خفیة في حیاتنا. سلوكنا في حضور اآلخرین ھو عبارة عن أداءالتفاصیل الدقیقة وال

 الفرد  وكأن سل بشكل واعي أو غیر واعي إلى المحافظة أو التالعب في انطباعات اآلخرین عنا. وھذا ال یعني بالضرورة

  كثر"معان أدوار التي یفرضھا حضورھم   بإزائف، فھو حتى عندما یكون صادقا مع اآلخرین فإننا سیقوم بتمثیل األ

Goffman,( 1959,pp249-255) ر سة التنم. من ھذه الوجھة یمكن أن نفھم أن البعد التفاعلي الرمزي أساسي في درا

 المراھقة مرحلة المدرسي، فلیس ثمة رھانات مادیة أو منفعیة تحكم الصراع بین األقران، بل ھي رھانات مرتبطة بطبیعة

ر ل المعاییي وقبواألقران. ذلك بأن مرحلة المراھقة ھي مرحلة المسایرة ومحاولة االنسجام مع المحیط االجتماع وثقافة

ضغطا  رى فیھیاالجتماعیة و استیعابھا، غیر أنھ "وفي خضم عملیة المسایرة یسعى المراھق لیبرز كیانھ ویتخلص مما 

  عن العنف والرفض. مختار، (د.ت). وتسلطا، فینزع للقیام بأدوار تثبت ذاتھ لیست بمنأى
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 الفترات الزمنیة التي یظھر فیھا التنمر: 2رسم بیاني رقم 

       

  األماكن التي ینتشر فیھا التنمر: 3رسم بیاني رقم 

  

ھا في ث نجدسي حیواتفقت نتائج الدراسة مع استنتاجات أغلب الدراسات السابقة في خصوص أنماط التنمر المدر

سبة غیر ن مع نأغلبھا تدخل في باب العنف الرمزي: العنف اللفظي والسخریة والتھكم والتعییر والوصم واالقصاء؛ ولك

دفع لغالب الركل والابالمائة؛ مع المالحظة بأن ھذا العنف المادي ال یتجاوز في  60.94قلیلة للعنف الجسدي تقع في حدود 

  تسبب في أضرار جسدیة كبیرة.والتدافع باألیدي وال ی

  مقارنة بین أبرز أنماط التنمر:  4رسم رقم 
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ر تكب التنمالب مرولقد أكدت الدراسة أن التنمر ھو عالقة تفاعلیة تقوم على مبدأ اختالل موازین القوة بین الط

لتحدي اوامھا قیة، وقوة رمزیة متصلة بخصوصیات سلوكیة وبین الضحیة. وتكون ھذه القوة مادیة مرتبطة بالبنیة الجسد

ور و یقوم بدسة. فھوالتخویف. فنجد الطالب الُمستَقوي أكبر سنا من ضحیتھ قوي البنیة ومشاغبا وغیر منضبط لسلطة المدر

سیة، لنفت االبطل أو الفتوة. في حین یكون الضحیة أصغر سنا یعاني من بعض الخصوصیات الجسدیة، ومن بعض الصعوبا

  وأحیانا یكون من خارج المنطقة أو من أصول اجتماعیة متواضعة.

  یبین اختالل موازین القوى في التنمر 5رسم رقم 

  

  

  

  

ط طة بالمحیي مرتبواستنتجت الدراسة أن المعلمین یرون أن دوافع التنمر خارجیة وال تتصل بالبیئة المدرسیة، فھ

 مین وسائلدة ومضاضعف التربیة داخل األسرة ونوعیة الثقافة االجتماعیة السائاالجتماعي الخارجي. وتتمثل الدوافع في 

اخلیة في ات الداإلعالم وجماعات األقران خارج المدرسة. في حین تأتي العوامل المدرسیة كالرقابة والتوعیة والعالق

  مستوى تأثیر أقل.
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  سي:خارجیة والعوامل الداخلیة في التنمر المدرمقارنة بین مدى تأثیر العوامل االجتماعیة ال 6رسم رقم 

  

لى، یلیھ رجة أووبینت الدراسة أن التأثیرات الناجمة عن التنمر المدرسي ترتكز باألساس على العنف الرمزي بد

)، علم...عنف عالئقي، ثم عنف جسدي؛ فتكون التأثیرات بالتالي ذات أبعاد نفسیة (خجل، انطواء، خوف، صعوبات ت

تأثیرات ھذه الو(انزواء، عجز عن االندماج، إقصاء...)، وصحیة ناجمة عن االعتداء والخوف والضغط النفسي.  وعالئقیة

  صعبة.لھا امتدادات في مستقبل الضحایا وتلحق الضرر بھم في جّراء معاناتھم في تجارب الطفولة السیئة وال

  ترابط تأثیرات التنمر المدرسي: 7رسم رقم 

  

لتنمر ساسیة لأقد ركزوا على العوامل من خارج البیئة المدرسیة واعتبروھا دوافع وأسبابا ورغم أن المعلمین 

الضحایا  دأ بحمایةلتي تباالمدرسي، فإنھم لم ینفوا أن لھم المسؤولیة الرئیسة في مواجھتھ، وذلك باعتماد األسالیب التربویة 

لى اللتجاء إا، وجاء األخیر اللجوء الى اإلجراءات العقابیةوبالموازاة لھا تحذیر مرتكب االعتداء ومن ثم التوعیة، وفي 

  أولیاء األمور وتحمیلھم المسؤولیة في ترتیب متأخر.
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  یوضح تعامل المعلمین مع سلوك التنمر المدرسي: 8رسم رقم 

  

دي الذي ااإلرشووبیّنت الدراسة أن المعلمین واعون بأھمیة الوقایة من ظاھرة التنمر بتكثیف الجانب التوعوي 

اء ع ضرورة ارسبالمائة. وانتھاج أسالیب تربویة لتنمیة روح التعاون والقبول باآلخر؛ م 100حصل علیھ إجماع بنسبة 

ن ب المعلمیوتدری مقاربة تشاركیة یساھم فیھا أولیاء األمور والمختصون والخبراء والقیام بدراسات لمزید فھم الظاھرة

یھا حال لتجاء إلبقى االمعھا، وكل ذلك دون نفي أھمیة اتخاذ اإلجراءات العقابیة التي ی والمشرفین في المدارس على التعامل

  للحد من األضرار والتفشي.

  أشكال الوقایة من ظاھرة التنمر المدرسي: 9رسم رقم 

  

   

 خاتمة:

ذ بدأ دة إتجظاھرة التنمر المدرسي مشكلة اجتماعیة منتشرة في جمیع المجتمعات تقریبا. وھي لیست ظاھرة مس

لنفس ان في علم خصائیوااالھتمام بھا منذ ما یزید عن أربعة عقود من الزمن. وتوافر الیوم رصید بحثي ال یستھان بھ قام بھ 

  ة،ات قیموالتربیة واالجتماع والطب ...واعتنت بھ المنظمات الدولیة المختصة وأصدرت في شأنھ دراسات عدیدة ذ
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. فثمة لمواقعتنوعة. ولقد اختلفت المواقف من ھذه المشكلة باختالف التخصصات واتضمنت برامج وتوصیات ومبادرات م 

  اتجاه في األوساط التربویة ینظر لھا كبعد من أبعاد الطفولة والمراھقة، 

جتماعي فسي واویرى أنھا ال تعدو أن تكون سوى سلوك ظرفي تتراجع حدتھ بالتقدم في السن. وبالمقابل ھنالك اتجاه ن

 ة. كما أنالكھولافي یعتبرھا خطرا محدقا بالناشئة، من شأنھ أن یحدث أضرارا قد تتواصل إلى مراحل الشباب ووصحي وثق

إنھ یندرج متفشیة، فبیرة وھذا االتجاه یعتبر أن ھذا السلوك، وإن بدا أحیانا من الناحیة المادیة المباشرة ال یسبب أضرارا ك

مة الجری ألخطار التي تتھدد المجتمعات الیوم نظرا الرتفاع معدالتفي إطار العنف بصورة عامة، وھو من أبرز ا

یقة رات عمواالنحراف. ھذا فضال عن أن التنمر المدرسي جانب من جوانب الحیاة في المدرسة، وھي مؤسسة تشھد تغی

لت إلطار حاواي ھذا متصلة بنسق التغیر االجتماعي العام. مما یجعل الفضاء المدرسي بحاجة لمزید التحلیل والمتابعة. وف

 تمعات علىن المجھذه الدراسة تشخیص واقع المشكلة في منطقة من مناطق المملكة العربیة السعودیة التي تعیش كغیرھا م

 ة وجودوقع تحوالت ھامة. وانطلقت من رصید ثري من الدراسات وذلك لتحقیق أھداف وصفیة تشخیصیة ورصد إمكانی

بحثي  ي مشروعففي الواقع المحلي، وما تشھده المجتمعات األخرى. والدراسة مندرجة اختالفات دالة بین ما ھو موجود 

ئقیة اھر العالي الظوفحول التنشئة االجتماعیة وثقافة المراھقین. لذلك تفتح استنتاجاتھا على أفق بحثي یتجھ نحو التعمق 

رت ھذه لقد وفیة والمالحظة بالمعایشة. ووالرمزیة في األسرة والمدرسة والمجتمع باستخدام أدوات المجموعات البؤر

خاصة یدة وبالخطوة جملة من المؤشرات والتوجیھات لتعمیق دراسات الحقة منھا على وجھ الخصوص أنماط التنمر الجد

ل وتفاع التنمر االلكتروني والعنف الرمزي المتفشي في شبكات التواصل االجتماعي بوصفھا قنوات اتصال وتعبیر
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  غل ید المدین المفلس 

  دراسة مقارنة مع نظام اإلفالس السعودي
Holding the hand of the bankrupt debtor 

Comparative study with Saudi bankruptcy law 
  د. مصعب عوض الكریم علي ادریس          محمد                    زعبد العزید. رویده موسي 

  (السعودیة) القطاع الخاص –مستشار قانوني              كلیات بریدة االھلیة (السعودیة)        –استاذ مساعد 

rooodi1900@gmail.com                              musabawed@hotmail.com  

 

  الملخص:
شریعات لتقھ وافي الف افي ھذه الدراسة نتناول أحكام غل ید المدین المفلس عن إدارة نشاطھ وأموالھ والتصرف فیھ   

ھ دارة نشاطإین عن المقارنة وإجراءات الواردة في نظام اإلفالس السعودي، حیث تناول نظام اإلفالس السعودي غل ید المد

و أالدائنین بت تضر واموالھ في اجراء التصفیة. ومفھوم غل ید المدین ھو منع المدین المفلس من القیام بأعمال أو تصرفا

ً ال یُ  خلص البحث إلى أن غل ید المدین ،ویكون من شأنھا االضرار بالدائنین تزید من حالة افالسھم وتعثرھم  عتبر نزعا

إلفالس) الى (امین إازتھا للملكیة أو نقصاً في األھلیة، ویظل المدین على الرغم من شھر إفالسھ مالكاً ألموالھ، بل تنتقل حی

ا مس وحقوقھ ل المفللتصرفات القانونیة التي تتعلق بأمواوأن غل الید یشمل جمیع األعمال وا بوصفھ وكیالً عن الدائنین،

اء فتتاح إجربعد ا عدا ما أُستثني لضرورات معیشة المدین وأفراد أسرتھ، وتُعد التصرفات التي یقوم بھا المدین المفلس

  اإلفالس باطلة وغیر نافذه في مواجھة الدائنین.

  .التصرفات،  س، المفلس ، اإلفالالمدین  ، غل  الكلمات المفتاحیة:
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Abstract:  

In this study, we deal with the rules of the Holding the hand of the bankrupt debtor 

on managing activity and managing his money disposing and funds handcuff, in the 

jurisprudence and comparative laws and procedures contained in the Saudi bankruptcy 

law, where the Saudi bankruptcy law handcuffs debtor's hand for managing his activity 

and his money in the liquidation procedure.  

The concept of the debtor’s handcuff being prohibited is to prevent the bankrupt 

debtor from undertaking actions or behaviors that harm creditors or increase their 

bankruptcy and default and that would harm creditors. The research concluded that the 

debtor’s hand is not considered a proprietary expropriation or a lack of eligibility, and 

despite the month of his bankruptcy the debtor remains the owner of his money, but its 

possession is transferred to (bankruptcy trustee) as an agent of the creditors, and that 

handcuffing includes all legal actions and actions that relate to money The bankrupt and 

his rights except for the exceptions to the necessities of living of the debtor and members 

of his family. The actions taken by the bankrupt debtor after the opening of the bankruptcy 

procedure are considered null and void in the face of the creditors.  

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

 

 

  مقدمة:

لمدین عن اًل ید ونجد أن نظام اإلفالس یتمیز بصرامة في أحكامھ والحرص على أخذ المدین بالشده، إذ یترتب علیھ غ   

 تاح اجراءعد افتالمدین بإدارة أموالھ والتصرف فیھا وفي بعض التشریعات سقوط حقوقھ السیاسیة والمدنیة، وال یستطیع 

محكمة تقدم للیموالھ أن یباشر أي إجراءات قضائیة في مواجھة أطراف أخرى أو أن أاإلفالس وغل ید المدین عن إدارة 

  بطلب تنفیذ حكم صادر لھ بعد افتتاح اجراء اإلفالس.

ح إجراء التصفیة والتصفیة لصغار تحقیقاً لألھداف التي یرمي إلیھا نظام اإلفالس، رتب المنظم السعودي على افتتا   

المدینین والتصفیة اإلداریة عدة آثار، منھا: ما یتعلق بالمدین، ومنھا ما یتعلق بالدائنین، ومن االثار التي تتعلق بالمدین، انھ 

ح اجراء یرتب على افتتاح اجراء التصفیة غل ید المدین عن إدارة أموالھ كما أن التصرفات التي یبرمھا المدین بعد افتتا

  االفالس تكون باطلة وجوباً.
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  أھمیة البحث:
ت على مبدأ المعامال وم ھذهتُعتبر المعامالت التجاریة من أھم المعامالت الیومیة التي تُسھم في حیاة الفرد والمجتمع، وتق   

أخري  أو أسباب فالسب اإلالمدیونیة وتأخیر الثمن واالئتمان، والمدین یتعرض في أحیان كثیرة الى ما یمنعھ من الوفاء بسب

م أنفسھم سول لھتتجعلھ یماطل في وفاء دینھ، وقد شرعت األنظمة الى حفظ حقوق الدائنین وردع المدینین وزجرھم عندما 

الت المعاموالمماطلة عن الوفاء فموضوع ھذ البحث یكتسب أھمیتھ من ھذه القضیة حتى ال تعم الفوضى في العالقات 

  التجاریة.

  :أھداف البحث
صدور  لمدین بعدل ید اغیھدف البحث إلى بیان الطبیعة القانونیة لغل ید المدین، وبیان التصرفات واألموال التي یشملھا    

اد فیة استردھ، وكیحكم االفالس، ومعرفة أحكام الغل، واإلجراءات التي یطبق فیھا غل ید المدین عن إدارة أموالھ ونشاط

  الدیون وإرجاعھا الى أصحابھا. 

  مشكلة البحث:
 رف المدینجاه تصتتحدید األثار المترتبة بعد صدور حكم اإلفالس على المدین المفلس؟ وتوضیح االجراءات القانونیة    

  في مالھ وأدارتھ؟ وكیفیة وضع قواعد صارمة لزجر التجار؟

  منھج البحث: 
ع ن موضوعجمع المعلومات والحقائق  اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي المقارن من خالل   

تشریعات بین الالدراسة، والعمل على تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بنظام اإلفالس السعودي، والمقارنة بینھا و

  األخرى.

  األول:المبحث 

  مفھوم غل الید والتطور التاریخي لإلفالس
صفیة جارتھ للتتھیأ تاریة، فبدالً من االستمرار والزیادة تیعتبر حكم اإلفالس نقطة تحول خطیرة في حیاة المدین التج   

إجراء فترة بالجماعیة وتوزیع حاصلھا على الدائنین وأن یتم ذلك بسرعة حتى ال یتمكن المدین المفلس خالل ھذه ال

 لى مطلبینإ مبحثتصرفات تضر بالدائنین والتفلیسة، بأن تغل یده عن أدارة أموالھ والتصرف فیھا وسوف نقسم في ھذا ال

  دین.غل ید الموفالس المطلب األول: تعریف غل ید المدین المفلس ومفھومھ، والمطلب الثاني: الخلفیة التاریخیة للنظام اإل
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  :المطلب األول

 تعریف غل ید المدین المفلس ومفھومھ
 )1(ھو الذي ال مال لھ ولیس لدیھ ما یدفع بھ حاجتھ  المفلس لغة:

 )2( ف الفقھاء المفلس بمن دینھ أكثر من مالھ، وخرجھ أكثر من دخلھ فھو من ال یفي مالھ دینھ.عر المفلس اصطالحا:

، او المدین )3( كل تاجر وقف عن دفع دیونھ یعتبر في حالة افالس ویلزم اشھار افالسھ بحكم یصدر بذلك المفلس قانوناً:

  )4(الذي استغرقت دیونھ جمیع أصولھ 

د االغالل یقال في رقبتھ (غل) من حدید، وغل یده الى عنقھ من باب رد، وقد غل فھو الغل بالضم واح الغل لغة:

 )5((مغلول)

والحجر على المدین المفلس ھو أن یقوم القاضي بمنع المدین من التصرف في مالھ بناء على طلب الدائن  الغل اصطالحاً:

 )6(الحاكم للمدین:(حجرت علیك التصرف في مالك) وتقدیم المستندات التي تدل على توقف المدین عن الدفع، وھو قول 

نھا تصدر الس فأجاء في نظام المحكمة التجاریة السعودي، بعد أن تتحقق المحكمة من توافر الشروط الالزمة لشھر االف

 فذه.حكمھا بالحجز علي التاجر واعالن افالسھ ومنذ ھذا التاریخ تعتبر تصرفاتھ الفعلیة والقولیة غیر نا

خ یھا من تاری) من قانون التجارة المصري على وجوب غل ید المفلس عن إدارة أموالھ والتصرف ف216المادة ( ونصت   

نین من الدائ صدور الحكم بإشھار اإلفالس، وال تصح لھ مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك األموال حتى ال تضار جماعة

ؤدي إلى ییة وإنما و عقارأات التي یجریھا المفلس في أموالھ منقولة نشاطھ القانوني إالَّ أن غل الید ال یقتضي بطالن التصرف

م نفاذ طلب عدیعدم نفادھا في مواجھة جماعة الدائنین مع بقائھا صحیحة بین طرفیھا ویكون لوكیل الدائنین وحده أن 

 التصرف. 

مر الذي ال یجوز معھ إبقاءه على رأس ویعتبر غل ید المدین دلیالً على عدم قدرة المدین المفلس على إدارة أموالھ األ   

 )7(تجارتھ یدیرھا ویتصرف بھا وذلك حفاظاً على حقوق الدائنین وعدم االضرار بھم

وقد یسعى المدین إذا لم تغل یده عن اإلدارة والتصرف الى تھریب أموالھ أو یسئ التصرف فیھا اضراراّ بدائنیھ فیضعف    

ه الحریة الى اإلخالل بمبدأ المساواة بین الدائنین عن طریق محاباة بعضھم على بذلك الضمان العام، كما تمكنھ مثل ھذ

  .)8(حساب بعض 

                                                        
  . 554تاریخ، ص ، دار الكتاب العربي، الجزء الرابع، بدونالشرح الكبیر) عبد الرحمن بن قدامھ المقدسي، 1(
، 1997العاشر ، ، الجزء، نشر المكتبة السلفیة بالمدینة المنورةفتح العزیز شرح الوجیز) ابي القاسم عبد الكریم الرافعي، 2(

  101ص
  . 1999) لسنة 17) من فانون التجارة المصري رقم (195ما نصت علیھ المادة (  )3(
   1439فالس لسنة )  المادة (األولى) من الالئحة التنفیذیة لإل4(
  200م، ص 1986، مكتبة لبنان مختار الصحاح) محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، 5(
 –ة، لبنان ب العلمی، الجزء الثاني، دار الكتفتح العالم لشرح بلوغ المرامأبي الخیر نور الحسن البخاري الھندي،   )6(

  .76بیروت، ص 
، 2007،طنیة للنشرمكتبة الملك فھد الو ، الریاض،االفالسالشركات التجاریة وأحكام الوجیز في  العمر،صالح  ن) د. عدنا1(

  .357ص
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 المطلب الثاني:

 الخلفیة التاریخیة للنظام اإلفالس وغل ید المدین
 أوالً: اإلفالس في الشریعة اإلسالمیة:

االسالمیة بوجوب الوفاء بالعقود والعھود بل  اإلفالس نظام لھ قواعده في الشریعة اإلسالمیة، حیث لم تكتفي الشریعة   

تدخلت بالفعل إلجبار وإكراه المدین علي الوفاء فور میعاد االستحقاق، فإن تعذر استیفاء ذلك الدین بسبب مطل المدین مع 

تكفل لھ دینھ قدرتھ على الوفاء بھ أو بسبب إخفاء المال، فلھ أن یطلب حقھ كامالً غیر منقوص بمنحھ الوسائل الكافیة التي 

كما  )9(والتنفیذ علیھ في حالھ وذمتھ المالیة وفي حال تعذر ذلك أن یطلب من القاضي حبسھ دفعاّ لظلمھ ألن مطل الغني ظلم

ِ َوَرُسوِلِھ ۖ َوإِن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَمْ  َّ َن    . )10(ُكْم َال تَْظلُِموَن َوَال تُْظلَُموَن)َوالِ جاء في قولھ تعال:(فَإِن لَّْم تَْفعَلُوا فَأْذَنُوا بَِحْرٍب ّمِ

وفي الحدیث قال صلى هللا علیھ وسلم ألصحابھ: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: یا رسول هللا المفلس فینا من ال درھم لھ وال 

یأتي وقد ظلم متاع، قال صلى هللا علیھ وسلم: لیس ذلك المفلس، ولكن المفلس من یأتي یوم القیامة بحسنات أمثال الجبال، 

ھذا ولطم ھذا وأخذ من عرض ھذا، فیأخذ ھذا من حسناتھ وھذا من حسناتھ فأن بقي علیھ شيء أخذ من سیئاتھم فرد علیھ ثم 

  .)11(صك علیھ صك من النار)

  

  

 ثانیاً: اإلفالس في العصور الوسطي:

ماني فھو األساس األول الذي قام علیھ اإلفالس كنظام خاص للتنفیذ على أموال المدین ترجع أصولھ إلى القانون الرو   

نظام اإلفالس ،حیث أخذ بنظام التنفیذ البدني، ثم بعد ذلك تحسنت معاملة الرومان للمدین وأباحوا للدائن التنفیذ على كل 

وقد أخذت  ،) 12(أموال المدین جملةً واحدة وبیعھا عن طریق المزاد مع تعھد من یرسو علیھ المزاد بدفع دیون المدین 

قوانین المدن اإلیطالیة في العصر الوسیط بنظام التصفیة الجماعیة وأدخلت علیھ بعض التعدیالت التي استوجبتھا حاجھ 

العمل، ومنھا أنظمة جدیده مثل غل ید المدین عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا وحلول آجال الدیون باإلفالس وقواعد فترة 

 )13(الریبة وتحقیق الدیون 

ادي عشر منھ، غیر م في الباب الح1673ظام اإلفالس إلى فرنسا حیث صدر األمر الملكي المنظم للتجارة عامثم انتفل ن   

لمجموعة م صدرت ا1807أن التنظیم لم یكن كامل ، حیث كانت ترفع الدعوي في المفلس بدعوي البولیصة، وفي عام 

  س،اإلفال ھذه المجموعة بعض التطور في نظام التجاریة الفرنسیة وخصصت الباب الثالث عشر منھا لإلفالس، تتضمن

                                                                                                                                                                             
    .337ص، 1951الجزء الثاني، االسكندریة ، ،المصريالقانون التجاري  شفیق، ند. محس )2(
  . 17، ص1961، الطبعة االولى، القاھرة ،في الفقھ االسالمي المدخلمدكور، محمد سالم    )3(
  ) سورة البقرة.279یة () اآل4(
لطبعة لریاض، ا، دار طیبة للنشر والتوزیع، اصحیح مسلمبي الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري، أمام الحافظ ) اإل5(

  . 1200- 1199م، ص 2006- ھـ 1427األولى 
  .4، ص1948، ، الطبعة األولى، القاھرةالرومانيتاریخ القانون  البدراوي،المنعم  دد. عب  )6(
  .4صم، 1988 ،المعارف، اإلسكندریة، منشاة الطبعة األولى ،اإلفالسالشورابي،  مالمنع دد. عب )1(
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إذ نصت علي أن شھر اإلفالس یكون بحكم وأوردت أحكام لغل ید المدین على أدارة أموالھ وبطالن تصرفاتھ خالل فترة  

الریبة وعلى أن یدیر أموال المفلس وكیل ینتخبھ الدائنون وتمیزت ھذه المجموعة بالصرامة والحرص على أخذ المدین 

ً كان سبب إفالسھ وحرمانھ من كثیر من حقوقھ المدنیة والسیاسیة، وتم الغاءه الم فلس بالشده حیث نصَّت على حبسھ أیا

  )14(خاص بالتسویة القضائیة وتصفیة األموال واإلفالس الشخصي والتفالیس 1967وصدر قانون جدید سنة 

  ثالثاً: اإلفالس في النظام السعودي:

فالس نظام اإل س، جاءاالفالة في مجملھا بالتشریع الفرنسي وأخذت عنھ المبادئ الرئیسیة لنظام تأثرت التشریعات العربی   

) 32كي رقم (م الملوقواعده في المملكة العربیة السعودیة في النظام التجاري (نظام المحكمة التجاریة) الصادر بالمرسو

فالس الصادر )، وفي نظام التسویة الواقیة من اإل137) الى (103ھـ بالفصل العاشر المواد من (15/01/1350وتاریخ 

) 50قم (م/رحیث صدر نظام اإلفالس الصادر بالمرسوم الملكي  ھـ.04/09/1416) وتاریخ 16بالمرسوم الملكي رقم (م/

)، 137الى ( )103م الذي نص على الغاء المواد الواردة في نظام المحكمة التجاریة المواد من (28/05/1439وتاریخ 

، وإلغاء ما ھـ04/09/1416) وتاریخ 16غاء نظام التسویة الواقیة من اإلفالس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/وإل

  .یتعارض معھ من أحكام

ً لرؤیة المملكة العربیة السعودیة التي تتضمن     ضائي لنظام القطویر اتأخیراً جاء نظام اإلفالس السعودي الجدید مواكبا

لي حلي والدومر المالتحدیات من أجل تحسین البیئة االستثماریة في المملكة، وتعزیز ثقة المستث وتحدیث األنظمة لتواكب

النظام  ادة منللمساھمة في دفع عجلة التنمیة واالستقرار، وتوفیر فرص جدیدة لألشخاص والكیانات المتعثرة واالستف

ة ریة البیئالتجا إجراءات تتالءم مع طبیعة األعماللالنتقال من حالة التعسر الى الیسر لما تضمنھ النظام من أدوات و

  االقتصادیة االستثماریة.

  

  

  

 المبحث الثاني

 المطلب األول الطبیعة القانونیة لغل ید المدین 
یتقدم  أو أن ال یستطیع المدین بعد افتتاح إجراء اإلفالس أن یباشر أي إجراءات قضائیة في مواجھة أطراف اخرى   

ق تجاریة على أورا ذ بناءیذ حكم صادر لھ قبل افتتاح إجراء اإلفالس أو أن یتقدم لمحكمة التنفیذ بطلب تنفیللمحكمة بطلب تنف

  في حوزتھ.

لمفلس، لملكیة ا ھ نزعٌاختلفت اآلراء حول الطبیعة القانونیة للغل فمنھم من قال إنھ نقص في األھلیة، ورأي آخر یري أن   

 صدور حكم بمجرد جز الشامل ألموال المفلس ویقع ھذا الحجز لمصلحة جماعة الدائنینأما الرأي الراجح قرر بأنھ ھو الح

  شھر اإلفالس.

                                                        
االفالس،  ، االفالس والصلح الواقي منالجدید التجارةشرح قانون  فيالفقھ والقضاء  موسوعة البكري،محمد عزمي ) 2(

  .75م، ص2003لسنة ، للنشر، القاھرةمحمود  الجزء الرابع، دار
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ودار جدل فقھي حول تكییف غل ید المدین المفلس عن إدارة أموالھ، ومع ذلك استقر الرأي على أنھ یحمل معنى عدم نفاذ    

واجھة الدائنین. أما العالقة بین طرفي التصرف المدین التصرف الذي یقوم بھ المفلس بعد افتتاح إجراء اإلفالس في م

ً وینتج آثاره بعد انتھاء اإلجراء واسترداد المدین المفلس ما تبقى من  المفلس والمتعاقد معھ فإن التصرف یكون صحیحا

  )15(أموالھ.

س باطالً: (یُعد ن اإلفال) أعتبر أي تصرف یتم بعد تعیین امی4) الفقرة (171نص نظام اإلفالس السعودي في المادة (   

ن تقضي أ-إلفالسابناء على طلب لجنة  –باطالً كل تصرف یقع من المدین على أصولھ بعد تعیین لجنة اإلفالس، وللمحكمة 

 ).  ى التعویضم بدعوباسترداد األصول أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغیر (حسني النیة) وللمتضرر أن یتقد

ید المدین بمثابة حجز یشمل جمیع أموالھ لمصلحة الدائنین، یترتب علیھ عدم نفاذ التصرفات التي یجریھا في  ویعتبر غل   

فالغل ال یؤدي الي نزع ملكیتھ أو نقصان أھلیتھ بل یظل  ،)16(مواجھة الدائنین مع بقاء ھذه التصرفات صحیحھ بین طرفیھا 

مل مع الغیر وال یكون تصرفھ باطالّ وإنما صحیحاً بین طرفیھ غیر نافذ في مالكاّ لھا حتى بیعھا وعلى ذلك یظل أھالّ للتعا

مواجھة الدائنین، وال ینتج اثاره االَّ عند انتھاء التفلیسة واسترداد المفلس ألموالھ ألن قواعد غل الید جاءت لحمایة دائني 

 )17(المفلس

طلب من صاحب المصلحة أن تأمر بعد قید طلب أي  یجوز للمحكمة التجاریة المختصة من تلقاء نفسھا أو بناء على   

تعیین أمین مدرج في قائمة أمناء اإلفالس بأن یحل محل المدین في إدارة نشاطھ والوفاء  إجراء من إجراءات التصفیة

بواجباتھ النظامیة حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح اإلجراء. حیث نص نظام اإلفالس السعودي: (للمحكمة من 

أن تأمر بعد قید طلب افتتاح أي إجراء من إجراءات التصفیة تعیین أمین مدرج  –اء نفسھا أو بناء على طلب ذي مصلحة تلق

في قائمة األمناء یحل محل المدین في إدارة نشاطھ والوفاء بواجباتھ النظامیة حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح 

 .)18(اإلجراء)

م اشتمل 28/05/1439) وتاریخ 50س السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/جدیر بالذكر أن نظام اإلفال   

ء إعادة ن، وإجرا) سبعة إجراءات، وھي: إجراء التسویة الوقائیة، وإجراء التسویة الوقائیة لصغار المدینی7على عدد (

إجراء ولمدینین، صغار اة، واجراء التصفیة لالتنظیم المالي، وإجراء إعادة التنظیم المالي لصغار المدینین، وإجراء التصفی

رد ة أموالھ ونشاطھ بمج) من النظام فإن اإلجراءات التحفظي بغل ید المدین عن إدار5التصفیة اإلداریة. لكن وفقاً للمادة (

 تقیید الطلب، ینحصر فقط في إجراء التصفیة بأنواعھ الثالث وال یشمل اإلجراءات األخرى.  

ھ ى في الفق) ویسمالس لیحل محل المدین في إدارة نشاطھ، یسمى في األنظمة القانونیة (غل ید المدینوتعیین أمین اف   

 بل قد یتصرف ماعیة،اإلسالمي (الحجر على المفلس)، فال یُتَصور أن تكون ید المدین أمینة للقیام بإجراءات التصفیة الج

  دارة نشاطھ،إ) من نظام اإلفالس على غل ید المدین عن 100المدین على نحو یضر بمصالح الدائنین حیث نصت المادة (

                                                        
  84ابق، ص مرجع س عملیات البنوك"، –العقود التجاریة  –القانون التجاري " االفالس دكتور محمد السید الفقي، ال) 1(
     .341ص سابق،مرجع  ،المصريالقانون التجاري  شفیق، ن) د. محس2(
. 171، ص0720، نالحلبي، لبنامنشورات ، العربیةفالس والصلح الواقي في التشریعات اإل أحكامالبستاني،  د) د. سعی3(

الكھ ورفع یده فالس المدین تخلیھ عن أمإن كان یترتب على أشھار أنھ وأ 2/3/1927 في االبتدائیةمحكمة مصر  توأصدر
ھداتھ مر أن تعألا يما فكل وللتعامل مع الغیر  ن المفلس یبقي أھالً  أالَّ إ للتفلیسةضرار بالدائنین أفیھا  فال یتصرعنھا حتى 

  .تنفیذھا على أموال التفلیسة نال یمك الجدیدة
  نظام اإلفالس.) الفقرة(أ) من الالئحة التنفیذیة ل5المادة (  )5(
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لماً عالتصفیة  إجراء على أن یحل أمین اإلفالس محل المدین في إدارة نشاطھ والقیام بواجبات المدین النظامیة خالل فترة 

ً باطالً ویحق للمحكمة د ي باستردان تقضأ بأن أي تصرف للمدین في أي من أصول التفلیسة بعد تعیین األمین یعتبر تصرفا

 ع دعوىاألصول التي تم التصرف فیھا مع مراعاة حقوق الغیر حسني النیة وللمتضرر من االسترداد أن یقوم برف

  التعویض.

  

  

  

 المطلب الثاني:

 التصرفات التي یشملھا غل ید المدین 
ل قد تكون من قبیل األعمال القانونیة غل الید یشمل جمیع التصرفات واألعمال التي ترد على أموال المفلس، وھذه األعما   

   )19(أو األعمال المادیة الضارة التي تجیز للمضرور المطالبة بالتعویض 

یقوم  ذیرھا، أوھا وتبقد یسعى المدین عند افتتاح إجراء اإلفالس األضرار بمصلحة دائنیھ إما بإخفاء األموال أو تبدید   

 لسعودياطؤ معھم على التنازل عن بعض اصولھ، لذلك حرص المنظم ابتفضیل بعض دائنیھ عن البعض اآلخر أو التو

ة وزیع حصیلتین في على عدم ترك المدین في إدارة نشاطھ، للحفاظ على حقوق الدائنین ومراعاة مبدأ المساواة بین الدائن

  بیع أصول التفلیسة بینھم.

 أوالً: التصرفات القانونیة:
ھر اإلفالس، إجراء أي تصرف قانوني على األموال التي یتعلق بیھا حق الدائنین ال یجوز للمدین بعد صدور الحكم بش   

سواء كان ھذا التصرف من قبیل أعمال اإلدارة، كاإلیجار، القرض، البیع، أو التنازل عن الحقوق أو اإلقرار بالدیون أو 

ز لھ الوفاء بدیونھ، أو أن یستوفى مالھ من تحریر األوراق التجاریة أو تقدیم مقابل وفائھا أو عقد دیون جدیده كما ال یجو

  .)20( حقوق على الغیر. وإنما یجب أن یتم الوفاء الى أمین المجلس أو امناء الدیانة

قررت الدائرة التجاریة التاسعة بالمحكمة التجاریة بالریاض أن إقرار المدین بتملك الدائن نصف العقار المملوك لھ بعد    

داریة، وعدم تقدیم الدائن أي مستندات تتضمن صحة تملكھ نصف العقار ولیس لدیھ ما یسند دعواه افتتاح إجراء التصفیة اإل

غیر إقرار المدین، وبما أن المفلس ال یقبل اقراره بعد الحجر علیھ، ألن حقوق الدائنین تعلقت بأعیان مالھ فلم یقبل اإلقرار 

  . )21(علیھ 

دین المفلس بقیمة الورقة التجاریة في مواعید استحقاقھا دون معارضھ من وتستثني بعض التشریعات من ذلك وفاء الم   

، وأیضاً نجد المقاصة بعد صدور حكم إشھار اإلفالس بین حق للمفلس ودین علیھ عند وجود االرتباط بین )22( وكیل التفلیسة

 )23( الدین والحق ونجد ذلك في حالة الحساب الجاري والوكالة بالعمولة

                                                        
  .91 سابق، صمرجع  ،الواقياالفالس والصلح  التجاري، احكامالوسیط في شرح القانون العكیلي،  ز) د. عزی1(
  . 361ص سابق، مرجع، االفالسواحكام  التجاریةالوجیز في الشركات العمر، صالح  ن) د. عدنا2(
 ھـ.1440لعام  )7300في القضیة رقم ( بالریاض التجاریة بالمحكمة التاسعة التجاریة ) القرار الصادر من الدائرة1(
  .اللبنانيمن القانون التجاري  )501/1( المصري، والمادةالقانون التجاري  ن) م600( المادةانظر  ) 2(
   92 سابق، ص مرجع ،الواقياالفالس والصلح  احكام-التجاري قانون في شرح ال الوسیطالعكیلي،  زد. عزی )3(
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لمدین یابة عن اعاوى نین ھو الممثل النظامي للمدین أمام الجھات الحكومیة والقضائیة، ویمتلك حق إقامة الدویصبح األم   

كومیة لجھات الحاجعة اوالمدافعة في الدعاوى المقامة ضد المدین، والحق في توكیل الغیر نیابة عنھ لمتابعة الدعاوى أو مر

  وغیرھا.

نقد العربي السعودي تأكیدا على االلتزام باألنظمة والتعلیمات فیما یخص إجراءات حیث صدر مؤخراً تعمیم من مؤسسة ال   

اإلفالس سمح بتمكین أمناء اإلفالس من أي معلومات أو إجراءات تخص الحسابات البنكیة للمدین في مرحلة إعادة التنظیم 

  .)24(الخاصة بالمدین وتنفیذ العملیات  المالي أو التصفیة، وفي حال التصفیة السماح ألمین اإلفالس بإدارة الحسابات

ً على اإلجراء وال تغل ید     ً بأن إجراء إعادة التنظیم المالي یكون فیھ أمین اإلفالس مشرفا موالھ، ن إدارة أعلمدین اعلما

ما ط ، أدین فقلذلك فإن مؤسسة النقد العربي السعودي سمحت بتمكین أمین اإلفالس من المعلومات الخاصة بحسابات الم

ؤسسة مذلك سمحت ملة، لاجراء التصفیة او التصفیة لصغار المدینین أو التصفیة اإلداریة تغل ید المدین عن إدارة أموالھ كا

سابات لى جمیع حنكیة عالنقد العربي السعودي ألمین اإلفالس بإدارة حسابات المدین إدارة كاملة، تشمل تنفیذ العملیات الب

ً على نظام اإلفالسالمدین سواء كانت مجمدة أو م  سمح ألمینیالذي  وقوفة أو محجوزة بأي أمر قضائي أو تنفیذي استنادا

  اإلفالس بإدارة نشاط المدین والوفاء بواجباتھ النظامیة.

في حكم للدائرة التجاریة الرابعة بجدة أعطت المحكمة أمین اإلفالس الحق في التعاقد مع جھة ذات خبرة وكفاءة في مجال    

  . )25(ت إلنھاء اإلجراءات وتوفیق أوضاعھا نظراً لوجود إشكاالت في بعض الجھات لألصول العقاریة للمدین العقارا

اعتبر أي تصرف یقع من المدین على أصول التفلیسة بعد  )26(نظام اإلفالس السعودي في "اجراء التصفیة اإلداریة"    

نظر أمامھا إجراء التصفیة اإلداریة بناء على طلب من لجنة باطالً، ویجوز للمحكمة التي ت )27(تعیین (لجنة اإلفالس) 

ً وأن تراعي حقوق الغیر حسني النیة،  اإلفالس أن تقضي باسترداد األصول التي تم التصرف فیھا أو بما تراه مناسبا

  .)28(وللمتضرر أن یطلب التعویض بدعوى تعویض 

العامة  ھ للنیابةتبھ فیة أو مخالفة لنظام اإلفالس وإحالة من تشومن مھام لجنة اإلفالس أیضا التحقق من وجود شبھة جریم   

  لة.إلیقاع العقوبات الالزمة، ألن إجراءات اإلفالس تھدف الى حمایة حقوق الدائنین على نحو یحقق العدا

د تعیین وأیضا في إجراء (التصفیة) او (التصفیة لصغار المدینین)، أي تصرف یقع من المدین على أصول التفلیسة بع   

أمین اإلفالس یكون باطالً ویجوز للمحكمة أن تقضي باسترداد األصل الذي تم التصرف فیھ أو بما تراه مناسباً كع مراعاة 

. ومن المالحظ أن طلب االسترداد في )29(حقوق الغیر حسني النیة وللمتضرر أن یطلب التعویض بالتقدم بدعوى تعویض 

ن لجنة اإلفالس، وفي حالة التصفیة أو التصفیة لصغار المدینین یكون للمحكمة من حالة التصفیة اإلداریة یكون بطلب م

  تلقاء نفسھا.

                                                        
  ھـ.08/06/1441) وتاریخ 41039914) تعمیم صادر من مؤسسة النقد العربي السعودي بالرقم (4(
  جدة. ھـ الدائرة التجاریة الرابعة بالمحكمة التجاریة بمدینة1440) لعام 4701) الحكم في القضیة رقم (5(
 یتوقع اللیسة التي ل التفاجراء یھدف الى بیع أصودة (االولى) من نظام اإلفالس اجراء التصفیة اإلداریة بانھ: () عرفت الما6(

  ) إلفالسالجنة  ان ینتج عن بیعھا حصیلة تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفیة او اجراء التصفیة لصغار المدینین تحت إدارة
ادة (التاسعة) من ھـ وفقاً للم1439/12/24) وتاریخ 623مجلس الوزراء بالرقم ( أُسست لجنة اإلفالس بقرار صادر من) 7(

العتباریة اتتمتع اللجنة بالشخصیة وھــ 1439/05/28) وتاریخ 50نظام اإلفالس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 
  واالستقالل المالي واإلداري، وتعمل تحت إشراف معالي وزیر التجارة واالستثمار.

  ) نظام اإلفالس.4) الفقرة (171لمادة () ا1(
  ) نظام اإلفالس.3) الفقرة (100)  المادة (2(
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على أن عدم نفاذ االعمال القانونیة ال یعنى أنھا باطلھ وإنما تُعد صحیحة ونافذه بین المفلس ومن تعامل معھ، ویجوز    

بعد إشھار إفالسھ إذا قدر أن ذلك في مصلحة الدائنین. ویجوز  لوكیل التفلیسة أن یطالب بتنفیذ التصرف الذي قام بھ المفلس

للوكیل القضائي التمسك بالعقد المبرم بین المدین المفلس والغیر، كما یجوز للغیر بعد انتھاء التفلیسة المطالبة بتنفیذ العقد بعد 

  .)30(رجوع المدین المفلس على رأس تجارتھ 

  

ً ثانی  : األعمال الضارة:ا

ل الید یشمل ذمة المدین المفلس بسبب ارتكابھ أي فعل ضار سواء عمدي أو غیر عمدي وسواء وقع من المفلس أیضا غ     

نفسھ أو أحد تابعیھ فإذا وقع الفعل الضار من المفلس ثم صدر الحكم بالتعویض بعد إشھار اإلفالس فان للمضار في ھذه 

بلغ التعویض المحكوم لھ بھ ألن حقھ بالتعویض ینشأ من وقت الحالة أن یشترك مع جماعة الدائنین في قسمة الغرماء بم

 )31(وقوع الفعل الضار

  ثالثاً: األعمال القضائیة:
یمتد نطاق غل الید الى منع المفلس من التقاضي أو اتخاذ اإلجراءات القضائیة بشأن األموال والحقوق التي غلت یده عن    

إلضرار بالضمان العام المقرر للدائنین على أموالھ، وتوحید إدارة التفلیسة إدارتھا والتصرف فیھا ،حتى ال تترك لھ فرصة ا

، وال یقتصر المنع على الدعاوي التي ترفع من المفلس أو علیھ بعد )32(وتحدید المسؤولیة عن أعمالھا لضمان حسن سیرھا

واء كان المفلس مدعیاً أو مدعى شھر افالسھ، بل یمتد ذلك لیشمل الدعاوي التي كانت مرفوعة قبل صدور حكم اإلفالس س

علیھ،  ویجوز للمفلس التدخل في الدعاوى التي یخاصم فیھا، وللمحكمة أن تدخلھ من تلقاء نفسھا في أي دعوي منظوره 

  )33( أمامھا متعلقة باألموال التي یشملھا غل یده من التصرفات فیھا

ة المكرمة: (بما أن الشركة طالبة األمر بتنفیذ حكم التحكیم جاء في حكم للدائرة التجاریة األولى بمحكمة االستئناف بمك  

وحیث سبق أن صدر -تقدمت بطلب أمام المحكمة التجاریة بجدة بافتتاح إجراءات التصفیة اإلداریة -الماثل في ھذه الدعوى 

لجنة اإلفالس للقیام بإدارة لھا حكم من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجاریة بجدة بافتتاح إجراء التصفیة اإلداریة، وتعیین 

اإلجراء وغل ید المدین عن إدارة نشاطھ، لذلك فإن لجنة اإلفالس ھي من لھا الصفة في طلب التنفیذ. علیھ رفضت 

 )34(الدعوى)

ویجوز للمفلس أن یتقاضى بشأن األموال التي ال یشملھا غل الید والحقوق المتعلقة بشخصھ وأن ترفع ضده الدعاوي    

سبب التي یرتكبھا المدین المفلس أو ترتكب ضده، وكذلك الدعاوي المتعلقة بالخالفات الزوجیة أو العائلیة، الجنائیة ب

كما یجوز للمحكمة أن تدخل المفلس  ،)35(والدعاوي المراد منھا الحصول على التعویض من األضرار الجسمیة أو المعنویة 

  ألن في ذلك خدمھ للعدالة وحمایة لمصلحة الدائنین، غل الید، في أي دعوى منظوره أمامھا بشأن األموال التي یشملھا

                                                        
  71، ص2013الجزائر ، بلقیس،دار  ،القضائیةاالفالس والتسویة ، نسرین شریقي) 3(
   .95، ص1956 القاھرة، ،االفالسیونس، محمد سامي مدكور وعلى ) 4(
  .164المرجع نفسھ، ص )5(
، 2012 لریاض،امكتبة الملك فھد للنشر  ،منھا الواقیة والتسویةواالفالس  التجاریةاالوراق  قرمان،السید  د) د. محم6(

   337ص
  .ـھ1440) لعام 713حكم الدائرة التجاریة األولى بمحكمة االستئناف بمكة المكرمة في القضیة رقم () 1(
  .  362سابق، صمرجع  ،االفالسواحكام  التجاریةالشركات  فيالوجیز ، د. عدنان العمر )2(
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مصالح ب یضر و ال مانع من أن یتخذ المفلس اإلجراءات التحفظیة التي تھدف إلى المحافظة على أموالھ، ألن ذلك ال 

 الدائنین وإنما یحققھا .

التفلیسة قائمھ، وال یزول االنتھاء بالصلح أو یبقي غل ید المدین عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا مستمراً طالما بقیت    

باالتحاد، ولذلك تظل ید المدین مغلولة في حالة قفل التفلیسة لعدم كفایة أموالھا، ألن ھذا اإلجراء ال تنتھي بھ التفلیسة، وإنما 

  )  36(ھو مجرد إیقاف إلجراءاتھا بسبب عدم كفایة األموال الالزمة للسیر فیھا 

 :المبحث الثالث

 الید ألموال المفلس وحقوقھ غل
لقة بھذه المتع غل الید یشمل جمیع أموال المدین الحاضرة والمستقیلة مھما كان سبب اكتسابھا كما یشمل جمیع الحقوق

  ل.ھا الغاألموال ففي ھذا المبحث سوف یتم بیان األموال والحقوق التي یشملھا االموال والحقوق التي ال یشمل

 :المطلب األول

 التي یشملھا الغل األموال
أن غل ید المدین المفلس یؤدي إلى انتقال حیازة أموال المدین إلي أمین التفلیسة، ویشمل أموالھ الحاضرة منھا والمستقبلیة    

، كما یتناول غل الید جمیع )37(سواء كانت أموال منقولة أو عقاریة تجاریة أم مدنیة متعلقة بتجارتھ أو غیر متعلقة بھا 

الحقوق التي یكتسبھا المفلس بعد إشھار إفالسھ سواء آلت إلیھ عن طریق المیراث أو الوصیة أو الھبة أو عن األموال و

 )38(طریق التعویضات 

فإذا آلت إلى المفلس وھو في حالة إفالس حصة من تركة، فأن غل الید یتناولھا بعد وفاء دائني التركة تطبیقاً لمبدأ ال تركة    

جاز للمفلس أن یمارس تجارة جدیدة بغیر أموال  –ون. ومادام غل الید ال یعد من قبیل نقص األھلیة أالَّ بعد سداد الدی

التفلیسة، فإذا حصل على ربح منھا فإن غل الید یشمل ھذا الربح بعد أن یخصم منھ ما یكفي لنفقتھ بحسب تقدیر فاضي 

جدیده فإن ھؤالء الدائنین ال یشتركون مع دائني التفلیسة في التفلیسة، وإذا ترتب في ذمتھ بسبب ممارستھ لھذه التجارة دیون 

  ) 39(قسمة الغرماء، ألن دیونھم نشأت بعد أشھار اإلفالس ولھم الحق في استیفاء حقوقھم باألولویة من أموال التجارة الجدیدة

فة الطبیعیة الذي لم یبرأ من دین نظام اإلفالس السعودي تناول األحكام المتعلقة بالدیون المتبقیة في ذمة المدین ذو الص   

) 24متبقي في ذمتھ، حیث اوجب على المدین تبلیغ الدائنین عند ممارسة أي نشاط تجاري أو مھني یھدف إلى الربح خالل (

شھر من انھاء إجراءات التصفیة. أما إذا آلت إلیھ خالل ھذه المدة أموال، یجب أن یتقدم للمحكمة من تلقاء نفسھ بطلب 

  :)40(لك المال، ویرفق بالطلب تقریر من خبیر یتضمن ما یلي توزیع ذ

  مقدار ما یحتفظ بھ من ذلك المال بما یوفر لھ ولمن یعولھم ما یكفي للمعیشة بالمعروف. /1

  مقدار ما یحتفظ بھ من ذلك المال الستمرار نشاطھ التجاري إن وجد. /2

                                                        
لنشر ل الثقافة ر، دا3 ج، الواقياحكام االفالس والصلح  التجاري،الوسیط في شرح القانون ، د. عزیز العكیلى) 3(

  .  8ص2011والتوزیع،
  .341س ،1951 االسكندریة، ،2، جالمصريالفانون التجاري ، د. محسن شفیق) 4(
   .  88ص سابق، ، مرجعالواقياحكام االفالس والصلح  لتجاري،االوسیط في شرح القانون العكیلى  زد. عزی ) 5(
  .88 السابق، صالمرجع ) 1(
 ) الالئحة التنفیذیة لنظام اإلفالس.21) المادة (2(
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  أولویتھ.مقدار ما یدفع للدائنین من ذلك المال كل حسب حصتھ و /3

ً من إشعشرون أما إذا لم یتقدم المدین من تلقاء نفسھ للمحكمة بطلب توزیع المال الذي آل إلیھ خالل األربع و    نھاء ھرا

 ضي بأحقیةأن تق إجراءات التصفیة، یحق للدائن أن یتقدم للمحكمة للمطالبة بحقھ في المال الذي آل للمدین، وللمحكمة

  ھم لدى المحكمة المختصة.الدائنین في المطالبة بدیون

ھت ي حال انتفئنین، حیث كان نظام المحكمة التجاریة ینص على حالة مطالبة المدین المفلس بالدیون التي لم تدفع للدا   

طالبة ائنین الموز للدإجراءات التفلیسة وتصفیة أموال المدین المفلس وكانت حصیلة بیع األصول ال تفي بحقوق الدائنین، یج

  راء.ید اإلبالتي لم تدفع لھم وال تبرأ ذمة المدین المفلس إالَّ إذا وجد في جدول توزیع الدیون ما یفبالدیون 

وإذا وجد في جدول توزیع الدیون ما یفید اإلبراء فإن أي دعوى للمطالبة بالدین المتبقي ال یتم سماعھا. ونصَّ نظام  

لمدین المفلس یجوز خاللھا للدائنین المطالبة بدیونھم من المدین ) خمسة عشر عاماً یكون ا15المحكمة التجاریة على مدة (

المفلس في حال ظھر لھ مال خالل ھذه الفترة، وبعد انقضاء ھذه المدة ال یجوز للدائنین إقامة دعوى بالمطالبة بحقوقھم 

  .)41(لسقوط المطالبة بالتقادم 

یعیة بعد لصفة الطبن ذو ات توزیع الدیون المتبقیة في ذمة المدینالحظ بأن نظام االفالس والئحتھ التنفیذیة تناول إجراءا   

تباریة، لصفة االعاین ذي انتھاء إجراء التصفیة، لكن تجاھل تنظیم اجراءات التوزیع والمطالبة بالدیون المتبقیة في ذمة المد

الس یة في سجل اإلفإجراء التصف ) التزاماً على األمین بإیداع حكم المحكمة بإنھاء124حیث أن النظام أوجب في المادة (

لصفة این ذو والسجل التجاري، مع شطب قید المدین في السجل التجاري. وشطب القید في السجل التجاري بالنسبة للمد

ون ود لھ بدیال وج االعتباریة یعني انتھاء الشخصیة االعتباریة للمدین. بالتالي ال یتصور أن تتم مطالبة شخص اعتباري

  تھ. متبقیة في ذم

  

 :المطلب الثاني

 موال والحقوق التي ال یشملھا الغلاأل
ذكرنا أن غل الید یتناول جمیع االموال والحقوق الداخلة في ذمة المفلس، والتي تدخل في الضمان العام المقرر للدائنین،    

ن فیھا، ویندرج تحت ھذه االموال، مصلحة الدائنی وفى المقابل تخرج االموال التي ال تدخل في الضمان العام للدائنین النعدام

حقوق المفلس الشخصیة كالمنقوالت، والثیاب، واالغذیة الالزمة للمفلس وأسرتھ، واالموال الموجودة في حیازة المدین 

 )42( والمملوكة للغیر كأموال زوجتھ وأموال من ھو مشمول بوالیتھ

ادارتھا والتصرف فیھا دون أن تكون خاضعھ لوكیل التفلیسة،  فاألموال والحقوق التي ال یشملھا غل الید تبقي للمفلس حق   

وقد أخرج المنظم السعودي من نطاق الید جمیع االموال التي ال یجوز حجزھا في فصل الحجز وكل ما ھو ممنوع حجزه 

  )43(في فصل الحجز وحجزه في مواد اإلفالس 

معیشة كفي للتفلیسة بما یوفر لھ ومن یعولھم ما یإذا كان المدین "شخص طبیعي" یجب أن یحتفظ بجزء من أصول ال   

  بالمعروف، والمحكمة تحدد مقدار كفایة المدین الطبیعي بناء على اقتراح من األمین.

                                                        
 .التجاریة المحكمة نظام) 131( المادة ،)130( المادة )3(
  .  359، صسابق ، مرجعاالفالسواحكام  التجاریةالشركات  فيالوجیز ، د، عدنان العمر) 1(
  ھـ1350) من نظام المحكمة التجاریة السعودي لسنة 114( ) المادة2(
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ویلتزم المدین بمساعدة األمین على تقویم األصول لتقدیر كفایتھ منھا، وبذلك فإن األصول المحتفظ بھا للمعیشة ال تدرج  

  . )44(ة التنظیم الماليضمن مقترح إجراء إعاد

ن یعولھم حاجة میُقدم المدین طلب لألمین لالحتفاظ بجزء من أصول التفلیسة حتى یستطیع توفیر حاجاتھ المعیشیة و   

حدید تالحق في  وحدھا بالمعروف، فیقوم األمین بتقدیم اقتراح للمحكمة بمقدار ما یكفي حاجة المدین ومن یعولھم، وللمحكمة

ً بان األصول التي تخصص لمعیشة المدین ومن یعولمقدار كفایة ال ن فيتُ ھم ال مدین بناء على اقتراح األمین، علما  ضمَّ

  مقترح إعادة التنظیم المالي وتعتبر خارج المقترح الذي یصوت علیھ الدائنین. 

  )45(وبالعودة الى فصل الحجز نجد انھ یمتنع حجز االشیاء األتیة 

 تھ ومعیشة عیالھ وما ال غني عنھ من ملبوسات وأثاث البیت.اوال: ما یلزم المدیون لمعیش

 االدوات الالزمة لمعالجة صنعتھ. ثانیاّ:

 أدوات الزراعة والفالح كبقره وبزره ومحصوالتھ التي لم تدخر في المخزن. ثالثاّ:

 بیت السكني الالئق بھ وأمتعتھ زوجتھ واوالده. رابعاّ:

وال یشمل ذلك ما للمدین ، جة الى تركھ من منقول وعقار مثل مسكنھ ومركبھ المعتادویترك للمحجوز علیھ ما تدعو الحا   

من مرتبات ومخصصات حیث أجاز المنظم الحجز علیھا بعد تقدیر ما یلزمھ منھا في أحوال معیشتھ من نفقة أو كسوة 

   )46(ونحوھما 

 

  النتائج:
 الح جماعةعبث بمصفیھا ومنع المدین المفلس من التمرد والیقصد بالغل منع المدین المفلس من ادارة اموالھ والتصرف -ا

  الدائنین واقامة المساواة بینھم.

  فالس.یحل وكیل التفلیسة محل المدین المفلس في ادارة اموالھ والتصرف فیھا بمجرد صدور الحكم بشھر اال-2

ل موالھ، بالكا أللرغم من شھر أفالسھ مال یعتبر غل الید من قبیل نزع الملكیة أو من قبیل نقص االھلیة ویظل على ا- 3

  تنتقل حیازتھا الى وكیل التفلیسة بوصفھ وكیال عن الدائنین.

ا ي یقوم بھات التغل الید یشمل جمیع االعمال والتصرفات القانونیة التي تتعلق بأموال المفلس وحقوقھ، وتعد التصرف- 4

  ة الدائنین.المدین المفلس بعد صدور حكم االفالس غیر نافذه في مواجھ
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  البحث الثالث

  

  

لى عن وتحفیز الشباب العراقي دور شبكات التواصل االجتماعي في نقل أخبار تظاھرات تشری

  ) دراسة میدانیة( المشاركة بھا 

The role of social media in reporting news of the October demonstrations and burrowing 

Iraqi youth to participate in them 

  د.كامل كریم عباس الدلیمي

  الجمھوریة العراقیة - في االعالم دكتوراه  
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  الملخص:

بكات شدور   ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على أنماط استخدام الشباب العراقي لشبكات التواصل االجتماعي، وعلى

لى راقي عوفي تحفیز الشباب الع من وجھة نظر الشباب العراقي، التواصل االجتماعي في نقل أخبار تظاھرات تشرین

لدراسة، أداة لكالمشاركة بتظاھرات تشرین، واستخدمت الدراسة المنھج التحلیلي الوصفي، وتم االعتماد على االستبیان 

 من الشباب المشاركین في تظاھرات تشرین. 164وتكونت الدراسة من 

قي كانت العرا جتماعي استخداما من قبل الشبابوتوصلت الدراسة لعدة نتائج أھمھا: إن أكثر شبكات التواصل اال

اعات س 3كثر من قضون أ(الفیسبوك)، تلتھا التویتر، ثم الیوتیوب، وأخیرا االنستغرام، والنسبة األكبر من الشباب العراقي ی

ظاھرات خبار تكان ھناك دور بدرجة مرتفعة لشبكات التواصل االجتماعي في نقل أفي تصفح شبكات التواصل االجتماعي، و

 في تحفیز الشباب العراقي على المشاركة بھا. تشرین و

  شبكات التواصل االجتماعي، نقل األخبار ، تظاھرات تشرین، الشباب.: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

This study aimed to identify the patterns of Iraqi youth’s use of social networks, and the role of 

social networks in reporting news of the Tishreen demonstrations from the point of view of 

Iraqi youth, and in motivating Iraqi youth to participate in the Tishreen demonstrations, the 

study used the descriptive analytical approach, and the questionnaire was used as a tool for the 

study The study consisted of 165 young people participating in the October demonstrations. 

The study reached several results, the most important of which are: The most used social 

networks by Iraqi youth were (Facebook), followed by Twitter, then YouTube, and finally 

Instagram, and the largest percentage of Iraqi youth spent more than 3 hours browsing social 

networks, and there was a role with a degree High for social networks in reporting news of the 

October demonstrations and in motivating Iraqi youth to participate in them. 

Keywords: social media, news reporting, October demonstrations, youth. 

  مقدمة:

یة ة والمكانلزمانیاشھد العالم تطورات متسارعة في عالم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، أدت إلى إلغاء الحدود 

لنظر عن بغض ا ما بین البشر، فبدأت شبكات التواصل االجتماعي بالظھور بالتسعینیات، وقربت المسافات بین مستخدمیھا

  ود.مبادئھم وثقافاتھم من غیر وجود أیة قی

لوصول لمختلفة لمیة اولقد أتاحت الھواتف الذكیة السرعة الكبیرة في الوصول إلى المحتوى اإلعالمي فتسابقت الوسائل اإلعال

اء ھذه ى اقتنإلى الھواتف الذكیة ألنھا الطریقة األسرع للوصول إلى الجمھور، خصوصا فئات الشباب الذین یحرصون عل

  الھواتف.

ل مع ما یلبي لھم احتیاجاتھم ورغباتھم من وسائل إعالمیة، حیث قد توفر لھم المعلومات ویحاول الشباب التواص     

شبكات  لوسائلاواألخبار وأیضا مناقشتھا وإبداء الرأي بحریة، والتعبیر الحر عن ھمومھم وآمالھم، فكان من ضمن تلك 

 لتي تساعدادوات التكنولوجیا من امتالك األ التواصل االجتماعي، حیث ھیأت لھم  بث أفكارھم وتصوراتھم، بعد أن مكنتھم

اتجاھات وآراء  في ھذا التواصل، لذا فإن شبكات التواصل االجتماعي من الممكن أن یكون لھا دور فاعل وكبیر في تشكیل

  الشباب واتحادھم تجاه قضیة ما.  

ماعي في نقل أخبار تظاھرات ولذا فقد سلطت ھذه الدراسة الضوء على الدور الذي قامت بھ شبكات التواصل االجت

  تشرین وتحفیز الشباب العراقي على المشاركة بھا.  
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  إشكالیة الدراسة:

وضاع تظاھرات حاشدة احتجاحا على التردي الحاصل في األ 2019شھد العراق في الربع األخیر من العام 

ثیرا بتلك شاركة وتأكثر محاكم، وكانت الفئة األاالقتصادیة منددة بالفساد اإلداري وانتشار البطالة، مطالبة بإسقاط النظام ال

الل تلك خلواقع التظاھرات فئة الشباب، ولقد قامت شبكات التواصل االجتماعي بتوثیق فیدیوھات حول ما یحدث على أرض ا

لى تعرف عالتظاھرات، وكان ال بد للمشاركین في التظاھرات من التواصل من أجل تحدید تحركاتھم واتجاھاتھم، وال

 طورات األحداث واألخبار أوال بأول.ت

  من ھنا جاءت إشكالیة ھذه الدراسة لإلجابة عن سؤالھا الرئیسي المتمثل بـ:  

  ؟ھا اركة بما دور شبكات التواصل االجتماعي في نقل أخبار تظاھرات تشرین وتحفیز الشباب العراقي على المش

  أسئلة الدراسة وأھدافھا:

  األسئلة التالیة: ھدفت ھذه الدراسة لإلجابة عن

  . ما أنماط استخدام الشباب العراقي لشبكات التواصل االجتماعي؟1

 من وجھة نظر الشباب العراقي؟ دور شبكات التواصل االجتماعي في نقل أخبار تظاھرات تشرین. ما 2

  . ما دور شبكات التواصل االجتماعي في تحفیز الشباب العراقي على المشاركة بتظاھرات تشرین؟3

تواصل دور شبكات الحول وجھة نظر الشباب العراقي في  )α≥0.05(. ھل یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى 4

  االجتماعي في نقل أخبار تظاھرات تشرین وتحفیزھم على المشاركة بھا تعود لتأثیر المتغیرات الشخصیة؟

  أھمیة الدراسة:

  تأتي أھمیة ھذه الدراسة مما یلي:

 تؤدیھ شبكات التواصل االجتماعي في تشكیل رأي الشباب نحو قضایا المجتمع. أھمیة الدور الذي . 1

ار قل أخبتعتبر ھذه الدراسة حسب علم الباحث الدراسة األولى التي تبحث في دور شبكات التواصل االجتماعي في ن . 2

 تظاھرات تشرین وتحفیز الشباب العراقي على المشاركة بھا.

  صیاتھا في الدراسات المستقبلیة.االستفادة من نتائج الدراسة وتو . 3

  حدود الدراسة:

  اإلطار المكاني: العراق.

  .25/12/2019لغایة  25/10/2019اإلطار الزماني: الفترة الواقعة ما بین 
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  محددات الدراسة:

  تحددت نتائج الدراسة باآلتي:

  لدراسة.دالالت الصدق والثبات ألداة الدراسة التي تمثلت في استبانة تم تصمیمھا ألغراض ا -1

 درجة صدق المبحوثین وحرصھم على دقة اإلجابات على أداة الدراسة. -2

 .على فئة الشباب الدراسة ھذه اقتصرت -3

  مصطلحات الدراسة:

  )371، ص1998دار یدور دورا ودوراناً، أي الشيء قد تحرك بشكل دائرة" (مسعود، دور: لغة: "

ى حتوي علیر عن شخص ما، ولھ مكانة معینة في موقف محدد ھو نمط من التصرفات واألفعال التي تصدویعرف اصطالحا: 

  )93تفاعل وھي المھام الواجب القیام بھا (شعبان، ص

فاعل عملیات ت تاج منوھي رابط اجتماعي یتم من خاللھ تحدید التوقعات وااللتزامات المقترنة مع مواقع اجتماعیة، أي أنھ ن

  ).362، ص2006قد بلورھا األفراد (العمر، 

 باب علىالدور الذي تؤدیھ شبكات التواصل االجتماعي في نقل أخبار تظاھرات تشرین وتحفیز الشف إجرائیا: وتعر

  المشاركة بھا.

ما  یع مشاھدةكن للجمھي مواقع ذات قاعدة بیانات تقوم بالسماح لألفراد بإنشاء حسابات عامة یمشبكات التواصل االجتماعي: 

یات س الغاصدقاء فقط، وتعمل ھذه الشبكات على ایجاد تفاعل بین أشخاص لھم نفتحتویھ، أو ربما أن تكون خاصة لأل

  )Boyed & Ellison, 2007, p2واألھداف، وتختلف تسمیة االتصاالت من موقع آلخر (

ھتمامات بعا لالوھي مجموعة من مواقع متواجدة على شبكة االنترنت، تتیح لألفراد التواصل في مجتمع افتراضي یجمعھم ت

شخصیة، رین الكات االنتماء، حیث یتم ھذا من خالل التواصل مباشرة كإرسال الرسائل، أو اإلطالع على ملفات اآلخوشب

  )6، ص2010والتعرف على معلوماتھم وأخبارھم المتاحة للعرض (فضل هللا، 

تم تبادل یا، حیث تم نشرھھي مواقع تتیح لألفراد التواصل والتعلیق بآرائھم حول أحداث معینة ومنشورات وتعرف إجرائیا: 

  اآلراء.

 )25-18ن (ح ما بیھي المرحلة التي یتم بھا التطلع للمستقبل بطموحات كبیرة وعریضة، وأعمار ھذه المرحل تتراوالشباب: 

  )2014سنة (العطري، 

) سنة وحتى سن الـ 16لغایات ھذه الدراسة فقد تم تعریف فئة الشباب بأنھا الفئة العمریة التي تبدأ بسن (وتعرف إجرائیا: 

  ) سنة.40(
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مر ما، أعارضة م: قیام مجموعة أشخاص بالتجمھر في مكان عام للمطالبة بتحقیق مطالب معینة، أو للتأیید أو التظاھرات

  ).141، ص2014مطالبین عن ذلك بھتافات وشعارات (البریشي، 

  م.2019تظاھرات تشرین في العراق للعام وتعرف إجرائیا: 

حافظات وبقیة م بغداد ، في 2019تشرین األول 1 ھي تظاھرات اندلعت فيم: 2019في العراق للعام تظاھرات تشرین 

ھرین لب المتظالت مطاجنوب العراق احتجاجاً على تردّي األوضاع االقتصادیة للبلد، وانتشار الفساد اإلداري والبطالة. ووص

  بات مبكرة. إلى اسقاط النظام الحاكم، وتشكیل حكومة مؤقتة واجراء انتخا

  الدراسات السابقة:

  ) بعنوان: "الفیسبوك والتغییر في تونس ومصر"2011دراسة الدلیمي (

لمنھج ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على دور الفیسبوك في األحداث في تونس ومصر، واعتمدت الدراسة على ا

نس، صر وتومساھمت في إنجاح ثورتي  الوصفي التحلیلي، وتوصلت لعدة نتائج أھمھا: أن وسائل التواصل االجتماعي قد

جمھور والسبب یعود ألنھا ساعدت في التواصل ما بین الناس واختصرت المسافات، وأیضا عملت على تشكیل وعي ال

لى إسبوك أدى ر الفیوتزویده بالمعلومات والتأثیر على قطاع الجمھور،  كما وتوصلت ھذه الدراسة إلى تنظیم االحتجاجات عب

  ین إلى التھدیدات.تعرض المشارك

  ) بعنوان: "استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة وتأثیره في العالقات االجتماعیة"2012دراسة نومار (

ة نة الدراسونت عیھدفت ھذه الدراسة للتعرف على تأثیر مواقع الشبكات االجتماعیة على العالقات االجتماعیة، وتك

أداة للدراسة، كمفردة، وتم االعتماد على االستبیان  280الجزائر بلغت  من عینة قصدیة من مستخدمي موقع الفیسبوك في

مستخدمي  ھم من وأیضا على أداة المالحظة، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أھمھا: النسبة األكبر من أفراد عینة الدراسة

لمتغیر  ا تعوددالة احصائی الفیسبوك من أجل التواصل مع األھل واألصدقاء ومن أجل التثقیف أیضا، تبین وجود فروقات

 لنتائج أنظھرت االجنس باستخدام الفیسبوك، كما أن المبحوثین األكبر سنا یتعاملون بوعي عند استخدامھم للفیسبوك، وأ

  الفیسبوك ھو مؤثر في االتصال الشخصي وفي التفاعل ما بین المستخدمین مع أقاربھم وأسرھم وأصدقائھم.

جھة نظر "دور شبكات التواصل االجتماعي في التغییر السیاسي في تونس ومصر من و ) بعنوان:2012دراسة الرعود (

  الصحفیین األردنیین"

نس في تو ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي في التغییرات السیاسیة التي حدثت

 كونت عینةسة، وتتخدام االستبیان كأداة للدراومصر، واعتمدت ھذه الدراسة على أسلوب المنھج الوصفي التحلیلي، وتم اس

 عدة نتائجلمفردة اختیرت بطریقة عشوائیة من الصحفیین واإلعالمیین في األردن، وتوصلت الدراسة  342الدراسة من 

رسمیة في الم الأھمھا: تمثل الدور األكبر لشبكات التواصل االجتماعي في مقاومة الرقابة والحجب من الدعایة في االع

  تجاجات.ى االحلتغییر السیاسي في تونس ومصر والتأثیر على الرأي المحلي واالقلیمي والدولي، وأیضا في التحریض علا
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اسي: ) بعنوان: "اإلعالم االجتماعي وقرار المشاركة في االحتجاج السیTufekei & Christopher )2012دراسة 

  مالحظات من میدان التحریر"

إلى  لدراسةى دوافع المحتجین للمشاركة في احتجاجات میدان التحریر، وتوصلت اھدفت ھذه الدراسة للتعرف عل

ة صادر جدیدسیا بمأن وسائل اإلعالم االجتماعي كانت من أھم الدوافع للمشاركة وخاصة الفیسبوك، حیث أنھ كان مزودا رئی

  للمعلومات، حیث أن النظام ال توجد لدیھ القدرة على التحكم بھا بسھولة.

السیاسي  ) بعنوان: "الوظیفة السیاسیة لمنصات شبكات التواصل االجتماعي: الحراك2017أبو دیھ وخورشید (دراسة 

  العربي أنموذجا"

لى ربیة عھدفت ھذه الدراسة للتعرف على طبیعة دور منصات شبكات التواصل االجتماعي في حفز الجماھیر الع

الستبیان خدام ات الدراسة أسلوب المنھج الوصفي المسحي، وتم استالمشاركة في فعالیات الحراك السیاسي العربي، واتبع

الشرق األوسط  مفردة أختیرت تبعا ألسلوب الحصر الشامل من طلبة جامعة 217كأداة للدراسة، وتكونت عینة الدراسة من 

ة  ول العربیي الدفحداث في األردن، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أھمھا: إن شبكات التواصل االجتماعي لیست فقط ناقال لأل

مت في ھا ساھالتي شھدت حراكا سیاسیا، بل ھي محرك سیاسي بسبب طبیعتھا التفاعلیة واتساع نطاق استخدامھا، حیث أن

األحداث  قد غطتتشكیل الوعي السیاسي لدى الشباب العربي، وعملت كرابط ما بین الشباب وتنسیق حركاتھم المیدانیة، ول

ریة زخم استمرااألنباء والوسائل اإلعالمیة األخرى، وبذلك ساھمت شبكات التواصل االجتماعي ب أوال بأول كما وكاالت

  االحتجاجات في الدول العربیة.

  ما یمیز ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

 ظاھراتخبار تتتمیز ھذه الدراسة بأن عینتھا ھي من فئة الشباب، وأنھا تبحث في دور شبكات التواصل في نقل أ

  تشرین في العراق، وحسب علم الباحث فإن ھذه الدراسة ھي الدراسة األولى التي تبحث في ھذا الموضوع.

  

  اإلطار النظري للدراسة:

  خصائص شبكات التواصل االجتماعي:

حات الترابط: حیث أن شبكات التواصل االجتماعي ھي شبكة اجتماعیة مترابطة، عبر روابط ووصالت توفر صف - 1

  دي للربط بمواقع أخرى للتواصل أیضا، وھذا یعمل على تسریع وانتقال المعلومات.للشبكات تؤ

یع ل السرالمجتمع: حیث أن شبكات التواصل االجتماعي تسمح للمجتمعات بتشكیل مواقع خاصة بھا من أجل التواص - 2

  ).27، ص2013والفعال، وھذه المجتمعات ترتبط بقضایا سیاسیة أو تعلیمیة وما شابھ ذلك (مقداد، 

التفاعلیة والتشاركیة: حیث تتمیز شبكات التواصل االجتماعي بخاصیة التفاعلیة المبنیة على تبادل األفكار واآلراء بصورة  - 3

  ).40، ص2010مجانیة وسھلة، ویمكن للفرد تبادل معلوماتھ الشخصیة وھوایاتھ مع اآلخرین (ابراھیم وآخرون، 
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ون ماتھ دحب أن یتواصل ویتعرف على اآلخرین، وھذا یتطلب االفصاح عن معلوالوضوح الھویاتي: حیث أن ل شخص ی - 4

  ).43، ص2009تحایل أو كذب (علي، 

 ویصبح الفرد دولیة،العالمیة: حیث أن شبكات التواصل االجتماعي تلغي الحدود الجغرافیة والمكانیة، فتنعدم الحدود ال - 5

  ر أیة قیود.قادرا على التواصل من الشرق للغرب والعكس من غی

د توفر الجھجیل، والتوفیر واالقتصادیة: وھذا ما یمیز شبكات التواصل االجتماعیة، حیث أنھا مجانیة االشتراك والتس - 6

، 2014والمال، وأیضا امتالك فرصة على شبكات التواصل االجتماعي ھو لیس بحكر على أصحاب األموال (الحمد، 

  ).13ص

  أبرز شبكات التواصل االجتماعي:

  )114، ص2016بالرغم من تعدد المواقع ھناك بعض المواقع تعد ھي األبرز أال وھي: (خلیفة، 

دوات ھو أحد شبكات التواصل االجتماعي، یسمح للمشتركین بالتواصل مع بعضھم البعض من خالل استخدام أفیسبوك: -1

الشركات قیة أو األشخاص االعتباریین كالموقع وتكوین روابط وصداقات جیدة من خاللھ، و یسمح لألشخاص بصفتھم الحقی

  )114، ص2016والھیئات والمنظمات بالمرور من خاللھ وفتح آفاق جدیدة لتعریف المجتمع بھویتھم. (خلیفة، 

ي  العتویتر: -2 ي جرت ف ة الت ن ھو أحد شبكات التواصل االجتماعي التي ساھمت في بعض األحداث السیاسیة الھام د م دی

ت ا واء كان دان س ر الالبل ا األث ان لھ دات صغیرة ك ال تغری ص إلرس ع مخص ة، فھو موق ة أم األجنبی دان العربی ي لبل ر ف كبی

 حرفا للتغریدة الواحدة. 280األحداث، ویصل حجم الرسائل النصیة الصغیرة التي یرسلھا برنامج تویتر إلى 

ورة أو صدمین التقاط جتماعیة ، یتیح للمستخمجاني یتم من خاللھ تبادل الصور والفیدیو، وھو شبكة ا تطبیق ھوانستغرام: - 3

  الشبكات االجتماعیة.  إلیھا، ومن ثم مشاركتھا في مجموعة متنوعة من خدمات رقمي فلتر  فیدیو، وإضافة

ع ملالیوتیوب: -4 ع لرف ل االجتماعي أم موق ع للتواص ن اختالف بعض اآلراء حول كون الیوتیوب موق رغم م ات على ال ف

اھدة ائل على مشرأي یقول أنھ موقع یجمع بین النشاطین وھو ما یمیزه عن غیره وذلك نتیجة للضغط الھ الفیدیو، إال أن ھناك

شور فیدیو المنالفیدیوھات التي تنشر من خاللھ وھو ما یدفع بعض المشتركین للمشاركة بإدالء آراءھم ووضع تعلیقات على ال

  یو. للتواصل االجتماعي مع غیرھم من متابعي نفس الفید أسفل الفیدیو وطرح حوارات ومناقشات، وھو ما یفتح مجال

ورة، لتسجیل وبث ومشاركة الرسائل المص تطبیق تواصل اجتماعي ھو منصة نشر فیدیوھات قصیرة، وسناب شات: - 5

یسمح والفیدیو، وإضافة نصوص ورسومات، وإرسالھا إلى القائمة الخاصة من المتلقین،   الصور، وتسجیل  والتقاط

ني، وبعد ذلك یتم ثوا 10مین بنشر لقطات وفیدیوھات لمدة زمنیة محددة، وذلك لعرض لقطاتھم من ثانیة واحدة إلى للمستخد

  حذف الرسائل من جھاز المستلم وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات.

اة ع، وھو أدلمجتماد اوالجدیر بالذكر أن وسائل التواصل االجتماعي تدخل جمیع البیوت دون استئذان، ویستخدمھا جمیع أفر

وسائل ھي مثل التمع، وفتاكة إذا أسيء استخدامھا، وأداة شدیدة اإلیجابیة إذا أحسن استخدامھا وتم تقنینھا فیما یخدم المج

  التقلیدیة في تأثیرھا على المتابع.
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  الشباب: الدور والتحدیات:

یة لھذه الشریحة من المجتمع، فحدده البعض في الفئة اختلف تعریف الشباب من باحث آلخر من ناحیة تحدید الفئة العمر   

 ین وجھات النظرسنة أو أقل أو أكثر، وأشار الدكتور محمود غرایبة أن الجمع ب 30 -13سنة، أو من  24 - 18العمریة من 

ن مراحل منفسیة المختلفة في تعریف مفھوم الشباب على أساس تكاملي ال یفصل بین الجوانب البیولوجیة واالجتماعیة وال

ؤولیة تحمل المسولتعلم اعمر االنسان تبدأ بالسادسة عشر وتمتد إلى الثالثین سنة، وھذه المرحلة تتمیز بالنشاط والقدرة على 

  ).2010وإبراز القدرات الكامنة (غرایبة، 

یف شة تم تعریالمع وبناء على  توقع الحیاة في غالبیة البلدان لتحسن مرافق الرعایة الصحیة، واالرتفاع في مستوى

الحیویة وحب الحركة، سنة، حیث یتمیز الشباب بالنشاط و 29- 18من قبل األمم المتحدة للشباب یجعلھم في الفئة العمریة بین 

  ).2016والرغبة في التعلم واكتساب خبرات جدیدة (خمش وآخرون، 

النمو  مرحلة عة تفرضھا طبیعةوشریحة الشباب مثل باقي الشرائح والفئات االجتماعیة، لھا حاجات ممیزة ومتنو

یل اللھا توصخكن من الجسدي والنفسي والعقلي، وقد أشارت المراجع إلى أن وسائل اإلعالم المختلفة تعد قنوات أو أدوات یم

سراع في دف االاألفكار والمعلومات الھامة التي تساعد على تحقیق تنمیة إلى أكثر شریحة ممكنة من المجتمع، وذلك بھ

تي لعقبات الاجمیع  یة التغیر االجتماعي الشامل والوصول إلى التقدم االقتصادي والثقافي، باإلضافة إلى تذلیلتحقیق عمل

  ).2014تعوق عملیة التنمیة (الحفناوي، 

حالة  ونرى أن معظم حركات االحتجاج السیاسي او االجتماعي یقوم بھا الشباب، حیث یحاولون الخروج من

  ).2014نتج عن البطالة وتباطؤ عملیة التنمیة (غباري، االغتراب والعزلة التي ت

  نظریة االستخدامات واالشباعات:

ة ا من ناحیفرادھتھتم نظریة االستخدامات واالشباعات بدراسة االتصال الجماھیري، حیث تعد فعالة في انتقائھا أل

 لجماھیراالسحریة والتي ترى بأن رسائل ومضمون وسائل اإلعالم على العكس من النظریات األخرى كنظریة الرصاصة 

غیرات ن المتمھم كائنات سلبیة ومنفصلة، فتتصرف بنسق واحد، وأسلوب األفراد مقابل وسائل اإلعالم ھو ذو قوة أكبر 

  ).584، ص2004الشخصیة والسكانیة واالجتماعیة  (حجاب، 

 لعواقبظم، حیث أدى إدراك اوتدرس نظریة االستخدامات واالشباعات االتصال الجماھیري بأسلوب وظیفي من

لعالقة ما بین دة تنظر لیة جدیالفردیة والتباین االجتماعي إلى اإلدراك الكبیر للسلوك المرتبط بالوسائل اإلعالمیة، مما فتح لبدا

ي ف ت فعالیةنھا ذاأالجماھیر ووسائل اإلعالم، فأصبح ھناك تحوال في رؤى الجماھیر من أنھا عنصر سلیي ال فعالیة لھ إلى 

  ).239، ص2004انتقاء أفرادھا لمضمون ورسائل وسائل اإلعالم (مكاوي وآخرون، 

  )261، ص2006افتراضات النظریة باآلتي: (الطرابشي وآخرون،  Katzوقد لخص كاتز 

 إن جمھور المتلقین ھم جمھور نشط، ویقوم باستخدام وسائل اإلعالم من أجل تحقیق أھداف معینة. -
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شباع تھ وبین إحتیاجااالمبادرة في تحدید العالقة ما بین اختیار وسائل ما یرى أنھا ھي التي تشبع  أعضاء الجمھور یمتلكون -

 الحاجات.

 یمیة.یوجد تنافس بین وسائل اإلعالم ووسائل أخرى تقوم بإشباع الجمھور كاالتصال الشخصي، والمؤسسة األكاد -

في  اه األفضلما یر ودوافع تعرضھ للوسائل اإلعالمیة فیختار إن الجمھور لدیھ القدرة على أن یحدد احتیاجاتھ واھتماماتھ -

 إشباع حاجاتھ منھا.

 إن الجمھور ھو الذي یقوم بتحدید طبیعة استخداماتھ للمحتوى الذي یرغب بھ من الوسائل اإلعالمیة. -

  عناصر نظریة االستخدامات واالشباعات:

مناسبا  ا یراهنید یبحث عن ما یرد ھو التعرض لھ ویختار مافتراض الجمھور النشط: وھنا تفترض النظریة وجود جمھور ع -

 ).243، ص2004من وسائل لتقدیم المحتوى (مكاوي وآخرون، 

 جود حوافزؤدي لواألصول النفسیة واالجتماعیة الستخدام وسائل اإلعالم: حیث أن العوامل النفسیة والفروقات الفردیة ت -

 ).21ص ،1991وتحدد استخدامات وسائل اإلعالم (حسن، 

تعلم، ات والدوافع تعرض الجمھور لوسائل اإلعالم: حیث ھي دوافع نفعیة من أجل اكتساب المعرفة والخبرات والمعلوم -

 ت (أمین،لمسلسالودوافع طقوسیة لتقضیة وقت الفراغ والعروب من المشكالت كاالتجاه نحو البرامج الخیالیة واألفالم وا

 ). 67، ص2008

ف تبعا ع تحتلالم: حیث تنتج توقعات الجمھور من الوسائل االتصالیة من دوافعھ وھذه الدوافالتوقعات من وسائل اإلع -

 لألصول النفسیة واالجتماعیة لألفراد، وتعتبر التوقعات من أسباب التعرض للوسائل االتصالیة.

لتي تؤدي ھي ا ع األفرادالتعرض لوسائل االتصال: حیث أن النموذج الخاص بنظریة االستخدامات واالشباعات یرى أن دواف -

لتي تحقق احوافز بھم للتعرض للوسائل االتصالیة من أجل تحقق اإلشباع، وتعتبر وسائل االتصال واحدة من التغییرات وال

 ).247، ص2004االشباعات (مكاوي وآخرون، 

وعین تشمل نواإلعالم إشباعات وسائل اإلعالم: حیث تقسم إلى قسمین: إشباعات المحتوى نتیجة التعرض لمضامین وسائل  -

لوسیط اتیار نوع حیة اخ(إشباعات التوجیھ، إشباعات اجتماعیة)، وإشباعات علمیة وھذه تتعلق بطبیعة العملیة االتصالیة من نا

 ).277، ص2006الذي یتم التعرض لھ (الطرابشي وآخرون، 

  الطریقة واإلجراءات:

  منھج الدراسة:

ع المشتعتبر ھذه الدراسة من البحوث الوصفیة ا ى وصف واق نھج إل ذا الم ن خالل ھ كالت لتحلیلیة، حیث تھدف م

 حات من أجلوالظواھر كما ھي، أو تحدید الصورة التي یجب إن تكون علیھا في ظل معاییر محددة، وتقدیم توصیات أو اقترا

  ). 227، ص2009تعدیل الواقع للوصول إلى ما یجب إن تكون علیھ ھذه الظواھر. (النعیمي والبیاتي وخلیفة، 
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  مجتمع وعینة الدراسة:
ختیار  عینة في العراق، ولقد تم ا 2019تمثل مجتمع الدراسة بجمیع فئة الشباب المشاركین بتظاھرات تشرین للعام 

  ) مفردة.165عشوائیة من فئة الشباب بلغت (

  وفیما یلي توزیع أفراد عینة الدراسة تبعا لعواملھم الشخصیة:

  الدراسة تبعا للمتغیرات الشخصیة ). توزیع عینة1الجدول(

 % التكرار الفئة المتغیر

 النوع االجتماعي
 68.9 113 ذكر

 31.1 51 أنثى

 العمر

 3.7 6 سنة 18-20

 28 46 سنة 21-25

 24.4 40 سنة 26-30

 9.8 16 سنة 18أقل من 

 34.1 56 سنة 30أكثر من 

 المؤھل العلمي

 11 18 ثانویة عامة فما دون

 16.5 27 ومدبل

 45.7 75 بكالوریوس

 26.8 44 دراسات علیا

 100 164 المجموع

  جاء توزیع أفراد عینة الدراسة كاآلتي:

 ).%31.1)، ونسبة اإلناث (%68.9الجنس: بلغت نسبة الذكور (

 ).%45.7(المؤھل العلمي: النسبة األكبر من أفراد عینة الدراسة ھم من الحاصلین على درجة البكالوریوس بنسبة 

 ).%34.1سنة بنسبة ( 30العمر: النسبة األكبر من أفراد عینة الدراسة ھم ممن تزید أعمارھم عن 

  أداة جمع البیانات:

سة راض الدراسب وأغتم االعتماد في ھذه الدراسة على االستبیان لجمع المعلومات والبیانات، وتم تصمیمھا بما یتنا

  وأسئلتھا.

  لخماسي، كما ھو موضح في الجدول اآلتي:وتم استخدام مقیاس لیكرت ا
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  ). مقیاس لیكرت الخماسي2الجدول (

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید  موافق  موافق بشدة

  درجة 1  درجة 2  درجات 3  درجات 4  درجات 5

  

  صدق أداة الدراسة:

رفة، وفي ضوء مالحظات للتأكد من صدق األداة تم عرضھا على عدد من المحكمین من ذوي االختصاص والخبرة والمع   

اد ال م اعتم ث الصیاغة المناسبة، وت ن حی رات م بعض الفق يالمحكمین وتوصیاتھم تم إجراء التعدیالت المناسبة ل رات الت  فق

  حصلت على تأیید غالبیة المحكمین لجعل أداة الدراسة ذات صالحیة عالیة للتطبیق على عینة الدراسة.

  ثبات الدراسة:

، ة المقیاسصالحی داة من خالل معادلة (كرونباخ ألفا)، حیث تستعمل ھذه األداة للتأكد منتم التحقق من ثبات األ

سؤال  یاس كلقحیث یتم قیاس مدى االتساق والتناسق في إجابة المستجیبین على كل األسئلة الموجودة بالمقیاس، ومدى 

  ).142، 2010بات (النجار  والزعبي،للمفھوم، وارتفاع معامل االرتباط في المقیاس یدل على ارتفاع درجة الث

  ). نتائج معامالت  ثبات االتساق (كرونباخ ألفا) لمتغیرات الدراسة و األداة الكلیة3الجدول (

 معامل كرونباخ ألفا المتغیرات

 0.89  دور شبكات التواصل االجتماعي في نقل أخبار تظاھرات تشرین

على دور شبكات التواصل االجتماعي في تحفیز الشباب 

  المشاركة في تظاھرات تشرین
0.81 

  

اسة أداة الدر من خالل الجدول أعاله أن جمیع معامالت كرونباخ ألفا للداللة على االتساق الداخلي والثبات لفقرات

  ) مما یدل على ثبات أداة الدراسة.0.70أعلى من (

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات:

  تم استخدام االختبارات اإلحصائیة التالیة: SPSSمة االحصائیة من خالل برنامج الحز

ة، والتكرار، واألھ  اري، والنسب المئوی ة اإلحصاءات الوصفیة (الوسط الحسابي، واالنحراف المعی می

  النسبیة التي ُحددت من خالل الصیغة التالیة :
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ول  ط

  الفترة =

  الحد األدنى –الحد األعلى 

=  

5 -1  

 =1.33  

  3  ویاتعدد المست

  

  لیكون عدد المستویات كالتالي :

  ). المعیار اإلحصائي لتفسیر المتوسطات الحسابیة لمتغیرات الدراسة4الجدول (

  الفترة  المستوى

  2.33 –1  المنخفض

  3.66 – 2.34  المتوسط

  5 - 3.67  المرتفع

 ).One Way ANOVAاختبار تحلیل التباین االحادي ( 

 ).Independent Sample T-test( اختبار ت للعینات المستقلة 

 معامالت كرونباخ ألفا. 

  نتائج الدراسة:

 ي؟اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: ما أنماط استخدام الشباب العراقي لشبكات التواصل االجتماع

  لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم ایجاد التكرارات والنسب المئویة، والجدول اآلتي یبین ذلك:  

  ). أنماط استخدام الشباب العراقي لشبكات التواصل االجتماعي5الجدول(

 
 % التكرار الفئةا

أي شبكات التواصل 

االجتماعي تقوم 

 باستخدامھا بشكل أكبر

 3.7 6 أخرى

 6.1 10 االنستغرام

 12.8 21 التویتر

 70.1 115 الفیسبوك
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 7.3 12 الیوتیوب

مدة الوقت الذي تقضیھ 

في تصفح شبكات 

 اصل االجتماعيالتو

 4.9 8 أقل من ساعة

 54.9 90 ساعات 3أكثر من 

 40.2 66 ساعات 3- من ساعة 

فترات تصفحك لشبكات 

 التواصل االجتماعي

 77.4 127 جمیع األوقات

 2.4 4 صباحا

 1.8 3 ظھرا

 18.3 30 لیال

ما الذي تفضلھ من 

األجھزة  لتصفح شبكات 

 التواصل االجتماعي

 8.5 14 الحاسوب

 91.5 150 الھاتف المحمول

 
Total 164 100 

قي باب العرابل الشمن خالل النتائج في الجدول أعاله یتبین لنا أن أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخداما من ق

. )%6.1نسبة (ب)، االنستغرام %7.3)، الیوتیوب بنسبة (%12.8) تلتھا التویتر بنسبة (%70.1كانت (الفیسبوك) بنسبة (

  ).2012( Tufekei & Christopher)، و دراسة 2012وتوافقت ھذه النتیجة مع دراسة نومار (

بكات شساعات في تصفح  3) من الشباب العراقي یقضون أكثر من %54.9كما وتظھر النتائج بأن ما نسبتھ (

ما وأن فترات كتلك الشبكات، ساعات في تصفح  3) منھم یقضون ما بین ساعة إلى %40.2التواصل االجتماعي، وما نسبتھ (

لون استخدام ) في جمیع األوقات من الیوم، والنسبة األكبر منھم یفض%77.4تصفحھم للشبكات كان بنسبة أكبر وبلغت (

  ).%91.5الھاتف المحمول على الحاسوب في تصفح شبكات التواصل االجتماعي حیث بلغت نسبتھم (

جھة وین من بكات التواصل االجتماعي في نقل أخبار تظاھرات تشراإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: ما دور ش

 نظر الشباب العراقي؟

  لك:تي یبین ذول اآللإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم ایجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، والجد

تشرین  تظاھرات الجتماعي في نقل أخبار). المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدور شبكات التواصل ا6الجدول(

  من وجھة نظر الشباب العراقي

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة %

عرضت شبكات التواصل االجتماعي معلومات 

وأخبار حول تظاھرات تشرین لم تعرضھا الوسائل 

 اإلعالمیة األخرى

 مرتفعة 88.8 685. 4.44

 مرتفعة 88.5 665. 4.43جتماعي بنقل األخبار قامت شبكات التواصل اال



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              72  

ISSN: 2706-6495 

 المتعلقة بالتظاھرات أوالً بأول

شبكات التواصل االجتماعي قامت بنقل األخبار 

والمعلومات حول التظاھرات بسرعة أكبر من 

 الوسائل اإلعالمیة األخرى

 مرتفعة 88.3 682. 4.41

الحصول على األخبار والمعلومات حول تظاھرات 

كات التواصل االجتماعي أكثر سھولة تشرین من شب

 من الوسائل اإلعالمیة األخرى

 مرتفعة 88.3 682. 4.41

قامت شبكات التواصل االجتماعي بنقل ما یستجد من 

 أخبار متعلقة بالتظاھرات بشكل مباشر
 مرتفعة 86.6 666. 4.33

قدمت شبكات التواصل االجتماعي مصادر مختلفة 

 ھرات تشرینلألخبار والمعلومات حول تظا
 مرتفعة 86.2 699. 4.31

األخبار التي تم نقلھا من خالل شبكات التواصل 

 االجتماعي ذات مصداقیة ودقة
 مرتفعة 74.8 946. 3.74

 مرتفعة 85.9 0.72 4.30 المعدل

ت ظاھراخبار تتبین النتائج في الجدول أعاله أنھ كان دور بدرجة مرتفعة لشبكات التواصل االجتماعي في نقل أ

ول بار حوأخ تشرین من وجھة نظر الشباب العراقي وذلك من ناحیة اآلتي: عرضت شبكات التواصل االجتماعي معلومات

 لمتعلقةقامت شبكات التواصل االجتماعي بنقل األخبار ا، تظاھرات تشرین لم تعرضھا الوسائل اإلعالمیة األخرى

من  عة أكبربنقل األخبار والمعلومات حول التظاھرات بسر شبكات التواصل االجتماعي قامت، بالتظاھرات أوالً بأول

أكثر  جتماعيالحصول على األخبار والمعلومات حول تظاھرات تشرین من شبكات التواصل اال، الوسائل اإلعالمیة األخرى

 ھرات بشكلتظابال قامت شبكات التواصل االجتماعي بنقل ما یستجد من أخبار متعلقة، سھولة من الوسائل اإلعالمیة األخرى

م نقلھا التي ت األخبار، قدمت شبكات التواصل االجتماعي مصادر مختلفة لألخبار والمعلومات حول تظاھرات تشرین، مباشر

  ).2017د (دراسة أبو دیھ وخورشی. وتوافقت ھذه النتیجة مع من خالل شبكات التواصل االجتماعي ذات مصداقیة ودقة

ركة المشا ما دور شبكات التواصل االجتماعي في تحفیز الشباب العراقي على اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث:

 بتظاھرات تشرین؟

  لك:تي یبین ذول اآللإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث تم ایجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، والجد

اقي على باب العرتواصل االجتماعي في تحفیز الش). المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدور شبكات ال7الجدول(

  المشاركة بتظاھرات تشرین

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 الدرجة %

ساھمت شبكات التواصل االجتماعي في التواصل ما بین 

 المشاركین في التظاھرات
 مرتفعة 88.2 681. 4.41
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اھرات ساھمت شبكات التواصل االجتماعي في تفعیل التظ

 بشكل أكبر
 مرتفعة 87.8 678. 4.39

ساھمت شبكات التواصل االجتماعي في رفع سقف حریة 

 التعبیر أثناء التظاھرات
 مرتفعة 86.6 752. 4.33

ساھمت شبكات التواصل االجتماعي في زیادة اھتمامي 

 بالتظاھرات
 مرتفعة 84.9 727. 4.24

اآلراء  ساھمت شبكات التواصل االجتماعي في التعبیر عن

 بحریة وبكل تجرد
 مرتفعة 83.5 800. 4.17

تساعد شبكات التواصل االجتماعي على التعبئة والحشد 

 والتنظیم
 مرتفعة 80.5 814. 4.02

ي أرى أن لشبكات التواصل االجتماعي عامل مھم في التغییر ف

 المجتمع
 مرتفعة 80.5 814. 4.02

واصل أشارك بفعالیات التظاھرات من خالل شبكات الت

 االجتماعي
 مرتفعة 78.3 993. 3.91

ن بی كان لشبكات التواصل االجتماعي دورا كبیرا في التنسیق ما

 المشاركین في التظاھرات
 مرتفعة 78.0 848. 3.90

ساھمت شبكات التواصل االجتماعي في توحید أھداف 

 وتوجھات المشاركین في التظاھرات
 مرتفعة 78.0 848. 3.90

 مرتفعة 74.0 1.098 3.70 تواصل االجتماعي للمشاركة بالتظاھراتشجعتني شبكات ال

شجعتني شبكات التواصل االجتماعي ألن أخطط مع اآلخرین 

 من أجل تنظیم التظاھرات
 متوسطة 73.0 1.149 3.65

 أعتبر أن لشبكات التواصل االجتماعي  الدور األبرز أثناء

 التظاھرات
 متوسطة 69.4 993. 3.47

ت مھ شبكات التواصل االجتماعي من أخبار وتحلیالأثق بما تقد

 بما یتعلق بالتظاھرات
 متوسطة 69.4 993. 3.47

 مرتفعة 79.4 0.871 3.97 المعدل

تبین النتائج في الجدول أعاله بأنھ كان ھناك دور بدرجة مرتفعة لشبكات التواصل االجتماعي في تحفیز الشباب 

ساھمت شبكات التواصل ، حیث أن شبكات التواصل االجتماعي قد ساھمت باآلتي: العراقي على المشاركة بتظاھرات تشرین

ساھمت شبكات التواصل االجتماعي في تفعیل التظاھرات بشكل  ،االجتماعي في التواصل ما بین المشاركین في التظاھرات

مت شبكات التواصل االجتماعي أكبر، ساھمت شبكات التواصل االجتماعي في رفع سقف حریة التعبیر أثناء التظاھرات، ساھ

في زیادة اھتمامي بالتظاھرات، ساھمت شبكات التواصل االجتماعي في التعبیر عن اآلراء بحریة وبكل تجرد، تساعد شبكات 

التواصل االجتماعي على التعبئة والحشد والتنظیم، أرى أن لشبكات التواصل االجتماعي عامل مھم في التغییر في المجتمع، 
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الیات التظاھرات من خالل شبكات التواصل االجتماعي، كان لشبكات التواصل االجتماعي دورا كبیرا في التنسیق أشارك بفع

ما بین المشاركین في التظاھرات، ساھمت شبكات التواصل االجتماعي في توحید أھداف وتوجھات المشاركین في 

أبو دیھ وخورشید وتوافقت ھذه النتیجة مع دراسة  ات.التظاھرات، شجعتني شبكات التواصل االجتماعي للمشاركة بالتظاھر

  ).2011)، ودراسة الدلیمي (2012)، ومع دراسة الرعود (2012( Tufekei & Christopherدراسة ، ومع )2017(

ة نظر حول وجھ )α≥0.05(اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع:  ھل یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى 

عود ة بھا تدور شبكات التواصل االجتماعي في نقل أخبار تظاھرات تشرین وتحفیزھم على المشارك الشباب العراقي في

 لتأثیر المتغیرات الشخصیة؟

  أ) تبعاً لمتغیر الجنس:

عراقي في دور ) حول وجھة نظر الشباب الα≥0.05الیجاد فیما إذا كان ھناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى (

ستخدام س تم ااعي في نقل أخبار تظاھرات تشرین وتحفیزھم على المشاركة بھا تعزى لمتغیر الجنشبكات التواصل االجتم

 اختبار ت للعینات المستقلة، والجدول اآلتي یبین ذلك:

  ). نتائج اختبار ت للعینات المستقلة لتأثیر الجنس 8الجدول(

 
 العدد الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
t درجة الحریة 

ستوى م

 الداللة

 نقل األخبار
 0.486 4.30 113 ذكر

0.014 162 0.989 
 0.487 4.30 51 أنثى

 تحفیز الشباب
 0.563 4.07 113 ذكر

-1.316- 162 0.19 
 0.505 4.19 51 أنثى

عدم  ا یدل على، مم0.05لم تكن ذات داللة احصائیة عند مستوى أقل من  Tمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن قیمة 

االجتماعي  دور شبكات التواصل) حول وجھة نظر الشباب العراقي في α≥0.05وجود أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى (

 في نقل أخبار تظاھرات تشرین وتحفیزھم على المشاركة بھا تعود لتأثیر متغیر الجنس.

  ب) تبعاً للعمر:

تم استخدام  ) تعزى لمتغیر العمرα≥  0.05ستوى ( الیجاد فیما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند م

  اختبار تحلیل التباین األحادي، والجدول اآلتي یبین ذلك:
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  ). نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي لتأثیر العمر9الجدول(

 العدد العمر   
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة Fقیمة 

خبارنقل األ  

 0.242 4.46 16 سنة 18أقل من 

1.023 4.749 0.001* 

 0.221 4.00 6 سنة 18-20

 0.370 **4.50 47 سنة 21-25

 0.501 *4.25 39 سنة 26-30

 0.561 *4.16 56 سنة 30أكثر من 

Total 164 4.30 0.485 

 تحفیز الشباب

 0.207 4.22 16 سنة 18أقل من 

1.921 7.421 0.000* 

 0.148 4.10 6 سنة 18-20

 0.393 **4.42 47 سنة 21-25

 0.645 *3.88 39 سنة 26-30

 0.564 *3.98 56 سنة 30أكثر من 

Total 164 4.11 0.547 

د دل على وجو، مما ی0.05كانت ذات داللة احصائیة عند مستوى أقل من  Fمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن قیم 

تماعي في نقل دور شبكات التواصل االجحول وجھة نظر الشباب العراقي في  )α≥0.05(أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى 

ارھم بین اوح أعملمتغیر العمر، وكانت الفروقات ما بین من تترأخبار تظاھرات تشرین وتحفیزھم على المشاركة بھا تعزى 

  .سنة 25- 21سنة من جھة لصالح من تتراوح أعمارھم بین  26ن سنة من جھة وبین من تزید أعمارھم ع 25- 21

  ج) تبعاً للمؤھل العلمي:

ل العلمي تم ) تعزى لمتغیر المؤھα≥  0.05الیجاد فیما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( 

  استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي، والجدول اآلتي یبین ذلك:
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  نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي لتأثیر المؤھل العلمي ).10الجدول(

 العدد  المؤھل العلمي  
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

متوسط 

 المربعات
 Fقیمة 

مستوى 

 الداللة

 نقل األخبار

 0.347 **4.63 18 ثانویة عامة فما دون

1.139 5.218 0.002* 

 0.521 *4.11 27 دبلوم

 0.456 4.34 75 بكالوریوس

 0.492 *4.22 44 دراسات علیا

Total 164 4.30 0.485 

 تحفیز الشباب

 0.489 **4.52 18 ثانویة عامة فما دون

1.668 6.089 0.001* 

 0.439 *3.85 27 دبلوم

 0.564 4.14 75 بكالوریوس

 0.511 *4.04 44 دراسات علیا

Total 164 4.11 0.547 

دل على وجود ، مما ی0.05كانت ذات داللة احصائیة عند مستوى أقل من  Fمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن قیم 

تماعي في نقل دور شبكات التواصل االجحول وجھة نظر الشباب العراقي في  )α≥0.05(أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى 

لین على الحاصن لمتغیر المؤھل العلمي، وكانت الفروقات ما بیى أخبار تظاھرات تشرین وتحفیزھم على المشاركة بھا تعز

 اصلین علىلح الحالثانویة العامة فما دون من جھة، وما بین الحاصلین على الدبلوم والدراسات العلیا من جھة أخرى لصا

  الثانویة العامة فما دون.

  ملخص النتائج:

 یرا تیوب، وأخم الیواب العراقي كانت (الفیسبوك)، تلتھا التویتر، ثأكثر شبكات التواصل االجتماعي استخداما من قبل الشب

 االنستغرام.

  ساعات في تصفح شبكات التواصل االجتماعي. 3النسبة األكبر من الشباب العراقي یقضون أكثر من  

 أن فترات تصفح الشباب العراقي لشبكات التواصل االجتماعي كان بنسبة أكبر في جمیع األوقات من الیوم.  

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

 عراقي باب الكان ھناك دور بدرجة مرتفعة لشبكات التواصل االجتماعي في نقل أخبار تظاھرات تشرین من وجھة نظر الش

لوسائل اوأخبار حول تظاھرات تشرین لم تعرضھا  معلوماتوذلك من ناحیة اآلتي: عرضت شبكات التواصل االجتماعي 

واصل كات التشب، قامت شبكات التواصل االجتماعي بنقل األخبار المتعلقة بالتظاھرات أوالً بأول، اإلعالمیة األخرى

لى ع لحصولا، االجتماعي قامت بنقل األخبار والمعلومات حول التظاھرات بسرعة أكبر من الوسائل اإلعالمیة األخرى

  .خرىیة األاألخبار والمعلومات حول تظاھرات تشرین من شبكات التواصل االجتماعي أكثر سھولة من الوسائل اإلعالم
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  یث أن حشرین، تھناك دور بدرجة مرتفعة لشبكات التواصل االجتماعي في تحفیز الشباب العراقي على المشاركة بتظاھرات

ي اركین فساھمت شبكات التواصل االجتماعي في التواصل ما بین المش شبكات التواصل االجتماعي قد ساھمت باآلتي:

ي في جتماعساھمت شبكات التواصل االجتماعي في تفعیل التظاھرات بشكل أكبر، ساھمت شبكات التواصل اال ،التظاھرات

ھمت ت، سااھرارفع سقف حریة التعبیر أثناء التظاھرات، ساھمت شبكات التواصل االجتماعي في زیادة اھتمامي بالتظ

عبئة لى التشبكات التواصل االجتماعي في التعبیر عن اآلراء بحریة وبكل تجرد، تساعد شبكات التواصل االجتماعي ع

  والحشد والتنظیم، أرى أن لشبكات التواصل االجتماعي عامل مھم في التغییر في المجتمع

 ) عدم وجود أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوىα≥0.05واصل دور شبكات التظر الشباب العراقي في ) حول وجھة ن

 االجتماعي في نقل أخبار تظاھرات تشرین وتحفیزھم على المشاركة بھا تعود لتأثیر متغیر الجنس.

  أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى وجود)α≥0.05(  االجتماعي  دور شبكات التواصلحول وجھة نظر الشباب العراقي في

اوح من تتر لمتغیر العمر، وكانت الفروقات ما بینن وتحفیزھم على المشاركة بھا تعزى في نقل أخبار تظاھرات تشری

 25- 21ن سنة من جھة لصالح من تتراوح أعمارھم بی 26سنة من جھة وبین من تزید أعمارھم عن  25- 21أعمارھم بین 

 .سنة

  أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى وجود)α≥0.05( االجتماعي  دور شبكات التواصلي في حول وجھة نظر الشباب العراق

ن ت ما بیلمتغیر المؤھل العلمي، وكانت الفروقافي نقل أخبار تظاھرات تشرین وتحفیزھم على المشاركة بھا تعزى 

 خرى لصالحجھة أ الحاصلین على الثانویة العامة فما دون من جھة، وما بین الحاصلین على الدبلوم والدراسات العلیا من

 الثانویة العامة فما دون. الحاصلین على

 

  التوصیات:

  بعد ما تم التوصل الیھ من نتائج فإن الباحث یوصي باآلتي:

  صداقیةمالعمل على توعیة الشباب حول استخدامات شبكات التواصل االجتماعي وما یتم عرضھ من خاللھا من ناحیة 

  األخبار التي یتم عرضھا.

 قدیم ما تھم وتتواصل االجتماعي للتواصل مع األفراد والتعرف على احتیاجاتوجیھ الحكومات للعمل على توظیف شبكات ال

 یحتاجونھ من خدمات.

 یة الكالماھر حرفتح نافذة للحوار عبر شبكات التواصل االجتماعي ما بین مسؤولي الحكومة والمتظاھرین لكي تمنح المتظ 

ظر بینھم ات النرین والعمل على تنفیذھا وتقریب وجھبأریحیة، وتمنح الحكومة فرصة االطالع الكامل على مطالب المتظاھ

 دون وسطاء.
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  وخطورتھ وصوره وسبل الوقایھ منھ مظاھر الشرك األصغر 

  د.صیتة حسین علي العجمي :  إعداد الباحثھ

  الكویت -شؤون اإلسالمیة الوقاف ومدیر مدرسة مساعد في وزارة األ

  فلسفھ اسالمیھ ومقارنة األدیان  تخصص

  so7771@hotmail.comالبرید االلكتروني : 

  ٠٠٩٦٥٦٦٩٥٦٦٦٥رقم الھاتف : 

  

  المستخلص: 
مة، ، وخاتاء في مقدمٍة وخمسة مباحثھذا البحث یتناول " الشرك األصغر وخطورتھ وصوره وسبل الوقایة منھ "، وج

ورة بیان خطووتناول المبحث األول: تعریف الشرك لغة وشرًعا ،وأقسامھ والفرق بین الشرك األكبر والشرك األصغر  

باب ، على األس عتمادالشرك األصغر،  وتناول المبحث الثاني : الشرك األصغر في العبادات القلبیة، كالریاء والسمعة، واال

ث اول المبح،  وتنا من الصور،  وتناول المبحث الثالث:  الشرك األصغر في األفعال كالرقیة غیر الشرعیة، وغیرھاوغیرھ

 ،ك األصغر ن الشرالرابع: الشرك األصغر في األقوال، كالحلف بغیر هللا وغیره  وتناول المبحث الخامس: سبل الوقایة م

نھا دراسة، ومنھا الئي؛ وجاءت الخاتمة متضمنةً أھم النتائج التي كشفت عوقد اعتمدت في ھذا البحث على المنھج االستقرا

تنبھ حتى یج الشرك األصغر خطر جدا ویفوق ما یتصوره كثیر من الناس، لذلك وجب التحذیر منھ وتبین صوره ما یأتي:

 بنص حدیث عملھ ھ فقد حبطالناس، وأن  أعظم صور الشرك األصغر في العبادات القلبیة، الریاء، ومن دخل الریاء في عمل

شرك السنة، الولكتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم،  عدم الفرح بعمل الناس، ألنھ قد یكون عن جھل، والعبرة بما یدل علیھ ا

أكبر  لى شركإاألصغر بجمیع صوره سواء في األفعال أو األقوال یجب الحذر منھ، والتأكید على خطره ألنھ قد ینقلب 

  یخرج من الملة. 

  

   الشرك، خطورة الشرك األصغر، العبادات القلبیة، األقوال، األفعال، الوقایة. الكلمات المفتاحیة:
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Abstract 

 

This study addresses" Smaller polytheism, its gravity, its forms and means of prevention" 

The study consists of an introduction, five chapters and a conclusion. The first chapter 

addresses the definition of polytheism is the language and Sharia, its divisions, the difference 

between the polytheism and the polytheism. The second chapter addresses the smallest 

polytheism in hearts worship, such as hypocrisy and reputation, relying on causes, and other 

images. The third chapter smaller polytheism in acts such as illegal paperwork, and others. 

The fourth chapter the small polytheism in words, such as the Alliance without God and 

others. The fifth chapter addresses Ways of preventing polytheism. The methodological 

approach adopted in the study is inductive. The conclusion presents the most important 

findings which were reached by the study: Smaller polytheism is very dangerous and exceeds 

what many people imagine, so it must be warned of it and show its images so that people 

avoid it, and that the greatest forms of polytheism in the heart worship, hypocrisy, and income 

entered hypocrisy in his work has been frustrated by the text of the Prophet peace be upon 

him, … To the latest results. 

  

Keywords: Polytheism, gravity of smaller polytheism, worship hearts, words, deeds, 

prevention. 
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  :المقدمة 
  میھ وسلبسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد  وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد صلي هللا عل

  وبعد:

ھَ إِالَّ أَنَا ﴿ توحید هللا بالعبادة أول دعوة الرسل، قال هللا تعالى:فإن  ُسوٍل إِالَّ نُوِحي إِلَْیِھ أَنَّھُ َال إِلَٰ َوَما أَْرسَْلنَا ِمن قَْبِلَك ِمن رَّ

 علیھ ، وأول واجب على المكلف، كما جاء عن ابن عباس رضي هللا عنھما، قال: قال رسول هللا صلى هللا)47( ﴾فَاْعبُدُونِ 

إنك ستأتي قوما أھل كتاب، فإذا جئتھم، فادعھم إلى أن یشھدوا أن ال إلھ إال هللا، «وسلم لمعاذ بن جبل حین بعثھ إلى الیمن: 

، ولھذا صار معرفة التوحید من أعظم الواجبات على الناس، )48( »وأن محمدا رسول هللا، فإن ھم أطاعوا لك بذلك....

توحید من أنواع الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، ولما كان الشرك األصغر یخفى على كثیر وكذلك معرفة ما ینافي ھذا ال

  من المسلمین، قررت كتابة ھذا البحث لبیان تعریف الشرك األصغر وخطورتھ وصوره وسبل الوقایة منھ وأسمیتھ:

         

  " الشرك األصغر وخطورتھ وصوره وسبل الوقایة منھ "

  

  أھمیة البحث:

عضھا بدیدة، الناس یظن أن الشرك مجرد السجود للصنم، وھذا خطأ كبیر، فالشرك لھ مظاھر كثیرة، وأنواع ع كثیر من

                                     ظاھر، وبعضھا خفي، قد یقع اإلنسان فیھا دون أن یدري.

، والسحر، «سول هللا وما ھن؟ قال: ، قالوا: یا ر»اجتنبوا السبع الموبقات«ولھذا قال النبي صلى هللا علیھ وسلم:  الشرك با

وقتل النفس التي حرم هللا إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات 

  . فعد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، الشرك أول المھلكات.)49( »الغافالت

. فنحن أولى )50( ﴾َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَن نَّْعبُدَ اْألَْصنَامَ ﴿ قد دعا ربھ أن یجنبھ وبنیھ الشرك:وإذا كان الخلیل إبراھیم علیھ السالم 

  أن نحذر، ونحذر أبناءنا من كل أنواع الشرك صغیره وكبیره وصوره.                                 

  أھداف البحث:

ر الشرك یان صولعبادات القلبیة أو األقوال أو األفعال، مع بالوقوف على خطر الشرك األصغر، وبیان صوره سواء في ا

  المعاصر، وذلك لتحذیر الناس منھ، وبیان سبل الوقایة من الشرك األصغر.

  الدراسات السابقة:
                                                        

  . 25) األنبیاء، آیة:47(
   ).19)، برقم (1/51)، ومسلم (1496)، برقم (2/128)، (1395)، برقم (2/104ي () أخرجھ البخار48(
  ).89)، برقم (1/92)، ومسلم (6857)، برقم (8/175)، (2766)، برقم (4/10) أخرجھ البخاري (49(
  . 35) البقرة، آیة:50(
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ات ى دراسلم أقف فیما علمت على دراسات سابقة تناولت الشرك األصغر على وجھ الخصوص والتحدید، وإنما وقفت عل

 من لشيء الاك األصغر من حیث المفھوم وبعض صوره في أثناء الكالم على الشرك األكبر من باب بیان تكلمت عن الشر

 باب التحدید والتخصیص.

ھل ء كتب أیدور البحث حول بیان الشرك األصغر وصوره، وخطره وسبل الوقایة، وذلك من خالل استقرا حدود البحث:

  ھذا الموضوع الخطیر، والذي یقع فیھ كثیر من الناس.العلم وخاصة علماء العقیدة الذین تكلموا في 

  منھج البحث: 

أقوالھم  ولخصت اعتمدت في بحثي ھذا على المنھج االستقرائي: حیث قمت باستقراء كتب أھل العلم وخاصة علماء العقیدة

 نھ.ایة مل الوقوشروحاتھم وأضفت علیھا بما یوضح المعنى للقارئ ویبسط مفھوم الشرك األصغر وصوره وخطورتھ وسب

  جاء البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة. خطة البحث:

  

  ، ویتكون من أربعة مطالب:  المبحث األول

  الشرك لغة واصطالًحا المطلب األول:

  أقسام الشرك المطلب الثاني:

  الفرق بین الشرك األكبر والشرك األصغر المطلب الثالث:

  خطورة الشرك األصغر  المطلب الرابع:

  ، وفیھ مطلبین:بحث الثاني: الشرك األصغر في العبادات القلبیةالم

  : تعریف العبادات القلبیة المطلب األول

  : مظاھر الشرك األصغر في العبادات القلبیة، وفیھ تسعة فروع:المطلب الثاني

  الریاء والسمعة الفرع األول:

  إرادتھ اإلنسان بعبادتھ الدنیا الفرع الثاني:

  عتماد على األسباباال الفرع الثالث:

  التطیر والتشاؤم الفرع الرابع:

  تعلق القلوب بالمخلوقین في الشفاعة الفرع الخامس:

  االعتقاد في األطباء واألدویة الفرع السادس:
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  االغترار بانتصار الدولة المشركة، وقدح ذلك في العقیدة الفرع السابع:

  التعلق باألسباب المادیة للرزق الفرع الثامن:

  التنمیة البشریة وعالقتھا بالشرك األصغر التاسع: الفرع

  وفیھ ثالثة مطالب:المبحث الثالث: الشرك األصغر في األفعال، 

  الرقیة غیر الشرعیة  المطلب األول:

  إتیان الكھان والعرافین والمنجمین.  المطلب الثاني:

  لبس األساور المعدنیة. المطلب الثالث:

  وفیھ مطلبین: ي األقوال، المبحث الرابع: الشرك األصغر ف

  المطلب األول: التشریك بین هللا وخلقة بالواو. 

  المطلب الثاني: الحلف بغیر هللا. 

  المبحث الخامس: وسائل الوقایة من الشرك األصغر.

  الخاتمة: أھم النتائج والتوصیات 

  

                                                                 

  

  

  

  

  

  

 

مبحث األول، الشرك وأنواعھ وخطورتھ، وفیھ أربعة مطالب:ال  
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  الشرك لغة وشرعًا المطلب األول:

فیقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، واالسم الشرك، وشاركتھ إذا صرت شریكھ، وقد أشرك  كالشریك، والشركة: الشرك لغة:

  .)51( با فھو مشرك إذا جعل لھ شریكا

  أكثر من واحد، بحیث ال ینفرد بھ أحدھم.فالشرك اسم للشيء الذي یكون بین 

  والشرك بمعناه اللغوي یطلق على عدة معاني:

  .)52( المخالطة، والمصاحبة، والمشاركة- 1

  .)53( النصیب والحظ والحصة - 2

  .)54( ویطلق أیًضا على التسویة - 3

  .)55(ویطلق على الكفر أیضاً  - 4

 جل وعال في  وھیتھ، أو أسمائھ وصفاتھ؛ بحیث یكون ندًاجعل شریك  تعالى في ربوبیتھ، أو ألالشرك شرًعا: 

  .)56( خصائصھ، وما یستحقھ سبحانھ من العبادة

  ورد لفظ الشرك في كتاب هللا في عدة مواضع:

َ َال یَْغِفُر أَْن یُْشَرَك بِِھ َویَْغِفُر َما دُوَن ذَلَِك لَِمْن یَشَاُء َوَمْن یُشْ ﴿ قال هللا تعالى:  َّ ِ فَقَِد اْفتََرى إِثًْما عَِظیًما﴾إِنَّ  َّ   )57( ِرْك بِا

ُ عَلَْیِھ اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن أَنْ ﴿ قال هللا تعالى: َّ َم  ِ فَقَدْ َحرَّ َّ   )58( َصاٍر﴾إِنَّھُ َمْن یُْشِرْك بِا

َ َال یَْغِفُر أَْن ﴿ قال هللا تعالى: َّ ِ فَقَْد َضلَّ َضَالًال بَِعیدًا﴾إِنَّ  َّ   )59( یُْشَرَك بِِھ َویَْغِفُر َما دُوَن ذَِلَك ِلَمْن یََشاُء َوَمْن یُْشِرْك بِا

یُح فِي َمكَ ﴿ قال هللا تعالى:  ِ فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء فَتَْخَطفُھُ الطَّْیُر أَْو تَْھِوي بِِھ الّرِ َّ   )60( ﴾اٍن سَِحیقٍ َوَمْن یُْشِرْك بِا

  أقسام الشرك المطلب الثاني:

                                                        
  .2/466) النھایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر، 51(
  .10/13. تھذیب اللغة، األزھري، 10/448ور، ) لسان العرب، ابن منظ52(
  .27/224. تاج العروس من جواھر القاموس، مرتضى الزبیدي،10/13) تھذیب اللغة، 53(
  . 10/449) لسان العرب، ابن منظور، 54(
  .27/225) تاج العروس من جواھر القاموس ،55(
  . 4/474)موسوعة الفقھ اإلسالمي، محمد بن إبراھیم بن عبد هللا التویجري،56(
  .48) النساء، آیة: 57(
  .72) المائدة، آیة: 58(
  . 116) النساء، آیة: 59(
  . 31) الحج، آیة: 60(
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  الشرك با عز وجل ینقسم إلى قسمین:

  شرك أكبر یخرج من الملة.              -

  شرك أصغر ال یخرج من الملة. -

  في نوعي التوحید: - رحمھ هللا  - قال الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي 

ْرُك نَْوعَاِن: فَِشْرٌك أَْكبَُر          رُ بِِھ ُخلُودُ النَّاِر إِذْ َال یُْغفَ         َوالّشِ

ِ                  نِدا بِھِ                        َّ   يا ُمَضاھِ مساوی َوُھَو اتَِّخاذُ اْلعَْبِد َغْیَر 

یَا               فَسََّرهُ بِھِ                       َّاِن ِشْرٌك أَْصغٌَر َوُھَو الّرِ   بِیَاء اْألَنْ مٌ ِختَا َوالث

  )61( َوِمْنھُ إِْقسَاٌم بِغَْیِر اْلبَاِري                   كََما أَتَى فِي ُمْحَكِم اْألَْخبَارِ     

  شرك أكبر یخرج من الملة، ویخلده صاحبھ في النار، إذا مات ولم یتب منھ. النوع األول:

من صوره دعاء غیر هللا تعالى، والتقرب بالذبح والنذر لغیر هللا، ومعناه: أن یصرف العبد نوًعا من أنواع العبادة لغیر هللا، و

والخوف من الموتى أو الجن أن یضروه أو یمرضوه، ورجاء غیر هللا فیما ال یقدر علیھ إال هللا من قضاء الحاجات، وتفریج 

حسین، وعند قبر البدوي، الكربات، وھذاما یفعلھ الصوفیة والروافض حول قبور الصالحین كما یفعل عند قبر الحسن وال

ُؤَالِء  ﴿ والسیدة زینب، والجیالني، وغیرھم ، قال هللا تعالى: ُھْم َوَال یَنفَعُُھْم َویَقُولُوَن ھَٰ ِ َما َال یَُضرُّ َّ َویَْعبُدُوَن ِمن دُوِن 

 ِ َّ ِ ِعبَادٌ أَْمثَالُُكْم ۖ فَادْعُوُھْم فَْلیَْستَِجیبُوا لَُكْم إِن إنَّ الَِّذیَن تَْدعُوَن ِمن ﴿وقال عن ھؤالء المعبودین: )62( ﴾ُشفَعَاُؤنَا ِعندَ  َّ دُوِن 

  )63( ﴾ُكنتُْم َصاِدقِیَن 

  )64( ﴾فََمن َكاَن یَْرُجو ِلقَاَء َربِِّھ فَْلیَْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا﴿فالعبادة ال یجوز صرفھا إال هللا تعالى، قال هللا تعالى: 

  رك وكفر.غیره شلادًا أو قوالً أو عمالً؛ فصرفھا  وحده توحید وإیمان وإخالص، وصرفھا فكل عبادة سواء كانت اعتق

وسیلة وكبر، شرك أصغر ال یخرج صاحبھ من اإلسالم، وھو كل ما كان ذریعة إلى الوصول إلى الشرك األ النوع الثاني:

  لكن ینقصھ ویضعفھ.للوقوع فیھ، ونھى عنھ الشرع وسماه شرًكا، وال ینقض التوحید بالكلیة؛ و

فالشرك األصغر: ھو جمیع األقوال واألفعال التي یتوسل بھا إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي ال یبلغ رتبة العبادة، 

  .     )65( وكالحلف بغیر هللا ویسیر الریاء ونحو ذلك

                                                        
  . 1/33) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول، حافظ بن أحمد بن علي الحكمي،61(
  . 18) یونس، آیة:62(
  . 194) األعراف، آیة: 63(
  . 110) الكھف، آیة: 64(
  31ید شرح كتاب التوحید، عبد الرحمن آل سعدي، ص) القول السد65(
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ثل الحلف مقوال ل، فالشرك في األوینقسم الشرك األصغر إلى قسمین، القسم األول: شرك ظاھر، وینقسم إلى أقوال، وأفعا

    بغیر هللا، والشرك في األفعال مثل تعلیق التمائم، والتشاؤم، والتنجیم، وإتیان الكھان والعرافین.

  یاء.القسم الثاني: شرك خفي، وھو الشرك في اإلرادات، والنیات، والمقاصد، وھو نوعان، النوع األول: الر

  .)66( الدنیا والنوع الثاني: إرادة اإلنسان بعملھ

  الفرق بین الشرك األكبر والشرك األصغر المطلب الثالث:

د لھ من ب؛ فال لكي یكون المسلم على حذر من الوقوع في الشرك بكل أنواعھ، وحتى ال یحكم بالشرك على من لم یقع فیھ

  معرفة الفرق بین النوعین:

  بعد الشرك األكبر.األكبر محكوم على صاحبھ بالكفر، واألصغر یعد أكبر الكبائر  - 1

  األكبر یخرج صاحبھ من الملة، واألصغر ال یخرجھ، وھو یتنافى مع كمال التوحید. - 2

  األكبر محبط لألعمال كلھا، واألصغر یحبط ما خالط أصلھ، أو غلب على العمل. - 3

خلھا لك، فإن دوجب ذر ال یاألكبر موجب للخلود في النار؛ فصاحبھ إن مات علیھ، فھو خالد مخلد في النار أبدا، واألصغ - 4

  فھو كسائر مرتكبي الكبائر.

  األكبر یحل النفوس واألموال، واألصغر ال یحل ذلك. - 5

األكبر ال یغفر لصاحبھ إن مات علیھ، واألصغر یدخل صاحبھ تحت الموازنة؛ فإن حصل معھ حسنات راجحة على  - 6

  .)67( ذنوبھ دخل الجنة، وإال دخل النار، ومآلھ الخروج منھا

ائر تحت ل الكبأما الشرك األصغر فمحل خالف بین العلماء، ھل الشرك األصغر ال یغفر إال بالتوبة كاألكبر أم ھو مث

  المشیئة اإللھیة؟

َ َال یَْغِفُر أَْن یُْشَرَك بِِھ َویَْغِفُر َما دُوَن ذَلَِك لَِمْن یَشَاءُ ﴿ قال ابن جریر الطبري عند تفسیره لقولھ تعالى: َّ ِ إِنَّ  َّ  َوَمْن یُْشِرْك بِا

   )68( فَقَِد اْفتََرى إِثًْما عَِظیًما﴾

 وقد أبانت ھذه اآلیة أّن كل صاحب كبیرة ففي مشیئة هللا، إن شاء عفا عنھ، وإن شاء عاقبھ علیھ، ما لم تكن كبیرة شرًكا با

                                                        
  .26) الكبائر، محمد بن عبد الوھاب، ص66(
 ،30، واألسئلة واألجوبة في العقیدة، صالح األطرم، ص26) شرح نواقض التوحید، حسن عواجي، ص67(

ھ، عالج – أمثلتھ –الشرك األصغر والخفي أخوف ما خاف النبي صلى هللا علیھ وسلم (على أمتھ) أحكامھ 
 .22مسند القحطاني، ص 

  .48) النساء، آیة: 68(
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)69(.  

َ ﴿ لعموم اآلیة: ھناك من العلماء من قال: إن الشرك األصغر ال یغفر لصاحبھ إال بالتوبة َّ كن ن یُشَرَك بِِھ﴾، لغِفُر أَ ال یَ  إنَّ 

الجنة  بھ دخلیدخل تحت الموازنة بخالف األكبر الذي یحبط كل األعمال كما سبق، فإن حصل معھ حسنات راجحة على ذنو

  وإال دخل النار.

ظم الذنوب عند هللا الشرك بھ وھو سبحانھ ال یمیل إلى ذلك حیث یقول مثالً: " وأع -رحمھ هللا-وكأن شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

    )70(یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء والشرك منھ جلیل ودقیق وخفي وجلي"

ویقول بعبارة أصرح من السابقة: "وقد یقال: الشرك ال یغفر منھ شيء ال أكبر وال أصغر على مقتضى القرآن، وإن كان 

 ً     )71(، لكن شركھ ال یغفر لھ بل یعاقب علیھ، وإن دخل بعد ذلك الجنة" صاحب الشرك األصغر یموت مسلما

ي نوعان: لشرك فھا: "فأما نجاسة -رحمھ هللا-لكن یفھم من عبارات ابن القیم أن الشرك األصغر تحت المشیئة، حیث یقول 

  بھ، یغفر أن یشركنجاسة مغلظة ونجاسة مخففة، فالمغلظة الشرك األكبر الذي ال یغفره هللا، فإن هللا ال 

    )72(والمخففة الشرك األصغر كیسیر الریاء" 

إلى أن یقول: " وأما الشرك األصغر فكیسیر الریاء والتصنع   )73" (ومرة یقول: "الشرك األكبر ال یغفره هللا إال بالتوبة منھ

      )74(للمخلوق"

یھا رك أدخل فاً دون شعموم اآلیة، وأنھ لم یخص شركمن لحظ إلى  وقد ذكر العالمة السعدي كالماً مھماً في ھذه المسألة: "

 اللین بھذا القائ الشرك األصغر وقال إنھ ال یغفر بل ال بد أن یعذب صاحبھ، ألن من لم یغفر لھ ال بد أن یعاقب، ولكن

ذاباً علون یعذب ما یقویحكمون بكفره وال بخلوده في النار وأنھ یعذب عذاباً أبدیا، ألن ھذا مذھب الخوارج المنحرفین، وإن

  بقدر شركھ ثم بعد ذلك مآلھ إلى الجنة.

وأما من قال إن الشرك األصغر ال یدخل في الشرك المذكور في ھذه اآلیة، وإنما ھو تحت المشیئة فإنھم یحتجون بقولھ 

ُ َعلَْیِھ اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ ا﴿ تعالى: َّ َم  ِ فَقَْد َحرَّ َّ   )75( لنَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمیَن ِمْن أَْنَصاٍر﴾إِنَّھُ َمْن یُْشِرْك بِا

فیقولون كما أن بإجماع األئمة أن الشرك األصغر ال یدخل تحت ھذه اآلیة التي حكم هللا بھا للمشرك بتحریم الجنة والخلود 

، ألن العمل ھنا مفرد )76( َملَُك﴾لَئِْن أَْشَرْكَت لَیَْحبََطنَّ عَ ﴿في النار فال یدخل في تلك اآلیة وكذلك ال یدخل في قولھ تعالى: 

                                                        
  .8/450، جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري) 69(
  .2/254) جامع الرسائل. ابن تیمیة، 70(
  .1/301) تلخیص كتاب االستغاثة" المعروف بالرد على البكري"، ابن تیمیة، 71(
  .1/100) إغاثة اللھفان في مصاید الشیطان، ابن قیم الجوزیة،72(
  .1/348) مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، ابن قیم الجوزیة،73(
  . 1/352) نفس المصدر السابق، 74(
  .72) المائدة، آیة: 75(
  .65) الزمر، آیة: 76(
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  مضاف ویشمل األعمال كلھا، وال یحبط األعمال الصالحة كلھا إال الشرك األكبر.

في النار،   بالخلودالم والقالوا وإذا فارق الشرك األكبر في تلك األحكام السابقة بأنھ ال یحكم علیھ بالكفر والخروج من اإلس

ر في تھ للكبائمشارك ن الشرك وأنھ تحت مشیئة هللا إن شاء غفر لھ وإن شاء عذبھ؛ وألنفارقھ في كونھ مثل الذنوب التي دو

  أحكامھا الدنیویة واألخرویة أكثر من مشاركتھ للشرك األكبر.

ویؤید قولھم وقوع الموازنة بین الحسنات وبین السیئات التي ھي دون الشرك األكبر ألن الشرك األكبر؛ ال موازنة بینھ 

    )77(فإنھ ال یبقى معھ عمل ینفع"وبین غیره 

  خطورة الشرك األصغر المطلب الرابع:

ي تلخص فالمتأمل في نصوص الشریعة یدرك أن الشرك األصغر یمثل خطورة عظیمة على دین المسلم عظیم، وخطورتھ ت

  اآلتي: 

، إلى قع فیھوعیده لمن والشرك األصغر والخفي قد جاءت فیھ اآلیات واألحادیث الصحیحة التي تبین خطورتھ وشدة  - 1

  .  رضى هللا عنھم جمیعًا درجة خوف النبي صلى هللا علیھ وسلم على صحابتھ منھ وھم أكمل األمة إیمانًا

إنھ داء فك الخفي، ما الشرأن ھذا النوع من الشرك یقع فیھ كثیر من الناس، وال یكاد یسلم منھ أحد إال من سلمھ هللا، السی - 2

  ولھذا كان أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یخافونھ.الصالحین قبل غیرھم، 

وعھم فیھ ھ، ووقبالشرك األصغر خطورتھ في قوة الداعي لھ، وشدة تعلق النفوس بھ، وشدة خفائھ، وكثرة تساھل الناس  - 3

  وعدم معرفة أحكامھ، بخالف الشرك األكبر الذي تنفر منھ قلوب المؤمنین.

  صاحبھ إلى الشرك األكبر بحسب مقصده وما یقوم بقلبھ.أن الشرك األصغر قد یصل ب - 4

  

  

  

  ، وفیھ مطلبین:المبحث الثاني: الشرك األصغر في العبادات القلبیة

  : تعریف العبادات القلبیة المطلب األول

                                                        
، 188) الشیخ عبد الرحمن بن سعدي وجھوده في توضیح العقیدة، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، ص77(

189.  
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ة والرھبة، العبادات القلبیة التي ال یجوز أن یقصد بھا إال هللا وحده، وصرفھا لغیره شرك كثیرة، كالخوف والرجاء، والرغب

  .)78( والخشوع والخشیة، والحب، واإلنابة، والتوكل، والخضوع

  العبادات القلبیة. وھي تنقسم إلى قسمین:

میع إلیمان بجواه، واس"قول القلب"، وتسمى "اعتقادیة"، وھي: اعتقاد أنھ ال رب إال هللا، وأنھ ال أحد یستحق أن یعبد -أ 

  بھ، ورسلھ، وبالیوم اآلخر، وبالقدر خیره وشره، وغیر ذلك.أسمائھ وصفاتھ، واإلیمان بمالئكتھ، وكت

"عمل القلب"، ومنھا: اإلخالص، ومحبة هللا تعالى، والرجاء لثوابھ، والخوف من عقابھ، والتوكل علیھ، والصبر على -ب 

  .)79( فعل أوامره وعلى اجتناب نواھیھ، وغیرھا

  بیة، وفیھ تسعة فروع:: مظاھر الشرك األصغر في العبادات القلالمطلب الثاني

  الریاء والسمعة الفرع األول:

  الریاء فإنھ شرك خفي ألنھ في المقاصد والنیات التي ال یعلمھا إال هللا سبحانھ وتعالى.

والریاء مأخوذ من: الرؤیة، وذلك بأن یزین العمل ویحسنھ من أجل أن یراه الناس ویمدحوه ویثنوا علیھ، أو لغیر ذلك من 

  .)80( یسمى ریاء، ألنھ یقصد رؤیة الناس لھالمقاصد، فھذا 

أما السمعة في اللغة مشتقة من السماع واإلسماع، وھي ما یسمع بھ من صیت، یقال: فعل ذلك ریاء وسمعة؛ أي لیراه الناس 

  .)81( ویسمعوا بھ

  .)82( لناس ویسمعونھالسمعة اصطالًحا: ما یذكر من القول الجمیل والوعظ، وما یقرأ من القرآن وغیره من أجل أن یراه ا

 ﴾َكاَن یَْرُجو ِلقَاَء َربِِّھ فَْلیَْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا فََمن﴿ السمعة والریاء محرمان بنص الكتاب والسنة؛ فمن الكتاب: قولھ عز وجل:

 علیھ ، وقولھ صلى هللا)84(، ومن السنة: قولھ صلى هللا علیھ وسلم: "من سمع سمع هللا بھ، ومن یرائي یرائي هللا بھ" )83(

                                                        
، حمایة الرسول صلى هللا علیھ وسلم 263العقیدة في هللا، عمر بن سلیمان بن عبد هللا األشقر العتیبي، ص )78(

محمد أحمد  ، عقیدة التوحید في القرآن الكریم،250حمى التوحید، محمد بن عبد هللا زربان الغامدي، ص
  .106محمد عبد القادر خلیل ملكاوي، ص

  . 67بد هللا بن عبد العزیز بن حمادة الجبرین، ص) تسھیل العقیدة اإلسالمیة، ع79(
  .2/89) إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید، صالح الفوازان، 80(
  .450، المعجم الوسیط، مجموعة من المؤلفین، ص166، 8/162) لسان العرب، ابن منظور،81(
  .116) التعریفات الفقھیة، محمد عمیم اإلحسان، ص82(
  . 110) الكھف، آیة: 83(
  ).2987)، برقم (2289 /4)، ومسلم (6499)، برقم (8/104) أخرجھ البخاري (84(
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وسلم: " إن أخوف ما أخاف علیكم الشرك األصغر " قالوا: یا رسول هللا وما الشرك األصغر؟ قال: " الریاء " إن هللا یقول: 

  )85(" یوم تجازى العباد بأعمالھم اذھبوا إلى الذین كنتم تراءون بأعمالكم في الدنیا، فانظروا ھل تجدون عندھم جزاء "

أن الریاء فیما یرى من األعمال التي ظاھرھا  وباطنھا لغیره كالصالة والصدقة.  أما السمعة  :الفرق بین الریاء والسمعة

فھي لما یسمع من األقوال التي ظاھرھا  والقصد منھا لغیر هللا كالقراءة والذكر والوعظ وغیر ذلك من األقوال، وقصد 

د في الكالم، جید في المحاورة، جید في الخطبة، إنھ حسن الصوت المتكلم أن یسمع الناس كالمھ فیثنوا علیھ، ویقولوا ھو جی

في القرآن، إذا كان یحسن صوتھ بالقرآن، ألجل ذلك فإذا كان یلقي المحاضرات والندوات والدروس من أجل أن یمدحھ 

  .)86( الناس فھذا سمعة

  .ة السمعاألقوال، وتتعلق بحاسأذن الریاء یستعمل كثیرا في األعمال، ویتعلق بحاسة البصر، والسمعة تكون في 

  متى ینقلب حكم الریاء والسمعة من شرك أصغر إلى شرك أكبر؟

  یدخل الریاء والسمعة تحت حكم الشرك األكبر بأحد ثالثة أمور:

  أن یرائي اإلنسان، أو یسمع بأصل إیمانھ؛ یظھر أمام الناس أنھ مؤمن لیعصم دمھ ومالھ. - 1

  ى أعمال اإلنسان.أن یغلب الریاء أو السمعة عل - 2

  .)87( أن یغلب على أعمالھ إرادة الدنیا؛ بحیث ال یرید بھا وجھ هللا - 3

  

  إرادتھ اإلنسان بعبادتھ الدنیا الفرع الثاني:

ھو أن یعمل اإلنسان أعماال صالحة مما یبتغي بھا وجھ هللا عز وجل، یرید بھا وجھ هللا عز وجل؛ ولكن خالط إرادتھ ونیتھ 

ة الدنیا، إما لقصد المال أو الجاه؛ كالذي یجاھد، أو یتعلم العلم لیأخذ ماال، أو لیحتل منصبا؛ أو یتعلم القرآن، شیئا آخر، كإراد

  .)88( أو یواظب على الصالة ألجل وظیفة المسجد، أو نحو ذلك من األعمال

  إرادة اإلنسان بعملھ الدنیا محرم، ودلیلھ من الكتاب والسنة: 

                                                        
)، وصححھ األلباني. 6412)، برقم (9/154)، والبیھقي في الشعب (23636)، برقم (39/43) أخرجھ أحمد (85(

  ). 951ینظر: الصحیحة، برقم (
  .2/90) إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید، صالح الفوازان، 86(
 - ھـ4221، نابلس: دار االعالم، 1فید في مھمات التوحید، الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي، ط) الم87(

  ھـ.1423
  .31) بعض أنواع الشرك األصغر، د. عواد بن عبد هللا المعتق، ص88(



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              92  

ISSN: 2706-6495 

لَْیِھْم أَْعَمالَُھْم فِیَھا َوُھْم فِیَھا ال یُْبَخسُوَن، أُ ﴿ من كتاب هللا عز وجل: - 1 ولَئَِك الَِّذیَن َمْن َكاَن یُِریدُ اْلَحیَاةَ الدُّْنیَا َوِزینَتََھا نَُوّفِ إِ

انُوا یَْعَملُونَ  ، فأخبر سبحانھ وتعالى أن من كانت الدنیا )89( ﴾لَْیَس لَُھْم فِي اْآلِخَرةِ إِالَّ النَّاُر َوَحبَِط َما َصنَعُوا فِیَھا َوبَاِطٌل َما كَ

  .)90( ھمھ وطلبتھ، جازاه هللا بحسناتھ في الدنیا، ثم یفضي إلى اآلخرة ولیس لھ حسنة یعطى بھا جزاء

ومن السنة: عن أبي ھریرة، أن رجال قال: یا رسول هللا، رجل یرید الجھاد في سبیل هللا، وھو یبتغي عرضا من عرض  - 2

فأعظم ذلك الناس، وقالوا للرجل: عد لرسول هللا صلى هللا علیھ ». ال أجر لھ«سول هللا صلى هللا علیھ وسلم: الدنیا، فقال ر

ال «وسلم فلعلك لم تفھمھ، فقال: یا رسول هللا، رجل یرید الجھاد في سبیل هللا، وھو یبتغي عرضا من عرض الدنیا، فقال: 

  .)91(» "ال أجر لھ« علیھ وسلم، فقال لھ: الثالثة. فقال لھ: فقالوا: للرجل عد لرسول هللا صلى هللا». أجر لھ

  الفرق بین الریاء والسمعة وبین إرادة اإلنسان بعملھ الدنیا: 

العامل بھذه األنواع یعمل العمل الصالح مما یبتغي بھ وجھ هللا؛ ولكن المرائي أو المسمع یرید رؤیة الناس أو سماعھم، 

وه، ویطمع أن ینال الجاللة في أعینھم، أما من كان یرید بعملھ الدنیا فھو یعمل ألجل ویقصد من ذلك أن یمدحوه ویعظم

  .)92( والعیاذ با-الدراھم، أو لشيء من متاع الدنیا، فھو أعقل من األول، وإن كان كالھما خاسرا 

  االعتماد على األسباب الفرع الثالث:

.                                                                                                     )93(ى غیره" استعیر من الحبل الذي یتوصل بھ إلى الماء"السبب لغة: الحبل، ویطلق على "كل شيء یُتوصل بھ إل

في وفي االصطالح ھو: األمور التي یفعلھا اإلنسان لیحصل لھ ما یریده من مطلوب، أو یندفع عنھ ما یخشاه من مرھوب 

  الدنیا أو في اآلخرة.

فمن األسباب في أمور الدنیا: البیع والشراء أو العمل في وظیفة لیحصل على المال، ومنھا: أن یستشفع بذي جاه عند 

السلطان لیسلم من عقوبة دنیویة، أو لیدفع عنھ ظلًما، أو لتحصل لھ منفعة دنیویة كوظیفة أو مال أو غیرھما، ومنھا: أن 

  . )94( یعالجھ من مرض، ونحو ذلكیذھب إلى طبیب ل

، ومنھا: أن یطلب من غیره أن )95( ومن األسباب في أمور اآلخرة: فعل العبادات رجاء ثواب هللا تعالى والنجاة من عذابھ

  یدعو هللا لھ بالفوز بالجنة والنجاة من النار، ونحو ذلك.

                                                        
  . 16، 15) ھود، آیة: 89(
  .4/311) تفسیر القرآن العظیم، بن كثیر، 90(
 )، وصححھ األلباني. ینظر:7900)، برقم (13/277)، وأحمد (2516()، برقم 3/14) أخرجھ أبو داود (91(

  ).2272صحیح أبي داود برقم (
، بعض أنواع الشرك األصغر للدكتور المعتق 457) تیسیر العزیز الحمید، الشیخ سلیمان بن عبد هللا، ص 92(

  .31ص
  .459، 1/458) لسان العرب، ابن منظور، 93(
للعالج من المرض الذي أصابھ، أو یجري عملیة جراحیة الستئصال مرض أو ) مثالً یستعمل دواء أو رقیة 94(

 اب األخذھ من بعالجھ، أو یأخذ السالح ویلبس الدرع في حال الحرب، أو یحمل الزاد معھ في السفر، ھذا كل
  باألسباب.
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، مع )96( التي ثبت نفعھا بالشرع أو بالتجربة الصحیحة والذي ینبغي للمسلم في ھذا الباب ھو أن یستعمل األسباب المشروعة

، واعتقاد أن ھذا األمر إنما ھو مجرد سبب، وأنھ ال أثر لھ إال بمشیئة هللا تعالى، إن شاء نفع بھذا )97( توكلھ على هللا تعالى

  .)98( السبب، وإن شاء أبطل أثره

اعتمد علیھ اعتماداً كلیاً، مع اعتقاد أنھ ینفعھ من دون هللا فقد أما إن اعتمد اإلنسان على السبب فقد وقع في الشرك، لكن إن 

، فالمؤمن )99( وقع في الشرك األكبر، وإن اعتمد على السبب مع اعتقاده أن هللا ھو النافع الضار فقد وقع في الشرك األصغر

  مأمور بفعل السبب مع التوكل على مسبّب األسباب جل وعال.

قادَ أن الشرع أمر بتركھا، وأنھا ال نفع فیھا كذب على الشرع، ومخالفة لما أمر هللا بھ وأجمع وعلیھ فإن ترك األسباب واعت

علیھ أھل العلم، ومخالفة لمقتضى العقل، ولھذا قال بعض أھل العلم: "االلتفات إلى األسباب شرك في التوحید، ومحو 

ً نقص في العقل، واإلعراض عن األسباب بال كلیة قدٌح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى األسباب أن تكون أسبابا

  . )100(یتألف من موجب التوحید والعقل والشرع"

ومن الشرك في األسباب: أن یجعل ما لیس بسبب سبباً، فإن اعتقد أن ھذا الشيء یستقل بالتأثیر بدون مشیئة هللا فھو شرك 

تنفع وتضر استقالالً، وإن اعتقد أن هللا جعلھ سبباً، مع أن هللا لم  أكبر، كحال عبّاد األصنام وعبّاد القبور الذین یعتقدون أنھا

  .)102(؛ ألنھ شارك هللا تعالى في الحكم لھذا الشيء بالسببیة مع أن هللا لم یجعلھ سبباً )101( یجعلھ سبباً فھو شرك أصغر

  التطیر والتشاؤم الفرع الرابع:

.... والمصدر منھ: الطیرة، وجرى لھ الطائر بأمر كذا، وجاء في الطیرة: ما تیمنت بھ أو تشاءمت، وأصلھ في ذي الجناح

یَُّروا بُِموَسى َوَمْن َمعَھُ أََال إِ  -عز وجل  - الشر؛ قال هللا  نََّما َطائُِرُھْم ﴿فَإِذَا َجاَءتُْھُم اْلَحَسنَةُ قَالُوا لَنَا َھِذِه َوإِْن تُِصْبُھْم َسیِّئَةٌ یَطَّ

 َ ِ َولَِكنَّ أ َّ   ، )103(ْكثََرُھْم َال یَْعلَُموَن﴾ِعْندَ 

                                                                                                                                                                             
  .7/459) مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، 95(
  .1/165) القول المفید على كتاب التوحید، ابن عثیمین، 96(
، مدارج السالكین، 257) للمزید عن التوكل، ینظر: طریق الھجرتین وباب السعادتین، ابن قیم الجوزیة، ص97(

حنبلي، ، لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف، بن رجب ال137: 2/112ابن قیم الجوزیة، 
  .70ص

  .1/184) القول المفید على كتاب التوحید، ابن عثیمین، 98(
، القول المفید، ابن عثیمین، 70لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف، بن رجب الحنبلي، ص) 99(

  .8/169، مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، 184، 1/183
  .467)شرح العقیدة الطحاویة، ابن أبي العز الحنفي، ص100(
  ا من الشرك األصغر.) مثالھ التطیّر، واالستسقاء بالنجوم، و، وسیأتي بیانھما وبیان كونھم101(
، القول المفید على كتاب التوحید، بن 46)القول السدید شرح كتاب التوحید، عبد الرحمن السعدي، ص102(

  .1/183عثیمین، 
  .131) األعراف، آیة: 103(
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یَّْرنَا بَِك َوبَِمْن َمعََك قَاَل  - عز وجل  - وقولھ   في قصة ثمود وتشاؤمھم بنبیھم المبعوث إلیھم صالح علیھ السالم: ﴿ قَالُوا اطَّ

ِ بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُوَن ﴾ َّ یلحقھم ھو الذي وعدوا بھ في اآلخرة ال ما ینالھم في ،المعنى: أال إنما الشؤم الذي  )104(َطائُِرُكْم ِعْندَ 

  .)105( الدنیا.... وقد تطیر بھ، واالسم: الطـیرة، والطیـرة، والطورة

وأصلھا: أن العرب كانوا إذا خرج الواحد منھم في حاجة نظر إلى أول طائر یراه، فإن طار عن یمینھ تشاءم بھ، وامتنع من 

یساره تیمن بھ ومضى في حاجتھ، وأصل ھذا: أن الرامي للطیر، إنما یصیب ما كان  المضي في تلك الحاجة، وإن طار عن

  .)106(عن یساره، ویخیبھ ما كان عن یمینھ، فسمي التشاؤم تطیرا بذلك 

لطیور اأذن الطیرة ھي التطیر الذي یؤدي إلى ترك الشيء أو فعلھ من غیر أمر شرعي، وھي توقع السوء من جھة 

  م أطلق على كل ما یتوھم أنھ سبب في الضرر والشرور.وحركاتھا وأصواتھا، ث

والتشاؤم یكون بتوھم حصول المكروه، بمرئي أو معلوم أو مسموع.  المرئي: التشاؤم بالطیر، مثل البوم أو الغراب ومن 

ألشخاص كفعل ھنا جاء تسمیة التشاؤم بالتطیر، نسبة إلى الطیر أو التشاؤم ببعض الحیوانات كالقط األسود، أو التشاؤم با

یَّْرنَا بَِك َوبَِمْن  َمعََك قَاَل األمم الكافرة مع أنبیائھم كما في تشاؤم قوم صالح بنبیھم علیھ السالم، قال هللا تعالى عنھم: ﴿قَالُوا اطَّ

ِ بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُوَن﴾ َّ التشاؤم باألرقام، كما في الرقم ، وكالتشاؤم ببعض أصحاب العاھات.  المعلوم: )107( َطائُِرُكْم ِعْندَ 

                             )، أو ببعض األیام، أو بعض الشھور، أو بعض السنوات، كالتشاؤم بشھر صفر عند أھل الجاھلیة.                                        13:(

  .)108(حو ذلك من األلفاظ المسموع: التشاؤم بسماع كلمة نحو: یا خسران أو یا خائب أو یا ضائع، ون

 اس، أو منحد النومن صور التشاؤم المعاصرة: التشاؤم من قلب النعال أو فتح المقص، أو من وجھ فالن أو التشاؤم من أ

  ثوب معین أو لون معین، كالتشاؤم من األسود مطلقًا.

شرك، الطیرة شرك، ثالثا، وما منا إال وھذا التشاؤم كلھ من الشرك األصغر، كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: "الطیرة 

  )109(ولكن هللا یذھبھ بالتوكل" 

وقال صلى هللا علیھ وسلم: " من ردتھ الطیرة من حاجة، فقد أشرك "، قالوا: یا رسول هللا، ما كفارة ذلك؟ قال: " أن یقول 

  .)110(أحدھم: اللھم ال خیر إال خیرك، وال طیر إال طیرك، وال إلھ غیرك" 

                                                        
  .47) النمل، آیة: 104(
  .  4/511) لسان العرب، ابن منظور،105(
  .141، 2/140أحمد بن عمر بن إبراھیم القرطبي،)  المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، أبو العباس 106(
  .47) النمل، آیة: 107(
، فتح المجید 360)  للمزید ، ینظر: تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید، سلیمان بن عبد هللا، ص108(

  شرح كتاب التوحید
  ، 305عبد الرحمن بن حسن، ص

)، وصححھ األلباني. ینظر: 1614)، برقم (4/160)، والترمذي (3910)، برقم (4/17) أخرجھ أبو داود (109(
  ).429الصحیحة، برقم (

  ). 1065)، وصححھ األلباني. ینظر: الصحیحة، برقم (7045)، برقم (11/623) أخرجھ أحمد (110(
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ذلك من  ر، كانتقد في المتطیر بھ أنھ مجرد سبب لحصول الشر، أما إذا اعتقد تأثیره بنفسھ في حصول الشوھذا إذا اع

  الشرك األكبر المخرج من الملة. 

  الفرق بین الفأل والتطیر:

-   .   الفأل من طریق حسن الظن با

البیھقي في الشعب عن الحلیمي ما ملخصھ:  والطیرة ال تكون إال في السوء، وفیھا سوء ظن با بغیر سبب محقق، وذكر - 

كان التطیر في الجاھلیة في العرب إزعاج الطیر عند إرادة الخروج للحاجة وكانوا یتطیرون بصوت الغراب، وبمرور 

  .)111( الظباء فسموا الكل تطیرا؛ ألن أصلھ األول

  تعلق القلوب بالمخلوقین في الشفاعة الفرع الخامس:

صول حبب في سن في الشفاعة، مع الغفلة عن رب العالمین ودعائھ، فھذا شرك أصغر، فالشفاعة تعلق القلوب بالمخلوقی

 في یتفكر إال سبب أوالمقصود، ولكن ال یقع شيء إال بإذن هللا رب األسباب والمسببات، فال ینبغي لمخلوق أن یتوكل أو یت

  طاعة هللا تعالى، وامتثال أمره، فإن ذلك سبب لكل فرج.

لقیم:" إذا أصبح العبد وأمسى ولیس ھمھ إال هللا وحده تحمل هللا سبحانھ حوائجھ كلھا وحمل عنھ كل ما أھمھ وفرغ قال ابن ا

قلبھ لمحبتھ ولسانھ لذكره وجوارحھ لطاعتھ وإن أصبح وأمسى والدنیا ھمھ حملھ هللا ھمومھا وغمومھا وأنكادھا ووكلھ إلى 

نھ عن ذكره بذكرھم وجوارحھ عن طاعتھ بخدمتھم وأشغالھم فھو یكدح كدح نفسھ فشغل قلبھ عن محبتھ بمحبة الخلق ولسا

الوحش في خدمة غیره كالكیر ینفخ بطنھ ویعصر أضالعھ في نفع غیره لكل من أعرض عن عبودیة هللا وطاعتھ ومحبتھ 

  .)112(بلي بعبودیة لمخلوق ومحبتھ وخدمتھ" 

  االعتقاد في األطباء واألدویة الفرع السادس:

 ك األصغر،ن الشرموب بعض الناس بالدواء والطبیب طلبًا للشفاء، مع الغفلة عن رب العالمین ودعائھ، وھذا نوع تعلق قل

ن في ب العالمیرفل عن ومتى اعتقد اإلنسان أن الطبیب أو الدواء یؤثر بذاتھ فھذا شرك أكبر، ومتى اعتقد أنھ سبب، ولكنھ غ

  طلب الشفاء، فھذا شرك أصغر.

باب كمثل اآللة بید الصانع فكما ال یقال: السیف ضرب العنق، وال السوط ضرب العبد، وإنما یقال: السیاف وإنما مثل األس

ضرب العنق، وفالن ضرب فالناً بالسوط، فكذلك ال یقال شفاني الدواء أو الطبیب ألنھا أسباب وعلل، والعلل واألسقام كما 

  .)113(ا الذي خلقھا"ذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم فیما صح عنھ: "طبیبھ

                                                        
    .525)  تاریخ الفكر الدیني الجاھلي، محمد إبراھیم الفیومي، ص111(
    .84)  الفوائد، ابن قیم الجوزیة، ص112(
)، وصححھ األلباني، 7109)، برقم (680، 11/679)، وأحمد (4207)، برقم (4/86بو داود ()  أخرجھ أ113(

    ).1537ینظر: الصحیحة، برقم (
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فا عز وجل متصف بالقدرة والحكمة، ومن أسمائھ القدیر الحكیم، فبالقدرة خلق األشیاء وأوجدھا وھداھا وسیرھا وانفرد 

، فأضاف الخلیل علیھ السالم المرض إلى )114( بذلك دون شریك، ولذلك قال إبراھیم علیھ السالم: ﴿َوإِذَا َمِرْضُت فَُھَو یَْشِفیِن﴾

  .)115( والشفاء إلى ربھ مع أن الكل من هللا، وھذا یعد من أدب خلیل الرحمن وحسن خطابھ نفسھ،

  االغترار بانتصار الدولة المشركة، وقدح ذلك في العقیدة الفرع السابع:

تعلق قلوب بعض العامة بنصر الدول المشركة ، والغفلة عن أن النصر بید هللا  عز وجل فھذا ال یجوز ویعتبر قدح في 

یدة المؤمن حیث ال یجوز للمسلم تعلیق قلبھ بأحد من البشر سوى هللا عزو جل ولیوقن أن النصر من عند هللا ، وھو الذي عق

َمن تََشاُء یعز أقوام ویذل آخرین ، وھو الذي ینصر أقوام على أقوام ، قال هللا تعالى: ﴿ قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي الُْمْلَك 

، واالستعانة باإلنسان ال )116( ٌر ﴾اْلُمْلَك ِممَّن تََشاُء َوتُِعزُّ َمن تَشَاُء َوتُِذلُّ َمن تَشَاُء ۖ بِیَِدَك اْلَخْیُر ۖ إِنََّك عَلَٰى كُّلِ شَْيٍء قَِدی َوتَنِزعُ 

أحد حتى ولو كان بأس بھ فیما یقدر علیھ، ولكن مع االعتقاد أن األمر كلھ بید هللا، فال یجوز للمسلم أن یعلق قلبھ بنصر 

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر یَُوادُّوَن مَ  َّ َ َوَرُسولَھُ َولَْو أقرب قریب، وبیان ذلك أن هللا تعالى قال في كتابھ: ﴿َال تَِجدُ قَْوًما یُْؤِمنُوَن بِا َّ ْن َحادَّ 

ْنھُ َویُْدِخلُُھْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن َكانُوا آبَاءُھْم أَْو أَْبنَاءھُْم أَْو إِْخَوانَُھْم أَْو عَِشیَرتَُھْم أُوْ  یَماَن َوأَیَّدَُھم بُِروحٍ ّمِ لَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِھُم اْإلِ

ِ أََال إِنَّ ِحْزبَ  َّ ُ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنھُ أُْولَئَِك ِحْزُب  َّ ِ ُھُم اْلُمْفلِ  تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر َخاِلِدیَن فِیَھا َرِضَي  ،قال القاسمي )117( ُحوَن ﴾َّ

رحمھ هللا في تفسیره لمعنى: حاد هللا ورسولھ، أي شاقّھما وخالف أمرھما، أي ال تجد قوما جامعین بین اإلیمان با والیوم 

  .)118( اآلخر، وبین مودة أعداء هللا ورسولھ

  

  التعلق باألسباب المادیة للرزق  الفرع الثامن:

ھ كلوتولھذا یضعف  لمادیة للرزق تعلقا كامال، ویغفل عن هللا الذي قدر ھذا الرزق لھ،بعض الناس قلبھ معلق باألسباب ا

 سبب ھو هللا، والمعلى هللا، وقد یقع في الحرام خشیة ذھاب الرزق أو الفصل عن الوظیفة، والواجب أن یعتقد أن ھذا سبب

  سباب، نسان أن یسعى وأن یأخذ باألسبحانھ وتعالى وأن الرزق بید هللا سبحانھ وتعالى، وأن الواجب على اإل

 ِمَن اْلَمیِِّت َوتُْخِرُج اْلَمیَِّت وكل میسر لما خلق لھ، قال هللا تعالى: ﴿تُوِلُج اللَّْیَل فِي النََّھاِر َوتُولُِج النََّھاَر فِي اللَّْیِل ۖ َوتُْخِرُج اْلَحيَّ 

، وقال تعالى: ﴿ ُھَو الَِّذي َجعََل لَكُُم اْألَْرَض ذَلُوًال فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِھا َوكُلُوا ِمن )119(ِمَن اْلَحّيِ ۖ َوتَْرُزُق َمن تَشَاُء بِغَْیِر ِحسَاٍب﴾

                                                        
    .80)  الشعراء ، آیة: 114(
    .5/430)  العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوزیر، 115(
    .26) آل عمران، آیة: 116(
    .22) المجادلة، آیة: 117(
  .179، 9/178اسن التأویل، القاسمي، ) مح118(
  .27  )آل عمران، آیة:119(
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ْزقِِھ ۖ َوإِلَْیِھ النُُّشوُر﴾ ِ یَْرزُ  )120(ّرِ َّ لَْیُكْم َھْل ِمْن َخاِلٍق َغْیُر  ِ عَ َّ قُُكْم ِمَن السََّماِء ، وقال تعالى: ﴿ یَا أَیُّھَا النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت 

                                                                                                    )121(َواْألَْرِض َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن﴾

عنوان جذاب وجید ومجمل یشمل ما ھو  دورات التنمیة البشریة التنمیة البشریة وعالقتھا بالشرك األصغر الفرع التاسع:

نافع مفید مع ما ھو باطني خطیر المنھج فاسد الطریقة، فكلمة "التنمیة البشریة" تدل على تطویر المھارات وتنمیة جوانب 

الشخصیة ونحو ذلك مما ھو مطلب حضاري ملح كالدورات المتعلقة بالجوانب اإلداریة ومنھا: التخطیط للحیاة ورسم 

إدارة الوقت ونحو ذلك، والدورات المتعلقة بالجوانب االجتماعیة ومنھا: دورات تربیة األبناء وفنون العالقات األھداف و

األسریة، والدورات المتعلقة بالمھارات كدورات فنون الحوار واالتصال واإللقاء، ومنھا ما ھو متعلق بالجوانب النفسیة 

وغالب دورات التنمیة البشریة في اآلونة األخیرة تلك الدورات التي تجمع  كتنمیة اإلیجابیة والشجاعة األدبیة، ونحو ذلك،

شیئًا من المطلوب المذكور مع كثیر من الفلسفة والمغالطات العلمیة والفرضیات والنظریات العلمیة الخاطئة مع الطرق 

وناتھا (ھندسة نفسیة، استراتیجیات الباطنیة وربما الطقوس الوثنیة كدورات البرمجة اللغویة العصبیة بمختلف أسمائھا وتل

العقل)، وغیرھا وكذلك دورات الطاقة البشریة وتشمل الریكي والشي كونغ والقراءة التصویریة وطاقة األلوان وغیرھا 

ومن ضمن الدورات المنتشرة اآلن والتي تعقد تحت مسمى التنمیة البشریة ، دورات " البرمجة اللغویة  .)122( كثیر

، وال )123(العصبیة" تي تدعو إلى تطویر الذات البشریة من خالل الطاقة الكامنة في ذات اإلنسان، مع قطع التعلق با

والتوكل علیھ، واالستعانة بھ، وبقطع التعلق با وعدم التوكل علیھ واالستعانة بھ، تجد العبد یستعین بالبشر ویعقد أملھ 

  الشرك األكبر إن اعتقد في ھؤالء أنھم ینفعون أو یضرون،ورجاءه علیھم، یدخل في الشرك األصغر، وربما دخل في 

وقد انتقد عدد من العلماء ھذا العلم، قال فضیلة الشیخ د. سفر الحوالي، أستاذ العقیدة والمذاھب المعاصرة بجامعة أم القرى  

 وبتحقیق العبودیة  تبارك : "یجب علینا جمیعا أن نعلم أن األمر إذا تعلق بجناب التوحید وبقضیة ال إلھ إال هللا -سابقا-

وتعالى فإننا البد أن نجتنب الشبھات وال نكتفي فقط بدائرة الحرام وھذه البرمجة العصبیة وما یسمى بعلوم الطاقة تقوم على 

ا اعتقادات وعلى قضایا غیبیة باطنیة مثل الطاقة الكونیة والشكرات والطاقة األنثویة والذكریة، واإلیمان باألثیر وقضای

                                                        
  .15) الملك، آیة: 120(
 .3)فاطر، آیة: 121(
 ملف خاص بعنوان " الوثنیة الحدیثة، ومحاوالت األسلمة. الكردي، فوز بنت عبد اللطیف، مجلة البیان: ) 122(

 م.2014 نوفمبر -ھـ، أكتوبر 1436)، محّرم 329مجلة سیاسیة إسالمیة، الكویت. (

أي البرمجة اللغویة  NLPواختصاراً Neuro Linguistic programming) ھي ترجمة لعبارة    123(
محتواھا وافق لتالعصبیة وھي تشیر إلى عالقة وثیقة بین اللغة واألعصاب. ولعل ھذه التسمیة، مع أنھا ال 

ھا ي تأسیسفتشومسكي وشاركھ تشیر إلى مؤسسھا د. جون غرندر (عالم اللسانیات) الذي استفاد من أبحاث 
یرسم وریتشارد باندلر ووضعا فیھا أفكاراً من اللسانیات وعلم إدارة األعمال، حیث یحدد الھدف 

تنویم یوغا والیل والاالستراتیجیات الالزمة لبلوغھ ومعاودة الكرة ....... وعلم النفس السلوكي وتمارین التخ
طن إلى الو أدخلھ یاتھ وموازینھ، ویعتبر إبراھیم الفقي أول مناإلیحائي واالسترخاء في قالب منطقي لھ فرض

  العربي و د. محمد التكریتي أول من أدخلھ إلى سوریة.
للمزید  مكانیاتھ،تھ واوبإمكاننا أن نقول: أنھا ھي علم یبحث بالوسائل النظریة والعلمیة لفھم االنسان وتنمیة قدرا

طریق  ا وما علیھا، د. عوض القرني، محاضرة على موقععن البرمجة العصبیة اللغویة ما ھي؟ ومالھ
  وما بعدھا. 14اإلسالم، البرمجة اللغویة العصبیة، د. إبراھیم الفقي، ص
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كثیرة جدا، وقد روج لھا مع األسف كثیر من الناس مع أنھ ال ینبغي بحال عمل دعایة لھا ". وقال: " أعجب كیف بعد كل 

ھذه الحجج یتشبث المدربون بتدریبات أقل ما یقال عنھا أنھا تافھة، فكیف وھي ذات جذور فلسفیة عقدیة ثیو صوفیة 

مساھمة ببیان خطرھا للناس فلیس وراء عدم كتابتي في ھذا الموضوع إال خطیرة؟! أنتم على ثغرة وأرجو أن أجد وقتا لل

قال الدكتور یوسف القرضاوي:" البرمجة اللغویة العصبیة تغسل دماغ المسلم وتلقنھ أفكاراً في الالواعي  االنشغال الشدید"

، ، وخالق ومخلوقھناك رب ومربوب، لیس مفاد ھذه األفكار أن ھذا الوجود وجود واحد ثم في عقلھ الواعي من بعد ذلك 

، یقول بھا ھؤالء عن طریق ھذه البرمجة التي تقوم . إنھا األفكار القدیمة التي قال بھا دعاة وحدة الوجودھناك وحدة وجود

صد ، ومقا. إن برامجھم التي یعلمون بھا الناس تقف وراءھا أھداف خبیثةعلى اإلیحاء والتكرار، وغرس األفكار في النفوس

بعیدة، وكل ھذه ألوان من الغزو ویقصدون بھا غزو العقل المسلم، وھو ما ینبغي أن نحرص على أن یظل بعیدا عن ھذا 

  .)124( الغزو

  

  وفیھ ثالثة مطالب: المبحث الثالث: الشرك األصغر في األفعال،

  الرقیة غیر الشرعیة  المطلب األول:

ل هللا صلى هللا علیھ وسلم، قال النبي صلى هللا علیھ وسلم:" اعرضوا علي األصل في الرقیة أن تكون بكتاب هللا وبسنة رسو

.   وال یجوز منھا ما كان بالشرك أو االستعانة بالمشعوذین أو السحرة أو )125(رقاكم، ال بأس بالرقى ما لم یكن فیھ شرك"

: كانت عجوز تدخل علینا ترقي من الكھنة أو بطالسم ونحوه، فعن زینب امرأة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھما قالت

الحمرة، وكان لنا سریر طویل القوائم، وكان عبد هللا إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل یوما فلما سمعت صوتھ احتجبت منھ، 

فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خیط فقال: ما ھذا؟ فقلت: رقى لي فیھ من الحمرة فجذبھ وقطعھ فرمى بھ وقال: لقد 

، » إن الرقى، والتمائم، والتولة شرك«بد هللا أغنیاء عن الشرك، سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: أصبح آل ع

قلت: فإني خرجت یوما فأبصرني فالن، فدمعت عیني التي تلیھ، فإذا رقیتھا سكنت دمعتھا، وإذا تركتھا دمعت، قال: ذاك 

  الشیطان، إذا أطعتھ تركك،

في عینك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان خیرا لك، وأجدر أن  وإذا عصیتھ طعن بإصبعھ 

أذھب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال یغادر «تشفین تنضحین في عینك الماء وتقولین: 

  .)126(»سقما

                                                        
) للمزید من االنتقادات للبرمجة اللغویة العصبیة، ینظر: موقع الفكر العقدي الوافد ومنھجیة التعامل معھ 124(

الفلسفیة  ، نظرات نقدیة للبرمجة اللغویة العصبیة: نقد األسس www.alfowz.comبإشراف د. فوز كردي 
 . والمنھجیة والثقافیة والنفسیة، د. عبد هللا البریدي، بحث منشور على الشبكة العنكبوتیة

 ).2200)، برقم (4/1727)  أخرجھ مسلم (125(

)، واللفظ لھ، وأحمد 3530)، برقم (555، 4/554ابن ماجھ ()، و3883)، برقم (4/9)  أخرجھ أبو داود (126(
 ).331)، وصححھ األلباني، ینظر: الصحیحة، برقم (3615)، برقم (6/110(
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  اجتماع ثالثة شروط:على جواز الرقى عند  )127(أجمع العلماء  شروط الرقیة الجائزة:

  أن یكون بكالم هللا تعالى أو بأسمائھ وصفاتھ.- 1

أن یكون باللسان العربي، أو بما یعرف معناه.  قال ابن تیمیة: " ولھذا نھى العلماء عن التعازیم واإلقسام التي یستعملھا  - 2

عناه من ذلك خشیة أن یكون فیھ بعض الناس في حق المصروع وغیره التي تتضمن الشرك؛ بل نھوا عن كل ما ال یعرف م

  .)128(شرك بخالف ما كان من الرقى المشروعة فإنھ جائز" 

  أن یعتقد أن الرقیة ال تؤثر بذاتھا، بل با تعالى. - 3

  إتیان الكھان والعرافین والمنجمین.  المطلب الثاني:

                                                                           الكاھن: الذي یدعي معرفة ما في المستقبل. والعراف: الذي یدعي معرفة الماضي.

طلوعھا وراقھا والتنجیم: ھو االستدالل باألحوال الفلكیة على الحوادث األرضیة، بالنظر في النجوم واجتماعھا وافت

                                 كلھ.     مل ذلكل وعال. والدجل یشوغروبھا وتقاربھا وتباعدھا، وھو من دعوى علم الغیب الباطلة التي أبطلھا هللا ج

  فمن ذھب إلى كاھن أو عراف أو منجم أو دجال، ال یخلو من ثالثة أحوال:

لنبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: " من أتى األولى: أن یسألھ وال یصدقھ، وھذا ال تقبل صالتھ أربعین یوًما. لما ثبت عن ا

  .       )129(عرافا فسألھ عن شيء، لم تقبل لھ صالة أربعین لیلة" 

الثانیة: أن یسألھ ویصدقھ فیما قال، فھذا كفر أكبر، قال صلى هللا علیھ وسلم " من أتى كاھنا، أو عرافا، فصدقھ بما یقول،  

  ل في ذلك قراءة الكف، والنظر في الفنجال، والرمال واألبراج والنجوم،.  ویدخ)130(فقد كفر بما أنزل على محمد" 

سواء كان مباشرة أم عن طریق التلفاز أو الھاتف. أما إن اعتقد أنھ یعلم الغیب المطلق الذي ال یعلمھ إال هللا، فھذا شأنھ  

، وقال تعالى: ﴿قُل الَّ یَْعلَُم َمن فِي السََّماَواِت )131( إِالَّ ھَُو﴾ أعظم وأخطر، قال هللا تعالى: ﴿َوِعندَهُ َمفَاتُِح اْلغَْیِب َال یَْعلَُمَھا

﴾ۚ ُ َّ   )132( َواْألَْرِض اْلغَْیَب إِالَّ 

                                                        
 .10/195)  فتح الباري، ابن حجر، 127(

 .1/336)  مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، 128(

 ).2230)، برقم (4/1751)  أخرجھ مسلم (129(

)، برقم 15/331)، وأحمد (638)، برقم (1/404)، وابن ماجھ (3904برقم ( )،4/15)  أخرجھ أبو داود (130(
 ).4599)، وصححھ األلباني، ینظر: مشكاة المصابیح، برقم (9536(

 .59)األنعام ، آیة: 131(
 .65)النمل، آیة: 132(
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الثالثة: أن یأتي إلى الكاھن فیسألھ لیبین حالھ للناس، وأنھا كھانة وتمویھ وتضلیل، أو لینكر علیھ فعلھ، فھذا مشروع مأجور 

  .)133( ون واجبًا علیھ إن كان في مقدورهصاحبھ على ذلك، بل قد یك

  التمائم واألساور المعدنیة. المطلب الثالث:

بًا، فمن فاء سبابتلى بعض الناس باألمراض، وقد جعل هللا لكل داء دواء، عرفھ من عرفھ، وجھلھ من جھلھ، وجعل لكل ش

  اتخذ أسبابًا، لم یأذن هللا بھا، فقد وقع في الشرك األصغر.

ما یفعلھ بعض الناس إذا أراد أن یدفع البالء، أو یرفعھ اعتقد أن من أسباب شفائھ لبس حلقة من حدید أو  ومن ھذا الشرك

ذھب أو فضة أو نحوھا من المعادن أو علق تمیمة من التمائم وھو شيء من خرز، أو جلد؛ أو خیط أو صوف، یعلق على 

، وھذا شرك أصغر إذا اعتقد أن ھذا التعلیق مجرد سبب )134( ھااألوالد، أو البیوت؛ أو السیارات، لدفع الضرر أو العین عن

لدفع العین؛ أو عموم الضرر؛ كما قال صلى هللا علیھ وسلم من حدیث عقبة بن عامر الجھني رضي هللا عنھ: " من علق 

  )135(تمیمة فقد أشرك "

شرك"  )136( ن الرقى والتمائم والتولةوعن ابن مسعود رضي هللا عنھ قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: " إ
)137(   

وعن عمران بن حصین أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، أراه قال من صفر، فقال: " ویحك ما 

  )138(ھذه؟ " قال: من الواھنة؟ قال: " أما إنھا ال تزیدك إال وھنا انبذھا عنك؛ فإنك لو مت وھي علیك ما أفلحت أبدا" 

ذا تمائم شركیة من اعتقد أنھا تدفع، أو ترفع البالء بنفسھا؛ فھذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنھا سبب ال یؤثر بنفسھ، فھو وكل ھ 

مشرك شرك أصغر، والضابط في ذلك أن كل من أثبت سببًا، لم یجعلھ هللا سببًا شرعیًا، وال قدریًا، فقد جعل نفسھ شریًكا مع 

  .)139( هللا

                                                        
، 109ص، الجامع الفرید، عبد هللا بن جار هللا، 352،351)  تیسیر العزیز الحمید، سلیمان آل الشیخ، ص133(

 .1/532، القول المفید، ابن عثیمین، 110

 . 127)  تیسیر العزیز الحمید، سلیمان آل الشیخ، ص134(

 ).924)، وصححھ األلباني، ینظر: الصحیحة، برقم (17422)، برقم (637، 636 /28)  أخرجھ أحمد (135(

ر: التوحید، محمد بن عبد )  شيء یصنعونھ یزعمون أنھ یحبب المرأة إلى زوجھا، والرجل إلى امرأتھ، ینظ136(
 . 30الوھاب، ص

 )  سبق تخریجھ. 137(

 )، وضعفھ األلباني،20000)، برقم (33/204)، وأحمد (3531)، برقم (2/1167)  أخرجھ ابن ماجھ (138(
 ).1029ینظر: الضعیفة، برقم (
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  ، وفیھ مطلبین: األصغر في األقوالالمبحث الرابع: الشرك 

  التشریك بین هللا وخلقة بالواو. المطلب األول: 

قولھ: ما شاء هللا وشئت، أو لوال هللا وأنت، أو ھذا من هللا ومنك، أو ھذا من بركات هللا وبركاتك، ونحو ذلك، قال صلى هللا 

  . )140(شاء هللا ثم شاء فالن" علیھ وسلم: " ال تقولوا ما شاء هللا، وشاء فالن، ولكن قولوا ما

ال  ألقداراقول بعض الناس:" شاءت األقدار، أو شاءت الظروف أن یحصل كذا وكذا "، ھذا ال یجوز؛ ألن الظروف أو 

  تشاء، وإنما المشیئة واألقدار بید هللا تبارك وتعالى.

ِ أَندَادًا َوأَنتُْم تَْعلَُمونَۚ  َّ ِ   ، األنداد جمع ند، وھو الشبیھ والنظیر، ویراد بھ أندادًا  في العبادة.)141( ﴾قال هللا تعالى: ﴿فََال تَْجعَلُوا 

قال عكرمة: "فال تجعلوا  أندادا"، أن تقولوا: لوال كلبنا لدخل علینا اللص الدار، لوال كلبنا صاح في الدار، ونحو ذلك.  

ا لھ ندا وعدال في الطاعة، فقال: كما ال شریك لي في فنھاھم هللا تعالى أن یشركوا بھ شیئا، وأن یعبدوا غیره، أو یتخذو

خلقكم، وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إیاكم، ونعمي التي أنعمتھا علیكم، فكذلك فأفردوا لي الطاعة، وأخلصوا لي العبادة، 

  .)142( وال تجعلوا لي شریكا وندا من خلقي، فإنكم تعلمون أن كل نعمة علیكم فمني

  

  لف بغیر هللا.الح المطلب الثاني:

الحلف بغیر هللا تعالى: كمن یحلف بالنبي، أو الولي، أو بالشرف أو بحیاة األب أو األم؛ فھذا شرك أصغر؛ لقول النبي صلى 

  .         )143(هللا علیھ وسلم من حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما:" من حلف بغیر هللا فقد أشرك " 

 كذبًا كبیرة من الكبائر، ومعلوم أن الشرك أعظم من الكبیرة. قال النبي صلى وذلك ألن الحلف بغیر هللا شرك، والحلف با

  .   )144(هللا علیھ وسلم:" ومن حلف فقال في حلفھ: والالت والعزى، فلیقل: ال إلھ إال هللا "

                                                                                                                                                                             
 . 1/164) القول المفید، ابن عثیمین، 139(

)، وصححھ األلباني، 23264)، برقم (38/299د ()، وأحم4980)، برقم (4/295) أخرجھ أبو داود (140(
 ).136ینظر: الصحیحة، برقم (

 .22)البقرة، آیة: 141(

 .370، 1/369) جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر الطبري، 142(

ینظر:  )، وصححھ األلباني،6072)، برقم (10/249)، وأحمد (3251)، برقم (3/223) أخرجھ أبوداود (143(
 )2042الصحیحة (

 ).1647)، برقم (1267 /3)، ومسلم (4860)، برقم (6/141) أخرجھ البخاري (144(
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  .         )145( »تمن كان حالفا، فلیحلف با أو لیصم«وعن عبد هللا رضي هللا عنھ: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: 

  ك.حذر من ذلم أن یوقد نقل كثیر من العلماء إجماع أھل العلم على أنھ ال یجوز الحلف بغیر هللا، فالواجب على كل مسل 

 خھم؛ بحیثع مشایھذا إذا لم یعتقد الحالف أن المحلوف بھ لھ تعظیم في نفسھ؛ كتعظیم هللا وأشد؛ كحال بعض الصوفیة م

  ا كاذبًا؛ ویخاف أشد الخوف أن یحلف بشیخھ كاذبًا!! یمكن ألحدھم أن یحلف ب

  .  )146( ففي تلك الحال یكون شركًا أكبر

  

  وسائل الوقایة من الشرك األصغر. المبحث الخامس:

مجاھدة النفس على اإلخالص في العمل وترك الریاء ومالزمة الذكر، الذي أرشد إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم لیكون 

ص من الریاء الطارئ على العمل، فقد جاء في حدیث أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ، ومنھ قول النبي صلى عالًجا للتخلّ 

  .  )147(هللا علیھ وسلم: " تقول كل یوم ثالث مرات اللھم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما ال أعلم "

ال حول وال قوة و أكبر  وهللاذكر كسبحان هللا والحمد  وال إلھ إال هللاباإلضافة إلى االجتھاد في قراءة القرآن وسائر أنواع ال

ملي صالحاً ع ل" اللھم اجع :إال با ، وكثرة االستعاذة با من الشیطان الرجیم في كل حال ، والدعاء في آخر اللیل قائالً 

   األذكار المقیدة والمطلقة ،ولوجھك الكریم خالصاً وال تجعل ألحد فیھ شیئاً" ، وخذ كتاباً من كتب 

، وقول : ﴿َرّبِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َھَمَزاِت  )148(وأكثر من قول : " ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار "

یَاِطیِن َوأَعُوذُ بَِك َرّبِ أَْن یَْحُضُروِن ﴾  ھاً في الدین فإن التفقھ مع المحافظة على الجلوس في حلقات العلم لتكون فقی )149(الشَّ

في الدین سبیل المؤمنین ، والفقھ في الدین فیھ عالج القلوب واألرواح واألبدان ، وأن العبادة مع الجھل بأمور الدین تكون 

معھا الشكوك والوسوسة واالضطراب في أمور العبادة ، وختاماً توكل على هللا وأرجو رحمتھ وأخشى عقابھ وظّن بھ خیراً 

  أرحم الراحمین، وخیر الغافرین لمن عمل بأسباب الرحمة والغفران.  فإن هللا

  الخاتمة: 

                                                        
  ). 1646)، برقم (1267 /3)، ومسلم (2679)، برقم (3/180) أخرجھ البخاري (145(

 .511) تیسیر العزیز الحمید، سلیمان بن عبد هللا، ص 146(

)، 58)، برقم (1/60یعلى في المسند ( )، وأبو716)، برقم (250) أخرجھ البخاري في األدب المفرد (ص147(
 ).265)، وصححھ األلباني، ینظر: صحیح األدب المفرد، (ص61، 60)، برقم (1/62(

  ).2690)، برقم (4/2070)، ومسلم (6389)، برقم (8/83أخرجھ البخاري () 148(

 .98) المؤمنون، آیة: 149(
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  مھا:وفي األخیر أحمد هللا أن وفقني في ھذا البحث، والذي توصلت فیھ إلى جملة من النتائج والتوصیات أھ

  ناس.نبھ الحتى یجتالشرك األصغر خطر جدا ویفوق ما یتصوره كثیر من الناس، لذلك وجب التحذیر منھ وتبین صوره - 1

النبي  ص حدیثأعظم صور الشرك األصغر في العبادات القلبیة، الریاء، ومن دخل الریاء في عملھ فقد حبط عملھ بن - 2

  صلى هللا علیھ وسلم.

  عدم الفرح بعمل الناس، ألنھ قد یكون عن جھل، والعبرة بما یدل علیھ الكتاب والسنة. - 3

ب إلى د ینقلقفي األفعال أو األقوال یجب الحذر منھ، والتأكید على خطره ألنھ  الشرك األصغر بجمیع صوره سواء - 4

  شرك أكبر یخرج من الملة.

ات، الجامعأھمیة تذكیر الناس بواجبھم في تعلم علم العقیدة، وخاصة جانب التوحید، ونشر ذلك في المساجد، و - 5

  والمدارس.

، أو لعنكبوتیةالشبكة ناھج التعلیم في المدارس، مما یسمع أو یرى على اادخال كل ما یستجد من ألفاظ تخل التوحید في م - 6

  في وسائل األعالم، وتوضیح ذلك ألبنائنا  بأسلوب سھل حتى ال یقعوا في المحذور.  

  

  

  

  

  

  المراجع والمصادر

، سممحمد عزیر ش قھ:إغاثة اللھفان في مصاید الشیطان. ابن قیم الجوزیة، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أیوب، حق-

  ھـ. 1432، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1ط

  رسالة،، بیروت: مؤسسة ال3إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید. الفوازان، صالح بن فوزان بن عبد هللا، ط -

  م.2002 - ه1423

  م.1999 - ھـ 1420، الریاض: مكتبة الرشد، 1بعض أنواع الشرك األصغر. د: عواد المعتق، ط -

  .ت.ددایة، تاج العروس من جواھر القاموس. مرتضى الزبیدي، أبو الفیض محمد بن محمد، د. ط، القاھرة: دار الھ -
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  م.1994- ھـ1415، القاھرة: دار الفكر العربي، 4تاریخ الفكر الدیني الجاھلي، محمد إبراھیم الفیومي، ط -

  ، ، الریاض: دار العصیمي2لعزیز بن حمادة، طتسھیل العقیدة اإلسالمیة. الجبرین، عبد هللا بن عبد ا -

  د.ت.

، حمد سالمةي بن متفسیر القرآن العظیم. بن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري، المحقق: سام -

  م. 1999 -ھـ 1420، القاھرة: دار طیبة، 2ط

ال، د.ط، على عج ، المحقق: أبو عبد الرحمن محمد بنتلخیص كتاب االستغاثة" المعروف بالرد على البكري". ابن تیمیة -

  ه.1417المدینة المنورة: مكتبة الغرباء األثریة، 

  ، بیروت: دار إحیاء التراث العربي،1تھذیب اللغة. األزھري، أبو منصور محمد بن أحمد الھروي، ط -

  م.2001

، بد الوھابعحمد بن ملعبید. سلیمان بن عبد هللا بن تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید الذي ھو حق هللا على ا -

  م.2002- ھـ1423، بیروت: المكتب االسالمي، 1المحقق: زھیر الشاویش، ط

 1420الرسالة ، بیروت: مؤسسة1جامع البیان في تأویل القرآن. الطبري، محمد بن جریر، المحقق: أحمد محمد شاكر، ط-

  م. 2000 -ھـ 

  ریاض:، ال1، أبو العَباس أحمد بن عبد الحلیم، المحقق: د. محمد رشاد سالم، طابن تیمیة جامع الرسائل. -

  م.2001 -ھـ 1422دار العطاء، 

  لمنورة:، المدینة ا1حمایة الرسول صلى هللا علیھ وسلم حمى التوحید. محمد بن عبد هللا زربان الغامدي، ط -

  م.2003- ھـ14232عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، 

یاض: مكتبة ، الر1سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا. األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، ط -

  م. 1995 -ھـ  1415المعارف، 

ار د، بیروت: 1ط سنن ابن ماجھ. ابن ماجة، أبو عبد هللا محمد بن یزید القزویني، المحقق: شعیب األرنؤوط، وآخرون، -

  م. 2009 - ھـ  1430میة، الرسالة العال

  م.1993- ه1413، دمنھور: مكتبة لینة، 1شرح نواقض التوحید، العواجي، أبو أسامة حسن بن على، ط-

، الریاض: وزارة 1شرح العقیدة الطحاویة. ابن أبي العز الحنفي، صدر الدین محمد بن عالء الدین، تحقیق: أحمد شاكر، ط-

  ھـ. 1418واإلرشاد، الشؤون اإلسالمیة، واألوقاف والدعوة 
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  مدشعب اإلیمان. أبوبكر البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي، حققھ: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حا  -

  م. 2003 - ھـ  1423، الریاض: مكتبة الرشد، بومباي: الدار السلفیة، 1، ط

  ـ.ھ1422، بیروت: دار طوق النجاة، 1صحیح البخاري. البخاري، محمد بن إسماعیل، ط -

  م. 2002 -ھـ  1423، الكویت: مؤسسة غراس، 1صحیح سنن أبي داود. األلباني، محمد ناصر الدین األلباني، ط  -

  .ت. ربي، دصحیح مسلم. مسلم بن الحجاج، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، د. ط، بیروت: دار إحیاء التراث الع -

د ناصر یھ: محمبن إسماعیل بن إبراھیم، حقق أحادیثھ وعلق علصحیح األدب المفرد لإلمام البخاري. البخاري، محمد  -

  م. 1997 - ھـ  1418، صنعاء: دار الصدیق، 4الدین األلباني، ط

: دار ، القاھرة2ط طریق الھجرتین وباب السعادتین، ابن القیم الجوزیة، ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب، -

  ھـ.1394السلفیة،

  :، المدینة المنورة1ي القرآن الكریم، محمد أحمد محمد عبد القادر خلیل ملكاوي، طعقیدة التوحید ف -

  م.1985 - ھـ 1405مكتبة دار الزمان،

  ه.1379فتح الباري شرح صحیح البخاري. ابن حجر، أحمد بن علي، د. ط، بیروت: دار المعرفة، -

حمد حامد ممحقق: بد الوھاب بن سلیمان التمیمي، الفتح المجید شرح كتاب التوحید، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن ع -

  م.1957- ھـ1377، القاھرة: مطبعة السنة المحمدیة، 7الفقي، ط

  ھـ. 1414، بیروت: دار صادر، 3لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، ط -

، 1طن رجب، د الرحمن بن أحمد بلطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف، بن رجب الحنبلي، زین الدین عب -

  م.2004- ھـ1424بیروت: دار ابن حزم، 

سم، د. حمد بن قاممن بن مجموع الفتاوى. ابن تیمیة، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، المحقق: عبد الرح -

  م.1995- ھـ1416ط، المدینة النبویة: مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، 

  ، بیروت: 1التأویل. القاسمي، محمد جمال الدین بن محمد، المحقق: محمد باسل عیون السود، طمحاسن -

  ه.1418دار الكتب العلمیة، 

محقق: أیوب، ال بكر بن مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین. ابن قیم الجوزیة، أبو عبد هللا محمد بن أبي -

  م.1996 -ھـ  1416، بیروت: دار الكتاب العربي، 3محمد المعتصم با البغدادي، ط
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، بیروت: 1رون، طعادل مرشد، وآخ -مسند اإلمام أحمد. أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل، المحقق: شعیب األرنؤوط -
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The foundations of social justice and the effect of being observed on the individual and 
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(A study in the light of Islamic texts) 
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  ملخص البحث:

حقھ ونبذ الظلم غایة الشارع من وضع الشریعة ھي تحقیق العدالة االجتماعیة والحكم بالعدل وإعطاء كل ذي حق 

َ یَأُْمُر  َّ والفحشاء والمنكر والضرب على أیدي الجناة، ذلكم ھو فحوى االستخالف في األرض وجوھره؛ قال تعالى: {إِنَّ 

ْحسَاِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَى َویَْنَھى َعِن اْلفَْحشَاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغيِ یَِعُظُكْم لَعَلَّ  ، وقال عز من قائل: 150كُْم تَذَكَُّروَن}بِاْلعَدِْل َواْإلِ

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَھ غَْیُرهُ ُھَو أَْنَشأَُكْم ِمنَ  َّ اْألَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِیَھا فَاْستَْغِفُروهُ ثُمَّ  {َوإِلَى ثَُمودَ أََخاُھْم َصالًِحا قَاَل یَا قَْوِم اْعبُدُوا 

، وتلك ھي  غایة األنبیاء والرسل علیھم الصالة والسالم؛ قال تعالى حكایة عن نبیھ 151یٌب ُمِجیٌب}تُوُبوا إِلَْیِھ إِنَّ َربِّي قَرِ 

                                                        
   من سورة النحل. 90اآلیة  / 150
  من سورة ھود. 60اآلیة  / 151
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َما َوَما أُِریدُ أَْن أَُخاِلفَُكْم إِلَى  شعیب علیھ الصالة والسالم: {یَا قَْوِم أََرأَْیتُْم إِْن ُكْنُت عَلَى بَیِّنٍَة ِمْن َربِّي َوَرَزقَنِي ِمْنھُ ِرْزقًا َحَسنًا

ِ عَلَْیِھ تََوكَّْلُت وَ  َّ ا ْصَالَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوفِیِقي إِالَّ بِ   . 152إِلَْیِھ أُنِیُب}أَْنَھاكُْم َعْنھُ إِْن أُِریدُ إِالَّ اْإلِ

یال ا تنزا وتنزیلھھ أسسھفالعدالة االجتماعیة أصل الشریعة اإلسالمیة وفرعھا ال تستقیم حیاة الفرد والمجتمع إال بفق

  ة.لمنشودیتماشى والسنن الكونیة والشرعیة لتبرز آثارھا وثمراتھا إلى الوجود فتتحقق بذلك المھمة والغایة ا

لتعرف اة إلى وبما أن اإلسالم وحدة متكاملة تصدر عنھا التشریعات االجتماعیة واالقتصادیة، فقد دعت الحاج

ذلك في ودوان، لة وأمنا روحیا ومادیا وتجنبھم الظلم والععلى األسس والقواعد التي تضمن للناس فرادى وجماعات عدا

  ضوء النصوص الشرعیة كتابا وسنة مع االستئناس بأقوال األئمة وأھل العلم علیھم الرحمة.

  العدالة االجتماعیة، األسس واآلثار، الفرد والمجتمع، النصوص الشرعیة. الكلمات المفتاحیة:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

The foundations of social justice and the effect of being observed on the individual and 

society 

(A study in the light of Islamic texts) 

Preparing the researcher: Yassine Rabi 

                                                        
 من سورة ھود. 88اآلیة  / 152
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Abstract 

The purpose of the Legislator from setting of the Charia is to achieve social justice and 

the rule of justice and give everyone his rights and the rejection of injustice and indecency and 

evil, and beatings at the hands of the perpetrators, That is the thrust of succession in the land 

and essence; the Almighty said in Surah An-Nahl verse 90: "Indeed, Allah orders justice and 

good conduct and giving to relatives and forbids immorality and bad conduct and oppression. 

He admonishes you that perhaps you will be reminded", and those are the purpose of the 

prophets and messengers peace be upon them. 

Social justice is the source of Islamic law (Charia) and its branch does not evaluate the 

life of the individual and society except in the jurisprudence of its foundations and download 

them in accordance with the cosmic and legal ages to highlight their effects and fruits to exist, 

thus achieving the task and the desired goal. 

Since Islam is an integral unit from which social and economic legislations are issued, 

a need has been identified to identify the foundations and rules that guarantee individual 

people and groups of justice and spiritual and material security and avoid them injustice and 

aggression, in light of the legal texts in the Quran and Sunnah, with Taking into consideration 

the sayings of the imams and scholars, have mercy on them. 

 

Keywords: Social justice, foundations and effects, individual and society, legal texts. 

  

  

  المقدمة:

لھ،  فال مضل هللا ھدهی أعمالنا، من شرور أنفسنا، وسیئات من با تغفره، ونعوذونستعینھ، ونس ، نحمده الحمد إن

  ورسولھ. محمدا عبده وأشھد أن لھ ال شریك وحده إال هللا ال إلھ لھ، وأشھد أن فال ھادي یضلل ومن

  وبـعـد:

ریعتھ،  وأصال من تعتبر العدالة االجتماعیة جزءا ال یتجزأ من تعالیم اإلسالم وأخالقھ، وفصال من فصول ش

أصول عقیدتھ، فھي قیمة یشترك فیھا كل ما ھو عقدي وتشریعي وسلوكي ینطلق ذلك من التصور العام والمتكامل لوحدة 

  اإلسالم كتابا وسنة. 
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بل اإلسالم وحدة متكاملة ال تقبل الفصل بین العبادة والمعاملة، أو بین العقیدة «یقول سید قطب رحمھ هللا: 

  .153»بین الدنیا واآلخرة، وعن ھذه الوحدة الكبرى تصدر التشریعات االجتماعیة واالقتصادیةوالشریعة، أو 

قواعد عیة أسسا والجتماللعدالة ا وتبعا لذلك فقد وضع اإلسالم باعتباره النظام األلیق واألصدق واألمثل لحیاة البشر

ي القیام فلرھان اھم، كما أنھا تقودھم إلى كسب تضمن للفرد والجماعة األمن الروحي والمادي، وتحفظ لھم معاشھم ومعاد

  على الوجھ األحكم في إطار أمة ھي خیر األمم. بمھمة االستخالف

؟ واآلثار دیاتھاوبناء علیھ، فإن التساؤل المتعلق بھذا الموضوع یكمن في معرفة ھذه األسس والقواعد؟ وكذا تح

  الناتجة عن مراعاتھا؟

ة اھدا تفصیل الموضوع في ضوء رؤیة متواضعة لنصوص الكتاب والسنمن أجل اإلجابة عن ذلك حاولت ج

  وأقوال األئمة، وذلك كلھ وفق الخطة اإلجرائیة اآلتیة:

 

 المحور التمھیدي: أسس العدالة االجتماعیة من منظور شرعي

عدالة دید أسس التحفي  وھو موزع على فقرتین اثنتین: الفقرة األولى في مفھوم العدالة االجتماعیة، والفقرة الثانیة

  االجتماعیة.

  المحور الثاني: التحدیات المعاصرة التي تواجھ أسس العدالة االجتماعیة تنزیال

 ثانیة).الفقرة النویة (والنظر في ھذا المحور یتوجھ في ذكر التحدیات المادیة (الفقرة األولى)، وكذا التحدیات المع

  مراعاتھا على حیاة الفرد والمجتمعالمحور الثالث: أسس العدالة االجتماعیة وأثر 

  وذلك تحت فقرتین: األولى في ذكر اآلثار المادیة، والثانیة في ذكر اآلثار المعنویة.

  

  

  

  أھمیة البحث:

كما  املة ـتكمن أھمیة الموضوع في استیعاب أسس العدالة االجتماعیة الصادرة عن الوحدة اإلسالمیة المتك

ادة یحقق السعلسلم واحابة الكرام ـ ھذا االستیعاب الذي من شأنھ أن یعمم الرخاء ویشیع استوعبھا الجیل المحمدي جیل الص

خلق سمى من الیة األوالحیاة الطیبة فینجو بذلك الفرد والمجتمع من كل بغي وظلم، وھذا كلھ تحقیق للمنھج الرباني والغا

  حیث استخلفھم ووضع لھم ما یصلحھم دنیا وأخرى.

  مشكلة البحث:

                                                        
. 26م)، ص: 1993ھـ/1413العدالة االجتماعیة في اإلسالم، دار الشروق ـ القاھرة، الطبعة الثالثة عشرة سنة: ( / 153

 بتصرف.
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في مدى عیة؟ وشكلة البحث في مدى استیعاب البشریة عامة والمجتمع المسلم خاصة ألسس العدالة االجتماتكمن م

جتماعیة عدالة االقیق التطبیقھم لمقتضیاتھا ومشتمالتھا على أرض الواقع؟ ثم في التساؤل حول الوسائل الناجعة والكفیلة بتح

  ة والبشریة جمعاء؟في واقعنا الحاضر لیعود الخیر والنفع على اإلنسانی

  تساؤالت البحث:

  ـ ما ھي األسس والضوابط التي تنبني علیھا العدالة االجتماعیة؟

  ـ ما ھي اآلثار المادیة ألسس العدالة االجتماعیة على الفرد والمجتمع؟

  ـ ما ھي اآلثار المعنویة ألسس العدالة االجتماعیة على الفرد والمجتمع؟

  جتماعي في المجتمع المسلم وغیر المسلم؟ـ ما مدى تكریس أسس العدل اال

  ـ ما ھي التحدیات والمعیقات التي تحول دون تنزیل أسس العدالة االجتماعیة؟

  أھداف البحث:

  تتجلى أھدافھ من خالل:

  ـ إبراز الكلیات والضوابط والقیم والمبادئ التي تأسست علیھا العدالة االجتماعیة.

  متكاملة تشمل ما ھو عقدي وتشریعي وسلوكي.ـ توضیح أن دین هللا تعالى ھو وحدة 

  ـ بیان أن مراعاة أسس العدالة االجتماعیة لھا آثار كلھا خیر ومنفعة على الفرد والمجتمع.

  منھج البحث:

ومات استخدمت في ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي الذي یعنى بوصف القضایا وجمع الحقائق والمعل

وضوع تفسیرھا الستخالص داللتھا، مع استقراء النصوص الشرعیة المناسبة للموالمالحظات عنھا، وتحلیلھا، و

  واالستئناس بنقول وأقوال العلماء الشاھدة على محاور البحث، وتحري الدقة بعزو كل شيء إلى موضعھ.

  

  

  

  البـحـث:

 المحور التمھیدي: أسس العدالة االجتماعیة من منظور شرعي

  االجتماعیةالفقرة األولى: مفھوم العدالة 

 طبیق مبادئتشأ عن یمكن القول إن مفھوم العدالة االجتماعیة مفھوم یتسم بالشمولیة لجمیع مناحي الحیاة بحیث ین

ا یاة تسودھحماعات العدالة االجتماعیة احترام الحقوق والواجبات وتبادلھا بشكل سلیم وصحیح، لتعیش بذلك األفراد والج

عني عالج ماعیة یونظام واحد ال یطغى بعضھا على حساب اآلخر، فتحقیق العدالة االجتالقیم المادیة والمعنویة في سلك 

  مختلف مجاالت الحیاة أي تحقیقھا بتصور إسالمي صحیح؛ یقول سید قطب رحمھ هللا:
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اریق؛ تفولھا أجزاء یتناو إن اإلسالم وھو یتولى تنظیم حیاة اإلنسانیة جمیعا، لم یعالج نواحیھا المختلفة جزافا، ولم«

یھ ویربط إل صیالت؛ذلك أن لھ تصورا كلیا متكامال عن األلوھیة والكون والحیاة واإلنسان؛ یرد إلیھ كافة الفروع والتف

جل ، وال یرتمتكاملنظریاتھ جمیعا؛ وتشریعاتھ وحدوده؛ وعباداتھ ومعامالتھ؛ فیصدر فیھا كلھا عن ھذا التصور الشامل ال

  شكلة وحدھا في عزلة عن سائر المشكالت.الرأي لكل حالة، وال یعالج كل م

وقد تناول اإلسالم طبیعة العالقة بین الخالق والخلق، وطبیعة العالقة بین الكون والحیاة واإلنسان، وطبیعة العالقة 

ورد  بین اإلنسان ونفسھ، وبین الفرد والجماعة، وبین الفرد والدولة، وبین الجماعات اإلنسانیة كافة، وبین الجیل واألجیال،

  .154...»ذلك كلھ إلى تصور كلي جامع ملحوظ الخطوط في سائر الفروع والتفصیالت 

والعدل ضد الظلم والجور واالعوجاج وھو ما یتنافى مع الحكمة الربانیة المعلن عنھا في قول الباري عز وجل 

ْلَم عَلَى نَْفِسي، َوَجعَ  ْمُت الظُّ ًما، فََال تَظَالَُموا"ضمن الحدیث القدسي: "یَا ِعبَاِدي إِنِّي َحرَّ ، وقال تعالى: 155ْلتُھُ بَْینَُكْم ُمَحرَّ

ةً َوسًَطا}   .156{َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

ة عن ھو عبارالعدل: خالف الجور، وھو في اللغة: القصد في األمور، و«جاء في الموسوعة الفقھیة الكویتیة: 

  األمر المتوسط بین طرفي اإلفراط والتفریط.

لم: الجور ومجاوزة الحد ومنھ قولھ صلى هللا علیھ وسلم في الوضوء: "فََمْن َزادَ عَلَى َھذَا أَْو نَقََص فَقَْد وأصل الظ

  .157أَسَاَء َوَظلََم"

وھو عند أھل اللغة وكثیر من العلماء: وضع الشيء في غیر موضعھ المختص بھ، والظلم في الشرع: عبارة عن 

  .158»التعدي عن الحق إلى الباطل

نتج عن ظلم الذي یعن ال اء علیھ فإن العدالة االجتماعیة ھي تحقیق الحیاة الطیبة والعادلة مادیا ومعنویا  بعیداوبن

وتدرأ  مصلحة سلب الحقوق والحریات، وذلك باعتبار أن اإلسالم ینطوي على منظومة متكاملة وشاملة تجلب للبشریة كل

  خرویة؛ أو األ أو التشریعي أو السلوكي وسواء ھم الحیاة الدنیویةعنھا كل مفسدة سواء تعلق األمر بالجانب العقدي 

َ َعِزیٌز َحِكیٌم} َّ ُ َألَْعنَتَُكْم إِنَّ  َّ ُ یَْعلَُم اْلُمْفِسدَ ِمَن اْلُمْصلِحِ َولَْو َشاَء  َّ ، وقال عز وجل: {إِنَّا أَْنَزْلنَا عَلَْیَك 159قال ربنا: {َو

لِنَْفِسِھ َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما یَِضلُّ عَلَْیَھا َوَما أَْنَت َعلَْیِھْم بَِوِكیٍل}اْلِكتَاَب ِللنَّاِس بِا ، وقال: {َولَْو أَنَُّھْم فَعَلُوا َما 160ْلَحّقِ فََمِن اْھتَدَى فَ

  .161یُوَعظُوَن بِِھ لََكاَن َخْیًرا لَُھْم َوأََشدَّ تَثْبِیتًا}

الشرع عقد واالھتداء بالھدي الرباني قید للنجاة في الدنیا واآلخرة وسبیل فإذن االستقامة على الملة شرط وااللتزام ب

ِ َوالَواقِعِ فِیَھا، كََمثَِل قَْومٍ  َّ  اْستََھُموا َعلَى َسِفینٍَة، للعیشة النقیة؛ یقول خیر البریة صلى هللا علیھ وسلم: "َمثَُل القَائِِم عَلَى ُحدُوِد 

                                                        
 .20العدالة االجتماعیة في اإلسالم، ص:  / 154
لَِة َواْآلدَاِب، بَاُب تَ أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ:  / 155  .ْحِریِم الظُّْلمِ كتاب اْلبِّرِ َوالّصِ
 من سورة البقرة. 142اآلیة  / 156
 .ِكتَاب الطََّھاَرةِ، بَاُب اْلُوُضوِء ثََالثًا ثََالثًاأخرجھ اإلمام أبو داود في سننھ:  / 157
الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة ـ الكویت، الطبعة: (من  / 158

 .5: ، ص30ھـ)، ج: 1404/1427
 من سورة البقرة. 218اآلیة  / 159
 من سورة الزمر. 38اآلیة  / 160
 من سورة النساء. 65اآلیة  / 161
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وا عَلَى َمْن فَْوقَُھْم، فَ فَأََصاَب بَْعُضُھْم أَْعالَھَ  قَالُوا: لَْو أَنَّا َخَرْقنَا ا َوبَْعُضُھْم أَْسفَلََھا، فَكَاَن الَِّذیَن فِي أَْسفَلَِھا إِذَا اْستَقَْوا ِمَن الَماِء َمرُّ

  . 162ِمیعًا، َوإِْن أََخذُوا َعلَى أَْیِدیِھْم نََجْوا، َونََجْوا َجِمیعًا"فِي نَِصیبِنَا َخْرقًا َولَْم نُْؤِذ َمْن فَْوقَنَا، فَإِْن یَتُْرُكوُھْم َوَما أََرادُوا ھَلَكُوا جَ 

  الفقرة الثانیة: أسس العدالة االجتماعیة

یان ظلم والطغبھم الیرسي اإلسالم قواعد ودعائم للمستویات االجتماعیة واالقتصادیة للبشر تضمن للكافة عدالة تجن

  یمكن إجمالھا في منظورنا المتواضع كاآلتي:والقھر والحرمان، وھذه األسس والدعائم 

مشاطرة المال واإلحسان فیھ؛ ألن اإلنسان لیس حرا في ملكیتھ بإطالق فھو خاضع لقیود وشروط منھا اإلسھام في تحقیق  أ)ـ

َ یَأْمُ  َّ ُر بِاْلعَْدِل التكافل االجتماعي والتصرف وفق كل ما یصب في بناء المجتمع؛ واألصل في ذلك قولھ تعالى: {إِنَّ 

ْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَى َویَْنَھى عَِن اْلفَْحشَاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغيِ یَِعُظُكْم لَعَلَّكُْم تَذَكَّ    ،163ُروَن}َواْإلِ

مالھ وھو توجھ العالمة سیدي أبي العباس السبتي وغیره من األئمة األعالم، فقد حكي عن السبتي رحمھ هللا أنھ كان یجعل  

شطرین فیتصدق بشطر على الیتامى واألرامل وذوي الحاجة ویبقي لنفسھ اآلخر وعمل ذلك عشرین سنة، ثم ارتقى إلى 

اإلحسان فیھ فكان یجعلھ على ثالثة یمسك الثلث ویتصدق بالثلثین عشرین عاما أخرى، ثم على سبعة یصرف منھا خمسة 

أعشار ویترك ألھلھ عشرا؛ وكان رحمھ هللا یتأول اآلیة على ذلك،  أسباع أربعة عشر عاما، ثم انتھى إلى إعطاء تسعة

، فھذا مذھب فرید في التضامن 164ویستنبطھ أیضا من مشاطرة األنصار أموالھم مع المھاجرین رضي هللا عنھم أجمعین

جاءت مقرونة بمادة  والتكافل قل من یفقھھ الیوم أو یعمل بھ؛ والذي یلفت لھذا المعنى أن األمر إقامة العدل في األحكام

َ یَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَى أَْھِلَھا َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْیَن النَّا َّ ، وأما 165ِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَدِْل}(حكم) مثل قول ربنا: {إِنَّ 

َ یَأْ  َّ ْحسَاِن} دونما ذكر المادة المذكورة. وهللا العدل في المال وھو المشاطرة فیھ فقد أحكمھا هللا بقولھ: {إِنَّ  ُمُر بِاْلعَْدِل َواْإلِ

  أعلم.

فإذن المال في الحقیقة مال هللا، واإلنسان مستخلف فیھ إذا ما اكتسبھ بإحسان وصرفھ بإحسان؛ قال ربنا: {آِمنُوا 

ا َجعَلَكُْم ُمْستَْخلَفِیَن فِیِھ فَ  ِ َوَرسُوِلِھ َوأَْنِفقُوا ِممَّ َّ ا ، وقال عز من قائل: {َوَما لَُكْم 166الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوأَْنفَقُوا لَُھْم أَْجٌر َكبِیٌر}بِ

ِ ِمیَراُث السََّماَواِت َواْألَْرِض} َّ ِ ِ َو َّ ، وقال وھو المنعم المتفضل: {إِنَّ اْلُمتَِّقیَن فِي َجنَّاٍت َوُعیُوٍن 167أَالَّ تُْنِفقُوا فِي َسبِیِل 

  .168یَن َما آتَاُھْم َربُُّھْم إِنَُّھْم َكانُوا قَْبَل ذَِلَك ُمْحِسنِیَن}آِخذِ 

الوازع السلطاني عند الیأس من نفاذ الوازع الدیني، فامتناع الناس مما ال یحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعھم خوفا من  ب)ـ

َ یََزعُ بِالسُّْلَطاِن َما َال یََزُعھُ هللا تعالى، ومن ھذا المعنى قول الخلیفة الراشد عثمان بن عفان رضي  َّ هللا عنھ: "إِنَّ 

                                                        
 .ِكتَاب الشَِّرَكِة، بَاٌب: َھْل یُْقَرعُ فِي الِقْسَمِة َواِالْستَِھاِم فِیھِ أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ:  / 162
 من سورة النحل. 90اآلیة  / 163
تصوف وأخبار أبي العباس السبتي لمؤلفھ أبي یعقوب یوسف بن یحیى التادلي المعروف بابن التشوف إلى رجال ال / 164

م). 1997سنة ( الثانیة ھـ)، تحقیق: أحمد التوفیق، نشر كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ـ الرباط، الطبعة617الزیات (ت
 .451في ذلك بدءا من الصفحة خصص المصنف الجزء األخیر منھ للتعریف بأبي العباس وذكر أخباره ینظر 

 من سورة النساء. 57اآلیة  / 165
 من سورة الحدید. 7اآلیة  / 166
 من سورة الحدید. 10اآلیة  / 167
 من سورة الذاریات. 17ـ  16ـ  15اآلیات  / 168
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وفرعھ لتنفیذ شرع هللا  170، وفیھ إشارة إلى التغییر الجلیل واإلصالح العظیم الذي یحدث عند تدخل السلطان169بِاْلقُْرآِن"

اعة، فالمفسد إذا لم ینتھض على األرض وتنزیل أحكامھ بالقوة في الوقت والمكان المناسبین لیستحق بذلك السمع والط

  إلجابة الحق بمجرد اإلعذار واإلنذار الذي یوعظ بھ،

ْلطَاِن «فإنھ ینتھض بأولي األمر لیكون ذلك أحرى باإلجابة، یقول الشیخ محمد األمین الشنقیطي:   َ تَعَالَى قَدْ یََزعُ بِالسُّ َّ َوِألَنَّ 

قِْسِط َوأَْنَزْلنَا الَى: {لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَیِّنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُھُم اْلِكتَاَب َواْلِمیَزاَن ِلیَقُوَم النَّاُس بِالْ َما َال یََزعُ بِاْلقُْرآِن، كََما قَاَل تَعَ 

بَاِء ؛ ِألَنَّ قَْولَھُ: {َوأَْنَزْلنَا اْلَحِدیدَ فِیِھ بَأْ 171اْلَحِدیدَ فِیِھ بَأٌْس َشِدیدٌ َوَمنَافُِع لِلنَّاِس} ٌس َشِدیدٌ} فِیِھ إِشَاَرةٌ إِلَى إِْعَماِل السَّْیِف ِعْندَ اْإلِ

ِة، فَإِْن لَْم تَْنفَعِ اْلكُتُُب تَعَیَّنَِت اْلَكتَائِبُ  . ومنھ قضاء ربنا في األقوام الغابرة المكذبة الكافرة: {فَأَْرَسْلنَا 172»بَْعدَ إِقَاَمِة اْلُحجَّ

ا ي أَیَّاٍم نَِحسَاٍت لِنُِذیقَُھْم َعذَاَب اْلِخْزيِ فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َولَعَذَاُب اْآلِخَرةِ أَْخَزى َوُھْم َال یُنْ َعلَْیِھْم ِریًحا َصْرَصًرا فِ  َصُروَن َوأَمَّ

، كما أغرق الذین ظلموا 173َكانُوا یَْكِسبُوَن} ثَُمودُ فََھدَْینَاُھْم فَاْستََحبُّوا اْلعََمى عَلَى اْلُھدَى فَأََخذَتُْھْم َصاِعقَةُ اْلعَذَاِب اْلُھوِن بَِما

من قوم نوح، وأخذ قوم فرعون الذین طغوا في البالد فأكثروا فیھا الفساد فصب علیھم ربك سوط عذاب ونبذھم في الیم، 

وصبح بقوم لوط عذابا مستقرا وأرسل علیھم حاصبا إال من شكر، ومن مدین أخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا في 

ھُ عَلَْیَك ِمْنَھا قَائٌِم َوَحِصیدٌ َوَما َظلَْمنَاُھْم َولَِكْن ظَلَُمودیا ، {َوَكذَلَِك أَْخذُ 174ا أَْنفُسَُھْم}رھم جاثمین  {ذَِلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلقَُرى نَقُصُّ

  ، 176قَُرى أَْھلَْكنَاُھْم لَمَّا َظلَُموا َوَجعَْلنَا لُِمْھلَِكِھْم َمْوِعدًا}، {َوتِْلَك الْ 175َربَِّك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِھَي َظاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَهُ أَِلیٌم َشِدیدٌ}

  

وكل ذلك من أجل إظھار الحق ودرء المفاسد وتحقیق المصالح وسیادة العدالة بصورھا التي یریدھا ربنا بعباده الصالحین     

ُ بِقَْوٍم یُِحبُُّھْم مصداقا لسنتھ تعالى التي ال تتبدل؛ قال عز وجل: {یَا أَیَُّھا الَّ  َّ ِذیَن آَمنُوا َمْن یَْرتَدَّ ِمْنكُْم عَْن ِدینِِھ فََسْوَف یَأْتِي 

ِ َوَال یََخافُونَ  َّ ةٍ َعلَى اْلكَافِِریَن یَُجاِھدُوَن فِي َسبِیِل  ِ  َویُِحبُّونَھُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن أَِعزَّ َّ  یُْؤتِیِھ َمْن یَشَاُء لَْوَمةَ َالئٍِم ذَلَِك فَْضُل 

ُ َواِسٌع َعِلیٌم} َّ ُ عَلَى ذَِلَك قَِدیًرا}177َو َّ ، وقولھ جل وعز: 178، وقولھ: {إِْن یََشأْ یُْذِھْبُكْم أَیَُّھا النَّاُس َویَأِْت بِآَخِریَن َوَكاَن 

ِ بِعَِزیٍز}{إِْن یَشَأْ یُْذِھْبُكْم َویَأِْت بَِخْلٍق َجِدیٍد َوَما ذَلَِك عَلَى  َّ179.  

                                                        
ضا مروي أی . وھو9، ص: 2م)، ج 1986ھـ/1407طبعة ( ذكره ابن كثیر في البدایة والنھایة، دار الفكر ـ بیروت، / 169

 عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ.
إِنَّ السلطان ھو القوة التي یكتسبھا ولي األمر بحكم الشرع وبما یرتضیھ الشرع فُسمي سلطانا بذلك؛ قال ربنا: { / 170

ى تََوكَّلُوَن إِنََّما سُْلَطانُھُ عَلَ یَ َربِِّھْم َوعَلَى  َن آَمنُواِذیِعبَاِدي لَْیَس لََك عَلَْیِھْم ُسْلطَاٌن}، وقال: {إِنَّھُ لَْیَس لَھُ ُسْلطَاٌن عَلَى الَّ 
 من سورة النحل). 100و 99اآلیتان ومن سورة اإلسراء،  65الَِّذیَن یَتََولَّْونَھُ َوالَِّذیَن ُھْم بِِھ ُمْشِرُكوَن}. (اآلیة 

 من سورة الحدید. 24اآلیة  / 171
األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي  محمدأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للعالمة  / 172

 .22: ص، 1ج: م)، 1995ھـ/ 1415ھـ)، نشر دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ـ بیروت، طبعة: (1393(ت
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 من سورة الكھف. 58اآلیة  / 176
 من سورة المائدة. 56اآلیة  / 177
 من سورة النساء. 132اآلیة  / 178
 من سورة فاطر. 17اآلیة  / 179



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              116  

ISSN: 2706-6495 

فرب الكون ال یقبل إال الصالح وإذا لم یتأت ذلك بالوعظ تأتى بالعقاب وتحقق بالسوط وما كان ربك لیھلك القرى 

ْن بظلم وأھلھا مصلحون، ولذلك فقد نجى هللا من المذكورین عباده األخیار فقال: {َوأَْھلََك إِالَّ َمْن سَبََق َعلَْیِھ اْلقَْوُل َومَ 

  ،180َن}آمَ 

ْینَاُھْم ِمْن عَذَاٍب غَِلیظٍ   ْینَا ُھودًا َوالَِّذیَن آَمنُوا َمعَھُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َونَجَّ ا َجاَء أَْمُرنَا نَجَّ ْینَا شُعَْیبًا 181}{َولَمَّ ا َجاَء أَْمُرنَا نَجَّ ، {َولَمَّ

ا َجاَء أَْمُرن182ََوالَِّذیَن آَمنُوا َمعَھُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا} ْینَا َصالًِحا َوالَِّذیَن آَمنُوا َمعَھُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن ِخْزيِ یَْوِمئٍِذ إِنَّ َربََّك ُھَو ، {فَلَمَّ ا نَجَّ

ْینَاهُ َوأَْھلَھُ أَْجَمِعیَن}183اْلقَِويُّ اْلعَِزیُز} ْینَا الَِّذیَن آَمنُوا َوَكانُ 184، {َوإِنَّ لُوًطا لَِمَن اْلُمْرَسلِیَن إِْذ نَجَّ َّقُوَن}، {َونَجَّ ، وھذه 185وا یَت

ھي مھمة السلطان من خالل سھره وقیامھ على شرع هللا وتطبیق حدوده وعقوباتھ ورد المظالم ألھلھا والضرب على أیدي 

الجناة والطغاة فتنصیبھ وتصرفھ منوط بمصلحة الرعیة، وھو وإن كان ال قدرة لھ ھنا بأن یعذب بعذاب هللا أو أن یأخذ 

حكم بحكم هللا الذي شرعھ لھ وحدوده التي رسمھا لھ بلھ أنھ تحدث للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من بأخذ هللا إال أنھ ی

  الفجور، فلن یصلح آخر ھذه األمة إال ما أصلح أولھا، وال خیر في سلطان لیس عدال وال یعرف مصلحة الرعیة أي ھي.

ستمرار الحیاة ودیمومتھا من سابق لالحق ومن متقدم التماشي مع السنن الكونیة التي ضبط هللا بھا الكون ضمانا ال ت)ـ

لمستأخر إلى حین الوقت المعلوم؛ ألن التكافل بین الجمیع یتفق مع غایة الكون الواحد وغایة خالقھ الواحد سبحانھ، فكل 

الك ال یبقي تغییر سلبي یحدث بكسب اإلنسان على مقومات الحیاة األرضیة والسماویة فھو فتیلة تحرق الشجر والمدر، وھ

ُمَرنَُّھْم لإلنسان ذكرا، ودمار ال یبقي للكون توازنا، كما أنھ استجابة إلبلیس اللعین في قسمھ: {َوَألُِضلَّنَُّھْم َوَألَُمنِّیَنَُّھْم َوَآل 

{ِ َّ لَیُبَتِّكُنَّ آذَاَن اْألَْنعَاِم َوَآلُمَرنَُّھْم فَلَیُغَیُِّرنَّ َخْلَق    یة المنشودة.، وبذلك تتخلف الغا186فَ

ذلك أن الوجود وحدة متكاملة بتناسقھا وانسجامھا ونظامھا البدیع، قال ربنا: {َوَما ِمْن دَابٍَّة فِي اْألَْرِض َوَال َطائٍِر 

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء} ِ الَِّذي أَتْ 187یَِطیُر بَِجنَاَحْیِھ إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكْم َما فَرَّ َّ ، 188قََن ُكلَّ شَْيٍء إِنَّھُ َخبِیٌر بَِما تَْفعَلُوَن}، {ُصْنَع 

ا َعِملَْت أَْیِدینَا أَْنعَاًما فَُھْم لََھا َماِلُكوَن َوذَلَّْلنَاَھا لَُھمْ   فَِمْنَھا َرُكوبُُھْم َوِمْنَھا یَأُْكلُوَن َولَُھْم فِیَھا َمنَافُِع {أََولَْم یََرْوا أَنَّا َخلَْقنَا لَُھْم ِممَّ

یَاَح بُْشًرا بَْیَن یَدَْي َرْحَمتِھِ 190، {َوَال تُْفِسدُوا فِي اْألَْرِض بَْعدَ إِْصَالِحَھا}189َشاِرُب أَفََال یَْشُكُروَن}َومَ  ، {َوُھَو الَِّذي یُْرِسُل الّرِ

 َ   ،191ْخَرْجنَا بِِھ ِمْن كُّلِ الثََّمَراِت}َحتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسَحابًا ثِقَاًال ُسْقنَاهُ لِبَلٍَد َمیٍِّت فَأَْنَزْلنَا بِِھ اْلَماَء فَأ
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َر لَُكُم اْلبَْحَر لِتَْجِرَي اْلفُْلُك فِیِھ بِأَْمِرِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضلِِھ َولَعَلَُّكْم تَ   ُ الَِّذي َسخَّ َّ َر لَُكْم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي { ْشكُُروَن َوسَخَّ

َر لَُكْم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض 192 فِي ذَِلَك َآلیَاٍت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّروَن}اْألَْرِض َجِمیعًا ِمْنھُ إِنَّ  َ سَخَّ َّ ، {أَلَْم تََرْوا أَنَّ 

َو الَِّذي َجعََل لَُكُم اْألَْرَض ذَلُوًال ، {ھُ 194، {َولَُكْم فِي اْألَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاعٌ إِلَى ِحیٍن}193َوأَْسبََغ عَلَْیُكْم نِعََمھُ ظَاِھَرةً َوبَاِطنَةً}

  ...195فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِھا َوكُلُوا ِمْن ِرْزقِِھ َوإِلَْیِھ النُُّشوُر}

فلكل موجود حكمة تتناسق مع غایة الوجود، والوجود وحدة متكاملة األجزاء متناسقة الخلقة والنظام واالتجاه بحكم 

حدة المطلقة الكاملة كان مھیأ وصالحا ومساعدا لوجود الحیاة بصفة عامة ولوجود اإلنسان صدوره المباشر عن اإلرادة الوا

، لذلك ینبغي أن یكون تصور اإلنسان حول الكون ومحیطھ البیئي البیولوجي 196ـ أرقى نماذج الحیاة ـ بصفة خاصة

یجب أن یعمل لتحقیق الغایة المنشودة، تصورا عاما شامال بحیث یصان للفرد وللجماعة ولألمة ولألجیال المتعاقبة وكلٌّ 

  وذلك جوھر العدل وخالفھ ظلم وطغیان. والحمد  رب العالمین.

تقریر أخوة الوجود وأخوة الدین لكن تبقى آصرة الدین أوثق من آصرة القرابة، فالناس من آدم وآدم من تراب ھم خلق هللا  ث)ـ

اإلنسانیة لكن لما علم الباري اختالف األفراد في تنزیلھا ضبَطھا من  المكرم ُخلقوا من نفس واحدة، ومن ھنا تصدر معاني

 َویَْنَھْوَن َعِن أوجھ من ذلك ما جاء في قولھ عز وجل: {َواْلُمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت بَْعُضُھْم أَْولِیَاُء بَْعٍض یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروفِ 

َ َعِزیٌز َحِكیٌم}اْلُمْنَكِر َویُِقیُموَن الصََّالةَ َویُْؤتُو َّ ُ إِنَّ  َّ َ َوَرُسولَھُ أُولَئَِك َسیَْرَحُمُھُم  َّ َكاةَ َویُِطیعُوَن  ،{یَا أَیَُّھا الَِّذیَن 197َن الزَّ

ُكْم أَْوِلیَاَء تُْلقُوَن إِلَْیِھْم بِاْلَمَودَّةِ َوقَدْ كَفَُروا بَِما َجا َِّخذُوا عَدُّوِي َوَعدُوَّ ُسوَل َوإِیَّاكُْم أَْن آَمنُوا َال تَت َءُكْم ِمَن الَْحّقِ یُْخِرُجوَن الرَّ

وَن إِلَْیِھْم بِ  ِ َربُِّكْم إِْن ُكْنتُْم َخَرْجتُْم ِجَھادًا فِي َسبِیلِي َواْبتِغَاَء َمْرَضاتِي تُِسرُّ َّ اْلَمَودَّةِ َوأَنَا أَْعلَُم بَِما أَْخفَْیتُْم َوَما أَْعلَْنتُْم تُْؤِمنُوا بِا

 ، {قَدْ كَانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبَراِھیَم َوالَِّذیَن َمعَھُ إِذْ قَالُوا ِلقَْوِمِھْم إِنَّا بَُرآُء ِمْنُكمْ 198َوَمْن یَْفعَْلھُ ِمْنُكْم فَقَدْ َضلَّ َسَواَء السَّبِیِل}

ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبَدَا بَیْ  َّ ا تَْعبُدُوَن ِمْن دُوِن  ِ َوْحدَهُ إِالَّ قَْوَل إِْبَراِھیَم ِألَبِ َوِممَّ َّ ا یِھ نَنَا َوبَْینَُكُم اْلعَدَاَوةُ َواْلبَْغَضاُء أَبَدًا َحتَّى تُْؤِمنُوا بِ

ْلنَا َوإِلَْیَك أَنَْبنَا َوإِلَ  ِ ِمْن شَْيٍء َربَّنَا عَلَْیَك تََوكَّ َّ ُ َعِن الَِّذیَن لَْم 199َك اْلَمِصیُر}یْ َألَْستَْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن  َّ ، {َال یَْنَھاُكُم 

َ یُحِ  َّ وُھْم َوتُْقِسطُوا إِلَْیِھْم إِنَّ  قَاتِلُوُكْم فِي الدِّیِن َولَْم یُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدیَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ   ،200بُّ اْلُمقِْسِطیَن}یُ

     َّ ِ عَلَْیُكْم ُسْلطَانًا ُمبِینً {یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَت َّ ِ ، {یَا أَیَُّھا 201ا}ِخذُوا اْلكَافِِریَن أَْولِیَاَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِیَن أَتُِریدُوَن أَْن تَْجعَلُوا 

 َ َ َال یَْھِدي اْلقَْوَم الَِّذیَن آَمنُوا َال تَتَِّخذُوا اْلیَُھودَ َوالنََّصاَرى أَْوِلیَاَء بَْعُضُھْم أَْولِیَاُء بَْعٍض َوَمْن یَت َّ َولَُّھْم ِمْنكُْم فَإِنَّھُ ِمْنُھْم إِنَّ 

ََّخذُوا ِدینَُكْم ُھُزًوا َولَِعبًا ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا الْ 202الظَّالِِمیَن} َِّخذُوا الَِّذیَن ات ِلیَاَء ِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم َواْلكُفَّاَر أَوْ ، {یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَت
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َ إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن} َّ َِّخذُوا آبَاَءُكْم َوإِْخَوانَكُْم أَْوِلیَاَء إِِن اْستََحبُّوا اْلُكْفَر َعلَى اْإلِ 203َواتَّقُوا  یَماِن َوَمْن ، {یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَت

ِ ، {َال 204یَتََولَُّھْم ِمْنُكْم فَأُولَئَِك ھُُم الظَّالُِموَن} َّ َِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلكَافِِریَن أَْوِلیَاَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِیَن َوَمْن یَْفعَْل ذَِلَك فَلَْیَس ِمَن   یَت

ِ اْلَمِصیُر قُْل إِْن تُْخفُ  َّ ُ نَْفسَھُ َوإِلَى  َّ ُرُكُم  ُ َویَْعلَُم  وا َمافِي َشْيٍء إِالَّ أَْن تَتَّقُوا ِمْنُھْم تُقَاةً َویَُحذِّ َّ فِي ُصدُوِرُكْم أَْو تُْبدُوهُ یَْعلَْمھُ 

ُ َعلَى كُّلِ َشْيٍء قَِدیٌر} َّ ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر یَُوادُّوَن َمْن َحادَّ 205َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َو َّ ، {َال تَِجدُ قَْوًما یُْؤِمنُوَن بِا

َ َوَرسُولَھُ َولَوْ  ، {َونَادَى نُوٌح َربَّھُ فَقَاَل َرّبِ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْھِلي َوإِنَّ 206 َكانُوا آبَاَءُھْم أَْو أَْبنَاَءُھْم أَْو إِْخَوانَُھْم أَْو عَِشیَرتَُھْم}َّ

َعَمٌل غَْیُر َصالِحٍ فََال تَْسأَْلِن َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم إِنِّي َوْعدََك اْلَحقُّ َوأَْنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمیَن قَاَل یَا نُوُح إِنَّھُ لَْیَس ِمْن أَْھلَِك إِنَّھُ 

ُ َعلَْیِھْم قَْد یَئِسُوا ِمَن اْآلِخَرةِ كََما یَئِ 207أَِعظَُك أَْن تَكُوَن ِمَن اْلَجاِھلِیَن} َّ َس اْلكُفَّاُر ، {یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَتََولَّْوا قَْوًما َغِضَب 

ْلُمْشِرِكیَن َولَْو َكانُوا أُولِي قُْربَى ِمْن بَْعِد مَ 208ِمْن أَْصَحاِب اْلقُبُوِر} ا تَبَیََّن لَُھْم أَنَُّھْم ، {َما كَاَن لِلنَّبِّيِ َوالَِّذیَن آَمنُوا أَْن یَْستَْغِفُروا لِ

أَ ِمْنھُ إِنَّ إِْبَراِھیَم َألَوَّ  أَْصَحاُب اْلَجِحیِم َوَما كَاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِھیَم ِألَبِیِھ إِالَّ  ِ تَبَرَّ َّ ِ اهٌ عَْن َمْوِعدَةٍ َوعَدََھا إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیََّن لَھُ أَنَّھُ َعدُوٌّ 

ْم َوَال تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكیَن َحتَّى ، {َوَال تَْنِكُحوا اْلُمْشِركَاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ َوَألََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْیٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَتْكُ 209َحِلیٌم}

ُ یَْدُعو  َّ إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرةِ بِإِْذنِِھ َویُبَیُِّن آیَاتِِھ یُْؤِمنُوا َولَعَْبدٌ ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن ُمْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكْم أُولَئَِك یَْدعُوَن إِلَى النَّاِر َو

  ، وغیر ذلك من الفروع والجزئیات حكما وعقیدة.210تَذَكَُّروَن}ِللنَّاِس لَعَلَُّھْم یَ 

وغرضنا بھذا القول أن لإلنسان حقا الندراجھ في معاني األخوة الوجودیة وھي مضبوطة بتلكم األوجھ المتقدمة 

یشھد للتمكن من تحقق جانب كبیر من مبادئ العدالة االجتماعیة وطرف عریض من المساواة بین المجتمع اإلنساني، و

ِك" ، 211لذلك أیضا تقاسمھ صلى هللا علیھ وسلم مع الیھود الطعام والشراب، وقولھ ألسماء رضي هللا عنھا: "ِصلِي أُمَّ

  وتعایشھ صلى هللا علیھ وسلم مع ذوي العھد والذمة دفعا ومنعا وھلم جرا من مظاھر السماحة والعدل.

متین ال یتصور إقامة الدین إال بھا وال تشید جدران وأما تقریر أخوة الدین، فال جرم أنھا ركن ركین وأساس 

  ؛ وقد حث علیھا ربنا حتى في أحلك الظروف؛212العدالة بین المجتمع المسلم إال بلبناتھا
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َھا َولََھا َزْوجٌ  ِكتَاُب األَدَِب،أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ:  / 211  .بَاُب ِصلَِة الَمْرأَةِ أُمَّ
على أن المجتمع لیس ضرورة إلقامة الدین، فقد یقیمھ ربنا بأضعف مخلوقاتھ، كما أن تصور المجتمع أو الجماعة قد  / 212

َر َماِل ُكوَن َخیْ ْن یَ أَ یُوِشُك : "ملسو هيلع هللا ىلصي حاالت وبخاصة في آخر الزمان أو في غریبھ، ویشھد لذلك قول خیر البریة ال یتأتى ف
خاري في صحیحھ: ِكتَاُب البأخرجھ اإلمام . (الِفتَِن" ِمنَ  الُمْسِلِم َغنٌَم یَتْبَُع بَِھا َشعََف الِجبَاِل َوَمَواقَِع القَْطِر، یَِفرُّ بِِدینِھِ 

یِن الِفَراُر ِمَن الفِتَِن). اإلِ    یَماِن، بَاٌب: ِمَن الدِّ
ولذلك فالجماعة ال تتمثل في أشخاص بعینھم بل في الثبات على ھذا الدین والسیر على الجادة وما وافق الحق؛ ففي 

ةَ َوالسَّوَ «إعالم الموقعین البن القیم رحمھ هللا ما نصھ:  ْجَماعَ َواْلُحجَّ ادَ اْألَْعظََم ُھَو اْلعَالُِم َصاِحُب اْلَحّقِ، َواْعلَْم أَنَّ اْإلِ
ِ ْبُن َمْسعُوٍد: یَا عَْمُرو ْبَن َمْیُموٍن قَدْ  َّ  ُكْنت أَُظنُّك ِمْن أَْفقَِھ أَْھِل َھِذِه َوإِْن كَاَن َوْحدَهُ، َوإِْن َخالَفَھُ أَْھُل اْألَْرِض، قَاَل َعْبدُ 

َوإِْن ةُ؟ قُْلت: َال، قَاَل: إنَّ ُجْمُھوَر اْلَجَماَعِة ھُْم الَِّذیَن فَاَرقُوا اْلَجَماَعةَ، اْلَجَماعَةُ َما َوافََق اْلَحقَّ اْلقَْریَِة، أَتَْدِري َما اْلَجَماعَ 
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اْألُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى  ىلذلك قال تعالى: {َوإِْن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْینَُھَما فَإِْن بَغَْت إِْحدَاُھَما عَلَ  

َ یُِحبُّ اْلُمْقسِ  َّ ِ فَإِْن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا بَْینَُھَما بِاْلعَدِْل َوأَْقِسُطوا إِنَّ  َّ ِطیَن إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْیَن تَِفيَء إِلَى أَْمِر 

 َ َّ ، لكن ادعاءھا یقتضي مقومات ویستلزم شروطا وتبعیات من ذلك قول ربنا: {یَا أَیَُّھا 213 لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن}أََخَوْیكُْم َواتَّقُوا 

ْنُھنَّ َوَال تَْلِمُزوا یَكُنَّ َخْیًرا مِ  الَِّذیَن آَمنُوا َال یَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعسَى أَْن یَكُونُوا َخْیًرا ِمْنُھْم َوَال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعسَى أَنْ 

یَماِن َوَمْن لَْم یَتُْب فَأُولَئَِك ھُ  ُم الظَّالُِموَن یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا أَْنفَُسُكْم َوَال تَنَابَُزوا بِاْألَْلقَاِب بِئَْس اِالْسُم اْلفُُسوُق بَْعدَ اْإلِ

ُموهُ ثٌْم َوَال تََجسَّسُوا َوَال یَْغتَْب بَْعُضكُْم بَْعًضا أَیُِحبُّ أََحدُُكْم أَْن یَأْكَُل لَْحَم أَِخیِھ َمْیتًا فََكِرْھتُ َكثِیًرا ِمَن الظَّّنِ إِنَّ بَْعَض الظَّّنِ إِ 

اٌب َرِحیٌم} َ تَوَّ َّ َ إِنَّ  َّ یَماَن ِمْن قَْبِلِھْم یُِحبُّ 214َواتَّقُوا  ُءوا الدَّاَر َواْإلِ وَن َمْن َھاَجَر إِلَْیِھْم َوَال یَِجدُوَن فِي ُصدُوِرِھْم ، {َوالَِّذیَن تَبَوَّ

ا أُوتُوا َویُْؤثُِروَن عَلَى أَْنفُِسِھْم َولَْو َكاَن بِِھْم َخَصاَصةٌ َوَمْن یُوَق ُشحَّ نَْفِسِھ فَأُولَئِكَ  ُھُم اْلُمْفلُِحوَن َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن  َحاَجةً ِممَّ

یَماِن َوَال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغال ِللَِّذیَن آَمنُ بَْعِدِھْم یَقُولُوَن َربَّ  ْخَوانِنَا الَِّذیَن سَبَقُونَا بِاْإلِ وا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف نَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ

ُمْسِلِم عَلَى الُمْسِلِم َخْمٌس: َردُّ السَّالَِم، ، "َحقُّ ال216"الُمْسِلُم أَُخو الُمْسِلِم الَ یَْظِلُمھُ َوالَ یُْسِلُمھُ": ملسو هيلع هللا ىلص، وقول خیر البریة 215َرِحیٌم}

ِ الَ یُْؤِمُن قِیَل: 217َوِعیَادَةُ الَمِریِض، َواتِّبَاعُ الَجنَائِِز، َوإَِجابَةُ الدَّْعَوةِ، َوتَْشِمیُت العَاِطِس" َّ ِ الَ یُْؤِمُن، َو َّ ِ الَ یُْؤِمُن، َو َّ ، "َو

ِ؟ َّ ، "اْلُمْسِلُم َمْن 219، "َال یُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتَّى یُِحبَّ ِألَِخیِھ َما یُِحبُّ ِلنَْفِسِھ"218قَاَل: الَِّذي الَ یَأَْمُن َجاُرهُ بََوائِقَھُ" َوَمْن یَا َرُسوَل 

اْلُمْسِلِمیَن فَلَْیَس ِمْنُھْم، َوَمْن لَْم یُْصبِْح َویُْمِس ، "َمْن لَْم یَْھتَمَّ بِأَْمِر 221، "َمْن َغشَّ فَلَْیَس ِمنَّا"220َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلسَانِِھ َویَِدهِ"

                                                                                                                                                                             
َوإِنَّ اْلَجَماعَةَ َما َوافََق ُكْنت َوْحدَك. َوفِي لَْفٍظ آَخَر: فََضَرَب َعلَى فَِخِذي َوقَاَل: َوْیَحك، إنَّ ُجْمُھوَر النَّاِس فَاَرقُوا اْلَجَماعَةَ، 

ِ تَعَالَى. َّ   َطاَعةَ 
اٍد: إذَا فََسدَْت اْلَجَماعَةُ فَعَلَْیك بَِما كَانَْت عَلَ  ْنَت أَ ُسدَ، َوإِْن ُكْنت َوْحدَك، فَإِنَّك ةُ قَْبَل أَْن تَفْ لَْجَماعَ اْیِھ َوقَاَل نُعَْیُم ْبُن َحمَّ

  ا اْلبَْیَھِقيُّ َوَغْیُرهُ.اْلَجَماَعةُ ِحینَئٍِذ. ذََكَرھَ 
لُُّھْم َزَمَن أَْحَمدَ ْبِن َحْنبٍَل إالَّ نَفًَرا یَِسیًرا؛  َن َواْلَخِلیفَةُ نَْت اْلقَُضاةُ ِحینَئٍِذ َواْلُمْفتُوْلَجَماَعةُ، َوَكاوا ُھْم اكَانُ فَ َوقَْد َشذَّ النَّاُس كُ

اذُّوَن، َوكَاَن  لُُّھْم ُھْم الشَّ ُ ُھَو الْ َوأَتْبَاُعھُ كُ َماُم أَْحَمدُ َوْحدَه َخِلیفَِة: یَا أَِمیَر ْل َھذَا ُعقُوُل النَّاِس قَالُوا لِلْ ا لَْم یَتََحمَّ ةُ، َولَمَّ َجَماعَ اْإلِ
لُّ  تَِّسْع ِعْلُمھُ ْحدَهُ ھَُو عَلَى اْلَحّقِ؟ فَلَْم یَ وَ اِطِل َوأَْحَمدُ لَى اْلبَ عَ ُھْم اْلُمْؤِمنِیَن أَتَكُوُن أَْنَت َوقَُضاتُك َوُوَالتُك َواْلفُقََھاُء َواْلُمْفتُوَن كُ
یَاِط َواْلعُقُوبَِة بَْعدَ اْلَحْبِس الطَِّویِل؛ فََال إلَھَ  ُ بِالّسِ ُ  إالَّ ِلذَلَِك؛ فَأََخذَه َّ یُل اْلَمْھیَُع ِألَْھِل ْیلَةَ بِاْلبَاِرَحِة، َوِھَي السَّبِ ، َما أَْشبَھَ اللَّ  

لَفُُھْم، َویَنْ السُّنَِّة َواْلجَ  َ ْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصدَقُوا َما َعاَھدُ ُھْم: {ِمَن اْلمُ َھا َخلَفُ تَِظرُ َماعَةِ َحتَّى یَْلقَْوا َربَُّھْم، َمَضى عَلَْیَھا سَ َّ وا 
ةَ إَال َحوْ وَ یال} َعلَْیِھ فَِمْنُھْم َمْن قََضى نَْحبَھُ َوِمْنُھْم َمْن یَْنتَِظُر َوَما بَدَّلُوا تَْبدِ  ِ اْلعَِظیمِ َل َوَال قُوَّ ِ اْلعَلِّي َّ َ . (إعالم »الَّ بِا

ـ)، تحقیق: ھ751الموقعین عن رب العالمین لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (ت
 308ص:  ،3 م)، ج:1991ھـ/1411محمد عبد السالم إبراھیم، دار الكتب العلمیة ـ ییروت، الطبعة األولى سنة (

 ).  309و
 من سورة الحجرات. 10و 9اآلیتان  / 213
 من سورة الحجرات. 12و 11اآلیتان  / 214
 من سورة الحشر. 10و 9اآلیتان  / 215
 .: الَ یَْظِلُم الُمْسلُِم الُمْسِلَم َوالَ یُْسِلُمھُ أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ: ِكتَاب الَمظَاِلِم َوالغَْصِب، بَاب / 216
 .بِاتِّبَاعِ الَجنَائِزِ  اإلمام البخاري في صحیحھ: ِكتَاُب الَجنَائِِز، بَاُب األَْمرِ أخرجھ  / 217
 .إِثِْم َمْن الَ یَأَْمُن َجاُرهُ بََوایِقَھُ  أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ: ِكتَاُب األَدَِب، بَابُ  / 218
 .اِإلیَماِن أَْن یُِحبَّ ِألَِخیھِ َما یُِحبُّ ِلنَْفِسھِ  أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ: ِكتَاُب اِإلیَماِن، بَاٌب: ِمنَ  / 219
 .بَاٌب: الُمْسِلُم َمْن سَلَِم الُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِھ َویَِدهِ أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ: ِكتَاُب اِإلیَماِن،  / 220
یَماَن، بَابُ  / 221  .»َمْن َغشَّنَا فَلَْیَس ِمنَّا«ّيِ َصلَّى هللاُ عَلَْیِھ َوَسلََّم: قْوِل النَّبِ  أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ: ِكتَاُب اْإلِ
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ِكتَابِِھ وِإلَماِمِھ ولِعَامَِّة اْلُمْسِلِمیَن فَلَْیَس ِمْنُھْم" ِ َوِلَرُسوِلِھ َولِ َّ ِ ، إلى آخر ما ال یخفى من كثرتھ، فالمتآخي یحدث 222نَاِصًحا 

ِ َعلَْیُكْم إِذْ ُكْنتُْم أَْعدَاًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِھ بنعمة ربھ جل وعال المعلن عنھا في قولھ: {َواذْ  َّ ُكُروا نِْعَمَت 

ُ لَُكْم آیَاتِِھ لَ  َّ یُِّن  ، وأما مدعیھا مع انطواء 223تَدُوَن}عَلَُّكْم تَھْ إِْخَوانًا َوُكْنتُْم عَلَى شَفَا ُحْفَرةٍ ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَُكْم ِمْنَھا َكذَلَِك یُبَ

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

  والحمد  رب العالمین.

وجود اإلنساني البشري، المساواة المحكومة بالِحكم والمقاصد الشرعیة وتكافؤ الفرص والعدل بین الجمیع اعتبارا بوحدة ال ج)ـ

ال باعتبار الخلقة وما یتعلق بھا من لون وجنس وعرق أو لغة وغیر ذلك مما ال ینضبط؛ واألصل في ذلك قول ربنا تبارك 

نَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل لِتَعَاَرفُوا  َ عَلِیٌم إِ وتعالى: {یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَلْ َّ ِ أَتْقَاكُْم إِنَّ  َّ نَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ 

، "یَا أَیَُّھا النَّاُس، أََال إِنَّ َربَُّكْم َواِحدٌ، َوإِنَّ أَبَاكُْم َواِحدٌ، أََال َال فَْضَل ِلعََربِّيٍ َعلَى َعَجِمّيٍ : ملسو هيلع هللا ىلص، وقول الرسول الكریم 224َخبِیٌر}

لََّغ َرسُوَوَال لِعََجِمّيٍ عَلَى َعرَ    ،225ُل هللاِ"بِّيٍ، َوَال أَْحَمَر عَلَى أَْسَودَ، َوَال أَْسَودَ َعلَى أَْحَمَر، إِالَّ بِالتَّْقَوى. أَبَلَّْغُت، قَالُوا: بَ

: وفي قولھ تعالى: {أَْكَرَمُكْم} لفت االنتباه لما تأصل وتجدر في الخلیقة المكرمة المفضلة؛ ومنھ قول ربنا األعز األكرم      

ْلنَاُھمْ  ْمنَا بَنِي آدََم َوَحَمْلنَاُھْم فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُھْم ِمَن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ ْن َخلَْقنَا تَْفِضیًال} {َولَقَْد َكرَّ   . 226عَلَى َكثِیٍر ِممَّ

 عَِمَل َصاِلًحا ِمْن وقد تضافرت نصوص الوحي على التسویة بین الجنسین في غیر ما آیة من ذلك قول ربنا: {َمنْ 

ِن َما َكانُوا ، {َمْن َعِمَل َسیِّئَةً فََال یُْجَزى إِالَّ 227یَْعَملُوَن} ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً َولَنَْجِزیَنَُّھْم أَْجَرُھْم بِأَْحسَ

، {َوأَنَّھُ َخلََق 228 أُْنثَى َوُھَو ُمْؤِمٌن فَأُولَئَِك یَدُْخلُوَن اْلَجنَّةَ یُْرَزقُوَن فِیَھا بِغَْیِر ِحسَاٍب}ِمثْلََھا َوَمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن ذََكٍر أَوْ 

ْوَجْیِن الذََّكَر َواْألُْنثَى ِمْن نُْطفٍَة إِذَا تُْمنَى} ِمٌن فَأُولَئَِك یَْدُخلُوَن ، َوَمْن یَْعَمْل ِمَن الصَّالَِحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُھَو ُمؤْ 229الزَّ

إلى غیر ذلك مما  231، {َوَمْن یَْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُھَو ُمْؤِمٌن فََال یََخاُف ظُْلًما َوَال َھْضًما}230اْلَجنَّةَ َوَال یُْظلَُموَن نَِقیًرا}

عابھ ربنا على قوم صدر منھم الحیف  یبرز جلیا العدل الرباني بین عباده في الدار الدنیا واآلخرة. وقد ظھر لكل متأمل ما

  والظلم في حق اإلناث اتباعا لألھواء والظنون التي ھي من ضالل إبلیس اللعین؛

َر أََحدُُھْم بِاْألُْنثَى ظَلَّ َوْجُھھُ ُمْسَودا َوُھَو كَِظیٌم یَتََواَرى ِمَن اْلقَْوِم ِمْن سُ   َر بِِھ أَ قال ربنا: {َوإِذَا بُّشِ یُْمِسكُھُ عَلَى ھُوٍن وِء َما بُّشِ

ْحَمِن َمثًَال َظلَّ َوْجُھھُ ُمْسَودا َوُھَو َكِظیٌم}232أَْم یَدُسُّھُ فِي التَُّراِب أََال سَاَء َما یَْحُكُموَن} َر أََحدُُھْم بَِما َضَرَب ِللرَّ ، 233، {َوإِذَا بُّشِ

  .234{َوإِذَا اْلَمْوُءودَةُ ُسئِلَْت بِأَّيِ ذَْنٍب قُتِلَْت}

                                                        
دٌ أخرجھ اإلمام الطبراني في المعجم األوسط:  / 222  .بَاُب اْلِمیِم، َمِن اْسُمھُ: ُمَحمَّ
 من سورة آل عمران. 103اآلیة  / 223
 من سورة الحجرات. 13اآلیة  / 224
َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب النَّبِّيِ  یُث ِرَجاٍل ِمْن أَْصَحابِ النَّبِّيِ َصلَّى هللاُ عَلَْیِھ َوَسلََّم، َحِدیثُ أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده: أََحادِ  / 225

لَّمَ  لَْیِھ َوسَ  .َصلَّى هللاُ عَ
 من سورة اإلسراء. 70اآلیة  / 226
 من سورة النحل. 97اآلیة  / 227
 من سورة غافر. 40اآلیة  / 228
 النجم. من سورة 45و 44اآلیتان  / 229
 من سورة النساء. 123اآلیة  / 230
 من سورة طھ. 109اآلیة  / 231
 من سورة النحل. 59و 58اآلیتان  / 232
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لتسویة من حیث األحكام الشرعیة، فالمساواة في ذلك لیست حرفیة كما یفھمھا البعض من جھلة زماننا، وأما ا

وإنما ھي راجعة إلى النصوص الشرعیة القطعیة ثم االجتھادات الفقھیة المعتبرة، ومن ھذا الباب قول ربنا الباري: {َولَُھنَّ 

المساواة مطیة  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد جعل الرسول 236"َوإِنَّ لَُھنَّ َعلَْیكُْم، َولَكُْم َعلَْیِھنَّ َحقا": ملسو هيلع هللا ىلصلھ ، وقو235ِمثُْل الَِّذي عَلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف}

َك؟ قَاَل: َال َوهللاِ َجعَلَنِي هللاُ فِدَاَءَك. قَاَل: َوَال  ملسو هيلع هللا ىلصللدعوة كما في باب الحرمات ومنھ قولھ  لمن استأذنھ في الزنا: "أَتُِحبُّھُ ِألُّمِ

َھاتِِھْم، قَاَل: أَفَتُِحبُّھُ ِالْبنَتَِك؟ قَاَل: َال َوهللاِ یَا َرُسوَل هللاِ َجعَلَنِي هللاُ فِدَاَءَك. قَاالنَّاُس یُِحبُّ  َل: َوَال النَّاُس یُِحبُّونَھُ ِلبَنَاتِِھْم، ونَھُ ِألُمَّ

تَِك؟ قَاَل: َال َوهللاِ قَاَل: أَفَتُِحبُّھُ ِألُْختَِك؟ قَاَل: َال َوهللاِ َجعَلَنِي هللاُ فِدَاَءَك. قَالَ  : َوَال النَّاُس یُِحبُّونَھُ ِألََخَواتِِھْم، قَاَل: أَفَتُِحبُّھُ لِعَمَّ

اتِِھْم، قَاَل: أَفَتُِحبُّھُ لَِخالَتَِك؟ قَاَل: َال وَ  . قَاَل: َوَال النَّاُس هللاِ َجعَلَنِي هللاُ فِدَاَءكَ َجعَلَنِي هللاُ فِدَاَءَك. قَاَل: َوَال النَّاُس یُِحبُّونَھُ لِعَمَّ

  یُِحبُّونَھُ لَِخاَالتِِھْم"،

"َال یُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتَّى یُِحبَّ ِألَِخیِھ َما یُِحبُّ : ملسو هيلع هللا ىلصكما تجاوز الشرع الحكیم قمم المساواة فجعلھا في المعنویات ومنھ قولھ  

  . والحمد  رب العالمین.237ِلنَْفِسِھ"

الح كلما ظھرت المضار وانتشرت المفاسد، وھذا منھج األنبیاء والمرسلین وھو الحكمة السعي في اإلصالح وتحقیق المصح)ـ 

ْصَالَح َما  من بعثتھم وإرسالھم، قال ربنا عن المقالة الخالدة لشعیب على نبینا وعلیھ الصالة والسالم: {إِْن أُِریدُ إِالَّ اْإلِ

ِ َعلَْیھِ  َّ وھو یھدف إلى إصالح المنظومة االقتصادیة  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال نبینا 238تََوكَّْلُت َوإِلَْیِھ أُنِیُب} اْستََطْعُت َوَما تَْوفِیِقي إِالَّ بِا

ھُ، لُّ َماُل اْمِرٍئ إِالَّ بِِطیبِ نَْفٍس ِمنْ السائدة یومئذ: "اْسَمعُوا ِمنِّي تَِعیشُوا، أََال َال تَْظِلُموا، أََال َال تَْظلُِموا، أََال َال تَْظلُِموا، إِنَّھُ َال یَحِ 

َل ِربًا یُوَضُع، ِربَا اْلعَبَّاِس بْ  لَّ ِربًا كَاَن فِي اْلَجاِھِلیَِّة َمْوُضوعٌ، َوإِنَّ هللاَ قََضى أَنَّ أَوَّ ِن َعْبِد اْلُمطَّلِِب، لَُكْم ُرُءوُس َوإِنَّ كُ

لَّْغُت؟ أََال َھْل بَلَّْغُت؟ أََال ھَْل بَلَّْغُت؟ ثُمَّ قَاَل: ِلیُبَلِّغِ الشَّاِھدُ أَْمَواِلُكْم، َال تَْظِلُموَن، َوَال تُْظلَُموَن" إلى أن بسط یدیھ فقال: "أََال َھْل بَ 

لَّغٍ أَْسعَدُ ِمْن سَاِمعٍ" ، وقد فشا ھذا الطاعون الیوم أكثر من سابقھ حتى غدا الناس یذوقون عاقبتھ 239اْلغَائَِب، فَإِنَّھُ ُربَّ ُمبَ

م فصدق علیھم إبلیُس ظنھ فاتبعوه إال فریقا من المؤمنین؛ قال ربنا: {الَِّذیَن یَأُْكلُوَن ویتجرعون ألم السحت الذي كسبتھ أیدیھ

بَا َال یَقُوُموَن إِالَّ َكَما یَقُوُم الَِّذي یَتََخبَُّطھُ الشَّْیَطاُن ِمَن اْلَمّسِ ذَلَِك بِأَنَُّھْم قَالُوا إِنَّ  بَا}الّرِ {یَا أَیَُّھا إلى قولھ:  240َما اْلبَْیُع ِمثُْل الّرِ

بَا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا فَأْذَنُ  َ َوذَُروا َما بَقَِي ِمَن الّرِ َّ ِ َوَرُسوِلِھ َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا  َّ وا بَِحْربٍ ِمَن 

  .241}ُرُءوُس أَْمَوالُِكْم َال تَْظِلُموَن َوَال تُْظلَُمونَ 

وقد أشرنا إلى ھذا الجانب؛ ألنھ أصبح في وقتنا الراھن في أمس الحاجة إلى اإلصالح ومحاربة المفاسد التي ألمت 

بھ، فال یمكن أن تتأتى العدالة االجتماعیة من خاللھ إال بترك المحرمات من ربا واستغالل ونصب واحتیال وسلوك 
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اآلخر، فاإلصالح بال ریب دعامة من الدعائم. والحمد  رب  المعروف والقرض الحسن وعدم التشوف لما في أیدي

  العالمین.

أوجھ  ضع لھمیالحریة المقیدة والمنضبطة بضوابط الشرع الحكیم والموضوعة بوضعھ؛ ألن العباد خلق هللا وھو من  خ)ـ

صل عظیم أعیة، وھو الجتماالعدالة االحریة في دینھم ودنیاھم وهللا یعلم وأنتم ال تعلمون، فھذا األصل أیضا مما تنبني علیھ 

نا طرارا، وھ اضهللاقل من یفھمھ؛ إذ الغرض من تنزیل الشریعة المطھرة أن یكون الناس عبادا  اختیارا كما ھم عباد 

ریر فبدأ بتح لطاعة؛انقر بسبقیة اإلسالم إلخراج الناس من الرقیة إلى الحریة كما أخرجھم سلفا من ذل العبودیة إلى عز 

  فطرة الممسوخة من عبادة غیر هللا الواحد القھار؛ال

      ِ َّ لِِّھ َوَكفَى بِا ، {یَا أَْھَل اْلِكتَابِ قَدْ 242شَِھیدًا}قال ربنا: {ھَُو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَھُ بِاْلُھدَى َوِدیِن اْلَحّقِ ِلیُْظِھَرهُ عَلَى الدِّیِن كُ

ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِیٌن َجاَءُكْم َرُسولُنَا یُبَیُِّن لَُكْم كَ  َّ ا ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب َویَْعفُو َعْن َكثِیٍر قَدْ َجاَءُكْم ِمَن  ُ ثِیًرا ِممَّ َّ یَْھِدي بِِھ 

، ثم شرع أحكام 243یِھْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقیٍم}َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَھُ ُسبَُل السََّالِم َویُْخِرُجُھْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذنِِھ َویَْھدِ 

: ملسو هيلع هللا ىلصالكفارات وأدرج فیھا عتق الرقاب كما أنھ حث على ذلك بأنواع المرغبات فجعلھا من القربات حیث قال خیر البریة 

ُ بِكُّلِ عُْضٍو ِمْنھُ ُعْضًوا ِمَن النَّاِر، َحتَّ  َّ ، و در الفاروق رضي هللا عنھ 244ى فَْرَجھُ بِفَْرِجِھ""َمْن أَْعتََق َرقَبَةً ُمْسلَِمةً، أَْعتََق 

َھاتُُھْم في مقولتھ القویة الجریئة لوالیھ على مصر عمرو بن العاص رضي هللا عنھ: "َمتَى اْستَْعبَْدتُُم النَّاَس َوقَدْ َولَدَتُْھْم أُمَّ 

ھ یومئ إلى ما استفحل في زمننا الیوم من قھر فالعبودیة مكروھة في البشر كما قال الساسة عمر، وكأني ب 245أَْحَراًر"

  الرجال واستحیاء النساء واستضعاف الولدان. وهللا المستعان.

وتجدر اإلشارة في ھذا المقام إلى الحریات األساسیة التي كفلھا اإلسالم للبشر عقیدة وشریعة من ذلك قول ربنا:   

ْلیَْكفُْر}{َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمْن َشاَء فَْلیُ  اَء َربَُّك َآلَمَن َمْن فِي اْألَْرِض ُكلُُّھْم َجِمیعًا أَفَأَْنَت تُْكِرهُ 246ْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ ، {َولَْو شَ

لَى ا ْجَس عَ ِ َویَْجعَُل الّرِ َّ   ،247 َال یَْعِقلُوَن}لَِّذینَ النَّاَس َحتَّى یَكُونُوا ُمْؤِمنِیَن َوَما كَاَن ِلنَْفٍس أَْن تُْؤِمَن إِالَّ بِإِْذِن 

  

بُدُوَن َوَال أَْنتُْم َعابِدُوَن َما أَْعبُدُ َوَال أَنَا عَابِدٌ َما   َعبَْدتُْم َوَال أَْنتُْم عَابِدُوَن َما أَْعبُدُ لَُكْم ِدینُُكْم {قُْل یَا أَیَُّھا اْلكَافُِروَن َال أَْعبُدُ َما تَعْ

ْكَرى تَْنفَُع اْلُمْؤِمنِیَن} ، {فَتََولَّ َعْنُھْم فََما248َوِلَي ِدیِن} ْر فَإِنَّ الذِّ ْكَرى سَیَذَّكَُّر َمْن یَْخشَى  249أَْنَت بَِملُوٍم َوذَّكِ ْر إِْن نَفَعَِت الذِّ {فَذَّكِ

ٌر لَْسَت عَلَْیِھْم بُِمَصْیِطٍر}250َویَتََجنَّبَُھا اْألَْشقَى} ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَّكِ   العدل وإقرار لعین الحق. ، فھذا كلھ مما سبیلھ 251، {فَذَّكِ

                                                        
 من سورة الفتح. 28اآلیة  / 242
 من سورة المائدة. 18و 17و 16اآلیات  / 243
ِ تَعَالَى: {أَْو تَْحِریُر َرقَبٍَة} [المائدة:  أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ: ِكتَاُب َكفَّاَراِت األَْیَماِن، بَاُب قَْولِ  / 244 َّ89 [

قَاِب أَْزكَى  .َوأَيُّ الّرِ
، المجلس األعلى ا في مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ البن الجوزي رحمھ هللالقصة بتمامھ / 245

 .99و 98م). ص: 2013ھـ/1435للشؤون اإلسالمیة ـ مملكة البحرین، الطبعة األولى سنة (
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ا تََراَضْوا بَْینَُھْم بِاْلَمْعُروِف ذَِلَك وقولھ عز وجل: {َوإِذَا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُھنَّ فََال تَْعُضلُوُھنَّ أَْن یَْنِكْحَن أَْزَواَجھُنَّ إِذَ 

ِ َواْلیَوْ  َّ ُ یَْعلَُم َوأَْنتُْم َال تَْعلَُموَن}یُوَعُظ بِِھ َمْن َكاَن ِمْنُكْم یُْؤِمُن بِا َّ ، وقول خیر البریة 252ِم اْآلِخِر ذَلِكُْم أَْزَكى لَُكْم َوأَْطَھُر َو

ن فتاة دخلت ، وعن عائشة رضي هللا عنھا أ253"اْألَیُِّم أََحقُّ بِنَْفِسَھا ِمْن َوِلیَِّھا، َواْلبِْكُر تُْستَأْذَُن فِي نَْفِسَھا، َوإِْذنَُھا ُصَماتَُھا": ملسو هيلع هللا ىلص

َجنِي اْبَن أَِخیِھ ِلیَْرفََع بِي َخِسیَستَھُ َوأَنَا كَاِرَھةٌ، قَالَْت: اْجِلِسي َحتَّى یَأْ  تَِي النَّبِيُّ صَلَّى هللاُ عَلَْیِھ َوَسلََّم، علیھا فقالت: "إِنَّ أَبِي َزوَّ

فَأَْرسََل إِلَى أَبِیَھا فَدََعاهُ فََجعََل اْألَْمَر إِلَْیَھا، فَقَالَْت: یَا َرُسوَل هللاِ قَدْ أََجْزُت َما فََجاَء َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوسَلََّم فَأَْخبَْرتُھُ 

وعند أحمد أن رجال یقال لھ ِخدَاٌم زوج ابنتھ وھي كارھة،  ،254َصنََع أَبِي، َولَِكنِّي أََردُْت أَْن أَْعلََم أَلِلنِّسَاِء ِمَن اْألَْمِر شَْيٌء؟"

اِرَھةٌ. قَاَل: "فََردَّ َرسُوُل هللاِ  َجنِي َوأَنَا كَ  َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ فأتت النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقالت: "یَا َرسُوَل هللاِ، إِنَّ أَبِي َزوَّ

ْم فِي اْألَْمِر فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل ، {َوَشاِوْرھُ 256وفي مجاالت الرأي قول ربنا: {َوأَْمُرُھْم ُشوَرى بَْینَُھْم} ،255َوَسلََّم نِكَاَح أَبِیَھا"

لِیَن} َ یُِحبُّ اْلُمتََوّكِ َّ ِ إِنَّ  َّ   ، ألن ذلك مبدأ من مبادئ الحیاة والحضارة الراقیة. والحمد  رب العالمین. 257َعلَى 

  المحور الثاني: التحدیات المعاصرة التي تواجھ أسس العدالة االجتماعیة تنزیال

ي ھا نعمل فة وأسسظر في واقعنا الحالي یستقرئ مجموعة من التحدیات التي تعیق معالم العدالة االجتماعیإن النا

  ھذا المحور على لفت االنتباه إلى بعضھا من خالل ما یلي:

  الفقرة األولى: التحدیات المادیة

ن ومكان، فاإلعراض عنھ قطعا جالب للنقم اإلعراض عن الذكر والدستور اإللھي المصلح للفرد وللمجتمع والصالح لكل زما أ)ـ

والمحن موقع في الشرك والظلم والفتن تصیب الخاصة كما تصیب العامة والصالح كما الطالح؛ قال ربنا: {َوَمْن َال یُِجْب 

ِ فَلَْیَس بُِمْعِجٍز فِي اْألَْرِض َولَْیَس لَھُ ِمْن دُونِِھ أَْوِلیَاُء أُولَئَِك فِي َضَال  َّ ، وما أصاب األقوام األَول ما 258ٍل ُمبِیٍن}دَاِعَي 

لَِھتِنَا َعْن قَْولَِك َوَما أصابھم إال بالعصیان والتمرد والعناد والتكبر؛ قال ربنا: {قَالُوا یَا ُھودُ َما ِجئْتَنَا بِبَیِّنٍَة َوَما نَْحُن بِتَاِرِكي آ

ا تَقُوُل َوإِنَّا لَنََراَك فِینَا َضِعیفًا َولَْوَال َرْھُطَك لََرَجْمنَاَك َوَما أَْنَت عَلَْینَا ، {قَالُوا یَا شُعَْیُب َما نَفْ 259نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِیَن} قَھُ َكثِیًرا ِممَّ

ا ذَِلَك َرْجٌع بَِعیدٌ قَدْ َعلِْمنَا ، {بَْل عَِجبُوا أَْن َجاَءُھْم ُمْنِذٌر ِمْنُھْم فَقَاَل اْلكَافُِروَن َھذَا شَْيٌء َعِجیٌب أَإِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابً 260بِعَِزیٍز}

ا َجاَءُھْم فَُھْم فِي أَْمٍر َمرِ  ْكِر بَِل 261یجٍ}َما تَْنقُُص اْألَْرُض ِمْنُھْم َوِعْندَنَا ِكتَاٌب َحفِیٌظ بَْل كَذَّبُوا بِاْلَحّقِ لَمَّ ، {ص َواْلقُْرآِن ِذي الذِّ

ةٍ َوِشقَاقٍ َكْم أَھْ  لَْكنَا ِمْن قَْبِلِھْم ِمْن قَْرٍن فَنَادَْوا َوَالَت ِحیَن َمنَاٍص َوَعِجبُوا أَْن َجاَءُھْم ُمْنِذٌر ِمْنُھْم َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا فِي ِعزَّ

  . اآلیات. 262اْلكَافُِروَن ھَذَا سَاِحٌر َكذَّاٌب أََجعََل اْآلِلَھةَ إِلًَھا َواِحدًا إِنَّ َھذَا لَشَْيٌء عَُجاٌب}
                                                        

 من سورة البقرة. 230اآلیة  / 252
 .اْستِئْذَاِن اْلبِْكِر َواْألَیِِّم فِي أَْنفُِسِھَما أخرجھ اإلمام مالك في موطئھ: ِكتَاُب النَِّكاحِ، بَابُ  / 253
ُجَھاأخرجھ  / 254  .أَبُوَھا َوِھَي َكاِرَھةٌ  اإلمام النسائي في سننھ: ِكتَاُب النَِّكاحِ، اْلبِْكُر یَُزّوِ
لَّمَ  أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده: مسند النساء، َحِدیثُ  / 255 لَْیِھ َوسَ  .َخْنسَاَء بِْنِت ِخذَاٍم َعْن النَّبِّيِ َصلَّى هللاُ عَ
 من سورة الشورى. 35اآلیة  / 256
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 من سورة األحقاف. 31اآلیة  / 258
 من سورة ھود. 53اآلیة  / 259
 من سورة ھود. 91اآلیة  / 260
 من سورة ق. 5ـ  4ـ  3ـ  2اآلیات  / 261
 من سورة ص. 4ـ  3ـ  2ـ  1اآلیات  / 262



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              124  

ISSN: 2706-6495 

ا اإلعراض حتى أصبح مشركوه أعظم شركاً من األولین؛ ألن األولین كانوا یخلصون  في وقد كثر في زمننا ھذ

الشدة ویشركون في الرخاء، أما مشركو زماننا فشرُكھم دائم في الرخاء والشدة عیاذا با من ذلك؛ والدلیل قولھ تعالى: {فَإِذَا 

َ ُمْخلِِصیَن لَھُ  َّ اھُْم إِلَى اْلبَّرِ إِذَا ُھْم یُْشِركُوَن لِیَْكفُُروا بَِما آتَْینَاُھْم َوِلیَتََمتَّعُوا فََسوْ َرِكبُوا فِي اْلفُْلِك دََعُوا  ا نَجَّ یَن فَلَمَّ َف  الدِّ

  . فأي إعراض أعجب من ھذا؟ فإنا  وإنا إلیھ راجعون.263یَْعلَُموَن}

ترا من ظم بخال وقنا أععلى الجادة، لذلك فإن أناسي زمان تضییع حدود هللا واالعتناء بالمظھر أكثر من الجوھر وعدم السیر ب)ـ

  األولین؛

في  ل وفي كثیرفقوا في قلیألن األولین كانوا وقافین عند حدود  فلم یضیعوھا وأولوا العنایة للسرائر قبل المظاھر وأن       

ائم إمساكھم دفماننا زا وكرما، أما أناس السراء وفي الضراء فلم یكونوا یخافون فقر الجیوب بل فقر القلوب فھم أعظم جود

  في الرخاء وفي الشدة.

والدلیل ما ورد عند اإلمام مالك قدس هللا روحھ في موطئھ عن ابن مسعود رضي هللا عنھ أنھ قال إلنسان: "إِنََّك 

اُؤهُ، تُْحفَُظ فِیِھ ُحدُودُ اْلقُْرآِن، َوتُ  َضیَُّع ُحُروفُھُ، قَلِیٌل َمْن یَْسأَُل، َكثِیٌر َمْن یُْعِطي، یُِطیلُوَن فِیِھ فِي َزَماٍن َكثِیٌر فُقَھَاُؤهُ، قَِلیٌل قُرَّ

اُؤهُ، یُْحفَظُ فِیالصََّالةَ، َویَْقُصُروَن اْلُخْطبَةَ، یُبَدُّوَن أَْعَمالَُھْم قَْبَل أَْھَوائِِھْم، َوَسیَأْتِي َعلَى النَّاِس َزَماٌن قَلِ  ِھ یٌل فُقََھاُؤهُ، كَثِیٌر قُرَّ

ُروَن الصََّالةَ، یُبَدُّوَن فِیِھ أَْھَواَءُھْم ُحُروُف اْلقُْرآِن َوتَُضیَُّع ُحدُودُهُ، َكثِیٌر َمْن یَْسأَُل، قَِلیٌل َمْن یُْعِطي، یُِطیلُوَن فِیِھ اْلُخْطبَةَ، َویَْقصُ 

  .264قَْبَل أَْعَمالِِھْم"

ئُُكْم بَِخْیٍر ِمْن ذَِلُكْم ِللَِّذیَن اتَّقَْوا ِعْندَ َربِِّھْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن وقال ربنا في أوصاف ھي أحق بالزمن األول: {قُْل أَُؤنَبِّ 

ُ بَِصیٌر بِاْلِعبَاِد الَّ  َّ ِ َو َّ َرةٌ َوِرْضَواٌن ِمَن  ا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا ِذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّ تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر َخاِلِدیَن فِیَھا َوأَْزَواٌج ُمَطھَّ

ابِِریَن َوالصَّاِدقِیَن َواْلقَانِتِیَن َواْلُمْنِفِقیَن َواْلُمْستَْغِفِریَن بِاْألَْسَحاِر} ، وقال أیضا: {إِنَّ اْلُمتَِّقیَن فِي َجنَّاٍت 265َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر الصَّ

نُوا قَبَْل ذَلَِك ُمْحِسنِیَن كَانُوا قَِلیًال ِمَن اللَّْیِل َما یَْھَجعُوَن َوبِاْألَْسَحاِر ُھْم یَْستَْغِفُروَن َوفِي َوُعیُوٍن آِخِذیَن َما آتَاُھْم َربُُّھْم إِنَُّھْم كَا

  .266أَْمَوالِِھْم َحقٌّ لِلسَّائِِل َواْلَمْحُروِم}

مصائب انطالقا من قول خیر البریة البخل والشح أتلف هللا من أمسك، وھما الطبع الخبیث وآفة القصد ورأس كل البالیا وال ت)ـ

، فَإِنَّ ال ْلَم ظُلَُماٌت یَْوَم اْلقِیَاَمِة، َواتَّقُوا الشُّحَّ یَّاُكْم َوالظُّْلَم، فَإِنَّ الظُّ شُّحَّ أَْھلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم، َحَملَُھْم عَلَى صلى هللا علیھ وسلم: "إِ

  ، 267َحاِرَمُھْم"أَْن َسفَكُوا ِدَماءَھُْم، َواْستََحلُّوا مَ 

، فَإِنَّ الشُّحَّ أَْھلََك َمْن كَاَن قَْبلَكُْم، أََمَرُھْم بِاْلقَِطیعَةِ فَقََطعُوا، َوأَ         َمَرُھْم بِاْلبُْخِل فَبَِخلُوا، َوأََمَرھُْم بِاْلفُُجوِر وفي لفظ: "َوإِیَّاُكْم والشُّحَّ

َ َال یُِحبُّ َمْن كَاَن ُمْختَاًال فَُخوًرا الَِّذیَن یَْبَخلُوَن 269ْألَْنفُُس الشُّحَّ}، وفي ذمھ یقول ربنا: {َوأُْحِضَرِت ا268فَفََجُروا" َّ ، {إِنَّ 

ُ ِمْن فَْضِلِھ َوأَْعتَْدنَا لِْلكَافِِریَن عَذَابًا ُمھِ  َّ  أَْمَوالَُھْم ِرئَاَء النَّاِس َوَال ینًا َوالَِّذیَن یُْنِفقُونَ َویَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل َویَْكتُُموَن َما آتَاھُُم 

                                                        
 من سورة العنكبوت. 66و 65اآلیتان  / 263
 .بَاُب َجاِمعِ الصََّالةِ قَْصِر الصََّالةِ فِي السَّفَِر،  أخرجھ اإلمام مالك في موطئھ: ِكتَابُ  / 264
 من سورة آل عمران. 17و 16و 15اآلیات  / 265
 من سورة الذاریات. 19ـ  18ـ  17ـ  16ـ  15اآلیات  / 266
َحابَِة، ُمْسنَدُ َجابِِر ْبنِ  / 267  .هللاِ َرِضَي هللاُ َعْنھُ عَْبِد  أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده: ُمْسنَدُ اْلُمْكثِِریَن ِمَن الصَّ
َحابَِة،  / 268  .ُمْسنَدُ عَْبِد هللاِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص َرِضَي هللاُ َعْنُھَماأخرجھ اإلمام أحمد في مسنده: ُمْسنَدُ اْلُمْكثِِریَن ِمَن الصَّ
 من سورة النساء. 127اآلیة  / 269
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ِ َوَال بِاْلیَْوِم اْآلِخِر َوَمْن یَكُِن الشَّْیَطاُن لَھُ قَِرینًا فَسَاَء قَِرینًا} َّ ُ َال یُِحبُّ كُلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر 270یُْؤِمنُوَن بِا َّ ، وقال جل وعال: {َو

َ ُھَو اْلغَنِيُّ اْلَحِمیدُ}الَِّذیَن یَْبَخلُوَن َویَأُْمُروَن النَّاَس بِ  َّ ، وما أكثر ما كان یتعوذ صلى هللا علیھ وسلم 271اْلبُْخِل َوَمْن یَتََولَّ فَإِنَّ 

 ْس ُغالًَما ِمنْ من البخل والشح فعن أنس بن مالك رضي هللا عنھ: "أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ عَلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل ِألَبِي طَْلَحةَ: التَمِ 

ْلَحةَ ُمْرِدفِي، َوأَنَا ُغالٌَم َراَھْقُت ال ِ َصلَّى ِغْلَمانُِكْم یَْخدُُمنِي َحتَّى أَْخُرَج إِلَى َخْیبََر، فََخَرَج بِي أَبُو طَ َّ ُحلَُم، فَُكْنُت أَْخدُُم َرسُوَل 

  هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِذَا نََزَل، 

لَبَِة : اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الَھّمِ َوالَحَزِن، َوالعَْجِز َوالَكسَِل، َوالبُْخِل َوالُجْبِن، َوَضلَعِ الدَّْیِن، فَُكْنُت أَْسَمعُھُ َكثِیًرا یَقُولُ        َوغَ

َجاِل"   . 272الّرِ

َماُن، "یَتَقَاَرُب ا: ملسو هيلع هللا ىلصفالناس الیوم یذھبون سفاال سفاال قلت األمانة، واشتد الشح، فإنا  وإنا إلیھ راجعون؛ قال  لزَّ

، َویَْكثُُر الَھْرُج. قَالُوا: َوَما الَھْرُج؟ قَاَل: القَتُْل القَتُْل" ، فعیب إذن أن یجمع المسلم بین اإلیمان 273َویَْنقُُص العََمُل، َویُْلقَى الشُّحُّ

یَماُن فِي َجْوِف َرُجٍل "َال یَْجتَِمُع الشُّحُّ َوا: ملسو هيلع هللا ىلصوالشح فھو كمن یجمع بین خبیث وطیب قلما یجتمعان؛ یقول خیر البریة  ْإلِ

  .274ُمْسلٍِم"

وقد الحظنا أن المال في الحقیقة إنما ھو مال هللا، والعبد ما ھو إال مستخلف فیھ ینتفع بھ ویتركھ خلفھ ال محالة ثم 

ا ِ َوَرسُوِلِھ َوأَْنِفقُوا ِممَّ َّ ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفیَن فِیِھ فَالَِّذیَن  هللا یرث األرض ومن علیھا؛ لذلك قال ربنا في ترغیب لطیف: {آِمنُوا بِ

ُ َوَكا275آَمنُوا ِمْنُكْم َوأَْنفَقُوا لَُھْم أَْجٌر َكبِیٌر} َّ ا َرَزقَُھُم  ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر َوأَْنفَقُوا ِممَّ َّ َن ، وكذا في قولھ: {َوَماذَا َعلَْیِھْم لَْو آَمنُوا بِا

ِلیًما إِنَّ  ُ بِِھْم عَ ةٍ َوإِْن تَُك َحسَنَةً یَُضاِعْفَھا َویُْؤِت ِمْن لَدُْنھُ أَْجًرا عَِظیًما} َّ َ َال یَْظلُِم ِمثْقَاَل ذَرَّ َّ276.  

ما  ویبخل بضل هللاوبعد ھذا كیف یعقل أن یبخل اإلنسان بما ھو من فضل هللا علیھ، فعجبا لھ كل العجب إذ یمنع ف

  وھو ومالھ إلى هللا صائر؛ لیس في ملكھ وال ھو خالق لھ وال صانع

  ُ َّ ِمْن فَْضِلِھ ُھَو وقد غفل الناس عن ھذه الحقیقة التي صورھا ربنا صورة وعید فقال: {َوَال یَْحَسبَنَّ الَِّذیَن یَْبَخلُوَن بَِما آتَاُھُم 

قُوَن َما بَِخلُوا بِِھ یَْوَم اْلِقیَ  ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیٌر}َخْیًرا لَُھْم بَْل ُھَو َشرٌّ لَُھْم َسیَُطوَّ َّ ِ ِمیَراُث السََّماَواِت َواْألَْرِض َو َّ ِ  .277اَمِة َو

  فالجرم إذ اقتدینا بالمالئكة الكرام فقلنا: "اللھم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا".

یم والمبادئ السلیمة التي حث عدم توزیع الثروات توزیعا عادال یراعى فیھ كل ذي حق، ویراعى فیھ المنھج السلیم والق ث)ـ

سُوِل َوِلِذي { علیھا ربنا من ذلك قولھ عز وجل في أحكام قسم الفيء: ُ َعلَى َرُسوِلِھ ِمْن أَْھِل اْلقَُرى فَلِلَِّھ َوِللرَّ َّ َما أَفَاَء 

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََھاُكْم َعْنھُ اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمسَاِكیِن َواْبِن السَّبِیِل كَْي َال یَكُوَن دُولَةً بَیْ  َن اْألَْغنِیَاِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكُم الرَّ

َ َشِدیدُ اْلِعقَابِ} َّ َ إِنَّ  َّ   ، فیؤخذ من ھذا أن  تقسیم المال العام یستند على اللبنات األساسیة اآلتیة:278فَاْنتَُھوا َواتَّقُوا 
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 ھ سبحانھ: التكافل واإلحسان، انطالقا من قول} َ ُ عَلَى َرُسوِلِھ ِمْن أ َّ سُ قَُرى فَ ْھِل الْ َما أَفَاَء  لَِّھ َوِللرَّ وِل َوِلِذي اْلقُْربَى لِ

 َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَّبِیِل}.

  :ْنُكمْ مِ َكْي َال یَُكوَن دُولَةً بَْیَن اْألَْغنِیَاِء {العدل االقتصادي، انطالقا من قول ربنا.{ 

  :ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نَ{االمتثال والرضى، انطالقا من قولھ عز وجل َ اْنتَُھوا َواتَّقُ َعْنھُ فَ  َھاكُمْ َوَما آتَاُكُم الرَّ َّ َ إِنَّ  َّ وا 

  َشِدیدُ اْلِعقَابِ}.

وكذا الحقوق المتبادلة بین فقدان احترام الحقوق الفردیة والمجتمعیة، ونذكر في ھذا الصدد حقوق المسلم على المسلم  ج)ـ

، َوِعیَادَةُ المسلم وغیر المسلم؛ من ذلك ما رسم النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ: "َحقُّ الُمْسِلِم عَلَى الُمْسِلِم َخْمٌس: َردُّ السَّالَمِ 

ِ الَ یُْؤِمُن قِیَل: ، وقولھ279الَمِریِض، َواتِّبَاعُ الَجنَائِِز، َوإَِجابَةُ الدَّْعَوةِ، َوتَْشِمیُت العَاِطِس" َّ ِ الَ یُْؤِمُن، َو َّ ِ الَ یُْؤِمُن، َو َّ : "َو

ِ؟ قَاَل: الَِّذي الَ یَأَْمُن َجاُرهُ بََوائِقَھُ" َّ ، وجاء 281، وقولھ أیضا: "الُمْسِلُم أَُخو الُمْسِلِم الَ یَْظِلُمھُ َوالَ یُْسلُِمھُ"280َوَمْن یَا َرسُوَل 

وھُ ﴿في كتاب ربنا:  ُ عَِن الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّیِن َولَْم یُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدیَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ َّ َ َال یَْنَھاُكُم  َّ ْم َوتُْقِسُطوا إِلَْیِھْم إِنَّ 

، 283}عَاَونُوا عَلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوىَوتَ {والبر والقسط مما یؤمر بتحقیقھ في كل ملة من الملل؛ قال ربنا: ، 282﴾یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ 

ِ ُشَھدَاَء بِاْلِقْسطِ وقال: { َّ ِ اِمیَن    .284}یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

من ذلك ما ومنھ،  العكوف على التقلید األعمى الذي یھدم مبادئ التربیة ویوقع الفرد والمجتمع في وحل یصعب الخروج ح)ـ

 یغرقھ الالذي  ربین في واقعنا الحالي من استیراد المناھج التربویة واعتمادھا كأنھا الصرح العظیمحصل لقادة الم

  الطوفان، 

 مخلد فیھا ادیات كأنھولنقل إن أكبر مصیبة نتجت عن ذلك ھو سلب الروح غذاءھا الالزم فأصبح مسلم الیوم یھرع وراء الم    

 ات فإنا یجابییة المظھر بالملذات وترك العمل وإصابة الھدف وتحقیق اإلفنسي بذلك القیم ونُشئ على حب الذات وتزك

  وإنا إلیھ راجعون.

االنسالخ واإلھمال البشري للمجاالت البیئیة والتجاسر على إحداث التغییرات الالعقالنیة على السنن الكونیة مما یسبب في  خ)ـ

نتج عن ذلك في األخیر حیاة بعض على حساب موت آخرین وغنى انتشار األوبئة الفتاكة وفشو األمراض غیر المسبوقة لی

على حساب فاقة الضعفاء ومعاناتھم فھو من ظلم وطغیان الفرد على الجماعة والجماعة على الفرد؛ قال ربنا: {َظَھَر 

ویتضمن ذلك فساد العناصر  285َعِملُوا لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن} اْلفََسادُ فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض الَِّذي

البیئیة من ھواء وتربة وماء كما وكیفا، كل ھذا وغیره من المفاسد والمضار التي تبرز لنا مدى الظلم االجتماعي الذي 

  تعیشھ الشعوب في مختلف بلدان العالم.

لھ من المفاسد التي تضر بأخالق الفرد والمجتمع وتعیق الشك التكافل الجشع واالحتكار واإلفراط في الملذات ...، وھذا ك د)ـ

الصحیح بین البشر وتقلب موازین الحیاة، فانعدام الوازع الدیني والسلطاني یتیح تواجد ھذه المضار ومن ذلك نظام الحسبة 
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ةٌ یَْدعُوَن إِلَى اْلَخْیِر وَ الذي فرضھ ربنا في قولھ: { یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَھْوَن عَِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُھُم َوْلتَكُْن ِمْنُكْم أُمَّ

، فھو من أنجع الوسائل لقطع دابر الذین ال یؤتون الناس نقیرا وبھم طمع ونھم واستئصال الطبع الخبیث 286اْلُمْفلُِحوَن}

لُِحّبِ اْلَخْیِر لَشَِدیدٌ أَفََال یَْعلَُم إِذَا بُْعثَِر َما فِي اْلقُبُوِر  للمتنافسین الذین ال یحبون للناس ما یحبون ألنفسھم؛ قال ربنا: {َوإِنَّھُ 

دُوِر إِنَّ َربَُّھْم بِِھْم یَْوَمئٍِذ لََخبِیٌر} َل َما فِي الصُّ   .287َوُحّصِ

ى الظلم التحرر والتھرب من أداء حقوق الفقراء والمحتاجین مما شأنھ أن یوسع الھوة بین الغني والفقیر فیفضي إل ذ)ـ

االجتماعي وانتشار الجریمة على نطاق واسع ناھیك عن الطبقیة والفوارق االجتماعیة واالقتصادیة مما ال یتالءم والحكمة 

ْلفُقََراِء َواْلَمسَاكِ  دَقَاُت لِ ِملِیَن یِن َواْلعَااإلالھیة الربانیة المعلن عنھا في قول هللا الرحیم المتكفل بالضعفاء من عباده: {إِنََّما الصَّ

ِ َواْبِن السَّبِیِل فَِریَضةً مِ  َّ قَاِب َواْلغَاِرِمیَن َوفِي َسبِیِل  ُ عَِلیٌم َحِكیٌم}َعلَْیَھا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُھْم َوفِي الّرِ َّ ِ َو َّ ، وقولھ: {كَْي 288َن 

  .289َال یَكُوَن دُولَةً بَْیَن اْألَْغنِیَاِء ِمْنُكْم}

لصدقات التطوعیة الجاریة وغیر الجاریة منھج رباني لتحقیق التكافل الواجب والمستحب ففریضة الزكاة وا

َ َما اْستََطْعتُْم َواْسَمعُوا َوأَِطیعُوا َوأَْنِفقُوا َخْیًرا ِألَْنفُِسُكْم َوَمْن یُوَق ُشحَّ وتعمیم الخیر بین أفراد المجتمع؛ قال ربنا: { َّ فَاتَّقُوا 

، وال یبالغ المرء إذا قال إن فریضة الزكاة وحدھا كفیلة بتحقیق نسبة ھامة ومؤشر كبیر قد 290َك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن}نَْفِسِھ فَأُولَئِ 

یعادل ثمانین في المائة من التكافل االقتصادي االجتماعي، فھي وسیلة ناجعة للحد من الفقر المفضي إلى المفاسد المتنوعة 

غني بلھ أن الفقر جاء مقرونا بالكفر الذي لطالما كان خیر البریة یتعوذ منھ دبر الصالة والضغینة التي یكنھا الفقیر تجاه ال

، وكان یقول: "اللَُّھمَّ إِنِّي أَعُوذُ بَِك ِمَن اْلُجوعِ، فَإِنَّھُ بِئَْس 291"اللَُّھمَّ إِنِّي أَعُوذُ بَِك ِمَن اْلُكْفِر، َواْلفَْقِر، َوَعذَاِب اْلقَْبِر" بقولھ:

  .292یُع، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن اْلِخیَانَِة، فَإِنََّھا بِئَْسِت اْلبَِطانَةُ"الضَّجِ 

 م عدوا منط علیھفقد ظھر للعیان وللعادي والبادي أن الناس خانوا عھد ربھم ونسوا حق إخوانھم فذلھم هللا وسل

یاال الغني أم ن یسیرأماعي أكبر من غیرھم وابتلوا من بین أیدیھم ومن خلفھم من بني جلدتھم بأنواع البالیا، وأي ظلم اجت

  جعون.لیھ رالیھضم الطعام ویجول الفقیر ویسیر أمیاال بحثا عما یسد بھ جوعتھ ویستر بھ عورتھ؟ فإنا  وإنا إ

لیة إلى رأسما یفضي االنسیاق مع منظومة اقتصادیة وأخالقیة (العولمة) متجھة نحو دحض ما أنتجتھ الحضارات السابقة مما ر)ـ

شعوب لید الالضعیف وترفع من شأن اإلنسان المادي الحداثي سواء كان ذلك على حساب الدین أو على حساب تقا تقصي

 لتصنیف فيھاد واوعاداتھا، وھو عین الظلم االجتماعي الذي تعیشھ فئة عریضة من اإلنسانیة عبر العالم من حیث االضط

  خانة التھمیش والعزلة وما خفي أعظم.

بیرة إن لم نقل ھشاشة في منظومة العدالة في وقتنا الراھن، یظھر ذلك من حیث عدم التیسیر على المتقاضي وجود ثغرات ك ز)ـ

في لجوئھ للدعاوى وسلوكھ للمساطر القضائیة وكذا الحیف الذي یقع لبعضھم بسبب اعتماد قوانین غیر مستمدة من النظم 

ألصحابھا رغم رجحان البینات وتضافر األدلة والحجج والتشریعات اإلسالمیة الشيء الذي ال یكفل نسبة الحقوق 
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الشرعیة، یضاف إلى ذلك عدم توفر األجھزة القضائیة والجھات المسؤولة على آلیات االجتھاد والتنزیل المحكم مما یفسر 

  لنا شرخا في ممارسة القضاء والمھن القضائیة التابعة لھ؛

ُموَك فِیَما شََجَر بَْینَُھْم ثُمَّ َال یَِجدُوا فِي أَْنفُِسِھْم َحَرًجا ِممَّا قََضْیَت قال ربنا تبارك وتعالى: {فََال َوَربِّكَ          َال یُْؤِمنُوَن َحتَّى یَُحّكِ

لُِّموا تَْسِلیًما}   .293َویُسَ

 الفقرة الثانیة: التحدیات المعنویة

لدنیا واآلخرة، فالعاقل یجعل الدنیا مھینة ویتذكر قلة الوجل وتعظیم ما عظمھ هللا وتحقیر ما حقره هللا عز وجل، ومن ذلك ا أ)ـ

زوالھا وفناءھا كما یجعل اآلخرة ھمھ وشغلھ الشاغل في كل حركاتھ وسكناتھ، ولذلك قال ربنا في ھذا المعنى: ﴿َوَما َھِذِه 

  .295، وقال: ﴿َولَْآلِخَرةُ َخْیٌر لََك ِمَن اْألُولَى﴾294ْو َكانُوا یَْعلَُموَن﴾اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا إِالَّ لَْھٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر اْآلِخَرةَ لَِھَي الَْحیََواُن لَ 

وھذا الشعور ناتج عن التحلي باإلیمان وإدراك حقیقتھ وتزكیة النفس باالستقامة على الملة الصحیحة والدین 

ُ عَلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل القویم، وھو من إقامة العدل بین الفرد وذاتھ أوال والفرد والمجتمع ثانیا، جاء في ا َّ ألثر "أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى 

َك؟ قَاَل: َعَزفَْت نَْفِسي َعن الدُّْنیَا؛ ِلَحاِرثَةَ: یَا َحاِرثَةُ، َكْیَف أَْصبَْحت؟ قَاَل: ُمْؤِمنًا َحقا. قَاَل: لُِكّلِ َحّقٍ َحقِیقَةٌ، فََما َحِقیقَةُ إیَمانِ 

لََّم: عََرْفت فَاْستََوى ِعْنِدي َحجَ  ُ عَلَْیِھ َوسَ َّ . فإذا كان 296فَاْلَزْم"ُرَھا َوذََھبَُھا، َوَكأَنِّي نَاِظٌر إلَى َعْرِش َربِّي. فَقَاَل لَھُ النَّبِيُّ َصلَّى 

ه اإلیمان في القلب حقا ظھر للمتبصر أن الدنیا وملذاتھا كماء أنزل من السماء فاختلط بھ نبات األرض فأصبح ھشیما تذرو

  الریاح، وإذا كان مجازا قصر النظر؛ إذ لم تبلغ قوتھ إلیھ والحمد  رب العالمین.

خلو الجوارح من ذكر هللا عز وجل؛ فالقلوب إذا النت، النت األیدي فتعطي من غیر حساب كأنھا عطایا مودع، ویلفت  ب)ـ

لََّم فَقَالُوا: ذََھَب أَْھُل إلى ذلك حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ: "أَنَّ فُقََراَء اْلُمَھاِجِری لَْیِھ َوسَ َن أَتَْوا َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ عَ

وُموَن َكَما نَصُوُم، َویَتََصدَّقُوَن َوَال الدُّثُوِر بِالدََّرَجاِت اْلعُلَى، َوالنَِّعیِم اْلُمِقیِم، فَقَاَل: َوَما ذَاَك؟ قَالُوا: یَُصلُّوَن َكَما نَُصلِّي، َویَصُ 

ْدِرُكوَن بِِھ َمْن َسبَقَُكْم َوتَْسبِقُوَن بِِھ َمْن َصدَُّق، َویُْعتِقُوَن َوَال نُْعتُِق، فَقَاَل َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوسَلََّم: أَفََال أَُعلُِّمُكْم َشْیئًا تُ نَتَ 

َما َصنَْعتُْم؟ قَالُوا: بَلَى یَا َرُسوُل هللاِ قَاَل: تَُسبُِّحوَن َوتُكَبُِّروَن َوتَْحَمدُوَن  بَْعدَُكْم َوَال یَُكوُن أََحدٌ أَْفَضَل ِمْنُكْم إِالَّ َمْن َصنََع ِمثْلَ 

ةً. قَاَل أَبُو َصالِحٍ: فََرَجَع فُقََراُء اْلُمَھاِجِریَن إِلَى َرسُوِل هللاِ  لَْیِھ َوَسلَّ دُبَُر ُكّلِ َصَالةٍ ثََالثًا َوثََالثِیَن َمرَّ َم فَقَالُوا: َسِمَع  َصلَّى هللاُ عَ

  .297ذَِلَك فَْضُل هللاِ یُْؤتِیِھ َمْن یَشَاُء" إِْخَوانُنَا أَْھُل اْألَْمَواِل بَِما فَعَْلنَا، فَفَعَلُوا ِمثْلَھُ، فَقَاَل َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:

  

بعد ذلك فھي كالحجارة أو أشد قسوة؛ قال فبالخلو الذي سلف تمرض القلوب ویصیبھا التلف، وتأتیھا القسوة من 

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحّقِ  َّ َوَال یَكُونُوا َكالَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبُل ربنا سبحانھ: {ألم یان أَلَْم یَأِْن ِللَِّذیَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُُھْم ِلِذْكِر 

                                                        
 من سورة النساء. 64اآلیة  / 293
 من سورة العنكبوت. 64اآلیة  / 294
 من سورة الضحى. 4اآلیة  / 295
. وھو في مصنف ابن أبي شیبة: اْلَحاِرُث ْبُن َمالٍِك اْألَْنَصاِريُّ ، بَاُب اْلحاءِ أخرجھ اإلمام الطبراني في معجمھ الكبیر:  / 296

ْؤیَا یَماِن َوالرُّ عافري اإلشبیلي لعربي المابكر بن  محمد بن عبد هللا أبيعند القاضي ، وقد ورد باللفظ المذكور ِكتَاُب اْإلِ
لثة سنة دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الثافي كتابھ أحكام القرآن،  ھـ)543(ت رحمھ هللالمالكي 

 .442، ص: 2ج:  م)،2003ھـ/1424(
ْكِر بَْعدَ الصََّالةِ َوبَیَاِن ِصفَتِِھ.أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ: ِكتَاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضعِ ا / 297  لصََّالةَ، بَاُب اْستِْحبَاِب الذِّ
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، وجاء عند إمامنا مالك علیھ الرحمة في بالغاتھ أنھ بلغھ: "أَنَّ 298ْت قُلُوبُُھْم َوَكثِیٌر ِمْنُھْم فَاِسقُوَن}فََطاَل َعلَْیِھُم اْألََمدُ فَقَسَ 

ِ فَتَْقسَُو قُلُوبُُكْم، فَإِنَّ اْلقَلْ  َّ ِ، َولَِكْن َال تَْعلَُموَن، َوَال َب اْلقَاِسَي بَِعیدٌ ِعیسَى اْبَن َمْریََم َكاَن یَقُوُل: َال تُْكثُِروا اْلَكَالَم بِغَْیِر ِذْكِر  َّ  ِمَن 

ْبتَلًى َوُمعَافًى، فَاْرَحُموا أَْھَل اْلبََالِء، تَْنُظُروا فِي ذُنُوِب النَّاِس َكأَنَُّكْم أَْربَاٌب، َواْنُظُروا فِي ذُنُوبُِكْم كَأَنَّكُْم َعبِیدٌ، فَإِنََّما النَّاُس مُ 

َ عَلَى اْلعَ  َّ   .299افِیَِة "َواْحَمدُوا 

  أو أشدشیة هللاوھكذا یحرم أصحاب ھذه القلوب من الكرم والسخاء والجود والعطاء؛ ألنھم بذلك یخشون الفقر كخ

سب ؛ ألنھ یحإمالق خشیة ویحرصون على الحیاة أشد الحرص عیاذا با من ذلك؛ فال عجب إذا رأینا أحدھم یقتل ولده خشیة

  أن الرزق من الدھر ال من هللا.

العجب بالغنى والترف أتلف هللا من أتلف، فھو خلق سيء وشر بلیة تعیق التوازن بین البشر، حتى أن المتعجب سولت لھ  ـت)

َ فَِقیٌر َونَْحُن أَْغنِیَاُء} َّ تعالى هللا عن ذلك علوا كبیرا، لكن ربھ قضى علیھ بالقول: {َسنَْكتُُب َما  300نفسھ بأن یقول: {إِنَّ 

َ لَ قَالُوا َوقَتْلَ  َّ ٍم لِْلعَبِیِد}ُھُم اْألَْنبِیَاَء بِغَْیِر َحّقٍ َونَقُوُل ذُوقُوا َعذَاَب اْلَحِریِق ذَِلَك بَِما قَدََّمْت أَْیِدیكُْم َوأَنَّ  ثم أیقظ  ،301ْیَس بَِظالَّ

تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة فََمْن ُزْحِزَح عَِن  بعده عباده المقتصدین والسابقین بالخیرات بقولھ: {كُلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما

ألن ربنا یعلم أن الموت ھادم اللذات وادعاء العجب بمتاع  ،302النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوَما اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا إِالَّ َمتَاعُ اْلغُُروِر}

ُ ُھَو اْلغَنِيُّ اْلَحِمیدُ} الدنیا، فالعبد من یستمع القول ویتبع َّ ِ َو َّ   .303أحسنھ {یَا أَیَُّھا النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء إِلَى 

قد برع واد تنعدم، أو تك عدم التشبع بالقیم الروحیة النبیلة، من ذلك اإلیثار والزھد والورع ... التي أصبحت شبھ منعدمة ث)ـ

  بھ أیما اتصاف؛ في ذلك األولون أیما براعة واتصفوا

 أََحِدِھْم یَِمینَھُ، َویَِمینُھُ "َخْیُر النَّاِس قَْرنِي، ثُمَّ الَِّذیَن یَلُونَُھْم، ثُمَّ الَِّذیَن یَلُونَُھْم، ثُمَّ یَِجيُء أَْقَواٌم تَْسبُِق َشَھادَةُ : ملسو هيلع هللا ىلصقال خیر البریة     

  العظیم. . فذلك فضل هللا یوتیھ من یشاء وهللا ذو الفضل304شََھادَتَھُ"

اإلعالم المغرض الذي ال یلتزم بالتوجیھات اإلسالمیة والضوابط الشرعیة وكذا انعدام التواصل اإلیجابي بین األفراد  ج)ـ

والجماعات، فانتشار الكذب وإشاعة الشائعات وفقد المصداقیة مما یعیق قیمة التكافل بین الفرد والمجتمع ویسھم إلى حد 

عرض وأكل لحوم الناس والبعد عن الحق واالنغماس في الباطل؛ قال ربنا: {یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا كبیر في نشر الظلم وھتك ال

َ َوكُونُوا َمَع الصَّاِدقِیَن} َّ   ،305اتَّقُوا 

وال یخفى كذلك على كل ذي لب أن قیم التعارف والتواصل ھو ضرورة بشریة وحكمة ربانیة تثمر في إقامة صرح العدالة    

ُكْم شُعُوبًا َوقَبَائَِل الجتماعیة والتكافل بین األمم والشعوب، قال ربنا: {یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذَكٍَر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاا

َ َعِلیٌم َخبِیٌر} َّ ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ  َّ   .306ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ 

                                                        
 من سورة الحدید. 15اآلیة  / 298
299 / .ِ َّ  أخرجھ اإلمام مالك في موطئھ: ِكتَاُب اْلَكَالِم، بَاُب َما یُْكَرهُ ِمَن اْلَكَالِم بِغَْیِر ِذْكِر 
 من سورة آل عمران. 181اآلیة  / 300
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 من سورة آل عمران. 185اآلیة  / 302
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 من سورة التوبة. 120اآلیة  / 305
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ھل باألولوي من جھة الشرع وانعدام تقدیم مراعاة المصلحة العامة، وبذلك اختل نظام الحیاة المجتمعیة وكذا كذلك الج ح)ـ

االقتصادیة وافتقد سلم الضروریات إلى الترتیب المطلوب شرعا وعقال؛ ویظھر الوجھ المشرق للعدالة االجتماعیة من ھذه 

ى هللا علیھ وسلم بوحي من ربھ مھاجرا نحو یثرب حیث كان أول الزاویة خالل العھد النبوي لما قدم خیر البریة صل

األعمال والمھمات المنجزة آنذاك ھو العمل على المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار، فكان من نتائج ھذا المبدأ مقاسمة 

ة فوصلت قیم األنصار دیارھم وأموالھم مع إخوانھم المھاجرین الفقراء وتقدیم مصلحة الغیر على مصلحتھم الشخصی

اإلیثار والتضحیة التي یفقدھا الناس الیوم أْوَجھا وتحققت بذلك المصلحة العامة لمجتمع الصحابة وانتشر العدل االجتماعي 

الذي لم یسبق لھ مثیل، ھذا كلھ مع كفاف األنصار وعفافھم وال أعجب وال أدل على ذلك مما رواه لنا الصحابي الجلیل أبو 

ِ أََصابَنِي الَجْھدُ، فَأَْرسَ ھریرة رضي هللا عنھ  َّ ِ َصلَّى هللاُ عَلَْیِھ َوَسلََّم فَقَاَل: یَا َرسُوَل  َّ َل إِلَى نِسَائِِھ قال: "أَتَى َرُجٌل َرُسوَل 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوسَلَّمَ: أَالَ َرُجٌل یَُضیِّ  َّ ُ؟ فَقَاَم َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر فَلَْم یَِجدْ ِعْندَھُنَّ َشْیئًا، فَقَاَل َرُسوُل  َّ فُھُ َھِذِه اللَّْیلَةَ، یَْرَحُمھُ 

لَیْ  ِ َصلَّى هللاُ عَ َّ ِ، فَذَھََب إِلَى أَْھلِِھ فَقَاَل ِالْمَرأَتِِھ: َضْیُف َرسُوِل  َّ ِ فَقَاَل: أَنَا یَا َرسُوَل  َّ  َما ِھ َوسَلََّم الَ تَدَِّخِریِھ َشْیئًا، قَالَْت: َو

رَ  ِمیِھْم، َوتَعَالَْي فَأَْطِفئِي الّسِ ْبیَةُ العََشاَء فَنَّوِ ْبیَِة، قَاَل: فَإِذَا أََرادَ الّصِ اَج َونَْطِوي بُطُونَنَا اللَّْیلَةَ، فَفَعَلَْت، ثُمَّ ِعْنِدي إِالَّ قُوُت الّصِ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّ  َّ ُجُل عَلَى َرسُوِل  ُ َعزَّ َغدَا الرَّ َّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ـ أَْو َضِحَك ـ ِمْن فُالٍَن َوفُالَنَةَ، فَأَْنَزَل  َّ مَ فَقَاَل: لَقَدْ عَِجَب 

: {َویُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِھْم َولَْو َكاَن بِِھْم َخَصاَصةٌ}" . وفي لفظ عند اإلمام مسلم رحمھ هللا: "َجاَء َرُجٌل إِلَى َرسُوِل 307َوَجلَّ

ثََك بِاْلَحّقِ َما ِعْنِدي إِالَّ َماٌء، ثُمَّ أَْرسََل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَقَاَل: إِنِّي َمْجُھودٌ، فَأَْرَسَل إِلَى بَْعِض نِسَائِِھ، فَقَالَْت: َوالَِّذي بَعَ 

َك: َال َوالَِّذي بَعَثََك بِاْلَحّقِ َما ِعْنِدي إِالَّ َماٌء، فَقَاَل: َمْن یُِضیُف َھذَا اللَّْیلَةَ إِلَى أُْخَرى فَقَالَْت ِمثَْل ذَِلَك، َحتَّى قُْلَن كُلُُّھنَّ ِمثَْل ذَلِ 

ِك َشْيٌء؟ قَالَْت: َال ِالْمَرأَتِِھ: َھْل ِعْندَ َرِحَمھُ هللاُ؟، فَقَاَم َرُجٌل ِمَن اْألَْنَصاِر فَقَاَل: أَنَا یَا َرسُوَل هللاِ، فَاْنَطلََق بِِھ إِلَى َرْحلِِھ، فَقَاَل 

 ْ َراَج، َوأَِریِھ أَنَّا نَأ كُُل، فَإِذَا أَْھَوى ِلیَأُْكَل، فَقُوِمي إِلَى إِالَّ قُوُت ِصْبیَانِي، قَاَل: فَعَلِِّلیِھْم بَِشْيٍء، فَإِذَا دََخَل َضْیفُنَا فَأَْطفِِئ الّسِ

َراجِ َحتَّى تُْطِفئِیِھ، قَاَل: فَقَعَدُوا َوأََكلَ  لَْیِھ َوسَلََّم، فَقَاَل: قَدْ عَِجَب هللاُ ِمْن  الّسِ ا أَْصبََح َغدَا َعلَى النَّبِّيِ صَلَّى هللاُ عَ الضَّْیُف، فَلَمَّ

  .308َصنِیِعُكَما بَِضْیِفُكَما اللَّْیلَةَ"

والترامي على  قلة الرضى بقسم هللا، فأمر القناعة بین الخلیقة عزیز، وھو ما یفضي إلى الطمع والعیش في ضنك ولھف خ)ـ

أموال الناس بغیر حق وأكلھا بالباطل، وقد حسب بعضھم أن الغنى من ھذا الباب آت {بَْل ِھَي فِتْنَةٌ َولَِكنَّ أَْكثََرُھْم َال 

  .  309یَْعلَُموَن}

  

فتحصیل القناعة والعفة والكفاف یفتح أبواب الرزق ویفیض النعم، وسبب في تسبیل فضلتھا على من حرم فیتحقق 

ِ َوفَْضٍل لَْم یَْمَسْسُھْم سُوٌء َواتَّبَعُوا ِرْضَوابذل َّ ُ ذُو فَْضٍل ك وعد ربنا القائل في محكم كتابھ: {فَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن  َّ ِ َو َّ َن 

ُ َونِْعَم اْلَوِكیُل}310َعِظیٍم} َّ : {َوِمْنُھْم َمْن یَْلِمُزَك فِي الصَّدَقَاِت ، وقال ربنا في قوم فقدوا ھذا المدخل311، للذین قالوا: {َحْسبُنَا 

 ُ َّ ُ فَإِْن أُْعُطوا ِمْنَھا َرُضوا َوإِْن لَْم یُْعطَْوا ِمْنَھا إِذَا ُھْم یَْسَخطُوَن َولَْو أَنَّھُْم َرُضوا َما آتَاُھُم  َّ ُ َسیُْؤتِینَا  َّ  َوَرسُولُھُ َوقَالُوا َحْسبُنَا 

                                                        
 أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ: ِكتَاُب تَْفِسیِر القُْرآِن، بَاُب قَْوِلِھ: {َویُْؤثُِروَن عَلَى أَْنفُِسِھْم} اآلیَةَ. / 307
 أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ: كتاب اْألَْشِربَِة، بَاُب إِْكَراِم الضَّْیِف َوفَْضِل إِیثَاِرِه. / 308
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ِ َراِغبُوَن}ِمْن فَْضِلِھ َوَرسُ  َّ فھو  313"َواْرَض بَِما قَسََم هللاُ لََك تَكُْن أَْغنَى النَّاِس": ملسو هيلع هللا ىلص، ودونكم قول خیر البریة 312ولُھُ إِنَّا إِلَى 

  جامع لخیري الدنیا واآلخرة، ورحمة ربك خیر مما یجمعون.

  معالمحور الثالث: أسس العدالة االجتماعیة وأثر مراعاتھا على حیاة الفرد والمجت

مجتمع رد والالشك أنھ یترتب عن تفعیل أسس العدالة االجتماعیة ومراعاتھا نتائج ھامة بحیث یجذ كل من الف

ع لمواضیاثمرات تتجلي فیما ھو مادي ومعنوي، وسنذكر في ھذا المقام بحول هللا ما حصرناه في العوارض ورؤوس 

   اآلتیة:

  الفقرة األولى: اآلثار المادیة

ألرض ورغد العیش، وھو وعد من رب العالمین لعباده المؤمنین الصالحین المتكافلین المتضامنین المتآزرین التمكین في ا أ)ـ

ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوعَِملُوا الصَّاِلَحاِت لَ  َّ یَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي القوامین بالقسط ولو على أنفسھم؛ قال ربنا تبارك وتعالى: {َوَعدَ 

لَنَُّھْم مِ اْألَْرِض  نَنَّ لَُھْم ِدینَُھُم الَِّذي اْرتََضى لَُھْم َولَیُبَدِّ ْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمنًا یَْعبُدُونَنِي َال كََما اْستَْخلََف الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم َولَیَُمّكِ

ةً إِلَى ، وقال ربنا: {َویَا قَْوِم اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُ 314یُْشِرُكوَن بِي َشْیئًا} وبُوا إِلَْیِھ یُْرِسِل السََّماَء عَلَْیُكْم ِمْدَراًرا َویَِزْدُكْم قُوَّ

تُِكْم} ِھْم َألَكَلُوا ِمْن فَوْ 315قُوَّ ْنِجیَل َوَما أُْنِزَل إِلَْیِھْم ِمْن َربِّ ، 316}قِِھْم َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِھمْ ، وقال: {َولَْو أَنَُّھْم أَقَاُموا التَّْوَراةَ َواْإلِ

  . 317{َولَْو أَنَّ أَْھَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا عَلَْیِھْم بََركَاٍت ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض}

النماء وحصول البركة في كل صغیر وكبیر والعیش في الرخاء واالزدھار والتمتع إلى حین الیوم الموعود، وال أدل على  ب)ـ

یھا اللغویة وإشاراتھا الباطنیة علمھا من علمھا وجھلھا من جھلھا؛ قال ربنا: {ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِھْم ذلك من كلمة الزكاة في معان

ُ َسِمیٌع عَِلیٌم} َّ یِھْم بَِھا َوَصّلِ عَلَْیِھْم إِنَّ َصَالتََك سََكٌن لَُھْم َو ُرُھْم َوتَُزّكِ أَْھَل ، وقال رب العزة والنعم: {َولَْو أَنَّ 318َصدَقَةً تَُطّھِ

ْنِجیَل َوَما أُْنِزَل إِلَْیِھْم ِمْن َربِِّھْم اْلِكتَابِ آَمنُوا َواتَّقَْوا لََكفَّْرنَا َعْنُھْم َسیِّئَاتِِھْم َوَألَْدَخْلنَاُھْم َجنَّاِت النَِّعیِم َولَْو أَنَُّھْم  أَقَاُموا التَّْوَراةَ َواْإلِ

  ،319ُجلِِھْم}َألَكَلُوا ِمْن فَْوقِِھْم َوِمْن تَْحِت أَرْ 

ُ َال یُِحبُّ كُلَّ كَفَّاٍر أَثِیٍم}      َّ بَا َویُْربِي الصَّدَقَاِت َو ُ الّرِ َّ ، وفي الحدیث الشریف قال صلى هللا 320وقال جل وعز: {یَْمَحُق 

ِ إِالَّ َرفَعَھُ هللاُ"علیھ وسلم: "َما نَقََصْت َصدَقَةٌ ِمْن َماٍل، َوَما َزادَ هللاُ َعْبدًا بِعَْفٍو إِالَّ ِعزا، وَ  َّ ِ   . 321َما تََواَضَع أََحدٌ 

إشاعة روح المحبة والتضامن بین الخالئق، ومن ذلك إعانة المحتاج وسد حاجتھ والقرض الحسن وإنظار المعسرین  ت)ـ

مع بغرض وقضاء دین المدینین ...، بحیث یصیر الملتزم بأسس العدالة االجتماعیة یبحث عن كل خلل مادي داخل المجت

سده والظھور بمظھر حسن من خالل محیطھ وذلك أضعف اإلیمان، على أن إعانة هللا لعبده رھینة بمد ید العون لآلخر؛ 
                                                        

 من سورة التوبة. 59و 58اآلیتان  / 312
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ِة، َوَمْن یَسََّر  یَْوِم اْلِقیَامَ قال صلى هللا علیھ وسلم: "َمْن نَفََّس عَْن ُمْؤِمٍن ُكْربَةً ِمْن ُكَربِ الدُّْنیَا، نَفََّس هللاُ َعْنھُ ُكْربَةً ِمْن كَُربِ 

لَْیِھ فِي الدُّْنیَا َواْآلِخَرةِ، َوَمْن َستََر ُمْسلًِما، َستََرهُ هللاُ فِي الدُّْنیَا وَ  اْآلِخَرةِ، َوهللاُ فِي َعْوِن اْلعَْبِد َما َكاَن عَلَى ُمْعِسٍر، یَسََّر هللاُ عَ

أَ بِ  ، وقال فیما رواه عن ربھ سبحانھ: "أَْنِفْق أُْنِفْق 322ِھ عََملُھُ، لَْم یُْسِرْع بِِھ نََسبُھُ"اْلعَْبدُ فِي َعْوِن أَِخیِھ" إلى أن قال: "َوَمْن بَطَّ

اُء اللَّْیَل َوالنََّھاَر، َوقَاَل: أََرأَْیتُْم َما أَ  ِ َمْألَى الَ تَِغیُضَھا نَفَقَةٌ َسحَّ َّ ْرَض، فَإِنَّھُ لَْم ْنفََق ُمْنذُ َخلََق السََّماَء َواألَ عَلَْیَك، َوقَاَل: یَدُ 

  .323یَِغْض َما فِي یَِدهِ"

إعطاء كل ذي حق حقھ ووضع كل نصاب في موضعھ وصرفھ في وجھھ األلیق بھ، وقد الحظنا في وقتنا الظلم والطغیان  ث)ـ

الذي یسفر عن عدم توزیع الثروات والتركات وفق المنھج الرباني وكذا إھمال تنفیذ وصایا المیت، وكل ذلك خروج عن 

َ كَاَن عَِلیًما َحِكیًما﴿الحكمة الربانیة المصرح بھا غیر ما مرة كقولھ تعالى:  َّ ِ إِنَّ  َّ فَِریَضةً ِمَن ، وقولھ: ﴿324﴾فَِریَضةً ِمَن 

ُ َعِلیٌم َحِكیمٌ  َّ ِ َو َّ﴾325.  

الغني نحو الفقیر والقوي نحو اإلحساس بالعوز االضطراري  عز وجل في كل وقت وحین، وھذ كفیل بأن بنصب تفكیر  ج)ـ

الضعیف فتتجذر بذلك جذور التكافل والعدل لتسود بین األفراد والجماعات؛ قال ربنا عن المشركین: {فَإِذَا َرِكبُوا فِي اْلفُْلِك 

اُھْم إِلَى اْلبَّرِ إِذَا ُھْم یُْشِركُوَن لِیَكْ  ا نَجَّ یَن فَلَمَّ َ ُمْخلِِصیَن لَھُ الدِّ َّ وھو  326فُُروا بَِما آتَْینَاُھْم َوِلیَتََمتَّعُوا فَسَْوَف یَْعلَُموَن}دَعَُوا 

  خلیق بالمسلمین جدیر؛ ألنھم عباد هللا اختیارا كما ھم عباد هللا اضطرارا. والحمد  رب العالمین.

  الفقرة الثانیة: اآلثار المعنویة

  مما یثمره مراعاة أسس العدالة االجتماعیة أیضا:

اْلُمقَْنَطَرةِ ِمَن  میر والتعلق با وبما عند هللا؛ قال ربنا: {ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النِّسَاِء َواْلبَنِیَن َواْلقَنَاِطیرِ یقظة الض أ)ـ

َمِة َواْألَْنعَاِم َواْلَحْرِث ذَِلَك َمتَاعُ اْلَحیَاةِ الدُّنْ  ُ ِعْندَهُ ُحْسُن اْلَمآِب قُْل أَُؤنَبِّئُُكْم بَِخْیٍر ِمْن ذَِلُكْم الذَّھَبِ َواْلفِضَِّة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ َّ یَا َو

لَِّذیَن اتَّقَْوا ِعْندَ َربِِّھْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر َخاِلِدیَن فِیَھا َوأَْزَواٌج ُمَطھََّرةٌ  ُ بَِصیٌر بِالْ لِ َّ ِ َو َّ ، 327ِعبَاِد}َوِرْضَواٌن ِمَن 

ُ َخْیٌر لَِمِن اتَّقَى َوَال تُْظلَُموَن فَتِیًال} ، وقال سبحانھ: {َوَرْحَمُت َربَِّك َخْیٌر ِممَّا 328وقال: {قُْل َمتَاعُ الدُّْنیَا قَِلیٌل َواْآلِخَرة

ا َمتَاعُ اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َواْآلِخَرةُ  329یَْجَمعُوَن}   .330 ِعْندَ َربَِّك لِْلُمتَِّقیَن}إلى قولھ: {َوإِْن كُلُّ ذَِلَك لَمَّ

وحدة الصف كالبنیان المرصوص ووحدة القلوب في التراحم والتعاطف، فمراعاة تلكم األسس یحقق ھذه المقاصد والحكم  ب)ـ

ةً َواِحدَةً َوأَنَا َربُّ  تُكُْم أُمَّ ، وقال عز 331ُكْم فَاْعبُدُوِن}والقیم المعنویة وبإھمال تلك تتخلف ھذه وتنعدم؛ قال سبحانھ: {إِنَّ َھِذهِ أُمَّ

                                                        
ْكِر َوالدُّعَاِء َوالتَّْوبَِة َواِالْستِْغفَاِر، بَاُب فَْضِل اِالْجتَِماعِ َعلَى تَِال  / 322 َوةِ اْلقُْرآِن أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ: كتاب الذِّ

 َوَعلَى الذِّْكِر.
 .]7بَاُب قَْوِلِھ: {َوَكاَن َعْرُشھُ عَلَى الَماِء} [ھود: قُْرآِن، أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ: ِكتَاُب تَْفِسیِر ال / 323
 من سورة النساء. 11اآلیة  / 324
 سبق تخریجھ. / 325
 سبق تخریجھ. / 326
 من سورة آل عمران. 15و 14اآلیتان  / 327
 من سورة النساء. 76اآلیة  / 328
 من سورة الزخرف. 31اآلیة  / 329
 من سورة الزخرف. 34اآلیة  / 330
 من سورة األنبیاء. 91اآلیة  / 331
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ً َوأَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُوِن} ةً َواِحدَة تُكُْم أُمَّ ِ َوالَِّذیَن َمعَھُ أَِشدَّاُء عَلَى اْلُكفَّاِر 332وجل: {َوأَنَّ ھَِذِه أُمَّ َّ دٌ َرُسوُل  ،  وقال ربنا: {ُمَحمَّ

دًا یَْبتَ  ِ َوِرْضَوانًا}ُرَحَماُء بَْینَُھْم تََراُھْم ُركَّعًا سُجَّ َّ قُوا َواْذُكُروا 333غُوَن فَْضًال ِمَن  ِ َجِمیعًا َوَال تَفَرَّ َّ ، {َواْعتَِصُموا بَِحْبِل 

ِ عَلَْیكُْم إِذْ ُكْنتُْم أَْعدَاًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِھ إِْخَوانًا َوكُنْ  َّ ا ُحْفَرةٍ ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَُكْم ِمْنَھا َكذَِلَك تُْم عَلَى شَفَ نِْعَمَت 

ُ لَُكْم آیَاتِھِ لَعَلَُّكْم تَْھتَدُوَن} َّ ، كما أن السنة النبویة حافلة بھذه القیم التي تخدم الوحدة وتحفز األمة إلى الرقي، من 334یُبَیُِّن 

، وقولھ: "الَ تَبَاَغُضوا، 335ِن كَاْلبُْنیَاِن یَُشدُّ بَْعضُھُ بَْعًضا". َوَشبََّك أََصابِعَھُ ذلك قولھ صلى هللا علیھ وسلم: "إِنَّ الُمْؤِمَن لِْلُمْؤمِ 

ى ، وقولھ علیھ أزك336َق ثَالَِث لَیَاٍل"َوالَ تََحاَسدُوا، َوالَ تَدَابَُروا. َوكُونُوا ِعبَادَ هللاِ إِْخَواناً. َوالَ یَِحلُّ ِلُمْسِلٍم أَْن یَُھاِجَر أََخاهُ فَوْ 

ْنَساِن َكِذئِْب اْلغَنَِم، یَأُْخذُ الشَّاةَ اْلقَاِصیَةَ َوالنَّاِحیَةَ، فَ  لَْیُكْم بِاْلَجَماَعِة الصالة والتسلیم: "إِنَّ الشَّْیَطاَن ِذئُْب اْإلِ عَاَب، َوعَ إِیَّاُكْم َوالّشِ

ِة َواْلَمْسِجِد" ِھْم، َوتََراُحِمِھْم، َوتَعَاُطِفِھْم َمثَُل اْلَجسَِد إِذَا اْشتََكى ِمْنھُ ُعْضٌو تَدَاعَى "َمثَُل اْلُمْؤِمنِیَن فِي تََوادِّ : ملسو هيلع هللا ىلص، وقولھ 337َواْلعَامَّ

  .338لَھُ َسائُِر اْلَجَسِد بِالسََّھِر َواْلُحمَّى"

 شكر النعم المتجلي في صرفھا في أوجھھا وإیصالھا لمستحقیھا، وھذا قید في دوام النعم وبقائھا ضمانا لألمن والرخاء؛ ت)ـ

ُ َمثًَال قَْریَةً َكانَْت آِمنَةً ُمْطَمئِنَّةً یَأْتِیَھا ِرْزقَُھا َرَغدًا ِمْن ُكّلِ َمكَاٍن فَ  َّ ُ لِبَاَس قال ربنا: {َوَضَرَب  َّ ِ فَأَذَاقََھا  َّ كَفََرْت بِأَْنعُِم 

ُ َحَالًال  اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا یَْصنَعُوَن َولَقَدْ َجاَءُھْم َرُسولٌ  َّ ا َرَزقَُكُم  ِمْنُھْم فََكذَّبُوهُ فَأََخذَُھُم اْلعَذَاُب َوھُْم َظاِلُموَن فَُكلُوا ِممَّ

ِ إِْن ُكْنتُْم إِیَّاهُ تَْعبُدُوَن} َّ ْم َولَئِْن كَفَْرتُْم إِنَّ َعذَابِي ، وقال أیضا: {َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم َألَِزیدَنَّكُ 339َطیِّبًا َواْشُكُروا نِْعَمَت 

  ،340لََشِدیدٌ}

 فِیَھا ِمْن ُكّلِ الثََّمَراِت َوأََصابَھُ وقال سبحانھ: {أَیََودُّ أََحدُُكْم أَْن تَُكوَن لَھُ َجنَّةٌ ِمْن نَِخیٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر لَھُ     

یَّةٌ ُضعَ  ُ لَُكُم اْآلیَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّرونَ اْلِكبَُر َولَھُ ذُّرِ َّ   .341}فَاُء فَأََصابََھا إِْعَصاٌر فِیِھ نَاٌر فَاْحتََرقَْت َكذَلَِك یُبَیُِّن 

من النتائج كذلك ضمان الحیاة الطیبة والسعیدة المشروطة باإلیمان والعمل الصالح، قال ربنا: {َمْن عَِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر  ث)ـ

، ونقیض ذلك قول الباري جل وعز: 342وَن}ْو أُْنثَى َوُھَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً َولَنَْجِزیَنَُّھْم أَْجَرُھْم بِأَْحسَِن َما َكانُوا یَْعَملُ أَ 

. وما أكثر الناس الذین یعیشون سعادة وھمیة 343أَْعَمى}{َوَمْن أَْعَرَض عَْن ِذْكِري فَإِنَّ لَھُ َمِعیشَةً َضْنكًا َونَْحُشُرهُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة 

  زائفة تفضي بھم إلى قتل األنفس عیاذا با من ذلك.

ومما لھ تعلق بھذا المقام خلو المجتمع من األمراض النفسیة التي یصعب عالجھا، فبتأمل األسس السابقة نجد أن 

ت بعیدا عن مظاھر القلق والتوتر واالكتئابات وبخاصة التي الغرض منھا أیضا تحقیق الراحة النفسیة لألفراد والجماعا

                                                        
 من سورة المومنون. 53اآلیة  / 332
 من سورة الفتح. 29اآلیة  / 333
 من سورة آل عمران. 103اآلیة  / 334
 .بَاُب تَعَاُوِن الُمْؤِمنِیَن بَعِْضِھْم بَْعًضاأخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ: ِكتَاُب األَدَِب،  / 335
 .بَاُب َما َجاَء فِي اْلُمَھاَجَرةِ تَاُب ُحْسِن اْلَخلُِق، أخرجھ اإلمام مالك في موطئھ: كِ  / 336
 .َحِدیُث ُمعَاِذ ْبِن َجبَلٍ أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده: تتمة مسند األَنصار،  / 337
لَِة َواْآلدَاِب،  / 338  .ْم َوتَعَاُضِدِھمْ بَاُب تََراُحِم اْلُمْؤِمنِیَن َوتَعَاُطِفھِ أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ: كتاب اْلبِّرِ َوالّصِ
 من سورة النحل. 114ـ  113ـ  112اآلیات  / 339
 من سورة إبراھیم. 9اآلیة  / 340
 من سورة البقرة. 265اآلیة  / 341
 سبق تخریجھ. / 342
 من سورة طھ. 122اآلیة  / 343
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، وكذا خلوه من 344ْم ُمْھتَدُوَن}یعاني منھا اإلنسان الیوم؛ قال ربنا: {الَِّذیَن آَمنُوا َولَْم یَْلبِسُوا إِیَمانَُھْم بُِظْلٍم أُولَئَِك لَُھُم اْألَْمُن َوھُ 

مال غیر المحكم والمعقلن للنعم المستخرجة والخیرات المسخرة األمراض العضویة والتي نتجت جملة منھا باالستع

یكُْم والتوجھ غیر المتوازن والرزین بین موارد األرض وموارد السماء، قال ربنا: {َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصیبٍَة بَِما كََسبَْت أَْیدِ 

ان واإلحسان في كل شيء حولھ؛ قال ربنا: {َوَال تُْلقُوا ، وال یخفى على كل عاقل أن العبد مأمور باإلتق345َویَْعفُو عَْن َكثِیٍر}

َ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن} َّ ْلنَا َما عَلَى اْألَْرِض ِزینَةً لََھا ِلنَْبلَُوھُْم أَیُُّھْم أَْحسَُن 346بِأَْیِدیُكْم إِلَى التَّْھلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ  ، {إِنَّا َجعَ

، وقال هللا المنعم المتفضل: {إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا 348َمْوَت َواْلَحیَاةَ ِلیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال}، {الَِّذي َخلََق الْ 347عََمًال}

الَِحاِت إِنَّا َال نُِضیُع أَْجَر َمْن أَْحسََن عََمًال}   . والحمد  وكفى وسالم على عباده الذین اصطفى.349الصَّ

  خاتمة وتوصیات:

ة وحیاة جتماعیختام ھذه الدراسة الموجزة یبقى التساؤل دوما حول أولى الوسائل الناجعة لتحقیق عدالة ا وفي

أثاره  ھو نفس ماولوكا؛ إسالمیة في وقتنا الراھن بعدما وقع االنسالخ من مبادئ التربیة وتعالیم اإلسالم عقیدة وشریعة وس

  في اإلسالم إذ یقول قدس هللا روحھ:  سید قطب رحمھ هللا في كتابھ العدالة االجتماعیة

ي كیر الغربب التفإن أسلوب التفكیر اإلسالمي القائم على الغایات الخلقیة لألعمال ال یستطیع االلتقاء بأسلو«

سالمیة إحیاة  الحاضر القائم على الغایات النفعیة لألخالق، وھذا ما یجب علینا أن نحسب حسابھ ونحن نعمل لتحقیق

صیل كیرنا األسیج تفنحاول ترقیع ھذه الحیاة باستعارات نستوردھا من الخارج؛ ألن ھذه الرقع لن تستقیم مع سلیمة، فال ن

...  

ن كن واحد مرفھذا  إن استئناف حیاة إسالمیة ال یتم بمجرد وضع تشریعات وقوانین ونظم مستمدة من الشریعة اإلسالمیة؛ 

ما العدالة ھیة ... أباأللو األول فھو العقیدة الصحیحة التي تفرد هللا سبحانھركنین وھو الركن الثاني ال األول، وأما الركن 

امتھا على ء إال بإقالبقا االجتماعیة فھي جزء من تلك الحیاة اإلسالمیة ال یتحقق كامال إال بتحقق تلك الحیاة، وال یكفل لھ

  ینیة. دعة؛ ألنھ یعتمد على عقیدة أسسھا الوطیدة ... لذلك كان التشریع اإلسالمي أدنى إلى االتباع والطا

یق ر بھ لتحقذي نشیولذلك أیضا یجب أن تكون نقطة البدء ھي استحیاء ھذه العقیدة لتكون سندا للنظام التشریعي ال

عات اد والجمااألفر حیاة إسالمیة صحیحة ... یجب إذن أن نعید بناء العقیدة اإلسالمیة على األسس التي بیناھا في نفوس

  كر في موضوع التشریع اإلسالمي الذي ینظم الحیاة.قبل أن نف

ولكن كیف یتسنى لنا أن نكون عقیدة إسالمیة بثقافة غربیة ووسائل تربیة وطرق تفكیر ھي في صمیمھا غربیة 

وھي في صمیمھا معادیة للفكرة اإلسالمیة؟ ـ إلى أن قال ـ فالبد أوال من التخلص من طریقة التفكیر الغربیة، والبد من 

  .350»خاذ طریقة تفكیر إسالمیة ذاتیة لنضمن أن یجیئ النتاج خالصا غیر ھجینات
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  أھم نتائج البحث:

  من أھم نتائجھ أن:

تھا ھ التي بثعة إلیـ موضوع العدالة االجتماعیة تناولھ كثیر من الباحثین المتخصصین والمفكرین لكن وجھة نظري المتواض

علیھا  راجع التيمن الم "العدالة االجتماعیة في اإلسالم" لسید قطب رحمھ هللافي ھذه الورقات لم یسبق إلیھا، ویبقى كتاب 

  المدار في ھذا المجال، وقد عملت على االقتباس منھ في أربعة مواضع.

ل ماعي من كاالجت ـ موضوع العدالة االجتماعیة ھو موضوع جدیر باالھتمام وبخاصة في وقتنا الراھن الذي كثر فیھ الظلم

  قطر وتفشى فیھ البغي وكثرت فیھ المنكرات وفسدت فیھ النیات وخربت فیھ الذمم. جھة وفي كل

سلوكا وة وشریعة ة عقیدـ الدین اإلسالمي ھو وحدة متكاملة ال یقبل التمییز وال التفرقة بین مكوناتھ، فھي مترابطة متكامل

  وما أسس العدل االجتماعي إال أصل من أصولھ وفرع من فروعھ.

میزان في ال د كل جور وحیف، فتحقیقھ من البشر أعظم إنجاز والتغاضي عنھ أكبر جرم؛ لذلك جعل الظلمـ العدل ھو ض

  ظلمات یوم القیامة عیاذا با من ذلك.

ـ تحقیق العدالة االجتماعیة یراعى فیھ وحدة الكون، فھو مرتبط بعضھ ببعض كالسبب مع المسبب ومن ذلك حق البیئة 

واالختالل بالتوازن البیئي؛ قال تعالى: {َوَما ِمْن دَابٍَّة فِي اْألَْرِض َوَال طَائٍِر یَِطیُر بَِجنَاَحْیِھ إِالَّ  بتجنب اإلفساد في األرض

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن شَْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِِّھْم یُْحَشُروَن}   .351أَُمٌم أَْمثَالُكُْم َما فَرَّ

وحي من كتاب وسنة وامتثلھا الصحابة األجالء فصدق فیھم قول رسول هللا ـ أسس العدالة االجتماعیة كرستھا نصوص ال

  .352صلى هللا علیھ وسلم: "َخْیُر النَّاِس قَْرنِي"

وص قراء للنصنھ استـ یالحظ أن أسس العدالة االجتماعیة یصعب حصرھا وتقییدھا لكن ما ذكرتھ یقتدى بھ في ھذا المقام أل

  الجزئیات المنطویة تحت الضوابط واألسس المذكورة.الشرعیة ویقاس علیھ سائر الفروع و

ذا ھلثالث من المحور ونفس الشأن بالنسبة لآلثار المترتبة عن مراعاة أسس العدالة االجتماعیة المنتظمة في سلك ا 

 وهللا اآلخرةالبحث إذ یعسر جمع الشمل بخصوصھا لكن یمكن القول أنھا تتلخص في حصول السعادة الدنیویة والفوز ب

  أعلم.

طاق لى أوسع ناعیة عـ التماشي مع سنن هللا الشرعیة والكونیة كفیل بتنظیم حیاة الفرد والمجتمع وتحقیق العدالة االجتم

  وبحق.

دالة أساس للع ى؛ فھوـ اختیار المولى عز وجل لألرض مھادا وبساطا یحتم على العقالء إبقاءھا صالحة كما خلقھا هللا تعال

  ذه األخیرة رھین بھ.االجتماعیة، وتحقیق ھ

  ـ كل كائن حي عاقل وغیر عاقل لھ الحق في العدل االجتماعي إذ الكل أمة واحدة یشبھ بعضھا بعضا.

                                                        
 من سورة األنعام. 39اآلیة  / 351
 سبق تخریجھ. / 352
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ـ أولى الوسائل الناجعة لتحقیق عدالة اجتماعیة وحیاة إسالمیة في وقتنا الراھن ھو العمل على ترسیخ مبادئ التربیة وتعالیم 

التنشئة على القیم ھي التحدي األصعب في زمننا كیف ال وھو الغایة من بعثة الرسول اإلسالم عقیدة وشریعة وسلوكا، ف

َم َصالَِح اْألَْخَالقِ"   .353الكریم صلى هللا علیھ وسلم المعلن عنھا بقولھ: "إِنََّما بُِعثُْت ِألُتَّمِ

ي فجبات وأن والوا ثقافة الحقوق ـ یظھر مما سبق أن للعدالة االجتماعیة معیقات وتحدیات إال أنھ یمكن تجاوزھا بترسیخ

 بھ عز وجلربد مع مقابل الحق ھناك الواجب ینبغي استیعابھ والعمل على إنجازه لنیل الحق والجزاء سواء في عالقة الع

  أو في عالقتھ مع نفسھ أو في عالقتھ مع غیره.

تھا ینتج لنا ثمرات إن على مستوى الفرد أو ، فإن مراعاملسو هيلع هللا ىلصـ بما أن للعدالة االجتماعیة أسسا جلیة في كتاب هللا وسنة رسولھ 

على مستوى المجتمع؛ ألن الغایة من وضع الشریعة اإلسالمیة جلب كل منفعة ودرء كل مفسدة؛ {َوإِلَى َمْدیََن أََخاُھْم ُشعَْیبًا 

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَھ َغْیُرهُ قَدْ َجاَءتْكُْم بَیِّنَةٌ  َّ ِمْن َربُِّكْم فَأَْوفُوا اْلَكْیَل َواْلِمیَزاَن َوَال تَْبَخسُوا النَّاَس أَْشیَاَءُھْم َوَال قَاَل یَا قَْوِم اْعبُدُوا 

ِ َمْن  تُوِعدُوَن َوتَُصدُّوَن عَْن َسبِ تُْفِسدُوا فِي اْألَْرِض بَْعدَ إِْصَالِحَھا ذَِلكُْم َخْیٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن َوَال تَْقعُدُوا بِكُّلِ ِصَراطٍ  َّ یِل 

ََّرُكْم َواْنُظُروا َكْیَف َكاَن عَاقِبَةُ اْلُمفْ  ِسِدیَن َوإِْن َكاَن َطائِفَةٌ ِمْنُكْم آَمنُوا بِالَِّذي آَمَن بِِھ َوتَْبغُونََھا ِعَوًجا َواْذُكُروا إِْذ ُكْنتُْم قَِلیًال فَكَث

ُ بَْینَنَا َوھَُو َخْیُر اْلَحاِكِمیَن}أُْرِسْلُت بِِھ َوَطائِفَةٌ لَْم یُْؤِمنُوا فَاْصبُِروا  َّ   . والحمد  رب العالمین.ـ354َحتَّى یَْحُكَم 

ِ عَلَْیِھ تََوكَّلُْت َوإِلَْیِھ أُنِیُب} َّ ا ْصَالَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوفِیِقي إِالَّ بِ   .355{إِْن أُِریدُ إِالَّ اْإلِ

  وسلم. وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ

  

  

  الئحة المصادر والمراجع:

الكتب العلمیة ـ  دار، ھـ)543محمد بن عبد هللا أبي بكر بن العربي المعافري اإلشبیلي المالكي (تأحكام القرآن للقاضي  -

 .م)2003ھـ/1424بیروت، الطبعة الثالثة سنة: (

ـ)، ھ1393طي (تالشنقی تار بن عبد القادر الجكنيمحمد األمین بن محمد المخأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للعالمة  -

 .م)1995ھـ/ 1415نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ـ بیروت، طبعة: (

ھـ)، تحقیق: محمد 751إعالم الموقعین عن رب العالمین لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (ت -

 م).1991ھـ/1411لعلمیة ـ ییروت، الطبعة األولى سنة: (عبد السالم إبراھیم، دار الكتب ا

طبعة:  فكر ـ بیروت،ھـ)، دار ال774ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت البدایة والنھایة -

 م). 1986ھـ/1407(

ى التادلي المعروف بابن الزیات التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي لمؤلفھ أبي یعقوب یوسف بن یحی -

 م). 1997ھـ)، تحقیق: أحمد التوفیق، نشر كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ـ الرباط، الطبعة الثانیة سنة: (617(ت
                                                        

ُ أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنھُ،أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده:  / 353 َم َمَكاِرمَ  ُمْسنَد وعند البیھقي وغیره: "إِنََّما بُِعثُْت ِألُتَّمِ
 اْألَْخَالِق".

 من سورة األعراف. 86و 85و 84اآلیات  / 354
 سبق تخریجھ. / 355
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ھ: حسن عبد ھـ)، حققھ وخرج أحادیث303السنن الكبرى ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني النسائي (ت -

 م).2001ھـ/1421ف علیھ: شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، الطبعة األولى سنة: (المنعم شلبي، وأشر

ِجْستاني - ھـ)، تحقیق: 275(ت سنن أبي داود. أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

 محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا ـ بیروت.

ن ناصر الناصر، بھـ)، تحقیق: محمد زھیر 256اإلمام البخاري. ألبي عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي (ت صحیح -

 ھـ).1422ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة ـ بیروت، الطبعة األولى سنة: (

د الباقي، نشر دار ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عب261صحیح اإلمام مسلم. ألبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري (ت -

 إحیاء التراث العربي ـ بیروت.

لطبعة الثالثة عشرة اھـ)، دار الشروق ـ القاھرة، 1386ت(إبراھیم حسین الشاذلي  العدالة االجتماعیة في اإلسالم لسید قطب -

 .م)1993ھـ/1413سنة: (

ة األولى سنة: یق: أحمد شاكر، دار الحدیث ـ القاھرة، الطبعھـ)، تحق241مسند اإلمام أبي عبد هللا أحمد بن حنبل (ت -

 م).1995ھـ/1416(

بسي تي العالمصنف في األحادیث واآلثار ألبي بكر بن أبي شیبة، عبد هللا بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواس -

 ـ). ھ1409ھـ)، تحقیق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد ـ الریاض، الطبعة األولى سنة: (235(ت

ـ)، تحقیق: طارق ھ360المعجم األوسط للحافظ سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبي القاسم الطبراني (ت -

 بن عوض هللا بن محمد وعبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، دار الحرمین ـ القاھرة.

قیق: حمدي بن عبد ھـ)، تح360قاسم الطبراني (تالمعجم الكبیر لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبي ال -

 المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة ـ القاھرة، الطبعة الثانیة (د.ت). 

زي د الجومناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ لجمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محم -

 .م)2013ھـ/1435كة البحرین، الطبعة األولى سنة: (، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة ـ مملھـ)597(ت

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

ة بعـ بیروت، الط ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر179الموطأ لإلمام مالك بن أنس (ت -

  م).2004ھـ/1425األولى سنة: (
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  البحث السادس

  

  
  تكنولوجیا المعلومات وأثرھا على التدقیق الداخلي

Information Technology and Its Effect on the Internal Audit  

  
  اعداد الباحثة: بسمھ بشنّاتي

  لبنان  –ماجستیر إدارة األعمال 

  

  

  الملّخص:

داخلي لتدقیق الالمفھوم العام لتوضیح األھّمیّة الكبیرة لتكنولوجیا المعلومات، و إظھار إلىھدف ھذا البحث 

  .ق الداخلي موضوع البحثأثر تكنولوجیا المعلومات على التدقیلتوّصل إلى ا من أجل للحسابات، وذلك
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من الدراسات  االضطالع على العدید بعد كر، تّم استخدام المنھج الوصفي وذلكذِ ال السابقة ولتحقیق األھداف

  .أمكن توفّرھاأحدث دراسات سابقة  والوقوف عند منھا، تطبیقیّةالنظریّة باإلضافة إلى ال بحاثواأل

عھ ترض اتّبایُف يذوال ُمقترح اسبة لھا باإلضافة إلى منھج تحلیليطرح تساؤالت لھذا البحث وفرضیّات من كما تمّ 

 بیّة منھا.نتیجة سل اسبة لكلوتقدیم التوصیات المنلھ دراسة میدانیّة لھذا البحث وذلك للتوّصل إلى النتائج النھائیّة للقیام ب

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

  

  

  

  

  

  

Information Technology and Its Effect on the Internal Audit  

 

Abstract: 

 The aim of this research was to demonstrate the importance of the information 

technology, and to identify the general concept of internal audit, in order to reach the role of 

information technology in activating the internal audit work. 

To achieve these objectives, the descriptive approach has been applied by reviewing 

the theoretical and field studies and researches, and mentioning the latest available studies. 

Furthermore, questions have also been raised for this research along with hypotheses 

as well as the analytical approach that is supposed to be followed in a field study in order to 

reach conclusions and make appropriate recommendations. 

Keywords: 

Information Technology, Internal Audit, Auditors, Control, Risk Management. 

 



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              140  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :المقدمة

 ة نسبیّاً ضیع الحدیثلموامن االحسابات ھو تدقیق و عملیّات مراجعة ما یُخصتكنولوجیا المعلومات فیإّن اللجوء إلى 

 في ھمعدسات نّھاأحیُث ، ة الُكبرى تكنولوجیا المعلوماتألھّمیّ ل ظھرت بسبب معرفة القائمین على أعمال التدقیقالتي و

 إنّ . ول إلیھا التوصُّ یّة التي تمّ النھائ نتائجأكثر في المصداقیّة مّما یعني التدقیق، موضع عیّنة ال نتقاءا العدید من األمور ومنھا

 ممكنةة فاعلیّ  كثرل إلى أالوصوإلى  تي تسعىلفي المنشآت، واقد أصبح أمراً أساسیّاً  إلكتروني بشكل معالجة البیاناتالقیام ب

  عمالھا.أ عند تنفیذ

نولوجیا ستخدام تك، وتّم الما كانت علیھ سابقاً  مغایرة حدیثةبیئة رقابیّة  نتیجة وجودأھّمیّة التدقیق  ظھرتو

تجعل  سابقاً  یقال التدقأعمالقائمین ب عترضت كانت التي عوائق، فالمجال التدقیق في ھاّمة تسھیالت لقیام بتقدیمالمعلومات ل

ً  من القیام نولوجیا تك جوء إلىالل ایةدب، ولكن مع بشكل خاصفي المنشآت الكبیرة ذات تكلفة عالیة و بتنفیذ المھام أمراً ُمعقّدا

ھم یامقجعل  شآت مّمالمنفي احسابات لكل الوشاملة تفصیلیّة رقابة ب القیام ونقلمدقّ ا فاستطاع حوالاأل بدّلتالمعلومات ت

 من نواحيض بعالعلى  مھنة التدقیق التغلبل تُتیحكما أّن تكنولوجیا المعلومات . بالمھام الموكلة لھم أكثر سالسة سھولة

  .الفنّي المحاید وإبداء الرأي ناسبكم المھني المالحُ ب القیام عندالقصور البشري 

و ما ھالي: تساؤل التالداخلي، فیظھر ال دقیقالت على تكنولوجیا المعلومات أثر ولھذا یھدف ھذا البحث للتوّصل إلى

  التدقیق الداخلي؟ علىتكنولوجیا المعلومات  أثر

  مشكلة البحث:

ً إّن أبرز التحّوالت التي واجھت  ي مجاالت لومات فزیادة درجة إعتمادھا على تكنولوجیا المع يھ المنشآت حدیثا

عدّ باستخدام اسبیّة تُ ت المحة وكونھا أكثر فعالیّة، فأصبحت العملیّاعدیدة من نشاطھا، وذلك نظراً لما توفّره من تقلیل التكلف

  تكنولوجیا المعلومات.
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، لحساباتلي لداخلستخدام تكنولوجیا المعلومات قد ترك آثاراً واضحة على التدقیق االواسع النتشاراال ھذا وإنّ 

لذي قد یؤثّر اا، األمر امت بھلعملیّات المحاسبیّة التي قفمن المعروف أّن المنّظمات تلجأ إلى التدقیق للتأكّد من صّحة كافّة ا

  على التدقیق الداخلي في نواحي عدیدة.

  

  الدراسات السابقة:
) بعنوان: "المراجعة الداخلیّة ودورھا في إدارة مخاطر 2017(محّمد، ولقد كانت من الدراسات السابقة دراسة   

". وھدفت )دراسة میدانیّة على عیّنة من المصارف التجاریّة بالسودان(ن تكنولوجیا المعلومات بالمصارف التجاریة بالسودا

باإلضافة إل مدى القدرة  ،تكنولوجیا المعلوماتفیما یتعلّق بمخاطر الإدارة  مجال ھذه الدراسة إلى دراسة التدقیق الداخلي في

على إداریّین والمحاسبین وغیرھم. وتوّصلت ) إستبیان 60لتدقیق. ولتحقیق ھذا الھدف تّم توزیع (تحقیق التطّورلھذا ا على

بطریقة  ة المنشآةتكنولوجیا المعلومات، وإّن ربطھ بإدارب المحیطة مخاطرالالدراسة إلى أّن للتدقیق الداخلي أثر في تقلیل 

ا المعلومات، ، كما أّن تطبیق معاییره یقلّل من مخاطر تكنولوجیالالزمة المعلومات وصول إلىسرعة ال اھم فيیُس ةإلكترونیّ 

وتحتاج المؤّسسات إلى إصدار معاییر للتدقیق الداخلي في ظل تكنولوجیا المعلومات، وأخیراً، إن للمدقّقین الداخلیّین دور في 

 .356)2017إدارة مخاطر ھذه التكنولوجیا (محّمد، 

  

ة التدقیق في المصارف ) بعنوان: "مجاالت مساھمة تكنولوجیا المعلومات في عملیّ 2016كما أتت دراسة (البّطة،   

ً لمعاییر التدقیق الدولیّة (دراسة تحلیلیّة آلراء: مدقّقي الحسابات الخارجیّین،  -التجاریّة العاملة في قطاع غّزة فلسطین وفقا

 ھاھدفكان فلسطین، ومراقبي سُلطة النقد الفلسطینیّة)". و - والمدقّقین الداخلیّین بالمصارف التجاریّة العاملة في قطاع غّزة

لمعاییر وذلك حسب امساھمة تكنولوجیا المعلومات في التدقیق في المصارف التجاریّة في غّزة العدیدة لمجاالت بالف یالتعر

إستبیان على مدقّقي الحسابات الخارجیّین والداخلیّین في المصارف التجاریّة استمارة  85لتدقیق. وتّم توزیع الدولیّة ل

تواكب التطّور التكنولوجي، وإّن  ة. وتوّصلت الدراسة إلى أّن تدقیق حسابات المصارفومراقبي سُلطة النقد الفلسطینیّ 

الناتجة عن استخدام ھذه التسھیالت  لجأ إلىاستخدام تكنولوجیا المعلومات یؤثّر على عمل المدقّق، كما أّن المدقّق ی

 .357)2016(البّطة،  ةالمختلف وغیرھا من األمور التكنولوجیا حیث تُمّكنھ من عملیّة التخطیط 

  

) بعنوان: "مدى فاعلیّة إستخدام تكنولوجیا المعلومات في عملیّة التدقیق وأثره في 2016وجاءت دراسة (زقوت،   

كان ". و)دراسة میدانیّة على شركات ومكاتب التدقیق العاملة في قطاع غّزة(تحسین جودة خدمة التدقیق في قطاع غزة 
                                                        

دراسة میدانیّة (المراجعة الداخلیّة ودورھا في إدارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات بالمصارف التجاریة بالسودان محّمد، كمال،  356

. 2017 ،47، العدد 24لّد مجلّة المحاسب للعلوم المحاسبیّة والتدقیقیّة، العراق، المج یّنة من المصارف التجاریّة بالسودان)،على ع

 .49 -42ص: 
فلسطین  -مجاالت مساھمة تكنولوجیا المعلومات في عملیّة التدقیق في المصارف التجاریّة العاملة في قطاع غّزةالبّطة، أریج،   357

جاریّة العاملة المصارف التیّین بعاییر التدقیق الدولیّة (دراسة تحلیلیّة آلراء: مدقّقي الحسابات الخارجیّین، والمدقّقین الداخلوفقاً لم

ي: الجامعة فأجیزت و. رسالة ماجستیر، في: المحاسبة والتمویل نوقشت فلسطین، ومراقبي سُلطة النقد الفلسطینیّة) -في قطاع غّزة

  .152 -151 - . ص: ث2016ة، غزّ  -اإلسالمیّة
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، فتّم توزیع الحسابات من ناحیة تحسین الجودة تدقیقمجال إستخدام تكنولوجیا المعلومات في فاعلیّة  بدرجةف یالتعر ھاھدف

) شركة، وتشمل 18العاملة في غّزة بعدد (الُمتخّصصة في التدقیق والمحلیّة والدولیّة  شركاتالإستبیان على أكبر استمارة 

ً ) مدقّق80(  التخطیطك المراحل المختلفة من عملیّة التدقیق ا المعلومات في. وتوّصلت الدراسة إلى أھّمیّة إستخدام تكنولوجیا

التدقیق،  في جودةمن الن حسّ ی أكبر األمر الذيمصداقیّة بم نتائج أعمال التدقیق تقیّ وكونھا ، وغیرھاتنفیذ إختبارات الرقابة و

ً  ولھا ً دورا في مرحلة إستكمال عملیّة التدقیق وجودھا ألرصدة، وإّن اختبارات افي تنفیذ إجراءات التدقیق التحلیلیّة و بارزا

  .358)2016عملیّة التدقیق (زقوت،  في جودةال نحسّ ی النھائي تقریرالوإصدار 

  

  

) بعنوان: "دور التدقیق اإللكتروني في تحسین جودة خدمة التدقیق (دراسة 2014بینما جاءت دراسة (سمور،   

في والدور الذي یلعبھ التدقیق اإللكتروني بف یوھدفت إلى التعر میدانیّة على مكاتب تدقیق الحسابات في قطاع غّزة)".

شركات التدقیق الدولیّة واإلقلیمیّة والمحلّیّة في ) 9أكبر (استبیان على استمارة فتّم توزیع  .تحسین خدمات التدقیقعملیّة 

، وجودتھا ن خدمة التدقیقحسّ یلكتروني ) مدقّق. وكان أھم ما توّصلت إلیھ الدراسة إلى أّن التدقیق اإل45تشمل (التي غّزة، و

  .359)2014یوجد إدراك لدى المدقّقین بذلك (سمور، كما 

  

، ”The role of auditors and information technology“بعنوان: (Kolk, 2017)وكانت دراسة 

ي تكنولوجیا المعلومات، فتّم وتبحث ھذه الدراسة في العالقة بین التغیّرات في دور المدقّقین، بسبب التغیّرات الحالیّة ف

في ھولندا، والتي تضم  Ernst & Youngشركة أرنست أند یونغ  توزیع استبیان على جمیع المدقّقین العاملین في

) مدقّق حسابات. وباإلضافة إلى ذلك، تّم تحدید وتحلیل خمس مقابالت. وتُظھر نتائج الدراسة أّن تكنولوجیا 1382(

والھیكل التنظیمي. باإلضافة إلى ذلك، التي یقوم بھا المدقّقون، وتقییم خصوصیّة االمتثال األمني، المعلومات تغیّر المھام 

فإّن مدقّقي الحسابات یستخدمون تكنولوجیا المعلومات بشكل مرتفع. وعموماً، فإن النتائج تتماشى مع التوقعات التي صیغت 

  .Kolk, 2017( 360(لحسابات بسبب التغیّرات في تكنولوجیا المعلومات قبل إرسال االستبیان. وبالتالي یتغیّر دور مدقّقي ا

 حیة تحقیقخلي من ناالتدقیق الدا علىتكنولوجیا المعلومات أثر ویُالحظ في الدراسات السابقة أنّھ لم یتم تغطیة 

  ة.لسابقاسات أھدافھ، لھذا یجدر تناول ھذا الجانب في قسم تطبیقي الحق لھذه الدراسة، فتتمیّز بذلك عن الدرا

                                                        
مدى فاعلیّة إستخدام تكنولوجیا المعلومات في عملیّة التدقیق وأثره في تحسین جودة خدمة التدقیق في قطاع زقوت، محمود،   358

ت تمویل نوقشت وأجیزرسالة ماجستیر، في: المحاسبة وال. )دراسة میدانیّة على شركات ومكاتب التدقیق العاملة في قطاع غّزة(غزة 

  .4. ص: 2016غّزة،  -في: الجـامعة اإلسالمیّة
دور التدقیق اإللكتروني في تحسین جودة خدمة التدقیق (دراسة میدانیّة على مكاتب تدقیق الحسابات في قطاع سمور، نبیل،   359

  .4. ص: 2014غّزة،  -. رسالة ماجستیر، في: المحاسبة والتمویل نوقشت وأجیزت في: الجامعة اإلسالمیّةغّزة)

 360  Thesis in ’ Master .The Role of Auditors and Information TechnologyKolk, Kirsten, 

Accounting and Control. Radboud University. 2017. P 2.  
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  أّوالً: ماھیّة تكنولوجیا المعلومات
  .ولوجیایأتي ھذه القسم من البحث بتعریف نُُظم المعلومات وتكنولوجیا المعلومات وأھّمیّة ھذه التكن

  

 . IS( Information Systems (نُظُم المعلومات .1

معالجة وى جمع ة، والتي تعمل علإّن نُظم المعلومات من الناحیة التقنیّة ھي مجموعة من المكّونات المتداخل

ضافة نشأة، باإللى المعوتخزین وتوزیع المعلومات وذلك بھدف المساعدة في دعم عملیّة اتّخاذ القرارات والتحكُّم والسیطرة 

ضع ؤیة الموات ورُ إلى دعم عملیّات التنسیق والتنظیم والتخطیط ومساعدة المدراء والموّظفین في عملیّات تحلیل المشكال

  معقّدة. ال

  

وإّن نُُظم المعلومات المبنیّة على الحاسب اآللي ما ھي إّال نُُظم تعتمد على معدّات وبرمجیّات ھذا الحاسب في 

  .361)2010معالجة وحفظ واسترجاع وبّث المعلومات (الطیطي، 

  

ت بفضل والتي أصبح Accounting Information Systemومن ھذه النُظم تأتي نُُظم المعلومات المحاسبیّة 

الحاسب اآللي أكثر قّوةً وضمانةً ومرونةً واقتصاداً، وذلك من خالل البرمجیّات واألجھزة، حیث تمكّنت من اإلیفاء بكّل من 

ً وارتباطاً  االحتیاجات المحاسبیّة والعملیّة. كما أّن نُُظم المعلومات المحاسبیّة أصبحت بفضل الحاسب اآللي أكثر إحكاما

إّن فائدة ھذا االتجاه یكمن بأنّھ أصبح بإمكان المحاسبین الوصول بسھولة إلى البیانات ُظم المعلومات. ووتكامالً مع بقیّة نُ 

الغیر محاسبیّة التي یُستعان بھا للتحقّق من المعلومات المحاسبیّة، إضافةً إلى تمكّنھم من عرض التقاریر المالیّة بصورة 

  .362)2009جزراوي والجنابي، إجمالیّة شاملة وأكثر سھولة وسرعة ویُسر (ال

  

إّن نُُظم المعلومات غالباً ما تعتبر ُمرادفة لتكنولوجیا المعلومات. في الواقع، إّن تكنولوجیا المعلومات ھي جزء من 

  . n.d, Florida Institute of Technology(363( نُظم المعلومات

  

 .IT( Information Technology(تعریف تكنولوجیا المعلومات  .2

                                                        
  .23 -18، دار الحامد للنشر والتوزیع، عّمان. ص: أساسیّات إدارة المشاریع و تكنولوجیا المعلومات، 2010الطیطي، خضر،   361
للنشر والتوزیع، عّمان. ، دار الیازوري العلمیّة المعلومات المحاسبیّةنُظم أساسیّات ، 2009الجزراوي، إبراھیم، الجنابي، عامر،   362

  .33ص: 
 موقع معھد فلوریدا للتكنولوجیا في ملبورن.  363

https://www.floridatechonline.com/blog/information-technology/information-systems-vs-information-

technology/  
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حصیلة معرفة فنّیّة أو  -"التِكنُولوجیَا: تقنیّة وأسلوب إنتاج آلي، وّرفت التكنولوجیا لغةً على الشكل التالي: لقد عُ 

. كما عُّرفت المعلومات على أنّھا 364)2015علمیّة متعلّقة بإنتاج أنواع السلع، والقیام بالخدمات..." (الحمصي وآخرون، 

  ).2015(الحمصي وآخرون،  365أمر أو قضیّة" مجموع ما یُعرف عن -"ُجملَةُ المعارف، و

  

المجال الذي یھتم بإنتاج المعلومات، ومعالجتھا، وتخزینھا، على أنّھا "اصطالحاً  تكنولوجیا المعلوماتوقد ُعّرفت 

  .366)2005وإدارتھا، سواء كانت نّصاً أو صوتاً أو صورة أو أي طریقة تدمج بھا" (یحیى، 

  

التقنیّات المتطّورة التي تُستخدم في تحویل البیانات بمختلف أشكالھا إلى معلومات عبارة عن كل وُعّرفت أنّھا: "

 .367)2007" (السالمي، بمختلف أنواعھا والتي تُستخدم من قبل المستفیدین منھا في كافّة مجاالت الحیاة

    

رفة من حواسیب وشبكة كما جاء تعریفھا بأنّھا "الوسائل والطرق المبتكرة والحدیثة في معالجة المعلومات والمع

معلومات واسعة النطاق للحصول على المعلومات وتخزینھا وتحدیثھا وإعادة استخدامھا في المنشأة من أجل الوصول إلى 

  .368)2010األھداف بسرعة وبأداء عالي ولتحقیق أھداف المنّظمة في عالم متطّور" (نور الدین، 

  

ل الحصول على المعلومات وتبادلھا وجعلھا متاحة لطالبیھا وُعّرفت على أنّھا "البحث عن أفضل السبل لتسھی

  .369)2014بسرعة وفاعلیّة" (المزاھرة، 

  

 أھّمیّة تكنولوجیا المعلومات.  .3
  :370)2010في العدید من الجوانب، ومنھا (مسلم،  تظھر أھّمیّة تكنولوجیا المعلومات

 یّة.ادة إنتاجیّة الموارد البشرزیادة اإلنتاجیّة: لقد أثبتت تكنولوجیا المعلومات قدرتھا في زی .أ

، مات جدیدةداث خدتحسین الخدمات: تلعب تكنولوجیا المعلومات دوراً أساسیّاً في تحسین الخدمات القائمة، واستح .ب

 وذلك مجاالت عدیدة، أبرزھا: خدمات المصارف، والمواصالت، وغیرھا.

 

                                                        
  .113. ص: 2015، المؤّسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، معجم الناشئة اللغویّة)( الّرافدالحمصي، أحمد، وآخرون،   364
  .707المرجع نفسھ. ص:   365
  .3، مركز المناھج، فلسطین، الطبعة األولى. ص: تكنولوجیا المعلومات، 2005یحیى، عدنان، وآخرون،   366
  .20 ، دار المناھج للنشر والتوزیع، عّمان، الطبعة الثانیة. ص:تكنولوجیا المعلومات، 2007لسالمي، عالء، ا  367
  .071، دار أسامة للنشر والتوزیع، عّمان، الطبعة األولى. ص: إدارة المعرفة والتكنولوجیا الحدیثة، 2010نور الدین، عصام،   368
  .41، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عّمان، الطبعة األولى. ص: صال والمعلوماتتكنولوجیا االت، 2014المزاھرة، منال،   369
  .128 -127 ، دار المعرفة، عّمان، الطبعة األولى. ص:تكنولوجیا المعلومات إدارة المعرفة و، 2010مسلم، عبد هللا،  370
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لنُُظم ل تحلیل ا: وسائللسیطرة على التعقید، ومنھا السیطرة على التعقید: توفّر تكنولوجیا المعلومات وسائل علمیّة . ج

 والبیانات. 

 

 ب العدیدة.ت والمطالتغیّراالمرونة: یُعتبر عامل المرونة عامالً أساسیّاً لضمان ُسرعة تكیّف النُُظم وتجاوبھا مع الم . د

  

  المفھوم العام للتدقیق الداخلي ثانیاً:
  فھ.اوأخیراً أھد وعناصر التدقیق الداخلي،لغةً واصطالحاً،  خليیأتي ھذا القسم من البحث بتعریف التدقیق الدا

  .IA( Internal Audit (تعریف التدقیق الداخلي .1
كما یلي: "دقّق تدقیقاً: استعمل الدقّة في بحثھ، ودقّق الشيء: أي صیّره دقیقاً" (الحمصي  لقد ُعّرف التدقیق لغةً 

  .371)2015وآخرون، 

 

 The Institute of Internal Auditorsداخلیّین في الوالیات المتحدة األمیركیّةولقد قام معھد المدقّقین ال    

)IIA( التالي:، بوضع التعریف  

ساعد ت ھا. إنّ فیھا عملیّاتالوتطویر  منشآتزیادة قیمة ال تؤدّي إلى ،ةوموضوعیّ  ةمستقلّ  عملیّةالتدقیق الداخلي ھو 

إدارة المخاطر،  اعلیّةف طویرتلأنماط تنظیمیّة  لىإاللجوء  لالمرسومة من خال ھدافاأل الوصول إلىعلى  منشآتال

 n.d, The Institute of Internal Auditors(.372( والرقابة، والحوكمة

  

  :ویمكن للباحثة القول أّن النقاط الرئیسیة التي یرّكز علیھا ھذا التعریف ھي

 .االستقالل . أ

 الموضوعیّة. . ب

 تطویر العملیّات. .ج

  .الحوكمةوالمخاطر والرقابة تحسین فعالیّة إدارة  . د

كما ُعّرف التدقیق الداخلي على أنّھ "نشاط تقییمي مستقل، یتم ممارستھ داخل المنشأة لتدقیق العملیّات المحاسبیّة 

  .373)2013والمالیّة وغیرھا من العملیّات، وذلك لخدمة إدارة المنشأة" (داوود صبح وبّسام صبح، 

  

                                                        
  .365الحمصي، أحمد، وآخرون، مرجع سابق. ص:   371
internal-https://global.theiia.org/about/about-ن في الوالیات المتحدة األمریكیّة. موقع معھد المدققین الداخلیی  372

auditing/pages/about-internal-auditing.aspx  
تدقیق البیانات المالیّة ومراقبة الجودة (مراجعة الحسابات والرقابة النوعیّة من الناحیة ، 2013صبح، بّسام،  صبح، داوود،  373

  .346، مكتبة صادر ناشرون، بیروت، الطبعة الثالثة. ص: طبیقیّة)النظریّة والت
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 عناصر التدقیق الداخلي. .2
  :374)2010دقیق الداخلي على خمس عناصر أساسیّة وھي (صبح، یشتمل الت

ر ضة التي تعتب: إّن على مجلس اإلدارة تزوید التدقیق الداخلي بالخطوط العریAudit programبرنامج التدقیق  .أ

بارة ع قیق، وھوط التدمحطّ اھتمام بالغ لدیھ وذلك إلعداد برنامج التدقیق. إّن برنامج التدقیق ھو جزء أساسي من مخطّ 

ا توفّرت ھ كلّمعن مجموعة واضحة ومفّصلة من التعلیمات التي تعتبر كإرشاد لتنفیذ الخّطة الموضوعة، ویتم تعدیل

 ة.خالل مراحل تنفیذ المھّمة معطیات تستوجب التعدیل وذلك لتحقیق الھدف الذي من أجلھ ُوضعت الخطّ 

 

 خلي إلى:برامج العمل: تنقسم برامج العمل في دائرة التدقیق الدا .ب

 .برامج عمل الفترات القصیرة: سنة مالیّة أو أقل 

 دة.برامج عمل الفترات طویلة األجل: ھي للفترة التي تتعدّى السنة أو الدورة المالیّة الواح 

 

ون ھا المدقّق: تحتوي على جمیع المستندات الثبوتیّة والمعلومات التي حصل علیWorking Papersأوراق العمل  . ج

 ل تنفیذ مھام التدقیق. وھي المستند والدلیل األساسي لتوثیق عملیّة التدقیق.الداخلیّون خال

 

ي فیصدر  تقریر التدقیق: ھو المنتج النھائي ألعمال التدقیق، ویجب أن یكون موضوعي، واضح، حیادي، وأن . د

 التوقیت المناسب. كما یجب أن یشمل تقریر التدقیق األسباب والنتائج والتوصیات.

 

 : وھي ثالثة أنواع: Audit Filesقیقملفّات التد . ه

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

 فّة تدقیق بكامال الملف أعمال التدقیق الجاري (الحالي): ھو ملف تدقیق السنة أو الدورة الحالیّةـ ویحتوي أع

 أنواعھا، داخلیّة كانت أم خارجیّة. 

 ت: یحتوي على كافّة أنواع المراسالت من وإلى دائرة التدقیق الداخلي.ملف المراسال 

  

 أھداف التدقیق الداخلي. .3
ً لمعھد المدقّقین الداخلیّین، یجب على المدقّقین الداخلیّین تقییم  لقد ورد في أھداف التدقیق الداخلي ما یلي: وفقا

وفقاً لذلك، یقیّم المدقّقون الداخلیّون المخاطر ومدى كفایة وفعالیّة وتحسین فعالیّة الحوكمة، إدارة المخاطر، وعملیّة الرقابة. 

   Gleim & Hillison, 2011(:375 (الرقابات المتعلّقة بالتالي
                                                        

 - 211 ، اتحاد المصارف العربیّة، بیروت، الطبعة الثانیة. ص:دلیل التدقیق الداخلي وفق المعاییر الدولیّة، 2010صبح، داوود،   374

238.  
375  .  Gleim d AttestationGleim CPA Review: Auditing anGleim, Irvin, Hillison, William, 2011, 

Publications, P 100.  
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 .سالمة المعلومات المالیّة .أ

 التشغیلیّة.سالمة المعلومات  .ب

 فعالیّة وكفاءة العملیّات. . ج

  الحفاظ على األصول. . د

 .اإلمتثال بالقوانین . ه

 

  لوجیا المعلومات والتدقیق الداخليتكنو ثالثاً:
استخدام ھذه  یأتي ھذا القسم األخیر من البحث بماھیّة استخدام تكنولوجیا المعلومات في عملیّة التدقیق، ومزایا  

  تكنولوجیا في التدقیق الداخلي.ال

  

  

 التدقیق في ظل تكنولوجیا المعلومات. .1
، ھي عملیّة ”Audit Automation“ق، والذي یطلق علیھ تكنولوجیا المعلومات في عملیّة التدقیإّن استخدام 

تطبیق أي نوع من األنظمة باستخدام تكنولوجیا المعلومات لمساعدة المدقّق في التخطیط والرقابة وتوثیق أعمال التدقیق 

  .376)2010(الذنیبات، 

  

ً بأنّھا وسائل الكترونیّة لتجمیع المعلومات ومعالجتھا وتخزینھا  ونشرھا، ویقوم المدقّق بتدقیق كما تُعّرف أیضا

األنظمة االلكترونیّة بواسطة برامج التدقیق االلكترونیّة المصّممة لتنفیذ عملیّة التدقیق. ویُنظر إلى عملیّة التدقیق في ظل 

ة أصول استخدام تكنولوجیا المعلومات على أنّھا عملیّة جمع وتقویم لتحدید ما إذا كان استخدام الحاسب اآللي یُسھم في حمای

المنشأة وتأكید سالمة بیاناتھا وتحقیق أھدافھا بفاعلیّة واستخدام مواردھا بكفاءة. ویتّضح أّن عملیّة التدقیق في ظل استخدام 

  .377)2012تكنولوجیا المعلومات ال تختلف في األھداف عن التدقیق الیدوي من حیث إبداء الرأي وخدمة الجمھور (جمعة، 

 

 المعلومات في التدقیق الداخلي. تكنولوجیامزایا استخدام  .2

                                                        
، دار وائل نظریّة وتطبیق –تدقیق الحسابات في ضوء المعاییر الدولیّة واألنظمة والقوانین المحلّیّة، 2010الذنیبات، علي،   376

  .43للنشر، عّمان، الطبعة الثالثة. ص: 

ً لل، 2012جمعة، أحمد،   377  ، دار صفاء للنشر والتوزیع، عّمان، الطبعة معاییر الدولیّة للتدقیقالمدخل إلى التدقیق والتأكید وفقا

  .61األولى. ص: 
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ھناك العدید من المنافع المستمدّة من استخدام تكنولوجیا المعلومات وذلك لتحقیق فعالیّة وكفاءة التدقیق الداخلي 

  :378)2003وھي (شحاتھ وعلي، 

  

 تحسین الوقتیّة، أي توفیر المعلومات في الوقت المناسب، وزیادة الدقّة في المعلومات. . أ

 ل التحلیل اإلضافي للمعلومات.تحسین وتسھی . ب

 تخفیض الخطر الذي یحیط بإجراءات التدقیق الداخلي. .ج

لومات وجیا المعتكنول إجراء حسابات معقّدة مع انعدام األخطاء التشغیلیّة والحسابیّة تقریباً نتیجة االستفادة من . د

 وانخفاض االعتماد على العنصر البشري.

 میّة.تحقیق الرقابة الذاتیّة على كل عملیّات التشغیل الیوإمكانیّة االستفادة بالحاسب اآللي في  .ه

 دویّة.جّالت الیت والساإلمكانیّة الكبیرة لتخزین البیانات في صورة ملفّات الكترونیّة تغني عن الكثیر من الملفّا .و

  

  

  

  

ق الداخلي. وقد كما أّن استخدام تكنولوجیا المعلومات في عملیّة التدقیق الداخلي یساعد في تحسین جودة التدقی

یستخدم المدقّق الداخلي برامج خاّصة تُساعد في عملیّة إجراء االختبارات وفي تكوین رأیھ الذي یستخدم فیھ درجة من 

الحكم المھني، مّما یساعد في دعم عملیّة اتخاذ القرارات. باإلضافة إلى أّن استخدام تكنولوجیا المعلومات في التدقیق الداخلي 

  .379)2016ن ھذه المھنة وصورتھا (عشي، یُساعد في تحسی

    

الداخلي  لتدقیقوتجدر اإلشارة إلى أّن من الصعوبات التي قد تتم مواجھتھا الحقاً، كَون ھذا البحث یتناول ا

ة في اإلجاب  دم الدقّةحث، وعللحسابات، ھو عدم تعاون عیّنة الدراسة مع الباحثة، مّما قد یُشّكل عائقاً وتحدّیاً الستكمال الب

  ائج.ل في النتجود خلعلى األسئلة التي تتضّمنھا إستمارة االستبیان الخاّصة بالدراسة المیدانیّة، وھذا قد یؤدّي إلى و

  

 منھج البحث:
ل الفرعي التساؤ أتيالتدقیق الداخلي؟ ومنھ ی علىتكنولوجیا المعلومات  أثریظھر التساؤل الرئیسي التالي: ما ھو 

  یا المعلومات إلى تسھیل عمل التدقیق الداخلي؟التالي: ھل تؤدّي تكنولوج

  

                                                        
، الدار الجامعیّة، مراجعة الحسابات وتكنولوجیا المعلومات ، دراسة متقّدمة في:2003شحاتھ، شحاتھ، علي، عبد الوّھاب،   378

  .220 -219ص: االسكندریّة. 
واالتصال وأثرھا في كفاءة التدقیق الداخلي بالمؤّسسة الوطنیّة لألشغال في األبار  جودة تكنولوجیا المعلومات عشي، بدر،  379

ENTP .ص:  .2016 الجزائر، -رسالة ماجستیر، في: التدقیق ومراقبة التسییر نوقشت وأجیزت في: جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

20.  
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 تحقیق ن ناحیةمالتدقیق الداخلي وذلك  علىتكنولوجیا المعلومات  ثرولھذا فإّن ھذا البحث یھدف إلى التوصّل أل
  .ھذا النوع من التدقیق أھداف

  

قّق عمل المد ثر علىألمعلومات ولإلجابة على تساؤالت البحث تّم طرح الفرضیّة األساسیّة التالیة: إّن لتكنولوجیا ا
  الداخلي. لتدقیقاالداخلي. ومنھا تنبثق الفرضیّة الفرعیّة التالیة: تؤدّي تكنولوجیا المعلومات إلى تسھیل عمل 

  

یث أّن لداخلي، حاتدقیق وإّن المتغیّر المستقل لھذه الدراسة ھو تكنولوجیا المعلومات، بینما المتغیّر التابع ھو ال

  متغیّر ھي أھداف التدقیق الداخلي، وذلك على الشكل التالي:عناصر ھذا ال

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 
  المصدر: من إعداد الباحثة.

  

ي داخلیّین فقّقین الالمدالتدقیق الداخلي، فقد تّم اختیار  علىتكنولوجیا المعلومات  أثربما أّن موضوع البحث ھو 

ً مدقّق 50لیكونوا مجتمع الدراسة المیدانیّة، مع اختیار  بنانل ً داخلیّ  ا   .لیمثّلوا عیّنة الدراسة ا
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لشق الثاني با جزءى الالشخصیّة، بینما یعن الخاّصة األّول المعلومات جزءال تناول، یجزئینتم تصمیم استبیان من سی

  .موضوع البحثالموضوعي المباشر

  

التدقیق  أھداف طریق ربط تكنولوجیا المعلومات بعناصر المتغیّر التابع والتي ھي تم صیاغة األسئلة عنوف توس

فة إلى ھ، باإلضایل عملالداخلي، وذلك لمعرفة أثر تكنولوجیا المعلومات على أھداف التدقیق الداخلي وبالتالي دورھا في تفع

  لداخلي.تكنولوجیا المعلومات تقوم بتسھیل عمل التدقیق اكانت أسئلة لمعرفة إن 

  

  كما یلي:الثالثي مقیاس لیكرت حسب  ستكون اإلجاباتكما 

  .3وداللتھا تساوي                 موافق 

  .2وداللتھا تساوي                  محاید

  .1وداللتھا تساوي           غیر موافق

  

البحث، كما ستُرفق ف ھذا لتحقیق أھدا تُستعمل سوى من معلومات لن یُقدّمفي االستمارة على أّن ما  وسیُؤّكد

ً ل فیھبملحق   & Statistical Packagesبرنامج  عن طریقللنتائج  حصائياإلتحلیل ال تمیسوالعلمیّة فیھا.  لكلماتشرحا

Social Sciences.  

 

  الخاتمة:

 ثباتلك إلیّة، وذدراسة میدان استكمال ھذا البحث بقسم تطبیقي یعتمد المنھج التحلیلي والذي ھو عبارة عنیجدر 

  أو نفي الفرضیّات األساسیّة والفرعیّة لتساؤالت البحث من خالل تحلیل نتائج ھذه الدراسة.

  

قوم سة التي تالدرا تنفیذ استمارات االستبیان وتوزیعھا إلى عیّنةالقیام بإجراءات الدراسة المیدانیّة ب نطويوت

ً  لحصول علىبتعبئتھا ل ، وذلك ةیّ إحصائقة بطریتحلیلھا القیام بالواردة فیھا و جوبةاأل عرضالمعلومات الالزمة، وأخیرا

لتوصیات اوتقدیم  ةاستخالص نتائج الدراسوبھذا یمكن  التدقیق الداخلي للحسابات، علىتكنولوجیا المعلومات  أثرلمعرفة 

  .سلبیّة واردة فیھا المناسبة لكل نتیجة
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  المراجع:

  باللغة العربیّة:أّوالً: 

 الكتب:

للنشر ري العلمیّة ، دار الیازوالمعلومات المحاسبیّةنُظم أساسیّات ، 2009اھیم، الجنابي، عامر، الجزراوي، إبر . 1

 والتوزیع، عّمان.
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Characteristics and trends of the Russian and Soviet Orientalists in writing Arab history 
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  مستخلص

ة ب ة العربی ي المكتب ا جدارة، ألنھاھتم المؤرخون الروس والسوفیت بالدراسات العربیة، وألفوا كتباً مھمة أخذت مكانھا ف

ت بالكتتمیزت بالجدیة والحیاد والموضوعیة، واتخذت من المنھج العلمي طریقا في تحقیق أفضل النتائج إذا م ةا قورن ات الغربی ، اب

نھج وإخضاعھا األحداث ا یخص فلسفتھا لإلحداث، فالتفسیر المم یما فیم وثر في مصداقیتھا، س ا  ی ة  رغم أنھا لم تخل مم التاریخی

  العربیة لشروط الجدلیة التاریخیة أخرجھا عن طابعھا العام. 

ریخ ا فیھا التاوء ما أنجزه بعض المؤرخین من دراسات تناولووالدراسة فیھا متابعة لھذه المدرسة التاریخیة العالمیة في ض

دھا ھوالء العربي الحدیث والمعاصر متخذةً منھا نماذج حیة. وبنفس الوقت ساقت معھا مجموعة من النصوص والمعالجات التي أور

  المؤرخون. 

  : االستشراق، المؤرخون، الروس، السوفیت، تاریخ، العرب .الكلمات المفتاحیة

  

  

  

  



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              154  

ISSN: 2706-6495 

        

Characteristics and trends of the Russian and Soviet Orientalists in writing Arab 

history 

 

  Dr. Hashim Hasan Hussein Al –Shahwani 

 Department of Public Policy/ Regional Studies Center / Mosul University/ Iraq 

 

Abstract 

The Russian and Soviet Historians were interested in Arab History and they wrote important 

books which have a notable manner in the Arab Library as they are serious and neutral, also, 

followed a scientific method and achieved significant results in comparison with writings of western 

orientalists although it was not quite credible especially regarding its philosophy for events. 

Methodical interpretation and exposing Arab historical event to its material conditions took it out of 

its public property. That is noted by the follower for this historical school and the Arab history 

subjects they tackled. 

Key words: Orientalism, historians, Russians, Soviet, history, Arabs. 
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ا الغ دان أوروب ي بل ي أنجزت ف ات االستشراقیة الت ذھن نحو الدراس ا أثیر الحدیث عن االستشراق، ینصرف ال ة كلم ربی

د ر ل وتقالی اریخ طوی ا ت ي لھ ا الشرقیة الت اسخة في ھذا وأمریكا الشمالیة، وأھمل الدراسات التي أنجزت في عدد من أقطار أوروب

ابقا بیوغوسالفیا وتشیكوسلوفالمیدان، وفي مقدمتھا روسیا وأوك ارانیا وبولونیا والمجر، وجمھوریات ما كان یعرف س  اكیا، وھو م

درة عزفون عنھ لنیكاد یكون مجھوالً في أوساط المثقفین العرب، وجعل الباحثین المعاصرین ی ،جعل تاریخ االستشراق في ھذه البلدان

ض المجالت اسات عامة حول االستشراق العالمي أو مقاالت متفرقة في بعالمؤلفات العربیة المكتوبة حولھ، والتي اقتصرت في در

  العربیة.

ا نعر ان م ذا الشرق، ف ي بھ د اقل الوسط األورب ى ح اب الغربیین، وال فھ عن ولئن كنا نعرف الكثیر عن اھتمامات الكت

ي الاھتمامات مشابھھ لسكان الشرق األوربي یكاد یكون قریبا من بعض التصورات الغامضة،  ا عن طت ر منھ ا وصلنا الكثی ق م ری

دما تحدثوا عن ا مؤرخین غربیین، عن ة منھ ب معین ى جوان ي تطرق إل اع  عرف بنشاط الروس للوصول الى المیاه الدافئة، الت أطم

  روسیا القیصریة في أقطار المشرقین األدنى واألوسط. 

ا جوانب من  اقش من خاللھ اتناول البحث الموضوع من خالل محاور عدة، ن روس والسوفیت، وم ات المؤرخین ال  كتاب

ھ، فھوم العام لتمخض عنھا من دراسات وأبحاث تناولت تاریخ المنطقة العربیة. فبدأ بإعطاء فكرة عن ماھیة االستشراق الروسي والم

اول محاور الم م تن ن ث ا؟، وم ة  وضوعوما تمیز بھ عن االستشراق الغربي، والتحدث عن ذلك العلم المعرفي وكیف تدرج ونم التالی

اذج من المس ار نم تشرقین محاوالت التعرف على االتجاھات والخصائص والممیزات التي تمیز بھا، وطرح ذلك كلھ من خالل اختی

اب او داً ثالث كت نھم تحدی ذكر م ق الً: المستشرالروس والسوفیت، واھم كتبھم التي تناولوا فیھا تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، ن

وف لیف السوفیتي ( ورة العشرین" )نیكوال بیفییج كوتل ھ "ث اً: المستشرق (في كتاب وفیتش لوتس. ثانی ر بوریس اب  )كيفالدیمی في كت

در لبحث على مصااسیاستان إزاء العالم العربي". إعتمد وأخیراً المستشرق (بوندارفسكي) وكتابھ " "تاریخ األقطار العربیة الحدیث"

س الرحالة الروتشراق الروسي المذكورة كوثائق حیة ونماذج تفسر الموضوع، فضالً  عن كتاب "عدة أھمھا الكتب الثالثة لرواد االس

حدیث" وكتاب (علي الوردي)، "لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق ال في الشرق األوسط"  لـ ب.م. دانتسیغ، وكتاب المؤرخ العراقي

  فیتي" إلى جانب كتب وبحوث ومقاالت اخرى مھمة. كمال مظھر احمد)، "ثورة العشرین في االستشراق السو( المؤرخ

  أھمیة الموضوع: 

ا وان تتأتى أھمیة دراسة موضوع االستشراق؛ كونھ علم ومنھج تاریخي یرتبط بتاریخ العرب والمسلمین وحاضرھم، سیم

ن الموضوعیة جاتھم بجانب مالكتاب والمستشرقین الروس كانت لھم دوافع تختلف عن الدوافع الغربیة االستعماریة، حیث تتمیز نتا

ذي تسوق ل ي ال الي االستعماري الغرب ھ الدراسات والتعاطف مع الشعوب العربیة واالسالمیة ومناھضة المنھج االستشراقي الكولنی

ة واال ة العربی ا أنتجھ ھؤالء المؤرخون عن المنطق ى م تفادة من االستشراقیة الغربیة، فضالً عن الضرورة القصوى لالطالع عل س

  روحاتھم في تفسیر السلوك السیاسي والعالقات الدولیة والمراحل التاریخیة المھمة التي تخص العرب والمنطقة.اط

  

  

  

  أھداف البحث: 
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 الوقوف على مناھج واسالیب المستشرقین الروس والسوفیت في معالجة تاریخ العرب.  -1

سالمیة الحضاري بین الشعوب العربیة واال االطالع من خالل الدراسات االستشراقیة على جوانب التعاون والتواصل -2

 والشعوب الروسیة.

وفیت، ف -3 روس والس اھج المستشرقین الغربیین والمستشرقین ال ین من تالف ب ابھ واالخ ب التش ى جوان وف عل ي الوق
 معالجة التاریخ العربي واالسالمي.

  فرضیة البحث:     

ى إجابات تتم الدراسة من خالل تحلیل نماذج من كتابات المستشرقین الروس والسوفیت، وفیھا سنحاول العثور عل

بیین ؟ لبعض االسئلة؛ منھا ھل أن خصائص كتابات آولئك المستشرقین تختلف في مضمونھا عن كتابات المستشرقین الغر

ما ھو كنة واقبال ولماذا لم تأخذ كتاباتھم شھرة ومكا ي عرضوھا ؟.وھل كانت كتاباتھم أقرب الى كنھ الحقائق التاریخیة الت

  الحال بالنسبة لدراسات المستشرقین الغربیین؟.

  

  مفھوم االستشراق   -1

الم ل ع ى ك ق عل ام تطل ي  االستشراق ھو: "علم الشرق أو علم العالم الشرقي وكلمة (مستشرق) بالمعنى الع غرب

ا المعیشتغل بدراسة الشرق كلھ؛ أقصاه ووسط ا ھن ا یعنین ھ"، وم ارتھ وأدیان ھ وحض ھ وآداب ي لغات اه، ف وھ وأدن ى والمفھ م ن

رتھ، یعاتھ وحضالالستشراق الذي یعنى الدراسات الغربیة المتعلقة بالشرق االسالمي في لغاتھ آدابھ وتاریخھ وعقائده وتشر

ز ي واالسالمي. (زق ا العرب ي عالمن ذھن ف ھ ال و ھ). واالستشراق 18، ص 1997وق، وھذا المعنى ھو الذي ینصرف الی

ي مصطلح متنازع علیھ، ویرجع ذلك في المقام األول إلى مرجعیتھ الجغرافیة لمجموعة متنوعة من الحضارات الك برى ف

ا شرق أوروبا. بحلول القرن الثامن عشر، وأشار المصطلح في المقام األول إلى المنح الدراسیة التي استخدمت ة م  لدراس

ل تباین مفھوم االستشراق واختلف بین المستشرقین الذین لھ ، لقد  Varisco, 2015)الشرقیة. (یسمى باللغات  اع طوی م ب

تم الحدیث إال یوھنا لم  -اققُدََّم االستشر المعرفي، وبین المفكرین العرب الذین أبدوا اھتماماً واسعاً بھ، ودائماً  في ھذا الحقل

ي على أنھ -عن االستشراق األوروبي الغربي رض حق  إنتاج النظرة األوروبیة العنصریة تجاه الشرق، ھذه النظرة الت تفت

ة ن العجز الھیمن ھ م اني فی ان یع ذي ك ت ال ي الوق ي، ف وق األوروب داعي التف رق ب ى الش یطرة عل ت والس ة االس عمار نتیج

الوصف في  الحھ، وكرس ھذاما یحلو لھ ویخدم مص األوروبي الغربي لھ، فقام المستعِمر بتوصیف المستعمَر وإنشائھ حسب

ة ومتخلفة وغیر ة، وكثیراً ما تنطوي على رؤیة الثقافة العربیة على أنھا غریبعدید وعي اإلنسان األوروبي الغربي ألجیال

ان ض االحی ي بع رة ف اریة وخطی اني المعاصر   (,WHAT IS ORIENTALISM)حض دد المستشرق االلم د ح . لق

یة شراق في وضوح وصراحة وجأة فیقول:"كان الھدف من ھذه الجھود االستشراق) ھدف االستRudi Paret(رودي بارت 

لمسیحي لى الدین اافي ذلك العصر، وفي القرون التالیة ھو التبشیر، وھو إقناع المسلمین بلغتھم ببطالن االسالم، واجتذابھم 

  ).35، ص  1992(الشرقاوي، 

  

 

رف ن ال ع ھ أسلوب م ى أن عید االستشراق: عل يإدوارد س ز وجودي (أنطولوجي) ومعرف ى تمیی ائم عل ر ق  (فك

ي  - وفي معظم األحیان -أبستمولوجي) بین الشرق  لطوي لالستعمار األورب ذي الس من الموقف التنفی والغرب، وھو یتض
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ازدھار الدراسات الشرقیة  . ویرى آخرون أن )38، ص 1981(سعید، للسیطرة على الشرق وامتالك السیادة علیھ كأسلوب

على بلدان الشرق األقصى والعالم العربي، فیقول أنور عبد الملك: "إن  إلى ارتباطھا باالستعمار األوروبي وسیطرتھتعزى 

ھ االزدھار الحقیقي للدراسات ي، یعود تاریخ الم العرب ا الشرق األقصى والع ذین ھم اعین الرئیسیین الل ي القط رقیة ف  الش

ي أواسط  إلى عصر التمركز االستعماري، بالدرجة األولى ارات المنسیة ف ى الق وبشكل خاص إلى السیطرة األوروبیة عل

 .  ، موقع جریدة الرایة)2008القرن التاسع عشر، ثم في ثلثھ األخیر ( معھد االستشراق الروسي، 

ا رى، أم عوب األخ ي للش ول المعرف دافع الفض م ب راق ت رون أن االستش ھم، فی رقون أنفس یم  المستش رى مكس فی

انیزم) لعصر النھضة (سعید الستشراق كان یعبر عن الرغبة في توسیع الفلسفة اإلنسانیةرودنسون، أن ا ، 1981، (ھیوم

  .  )323ص 

 الكالسیكیة أرادوا أن یضیفوا إلى الحضارات النموذجیة ففي نھایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر،

عرفة تلك مالشرقیة، ولما أرادوا التوصل إلى  ج من الحضاراتوھكذا أضافوا نماذ أخرى. التي تستلھمھا أوروبا حضارات

ا االستشراق ة، نم ة علمی ارات معرف رقیة تمت  الحض ارات الش ذه بالحض ة ھ ة العلمی ن إرادة المعرف ر، ولك دما عوازدھ ن

د أن أدرك أن یغدو أقوى من الشرق، وبالتالي أصبح ھذا األخیر موضوعاً مدروساً والغرب جھة دارسة، بع استطاع الغرب

ن الضعف معندما كان الشرق مزدھراً والغرب یعاني  الغرب تفوقھ واختلفت العالقات بین الشرق والغرب عما كانت علیھ

ق بح االستشراالغربي، ارتبط بالمشروع االستعماري الفرنسي ـ البریطاني، والذي أص واالنحطاط. وبالتالي فإن االستشراق

  . )323الثقافي (سعید، ص  وجھھ

  

  الروسي والسوفیتي نظرة في تاریخ االستشراق -2

ان  د أن القسس والرھب ن الموك ي بدراسة الشرق، ولكن م ال یعرف بالضبط متى بدأ االستشراق، ومن ھو أول غربي عن

ذوا على كانوا أول من قصد االندلس وقصورھا أبان عظمتھا وتعلموا في مدارسھا ودرسوا علوم القرآن واالدب واللغة العربیة، وتتلم

دیھم  م ل ك العل ة وتطور ذل ك البدای علماء مسلمین في علوم شتى، وترجموا القرآن وكتب في الطب والفلسفة والریاضیات، وكانت تل

)، الذي انتخب  Jerbertوأنشئت مدارس وأكادیمیات في أغلب الدول الغربیة، ومن أوائل آولئك الرھبان الراھب الفرنسي (جربرت 

ون 999ام بابا لكنیسة روما ع رار دي كریم الده، و(جی ى ب ھ ال دلس وعودت د االن د تعلمھ في معاھ  1187Gerard de-1114م بع

Gremono  ،باعي اء المسلمین (الس ات أشھر علم ة ومؤلف )، 13، ص1979)، وبعد أن عاد ھؤالء الى بالدھم نشروا الثقافة العربی

ة دراسة التراثوبخصوص االستشراق الروسي فقد شجعت الحكومات الروسیة في ا ود المختلف ك  لعھ العربي اإلسالمي وخاصة ذل

ة ، الذي یتعلق باألقالیم اإلسالمیة الواقعة تحت سیطرة روسیا ة بالشعوب اإلسالمیة، وكانت المصادر الثقافی ك لتوسیع المعرف وذل

انعكست بشكل إیجابي  المعرفة التيأساسیاً من مصادر معرفة شعوب القوقاز وآسیا الوسطى وحتى الروس. ھذه  العربیة تشكل ركناً 

  إلى جنب مع شعوب آسیا الوسطى لمدة طویلة، لمصلحة روسیا كما یعترف بذلك المستشرقون أنفسھم، فیقول احدھم:" كنا نعیش جنباً 

يالذ اإلسالمي ھو جزء من تراثھم". ویقول المستشرق بلوندین:" نحن الروس وجمیع الروس أنفسھم یرون أن التراث الشرقي   ین ف

سیویة"(عبد آآسیا، وثلثي حدودنا مع دول  الساحة الروسیة القیصریة السابقة، نحن شرقیون بأنفسنا، وجزء من أراضینا موجود في

  ) . 28، ص2000الفتاح، 

ونظراً لقرب روسیا النسبي من الشرق، فقد تمكنت من ربط أواصر العالقات مع ھذه المنطقة منذ زمن مبكر من التاریخ، 

ث وكان  یة، حی ة العباس ى زمن الدول الم اإلسالمي إل یا والع ین روس ود الصالت ب ث تع االستشراق قویاً في روسیا منذ عھد بعید حی
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تبادلت الدولة اإلسالمیة السفارات مع روسیا، ولّما احتلت روسیا بعض المناطق اإلسالمیة ازداد االھتمام باإلسالم والعالم اإلسالمي، 

ا یعرف  دیھا م ر ل ةباالظھ ة العربی ام باللغ و االھتم تعراب: وھ رب  س ة الع تص بدراس ن اخ ى م تعرب عل ة مس ق كلم ا وتطل وآدابھ

  . )28، ص 2000(عبد الفتاح، یعني باللغة العربیة وآدابھا  وعلى من ،وأحوالھم وممیزاتھم

ھو احد ق لبارتولد، ومن االستشراق الروسي في الفترة نفسھا تقریبا، ففي تعلیضإن االستعراب ظھر وتطور كحقل خاص 

ول:" إن ول كراتشكوفسكي حین یق الحاجة  اكبر المستشرقین السوفیت، على االستعراب الروسي في القرن الثامن عشر ویستشھد بق

  . )12، ص 1977(أحمد،  لمعرفة الشرق والثقافة العربیة في ذلك العھد أصبحت ملموسة دون شك وحتى قبل ذلك"

ر(ات القیصر وجیھفي القرن الثامن عشر بناء على ت أخذت روسیا تھتم باالستعراب ذي أمر بنسخ )بطرس األكب ا  ال بقای

ة نشر ھذه الكتابات . ومن الواضح أن عملی 922الكتابات العربیة المحفوظة في مدینة بولغار. ھذه المدینة أعتنق سكانھا اإلسالم عام 

) مبادرتھ 1723-1673رة. أطلق بعد ذلك الكاتب المعروف أ. كانتیمیر (لعبت دوراً ھاماً في تطویر االستعراب الروسي في تلك الفت

ی 1716في تأسیس أول مطبعة بالحرف العربي. وفي عام  رآن الكریم باللغة الروس ة للق یا أول ترجمة كامل ي روس ا صدرت ف ة. كم

د د أنشئت بتوجیھ من بطرس األكبر أولى مدارس الترجمة للمستعربین. أما في النصف الثاني من امن عشر فق ة القرن الث ت اللغ خل

د ف د الجدی ة انطالقة العھ ر أن بدای یة مثل أستراخان، غی دن الروس ي بعض الم ي االستعراب العربیة في مناھج المدارس الثانویة ف

ات الروسیة. وتأسست أو ي الجامع ة قسام اللغل أالروسي فتعود إلى بدایة القرن التاسع عشر، إذ تم إدخال تدریس اللغات الشرقیة ف

 ). 2009العربیة في خاركوف وقازان وفیما بعد في موسكو(حركة االستعراب في روسیا، 

وم ن المرس ي م تعراب الروس دأ االس نة  ب امعي س امج ،1804الج ي برن ات الشرقیة ف دریس اللغ ل ت وم أدخ ذا المرس  فھ

انت المكانة األولى كذلك الزمان، فقد  ي أوروبا الغربیة فيالعلیا وأسس األقسام الخاصة لھذه اللغات، وأما اللغات الشرقیة ف المدارس

ات الشرق اإلسالمي بین اللغات السامیة اللغة العبریة، أما في ت لغ  ة، وشغلت اللغروسیا، فاللغات الشرقیة في مفھوم الروس، كان

ان م 1804المرسوم في عام  العربیة المكانة األولى بینھا، وقد أُنشأ قسم اللغة العربیة في جامعة خاركوف بعد صدور د ك باشرة. وق

ذه المدرسة منذ البدایة مدرستان الروسي لالستعراب اھمت ھ یة، وس وزارة الخارجیة الروس ة متمایزتان، ارتبطت إحداھا ب ي خدم  ف

یا اتجاه للدراسات اك أیضاً في روس یة  القرار السیاسي والمصالح الروسیة الخارجیة، وكان ھن ع أھداف مالشرقیة ألغراض سیاس

  ).28، ص2000دینیة(عبد الفتاح، 

ام  ي ع یا ف ي روس ي ف تعراب العلم ة لالس ة الفعلی ار البدای ن اعتب ي 1818ویمك یوي" ف ف اآلس س "المتح ث تأس م حی

د أجرى سلسلة 1851-1782بطرسبورغ على ید أحد أكبر المستشرقین في ذلك الحین خ.د. فرین ( رة ك). وكان ھذا المستشرق ق بی

ى المن األبحاث  ھ أول افي علم المسكوكات العربیة، وقام بدراسة المراجع العربیة في تاریخ بالد الروس، وتعود إلی ل دراسات ألعم

 . )2009ابن فضالن(حركة االستعراب في روسیا، 

ة اإلس ساھم وجود المستعربین من العسكریین في ام القوقاز في ترجمة العدید من اآلثار األدبیة العربی المیة، إذ ق

م بك الذي الروس كاظ ومن المستشرقین ،بترجمة القرآن الكریم من العربیة إلى الروسیة مباشرة )بوجوسالفسكي( لجنرالا

فارسیة ونجد یعتبر متخصصا في اللغتین العربیة وال الذي )رازین(، وكذلك )الیعقوبي(دخل اإلسالم وقام بتحقیق مخطوطة 

  موسكو. جامعة عربیة والفارسیة وأسس مكتبة كبري فيتعلم ال م) الذي1941-م1871()كریمسكي(أیضا 

ة  الذي شغف منذ صغره بدراسة) كراتشكوفیسكي(ومن أشھر المستشرقین الروس   آراء المستشرقین ودراسة اللغة العربی

ال وذھب إلي الشرق فزار مصر وسوریا وفلسطین، ي ب ده فأطلع علي خزائن كتبھا وتعرف إلي علمائھا وأدبائھا، ثم عاد إل
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ي روسیا،  وعین أستاذا ة االستعراب ف للعربیة وثمة رأي یقول أنھ كان مكتشف األدب العربي الجدید بالنسبة للغرب(حرك

2009 .(  

ي  اوقد أفادت روسیا من الدراسات العربیة واإلسالمیة ف یا بع أوروب دت روس ث أوف ا حی ي فرنس ض وبخاصة ف

طوریة ھا اإلمبراة في باریس. وازدادت عند توسع اإلمارة العثمانیة وتحولالباحثین للدراسة في مدرسة اللغات الشرقیة الحی

د والجزر والصداقة والع ین الم ت ب ة تراوح ن ذلك وجود عالق د داوةالتي باتت تتاخم الحدود الروسیة مباشرة ونتج ع (عب

  .)28، ص2000الفتاح، 

ة تشكل ذروة التعبیر عن التوجھ الروس ت الحروب الروسیة التركی ة الجنوبیة وأصقاعوكان اه الدافئ الشرق  ي نحو المی

اني من القرن التاس رن السابع عشر والنصف الث ع عشر سلسلة األوسط الغنیة، فقد شھدت الفترة الممتدة بین النصف الثاني من الق

ولى متدادات األان) مع احروب وقعت بن الدولتین من اجل السیطرة على سواحل البحر األسود والمناطق القریبة منھا (القفقاس والبلق

ى العال أثیرا عل ا، ازدادت ضراوة وت ین عام ة منھا. إن ھذه الحروب التي بلغ عددھا عشرة وتجاوز مجموع سنواتھا ثالث ات الدولی ق

ى أصقاع ا لشرق األوسط بشكل متواز مع ازدیاد أطماع روسیة وانحالل اإلمبراطوریة العثمانیة وتھافت الدول األوربیة الكبرى عل

  .  )21، ص 1977(أحمد، لمختلفة، وھو الدافع ذاتھ الذي حمل الروس لتكثیف ذلك االھتمام بالدراسات الشرقیة وتاریخھا ا

بة لظھور االستشراق الروسي وتطوره بسرعة.  أت أرضیة مناس إن القضایا التي عرضناھا فضال عن عوامل أخرى ھی

ن الماضي، عشر واستطاعت أن تقطع شوطا كبیرا من التطور خاصة في القر فبدأت دراسة الشرق علمیا في روسیا منذ القرن الثامن

 یوي، الذي مرالذي شھد نشأة عدد من المؤسسات التي أولت دراسة بلدان الشرق األوسط وشعوبھا اھتماما كبیرا، مثال المتحف األس

للدائرة األسیویة في  سم دراسة اللغات الشرقیة التابعوق 1855ذكره، وقسم الدراسات الشرقیة في الجامعة ذاتھا، وقد تم فتحھ في العام 

تي لفالنجاحات ا إلى جانب جمعیات علمیة جغرافیة واثاریة مختلفة. حیث ضمت قسم اللغة العربیة وآدابھا، وزارة الخارجیة الروسیة،

  یرى، 1930- 1869تم تحقیقھا داخل ھذه المؤسسات جعلت من المؤرخ المعروف األكادیمي بارتولد 

ة خالل القرن ال  ا الغربی دان أورب د، ماضي أن االستشراق الروسي قد تمكن من تحقیق نجاحات اكبر مما حققتھا نظائره في بل (أحم

  .  )12، ص 1977

وم السوفییتیة في مدینة سانت فیما بعد وتحول المتحف اآلسیوي  ة العل ابع ألكادیمی طرسبورغ، بإلى معھد اإلستشراق الت

ز مھم ،وھو مركمعاصرھ ھیئة أكادیمیة ونموذجا لثقافة الحوار بین البلدان واألدیان والشعوب المختلفة في العالم الیجمع بین كونوھو 

ابع الوھو  190وذكرت بأنھ احتفل بیوبیلھ ال ، وقد كتبت عنھ أحدى الصحف العربیة مؤخرامن مراكز التسویق للفكر الجدید زال یت

یمیة، لوعلمیة، وتع وقد وضع المعھد نصب عینیھ منذ البدایة تحقیق عدة مھام، ثقافیة، یس الطلبة،مھامھ العلمیة في البحث النشر وتدر

  . ، موقع جریدة الرایة)2008وھذه المھام یمكن حصرھا بالتالي: ( معھد االستشراق الروسي، 

    حد.اسات العلمیة، في آن وایعد المعھد خزانة للمخطوطات الشرقیة، ومتحفا للزوار، ومكتبة للعلماء، ومركزا للدر -1 

ي عام  -2 اریخ واللغة واآلداب 1950انتقل المعھد إلى موسكو ف ن أبرز مراكز البحوث في مجاالت الت وم م االقتصاد و. ویعد الی

  والسیاسة.

ة. -3 ادرة والثمین ات الن ب، والمخطوط ن الكت را م ددا كبی د ع زائن المعھ وى خ   تحت

  والطباعة العالمیة والمؤتمرات العلمیة باإلضافة إلى تعلیم الطالب. ویشارك المعھد في مشاریع البحث  -4
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دول ا -5 ا ال دول، ومنھ یة لمختلف ال دوائر السیاس ي ال ة ف ون اآلن مناصب مھم ل والجدیر بالذكر أن خریجي المعھد یحتل ة مث لعربی

   ).، موقع جریدة الرایة2008الرئیس الفلسطیني محمود عباس ( معھد االستشراق الروسي، 

ة اج ھ أھمی ا ل ط، وإنم ة فق م والمعرف ھ أھمیة في مجال العل یس ل ة إن الكتاب الروس یرون العمل في ھذا الحقل ل  -تماعی

تندین  سیاسیة خطیرة وجادة في نفس الوقت. فھو یتعرض إلى العالقات اإلنسانیة والمواقف الودیة بین مواطني وشعوب الشرق مس

حدھم وھو اؤكد وجھة النظر ھذه معظم الكتاب والرحالة الروس وتجدر اإلشارة ھنا إلى قول على مواد ومصادر ومراجع واسعة. وی

وا حترام، وكانالكاتب بوریس دانتسیغ حیث قال:" أن سكان بلدان الشرق األوسط كانوا یقابلون الرحالة الروس بالود، والعطف، واال

ة الروس ف )14، ص1981(دانتسیغ،  یمیزونھم عن العمالء البغیضین للدول االستعماریة الغربیة" ذلك أضاف الرحال اریخ . وب ي ت

  ) .363االستشراق الروسي أشیاء كثیرة وجدیدة وقیمة (أكادیمیة العلوم السوفیتیة، د.ت، 

ى عنصر أساسي 1917انتقل إلى العھد الجدید بعد الثورة البلشفیة عام     ي تحول إل راث غن ، وظھور االتحاد السوفیتي می

ث حظلتشیید ا ت مبكر، بحی ي باھتمام ستشراق سوفیتي متطور. وقد أولى المعنیون االستشراق جانبا ملموسا من اھتماماتھم في وق

ة في ات الشرقیة الحی د اللغ لینینغراد.  شخص رئیس الدولة الجدید (لینین)، فبتشجیع منھ تم فتح معھد لالستشراق في موسكو ومعھ

ین.  اح رفعھ إلیھ األدیب والقاص (مكسیم غوركي) الذي كان من األصدقاء المقربینوجاء فتح األول منھما بناء على اقتر ى لین م ثإل

ا ) وف1919، وفي باكو في العام 1918تتابع فتح مؤسسات مشابھة في عواصم الجمھوریات الشرقیة (في طاشقند في العام  ي غیرھ

  .   )21، ص 1977فیما بعد (أحمد، 

  

روس وورثت الدراسات الشرقیة الس ل السابق من ال ان الجی ا كبیرا وك ورة میراث ة ووفیتیة من استشراق ما قبل الث الرحال

دائمییتمیزون دائما بمعرفة اللغات الشرقیة وإتقانھا إلى حد كبیر، واالھتمام التام بالمصادر والمراجع، واالحترام و ن لشعوب الود ال

رقین ا ك أن المستش ة. والش ا الغنی رق وثقافتھ دان الش ة وبل افوا مجموع ا، وأض د بكاملھ ذه التقالی ذوا ھ د اخ وفیت ق ا ملس ن المزای

  .  )363، ص1981والخصائص الجدیدة في دراسة الشرق األوسط غلب علیھا التوجھ األیدلوجي للثورة الروسیة البلشفیة (دانتسیغ، 

  

  كتابات المؤرخین والكتاب السوفیت خصائصإتجاھات و-3

اریخیة تخضع لقوانین معینة اجتھد المؤرخون والفالسفة أنفسھم في سبیل كشف أسرارھا منذ من المسلم بھ أن األحداث الت

ان  أثر بظروف الزم دة عوامل محددة تت ة كانت وتبقى ولی ة. واألحداث التاریخی ذ عصر النھضة األوربی دیم، وبشكل خاص من الق

ي الحدیث، وركزوا ). وقد أبدى الكتاب الروس والسوفیت اھتما63، ص 1977والمكان (أحمد،  اریخ العرب ا كبیرا في دراسة الت م

اعتمادھم منھج المادیة الجدلیة والمادیة التاریخیة  على أحداث مھمة، وتناولوھا بالتحلیل والدراسة، منطلقین من اعتبارات عدة أھمھا،

داث،  ائع واألح یر الوق ي تفس نھج ف ا الم دى المؤرخون منھ ده ل نھج بتسمیات ع ذا الم د عرف ھ ي أو وق ادي أو العلم أو التفسیر الم

تحلیل المجتمع وشروطھ، أما التفسیر  ، الذي یعتمد عوامل متعددة وتركیبیة مختلفة فيالسردي التقدمي، لتمییزه عن التفسیر التقلیدي

املین الموضوعي وال ین الع ة ب ة الجدلی ل العالق ي الحدیث أي تحلی ل العلم د التحلی ھ یعتم ھ، ان رى معتقدی ادي فی ي تطور الم ذاتي ف

وإبراز الجوانب المادیة ویتعمق في دراسة الجوھر ، األحداث، وما یتصل بنشاط المجتمع بكافة شرائحھ وطبقاتھ في العملیة التاریخیة

ب السفلى: القاعدة ا للتراكی  لیتخذه أساسا لتحلیالتھ دون الظواھر السطحیة، ویعتبر البنى الفوقیة دون أن یجردھا من التفاعل انعكاس

  .  ، موقع الحوار المتمدن)2015االقتصادیة ـ االجتماعیة، مسترشدا بتحلیالت رواده ماركس وانجلز ولینین (العالف، 
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ا  دو اھتمام ا أب ا، وإنم ا تمخض عنھ را في كفلم یكتف الكتاب السوفیت بسرد األحداث السیاسیة والمعارك العسكریة وم بی

لتاریخیة ر واألبعاد االقتصادیة مستندین على ما أفرزتھ األحداث التي سبقت فترة االستعماتحلیل الواقع العربي بإبعاده االجتماعیة وا

تعماري التواجد االسوالتركیز على ما وقعت علیھ أعینھم من مساوئ أثناء الحكم العثماني المتأخر، والحقبة التي أعقبتھ التي تمثلت ب

  .  )5، ص1981الغربي (دانتسیغ، 

بادئ ما استجد من روا بنظرة العداء التي كانت سائدة بین الدولة العثمانیة واإلمبراطوریة الروسیة، ومإن ھؤالء الكتاب تأث

كشف بي، ویمكن الالینینیة، وقد ظھرت إسقاطاتھم على تفسیرھم لإلحداث التاریخیة، ورغبتھم في التأثیر على الواقع العر-الماركسیة

ظر واقع وجھة ن كتاب "تاریخ األقطار العربیة الحدیث:" كتب لوتسكي مؤلفھ منطلقاً منعن تلك االراء بسھولة، فمثال یقول مترجمة 

ن یؤمن ولینین. وكا الماركسیة اللینینیة. إنھ انطلق من رغبتھ في رؤیة التاریخ الحدیث للبالد العربیة في ضوء تعالیم ماركس، إنجلس

د في كتابھ ري. وھو ینتقوالكولونیالیة، وفي الطاقة الثوریة واإلبداع الجماھیتماماً بانتصار المبادئ الشیوعیة في حل القضایا الوطنیة 

  .  )4، ص 1971بحدة السیاسة الكولونیالیة التي تنتھجھا الدول األوروبیة ویعتبر وجودھا في الشرق كشر مطلق (لوتسكي، 

ح  ا الواض وفیت أثرھ ؤرخین الس اب والم ة للكت ة واألیدیولوجی ات الفكری ن اإن لالتجاھ دمین م ل أراء األق ي نق ة ف لرحال

ة ال ذلك والمؤرخین الروس، فھم یقتبسون االراء والمشاعر أثناء حدیثھم عن شعوب الشرق، وھي تتفق مع تلك األیدیولوجی دة، ل جدی

ذا ما ، وھیظھر المؤلف كمدافع عن ما یصفھ (بالشعوب المستضعفة)، وھي جمیع الشعوب التي كانت تخضع لإلمبراطوریة العثمانیة

ا في ص فوف الشعوب كان یخدم المطامع القیصریة في الدولة العثمانیة. وعادة یطرحون الشعب التركي من طبقاتھ الحاكمة إلدخالھ

ة ا یة) والنزع ة الروس والء (الوطنی دفع ھ ة، وت ة التركی ات الحاكم لطان والطبق ى الس بھم عل ام غض بو ج تعبدة، لیص یحیة المس لمس

ال عن الت یة فض ةاالرثدوكس ة العثمانی د اإلمبراطوری ى القیصریة الروسیة، ض از إل ى االنحی ة السالفیة عل المیة  عصب للقومی اإلس

ان ی ذي ك ى، وال ة األول ى الحرب العالمی طھر الجیش خصوصا في الحروب المستمرة بین الدولتین منذ تأسیس الدولة العثمانیة وحت

غیر أن  على سبیل المثال، وما نتج عنھا من عالقات. 1877-1876كیة الروسي نزعة صلیبیة كما حدث خالل الحرب الروسیة التر

ا یصفونھا  تعبدة) كم اأھوالء الكتاب ال یخفون تعاطفھم مع تلك الشعوب التي كانت خاضعة للدولة العثمانیة أو (المس ر من غیرھ  كث

  .  )5، ص1981كتعلقھم بالعرب والشعوب المسیحیة في البلقان (دانتسیغ، 

ذه اآل رق الإن ھ ق بالش ب والتعل ل ذاك الح ف بك ا تتص ة، كونھ ا أو نھائی ي أحكامھ ة ف ن مطلق م تك واردة ل ي راء ال عرب

وع أ ا سوقت لحرب أخرى من ن یة والسوفیتیة، إنھ ا أي الدراسات االستشراقیة الروس خر ضد واإلسالمي، الن ھناك من وجد فیھ

ل عن االستشراق الروسي بأ اإلسالم والمسلمین، ا قی زورغم م ي، االستشراق عن نھ تمیُّ م یصدر األوروبي الغرب ھ ل ل  وإن عن مث

دافع الفضول ان في اإلمكان إیراد أم المعرفي اإلنساني. أرضیة العداء بین الغرب والشرق اإلسالمي، وإنما كان ب ة كثیرة عنف  ثل

ة دینیة وتجاری ي البدای ور السیاسة كعنصرتوجھات الروس المبكرة نحو مناطق الشرق األوسط بدوافع كانت ف محرك  ة، ومع ظھ

ا ا عما ك ة وتنظیم ا أكثر جدی ا في جدید، سیما بعد ظھور االتحاد السوفیتي، دخلت تلك التوجھات مرحلة جدیدة اتخذت طابع ن علیھ

   . )10، ص 1977السابق ((أحمد، 

 ن، إذ ألفواب اإلسالم والمسلمییذكر العقیقي :"إن المستشرقون استطاعوا بمن فیھم الروس أن یوجھوا جھودا جبارة في حر

ات، وان ینشروا المق ي الجامع رة ف وا محاضرات كثی دین، وان یلق ذا ال ى ھ اعن، عل اداً ومط ا وأحق یض سما زعاف ا تف ي كتب االت ف

كانت خطة  الصحف وان یؤلفوا الموسوعات الكبیرة وان یصرفوا جھد كثیر من المسلمین في الردود على مزاعمھم وأباطیلھم، ولقد

، د.ت، (العقیقي المالمستشرقین متعددة الوجوه واألبعاد، تعتمد إلقاء الشك في نفوس المثقفین، وتستمر على نقد جوانب معینة من اإلس

  . )967ص 
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  ممیزات كتابات المؤرخین والكتاب السوفیت-5

  تمیزت كتابات المستشرقین السوفیت بممیزات یمكن تحدیھا بالنقاط التالیة:

  دب العربي بصفة خاصة، واالھتمام بتصنیف المخطوطات وفھرستھا.االھتمام باأل-1

د عنوالسافر،  التذبذب الواضح بین الموضوعیة الجادة والعداء -2 كاألغراض الدینیة  البع تبدال ذل ار ب واس ث األفك الشتراكیة، اب

   . )28، ص2000ومحاولة إیجاد قدم لھا في الشرق كبدیل عن الفكر اإلسالمي (عبد الفتاح، 

یة. وھذا ، ووجود نوع من التعاطف مع شعوب الشرق، ومنھا الشعوب العرباالستشراق االستعانة بسكان آسیا الوسطى في مجال -3

  الجانب سیتناولھ البحث الحقا من خالل دراسة بعض المستشرقین السوفیت.

على  طقة واالطالعلغربیة، واالتصال المباشر بالمنالجدیة في العمل فكان ھناك محاوالت إلظھار الحقیقة التي تجاھلتھا المصادر ا-4

  .  )363، ص1981حیثیات الظاھرة التاریخیة (دانتسیغ، 

لمؤثرة لى العوامل اعتمیزت كتاباتھم بالعلمیة والتفسیر المنطقي لألحداث: فاعتمدت تحلیل األسباب والتحقق من النتائج، والتركیز  -5

ادي، في الحدث التاریخي، االقتصادیة واالج المنھج اتماعیة والسیاسیة والعسكریة، مع التركیز على العامل االقتص لف ادي فع  القتص

اول مؤرخ مثل ك ورة العشرین(تلوف وفعلھ مع المستشرقین السوفیت فعندما یتن ي تق )ث م إبداعھ ف ي العراق، فانھ رغ دیم صور ف

م یشعر د جعل  ،متعددة األبعاد للثورة ، فانھ إن شعر وان ل ن  أكثرفق ام اج وعالق دور حول عوامل اإلنت ھ ی اج، نصف كتاب ت اإلنت

صل بین سیة، وبدا یفلماركالبنیویة لفكار األصور والمن  اً وظھرت لدیھ تأثیرات الثورة البلشفیة وانعكاساتھا على الدراسة واسقط كثیر

ین الریف وا احرة، وفصل ب ا متن ات متباینة وأحیان م وجعل من سكنة المدی ،لمدینةأجزاء الشعب العراقي وصنفھ إلى طبق ة من ھ ن

والت بمتابعة بعض النصوص من خالل ذه المق تھ  رأسمالیین وآخرین ینتمون إلى الطبقات العمالیة، وفیما بعد سوف نعزز ھ دراس

  ثورة العشرین .ل

ي فونداریفسكي ن أیدینا  فباعتمادھم على مصادر مھمة ومختلفة ومتنوعة مما أعطاھا مصداقیة، وھذا ما نلحظھ في الكتب التي بی -6

ھیأت لھ تسوفیتي، فقد كتابھ "سیاستان إزاء العالم العربي" لم یكتف باالعتماد على الوثائق القیمة في أرشیف وزارة خارجیة االتحاد ال

اسیین فین الدبلومیإمكانیة العمل في أألرشیف الوطني في الھند وأرشیف الدولة في بریطانیا، واالطالع على الوثائق القیمة في األرش

  . )6، ص 1975(بونداریفسكي،  1945-1933) وعھد النازیة (1888-1918أللمانیا في عھد ولیم الثاني (

نو ي الس دي إال ف اول األی م تصبح في متن ة ل  ات األخیرة.إن األغلبیة الساحقة من الوثائق المحفوظة في األرشیفات الغربی

في  ة والصھیونیةي محاولة إللقاء األضواء على التاریخ الحقیقي، وعلى سیاسة االمبریالیوھي عوامل دفعت الكاتب في تألیف كتابھ ف

ان الطرق واألسا ة) وتبی ة الثانی ى أواخر الحرب العالمی ل لیب التي حاوالعالم العربي، في القرن التاسع عشر والقرن العشرین (حت

  .  )6، ص 9751ضاع شعوب البلدان العربیة إلرادتھم (بونداریفسكي، المستعمرین البریطانیین والفرنسیین واألمریكان بواسطتھا إخ

ا تعرب فالدیمیر لوتسكي ( كم ب المؤرخ المس دا ال1962-1906كت اریخ األقطار العربیة الحدیث" معتم ھ "ت نھج ) كتاب م

ذا االسم  ة صدرت الطبعةمحاضرات ألقاھا في الجامعات والمعاھد السوفیتیمجموعة كتابھ یعد وفي األصل  ،اللینیني -الماركسي بھ

  . )3، ص1971(لوتسكي، 
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اریخ العرب ھناك م نماذج على جانب كبیر من األھمیة من الدراسات التي أعدھا بعض المستشرقین السوفیت في الت ي، وھ

  قین سوفیت، ربطبیعة الحال كثیرة ال یمكن اإلحاطة بدراساتھم جمیعا في مثل ھذا البحث، لذا تم اختیار ثالث كتب كنماذج لمستش

ورة  اب "ث والي كت ى الت ار، وھي عل وص اختیرت إلیضاح بعض األفك ا، من خالل نص ة منھ ى جوانب معین م تسلیط الضوء عل ت

ي ندارفسكي، وھالعشرین" لكوتلوف، وكتاب "تاریخ األقطار العربیة الحدیث" للوتسكي، وكتاب " سیاستان إزاء العالم العربي " لبو

  یز عرف بھ الكتاب السوفیت، فتم التركیز من خالل األول،بمجموعھا تشكل نسیج متم

ما الثاني ة العشرین، أعلى الشروط المادیة في تحلیل األبعاد السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع العراقي، التي قادت إلى ثور 

ھ بحدة السیاسة اینفتناول قضیة مھمة تعرض لھا المؤلف وھي (السیاسة االستعماریة) للدول الغربیة، و ي الكولونیالیة تقد في كتاب لت

ى استعراض سیاسة أخھا الدول األوروبیةتنتھجا د سعى بوندارفسكي إل ا، أما الثالث سیاستان إزاء العالم العربي، فق لم رى إزاء الع

ھجتھا وة التي انتلصداقة واألخالعربي، وھي على طرف نقیض مع السیاسة االستعماریة. إنھا السیاسة اللینینیة كما عبر عنھا، سیاسة ا

  أول دولة اشتراكیة في العالم، یعني بھا االتحاد السوفیتي.

  لوف وطبیعة ثورة العشرینوتك-6

ي د باب الت دوافع واألس د سألھ عن ال د مظھر، وق فعت في حوار ألحد الكتاب في صحیفة المشرق، مع المؤرخ كمال احم

احثین والمستشرقین السوفیت كتببعض المستشرقین السوفیت (الروس) للكتابة ع د أن الب ورة ن ثورة العشرین ولماذا ؟ فأك وا عن ث

ال الصحا اول رج ورة، وتن اب العشرین بعض المقاالت، وفي أثناء الثورة كانت الصحف الروسیة تنقل أندر األخبار عن الث فة والكت

  .  )7، ص2009صتین بالثورة (كاتب عراقي، الكثیر عن الثورة وجوانب مھمة منھا، فقدمت صورا عكست اھتمام ونظرة خا

ذي تكون من عدة     ورة العشرین في االستشراق الروسي) وال اب (ث وكان من بینھا مجموعة من المقاالت التي ضمھا كت

ورة العشری ن في موضوعات منھا (لمحة عن االستعراب الروسي والسوفیتي) و(العراق في االستشراق الروسي والسوفیتي) و (ث

تھاالست روس ودع ي دفعت المستشرقین ال م األسباب الت ا، أھ ین مظھر فیھ ورة أم انتفاضة). وب ى شراق الروسي) و(ھل ھي ث م إل

ت من ن الثورة كاناالھتمام بالثورة، وباألخص ھؤالء المستشرقین الذین ضم الكتاب مقاالتھم عن ثورة العشرین، فھم كانوا یعتقدون أ

ة، لح البریطانیوسط، وكونھم كانوا ینظرون إلى الثورة بأنھا بمثابة ضربة قویة وجھت إلى المصاالمؤشرات المھمة لیقظة الشرق األ

ة  ل وفضال عن كونھم باحثین یھتمون بھكذا حركات وبھكذا تطورات، إلى جانب نظرتھم الخاصة للعراق، بأنھ بلد ألف لیل ة وباب لیل

كتبوا لى العراق، وذا االھتمام، تلك الرحالت التي قام بھا الرحالة الروس إوالجنائن المعلقة وحمورابي وبیت الحكمة، وحفزھم على ھ

ل المستشرقین .(كوتلوف ذه الحضارة المشرقة مث اریخ الزاھر وھ ذا الت اجین) –اسراتیان  -فیدشكا-عن ھ اقي، (كاتب عر كوكوری

  .   )7، ص2009

ركة ح، وھي من تألیف كوركو كریاجین بعنوان " 1922إن أول دراسة موضوعیة عن " ثورة العشرین " تعود إلى العام 

ك ا ل ذل ى أن المؤلف أورد في مث د أن نشیر إل لوقت المبكر التحرر الوطني في المشرق العربي. بالد ما بین النھرین " ومن المفی

ئق ورة إلى حقاحداث الثبالنسبة لتاریخ " ثورة العشرین " معلومات مھمة عنھا تبین بوضوح بعدھا التحرري وھو یستند في تقویمھ أل

  .  )47، ص 1987 (احمد،  وردت في المصادر البریطانیة وعلى لسان المسؤولین االنكلیز وصحافتھم

ومن بین أولئك المستشرقین السوفیت الذین اھتموا بثورة العشرین ھو المستشرق السوفیتي المعروف (كوتلوف)، ولد عام 

ا1906 ة الشرقیة بموسكو ع ن الكلی ا،1930م ، وتخرج م اریخ فیھ تاذا للت ین أس رب  ، وع اریخ الع ي ت ات ف ھ محاضرات ودراس ل



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              164  

ISSN: 2706-6495 

المعاصر، والحركات الوطنیة والتحرر الوطني في البلدان العربیة، وقضیة الوحدة العربیة، ترك وراءه مجموعة من الدراسات القیمة 

  عن التاریخ العربي الحدیث والمعاصر،

ي أواسط القرن التاسع عشرمنھا كتابھ " نشوء حركة التحرر الو  ، 7591، صدر في موسكو عام 1908 -طنیة في المشرق العرب

ي  324 ة "، مو 362، 1962صفحة. وكتابھ "األردن " صدر في موسكو أیضا ف ة الیمنی ة العربی ھ " الجمھوری سكو صفحة. وكتاب

  . )29، ص 1987صفحة (أبو ھاللھ،  286، 1971

التھ الموسومة (انتفاضنال شھادة الدكتوراه من معھد االس وم السوفیتیة عن رس ة العل ابع ألكادیمی  1920ة عام تشراق الت

  . )11، ص 1987في كتاب مستقل باللغة الروسیة (احمد،  1958الوطنیة التحرریة في العراق)  والتي نشرت عام 

ي  ة التحرریة ف ة الوطنی اریخ الحرك ورة ثالعراق الحدیث، ھي إن ھذه الدراسة تكشف عن مرحلة من أھم المراحل في ت

ذه الد بالد. وتعتبر ھ وطني لل ن اجل االستقالل ال ي العراق م ة العشرین التي فتحت الطریق لنضال الجماھیر الشعبیة ف راسة محاول

ب عفي نضال الش إلظھار الدوافع واألسباب االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة لتلك الثورة، كما سعت لتوضیح مراكز القوى الطبقیة

م نتائج عمل على تقییالعراقي من اجل التحرر الوطني، وموقف الطبقات المختلفة والفئات الطبقیة للمجتمع العراقي أثناء الثورة. كما ت

ف دراسة بل ھذا المؤلالثورة، وتحدید أھمیتھا ومكانھا في التاریخ الحدیث للبالد. وجدیر بالذكر انھ لم تصدر في االتحاد السوفیتي، ق

  . )11-10، ص1985عن الثورة . ویالحظ أن المصادر الخاصة بتاریخ العراق في تلك الفترة قلیلة جدا (كوتولوف، علمیة 

اریخ العراق     ا یوجد حدث في ت ورة العشرین" فقلم ى "ث ب إل ب أنظار المؤرخین العراقیین واألجان وكان ذلك یكفي لجل

ھ أحداثھا التي  ة (المعاصر حظي بالبحث والدرس ما حظیت ب تقلة مرموق ات مس اب العراقیین دراس ن الكت ا عدد م د، كرس لھ احم

ین وفید ) .46من تاریخ العراق ، ص صفحات یان ولف نھم، اوھانیس ن المستشرقین األجانب م ا عدد م ى وقائعھ جینكة كما تطرق إل

اریخ العراق المع ین أحداث ت دة ب ا أكثر منوفیلیب ایرلند وارنولدولسن وآخرون.وثورة العشرین ھي الوحی رسالة  اصر كرس لھ

  . )46من تاریخ العراق، ص ، صفحات1987واحدة على الصعید الجامعي في الخارج (احمد، 

ى قلتھ ة القرن العشرین عل ي بدای ا واختالف قدم كوتلوف في مقدمة الكتاب تحلیال للمصادر التي تناولت تاریخ العراق ف

ي اأنواعھا ولغاتھا، واھم تلك المصادر، ھي الوثائ یة " إلدارة المدنق التي أصدرتھا السلطات االستعماریة البریطانیة، مثل "بحث ف

  .    )11، ص 1985(كوتولوف،   ، و"تقاریر الموظفین االنكلیز في العراق إلى مجلس عصبة األمم"1920لسنة 

ل ال نھا كما یقوي ھذه البالد، لكوھذه الوثائق تتحدث بالتفصیل عن التاریخ االقتصادي للعراق ونشاط السلطات البریطانیة ف

اد الباحث من ا أف داث، كم بعض ظواھر األح یالت ل دا بعض التعل رة ما ع ك الفت ة لتل ة التحرری ة الوطنی بعض  تتحدث عن الحرك

الیة ع ات ذات قیمةالدراسات التي قام بھا القناصل االنكلیز في بعض البلدان األوربیة في النمسا والمجر وبلجیكا وروسیا، وھي دراس

ا غعن البناء االجتماعي واالقتصادي للعراق قبل االحتالل، إلى جانب الصحافة البریطانیة واألمریكیة، التي تعتبر م ا صدرا علمی نی

و ال، (ی ین االنكلیز أمث ذكرات اإلداری ل من م یس بالقلی ى عدد ل ي العراق، واستطاع الحصول عل یة ف ة السیاس نج) و(ب عن الحال

ذلك ال ون)، وك ون) دیكس د ویلس راق (ارنول ي الع اني ف امي البریط دوب الس عھا المن ي وض ة الت زأین  1917-1920دراس ي ج ف

  . )13، ص 1985(كوتولوف، 

ومع اختالف وجھات النظر التي تنطوي علیھا تلك المصادر، إال أنھا احتوت على وثائق ثمینة، بشان العالقات االجتماعیة 

ى (واالقتصادیة في العراق قبل الحرب الع ا1918-1914المیة األول ا التي ركز علیھ ي تلتھ ى الت ي السنوات األول وف،  )، وف كوتل

رة االحتالل  ي فت ات االجتماعیة ف ة لدراسة العالق ذین زاروا العراق، من المصادر القیم ویمكن اعتبار تقاریر ومذكرات الرحالة ال
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ار  التركي للعراق. ونذكر بصورة خاصة الرحالة الروس:( جیركوف،ي.ي) و(بینزرك) و (كارتسیف)و(شیلكوفنسكوف)، وكذلك كب

  .        )25، ص 1985المسشرقین في دول أوربا الغربیة، أمثال (أ.زاخاو) و (م.اوبینكیم) وغیرھم (كوتولوف، 

 ن األخیرنقل كمال احمد مظھر بعضا من أراء الكاتب علي الوردي الذي انتقد فیھا الباحث الروسي كوتلوف على أساس، أ

ل عراقي كان قبفي ذھنھ مسطرة یرید تطبیقھا على المجتمع العراقي بوجھ خاص. وألنھ یرید في دراستھ أن یثبت أوال أن المجتمع ال

م یستدرك أي كو ال والحرفیین ث اھیر الفالحین والعم ول أالثورة یسیطر علیھ اإلقطاع، وان الذین قاموا بالثورة، ھم جم وف فیق ن تل

ة قامت ضد ي شیوخ العشائر ورجال الدین والبورجوازیة الوطنیة، ویضیف الوردي كیف یمكن "أن تكون الثورقیادة الثورة كانت ف

  . )62اإلقطاع بینما شیوخ العشائر تولوا قیادتھا" (أحمد، ثورة العشرین، ص

اب  د أن  كوتلوف"،وعلق حینھا علي الوردي قائال:" یؤسفني إني ال استطیع أن أوافق ھوالء الكتاب على رأیھم في كت بع

یث، ونحن سطر بعض اآلراء التي أوردھا على لسان بعض الكتاب الذین وجدوا في كتاب كوتلوف، أنموذجا حیا للبحث العلمي الحد

ورة العشرین، بك ت عن ث ي كتب ات األخرى الت از عن كل المؤلف ھ یتضمن بأمس الحاجة إلیھ لتقییم تاریخنا في ضوئھ، وبأنھ یمت ون

دا یضع الجتحلیال علمیا  د أسلوبا جدی ھ اعتم ورة، وان دت للث اھیر للعالقات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي مھ ي  -م ي ھالت

  .  )274، ص 1978في المكان األول من الحوادث (الوردي،  -صانعة التاریخ 

ابعة في صنعھا عوامل ن یقول مظھر:" حاول كوتلوف تقدیم صورة واقعیة عن "ثورة العشرین" كظاھرة تاریخیة تفاعلت

ھ ین یسیطر علیمن الظروف الموضوعیة للمجتمع العراقي نفسھ. ثم انھ لم یحاول أن "یثبت أن المجتمع العراقي كان قبل ثورة العشر

تى حرة العشرین" النظام اإلقطاعي". فذلك مما ال یحتاج لمحاولة إثبات، فقدم صورا لرسم البنیة االجتماعیة لشعب العراقي قبل "ثو

وردي نفسھ اھت تاذ ال ا واضحا فیمكن فھم العوامل الكامنة وراء مواقف وتصرفات فئات اجتماعیة مختلفة غالبا ما یولیھا األس ي مام

د م ال والحرفیین" وأك اھیر الفالحین والعم م جم الثورة ھ اموا ب ذین ق وف "إن ال ى دراساتھ، ویقول مظھر على لسان كوتل رارا وعل

  .  )63ص فئات االجتماعیة تقریبا أسھمت في الثورة ولكن اختلف دورھا وموقعھا (أحمد، ثورة العشرین،أساس مادي إن جمیع ال

م صا روا رد الوردي على ما جاء بھ كوتلوف من أن شیوخ العشائر إنما انضموا إلى الثورة تحت ضغط عشائرھم، وإنھ

ب ا یحاولون انتھاز الفرص لالتصال باالنكلیز سرا، ونفى ذلك، وذكر إن ورد الستقالل، واالذین اتصلوا باالنكلیز إنما لمناقشة وطل

یوخ ذین وصفھم الوردي أسماء الذین قاموا باالتصال، ونفى عنھم جملة وتفصیال االتھام الذي وصفھم بھ كوتلوف، وقال:" إن الش  ال

 ي كوتلوف علىواعتمد في دحض رأ. عشرین"باالنھزامیة واالنتھازیة ھم شیوخ بني حجیم الذین كانوا اشد القادة صمودا في ثورة ال

  روایات مختلفة منھا روایة احد العراقیین وھو (المزھر الفرعون)،

ال الفرعون:" إن المیجر االنكلی  ز، وق ادة االنكلی ة) والق ین شیوخ (آل فتل اع ب ذین حضروا االجتم ة ال وربري) وكان من جمل زي (ن

اوضات مع ج المیجر من المضیف واجھ أفراد العشیرة ساخرین منھ لفشلھ في المفحاول إغواء بعض الشیوخ فلم یوفق"، وعندما خر

ات، ى المفاوض ن احتجاجا عل م تك ا یزعم  شیوخھم، وعبروا عن ذلك باألھازیج الشعبیة (الھوسة) وكان المیجر المقصود بھا، ول كم

  .  )277 -276ص ، ص1978كوتلوف (الوردي، 

یة التي عرضھا الوردي، الن الكاتب شاء أم أبى بدت تأثیرات التفسیر المادي علیھ، فقد إن الطابع العام للكتاب یؤكد النظر

اج  ى وسائل اإلنت سعى بكل ما أوتي من قدرة إلثبات صحة النظریة التي ینطلق منھا في تفسیر التاریخ، فكان جل تركیزه منصبا عل

ات وعالقاتھا، ودور الطبقات االجتماعیة الكادحة من عمال وفالحین  ل ذكر الفئ ي حین یتغاف وحرفیین في الصیرورة االجتماعیة، ف

ادتھم  ھ، فمشاركتھم وقی االجتماعیة األخرى، (شیوخ العشائر وعلماء الدین ومثقفین) وان ذكرھا فذلك من قبیل وضع الشيء في محل
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اب، حیث ركز راءة فصول الكت ك بسھولة من ق ا، ویمكن مالحظة ذل ة ال یمكن نكرانھ ي  للثورة حقیق ى تشریح المجتمع العراق عل

وعالقاتھ االقتصادیة ومرجعیاتھ االجتماعیة، وذلك ناتج عن اعتقاد خاطئ من كوتلوف من أن المجتمع العراقي یعیش في ظل نظام 

  إقطاعي قائم على استغالل شیوخ العشائر ألفراد القبیلة واإلثراء على حسابھم،

نفسھم أي الدفاع عن فدفاع عن حقوقھا ولم یعد باستطاعتھم حیازة ابسط األسلحة، فاعتمدوا ولھذا یعتقد أن أفراد القبیلة عدلوا عن ال 

  ). 285، ص 1978على الھراوات والفؤوس (الوردي، 

ھ، ولكي تكون     ا المؤلف األسلوب ذاتھ في أطروحت ع فیھ وفیما یلي نجتزئ بعضا من مدوناتھ التي ھي جزء من كل اتب

لمالحظات دقیقة ومعبرة عن الكتاب ارتأى الباحث نقل نصوصا (عینات) من فصولھ المختلفة مع بعض االعینة شاملة وتعطي صورة 

ة وأدیانھ یاتھ المتعددوالتعلیقات البسیطة وكما یلي: یقول كوتلوف في كتابھ "ثورة العشرین" :" لقد كان لتركیب المجتمع العراقي، بقوم

  .  )27، ص 1985بالد" (كوتولوف، المختلفة، اثر كبیر على الحیاة السیاسیة لل

تقبلھ،  ى مس ى واقعھ وعل یث خضع حویبرز الكاتب في فصلھ األول  حقیقة تاریخیة لھا أھمیتھا بالنسبة للعراق أثرت عل

مر العراق، األ العراق لسلطة اإلمبراطوریة العثمانیة طیلة أربعة قرون قادت خاللھا حروب مدمرة مع إیران من اجل االستیالء على

ي الط رف األقصى الذي ترك اثارا واضحة على الحیاة في العراق، فقد سبب ذلك الدمار القتصادیات البالد، وسبب وقوع العراق ف

ج الزراعي ھبوط اإلنتا لإلمبراطوریة المترامیة إلى انعزالھ عن المجاالت االقتصادیة و السیاسیة والثقافیة لھذه الدولة. فادى ذلك إلى

اه و في العراق في تلك ال والمی ة واكتسحتھا الرم األمالح، الفترة بشكل مروع، حیث أھملت مساحات شاسعة من األراضي الزراعی

وف،  ى مستنقعات (كوتول ت األدوات الزراعیة ھي األخرى  )27، ص 1985وتحولت جمیع األراضي في جنوب العراق إل . وكان

ة (أدوات اإلبدائیة جدا، ویعتبر المحراث الخشبي والفأس أكثرھا انتشار أخر األدوات الزراعی ى ت أخا، إشارة واضحة إل اج)، وت ر نت

  .  )30-29، ص ص 1985أسالیب اإلنتاج (كوتولوف، 

لعراق عما اوسادت القریة العراقیة في بدایة القرن العشرین عالقات إقطاعیة متأخرة. ولم یختلف نظام ملكیة األرض في 

ورة ستغاللھا بصالرسمیة. حیث منحت معظم األراضي األمیریة إلى المتنفذین في الدولة ال ھو علیھ في بقیة أنحاء تركیا من الناحیة

  . )31، ص 1985مؤقتة، على أساس وثائق خاصة دعیت ب(الطابو) (كوتولوف، 

ة ات االجتماعی كال العالق ث أش ن حی ة م زة رئیس ام متمی ى أقس ھ إل راق فی م الع ر قس وع أخ ى موض ف إل ل المؤل  وینتق

اسط ق األوسط (أویة السائدة في القریة، مناطق البادیة السوریة والجزیرة، مناطق بغداد والبصرة والموصل و مناطق العراواالقتصاد

ة. یقوم على دجلة والفرات)، وتسكن مناطق البادیة السوریة والجزیرة قبائل بدویة عربیة، حافظت على عادات قبلیة عریقة وصارم

داًء  ة، ابت ل فیھتنفیذھا شیخ القبیل ي تتنق ل واألرض الت ي التنق ة ف د مسار القبیل ة السارق أو تحدی د عقوب ة ( من تحدی دیرة ) اا القبیل ل

تقرة یعكس صو33-32، ص ص 1985(كوتولوف،  ة أو المس ة سواء البدوی ات القبائل العربی ب لعالق ا عرض الكات ي ثنای رة ) وف

من  أكثر وضوحا  السلطات التركیة، وان كان ذلك في قبائل الفرات األوسطالصراع الطبقي الذي ال ھوادة فیھ بین الفالحین الشیوخ و

  اجل تنظیم وسائل الري وملكیة األرض.

ل یل لھا وتحوولم یكن حال األكراد بأحسن حاال حیث عانى األكراد الرحل وأشباه الرحل ( الكوجر) ظروفا استعبادیة ال مث

ة ومعظمھم إلى رعاة مأجورین، كما حرموا من الحقو یس القبیل ى االنخراط في خدمة رئ نھم إل حراستھ ق السیاسیة واضطر قسم م

  .  )57، ص 1985وتحولت القبائل التي تسكن شمال العراق إلى تنظیمات طبقیة لخدمة مصالح اإلقطاعیین (كوتولوف، 
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ث طرد اإلقطا ة، حی ات األبوی ي تتمیز بضمور كامل للعالق من  عیون الفالحینأما مناطق بغداد والبصرة والموصل فھ

ن قب ي م رة لألراض ازات كبی رین حی رن العش ل الق ى أوائ اطق حت ذه المن ي ھ ادت ف ة، وس لطات التركی ن الس ناد م ل األرض بإس

اعیین الذین اإلقطاعیین، ویضرب المؤلف أمثلة حول  تلك األوضاع حیث كانت بساتین دیالى ملكا لبضع عائالت من األثریاء اإلقط

داد ون بغ وف، (كوت یقطن ا )64، ص 1985ول فھ باالقتص رة ویص ك الفت ي تل ي ف اد العراق یره لالقتص ى تفس ف عل د . ویصر المؤل

  اإلقطاعي، لیبرھن صحة النظریة الماركسیة في تفسیر الحدث، 

م ت ث ل افیقول:"وقد ساد مناطق الموصل وبغداد والبصرة، في أوائل القرن العشرین، شكل كامل لالقتصاد اإلقطاعي، حی ك كن ھن

  .  )67، ص 1985فروق تمیزه عن النظام اإلقطاعي سوى بعض المسائل التفصیلیة" (كوتولوف، 

الح البسیط ومعاناتھ و م ویخلص إلى نتیجة بعد أن یسوق مجموعة كبیرة من األمثلة، حول حیازة األرض ووضع الف الظل

ھ ن اد العراق بأكمل د س ول :" لق اعیین فیق ذي لحق بھ من اإلقط اعي ال اتاالجتم اج اإلقطاعي، رغم االختالف ین ظام اإلنت رة ب  الكبی

ھم كما ت المادیة، فالمناطق المختلفة في البالد. واقتران ثراء وبذخ اإلقطاعیین بمنتھى البؤس والحرمان للمنتجین المباشرین للخیرا

  . )71، ص 1985یقول كانوا أمام اختیار بین أمرین: حالة الفقر المدقع أو الموت جوعا (كوتولوف، 

ي و االقتصاد( الحرفي)، لیلتقي ف ي وھ تفسیره  وینتقل المؤلف إلى أوضاع المدینة لتشریح نوع أخر من االقتصاد المحل

ال من فیھم العمللحدث بالفكر الماركسي، فیذكر انھ لم یتجاوز عدد عمال االجراء في العراق في تلك الفترة، بضع عشرات األلوف، ب

  الموسمیین.

لضغط اد عدد كبیر من الفالحین المعدمین والمحرومین من األرض المستعدین لالشتغال في أي عمل، فضال عن ویالحظ أن وجو 

جموعة مالد،  وظھرت المتزاید من قبل رأس المال األجنبي الذي بدا یتسلل إلى البالد، ولم یكن نتیجة عفویة لتطور الرأسمالیة في الب

ؤسسات . أما تطور الم )84، ص 1985العثمانیة لحساب الجیش واألسطول (كوتولوف،  من المصانع البعض منھا انشاتھا الحكومة

ج لمحلیة كإنتاالرأسمالیة الخاصة فقد كان ضعیفا، ولم یظھر أي تطور سوى في بعض الفروع اإلنتاجیة التي تلبي احتیاجات السوق ا

ة القااألقمشة الخاصة لصنع المالبس القومیة ومواد اإلنشاء وصناعة السجاد  ة للتصدیر والصباغة، فضال عن المنتجات الزراعی بل

م تتسع بشكل عام،  )84، ص 1985وغیرھا (كوتولوف،  كقاعدة و. على أن االقتصاد الوطني التي تطور فیھا اإلنتاج الرأسمالي ل

  . )85، ص 1985فإنھا لم تخرج عن نطاق األشكال البدائیة للرأسمالیة (كوتولوف، 

ل كوتلوف :"أدى إلى أبشع االستغالل للعمال وانخفاض اإلنتاج الحرفي في المدینة العراقیة إلى حد كبیر، كل ذلك كما یقو    

ا  . لیوضح بشكل دقیق )87، ص 1985(كوتولوف،  وواجھت الصناعة الحرفیة الخراب أكثر من أي فرع أخر من فروع اإلنتاج" م

كابالتالي تحمیل النظام الرأسمالي تبعات ما یجري وما أصاب یصیب العمال والحرفیین على أیدي الطبقة الرأسمالیة و  لعمال في تل

وظة. واھم وة طبقیة محظقالفترة، لذا كانت الطبقة العاملة عند نشأتھا، قلیلة العدد، شدیدة االرتباط بالمجتمع اإلقطاعي، ولم تكن تمثل 

ة، و ة العامل تقرار الطبق انوا یعتبأسباب تأخر الوعي الطبقي للعمال، عدم اس ذین ك ال الموسمیین، ال ة العم  رون العمل فيخاصة فئ

ا بب بؤسا مرعبسالمدینة مساعدا مؤقتا لالقتصاد ألفالحي، فضال عن تبعثر العمال في مؤسسات صغیرة، فاالستغالل البشع للعمال قد 

ب  اخ متھدمة أشبھ باألقفاصومجاعة ال مثیل لھا لجماھیر سكان المدن، فقد عاش الحرفیون والعمال والمتشردون في أكو وفي زرائ

  .  )90، ص 1985ضیقة من الطین وفي ظروف صعبة وغیر صحیة للغایة (كوتولوف، 

وكمدخل لموضوع الكتاب في الفصل الثاني الذي تناول فیھ المؤلف موضوع العراق خالل الحرب العالمیة األولى وسیاسة 

قتصاد العراقي والدور الحاسم للرأسمالیة في توجیھھ منذ أوائل القرن العشرین، حیث المحتلین االنكلیز. بدا  المؤلف بمناقشة قضیة اال
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المواد  ة ب د الصناعة البریطانی بالد، واستخدموا العراق سوقا لتزوی ي ال وضعوا أیدیھم على التجارة الخارجیة وشبكة المواصالت ف

  . )99، ص 1985الخام (كوتولوف، 

ھ األحدوف الدولي وتأثیراتھ بین الدول االستعماریة ألمانیا، وایطالیا، وفرنسا، وبدا المؤلف یذكر مالبسات الموق اث توجی

وف،  الحھ (كوتول ل لص ة ك ي المنطق ادة ا )104، ص 1985ف ى زی راق إل بة للع ى بالنس ة األول رب العالمی دھا الح أزم . وأدت بع لت

ر ات والث ازعین اإلمكانی انبین المتن ال الج تخدم ك ث اس ادي، حی ات القاالقتص ة احتیاج بالد لتلبی ي ال وفرة ف لحة وات المت وى المس

  . )105، ص 1985(كوتولوف، 

وف،   احش في األسعار (كوتول اع ف ائع الصناعیة إلى ارتف .  )121، ص 1985وأدى ھبوط اإلنتاج الزراعي وتوقف استیراد البض

ك الظروف (كوت ذه األوضا )113، ص 1985ولوف، وواجھت جماھیر الشغیلة في العراق المجاعة والموت نتیجة تل أثرت ھ ع ، ف

دة  دأ صفحة جدی اة مبشكل أو بأخر على الحركة الوطنیة في العراق، وعلى تطور النضال الوطني التحرري لشعب العراق لتب ن حی

  .1920العراق بقیام الثورة عام 

  لوتسكي والدور االستعماري للدول الغربیة   -7

و أكبر اختصاصي1962-1906فیتش لوتسكي (المؤرخ المستعرب فالدیمیر بوریسو ذي ھ اریخ  ) ال سوفیتي في مجال ت

ھ عدة أب1930، تخرج من الكلیة الشرقیة بموسكو البالد العربیة الحدیث والمعاصر ا، ول اریخ ، وعین أستاذا للتاریخ فیھ حاث عن ت

حركاتھم راسات في تاریخ العرب المعاصر، والبلدان العربیة الحدیثة، في المجموعات الصادرة عن جامعة موسكو، ومحاضرات ود

  .  )1، ص1971الوطنیة، والتحرر الوطني في البلدان العربیة، وقضیة الوحدة العربیة (لوتسكي، 

سس وكان من العلماء الذي ینكبون على عملھم ویسیرون بجرأة في سبل غیر مطروقة من ذي قبل. وھو یعد مؤ

مرة  لحدیث ألولاقدم تاریخ األقطار العربیة  .ن. ففي نتاجاتھ ومحاضراتھ الجامعیةالمدرسة السوفیتیة للمؤرخین المستعربی

ھ انوقد كتب لوتسكي مؤلفھ منطلقاً من وجھة نظر الماركسیة اللینینیة. وكان ،كمادة بحث مستقلة قائمة بذاتھا یرى  ت رغبت

اركس الیم م ي ضوء تع كل ف ة یتش بالد العربی دیث لل اریخ الح سو -الت ارول ،إنجل اً بانتص ؤمن تمام ان ی ین. وك ادئ  ین المب

ول األوروبیة نتھجھا الدالشیوعیة في حل القضایا الوطنیة والكولونیالیة. وھو ینتقد في كتابھ بحدة السیاسة الكولونیالیة التي ت

ة ویعتبر وجودھا في الشرق كشر مطلق رب الوطنی اب (لوتسكي، الح ك خالل مطالعة فصول الكت ة ذل ن مالحظ  ،، ویمك

  .  )7، ص 1987

، عمل متواصل فكتابھ حصیلة ،في كتاباتھ حول تاریخ المنطقة العربیةالمتبع لدى أقرانھ لوتسكي نفس المنھج  إتبع

ات الشرقیة 1936لسلسلة محاضرات جامعیة أعدھا وشرع في إلقائھا منذ عام  وھو نتیجة ي في معھد موسكو للدراس ، وف

ن ھذه المحاضرات كفصول متجامعة موسكو وفي غیرھما من معاھد ا م م د نشر قس ة السوفیتیة. وق ة لدراسات العالی فرق

ة" (موسكو  ا بعد وسع لوتسكي الم 1940"التاریخ الحدیث لألقطار المستعمرة والتابع ة الروسیة)، وفیم رات باللغ حاض

  ). 5، ص1971(لوتسكي، الخاصة بتاریخ األقطار العربیة وأضاف إلیھا مواد جدیدة

ة ومما یؤسف  ار العربی اریخ األقط اب "ت ى نص الكت ذا اقتض ة. ولھ لھ أن محاضراتھ ھذه لم تسجل بصورة كامل

ي  تكملت بموجب المختصرات الموجودة ف ت واس الحدیث" أن یتخذ أساساً لھ مسودات وتدوینات مختلفة لمحاضرات نقح

نھم في ثنایا البحث، وبما أن وثائق سجالت ووثائق لوتسكي نفسھ، وبموجب مخطوطات طالبھ الذین سترد أسماء البعض م
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ى مثال لوتسكي لم تحتفظ بأیة صورة مدونة لمحاضرتھ عن غزو فرنسا للجزائر ث عشر وضع عل ل الثال تن الفص إن م ، ف

أساس الفصل الحادي عشر من كتاب "التاریخ الحدیث لألقطار المستعمرة والتابعة" الذي كتبھ لوتسكي نفسھ. وقد استخدمت 

األخرى من ھذا الكتاب أیضاً وخاصة الفصل العاشر والفصل الثاني والعشرون إلعداد كتاب "تاریخ األقطار بعض األقسام 

  .  )5، ص1971العربیة الحدیثة" (لوتسكي، 

ل العشرین (الجز وساھم ي الندا في إعداد الفصل التاسع عشر "الدولة المھدیة في شرقي السودان" والفص ر ف ائ

). 1918-1914والفصل السابع والعشرین (األقطار العربیة خالل الحرب العالمیة األولى  )1914-1870غضون األعوام 

سع الفصل التابینما ساھمت سمیالنسكایا في تھیئة الفصل الرابع (فلسطین وسوریا والعراق في بدایة القرن التاسع عشر) و

ي نھایة لعشرین (سوریا وفلسطین والعراق ف) والفصل الرابع وا1870-1840(لبنان وسوریا وفلسطین في عھد التنظیمات 

  القرن التاسع عشر).

ده  ذي أع ة  واستخدم النص ال الة الكردی اب المس ھ كت رق سوفیتي ل ز  1917 -1891الزاریف (وھو مستش دره مرك أص

ام  لیمانیة ع ل  2001الدراسات اإلستراتیجیة في الس رین والفص ل الخامس والعش ادة للفص د) كم ر احم ھ اكب ااترجم بع لس

  .  )72، ص1971والعشرین من ھذا الكتاب (لوتسكي، 
ا في سبع وعشر ة فیھ ون فصال، جاء الكتاب شامال لتاریخ األقطار العربیة الحدیث والمعاصر، تناول فیھ األحداث المھم

ى  ا عل ات العثمانیة وأنظمتھ أثیر التنظیم اني وت د العثم ذ أواخر العھ دأھا من اریخي، فب االقتصادي  الوضعسلسلھا حسب التطور الت

ظھور والعثمانیة،  واالجتماعي، محلال أھم العوامل التي أدت إلى تفسخ النظام اإلقطاعي العثماني، واضمحالل النفوذ الخارجي للدولة

ار المترتبة على ور االستعمار الحدیث واآلث م ظھ ة من اجل استقاللھا، ومن ث اح الشعوب العربی حضوره،  الحركات الشعبیة وكف

ىوحظیت  ة الفرنسیة عل اني دراسة للحمل ي الفصل الث دم ف ان نصیبھا عشرة فصول ق اب، فك مصر  مصر االھتمام األكبر في الكت

م، ا. واألحداث التي تلت لیبدأ عھد من الصراع الدولي بدخول اإلنكلیز في مصر، وتسلم محمد علي  )43، ص1971(لوتسكي،  لحك

ي الفصل الساد57، ص1971(لوتسكي،  ى ال)، لیعود ف ة إبراھیم باشا عل اول حمل ات األحداث فتن ابع مجری رة س والسابع لیت جزی

امن (لوتسكي102، ص1971العربیة، (لوتسكي،  ي الفصل الث ، ) وفتح السودان،  وصراع محمد علي من اجل سوریا وفلسطین ف

  .  )124، ص1971

ي ة ف ن األقطار العربی اریخ عدد م د تقدیمھ لت ابع أحداث مصر بع الیم المشرق سوریا وفلسطین والعراق وأ ومن ثم یت ق

ة فائق )176، ص1971الجزیرة العربیة، (لوتسكي،  ویس بعنای ة، تحت ، لیعود في التركیز على مصر ثانیة لیعرض قضیة قناة الس

د227، ص1971عنوان االستعباد المالي لمصر، (لوتسكي،  الي، وتالعب ال ى وضع مصر الم ة عل  ول)، وتأثیر القروض الخارجی

ة السكك ال ت الدول ا رھن دةالغربیة والصیارفة األوربیین بمقدرات مصر، مما دعا الخدیوي اللجوء إلى الضرائب، وحینھ د العائ  حدی

دین (لوتسكي،  ندات ال د لقروض وس دائنیھا كفوائ م )230، ص1971لھا، وازداد المبلغ الذي كان على مصر أن تدفعھ ل ل  ، ول یغف

ي  المؤلف جھود الحركة الوطنیة ، 9711(لوتسكي،  1881في مصر واشتداد اتجاھات المعارضة التي أفرزت انتفاضة احمد عراب

  .  )254ص

وفي الفصل الثامن عشر ناقش مرحلة جدیدة بدخول مصر تحت حكم اإلنكلیز المباشر وادعائھا بان احتاللھا مؤقتا وسوف 

وتنشا األحزاب السیاسیة  1907الوطنیة وتتشابك األحداث بعد عام ینتھي أمده بعد تنظیم الشؤون المصریة، لتظھر من جدید الحركة 

، ویترك المؤلف موضوع مصر لیبدأ بطرح موضوعات 1914و عام  1909والنقابات، ومن ثم مرحلة تعاظم دور الرجعیة بین عام 

دول خاصة باألقطار العربیة األخرى لیركز ھذه المرة على أقطار المغرب العربي ومعاناتھا من جراء  التدخالت األجنبیة وسیاسة ال
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دت  د أن عم االستعماریة فرنسا وبریطانیا وایطالیا، واالتفاقات السریة بینھا التي دبرتھا لتأسیس وطن قومي للیھود في فلسطین، بع

اح المفاوضات ى إنج و  تلك الدول إلى االنضمام إلى وعد بلفور، وسرعان ما عملت حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة عل  –االنكل

   . )468، ص1971صھیونیة (لوتسكي، 

الة ا لمعاھدات وأخیرا ركز المؤلف في نھایة الكتاب على مسالة ھامة، أثرت على كثیرا حیاة العرب ومستقبلھم، وھي مس

ر ار وعد بلفوثأالسریة بین الدول االستعماریة، حیث كان لالتحاد السوفیتي فضل في فضح تلك المعاھدات وإعالنھا على المال، حیث 

  سخط العرب الذین صعقھم غدر االنكلیز،

د  یا السوفیتیة المعاھ ث نشرت حكومة روس ة اقتسام األقطار العربیة، حی ى حقیق ات السریة ولم یكن لسخطھم حد، عندما وقفوا عل

 )468، ص7119(لوتسكي،  1917بیكو في تشرین الثاني/نوفمبر –الخاصة باقتسام اإلمبراطوریة العثمانیة، بضمنھا اتفاقیة سایكس 

 .  

ا رفضوا ا ة، وحینھ ورة العربی ھام في فبدأت االتجاھات المعادیة لالنكلیز تتوسع لدى العرب، ولدى أنصار وجنود الث إلس

فاوضات مالحرب إلى جانب االنكلیز، وأعرب ضباط الجیش العربي عن سخطھم عن نفاق االنكلیز، وشرع قادة الثورة العربیة في 

  .  )468، ص1971ددوا بعقد صلح منفرد معھا (لوتسكي، مع تركیا وھ

ى یة وال ى المراوغات الدبلوماس ام االمبریالیة مرة أخرى إل ود  یقول لوتسكي:" وبغیة إخماد صوت الحق، التجأ حك الوع

ة ( –المغریة، فقد أعلن وعد بلفور عقب نشر الحكومة السوفیتیة اتفاقیة سایكس  ذه االتفاقی ان ھ ة)، ق عن البالشفتلفیبیكو مباشرة ب

ھ سیمنح حق تقریر 1917كانون األول/دیسمبر  4وتبعھ ولسن رئیس الوالیات المتحدة بإعالن مبادئھ في  ھ بأن المصیر  وصرح فی

  .  )469، ص1971لشعوب اإلمبراطوریة العثمانیة" (لوتسكي، 

ى ری 1918أب/أغسطس  30ي في واستنادا إلى وعود اإلنكلیز الذین بدأوا یطلقونھا، طلب الشریف حسین بن عل د إل جنال

ذمر الحسین وینجت المندوب السامي في مصر تنفیذ االلتزامات التي اتخذھا مكماھون بشان تأسیس دولة عربیة بعد الحرب، وكان ت

ذنب یقع ذاھمقترنا بالتھدید بإمكانیة قیام ثورة ضد االنكلیز، ومع ذلك فلم یكن لتذمر الحسین أي تأثیر، وان جزءا ھاما من  ى  ال عل

الوثوق بموقف ھ ب ودي االنكلیز ال عاتق الحسین وابنھ فیصل نفسیھما، فأنھما رغم عدم ثقتھما باالنكلیز، ألزما العرب في الوقت ذات

  .  )471، ص1971تجاھھم، فمرت مخططات االنكلیز وكانت النتیجة ما جرى لفلسطین (لوتسكي، 

  سكي العالقة مع العالم العربي لدى بوندارف -8

دوا  ي، واعتم مارس المؤرخون السوفیت دورا غیر ضئیل في كشف السیاسة اإلمبریالیة لالستعمار الجدید في العالم العرب

الم العربي  ین الع ة ب د نشأت عالقة ودی ان ق ذه الغایة، وك فیما اعتمدوا على نشر الدراسات العدیدة والكتب والكراریس المبسطة لھ

ة  والمجتمعات الروسیة أحس بھا ي التعامل، سواء في حقبة اإلمبراطوری ة ف الرحالة الروس الذین جابوا المنطقة وشعورا باالیجابی

ول:" إن  الروسیة أو الحقبة السوفیتیة، األمر الذي حدا بأحد الكتاب الروس، وھو بوریس دانتسیغ، أن یذكر في مقدمة كتابھ بذلك فیق

ھ أھمیة في مجال ا ةالعمل الذي نعرضھ أالن لیس ل ة اجتماعی ھ أھمی ا ل ط، وإنم ة فق م والمعرف رة وجادة في نفس  -لعل سیاسیة خطی

واد ومصادر ومراجع  ى م تندین عل ین مواطني وشعوب الشرق، مس الوقت. انھ یتعرض إلى العالقات اإلنسانیة والمواقف الودیة ب

ون الرحالة الروس بالود، والعطف، واالحترام، موضوعیة واسعة. وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن سكان بلدان الشرق األوسط كانوا یقابل

ة  ت عالق روس والعرب كان ین ال ة ب ي القول إن العالق د ف ة. ویزی وكانوا یمیزونھم عن العمالء البغیضین للدول االستعماریة الغربی

أن لصداقة الروس صداقة وان كافة المقتبسات والمقتطفات المعروضة في اغلب الكتب التي تتحدث عن الشرق األوسط، تشھد على 
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ات  ق عالق د وتعمی ى توطی ل المتواضع إل ا أدى العم دا، إذا م ة. وسیكون المؤلف سعیداً ج مع شعوب الشرق جذور تاریخیة عمیق

  . )14، ص1981الصداقة في المستقبل بین شعوب بالدنا وشعوب الشرق األوسط (دانتسیغ، 

ة أ نسج الكتاب والمؤرخون السوفیت أفكارھم على ھذا المنوال ة وصل ودعام ات، ھي حلق ساسیة جازمین بان ھذه الكتاب

رة، م ذا المجال كثی اب لصیاغة عالقات جیدة مع شعوب الشرق وخاصة الشعوب العربیة في المستقبل. والكتب التي تابعت ھ ا كت نھ

الم العالسوفیتي إزا (سیاستان إزاء العالم العربي) الذي خصص فیھ المؤلف الفصل الرابع لیتابع من خاللھ سیاسة االتحاد ي، ء الع رب

ة، وخاصة في ة العادل ة القضایا العربی ورتھم لخدم ولیة األوساط الد ویتطرق فیھ إلى الجھود الكبیرة التي بذلھا السوفیت منذ قیام ث

  رعایة مصالح الدول العربیة في المؤتمرات الدولیة، 1917فیقول:" حرص السوفیت منذ قیام الثورة البلشفیة 

ادرة ووجھ ا  ا غیر ق ي اعتبرتھ ة والت ى الشعوب العربی تأثرت بحق الوصایة عل ي اس ة الت دول الغربی ییر عنتقادات الذعة لل ى تس ل

ا تنسیق المواق دیم أمورھا بنفسھا. فظھر نوع من التعاطف والعمل المشترك بین أطراف عربیة وأخرى سوفیتیة، الھدف منھ ف وتق

سطین ر وسوریا وفلفي الفترة التي عقد فیھا مؤتمر لوزان زار ممثلو المنظمات الوطنیة في مصالدعم للقضایا العربیة ذات األھمیة، ف

دانھم. وف ي بل ى مستجدات األمور ف كانون  30ي والعراق والبلدان العربیة األخرى رئیس الوفد السوفیتي تشیتشیرین، إلطالعھ عل

ا زار مجموعة من حزب الوفد تشیتشیرین، وسل 1923الثاني/ینایر  ائق عن السیاسة البریطانیة في مصر بم ك فموه عدة  وث ي ذل

  .  )279، ص1975الكتاب األسود، وعن األعمال الوحشیة التي اقترفھا االنكلیز في مصر (بونداریفسكي، 

ا للحضارة ق دوم یا تكن مشاعر االحترام العمی ة  یقول بوندارفسكي:" كانت األوساط االجتماعیة التقدمیة في روس العربی

اء والشعراء اا ات األدب ال لرائعة ومشاعر التعاطف الودي إزاء النضال التحرري للشعوب العربیة. ویجد المرء في مؤلف روس أمث ل

ب بشعور بوشكین ولیرمولتوف مواضیع عربیة غیر قلیلة وقد قدر بوشكین الحضارة العربیة رفیع التقدیر، وكتب غوغول عن العر

لى تأثیر . كما أن المؤرخین السوفیت اخذوا یقارنون ویتطرقون إ )264، ص1975بونداریفسكي، من االحترام والتعاطف العمیق" (

بر عن لعربي، وقد عالثورة البلشفیة على نحو معین، وینظرون إلیھا كمحرك مھم لكثیر من الثورات التحرریة في العالم ومنھا العالم ا

ة أخرى ی ھ: من ناحی بیلھذا الفھم المؤرخ بوندارفسكي بقول ي في س الم العرب ى نضال شعوب الع اء األضواء عل ا  تعذر إلق تحررھ

وبر االشتراكیة، وسیاسة االتح ورة أكت أثیر ث دون تحلیل ت وفیتي الوطني ضد النیر االستعماري االمبریالي على نحو صائب ب اد الس

د  ة. وق وفیتیة العربی ات الس اریخ العالق ة ت دون دراس ة، وب ة اللینینی ة األممی دالخارجی ة ج ایا الھام ذه القض ت ھ ات درس ي مؤلف ا ف

كایا و كي ولوتس انوف ومیرس دا وایف ایف والن ور بیلی ایف وایغ ي بیلی كي، ویفغین تین، ولوتس وفیت (روتش تعربین الس رغ المس كیلبی

  .  )5، ص1975وبریماكوف وسمیرلوف وفیدتشسنكو) (بونداریفسكي، 

ا، وینظر بوندارفسكي إلى تلك العالقة بأنھا من صنع ال ة وقیمتھ دار العالق رر مق ي تق ول:" فشعوب، والشعوب ھي الت یق

یة ا ة الروس اط االجتماعی تقالھا. فاألوس ة واس ي لتقدمیة ھي ابدیھي إن الحكومة القیصریة لم تكن لتدافع عن شعوب البلدان العربی لت

یا ن انتقل مركز الحركة الثوریكانت تدافع عن ھذه الحریة وھذا االستقالل". وعلى تخوم القرنین التاسع عشر والعشری ى روس ة إل

ا ي الع ة ف ر ثوری یة األكث ا الروس ة للبرولیتاری دان العربیة، قضیة حیوی ا البل ا فیھ ا لم، ولطلیعتھوأصبح الذود عن شعوب الشرق بم

یة  ة الماركس ا حسب  تطوراالكفاحیة حزب العمال االشتراكي الدیمقراطي الروسي بزعامة لینین، ، وبعد أن طور لینین النظری مھم

  )،267، ص1975ظروف عصر االمبریالیة، (بونداریفسكي، 

ات    الة القومی ط ألول مرة مس د رب دان التابعة. فق ي المستعمرات والبل ر الشعوب المضطھدة ف ووضع برنامجا منطقیا قویما لتحری

ا (بونداریفسكي، ومسالة المستعمرات باعتبارھا جزء ال یتجزأ من المسالة العامة، مسالة الثورة البر ولیتاریة ودكتاتوریة البرولیتاری

  . )268، ص1975
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دان الع وطني لشعوب البل ة ویستطرد بوندارفسكي بالقول:" إن تعاطف شعوب االتحاد السوفیتي مع حركة التحرر ال ربی

ة ان ومساعدتھا في إحراز ھذه البلدان استقاللھا، لم یكونا محصورین في قاعات جلسات المؤتمرات العالمی ا  وحدھا، وك ذا معروف ھ

 وا أیدیكم عنلجمیع الشعوب العربیة، وتأسست في مناطق عدة في االتحاد السوفیتي لجان مؤیدة لمصر، ففي باكو تأسست لجنة "ارفع

  .  )281، ص1975(بونداریفسكي،   مصر" وتأسست لجان مماثلة في جمھوریات أسیا الوسطى السوفیتیة سابقا"

یالیین دوان االمبرما خاصا بدسائس الدول االمبریالیة في العالم العربي. فقد كتب بأشد االستنكار عن عوقد أبدى لینین اھتما

ة أعل1911االیطالیین على عرب طرابلس الغرب في  ین "االمبریالی ى مراحل . وفي سنوات الحرب العالمیة األولى صدر كتاب لین

  عن االمبریالیة وحتمیة انھیارھا.  الرأسمالیة" والكتاب الذي تضمن عرضا لتعالیم لینین

ت ملخ ات اإلحصائیة. وطبع ة والمعطی االت واألدل ات والمق ن المؤلف ائال م ین عددا ھ اب درس لین ذا الكت ألیف ھ ة ت ذه وبغی صات ھ

اتر حول االمبریالیة" (بونداریفسكي،  وان "دف ، وفي )268، ص1975المصادر والكتب مع مالحظاتھ وتحلیالتھ في مجلد تحت عن

وج ذ اون بأواسط العشرینات أخذت تقام أولى االتصاالت بین روسیا السوفیتیة والبلدان العربیة على النطاق الحكومي لتت ك التع ین ل

الم  تان إزاء الع اب سیاس اكلة كت ى ش ھاب عل ا بإس دثت عنھ ف وتح ذه المواق وفیتیة ھ ب الس ب الكت ت اغل د نقل عوب، وق الش

  ). 288، ص1975العربي(بونداریفسكي، 

 إستنتاجات

ى االستشر احثین، یعطیھم فرصة اإلطالع عل اق إن وضع كتابات المؤرخین الروس والسوفیت موضوع الدراسة أمام الب

ه لإلحداث الروسي والسوفیتي، والتعرف على أوضاعھ وظروف نشأتھ وتاریخھ، وعلى المفاھیم واألسس التي ارتكز علیھا في تفسیر

  باالتي:وكذلك ممیزاتھ التي یمكن حصرھا 

ذي السلطوي لالس تمیز االستشراق الروسي والسوفیتي عن االستشراق الغربي (الذي -1 تعمار تضمن ببساطة الموقف التنفی

ھللسیطرة على الشرق وامتالك السیادة علیھ) األوربي كأسلوب ة  -أي االستشراق الروسي السوفیتي -، وبكون عالقت ودی

معرفي بدافع الفضول ال ق العربي اإلسالمي بصفة خاصة، فأنھ تطور ونمامنذ نشأتھ مع شعوب الشرق بشكل عام، والشر

  للشعوب األخرى.

اریخ، -2 ر من الت ذ زمن مبك ة من ان  إن قرب روسیا النسبي من الشرق، لھ اثر في ربط أواصر العالقات مع ھذه المنطق وك

ذي اختص بدراسة العرب واباالستعراباالستشراق قویاً في روسیا منذ عھد بعید، فقد ظھر لدیھا ما یعرف  لمسلمین : ال

 ، وقد شكلت تلك الدراسات االساس البنیوي لالستشراق الروسي المعروف.وأحوالھم وممیزاتھم

ھ، فجعل م االستشراق الروسي والسوفیتيتمیز  -3 ى ذات ن األدب أیضا باالستقالل عن االستشراق الغربي، فتكون معتمدا عل

ي اوالتاریخ العربي واآلثار موضوعاً  السالمي، لھ، وقدم دراسات مھمة في كثیر من الموضوعات المتعلقة بالشرق العرب

 وفضح أخطاء وممارسات االستشراق الغربي الذي ارتبط بمصالح الغرب االستعماریة. 

ة  الروسي، یكاد یكون تاریخ االستشراق -4 ھ لقل ون عن احثین یعزف ا جعل الب اتامجھوالً في وسط المثقفین العرب، مم  لمؤلف

 ت متفرقة فيالعربیة المكتوبة حولھ مقارنة بما انتجھ االستشراق الغربي، وجل ما نشر عنھ بعض الدراسات العامة ومقاال

 بعض المجالت العربیة، تكون أحیاناً متضمنة مع دراسات حول االستشراق العالمي. 

خیة التي قام بھا مؤرخون روس وسوفیت، ارتبطت روسیا بالعالم اإلسالمي تاریخیا بعالقات أثرت على الدراسات التاری -5
ت  ا قورن وع من المصداقیة إذا م ا تمیزت بن ایا العرب، كم دة لقض بیاً مؤی اتھم، فكانت نس اتھم وطبیعة كتاب ى اتجاھ وعل

وء  ا وس ین صدق النوای ذب ب ة من تذب ا خالی ي أنھ بالدراسات التاریخیة التي صدرت عن مؤرخون غربیین، وھذا ال یعن
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التاریخ العربي واإلسالمي، سیما وان كثیر من الشعوب االسالمیة أخضعتھا روسیا بالقوة، واصبحت ضمن  المقاصد تجاه

 االمبراطوریة الروسیة وجمھوریات االتحاد السوفیتي فیما بعد، وبات التعرف على ادبیاتھا وثقافتھا أمراً ضروریاً. 

ادي وخضعت للفلسفة المأكدت تلك الدراسات، وخاصة تلك التي انتجت ایام االتحاد ا -6 ى التفسیر الم یة، لسوفیتي عل اركس

ر من المؤرخین بالع ا وأرجعت العالقات االجتماعیة إلى عواملھا المادیة وعوامل اإلنتاج. ومع ذلك وصفھا كثی ة وأنھ لمی

 اعتمدت التحلیل المنطقي لألحداث.

ؤرخ -7 دیر الم ت بتق وفیت، حظی روس والس ؤرخین ال ن الم ة ع ات مھم درت دراس ة، ص اءاتھم الفكری ف انتم ى مختل ین عل

ي، تلوف، لوتسكواحتلت مكانة متمیزة في المكتبات العربیة. أمثال الدراسات التي تم التطرق إلیھا خالل البحث، امثال: كو

 وبوندارفسكي، وغیرھم كثیرون. 

  التوصیات: 

ي و -1 اریخ العرب ات الت یر الدراس ي تفس ا ف ات وطریقتھ ك الدراس نھج تل اه لم اعھا لشروط الاالنتب المي، واخض نھج االس م

 الدیالكتي المادي واعتماد العالقات االنتاجیة كاسباب أساسیة في تفسیر االحداث التاریخیة.

  االقتراحات:

ا كو -2 ي تمثلھ ة الت در االھمی ات المؤرخین السوفیت بق د من توجیھ طلبة الدراسات التاریخیة والسیاسیة لدراسة كتاب ا تع نھ

 النساني المشترك بین شعوب المنطقة والعالم. التراث التاریخي ا

ات  -3 اء عالق ا في بن تفادة منھ ة االس تقبلیة مإخضاع الدراسات المستقبلیة حول االستشراق الروسي لمنھج متوازن ومحاول س
  تخدم مستقبل شعوب المنطقة. 

  المصادر:

  الكتب-1

ة الرسالة ، مكتب1ره في األمة اإلسالمیة، ط، اإلعالم الشیوعي المعاصر وأث1987أبو ھاللھ، یوسف محي الدین ، ( -1

  الحدیثة، عمان، األردن)

  ، ثورة العشرین في االستشراق السوفیتي، بغداد)1977كمال مظھر، ( احمد، -2

 ، صفحات من تاریخ العراق المعاصر، منشورات مكتبة البدلیسي، بغداد) 1987احمد، كمال مظھر،( -3

ر، اعیة والعصاالجتم العلماء السوفیت واثر الكتاب السوفیت، ھیئة تحریر العلومأكادیمیة العلوم السوفیتیة، (د.ت، دراسة  -4

 موسكو)

 .، سیاستان إزاء العالم العربي، ترجمة خیري الضامن، دار التقدم، موسكو)1975بونداریفسكي، غیورغي، ( -5

 )للنشر، بغداد ، الرحالة الروس في الشرق األوسط، ترجمة معروف خزنھ دار الرشید1981دانتسیغ، ب.م، (  -6

 ، ترجمة كمال أبو دیب، بیروت)1، االستشراق، مؤسسة األبحاث العربیة، ط1981ادوارد. و، ( سعید، -7

 د، دمشق) ، إضاءات على االستشراق الروسي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، مكتبة االس2000عبد الفتاح، فاطمة، ( -8

 ر المعارف، مصر).، دا3، مجلد 3، المستشرقون، ط1964العقیقي، نجیب، (  -9

یة، یقظة العرب، ثورة العشرین الوطنیة التحرریة في العراق، ترجمة عبد الواحد كرم، مكتبة ال1985كوتلوف، ل . ن، ( -10

 بغداد،)

 ، تاریخ األقطار العربیة الحدیث، ترجمة عفیفة البستاني، دار التقدم، موسكو)1971لوتسكي، فالدیمیر، (  -11
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  ملخص الدراسة
ة والتحصیل الدراسي وإلى معرفة الفروق بین الجنسین ھدف ھذه الدراسة إلي معرفة العالقة بین المساندة األسری  

في المساندة األسریة والتحصیل الدراسي، وأستخدم المنھج الوصفي التحلیلي لوصف الظاھرة وتحلیلھا، وأشتمل مجتمع 

طلبة  ) ممكن یتابعون318الدراسة جمیع المرشدین والمرشدات في المدارس الحكومیة الثانویة األردنیة والبالغ عددھم (

) مرشدة وھو 40) مرشداً (24) مرشداً ومرشدة منھم (64الثانویة العامة، حیث استخدمت العینة الطبقیة، التي تكونت من (
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%) من مجتمع الدراسة، أما األدوات المستخدمة في الدراسة فھي: مقیاس المساندة األسریة، وقام الباحثون 20ما نسبتھ (

   بتحكیمھ لیناسب البیئة األردنیة.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منھا: أن الطالب یتمتعون بالمساندة األسریة، وتوجد عالقة ذات داللة   

لمساندة ااث في احصائیة بین المساندة األسریة والتحصیل الدراسي. وتوجد فروق ذات داللة احصائیة بین الذكور واإلن

  األسریة لصالح اإلناث. 

 

المرشدین  ردنیة،لمساندة األسریة، التحصیل الدراسي، الثانویة العامة، المدارس الحكومیة األا :الكلمات المفتاحیة

  والمرشدات.

  

  

  

  

Family support and its relation to the achievement of students in secondary schools in 

Jordanian public secondary schools from the point of view of mentors and mentors 

 

 

Abstract 
 The purpose of this study was to find out the relationship between family support and 

scholastic achievement and to know the differences between the sexes in family support and 

scholastic achievement. The descriptive approach was used to describe and analyze the 

phenomenon. The study community included all 318 secondary school teachers and mentors, 

the sample used in the study was the family support measure, and the researchers judged it 

appropriate. The sample consisted of (64) mentors and mentors (24) of them (40) B Cent of 

Jordan. 

 The study found a number of results, including: Those students enjoy family support, 

and there is a statistically significant relation between family support and scholastic 

achievement. There are statistically significant differences between males and females in 

family support for females. 

 

Keywords: Family Support, Educational Achievement, General Secondary School, 

Jordanian Government Schools, Guides and Guides. 
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  المقدمة:
الب یمكن للط لمصادرااالً ھاماً لتوفیر المساندة والمؤازرة للطالب كونھا تشمل مجموعة من تعد البیئة األسریة مج

یتعلق  خاصة فیماولطالب أن یلجأ إلیھا طلباً للمساعدة مثل األب واألم واألخوة واألقارب، الذین لھم أھمیة خاصة في حیاة ا

  تحصیلھ الدراسي.

ً بإنجاز الكثیر من المھمات التي تفوق قدراتوفي جمیع المراحل الدراسیة یكون الطالب مط عاً مكاناتھ مھ أو االبا

  لذلك فإن االھتمام بالطالب أمر مھم جداً، وخاصة في المرحلة الثانویة العامة.

وقد تكون  المساندة األسریة لھا دور عظیم في التخفیف عن األبناء وخاصة عندما یقعون تحت ضغط الدراسة.

ندة األسریة تبر المساال وتعبة، أو بالنصح، أو بتقدیم معلومات مفیدة، أو بقضاء الحاجات، أو بتقدیم المالمساندة بالكلمة الطی

  أحد المصادر الھامة لألمن الذي یحتاجھ الطالب لتساعده في تحصیلھ الدراسي الجید.  

تنمو  مساندةوبھذه اللذلك یجب على األسرة مساندة أو مساعدة الطالب على تنمیة میولھ بطرق مالئمة ومثیرة 

  قدرات الطالب بالدرجة األولى.

ة تساعد لمساندلمساندة القویة تستطیع أن تدفع األبناء نحو تحقیق أعلى الدرجات من اإلنجاز والتحصیل، وافا

ثانویة في وال المدرسي بصفٍة عامة في المجالالطالب على التحصیل الجید لھ بمستوى النجاح الذي یطمح إلیھ الطالب 

ي راسدفالتحصیل ال والیأتي ذلك إال بالتحصیل الدراسي المناسب لكل نوع من أنواع التعلیم الثانوي،لعامة بصفة خاصة. ا

ة بین الحاجوجاتھ، المناسب والمرتفع بكل المراحل التعلیمیة یحقق التوافق المطلوب بین إنتاجیة النظام التعلیمي ومخر

تعلیمیة الفرص ال تكافؤ ت البشریة المؤھلة والمدربة، وكما یعد ضماناً لتحقیق مبدأالفعلیة لمختلف مجاالت العمل من الطاقا

  ).  103: 2005وھو من أھم المبادئ التي ترتكز علیھا دیمقراطیة التعلیم. (سعید، 

  الدراسة:مشكلة 

سي ل الدرایوعالقتھا بالتحص المساندة األسریةالحالیة تتمحور حول  الدراسةبناء على ما سبق، فإن مشكلة 

  المساندة األسریة والتحصیل الدراسي؟ماھي العالقة بین  التالي:في السؤال  الدراسةوتتحدد مشكلة 

  أسئلة الدراسة:

  لإلجابة عن السؤال الرئیس للدراسة یتطلب اإلجابة عن األسئلة الفرعیة التالیة:

یة األردنیة من وجھة نظر المرشدین ما مستوى المساندة األسریة لطلبة الثانویة العامة في المدارس الحكوم -

   والمرشدات المقبول تربویاً؟
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ة طلبة الثانویة العام ) بین المساندة األسریة التي یتالقاھاα≥0.05ھل توجد عالقة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ( -

   في المدارس الحكومیة األردنیة وتحصیلھم الدراسي من وجھة نظر المرشدین والمرشدات؟

اسي لدى طلبة المساندة األسریة والتحصیل الدر ) بینα≥0.05دالة إحصائیا عند مستوى الداللة (د عالقة ھل توج -

 الجتماعي؟لنوع ااالثانویة العامة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المرشدین والمرشدات تعزى لمتغیر 

اسي لدى طلبة ن المساندة األسریة والتحصیل الدر) بیα≥0.05ھل توجد عالقة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ( -

 سكن؟كان المالثانویة العامة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المرشدین والمرشدات تعزى لمتغیر 

اسي لدى طلبة ) بین المساندة األسریة والتحصیل الدرα≥0.05ھل توجد عالقة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ( -

 ؟اد األسرةدد أفرعلعامة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المرشدین والمرشدات تعزى لمتغیر الثانویة ا

  الدراسة:أھمیة 
   الدراسي.األمور والمرشدین في المجال  أولى وأولیاءالطلبة بدرجة  الدراسةقد تساعد ھذه  -

   الجید.التحصیل الدراسي  والطلبة على حد سواء ببعض الطرق التي تساعدھم في المرشدینتزوید  -

 اإلیجابیة في تخفیف ضغوط الدراسة السلبیة.  المساندة األسریةدور  علىالتأكد  -

  معرفة طبیعة العالقة بین المساندة األسریة والتحصیل الدراسي. -

  أھداف الدراسة:

   المساندة األسریة والتحصیل الدراسي.التحقق من وجود عالقة بین  -

  الطالب.التحصیل الدراسي لدى  على ندة األسریةالمساتأثیر  إلىالتعرف  -

   األسریة. مدى تأثر التحصیل الدراسي بالمساندة إلىالتعرف  -

 تعریف مصطلحات الدراسة:
ً للتدعیم االجتماعي الفاعل، ومدى توافرالمساندة األسریة:  ھتمون یأشخاص  ھي إدراك الفرد بأن األسرة تمثل مصدرا

   ).61: 2006لحاجة، ومن ذلك األبوین، واألخوة، واألقارب. (عبد المعطي بالفرد، ویقفون بجانبھ عند ا

، وفي ثق بھمیالتعریف اإلجرائي للمساندة األسریة: ھي مدى وجود أو توفر أشخاص من األسرة یمكن للطالب أن 

  وسعھم أن یھتموا بھ، ویقفوا بجانبھ عند الحاجة.

  امة.عي بصفة ستوى النجاح الذي یصل إلیھ الفرد في المجال المدرسیعرف التحصیل الدراسي بأنھ مالتحصیل الدراسي: 

 حدود الدراسة:
  : طلبة الثانویة العامة في المدارس الحكومیة الثانویة األردنیة.حدود مكانیة -

  ) م. 2018/2019: أجریت الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (حدود زمانیة -

  وعالقتھا بالتحصیل الدراسي.  : المساندة األسریةحدود موضوعیة -

  األدب التربوي
: یعد مفھوم المساندة األسریة مفھوما حدیثاً نسبیاً، حیث تناولتھ العلوم اإلنسانیة وعلماء االجتماع في أوالً: المساندة األسریة

ور مفھوم المساندة إطار بحثھم للعالقات االسریة، فظھور مصطلح شبكة العالقات االجتماعیة یمثل البدایة الحقیقیة لظھ

األسریة ألن إدراك الفرد وتقییمھ لدرجة المساندة األسریة المحیطة بھ، والتي تمثل األطر العامة التي تضم مصادر الدعم 

  ).    51: 2002والثقة ألي شخص. (أحمد، 
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ً من مصادر الدعم االجتماعي الفعال الذي یحتاجھ اإلنسان حی     المساندة ر حجمث یؤثوتعتبر المساندة األسریة مصدرا

، ذه الضغوطھلھ مع األسریة، ومستوى الرضا عنھا في كیفیة إدراك الفرد لضغوط الحیاة المختلفة، وأسـالیب مواجھھ وتعام

اعدھم لطلبة وتسلدى ا كما أنھا تلعب دوراً ھاماً في إشباع الحاجة لألمن النفس وخفض مستوى المعاناة الناتجة عن الدراسة

  ).   473: 2009جید. (الھمص، في التحصیل ال

  أھمیة المساندة األسریة: 

ستوى میكون  المساندة األسریة تؤثر بطریقة مباشرة على سعادة الفرد عن طریق الدور المھم الذي تلعبھ حینما -

  الضغوط مرتفعاً. 

ألسریة اساندة المالمساندة األسریة من األخرین الموثق بھم لھا أھمیة رئیسیة في مواجھة األحداث الضاغطة وأن  -

  یمكن أن تخفض أو تستبعد عواقب ھذه األحداث على التحصیل. 

قة اكلھ بطریحل مش المساندة األسریة تزید من قدرة الفرد على المقاومة والتغلب على اإلحباطات وتجعلھ قادراً على -

  ). 318: 2006جیدة. (العیسوي، 

لى تحمل عادراً قسود المودة وااللفة بین أفرادھا یصبح الطالب ویشیر إلى أن الطالب الذي ینشأ وسط أسرة مترابطة ت 

اناة ل من المعط وتقلالمسؤلیة ولدیھ صفات قیادیة لذا نجد أن المساندة األسریة تزید من قدرة الطالب علي مقاومة اإلحبا

  ). 2002النفسیة في حیاتھ الدراسیة. (مراد وسلیمان، 

  أنماط المساندة األسریة:

  نفعالیة: التي تنطوي على الرعایة والثقة والقبول والتعاطف. المساندة اال -

  المساندة االدائیة: التي تنطوي على المساعدة في العمل، والمساعدة بالمال. -

موقف  كلة أوالمساندة بالمعلومات: التي تنطوي على إعطاء نصائح أو معلومات أو تعلیم مھارة تؤدي إلى حل مش -

  ضاغط. 

  األسریة أیضاً:ومن أنماط المساندة 

ت قدیر الذاتحسن تمساندة التقدیر: وھذا النوع من المساندة یكون في شكل معلومات بأن ھذا الشخص مقدر ومقبول، وی -

ء شخصیة. و أخطاأبأن ننقل لألشخاص أنھم مقدرون لقیمتھم الذاتیة وخبراتھم وإنھم مقبولون بالرغم من أي صعوبات 

مساندة ور الذات، ة تقدیبمسمیات مختلفة مثل المساندة النفسیة، والتعبیریة، ومساند وھذا النوع من المساندة یشار إلیھ

  التنفیس، والمساندة الوثیقة. 

لیھ . ویطلق علضاغطةاالمساندة بالمعلومات: ھذا النوع من المساندة یساعد في التحدید والتفھم والتعامل مع األحداث  -

  أحیاناً مساندة التقدیر والتوجیھ المعرفي.

مساندة ھذه المساندة الصحبة االجتماعیة: تشمل على قضاء بعض الوقت مع اآلخرین في أنشطة الفراغ والترویح، و -

مساندة من ال تخفف الضغوط من حیث أنھا تشب الحاجة إلى االنتماء واالتصال مع االخرین. ویشار إلى ھذا النوع

  أحیاناً بأنھ مساندة االنتشار واالنتماء. 

الجرائي د العون اد یساعجرائیة: وتشمل على تقدیم العون المالي واإلمكانات المادیة والخدمات الالزمة، وقالمساندة اإل -

میات مثل ضاً مسعلى تخفیف الضغط عن طریق الحل المباشر للمشكالت االجرائیة. ویطلق على المساندة االجرائیة أی

  ) 2008العون المساندة المادیة، والمساندة الملموسة. (النعامي، 
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  وظائف المساندة األسریة: 

  تنص المساندة األسریة بعدة وظائف، یمكن إیجادھا في الفئات الستة التالیة:      

  المساعدة المادیة: كما تتمثل في النقود واألشیاء المادیة. -

  المساعدة السلوكیة: تشیر إلى المشاركة في المھام واألعمال المختلفة بالجھد البدني. -

  الفھم.ورعایة میم: یشیر إلى بعض سلوكیات اإلرشاد غیر الموجھ كاإلنصات والتعبیر عن التقدیر والالتفاعل الح -

  التوجیھ: یتمثل في تقدیم النصیحة، وإعطاء المعلومات أو التعلیمات. -

  العائد أو المردود: یعني إعطاء الفرد مردوداً عن سلوكھ وأفكاره ومشاعره. -

  . سترخاءر إلى المشاركة في التفاعالت االجتماعیة بھدف المتعة   واالالتفاعل االجتماعي اإلیجابي: یشی -

  أبعاد المساندة األسریة:   

  المساندة االنفعالیة وتتضمن توفیر المودة والتأیید. -

  المساندة االقتصادیة وتتضمن تزوید الفرد بالخدمات والمساعدات المباشرة. -

ن سلوكھ. اجعة عریھات تساعد الفرد في حل مشكالتھ وتعطیھ تغذیة المساندة المعرفیة وتتلخص بتقدیم النصائح وتوج -

 ).2013(علي، 

 االّثار اإلیجابیة والسلبیة للمساندة األسریة: 

السعادة ولوالء إن المساندة األسریة القائمة على الرعایة والحب واالھتمام قد تزید مشاعر األمن واالرتباط وا -

 لبیة. سدي إلى الشعور باالختناق والسیطرة واالعتمادیة كتأثیرات الوجدانیة كتأثیرات إیجابیة، وقد تؤ

عیة، قد الجتماإن المساندة األسریة القائمة علي حسن اإلنصات والكشف من الذات والمرح واإلدماج في االنشطة ا -

تؤدى  جابیة، وقدإیرات تؤدى إلى الشعور بالقیمة والثقة بالنفس وتقدیر الذات اإلیجابي وانخفاض القلق والتعاطف كتأثی

 لبیة. یرات سإلى الشعور بالدونیة واالرتباك وانخفاض تقدیر الذات والتحكم والمبالغة في الثقة بالنفس كتأث

لمساعدات اتقدیم وأن المساندة األسریة القائمة على إعطاء معلومات لفظیة عن مواجھة الضغوط عن القسوة والتھدید  -

ج مواجھة ت نماذحة البدنیة والوجدانیة وتخفیف الشعور بعدم الكفایة إذا كانالمالیة والنصائح قد تؤدى إلى الص

 ). 149: 2001الضغوط العالیة وكذلك تؤدى إلى االكتاب واالستیاء واالعتمادیة كتأثیرات سلبیة. (عثمان، 

 دور المساندة األسریة في تحصیل الطالب:

سي لوجود ان النفلعون والمساعدة من قبل األسرة والشعور باألمتعني الحصول على ا* مساندة االسرة (أولیاء االمور): 

   ).115: 2005الفرد بینھم وأنھ محل ثقتھم واحترامھم. (أبو عالم، 

 دور مساندة االسرة في تحصیل الطالب: 

الد المی ي صاحبةھالبیت ھو المدرسة االولي التي ینتقل منھا الطفل معارفھ، واألسرة مھمة الوالدین في المنزل:  -

بناء وقة بنفسھ یھ الثاألول "البیولوجي" وھي صاحبة المیالد الثاني تكون شخصیة الطفل الثقافیة واالجتماعیة تبرز ف

جاه تالتجاھات بناء اشخصیتھ، وھي بذلك تھیئھ للحیاة في المجتمع ابتداء بالعالقات المنظمة مع اآلخرین وانتھاًء ب

 في البیت والدینیبرز دور الوس األول لتكوین المجتمع المثالي المثقف. حب القراءة عند الطالب وھي تعتبر األسا

مجالت تب والبأنشاء مكتبة صغیرة الحجم للطالب وباألخص طالب المرحلة الثانویة داخل الغرفة وتزویدھم بالك

 ).254: 2005الخاصة بھم إن توفرت واألجدى نفعاً.  (عبد المجید، 
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ة من بین لمبادرالطالب علي تنظیم الدراسة وعلى العمل الجدي ال تعني إنزاع ا توفیر فرص المبادرة: إن مساعدة -

یث توظف ملھ بحیدیھ بل إعطاؤه فرصاً كثیرة للمبادرة فھو بحاجة إلى تسھیالت تؤھلھ للتحرك بسھولة في إطار ع

ا أھم أدوار األھل فھو مساعد ألشیاء اكتشاف ا د علية الولأوقات فراغھ بعمق إلى ما یشغل تفكیره ویعتبره أولیاً أمَّ

قد معین یعت ى توجھالتي تثیر اھتمامھ أكثر من غیرھا والتوجیھات التي تتالزم مع میولھ الحقیقیة وعدم إجباره عل

  ).199: 2000األھل أنھ الصواب. (الراجبة، 

لیھم علذین یقع آلباء اقبل اإن تنمیة میول الطالب نحو القراءة یبدأ من المنزل، من تنمیة میول الطالب نحو القراءة:  -

 ،الدور األساسي في توعیة األبناء بأھمیة القراءة وتسیرھا لھم، وخلق مناخ اجتماعي مناسب مشجع

ً إلى إنجاز یمكن أن یحركھ وھذا ال  صبح مع دافع یوخلق المنافسة بین الطالب حیث یشعر الطفل أن ھناك دافعا

فسات. ه المناأن یحسن اآلباء اختبار المواد التي ستستخدم في ھذمرور الوقت عادة محببة لدى االطفال شریطة 

  .)39: 2004(شحاتھ، 

 ى تأكیدیدخل طلبة المدرسة المتوسطة مرحلة نمو تطلب منھم العمل علتعاون الوالدین مع مرشد المدرسة:  -

تفھم ثل الممرحلة، استقاللھم عن والدیھم وأسرھم، في تقدیم المساعدة لألبناء بتحقیق عدد من مطالب ھذه ال

 ). 304: 2003والسماح، ألبنائھم بقدر من االستقالل وتحقیق الذات. (الخطیب، 

ضر لوقت الحاانھ في التركیز فیما مضي على بناء عامل الثقة عند اآلباء بأبنائھ، غیر أ ثقة اآلباء باألبناء: كان -

ث ھو أن یبعورفین، كون الثقة المتبادلة بین الطأصبح التركیز كذلك على أن یكون ھناك ثقة باآلباء من أبنائھم لت

ل كخ، فعلي طرف اآلاآلباء الثقة بھم في نفوس أبنائھم، إن الثقة لیست شارعاً من اتجاه واحد یقوم بھ طرف دون ال

 ). 149: 2003اآلباء واألمھات أن یثبتوا ومن واقع التجربة أنھم أھل لثقة أبنائھم. (عدس، 

ة م المدرسیواجباتھبإن وجود أسرة مھنیة بمتابعة سیر تعلیم أوالدھم وقیامھم نھج المدرسي: المساعدة في إنجاح الم -

عاون مع ھم وتتالمنزلیة، وتشجیعھم على الدراسة تساعدھم في التغلب على مواجھتھم من مشكالت دراسیة في دراست

تعلیمیة لیة المتوقع منھ في العممدرستھم، وھذه أھم متطلبات نجاح المنھج الدراسي في تأدیة مھمتھ والدور ال

 ).149: 2001(الشیباني،. والتربویة

یق ل للتحقإن التواصل المستمر مع األسرة یتیح فرص متابعة سلوكیات الطالب في المنزتحسین سلوك الطالب:  -

ً بما یحدث من تحسین في سلوك ب بعد طالیات المن اتساقھا والثبات في ممارستھا، وإن إحاطة أولیاء األمور علما

اریخ دیھم تمن شعورھم بالحرج عندما یتواصلون مع العاملین في المدرسة حول أبنائھم، خاصة الطالب الذین ل

لقوة لدى مور اطویل في ممارسة السلوكیات غیر المرغوبة، أو تدني مستوى التحصیل الدراسي، كما بعد أولیاء األ

 .)226: 2000(برادلي وآخرون، . الطالب، ذلك احتیاجاتھم الخاصة

اً في روف تأثیركثر الظتمثل األسرة اإلطار االساسي لتفاعل الوالدین واألبناء، وبعد أدوافع االنجاز لدى الوالدین:  -

یر تزاید تأثحیث ی اتجاھات األبناء وسلوكھم منذ طفولتھم المبكرة، وتستمر فاعلیتھ في المراحل التالیة من العمر

ائھم باء ألبنملة اآلوضع رئیسي في كثیر من خبرات األبناء الیومي، إذ تؤثر معا المدرسین والزمالء، فیظل للوالدین

 ). 80 :2006في دوافعھم، بما في ذلك دوافع اإلنجاز، وقیمھم وتوقعاتھم وسلوكھم بوجھ عام.  (شحاتھ، 

  :  المساندة األسریةفئات 
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ین، ي االخرفواالھتمام والحب، والثقة  یقصد بھا مشاعر المودة، والصداقة، والرعایة،المساندة الوجدانیة:  -

و حزن أو أ تئاب،اك، أو یمر بخبرة انفعاالت معینةواالحساس بالراحة واالنتماء، فالفرد یعاني في أوقات المشقة 

لذات، ة تقدیر اإعاد ىعلقلق، أو فقدان تقدیر الذات، ومن خالل المساندة الوجدانیة المقدمة لھ من قبل االخرین یعمل 

  محبوب. وأنھیل من مشاعر عدم الكفاءة الشخصیة عن طریق إحاطة الفرد بأن لھ قیمة أو تقل

واتیر أو و دفع الفلمال، أاوتشمل المساعدة المادیة أو المالیة، مثل القیام بإقراض الفرد مبلغاً من المساندة المادیة:  -

  ة. المساعدة في األعباء المنزلیة، أو مساعدتھ للقیام ببعض األعمال البسیط

اعدة بغرض مس أو المعلومات المناسبة للموقف واإلرشادویقصد بھا التزوید بالنصیحة، المساندة المعلوماتیة:  -

نبغي سبة لما یالمنا الفرد في فھم موقفھ أو المواجھة مع مشاكل البیئة أو مشاكلھ الشخصیة وأیضاً تزویده باإلرجاع

  أن یقوم بھ لمواجھة المشكلة. 

ي من ییم الذاتلیة التقاإلیجابیة والمعلومات المناسبة لعمھي تمد الفرد بالعائد أو التعبیرات یة: المساندة التقدیر -

ھمیة أا، وتبرز تكاملھالمساندة أیضا بالمساندة التقییمیة، حیث تساعد الفرد على بناء مشاعره الخاصة بتقییم ذاتھ و

 )15: 2013 ھذا النوع من المساندة في مرحلة إدراك المشقة. (عبد هللا،

 ة مماالعقلیتھ قدرا ميوتنیعتبر التحصیل الدراسي من المؤشرات المھمة التي تؤثر في حیاة الفرد التحصیل الدراسي:  ثانیاً:

د راسي یعتمصیل الداالنسجام بین سلوك الفرد وانفعاالتھ ویتبین ذلك من خالل درجة التحصیل لدى الفرد. والتح علىیعمل 

ؤتي نمكن أن یال بھ من الظروف، حیث  ما یحیطدرت الطالب وما لدیھ من خبرة ومھارة وتدریب، وعلي ق األولىبالدرجة 

لطالب ن یدفع باأستطیع یثمارھا ونتائجھا في میدان التحصیل واالنجاز واألداء إال إذا اقترنت بدوافع قویة، فالدافع القوي 

(عبد  وافع).ادلة تقول إن (اإلنتاجیة = القدرة والدنحو تحقیق أعلى درجات من االنجاز والتحصیل حیث أن ھناك مع

        ).267: 2008الرحمن، 

  اھمیة التحصیل الدراسي:

  تتمثل اھمیتھ في النقاط التالیة:

لى مد بناء عفإذا كانت المجتمعات تسترواسب التخلف منھ،  واجتثاثتحقیق التقدم  علىیعمل التحصیل الدراسي  -

س تھا بمقیاوكفاء لھا مخرجات التعلم بأنواعھا فإن ھذه المخرجات تقاس في إنجازھا تطلعاتھا المختلفة مما توفره

 یسمى التحصیل الدراسي. 

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

 واه. یعمل على معرفة مدى االستفادة التي حصل علیھا الطالب ومعرفة مست -

  یساعد الطالب علي معرفة نقاط القوة والضعف فیھ. -

 العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي: 

 وتتمثل ھذه العوامل في عدة نقاط منھا:

     عوامل متعلقة بالطفل نفسھ ھي:    -

o ما ارتفع از، كلإلنجلویاً : فالتحصیل الدراسي یرتبط بدافعیة اإلنجاز وكلما امتلك الطالب دافعاً قالدافعیة واإلنجاز

 ). 27: 1996(مصلح، . التحصیل لدیھ
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o ألداء فھو من ا : إن سلوك الطفل وأداه یتأثر مفھومھ عن ذاتھ، وبما أن التحصیل الدراسي ھو نوعمفھوم الذات

لمدرسي اعلمھ یتأثر بمفھوم الطالب عن ذاتھ، فنظرة الطالب إلي ذاتھ كشخص قادر علي التحصیل والنجاح في ت

لى عیر قادرین فسھم غمنشطة تدفعھ إلى تأكید ھذه النظرة والحفاظ علیھا، أما الطلبة الذین یعتبرون أنتعمل كقوة 

  ).136: 2001النجاح والتحصیل فإن تحصیلھم المدرسي یتأثر بھذه النظرة إلى أنفسھم. (حمدان، 

o ھیأت ، إذا ما تعینةك أو مھارة م: ھو مدى قابلیة الفرد للتعلم، أو مدى قدرتھ على اكتساب سلواالستعداد الدراسي

حدودة میمیة لھ الظروف المناسبة، غیر أن التحصیل یختلف عن االستعداد ألن التحصیل یعتمد على خبرات تعل

 في أحد المجاالت الدراسیة أو التدریبیة.

إن ھ. وعلیھ فتحیا بینما االستعداد الدراسي یعتمد على الخبرة التعلیمیة العامة التي یكتسبھا الفرد في سیاق 

 دراسيتحصیل الطلبة ذوي االستعداد الدراسي المرتفع یكون أفضل من تحصیل الطلبة ذوي االستعداد ال

 ). 306: 2005المنخفض. (أبو عالم، 

o صیالً عة أكثر تحلمرتفا: إن التحصیل الدراسي یتأثر بقدرات الطالب العقلیة، فذوى القدرات العقلیة القدرة العقلیة

  ).200: 2006رات العقلیة المنخفضة. (العیسوي، من ذوي القد

مان الدان یھتي، فالوألبنائھم على مستوى تحصیلھم الدراس الوالدین: تؤثر طریقة معاملة العوامل المتعلقة باألسرة -

 اعي،ي واالجتمالنفس بحیاة أبنائھا، وما تتجھ لھم من إمكانات مادیة تلبي متطلباتھم الدراسي، یؤثر في استقرارھم

  ).81: 2009وبالتالي على مستوى التحصیل لدیھم (الھمص، 

یھا، متحانات فظمة االبالبیئة االجتماعیة والمادیة للمدرسة، وبأن الدراسي: یتأثر التحصیل عوامل متعلقة بالمدرسة -

م الحترااوبمدى توافق الطالب مع محیطھا، وبعالقتھ مع زمالئھ ومدرستھ وكلما كانت العالقة قائمة على 

في مستوى  إیجابیاً  ثر ذلكالمتبادل، ومعرفة المعلم بالراحل النمائیة للطلبة وبمشكالتھم وكیفیة التعامل معھا، كلما أ

ؤثر سلباً م، فذلك یعاملتھالتحصیل لدیھم، أما عدم احتیاجات الطلبة النفسیة والتعلیمیة والعالقة القائمة على إساءة م

 ). 65: 2000ي، في مستوى تحصیلھم. (الداھري والكبیس

 ومن العوامل ایضاً: 

 كفایات المعلمین وقدراتھم.  -

 كفایة المعلم في تنظیم تعلیم تالمیذه.  -

 استخدام الكتاب استخداماً وظیفیاً وإدراك دوره في التعلیم الذاتي.  -

 بناء االختبارات التحصیلیة والتشخیصیة وتحلیل نتائجھا.  -

 الحیاة.  ربط المادة التعلیمیة بمواقف وظیفیة من -

 استخدام التعلیم غیر مباشر وتجنب التعلیم المباشر.  -

 رعایة الطالب المتفوقین دراسیاً.  -

 مساعدة المعلمین الضعفاء في التدریس وذوي الحاجات والمبتدئین.   -

                                                                        أنواع التحصیل الدراسي:                                       

لفرد صیلي ل: یعرف التحصیل الدراسي الجید على أنھ سلوك یعبر عن تجاوز االداء التحالتحصیل الدراسي الجید -

 ألداء أقرانھ من العمر نفسھ العقلي والزمني. 
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ً یمكنھ تحقیق مستویات تحصیلیة مرتفعة عن المتوقع وحسب التحصیل  - عبارة  الجید الدراسيفالفرد المتفوق دراسیا

   ).188: 2004عن سلوك یعبر عن تجاوز اداء الفرد للمستوى المتوقع.  (شویخ، 

عام : یكون ضعف التحصیل الدراسي أو التخلف الدراسي على شكلین رئیسیین، الالتحصیل الدراسي الضعیف -

ظ في عدد ر ملحوالخاص فھو تقصی والخاص، فالتخلف العام ھو الذي یظھر عند التلمیذ في كل المواد الدراسیة، أما

 ). 436: 2003من الموضوعات الدراسیة مثل مادة الریاضیات والفیزیاء. (الطواب، 

مل جة عوایعرف التحصیل الدراسي الضعیف بأنھ حالة ضعف أو نقص أو عبارة اخرى عدم اكتمال النمو التحصیلي نتی

  ). 58: 2012نسبة الذكاء عن المستوى العادي. (عواد، عدیدة، عقلیة، جسمیة أو اجتماعیة بحیث تنخفض درجة أو 

 مجال التحصیل الدراسي:

ون یة یضعیعد التحصیل الدراسي المرتفع اھم سمات المدرسة الفعالة بل أن معظم العاملین في مجال الترب

 لیة: التاالتحصیل العالي شرطاً ومعیاراً اساسیاً لفاعلیة المدرسة. ویستدل على ھذا المجال من المؤشرات 

 حرص المدرسة على مراقبة وقیاس ومتابعة تحصیل طلبتھا من خالل اسالیب مختلفة.  -

 حرص المدرسة على تحقیق التحصیل العالي لطلبتھا في مقدمة برامجھا.  -

 حرص المدرسة على ان یكون حجم طلبتھا وارتفاعھ ممیزاً عن المدارس المشابھة.  -

 ى تحصیلھمنعكس علنتائج االختبارات في تحسین اداء العاملین والطلبة بما یحرص المدرسة على االستفادة من تحلیل  -

  ). 6- 5: 2004الدراسي. (نھاري، 

خل لفرد دایؤدي ضعف التحصیل الدراسي لدى الفرد إلى مشكالت سیكولوجیة تؤثر علي حیاة اضعف التحصیل الدراسي: 

  المجتمع الذي یعیش فیھ.

ا بعض الطالب على عالمات في امتحان المباحث الدراسیة أقل م ویقصد بضعف التحصیل الدراسي حصول

مات صنف العالیة، وتیتوقع فیھم، على الرغم من ذكائھم او استعداداتھم العادیة وصحتھم العامة المناسبة وظروفھم الطبیع

ساعد أن لذي یمر االتي حصل علیھا الطالب في امتحانات المباحث إلى ثالثة انواع: مرتفعة او متوسطة او ضعیفة، اال

  ). 2013یرتب قدرات الطالب بشكل منطقي قدر اإلمكان. (عبد هللا، 

 مؤشرات ضعف التحصیل الدراسي: وتتمثل ف االتي:

 الشرود الذھني. -

 السرحان. -

 عدم االنتباه.  -

 عدم المشاركة والتفاعل مع االخرین في الفصل.  -

 عدم القیام بالواجبات البیتیة.  -

 ). 217: 2002لعملیات العقلیة كالتعرف والتحلیل والتمییز. (قاسم، بطء التعلم في بعض ا -

 أنواع ضعف التحصیل الدراسي: 

 ). 12: 2001ضعف الدراسي العام: ھو الذي یكون في جمیع المواد الدراسیة ویرتبط بالغباء. (عبد المجید،  -

 ساب أو العلوم.ضعف الدراسي الخاص: ھو التأخر الدراسي الذي یكون في مادة معینة مثل الح -

 التأخر الدراسي الدائم: حیث یقل التحصیل عن مستوى قدرتھ على مدى فترة زمنیة طویلة.   -



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              185  

ISSN: 2706-6495 

ت ب خبراالتأخر الدراسي الموقفي: الذي یرتبط بمواقف معینة بحیث یقل تحصیل الطالب عن مستوى قدرتھ بسب -

 سیئة.  

  )62: 2009لذكاء والقدرات. (الھمص، التأخر الدراسي الحقیقي: ھو تأخر قاطع یرتبط بنفس مستوى ا -

  

  

 اسباب تدني التحصیل الدراسي: 

 من اھم اسباب التحصیل الدراسي: 

 الضعف في الصحة العامة.  -

 ضعف البصر والسمع والنطق.  -

 ضعف الذكاء العام.  -

 الفقر المادي للمنزل.  -

 فقدان التوازن العاطفي.  -

 انحطاط المستوى الثقافي في المنزل.  -

 ). 28: 2007ظبة على حضور المدرسة. (الطائي، عدم الموا -

 شروط ومبادئ التحصیل الدراسي الجید: 

شروط من أھم الحبھ، وللتعلم قوانینھ وأصولھ، توصل إلیھا علماء النفس والتربیة والتي تجعل من التعلیم إفادة لصا

  والمبادئ الخاصة بالتحصیل الدراسي الجید: 

حتى یتم  دة مراتالتكرار أو الممارسة، فال یستطیع حفظ أي شيء دون تكرار ذلك ع: لحدوث التعلم البد من التكرار -

 إعادة التعلم وإتقانھ. 

مواقف علم ال: شرط من شروط حدوث التعلم الجید، وھو أن یكون ھناك دوافع نحو بذل الجھد والطاقة لتالدافعیة -

 الجدیدة أو حل المشكالت. 

ى تحلیل إل بدأ فيیالً فكرة عامة عن الموضوع المراد دراستھ ككل ثم بعد ذلك أن یأخذ المتعلم أو الطریقة الكلیة: -

  ). 54: 2001جزیئاتھ ومكوناتھ. (الشیباني، 

 العوامل المعیقة عن الدراسة والتحصیل: 

 وتتمثل عوامل التحصیل الدراسي في اآلتي:

 وجود المشاكل العائلیة في األسرة.  -

 منزل الطالب. سوء البیئة االجتماعیة التي فیھا  -

 فضلھا علىقتھ ویانشغال الطالب بعمل والده في المتجر أو المصنع أو تعلیق الطالب بریاضة معینة یصرف فیھا كل و -

 الدراسة. 

 سوء حالة الطالب المادیة، كراھیة الطالب لمادة معینة أو أستاذ معین أو مدیر المدرسة.  -

 تاجھ من أدوات واآلالت وكتب في المدرسة. تساھل المدرسة في غیاب الطالب وعدم توفیر ما یح -

 عدم تعاون المنزل مع المدرسة من أجل تتبع الطالب من ناحیة التحصیل الدراسي.  -
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 كثرة المواد التي تدرس لھ وطول المقررات الدراسیة.  -

فروق العاة ضعف مستواه الدراسي بسبب إھمالھ في جمیع المواد الدراسیة وصعوبة المادة وعدم فھمھا وعدم مرا -

 الفردیة بین الطلبة في الفصل من قبل المدرسین. 

عداد ن ثم إعدم حث الطالب باالستقرار في كل وقت في البیت وفي المدرسة على المذاكرة والتحصیل والكفاح وم -

 الطالب لذلك الشعور بعدم تمكنھ من متابعة زمالئھ في الفصل. 

 دى إلى اإلھمال.انتشار عملیة الغش في المدرسة وتسریب االسئلة یؤ -

 سوء معاملة الوالدین وقسوتھم.  -

 عدم تمكن االستاذ من شرح وسوء إخراج الكتاب.  -

 فقدان األمن والطمأنینة في االسرة.  -

 عدم تمكن االستاذ من الشرح وسوء إخراج الكتاب.  -

 عدم وجود النشاطات الترفیھیة داخل المدرسة كالریاضة والجمعیات المدرسیة داخل المدرسة.  -

  ). 124: 2006ما أن المرض یعد من أھم العوامل المعیقة عن الدراسة والتحصیل. (حمدان، ك -

 تقویم تحصیل الطالب:

لتدریس او طرق تقویم التحصیل ھي عملیة یتم فیھا تقدیر قیمة ومعرفة نواحي القوة والضعف لمستوى الدراسات أ

ً علیھا باستخدام وطرق وادوات متنوعة منظمة  لیھ عت یحصل تستخدم فیھا نتائج القیاس أو أي معلوماوإصدار احكاما

و االھداف أوألداء ابوسائل أخرى مناسبة في إصدار أحكام على أداء الدراسات لمعرفة وتحدید مدى االنسجام والتوافق بین 

  ). 341: 2005(خلیلي، . بین النواتج الواقعیة للمتعلم أو النواتج التي كانت متوقعة

 یل الدراسي: أھداف تقویم التحص

 تتكون اھداف التحصیل الدراسي في:

 إنھ یعمل على تحفیز الطلبة على االستذكار والتحصیل.  -

ة على الطلب إنھ وسیلة طبیة لكي یتعرف الطلبة على مدى تقدمھم في التحصیل وقد اثبتت االبحاث أن مجرد وقوف -

 من التقدم.  درجة تقدمھم تعتبر من العوامل الھامة التي تحفزھم إلى طلب مزید

 لتالي مدىي، وباإن تقویم التحصیل الدراسي یساعد المعلم على معرفة مدى استجابة الطلبة، لعملیة التعلم المدرس -

 إفادتھم من طریقتھ في التدریس ولذلك فھي وسیلة جیدة توجھ المعلم إلى مراجعة طریقتھ. 

مة ترات منتظفت على متعلمة وعن طریق تكرار االمتحاناإن تقویم العمل الدراسي یساعد تتبع نمو الطلبة في الخبرة ال -

 على مدار السنة الدراسیة. 

 إن االمتحانات المدرسیة تساعد على معرفة مقدار ما حصلھ الطلبة من مادة دراسیة معینة.  -

 ي. راسیل الدیساعد تقویم التحصیل على المعرفة كما إذا كان الطلبة قد وصلوا إلى المستوى المطلوب في التحص -

ؤدي الجیدة ت لطریقةاتستخدم نتائج التحصیل الدراسي لتقویم طرق التدریس التي یستخدمھا المعلمون وذلك تسلیماً بأن  -

  ). 74: 2006إلى تحصیل مدرسي جید. (عبد الحمید، 

 الدافعیة والتحصیل الدراسي:
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حصیل طالب یتمیزون بتتؤثر دوافع الطالب نحو موضوعات التعلم في تحصیلھم الدراسي، وقد نجد بعض ال

أن  رغم مندراسي عاٍل بالرغم من قدراتھم العقلیة المنخفضة وعلى العكس من ذلك نجد آخرین ذوي ذكاء مرتفع بال

  تحصیلھم الدراسي منخفض. 

الممارسة دریب وومن ثم یجب على الوالدین والمربیین االھتمام بتشجیع الطالب على االنجاز في شتى المواقف وعلى الت

  االستقالل واالعتماد على النفس. على

أدى إلى ولطالب مع مالحظة أنھ كلما ارتفع مستوى طموح الوالدین نحو تحقیق أھداف معینة، كلما انتقل أثر ذلك إلى ا

  ارتفاع االنجاز. 

 شروط التحصیل الجید:

 ومن اھم ھذه الشروط: 

ً والتي النضج:  . 1 ً وبمعزلھو سلسلة التغیرات البیولوجیة المنتظمة وراثیا ً وتلقائیا ثرات عن المؤ تحدث فطریا

تھ ي وظیفالخارجیة ودلت التجارب على أن ھناك عالقة بین نضج الجسم وقدرتھ على أداء وظیفتھ فالعضو یؤد

غانم، (. لنضجعندما یصل إلى درجة معینة من النضج وال یستطیع الفرد أن یتعلم أو یكسب مھارات ألبعد حدوث ا

2002 :79 ( 

ً یكرر الفرد أدائھ مرات عدیوالتكرار:  الممارسة . 2 یادة زدة دون یجب أن نفرق بین الممارسة والتكرار فأحیانا

 ر ممارسة،ل تكراملحوظة في كفاءتھ فالتكرار عملیة إعادة شبھ نمطیة دون تغییر ملحوظ في االستجابات، ولھذا فك

: 2003 (الطواب،. یھ أو إرشاد مقصودحیث أن التكرار مجرد إعادة للموقف بكل تفاصیلھ دون تغییر أو توج

155 .( 

زع فیتم یب الموویقصد بھ التدریب الذي یتم في وقت واحد وفي دورة واحدة، أما التدرالتدریب المركز والموزع:  . 3

، ور بالمللوالشع في فترات متباعدة تتخللھا فترات من الراحة أو عدم التدریب، فالتدریب المركز یؤدي إلى التعب

لتي ات الراحة ن فترایتعلمھ الفرد بالطریقة المركزة یكون عرضة للنسیان أما في حالة التدریب الموزع فإ كما أن ما

النقطاع ترات افتتخلل دورات التدریب تؤدي إلى تثبیت ما یتعلمھ الفرد، ھذا إلى جانب تجدد نشاط المتعلم بعد 

  وإقبالھ على التعلم باھتمام أكبر.

   الدراسة:منھج 

ة الطرق مجموع لباحثون المنھج الوصفي في الوصل إلى الحقائق العلمیة والذي یعرف بأنھ "الطریقة أواستخدم ا

لیھ، إذي تنتمي لمي الالتي یتمكن الباحثون من خاللھا، وصف الظواھر العلمیة والظروف المحیطة بھا في بیئتھا والمجال الع

ث دوات البحأسالیب صور شكل العالقة بین متغیراتھا، باستخدام أوتصور بینھا وبین الظواھر األخرى المؤثرة فیھا، كما ت

 :2007 وبكر،أب ،ي(الطائ العلمي، التي تالئم األھداف التي یسعى الباحثون إلى تحقیقھا من وراء استخدام ھذا المنھج".

95.(   

   الدراسة:مجتمع 
دھم لبالغ عدالثانویة األردنیة وا جمیع المرشدین والمرشدات في المدارس الحكومیةمن  الدراسةتكون مجتمع 

  ) ممكن یتابعون طلبة الثانویة العامة.318(

  عینة الدراسة: 
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السلوب األمثل ) بأنھا ا2009تم اختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة البسیطة، والتي یعرفھا (بوعالق، 

مع) وذلك المجت ده في الصفات التي تكون فيالختیار العینة، إذا كان المجتمع المدروس متجانس (أي یتشابھ معظم افرا

 یار لجمیعاالخت لتمییزھا سھولة الحصول علیھا وقلة تكلفتھا، وتعتمد العینة العشوائیة البسیطة على إعطاء نفس فرصة

   ).18: ص 2009(بو عالق،  مفردات المجتمع دون تدخل الباحث.

) 1جدول (%) من مجتمع الدراسة. وال20نسبتھ ( ) مرشداً ومرشدة، وھو ما64حیث تكونت عینة الدراسة من (

  ) تبین توزیع عینة الدراسة وفق متغیراتھا المستقلة.3) و(2و(

  

  

  

  

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر الرتبة العلمیة1جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار  النوع االجتماعي

 38% 24  ذكر

 63% 40 انثى

 %100 64  المجموع

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر طبیعة العمل2( جدول رقم

 النسبة المئویة التكرار  مكان السكن

 56% 36 المدینة

 44% 28 خارج المدینة

 %100 64  المجموع

  

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة3جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار  عدد أفراد األسرة

 34% 22 "مع الوالدین" ) أفراد5أقل من (

 66% 42 ) أفراد "مع الوالدین"5أكثر من (

 %100 64  المجموع

  

  أدوات الدراسة: 
ساندة اس المقام الباحثون بإعداد أداة الدراسة بجمیع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة ویتكون من مقی

  ال).  جموعة من البدائل (نعم، أحیاناً،) فقرة وأمام كل فقرة م30األسریة، حیث تتكون فقرات المقیاس من (

  نتائج الدراسة:
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  ي:مناقشة النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلتھا وھي على النحو التال

و ن السؤال األول وھ ة ع ة باإلجاب ائج المتعلق ة فالنت ة العام ة الثانوی اندة األسریة لطلب توى المس ا مس دارس : "م ي الم

  ة األردنیة من وجھة نظر المرشدین والمرشدات المقبول تربویاً؟"الحكومی

لجدول وفق ا للتحقق من ھذا السؤال تم استخدام الوسط الفرضي، واختبار "ت" للعینة الواحدة فكانت النتائج

  التالي:

وجھة نظر  ردنیة مناأل): مستوى المساندة األسریة التي یتلقاه طلبة الثانویة العامة في المدارس الحكومیة 4جدول رقم (

 ً   المرشدین والمرشدات المقبول تربویا

 االستنتاج مستوى الداللة ت الوسط الفرضي االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي

 دالة 0.00 12.8 60 7.8 72.7

مج االحصائي ) وھو أقل من مستوى الداللة المعتمد بالبرنا0.00یتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة (

)SPSSفراد وسط أ)، ومعنى ذلك وجود فروق بین متوسط درجات أفراد العینة والوسط الفرضي، وھذه الفروق لصالح مت

  العینة، أي أن عینة الدراسة لدیھا قدر مناسب من المساندة األسریة.

فئة من الھذه قد یرجع ذلك إلى معرفة األسرة والمعلمین بأھمیة ھذه المرحلة والتي یتوجب علیھم االھتمام ب

  یة. العمر األفراد، إضافة إلى تعلیم اآلباء واألمھات وثقافتھم التي مكنتھم من العرف على خصائص ھذه المرحلة

ائج تفق نتفالمساندة األسریة ھدف أساسي یستطیع الطالب من خاللھا الرفع من مستوى تحصیلھم الدراسي، وت

ة والتحصیل إلى وجود عالقة ارتباطیة بین المساندة األسری ) التي تشیر1996ھذه الفرضیة مع دراسة (داجو ستین، 

  صیل الدراسي.  ) التي تشیر إلى ان البیئة المدرسیة ال تساعدھم على التح1999الدراسي، وال تتفق مع دراسة (شعلة، 

اني وھو ة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الث توى الدالل د مس ائیا عن ة إحص ة دال ین  )α≥0.05(: "ھل توجد عالق ب

ة ن المساندة األسریة التي یتالقاھا طلبة الثانویة العامة في المدارس الحكومیة األردنیة وتحصیلھم الدراسي ر من وجھ ظ

  المرشدین والمرشدات؟"

، فكانت لدراسياللتحقق من ھذا السؤال فقد تم استخدام معامل ارتباط بیرسون بین المساندة األسریة والتحصیل 

لة المعتمد بالبرنامج ) وھو أكبر من مستوى الدال0.98) وبمستوى داللة (0.03معامل االرتباط (العالقة) تساوي (النتائج أن 

لبة ة التي یتالقاه ط) وبالتالي ال توجد عالقة قویة بین المساندة األسری0.05) للعلوم االجتماعیة وھو (SPSSاالحصائي (

  نیة وتحصیلھم الدراسي.الثانویة العامة في المدارس الحكومیة األرد

ن مكثیر  قد یرجع السبب في ذلك إلى أن التعلیم دافع شخصي من قبل الطالب وھو نابع من ذات الطالب ففي

ة حیح، إضافصالعكس والحاالت تكون األسرة مھملة في االھتمام بالطالب ولكنھ من تلقاء نفسھ نراه یجد ویجتھد في دراستھ 

، والً بأولأباتھم راسة ویعملون لفترات طویلة خالل الیوم الدراسي، ویقومون بإنجاز واجإلى ان الطالب حریصین على الد

دیھم لما أن كوعدم إھمالھم للواجبات واطالعھم على كل ما ھو جدید، مع المداومة على الدراسة مھما كانت الظروف. 

  لومات. رفة والمعن المعرفي یحفز الطالب بحثاً عقناعة بأن التعلیم ھو أفضل وسیلة لضمان المستقبل. وأیضاً أن الدافع المع

دة األسریة من ) التي تشیر إلى وجود عالقة بین المسان1989وتتفق نتائج ھذه الفرضیة مع دراسة (برج ومكوین 

 یر إلى أن البیئة ال) التي تش1999االسرة لمساعدة الطالب الطالبات على التحصیل الدراسي، وال تتفق مع دراسة (السمیع، 

  تساعدھم على التحصیل الدراسي.   
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ث وھو ة (النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثال توى الدالل د مس ائیا عن ة إحص ة دال ین α≥0.05: "ھل توجد عالق ) ب

ن ظر المرشدیالمساندة األسریة والتحصیل الدراسي لدى طلبة الثانویة العامة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة ن

  دات تعزى لمتغیر النوع االجتماعي؟"والمرش

لدراسي اتحصیل للتحقق من ھذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" للتعرف على العالقة بین المساندة األسریة وال

لنوع تغیر الدى طلبة الثانویة العامة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المرشدین والمرشدات تعزى لم

  وفق الجداول التالیة: االجتماعي، وكان ذلك

  

  

میة ارس الحكوالعالقة بین المساندة األسریة والتحصیل الدراسي لدى طلبة الثانویة العامة في المد :)5جدول رقم (

  األردنیة من وجھة نظر المرشدین والمرشدات تعزى لمتغیر النوع االجتماعي

 البیان
النوع 

  االجتماعي

حجم 

 العینة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 ت

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

المساندة 

 األسریة

 8.01 73.03 31 ذكر
 غیر دالة 0.77 0.30

 7.71 72.43 30 انثى

التحصیل 

 الدراسي

 11.61 70.84 31 ذكر
 غیر دالة 0.31 1.04

 15.99 74.53 30 انثى

ل التحصیلبة في المساندة األسریة وتشیر نتائج الجدول السابق على عدم وجود فروق بین الجنسین من الط

سریة التي یتلقاھا ) أي أن المساندة األ0.05) وھما أكبر من (0.31، 0.77الدراسي حیث قیم مستوى الداللة على التوالي (

  .الذكور مقاربة للتي تتلقاه اإلناث

بالتالي وو األنثى ذكر أھا بین البالنسبة للمساندة األسریة فقد یرجع السبب في ذلك إلى أن السرة ال تفرق في معاملت 

  نتج عنھ مساندة أسریة متقاربة للطرفین من الذكور واإلناث.

ما تجعل  نات ھوأما بالنسبة للتحصیل الدراسي فتوحید المناھج الدراسیة وتقارب طرق التدریس وأسالیب االمتحا

  نتائج التحصیل الدراسي متقارب بین الجنسین من الطلبة.

اً دراً كبیرتلقي قوجود دعم معنوي من أفراد االسرة لإلناث أكثر من الذكور، وتقبل االنتقادات، ویرجع ذلك إلى و

لمتعلقة لدراسیة اكالت امن المساندة منذ الصغر، إضافة إلى تقبل اإلناث اللوم الموجھ من األسرة، وقیام الوالدین بحل المش

  بالطالبات، وذلك لمساعدتھن للوصول إلى طموحاتھن.

ً بالمنزل وأكثر التزاماً بتعلوتبد لمساندة السرة، فایمات اوا ھذه النتیجة منطقیة وترجع إلى أن اإلناث أكثر تواجدا

ً من الناحیة األسریة، أما ا ً من كثر توافقألذكور األسریة تعتبر كمكافأة لھن عن ھذا الفعل، حیث أن اإلناث أكثر توافقا ا

  الناحیة االجتماعیة.

) التي تشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 2000مع دراسة (علي عبد السالم علي،  وتتفق ھذه النتائج

المجموعتین، طالب الجامعة المقیمین مع اسرھم، والطالب المقیمین في المدن الجامعیة في متغیر المساندة األسریة، وتتفق 
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نھ ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین الطالب ) التي تشیر بأ1998مع دراسة (الشناوي عبد النعم الشناوي زیدان، 

  والطالبات في المساندة األسریة وتقدیر الذات على التحصیل الدراسي لدى طالب وطالبات الصف األول الثانوي.    

ع وھو ة (النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الراب توى الدالل د مس ائیا عن ة إحص ة دال ین α≥0.05: "ھل توجد عالق ) ب

ن ظر المرشدیالمساندة األسریة والتحصیل الدراسي لدى طلبة الثانویة العامة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة ن

  والمرشدات تعزى لمتغیر مكان السكن؟"

لدراسي اتحصیل للتحقق من ھذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" للتعرف على العالقة بین المساندة األسریة وال

، كان السكنتغیر مانویة العامة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المرشدین والمرشدات تعزى لملدى طلبة الث

  وكان ذلك وفق الجداول التالیة:

میة ارس الحكوالعالقة بین المساندة األسریة والتحصیل الدراسي لدى طلبة الثانویة العامة في المد :)6جدول رقم (

  رشدین والمرشدات تعزى لمتغیر مكان السكناألردنیة من وجھة نظر الم

 مكان السكن البیان
حجم 

 العینة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 ت

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

المساندة 

 األسریة

 8.65 71.79 24 المدینة
 غیر دالة 0.45 0.76

 7.26 73.25 37 خارج المدینة

التحصیل 

 الدراسي

 15.06 71.21 24 المدینة
 غیر دالة 0.52 0.85

 13.29 73.59 37 خارج المدینة

) من في لمدینةاتشیر نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق بین الطلبة حسب مكان السكن (المدینة أو خارج 

) أي ان 0.05ن () وھما أكبر م0.52، 0.45المساندة األسریة والتحصیل الدراسي حیث قیم مستوى الداللة على التوالي (

  . المساندة األسریة التي یتلقاھا طلبة السنة المدینة مقاربة للتي یتلقاھا طلبة السنة خارج المدینة

 غلب أفرادأتساوى ویرجع ذلك إلى أسلوب التربیة المتقارب المتبع لكال الطرفین وكذلك ثقافة المجتمع التي قد ی

لصف الى مستوى عزمالء تربیة والتعلیم، إضافة إلى مشاركة الطالب للالمجتمع وبالتالي تكون نظرتھ متقاربة فیما یتعلق بال

شاعر توفیر الممالء وأو المدرسة أو كلیھما، إضافة لالشتراك مع الزمالء في األعمال وقیام العالقات الطیبة مع جمیع الز

  الطبیة وروح الزمالة بغض النظر ان مكان السكن. 

منعم الشناوي )، وتختلف مع دراسة (الشناوي عبد ال1996ة (داج ستون، وتتفق نتائج الفرضیة الرابعة مع دراس

1998.(  

ة (النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس وھو توى الدالل د مس ائیا عن ة إحص ین α≥0.05: "ھل توجد عالقة دال ) ب

ن ظر المرشدیاألردنیة من وجھة ن المساندة األسریة والتحصیل الدراسي لدى طلبة الثانویة العامة في المدارس الحكومیة

  والمرشدات تعزى لمتغیر عدد أفراد األسرة؟"

لدراسي اتحصیل للتحقق من ھذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" للتعرف على العالقة بین المساندة األسریة وال

دد أفراد غیر عتعزى لمت لدى طلبة الثانویة العامة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المرشدین والمرشدات

  األسرة، وكان ذلك وفق الجداول التالیة:
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میة ارس الحكوالعالقة بین المساندة األسریة والتحصیل الدراسي لدى طلبة الثانویة العامة في المد :)7جدول رقم (

  األردنیة من وجھة نظر المرشدین والمرشدات تعزى لمتغیر عدد أفراد األسرة

 رةعدد أفراد األس البیان
حجم 

 العینة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 ت

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

المساندة 

 األسریة

 7.50 72.79 36 ”مع الوالدین“) أفراد 5أقل من (
 غیر دالة 0.78 0.28

 8.37 72.01 25 ”مع الوالدین“) أفراد 5أكثر من (

التحصیل 

 الدراسي

 14.18 76.64 36 ”مع الوالدین“) أفراد 5أقل من (
 دالة 0.00 2.83

 11.60 66.92 25 ”مع الوالدین“) أفراد 5أكثر من (

ث سرة، حیعلى مقیاس المساندة األسریة ال توجد فروق تعزي لعدد أفراد األأن تشیر نتائج الجدول السابق 

 د أفراد األسرة،فروق تعزي لعد )، أما فیما یتعلق بالتحصیل الدراسي فتوجد0،05( ) وھو أكبر من0.78مستوى الداللة (

والدین".  فھم مع ال“) أفراد 5) وھذه الفروق لصالح األسر التي تقل عن (0.05) وھو أقل من (0.00فمستوى الداللة (

  مع الوالدین".“) أفراد 5یتمتعون بتحصیل دراسي مرتفع مقارن باألسر التي تزید عن (

األسر التي لدیھا  )، حیث أن5سرة التي لدیھا عدد أفراد أقل من (ویرجع ذلك إلى طبیعة االھتمام الذي تولیھ األ

  بناء.) یكون اھتمامھا ینصب على توفیر متطلبات الحیاة أكثر من التحصیل الدراسي لأل5عدد أفراد یزید عن (

  ).1996 )، وتتعارض مع دراسة (داج ستین،1990وتتفق نتائج ھذه الفرضیة مع دراسة (ابو ھالل وتكنسون، 

 لتوصیات:ا
ھة ا مواجفي ضوء نتائج الدراسة التي أظھرت عالقة للتحصیل الدراسي بالمساندة األسریة، والتي من شأنھ

 العمل علىنھا، ومالصعوبات التي تواجھ طلبة المرحلة الثانویة بشكل عام وطلبة الثانویة العامة بشكل خاص، وتخلیصھم 

  لى النتائج السابقة یوصي الباحثون باآلتي: الحد من تدني مستوى التحصیل الدراسي، وبناء ع

  ي. یل الدراسالتحص توفیر المساندة األسریة لكل من الطالب والطالبات، لذلك لما لھ من أثر في الحد من تدني مستوى -

 ورھالطالب، ودعلى ا توعیة األسرة بكیفیة التعامل مع الطالب، والتأكد على مدى التأثیر اإلیجابي للمساندة األسریة -

 إلذاعةفي التخلص من تدني مستوى التحصیل الدراسي الذي یتعرض لھ الطالب، وذلك من خالل تخصیص برامج ا

 المرئیة وغیرھا من البرامج التي تتناول ھذا الجانب. 

 لمحیطةلمدرسیة ابیئة اعلى األسرة توفیر المناخ المالئم لیكتسب الطالب الخبرات التعلیمیة والقدرة على التكیف مع ال -

 .  بھم، وتوضیح ما یعانون من صعوبات ومشكالت دراسیة وذلك للرفع من مستوى التحصیل الدراسي لدیھم

  المراجع

 القاھرة.  :5، طالنشر للجامعات دار). مناھج الدراسة في العلوم النفسیة والتربویة، 2005أبو عالم، رجاء ( -

سي لدى طلبة قتھ بمستوى الطموح والتحصیل الدرا). االمن النفسي وعال2012أبو عمرة، عبد المجید عواد مرزق ( -

 ، في علم النفس كلیة التربیة، جامعة األزھر، غزة.رسالة ماجستیرالثانویة العامة، 

یة ، كللألسرة النمو األخالقي وعالقتھ بالتحصیل الدراسي والمستوى االجتماعي واالقتصادي). 2001آدم، بسماء ( -

 التربیة، جامعة دمشق. 
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حتیاجات ). الدمج الشامل لذوي اال2000السید الشخص وآخرون ( –یان وآخرون، ترجمة، عبد العزیز برادلي، د -

 : اإلمارات العربیة المتحدة. الكتاب الجامعي دارالخاصة وتطبیقاتھا التربویة، 

ر المناھج داس، ). طرق التدریس العامة ومھارات تنفیذ وتخطیط عملیة التدری2002جامل، عبد الرحمن عبد السالم ( -

 . 2، عمان ـ االردن، طللنشر والتوزیع

سمعیا  سري للمعاقین). المعاملة الوالدیة وعالقتھا بالتوافق النفسي واالجتماعي واأل2004حفصة أحمد محمد الحداد ( -

 (غیر منشورة) كلیة اآلداب، جامعة سبھا.  رسالة ماجستیربمركز األمل للصم والبكم، 

 . ةدار كنوز المعرفاإلدارة المدرسیة والطرق الحدیثة لعالجھا، عمان،  ). مشاكل2006حمدان، محمد ( -

: لجامعيادار الكتاب ). اإلرشاد النفسي في المدرسة، أسسھ، نظریاتھ، تطبیقاتھ، 2003الخطیب، صالح أحمد ( -

 اإلمارات العربیة المتحدة. 

 . صفاء للنشرال دارإدارة الصف المدرسي، عمان،  .)2005الخلیلي، أمل عبد السالم ( -

 .، الریاض: مكتبة العبیكان1التربیة الدینیة واالجتماعیة لألطفال، ط  .)2001داغستاني، بلقیس ( -

 ، إربد: االردن.  الكندي دار). علم النفس العام، 2000الدھري، صالح والكبیسي، وھیب مجید ( -

 ، القاھرة،لعامةام إعداد االختبارات اتطویر نموذج معیاري لتقویم كفاءة نظ). 2001الرازحي، عبد الوارث عبده ( -

 بوي. قویم الترت والتالمؤتمر العربي األول لالمتحانات والتقویم التربوي: رؤیة مستقبلیة، المركز القومي لالمتحانا

 . ، دار أسامة). مشاكل اإلدارة المدرسیة والطرق الحدیثة لعالجھا، عمان2000الرواجبة، عایدة ( -

 . 1، طالمسیرة دار، یاس والتقویم في التربیة وعلم النفسالق). 2000سامي ملحم ( -

 : القاھرة. المصریة اللبنانیة الدار، 2، طدراسات وبحوث). أدب الطفل العربي 2004شحاتة، حسن ( -

الت ببعض االختال ). استراتیجیات التعایش والمساندة النفسیة االجتماعیة في عالقتھا2004شویخ، ھناء احمد محمد ( -

 )، كلیة اآلداب، جامعة القاھرة. رسالة ماجستیرلدى مرض أورام المثانة السرطانیة، (النفسیة 

 ، بنغازي، جامعة الفاتح. علم النفس التربوي). 2001الشیباني، عمر محمد الثومي ( -

 ، الكویت.الكتاب الحدیث دار). القیاس والتقویم في التربیة والتعلیم، 2002الصراف، قاسم ( -

 العلوم السیاسیة،). مناھج البحث العلمي وتطبیقاتھا في األعالم و2007ید وأبوبكر، خیر میالد (الطائي، مصطفى حم -

 .دار الوفاءاالسكندریة: 

 لقاھرة. ا، مكتبة األنجلو المصریة: 3، طعلم النفس التربوي التعلم والتعلیم). 2003الطواب، سید محمود ( -

 : األردن.228، ص1، دار الصفاء للنشر والتوزیع، طوالمجتمع الطفل لألسرة). 2006عبد الحمید، حنان العناني ( -

  ، القاھرة، مكتبة زھراء الشرق.ضغوط الحیاة ة أسالیب مواجھتھا). 2006عبد المعطي، حسن مصطفي ( -

 . لثقافةدار ا، عمان، ). سیكولوجیة اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة وآفاق التطور العام2004العبیدي، محمد جاسم محمد ( -

توافق مع الحیاة المساندة األسریة من االزواج وعالقتھا بالسعادة وال .)2001عثمان، أحمد عبد الرحمن إبراھیم ( -

 ، الزقازیق.مجلة كلیة التربیةالجامعیة لدى طالبات الجامعة المتزوجات، 

 ، عمان، دار وائل. اآلباء وسلوك األبناء). 2003عدس، محمد عبد الرحمن ( -

 . 1، طالقاھرة للنشر والتوزیع دار). التكیف النفسي واالجتماعي، مصر، 2001(عطیة، نوال محمد  -
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یاة توافق مع الح). المساندة األسریة وعالقتھا بأحداث الحیاة الضاغطة وعالقتھا بال2000علي، علي عبد السالم ( -

 ، الھیئة المصریة العامة للكتاب.مجلة علم النفسالجامعیة، 

 : الكویت. الوثائق دار). سیكولوجیة المراھق المسلم المعاصر، 2006العیسوي، عبد الرحمن ( -

 ، دار الثقافة. الدولیة الدار العالمیة). علم النفس التربوي، عمان، 2002غانم، محمود محمد ( -

خلیج ذوي ، موقع أطفال الاالتجاھات الحدیثة في بحوث مشكالت تقویم التحصیل الدراسي). 2003غنیم، محمد ( -

 الخاصة. االحتیاجات 

(العلوم  امجلة جامعة سبھ). التحصیل الدراسي والعوامل المؤثرة فیھ، 2005الفاخري، سالم عبد هللا سعید ( -

 االنسانیة)، المجلد الرابع، العدد الثاني.

 : عمان.دار الصفاء). إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، 2005المجید، جمیل طارق عبد ( -

تعایش ك المشقة وال). دور الصالبة النفسیة والمساندة األسریة وتقدیر الذات في إدرا2002محمد، جیھان أحمد حمزة ( -

 ، كلیة اآلداب: جامعة القاھرة.، رسالة ماجستیرمعھا لدى الراشدین من الجنسین في سیاق العمل

 ان. : عم2، طافة، دار الثق). سیكولوجیة اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة وأفاق التطویر العام2003محمد، محمد ( -

ا ة خطوات وإعدادھ). االختبارات والمقاییس في العلوم النفسیة والتربی2002مراد، صالح أحمد وسلیمان، أمین علي ( -

 : الكویت ـ القاھرة ـ الجزائر. دار الكتاب الحدیثوخصائصھا، 

لنفس) اسالم وعلم الفرد في اإل ). السعادة وتنمیة الصحة النفسیة، الجزء األول (مسؤولیة2000مرسي، كمال إبراھیم ( -

 .دار النشر للجامعاتالقاھرة: 

، ربیة المغربیةمنشورات وزارة التمسؤولیة األسر في التحصیل الدراسي ألبنائھا،  .)2001النعامي، عبد المجید ( -

 المغرب. 

ئرة التربیة دا، ضعف التحصیل الدراسي، قسم التوجیھ واإلرشاد، مركز التطویر التربوي .)2008النعامي، محمد ( -

 ، وكالة الغوث الدولیة. والتعلیم

مكة: ة أم القرى ب(غیر منشورة) جامع ماجستیر ، رسالة). واقع العالقات بین المعلم وطالبھ2004نھاري، عبد هللا ( -

 المملكة العربیة السعودیة. 

 ب، غزة.اسات والتدری، مؤسسة إبداع لألبحاث ودرمشكلة ضعف التحصیل الدراسي .)2009الھمص، عبد الفتاح ( -

ة مركز الملكة . إدار)2017/2018التقریر االحصائي للعام الدراسي (). 2018وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، ( -

 رانیا العبد هللا لتكنولوجیا التعلیم والمعلومات، عمان، األردن.
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Psychosocial problems and methods of coping among Palestinian women in the old city 
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  الملخص:
ة ات بالبلدلسطینیھدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت النفسیة واالجتماعیة وأسالیب التكیف لدى النساء الف

فسیة ت الني مدینة الخلیل، إضافة للكشف عما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى المشكالالقدیمة ف

  مر.  ة والعواالجتماعیة لدى النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل تعزي للمتغیرات: عمل المرأ
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ن العام ملفصل الثاني دیمة في مدینة الخلیل، خالل ا) من النساء الفلسطینیات بالبلدة الق95وتكونت عینة الدراسة (

  م)، وتم اختیارھم بطریقة العینة العشوائیة البسیطة.2020-2019األكادیمي (

اء ة النسوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أھمھا: االھتمام بالجوانب النفسیة واالجتماعی

نة الخلیل مة في مدیالقدی ل، وتخصیص برامج إرشادیة النساء الفلسطینیات بالبلدةالفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلی

 لمساعدتھن على التوافق النفسي واالجتماعي وأسالیب التكیف.

  المشكالت النفسیة، المشكالت االجتماعیة، أسالیب التكیف، النساء. الكلمات المفتاحیة:

  

  

  

  

Psychosocial problems and methods of coping among Palestinian women in 

the old city of Hebron 

 

Abstract 
The study aimed to identify the psychological and social problems and methods of 

adaptation among Palestinian women in the old city of Hebron, in addition to revealing 

whether there were statistically significant differences in the level of psychological and social 

problems among Palestinian women in the old city in Hebron, due to the variables: woman's 

job and age. 

The sample of the study (95) consisted of Palestinian women in the old city of Hebron, 

during the second semester of the academic year (2019/2020), and they were chosen using a 

simple random sample method. 

 

The study reached a set of results, the most important of which are: attention to the 

psychological and social aspects of Palestinian women in the old city of Hebron, and the 

allocation of mentoring programs for Palestinian women in the old city of Hebron to help 

them with psychological and social compatibility and methods of adjustment. 

Key words: psychological problems, social problems, psychological adjustment, Women. 

 

 

 



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              197  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة:

قع ن، فالواتواجھُ  النساء الفلسطینیات لھن دور فعال وریادي في المجتمع الفلسطیني، رغم التحدیات الكثیرة التي

ً من االحتالل، ونساء البلدة القدیمة في مدین  یل ُمارستة الخلالمعیشي صعب في أماكن عیشھن، فھي أكثر الفئات تضررا

وأثرت  تشویھ،بحقھن وحق ممتلكاتھن، وأراضیھن أبشع صور التھدید والقتل والحرق والتعذیب، واألسر، والتدمیر، وال

ً على جمیع النواحي االجتماعیة وا ة والسیاسی لنفسیةھذه اإلجراءات القمعیة التي یمارسھا االحتالل اإلسرائیلي یومیا

  نیة.واالقتصادیة لألسرة الفلسطی

اء، لكن ال ونسواألسرة الفلسطینیة ما زالت تحت طائلة ھذه المعاناة بكل شرائحھا من شیوخ وأطفال وشباب ورج

الحتالل. اضرراً من تألكثر االمعاناة األشد ألماً ما تشعر بھ المرأة الفلسطینیة ألنھا ھي األم والزوجة واالبنة واألخت، فھي 

  ).2008(مقبل ویونس، 

م حوالي 2020الفلسطینیات نصف المجتمع الفلسطیني فقد بلغ عدد السكان المقدر في منتصف عام  وتشكل النساء

كثر من ُعشر )، وكذلك أ%49) ملیون أنثى بنسبة (2.51)، و(%51) ملیون ذكر بنسبة (2.59) ملیون فرد؛ منھم (5.10(

الضفة الغربیة  ) في%12) من األسر، بواقع (%11األسر الفلسطینیة ترأسھا نساء، حیث ترأس النساء في فلسطین حوالي (

  )2019) في قطاع غزة. (الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، %9و(

یطرة تخضع للس الخلیلبفالنساء في البلدة القدیمة بمدینة الخلیل یعانین من أوضاع استثنائیة، فإن البلدة القدیمة 

ل وطنات داخالمست ، محاطة بنقاط تفتیش وحواجز عسكریة، بسبب وجودالعسكریة اإلسرائیلیة والسیطرة المدنیة الفلسطینیة

لى حركة ع) مستوطن إلى جانب ألفي عنصر من قوات األمن اإلسرائیلي، وھذا یفرض قیود 500المدینة، یقیم فیھا (

یطرة تُترَجم السو ).2016الفلسطینیین ویكبل الوصول إلى التعلیم والخدمات الصحیة، وإمدادات المیاه (األمم المتحدة، 

 ھم، ویقومن سكنااالسرائیلیة بسیاسات مختلفة تنتھك حقوق اإلنسان الفلسطیني قد تؤدي إلى الطرد القسري لھم من أماك

م نیین، وعدلفلسطیلالمستوطنون والجنود بمضایقة وتخویف الفلسطینیین ونھبھم بشكل منتظم، وتقیید حریة الحركة والتنقل 

 كل طبیعي،یھا بشفلخوفھن من فقدان منازلھن، كل ذلك یؤدي إلى خلق بیئة قاسیة یستحیل العیش  قدرة النساء على التنقل

 .)2018وال یتمتع سكانھا بحقوق اإلنسان األساسیة. (ھیئة األمم المتحدة للمرأة، 

كن وبسبب مضایقات المستوطنین والقوات االسرائیلیة، یترتب على ذلك ترك األھالي لمساكنھم والتوجھ ألما

أخرى سواء في مدینة الخلیل أو في أماكن أخرى، إلیجاد األمن واألمان، لتجد المرأة الفلسطینیة نفسھا تواجھ متطلبات 
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. وھذا یجعل النساء الفلسطینیات یتكبدن أعباء اجتماعیة إضافیة، األمر الذي من شأنھ التسبب في )2013الحیاة (الھالول، 

(الھیئة  .والصحة، والتعلیم، والسكن، والمستوى المعیشي الالئق ولم شمل العائالتانتھاك حقوقھن في الحیاة والعمل، 

  )2020المستقلة لحقوق اإلنسان، 

 اة العامةي الحیفإن إجراءات االحتالل وعنف المستوطنین یؤدي إلى زیادة المواقف السلبیة تجاه مشاركة المرأة 

اقف ھذه المو بین أنتى المجتمع، أصبحت ھذه المواقف أكثر سلبیة، فقد في المجتمع، وكلما ارتفع مستوى التھدید والعنف عل

م المتحدة ھیئة األم(بردلة والسلبیة في منطقة البلدة القدیمة بالخلیل ضعف المواقف السلبیة في المنطقتین الریفیتین، الجفتلك 

  ) 2018للمرأة، 

ن نتیجة حیاتھ ثارھا النفسیة واالجتماعیة علىوھذه الظروف الصعبة التي تعایشھا النساء الفلسطینیات تركت آ

  تعرضھن لعدد كبیر من الضغوط الیومیة واألحداث الصادمة. 

ً  وأن خاصة، صادمة أحداث من یعایشنھ أو یشاھدنھ بما كثیراً  یتأثرن األمھات  بالعواطف فتتص المرأة عموما

ً ھ دوراً  یلعب الصادم األم للحدث اكإدر فإن وبالتالي اآلخرین، مع والتعاطف والحنان والشفقة الرقیقة  المعنى تحدید في اما

  مرافقة للحدث، أخرى ضغوط أو وجود عوامل أن كما لھا بالنسبة للحدث والذاتي الخاص

ً أواألم، منھا: كون األزمة متوقعة أو مفاجئة، وتكرار الحدث الصعب، وكون ا على المباشر تأثیرھا لھا   لحدث فردیا

: 2012صوالي،( ألم.ل الفقدان أو الخسارة، واألذى الجسمي، باإلضافة إلى درجة تھدید الحدث لحیاة اجماعیاً، ووجود عام

30 .(  

ما یؤثر مكیفھم تإنَّ الصدمات التي تتعرض لھا األمھات تؤثر على توافقھا وعلى توافق أبنائھا وتؤدي إلى سوء 

  ).849: 2011اآلخرین. (الشیخ، سلباً على تحصیلھم الدراسي وسلوكھم االجتماعي وعالقاتھم مع

وھذا ما أكدت علیھ عدد من الدراسات السابقة أن السكان المتأثرون بالنزاع المسلح في كثیر من األحیان وإلى 

أحداث مؤلمة وضغوطات الحیاة یومیة یكونون أكثر عرضة لخطر ارتفاع مستویات اضطرابات الصحة النفسیة، واألكثر 

 ؛ Saxon, et al.2017 ؛Miller & Rasmussen,2009؛ (Steel et al. ,2009 تأثر ھم النساء واألطفال.

Arnoso& Cárdenas & Afonso, 2017 ؛Snoubar& Duman,2016 (  

ساء ھا النمما سبق، وجد الباحثین من األھمیة التعرف على المشكالت النفسیة واالجتماعیة التي تعاني من

یف الیب التكھا وأسللیل نتیجة الضغوط واألحداث الصادمة الیومیة التي یتعرضن الفلسطینیات بالبلدة القدیمة بمدینة الخ

  للتخفیف من حدتھا والتعایش معھا قدر اإلمكان.

  مشكلة الدراسة:
تي یقوم سات التواجھ النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل أوضاع معیشیة صعبة بسبب الممار

أثبتت ونفسیة. والمستوطنین، والتي تؤثر على حیاتھن االجتماعیة واالقتصادیة، وصحتھم البھا االحتالل االسرائیلي 

ع لى النوأن المجتمعات التي تتعرض للعنف من قبل االحتالل، تزداد احتمالیة تعرضھا للعنف المبني عالدراسات 

لسیئة، تواجھ النساء اوبسبب ھذه األوضاع  )،2018االجتماعي مقارنة بالذین ال یتعرضون لھ. (ھیئة األمم المتحدة للمرأة، 

 واجھة ھذهمھا لمالفلسطینیات مشاكل نفسیة واجتماعیة، تسعى ھذه الدراسة لمعرفتھا ومعرفة أسالیب التكیف التي تستخد

  المشكالت.
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دى للتكیف ا: ما المشكالت النفسیة واالجتماعیة وأسالیب فتنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي

  لنساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل؟ا

  وینبثق عن التساؤل الرئیس التساؤالت الفرعیة اآلتیة:

 ما المشكالت النفسیة لدى النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل؟ -

 ما المشكالت االجتماعیة لدى النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل؟ -

 لخلیل؟دینة اما العالقة بین المشكالت النفسیة واالجتماعیة لدى النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في م -

ة في دة القدیمبالبل ھل توجد فروق داللة إحصائیة في مستوى المشكالت النفسیة واالجتماعیة لدى النساء الفلسطینیات -

 مدینة الخلیل تعزي للمتغیرات: عمل المرأة، والعمر.

 لخلیل؟ي مدینة افقدیمة ما استراتیجیات التكیف مع المشكالت النفسیة واالجتماعیة لدى النساء الفلسطینیات بالبلدة ال -

  فرضیات الدراسة:

ء الفلسطینیات ) في طرق التكیف التي تلجأ لھا النساα≤0.05ال توجد فروق داللة احصائیة عند مستوى الداللة ( -

 لیل عند تعرضھم للصدمة تعزى لمتغیر عمل المرأة.بالبلدة القدیمة في مدینة الخ

ء الفلسطینیات ) في طرق التكیف التي تلجأ لھا النساα≤0.05ال توجد فروق داللة احصائیة عند مستوى الداللة ( -

 بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل عند تعرضھم للصدمة تعزى لمتغیر العمر.

  أھداف الدراسة: 
  التالي: تسعى الدراسة الحالیة إلى

 ل.الخلی التعرف إلى المشكالت النفسیة واالجتماعیة لدى النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة -

 یل.دینة الخلة في مالكشف عن العالقة بین المشكالت النفسیة واالجتماعیة لدى النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیم -

ء النسا في مستوى المشكالت النفسیة واالجتماعیة لدى الكشف عما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة -

 الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل تعزي للمتغیرات: عمل المرأة والعمر.

 التعرف إلى أسالیب التكیف لدى النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل. -

لبلدة طینیات باالفلس ن المشكالت النفسیة واالجتماعیة لدى النساءتقدیم التوصیات التي یمكن أن تساھم في التخفیف م -

 القدیمة في مدینة الخلیل.

  أھمیة الدراسة:

  أوالً: األھمیة النظریة:

ساء ف لدى النالتكی تعد الدراسة الحالیة من الدراسات األولى التي تتناول المشكالت النفسیة واالجتماعیة وأسالیب -

 یمة في مدینة الخلیل.الفلسطینیات بالبلدة القد

 لخلیل.ي مدینة افقدیمة دراسة وتحدید المشكالت النفسیة واالجتماعیة ذات األھمیة لدى النساء الفلسطینیات بالبلدة ال -

 ة الخلیل.ي مدیندراسة العالقة بین المشكالت النفسیة واالجتماعیة لدى النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة ف -

 لیل.نة الخیف المستخدمة من قبل لدى النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدیتحدید استراتیجیات التك -

  ثانیاً: األھمیة التطبیقیة: 

 قد تفید القائمین على مؤسسات النسویة، حیث تبصرھم بالحاجات النفسیة واالجتماعیة للنساء الفلسطینیات. -
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 قد تفید الدراسة الباحثین والمھتمین بدراسات النسویة.  -

یة لدى جتماعتسھم نتائج ھذه الدراسة في وضع برامج إرشادیة وعالجیة تساھم في حل المشكالت النفسیة واال قد -

  النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل.

  حدود الدراسة:
  تقتصر الدراسة على الحدود اآلتیة: 

دینة دیمة في مدة القلدى النساء الفلسطینیات بالبل المشكالت النفسیة واالجتماعیة وأسالیب التكیف الحد الموضوعي: -

  الخلیل.

  اقتصرت الدراسة على البلدة القدیمة بمدینة الخلیل فلسطین. الحد المكاني: -

  ) م.2020-2019طبقت ھذه الدراسة خالل العام ( الحد الزماني: -

 النساء الفلسطینیات. الحد البشري: -

  

  

  

  مصطلحات الدراسة:

ي الطالب ف ا تواجھمجموعة المشكالت التي تكشف عنھا أداة الدراسة، والتي یعتقد أنھرائیاً: المشكالت النفسیة إج -

ت ، مشكالمرحلة معینة من العمر، وقام الباحثون بحصرھا في المحاور التالیة: (صورة الذات داخل المدرسة

ت، م الذا، مشكالت مفھوسلوكیة مدرسیة، مشكالت سـلوكیة والدیـھ، مشكالت سلوكیة عامة، مشكالت انفعالیة

 العـدوان، سـوء التوافق مع اآلخرین).

یَّة، االجتماع لمعاییراموقف واقعيٌّ وضاغط ومدَرك ونسبي، یَُمثِّل تَعَِدّیًا على المشكالت االجتماعیة إجرائیاً:  -

 َویَتََطلَّب إیجاد الوسیلة الكفیلة بتغییره نحو األفضل.

-  ً  ھن روض علیوالوسائل التي تلجأ إلیھا النساء للتعایش مع الواقع المف: ھي الطرق أسالیب التكیف إجرائیا

  

  الدراسات السابقة:
): بعنوان "بین المطرقة والسندان: النساء الفلسطینیات، االحتالل، النظام 2018دراسة (ھیئة األمم المتحدة للمرأة،

القدیمة في الخلیل". استخدم المنھج النوعي  األبوي وعالقات النوع االجتماعي، حاالت دراسیة في مناطق جیم والبلدة

والكمي، واختیرت عینة عشوائیة من الرجال والنساء سكان المناطق المھمشة غور األردن، وطوباس، ومنطقة البلدة 

اعي القدیمة بالخلیل، ومن أھم نتائج الدراسة أن منطقة البلدة القدیمة أكثر المناطق تعرضاً للعنف المبني على النوع االجتم

مقارنة بالمنطقة غور األردن وطوباس، فحصل العنف الجسدي أعلى نسبة، والعنف االقتصادي أدنى نسبة، وأن ھناك ربط 

بین اجراءات االحتالل االسرائیلي وانتشار العنف المبني على النوع االجتماعي، وتفید النساء الالتي لدیھن أزواج وعائالت 

ل بأن مستویات التعرض للعنف المبني على النوع االجتماعي بكافة أشكالھ في وتعرضن النتھاكات مختلفة من االحتال

األسرة أعلى مقارنة بالنساء الالتي لم یتعرضن للعنف من قبل االحتالل، حیث أن المجتمعات التي تتعرض للعنف من قبل 

قبل االحتالل والعنف المبني على  االحتالل تزداد احتمالیة تعرضھا للعنف المبني على النوع االجتماعي، وأن العنف من
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النوع االجتماعي یعززان بعضھما البعض، وأن الدعم النفسي محدود جداً، ومستویات المساعدة اإلنسانیة منخفض جداً، 

  بالرغم من العیش في مجتمعات یستھدفھا التمویل الدولي بشكل كبیر.

) بعنوان "النزاع (Arnoso& Cárdenas & Afonso, 2017دراسة أرنوسو، وكاردیناس، وأفونسو 

جتماعیة یة واالالمسلح في كولومبیا قد استمر لمد خمسین عاماً: صوت المرأة"، تھدف الدراسة للكشف عن اآلثار النفس

) من النساء 935واالستراتیجیات المستخدمة من قبل النساء الكولومبیات للتعامل مع العنف، وكانت عینة الدراسة (

دیة، من أھم عام، وأجریت معھم مقابالت فر)83- 17لمجتمعات عرقیة مختلفة وأعمارھم ما بین ( الكولومبیات منتمیات

یھن ر دائم علھ تأثیلالنتائج التي توصلت لھا الدراسة تعرض النساء الكولومبیات للعنف الممنھج بأشكالھ المتعددة، وكان 

ھم، بناء حیاة بإعادة والدین، حمایة األسرة واألحباء، و ومن أكثر االستراتیجیات المستخدمة ھي الدفاع عن حیاتھم، الصمت

  استنكار االحداث من خالل البحث عن دعم من المنظمات أو تقدیم شكوى.

خاص ) بعنوان "استراتیجیات المواجھة ونتائج الصحة النفسیة لألشSaxon.2017دراسة سكسون وآخرون (

خاص ا األشاسة البحث عن استراتیجیات التكیف التي یستخدمھالمتضررین من الصراع في جمھوریة جورجیا" ھدفت الدر

جري أفراد. المتضررون من النزاع في جمھوریة جورجیا وارتباطھا باالضطرابات النفسیة ومستوى الصحة النفسیة لأل

  شخص بالغ، تم قیاس اضطرابات ما بعد الصدمة، واالكتئاب،)3600مسح مقطعي شمل (

لمعمم والنسخة ا)، والقلق 9-جھة باستخدام استبیان فحص الصدمات، واستبیان صحة المریض (والقلق واستراتیجیات الموا 

اجھة جیات الموستراتیاالمعدلة لجرد المواجھة الموجزة، على التوالي. ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة ارتبطت 

وارتبطت  النفسیة. للصحة دین ارتباًطا وثیقًا بنتائج أفضلمثل استخدام الفكاھة والدعم العاطفي والتأقلم النشط والقبول وال

اد عمال الموءة استاستراتیجیات المواجھة المتمثلة في فض االشتباك السلوكي والعقلي، والحرمان، ومشاعر التنفیس، وإسا

شكل لمواجھة بیات ایجالمخدرة، والقمار بشكل كبیر مع نتائج الصحة النفسیة المتدنیة. اختلف استخدام اإلبالغ عن استرات

 استراتیجیة تم تناولھا. 15من  8كبیر بین الرجال والنساء في 

ائھم"، حول بعنوان "تأثیر حبس الرجال الفلسطینیین على الصحة النفسیة لنس): 2016(شحادة وآخرون، دراسة 

من خالل  جریبيمنھج شبھ التتأثیر غیاب الزوج في سجون االحتالل االسرائیلي على الصحة النفسیة للنساء مستخدمین ال

تبانة زعت ھذه االس) والتي تقیس (األعراض الجسمیة والقلق والخلل االجتماعي واالكتئاب)، وو28استبانة الصحة العامة (

علیھن تجربة  ) زوجة لم یختبر ازواجھن او احذ قریب177) زوجة اسیر فلسطیني والثانیة (183على مجموعتین األولى (

ألعراض ئاب وان االحتالل االسرائیلي. وقد كان من أھم النتائج أن األعراض الجسمیة وأعراض االكتاالعتقال في سجو

  العامة ظھرت بشكل واضح لدى زوجات األسرى األكبر سناً واآلتي لیس لھن أبناء.

) بعنوان" تأثیر الحروب والنزاعات على النساء (Snoubar& Duman,2016دراسة صنوبر ودومان 

ي الشرق األوسط: الصحة العامة، النفسیة، التعلیم، والمشكالت االجتماعیة"، تھدف ھذه الدراسة للتعرف على واألطفال ف

المشكالت التي تواجھھا النساء واألطفال في مناطق الحرب والصراع، كما ویكتشف مستوى الصحة البدنیة والعقلیة 

ء واألطفال ھم األكثر تضرراً من أحداث الحرب  والصراعات والمشكالت االجتماعیة والتعلیمیة التي یعانون منھا، النسا

وھم األكثر عرضة لكل أنواع االستغالل وسوء المعاملة، من بین اآلثار السلبیة تعریض النساء واألطفال للقیام بأدوار 

ألطفال مشاكل صعبة في األسرة مثل العمل الشاق للحصول على أجور منخفضة كما ھو الحال في فلسطین، تعاني النساء وا
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صحیة متعددة اإلصابة العجز، المرض الناجم عن نقص األغذیة والمشروبات، ویعانون مشاكل نفسیة واضطرابات ما بعد 

  الصدمة.

ام بعنوان "النساء الفلسطینیات یواجھن صعوبات نتیجة حبس الزوج" ق )2015(شحادة وآخرون، دراسة 

ل الكیفي قد استخدم الباحثون طریقة تحلیل الموضوع من أجل تحلی) زوجة اسیر فلسطین، و16الباحثون  بمقابلة (

ى ویؤدي ال لنفسیةللمقابالت, وكانت النتائج تتمحور حول تدخل الغیر في حیاة زوجة االسیر مما یؤثر سلبا على صحتھا ا

الزمة اي مع ھذه لتعاطوج وااالحباط لھا وتوتر في عالقتھا مع أبناءھا وقد استخدمت ھذه النساء آلیات التكیف التالیة للخر

 وھي على الترتیب( الدین، التقبل، االنشغال بأمور أخرى أو االلتھاء و التخطیط االستراتیجي).

راء الموت جبعنوان "مدى التكیف االجتماعي لدى الوالدین الفاقدین ألبنائھم ):  2015(وتد ومصطفى، دراسة

تعرف على ولة الم وظروف وفاة أبنائھم"، ھدفت ھذه الدراسة إلى محاالمفاجئ من الضفة الغربیة والقدس حسب مدى تدینھ

المفاجئ  الموت وجود فروق في مدى التكیف االجتماعي لدى الوالدین الفاقدین أبناءھم من الضفة الغربیة والقدس جراء

وع من ا النبتھ ھذتعزى إلى مدى تدینھم، والظروف المحیطة بالوفاة. وقد تم استخدام منھج المسح االجتماعي لمناس

ادھم ئ وأبدوا استعد) من اآلباء واألمھات الذین فقدوا أبناءھم جراء الموت المفاج298الدراسات، حیث تكونت العینة من (

وقرى  ین مدنالمشاركة في البحث موزعة على مناطق: القدس، وبیت لحم، والخلیل، ورام هللا، ونابلس، وأریحا، ما ب

وق في جود فروالقدس. وقد صمم استبیان أعد لغرض البحث الحالي، وأشارت النتائج إلى و ومخیمات في الضفة الغربیة

 لمحیطةامدى تكیف الوالدین تعزى إلى مدى تدینھم، وكذلك وجود فروق في مدى تكیف الوالدین تعزى إلى الظروف 

 ً   ،بالوفاة، حیث تبین بأن الوالدین المتدینین أكثر تكیفاً من الوالدین األقل تدینا

ً ، ھم أكما تبین بأن الوالدین الفاقدین أبناءھم جراء الموت المفاجئ بسبب االستشھاد یلیھا الغرق والقتل  من الوالدین  قل تكیفا

  الفاقدین أبناءھم بسبب المرض وأسباب أخرى.

دفت الدراسة ھ، فلللط االجتماعي النفسي وعالقتھا بالتوافق اإلیجابیة بعنوان "الوالدیة): 2014(البدري،  دراسة

ج الوصفي التحلیلي، تكونت للطفل, وقد اتبعت الباحثة المنھ االجتماعي النفسي بالتوافق اإلیجابیة إلى معرفة عالقة  الوالدیة

التوافق  ) ذكور، وكانت أدوات الدراسة مقیاس52) إناث، (54) عام ( 13-11) طفل وطفلة في سن (106العینة من (

ة ذات دالل ود فروقمقیاس لغة الحوار بین اآلباء واألبناء، وقد أشارت نتائج البحث إلى وجالنفسي االجتماعي لألطفال, 

وجود  ح البنات،ق لصالإحصائیة بین البنین والبنات في بعدي االتزان االنفعالي وتقدیر الذات لصالح البنین وفي بعدي القل

  الجتماعي لألبناء.عالقة ارتباطیة بین لغة الحوار بین اآلباء والتوافق النفسي وا

نفسي توافق العنوان "الدراسة المعاناة النفسیة للوالدین وعالقتھا بصدمة الحرب وال ):Khamis,2014( دراسة

ة لعاطفیواالجتماعي لدى األطفال"، وھدفت الدراسة إلى معرفة تأثیر صدمة الحرب على االضطرابات السلوكیة وا

یة، بمقیاس العصا لصدمة،اار المعاناة النفسیة الوالدیة، حیث استخدم البحث مقیاس والعصابیة لدى األطفال مقدماً، بدراسة أث

الدراسة بوجود عالقة  ) من الوالدین وأطفالھم،  وأشارت نتائج205مقیاس المعاناة النفسیة وكانت عینة الدراسة مكونة من (

نفسیة معاناة الجود الویة والسلوكیة لدى أطفالھم، لتأثیر المعاناة النفسیة للوالدین والتعرض للصدمة واالضطرابات العاطف

اده (الوسواس ) على مقیاس المعاناة النفسیة بأبع%90بالوالدین حیث قیمت الضیق النفسي لآلباء واألمھات بأعراض (

ل طفاصول األحالقھري، الحساسیة بین األشخاص، االكتئاب، القلق، الھوس، الرعب، جنون العظمة، ضالالت التفكیر )، 

  دین. للوال على أعلى الدرجات في مقیاس العصابیة وھذا یدل على ارتفاع العصابیة لدیھم نتیجة المعاناة النفسیة
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ة البة النفسی) بعنوان "المساندة االجتماعیة وعالقتھا بالرضا عن الحیاة والص2013الھلول ومحیسن، دراسة (

یاة ضا عن الحة بالرحالیة إلى التعرف عالقة المساندة االجتماعیلدى المرأة الفلسطینیة فاقدة الزوج". ھدفت الدراسة ال

) امرأة ممن 129نة ()، وتم أخذ عی7194والصالبة النفسیة لدى المرأة الفلسطینیة فاقدة الزوج، تكون مجتمع الدراسة من (

صالبة ة، والعن الحیافقدن أزواجھن، ولتحقیق أھداف الدراسة استخدم الباحثان مقیاس المساندة االجتماعیة والرضا 

ت عالقة ذا ة وجودالنفسیة، وبعد التحقق من ثبات األدوات وصدقھا تم تطبیقھا على عینة الدراسة، وأظھرت نتائج الدراس

نتائج أظھرت ال وج، كمداللة احصائیة بین المساندة االجتماعیة والرضا عن الحیاة والصالبة النفسیة لدى المرأة فاقدة الز

 غیر -شھید(لفقدان ذات داللة احصائیة في المساندة االجتماعیة والرضا عن الحیاة والصالبة تعزى لنوع اعدم وجود فروق 

سة الدرا مشترك)، وكذلك كشفت نتائج - شھید)، في حین وجدت فروق في متغیرات الدراسة تعزى لنوع السكن ( مستقل

  زي للعمر لصالح كبیرات السن.عن وجود فروق في الرضا عن الحیاة لدى المرأة الفاقدة الزوج تع

لواتي تعرضن بعنوان التوافق النفسي واالجتماعي للمحررات الفلسطینیات ال): 2012(زقوت و أبو دقة،  دراسة

تي تعرضن اللوا للسجن والتعذیب، ھدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى التوافق النفسي واالجتماعي للمحررات الفلسطینیات

 ماعي، وقدواالجت في البحث المنھج الوصفي التحلیلي واستخدم في البحث مقیاس التوافق النفسيللسجن والتعذیب، استخدم 

)، وقد 71 - 33م) تتراوح اعمارھم بین( 2011 -1967) أسیرة محررة منذ سنة (  48 (تم اختیار عینة قصدیھ مكونة من

لدراسة إلى عدم ا)، كما أشارت نتائج %67.1( أظھرت النتائج أن مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى األسیرات بلغ 

ً وجود فروق جوھریة دالة إحصائیة بین المستویات التعلیمیة لألسیرات، عدم وجود فروق جوھریة دالة إح لة بین الحا صائیا

   سیرات.عي لألاالجتماعیة لألسیرات، وجود فروق دالة إحصائیاً بین مستوى الدخل على بعد التوافق النفسي واالجتما

ضا ھدفت ھذه الدراسة إلى قیاس دور ضغط العمل الزائد والر): Quinn M.Pearson,2011كوین ( دراسة

دوام كامل. ومن بامرأة من اللواتي یعملن )155الوظیفي والرضا الترفیھي والصحة النفسیة، واحتوت عینة الدراسة على (

تبط بینما أر ترفیھيحة النفسیة والرضا الوظیفي والرضا الأھم نتائج الدراسة أنھ أرتبط ضغط العمل الزائد سلبیا مع الص

مل ر ضغط العأن دو الرضا عن العمل بالراحة والرفاھیة إیجابیاً مع الصحة النفسیة. وأشار مخطط االنحدار التحلیلي إلى

  .الزائد كان المؤشر األقوى المؤثر في الصحة النفسیة

تعرض لھا تلى إلقاء الضوء على االنتھاكات العمالیة التي ھدفت الدراسة إ: ,Irving)2009دراسة ارفینج (

رائیلیة، ت اإلسالعامالت في المستعمرات اإلسرائیلیة، واستھدفت الدراسة نساء من محافظة أریحا یعملن في المستوطنا

ة من المرأ وقفالمومقابلة مع مسئول في اتحاد نقابات العمال الفلسطیني في أریحا، وأظھرت الدراسة القیود الثقافیة و

ا ورفضھا اما لھالفلسطینیة العاملة في المستوطنات اإلسرائیلیة فھي تتعرض لظروف بغایة التعقید وفي نظرة أقل احتر

ً وزیادة نسبة العنوسة بینھن، وبالرغم من الروابط العائلیة القویة في كثیر من األحیان با  یمكن الإلى أنھ  إلضافةمجتمعیا

 یة من قبلاألمن ف العامالت ألنھن بالنھایة یعملن تحت سلطة االحتالل اإلسرائیلي وتحت القیودالتنبؤ كثیراً في ظرو

ت بة السجالرتفاع نسوخاصة الرجال تم استبعادھم من العمل بسبب ا –السلطات اإلسرائیلیة، مما یعني أن الكثیر من الناس 

  .األمنیة لدى الذكور الفلسطینیین

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
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دِّراسة مجتمع ال لة علىتمھیداً للوصول إلى النتائج سیتم ھنا عرض منھجیة الدراسة، وأھم اإلجراءات المیدانیة، المشتم    

اجات، وذلك ى االستنتصول إلوعیِّنتھا، ووصفاً ألدواتھا، والمعالجات اإلحصائیَّة المستخدمة الَّالزمة لتحلیل البیانات، والو

  كما یلي:

  : منھج الدراسة
حقائق لى جمع العتمد عتتعتمد الدراسة على المنھج الوصفي، وھو منھج قائم على مجموعة من اإلجراءات البحثیَّة التِّي     

ً الستخالص داللتھا، والوصول إلى  ً ودقیقا عن  و تعمیماتتائج أنوالبیانات، وتصنیفھا ومعالجتھا وتحلیلھا تحلیالً كافیا

لیب التكیف اعیة وأسااالجتمالتالي تم جمع المعلومات وتحلیل البیانات لتحدید المشكالت النفسیة والظَّاھرة محل الدِّراسة، وب

  لدى النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل.

  مجتمع الدراسة: 

من  الدراسة ءة إجراتكون مجتمع الدراسة من جمیع النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل خالل فتر

  م).2020-2019العام (

   عینة الدراسة:

م)، 2020- 2019عام () من النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل، خالل ال95تكونت عینة الدراسة (

  قلة.غیراتھا المست)، یوضح توزیع عینة الدراسة تبعاً لمت1وتم اختیارھم بطریقة العینة العشوائیة البسیطة، والجدول (

  ): توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیرات الدراسة.1جدول (

  النسبة المئویة  العدد  المستوى  المتغیر

  عمل المرأة
 %76 72  تعمل

 %24 23  ال تعمل

  المؤھل العلمي

  %34 32  ) سنة30أقل من (

 %34 32 ) سنة30-45من (

 %33 31  ) سنة45أكثر من (

  

  أداة الدراسة:
 أتي توضیحیوفیما  أدبیات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء تم اعتماد مقیاسان للدراسةاعتماداً على 

  لكل منھما:

) ھو مقیاس نفسي یقیس الصحة النفسیة وھو 1979: مقیاس الصحة العامة (جلوبیرج & ھیللیر، المقیاس األول

) عبارات تمثل محور 7ومقسم إلى أربعة محاور وكل ( ) عبارة،28تقریر یقوم المفحوص بتعبئتھ ذاتیاً، وھو مكون من (

معین، وھي على الترتیب األعراض الجسمیة، والقلق، والمشكالت االجتماعیة، واالكتئاب، كل عبارة یتم إجابتھا ب (ال 
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 ,Goldberg & Hillier). (2011) (ستیرلنج, 3)، إلى إجابھ أكثر من المعتاد تأخذ قیمة (0على االطالق) تأخذ قیمة (

1979 ،((Sterling, 2011) ،(Thabet, 2005) ،(Shehadeh et al, 2016).  

ین (شحادة ) وقد تم استخدامھا في فلسط2005ترجمت ھذه األداة ألكثر من لغة ومن ضمنھا العربیة، (ثابت، 

  ) 2016وآخرون، 

عن نوع من  ) عبارة كل عبارتین عبارة28) یحتوي ھذا المقیاس على (1997: مقیاس التكیف (كارفر، المقیاس الثاني

ھائیاً عمل ھذا ني لم أ، یتم اإلجابة على ھذا المقیاس من خالل اختیار واحد من أربعة خیارات وھأنواع التكیف األربعة عشر

ل ھذا الشيء كثیر )، وأفع3)، وأفعل ھذا الشيء بشكل متوسط وقیمتھا (2)، أفعل ھذا الشيء قلیالً وقیمتھا (1وقیمتھا (

  )2015، لیة التكیف المستخدمة. (شحادة وآخرون)، ثم یتم جمع كل إجابتین لیمثل المجموع األعلى آ4وقیمتھا (

  صدق األداة:
 كلیات عرضت أداتي الدراسة على مجموعة من المحكمین واألخصائیین النفسیین، وأعضاء ھیئة التدریس في

تم ولتعدیالت ات تلك العلوم اإلنسانیة، بالجامعات الفلسطینیة، وأوصوا بصالحیتھما بعد جراء التعدیالت علیھا. وقد أجری

  إخراج االستبانة بصورتھا النھائیة.

  ثبات األداة:

لى فقرات علكلیة للتحقق من ثبات أداتي الدراسة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبتھ ا

  ) وھي نسبة ثبات تؤكد إمكانیة استخدام األداة.0.97األداة األولى (مقیاس الصحة العامة) (

وھي نسبة ثبات  )0.86ة لمعامل كرونباخ ألفا على فقرات األداة الثانیة (مقیاس التكیف) (وبلغت الدرجة الكلی

  تؤكد إمكانیة استخدام األداة.

  المعالجة اإلحصائیة:
)، وقد SPSSیة (بعد جمع البیانات أدخلت بیاناتھا للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماع

 .ن األحاديالتبای والمتوسطات الحسابیة الموزونة، واالنحراف المعیاري، واختبار (ت)، وتحلیلاستخدمت النسب المئویة، 

  نتائج الدراسة ومناقشتھا:
ى النساء كیف لد: ما المشكالت النفسیة واالجتماعیة وأسالیب التنتائج المتعلقة بالسؤال الرئیس للدراسة والذي نصھ

  الخلیل؟الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة 

مجال  رات كلمن أجل اإلجابة عن ھذا السؤال، استخدمت المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لكل فقرة من فق

  من مجاالت االستبانة.

  ومن أجل تفسیر النتائج اعتمد المیزان اآلتي للنسب المئویة لالستجابات:

  ): میزان النسب المئویة لالستجابات2جدول (

  بة المئویةالنس  درجة االستجابات

 ً   %50أقل من أو یساوي   أحیانا

 ً   %50أكثر من   غالبا

  نسب المئویة.) النتائج المتعلقة بالمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري وال6، 5، 4، 3وتبین الجداول (
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  المحور األول: استراتیجیات التكیف االیجابي للضغوطات

 ت بالبلدةفلسطینیایاري والنسب المئویة آللیات التكیف لدى النساء ال): المتوسطات الحسابیة واالنحراف المع3الجدول (

  القدیمة في مدینة الخلیل وفق المحور األول: استراتیجیات التكیف السلبي للضغوطات.

  التقدیر  النسبة المئویة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الفقرة  #

ً  44%   7600.  2.21  التكیف الحالي.  1   أحیانا

ً   % 48  8220.  2.41  م آلي.دع  2  أحیانا

ً   %49  8040.  2.44  تخطیط.  3  أحیانا

ً   %58  7060.  2.92  القبول.  4  أحیانا

ً  %48  5860.  2.42  دعم عاطفي.  5  أحیانا

ً   %57  7860.  2.85  إعادة النظر بشكل إیجابي.   6  غالبا

ً  %55  6560.  2.77  الدعابة.  7  غالبا

ً   %53  1.02  2.66  التوجھ للدین.  8  غالبا

)، وحازت 2.92) والتي تدل على آلیة "القبول" على أعلى متوسط حسابي (4) إلى أن الفقرة (3یشیر الجدول (

  ). 2.21) والتي تدل على آلیة "التكیف الحالي" على أقل متوسط حسابي إذ بلغ (1الفقرة (

 ت بالبلدةفلسطینیاتكیف لدى النساء ال): المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والنسب المئویة آللیات ال4الجدول (

  القدیمة في مدینة الخلیل، وفق المحور الثاني

  التقدیر  النسبة المئویة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الفقرة  #

ً  %50  5600.  2.48  اعتزال اآلخرین.  9  أحیانا

ً  %44  0.824  2.21  النكران.  10  أحیانا

ً  %56  3840.  2.78  الشرود.  11  غالبا

ً  %48 8370.  2.42  لوم النفس.  12  أحیانا

ً  %45 8150.  2.27  استخدام الكحول والمخدرات.  13  أحیانا

ً  %48 6600.  2.41  التنفیس.  14  أحیانا

)، وحازت 2.78) والتي تدل على آلیة "الشرود" على أعلى متوسط حسابي (11) إلى أن الفقرة (5یشیر الجدول (

  ). 2.21ة "النكران" على أقل متوسط حسابي إذ بلغ () والتي تدل على آلی10الفقرة (

بالبلدة  سطینیات): المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والنسب المئویة آللیات التكیف لدى النساء الفل6جدول (

  القدیمة في مدینة الخلیل، مرتبة تنازلیاً حسب المتوسط الحسابي

تبة
الر

  

#  

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي
  التقدیر  النسبة المئویة  المعیاري االنحراف

ً  % 58  7060.  2.92  القبول.  04  01   غالبا

ً  % 57  0.786  2.85  إعادة صیاغة ایجابیة.   07  02  غالبا
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ً  % 56  3840.  2.78  تدمیر الذات.  11  03  غالبا

ً   % 55  6560.  2.77  الفكاھة.  06  04  غالبا

ً  % 53  1.02  2.66  التوجھ للدین.  08  05  غالبا

ً   % 50  5600.  2.48  ك االرتباط السلوكي.ف  09  06  أحیانا

ً  % 49  8040.  2.44  تخطیط.  03  07  أحیانا

ً  % 48  5860.  2.42  دعم عاطفي.  05  08  أحیانا

ً  % 48 8370.  2.42  .ذاتلوم ال  12  09  أحیانا

ً   % 48  8220.  2.41  استخدام الدعم األدائي.   02  10  أحیانا

ً أحی %48  6600.  2.41  التنفیس.  14  11  انا

ً   % 45 8150.  2.27  استخدام المواد.  13  12  أحیانا

ً  % 44  7600.  2.21  التكیف النشط.  01  13   أحیانا

ً  % 44  8240.  2.21  االنكار.  10  14  أحیانا

)، وحازت 2.92) والتي تدل على آلیة " القبول" على أعلى متوسط حسابي (4) إلى أن الفقرة (6یشیر الجدول (

  ). 2.21ل على آلیة " النكران" على أقل متوسط حسابي إذ بلغ () والتي تد10الفقرة (

طرق التكیف  ) فيα≤0.05ال توجد فروق داللة احصائیة عند مستوى الداللة (نتائج فحص الفرضیة األولى التي نصھا: "

  المرأة.  ر عملیالتي تلجأ لھا النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل عند تعرضھم للصدمة تعزى لمتغ

  ): نتائج اختبار "ت" لمجموعتین مستقلتین؛ لفحص داللة الفروق تبعاً لمتغیر عمل المرأة7جدول (

  اسم المجال
المتغیر 

  المستقل

عدد 

  االستمارات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  مستوى الداللة tقیمة 

  الدرجة الكلیة
 475. 2.53 72  تعمل

.3390  .7350  
 353. 2.49 23  ال تعمل

ند مستوى ع) إلى قبول الفرضیة السابقة والتي تنص على ال توجد فروق ذات داللة احصائیة 7یشیر الجدول (

لداللة لغ مستوى ا) في طرق التكیف التي تلجأ لھا النساء في مدینة الخلیل عند تعرضھم للصدمة". إذ بα≤0.05الداللة (

  ني قبول الفرضیة. ) مما یعα≤0.05) وھي أعلى من (0.735(

طرق التكیف  ) فيα≤0.05ال توجد فروق داللة احصائیة عند مستوى الداللة (نتائج فحص الفرضیة الثانیة التي نصھا: 

  مر. یر العالتي تلجأ لھا النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل عند تعرضھم للصدمة تعزى لمتغ

  ة المئویة لمجاالت الدراسة تبعاً لمتغیر العمر): الوسط الحسابي والنسب8جدول (

  المجال  #

  ) سنة45أكثر من (  ) سنة30-45من (  ) سنة30أقل من (

الوسط   الداللة

  الحسابي

النسبة 

  المئویة

الوسط 

  الحسابي

النسبة 

  المئویة

الوسط 

  الحسابي

النسبة 

  المئویة

 0.129 37.0% 10 44.4 % 12 18.5% 5  نعماألعراض   1
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 30.9 21 %29.4  20  %39.7 27  ال  الجسمیة

%  

  القلق  2

  12  % 35.7 10 %21.4 6  نعم

42.9%  
0.203 

  19  %32.8  22  38.8% 26  ال

28.4% 

3  
الخلل 

  االجتماعي

  %00. 0  %100.0 1 %00. 0  نعم

 33.0 31 % 33.0 31 %34.0 32  ال 0.370

% 

  االكتئاب  4
 %14.3 3 %57.1  12 %28.6 6  نعم

0.025 
 %37.8 28  %27.0  20  %35.1 26  ال

  الصحة العامة
  %16.7 1 % 83.3 5  % 00. 0  عدم اكتئاب

0.025 
  %33.7 30  %30.3  27 %36.0 32  اكتئاب

وى ة عند مست) إلى قبول الفرضیة السابقة والتي تنص على " ال توجد فروق ذات داللة احصائی8یشیر الجدول (

ر" على متغیر العمیف التي تلجأ لھا النساء في مدینة الخلیل عند تعرضھم للصدمة تعزى ل) في طرق التكα≤0.05الداللة (

ً على كل من بعدي االكتئاب والصحة ا ولتحدید  لعامة،المجاالت الثالثة األولى في حین لوحظ وجود فروق دالة احصائیا

ساء ف لدى النالتكی ف المعیاري لفقرات آللیاتالفقرات التي تشیر إلى وجود االكتئاب تم احتساب الوسط الحسابي واالنحرا

  ).9الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل، كما یتضح من الجدول (

  

  

بالبلدة  سطینیات): المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والنسب المئویة آللیات التكیف لدى النساء الفل9جدول (

 القدیمة في مدینة الخلیل.

  المجال  #

  اكتئاب  عدم اكتئاب

الوسط   الداللة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  3260. 650. 1.33 440. 1.55  تدمیر الذات.  1

 3830. 690. 1.63 490. 1.75 التكیف النشط.  2

 اكتئاب 0040. 820. 1.40 920. 880. االنكار.  3

  0970. 220. 04. 950. 300. استعمال مواد.  4

 6770. 910. 1.24 880. 1.40 الدعم العاطفي.  5

 4970. 930. 1.10 530. 1.35 فك االرتباط السلوكي.  6
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 اكتئاب 0030. 760. 1.85 420. 1.35 التنفیس.  7

  7450. 810. 1.58 1.16 1.65 استخدام الدعم األدائي.  8

 7790. 810. 1.87 640. 1.95 إعادة صیاغة ایجابیة.  9

 1090. 860. 1.19 950. 1.75 لوم الذات.  10

 2430. 660. 2.30 620. 2.00 التخطیط.  11

 4570. 760. 2.05 680. 2.25 القبول.  12

 اكتئاب 0040. 640. 2.55 520. 2.20 التوجھ للدین. 13

 اكتئاب 2720. 770. 1.41 630. 550. الفكاھة.  14

فیس، فس، والتني استخدمھا ممن یعانون من االكتئاب ھي كل من (لوم الن) أن آلیات التكیف الت9یشیر الجدول (

  والتوجھ للدین، والدعابة). 

  التوصیات:
 .االھتمام بالجوانب النفسیة واالجتماعیة النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة الخلیل -

لنفسي وافق االخلیل لمساعدتھن على التتخصیص برامج إرشادیة النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة في مدینة  -

 واالجتماعي وأسالیب التكیف.

ً على ممارسة العمل مع النساء الفلسطینیات ب - ي فة القدیمة البلداختیار اخصائیین اجتماعیین ونفسیین مدربین مھنیا

 مدینة الخلیل.

 ي مدینة الخلیل.إقامة أنشطة اجتماعیة وثقافیة بمشاركة النساء الفلسطینیات بالبلدة القدیمة ف -

  

  

  

  

  المراجع والمصادر:
متحدة كتب األمم ال، النسخة النھائیة، ماستراتیجیة األمم المتحدة المشتركة بخصوص الخلیل). 2016األمم المتحدة ( -

 فلسطین.

ي علملمجلة البحث ا ). الوالدیة اإلیجابیة وعالقتھا بالتوافق النفسي االجتماعي للطفل،2014البدري، ایمان عباد ( -

 .1605- 1585، العدد الثالث عشر، ص ص في التربیة

محررات بقطاع التوافق النفسي واالجتماعي لدى األسیرات الفلسطینیات ال). 2012زقوت، سمیر وأبو دقة، مریم ( -

 .جمعیة الدراسات النسویة التنمویة الفلسطینیة، غزة

، ض المتغیراتللصدمة النفسیة وعالقتھا ببع). أسالیب التعامل مع اضطراب الضغوط التالیة 2011الشیخ، منال ( -

جامعة  مجلة) سنة في محافظة دمشق، 12-9دراسة میدانیة مقارنة لدى األطفال الذین تعرضوا لحوادث سیر (

 ، المجلد السابع والعشرون، العدد الثالث والرابع، كلیة التربیة، جامعة دمشق.دمشق



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              210  

ISSN: 2706-6495 

 عالقتھاو على غزة الحرب خالل لألحداث والمعایشة عالمیةاإل الصورة مشاھدة. 2012)صوالي، سھیلة فایز ( -

لتربیة، علم ا، رسالة ماجستیر، جامعة األزھر، كلیة غزة قطاع في األمھات الصدمة لدى بعد ما كرب باضطرابات

 النفس، فلسطین.

ر جامعة األزھ االتجاه نحو االلتزام الدیني وعالقتھ بالتوافق النفسي لدى طلبة ).2011عقیالن، نھاد محمود ( -

 ، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة األزھر، علم النفس، فلسطین.بغزة

عامالت في دراسة مقارنة للتوافق النفسي االجتماعي لدى أبناء العامالت وغیر ال). 2011الكحلوت، أماني ( -

 فلسطین.، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة، المؤسسات الخاصة في مدینة غزة

ربیة صراع األدوار لدى المرأة العاملة في محافظات شمال الضفة الغ. )2009ناصیف، جمیل یوسف صالح ( -

 ، جامعة القدس: فلسطین.وعالقتھ بالتوافق النفسي، رسالة ماجستیر غیر منشورة

البة النفسیة والصالمساندة االجتماعیة وعالقتھا بالرضا عن الحیاة ). 2013الھالول، اسماعیل، ومحیسن، عون ( -

)، ص 11دد (، الع)27(، العلوم اإلنسانیة، المجلد مجلة جامعة النجاح، لدى المرأة الفلسطینیة فاقدة الزوج

)2208 -2236.( 

نظام األبوي، بین المطرقة والسندان: النساء الفلسطینیات، االحتالل، ال). 2018ھیئة األمم المتحدة للمرأة (

، حدة للمرأةالمت ، ھیئة األمماالت دراسیة في مناطق جیم والبلدة القدیمة في الخلیلوعالقات النوع االجتماعي، ح

  فلسطین.

، 2018یات ورقة حقائق أوضاع النساء الفلسطین). 2020الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان " دیوان المظالم" ( -

 فلسطین.

 م جراء الموتوالدین الفاقدین ألبنائھ). مدى التكیف االجتماعي لدى ال2015وتد، صالح الدین ومصطفى، روان ( -

 لنجاح،امعة امجلة جالمفاجئ من الضفة الغربیة والقدس حسب مدى تدینھم وظروف وفاة أبنائھم، رسالة ماجستیر، 

 ).144-116، ص (1)، العدد 29العلوم االنسانیة، المجلد (
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  الملخص 

لیجي، ون الختمحور موضوع البحث حول دراسة طبیعة عالقة المصارف اإلسالمیة بالبنوك المركزیة في دول مجلس التعا

المیة، ف اإلسوك اإلسالمیة ومدى مالئمتھا لخصائص المصاربھدف التعرف على واقع أدوات الرقابة المصرفیة على البن

  .لنقدیةوالتعرف على التحدیات التي تواجھھا البنوك اإلسالمیة عند التعامل مع البنوك المركزیة أو السوق ا

ون لتعاجلس ادول م اعتمد البحث (المنھج االستقرائي) من خالل قراءة واقع الرقابة المصرفیة على البنوك اإلسالمیة في 

نة أدوات ل مقارالخلیجي، والتعرف على األدوات الرقابیة التي تستخدمھا البنوك المركزیة. وكذلك االستنباطي من خال

لة وجود في حا الرقابة المصرفیة التقلیدیة ومدى انسجامھا مع خصائص المصرفیة االسالمیة، ودراسة وتفسیر االختالف

  فروقات جوھریة بینھما.

المیة؛ بنوك اإلسبات الأن األنظمة المصرفیة التقلیدیة وبعض أدواتھا ال تتالءم بصیغتھا المعلومة مع متطل أظھرت النتائج 

 ركزیة یجبوك المإذ ال بد من مواءمتھا مع أھداف وخصائص المصرفیة اإلسالمیة، كما أن عالقة البنوك اإلسالمیة بالبن

جھ المیة تواك اإلسختالف مبادئ وخصائص كّلٍ منھما. كما أن البنوأن تكون لھا اعتبارات خاصة عن البنوك التقلیدیة؛ ال

  ادئھا.ھا ومبتحدیات من خالل تعاملھا في السوق النقدیة یتمثل أبرزھا في عدم مالئمة معظم ھذه األدوات مع خصائص

 المصارف االسالمیة، السوق النقدیةالكلمات المفتاحیة: 
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The relationship of Islamic banks with central banks and the money market 

in the countries of the GCC 

 

  

Abstract 

In this research, we study the nature of the relationship of Islamic banks with central banks in 

the countries of the Gulf Cooperation Council. We aim to identify the reality of banking 

supervision tools on Islamic banks and their suitability to the characteristics of Islamic banks, 

and to identify the challenges faced by Islamic banks when dealing with central banks or the 

money market. 

We adopt the inductive method by reading the reality of banking supervision of Islamic banks 

in the countries of the Gulf Cooperation Council, and identifying the regulatory tools used by 

central banks. As well as deductive by comparing the traditional banking supervision tools 

and the extent of their compatibility with the characteristics of Islamic banking, and studying 

and explaining the difference in the case of fundamental differences between them. 

Our results show that the traditional banking systems and some of their tools cannot be 

applied in their traditional form to Islamic banks, as they must be aligned with the objectives 

and characteristics of Islamic banking, and that the relationship of Islamic banks with central 

banks must be different because of the different principles and characteristics of each. Also, 

Islamic banks face challenges through dealing in the money market, the most prominent of 

which is the incompatibility of most of these tools with their characteristics and principles. 

Keywords: .Islamic banks, the money market 

 

  

  البحث ومشكلتھ:  مقدمة -1
تمثل البنوك المركزیة السلطة النقدیة األعلى في كل دولة، وتؤدي دوًرا محوریا في اقتصادیات الدول بشكل 

 –ما عدا اإلسالمیة  –عام، كما تمثل السلطة األعلى على البنوك، سواء أكانت تقلیدیةً أم إسالمیة، وألن البنوك 



  م2020- 4- 5: صدار| تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              214  

ISSN: 2706-6495 

یة، حیث تمثل النسبة األعلى من موارد البنك، كان ضروریا على الدولة تتعامل بأموال الُموِدعین بصفة رئیس

التدخل لمراقبة أعمال البنوك التجاریة؛ لحمایة أموال المودعین، باإلضافة إلى أھداف أخرى مرتبطة بالسیاسیة 

مت التشریعات ألدوات الرقابة التقلیدیة من البن وك المركزیة بشكٍل یالئم المالیة والنقدیة للدولة، ولتحقیق ذلك ُصّمِ

األنشطة واألعمال التي تقوم بھا البنوك التقلیدیة بشكٍل یمكنھا من ضبطھا والتحكم في أنشطتھا، وِمْن ثَمَّ فإن 

إسقاط ھذه التشریعات التقلیدیة بشكٍل مباشر على المصارف اإلسالمیة قد ألحق آثاًرا سلبیة علیھا، خاصةً مع 

توسعھا، وھذه اآلثار السلبیة ناتجة من عدم وجود أنظمة وقوانین خاصة بالمصارف تزاید المصارف اإلسالمیة و

اإلسالمیة تناسب طبیعتھا وخصائصھا؛ إذ إن البنوك اإلسالمیة تختلف من حیث وظائفھا ومنتجاتھا عن البنوك 

إعفائھا من بعض  التقلیدیة، ولذلك فإن تخصیص أنظمة لھا، أو تكییف األنظمة الحالیة مع متطلباتھا، أو ربما

  االشتراطات، أمر في غایة األھمیة.

نقدي، وق الوقبل الخوض في مفھوم السوق النقدي یحب التفرقة بین أربعة من األسواق المالیة، وھي الس

یث وسوق الخصم، وسوق األوراق المالیة، وسوق رأس المال، ویتشابھ السوق النقدي مع سوق الخصم ح

ي ھق النقدي ي السوفا، ویكمن التفریق بینھما في أن السلعة التي یتم التعامل معھا اعتبرھما البعض سوقًا واحدً 

سواء  جاریة،القروض قصیرة األجل، في حین أن السلعة التي یتم التعامل معھا في سوق الخصم ھي الورقة الت

وقًا ستبَر ر یُعكمبیاالت أو سندات إذنیھ، ویرجع الفرق بین السوق النقدي وسوق رأس المال إلى أن األخی

رة األجل )، في حین أن السوق النقدي یُعتبَر سوقًا للقروض قصیlong term loansللقروض طویلة األجل (

)short term loans ،138- 137، ص2000) (شھاب محمود(.  

ف (السوق النقدیة) بأنھا سوق األوراق المالیة التي یتم إصدارھا أو تداولھا، وتكون مستحقة في س نة وتُعرَّ

 Commercial()، واألوراق التجاریة Treasury Billsواحدة أو أقل من سنة، مثل سندات الخزینة (

Papers ،() وشھادات اإلیداع القابلة للتداولNegotiable Certificates of Deposit (Lee, Cheng & (

 )Lee, Alice, 2006 القروض قصیرة األجل،  ویتم التعامل بھا من خالل المؤسسات التي تعمل في مجال منح

حیث تقوم المؤسسات التي یكون لدیھا فائض في السیولة باستثمارھا في السوق النقدیة، وأبرز الجھات التي 

تتعامل في ھذا السوق ھي البنوك المركزیة، والبنوك التجاریة، والبنوك األجنبیة، وشركات التأمین، ویلعب 

،  )11، ص2006بارھم وسطاء بین الُمقرِضین والُمقترِضین (حدة، السماسرة وبیوت الخصم دوًرا جوھریا باعت

  كما أن درجات المخاطرة لالستثمار في ھذا السوق منخفضة مقارنةً بغیرھا من األسواق؛ نظًرا النخفاض آجالھا.

ب ویمكن القول إن سوق النقد ھي سوق تداول رؤوس األموال قصیرة األجل من خالل العرض والطل

م لتي تقوامقابل الحصول على عوائد (األطراف التي تقوم بعرض السیولة)، ومنافع (األطراف للسیولة، في 

  بالطلب على السیولة) خالل فترة قصیرة،

مقابل  نفعتھاموبالنظر إلى العوائد التي تحصل علیھا األطراف التي لدیھا فوائض في السیولة، وتتنازل عن  

 ویة صریحة، كما ھو الحال في سندات الخزینة مثًال.الحصول على عوائد ثابتة، تمثل عوائد رب

  ومن ھنا ینبثق تساؤل ھام تمثل اإلجابة عنھ الدافع الرئیس من إجراء ھذا البحث:

  ما طبیعة عالقة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیة والسوق النقدیة؟
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ابیة ئل الرقالعالقة بین الوسایجیب ھذا البحث عن مجموعٍة من التساؤالت التي یمكن أن تساعدنا على فھم 

موضوع بوخصائص المصارف اإلسالمیة، حیث تنطلق فكرة ھذا البحث من ثالثة تساؤالت رئیسیة ذات عالقة 

  البحث، وھي:

  ھل تتعارض ھذه الوسائل الرقابیة للبنوك المركزیة مع أھداف وخصائص المصارف اإلسالمیة؟  -

  یدیة؟التقل اإلسالمیة مختلفة عن المعمول بھ في المصارف ھل توجد وسائل وأدوات رقابیة خاصة بالبنوك -

  ما مدى مالئمة أدوات السوق النقدیة التقلیدیة مع خصائص المصرفیة اإلسالمیة؟ -

  

  مشكلة البحث:  -2
  یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤل التالي:

  ما طبیعة عالقة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیة والسوق النقدیة؟

  عن ھذا التساؤل الرئیس، تساؤالت فرعیة، وھي كالتالي:ویتفرع 

  ھل تتعارض الوسائل الرقابیة للبنوك المركزیة مع خصائص المصارف اإلسالمیة؟ -

  یدیة؟التقل ھل توجد وسائل وأدوات رقابیة خاصة بالبنوك اإلسالمیة مختلفة عن المعمول بھ في المصارف -

  دیة مع خصائص المصرفیة اإلسالمیة؟ما مدى مالئمة أدوات السوق النقدیة التقلی -

 

  أھمیة البحث:  -3
د طبیعة ي تحدیفعلى المستوى األكادیمي، یُتوقَّع أن تساعد ھذه الدراسة في تأصیل دور الضوابط الشرعیة  - 1

لمالئمة ابیة االعالقة بین البنوك اإلسالمیة والبنوك المركزیة، وتساھم في إلقاء الضوء على األدوات الرق

  اإلسالمیة من خالل موائمتھا مع خصائصھا ومبادئھا.للمصرفیة 

اولت ھذا ت التي تنلدراساتُعَدُّ الدراسة رافدًا مھما للدراسات واألدبیات في ھذا المجال، وخاصة في ظل ندرة ا - 2

 الجانب.

آللیات وضع ا یُتوقَّع أن تساھم ھذه الدراسة في وضع توصیات واضحة ودقیقة لمتخذي القرار، إضافةً إلى - 3

  والمعالجات الكفیلة بتعزیز دور المصرفیة اإلسالمیة في االقتصادیات المحلیة.

ز ھذه الدراسة التوجھ الحالي للتحول نحو المصرفیة اإلسالمیة، من خالل فھم التحد - 4  ا. تي تواجھھیات التُعّزِ

صارف مل الماجھا لتسھیل عتطمح ھذه الدراسة إلى وضع مجموعة من السیاسات االقتصادیة التي یمكن انتھ - 5

  اإلسالمیة مع البنوك المركزیة والسوق النقدیة.

 

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

البنوك  یرتھاتختلف أدوات الرقابة المصرفیة التي تستخدمھا البنوك المركزیة على البنوك اإلسالمیة عن نظ -

 لتقلیدیة.ا

 تنسجم أدوات الرقابة المصرفیة التي تستخدمھا البنوك المركزیة مع خصائص المصرفیة اإلسالمیة. -
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  ة.قلیدیتواجھ البنوك اإلسالمیة تحدیات كثیرة عند تعاملھا في السوق النقدیة أكثر من نظیرتھا الت  -

 

  أھداف البحث:  -5
ي دول قدیة فسالمیة بالبنوك المركزیة والسوق النتسعى الدراسة إلى التعرف على طبیعة عالقة المصارف اإل

  مجلس التعاون الخلیجي، وتتفرع من ھذا الھدف أھداف فرعیة ھي كالتالي:

 التعرف على أدوات الرقابة المصرفیة في دول مجلس التعاون الخلیجي. -1

 تحلیل طبیعة عالقة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیة في دول مجلس التعاون الخلیجي. -2

 لخاص.القطاع التعرف على طبیعة عالقة التمویل المصرفي اإلسالمي والتقلیدي باالستثمار والتوظیف في ا -3

  .ق النقدیةو السوأالتعرف على  التحدیات التي تواجھھا البنوك اإلسالمیة عند التعامل مع البنوك المركزیة  -4

جابي یر اإلیمجلس التعاون على التأثالخروج بنتائج واضحة وتوصیات محددة تساعد متخذي القرار في دول  -5

  على االستثمار والتوظیف في القطاع الخاص من خالل التركیز على آلیة التمویل.

  

  منھجیة البحث: -6

ول میة في داإلسال تعتمد الدراسة على (المنھج االستقرائي) من خالل قراءة واقع الرقابة المصرفیة على البنوك 

الدراسة  تعتمد لى األدوات الرقابیة التي تستخدمھا البنوك المركزیة. كمامجلس التعاون الخلیجي، والتعرف ع

لمصرفیة صائص االمنھج االستنباطي حیث سیتم مقارنة أدوات الرقابة المصرفیة التقلیدیة ومدى انسجامھا مع خ

  االسالمیة، ودراسة وتفسیر االختالف في حالة وجود فروقات جوھریة بینھما.

  

  الدراسات السابقة: -7
  ونستعرض فیما یلي عرضا موجزا ألھم الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة:

لتعامل مع ل): بعنوان "تكییف الدور الرقابي للبنوك المركزیة 2013دراسة صقر أحمد، والمحتسب علي، (

ق للتطبی یةلتقلیداالبنوك اإلسالمیة"، سعت الدراسة إلى التعرف على مدى مالءمة وسائل رقابة البنوك المركزیة 

ئمة لھا مالكعلى البنوك اإلسالمیة. وقد أوضحت نتائج الدراسة أن أدوات البنك المركزي في الرقابة لیست 

یعات فیذ التشرْن وتنللتطبیق على البنوك اإلسالمیة، وأن ھناك ضرورة لقیام البنوك المركزیة بإعادة النظر في سَ 

  المصرفیة المالئمة لھذه البنوك،

ت نیة. وأوصالئتماسة  االحتیاطي النقدي ونسبة السیولة ووظیفة الملجأ األخیر وتحدید السقوف االسیما في سیا 

س رة عن مجلالصاد الدراسة بضرورة قیام البنك المركزي بتطبیق معاییر الرقابة العالمیة على البنوك اإلسالمیة

  .IFSB الخدمات المالیة اإلسالمیة 

نوان "أثر الرقابة الكمیة على األداء المالي للمصارف اإلسالمیة ) بع2016دراسة زائد محمد وآخرون، (

األردنیة"، ھدفت الدراسة إلى بیان أثر الرقابة الكمیة للبنك المركزي األردني على األداء المالي للمصارف 

 )، وشملت عینة الدراسة كال من البنك اإلسالمي األردني والبنك2014-2008اإلسالمیة في األردن للفترة (
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العربي اإلسالمي، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي لرقابة البنك المركزي األردني الكمیة على األداء 

المالي ممثال في العائد على حقوق الملكیة ومعدل العائد على األصول وحصة السھم العادي من األرباح للبنوك 

  اإلسالمیة األردنیة.

ھدفت  "،الرقابة المصرفیة الكمیة تقدیر اقتصادي إسالمي") بعنوان: 2011دراسة العتوم، وبركات، (

نیة راسة إمكائج الدالدراسة إلى التعرف على الرقابة المصرفیة الكمیة، وتقیمھا إقتصادیاً وشرعیاً. وأظھرت نتا

 وجد أنوتطبیق الرقابة الكمیة على المصارف اإلسالمیة، مع وجوب مراعاة طبیعة وخصائص تلك المصارف، 

 ً ھا و غناء عنمن أدوات الرقابة الكمیة، ال تتناسب مع طبیعة المصارف اإلسالمیة فكان ضروریا االستبعضا

  دیل.ض التعاستبدالھا، ببنما وجد أن بعضھا اآلخر مناسب للتطبیق على المصارف اإلسالمیة، بعد اجراء بع

مركزیة"، من البنوك ال ) بعنوان: "الحلول البدیلة القتراض المصارف اإلسالمیة2011دراسة الشال، (

لتي القروض اھدفت الدراسة للبحث عن الحلول الممكنة التي تفتح المجال للمصارف اإلسالمیة لالستفادة من 

نوك سة أن البالدرا تقدمھا البنوك المركزیة لیكون لھا معینا للخروج من األزمات المالیة التي تواجھھا. وتوصلت

ع عالقتھا مبرتبطة تقدمھا ومنھا التحدیات المرتبطة بالتشریعات وكذلك الم اإلسالمیة تواجھ تحدیات كثیرة تعوق

 لدراسةالبنوك المركزیة إذا لم یھیئ لھا الخصوصیة التي یتسم بھا عمل المصارف اإلسالمیة، ووضعت ا

  مجموعة من الحلول لتجاوز تلك التحدیات ویمكن الرجوع لھا في الدراسة.

تحلیلیة  بعنوان: "منتجات سوق النقد بین المصارف اإلسالمیة، دراسة) 2004دراسة لحساسنة، شیاد، (

لت لیزیة وحلة المانقدیة للتجربة المالیزیة مع محاولة تطویر منتجات تمویلیة جدیدة"، استعرضت الدراسة التجرب

اإلشكالیات  دراسةمنتجا وأداة من وجھة نظر الدراسة، وحددت ال 11المنتجات المستعملة في سوق النقد والبالغة 

  لبحث.الشرعیة الموجودة في تلك األدوات مع اقتراح بعض المنتجات الجدیدة یمكن الرجوع إلیھا في ا

بنوك ) بعنوان: "إشراك المصارف اإلسالمیة في معامالت السوق المفتوحة لل 1423دراسة  الجمل (

إعادة ومیة وظم بیع األوراق الحكالمركزیة"، ناقشت الدراسة جوانب الشریعة اإلسالمیة ذات الصلة التي تن

میة ان اإلسالالبلد بیعھا، وأنواع مختلفة من األوراق الحكومیة التي تقبلھا عملیـًا بعض المصارف اإلسالمیة في

دھا یة مفاومدى فعالیتھا في تنفیذ معامالت السوق المفتوحة. وتمخض عن ھذا البحث التوصیة بسیاسة مصرف

دى قبول لعملیة ھندسة مالیة عكسیة تتمثل في إصدار أوراق حكومیة تلقى الضرورة قیام البنك المركزي ب

  المصارف المستھدفة.

  

  مكونات البحث: -8

  الرقابة المصرفیة في دول مجلس التعاون الخلیجي 1-8

  مفھوم الرقابة المصرفیة: 1-1-8

لى سالمة تعد الرقابة المصرفیة من القواعد واألسالیب التي تتخذھا البنوك المركزیة بھدف المحافظة ع

المركز المالي للمصارف، والحفاظ على أموال الُموِدعین والمساھمین، ویمكن تمییز الرقابة على أنشطة 
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المصارف اإلسالمیة من جوانب متعددة تتمثل في الرقابة الشرعیة، والرقابة المصرفیة، ورقابة الُموِدعین، 

  )93، ص1997والرقابة الذاتیة (ثابت، وخلیفة، 

بذلك  تجاوزمفھوم الرقابة عندما یرتبط بالبنوك اإلسالمیة فإنھ یكتسب صفة الشمول، وی وبالتالي فإن

ھداف أتحقیق المفھوم المتداول للرقابة المصرفیة، حیث یقوم البنك المركزي بمراقبة المصارف التجاریة؛ ل

ید أسعار ، تحدض النقديمعینة، ومن أبرز تلك األھداف: حمایة أموال الُموِدعین، والتحكم في االئتمان والعر

، 2016ون، الفائدة والخصم، تحدید السقف االئتماني، وضمان كفاءة عمل الجھاز المصرفي (زاید محمد وآخر

  ).58ص

ر العمل یة سیوتتنوع أھداف الرقابة المصرفیة بتنوع أدواتھا، فھناك أدوات رقابیة تھدف لضمان استمرار

 لبدري،ا، وأدوات أخرى تھدف لوضع ضوابط للتمویل (محمدین، المصرفي، وأخرى لحمایة أموال الُموِدعین

  ).155، ص2006

  أدوات الرقابة المصرفیة: 2-1-8

حجم ا یتعلق ب فیمتستخدم البنوك المركزیة مجموعةً من األدوات الرقابیة للتحكم في السیاسة النقدیة، خاصةً 

رق في ، ولن نتطمباشرةقدیة المباشرة وغیر الاالئتمان الذي تقدمھ البنوك التجاریة، باستخدام أسالیب الرقابة الن

اة ركزیة كأدوك المھذا الجانب للرقابة بالمخاطر، والذي تبنتھ مقررات (بازل)، حیث تمثل معاییر تستخدمھا البن

باشرة رقابة الموات الللرقابة والتقییم، وسنركز في ھذا التحلیل على أدوات الرقابة المصرفیة الكمیة، ومن أھم أد

  الئتمان ما یلي:على ا

  نسبة االحتیاطي النظامي:  - 1

مركزي، نك الوتعني حجز نسبة من قیمة الودائع الجاریة النقدیة في البنوك على شكل نقٍد سائل لدى الب

نك المركزي )، وقد تدخل ضمن تلك الودائع أصول نقدیة أخرى قد یخضعھا الب%30 - 15وتتراوح النسبة بین (

  ).99، ص1997ي (ثابت، وخلیفة، لنسبة االحتیاطي النظام

ر في حجم لتأثیویتمثل الھدف األساسي من ھذه النسبة إتاحة السیولة للمصارف عند الحاجة، إضافةً إلى  ا

سبة إلى )، ویؤدي رفع ھذه الن54، ص2010االئتمان، وضمان أمان النظام المصرفي واالئتماني (الغریب، 

االت حعالجة ك تمثل أحد أسالیب السیاسة النقدیة االنكماشیة لمخفض قدرة البنوك على منح االئتمان، وبذل

أسالیب  عد أحدالتضخم، كما أن خفض قیمة ھذه النسبة یؤدي إلى رفع قدرة البنوك على منح االئتمان؛ ولذلك ت

  السیاسة التضخمیة لمعالجة حاالت االنكماش.

 

  نسبة السیولة:  - 2

األصول السائلة ضمن موجودات البنك، والتي یمكن تحویلھا  ویقصد بھا التأكد من توافر قدر معقول من

إلى سیولة في مدةٍ قصیرة، مثل أذونات الخزانة، واألوراق التجاریة قصیرة األجل، والذھب، وغیر ذلك (أحمد، 
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ًطا للسحب؛ الحتمال أي عجز مفاجئ قد یطرأ من 518، ص2013والمحتسب،  )، وتعتبر ھذه السیولة تحوُّ

 ِدعین.سحوبات الُمو

  األسقف االئتمانیة:  - 3

في توزیع   التأثیرْغیةَ بُ تقوم البنوك المركزیة بتحدید أسقف للقروض الممنوحة من البنوك َوْفقًا لنَِسٍب محددة؛ 

 القروض في القطاعات ذات األولویة للتنمیة.

  أسعار الفائدة والخصم:  - 4

 ت النقدیةلتدفقااالئتمان للغیر، والتأثیر على اتستخدم ھذه الطریقة للتأثیر على قدرة المصارف على منح 

، 2010غریب، للودائع، من خالل رفع أو خفض فائدة اإلیداع، أو القروض، أو أسعار الخصم وإعادة الخصم (ال

ة بھا، رتبط)، وتؤثر ھذه األداة في حجم االدخار من خالل رفع أو خفض معدالت الفوائد والعموالت الم64ص

 األدوات المؤثرة على االستثمار بشكٍل عام. وبالتالي تعتبر من

  عملیات السوق المفتوحة:  - 5

 ھدف توجیھفة، بتقوم البنوك المركزیة ببیع أو شراء كمیات كبیرة من األرواق المالیة بأنواع وآجال مختل

) 52، ص2014، النشاط االقتصادي نحو قطاعات معینة، والتأثیر في حجم األرصدة النقدیة لدى البنوك (العتوم

لبنوك فض قدرة ایع تنخوھذه األداة تؤثر في قدرة البنوك على منح االئتمان، بالزیادة أو النقصان، فعند عملیة الب

ن؛ نظًرا الئتمااعلى منح االئتمان؛ نظًرا النخفاض السیولة، وعند عملیة الشراء تزداد قدرة البنوك على منح 

  الرتفاع السیولة النقدیة لدیھا.

  مصرفیة على البنوك اإلسالمیة في دول المجلس:الرقابة ال 3-1-8

  یلي: تخضع البنوك اإلسالمیة في دول المجلس لعملیة الرقابة المصرفیة من البنوك المركزیة كما

  أوًال: المملكة العربیة السعودیة: 

ى من ألولادة اتخضع البنوك اإلسالمیة لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، كما نصت الفقرة (ج) من الم

رقم  النقد نظام مؤسسة النقد العربي السعودي بأن تتولى المؤسسة مراقبة المصارف التجاریة (نظام مؤسسة

  )، سواٌء كانت تقلیدیةً أو إسالمیة.23

وتوجد في المؤسسة إدارة عامة لإلشراف والرقابة على القطاع المصرفي، ومن أھم مھامھا: إدارة 

  ،)380(ف البنكي، وإدارة التنفیذ البنكي، ومنح التراخیصالسیاسات البنكیة، وإدارة االشرا

ظام بین البنوك م)، ویتكون من ِسّتٍ وعشرین مادة، ولم یمیز الن1966كما صدر نظام مراقبة البنوك بتاریخ ( 

  ).5اإلسالمیة أو التقلیدیة في أّيٍ من مواده (نظام مراقبة البنوك رقم م / 

النقد العربي السعودي على عدم جواز تعامل المؤسسة بالفائدة دفعًا أو  وتنص المادة الثانیة في نظام مؤسسة

قبًضا، كما تنص المادة السادسة على أنھ ال یجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة أي عمل یتعارض مع 

                                                        
  الموقع االلكتروني.قابة على البنوك: موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، نبذة عن اإلدارة العامة للر )380(
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سالمیة في )، مما یعني سالسة أكثر في تعامالت البنوك اإل23قواعد الشریعة اإلسالمیة (نظام مؤسسة النقد رقم 

  المملكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

د لتحدیات قلكن اووتعتبر عالقة البنوك اإلسالمیة بمؤسسة النقد العربي السعودي ُمالئِمة في ھذا الجانب، 

ع عارض متتمثل في بعض المتطلبات األخرى التي ال تتعارض مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة، ولكنھا قد تت

ا جزئة، وھذة والتإلسالمیة، كَمْنع البنوك من التعامل في األنشطة العقاریة، وفي تجارة الجملخصائص البنوك ا

مة ت لھا أنظ الكویالتي لدیھا أنظمة خاصة بالبنوك اإلسالمیة، فمثًال ھو الحال أیًضا حتى مع األنظمة المصرفیة 

 نوأخیًرا یمك قاریة،التجار في األنشطة العخاصة بالبنوك اإلسالمیة، ولكنھا تحظر على البنوك اإلسالمیة مثًال ا

 القول بأن النظام المصرفي في المملكة العربیة السعودیة نظاما مختلطا.

 ثانیًا: الكویت: 

م، 2003لسنة  30تخضع البنوك اإلسالمیة في الكویت لرقابة البنك المركزي الكویتي، بموجب القانون رقم 

 وأحكاًما )، وقد تضمنت تلك المواد ضوابطَ 30البنك المركزي رقم ) (قانون 86كما نصت علیھ المادة رقم (

ة تكوین ھیئبالمیة للبنوك اإلسالمیة بما یجُب فعلھ وما ال یجُب فعلھ، ومن أبرز ما تضمنتھ إلزام البنوك اإلس

سالمیة إلالبنوك مستقلة للرقابة الشرعیة على أعمال البنك، كما أجازت تلك األحكام إمكانیة تقدیم تمویالت ل

یع أن یب باستخدام أدوات وأسالیب ال تتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، وكذلك یجوز للبنك المركزي

خرى التي حكام األغاء األویشتري األوراق المالیة َوفقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة، كما أن تلك األحكام ال تعني إل

  زي.ال تتعارض معھا، والتي تضمنھا نظام البنك المرك

ویمیز البنك المركزي الكویتي بین األنظمة الرقابیة على البنوك اإلسالمیة والبنوك التقلیدیة من خالل القیام 

، وتتكون ھذه التعلیمات من ثالثة )381(بإصدار تعلیمات رقابیة خاصة بالبنوك اإلسالمیة وأخرى على التقلیدیة

لبنوك اإلسالمیة، ویتضمن الباب الثاني مجموعة قواعد أبواب رئیسیة، یتضمن الباب األول الئحةً بنظام سجل ا

وتعلیمات وشروط تلتزم بھا البنوك اإلسالمیة، ویتضمن الباب الثالث ما یتعلق بالبیانات واإلحصاءات الدوریة 

ویمكن القول بأن النظام المصرفي في دولة الكویت نظام مختلط، ویمیز من المطلوبة من البنوك اإلسالمیة، 

 نظمة والتعلیمات بین البنوك التقلیدیة والبنوك اإلسالمیة.خالل األ

 ثالثًا: اإلمارات العربیة المتحدة: 

حادي االت تخضع البنوك اإلسالمیة لرقابة مصرف اإلمارات المركزي بموجب المادة الخامسة من القانون

  م) في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي،1980) لعام (10رقم (

م) صدر القانون االتحادي 1985، في عام (م)1980) لعام 10(القانوني االتحادي رقم ( نة المصرفیةوتنظیم المھ 

) بشأن المصارف، والمؤسسات المالیة، والشركات االستثماریة اإلسالمیة، والذي تضمن مجموعةً من 6رقم (

م)، كما سمح للمصارف 1980) لعام (10الضوابط والتعلیمات واإلعفاءات من بعض مواد القانون السابق رقم (

                                                        
  ، الموقع االلكتروني.ینظر: البنك المركزي الكویتي،  التعلیمات الرقابیة على البنوك اإلسالمیة )381(
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) لسنة 6القانون االتحادي رقم (اإلسالمیة بمزاولة الخدمات المصرفیة والتجاریة والمالیة واالستثماریة (

  م).1985

منشآت، )، یتعلق بالمصرف المركزي، وتنظیم ال14م) صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (2018وفي عام (

ییر والمبادئ ى تكوین ھیئة علیا شرعیة تتولى وضع القواعد والمعا) عل17واألنشطة المالیة، ونصت المادة (

قابة لجان الر اف علىالعامة لألعمال واألنشطة التي تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، وتتولى الرقابة واإلشر

لمصرف اا طورھیالشرعیة الداخلیة للمؤسسات المالیة، كما تعتمد األدوات النقدیة والمالیة التي یصدرھا أو 

ة الخاصة لرقابیالمركزي إلدارة عملیات السیاسة النقدیة بالدولة، وتبدي رأیھا بخصوص األنظمة والتعلیمات ا

  بالمنشآت المالیة التي تمارس أنشطتھا أو جزًءا منھا َوْفقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة.

ى ) عل82ادة (داخلیة، كما تنص الم) على األحكام الخاصة بالرقابة الشرعیة ال80) و(79وتنص المادتان (

 ضمن الفصلیة، وتالتدابیر واإلجراءات المرتبطة بمخالفة أحكام الشریعة اإلسالمیة للمؤسسات المالیة اإلسالم

لقانون ) ا154(الخامس ما یتعلق بالرقابة واإلشراف على المنشآت المالیة، كما ألغى القانون في مادتھ رقم 

) 14ادي رقم ((القانون االتحم) 1985) لسنة (6م)، والقانون االتحادي رقم (1980) لسنة (10االتحادي رقم (

  .)2018لسنة 

ختلطا، مظاما وبناًء على ما سبق یمكن القول بأن النظام المصرفي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ن

امھا لعلیا ومھارعیة الھیئة الش ویمیز في األنظمة والتعلیمات بین البنوك التقلیدیة والبنوك اإلسالمیة، من خالل

قد َحَرَم البنوك  م)1985المحددة، على الرغم من أن إلغاء التعلیمات الخاصة بالبنوك اإلسالمیة الصادرة عام (

 اإلسالمیة من امتیازات كثیرة.

 رابعًا: قطر: 

یم تخضع البنوك اإلسالمیة لرقابة مصرف قطر المركزي بموجب قانون مصرف قطر المركزي وتنظ

للمصرف (قانون  ) كافة األنظمة السابقة5م)، والذي ألغى في المادة (2012) لسنھ (13المؤسسات المالیة رقم (

ألحكام م)، وقد تضمن الباب الثالث منھ الضوابط وا2006) لسنھ 33م، وقانون رقم (1966) لسنھ 1رقم (

م د واألحكاالقواع ال یجوز فعلھ، إضافةً إلىالخاصة بالمؤسسات المالیة اإلسالمیة، وتحدید ما یجوز فعلھ، وما 

تضمن  ف، كماالخاصة بالرقابة على المؤسسات المالیة اإلسالمیة، والتي تُحدَّد من طرف مجلس إدارة المصر

لنظام فإن ا الباب الخامس األحكام والقواعد الخاصة بالرقابة واإلشراف على المؤسسات المالیة، وبالتالي

 میة.اإلسال مختلطا، ویمیز في األنظمة والتعلیمات بین البنوك التقلیدیة والبنوك المصرفي في قطر نظاما

 خامًسا: البحرین: 

سنة ) ل64(تخضع البنوك اإلسالمیة بمملكة البحرین لرقابة مصرف البحرین المركزي، بموجب قانون رقم 

  م)،1973) لسنة (23رقم ( م)، والذي أُلِغَي بموجبھ قانون مؤسسة نقد البحرین الصادر بالمرسوم2006(
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كما یقوم البنك المركزي بالتمییز بین التوجیھات المرسلة للبنوك اإلسالمیة عن تلك المرسلة للبنوك التقلیدیة،  

، وبناًء على ذلك یمكن القول بأن )382(وتشمل تلك التوجیھات تعامیم أو أحكام عامة یتم تحدیثھا بشكل شھري

ن نظاما مختلطا، وتمیز األنظمة والقوانیین الخاصة بمصرف البحرین النظام المصرفي في مملكة البحری

 المركزي بین البنوك اإلسالمیة والبنوك التقلیدیة.

  سادسًا: عمان: 

تخضع البنوك التجاریة في السلطنة إلشراف ورقابة مصرف عمان المركزي بموجب قانون البنك 

م ثم)، 1974عام ( تنقیًحا وتعدیًال لقانون البنك الصادرم) ، والذي یعتبر 2000المركزي العماني الصادر عام (

لقانون م)، وسمح ھذا ا2012صدر مرسوم سلطاني بإصدار تعدیالت على بعض أحكام القانون المصرفي عام (

م) بعد أن 2012بتأسیس مصارف إسالمیة، وحدد أعمالھا، ثم صدر اإلطار التنظیمي للمصارف اإلسالمیة عام (

افذ أو نو لة األعمال المصرفیة اإلسالمیة في عمان، سواء من خالل إنشاء بنوك إسالمیةتم السماح بمزاو

مان إسالمیة، وركز على قواعد وضوابط الترخیص، واإلرشادات المطلوب إتباعھا، واإلطار الشرعي لض

 ام المصرفيالنظن التوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة في إجراء العملیات المصرفیة، وبالتالي یمكن القول بأ

بین  التعلیماتنظمة والعماني نظاما مختلطا، ورغم حداثة التجربة بالمصرفیة اإلسالمیة إال أنھ یمیز من خالل األ

 البنوك اإلسالمیة وبین البنوك التقلیدیة.

  

  مدى انسجام أدوات الرقابة مع خصائص المصارف اإلسالمیة 2-8

ابة على والرق والغرض الذي أنشأت من أجلھ، بدور اإلشرافتقوم البنوك المركزیة َوْفقًا لطبیعة عملھا، 

ي ذلك تخِدمةً فة، ُمسالبنوك التجاریة؛ لضمان إیفاء ھذه البنوك بالمتطلبات المحددة، وتنفیذ االشتراطات المفروض

  ي: ما یلكسالمي أسالیب وأدوات متعددة للرقابة المصرفیة، ویمكن التمییز بینھا من حیث عالقتھا بالمصرف اإل

الربویة  فائدةمنھا ما یتعارض مع طبیعة عمل المصارف اإلسالمیة، حیث إن التعامل فیھا یكون بال أوًال:

  المحرمة.

  منھا ما قد یحد من أنشطة المصرف اإلسالمي وتحقیقھ ألھدافھ.  ثانیًا:

ة أمام المصارف اإلسالمیة، فھي ُملَزمة بھذه األسالیب ال  الوقت  ، وفي نفسابیةرقوِمْن ھنا تنشأ تحدیات جمَّ

ة بالبنوك اًرا بالغق أضرال ترید التعامل مع الفوائد الربویة، وترید تحقیق أھدافھا الخاصة، وھذه التحدیات قد تُلحِ 

 باألنظمة لَزمةاإلسالمیة من حیث حرمانھا من التعامل في مجاالت استثماریة كثیرة، وتكون في حاالت كثیرة مُ 

ضھا لعقوباٍت مواللوائح والتعلیمات الص و حتى معنویة، أادیة وادرة من البنوك المركزیة؛ ألن عدم التزامھا یُعّرِ

ا  فعَّالیة لھ) ، كما أن بعض األدوات المصرفیة للبنوك المركزیة ال2013تجمید بعض األنشطة فیھا (العوضي، 

  في البنوك اإلسالمیة مثل سعر الفائدة، وسعر إعادة الخصم،

                                                        
 الموقع االلكتروني.مصرف البحرین المركزي، توجیھات البنوك اإلسالمیة:  )382(
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الحتیاطي نسبة اكات البنوك اإلسالمیة طویلة األجل، ولذلك فإن فعالیة بعض األدوات فیھا وألن أغلب استثمار 

  )، نظریا على األقل.90، ص1997النقدي، ونسبة السیولة، تكون ضعیفةً (ثابت، وخلیفة، 

 ماراتستثلى االإأما على المستوى الواقعي والتطبیقي، وفي ظل توجھ البنوك اإلسالمیة حالیا بشكل كبیر 

تعاون جلس القصیرة األجل كالُمرابَحة التي تشكل جزًءا كبیًرا من استثمارات البنوك اإلسالمیة في دول م

 ني البنوكھة تعاالخلیجي، فیمكن القول بأن التحدیات مشتركة بین البنوك المركزیة والبنوك اإلسالمیة، فمن ج

لفائدة)، ا(سعر  عند تطبیقھا على البنوك اإلسالمیة المركزیة من عدم تفعیل بعض األدوات الرقابیة التقلیدیة

رقابة وات الو(سعر إعادة الخصم)، ومن جھةٍ أخرى تواجھ البنوك اإلسالمیة تحدیات مرتبطة بعدم مالءمة أد

  التقلیدیة لطبیعتھا وخصائصھا، ویمكن تمییز نوعیة ھذه التحدیات كما یلي:

واجھ تسالمي ال ي اإلشكٍل كامل إلى العمل َوْفقًا للنظام المصرففي الدول التي تحولت جمیع البنوك فیھا ب - 1

ة ات الرقابل وأدوالبنوك اإلسالمیة أیة إشكالیات في ھذا الجانب، حیث إن أنظمة البنوك المركزیة بطبیعة الحا

ءة فاة أو كالمصرفیة فیھا متوائمة بشكٍل كامل مع ھذه المصارف، لكن قد تنشأ تحدیات أخرى مرتبطة بسالم

 النظام المصرفي لدى البنوك المركزیة.

صارف ن المفي األنظمة المصرفیة المختلطة التي ال یمیز البنك المركزي في األنظمة والقوانین بی - 2

تحدیاٍت  سالمیةاإلسالمیة والمصارف التقلیدیة تبرز اإلشكالیة بشكل جلي، وفي ھذه الحالة تواجھ البنوك اإل

خصائصھا دئھا وقة من حیث إنھا ُملَزمة بالتعامل مع متطلباٍت قد تتعارض مع مباكبیرة تجعلھا في أزمٍة عمی

 وطبیعة عملھا، أو قد تحرمھا من فرص استثماریة مالئمة لھا.

ن، ال النوعیكبین  في حالة األنظمة المصرفیة المختلطة التي یمیز البنك المركزي في األنظمة والقوانیین - 3

كزیة بنوك المرمع ال ھا َوْفقًا لطبیعة عملھا وخصائھا، فإن عالقة البنوك اإلسالمیةوتتعامل البنوك المركزیة مع

ئص ف وخصافي مثل ھذه الحالة تواجھ تحدیات مرتبطة بجودة األنظمة والقوانیین، ومدى انسجامھا مع أھدا

 البنوك اإلسالمیة.

لمركزیة نوك ارقابیة من طرف البوإلى جانب التحدیات التي قد تواجھھا البنوك اإلسالمیة من األدوات ال

  فإنھا تواجھ تحدیات أخرى متمثلة في جانبین مھمین: 

  ة.یتمثل في أن البنوك اإلسالمیة تعمل في بیئة تنافسیة مع البنوك التقلیدی الجانب األول:

دات ا محدیتمثل في أن البنوك اإلسالمیة مقیدة بالتعامل مع منتجات محدودة، تفرضھ والجانب اآلخر:

  رعیة، ولیس كما ھو الحال في البنوك التقلیدیة.ش

رف ونستعرض فیما یلي أدوات الرقابة المصرفیة وآراء الباحثین حول مدى مالءمتھا مع خصائص المص

  اإلسالمي:

  أوًال: نسبة االحتیاطي النقدي القانوني. 

  ویمكن تقسیم اآلراء أو االتجاھات حیال ھذه األداة إلى ما یلي:
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  ل: االتجاه األو

بة على النس ویجري تطبیق ھذه األداة على الحسابات الجاریة فقط، حیث یرى بعض الباحثین أن تطبیق ھذه

ن عن وِدعیحسابات االستثمار یتعارض مع طبیعة ھذه الحسابات؛ إذ إن فیھا تعطیًال لجانبٍ من أموال المُ 

صرف في ضوء أصحاب ھذه الودائع والم )، وتُبنَى العالقة بین11، ص1985االستثمار من غیر رغبتھم (فؤاد، 

مال لى احتعقود المضاربة، وبذلك تشارك ھذه األموال في الربح والخسارة، وتعني أن صاحب المال موافق ع

  .)14، ص2010نقص مالھ في حال الخسارة، وید البنك علیھا ید ضمان، ولیس ید أمانة (الغریب، 

و ألتقلیدیة ابنوك ي النقدي على الحسابات الجاریة سواء في الإن قیام البنك المركزي بتطبیق نسبة االحتیاط

ھا إلیھم عند الطلب، وال تنشأ ھنا أیة عندما  یة ! ولكنإشكال اإلسالمیة غرضھ حمایة أموال الُموِدعین وضمان َردِّ

لجزٍء  ك تعطیًال في ذل یتم تطبیق نسبة االحتیاطي النقدي على الحسابات االستثماریة بالنسبة للبنوك اإلسالمیة فإن

ضمونة من مت غیر من أموال المستثمرین، والبنك اإلسالمي ُمؤتَمٌن في استثمارھا كاملةً، كما أن ھذه الحسابا

تطبیق  ذلك علةبولیس ُملَزًما بردھا للمستثمرین، فتنتفي  - إال في حالة وجود تَعدٍّ أو تقصیر - طرف البنك 

مٌر أستثماریة تھ االاإلسالمیة من نسبة االحتیاطي النظامي على حسابا االحتیاطي علیھا، وبالتالي فإعفاء البنوك

لباحثین  من اضروري، أو على األقل تخفیض ھذه النسبة إلى معدالٍت منخفضة جدا، ویؤید ھذا االتجاه كثیرٌ 

ة التي تقلیدیالذین یرون أن الربح والخسارة في الحسابات االستثماریة یعود على أصحابھا بخالف البنوك ال

ى الحسابات )، ویمكن كذلك أن تُلَزم البنوك اإلسالمیة بالتأمین عل68، ص1993(عطیة،  تضمن تلك األموال

ى امیة، وعلة النظاالستثماریة، أو یكون ھذا التأمین بمثابة احتیاطي نقدي علیھا، في مقابل إعفائھا من النسب

بیقھ على نیة تطستثماریة؛ ألنھا غیر مضمونة، وإمكاالرغم من أن بعض الباحثین یرى عدم مالئمة للحسابات اال

في ظل حالة  -  )، إال أن الباحث ال یتفق مع ھذا الرأي؛ ألن التأمین49، ص2010الحسابات الجاریة (الغریب، 

لمخاطر اوال من یُظِھر حرص البنك على حمایة ھذه األم -عدم التأكد كما ھو الحال في الحسابات االستثماریة 

عكس ر، مما ینستثما، مما قد یحفز كثیًرا من العمالء لالتجاه نحو االدخار، وتوجیھ أموالھم باتجاه االالمتوقعة

  بشكٍل إیجابي على النمو االقتصادي.

 ن حجموقد اقترح بعض الباحثین إنشاء صندوق للتأمین على ودائع المضاربة باقتطاع نسبة معینة م

)، 103، ص2011ون االشتراك في ھذا الصندوق اختیاریا (الشال، الودائع، وتُعاَمل كاحتیاطیات على أن یك

تھ یرفع ذا بحد ذالة، وھوھو مقترح جید؛ لكونھ یُعِطي أثًرا إیجابیا للُموِدعین بانخفاض مخاطر االستثمار المحتم

 ابة البنوكرقتصر ثقة المتعاملین، مما قد یزید من ودائعھم االستثماریة، كما یرى الباحثون المطالبون بأن تق

طر یة مخاأالمركزیة على الحسابات الجاریة فقط أن نظام المصارف اإلسالمیة نظام تعاوني، ال تنجم عنھ 

ة ك المركزیالبنو یتحملھا البنك المركزي، فیما عدا الحسابات الجاریة الدائنة، وبالتالي یجب أن تقتصر رقابة

  ).2001على ھذه الحسابات فقط (مصطفى، 

في  مكشوفر ھذا التوجھ من عدة نواحٍ، وھي أن البنوك اإلسالمیة ال تسمح بالسحب على الویمكن تبری

، وِمْن  )68، ص3199ة، (عطی حساباتھا الجاریة، وبالتالي ال تقوم بتولید النقود كما ھو الحال في البنوك التقلیدیة

  ولة،ثَمَّ فإن استثمارات البنوك اإلسالمیة تتطلب تملُّك أصول ثابتة أو منق
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تي تمارس خرى الوعلیھ فإن عالقة البنك بالُموِدعین عالقة استثمار حقیقیة، شأنھا في ذلك شأن الشركات األ 

 ظائف التياة الوأنشطة إنتاجیة أو صناعیة أو خدمیة، كما أن تقیید معامالت البنوك اإلسالمیة بسبب عدم مراع

 في التنمیة واالستثمار. تقوم بھا یؤدي إلى حرمانھا من القیام بدورھا األساسي

  االتجاه الثاني: 

أن بللوا ذلك ة، وعھنالك ِمَن الباحثین َمْن یرى أن البنوك اإلسالمیة ال تحتاج إلى رقابة البنوك المركزی

ألموال اتوظیف بالبنوك اإلسالمیة لیست َمِدینةً للُموِدعین من جھة، وال تقترض من جھٍة أخرى، وإنما تقوم 

ھذه  ي أداءئلھا الخاصة، مما یجعل خضوعھا لرقابة البنك المركزي یُلِحق بھا أضراًرا فواستثمارھا بوسا

وك اإلسالمیة أن )؛ ولذلك اقترح االتحاد الدولي للبن121، ص1993(عطیة،  االستثمارات والعوائد المرجوة منھا

عدم لن من ذلك یتمك میة، لكنھ لمیقوم بدور البنوك المركزیة، ویتولى عملیة اإلشراف والرقابة على البنوك اإلسال

ر ھذا الدو لتنمیةلصالحیتھ كھیئة للقیام بالدور الرقابي، وتولد عن ذلك مقترح آخر بأن یتولى البنك اإلسالمي 

ك ُحِكم ن البنمباعتباره مؤسسة إسالمیة دولیة تضم جمیع الدول اإلسالمیة، وبعد إجراء عدة محاوالت رقابیة 

)، وتمخض عن ذلك أن تكونت لجنة من محافظي بعض البنوك 121، ص1993علیھا بالفشل (عطیة، 

  ي.المركزیة؛ لتقدیم تقریر لمحافظي البنوك المركزیة للدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالم

ي ة النظر فإعاد وتلخص التقریر في سبع نقاط رئیسیة، منھا مثًال ما تضمنتھ النقطة األول من المطالبة في

یة وك المركزي البنفلمصرفیة بحیث یمتد تطبیقھا إلى البنوك اإلسالمیة، واقتراح إنشاء إدارات خاصة القوانیین ا

وم على ال تق لإلشراف على البنوك اإلسالمیة، والمطالبة بإجراءات أخرى تمثلت في تقدیم تسھیالت ائتمانیة

عوائد  لضریبیةوأن تشمل اإلعفاءات االفائدة، وتسھیل االستثمار قصیر األجل على أساس المشاركة في الربح، 

طابقة ملتأكد من تقلة لودائع االستثمار في البنوك اإلسالمیة، باإلضافة إلى المطالبة بإقامة لجنة رقابة شرعیة مس

ََّخذ قرار نھائي بخصوص ذلك   .عملیات البنوك اإلسالمیة للشریعة اإلسالمیة، وحتى اآلن لم یُت

؛ ألنھ ن الرقابةملنوع لدول التي تعمل البنوك اإلسالمیة فیھا قد ال تقبل بھذا اولعل مرد ھذا الفشل أن معظم ا

لفة ال مخابنظر البعض في ظل مثل ھذه الرقابة الخارجیة، ال یمكن للدول معاقبة البنوك اإلسالمیة في ح

نیة على البنوك سلطة قانوتمتع بالتنظیمات واللوائح، كما أن البنك اإلسالمي للتنمیة یعتبر بنًكا تنمویا دولیا، وال ی

 لى أن تتمعكزیة، اإلسالمیة، وعلیھ فقد أشار الباحثون إلى ضرورة خضوع البنوك اإلسالمیة لرقابة البنوك المر

  ).122، ص0020(المالقي،  مراقبتھا بأدوات تناسب طبیعة عملھا، وفي حدود الضوابط الشرعیة الملتزمة بھا

ا ھذه علیھ اإلسالمیة لدور الوسیط بین االدخار واالستثمار أمر یفرض ویرى الباحث أن ممارسة البنوك

ن كما ھو وِدعیالرقابة، بھدف تعزیز كفاءة إدارة ھذه األموال والتصرف فیھا، ولیس ضمانھا وحمایة حقوق المُ 

 الحال في البنوك التقلیدیة.

 االتجاه الثالث: 

ن حیث اقترح تطبیق نسبة االحتیاطي كاملة على الودائع ھناك ِمَن الباحثین َمْن جمع بین الرأیین السابقی

الجاریة، وإعفاء الودائع االستثماریة المخصصة وودائع االستثمار طویل األجل، وتخفیض النسبة على ودائع 

  )، 60، ص2010االستثمار العام التي یسمح بالسحب منھا (الغریب، 
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غي ب منھا یلبالسح بالسحب منھا ھي حسابات مقیدة، والسماح ویرى الباحث أن ودائع االستثمار العام التي یُسَمح

  .ى آخرعنھا صفة (الحسابات االستثماریة)، وتُصنَّف على أنھا حسابات جاریة، حتى وإن اكتسبت ُمسم 

 

  االتجاه الرابع: 

دة عومُ سبةً ھناك ِمَن الباحثین َمِن اقترح تخفیض ھذه النسبة على جمیع أنواع الودائع، بحیث تكون ن لى حَّ

ھ تغطیة ھذا )، وبالتالي یرى أصحاب ھذا الرأي أن البنك اإلسالمي یمكن57، ص2014جمیع األنواع (العتوم، 

ویرى  الستثمار،دائع ااالحتیاطي بالكامل من الودائع الجاریة دون اللجوء لودائع االستثمار، وِمْن ثَمَّ تجنیب و

لزمھ یماریة بول البنك بنسبة احتیاطي على الودائع االستثالباحث أن ذلك انجرار نحو المغالطات؛ إذ إن ق

ین فیھ الُموِدع أموال احتسابھا منھا، وقبولھ لذلك یعني قبولھ لتعطیل جزء منھا، وبالتالي فإن قیامھ بتغطیتھا من

 مخاطرة بأموال الُموِدعین أیًضا، إذ إنھا مخصصة للمجال االستثماري.

   :ثانیًا: نسب السیولة

عنھ  ینشأ نوك التجاریة وراء األرباح عن طریق استثمار أكبر قدر ممكن من السیولة، مما قدتنجر الب

ن یحرمھا م لسیولةمخاطر في حالة وجود سحوبات تفوق النقد المتاح، وفي نفس االتجاه فإن احتفاظ البنوك بھذه ا

حسابات لة على الالسیو نِسٍَب معینة منالحصول على عوائد مالیة، وبالتالي فإن إلزام البنوك التجاریة باالحتفاظ ب

  الجاریة ضروري لتلبیة احتیاجات العمالء.

نقٍذ لمركزي كمُ بنك اویؤید عدد من الباحثین إخضاع البنوك اإلسالمیة لمثل ھذه النسب؛ ألنھا ال تستفید من ال

ذا التوجھ، حیث حث مثل ھ، ویدعم البا128، ص2000(المالقي،  أخیر، وال من التسھیالت االئتمانیة التي یمنحھا

؛ ق النقدیةي السوإن البنوك اإلسالمیة ال یمكنھا االستفادة من القروض المتبادلة مع البنوك األخرى أو حتى ف

  نظًرا الرتباط تلك القروض بالربا.

ة دون لجاریاویرى باحثون آخرون أن تُعاَمل نسبة السیولة بنفس معدل االحتیاطي النقدي على الحسابات 

لسیولة ا أن نِسََب )، ویبدو ھذا الرأي وجیًھا، ویؤید الباحث ھذا االتجاه، خاصةً 11، ص1985تثماریة (فؤاد، االس

كفترة  تخضع لمحدداٍت أخرى غیر االحتیاطیات النقدیة، مثل خصائص المستفیدین، والتقلبات الموسمیة،

  اإلجازات واألعیاد واالحتفاالت وغیرھا.

  : ثالثًا: األسقف االئتمانیة

تمانیة سقوف االئم بالوتعني الحدود القصوى التي یمكن للبنوك التجاریة منح االئتمان فیھا؛ إذ إن عدم االلتزا

 طة السقوفك بواسیضر بالسیاسة النقدیة للدولة، مما یستدعى تدخل البنك المركزي للرقابة واإلشراف على البنو

  التي یحددھا لكل بنك.

ذ إنھا ھا، إبنوك اإلسالمیة لھذه السقوف ال یتالءم مع طبیعتھا ویضر بویرى بعض الباحثین أن خضوع ال

یة ائد الربون الفومتحد من قدرة البنوك على توظیف السیولة لدیھا، وعلى الرغم من أن البنوك التقلیدیة تستفید 

  مقابل عملیة التمویل، إال أنھا أحیانًا ال تستطیع توظیف كل السیولة لدیھا،
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 لُموِدعیناأموال میة ال یمكنھا توظیف فوائض السیولة لدیھا بالطرق التقلیدیة، مما قد یضر بفالبنوك اإلسال 

   ).132، ص2000(المالقي،  لدیھا، بل ربما ترفض ودائع جدیدة حتى ال یتأثر مستوى األرباح لدیھا

یل صیغ التموا لْفقً وفوق ذلك كلھ فإن البنوك اإلسالمیة ال تتعامل بالقروض، وإنما تستثمر ھذه األموال وَ 

ذا نظرنا كذلك إوالشرعیة، ولذلك فھي ال تولد نقودًا تؤثر في العرض النقدي، وال تمول بالسحب على المكشوف، 

 حددة بغرضائدة مفإلى حالة توجھ الدولة نحو السیاسات النقدیة التوسعیة نجد أنھا تقوم بإقراض البنوك مقابل 

لربویة، الفوائد اعامل بذه المیزة تُحَرم منھا البنوك اإلسالمیة؛ لكونھا ال تتزیادة عرض السیولة لدى الجمھور، وھ

فیذ في تن مما یجعلھا تواجھ تحدیات في السیولة لالستفادة من ھذه التوجھات، وتقلص دورھا في المشاركة

  السیاسات النقدیة التوسعیة للدولة.

سبیل  المركزي في مثل ھذه الحاالت علىویقترح بعض الباحثین أن تكون القروض المقدمة من البنك 

، 1985المضاربة، بحیث یتم صرفھ من طرف البنك على أصحاب الحسابات االستثماریة لدى البنك (فؤاد، 

 في مقابل لیھاع)، ویدعم الباحث ھذا الرأي؛ ألن حرمان البنوك اإلسالمیة من ھذه القروض لھ آثار سلبیة 12ص

المة ستحقق من  عملیاتبالتقلیدیة، ویمكن للبنك المركزي القیام بذلك بعد أن یقوم  تعزیز القدرة التنافسیة للبنوك

  المركز المالي للبنك اإلسالمي وقدرات مشاركة البنك اإلسالمي في ھذه االستثمارات.

مویل وقد اقترح باحثون بعض الحلول القتراض المصارف اإلسالمیة من البنوك المركزیة، منھا الت

من  یر ذلككوین صندوق مشترك للسیولة تساھم فیھ المصارف اإلسالمیة، والقروض الحسنة، وغبالمضاربة، وت

، وك المركزیة)، ولكنھا تظل حلوًال تقلیدیة، إضافةً إلى صعوبة إقناع البن100- 92، ص2011الحلول (الشال، 

نھ من  ي عقبات أواجھة تسییلھا لمولما كانت استثمارات البنك اإلسالمي كلھا في أصول حقیقیة، فإن ھذا یُمّكِ

دث ثماریة أحاالست مالیة مفاجئة دون الحاجة للمنقذ األخیر كما ھو الحال في البنوك التقلیدیة، وتعتبر الصكوك

  .ة المتبعةلحكومیاھذه األدوات المالئمة، حیث یمكن للبنك اإلسالمي بیعھا أو شرائھا؛ لالستفادة من السیاسات 

قتراض ن االیة االقتصادیة ترى أن السقوف االئتمانیة تؤدي إلى التقلیص موفي المجمل فإن كانت النظر

شاھین،  (محمد مما ینجم عنھ انخفاض في االستثمار، ونقص في معدالت النمو، وتغذیة التضخم واالنكماش أیًضا

حیث یكون  ،بویة)، فإن إعفاء البنوك اإلسالمیة منھا؛ لكونھا ال تتعامل بالقروض االئتمانیة الر109، ص2017

إلنتاج ازیادة في یقیة والبنك اإلسالمي ُمستثِمًرا ال ُمقِرًضا، مما یعني أن ھذا االستثمار یقابلھ وجود ِسلَع حق

داة ال ذه األھالحقیقي، وھذا یعني استثمار أكثر وإنتاج وتوظیف أكثر ومعدالت نمو أعلى، ویرى الباحث بأن 

 ل باالئتمان.تالئم البنوك اإلسالمیة؛ ألنھا ال تتعام

 رابعًا: أسعار الفائدة والخصم: 

یجاد وسیلة )، وال بد من إ759، ص2011وھذه األداة ال یصلح تطبیقھا على البنوك اإلسالمیة (النشوي، 

یر أسلوب ھا تغیجدیدة كلیا؛ لیتمكن البنك المركزي من تحقیق أھدافھ منھا، وقد ُطِرحت بعض المقترحات، من

 یل (أحمد،التمو لربح بحیث یتضمن تعیین الحدین األدنى واألعلى لنسب المشاركة في أرباحنِسَب المشاركة في ا

  )، 519، ص2013والمحتسب، 
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یة العمل ومنھم َمِن اقترح استبدال الخصم بالقرض الحسن لَمن لھ حساب جاري في المصرف، أو َجْعل ھذه

 ضاَربةً،ماره مُ تثماري، حیث یقوم العمیل باستثُمضاَربة بحیث یقدم المصرف للعمیل مبلغ الورقة كرأس مال اس

 )، وتلك759ص ،2011أو أن یقوم العمیل ببیع الورقة المالیة للبنك بِعَوٍض غیر نقدي مثل السلع (النشوي، 

 اآلراء ال زالت محلَّ نقاٍش وجدٍل كبیر بین الباحثین.

 خامًسا: عملیات السوق المفتوحة: 

دات ل مع السنلتعامااألداة في طبیعة العملیات التي تقوم بھا، إذ إن طبیعة  تتمثل المشكلة األساسیة في ھذه

ة؛ ألن السند )، وتُصنَّف تلك السندات بأنھا قروض ربوی57، ص2014الحكومیة یتم على أساٍس ربوي (العتوم، 

ملیات ع)، ولمواءمة ھذه األداة مع 4، ص1423(الجمل،  دین على مصدره، ومشروط فیھ الزیادة على أصلھ

  عیة.البنوك اإلسالمیة ینبغي أن تكون األوراق المالیة مشروعةً ومبنیةً على أّيٍ من الصیغ الشر

ةَ اتجاه بحصر األر لمالیة واق اوقد تبادل الباحثون بعض المقترحات حول وعاء األوراق المالیة، فثمَّ

لبنوك اصدرھا تركزي، واألسھم التي اإلسالمیة التي تدخل في عملیات السوق المفتوحة في شھادات اإلقراض الم

ودائع في دات الاإلسالمیة، وأسھم الشركات التي تؤسسھا البنوك اإلسالمیة، وشھادات الودائع المركزیة، وشھا

  البنوك المركزیة التي ال تحمل فوائد.

ندات استخدام سذلك بواتجاهٌ آخر بفتح المجال أمام جمیع صور األوراق المالیة التي ال تستند إلى الفائدة، و

باحثین )، وقد اقترح بعض ال58، ص2013المقارضة أو المرابحة كبدائل عن السندات الحكومیة (الحكیم، 

وك )، مثل صك66، ص2013استخدام شھادات الصكوك اإلسالمیة ضمن عملیات السوق المفتوحة (الحكیم، 

، 2016كومیة (زائد وآخرون، المضاربة الحكومیة، وصكوك اإلجارة الحكومیة، وصكوك االستصناع الح

على  مدًا)، وقد طبق بنك السودان المركزي ھذه الطریقة بعد إلغاء نظام الفوائد من االقتصاد، معت83ص

  الصكوك بمختلف أنواعھا.

لتحدي لكن اوویظھر مما سبق أن ھناك أدوات متاحة حالیا، وتُستخدَم من قبل بعض البنوك اإلسالمیة، 

 منھا. حكوماتلك األدوات في جذب عملیات السوق المفتوحة، وتحقیق األھداف المرجوة للیرتبط بمدى فاعلیة ت

  

  عالقة البنوك اإلسالمیة بالسوق النقدیة 3-8

  مدى مالءمة أدوات السواق النقدیة التقلیدیة مع خصائص البنوك اإلسالمیة: 1-3-8

 جال قصیرةم آلوض التي تُقدَّ تعمل السوق النقدیة في مجال االئتمان قصیر األجل، وتشمل جمیع أنواع القر

، 2006تتراوح بین أسبوع واحد وسنة كاملة، وقد تصل القروض في بعض أسواق النقد لیوٍم واحد (حدة، 

الخزینة  نداتس)، كما تلعب أسعار الفائدة دوًرا مھما في تحدید آجال ھذه القروض، فعلى سبیل المثال 15ص

)Treasury Bills ف بأنھا إحدى یة لجمع أدوات الدین قصیرة األجل، تستخدمھا البنوك المركز)، وتُعرَّ

یأتي من  للمشترین العائداألموال، واألھم من ذلك لتنظیم أسعار الفائدة، كما أنھا تُباع بأقل من القیمة االسمیة، و

  القیمة االسمیة المستلمة من األوراق عند االستحقاق،
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یبًا فر تقرتخلف البنك المركزي عن سداد دیونھ تساوي الص وقد تصل مدتھا الثني عشر شھًرا، كما أن فرص 

)Ryland, Philip, 2009, p236( .وبالتالي فھي عدیمة المخاطر تقریبًا ،  

لتعامل جوز ایویرى الباحثون أن الفرق السعري الذي یحصل علیھ المشتري ھو زیادة ربویة، وبالتالي فال 

 ا تُِدرُّ زانة؛ ألنھلبنوك اإلسالمیة ال یمكنھا التعامل بأذونات الخ)، وعلیھ، فإن ا612، ص2015بھا (الحوراني، 

یوع ضمن ب عائدًا یتم تحدیده مسبقًا، وھذا ھو عین الربا، ویتعارض مع خصائص ھذه البنوك، حیث تُعتبَر

 )، ویجب أن11/  4): 101، ورقم (7/  2): 64الدیون، وھو محرم شرعًا (قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي رقم (

  ا.دة منھتُستبدَل ھذه األذونات بنوعٍ آخر ال یرتبط بالفائدة، حتى یتأتى للبنوك اإلسالمیة االستفا

وھناك ما یسمى أذونات الخزانة اإلسالمیة تستخدم في مالیزیا كبدیل عن أذونات الخزانة التقلیدیة، وتعتمد 

م أعلى سعر أو على صیغة بیع (العینة) حیث یبیع المصرف المركزي أصوًال حكومیةً م حددة في مزاٍد لَمْن یُقدِّ

نًا عنصر الربح، وِمْن ثَمَّ یقوم مقدمو ھذه العروض بالدفع النقدي للحكومة،  أدنى عائد، ثم یتم تحدید السعر ُمتضّمِ

)، وما 20، ص2016ثم یقوم المشتري بإعادة بیع ھذه األصول للحكومة بالقیمة االسمیة بثمٍن آجل (الحمود، 

)، وتمثل Commercial Papersسندات الخزینة ینطبق على األوراق التجاریة قصیرة األجل ( ینطبق على

مختلف األوراق الخاصة قصیرة األجل، وتستخدم على أنھا شھادات دین، ومن أھم أنواعھا: السند ألمر، 

تطیع المقترض والكمبیالة، وھذه عبارة عن عقود إقراض یتولد عنھا فوائد تُستَحق في تاریخ محدد، حیث یس

 االحتفاظ بھا لتاریخ االستحقاق، أو بیعھا لطرف آخر، وإذا ما نظرنا إلى شھادات اإلیداع القابلة للتداول

Negotiable Certificates of Deposit)  نجد أن البنوك اإلسالمیة ال یمكنھا التعامل بھا، وینطبق ما سبق (

التي ال تستطیع البنوك اإلسالمیة التعامل معھا؛ Repurchase Agreements) على اتفاقیات إعادة الشراء (

ألنھا في جوھرھا قرض مضمون، حیث ینطوي على عملیتین، تمثل األولى بیع ضمان قصیر األجل دون نقل 

الملكیة، ثم إعادة الشراء لنفس الضمان من قبل البائع في وقٍت ما في المستقبل بسعٍر محدد سلفًا، وبالتالي فإن 

، كما أن معظم (Sheikh, 2018, p17)دة الشراء ال تتوافق مع خصائص المصارف اإلسالمیة عملیات إعا

  ).5، ص2016األدوات المستخدمة في ھذه السوق تعتمد على الفائدة الربویة المحرمة (الحمود، 

میة سالوك اإلوكنتیجة لذلك كان ال بد من إنشاء سوق نقد خاص بالمصارف اإلسالمیة، خاصةً أن معظم البن

 ه السیولةمار ھذتعاني من فائض السیولة لدیھا، وتتضاعف المشكلة أیًضا في عدم توافر األدوات المالیة الستث

ار كافة )، فھي بحاجة إلى أدوات مالیة مبتكرة تمكنھا من استثم13، ص2014الفائضة (لحساسنة، وشیاد، 

في  ي قد تنشألة التتجاه اآلخر فإن مخاطر السیومواردھا، مما یزید المردود االقتصادي واالجتماعي لھا، وفي اال

تزاید تعینة، مالمصارف بشكٍل عام من عدم توفر سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا التي قد تنشأ في ظل ظروف 

ة مناسبة ى سیولبشكٍل كبیر في المصارف اإلسالمیة؛ نظًرا لغیاب األدوات الشرعیة التي تمكنھا من الحصول عل

  مناسب.في الوقت ال

  سوق النقد بین المصارف اإلسالمیة:  2-3-8

میة، حیث إلسالایھدف سوق النقد اإلسالمي إلى توفیر مصادر التمویل قصیر األجل َوْفقًا ألحكام الشریعة 

  لجأت بعض الدول إلى تأسیس سوق نقدي للمصارف اإلسالمیة، 
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صارف ین المیا بتأسیس سوق النقد بوتعد التجربة المالیزیة من أقدم الدول في ذلك، حیث قامت دولة مالیز

مضاربة، م، ویتضمن ھذا السوق مجموعة من األدوات، منھا االستثمار المبني على ال1994اإلسالمیة عام 

ى الباحثون )، ویر13، ص2014وشھادات االستثمار الحكومیة، وسندات الخزینة اإلسالمیة (لحساسنة، وشیاد، 

ك ووخاصةً الصك المالیة التي یمكن أن تستفید منھا البنوك اإلسالمیة،أن الصكوك بأنواعھا من أفضل األدوات 

لدان عض الببالقابلة للتداول في إدارة سیولتھا واالستفادة من مزایا سوق النقد، ونجحت ھذه التجربة في 

  ).2002اإلسالمیة، كالسودان وإیران وباكستان ومالیزیا (فتح الرحمن، 

 ین البنوكموال بفي سوق النقد اإلسالمي الُمرابَحة في السلع، وإیداع األومن األدوات األكثر استخداًما 

ارة ركزیة إلدوك المبموجب ترتیبات تقاسم األرباح، والصنادیق اإلسالمیة المشتركة، وال یزال االعتماد على البن

دیق ي صناة ھالسیولة منخفًضا، كما أن أدوات سوق النقد اإلسالمي األكثر استخداًما في البنوك المركزی

  ألجل.ا)، وصكوك اإلجارة قصیرة GICsاالستثمار اإلسالمیة، وشھادات االستثمار للحكومة اإلسالمیة (

ات داع وعملیاإلی وعالوةً على ذلك فإن عددًا قلیًال من البنوك المركزیة تقوم بتكییف اإلقراض أو تسھیالت

س الخدمات َوْفقًا لمسحٍ أجراه مجل )،p331)Boumediene ,2015 ,السوق المفتوحة طبقًا ألحكام الشریعة 

  م.2008للمؤسسات المالیة اإلسالمیة عام 

ولكنھا  قصیر،وتعتبر المرابحة (بالتورق) أداة مستخدمة على نطاٍق واسع إلدارة السیولة على المدى ال 

ن قبل ایة مالبد مثیرة للجدل من حیث شرعیتھا، حیث تم طرح معامالت مرابحة السلع القائمة على التورق في

لى شخٍص إلسلعة ابنك نیغارا مالیزیا، ففي صفقة التورق یشتري الشخص سلعةً ما على االئتمان، وبعد ذلك یبیع 

َض التورق النتقاداٍت واسعة النطاق بسبب استخدامھ كقناعة للحصول عل ى قائٍم عل ى قرٍض ثالث نقدًا، وقد تعرَّ

األوسط  ي الشرقفحولھا إال أن العدید من البنوك اإلسالمیة ال سیما الفائدة، وعلى الرغم من عدم حسم الجدل 

، وقد  (Sheikh, 2018, p10)ومالیزیا، تستخدم التورق كأسلوب للتمویل اإلسالمي، ولغرض إدارة السیولة 

   أُنِشئت العدید من مؤسسات البنیة التحتیة إلدارة السیولة للمصارف اإلسالمیة، ومن أبرزھا:

  : International Islamic Financial Market (IIFM)مالیة اإلسالمیة الدولیة السوق ال -

تجات م) في البحرین؛ لتوفیر ما تحتاجھ المصارف اإلسالمیة من سیولة ومن2002تأسست في أبریل (

ن، السوداومصرفیة إسالمیة، وتم التأسیس بجھود خمس دول ھي البحرین، وبروناي، وإندونیسیا، ومالیزیا، 

لتمویل ناعة اصافةً إلى بنك التنمیة اإلسالمي، وتعتبر ھذه السوق مؤسسة داعمة لسوق النقد اإلسالمي في إض

لھیئات بعض ا اإلسالمي، إضافةً إلى دورھا في تطویر األسواق النقدیة والثانویة، كما أنھا مدعومة من قبل

ن ھذه بدو فإیاكستان المركزي، وعلى ما التنظیمیة والحكومیة، مثل ھیئة مركز دبي المالي العالمي، وبنك ب

م، وتأثرت 2008م السوق لم تحل المشكلة التي تواجھھا البنوك اإلسالمیة، وبعد األزمة العالمیة التي حصلت عا

 العالمیة لمؤسسةامنھا حتى البنوك اإلسالمیة، جاء المقترح من قبل مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، إلنشاء 

  إلدارة السیولة.
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 International Islamic Liquidityالمؤسسة العالمیة إلدارة السیولة اإلسالمیة -

Management Corporation (IILM) :  

وافقة مع ، ومتوھي مؤسسة دولیة أنشئت لتسھیل وتقدیم حلول فعالة إلدارة السیولة في المصارف اإلسالمیة

ة اإلسالمی لمالیةاولة عبر الحدود بین مؤسسات الخدمات أحكام الشریعة اإلسالمیة، وتھدف إلى تسھیل إدارة السی

 ت السیولةحتیاجاامن خالل إتاحة مجموعة متنوعة من األدوات المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة، بما یتناسب مع 

نیة بالل بناء خلي من المتغیرة في مؤسسات الخدمات المالیة اإلسالمیة، إضافةً إلى تعزیز التعاون اإلقلیمي والدو

م بدعم مجموعة 2010تحتیة قویة إلدارة السیولة نحو نظام مالي إسالمي متكامل، وقد تأسست ھذه المؤسسة عام 

  من المساھمین الرئیسین تضم البنوك المركزیة والوكاالت النقدیة والمؤسسات المالیة.

  :Liquidity Management Centre (LMC)مركز إدارة السیولة المالیة  -

 م) في البحرین، وینظمھ مصرف البحرین2002عن بنك إسالمي تم تأسیسھ في یولیو (وھو عبارة 

لمالیة سسات االمركزي، وتتمثل مھمة البنك الرئیسیة في تسھیل استثمار الفوائض المالیة لدى البنوك والمؤ

ة، اإلسالمی لشریعةااإلسالمیة في األدوات المالیة قصیرة األجل، والمتوسطة الجودة، والمصممة، َوْفقًا لمبادئ 

، وشركة لتنمیةویساھم في إدارة ھذا المركز بنك البحرین اإلسالمي، وبنك دبي اإلسالمي، والبنك اإلسالمي ل

اول ابلة للتدجل القبیتك كابیتال لالستثمار الكویتیة، ویعتبر المركز رائدًا في مجال برنامج الصكوك قصیرة األ

 ارة السیولة.وقلیلة المخاطر، والتي تعتمد على إد

وتستخدم المؤسسات المالیة الدولیة بشكل رئیسي الصكوك ألغراض إدارة السیولة، وتقدم مؤسسات التمویل 

الدولیة سیولةً زائدة إلى مؤسسات التمویل ذات العجز في السیولة من خالل اآللیات القائمة على المضاربة 

ق) أداةً أخرى إلدارة السیولة تستخدم على نطاق واسع، إال والوكالة، وتعتبر ُمرابَحة السلع (المستندة إلى التور

 ,Sheikh, 2018)أن بعض علماء الشریعة ینتقدونھا؛ ألنھا تُستخدَم فقط كذریعة للحصول على أموال جاھزة 

) p1بعض الصیغ المشروعة لتحصیل السیولة (ھیئة المحاسبة والمراجعة  )44رقم ( ، وقد حدد المعیار الشرعي

  )، ومن ذلك:31- 29، ص44ة، معیار اإلسالمی

لَم:  -   السَّ

شراء من م بھا باللتزَ وذلك بأن تبیع المؤسسة ِسلَعًا بطریق السَّلَم وتقبض أثمانھا، ثم تحصل على المواد المُ 

لَم.   السوق عند حلول أجل السَّ

  االستصناع:  -

ع ستصنابرام عقد شراء االوذلك بأن تبرم المؤسسة عقد بیع االستصناع مع اشتراط تعجیل الثمن، وإ

لة أو ُمقسَّطة.   الموازي بأثمان ُمؤجَّ

 بیع األصول بثمٍن حال، ثم استئجارھا بأقساط. -

  ولة.تمویل رأس المال العامل على أساس المضاربة أو المشاركة لمدةٍ محددة حسب الحاجة للسی -

  إصدار الصكوك االستثماریة. -
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  التورق َوْفقًا لضوابطھ الشرعیة. -

  القرض بدون فائدة. -

  كما أوجب المعیار أن یقتصر توظیف السیولة على الصیغ المشروعة، ومنھا:  

 شراء ِسلَع وبیعھا باآلجل مساومةً أو ُمرابَحة. -

 اإلجارة أو اإلجارة المنتھیة بالتملیك لألعیان أو الخدمات. -

لَم:  -   السَّ

 وكیل.ةً بعد قبضھا حقیقةً أو حكًما أو بتوذلك بشراء سلع على أساس السَّلَم، ثم بیعھا مباشر

 االستصناع أو االستصناع الموازي. -

 المشاركة أو المضاربة بصفة المؤسسة رب مال. -

 الوكالة باالستثمار. -

 ة.ثماریاالكتتاب بشراء األسھم المقبولة شرًعا، أو صكوك االستثمار، أو وحدات الصنادیق االست -

 في األسواق المالیة بالضوابط الشرعیة.المتاجرة بالسلع الدولیة  -

  المتاجرة في العمالت بالضوابط الشرعیة. -

  التحدیات التي تواجھ المصارف اإلسالمیة في السوق النقدیة: 3-3-8

یجعل  ربویة ممائد اللعل أبرز تحدٍّ یواجھ المصارف اإلسالمیة ھو أن السوق النقدیة التقلیدیة تتعامل بالفوا

كالبنك  لفاعلةاع عن الدخول أصًال في مثل ھذه األسواق، وقد حاولت جھود بعض الجھات البنوك اإلسالمیة تمتن

ل ھذه ول لمثاإلسالمي للتنمیة، والبنوك اإلسالمیة، والبنوك المركزیة في بعض الدول اإلسالمیة، بوضع حل

 عن تبَر بدیًال ي تُع، والتالتحدیات، ومنھا تأسیس بنیة تحتیة لمراكز إدارة السیولة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

وفیما یلي  لقضیة،سوق النقدیة التقلیدیة بالنسبة للمصارف اإلسالمیة، ولكن ال زالت ھناك صعوبات تكتنف ھذه ا

  أھمھا:

ي ف، وخاصةً ء لھامحدودیة أدوات إدارة السیولة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، والتطور البطي - 1

یھ ھذه )، والذي تعتمد عل65- 61، ص2014على بیوع الدیون (لحساسنة، وشیاد،  ظل وجود القیود الشرعیة

 األسواق بشكل كبیر جدا.

 Abdulاالختالفات الشرعیة في بعض المنتجات أو األدوات الحالیة، في ظل وجود تفسیرات مختلفة  - 2

Majid, 2003, p6) (  

وك ن البنمأن البنوك اإلسالمیة ال تستفید غیاب وجود سوق نقدیة بین المصارف اإلسالمیة، خاصةً  - 3

 المركزیة كمنقذ أخیر، وبالتالي فحاجتھا للسوق النقدیة ضروریة للقیام بدورھا المطلوب.

غیاب البنیة التحتیة إلدارة السیولة، وخاصةً في الدول التي ال یزال التمویل اإلسالمي في خطواتھ  - 4

 األولى.
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 لتقلیدیة،قدیة التعامل مع بیوع الدیون، والتي تقوم علیھا األسواق النعدم قدرة البنوك اإلسالمیة على ا -6

 ).(Islam & Ahmad, 2016, p34 باإلضافة إلى الخیارات المحدودة في أسواق النقد

  

 النتائج والتوصیات -9

ت المقترحا لة منومن خالل ما ورد في ھذا المبحث یمكن استنتاج مجموعة من النتائج، وِمْن ثَمَّ إبداء جم

  كما یلي:

لیدیة ة التقبعد مناقشة معطیات القضایا المطروحة في ھذا المبحث، یمكننا القول بأن األنظمة المصرفی

ع أھداف متھا موبعض أدواتھا ال تتالءم بصیغتھا المعلومة مع متطلبات البنوك اإلسالمیة؛ إذ ال بد من مواء

عتبارات لھا ا میة بالبنوك المركزیة یجب أن تكونوخصائص المصرفیة اإلسالمیة، كما أن عالقة البنوك اإلسال

حدیات من واجھ تخاصة عن البنوك التقلیدیة؛ الختالف مبادئ وخصائص كّلٍ منھما.. كما أن البنوك اإلسالمیة ت

 ا.مبادئھوخالل تعاملھا في السوق النقدیة یتمثل أبرزھا في عدم مالئمة معظم ھذه األدوات مع خصائصھا 

یة؛ إذ ة األھمفي البنوك اإلسالمیة لدور رقابي، أمر في غای -ودائع استثماریة  - ِدعین مشاركة الُمو -

وِدعین خالف المُ رةً، بیُعتبَرون بمثابة مستثمرین ومالك في أصول البنك، ویتأثرون بنتائج أعمالھ ربًحا    أو خسا

ن في رأس لمساھمواین مع البنك، ولیس في البنوك التقلیدیة الذین تربطھم عالقة دائن ومد - ودائع استثماریة  -

 اإلدارة، ر مجلسالمال فقط َمْن یتأثرون بنتاج األعمال في البنوك اإلسالمیة بالرغم من أنھم یقومون باختیا

ء ن العبموانتخاب الجمعیة العمومیة، إذ ال بد من مشاركة المستثمرین، وھذه المشاركة ھي التي ستخفف 

 ك المركزیة.الرقابي الذي تقوم بھ البنو

بیقھا كن تطیجب العمل على ابتكار منتجات إسالمیة تتالءم مع متطلبات سوق النقد اإلسالمي بحیث یم -

مثارة تداولة الات المعلى جمیع البنوك اإلسالمیة، وتكون صادرةً من المجامع الفقھیة العالمیة، وبعیدةً عن الشبھ

زالة تجھ إلى إیلحالي یة اإلسالمیة المالیزیة، مما جعل التوجھ احالیا على المنتجات المستخدمة في السوق النقد

شیاد، ساسنة، ومن التداول في السوق النقدیة المحلیة المالیزیة (لح -ھي محل نزاع  -العقود الشرعیة التي 

یھا فبداع )، واتھمھا بعض الباحثین بأنھا تقمصت األدوات التقلیدیة، وضَعَّف االبتكار واإل71، ص2014

ھ، وھي لھ ظروف )، ولكنھا محاولة ثریة، ورغم االنتقادات الموجھة إلیھا، إال أن الواقع26ص ،2016الحمود، (

  في سبیلھا للتحسین والتطویر.

سیولة ار الھناك حاجة إلى سوق نقد إسالمیة في كل دول المجلس؛ لتمكین البنوك اإلسالمیة من استثم -

یة من إلسالمباإلضافة إلى تفعیل إطار عمل تعاوني بین المصارف ا لدیھا، أو اقتراض السیولة عند الحاجة،

  خالل سوق نقدیة موحدة لكافة الدول اإلسالمیة.

ھناك ضرورة إلیجاد تعاون بین البنوك اإلسالمیة والبنوك المركزیة، بحیث تقدم البنوك المركزیة أدوات  -

صصة المعتمدة، وتكون بدیلةً عن األدوات التقلیدیة، مالئمة للشریعة اإلسالمیة ُمعتَمدة من قبل الھیئات المتخ

وھذا االتجاه سیعزز من الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة في السوق النقدیة، مما یخلق سوقًا 

  مالیةً إسالمیةً نشطة یمكنھا أن تكون بدیلةً عن السوق التقلیدیة.
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  المراجع 

  ةأوال: الكتب والمنشورات العلمی

ة نقدیة ). منتجات سوق النقد بین المصارف اإلسالمیة، دراسة تحلیلی2014أحسن لحساسنة، فیصل شیاد، (

سالمیة، یة اإلللتجربة المالیزیة مع محاولة تطویر منتجات تمویلیة جدیدة، مجلة إسراء الدولیة للمال

  . 5، مجلد 1العدد

لتعامل مع لكییف الدور الرقابي للبنوك المركزیة ). "ت2013أحمد صقر محمد ، المحتسب بثینة محمد علي ،(

: 2, ع 40مي مج عمادة البحث العل -العلوم اإلداریة: الجامعة االردنیة  -البنوك اإلسالمیة." دراسات 

512 – 523.  

راسات ). "الرقابة المصرفیة على البنوك االسالمیة." مجلة الد1997ثابت حسن، خلیفة محمد طاھر ، (

  . 121 - 82: 3امعة العلوم والتكنولوجیا ع االجتماعیة: ج

یة، مجلة ه). إشراك المصارف اإلسالمیة في معامالت السوق المفتوحة للبنوك المركز1423الجمل، محمود،(

  . ١٥جامعة الملك عبد العزیز: االقتصاد اإلسالمي، م 

معة محمد نیة، ج االعلوم االنسا ). دور السوق النقدیة في تامین سیولة النظام المصرفي، مجلة2006حدة رایس، (

  خیضر بسلرة، العدد التاسع. 

ك المشاركة ). "استخدام الصكوك اإلسالمیة ضمن عملیات السوق المفتوحة: صكو2013الحكیم، منیر سلیمان، (

 - المصرفیة ومالیة والمضاربة نموذجا." مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة: االكادیمیة العربیة للعلوم ال

  . 70 -  66: 1, ع 21البحوث المالیة والمصرفیة مج  مركز

یة : رف اإلسالم). أسالیب المصرف المركزي المالیزي المالیة في إدارة السیولة مع المصا2016الحمود فھد ، (

  دراسة فقھیة تطبیقیة، مجلة العلوم الشرعیة، جامعة القصیم. 

علوم  - سات المالي حقیقتھا وحكمھا الشرعي." درا). "أدوات االستثمار 2015الحوراني، یاسر عبدالكریم، (

  . 619 -  605: 2, ع42عمادة البحث العلمي مج - الشریعة والقانون: الجامعة االردنیة 

اء المالي ). " أثر الرقابة الكمیة على األد2016زائد محمد ، عبدالناصر أبو البصل، وھناء الحنیطي، (

  ان. توراه، جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، عمللمصارف اإلسالمیة األردنیة "، رسالة دك

: یة." التجدید) "الحلول البدیلة القتراض المصارف اإلسالمیة من البنوك المركز2011الشال، إبراھیم علي. (

  . 105 -  81: 29, ع15الجامعة االسالمیة العالمیة مج

  الجدیدة للنشر، مصر.  ). اقتصادیات النقود والمال، دار الجامعة2000شھاب مجدي محمود، (

اقتصادي  ). "الرقابة المصرفیة الكمیة تقدیر2014العتوم، عامر یوسف محمد، و عماد رفیق خالد بركات (

   .65 -  47: 2, ع10إسالمي." المجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیة: جامعة آل البیت مج
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(ط.  یة والتطبیقنظیم التقویم واالجتھاد النظر). البنوك اإلسالمیة بین الحریة والت1993عطیة جمال الدین، (

  یروت. بالمؤسسة الجامعیة)، ، الطبعة الثانیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 

المالیة  ). موسوعة االقتصاد االسالمي: في المصارف والنقود واألسواق2013العوضي رفعت، جمعة محمد، (

دد ع)، 13جلد (مم للطباعة والنشر، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، )، دار السال247)، عدد (13مجلد (

  )، دار السالم للطباعة والنشر، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي.247(

ل: الرقابة ). "الرقابة المصرفیة والمصرفیة اإلسالمیة." في دورة تدریبیة حو2010الغریب ناصر محمود. (

 إلسالميمركز صالح عبدهللا كامل لالقتصاد ا -: جامعة األزھر واإلشراف على المصارف اإلسالمیة

  . 92 - 1القاھرة: مركز صالح كامل لالقتصاد االسالمي ، جامعة األزھر، 

ي، جلة المصرف). أدوات سوق النقد اإلسالمیة، مدخل للھندسة المالیة اإلسالمیة، م2002فتح الرحمن صالح، (

  م.2002مبر دیس 26بنك السودان المركزي، العدد 

بنوك اد الدولي لل)." البنوك االسالمیة والرقابة علیھا "، البنوك اإلسالمیة : االتح1985فؤاد، أحمد أمین، (

  .12 – 5) : 41االسالمیة، عدد (

ي كز الثقافألولى، المرا). البنوك اإلسالمیة، التجربة بین الفقھ والقانون والتطبیق، الطبعة 2000المالقي عائشة، (

  ي.العرب

ون األكادیمی ). سیاسات صندوق النقد الدولي وأثرھا على الدول النامیة، شركة دار2017محمد شاھین محمد، (

  للنشر والتوزیع. 

 ویت ودول أخرى). " البنوك اإلسالمیة : دراسة مقارنة للنظم في دولة الك2006محمدین، جالل وفاء البدري، (

 – 1): 1(، عدد كلیة الحقوق -القتصادیة : جامعة اإلسكندریة "، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة وا

206 .  

- قابیة موحدة رنحو معاییر  -"عالقة البنوك المركزیة بالبنوك اإلسالمیة ) 2001مصطفى، عز الدین إبراھیم. (

  .207 -  145 (): 1, ع 43كلیة الحقوق مج  - ." مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة: جامعة عین شمس 

لبنوك على ا) "موقف الشریعة اإلسالمیة من عملیة الخصم التي تجریھا 2011لنشوي، ناصر أحمد إبراھیم. (ا

امعة جادیة: األوراق التجاریة: دراسة فقھیھ مقارنة." مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة واالقتص

  . 777 - 637: 1كلیة الحقوق ع  -اإلسكندریة 

  

  والمواقع االلكترونیة:ثانیاً: التقاریر واألنظمة 

  . م)2012دیسمبر ( 18اإلطار التنظیمي للمصارف اإلسالمیة بسلطنة عمان الصادر بتاریخ :  -

نشطة م)، بشأن المصرف المركزي وتنظیم المنشآت واأل2018) لسنة (14القانون االتحادي رقم ( -

  المالیة. 
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الستثماریة اسات المالیة والشركات م)، بشأن المصارف والمؤس1985) لسنة (6القانون االتحادي رقم ( -

  اإلسالمیة.

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

  الیة. م) بشأن إصدار قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات الم2006) لسنة (64قانون رقم ( -

  م).2000قانون مصرف عمان المركزي الصادر عام ( -

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

نظیم المھنة م) بشأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وت1980) لعام (10القانوني االتحادي رقم ( -

  المصرفیة. 

 قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي: -

ون لى بعض أحكام القانم) بشأن إصدار تعدیالت ع٢٠١٢) لعام (٦٩مرسوم سلطاني عماني رقم ( -

  المصرفي. 

الموافق  ھـ22/2/1386، وتاریخ 5نظام مراقبة البنوك السعودیة، الصادر باألمر الملكي رقم م /  -

  م.11/6/1966

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

تحصیلھا  ) بشأن السیولة:44المعاییر الشرعیة، المعیار ( ھیئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمیة، -

  وتوظیفھا.

o ) القطاع  ، بشأن بیع الدین وسندات القرض وبدائلھا الشرعیة في مجال11/  4): 101قرار رقم

 العام والخاص.

o ) وراق ، بشأن البیع بالتقسیط، الفقرة الثالثة، ، بخصوص (خصم) األ7/  2): 64قرار رقم

  التجاریة.

وقع االلكتروني لمصرف البحرین المركزي، توجیھات البنوك اإلسالمیة: الم -

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

دارة العامة للرقابة على البنوك: الموقع االلكتروني  لمؤسسة النقد العربي السعودي، نبذة عن اإل -

)

http://www.sama.gov.sa/arsa/BankingControl/Pages/AboutBankingControl.as

px(  

  یة:یة على البنوك اإلسالمالموقع االلكتروني للبنك المركزي الكویتي،  التعلیمات الرقاب -

-regulations-regulation/cbk-and-http://www.cbk.gov.kw/ar/legislation

banks.jsp-islamic-for-andinstructions/instructions  
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  الملخص      

ا ) بأبعادھین (اتإنّھ لیس بمقدور أحد أن یجحد بصمة المؤسسة التعلیمیة على مجال التنشئة االجتماعیة للمتعلم      
لمدرسیة اة اقلب الحی ة وفيالتعلیمی - اإلنسانیة واالجتماعیة، أو ینكر دورھا في التربیة والتكوین. وفي صمیم العملیة التعلمیة

ن َھم قد أصبح مفائھا. تُعَدُّ اإلدارة المدرسیة محددا أساسیا في ضمان حسن اضطالع المؤسسة التربویة بوظائفھا وتطویر أد
ة، یر المؤسسشاط وسنالمشتغل باإلدارة المدرسیة تتبع وتنفیذ المناھج واألنشطة التربویة المختلفة، ووضع التقاریر حول 

طة باألنشغیب من األساتذة، و من المؤنة التي ال بد منھا أیضا التكلیف بدروس الدعم ووالحرص على تعویض من ت
لتي ا تومن التحدیا التربویة، ومن األكید تعبئة الموارد البشریة العاملة بالمؤسسة لتحسین جودة الخدمات التي تقدمھا،

عمل بمھام ال قائمینبع وتنسیق أعمال الموظفین التواجھ اإلدارة المدرسیة تقویم األداء المھني للعاملین بالمؤسسة، وتت
ج العمل مع برنام نسجاماالتربوي. والتنسیق بین مجالس المؤسسة وجمعیاتھا بما فیھا جمعیة آباء وأمھات وأولیاء التالمیذ، ا

لصرف با مرالسنوي للمؤسسة. ومن الصعوبات التي لیس منھا بد اإلشراف على إعداد میزانیة المؤسسة وتنفیذھا واأل
  وتحمل المسؤولیة المالیة والمادیة التي تُتخذ.

ألطر لعادي، وااوظیفي كما ال یمكن الغیاب عن مھام اإلدارة الحدیثة داخل المنظومة التربویة التي ال تنحصر في العمل ال 
ذا ھو ھیة. ولیس تعلیمال اإلداریة مدعوة إلى التجدد في معرفتھا بما یجد في الشأن التربوي من مقاربات االرتقاء بالمؤسسة

  آخر الممكن ذكره من المھام.

عن جملة من  ي اإلجابةسھام فوإدراكا ألدوار اإلدارة التربویة الوازنة في التربیة والتعلیم والتكوین تحاول الدراسة اإل      
ما  إلصالحیة؟ریع ان المشااألسئلة أھمھا: ما الواقع الحالي لإلدارة المدرسیة؟ كیف یتحدد وضعھا وتنظیمھا وأدوارھا ضم

  ھا؟مین أدوارھا وتثطبیعة المھام التي تقوم بھا؟ ما نوع الصعوبات واإلكراھات التي تواجھھا؟ كیف یتأتى االرتقاء بعمل

  .والتكوین والتعلیم التربیة -المنظومة التربویة  - اإلدارة المدرسیة  -المؤسسة التعلیمیة : الكلمات المفتاحیة      
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     The Role of School Administration in Making the Educational System a 
Success 

  

Abstract: 

No one can repudiate the educational institution's imprint on the socialization of 
learners on both its human and social dimensions, or deny its role in education and training. 
At the core of the learning-educational process and at the heart of school life, school 
management is a key determinant for ensuring the good conduct of the educational institution 
with its functions and the development of its performances. Those involved in the school 
administration do not only track and implement the curriculum and different educational 
activities, but report on the activity and functioning of the institution. In addition to that they 
make sure to compensate for teachers’ absence; what is more crucial is that they assign 
reinforcement lessons and educational activities as well. It is sure to mobilize the human 
resources of the institution to improve the quality of the services it provides. Among the 
challenges facing the school administration are evaluating the professional performance of the 
institution's employees, and tracking and coordinating the actions of the staff involved in 
educational work tasks, besides the coordination between the institution’s councils and 
associations, including parent-teacher association, in harmony with the institution’s annual 
work programme. Among the difficulties that are not to be is to supervise the preparation and 
implementation of the institution's budget, order the disbursement, 

 And bear financial and material responsibility that is taken. Also, it is not possible to be 
inattentive to the tasks of modern management within the educational system, which are not 
just limited to regular job work. The administrative frameworks are encouraged to renew their 
knowledge in all what is new in the educational field concerning the approaches of 
developing educational institutions. This is not the last to be mentioned. 

Realizing the roles of the imposing educational administration in education and 
training, the study attempts to contribute to answer a number of questions, the most important 
of which are: What is the current reality of school administration? How are its status, 
organization, and roles determined within the reform projects? What kind of tasks does it 
perform? What kind of difficulties and constraints does it face? How to improve its 
performance and enhance its roles? 

Key words: Educational institution- school administration- educational system- Education 
and training. 
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  المقدمة:      

ة قع اإلدارلغة لموالوثائق والنصوص التنظیمیة والبیداغوجیة والدراسات ذات الصلة بعلوم التربیة أھمیة باأولت       
إلداري لشأن ااالتربویة، إذ تنص على اعتبارھا مكونا أساسیا في نسیج المنظومة التربویة، وإحدى أھم آلیات تدبیر 

 وتیسیر ولوج لتعلیمیة، وتأمین حسن سیر الحیاة المدرسیة،والتربوي، لكونھا تنھض بدور أساسي في تأھیل المؤسسة ا
دة یال الصاعة األجالمرفق التربوي العام، وإرساء الظروف المالئمة لتحقیق جودة التربیة والتعلیم، والمتجلیة في تنشئ

 وإعدادھا لإلسھام في الحیاة االجتماعیة والعملیة.

  السیاق العام للدراسة:    

  دراسة في السیاق اآلتي:تندرج ھذه ال      

دوارھا سائل أاستشراف برامج اإلصالح التربوي وفق مستجدات المقاربات التربویة، لمواجھة اإلكراھات التي ت -

  ومھامھا. 

  اإلسھام في بیان أھمیة أدوار اإلدارة التربویة من أجل االرتقاء بالمنظومة التربویة. -

  سیة وتنظیمھا وعالقتھا بالشأن التربوي.تدقیق األدوار الجدیدة المسندة لإلدارة المدر -

  الوعي بضرورة إصالحھا المتجدد لتحسین مردودیة المؤسسة التربویة. -

  أھداف الدراسة:      

  تسلیط الضوء على ھیاكل التدبیر اإلداري المنظم والفعال والمالئم للقیادة والتنظیم.  -

فع م في  الرمھني یسھالعملیة التربویة لخلق جو من االستقرار الاستحضار العالقات المھنیة التي تربط بین مختلف ھیئة  -
  من جودة الخدمات التي تقدمھا المؤسسة التربویة. 

ت یل التمثالصد تعدقضرورة االنضباط بقواعد الحیاة اإلداریة والحكامة الجیدة للمرفق العام وتدعیم أخالقیات المھنة  -
  ودة في التدبیر اإلداري.وتغییر الممارسات وتجاوز السلبیات المرص

  محاولة رصد توصیات من أجل االرتقاء باإلدارة التربویة  -

  أسئلة الدراسة:      

  ؟التربویة مؤسساتما الواقع الحالي لوظائف ھیئة اإلدارة التربویة؟ وما نوع الصعوبات التي تواجھھا في تدبیرھا لل -

الح إنجاح إص اسیا فيس تمكینھا من أدوار وازنة  لتكون بحق محدّدا أسكیف یمكن تقویة موقع اإلدارة التربویة على أسا -  
  المدرسة؟

  تطویر ؟ید والھل یمكن إطالق ورش للتفكیر االسترتیجي في أدوار اإلدارة التربویة وموقعھا من بین رافعات التجد -

ؤسسة جودة الم رفع منل مساھمة فعالة تما السبل والمسارات الممكنة لالرتقاء باإلدارة التربویة والنھوض بعملھا من أج -
  التعلیمیة؟

  

  أّوال: مفھوم اإلدارة المدرسیة      
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في ضوء وقفة مقتضبة على التعریفات التي وضعت لإلدارة المدرسیة، یتبین أنھا: "النشاط المنظم داخل المدرسة       
یاسة التربویة والمستمدة من الفلسفة التربویة والذي یعمل على تحقیق األھداف التربویة المرسومة أو المنبثقة من الس

ویُراد بھا عند آخرین: "الجھود واألنشطة العلمیة المقصودة التي توظف نتاج علم اإلدارة في توجیھ العمل  .383وأھدافھا"
یات ومدلولھا عند الزبیدي، أنّھا: "مجموعة من العمل .384بالمدرسة نحو تحقیق أھداف المجتمع في العملیة التعلیمیة"

التنفیذیة والفنیة التي یتم تنفیذھا عن طریق العمل اإلنساني الجماعي التعاوني بقصد توفیر المناخ الفكري والنفسي والمادي 
الذي یساعد على حفز الھمم وبعث الرغبة في العمل المنشط المنظم، فردیا كان أم جماعي من اجل حل المشكالت وتذلیل 

  .385التربویة واالجتماعیة كما ینشدھا المجتمع" الصعاب حتى تتحقق أھداف المدرسة

ومن تلك التعاریف، أنّھا: "مجموعة عملیات تقوم بھا ھیئة المدرسة بقصد تھیئة الجو الصالح الذي تتم فیھ العملیة       
التربیة  .  كما أّن مقتضاھا: "كل عمل منظم منسق یخدم386التربویة والتعلیمیة بما یحقق السیاسة التعلیمیة و أھدافھا"

. وعلى نحو آخر: "اإلدارة 387والتعلیم و یحقق األغراض التربویة و التعلیمیة تحقیقا یتمشى مع األھداف المرسومة"
  .388التربویة تحقیقا فعاال متطورا" األھدافالمدرسیة تعني الجھود واإلمكانات والنشاطات التي تبذل من اجل تحقیق 

    ما یلي : بعد المتابعة لھذه التعاریف یتبین      

یم و یر والتنظالتسی إن التعریفات التي وضعت لإلدارة المدرسیة متقاربة فیما بینھا وان اختلفت في صیاغتھا  فھي تفید -
  تدبیر الشأن المدرسي .

  .389إن اإلدارة المدرسیة تعمل على تحقیق أھداف المجتمع، والدولة وفق السیاسة العامة والفلسفة التربویة -

  المدرسیة فرع لإلدارة العامة للدولة والمجتمع . إن اإلدارة -

  إن اإلدارة المدرسیة وسیلة ولیست غایة . -

  ثانیا: أھمیة اإلدارة المدرسیة      

إّن ذلك الكم من النصوص المخصصة لبیان معنى اإلدارة المدرسیة، یؤكد تنامي استحضار أھمیتھا في المنظومة       
امة عملیة ضروریة لكل نشاط أو عمل سواء أكان دینیا أو سیاسیا أو اقتصادیا أو اجتماعیا أو التربویة، بل اإلدارة بصفة ع

ثقافیا أو تربویا ... وإلیھا یعزى النجاح والفشل، وبالتحدید بلورة وتفعیل البرامج اإلصالحیة التربویة. یقول عبد الرحمن 
اإلدارة ھي المسئولة عن نجاح المنظمات داخل المجتمع ألنھا الضحیان : "یعود تقدم األمم إلى اإلدارة الموجودة فیھا، ف

قادرة على استغالل الموارد البشریة والمادیة بكفاءة عالیة وفاعلیة فھناك العدید من الدول تملك الموارد المالیة والبشریة 
  .390ولكن لنقص الخبرة اإلداریة بقیت في موقع متخلف

الیوم أداة ضروریة ألي جھد بشري یھدف إلى الوصول إلى نتائج متوقعة من خالل وبھذا وقد أضحت اإلدارة في عالم       
التنسیق بین الموارد المادیة والمالیة والبشریة والتكنولوجیة، كما أصبحت المقارنة بین المجتمعات وتصنیفھا بین متقدمة، 

                                                        
  .48 ص  ،فریز محمود ،نظریات في اإلدارة التربویة  الشلعوط   383
   .30ص  ن،خالد عبد هللا و آخرو بن دھیشا ،اإلدارة و التخطیط التربوي أسس نظریة و تطبیقات عملیة  384
  .97ص   ،سلمان عاشور الزبیدي ،اتجاھات في تربیة الطفل  385
   .25ص   ،أبو فروة إبراھیم محمد ،اإلدارة المدرسیة  386
  .23ص  ،سلیمان عرفات عبد العزیز ،اإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر  387
  .25ص  ،مساد عمر حسن ،اإلدارة المدرسیة  388
  ، ص .عوض بن احمد عوض الشھري ،واقع الكفایات المھنیة لمشرفي اإلدارة المدرسیة  389
   .10ص  ،الدكتور عبد الرحمن الضحیان،اإلدارة والحكم في اإلسالم   390
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إلداریة ومدى نجاح إدارة ھذه المؤسسات في ونامیة، أو متخلفة تقاس بمعیار أساسي وھو مدى تقدم مؤسساتھا وتنظیماتھا ا
  .391رفع كفایتھا اإلنتاجیة وتوفیر المناخ المالئم لإلفراد فیھا ضمن البیئة المحیطة لھم

  : 392ویرسم ابن دھیش وآخرون معھ تصورا وانطباعا عاما عن أھمیة اإلدارة المدرسیة في ھذه اإلضاءة      

لغیاب أو اسة أو اانبھا فتركز على كل ما یؤثر على التالمیذ من ضعف في الدرالنھوض بالعملیة التعلیمیة بكامل جو – 1
  الصعوبات، وتسھم في إیجاد الحلول التربویة المناسبة لذلك.

العمل  لتالمیذ ودمونھا لتھیئة كافة األمور للمعلمین لیكونوا أكثر قدرة على التدریس وتحسین الخبرات التربویة التي یق – 2
  ھم المھني والفني .على رفع مستوا

  حبة .لود والماتوفیر المناخ المناسب لتحقیق العالقات اإلنسانیة بین أفراد أسرة المدرسة على أسس متینة على  – 3

زنة املة متوااملة متكتعتبر اإلدارة المدرسیة وسیلة مھمة لتنظیم الجماعة في المدرسة من اجل تنمیة التلمیذ تنمیة ش – 4
  عداداتھ وظروف البیئة التي یعیش فیھا، كما یحتاج إلیھا المعلم لتیسیر أموره .وفقا لقدراتھ واست

تقدم كل بناء وللبنة  فاإلدارة أصبحت الیوم علما مستقال بذاتھ وحضیت بكم ھائل من الدراسات في مختلف األزمنة باعتبارھا
 إلدارة .وازدھار، وخیر شاھد على ذلك المكتبات فال تخلو مكتبة من كتب السیاسة وا

  ثالثا: مھام اإلدارة المدرسیة      

ن ملھا، یمكوالمنظمة لع من خالل استقراء المذكرات التنظیمیة لمھام اإلدارة المدرسیة، والرجوع إلى الوثائق الموجھة      
  رصد مجموع المھام اآلتیة:

  التدبیر التربوي: - 1

ى توجیھ لع.. واإلشراف لعلیا.لفة المتعلقة باألقسام والمعاھد والمدارس االتأكید على تنفیذ المناھج والبرامج التربویة المخت -
  وإرشاد التالمیذ لولوج ھذه المؤسسات.

  رفع تقاریر منتظمة حول أنشطة المؤسسة، وعرض مشاكلھا على مجالس المؤسسة. -

ویة، والتق ز دروس الدعمتكلیف األساتذة االحتیاطیین بمھمة تعویض المتغیبین من أساتذة نفس االختصاص، وإنجا -
  واألنشطة التربویة الموازیة.

  تعبئة الموارد البشریة العاملة بالمؤسسة، إسھاما بالنھوض بجودة الخدمات التي تقدمھا المؤسسة. -

  تقویم األداء المھني لألطر المشتغلة بالمؤسسة، قصد بلورة وتطویر إشعاع المؤسسة التعلیمیة. -

  یة.سة التعلیمیة، الستعمالھا في تحقیق أھدافھا المسطرة في القوانین األساساالعتناء بموارد المؤس  -

مل رنامج العبما مع التنسیق بین مجالس المؤسسة وجمعیاتھا، ومد الجسور بینھا وبین منتدیات الشراكة والتعاون، انسجا -
  السنوي للمؤسسة.

  ـ التدبیر اإلداري: 2

                                                        
  .3ص  ،دكتور فیصل فخري مرارال ،اإلدارة األسس والنظریات و الوظائف  391
  .مرجع سابق ،67ص  ،اإلدارة والتخطیط التربوي بن دھیش وآخرون  392
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ھام نظیمیة لمر والتملین بالمؤسسة. ومراعاة تقیدھم بالنصوص التشریعیة والمناشیـ السھر على تتبع أعمال الموظفین العا
  العمل التربوي، والحرص على العمل بھا .

لقي وین. والتوالتك ـ تنفیذ اإلجراءات التنظیمیة للعمل التربوي. والحرص على تنفیذ المساطر اإلداریة الخاصة بالتربیة
  ة.ت التربویالھیئاریة والتنظیمیة، واإلخبار بھا. والتنسیق بین مكونات اإلدارة، والدوري للمستجدات التربویة واإلدا

  ـ تتبع عملیات التقویم واالمتحانات اإلشھادیة والمھنیة، والسھر على ضمان حسن سیرھا.

ى ظفین، ومدول المـ مراقبة مواظبة األساتذة والتالمیذ، والعاملین بالمؤسسة التعلیمیة، واإلشراف على سجل خاص بأحوا
ات ظیم الفتررات تنالتقیّد باحترام الزمن المدرسي وفق المذكرات المحددة لإلیقاعات المدرسیة والحصص األسبوعیة. ومقر

  الدراسیة. 

جمعیة (یاتھا ـ رئاسة مجالس المؤسسة (مجلس التدبیر، المجلس التربوي، المجالس التعلیمیة، مجالس األقسام)، وجمع
لنظامیة، ااطرھا جمعیة الریاضة المدرسیة)، واالنتظام في عقد ھذه المجالس بشكل دوري، احترام مسالتعاون المدرسي، و

  والنظر في اإلجراءات والتدابیر الالزمة لتفعیل مقرراتھا.

 ت التربیةلى جھاـ اقتراح توفیر وسائل العمل المادیة الضروریة لتحقیق مشاریع المؤسسة، وتدبیر شؤونھا التربویة، ع
  تكوین المعنیة.وال

  ـ السھر على وضع القانون الداخلي للمؤسسة، واتخاذ اإلجراءات لتطبیق قواعد ھذا التنظیم. 

  ـ التدبیر المالي:3

  . ـ اإلشراف على التصرف في موارد المؤسسة التعلیمیة وممتلكاتھا، وإعداد وتنفیذ المیزانیة المتوقعة

  لصرف. ـ تحمل المسؤولیة المالیة والمادیة لألمر با

  ـ العالقات مع المحیط:4

  ـ تفعیل عالقات التواصل والتفاعل والعمل المشترك للمؤسسة مع السلطات والھیئات العمومیة.

    تجسید الدینامیة االجتماعیة للمؤسسة. -

  ـ إبرام اتفاقیات الشراكة، وتدبیرھا بعد موافقة الجھات اإلداریة المعنیة علیھا.

  ارة المدرسیةرابعا: مرتكزات اإلد      

  ما یسھم في أداء اإلدارة المدرسیة المھام الموكولة إلیھا، ھي المقتضیات التالیة:      

اختیار األصلح لشغل الوظیفة : تعتبر الكفاءة من المتطلبات األساسیة ألي عمل إداري ومن الشروط الالزمة للفرد،   –أ 
  . 393ب الكفاءة في إحدى مستویاتھا اإلداریة أو عند فرد معینذلك أن أي خلل في أي وظیفة إداریة سببھا األساس غیا

لحسنة في القدوة اوالقدوة الحسنة: فمن القواعد األساسیة في أي نظام إداري األخذ بمعیار التقوى والورع والفالح  –ب 
  اختیار القادة لتولي الوظائف اإلداریة  .

                                                        
  .109 – 108ص  ،وظائف اإلدارة وتطبیقاتھا على العمل اإلسالمي المعاصر  الدكتور بدر الدین زواقة  393
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فردا أو جماعة من قبل القائد اإلداري في دراسة أمر ما قبل  المقاربة التشاركیة، بمعنى : إشراك طرف سواء كان –ت 
  . 394البث فیھ

  ائج .حسن النتأاإلتقان (الجودة): فالقائد اإلداري مطالب بتطویر الخدمة وتحسین األداء في العمل للوصول إلى  –ج 

  ھا .م بواجباتتستطیع القیاالشفافیة: باعتبارھا أساس اإلدارة وبدونھا لن تقوم لإلدارة المدرسیة قائمة ولن  –ح 

التعاون واألخذ بالعالقات اإلنسانیة : إن العالقات اإلنسانیة من أوجب السلوكیات التي یجب أن تسود في اإلدارة، وبھا  –م 
  فاالھتمام باإلنسان ھو صلب العملیة اإلداریة. . 395تتحقق األھداف لكل من اإلدارة والعاملین فیھا

  العمل . جاري بھانى أن العمل یتعین أن یتم أو ینجز وفق ما تقضي بھ القوانین واألنظمة الاحترام القانون : بمع –ر 

الرقابة والمحاسبة : الرقابة ھي وظیفة إداریة تسعى إلى التأكد من صحة العمل اإلداري من بدایتھ حتى نھایتھ وفقا لما  –ش 
رة بمراجعة أعمالھا ذاتیا، لتصحیح ما قد یشوبھا من وقیل: ھي قیام جھات اإلدا .396رسم لھ للوصول إلى غایة محددة 

أخطاء تتعلق بمخالفة المشروعیة أو بعدم المالءمة، من خالل سحبھا أو إلغائھا أو تعدیلھا أو استبدالھا بأخرى تكون سلیمة 
397.  

  خامسا: معوقات وإكراھات اإلدارة المدرسیة      

: ما یعرقل سیر العمل أو یحد من فاعلیتھ في المدارس األساسیة والثانویة إّن أبسط داللة للمعوقات وأجالھا، أنّھا      
. واإلدارة المدرسیة شأنھا شأن أي عمل یقوم بھ اإلنسان، ال تخلو من معوقات تعترضھا 398ویحول دون تحقیق األھداف

  .399أثناء ممارستھا أو القیام بھا

  لي :یا فیما اإلدارة المدرسیة وتحد من نشاطھا وفاعلیتھویمكن إجمال أھم اإلكراھات والعوائق التي تعترض       

  عدم األخذ باقتراحات المدیرین لتحسین العملیة التعلیمیة . – 1

  یین .عدم أخذ رأي إدارة المدرسة عند اتخاذ أي إجراء یتصل بالمدرسة وبخاصة نقل المدرسین أو اإلدار – 2

  عدم االستجابة لطلبات المدرسة الضروریة . – 3

  انعدام الحوافز المادیة والمعنویة لزیادة إنتاجیة ھیئة التدریس . – 4

  قلة المرافق المناسبة لألنشطة المدرسیة . – 5

  فقدان االستقرار النفسي واالجتماعي للمدرس . – 6

  عدم اھتمام أولیاء األمور بأبنائھم . – 7

                                                        
  . 51التنظیم اإلداري اإلسالمي المفھوم والخصائص أحمد بن داود المزجاجي  ص   394

   .مرجع سابق ،162 – 161ص  ،اإلدارة و الحكم في اإلسالم الفكر والتطبیق  395
   .مرجع سابق  ،48ص  ،التنظیم اإلداري اإلسالمي المفھوم والخصائص  396

  .18ص  ،الدكتور محمد حلمي مصطفى ،القضاء اإلداري  397
األساسیة والثانویة الحكومیة في  معوقات العمل في اإلدارة المدرسیة من وجھة نظر مدیري ومدیرات المدارس  398

  .15ص  ،مھدي كامل احمد سلیمان ،محافظتي نابلس وطولكم 
  .9ص    ،نفس المرجع أعاله  399
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  االكتظاظ  داخل األقسام . – 8

  آلباء وأولیاء األمور في شؤون المدرسة، مما یعیق من فاعلیتھا . التدخل الزائد من قبل بعض ا – 9

  سادسا: توصیات حول اإلدارة المدرسیة      

ؤساء یتسنى لر ، وحتىإذا أخذنا بعین االعتبار المھام الحدیثة لإلدارة المدرسیة، وفق مستجدات المنظومة التربویة      
مكن یلمدرسیة، دارة التجاوز اإلكراھات المعیقة، وأداء األدوار المناطة باإلالمؤسسات التربویة تفعیل أدوارھم بما یكفي 

  التنصیص على مجموعة من التوصیات، كالتالي:  

  االستعداد القبلي للمدراء في ممارسة مسؤولیات اإلدارة التربویة.  -

  الرغبة الفعلیة في االنخراط في مسار التجدید والتطویر واالبتكار.  -

  . ررات التشریعیة والنصوص التنظیمیة وقواعد التسییر اإلداري، والتدبیر المالياإللمام بالمق  -

  لذاتي.اتكوین تجاوز الضعف الملموس في التأطیر والتكوین  بأنواعھ، التكوین األساس والتكوین المستمر وال  -

 المدرسیة لحیاةدوار اكسب رھانات المقاربة التشاركیة في تدبیر الموارد البشریة والمادیة الكفیلة بتفعیل أ  -

  وتنشیطھا.

  الئحة المصادر و المراجع :      

  م. 1988دار انس للنشر عمان  97اتجاھات في تربیة الطفل سلمان عاشور الزبیدي  ص  –

  . 1983دار المجدالوي عمان  3اإلدارة األسس والنظریات و الوظائف الدكتور فیصل فخري مرار ص  –

  م. 1997طرابلس الغرب الجامعة المفتوحة  25ة إبراھیم محمد  ص اإلدارة المدرسیة أبو فرو –

  م 1987مصریة  المكتبة االنجلو 23اإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر سلیمان عرفات عبد العزیز ص  –

  ه. 1425 1دار صفاء للنشر والتوزیع عمان ط  25اإلدارة المدرسیة مساد عمر حسن ص  –

بة الرشد مكت 30لتخطیط التربوي أسس نظریة و تطبیقات عملیة بن دھیش خالد عبد هللا و آخرون ص اإلدارة و ا –
  . 2009 - 1427الریاض 

  أبھا العربیة السعودیة.  10اإلدارة والحكم في اإلسالم الدكتور عبد الرحمن الضحیان ص  –

  . 51ي  ص التنظیم اإلداري اإلسالمي المفھوم والخصائص أحمد بن داود المزجاج –

  . 1975دار الفكر العربي  18القضاء اإلداري الدكتور محمد حلمي مصطفى ص  –

محافظتي  ومیة فيمعوقات العمل في اإلدارة المدرسیة من وجھة نظر مدیري ومدیرات المدارس األساسیة والثانویة الحك –
ابلس فلسطین ا جامعة النجاح الوطنیة نماجستیر كلیة الدراسات العلی 15نابلس وطولكم  مھدي كامل احمد سلیمان ص 

1999.  

  . 1423مكتبة الرشد للنشر و التوزیع   48نظریات في اإلدارة التربویة  الشلعوط  فریز محمود  ص  –

واقع الكفایات المھنیة لمشرفي اإلدارة المدرسیة عوض بن احمد عوض الشھري رسالة ماجستیر في اإلدارة التربویة  –
  . 2008 – 1429القرى كلیة التربیة  والتخطیط جامعة أم
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ار قرطبة للنشر د 109 – 108وظائف اإلدارة وتطبیقاتھا على العمل اإلسالمي المعاصر  الدكتور بدر الدین زواقة ص   –
  الجزائر. 2010 – 1430والتوزیع الطبعة األولى 
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  البحث الثاني عشر 

  

   

 

  طلبةدور إدارة العالقات العامة بالجامعات السودانیة في بناء عالقات متوافقة مع مجتمع ال

  دراسة مسحیة استطالعیة ) (

The role of the Public Relations Department in Sudanese universities in building 

compatible relationships with the student community 

)Exploratory survey study( 

  2إحسان إبراھیم هللا جابو، الدكتورة: 1آیات مجدي محمد محمود  :الباحثةإعداد 

   1جمھوریة السودان – محاضر بقسم اإلعالم بكلیة اإلمام الھادي

  2المملكة العربیة السعودیة –أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد 

 ayatmagdi@gmai.com البرید اإللكتروني: 

  

  الملخص:

ھور رھا في جمیة ،واثالدور الذي تقوم بھ إدارة العالقات العامة في الجامعات السودانھدفت ھذه الدراسة للتعرف على     

 ،ت العامة العالقا إلدارة  وتنمیةوكذلك الوصول إلى توصیات محددة بشأن أھم الطرق والوسائل  الطلبة، وموازنة ادائھا.

ة ث في معرفة البحتكمن مشكل التعرف على المشكالت والعقبات التي تواجھ إدارة العالقات العامة بالجامعات السودانیة.و

ھذا في  الستطالعيالمنھج اتم استخدام  الدور الذي تقوم بھ إدارة العالقات العامة بالجامعات السودانیة تجاه جمھور الطلبة .

ثناء ن عقبات اانیة مالبحث ، وتم استخدام دراسة الحالة لمعرفة ما تواجھ إدارة العالقات العامة في بعض الجامعات السود

  ادائھا.

  : إدارة العالقات، العالقات العامة ، الجامعات السودانیة، مجتمع الطلبةالكلمات المفتاحیة
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The role of the Public Relations Department in Sudanese universities in building 

compatible relationships with the student community 

)Exploratory survey study( 

,1Prepared by: Ayat Magdi Mohammad Mahmoud 
2 Ehsan Ibrahim Allah Gabo IbrahimDr:    

1Republic of Sudan –Hadi -Lecturer, Department of Information, College of Imam Al 

Associate Professor, King Khalid University – Saudi Arabia2 

  

Summary: 

    This study aimed to identify the role played by the Department of Public Relations in 

Sudanese universities, and its impact on the student audience, and balance its performance. As 

well as reaching specific recommendations on the most important ways and means to manage 

and develop public relations, and to identify the problems and obstacles facing the 

management of public relations in Sudanese universities. The research problem lies in 

knowing the role played by the public relations department in Sudanese universities towards 

the student population. The exploratory method was used in this research, and the case study 

was used to find out the obstacles facing some public universities in the Sudanese universities 

during their performance 
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  : المقدمة

ھا ل من خالللتي تطاتعد إدارة العالقات العامة في الجامعة حلقة الوصل التي تربط الجامعة بجماھیرھا، فھي النافذة    

دة ، م المتعداإلعال طالعھم على انشطتھا وبرامجھا من خالل وسائلالعالقات العامة على جماھیرھا الداخلیة والخارجیة، ال

  بھدف بناء سمعة طیبة للجامعة، وصورة مثالیة لھا.

سار ة عن استفو إجابوھي النافذة التي تطل منھا الجماھیر على الجامعة في حال رغبتھا في الحصول على أي معلومة ، ا    

عي ات التعلیم الجام) العالقات العامة نظاماً اساسیاً في دعم جھود مؤسس3م،1998حول نشاطاتھا وبرامجھا. یعد (ابواصبع،

ت العامة ء العالقاإلیال إلحداث التغیر المنشود . ولعل ما دفع المسئولین عن التعلیم العالي في جامعات بعض الدول المتقدمة

ى سویقھا لدتكن من ببرامجھا وانشطتھا حتى تتم اھتماماً ملحوظاً ، ومنحھا السلطات والصالحیات التي تمكنھا من القیام

  جماھیرھا الداخلیة والخارجیة.

ة من القات العام): إن جمھور الطلبة في الجامعات من أھم الجماھیر التي یجب أن تھتم بھ الع1985،85یقول (عجوة،    

  خالل بث الغیرة والمسئولیة بین طالبھا لیكونوا خیر سفراء لھا اینما وجدوا.

اب طلبة جاه استقطسودانیة تتعتقد الباحثة أن ھناك قصور في االدوار التي تقوم بھا إدارة العالقات العامة في الجامعات ال    

  للجامعات، وتجاه جماھیر الطلبة المسجلین فیھا ، وطلبتھا الخریجین. الشھادة السودانیة

  أھمیة الموضوع واسباب اختیاره: 

 The importance of the topic and the reasons for choosing it : 

ت ناء عالقاة في بتأتي أھمیة الموضوع في الوقوف على الدور الذي تقوم بھ إدارة العالقات العامة بالجامعات السودانی

  متوافقة مع مجتمع الطلبة.

  :Research problemمشكلة البحث  

  الطلبة . جمھور قات العامة بالجامعات السودانیة تجاهتكمن مشكلة البحث في معرفة الدور الذي تقوم بھ إدارة العال 

  : research aims اھداف البحث

ة ة، وموازنالطلب الوقوف على الدور الذي تقوم بھ إدارة العالقات العامة في الجامعات السودانیة ،واثرھا في جمھور . 1

 ادائھا.

 یر الطلبة.التعرف على الدور التي تقوم بھ إدارة العالقات العامة تجاه جماھ . 2

 التعرف على المشكالت والعقبات التي تواجھ إدارة العالقات العامة بالجامعات السودانیة. . 3

 اإللمام بأھمیة نظریة الحوار العلمیة المنطقي الذي یستند على الحجة والبراھین. . 4

 اإللمام بأشكال نظریة الحوار في العالقات العامة وتقنیاتھ واستراتیجیاتھ. . 5
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 قواعد التي تعتمد علیھا نظریة الحوار في العالقات العامة.معرفة األسس وال . 6

  ویتضمن البحث المباحث التالیة:

 المفاھیم والمصطلحات. . 1

 العالقات العامة. . 2

 نظریة الحوار في العالقات العامة ودورھا في خلق عالقات حسنة مع الطالب. . 3

 ت حسنة مععالقا ات السودانیة في بناء مجتمعنحو رؤیة مستقبلیة لتقدیم رسالة عن نماذج العالقات العامة بالجامع . 4

  الطلبة.

  المبحث األول

  المفاھیم والمصطلحات

The first topic: Concepts and terms  

  مفھوم إدارة العالقات العامة:

یف ھ ال یوجد تعر) في كتابھما " اسس العالقات العامة بین النظریة والتطبیق" إن25م:2009یقول جرادات والشامي (    

ور مع الجمھ القتھاعجامع للعالقات العامة ، إال إنھما یریان ان العالقات العامة وظیفة مھمة للمؤسسة تعمل على توثیق 

ئل ل وساالداخلي والخارجي لخلق صورة طیبة في اذھان الجمھور وفق التعامل اإلنساني واالخالقي السلیم من خال

تصال ذو ملیة اعانة آراء الجمھور ورغباتھ إلى إدارة المؤسسة ،فھي االتصال واإلعالم المتاحة ، وھي التي تنقل بأم

  اتجاھین.

 كتاب جسدوا) في كتابھ" العالقات العامة واإلعالم من منظور علم االجتماع" ان بعض ال111م،2004ویقول رشوان ( 

  طیبة. االداء الحسن+ اإلخبار الصادقة= عالقاتمفھوم العالقات العامة في المعادلة التالیة : 

وم قول : إن مفھ) في كتابھ "العالقات العامة بین النظریة والتطبیق" لھ رأي آخر، إذ ی2001،14ویبدوا أن عجوة (   

عملیة كت العامة لعالقااالعالقات العامة ثابت ال یختلف باختالف األنظمة السیاسیة أو االقتصادیة او االجتماعیة ، فطبیعة 

  أساسیة وھي البحوث والتخطیط وتنفیذ البرامج والتقویم . مستمرة تتكون من اربعة مراحل

وإنما ھي قیقة ،ویؤكد عجوة ان العالقات العامة لیست وسیلة دفاعیة لجعل المؤسسة تبدو في صورة مخالفة لصورتھا الح

  الجھود المستمرة من جانب اإلدارة لكسب ثقة الجمھور من خالل تلك االعمال التي تنال احترامھ.

  :ظریة الحوار في العالقات العامةمفھوم ن

قیة ال امة الحقیات العتعد نظریة الحوار الجانب المطور للنموذج الرابع من نماذج جرونج أي أنھا تدعم رؤیة أن العالق    

ع التكیف م وعٍ منتتحقق إال إذا وصلت المنظمة إلى مستوى االتصال المتماثل والمفتوح في اتجاھین, وتمكنت من تحقیق ن

  فیھا، یئتھا الخارجیة، وھي من النظریات التي تناول اتجاھاتھا عدد من خبراء العالقات العامة والباحثینب
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ت لتدعم انطلق أمثال بیرسون وكنت وتایلور، وھي نظریة تدعم استثمار العالقات العامة للمواقع اإللكترونیة ومنھا 

مقترحات اء والمة وجمھورھا على حد سواء أن یتبادالن اآلرالمستحدثات األخرى والتي تمتاز بالتفاعلیة وتتیح للمنظ

  والرؤى، فھي تقوم على مصلحة الطرفین.

ت لمنظماكینت وتایلور أن اإلنترنت یقدم فرصة للمنظمات لتطویر الخطاب اإلعالمي بین ا وفي ھذه النظریة بین

ة في االتصال األخالقیة والعملی وجمھورھا وأن مصطلح "الحوار" و"حواریة" أصبح أكثر انتشارا في وصف طرق

تي في لعالقااألوساط األكادیمیة والصناعة، بصفتھا نظریة للعالقات العامة واألبحاث تتحرك نحو نموذج االتصال ا

  اتجاھین.

إن القاتي. وال العإن مفھوم كینت وتایلور للحوار مفھوٌم متجذٌر في الفلسفة والبالغة، وعلم النفس، وفي ونظریة االتص

قاتي العال وى نظریة الحوار ھو ما أشار إلیھ المؤلفان كتواصل حواري، والذي یعرف بكونھ نوع خاص من التفاعلفح

، 1974والذي یحدث في سیاق تكون العالقة موجود فیھ بالفعل. والحظ باحثون في وقت مبكر من عام 

نفتاح، ور، واالواالھتمام بالجمھ ل الصدق،إذ بین بأن الحوار یرتبط ارتباطا ووثیقا مع مفاھیم مث Johannesen  منھم

  والتعاطف، وعدم التظاھر، والمقاصد النبیلة، وتشجیع حریة التعبیر.

لحوار اعلى فكرة  ) ھذه األفكار في العالقات العامة، مؤكداً أن أفالطون ربما كان أول شخص أكد1989بیرسون ( لقد طبق

جب والً، الیأحوار؛ . كما اقترح بیرسون ثالثة إجراءات مفیدة لتسھیل الفي أنماط اتصالیة معینة مرغوبة ومفضلة أخالقیا

ً بعدم ً من المناقشة، وثانیاً، ال یوجد نوع من االتصال یحكم علیھ مسبقا  تھ أو عدممالءم أن یستبعد أي موضوع مسبقا

  فعالھا.منطقیتھ، وثالثاً، أنھ خالل الحوار دائماً یكون ھناك خیار لالتصاالت أن تتغیر ردود أ

ً یضم العدید من المبادئ 2002وقام كینت وتایلور ( ار". لشاملة "للحوا) بتجمیع ھذه األفكار، لوصف الحوار بكونھ توجھا

ة ین المنظمقات بالعال   وتعد ھذه المبادئ ھي الخطوة األولى نحو فھم مفاھیم النظریة الحواریة: التبادلیة، أو إدراك

د رغبات وتأكی سجمة، أو مؤقتة أو عفویة التفاعل مع الجمھور بـ؛ التعاطف أو الدعموجمھورھا؛ سواء كانت عالقات من

مؤسسة ون فیھ اللذي تكالجمھور ومصالحھ، أو االستعداد للتفاعل مع الجمھور بحسب متطلباتھم. وأخیرا، االلتزام إلى الحد ا

  تعطي نفسھا أكثر مما تعطي الجمھور.
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  المبحث الثاني

  العالقات العامة 

The second topic: Public relations  

  المبادئ األساسیة للعالقات العامة:

  و الھیئة.نشأة أإن األساس السلیم للعالقات العامة ھو الشرح واإلفضاء وتوخي الصدق واألمانة في كل ما یصدر عن الم

  لعلمي:اامة في المجال ونورد فیما یلي المبادئ األساسیة التي نرى أن یسترشد بھا المشتغلون بالعالقات الع

  العالقات العامة تبدأ من داخل المنشأة:

لمنشأة ابادل بین اھم متمن المبادئ المقررة أن العالقات العامة الجیدة یجب أن تبدأ من داخل المنشأة، أي أن یكون ھناك تف

قتھا ور الخارجي وعالتھا مع الجمھدمتھا، من غیر الممكن أن تبدأ المنشأة بتحسین عالق  وجمیع األفراد الذین یعملون في خ

ھم ف مستویاتاختال مع جمھورھا الداخلي على غیر ما یرام، فیجب أوال خلق روح الجماعة والتعاون بین أفراد المنشأة على

  ).25م،1968ي،  اإلداریة ثم بعد ذلك یبدأ في تنمیة وتوطید العالقات الحسنة بین المنشأة وجمھورھا الخارجي(الجوھر

 الصدق واألمانة عند ممارسة أنشطتھا:مراعاة 

ن تنسق یضاً أیجب أن تتسم أعمال المنشأة بالصدق واألمانة، وأن تمارس العدل واإلنصاف في جمیع تصرفاتھا، ویجب أ

ي في عامل أساسومنشأة أعمال المنشأة مع أقوالھا وإال فقدت الثقة بین جمھورھا الداخلي والخارجي، فالحقیقة خیر إعالن لل

  ء شخصیتھا.بنا

 إتباع سیاسة اإلفضاء (المصارحة):

ھناك  ا أنھ لیسلوجدن األساس السلیم للعالقات العامة ھو اإلفصاح ولیس إخفاء الحقائق ولو دققنا النظر في أعمال المنشأة

وسیاسة  ،إلنتاجاثمة ما یستدعي إخفاء شيء عن أفراد المنشأة والجمھور بصفة عامة فیما عدا األسرار الخاصة بعملیات 

 اإلفضاء كفیلة بأن تقضي على الشائعات الضارة وأن تولد الثقة في الجماھیر.

 إتباع سیاسة البحث العلمي:

ي بحث العلمیقة المن المبادئ األساسیة للعالقات العامة إتباع سیاسة البحث العلمي في حل أي مشكلة من مشكالتھا، فطر

  .بادئ عامة عن طریق التحلیل الدقیق البعید عن كل تحیزطریقة مبنیة على المنطق وتحاول الوصول إلى م
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 مساھمة المنشأة في رفاھیة المجتمع:

اً ضواً نافعشروع علما كان المجتمع یعطي المشروع موطنا لنشاطھ، كان لزاما على اإلدارة أن تعمل على أن یكون ھذا الم

 أكبر كسب تحقیق سائد في الماضي أن ھدف أي مشروع ھوفي المجتمع یعمل على تقدم أفراده ورفاھیتھم. وقد كان الرأي ال

و الذي ھایة ھمادي لصاحبھ، ولكن تغیرت ھذه النظرة في معظم المجتمعات في الوقت الحاضر، فالمشروع الناجح في الن

  یعتمد على تأیید الجمھور داخل المنشأة وخارجھا.

 نشر الوعي االقتصادي بین الجمھور:

 ا الحكومةر علیھبالعالقات العامة الیوم شرح النظام االقتصادي للدولة والسیاسة التي تسی أصبح على عاتق المشتغلین

ن مع بل للتعاوسن السوشرح النظام وفوائده وما یعود على المجتمع وعلى كل فرد فیھ من منافع، وتوجیھ الرأي العام إلى أح

 السیاسة العامة بغیة كسب ثقتھ وتأییده.

قق بر لكي تحإلى ص قات العامة القیام بنصیبھم في ھذا الصدد، ولیست ھذه بمھمة سھلة إنما تحتاجوعلى المشتغلین بالعال

  الثمرة المرجوة منھا.

 كسب ثقة الجمھور:

اخلي منشأة الدھور الال یمكن أن تدوم أي منشأة طویالً دون أن تتمتع بثقة الجمھور. وعندما نقول الجمھور فإننا نعني جم

أثر تؤدیھا ت ل التيا الداخلي ھو دعامتھا األولى وما لم تشبع حاجاتھا المادیة والمعنویة من األعماوالخارجي، فجمھورھ

 اإلنتاج وتأثرت أیضا العالقات العامة بین المنشأة والجمھور الخارجي.

 تعاون المؤسسات بعضھا مع بعض:

تعاون تھا أن المنشئات على اختالف أنواعمن المسلم بھ أن التعاون ھو أحد أسس النجاح، ومن ثم وجب على الھیئات و

لغرف بعضھا مع بعض في محیط العالقات العامة والبد من تنظیم االتصال بین الھیئات بعضھا وبعض عن طریق ا

دیفید ، لعامة(االتجاریة أو االتحادات المھنیة أو الھیئات العلمیة لالتفاق على الخطوط العریقة لبرامج العالقات 

  ).20م،1975
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  لمبحث الثالثا

  نظریة الحوار في العالقات العامة

The third topic: Theory of dialogue in public relations  

  المھارات الالزمة لتحقیق التواصل الحواري:

ن یتواصلون مع ) أن جمیع أعضاء المنظمة الذی2002أما من حیث بناء العالقات الشخصیة، فقد أوضح كینت وتایلور (   

 لحواري:یجب أن یكون من الراغبین في االنضمام في الحوار. ومن المھارات الالزمة لتحقیق التواصل االجمھور 

ید أرضیة لى تحداالستماع، والتعاطف، والقدرة على تأطیر القضایا ضمن األطر المحلیة والوطنیة والدولیة، والقدرة ع

ً مشتركة بین الطرفین، مستحضراً األھداف على المدى الطویل بدال جموعات  عن م من األھداف على المدى القصیر، بحثا

 ا السیاسةن قضایخارجیة أو أفراد بوجھات نظر مخالفة، والتعرف على مجموعة اآلراء المتنوعة الداخلیة والخارجیة بشأ

  العامة للمؤسسة.

 قیة للعالقاترجات أخال) أیضا إلى أنھ وعلى الرغم من أن الحوار ال یمكن أن یضمن مخ2002كما اشار كینت وتایلور (

 ً  ضل وسیكونشكل أفبالعامة، إال أن اتجاه االتصال الحواري یزید من احتمالیة أن الجمھور والجامعة سیفھم بعضھم بعضا

  حوار.ما باللدیھما قواعد أساسیة لالتصال، وأنھ البد من خطوات عملیة یمكن للمنظمات أن تتخذھا لتعزیز التزامھ

كل بارز نظیمیة بشین التستخدام البرید اإللكتروني، وعناوین الویب، وأرقام الھاتف المجاني، والعناوومن األمثلة على ذلك ا

طوات ذه الخھفي اإلعالنات، وفي أدبیات ومنشورات المنظمة، وجمیع المراسالت التي تعرض في المحافل العامة. مثل 

  ت).القضایا التنظیمیة للمؤسسة (الجامعاالبسیطة تشجع أفراد الجمھور إلشراك اآلخرین في الحوارات حول 

مھور المنظمة. ) ناقشا كیف یمكن استخدام المواقع إلنشاء حوار مع ج2002، 1998وبطبیعة الحال، فإن كینت وتایلور (

ل ادئ لتسھیمسة مبلیقدما ارشادات عامة لالندماج الناجح في التواصل الحواري في ممارسة العالقات العامة، واستعرضا خ

 لتواصلالقات الحواریة مع الجمھور من خالل شبكة اإلنترنت، وھذه المبادئ تشمل الحوار من خالل وسائل االع

إلى  ن اإلشارةمالبد  االجتماعي باعتبارھا مواقع الكترونیة للتواصل، ومساحة التفاعل والحوار فیھا أكثر من غیرھا. وھنا

تماعي ل االجقع اإللكترونیة كانت قبل بزوغ شمس مواقع التواصأن بعض األبحاث التي أجریت على الحواریة في الموا

 مساحة وشیوعھا بصفتھا منصات تجاوزت االستخدام الشخصي إلى االستخدام التنظیمي والرسمي، ولذا ما یقال في

  الحواریة عبر المواقع اإللكترونیة، ینطبق بمساحة أكبر على مواقع التواصل االجتماعي.

  :)2004ار(كینت وتایلور، المبادئ الخمسة للحو

الجتماعي واصل ایجب على المنظمات ذات االتصال الحواري إنشاء المواقع االلكترونیة وفتح الحسابات على مواقع الت . 1

  والتي تتیح للجمھور طرح األسئلة على المنظمات وعلى المنظمات أن تجیب.

  منظمة.للمستخدم ولیس فقط الحتیاجات الإن المعلومات التي توفرھا المنظمات ینبغي أن تقدم محتوى مفیدا  . 2

جیل المنظمات ذات الزیارات المتكررة، إذ تنشئ الجامعات مواقع الكترونیة تلھم المستخدمین فتدفعھم لتكرار زیارة  . 3

  مواقعھا.
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  سھولة الدخول إلى موقع المنظمة، إذ یجب على المنظمة إنشاء المواقع التي یسھل تصفحھا وفھمھا. . 4

بوا ون أن یذھلموقع داعلى الزوار: ینبغي للمنظمات إنشاء المواقع التي تبقي الزوار مستفیدین بتصفحھم قاعدة المحافظة  . 5

  ت .النترنإلى موقع آخر. وقد تطور ھذا المبدأ إلى قیاس الوقت المناسب لبقاء المعلومات على موقع على شبكة ا

  :تماعياالتصال الحواري في المواقع اإللكترونیة وشبكات التواصل االج

تنوعة من موعة مإن نظریة كینت وتایلور الحواریة وإطار قیاس االتصال الحواري في المواقع االلكترونیة قد طبقت لمج

نترنت لبناء ) كیفیة استخدام المنظمات الناشطة لشبكة اال2001المنظمات. وعلى سبیل المثال، درس تایلور وآخرون(

ء عالقة زمة لبنامیة الالالمنظمات الفاعلة تسد الحاجة من الجوانب التقنیة والتصمیأن معظم   العالقات، ووجدوا أنھ في حالة

ومع ھذه  حواریة على شبكة اإلنترنت، إال أنھا لم تنخرط بشكل كامل مع جمھورھا في مجال االتصال في اتجاھین.

تماعي ل االجبر شبكات التواصاالستنتاجات إال أن بعض المنظمات في الجانب اآلخر انخرطت بشكل كامل مع جمھورھا ع

ضافة إلى باإل .مثل الفیسبوك وتویتر وانستغرام وغیرھا من المنصات التي توالى ظھورھا وشیوعھا في السنوات األخیرة

 اإلعالم. وسائل ذلك، وجد الباحثون أن المنظمات الفاعلة كانت أفضل استعدادا لتلبیة احتیاجات الجمھور من احتیاجات

  نیة.االلكترو لمواقعاعني أن ممارسي العالقات العامة لدیھم بالفعل األدوات الالزمة لالتصال الحواري في وھذه النتائج ت

اإلمكانیة الحواریة للمدونات في بناء    )Seltzer and Mitrook (2007 في اآلونة األخیرة، درس سیلزر ومتروك

واري بدرجة أكبر من المواقع التقلیدیة، وربما ھذا ما ) تدمج مبادئ التواصل الحBlogsالعالقات فوجدا أن المدونات (

جعلھا أكثر مالءمة لبناء العالقات باستخدام االنترنت. وأكدا أن المدونات یمكن أن تكون فعالة في بناء العالقات العامة 

ً لممارسي العالقات العامة الذین ھم على درایة بمھارات االتصال المت ماثل في اتجاھین للمنظمة والحفاظ علیھا خصوصا

)two-way symmetrical communication والذین ھم على درایة بالمنظمة وجماھیرھا. وبینا بأن ھؤالء ، (

الممارسین یجب أن یكونوا قادرین على ممارسة العالقات العامة التي یتطلبھا التدوین الفعال، وبالتالي السماح للمدونات 

 Seltzer and Mitrook ملة في بناء العالقات العامة عبر االنترنت. إن دراسةللوصول إلى إمكاناتھا الحواریة الكا

ً تحلیلیاً، وھذا یقودنا إلى أن 2007) ً دراسیا ) تؤكد على اإلمكانیة الحواریة في المدونات كونھا تناولت المدونات مجتمعا

ن الحواریة مرھونة بطبیعة شبكة شبكات التواصل االجتماعي األخرى تتیح الحواریة بشكل أوسع، وبعبارة أخرى فإ

التواصل االجتماعي وطبیعة عمل المنظمة وقدرة ومھارة ممارسي االتصال أو القائمین باالتصال في المنظمة على استثمار 

الشبكة أو الموقع بالشكل األمثل لتحقیق الحواریة المطلوبة مع الجمھور، وبكلمة أخرى فإن معظم شبكات التواصل 

دونات فضالً عن المواقع اإللكترونیة تتیح إمكانیة الحوار، إال أن ھذه اإلمكانیة تعتمد على المستخدم وطبیعة االجتماعي والم

  عمل المنظمة وأھمیة الموضوع.

  

ى اإلنترنت العشر سنوات األخیرة من المبادئ الحواریة عل  ) خاللMcAllister-Spooner   )2009  في ھذا السیاق وجد

فتھا لمواقع بص أن اات العلماء أن تدرج االتصاالت الحواریة في االتصاالت الثنایة باتجاھین، إالأنھ على الرغم من توصی

ن مھام ممھیدي أدوات حواریة تستخدم بشكل سیئ، وأن معظم المواقع اإللكترونیة للمنظمات تنشط فقط ضمن المستوى الت

ظائف  تقوم بوكنھا الخدم بسھولة وتوفر معلومات مفیدة، لبناء العالقات. وتشیر قراءات أخرى أن المواقع اإللكترونیة تست

نظمات ال أنھ بغض النظر عن نوع المنظمة، فیبدو أن الم  )McAllister-Spooner  )2009 حواریة بشكل جید. ویخلص

  یھا.فاظ علتستفید فائدة كاملة من إمكانات التفاعلیة لشبكة اإلنترنت لبناء العالقات العامة مع جمھورھا والح
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 :اإلعالم الجدید واالتصال الحواري

القلیلة  لسنواتإن تأثیر استخدام وسائل التواصل االجتماعي ومن خالل دراسات حدیثة كثیرة قد زاد بشكل كبیر خالل ا

ً بھا باعتبارھا أداة أساسیة من قبل ممارسي العالقات العا ا مثال ذلك، مة. ومالماضیة، وقد أصبحت تلك الوسائل معترفا

ر اإلنترنت ) استضافت ثماني ندوات عبPRSA) من أن جمعیة العالقات العامة األمریكیة (2010تایلور وكینت( الحظھ

) قدمت IABCالرابطة الدولیة لممارسي األعمال (  تناولت وسائل اإلعالم اإلجتماعیة، وأن 2009في فبرایر ومارس 

  لتواصل االجتماعي في عملیة االتصال.دروساً ومدونات صوتیة حول كیفیة استثمار تكنولوجیا شبكات ا

امة یخدم ات العإن المدونات عموما دخلت أیضا ضمن نطاق وسائل التواصل االجتماعي، وإن استخدام المدونات في العالق

العام  یاس الرأيرھا لقوظیفتین رئیستین. األولى؛ أنھا تتیح لممارسي العالقات العامة "تحلیل السوق والتأكد من آراء جمھو

یة كة في عملالمشاربحول األعمال التجاریة، أو العالمة التجاریة أو منتجاتھا. الثانیة، أن المدونات تسمح للمستخدمین 

خرین، نات االاإلتصال عن طریق "إبداء اآلراء الشخصیة والتنظیمیة، سواء كان ذلك عن طریق نشر التعلیقات على مدو

  )Hallett, 2005ات تأتي بصورة طبیعیة ضمن إطار االتصال الحواري(أو إنشاء مدونة خاصة. وھذا یعني أن المدون

  :ممارسو العالقات العامة واالتصال الحواري

لألدوات التي تستخدمھا شبكة اإلنترنت   إن القضیة األساسیة والجدیرة باالعتبار ھو كیفیة نظرة ممارسي العالقات العامة

األبحاث، على سبیل المثال، في دراسة   وھذا ما أشارت إلیھ عدد منللتواصل مع جمھورھا الخارجي اال وھو الطالب، 

العالقات  وجدوا أن ممارسي  Porter, Sweetser and Chung)2009وتشونغ ( وسویتزر حدیثة لبورتر

 ,Sallotسالوت وبورتر واكوستا الزرو یستخدمون المدونات بالقدر ذاتھ الذي یستخدمھا عموم الناس. كما الحظ العامة

Porter and Acosta-Alzuru 2004)(  أن ممارسي العالقات العامة یرون أن اإلنترنت أساسیة في التنافس ضمن بیئة ،

األعمال الحیویة الیوم، وأن الزبائن واإلدارة یتوقعون من ممارسي العالقات العامة أن یجیدون التعامل مع أي قضیة ذات 

ممارساً للعالقات العامة تم مسحھم من قبل بورتر وآخرون،  216٪ من 70صلة بشبكة اإلنترنت". كما أشارت الدراسة إلى 

كانت لدیھم مدونات شخصیة فضالً عن المدونات الخاصة بالشركات والمنظمات التي یعملون فیھا، وأظھر استطالع آخر 

منھم لدیھم مدونات ٪ 40٪ منھم یستخدم شبكات التواصل االجتماعي، وكان 24من ممارسي العالقات العامة أن  283على 

  .Flickr ٪ یستخدم منصات أخرى لتبادل الصور مثل19شخصیة و 

 یة وتصوراتھممقابالت مع ممارسین للعالقات العامة حول استخدام الشبكة العنكبوت  )Sallot et al. (2004 أجرى كما

بحث عن یلة للن اإلنترنت "وسحول األدوات المستندة إلى اإلنترنت، فتوصل إلى أن ممارسي العالقات العامة یستخدمو

ا وسیلة عتبارھجمھور، وتحسین العالقات مع اإلدارة والعمالء، باإلضافة إلى ذلك، فالممارسون ال ینظرون للشبكة با

وسیلة "نترنت لتعزیز صورتھم وحسب، وإنما أیضا قناة لنشر المعلومات. وعلى الرغم من أن الممارسین یؤكدون أن اإل

 جھا لوجھ.تصال وقائمة بالفعل، إال أنھم ال یرون لھا المقدرة على االستبدال الكامل لمكانة االلتعزیز العالقات ال

الواضح  ر. ومنإن ممارسي العالقات العامة یدركون أن اإلنترنت أداة یعول علیھا في نقل المعلومات من وإلى الجمھو

لتواصل شبكات ابشكل عام، والمواقع اإللكترونیة وأیضا أن الباحثین في العالقات العامة یدعون الستخدام اإلنترنت 

  االجتماعي على وجھ الخصوص باعتبارھا أداة یسھل من خاللھا االتصال الحواري.
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ً بمھارات واستعدادات ممارسي العالقات العامة وإدارة المنظمة وطبیعة عملھا إز  ثمار تلك اء استویبقى األمر منوطا

، لكن ناً تنعدمتى أحیي، لكون اإلمكانیة الحواریة متوفرة، وھي إما تزید أو تنقص، أو حالوسائل في تحقیق التواصل الحوار

 تبقى الحواریة إمكانیة متاحة لمن یرغب.

  المبحث الربع

 مع مجتمع توافقةنحو رؤیة مستقبلیة لتقدیم رسالة عن نماذج العالقات العامة بالجامعات السودانیة في بناء عالقات م

  الطلبة

The quarter topic 

Towards a future vision to present a message about public relations models in Sudanese 

universities in building relationships compatible with the student community 

المعنیة،  بالجامعة ریفیةیع نشرات تعاوالً: نشر إعالنات خاصة بقبول طلبة الشھادة السودانیة( الثانویة) عبر التلفاز ، وتوز

نھا تجاه ممطلوب وزیارة الطالب في مدارسھم ، وتنظیم لقاءات إرشادیة وتشجیع الطلبة بااللتحاق بالجامعة، والدور ال

  استقطاب طلبة الثانویة للجامعة.

ر بھا، واالفتخا امعتھب الطالب لجثانیاً: بناء صورة إیجابیة لدى الطالب المسجلین في الجامعة: قیاس الرأي العام دوري، ح

  معة.ن في الجالمسجلیتحفیز الطالب للعمل الطوعي ، نقل اراء الطلبة واقتراحاتھم إلدارة الجامعة، ودورھا تجاه الطلبة ا

 ة الخرجینة، دعوثالثاً: الحفاظ على صورة إیجابیة لدى الطلبة الخریجین: التواصل مع الخریجین عبر الوسائل المختلف

  اركة في األنشطة الجامعیة، توفیر قاعدة بیانات خاصة بالتواصل مع الخریجین.للمش
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 النحت اللغوي رؤية جديدة 

بيدي، وتاج العروس ألحمد بن فارس مقاييس اللغة :إحصائية في معجمي ة دالليةدراس  للزَّ

 اعداد 

 السليفاني فيان رمضان عبدي الباحث:

 العراق– العلوم اإلنسانية كلية ،جامعة زاخوإستاذ مساعد في قسم اللغة العربية، 

 viyan.ramadhan750@gmail.com Email: 

  

 ملخص

إن من المسائل التي تناولها علماء اللغة العربية وفقهها قديما مسألة النحت في اللغة، فقد أفرد لها بعضهم بابا خاصا، 

وبعضهم أشار إليها عرضا في موطن أو مواطن من كتابه. وظاهرة النحت على وجازة ما قيل فيها قديما، فهي جديرة 

تصير كلمة واحدة بفضل النحت.  الجملة باالختصار واإليجاز. فالكلمتان أو تيسير المفردة  فالغرض منها والعنايةبالدرس 

من كلمتين كلمة واحدة، وهو جنس من االختصار. فمثال " رجل عبشمي "منسوب  تنحت يقول ابن فارس: "العرب

يثة، لمعان حديثة، عبد وشمس. فهو وسيلة من وسائل تنمية اللغة وتكثير مفرداتها؛ حيث اشتقاق كلمات حد هما اسمين" إلى

 ولذلك تنوعت فيها آراء الدارسين المحدثين. ليس لها ألفاظ في اللّغة، وال تفي كلمة من الكلمات المنحوت منها بمعناها.

، وتاج العروس هـ( 593ألحمد بن فارس )المتوفى:  مقاييس اللغة معجمي:" أوردنا تلك األلفاظ بحسب ورودها في معجمي

بيدي )المتوفى:  ( أربع وثالثون لفظة، وتاج العروس 44ألبن فارس ) في )معجم مقاييس اللغة ، وقد بلغ عددهاهـ(5023الزَّ

خطابية جدير بالذكر أن النحت نشأ في اللغة العربية؛ استجابة لضرورة تداولية و. ( أربع وخمسون لفظة53)للزبيدي 

استجابة لدوافع لغوية فرضتها العناية اللغوية بكل ما هو حيوي في فرضتها مؤثرات اجتماعية وفكرية كما كانت هذه النشأة؛ 

،  ظاهرة النحت وأثــره في تنميــة اللغة العربية :أقسام: االوللذا اقتضت دراستنا ان نقسمها الى ثالث الحياة االجتماعية. 

 و تاج العروس(َمقَايِيُس اللَُّغة )معجمي: األلفاظ المنحوتة فيوالثالث:والفصل الثاني : موقف العلماء من ظاهرة النحت، 

 .وأنهينا البحث بخاتمة

 النحت، اللغة العربية، الوعي اللغوي، عملية التعريب، التطور الحضاري. :الكلمات الدالة 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:viyan.ramadhan750@gmail.com
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A statistical lexical study in (Language Measurements of Ahmed Bin Faris) (Deceased: 

395 AH) and (Taj alarous Alzubaidi: Bride's crown) (Deceased: 1205 AH)) 

 

Prepared By Master: Viyan Ramadhan Abdi Slevani 

A new word buildup 

 

Abstract 

 

One of the subjects which the scholars of Arabic language and its fiqh talked about 

in the past is the subject of a new word buildup in the language where some of them allotted a 

special column   for the above term and some other indicated it as a glimpse in part or parts of 

his book. The phenomenon of new word buildup was said in the past, it is worthy of study and 

interest, so the ideas of modern scholars varied about it. 

We mentioned those verbalisms  according to their  mention in the  lexical 

lexicography's  :the language measurements of Ahmed bin Faris(deceased  395 AH) and Taj 

alarous ( Bride 's crown ) Alzubaidi ( deceased 1205 AH )where their numbers reached (43) 

verbalisms in the lexicography of the language measurements of ibin Faris and Taj alarous of 

Zubaidi ( 45) verbalisms. It is worth mentioning that new word buildup originated in the 

Arabic language a response   to rhetorical Deliberative necessity imposed by social and 

intellectual influences as this origination was a response to language motives imposed by the 

language interest in everything vital in the social life. Thence ,  our study required to divide it 

into three  chapters  :The first one is the phenomenon   of new word buildup and its effect on 

the development of the Arabic language , the second chapter is on the attitude of scholars 

towards the phenomenon  of new word buildup and the third one talks about the built 

verbalisms in the above  lexicography's  (Measurements of the language and Bride's crown) 

and then the conclusion with words meaning :new word buildup , Arabic language , language 

awareness , operation of the analysis  and the civilization  development . 

The phenomenon of new word buildup and its effect on the development of Arabic language 
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 مقدمة

من بين تلك المسائل التي تناولها علماء اللغة العربية وفقهها قديما )مسألة النحت في اللغة العربية ( فقد أفرد لها         

بعضهم بابا خاصا، وبعضهم أشار إليها عرضا في موطن أو مواطن من كتابه. وظاهرة النحت على وجازة ما قيل فيها 

 ت فيها آراء الدارسين المحدثين. وفي هذا المقال مقاربة ألهم ما أثير حولها. قديما، فهي جديرة بالدرس والعناية، ولذلك تنوع

( )ومعجم تاج ألبن فارس معجم مقاييس اللغة)ظاهرة النحت في اللغة العربية وورودها في: وسيقتصر البحث على 

 .العروس للزبيدي (

اقتضت طبيعة المادة و فصول تفصيليّة، ثّم الخاتمة،ين، تحت كّل قسم منهما وفصلتتكّون خطّة هذا البحث من مقّدمٍة،     

دراسة  يشمل : ظاهرة النحت وأثــره في تنميــة اللغة العربية،األول :ينفصلجمعناها أن يقسم البحث على العلمية التي 

ا موقف العلماء من ظاهرة النحت .، وموجزة عن حقيقة النحت انِي الفصلأمَّ ص المجموع، َويَْشتَِمُل الثَـّ : فقد اختصَّ بالنَـّ

بيدي  ، وتاج العروسهـ(  593ألحمد بن فارس )المتوفى:  مقاييس اللغة":معجمي اللغوي منحوتةاأللفاظ الَعلَى: ذكر  الزَّ

وكان ، دها اللُّغوية على حروف الِهَجاءوقد رتبُت مادتهُ في معجم لغوي على وفق ترتيب موا ،هـ(5025)المتوفى: 

واختتمت  الغرض من هذا النظام تيسير البحث عن األلفاظ التي وقف العلماء على تحليلها لغوياً بطريقة سهلة وميسرة .

 .الدراسة عامة بخاتمة ضمت أهم النتائج التي أسفر عنها البحث أعقبتها قائمة بمصادر ومراجع البحث 

 العربية النحت وأثــره في تنميــة اللغةظاهرة األول : الفصل 

  -، وتحته النقاط التالية :(حقيقة النحتدراسة موجزة عن ) 

 :  أوالً: تعريفه

قال ابن  . وهو مصدر الفعل نحت ينحت نحتاً، أي شقَّه وبراه، وهذبه.(5)هو النشر والبري والقطع تعريفه في اللغة: -أ 

. ونحت النجار الخشبة ينحتها نحتاً. والنحيتة: النون والحاء، والتاء كلمة تدل على نجر شيء، وتسويته بحديدة : فارس

وقال ابن  . (0) الطبيعة، يريدون الحالة التي نحت عليها اإلنسان كالغريزة التي غرز عليها، وما سقط من المنحوت: نُحاته

 وتاً فَاِرِهيَن[. : ]َوتَْنِحتُوَن ِمْن اْلِجبَاِل بُيُ (5)وفي التنزيل ونحت الجبل ينحته: قطعه، وهو من ذلك.:=(5) منظور

: أن تعمد إلى كلمتين أو جملة فتنـزع من مجموع حروف كلماتها كلمة فّذة تدل على ما كانت تعريفه في االصطالح-ب 

َي نحتا  ولما تدل عليه الجملة نفسها. . أو أن يؤخذ من كلمتين فأكثر (3)كان هذا النـزع يشبه النحت من الخشب والحجارة سمِّ

 . (6)هو: استخراج كلمة واحدة من كلمتين أو أكثركلمة واحدة ، أو 

)ت ويعتبر الخليل بن أحمد.(7)في االصطالح عند الخليل: "أخذ كلمة من كلمتين متعاقبتين، واشتقاق فعل منها" وهو  

لقرب إن العين ال تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة  "النحت في اللغة العربية حين قال:هـ( هو أّول من أكتشف ظاهرة 573

أقول لها ودمع  )حّي على( كقول الشاعر:ق فَِّعٌل من جمع بين كلمتين مثلمخرجيهما، إالّ أن يُشتَ 

 يحزنك حيعلة المنادي ألم            جار العين

مثال ذلك: عبشمي: نسبة إلى عبد شمس،  .(8)جمعت من )حّي( ومن )على(. ونقول منه)حيعل، يحيعل، حيعل( كلمة فهذه    

 وحيعل نسبة إلى حي على الفالح، وسيأتي مزيد أمثلة للنحت . 

 من خالل التعريف الماضي يتبين أنه يشترط للكلمة المنحوتة شروط وهي:  : ثانياً: شروط النحت    

 _ أن تكون معبرة عن معنى الكلمات التي أُخَذْت منها. 5

 ف ما أخذَت منه خصوصاً إذا كان من كلمتين فقط. _ أن تَْجمع بين حرو0
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 مثل: عبدري نسبة إلى عبد الدار، حيث ُجمع بين حروف الكلمتين.  

أما إذا كان من ثالث كلمات فال يشترط األخذ من كل كلمة مثل: جعفدة من قولهم: جعلني هللا فداك؛ فلفظ الجاللة لم 

 يؤخذ منه شيء.

تأليف كلمة من جملة  :(9)لقد ورد النحت في اللغة العربية على صور عديدة أهّمها    العربيّة: صور النحت في اللغة -ثالــثاً:

)بسم هللا الرحمن الرحيم(، وحيعل المأخوذة من )حي على الصالة، حي تفيد مدلولها، كبسمل المأخوذة منلتؤدي مؤّداها، و

 ومما ورد في كالم العرب: على الفالح(.

 فيا حبّذا ذات الحبيب المبسمل     ليلى غداة لقيتها"بَْسَملَْت"  لقد

تأليف كلمة من المضاف والمضاف إليه، عند قصد النسبة إلى المركب اإلضافي إذا كان علماً كعبشمي في النسبة 

 إلى عبد شمس، وعبد ري في النسبة إلى عبد الدار.

إفادة معناها تمام االستقالل؛ لتفيد معنى جديدا كلمة من كلمتين أو أكثر، تستقل كل كلمة عن األخرى في  تأليف

بصورة مختصرة. وهذا النوع كثير الورود في اللغات األوربية، قليل في العربيّة وأخواتها السامية ولم تعرف منه إال بعض 

الناصبة. و"هلم": ألفاظ نتيجة تخريج لبعض العلماء، من ذلك "لن" الناصبة، يرى الخليل أنّها مركبة من "ال" النافية و"أن" 

" بمعنى أقصد وتعال. وقيل: إنّها مركبة من هاء التنبيه" و"لم"  يرى الفّراء أنها من "هل" االستفهامية، ومن فعل األمر "أُمَّ

بمعنى ضم. و"أيان" الشرطية مركبة من "أي آن" فحذفت همزة آن وُجعلت الكلمتان كلمة واحدة متضّمنة 

 ذا القسم رهن بافتراضات جدليّة وخالفات بين العلماء.خاف أّن وجود ه وغير معناهما. 

 :(52)النحت أقسام -رابعـــــاً:

المتأخرون من علماء اللغة من خالل استقرائهم لألمثلة التي أوردها الخليل بن أحمد وابن فارس بتقسيم النّحت إلى أقسام  قام

 عّدة، يمكن حصرها فيما يلي:

الجملة فعالً، يدل على النطق بها، أو على حدوث مضمونها، مثل: )جعفد( من: النحت الفعلي: وهو أن تنحت من  -5

 جعلت فداك )و بسمل( من: "بسم هللا الرحمن الرحيم".

 

النحت الوصفي: وهو أن تنحت كلمة واحدة من كلمتين، تدل على صفة بمعناها أو بأشّد منه، مثل: )ِضبَْطر(  -0

 )الّصلدم( وهو الشديد الحافر، مأخوذة من الصلد والصدم.للرجل الشديد، مأخوذة من َضبَط وَضبَر. و

 االسمي: وهو أن تنحت من كلمتين اسما، مثل )جلمود( من: جمد وجلد. و)َحْبقُر( للبرد، وأصله َحبُّ قُّر. النحت -5

اً النحت النسبي: وهو أن تنسب شيئاً أو شخصاً إلى بلدتي: )طبرستان( و )خوارزم( مثالً، تنحت من اسميهما اسم -5

واحداً على صيغة اسم المنسوب، فتقول: )طبرخزّي( أي منسوب إلى المدينتين كليهما. ويقولون في النسبة إلى 

 "الشافعي وأبي حفيفة": "شفعنتي" وإلى "أبي حنيفة والمعتزلة": "حنفلتي""، ونحو ذلك كثير.

أّن أصلها )لكن أّن( طرحت الهمزة  النحت الحرفي: مثل قول بعض النحويين، إّن )لكّن( منحوتة، فقد رأى القراء -3

للتخفيف ونون )لكن( للساكنين، وذهب غيره من الكوفيين إلى أّن أصلها )ال( و )أن( والكاف الزائدة ال التشبيهيّة، 

 .(55)وحذفت الهمزة تخفيفا
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ذلك لقرب النحت التخفيفي: مثل بلعنبر في بني العنبر، وبلحارث في بني الحارث، وبلخزرج في بني الخزرج و -6

مخرجي النون والالّم، فلما لم يمكنهم اإلدغام لسكون الالّم حذفوا، كما قالوا: مست وظلت. وكذلك يفعلون بكّل 

قبيلة تظهر فيها الم المعرفة، فأّما إذا لم تظهر الالّم فال يكون ذلك، مثل: بنى الصيداء، وبنى الضباب، وبنى 

 .(50)النجار

الصحيحة المرويّة عن العرب في النحت ال نكاد نلحظ نظاماً محّدداً نشعر معه بما يجب  هذا، وحين نستعرض الشواهد     

االحتفاظ به من حروف وما يمكن االستغناء عنه. وليس يشترك بين كّل تلك األمثلة سوى أنّها في الكثرة الغالبة منها تتّخذ 

 رباعيّة األصل. -في غالب األحيان -صورة الفعل أو المصدر، وأّن الكلمة المنحوتة 

 يلي: ومن أشهر األمثلة الرباعيّة األصول ما

كلمة منحوتة من كلمتين مثل "جعفل" "أي" جعلت فداك "وكذلك "جعفد" منحوتة من نفس الكلمتين في بعض  -5

 الّروايات.

 كلمة منحوتة من ثالث كلمات مثل: "حيعل" أي قال: "حي على الفالح". -0

"بسمل" أي قال: "بسم هللا الرحمن الرحيم". أو ربّما كانت هذه الكلمة منحوتة كلمة منحوتة من أربع كلمات مثل:  -5

من كلمتين فقط هما "بسم هللا". أكبر عدد من الكلمات التي نحت منها كلمة واحدة هو ذلك القول المشهور "ال حول 

 .(55)وال قوة إالّ باهلل"، فقيل من هذه العبارة: "حوقل" أو "حولق"

 

 :(54)النحت باالشتقاق صلة -خامســـاً:

 لقد انقسم الباحثون من علماء اللغة إزاء نسبة النحت إلى االشتقاق، إلى أربعة فرقاء:

ال يصّح أن يعد قسماً من االشتقاق  لذلك ويذهب إلى أّن النحت غريب عن نظام اللغة العربية االشتقاقي.: الفريق األول     

يعتبروه من ضروب االشتقاق، وأنه يكون في نزع كلمة من كلمتين أو أكثر، بينما يكون فيها. وحّجته أن لغويّينا المتقّدمين لم 

 غاية النحت فاالختصار ليس إالّ  أما االشتقاق في نزع كلمة من كلمة. زد على ذلك أّن غاية االشتقاق استحضار معنى جديد،

(53). 

 

النحت نوعاً منه: ففي كّل منهما توليد شيء من شيء، وفي جعل )…( ويرى "أّن مراعاة معنى االشتقاق  :الثاني الفريق   

كل منهما فرع وأصل، وال يتمثّل الفرق بينهما إالّ في اشتقاق كلمة من كلمتين أو أكثر على طريقة النحت واشتقاق كلمة من 

 .(56)كلمة في قياس التصريف"

 

أدرج النحت في باب االشتقاق األكبر. فيقول: "و)النحت(  وقد األلوسي.: وقد انفرد به العالمة محمود شكري  الثالث الفريق

 .(57) بأنواعه، من قسم )االشتقاق األكبر("

وعنده أن االشتقاق األكبر هو: "أن يؤخذ لفظ من لفظ، من غير أن تعتبر جميع الحروف األصول للمأخوذ منه، وال      

خرج، ومثلوه بمثل: نعق، من النهق، والحوقلة من جملة: الحول وال قوة إال الترتيب فيها، بل يكتفى بمناسبة الحروف في الم

، -كما قال الشيخ المغربي-. هذا، وإنني أعتبر النحت من قبيل االشتقاق وليس اشتقاقا بالفعل (58)باهلل، للداللة على التلفظ بها"

 ختالف غير يسير .من حيث أن عنصر التوليد فيه ظاهر، والذي عليه مدار االشتقاق وبينهما ا
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توسط بين الفريقين السابقين: فاعتبر النحت "من قبيل االشتقاق وليس  وقد ويمثله الشيخ عبد القادر المغربي. : الفريق الرابع 

أكثر، وتسمى تلك الكلمة  اشتقاقا بالفعل، ألن االشتقاق أن تنـزع كلمة من كلمة. والنحت أن تنـزع كلمة من كلمتين أو

 . (59)وته"المنـزوعة منح

 النحت بين الّسماع والقياس: -سادساً :

وفقها القائلون، إالّ في النسبة للمركب  يسير أن: "النحت سماعي. وليس له قاعدة -رحمة هللا- نجا يقّرر الدكتور إبراهيم   

اإلضافي. فقد قال العلماء إنه مبنّي على تركيب كلمة من اللفظين على وزن )فعلل(، بأخذ الفاء والعين من كّل لفظ ثم ينسب 

شمس، وعبد رّي في عبد الدار، وتيملّي في تيم الالّت. وفي غير ذلك مبنى على الّسماع واألخذ  للفظ الجديد كعبشمّي في عبد

مذهبنا في أن األشياء الزائدة على ثالثة  وهذا أّن بعض الباحثين المتأخرين فهموا نّص ابن فارس:"... . غير(02)عن العرب"

 بعضهم من هذا النص أّن ابن فارس يرى أّن النحت قياسي. فهموه فهماً مختلفاً؛ فقد استنتج -(05)أحرف فأكثرها منحوت"

يقول الدكتور إبراهيم أنيس: "ومع وفرة ما روي من أمثلة النحت تحرج معظم اللّغويين في شأنه واعتبروه من 

ياسيا، وعده ومع هذا، فقد اعتبره ابن فارس ق الّسماع، فلم يبيحوا لنا نحن المولدين أن ننهج نهجه أو أن ننسج على منواله .

.حيث يقول "ابن مالك" في التسهيل: قد يُْبنَى من ُجزأي المركب فَْعلََل بفاء كل (00)ابن مالك في كتابه التسهيل قياسيّا كذلك" 

منهما وعينه، فإن اعتلّت عين الثاني كمل البناء بالمه أو بالم األول ونسب إليه . وقال أبو حيّان في شرحه: وهذا الحكم ال 

نّما يقال منه ما قالته العرب، والمحفوظ َعْبشمّي في عبد شمس، وعبد رّي في عبد الدار، ومرقسّى في امرئ القيس، يطّرد؛ إ

 .(05)وَعْبقََسى في عبد القيس، وتيملي في تيم هللا. انتهى

فيما تقّدم عبارة نقلنا  وقد وقد علّقت لجنة النحت بمجمع اللغة العربية في القاهرة على هذا االختالف بالقول: "...

نظر إلى أّن ابن فارس ادعى أكثرية النحت فيما زاد عن ثالثة، ومع  ابن فارس في فقه اللغة، وهي ال تفيد القياسية إالّ إذا

. وهكذا يظّل النحت بين قياس وسماع بين اللغويين، ووقف مجمع اللغة العربية من (05)الكثرة تصّح القياسية واالتساع"

المترّدد في قبول قياسيته، حتى "تجدد البحث أخيراً حول إباحته أو منعه، فرأى رجال الطّب والصيدلة  ظاهرة النحت موقف

والعلوم الكيماوية والحيوانية والنباتية في إباحته وسيلة من خير الوسائل التي تساعدهم عند ترجمة المصطلحات األجنبية 

 .(03)إلى اللغة العربية"

م يفيد: "جواز النّحت في العلوم والفنون للحاجة 5958هنا؛ انتهى مجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى قرار سنة  ومن

. ولكن بشرط انسجام الحروف عند تأليفها في الكلمة المنحوتة، (06)الملّحة إلى التعبير عن معانيها بألفاظ عربيّة موجزة " 

كجميع أنواع -هذه الشروط يكون النّحت  ، وصياغتها على وزن من أوزانها. وبتحقيقوتنـزيل هذه الكلمة على أحكام العربية

وسيلة رائعة لتنمية هذه اللغة وتجديد أساليبها في التعبير والبيان من غير تحيّف لطبيعتها، أو عدوان على نسيجها  -االشتقاق

 .(07)المحكم المتين

  

 :  : مر فيما مضى ذكر لعدد من األمثلة، وفيما يلي ذكر لشيء منها (08)أمثلة للنحت -:سابعاً 

بَْطر: وهو الشديد، وهي منحوتة من كلمتين: ضبط وضطر -5  . (09)الضِّ

 الحسبلة: قول: حسبي هللا.  -0

 المشألة: قول: ما شاء هللا.  -5

 الحيعلة: حكاية عن قول المؤذن: حي على الصالة حي على الفالح.  -5

 قوله: أدام هللا عزك. الدَّْمَعزة: حكاية  -3
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 الطلبقة: أطال هللا بقاءك. -6 

 الحيهلة: قول: حيهال بالشيء.  -7

 الجعفلة أو الجعفدة: من جعلت فداك. -8

 السبحلة: من سبحان هللا.  -9

 كبتع: قال: كبت هللا عدوك. -52

 مشكن: قول ما شاء هللا. -55

 السَّمعلة: قول سالم عليكم.  -50

 هيلل قال: ال إله إال هللا. -55

 ويلمه، ويٌل ألمه. ويَلََم: أي قال: -55

 الحمدله: أي من الحمد هلل.  -53

 

 الفصل الثاني : موقف العلماء من ظاهرة النحت

 -أثر ظاهرة النحت على اللغة في العصر الحديث : -أوالً :

يقول الخليل في لسان العرب: ))إن العرب تلجأ للنحت، إذا أكثر استعمالهم للكلمتين ضموا بعض حروف إحداهما 

األخرى(( ومع احتياجهم إليه لم يكن كثيرا، ألن العلوم لم تكن منتشرة، كما هي اليوم وبالتالي كانت  إلى بعض حروف

 متطلبات المصطلحات محدودة .

وقد نقل ابن جنى عن أبي عثمان المازني أن ))ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب((. وإذا كان ابن 

أكثر الكلمات الرباعية والخماسية األصول قياسا، فإننا ينبغي أن تكون منه على فارس قد توسع في موضع النحت وجملة في 

حذر في استخدامه لترجمة المصطلحات على طريقته، ومن ثم فإنه يحتاج إلى ذوق سليم فكثيرا ما تكون ترجمة الكلمة 

 األعجمية بكلمتين عربيتين أصلح وأدل على المعنى من بحث الكلمة العربية الواحدة.

لذلك كان موقف مجمع اللغة العربية حكيما، حين وافق في جلسته المنعقدة في الحادي والعشرين من فبراير سنة و

 ثمان وأربعين وتسعمائة وألف على جواز النحت عندما تلجئ إليه الضرورة . 

 

 ابن فارس في النحت : مذهب -ثانيـــاً :  

أمثلة كثيرة في كتابه "مقاييس اللغة" فخرج علينا بنظرية مفادها: استهوت ابن فارس فكرة النحت وطبّقها على  لقد

 أّن أكثر الكلمات الّزائدة على ثالثة أحرف، منحوت من لفظين ثالثيين.

يقول ابن فارس في كتابه "مقاييس اللغة" :"اعلم أّن للّرباعي والخماسي مذهبا في القياس، يستنبطه النظر الدقيق؛ 

منه منحوت، ومعنى النّحت: أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعا بحظ. وذلك أّن أكثر ما تراه 

ول ابن فارس في كتابه كما يق .(52)واألصل في ذلك ما ذكر الخليل من قولهم: حيعل الرجل إذا قال: حّي على"

في أن األشياء الزائدة على  هبنامذ وهو جنس من االختصار... وهذامن كلمتين كلمة واحدة،  تنحت لعرب"ا"الصاحبي":

كما -سبق؛ نستنتج  مما  .(55)ثالثة أحرف فأكثرها منحوت. مثل قول العرب للرجل الشديد "ِضبَْطر" من َضبَطَ وَضبََر"

بأن ابن فارس مسبوق في نظريته؛ حيث يشتم من نّصه في المقاييس بأن الخليل بن أحمد  -(50)استنتج أحد الباحثين من قبل

 .في مذهبه المذكور وأنّه يسير على طريقته في ذلك قد سبقه 
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 :(44)من النحت  المحدثين موقف -ثالثـــاً: 

لقد تنبه المحدثون إلى هذا الفن، وربطوه باالشتقاق، وجعلوه لوناً من ألوانه، ومن عوامل تنمية اللغة. ولهذا نجد أن أكثر 

كتب المحدثين التي تناولت عوامل تنمية اللغة واالشتقاق تكلمت عن النحت، حتى سماه بعضهم: االشتقاق الُكبَّار _ كما 

سي، بل هو مسموع نقله ابن فارس عن العرب، وقد تكون الكلمة رباعية، أو خماسية. وبعضهم قال: النحت غير قيا مر_. 

وما يذكر من األلفاظ كالحوقلة، والبسملة يعد من األلفاظ المولدة، وليست بحجة؛ فزعموا أنه من األلفاظ المركبة، وأنه غير 

غة في جميع العصور، وكلّما امتّد الزمان بالناس قياسي. يقول الدكتور صبحي الصالح: "ولقد كان للنحت أنصار من أئمة الل

ازداد شعورهم بالحاجة إلى التوّسع في اللغة عن طريق هذا االشتقاق الكبّار، وانطلقوا يؤيدون شرعية ذلك التوسع اللغوي 

 بما يحفظونه من الكلمات الفصيحات المنحوتات.

تتناقلها كتب اللغة بأمثلتها الشائعة المحدودة، وال يفكر العلماء قّصة محكيّة، أو رواية مأثورة  -مع ذلك -ولكن النحت ظّل  

تفكيراً جدياً في تجديد أصولها وضبط قواعدها، حتى كانت النهضة األدبية واللغوية في عصرنا الحاضر؛ وانقسم العلماء في 

 النحت إلى طائفتين:

تقبل النحت على وجه لغات أهل الغرب كما هو مدّون  وطائفة يمثّلها الكرملي حيث يرى: )أن لغتنا ليست من اللّغات التي -5

في مصنفاتها. والمنحوتات عندنا عشرات، أّما عندهم فمئات، بل ألوف، ألّن تقديم المضاف إليه على المضاف معروفة 

 عندهم، فساغ لهم النحت. أما عندنا فاللغة تأباه وتتبرأ منه(.

 .(55)امل للمصطلحاتتميل إلى جواز النحت والنقل اللّفظي الك طائفة -0

  :(45)أسماء بعض الذين عنوا بالنحت من المحدثين، ونماذج مما وضعوه من األلفاظ المنحوتة  :رابعــاً 

أ _ إسماعيل مظهر: وله كتاب اسمه )تجديد العربية( وقد تحدث فيه عن مواجهة الجديد. كما ألف قاموساً في جزأين 

)قاموس النهضة( وكله في المصطلحات العلمية، ويعتمد على األلفاظ المنحوتة في الطب، والهندسة، والكيمياء. ومن األمثلة 

 التي ذكرها: 

 رضي. كم أرضي: منحوت من: كيمائي أ -5

 بي عضلي: منحوت من: بين العضل.  -0

 بي جبل: منحوت من: بين الجبل.  -5

 زأكدة: من: إزالة األكسيد.  -5

 نزعق: من نزع الورق.  -3

 كربض: منحوت من: كريات الدم البيضاء.  -6

 مقيهل: من: مقيء ومسهل. -7

 عنشم: من: عين شمس.  -7

 بلغز: من: بال غاز.  -8

 قوزح: من: قوس قزح.  -9

 شبهم: من: األشياء المبهمة.  -52

 ب _ د. رمسيس نجيب: وهو طبيب معني بالنحت، وقد أتى ببعض األلفاظ المنحوتة المستعملة في ميدان الطب مثل: 

 صلكلة: بمعنى: استئصال الكلية؛ فكلمة صل: بمعنى استئصال والذي يركب معها يعبر عن الكلمة األخرى.  -5

 صلكد: استئصال الكبد.  -0
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 ال المعدة. صلعد: استئص -5 

 حلمأ: التحليل بالماء.  -5

 حلكد: التحليل بالكحول؛ فكلمة حل بمعنى تحليل، وما ركب معها يعبر عن الكلمة األخرى.  -3

ج _ صالح الدين الكواكبي: وهو أستاذ في الكيمياء، ويعد من أعالم سوريا، وقد حاول أن يضع مصطلحات في 

 الكيمياء، كلها تعتمد على النحت. 

مثل هذه األعمال تدل على سعة اللغة، واستيعابها للجديد، وإن كان هناك من يرى أن هذه األلفاظ مولدة  وال ريب أن

 غير عربية، وأن فيها صعوبة. ومهما يك من شيء فهذا أيسر من اللفظ األجنبي . 

أما نحن فإننا نُْنِكر أن يكون النحُت وسيلةَ توليٍد لغوي، ونُقِّر بأنه كان وسيلةَ اختزاٍل ليس  :موقفنا من النحت: خامساً 

 :غير؛ وأدلَّتُنا على ذلك ما يلي

قلنا إنه كلَّما قل الحذف من جزأَْي التركيب المنحوت منه كان معنى المنحوت أوضح، وانعداُم الحذف يوصلنا إلى التركيب   -1

أوضح داللةً من النحت، فالنَّْفَسِجْسمي أوضح من النَّْفَسجي. نحن ال نقول بالتركيب المزجي خاصيَّةً من المزجي الذي هو 

خصائص لغتنا، لكنه نوٌع من التراكيب العربية المعبرة، وإن كانت أهميته ضئيلةً جداً في لغتنا العربية بالقياس إلى 

لم يتجاوز أسماء أعالٍم كحضرموت وبعلبك، فهو يمثل َمتَاِرك مرحلٍة  التركيبَْين الوصفي واإلضافي، ذلك ألن ما ورد منه

 لغوية قديمة على األرجح. لكنه على ما فيه، فهو أسلم َمْركباً عند الضرورة من النحت.

إن في النحت خروجاً على الخاصية األساسية في اللغة العربية وهي الخاصيَّة االشتقاقية، ألن النحت تركيٌب لَْصقي،   -2

تحليُل المنحوت بغيةَ فهمه ال يكون بإرجاعه إلى جذوره وبنائه، بل بإرجاعه إلى ُجْزأَْي أو أجزاِء التركيب؛ وإن الَعَرب و

عندما أرادوا التعبير عن المعاني المركَّبة لم يلجؤوا إلى النحت بل إلى االشتقاق؛ لقد قالوا مثالً )أَْشَعر( لمن كان غزيَر 

ندما أرادوا أن يُبَيِّنوا أن كثافة الشعر في الرأس قالوا: )َشْعَراني(، ولم يقولوا:)َشْعِسي أو َشْعَرسي( الشعر أو كثيفَه، لكن ع

 نحتاً من شعر ورأس. كما يذهُب بعُض دعاة النحت المعاصرين.

حت من كلمتين كلمةً واحدة، إن ابن فارس أكبَر القائلين بالنحت، لم يَُعدَّه وسيلةَ توليٍد بل وسيلة اختصاٍر إْذ قال: "العرُب تن -3

لم يكن فيها معنى جديد،  -ومعظُمها من بعِد عصر االحتجاج -وكل المنحوتات المتداولة ( 56)وهو جنٌس من االختصار"

وإنما هي اختصاٌر لتركيٍب طويل مألوف كأْن يقال: َعْبَشمي بدل )عبد شمسي(، أو هي وسيلةٌ إلزالة اللَّْبس كأن يقال 

 .بدل قولهم: )أبو هاشمي( نسبةً إلى )أبي هاشم( أحد أصحاب الفَِرق (57) )بَْهَشمي(

ت عليه العربيةُ هو الجذُر الثالثي، و -4 عليها بُنيِْت معاجُمها، وعليها بُني قد صارت الثالثيَّةُ من خصائصها،إنَّ ما استقرَّ

معرفِة معاني كلمات غريبة من الجذر ذاته. إن ميزانُها الصرفي، وعليها بنيت تقاليبُها الستة عند من يعتقدها،ويَأَنَُس بها ل

كلمٍة ما، فعندما يمر بكلمٍة السليقةَ العربية أو الذهن العربي َسْرَعاَن ما يَْلجأ إلى هذه الثالثية لمعرفة الدالالت العامة ل

مله من معنى اللجوء إلى الشيء الذي يعطيه المنطلَق الداللي للكلمة وما تحردها عفويَّاً إلى الثالثي)الذ()مالذات( مثالً، يمثل

إلى الجذر  -يعرف معناها إن كان ال-عة( فانه يردها عفويَّاً )ُمَدرَّ حتماء به. وكذا عندما يَسمع كلمةأو النزوِع إليه أو اال

)درع(. هذه الطريقة من التحليل فرضْتها خصائص اللغة العربية على الذهن العربي. من هنا تبدأُ مشكلتنا مع الثالثي

ساُن العربي عندما بمر بكلمة منحوتات في أنها َكْسٌر لهذه الخاصية الثالثية للجذر العربي الذي تقوُم عليه غالبيةُ اللغة، فاإلنال

ا أراده الناحُت من وأين هذه الجذور ممثي فيجد أمامه )نَقَح أو نَقَر(ال يجُد سبيالً لفهمها إال إعادتَها إلى الثال (58))النَّْقَحَرة(مثل

،فان ذهنَه سينصرف إلى (59)من اللغات األجنبية إلى العربية. وكذا لو َمرَّ بالنحيتة )َصْلَكل(تحميلها معنى)نَْقل الحروِف(

 )استأصل الكلية(.أن يعرف أن ُمراد الناحت بها هو )صلك، صكل( وأنَّى لهالجذور
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نا نولِّد كلماٍت جديدة لنُْفهم ونُبين، ومتى احتاج فقد يُْعترض علينا بأن شرح المصطلحات يبين المراد منها، وجوابُنا أن  

فظ المولَّد أن ومن أهم شرائط اللتوليدِه وهو اإليضاح والتبيين، إلى تعريٍف فَقََد ُمَسوغَ -اً لفظاً حضارياً أو مصطلح -المولَّد

 عن داللته.يشف 

 هو أدخُل في العربية منها.بَيِّن ماة وصفياً أوإضافياً تُ إنَّ عقَد مقارنة بين مصطلحاٍت منحوتة وأخرى مركَّب -5

ا ما شرطَه بعُض الباحثين الوسطيِّين من وجوب تحكيم الذوق اللغوي في المنحوتات، فما ندري من يملك المقدرة على  -6 أمَّ

ا تنفر منه. إن بعضاً من كبار لغويِّي العصر لم تَنَْل منحوتاتُه م حظاً أكثَر من تقييس األذواق وتمييز ما تقبله األذن العربية ممَّ

 الرفوف.

إن أهمَّ وظائف الكلمة هي اإلبانة والتوضيح بل هي مهمة اللغة إجماالً. وما رأيناه من المنحوتات أو معظمها يُْلغي هذه  -7

ه إلى وضوح المنحوت بل إلى أحد  الوظيفة الداللية الميسورة للكلمة. وإن وضوَح الداللة في بعض المنحوتات ليس مردُّ

 :أمرين

 

ا يجعل ذكَر جزٍء منها يستدعي معناها،  -آ ا أُلفةُ بعض المركبات أو العبارات المنحوتة منها وتكراُرها على األلسنة، ممَّ إمَّ

 .وذلك كالنحيتات: بَْسمل وَحْولَق وَعْبقَسي

 

المنحوت أوضَح داللةً. وإما قلَّةُ الحروف المحذوفة من المنحوتات كما في قولنا )كهَرطيسي(، وكلَّما قلَّ الحذف كان  -ب

نحتاً من )قبل التاريخ( و)ِغبُّلوغ( نحتاً من  (52) ولعلَّ هذا علةُ قبول بعض المنحوتات الظرفية كقول الحصري )قبتاريخ(

 )ِغّب البلوغ(، فلم يُحذف من هذين التركيبَيْن اإلضافيين إال حرٌف واحد هو الالم من )قبل( والباء من )غب( .

حت عند القائلين به هو قابليةَ المنحوت لالشتقاق والتصريف، فان هذا االشتقاق لن يُمرَّ دون إشكاالت، فلو إذا كان مسوُغ الن -8

ا ينم عن أصلها؟ ثمَّ أال يفرز هذا  أَرْدنا أن نشتق من )ماغول( فِْعالً لوجب أن نقول )َمْغوَل(، فماذا بقي من هذه الكلمة ِممَّ

ع الفعل الممكن اشتقاقه من اسم العلم )الُمُغول(. نحن ال نُنكر وجوَد المشترك اللفظي كما االشتقاق كلمةً ُمْلبِسةً مشتركة م

بمعنى  قدَّمنا، لكننا نكرر أنه إذا كان بمكنتنا تجنُّبُه فإننا خيراً نفعل. ثم هَْبنا أَرْدنا االشتقاق والتصريف من النحيتة )نَْقَصَوة(

َص( أم )نَْقَصى(؟ وهل في العربية أندُر من هذا البناء، أو مثل هذا البعد بين لفظ نقل األصوات عند ناِحتها، فهل نقول )نقَ 

فعالً، أو ْنعيدها إلى أصلها فهل نقول )تَبَْرَجع(؟ وَمن (55) الفعل وما أُريَد له.؟ ولو أردنا أن نشتق من النحيتة )الُمتبَْرِجعين(

 لَك ُسكَّان البروج العاجيَّة؟ِمنّا يمكن أن يقدر أن معنى هذا الفعل هو: َسلَك َمسْ 
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 الفصل الثالث

 و تاج العروس( َمقَايِيُس اللَُّغة : ) أللفاظ المنحوتة فيل دراسة داللية إحصائية

 مقاييس اللغة و تاج العروس( معجمي : ) األلفاظ المشتركة بين:  المبحث األول

 

 بَاُب الَحاء

 * حمِرس*

ُس بالشيِء. والُحَماِرس هو الّرُجل الُحماِرس: َمْنُحوٌت من  كلمتَْين، من َحِمَس وَمِرَس فالَحِمس: الشَّديد، والمِرس: المتمرِّ

. قالت ليلى بنت الحمارس التغلبي، وأبوها يبري أوتاداً (50) الّشديد، وأمُّ الُحماِرِس البَْكريَّةُ َمْعُروفةٌ. وأمُّ الُحماِرس: امرأةٌ 

 :(55) بفناء البيت

ْيِخ األََزبّ ( 55)ا َمْن يَُدلُّ َعَزبًا َعلَى َعَزْب      َعلَى اْبنَِة اْلُحَماِرسِ يَ           (53) الشَّ

 

 بَاُب الّدال  

 * دلهمس*

لَْهَمسُ  لَْهَمُس((56)الدَّ ته وُجْرأته. يقال: أسٌد هموسو )الدَّ ي بذاك لقوَّ َجاُع،  : وهو األَسد، سمِّ ْخم الشُّ ُجُل الَجْلُد الضَّ الرَّ

تِه. َوقَاَل ابُن فاِرسٍ  : هَُو َمْنحوٌت من كلمتْين، ِمْن: َدلََس، وِمْن: هََمَس، فدلس: أَتَى فِي الظَّالَِم، وهََمَس: كأَنَّه (57)لجراَءتِِه وقُوَّ

ا يُْستَْدَرك َعلَْيِه: ظُْلَمةٌ َدلَ   . (58) ْهَمَسةٌ، أَي هائلَةٌ َغَمَس نَْفَسه فِيِه َوفِي كلِّ َما يِريده. يقَال: أََسدٌّ هَُموٌس. وِممَّ

 بَاُب الَعْين

 * عركس *

ْعُر: اْشتَدَّ َسَواُده َويُقَال: َشْعٌر َعَرْنَكٌس وُمْعَرْنِكٌس: َكثِيٌر ُمتََراِكٌب كثِيٌف أَْسَوُد، َوكَ  َذلَِك ُمْعلَْنكٌس اْعَرْنَكَس الشَّ

هَُو َمْنُحوٌت من َعَكس وَعَرك، وذلِك أَنَّه شيٌء يَتَرادُّ بعُض على :(59)بُن فاِرسٍ وُمْعلَْنِكٌك. ولَْيلةٌ ُمْعَرْنِكَسةٌ: ُمْظلِمةٌ. َوقَاَل ا

. قَاَل اْلَخلِيُل: َعْرَكُس أَْصُل بِنَاِء اْعَرْنَكَس، َوَذلَِك إَِذا تََراَكَم الشَّْيُء (32)بَْعضاً، كأَنَّه يَلتَفُّ بِهِ  بعض ويَتَراَجُع ويَُعاِرُك بَْعُضهُ 

اُج فِي َوْصِف اللَّْيلِ بَْعُضهُ َعلَ   :(35)ى بَْعٍض، يُقَاُل اْعَرْنَكَس. قَاَل اْلَعجَّ

 َواْعَرْنَكَسْت أَْهَوالُهُ َواْعَرْنَكَسا

 المبحث الثاني

 األلفاظ المنحوتة في المقاييس اللغة 

 بَاُب الهْمزة

 * اْبلَْنَدَح *

اْبلَْنَدَح : تفسيره اتَّسع. و هو منحوٌت من كلمتين: من البََداح وهي األرض الواسعة، ومن البَلَد وهو الفَضاء البََراز  

(30). 

 * اثبَجر* 

ُدوا من فََزعٍ   وا فيه وتردَّ : القوُم في أمرهم، إذا شكُّ وُذْعٍر. وهذا منحوٌت من الثَّبَج والثُّْجرة. وذلك أنهم (35) اثبَجرَّ

عون وَن ويتجمَّ  .(35)يَتََرادُّ
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 بَاُب البَاء 

 * بحتر *

وهو القصير المجتِمع الَخْلق. فهذا منحوٌت من كلمتين، من الباء والتاء والراء، وهو من بترتُه فبُتِر، كأنّه ُحِرم الطُّوَل      

لك أْن ال تُْفِضَل على أحٍد. يقال أَْحتََر على نَْفِسه فَبُتَِر َخْلقه. والكلمة الثانية الحاء والتاء والراء، هو من َحتَرُت وأَْحتَرت، وذ

 .(33)]وِعياله[ أي ضيَّق عليهم. فقد صار هذا المعنى في القصير ألنّه لم يُْعطَ ما أُْعِطيَه الطّويلُ 

 *بُْرُجد*

بَه بينهما    البُْرُجد: وهو ِكساٌء مخطَّط. وقد نحت من كلمتين: من البِجاد وهو الِكساُء ]وهو كساٌء مخطَّطٌ[ ومن البُْرد. والشَّ

 .(36)قريب

 

 *بعثق*

ها. وذلك البَْعثَقَةُ: وتفسيره ُخروج الماِء من الَحْوض. يقال تَبَْعثَق الماُء من الحوض إذا انكسرْت منه ناحيةٌ فخرَج من     

 .(37)منحوٌت من كلمتين: بََعَق وبثق، يقال انبعق الماء تَفتّح وبثَْقُت الماَء، وهو البثق

 بَاُب الثّاء

 *( 38)* ثرمط

ْمط، وهما اللَّطخ. يقال ثُِرط فالٌن إذا لُِطخ بَعيْ   ب. )الثُّرمطة(:وهي اللَّثَق والطِّين. وهذا منحوٌت من كلمتين من الثَّْرط والرَّ

 .(39)ُرِمطوكذلك 

 * ثْعلَب*

مح فهو منحوٌت من (62)الثَّْعلَب: َمْخرج الماء من الَجِرين ا ثَْعلُب الرُّ . فهذا مأخوٌذ من ثََعب، والالم فيه زائدة . فأمَّ

الَعْلب ومن الثَّْعب ومن الَعْلب. وهو في ِخلقته يشبه الَمْثَعب، وهو معلوٌب، وقد فسر الَعْلب في بابه. ووجهٌ آخر أْن يكون من 

 .(60)، وهو الّرمح الخّوار، وذلك الطََّرف دقيٌق فهو ثَلِبٌ (65)الثَّلِب

 *ثْفروق *

ر التمرة يفارقها. وهذا احتمالٌ   الثُّْفروق: قَِمع التَّْمرة، وهذا منحوت من الثَّْفر وهو المؤّخر، ومن فََرَق؛ ألنه شيٌء في مؤخَّ

 .(65)ليس بالبعيد

 بَاُب الَحاء

 * حرزق *

الّرجَل: حبستُه، وهذا منحوٌت من َحَزَق وَحَرَز، من قولهم أحرزت الشيء فهو حريز. والَحْزُق فيه  (65) )َحْرَزْقُت(

 : * بَِساباطَ حتَّى ماَت وهو ُمَحْرَزُق  *(66). قال األعشى(63)ضرٌب من التشديد، كما يقال َحَزْقُت الَوتََر وغيَره

 * حْلبَس*

شُّجاع. وهذا منحوٌت من َحلََس وَحبََس. فالِحْلس: الالزم للشيء ال يفارقه، والَحْبس معروف، فكأنه )الَحْلبَس(، وهو ال      

 :(68). ومثله: )الُحالبِس(. قال الكميت(67)َحبَس نَْفسه على قِْرنه وَحلَِس به ال يفارقُه

 به َحْلبَساً عند اللِّقاء ُحالبِسا
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 بَاُب الَخاء 

 * خرنطم*

الغضبان. وهذه منحوتةٌ من خطم وخرط؛ ألّن الَغُضوب َخُروطٌ راكٌب رأَسه. والَخْطم: األنف؛ وهو )الُمْخَرْنِطم(: 

اِجُز فِي اْلُمْخَرْنِطِم:(69)َشَمخ بأنفِه  .قَاَل الرَّ

 (72) َوَصاَر أَْمثَاَل اْلفََغا َضَرائِِري

  (75)يَا هَْيَء َمالِي قَلِقَْت َمَحاِوِري 

 َعَواِسِريُمْخَرْنِطَماٍت ُعُسًرا 

 * خْنثَر*

لوا. وهذا منحوٌت من َخنََث وخثر(70))الَخْنثَر(  .(75): الشَّيء الخسيس يبقَى من متاِع القوم في الدار إذا تحمَّ

 بَاُب الّدال

 *دعبل *

ْعبِل(، وهو الجمُل العظيم شيٌء َعْبٌل.  . وهو منحوٌت من كلمتين ِمن َدبَْلُت الشَّيَء، إِذا جَمْعتَه، وقد مضى، وهذا(75))الدِّ

 .(73)ويجيء تفسيره

 بَاُب الراء

 * رْهبَل *

ع واالسترخاء، فكأنها ِمْشيَةٌ بتثاقُل ْهبَلة(: َمْشٌي بِثِقٍَل . وهذا منحوٌت من َرهَل وَربَل، وهو التجمُّ  .(76))الرَّ

 

 بَاُب الزاي

 * زلغب *

ك. وازلَغبَّ شعر، وذلك إذا نَبََت بعد الحْلق( ال(77))َزلََغبّ    من َزَغب .وهذا مما نُِحت من كلمتين،(78) الطائر. إذا شوَّ

  (79)ولََغب

 *زلقم *

لقوم(، وهو الحلقوم فيما ذكره ابن دريد  . فإن كان صحيحاً فهو منحوت من َزلَِق وزقم، كأنَّ اللقمة تزلَق (82))الزُّ

 . (85)فيه

 *زهلق *

هلُوق(  . (85)وذلك إذا تهاوى ِسْفاله، (85)وهو الخفيف، وهو منحوت من زلق وزهق (80) )الزُّ

 بَاُب السين

 

 *سحبل *

، ومن َسبَل، ومن َسَحَب  )السَّْحبل(: الوادي الواسع، وكذلك القِْربة الواسعة: َسْحبلة. فهذا منحوت من سحل إذا صبَّ

ة، وتكون الباء زائدة، وتكون الالم زائدة   . (83)إذا جرى وامتّد. وهي منحوتةٌ من ثالث كلمات، تكون الحاء زائدة مرَّ
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 * سرحب * 

(86) فرٌس )ُسْرُحوب( ، وهي الَجواُد، وهي منحوتةٌ من كلمتين : من سرح وسرب   
. 

 * سمهد* 

  -: (88)، قال أبو النَّْجم(87))اسَمهَدَّ( السَّنام، إذا حُسن وامتأل . وهذا منحوٌت من مهد، ومن مهدت الشَّيَء إذا وثَّْرته

ْملِ   * .* وامتَهََد الغارُب فِْعَل الدُّ

 . (89)َسْهد َمْهد ومن قولهم هو

 بَاُب الشين

 *شمذر * 

َمْيَذر(، وهو الخفيف السَّريع . وهذا منحوٌت من كلمتين من شمذ وشمر  . (92) )الشَّ

 * شنعف*

ا  )الشَّناِعيف(، الواحد ِشْنَعاف، وهي رؤوٌس تخُرج من الجبل . وهذا منحوٌت من كلمتين، من شَعف ونَعف. فأمَّ

 . (95) والنَّْعف: ما ينسدُّ بين الجبلينالشََّعفة فرأُس الجبل، 

 بَاُب الصاد

 * صقعب*

ْقعب(:  جال.)الصَّ ْقب فالطّويل من الرِّ عب من فهذا منحوٌت من كلمتين من َصقَب وَصَعب.أما الصَّ الطَّويل، والصَّ

عوبة  .(90)الصُّ

 *صلقم *

ْلقَم(، وهو الشديد العّض. وهذه منحوتةٌ من كلمتين: من َصلََق  ْلق من )الصِّ ولَقََم، كأنّه يجعل الشَّيَء كاللُّقمة . والصَّ

لَقات  . (95)األنياب الصَّ

 

 *صمقر *

ا مقر فهو الحامض، ومن ذلك  ( اللَّبُن، إذا اشتدَّْت ُحموضته. وهذا منحوٌت من كلمتين. من صقر ومقر. أمَّ )اْصَمقَرَّ

َي الدِّ   . (95) ْبس صقراً يقال سمٌك ممقور. وأما صقر فمن الُخثورة، ولذلك سمِّ

 * صهلق*

ْهَصلِ  ّخاب)الصَّ وت الصَّ . يقال امرأة َصْهَصلِق: صّخابة. وهذا منحوٌت من َكلمتين: من صهل ق(: الشَّديد الصَّ

 ل:. قي(93)وصلق

قُر بها المنكِدْر   وت إذا ما َغَدْت     لم يَْطَمع الصَّ (96)َصْهَصلِق الصَّ
. 

 بَاُب الضاد

 * ضبطر*

بَْطر(، وهو الشديد. وهي منحوتةٌ من كلمتين، من ضبط و ضطر    .(97))الضِّ

 * ضرغم*

رغام: األسد، فهذا منحوٌت من كلمتين: من ضغم، وضرم. كأنَّه يلتهب حتَّى يَْضَغم. ويقال َضْرَغم األبطاُل  الضِّ

 . (98) بعُضهم بعضاً في الحرب
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 بَاُب الَعْين 

 * عجرف *

ِجفوةٌ في الكالم وخرق في العمل، وهذا منحوٌت من شيئين: من َجَرَف وَعَجر، كأنّه يَجُرف الكالَم )الَعْجَرفِيَّة(: 

 :(99)َجْرفاً في تعقّد. والَعَجر، التََّعقُّد. يستعار هذا فيقال: لحوادث الدَّهر: عجاريف. قال قيس

يني.  لم تَْنِسني أُمَّ عماٍر نّوًى قََذٌف      وال َعَجاِريُف دهٍر ال تَُعرِّ

 .(522)أي ال تَُخلِّيني، وذلك أنَّها تجيء جارفة* في شدة    

 * عرزل*

ياد: أهداُمه وِخرقُها التي  الِعْرَزال : ما يجمعه األسُد في مأواه من شيٍء* يمهُِّد ألشباله، كالُعّش. وِعْرَزال الصَّ

 يْمتَِهُدها ويضطجع عليها في القُْتَرة. 

ويقال الِعرَزال: ما يُْجَمُع من القَِديد في قُْتَرته . وهذا منحوت من كلمتين: من َعَزَل وعَرَز، يعِزله ويَْعِرزه أي 

ع  .(525)يجمعه، يقال: أْعَرَز، إذ تقبََّض وتَجمَّ

 * عرنِزم *

 :(520))اْعَرْنَزَمْت( األرنبةُ واللِّْهِزمة، إذا ضُخمت واشتدَّت. قال

 ِعظام اللَِّحى ُمْعَرْنِزَماِت اللَّهاِزمِ  الّشَروَرى بأرؤٍس        ت نارُ لقد أُوقِدَ 

ا َعَرَز فمن َعَرَز، إذا تقبَّض  يت ِرْزَمةُ الثياب، وأمَّ ا َرَزم فاجتَمَع، ومنه سمِّ وهذا منحوت من عَرَز، وَرَزم. أمَّ

 .(525)وتجمَّع

 * عشزن*

 : (525)يء. قَاَل َعْمُرو ْبُن كلثُوم يَِصُف قَنَاةً ُصْلبة )الَعَشْوَزن(: الملتِوي الَعِسُر الُخلُق من كلِّ ش

ْت          وُولِّيتُم َعَشْوَزنَةً َزبُونا  إذا عضَّ الثِّقاف بها اشمأزَّ

لب  .(523)وهذا منحوت من َعَشَز وَشَزَن. الَعَشزاُن: مْشي األقزل. والشََّزن: المكان الصُّ

 

 * عصفر*

باً فال قياَس له، وإْن كان عربياً فمنحوٌت من َعَصر وَصفر، يراد به ُعصارته الُعْصفُر: نبات. وهذا إن كان  معرَّ

 .(526)وُصْفرته

 *عصلب *

الَعْصلَبيُّ : الشَّديد الباقي، وهو منحوٌت من ثالث كلمات: من َعَصب، ومن َصلَب، ومن َعَصل وكلُّ ذلك من قّوة        

 .(527)الشيء. يقال: َعْصلبتُه: ِشدَّة َعَصبِه

 *عفلق*

 . (528)العفلق : الفَْرج ِرخواً واسعاً. وهذا منحوٌت من عفق والُعفاقة و من فلق   

 * عمرس *

: ، قال األَُرْيقِط في وصف يوٍم ذي َشرٍّ ٌس( : شديٌد ذو َشرٍّ  يوم)َعَمرَّ

ٌس يَْكلَُح َعْن أَْنيَابِهْ   وإْن يَِهج يَوٌم لِيُْبتَلى بِِه        َعَمرَّ

 .(529)وهذا منحوٌت من يوٌم َعَماٌس: شديد. ومن المرس: الشيء الشديد الفْتل    
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 * عنبل * 

 :(552)الُعنَابِل: الوتَر الَغليظ . قال: عاصم بن ثابت األنصاري 

 * والقوُس فيها َوتٌَر ُعنابُِل  *

 .(555)وهذا منحوٌت من َعنََب وَعبَل، وكالهما يدلُّ على امتداٍد وشّدة 

 الِميمبَاُب 

 *ُمحْدَرج *

هو المفتول حتَّى يتداَخَل بعُضه في بعض فَيَْمالَسَّ وهي منحوتةٌ من كلمتين، من حدر ودرج . فحدر الُمحْدَرج :

 .(550)فَتَل، وَدَرج من أدرجت 

 بَاُب النُّون

 * نقثل *

ُجُل التُّراَب إذا َمَشى. قال الشاعر  :(555)النَّقثَلة : ِمْشيَةٌ يُثير فيها الرَّ

 وتارةً أنبُُث نَْبَث النَّْقثَلَه* *

 .(555)وهو منحوٌت من كلمتين: نَقََث من النَّْقث : اإلسراع في الَمْشي، ومن نَقَل، ِمن نَْقل القوائم

 * نهبر*

 .(553)ونَهَر وَضيَّع النَّهابِر: الَمهَالِك. وهو منحوت من نَهََب ونَهَر. والنَّْهُب من االنتهاب. ونَهََر من نهر الفَْتق، كأنَّه شيٌء نهبَ 

 * نهشل*

ْقر. وهو منحوٌت من كلمتين: نََشل ونَهَش، كأنَّه ينشل اللَّحم ويَْنهَشه   .(556) النّْهَشل : الذِّئب، ويقال الصَّ

 

 المبحث الثالث

 تاج العروس(معجم ) األلفاظ المنحوتة في

 بَاُب البَاء

 *برقل* 

يَْتبَُعه فِْعٌل، مأخوٌذ ِمن البَْرِق الَِّذي اَل َمطََر َمَعه، َوِمْنه قَْولهم:اَل تُبَْرقِْل علينا: أَي فَهَُو من بَْرقََل بَرقَلَةً، والبَْرقَلَةُ: كالٌم اَل 

بياُن ى بِه أَي يَْرمِ األلفاِظ الَمنُحوتة. قَاَل ابُن ُدَرْيٍد: البِْرقِيُل، بالكسِر اَل أحَسبُه َعَربيّاً َمْحضاً، َوهَُو الُجالِهُق الَِّذي يُرمَ  ي بِِه الصِّ

 .(557)البُْنُدق

 *بسمل*

ِ وهو من األفعال الَمْنُحوتَة، أي الُمَركَّبة ِمن كلمتين، كَحْمَدَل ، وَحوقََل، و  ُجُل : أي: قال : بِْسِم هللاَّ َحْسبََل، وغيِرها، بَْسَمَل الرَّ

 ، قال :  (559)، وَوردت في قوِل ُعمَر بِن أبي َربيعة (558)إّن بَْسَمَل : لُغةٌ ُمولَّدة ، لم تُْسَمع من الَعرِب الفَُصحاء 

  لَقَْد بَْسَملْت لَيلَى َغداةَ لَقيتُها         فيا َحبَّذا ذاَك الَحِديُث الُمبَْسَمُل  

 * بعزج* 

، وَعّز، إِذا  ةُ َجْرِي الفََرِس .و َمْنُحوٌت من أَْصلَْيِن: بََعَج، إِذا َشقَّ َغلَب. و بَْعَزَجةُ اسُم فََرِس البَْعَزَجةُ، َوِهي: ِشدَّ

ْرِح،  . (502) وقيل: اْسُمها َسْبَحةُ  الِمْقداِد. َشِهَد َعلَْيهَا يوَم السَّ

 * بهنس*
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جال. البَْهنَُس: األََسُد يُبَْهنُِس فِي َمشيِه كالُمبَْهنِِس والَمنَبَْهنِسِ   ْخُم، من الرِّ يُبَْهنُِس فِي ، كأَنَّه البَْهنَُس: َوهَُو الثَّقيُل الضَّ

 : (505)ِمْشيَتِه ويتبَْهنَُس، أَي يتبْختَُر، قَاَل أَبو ُزبيٍد َحْرَملَةُ بُن الُمنِذِر الطَّائيُّ يصُف أََسداً 

 إِذا تَبَْهنََس يَمشي ِخْلتَه َوِعثاً      وَعى السَّواِعُد منهُ بعَد تَكسيرِ           

َر، َمْعنَاهُ أَنَّه يَمشي ُمقاِرباً َخْطَوهُ فِي تََعظٍُّم وِكْبٍر. البَْهنَُس: الَجَمُل َوهَُو َمنحوٌت من بَهََس، إِذا َجَرى، َومن  بَنََس، إِذا تأَخَّ

مِّ  لوُل، كالبُهانِِس، بالضَّ  .(500)الذَّ

 بَاُب الِجيم

 * جعفد*

ِم خطأٌ الَجْعفََدة، َمصدر َمنحوت من قَْولهم: جعلني هللا فِداك. قَاَل: َوقَْولهْم: )َجعفَلة( بِا  . (505)لالَّ

 بَاُب الَحاء

 *حبذ*

بََّذا، فِي اْلَمْدح، َواَل َحبََّذا، فيا الذّم، ولَّدِة الَمنحوتة من قَْولهم: ََحبََّذا( َوهَُو من األَلفاظ المُ ْحبِيذاً( :أَي )اَل تَقُْل لي:)اَل تَُحبَّْذني تَ 

، َولَْيَس من اللَُّغة من وَذا، وإاِلّ لََكاَن آِخُره َحْرَف ِعلَّة، َكَما اَل يخفَىَوهَُو لفظٌ َمنحوٌت من لفِظ حبَّذا الُمركَّب من َحبَّ 

 .(505)شْيءٍ 

 *حسبل* 

ُ وهو من األلفاِظ الَمنُحوتة .  .(503) من حسبي هللا[]أي : منحوت  الَحْسبَلَةُ : ِحَكايَةُ قَولِك : َحسبَِي هللاَّ

 *حمدل*

ِ، وهي من األلفاِظ الَمْنُحوتة، كالَحسبَلَِة ، ونحِوها   .(506) الَحْمَدلَةُ : ِحكايَةُ قولَِك: الَحمُد هلِلَّ

 *حوقل*

 . (507)وهو الَحولَقَةُ يعني قولَك : ال َحوَل وال قُّوةَ إالّ باهلّل، وهو من األلفاظ الَمْنُحوتة 

 *حيعل*

الِة، َحيَّ على الفاَلِح َوِهي من اأْلَْلفَاظ الَمْنحوتة. َوقد الَحيَعلَةُ هَُو ِحكايةُ قولِك]أي: قول ا لمؤّذن[: َحيَّ على الصَّ

ُن، َكَما يُقَال: َحْولَقَ  باً من َكلَِمتَْينِ (508)استطرَد الجوهريُّ فِي تركيب هلل، فَقَاَل: َوقد}َحيَعَل الُمؤذِّ ، قَاَل (509)، وتََعبَشَم، ُمركَّ

 : (552)الشَّاِعر 

بَاح فَحْيَعال( )أاَل ُربَّ   طَْيٍف منِك باَت ُمعانِقي       إِلى أَن َدَعا َداِعي الصَّ

 بَاُب الَخاء

 * خرص*

ْمُح اللَِّطيُف القَِصيُر يُتََّخُذ ِمْن َخَشٍب َمْنُحو     لِيُع. والِخْرُص: الرُّ ِديُد الضَّ ، والِخْرُص، بالَكْسِر: الَجَمُل الشَّ ٍت. والُخْرُص: الدُّبُّ

بِيُل. والِخَراَصةُ، بالَكْسِر: اإِلْصالُح، يُقَاُل: َخَرْصُت اُمَعرّ  لَماَل ِخَراَصةً، ُب ِخْرس، بالّسيِن الُمْهَملَة بالفَاِرِسيَّة، والِخْرُص الزَّ

 .(555)أَْي أَْصلَْحتُه

 * َخِشيب *

ْهُم ُحيَن يُبْ  َرى الَخِشيب: الَمْنُحوُت من)األَْقَداِح( كالَمْخُشوِب، قََدٌح َمْخُشوٌب وَخِشيٌب، أَي َمْنُحوٌت، والَخِشيُب: السَّ

َل َولم يُْفَرْغ ِمْنهُ، َويَقُول الرجُل للنَّبَّاِل أَفََرْغَت ِمْن سْهِمي فيَقول: قَْد َخَشْبتُهُ، أَي بَرَ  ه )ج( يْ البَْرَي األَوَّ َل ولَْم أَُسوِّ تُه البَْرَي األَوَّ

جال أَي الَخِشيب بَِمْعنى القَْوِس المنحوت: ُخُشٌب )كُكتٍُب( يُقَال: قَْوٌس َخِشيٌب ِمْن قِِسَي ُخُشٍب، )وَخَشائُِب( : الَخِشيُب  من الرِّ
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ٍة وِغلٍَظ، وَ   َكَذلَِك هَُو من الِجَماِل، وَرُجٌل َخِشيٌب: َعاِري الَعْظم بَاِدي ): الطَِّويُل الَجافِي الَعاِري الِعظَاِم فِي َصالَبٍَة( وِشدَّ

 .(550) الَعَصِب، َومن اإِلبِل: الَجافِي، السَّْمُج الُمتَجافِي الُمتََشاِسيُء الَخْلِق، وَجَمٌل َخِشيٌب أَي َغليظٌ 

 * خلبس *

يَن من ُحُروِف َخْلبََسه وَخْلبَس قَْلبَه، أَي فَتَنَهُ، وَذهََب بِه، َكَما يُقَا ُل: َخلَبَه، َولَْيَس بَْبُعد أَْن يكوَن هَُو األَْصَل ألَنَّ السِّ

يَن فِيِه زائدةٌ . َوقَاَل ابُن فاِرٍس: هَُو َمْنُحوٌت من َكلَِمتَْيِن: خَ  يَاَداِت، أَنه بَمْعنَى الَخالَِّب، وأَن السِّ لََب، وَخلََس. والَخالبِيُس: الزِّ

 . (555)يُس: األَْنذال، َواِحُدهَا ُخْلبُوسٌ الِّلئاُم. والَخالبِ 

 بَاُب السين

  *سبحل*

قاِء، واْلَجاِريِة، لََعلَّهُ أَراَد بِها الِجْنَس اَل الْ  ، واْلبَِعيِر، والسِّ بِّ ْخُم ِمَن الضَّ ْبَحُل، كقَِمْطٍر: الضَّ ُمْفَرَد، َولَذلِك َصحَّ تَْقِسيُمهُ لَِضْخٍم السَّ

بِّ قَْوُل الشَّاِعرِ وغيِره، كقولِِه تََعالَ  ْبْحِل الضَّ بِيِل، وِمْنها َجائٌِر. و َشاِهُد السَّ  :(555)ى: وَعلى هللاِ قَْصُد السَّ

 ِسبَْحٌل لَهُ نِْزكاِن كانَا فَِضيلَةً        َعلى ُكلِّ َحاٍف فِي الباِلِد ونَاِعلِ 

ةِ  مَّ بَْحِل اْلبَِعيِر قَْوُل ِذي الرُّ  :(553) قَاَل: وشاِهُد السِّ

 ِسبَْحالً أَبا َشْرَخْيِن أَْحيَا بَنَاتِِه       َمقَالِيتُها وْهَي اللُّبَاُب اْلَحبَائِسُ 

ُجُل، وَضْرٌع ِسبَْحٌل:َعِظيٌم طَِويٌل، وكذلوِزقٌّ ِسبَْحٌل: : َواِسٌع ، وَضبٌّ : َواٍد َسبَْحلٌَل، وِسقاٌء َسبَْحلَلٌ يُقالُ  َعِظيٌم.َك الرَّ

ُجُل، قالَ : َعِظيٌم ُمسِ َسبَْحلَلٌ  . وَسْبَحَل الرَّ  .(556): ُسْبحاَن هللاِ، وهو من الَكلِماِت الَمْنُحوتَِة نٌّ

 * سربط*

، طوال، قُْلُت : والَحْرُف َمْنحوٌت  مِّ قيقَةُ الطَّويلَةُ . َوقَْد ُسْربِطَْت، بالضَّ من: َسبَط الُمَسْربَطَةُ من البِطِّيِخ، ِهَي الدَّ

 . (557)طَ، أَو من: َسَرطَ وَسَرَب وَربَط، أَو من: َسَرَب وَربَ 

 * سرتح *

ناقَةٌ أَْوَرُدوا فِي وْصِف النّاقَِة:بالمثنّاة التّحتية، فإِنهم ولعّل الّصَواب فِيِه:ِسْريَاح، نَْحٌت للنّاقَِة الَكِريمِة(.، بِاْلَكْسِر:)ِسْرتَاحٌ 

ْرتاح فَ َسريعةً َسْهلَةً فِي السَّْير. ِسْرياٌح وَسُروٌح: إِذا َكانَت ْهلَة(.هُ لم يذكُروا فِيِه إاِلّ قَْولهم: أَّما السِّ وأَرٌض َو)األَرض المْنبَاُت السَّ

 . (558) ِسْرتاٌح: كريمةٌ 

 بَاُب الشين

 * شقحطب*

وَشقَاِطُب( َومثله فِي َحيَاة )كل ِمْنهَا َكِشق َحطٍَب ج َشقَاِحطُ ِن( ُمْنَكَران )أَْو أَْربََعة()الَكْبُش لَهُ قَْرنَاالشَّقَْحطَُب كَسفَْرَجٍل:

ه: (552)فِي تَْرَجَمة الظَِّهيِر النُّْعَمانِّي اللَُّغِويّ ( 559)وَروى يَاقُوٌت فِي ُمْعَجم األَُدبَاء اْلَحيََوان. )َوَكاَن ُعْثَماُن ْبن ِعيَسى َما نَصُّ

ا َوقع فِي َكاَلم الَعَرب النَّْحِويُّ البَلَِطيُّ شيُخ الديار المصريّة، يَْسأَله سؤاَل ُمْستَفِيٍد عَ  ن ُحروٍف من ُحوِشيِّ اللُّغة. سأَله يَْوًما َعمَّ

ارُ على ِمثَال َشقَْحطَب ، فَقَاَل:  هََذا يَُسمَّى فِي َكاَلم اْلَعَرب الَمْنُحوت(. َوَمْعنَاهُ أَنَّ الكلَِمةَ َمْنحوتَةٌ من َكلَِمتين َكَما يَْنَحت النَّجَّ

فأَْماَلها لَهما وقَع من هََذا الِمثَاِل،  بَةً َواِحَدة. فََشقَْحطَب َمْنحوٌت من ِشَق وَحَطٍب فسأَله البَلَِطَي أَن يُْثبِتَ الخشبَتَْين ويجعلهم الخشَ 

اها َكتَاَب تَْنبِيِه البَاِرِعين على الَمْنُحوت من َكاَلم الَعرب  .(555) َعلَْيِه فِي نَْحو ِعشِريَن ورقة من ِحْفِظه وسمَّ
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 الَعْينبَاُب  

 *عبدل*

حابَِة، هَُو ِمَن اْلَكالَِم الَمْنُحوِت، الَمْجُموِع ِمْن كلَِمتَيْ َعْبَدٌل، كَجْعفٍَر،  ( 550) ِن، كالبَْسَملَةِ وأنَّ الََم َعْبَدٍل َزائَِدةٌ. واْلَعبَاِدلَةُ ِمَن الصَّ

. 

الُمَضاِف، وبعِض الُمَضاِف إِليه، ال أَنّه جمع لَِعْبَدل، كما تََوهََّمهُ  )والَعبَاِدلَةُ ( جمُع عبِد هللّاِ، على النَّْحِت، ألَنّه أُِخَذ من   

 .(555). وهم ثالثة، وقيل: أَربعة وأُْطلِق على هؤالء للتَّْغلِيببعُضهم، وإِن كان َصِحيحاً في اللَّفِْظ ، إاِلَّ أَنَّ الَمْعنَى يأْباهُ .

 * عكمس*

: الِحَمار، ِحْميَِريَّةٌ، َوهَُو َمْقلُوب الُكْسُعوِم والُعْكُسوِم، ويُْذَكر فِي َعْكَمَس اللَّْيُل: أَْظلََم، كتََعْكمس مِّ . والُعْكُموس، بالضَّ

 قَاَل َغيرهَما: الُعَكِمسمحلِّه. وإِبٌِل ُعَكِمٌس وُعَكاِمٌس كُعلَبٍِط وُعالَبٍِط: َكثِيرةٌ، أَو قَاَربَت األَْلَف، َوَكَذلَِك ُعَكبٌِس وُعَكابٌِس. وَ 

يِن، والسيُن أَْعلَى. ولَْيٌل ُعَكاِمسٌ  خُم من اإِلبل، وكذلِك الُكَعِمس والُكَعاِمس، ويُرَوى بالشِّ : ُمْظلٌِم والُعَكاِمس: القَِطيُع الضَّ

َكِمٌس. َوقَاَل ابُن فاِرس: لَْيٌل ُمتَراِكُب الظُّْلمِة َشِديُدها، وُكلُّ َشْي تََراَكَب وتََراَكَم وكثَُر َحتّى يْظلَِم من َكْثرتِه فَهَُو ُعَكاِمٌس وعُ 

 .(555)ُعَكاِمٌس: َمْنحوٌت من َعَكَس وَعمس، ألَنَّ فِي َعمس معنى من معانِي اإِلْخفَاِء، والظُّْلمةُ تُْخفِي

 بَاُب الفَاء

 * فرزدق*

كلِّ قِطعٍة ِمْنهُ فََرْزَدقَةٌ. وقَيَل: هَُو فُتات الُخْبِز. الفََرْزَدق، كَسفَْرَجٍل: الّرغيُف الَِّذي يْسقُطُ فِي التّنّوِر، الواِحَدةُ بهاٍء . َواسُم 

اْلَعِظيم الُحروف:  والفََرْزَدقَةُ: القِطعةُ من الَعجين الَِّذي يَُسّوى ِمْنهُ الّرغيف، َوبِه ُسّمي الّرُجل. َوقَاَل الفَّراُء: يُقال للَجْرَدقِ 

من َكلَِمتَْيِن من فََرز، َومن َدّق ألنّه َدقيٌق ُعِجن ثّم أُْفِرزْت ِمْنهُ قِطَعة فَِهَي من  فَرْزَدق، فارسيّتُه بَراْزَده، أَو عربيٌّ مْنحوتٌ 

 .(553)اإلفراِز والّدقيقِ 

 بَاُب الَكاف

 * كردس*

: قِْطَعةٌ َعظيَمةٌ من الَخْيل: والَجْمع الَكَراِديُس، َوِهي َكتَائُب الَخْيِل، ُشبِّهَْب  مَّ بُروُؤس الِعظَام الُكْرُدوَسةُ، بالضَّ

ْكبَتَْين والَوِرَكْين. َوقيل:  ُكلُّ َعْظٍم َكثيِر اللَّْحِم َعظَُمْت الَكثيَرة. وُكلُّ َعظَمْين إْلتَقَيَا فِي َمْفِصل فَهَُو ُكْرُدوٌس، نَْحو الَمْنِكبَْين والرُّ

ع. نَْحَضتُه: ُكْرُدوٌس، وقاَل ابُن فارٍس: الُكْرُدوُس: َمْنُحوٌت من َكلٍِم ثَ  الٍث، من َكَرَد وَكَرَس وَكَدس وكلُّهَا تَدلُّ على التََّجمُّ

ْيِه َوسلم: َضْخُم والَكْرُد: الطَّْرُد، ثّم إْشتُقَّ من َذلِك، َوِمْنه قَْوُل َعليٍّ رضَي هللاُ تََعالَى َعنهُ فِي ِصفَة النَّبيِّ صلى هللا َعلَ 

 . (556)الَكَراِديسِ 

 * نهشل*

ْقر. وهو منحوٌت من كلمتين: نََشل ونَهَش، كأنَّه ينشل اللَّحم ويَْنهَشه   .(557) النّْهَشل : الذِّئب، ويقال الصَّ
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 الخـاتمـة

الحمد هلل الذي يسَّر بمنِّه وفضلِه وعونِه وتوفيقِه إتماَم هذا البحث وها أنا أخلص الى ثماره التي توصلت إليها من 

 (، ويمكن تلخيص أبرز نتائج هذا البحث بما يأتي :ظاهرة النحت في اللغة العربيةدراسة )خالل هذه الرحلة في 

يعـد ابن فارس إمـام القائلين بالنحت بين اللغويين المتقدمين ، فنراه لم يكتِف باالستشهاد على هذه الظاهرة باألمثلة بل ابتدع  -1

، ومن األمثلة اللغوية الزائدة على ثالثة أمور أكثرها منحوتلنفسه مذهباً في القياس واالشتقاق حين رأى أن الوحدات 

الصلدم ( وهي كلمة منحوتة من )الصلد، والصدم(، ومن النحت الحديث قولهم)الشنكبوتية( وهي منحوتة  (:الشهيرة 

 .من)الشبكة العنكبوتية( .. كذلك الحمدلة، والحوقلة، والبسملة، .. الخ 

النحت أَظهرْت لنا أن الساميات لم تعرف ظاهرةَ التركيب إال على نطاق محدود، ولعلها لم إّن الدراسة المتعّمقة لمسألة  -2

 .تعرِف النحَت على اإلطالق

ومما ال ريب فيه أن العربية اشتملت على بعض المنحوتات من طراز )بَْسَمَل، َحْمَدَل، َحْولََق...الخ( و )َعْبَشِمّي، َعْبقَِسّي،  -3

، كم، ليس...الخ( إال أن هذا النحت جرى في مراحَل سحيقٍة في القَِدم، أو في مراحَل متأخرٍة جداً، يشهد تَْيَملّي ...الخ( و )لن

على ذلك أن الجذور العربية التي تزيد على ثالثة أحرف قد نشأْت من طرٍق أخرى ـ غيِر النحت كما ادعى ابُن فارٍس 

 .اطات لغوية كاإلبدال والمخالفة والدمجوأشياُعه ـ وأبرُز هذه الطرق اإللحاق وما أعقبه من نش

والفرق هو اشتقاق ، وفي كل منهما فرع وأصل، شيءمن  شيءاليختلف النحت عن االشتقاق كثيراً، ففي كل منها توليد  -4

وقد عـّد بعض اللغويين االشتقاق  .كما بينا يكون من كلمة واحدة فقط واإلشفاقكلمتين أو أكثر عن طريقة النحت،  كلمة من

صحيحة في اللغة ، وبعضهم عّد النحت والزيادة أصلين من أصول الوضع البعين مـن توابع القياس وذيلين لهلنحت تاوا

 . ، فكانا من األصول التي نمَّت اللغة جرى عليها الُعرف

ويمكننا أن نعد النحت من وسائل تمية اللغة وتجديد أساليبها في التعبير والبيان وقد أقر مجمع اللغة العربية على جواز   -5

 .النحت عند الضرورة 

)معجم تلك األلفاظ المنحوتة الواردة فيحسبما أحصينا سبعون لفظة) مادة(،( 72)قد حوى وقد تبين لنا أن هذا البحث  -6

 .( أربع وخمسون لفظة 53)الثون لفظة، وتاج العروس للزبيدي( أربع وث55)فارس ألبن مقاييس اللغة

استجابة لضرورة تداولية خطابية فرضتها مؤثرات اجتماعية و فكرية كما أن النحت نشأ في اللغة العربية؛  وجدير بالذكر -7

في الحياة االجتماعية. كذلك اقتضى  كانت هذه النشأة؛ استجابة لدوافع لغوية فرضتها العناية اللغوية بكل ما هو حيوي

اإليجاز في الكالم والسرعة في تحقيق ثيرة مثل: االقتصار و االختصار والتطور الحضاري السريع استغالل مفاهيم ك

 .التواصل

 لعالمين.والحمد هلل رب ا
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 قائمة المصادر والمراجع

 م.5957القاهرة ، 0االشتقاق والتعريب، لألستاذ عبد القادر المغربي، ط -5

)ت  -0 بَْيِديُّ ْيِن أبو الفَْيـض السيد محّمد المرتَضى الحسيني الَواِسِطيُّ الزَّ تاج العـروس من جواهر القامـوس: ُمِحبُّ الدِّ

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد المنعم خليل إبراهيم و سيد محّمد َمْحُمْود، الطبعة األولى، دار الكتب العلميّة، بيروت، 5502

 (.م 0227)

 م.5893تهذيب األلفاظ: البن السكيت، هذبه التبريزي، تحقيق: األب لويس شيخو اليسوعي، المطبعة الكالوثيكية، بيروت،  -5

 م.5962لبنان، الطبعة السابعة، -دراسات في فقه اللغة: صبحي الصالح. دار العلم للماليين، بيروت -5

 بيروت . -مكتبة دار الشرقدراسات في فقه اللغة: لمحمد األنطاكي :  -3

 م.5962م، ط/ السعادة، 5930ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي، تحقيق إبراهيم األعرابي، ط/ دار صادر، بيروت،  -6

هـ( ، تحقيق أحمد خطاب، وزارة اإلعالم  558شرح القصائد التسع المشهورات، ابن النحاس ) أحمد بن محمد المتوفى  -7

 . 5975العراقية بغداد، 

  م. 5965ع الطوال الجاهليات، تحقيق: عبد السالم هارون، القاهرة شرح القصائد السب  -8

 هـ( ، مكتبة المتنبي، القاهرة، )د. ت(.558موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي )ت:شرح المفّصل البن يعيش :  -9

هـ(، 593ِريَّا القَْزِوْينِيُّ )تالصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كالمها : أَبو الُحَسْيِن أَحمد بن فَاِرِس بن َزكَ  -52

 م ( .0223تحقيق : السيد أحمد صقر، الطبعة األولى، مؤسسة المختار،  القاهرة ،)

 م.5982العين: للخليل بن أحمد، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، ط. دار الرشيد ببغداد، سنة  -55

 م .5999أميل بديع يعقوب ، الطبعة الثانية ، فقه اللغة العربية وخصائصها: للدكتور  -50

 . م 5985،  5إبراهيم السامرائي ، دار العلم للماليين ، بيروت ، ط   للدكتور :فقه اللغة المقارن  -55

 نجا، مطبعة السعادة، القاهرة . محمد إبراهيم للدكتور :العربية اللغة فقه -55

 م(.5982ر، بيروت ، )، دار الفك 5سكين، ط  أبو إبراهيم للدكتور اللغة فقه -53

 . 6مقاالت في مجلة التربية والتعليم "مج ساطع الحصري: لألستاذفي اللغة واألدب،  -56

األثري، الطبعة  بهجة محمد وشرح تحقيق األلوسي، شكري محمود للسيد :قواعده من ونبذة حقيقته وبيان النحت كتاب -57

 م 5985الثانية، المجمع العلمي العراقي ، سنة  

 1966سنة بمصر، المعارف دار .ط ،245 حسن:   عباس :والنحو اللغة -58

م، د. 5958هـ(، تحـ: عبد السالم هارون، دار المعارف، مصر، 095مجالس ثعلب: ألبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب )ت  -59

 . 025، 7/020مجلة المجمع :  ط.

 خمسين في العلمية القرارات مجموعة :القاهرةب العربية اللغة مجلة المجمع العراقي / النحت :د. سليم النعيمي ،  مجمع -02

 م . 1984 األميرية، القاهرة، المطابع لشئون العامة الهيئة عاما،

 العامة الهيئة عاما، خمسين في العلمية القرارات مجموعة : مجلة مجمع القاهرة، د. رمسيس جرجس/النحت في العربية: -05

  1984 . األميرية، القاهرة، المطابع لشئون

 محاضرات أ. د. علي البواب على طالب كلية اللغة العربية . -00

 م(.2008، دار الكتب العلميّة، لبنان، )0تحقيق: إبراهيم شمس الدِّين، ط   : ابن فَاِرس، ُمْعَجُم َمقَاييس اللَُّغةِ  -05
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 م(.5973المصرية، ) ، مكتبة األنجلو3من أسرار اللغة: الدكتور إبراهيم أنيس، ط -05 

سنة  55، )بحث منشور بمجلة "اللسان العربي": العدد 500ه ومعارضيه : للدكتور فارس فندى البطاينة : النحت بين مؤيدي -03

 م، وهي دوريّة متخّصصة سنوية تصدر عن مكتب تنسيق التعريب بالمملكة المغربية.5992

 م.5985النحت في اللغة العربية : للدكتور نهاد الموسى، الرياض،  -06

  -الهوامش :

                                                           
 ينظر: "لسان العرب" و "تاج العروس" مادة )ن. ح، ت ( .(1) 
 .5/404معجم مقاييس اللغة : (2) 
 .2/79لسان العرب : (3) 
 .147سورة الشعراء: اآلية   (4)

 بتصّرف . – 13المغربي : االشتقاق والتعريب: لألستاذ عبد القادر (5) 
.  66. وينظر : من أسرار اللغة إلبراهيم أنيس :  326، ودراسات في فقه اللغة: لمحمد األنطاكي : 244دراسات في فقه اللغة: للدكتور صبحي الصالح : (6) 

 . 144فقه اللغة : د. علي عبد الواحد وافى: 
 م.1760، ط. دار الرشيد ببغداد، سنة 1/60دي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، ينظر: العين: للخليل بن أحمد، تحقيق الدكتور مه(9) 
م، وهي دورّية 1770سنة  34، )بحث منشور بمجلة "اللسان العربي": العدد 122ينظر: النحت بين مؤيديه ومعارضيه : للدكتور فارس فندى البطاينة :  (6)

 بالمملكة المغربية. متخّصصة سنوية تصدر عن مكتب تنسيق التعريب
 .357، 356، واالشتقاق: د. فؤاد ترزي:  166. وينظر: فقه اللغة : د. علي عبد الواحد وافى: 56فقه اللغة العربية : د. إبراهيم محّمد نجا : (7) 
. واالشتقاق: 123، 122ارس فندى البطاينة: وما بعدها. والنحت بين مؤيديه ومعارضيه: للدكتور ف 13االشتقاق والتعريب، لألستاذ عبد القادر المغربي: 10) 

. وفقه اللغة 392. 23، 22. وفقه اللغة: للدكتور إبراهيـم أبـو سكين: 247. ودراسات في فقه اللغة: للدكتور صبحي الصالح : 356،  359للدكتور فؤاد ترزي :
 .211، 210للدكتور إميل بديع يعقوب :. وفقه اللغة العربية وخصائصها: 211، 210العربية: للدكتور كاسد ياسر الزيدي:

 . نقال عن: شرح المفّصل : البن يعيش.122ينظر: النحت بين مؤيديه ومعارضيه للدكتور فارس البطاينة :  (11)
 بتصّرف يسير. - 23فقه اللغة : د. إبراهيم أبو سكين : (12) 
 . 92من أسرار اللغة د: إبراهيم أنيس : (13) 
التخفيف، والنحت أكبر يعتبر عبد اهلل أمين هو أول من أطلق هذه التسمية على النحت، فيقول: "وقد أسميته الكّبار بالتثقيل، ألن الكّبار أكبر من الُكَبار ب (14)

(. هذا في 243اسات في فقه اللغة : (. وقد تابعه بعض المحدثين في هذه التسمية، ومنهم الدكتور صبحي الصالح )در 371أقسام االشتقاق السابقة ")االشتقاق: 
، وفقه اللغة: د. وافي: 13واالشتقاق والتعريب:  1/462(، والمزهر: 229الوقت الذي نالحظ فيه أّن جمهور العلماء يطلقون عليه النحت. وينظر: )الصاحبي : 

بـ: "الكّبار"؛  -كما سماه األستاذ عبد اهلل أمين –لوان االشتقاق يسمى ولكّنني أرى أنه إذا درس النحت منفصاًل يبقى على تسميته أما إذا درس كلون من أ(… 166
 تمّشيًا مع سنة الترقي في مباحث االشتقاق.

. وفقه اللغة العربية وخصائصها: للدكتور أميل  147، 146. وينظر: فقه اللغة وخصائص العربية: لمحمد المبارك: 363االشتقاق: للدكتور فؤاد ترزي:(15)
 وهامشها. 207يعقوب : 

 .244-243دراسات في فقه اللغة: د. صبحي الصالح :(16) 
سنة  العراقي، العلمي المجمع .ط ،:39األثري بهجة محمد  وشرح تحقيق األلوسي، شكري محمود السيد للعالمة :قواعده من ونبذة حقيقته وبيان النحت كتاب(19)

  .هـ1409 
 . 36:  حقيقته وبيان النحت كتاب(16)
 .13االشتقاق والتعريب: للشيخ عبد القادر المغربي :  (17)
 . 25سكين :   أبو إبراهيم للدكتور :اللغة فقه :وينظر 56 نجا: محمد إبراهيم للدكتور :العربية اللغة فقه(20)
 . 271فارس :  البن : الصاحبي (21)
 . : 72أنيس إبراهيم.د  :اللغة أسرار من (22)

  . 1/465للسيوطي :  ينظر: المزهر،(23) 
 وما بعدها. 264. و ينظر : النحت في اللغة العربية : للدكتور نهاد الموسى : 203، 9/202ينظر: مجلة المجمع : (24) 
األثري  بهجة محمد وشرح تحقيق األلوسي، شكري محمود السيد للعالمة :قواعده من ونبذة حقيقته وبيان النحت كتاب(25)

  .د :  اللغة أسرار من :وينظر  ،1966سنة بمصر، المعارف دار .ط ،245 حسن:   عباس :والنحو اللغة(25)  .هـ1409 سنة  العراقي، العلمي المجمع .ط ،39 :
 .75 ،74 أنيس: إبراهيم
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 .المجلة  من العدد نفس من 158 :: . وينظر 9/203المجمع : مجلة (26)
كتاب النحت وبيان حقيقته ونبذة من قواعده: للعالمة السيد محمود شكري األلوسي،  .يسير بتصرف :274 الصالح صبحي للدكتور :اللغة فقه في دراسات (29)

 هـ.1407: ، ط. المجمع العلمي العراقي، سنة  37تحقيق وشرح محمد بهجة األثري  
 . 99 – 93، ومن أسرار اللغة : 165_1/462ينظر: المزهر  .يسير بتصرف :274 الصالح صبحي للدكتور :اللغة فقه في دراسات (26)
  .يسير بتصرف :274 الصالح صبحي للدكتور :اللغة فقه في دراسات (27)
 .3/401معجم مقاييس اللغة  (27)

 هـ.1366، ط. دار إحياء الكتب العربية سنة 327، 1/326مقاييس اللغة: البن فارس، تحقيق عبد السالم هارون :(30) 
 .291الصاحبي: البن فارس : (31) 
 .24إبراهيم أبو سكين في كتابه: فقه اللغة : وهو أستاذ الدكتور (32) 

 . 145-144، وفقه اللغة د. وافي :74_70( محاضرات أ. د. علي البواب على طالب كلية اللغة العربية، وينظر: من أسرار اللغة ألنيس: (33
 بتصّرف يسير -، 266- 264دراسـات في فقـه اللغـة :  (34)
 ب كلية اللغة العربية.محاضرات أ. د. علي البواب على طال (35)
 .1/462. والمزهر: 229الصاحبي البن فارس:   ((36
 .71 -70/ 23مجلة المجمع العراقي، د. سليم النعيمي/ النحت :  ((39
 .213أعمال مجمع القاهرة، د. محمد رشاد الحمزاوي:  ((36
 .66/ 13مجلة مجمع القاهرة، د. رمسيس جرجس/النحت في العربية:  ((37
 .67في اللغة واألدب، ساطع الحصري :  ((40
 .والكلمة المنحوتة هي لبعض الكتاب المحدثين -155فقه اللغة المقارن، د. إبراهيم السامرائي :  ((41
 . 15/561تاج العروس :، و 2/119:  معجم مقاييس اللغة( (42
  لعمرة بنت الحمارس .  2/409في: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي : ((43
 الُحمارس: الشديد. ( (44
 . اأَلَزّب: الكريه الذى ال ُيْدَنى من ُحْرَمِته( (45
 في األصل: "الدلهس"، صوابه من المجمل واللسان.   ((46
 . 2/296:  معجم مقاييس اللغة  ((49
 .16/66 ( تاج العروس :(46
 . 4/272: معجم مقاييس اللغة  ((47
 . 16/253( تاج العروس :(50
 ، واللسان )عركس(. 32ديوان العجاج:   ((51
 . 1/304:  معجم مقاييس اللغة ((52
 في األصل: "من فزعه".( (53
 . 1/363:  معجم مقاييس اللغة ((54
 . 1/304: معجم مقاييس اللغة ((55
 . 1/304:  معجم مقاييس اللغة ((56
 . 1/304:  معجم مقاييس اللغة ((59
 والميم، وكعلبطة.الُثرُمطة، بضم الثاء ( (56
 . 1/363:  معجم مقاييس اللغة ((57
 في األصل: "من جرين التمر".((60
 في األصل: "في العلب وفي الثلب". ((61
 . 1/363:  معجم مقاييس اللغة ((62
 . 1/362:  معجم مقاييس اللغة ((63
 يقال حرزق، بتقديم الراء، وحزرق بتقديم الزاي، وهما بمعنى.( (64
 . 2/115:  معجم مقاييس اللغة ((65
 واللسان )حزرق(، وقد نص فيه على رواية "محرزق". وصدره: 149ديوان األعشى  ((66

 * فذاك وما أنجى من الموت ربه *
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 .2/119:  معجم مقاييس اللغة ((69
 هملة، وفي األصل: "أخرجت"، تحريف.البيت في اللسان )كوز، حلبس(. والكاذتان: ما نتأ من اللحم أعالي الفخذ. وأحرجت بالحاء الم  ((66
 .2/202:  معجم مقاييس اللغة ((67
 هذا البيت في اللسان )فغا(.  ((90
 ياهيء مالي : كلمة أسف وتلهف . قال الجميح :  مر الزمان عليه والتقليب  ((91
 فيه خمس لغات، يقال بفتح الخاء والنون مع كسر الثاء وفتحها، وكجعفر، وزبرج، وقنفذ. ((92
 .2/202:  معجم مقاييس اللغة  ((93
 الذي في المعاجم المتداولة أن الدعبل الناقة القوية أو الشارف، كما أنها فسرت في المجمل بأنها "الناقة الشارف".  ((94
 . 2/297: معجم مقاييس اللغة ((95
 . 2/424:  معجم مقاييس اللغة ((96
 يه. والصواب ما أثبت.وردت في األصل بالعين المهملة في هذا الموضع وتال ((99
 في اللسان: "ازلغب الطائر: شوك ريشه قبل أن يسود".  ((96
 .3/37:  معجم مقاييس اللغة ((97
 .3/397في الجمهرة : ((60
 .3/37:  معجم مقاييس اللغة ((61
 (.361: 3هذه الكلمة مما فات صاحب اللسان. وقد وردت في الجمهرة ) ((62
 في األصل: "زعق"، تحريف. ((63
 .3/37:  معجم مقاييس اللغة ((64
 . 3/123:  معجم مقاييس اللغة ((65
 . 3/123:  معجم مقاييس اللغة ((66
 وثرت الشيء : وطأته وسهلته . وفي األصل "وترته"، تحريف. ((69
 السنام.الدمل:واحد الدماميل وهي القروح.( واللسان:)مهد،دمل(.امتهد:انبسط وارتفع. الغارب:أعلى مقدم 5/260أبو النجم كما في المقاييس:)((66
 . 3/124 : معجم مقاييس اللغة ((67
 . 3/213:  معجم مقاييس اللغة ((70
 . 3/213: معجم مقاييس اللغة  ((71
 . 3/299: معجم مقاييس اللغة  ((72
 . 3/295:  معجم مقاييس اللغة  ((73
 . 3/295 : معجم مقاييس اللغة ((74
 . 3/296: معجم مقاييس اللغة  ((75
 في األصل: "إذا ما عذب * لم يطمع الصفو"، صوابه في المجمل. ((76
 . 3/314:  معجم مقاييس اللغة  ((79
 . 3/314: معجم مقاييس اللغة  ((76
  ( بتحقيق كاتبه. ويروى: "خذ القعب".36: 4)( والبيان والتبيين17: 1اآلداب )وزهر   431البيت للنجاشي الشاعر. مجالس ثعلب  ((77

 . 4/274: معجم مقاييس اللغة  ((100
 . 4/276:  معجم مقاييس اللغة  ((101
 لم نهتد إلى القائل في المصادر المتيسرة.  ((102
 . 4/276:  معجم مقاييس اللغة  ((103
 برجليها وتدفع.،والثقاف:وما تقوم به الرماح. وعشوزنة: شديدة صلبة. وزبون: تضرب 653.شرح القصائد التسع: 404(شرح القصائد السبع: (104
 . 4/273: معجم مقاييس اللغة  ((105
 . 4/276:  معجم مقاييس اللغة  ((106
 . 4/279:  معجم مقاييس اللغة  ((109
 . 4/271: معجم مقاييس اللغة  ((106
 . 4/276: معجم مقاييس اللغة  ((107
 (.162/ 3) من رجز له قاله في )يوم الرجيع( وقاتل حتى قتل، وهو بتمامه في سيرة ابن هشام:  ((110
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 . 4/276:  معجم مقاييس اللغة  ((111
 .2/119:  معجم مقاييس اللغة  ((112
 صخر بن عمير، كما في اللسان )نقثل(، وأنشده في المجمل بدون نسبة أيضًا. وقبله:     * قاربت أمشي القعولى والفنجله *  ((113
 . 5/370: معجم مقاييس اللغة  ((114
 . 367/ 5:  معجم مقاييس اللغة  ((115
 . 367/ 5: معجم مقاييس اللغة  ((116

 . 26/96( تاج العروس : 119)
 . 26/66( تاج العروس : 116)
 .476:  ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي (117)

 .5/426 ( تاج العروس :(120
وعثت يده كفرح: انكسرت . وعت تعي: انجبرت بعد . والوعث : المكسور، 193، وتهذيب األلفاظ : 214/ 5، والحيوان للجاحظ :  61ديوان أبي زبيد: ( (121

 الكسر على اعوجاج.
 « .وعى السواعد منه»وفي الديوان: « . وعت سواعد منه»وفي الحيوان والتهذيب: 

 .15/494 ( تاج العروس :(122
 . 9/506( تاج العروس :(123
 .7/373 ( تاج العروس :(124

  . 26/276( تاج العروس : 125)
 . 26/340( تاج العروس : 126)
 . 364/ 26( تاج العروس : 129)

 يس.حولق: أكثر من قول ال حول وال قوة إال اهلل . وتعبشم: انتسب إلى عبد شمس أو تعلق بهم بحلف أو جوار أو والء ومثله تعبقس في عبد الق(126)
 . 364/ 26( تاج العروس : 127)
 والصحاح )عنق( . 66/  1بال عزو في العين:  (130)

 . 547/ 19:( تاج العروس (131
 . 2/356( تاج العروس : (132
 . 16/22( تاج العروس :(133

ة وهو رابع أربعة أبيات يصف بها ِضبابًا. (134)  في اللسان )نزك( عن ابن بري أن البيت لُحْمران ذي الُغصَّ
 .1136/ 2ديوانه  (135)
 . 193، 192/ 27( تاج العروس : 136)

 .17/341 ( تاج العروس :(139
 . 6/490:( تاج العروس (136
 . 2/656معجم األدباء ، لياقوت الحموي :( (137
والفقه والكالم والمنطق، الظهير النعماني اْلحسن بن الخطير: كان عالًما بفنون من العلم، كان قارًئا بالعشر والشواذ، عالًما بتفسير القرآن وناسخه ومنسوخه، ( (140

هـ . ) 576قد عرف بلقب الظهير، أما اسمه الكامل فهو الحسن بن الخطير بن أبي الحسين، وقد توفي سنة مبرًزا في اللغة والنحو ورواية أشعار العرب وأيامها. و 
 ( .217، وبغية الوعاة للسيوطي :  106 -100/ 6ينظر: ترجمته في معجم األدباء: 

 . 3/154( تاج العروس : (141
 . 27/416( تاج العروس :142)
 . 342/ 6( تاج العروس :143)

 . 16/295العروس :( تاج (144
 .26/296 ( تاج العروس :(145
 . 16/433( تاج العروس :(146
 . 367/ 5: معجم مقاييس اللغة  ((149

 
 
 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشراألكاديمية لألبحالمجلة 

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 286  

ISSN: 2706-6495 

                                                                                                                                                                                      
 
 

 .المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي ، فيان رمضان عبدي السليفاني، الدكتور:  2020 ©جميع الحقوق محفوظة 

(CC BY NC) 

 
 

  

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                      287  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 الرابع عشرالبحث 

 

 

 

 

 

 فی المية العرب يةالشعر اللغة

 0سيد يوسف نجات نجاد، الباحث: 1عمار سرخهاعداد الدكتور: 

 1ایران -استاذ محاضر

 2طالب دکتوراة، فرع اللغة العربیة و آدابها، جامعة طهران، ایران، مترجم بین اللغتین  

Email: yusofnajad@gmail.com  

99303939290900 

 ملخص:

وارتأینا أن ندرس هذه  القصذیدة دراسذة مائمذة  . المیة العرب من القصائد المهمة التی تستحق العنایة والدراسة والتحلیل  

علی التحلیل النقدی لتفسذیر لغذة الرذعر عنذد  ذاعر کالرذنفری ةواللغذة الرذعریة هذی اللغذة الرمةیذة المة فذة المعقذدة التذی 

ر مالمحها من وراء جدار اللغة المعیاریة اإلعتیادیة وعن طریق ههة اللغة یمةن لنا أن نتوصل الی رأی واضذ  فذی تظه

نذا للصصذائ  ¬تعیین مسمی اللغة الرعریة الهی  غل الة یرین فی إطار الدراسذا  النقدیذة ة ولقذد اسذت عنا بعذد اسذتقراء

ة وترذصی  ووصذو وتة یذو للمعنذی وایقذاع موسذیقی وأیرهذا أن الفنیة فی الالمیة مذن ترذهیو وجنذاس وکنایذة واسذتعار

نتوصل الذی مفهذوا اللغذة الرذعریة عنذد الرذنفری ب ریقذة تحلیلذو و توصذیفیةةاذا ن فرننذا عذن طریذق اللغذة االعتیادیذة ،ومذا 

أیذذر وضذعو الرذذاعر مذن صذذور وتراکیذب ومذذن دالال  لفظیذة ، یمةننذذا أ ن نصذذل الذی مفهذذوا اللغذة الرذذعریة ،إلنهذا لغذذة 

مألوفة ومن خاللها یتهین لنا مدی اإلبداع والتصرف اللغوی الذهی اههذر  الرذاعر فذی مصذیدتو وهذها هذو أایذة النامذد فذی 

 بح و عن مةامن الجمال فی الن  األدبی

 

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

 چکيده :

و عرب از جملو مصاید مهمی  کو  ایستو  توجو وتحلیذل وبررسذی  اسذل، لذها د رنظذر داریذم کذو آن را در یذ  المی

 چارچوب ادبی ،و بر اساس تحلیل نقدی زبا ن  عری  اعری مانند  نفری را  بررسی کرد  وتحلیل نمائیم ة 

ای پرد  زبان معمولی آ ةار می گذردد زبان  عری همان زبان سمهولی  وپیچید  ای اسل کو نرانو های آن از ما ور

ة واز طریق عناصر این زبان  عری می توانیم بو ی  نگرش واض  در ترصی  ایذن مسذمی ، کذو توجذو بسذیاری از 

نامدان را در چهارچوب نقد ادبی  بو خود جلب کرد  ، برسیم ة وتوانستیم پس ازاینةو عناصرفنی را درالمیو عرب کو 

وجنذذاس ، وکنایذذو وترذذصی  ، ووصذذو ومتذذراکم بذذودن ، معنذذی وریذذتم موسذذیقی ، وعناصذذر   ذذامل ترذذهیو ، واسذذتعار ،

دیگر، بذو معنذای زبذان  ذعری  ذنفری برسذیمة پذس مذا مذی تذوانیم از طریذق زبذان معمذولی ، وآنچذو  ذاعر ازتصذاویر 

زبذان یذ  زبذان وترکیب ها وداللل هذای لفظذی کذو در مصذید  مذرار داد  ، مفهذوا  زبذان  ذعری را بیذابیم ، زیذرا ایذن 

معمولی نیسل  ، وبوسیلو آن  میةان نو آوری وعملةرد  لغوی  اعر را کو در مصید  خود مرارداد   ،برای ما آ ةار 

 می  ود، واین هدف اصلی نامد در چهار چوب بررسی خود دربار  نةا  زیهائی متن ادبی می با دة

 ر فنی ، ترهیو ، استعار  ، وصوالمیو عرب ،  نفری ، زبان  عری ، عناص واژه های کليدی :

 

Abstract: 

  Arabic Lamiah is one of the important poems which are worthy of attention, 

consideration and analysis. So we should study this poem basing on criticism in order to 

explain poetry’ s language of Shanfara.Poetr’s language is a symbolic and complex one 

which is explained by the usual language and with this language we can attain an obvious 

opinion in determining the meaning of poetry’s language that busies the many in the 

framework of critical studies. So after considering the technical properties of poem such 

as: simile ,alliteration  ,metaphor ,recognition ,description and musical rhythm and so on, 

we can understand the concept of poetry’s language as we refered to some verses of it 

and explained them to be clear . So by this usual language and what put the poet like 

descriptions, structures and vocal reasons, we will conceive the concept of poetry’s 

language because it is not an usual language and by which the linguistic innovation that 

the poet presents in his poem will be obvious, so this is the goal of critic when looking 

for beauty in the literary text.                                                             

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

description. 

 :المقدمة    

ی أن نریر إ ارة خاطفة عن حیاة الرذاعر والقصذیدة التذح نحذن بصذدد الرنفر دعنةالرعری ةا الهحث عن اللغزمن لوا 

 الرنفری:یل فهم اللغة الرعریة عند الراعردراستها واستصراج عناصرها الفنیة فح سه

 مال ابو الفرج االصفهانح فح خهر  عن الرنفرى:

الحرمح بن أبح العالء مال حدثنا أبو یحیى المؤدب وأحمد ابن أبح المنهال المهلهح عن مؤرج عن أبذح وأخهرنح بصهر  »

 هراا محمد بن هراا النمیري :

أن الرنفرى كان من األواس بن الحجر بن الهنو بن األزد بذن الغذو، ،أسذرتو بنذو  ذهابة بذن فهذم بذن عمذرو بذن مذیس بذن 

المان بن مفرج بن عوف بن میذدعان بذن مالذن بذن األزد رجذالف مذن فهذم أحذد بنذح عیالن فلم یةل فیهم حتى أسر  بنو س

 هابة، ففدتو بنو  هابة بالرنفرى مذال فاذان الرذنفرى فذح بنذح سذالمان بذن مفذرج ال تحسذهو إال أحذدهم حتذى نازعتذو بنذل 

:اأسلح رأسح یا أخیذة وهذو  الرجل الهي كان فح حجر  وكان السالمح اتصه  ولدان وأحسن إلیو وأع ا  فقال لها الرنفرى

ال یرن فح أنها أختو فأنار  أن یاون أخاها ول متو، فذههب مغاضذها حتذى أتذى الذهي ا ذترا  مذن فهذم فقذال لذو الرذنفرى 

اصدمنح ممن أنا مال أنل من األواس بن الحجر فقال أما إنح لن أدعام حتى أمتذل مذنام مائذة بمذا اسذتعهدتمونح ثذم إنذو مذا 

 ة  (1«)تسعة وتسعین رجالف  تلهم حتى متلزال یق

 وجاء فح المجانح الحدی ة:

فأنفصل  نبنح سالمان مستعهدان ،حتی عرف ذلمنح االصل، ولةنو نرأ فح یزدي وهو أما اسمو ف ابل بن اوس اال»

مو صوب سهیمر أمامو فیترصد الواحد منهم الی أن یقتل منهم مائة رجل انتقامان،فةان یعنهم ،وأضمر لهم الرر حالفان أن 

 (2«)رمیو فیصیب عینو یثم !« نل رف» قول لویو

 المیة العرب :

 للصصذائ  الفنیذة التذح تمیذة  بهذا  ، ن،وذلذالمیة العرب من ا هر القصائد الجاهلیة عامةن، و عر الصعالین خاصذة 

الجتماعیذة وتتمیة هه  القصیدة  بعدة جوانب فنیذة تمیةهذا عذن بقیذة ا ذعار الرذنفری ، فهذح تم ذل وبةذل وضذو  الحالذة ا

خلذو  الذیوالنفسیة للرعراء الصعالین،هها اذا جةمنذا بذأن القصذیدة مذن ا ذعار  وذلذن للرذةوت التذح تذدور حذول نسذهتها 

ومذد حاولذل أن ارخذرج هذها الذن  محققذان :»جذاء فذی  ذر  الالمیذة للتهریذةي ،تحقیذق محمذود محمذد العذامودي  االحمر ،

 ر  المیة العذرب المنسذوب ألبذح العهذاس محمذد بذن یةیذد  (لهحٍث سابٍق بعنوان تحقیقان علمیان  ویرعد هها الهحث استةماالن 

ة العرب إنما هذح للرذنفری ولیسذل یأن مصیدة الم هجري(: توثیق ونسهة( ة وفیو ار ثهل بما ال یدع للرن202)  المهرد 

 (ة9« )هجري( 109لصلو االحمر ) 

 

 : لغة الرعر عند القدامی

                                                 
 ة101، ص 1صفهانح، االأانح، ج ابو الفرج اال - 1

 ة9ص، 1، ج فؤاد الهستانح، المجانح الحدی ة - 2
 ة190ص  ر  المیة العرب،د محمد العامودي، تحقیق محمویةي،التهر --9

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                      290  

ISSN: 2706-6495 

 

ن علماء العربیة القذدامی کذانوا علذی درایذة بلغذة الرذعر بمفهومهذا الهسذیخ مذول الصلیذل بذن ومن اإل ارا  الدالة علی إ

ى  اءوا ، وجاز لهم فیو ما ال یجوز لغیرهم من إطذال  المعنذى الرعراء أمراء الاالا یتصرفون فیو أنّ »احمد الفراهیدي: 

المهم أن یاون اللفذ  واحذدان والمعنذى جمیذت، حتذى بمستنار فح ك ولیس »:  مال فح كتابو ن سیهویو فقدوکهل ،(4)« وتقیید 

 (ة2«)مال بعضهم فح الرعر " من ذلن " ماال یستعمل فح الاالا

فانظر الی هها التوست فی الةالا وخر  القانون اللغوي المعتمد فح اللغة االعتیادیذة کذل هذها یرذیر بصذورة أو بذرخری 

 الحاصل فح إ طار اللغة الرعریة ةالی التجّوز 

 اء الحدی ة :اآلر

  واآلن نت ر  إلی بعض اآلراء الحدی ة فح هها الموضوع التح ستساعدنا فح تفسیر ههة اللغة التح  نحن بصددها:

ر المعنذى الذهي یریذد و تصذوّ أ مد ذكر الدكتور عادل صال  الةبیدي إن اللغة الرعریة التح یستصدمها الراعر ال تصو 

برداء ذلن المعنى، مما مّان الراعر من تحویل مدراتو التصییلیة الى أدوا  لغویة  وصفو او تصویر ، وانما تقوا هه  اللغة

وبالتذالح وامعذان  ذعریان  ترمى بالهیل الى أرمى مستویا  الفن الرعري من خالل جعلو اللغة تصلق وامعان لغویان مائمان بهاتذو ،

و تصویر حد، یقت فح الوامت الفیةیقذح خذارج تلذن افتراضیان من اللغة وفح اللغة ولیس من خالل استصداا اللغة لوصو ا

 (ة 6اللغة )

یحاول الدكتور الةبیدي من خالل تفسیر  للغة الرعر أن یرسم صورة نواضحة المالم  یمان االسذتناد علیهذا فذح سذهیل 

مذن المتحركذا  فذح  فهم المعنى الرائن لهه  اللغة، فهو یراها ومن خالل اللغة الهجائیة الهسی ة تااد تاون وامعذان ملموسذان 

الصورة الفنیة ،وان الراعر من خالل ههة اللغذة مذد خلذق وامعذان افتراضذیان یاذاد یاذون وامعیذان، وذلذن باالسذتفادة مذن مذدرة 

ومن »   التصییل والتا یو المها ر للفظة فح إطار بناء ن  فنح رفیت المستوى وطر  الموضوع بهها الاّم من المفردا 

صوصیة فح طریقة استعمال المفردة ، جرسذان وبنیذةن ، وفذح صذیاأة التركیذب ا إلیصذال االنفعذال هنا كانل للغة الرعر خ

 (ة9«)من جهة ، والتأثیر فح المتلقح من جهة أخرى 

 عري فح كذل وحذدة مذن ار االسلوبیة التحلیلیة لفهم بیل ویریر الدكتور الةبیدي الى عنصري التماثل والتضاد فح اط

القذیس، وهذه  المسذتویا  هذح المسذتوى  ءالمذري   لمسذتویا  التذح عالجهذا فذح تحلیذل بیذل  ذعريوحداتو اسذتنادان الذى ا

الصرفح والنحوي والصوتح، ویذرى إن عناصذر التماثذل والتضذاد هذه  تم ذل خاصذیة مذن أهذم خصذائ  اللغذة الرذعریة 

و ربما یاون المسذتوى الصذوتح االوهح التوازي، والهي یعرفو یاكوبسن بانو توزیت مناسب لل وابل والمتغیرا  ویرى ان

                                                                                                                                ة(0اهم المستویا  التح ترتغل علیها لغة الرعر)

 تعاریو وعلى هها النحو : وذكر النقاد عدة اراء حول اللغة الرعریة نستعرض منها ههة ال

 اللغة الرعریة لغة خاصة ومتفردة وسر تفردها إنها تتمیة من  اعر الى  اعر ومن عصر الى عصرة  -1   

 اللغة الرعریة تح م اللغة العادیة لاح تعید بناءها ثانیة فح انسا  تركیهیة وعاطفیة جدیدة ة-2   

ا  جدیذدة بذین االنسذان واال ذیاء وبذین اال ذیاء واال ذیاء بذین الالمذة اللغة فح الرعر تاون  عریة حین تقیم عالمذ-9   

 والالمة اي حین تقدا صورة جدیدة للحیاة واالنسان ة

                                                 
 .131،ص1، جي کل فن مستظرفرف فطالمستي، االبهيش -- 4
 ة293، ص1ج،الاتاب ، سیهویو -- 2
 ة1ص،  مجلة الحوار المتمدن (،ة أا إداء،دراسة اسلوبیة لهیل  عر جاهلحالرعر أدا)ةبیدي ، ل صال  الدعا -- 6
 د زألولةتاریخ النقد العربح لمحم،نقالن عن 1(، ص  ة الرعریة عند الصعالی  مهل االسالااللغ)    ئل عهد االمیر الحربح، رسالة علمیةوا -- 9
 ة4ـ9،دراسة اسلوبیة لهیل  عر جاهلح،صة أا إداءلرعر أدااظر، ان -- 0
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وتسذتصدا كذل مذا  اللغة الرعریة لغة تا یو وأرابة لغة تؤلو ما ال یاتلو تصدا، تعهرالذى حیذث االدهذاش والسذحر -4

االسذذتعارة ،واالسذذ ورة والرمذذة، وكذذل مذذا تذذوحح بذذو مذذن تجریذذدومن كالمجذذاز، و  تتیحذذو اللغذذة مذذن فضذذاءا  واماانذذا 

 اماانا  جمالیة وفاریة ة

 یترابخ فح اللغة الرعریة المستوى الصوتح مت المستوى الداللح ة -2

، كمذا إنهذا الیماذن وضذعها فذح  إن لغة الرعر تم ل بنیذة وهیفیذة ال یماذن فهذم عنصذر منهاخذارج نظامهذا المتاامذل -6

ل مسذذهقة ومعرفذذة وهائفهذذا خذذارج سذذیامها ،وبینمذذا تقذذوا جمیذذت عناصذذر اللغذذة الن ریذذة العادیذذة بوهیفتهذذا هیاكذذل وجذذداو

التوصیلیة، تاتسب فح لغة الرعر استقالالن خاصان ومیمة ممیةة وتجن  إلى استهعاد عنصر اآللیة والمراتب المسهقة كا ذفة 

هح کلیةالعمل الرذعري أو النسذیا الرذعري بمذا یرذتمل علیذو »ذان فاللغة الرعریة :(ةا3عن نوع خاص من الداللة الرعریة)

ماونذا  العمذل الرذعري مذن ألفذذاه » (  أو یمةذن تعریفهذا بأنهذذا:19«)مذن مفذردا  لغویذة وصذور  ذذعریة ومذن موسذیقى

 (ة11« )وصور وخیال وعاطفة ومن موسیقى 

ئ ما او فح العذالم كلذو فذان علذى اللغذة اذا كان الرعر تجاوزا للظواهر ومواجهة للحقیقة الهاطنة فح  :»یقول اودینیس 

 (ة12« )الرعر هح لغة اال ارة فح حین ان اللغة العادیة هح لغة االیضا  ان تحید عن معناها العادي ةةةةةان لغة 

خذذالل هذذهة التعذذاریو والفرضذذیا  إن اللغذذة الرذذعریة أیذذر مرذذتركة بذذین الرذذعراء بذذل هذذح خاصذذةعند كذذل  نذذدرت ومذذن

 (19«)ولاذل  ذاعر وسذائلو التعهیریذة فذح ذلذن لغویة محدودة وجهد خاص لهذه   المحاولذة ، فلةل  اعر مقدرة » اعر،

خذالل طذر  هذهة الفرضذیة أن نجذةا بذأن  فال یمان ان تاون اللغة الرعریة واحذدة عنذد  ذاعرین او اك ذر، وال یماذن مذن

والصذرفیة والصذوتیة  تو النحویذةا مولیة تتناول الن  من جمیذت مسذتویالرعریة هح االسلوب إالإنها مفهوا أوست وأك ر

االجذةاء والتذح تاذاد  منفن مت مدرة التم یل ةاما كونها لغة إرتهاط فمن خاللها یمان خلق نذ  ادبذح متذرابخوالداللیة أیر

الرعریة عینها ،واما الغرابة الموجودة فح الن  تم ذل االجةاء الیمان وصفها برنها اللغةتاون متمازجة معها، إالإن ههة 

اللغذةبرنها ما فذة  صوتح الذهي یرذیر الیهذا ،وتتمیذة هذه من جوانب ههوروتمیّةاللغة الرعریة حالها حال المستوى ال جانهان 

بالفذذاه ملیلذة، فذذالتا یو یتص ذذى صذذورة  للمعنذى مذذن خذذالل إیجذذاد وامذت افتراضذذح یتمیةبذذةخم هائذذل مذن المعنذذى والحركذذة

ل الفار وتاوین الصورة عة التح یتوخاها الراعراثناء تفعینیة الرائاإلیجاز ویتنّحى عنو سامیان بالن  إلى بلوغ الصورةالف

 التصییل واالبداع الفنح ة من خالل

رائعذان مذن خذالل التصییذل و هذو الجانذب النفسذح والتركیذب وهذو  إن اللغة الرعریة لغة تصنت من اللغة العادیة نصان فنیان 

خاللذو فهذم  وا بو الراعر فح خلق هها الن  الفنح الذهي یماذن مذنیم الن الجانب اإلبداعح الهي یق الجانب اللفظح اللهان

اللغة الرعریة ةومن اهم العناصر التح لها الدور الفاعذل فذح بنذاء اللغةالرذعریة هذح عناصذر  الصذورة الفنیذة مذن تا یذو 

لتاذرار اضذافة الذى والذدالال  الصذرفیة والنحویذة ،واالموسیقح  واالیقاعو والموائمة بین اللف  والمعنى المعنى ،والوص

سذنحاول  اسذتنهاطها مذن خذالل اسذتقراء الذن  بصذورة دمیقذة واحترافیذة اك ذر وعلذى ضذوء ماتقذدا عناصر اخرى یماذن

 . تحلیل مصیدة الرنفرى من اجل فهم اوست للغة الراعر الرعریة

                                                 
 ة16ـ 12ص، دي العربحاللغة الرعریة فح الص اب النق، تد رضا مهارمحم -- 3

 ة69ص  ،لغة الرعر الحدیثد الورمح، سعی -- 19
 ةةنفس المصدر والصفح -- 11
 ة120ـ121، صدمة الرعر العربحمق أودونیس، -- 12
 ة13، صة الرعر عند المعريلغزهیر أازي زاهد،  -- 19
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 الصورة الفنیة 

بسخ ههة االفاذار وعرضذها للقذارت حتذى لال  اعر افاار  التح تعتمل فح ذهنو فیحاول ترجمتها إلى الفاه تساعد فح 

یتحقق الترابخ الموجود بین ذهن الراعر وذهن المتلقح ةواالفاار إنما یمان ترجمتها بواس ة االلفاه ،وااللفاه هح جذةء 

ومذد یسذتفید  من عملیة التركیب الناتجة عن اعمال مصیلة الراعر وانتقاء  لاللفاه المالئمة للمعنذى الذهي یذدور فذح ذهنذو ،

لراعر من المجازفضالن عن الحقیقة لما للمجاز من مدرة على إدهاش المتلقح والتاثیر علیذو، وهذها كلذو یعتمذد علذى مذدرة ا

الراعر فح إستعمال هها النوع أو ذات من المجاز حسب ما تقتضیو الضرورة فح تصویرالفارة المناسهة ةویسذاعد تصییذل 

ضفاء  علیها  یئان من الجمالیة مذن اللفذ  والمعنذى، وعلذى هذها فذرن الصذورة الراعر فح تاوین الهنیة ال ابتة للقصیدة مت ا

الفنیة هح نتاج التصییل واالستفادة من التركیب بصورة مناسهة لرسم صورة فنیة مؤثرة ةومذد عملنذا علذى تقسذیم العناصذر 

و عن اللغة الرذعریة وتعذد مذن اهذم الهالأیة التح تساعد فح إیجاد الصورة الفنیة ،والجدیر بالهكر إن الصورة الفنیة تصتل

عناصرتاوینها، حیث إن الصورة الفنیة مجرد صورة منهع ة من اللغة التح هح من أهم محاور اللغة الرعریة ة فالصورة 

 الفنیة هح الوصو والترهیو واالستعارة وإبداء العقلح بصورة المحسوس بغض النظر عن المفردا  واللغة الرعریة ة

 و:الترهی

هم العناصر المساعدة فح خلق الصورة الفنیة الترهیو ،والترهیو هو التم یل، والتم یل هو من العناصر المهمذة فذح اذان فأ

تاوین اللغة الرعریة ،ومن هها المن لق فرننا سوف نحاول ایجاد الترهیها  المتعددة الواردة فح القصذیدة والقیذاا بتحلیلهذا 

عند صذاحب القصذیدة ةعنذد م العتنذا للقصذیدة نذرى إن الرذاعر مذد اسذتفاد مذن  وتفسیرها ممایساعد فح فهم اللغة الرعریة

 الترهیو فح عدة أبیا  منها، وسنصل من خالل تحلیلنا لهعض ههة الترهیها  الى الفهم التاا لصصائ  ههة القصیدة ة

                    یقول الراعر :  

 مرزأة ثالى ترّن وتعولر                  اذا زّل عنها السهم حنّل كأنها                 

فالراعر مد  هّو القوس الصفراء ال ویلة بال الى، و هّو السهم باإلبن الفقید و هّو حالة الفقد عند ال الى بصروج السهم عن 

 ةأة وأنینها عند بااءها على ولدهاالقوس، و هّو رنین وتر القوس عند ان ال  السهم بصو  عویل المر

جاد الراعر كلف االجادة فح وصو ههة القوس وبترهیهها ،وإنن ترى من خالل ما ملنا  كم هو عدد حذاال  فلعمري مد أ

الترهیو التح أوردها الراعر فح بیل واحد، وهها دلیل على مدرة الرذاعر التصییلیذة وانتقذاء  لاللفذاه ومحاولتذو الجذادة فذح 

قذح تذاثیران واسذعان، فرنذن عنذدما تذرى هذها التم یذل الرائذت تجذد وباذل تاوین ههة الصورة الفنیة المناسهة التح تؤثر فح المتل

الصذورة الفنیذة المتوخذاة وباذل مذدرة ممذا یضذفح علذى الذن  جمالیذة  بهذه وضو  الصورة الههنیة التح ترجمها الراعر 

 ویقول فح بیل آخر :، فح توسیت ن ا  التاثیر الم لوب  متفردة تساعد

 یظل بو المّااء یعلوویسفلر                    فؤادف   وال خرٍ  هیٍق كأن
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لقد نفى الراعر عن نفسو الجهن والصوف، فهو یأ نو من أن یاون خرمان جهانان او أن یاون هلیمان یرتجو ملهو من هذول 

، اي إن ملذب الظلذیم مضذ رب  ، احاط بو والظلیم هو ذکر النعاا  ما  ومد  هّو ملب هذها ال ذائر الجهذان ب ذائر یعلذو ویسذفلر

ملق  یتحرت بسرعة لردة جهنو وخوفو، فالراعر یرسم صورة الجهان ویم ل من خالل هها الترهیو حالذة الرعذب والصذوف 

 التح ترلّم بقلب هها ال ائر إذا طرأ علیو أي طارت او أي أمر مریت ة

فهذو مذد اختذار مذن فالراعر هنا مد رسم لنا صورة فنیة جمیلة وواضذحة مسذتوحاة مذن مفذردا  الهیئذة التذح یعذی  فیهذا 

صیّلتو وم صیّلة الراعر فر  حءا هو محیخ بو ،وهها ان دّل على  عناصر الترهیو ما یرا  بمر نما یدّل على تأ ثیر الهیئة على مر

عندما  هّو الذهئاب بالقذدا  التذح تتقلقذلر فذح یذد   ومد اجاد الراعر ایضان   ،فاار الههنیة بصورة حسیة ملموسة  فح رسم اال

 ن فح مولو :الیاسر وذل

    مِدا  بافّح یاسٍر تتقلقلر                              أنهامهلهلة   یبر الوجو  ك               

فقد جّسد الراعر حالذة هذهة الذهئاب ومذا هذح علیذو مذن الجذوع والهذةال والضذعو بالقذدا  والقذدا  هذح السذهاا مهذل ان 

فح ید الیاسذر ةكمذا ال یصفذى انذو اسذتعار الرذیب للهیذاض إلن الرذاعر لذم ترراش، ومد  هّو حركة ههة الهئاب بحركة القدا  

یان یقصد أن ههة الهئاب طاعنة فح السن وإنمذا اراد أن یصذو وجوههذا بالهیذاض ال أیذر، إال إن اسذتعمالو هذهة المفذردة 

المذة كلمذة) بذیض( وكذال )الریب( مد ا عرف المتلقح بصورة أیر مها رة بمعنى آخر، إذ كان برماانو أن یقذول بذدل هذهة ال

الالمتین بوزن واحد ،إال ان یاون الراعر مد اراد أن یریر الى معنى ثان ولعلو یریر الى تقدمها فح السن واستعمل  یب 

 الوجو  النها هاهرة للعیان ة

 ثم وصو الراعر الق ا وورودها الماء بقولو :

        ّةلر      من سفر القهائل نر  اضامیمر             و كأن وأاها حجرتیو وحول                        

فهو یرهو اجتماعها وحركتها السریعة للسعح لإلرتواء وإثارة الغهذار حذول المذورد بمجموعذة مذن القوافذل المسذافرة التذح 

ولر مذن تحخّ ركابها فح ماان ما ،فت یرعند استقرارها فح ذلن الماان ما ت یر  من أهار حیذث تهذرت الجمذا ل وترلقذى الحمذ

على ههرها ویتحرتر المسافرون جیئة وذهابان، هها كلو ی یر أهذارانهو كمذا  ذهّو بذو الرذاعر الغهذار الذهي ت یذر  هذهة الق ذا 

  حول الموردة 

 الالتح یتجاوبن بالنوا  والعویل ةثم انظر الى ترهیو الهئاب التح تتجاوب مت بعضها فح حال عواءها بالنساء ال ّال 

اخذرى اعرضذنا عنهذا توخیذان لالختصذار واسذتنادان لمذا ا ذرنا الیذو  صور هناتخترنا ههة الصور الترهیهیة وبقیل ومد ا

  ةآنفان، فرن الراعر اجاد فح ترهیهاتو وخلق تلن الصورة المرجوة من الترهیو
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 الةنایة

 ذار ن الحرب بهها االسذم کنایذةن عمذا یی الراعرعمد کنّی الراعر عن الحرب باا مس ل، والقس ل هو الغهار المر ار، وکنّ  

 ةن هو اول واضت لوةلحرب وانما مد استفاد منو ان لم یبها من أهار، والامول إن الراعر مد اخترع هها االسم ل

 ضا ن:ومال ای

 ازّل تهادا  التنائور اطحلر               د کما أداواأدو علی القو  الةهی                                  

ال حذال  و اللحم اما االطحل فهو الهی بلذونزّل واالطحّل، واالزل تعنح الصفیفهو کنّی عن الهئب بهه  الصفا  وهی اال

اللحذم ولونهذا بذین الغهذرة والهیذاض اي فذة خفی  صذو الذهئاب فهذو یراهذالهه  الصفا  لةح یار  ةلقد اجاد الراعر فی اختی

 ة اللون ةرمادی

 :االستعارة 

ومذن ام لذة صال الفةرة ورسم الصورة التی اراد رسذمها، الستعارة الهي استصدمو الراعر إلیة من فّن ادلم تصلر القصی

 دة مولو:االستعارة فی هه  القصی

ور طرید جنایاٍ  تی                      ّم اّولر عقیرتو إلیّ                  اسرن لحمف  ها حر

اسذذرون لحمهذذا ،کمذذا وتوجذذد اسذذتعارة تهعیذذة فذذح مولذذو ةذذح یتقاسذذم المتینفسذذو صذذفة الجذذةور التذذی ترذذهب  لفهذذو مذذد اسذذتعار ل

 اسرنة:تی

 :أما مولو 

 ادا ن کحمی الربت او هی اثقل عی            ال تعود واِلور هموٍا ال تة                

ادة هذی وانمذا العیذ عار منذو فعذل وهذو تعذود ( کلمة )تعود ( وهنا ومعل االستعارة ،اذ کان المستباستعار للف  )تصی فأنو

 ض مرارا ن وتةرارا ن وهح من اعمال االنسان ةزیارة المری

صذورة صذال المفهذوا ورسذم وهاتین الصورتین من الصور التی اسذتصدا الرذاعر فیهذا االسذتعارة إلیضذا  المعنذی واِی

 ال نةتجعل من العادي متفردا ن جمی
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 الترصی  : 

 ستفاد منو فح ههة القصیدة وذلن فح مولو :أما الترصی  فرننا نرى الراعر ایضان مد ا

 

 ح اثان إلى ماروهو تتغلغلر  ونها                تناا اذا ما ناا یقظى عی                  

من صور الترهیو إال إن الراعر مد جعل من ههة الجنایا   صصان لو عیون ینذاا اال إن عیونذو تهقذى  هة الصورةرأم إن ه

الل هذذها الترذصی  صذورة وصذفیة لهذهة الجنایذا  وإنهذذا ال تنفذن مذن م اردتذو وإن نامذل عنذذو مفتوحذة، مذد رسذم مذن خذ

 فعیونها تهقى مفتوحة ترصد  وتهحث عن الةمان المناسب للقضاء علیو ة

 

 وكهلن فح مولو :

 

 لما اأته ل بالرنفرى مهلر اطولر  اار مس ٍل          فرن تهتئس بالرنفرى                

یضان یجعل من الحرب  صصان یهتئسر ویغتهخ روهه  من صفا  الهرذر فهذو مذد جعلهذا انسذانان تحذةن وتفذر  وهذه  فهو هنا ا

من ابداعا  الراعر ایضان فح تقریب الصورة للمتلقح، فانل تراها كأنها كائن حح تهتئس وتغتهخ ممذا یضذفح علذى الهیذل 

 جمال الصورة الفنیة ة

 

 الوصو :

 ر أیما اجادة ونرى ذلن فح مقاطت مصتلفة فح مصیدتو، فنرا  م الن عند وصفو للق ا یقول :أما الوصو فقد اجاد الراع

 

بان احناؤها تتصلصلر درر بعدما             وتررب أسآري الق ا الار                سر  مرف

ملر وهّمل وابتدرنا واسه               و ّمر منح فارط  متمهلر   لل                    هفمف

 یها ر  منها ذمون  وحوصلر ِ                      فولیلر عنها وهح تاهو لعقرِ              

من خالل اللغة ،فهو یجّسد لن برعر  صذورةن تاذاد تاذون حیذةن ترذعر بهذا وتلمسذها  انظر كیو رسم لن الراعر مرهدان فنیان 

 ا مد  ربل مذا تهقذى منذو رأذم انهذا مذد بّاذر  فذح عند مرائتن لهها الن  ،فهو یصو سرعتو فح ورود  للمورد وإن الق

الههاب الى المورد لردة ع رها وضعفها، وأنها اخه  تاهو على عقر  باذمانهذا وحوصذلها، وذلذن یرذعرتر برذدة ع ذ  

 ههة الق ا وحاجتها للماء كما ویریر الى أهارها المر ار فح سهیل االستقاء وذلن فح مولو :

 

فِر القهائِل نرّةلر  ُر                    جرتیو وحولوكأ ن وأاها ح               اضامیمر من سف

االنفعاال  مد اجاد الراعر فذح وصذفها وخلذق منهذا  عندما تالمنا عن الترهیو، فال هه  االحدا، وهه ومد حللنا هها الهیل 

االبیذا  تتجسذد عنذدنا هذهة المرذاهد،  الصصذائ  الفنیذة ةفعنذدما  نقذرا هذه ان ببواس ة لغتذو ومفرداتذو المتمیذةة مرذهدان ثریّذ

وكأننذذا ننظذذر الذذى التلفذذاز فهذذو یقذذّ  ویصذذو ویرذذهّو فذذح آن واحذذد، ممذذا یجعذذل مذذن الهنیذذة التركیهیذذة للقصذذیدة متراصذذفة 

  ومتراب ة بصورة م یرة لالهتمااة
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 تا یو المعنى :

جذاب بمقذدرة الرذاعر علذى تا یذو بعد استقرائح للصور الفنیة فح ههة القصیدة جلذب انتهذاهح بیذل ی یذر الدهرذة واالع

  المعنى بصورة واسعة من خالل بیل واحد من الرعر وهومولو :

  سعار  وارزیة  ووجر  وافالر  حهتح             دعسل على أ ٍ  وبغٍ  وص            

  التا یذو الذهي ارمذح الیذو انظر باهلل علین لهها المرهد الرائت وههة الصورة الفنیة النادرة فأنن ستردرتر ال محالة ما معنى

وهو علذى مذا هذو علیذو   فراعرنا یصور مرهد السلب والنهب فح لیلة هلماء باردٍة مم رة ٍمصیفٍة مرعهٍة، فح هها الهیل ة

، فانذل تذرى  ، ومد اجاد فح وصو هها المرهد من خالل هها التركیذب الفنذح الرائذت من الصوف والجوع والرعدة والهرد

ذلن الوامت الحقیقح الهي ارتسم فح ذهنیة الراعر فأراد ان یترجمو الى وامت افتراضح ما و المعنى من خالل هها الهیل 

مد جمت فیو جمیت اطراف الصورة الههنیة المرتسمة والقاها على الذور  حتذى جعلذن ترذعر بهذهة المرذاهد  ذعوران یهعذث 

یة فح ثوب مریب من االلفذاه التذح دلّذل داللذة تامذة فین الههجة والدهرة واالعجاب مما اثار  هها الراعر من معانح حقیق

 على الصورة الم لوبةة

 االیقاع الموسیقح :

مراءتهذذا  هنذذات عذذدة ابیذذا  ورد  فیهذذا المحسذذنا  اللفظیذذة التذذح تسذذاعد علذذى اضذذفاء نهذذرة موسذذیقیة محسوسذذة عنذذد

ُن  ُف ُف یذد ان ینقلهذا الرذاعر للمتلقذح ومنهذا طار تاوین الصذورة الفنیذة االبداعیذة التذح یرإعما تضفیو من جمالیة فح  فضالف

 مولو :

 یعقلر وهو او راههان  سرى راأهان             يءلعمرت ما فح االرض ضیق علح امر       

وكذهلن الجنذاس الغیذر تذاا فذح حروفهمذا معذاف مذت وجذود متغیذر واحذد ی ،فترى ال ها  بین راأهاف وراههاف من ناحیة المعنذ 

فهاتان الالمتان تجعالن من الهیل یتمتت بموسیقى تساعد على ایجاد  ،لى والهاء فح ال انیةبینهما وهو حرف الغین فح االو

عذد مذن العناصذر المهمذة فذح یقذاع الموسذیقح مذن المذؤثرا  الالزمذة فذح المتلقذح كمایر ونحن نعلم ان اإلة ،الجمالیة المتوخا

       تاوین اللغة الرعریة ة

ن هاتین الالمتین مد جمعتا جمیت انواع الرأهة والرههذة واالسذهاب الناتجذة عنهذا ركما نرى تا یو المعنى فح الالمتین ف

 والتح تدفت االنسان الى االرتحال و الى تغییر الماان او االستقرار والهقاء حسب الظرف والنفسیة ة

  وكهلن فح مولو :

 ال رائد ابسلر ولى إذا عرضل إ                       ر إننحأی وكل ابح باسلٍ              

 باعجلهم اذ اجرت القوا اعجلر       وان مد  االیدي الى الةاد لم اكن                       
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 ذئ  ءوكما نعلم ان هها یساعد صورة مها ذرة فذح اضذفا ،وبین اعجلهم واعجل ،ترى الجناس الموجود بین باسل وابسل 

 ةمن النهرة الموسیقیة التح تعد من دعائم جمالیة الن  

 النوتا  الموسیقیة الموجودة فح الهیا  التالیة : وتالح  ایضان  

 لر فو  علیاء ثاّ  یا  نو   إو                        ل بالهرا  كأنها      وضجّ  فضاّ             

 تو مرملر اها وعةّ مرامیل عةّ      اتسل بو                أضل واتسى وأأضى وأو         

 وللصهر إن لم ینفت الرةو اجملر         ی بعد وارعو            ثم ارعو  اا و ال         

 مجملر  على نا  مما یااتمر                                وفاء وفاء  بادرا   وكلها            

 و ّمر منح فارط   متمهلر      ل                          ل وابتدرنا واسهلهممل  وهمّ         

ة ة وازدحذاا النهذرا  الموسذیقیة، فذهعض بیذو  هذها الذن  کذل مفرداتهذا موسذیقی  فح هها المق ت مذن القصذیدة ك ذرنالح

 کقولو:رتهاطها بالمفردا  المجاورة لها بالنسهة إل

ل ی فذ  بالجنذاس و هذو فنذری هذها الهیذ( ل و مرملمرامیــ عّةاها و عّةتو ــ  واأضی و اأضل ــ  واتسی واتسل بو )

 ن،و کذهل قحرذوة لسذماع م ذل هذها الهیذل الموسذیبالن تة واحذدة، تمذأأیر تااٍ  فهو یجعل من الهیل نوتة موسذیقی وإن کان

وهذو مولذو :)الصذهر ـ  لجنذاسفضذالن عذن ا ضذان اما بالنسهة للهیذل ال الذث فهذو یحتذوي علذی ال هذا  ایو االبیا  االخری ،

و اکذاد اجذةا بذأن الجنذاس   ة فی جانذب المعنذی ،ا  اثر   المتمیه و لان للة الحروف و هما وإن اختلفا من ناحی الرةو(

 ةو اک ر ههوران ، إال ان الجانب المعنوي فیةون ال ها  کهلنربما یالمعنوي و  ر اللفظح ویتمتت بصاصیة التأثی

بعذد ة إنمذا وضذعل ن الهالأذراعرمد استفاد من المحسنا  اللفظیة و إن کانل هه  التسمیة متأخرة عنو، إال إن موانیاذان فال

نصذوص  تنذاة الهالأة و الفصاحة فهنسهة إلنراء هها الفن أما من ناحیمة، اعنح مدمها بالاستقراء العلماء للنصوص القدی

 رةجدة و ال راوة و االمتاع و التأثیو من الال تةال علی ما کانل علی

 دة:الدالال  الصرفیة و النحویة فی القصی

االفعذال تذدل علذی االسذتمراریة فذی هه   ندتو، ونحن نعلم ااالفعال المضارعة فی مصی اک ر من نالح  إن الراعر مد 

 ة ر منها کقولو:الحدو، فهو ی

 -مر تقذی -یرعذاش -یرلذو -یرذری -اسذتوّ  –اذهذلر  -اضذربر  -ارمیتذو -اردیذمر  -یفعذلر  -تعذولر  -تةحلر ی -یغدو -یرو ر  –یعلو ویسفلر )

 ة   الی آخر  (اجابتو -صو ر ی -یعارضر  -تهادا   -اأدو -تفتلر  -ترغار -اطوی  - اتحولر 

 ندة و اک رهذا ورد  عنذد وصذفة لنفسذو ، و کأنذمتراکمة فی النصو االول من القصذی االفعال جاء  بصور ة کل هه 

ر ی ، فذرن هذهة االفعذال و إن کانذل أیذر علذی الرذنفرالل هها االستقراء لما لإلستمراریة فی الحذد، مذن تذأثیترعر من خ

 معقدة الی الحالة النفسیة لو،ر بصورة ة من مهل الراعر نفسو إالانها تریمقصود
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دما تنتقذل الذی القسذم ال ذانح للقصذیدة ة رر منها لالنتقال الی االماا و ترک الماضح و ترسهاتو خلو ههذر  ،و عنذفهو یر  

 غة الماضح ترد بة رة م ل:نری إن االفعال بصی

ض المهّسذخ  لالفعذال تالحذ  مذن خذالل هذها العذر( هّمذل  -همملر  -سلات -اتسی -اأضل  -اأضی -ضّجل  -ضّا )

 لة  کقولو   :الفعل الماضح متعلقان بو فی القصیدة اال فح موارد ملیستعمل الماضیة إن الراعر لم ی

یلذة مذوارد مل و الرصصذح إال فذحیت ر  الذی ماضذفالهی نرا  إنو لم ی  لر (فولّی -دعسلر  - ّمر منح -لر همم -کفانح  )

 دة ،وههة الحالة ربما تعةس الجانب النفسح للراعر و احساسو تجا  الماضحة فح القصی

 -اطذول -اجمذل -اعذةل -االفضذل -اعجذل -اجرذت )ل عدة مرا  منها :ما تالح  ان الراعر مد استصدا صیغة التفضیک

 (ةلالیّ  –اثقل 

رمل منهذا عنذد امامذة الرذاعر فذی مومذو ،و ضلیهها ربما یریر الی ما کان یرعر بو الراعر من نفسیة تّوامة لالفو ة ، حر

 تظهر ههة اللمحة بوضو  فی مولو:

بذو الذی االنتفذاض علذی مذانون القهیلذة و  یةون االفضل وبةذل ال ذر ، و هذها مذاادّ فهو یرید ان ی (االفضل المتفضل) 

هالغة فی وصذو الحذرب،  فهذو لی المضان عغة تدل ایهه  الصیو اةةاالنحراف عنهم و اتصاذ حیاة الصعلةة منهجان فی الحی

 قول:أارتو وسرعتو فی السلب ی تحد، عنعندما ی

 لر   واللیلر الیوعد  کما أبدأ   انان وایتملر ولدةن فأیّمل نسو                 

ئمذان، االوالد یتذامی ثذم عذاد مذن أارتذو وال یذةال اللیذل ما تامی ، وتذرء ایذت النساأي إنو اأار علی القوا ومتل ونهب وتر

مذن السذلب و النهذب و  ا فهذو مذد مذاا  بةذل هذه  العملیذصو لنذا سذرعتو فالراعر ی المهالغة فی السرعة ، علی دلر وهها ی

 ل مظلمان علی حالتوةالقتل و ال یةال اللی

 التةرار:

 نری الراعر مد کّرر بعض العهارا  م ل :

و الهی ارا  من وراء هذها التةذرار فذی ( ة الو داریّ ـ والخر  ـ والجهأـ وال خار الظالا ولسل بمهیاف ـ ولسل بمحی)

متهنین، فةأنما الرذاعر عنذدما ینفذح عذن نفسذو  وصو حاال  الجهن واالمتهان المتعددة إنما یرمح الی تعدید الجهناء و المر

  ل الهی وصو من الجهن ةمن مومو  ممن کانوا علی هها الحاعّرضر من خاللها بالجهناء ههة الصفا  ی

 اللف  للمعنی : مالئمة

 قول الراعر:ی

می الربت ِأو هح اثقلر عی           و الو هموا اٍل تةال تعود ر                         ادان کحر

 ل ومن علر                                  ت وب فتأتح من ترحی          اذا ورد  اصدرتها ثم أنها                        

ت ویل فی هذهة و ال  للمتلقح، فنحن ال نری أي حرو د الراعر طرحو االبیا  مالئمة للمعنی الهی یری فااللفاه فی هه 

 ها،تناسهان ملحوهان فی ا ، و إنما تری إن هناتاالبی
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اع ممذا جعذل مذن بعذض المقذاطت فذی بذد لوبة و نقذل الفةذرة بةذل امانذة و إفهو مد انتقی االلفاه  علی مدر المعانح الم 

اللذة ا  تسذتومفن فهذها دابی ها مرور الةراا، و ان کانل هناتة فح الروعة یقو امامها القاريء و ال یمر علیمصیدتو أای

 مولو  ق الةالا المصتار و کهلنعلی االبداع و القدرة العالیة للراعر فح نقل افةار  عن طری

 و افةلر  ة  و وجر  سعار  و أرزی     ح     دعسل علی أ   ٍو بغ  ٍو صحهت            

 ومما جعلنح امو عند هها الهیل وامعذن فیذ ةا  کل منها لو معنا  الصاص و تأثیر  المتمیفقد أتی الراعر بالفاه و مفرد

 نها ةالفةرة واری مدی الصورة االبداعیة التح اجاد الراعر فی تةوی

 

 نتيجة البحث:

وتتجذاوز خ ذوط   ،ر  القوانین العامة للغة المعیاریذة(اللغة الرعریة لغة فنیة تصتلو عن اللغة االعتیادیة بةونها تصت1

 الحقیقة وآفامها الی اودیة المجاز المترعهة ة

ر  من الرعراء وهها هو السر فح کونها لغة ال تصضت الی مانون لغذوي الرعریة عند کل  اعر تصتلو عند أی(اللغة 2

مهل کذل الرذعراء بالنسذهة لمذن سذهقهم ، واالتیذان بهذا ألصهحل لغة عامة یمةن إتهاع مالمحها من  نمعیّن إذ لو کانل کهل

 یجعلها لغة خاصة أیر مرترکة ةما هاخر كما ا رنا وهعلی وجو التقلید ، إال انها تصتلو من  اعر آل

 فیها ةالموجود ب المعنوي واالیقاعح واللفظح انح وااللفاه المتجانسة ، والترتی( المیة العرب مصیدة مفعمة بالمع9

االساسیان فح تةوین عناصر اللغة الرعریة ، التح تعتمد علی اللغة االعتیادیذة فذح فذرض  نوالمعانح الرکنا (االلفاه4

 سی رتها علی جو الن  االدبح ة

( لغة الرعر عند الرنفری لغة جةلة، حیة و مولیة ،وایقاعیة ومد است اع الراعر من خاللهذا أن یرعهذر عذن جةئیذا  1

لتح هح انعةاس مها ر للهیئة التح یعی  فیها ،وللظروف ومالمذ  الةمذان والمةذان الموجذودة وتفاصیل اللوحة الوامعیة ا

 فح داخل القصیدة ة

 

 مصادر البحث:

 الاتب :

 اة1393، دار العودة،، بیرو دمة الرعر العربحمق ،أدونیس -1

 ، بال تاریخة الفةرة ال انیة، بیرو ، دار ،تحقیق سمیر جابر، ال هع، االأانحاالصفهانح، ابو الفرج  -2

مفید محمد ممیحة،ال هعة  ،تحقیقح کل فن مستظرفرف ف المست، اب الدین محمد بن أحمد أبح الفت یهح:  هاالبر - 9

   1300دار الةتب العلمیة،بیرو ،  ،ال انیة

 ة1330ـ 1413انترارا  ذوي القربی،، ال هعة الرابعة ،مم،   ة، المجانح الحدی الهستانح، فؤاد أفراا -4

مذا  سذتل مذن مجلذة معهذد المص وطذا  العربیذة،تحقیذق محمذود محمذد العذامودي، مر  ة العرب، ر  المی ةي،یالتهر-1

 ة1،ج41

 ،رو ، عالم الةتببیال هعة االولی  ،دراسة لغویة فنیة فح سقخ الةند ، لغة الرعر عند المعرير أازيزاهد، زهی -0

 اة1300،ةمةتهة النهضة العربی
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، بذال هذد السذالا محمذد هذارون، بیذرو  دار الجیذل، تحقیذق عالاتذاب، هرر عمذرو بذن ع مذان بذن منهذرأبو السیهویو  -9

 خةتاری

التعاضذدیة العمالیذة لل هاعذة والنرذر ،صذفامر ـ الجمهوریذة التونسذیة،  فتحح ابراهیم، معجذم المصذ لحا  النقدیذة  -0

 ة1300،

 عهدالفتا  إسماعیل  لهح ،دعلى نجار، محم: أحمد یوسو نجاتحتحقیق الفّراء، معانح القرآن، -3

 خ ةبال تاری ،و والنرردار المصریة للتألیمصر، ، 9ج 

 

ة فح الص اب النقدي العربح تذالزا التذرا، والمعاصذرة،ال هعة االولذی ،بغذدادةة اللغة الرعریرضا،  دمهارت، محم  -19

 اة                1339دار الرؤون ال قافیة،

 اة1304الرعر الحدیث،ال هعة ال ال ة ،بیرو  ةة دار النهضة العربیة لل هاعة والنرر، الورمح، سعید ، لغة -11

 الرسائل العلمیة:

، دراسة لغویة اسلوبیة،إ راف علذح ناصذر مهل االسالا نة الرعریة عند الصعالیر ، اللغئل عهد االمیالحربح، وا -12

 اة2999،أالب، جامعة بابل ، كلیة التربیـة  ، مسم اللغة العربیة 

 المقاال :

، 2409ل  عر جاهلح(العدد ،دراسة اسلوبیة لهیة أا إداء)الرعر أدا،مجلة الحوار المتمدن،  ل صال دعا ديةبیال -19

 ة0،عدد الصفحا   2990تاریخ النرر 

 

 

حا، ، المجلة األكادیمیة لأبسید یوسو نجا  نجاد الدكتور: عمار سرخو، الهاحث:،  2020 ©جمیت الحقو  محفوهة 

 (CC BY NC) والنرر العلمحة
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 الخامس عشر حث بال

 

 

 

 متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها مشرفو ومعلمو مادة الفنون التشكيلية

بسلطنة عمان    

Requirements of implementing Differentiated supervision as recognized by supervisors 

and teachers of Fine arts subject in the Sultanate of Oman 

 

 3د/ عزام عبد النبي،  2د/ وحيد شاه بور ،  1أ/ عبد العزيز بن محمد بن سيف الهنائي: البحث  إعداد

 سلطنة عمان – 3،2السلطان قابوسجامعة  ، 1وزارة التربية والتعليم ماجستير تربية       

 hani@moe.om-abdalazazالبريد اإللكتروني: 

 6690791006900الهاتف: 
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 الملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة ُعمان من وجهة نظر مشرفي ومعلمي الفنون   

استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه المتطلبات تعزى لمتغيرات المسمى التشكيلية، والكشف عن فروق دالة إحصائياً بين 

 الوظيفي، والمحافظة.

( عبارة، وتشمل أربعة مجاالت وهي: 23ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، وإعداد استبانة مكونة من )  

( مشرفاً في ست محافظات 44( معلماً، و )233الدراسة من ) عينة المتطلبات )التشريعية، واإلدارية، والفنية، والمادية(، وتكونت

بسلطنة عمان وهي:)الداخلية، ومسقط، وظفار، وجنوب الباطنة، وشمال الباطنة، وشمال الشرقية(، وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

 اآلتية:

 نة عمان بدرجة كبيرة جداً جاءت تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلط. 

 بين تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

 تعزى لمتغيري المسمى الوظيفي. عمان

  المتنوع في مجال  متطلبات تطبيق اإلشراف أهميةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد الدراسة لدرجة

 المتطلبات الفنية تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظة مسقط.

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في المجموع

 الكلي لألداة تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظتي مسقط، وجنوب الباطنة.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من المتطلبات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، والتي يأمل الباحث أن تسهم في تفعيل وتطبيق 

 اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان. 

 

 ، الفنون التشكيلية.المتطلبات، اإلشراف المتنوع الكلمات المفتاحية:
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Requirements of implementing Differentiated supervision as recognized by 

supervisors and teachers of Fine arts subject in the Sultanate of Oman 

By: Abdulaziz Mohammed Saif Al-hinai, D. Waheed Shahpour,  D. Azzam Abdelnaby 

 

Abstract 

This study aimed to identify the requirements of applying Differentiated supervision in Oman 

from the point view of Art supervisors and teachers, and to identify the statistically significant 

differences in participants' perceptions of the requirements attributed to position, governorate, and 

experience. 

To achieve this aim, the study followed the descriptive approach. A questionnaire of (37) 

items classified into four domains of requirements (legislative, administrative, technical, financial) 

was used. It was administered to a random sample consisted of (300) teachers and (44) supervisors 

in six governorates (Dakhilya, Muscat, Dhofar, south Batinah, north Batinah, north Sharqiya). 

Findings of the study revealed the following: 

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

- There was no statistically significant difference in participants' perceptions of the 

importance of these requirements attributed to position and experience.  

- There was statistically significant difference in participants' perceptions of the importance 

of these requirements in the technical requirement domain attributed to educational 

governorate in favor of Muscat.  

- There was statistically significant difference in participants' perceptions of the importance 

of these requirements attributed to educational governorate in favor of Muscat and south 

Batinah.  

Based on findings, the study concluded to a set of requirements from the respondents' point 

of view that will activate the application of Differentiated supervision in Oman.  

Key words: Requirement, Differentiated Supervision, Fine of art. 
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 مقدمة 

يعد تطوير وتحديث التعليم من أهم التحديات المعاصرة التي تواجه المؤسسات التربوية؛ وإن تحقيق الطموحات في مواجهة 

التعليم بمدخالته وعملياته ومخرجاته، ومن بين محاور تجويد التغيرات العلمية والثقافية واالجتماعية الحالية رهن بتحسين جودة 

التعليم وتطويره اإلشراف التربوي لما له من دور في تلبية االحتياجات المهنية للمعلمين وتنمية قدراتهم التدريسية، ومن ثم رفع 

النظام التعليمي من خالل تفاعله مع جميع  شراف التربوي مكانةً عاليةً في(، ويتبوأ اإل3312المستوى التحصيلي للطالب )المسهلي، 

المجاالت التربوية المختلفة، وهو الذي يضع الخطط والسياسات التعليمية موضع التنفيذ ويتابع مدى نجاحها، كما أنه يعمل على توفير 

 (.3313المناخ المناسب لجميع محاور العملية التعليمية من أجل تحقيق األهداف والغايات المنشودة )العبيدي، 

وتتم عملية اإلشراف التربوي من خالل العديد من الممارسات التي يقوم بها المشرف التربوي والمرتبطة بتحديد االحتياجات 

المهنية، وتطوير قدرات ومهارات المعلمين، وتحسين مستوى أدائهم، والوقوف على أحسن الطرائق التربوية للتدريس، وتمكين 

ومساعدتهم في تحديد مشكالتهم التدريسية وسبل التغلب عليها، وذلك من خالل اتباع العديد من النماذج المعلمين من النمو الذاتي، 

 (.3312اإلشرافية مثل نموذج اإلشراف المتنوع )عبد الحكيم، 

 يويعد اإلشراف المتنوع من النماذج اإلشرافية التي تهدف إلى إيجاد مدرسة متعلمة عن طريق توطين أنشطة النمو المهن

في المدرسة، وتفعيل دور المعلم في ممارسة مهامه الوظيفية، وإعطائه الحرية في اختيار ما يراه مناسبا لتطوير مهاراته وقدراته 

في كتابه اإلشراف  (Allan Glatthorn)(، وقد طور هذا األسلوب المربي األمريكي آلن جالتهورن 3332المهنية )العبد الكريم، 

م، وهو يجمع بين أكثر من نوع بكفاءٍة عاليٍة، وبما يتناسُب مع ظروف المدرسة واحتياجات المعلمين 1894نة التمايزي أو المتنوع س

لتحقيق أهداف العملية اإلشرافية، حيث يراعي هذا األسلوب تفاوت المعلمين وتنوعهم في حاجاتهم وقدراتهم المهنية، ألنه يقدم لهم 

الحرية في اختيار األسلوب المناسب، وتحديد احتياجاتهم المهنية وهو بذلك يسمح للمعلمين  خيارات متنوعة للنمو المهني، ويترك لهم

  ،(.3312بنوع من التمكين، ويقدر مهنيتهم، ويسهم في تفعيل دورهم في أنشطة النمو المهني، )عبدالسالم ومحمد ونايف وهاشم، 

(، وهي التطوير المكثف، والنمو 3332العبد الكريم )ويقوم اإلشراف المتنوع على ثالثة أساليب إشرافية كما ذكرها 

 كما يلي:، التعاوني، والنمو الذاتي

  Intensive Developmentأسلوب التطوير المكثف )اإلكلينيكي(  -أ

وهو صيغة خاصة من اإلشراف الصفي اإلكلينيكي )العيادي(، حيث يقوم المشرف التربوي بالعمل بشكل مركز مع المعلم 

لتشخيص الخلل في العملية التربوية من خالل المالحظة الصفية وتقديم التغذية الراجعة للمعلم، مما يساعد على تطوير وتحسين 

 (. 3313 العملية التعليمية التعلمية )المعايطة،
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ب( إلى أن التطوير 3332 الدليل العلمي لتطبيق اإلشراف المتنوع بالمملكة العربية السعودية )وزارة التربية والتعليم، وأشار 

 (1المكثف يمر بثماني خطوات إجرائية، ويتم العمل فيه كما هو موضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 ( مراحل التطوير المكثف1شكل )

بحيث يبحث المشييييرف مع المعلم األوضيييياع العامة ويتحسيييييس : وهو لقاء يعقد في بداية العام الدراسييييي، اللقاء التمهيدي -1

 المشرف ما قد يحتاج إلى عالج.

 .وهو لقاء اختياري لمراجعة خطط المعلم للدرس المزمع مالحظته ولتحديد الهدف من المالحظةلقاء ما قبل المالحظة:  -2

تعلم والتدريس ذات العالقة، ألجل : وهي مالحظة التدريس لجمع معلومات وافية عن كل جوانب الالمالحظة التشخخخيةخخية -3

 .تشخيص حاجات المعلم

: وهي تحليل للمعلومات التي جمعت من المالحظة التشيييخيصيييية يقوم به المعلم والمشيييرف تحليل المالحظة التشخخخخيةخخخية -0

 .مجتمعين أو فرادى لتقرير وجهة العمل التطويري

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

 .وهو لقاء يتيح للمعلم التدرب على مهارة معينة، تم تحديدها من خالل عملية التشخيص حلقة التدريب: -0

وهي مالحظة تركز على مهارة واحدة تتم باسييتخدام نموذج صييمم لجمع معلومات عن اسييتخدام المعلم  المالحظة المركزة: -0

 .لتلك المهارة فقط

 .: وهو لقاء مداولة تتم فيه مراجعة نتائج المالحظة المركزة وتحليلهاالمداولة المركزة -7

 Cooperative Professional Developmentأسلوب النمو المهني التعاوني  -ب

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

لمهني لجميع أفراد المجموعة، ويقّدم هذا النوع من اإلشييراف للمعلمين األكفاء المتميزين وأصييحاب الخبرة النظرية والعملية، النمو ا

والذين يمتلكون مهارة استخدام أسـييياليب المالحظة الصفية المـيييباشرة ومير المـيييباشرة، ومهارة تحـيييليل البـييييانات والمـيييعلومـيييـيييات 

 (.3339من أجل التوصل إلى قرارات تخدم العملية التعليمية )عتيبة،  وتصــنيفها ومـناقشـتهـا،
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 مراحل التطوير المكثف 

الزيارة  اللقاء قبل اللقاء التمهيدي

 الصفية

المالحظة 

 التشخيصية

تحليل المالحظة 

 التشخيصية

لقاء المداولة  المالحظة المركزة حلقة التدريب لقاء المراجعة التحليلي

 المركزة
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 (، وهي كما يلي:3311ويشمل أسلوب النمو المهني التعاوني ثالثة أنشطة كما أشار إليها شرف الدين )

إلى مجموعات : وهو نشياط نمو مهني يهدف إلى تطوير أداء المعلم داخل الفصل من خالل تقسيم المعلمين تدريب األقران  -1

( معلمين، بحيث يقومون بزيارات صيييفية فيما بينهم لمالحظة تدريس بعضيييهم بعضيييا، ويزود كل منهم 2-2صيييغيرة بين )

  اآلخر بمالحظات عن ذلك ويحصل منهم على المساعدة التي يحتاج إليها.

ة، قضييييية تربوية أو مهنية معين وفيها يلتقي المعلمون والمشييييرف التربوي والمدير لمناقشيييية وتدارس اللقاءات التربوية:  -3

وهي عبارة عن مناقشيييييات منظمة لموضيييييوعات تتعلق بمهنة التدريس صيييييممت لرفع المسيييييتوى المعرفي للمعلمين حول 

 المهارات التي يحتاجونها في أدائهم، ويجب أن تكون هذه اللقاءات منظمة ومخططة تخطيطا يكفل تحقيق األهداف.

يقوم فيه المعلم بتصيييوير عدد من الدروس التي يؤديها، ويتولى إعادة مشييياهدتها والتأمل  هو نشيياطالتحليل الذاتي لألداء:   -2

 (في أدائه فيها. والهدف من هذا النشييياط هو أن يقوم المعلم بتأمل ذاتي ألدائه، بحيث يثمر وعياً أكبر بسيييلوكيات تدريسيييية

 (.3311شرف الدين، 

 Self-Directed Developmentالنمو الذاتي  -ج

ا األسييلوب يعمل المعلم بشييكل مسييتقل لتطوير ذاته، وينحصيير دور المشييرف التربوي على المسيياندة وتقديم الدعم وفي هذ

الالزم والتغذية الراجعة، وهذا يتطلب إعداد المعلم وتدريبه مسبقًا على المهارات الالزمة لضمان نجاحه، كوضع األهداف، والخطط 

 (.Sergiovani & Starrat, 2007م )التطويرية، وتحليل التدريس، وتقييم التقد

( النمو الموجيه ذاتييا بيأنه لعملية مهنية تربوية يعمل فيها المعلم منفرداً لتنمية Piraino, 2006, p22وقيد عرف بيرينو )   

يكون نمو دون المسياعدة من المشيرف أو زميل العمل، وهذه الطريقة يفضيلها المعلمون المهرة وذوو الخبرة. ففي هذا الخيار  نفسيه،

 المعلم نابعا من جهده الذاتي وإن كان سيحتاج من وقت آلخر إلى االتصال بالمدير والمشرفل.

ومن النماذج المطبقة لإلشراف المتنوع نموذ منطقة بيلفونت بوالية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية لإلشراف المتنوع 

(Bellefonte Area School District, 2004حيث اع ) تمدت خطة التطوير المهني في هذه المنطقة على رابطة اإلشراف

، (Pennsylvania Association of Supervision and Curriculum Developmentوتطوير المناهج في والية بنسلفانيا )

معلمين وفق (، وحددت الخطة أنماطا إشرافية متنوعة تطبق على الDanielson and McGrealونموذج دانيسلون وماكجريل )

آلية محددة، وهدفت هذه التجربة إلى تزويد المعلمين بفرص طويلة ومستمرة للنمو المهني، حسب االحتياجات الفردية لكل معلم، 

وتتضمن خطة اإلشراف المتنوع في هذه المدرسة إخضاع المعلمين لحلقة تطويرية تستمر أربع سنوات يطبق خاللها أربعة أنماط 

 Bellefonte Areaابة التعليمية اإلدارية، والهدف الموجه، المساعدة المركزة، والمساعدة التصحيحية( )أساسية، وهي: )الرق

School District, 2004.)  

 ( Administrative Instructional Monitoring Modeنمط الرقابة التعليمية اإلدارية ) -1

لدراسة وصقل الممارسات التعليمية داخل الحجرة الدراسية، تعتمد هذه الطريقة على إشراك المعلمين مع مدير المدرسة 

ويستخدم هذا النمط أسلوب التطوير المعتمد على أدوات المالحظة الصفية، وتحليل وتقديم التغذية الراجعة للتطوير، وتمر عمليات 

 المالحظة في هذا النمط بثالث مراحل هي:
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 الحظة والمهارات التي سيتم مالحظتها على وجه الخصوص.اجتماع ما قبل المالحظة: وتتضمن تأسيس أهداف الم -أ 

مرحلة المالحظة: وتتم فيها زيارة الصف الدراسي والتركيز على جمع المعلومات التي تساعد على حل األسئلة التي تم  -ب

 تحديدها في مرحلة ما قبل المالحظة.

التي تم جمعها، ومن ثم تتم عملية التحليل، وتستخدم اجتماع ما بعد المالحظة: ويتشارك المعلم مع المدير بقراءة البيانات  -ج

 هذه المعلومات في تحديد أهداف النمو المهني للمعلم.

 (The Goal Directed Modeنمط الهدف الموجه ) -2

 ويشترك المعلم مع المدير في تحديد المجال المناسب بناء على ما تم تحديده في نمط الرقابة التعليمية اإلدارية، ويتضمن هذا

 النمط ثالثة خيارات إشرافية يمكن للمعلم االختيار بينها، وهي كاآلتي:

وفي هذا الخيار يختار المعلمون هدفا واحدا أو أكثر تتوفر فيها  (:Self-Directed Activitiesاألنشطة الموجهة ذاتيا ) -أ

 ويات الطالب وتقدمهم.مجموعة من االعتبارات أهمها: أهمية الموضوع لدى المعلم بشكل شخصي، وأثرها على مست

وفيه يعمل المعلمون بشكل تعاوني لدراسة واختيار وتعزيز  :(Peer Coaching Activitiesأنشطة تدريب األقران ) -ب

الممارسات التعليمية من خالل التعاون والممارسة التأملية، وتتضمن حلقة تدريب األقران التخطيط الجتماع ما قبل 

معلومات، ثم اجتماع ما بعد المالحظة، ويتم االنخراط في هذا الخيار بعد أخذ التدريب المالحظة، ثم المالحظة وجمع ال

الالزم على كيفية استخدام هذا النموذج من خالل برنامج المنطقة المعد لهذا الغرض، ويلزم المعلمون المشاركون في هذا 

 الخيار أخذ دورات تنشيطية حول هذا األسلوب كل خمس سنوات.

وفي هذا الخيار يشارك المعلمون في  :(Structured Study Group Activitiesمجموعة الدراسة البنائية )أنشطة  -ج

 دراسة الطرق واألساليب التي يمكن استخدامها للوصول إلى تحقيق األهداف التربوية.

متنوع اعتمادها لتطبيق اإلشراف ال (Bellefonte Area School Districtويتضح من خالل نموذج منطقة بيلفونت )

(، حيث حددت أنماطاً إشرافية متنوعة، وتطبق على المعلمين وفق Danielson and McGrealعلى نموذج دانيسلون وماكجريل )

آلية محددة من خالل أربعة أنماط إشرافية وهي: )الرقابة التعليمية اإلدارية، والهدف الموجه، المساعدة المركزة، والمساعدة 

( حيث تأخذ أنماطاً إشرافية متنوعة تُعنى بمهنية المعلمين Glatthornختلف نسبيا عن نموذج جالتهورن )وهي ت التصحيحية(

وتزويدهم باالحتياجات التدريسية حسب قدراتهم ومهاراتهم األدائية، حيث يعتمد كل نمط من هذه األنماط على أساليب إشرافية مختلفة 

تمر أربع سنوات تطبق في السنة األولى، وأيضا تقوم المدرسة بتوثيق أعمال المعلمين تعمل على إخضاع المعلمين لحلقة تطويرية تس

( يتم فيها توثيق األعمال الفنية، وخطط التطوير، ومؤشرات التقدم، ونماذج من أعمال Portfoliosمن خالل حقائب النمو المهني )

أداء المعلمين والممارسات المهنية مرة واحدة خالل العام الطالب، كما تستخدم المدرسة حسب هذه الخطة بطاقة مالحظة لتقويم 

 عطاء التقدير المناسب لكل معلم. الدراسي الواحد إل
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يسهم اإلشراف التربوي في سلطنة عمان في بناء قاعدة عملية قوية عن طريق تحسين نوعية النواتج التربوية، وهذه  

العملية تشكل نظاماً متربطاً له مدخالته وعملياته ومخرجاته، ولقد انبثقت رؤية اإلشراف التربوي بالسلطنة من االهتمام بتنمية 

تياجات التدريبية لهم، ومشاركتهم في وضع الخطط والبرامج العالجية وتوجيههم نحو الربط المعلمين مهنيا، من خالل تحديد االح

بين الجانبيين النظري والتطبيقي في تنفيذ المناهج الدراسية، وتدريبهم على مشروع تطوير األداء المدرسي )وزارة التربية والتعليم، 

 ب(. 3332

عمان تقديم الخدمة اإلشيييييرافية بما يتناسيييييب مع التطورات والمسيييييتجدات ولقد سيييييعت وزارة التربية والتعليم في سيييييلطنة 

 العصييرية التي يمر بها العالم، فبعد أن كان اإلشييراف التربوي قائما على التفتيب أصييبح إشييرافاً تعاونياً تشيياركياً منظماً ومتكامالً في

 ربوي على مسيييييتوى الوزارة كخطوتين رائدتين لتطويرجميع الجوانب التعليمية التعلمية، وتم اسييييتحداث دائرة تعنى باإلشييييراف الت

اإلشيييراف التربوي بالسيييلطنة، وتمكينه من أن يؤدي دوره القيادي ويحقق مرضيييه األسييياسيييي في تطوير مدخالت العملية التربوية 

اة مواكبة الحيوتحسيييين مخرجاتها، وإحداث األثر المنشيييود المتمثل في تربية اإلنسيييان العصيييري، القادر على خدمة مجتمعه، وعلى 

 ب(.3313العصرية في القرن الحادي والعشرين، عصر العلم واإلبداع والتقنية )وزارة لتربية والتعليم، 

وبذلت وزارة التربية والتعليم جهدا كبيراً في تطوير اإلشيييييراف التربوي في ظل رؤية وفلسيييييفة التربية والتعليم بسيييييلطنة 

وظا في هيكله وأسيياليبه وطرقه ومهامه، وقد مر اإلشيراف التربوي في سييلطنة عمان عمان، فقد شيهد اإلشيراف التربوي تطوراً ملح

(، ثم مرحلة اإلشيييييراف 1882 -1892(، ثم مرحلة التوجيه )1892 -1831بثالث مراحل انتقالية متعاقبة، بدًءا بمرحلة التفتيب )

 (.3312حتى اآلن( )سلطان،  -1882التربوي )

ق التفتيب، وتصيد األخطاء، من خالل مراقبة أداء المعلمين، والقيام بتدريب المعلمين فكان اإلشيراف التربوي يتم عن طر

الجدد وتنفيذ المنهاج وإعداد االختبارات، ومالحظة مدى التزام هؤالء المعلمين بتنفيذ التعليمات والنشييييييرات التربوية واإلرشييييييادات 

 ة هي األسلوب األكثر استخداما لمتابعة أداء المعلمين من قبل المفتشينالتي تصدرها وزارة التربية والتعليم، وكانت الزيارات الصفي

(، ثم انتقل اإلشييييراف من التفتيب إلى التوجيه، حيث ركزت تلك الفترة على تطوير المنهج العماني، 3311التربويين )القمشييييوعي، 

ي انيين في وظيفة التوجيه التربوي، وانقسييييييم التوجيه فورعيايية النمو المهني للمعلم، واعتماد المعايير األولية الختيار المعلمين العم

(، وموجه المادة لمعلمي المرحلتين اإلعدادية والثانوية، أما 4-1هذه الفترة إلى قسمين: الموجه التربوي لمعلمي االبتدائي للصفوف )

اإلشييييرافية حسييييب التطورات التي المرحلة األخيرة هي مرحلة اإلشييييراف التربوي التي يمارس فيها المشييييرفون التربويون مهامهم 

تحدث في النظام التربوي العماني، فقد بدأت هذه المرحلة بصييدور الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتطوير نظامها التعليمي 

لم األول م، والذي تم بموجبه استحداث مسمـييييييى المع1889/1888إلى نظام التعليم األسياسيي، والذي بدأ تطبيقه في العام الدراسيي 

بـييمـييدارس التـييعليم األسـيياسـييـييي، ليأخذ بعر أدوار المشرف التربوي، واستحداث دائرة اإلشراف التربوي بالمديرية العامة للتربية 

 ب(.3313( )وزارة التربية والتعليم، 3332/ 22والتعليم، بموجب القرار الوزاري رقم )

 

وخاصيييية خالل العقد األول من القرن الحادي والعشييييرين أن  ويمكن للمتتبع لتطور اإلشييييراف التربوي في سييييلطنة عمان

يالحظ تطورا كبيراً في أداء المشييييييرفين التربويين؛ وذليك بسييييييبيب ميا تقيدميه الوزارة من برامج لتطوير عملهم وفق أهداف ورؤية 

ي )مادة / المشرف التربو –المشرف األول  –واضيحة وجلية/ حيث تم تقسييم المشرفين التربويين إلى أقسام كالتالي: المشرف العام 

المعلم األول، وتم تحديد مهام خاصيية لكل منهم، وذلك وفق ما جاء في دليل شييغل الوظائف اإلشييرافية واإلدارة المدرسييية  –مجال( 

 ب(. 3312)وزارة التربية والتعليم، 
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ن الدراسيييات التي تناولت وقد تناولت العديد من الدراسيييات موضيييوع اإلشيييراف التربوي وعالقته ببعر المتغيرات، إال أ 

( اولتي هدفت إلى التعرف على فلسييفة اإلشييراف 3312اإلشييراف المتنوع كانت قليلة ومن بين تلك الدراسييات دراسيية  عبد الحكيم )

التربوي المتنوع، واألسيييس التربوية التي يسيييتند إليها، والتعرف على األسييياليب اإلشيييرافية المتبعة ميدانيا في مصييير، واسيييتخدمت 

معلماً في التعليم العام،  343، وتكونت عينة الدراسيييية من SWOTسيييية المنهج الوصييييفي، وكذلك اسييييتخدمت نموذج سييييوات الدرا

وتوصييييلت الدراسيييية إلى أن واقع اإلشييييراف التربوي دون المسييييتوى المطلوب من وجهة نظر عينة الدراسيييية، حيث تحققت مجمل 

م وجود فروق ذات داللة إحصيائية في اسيتجابات أفراد وعينة الدراسة عبارات االسيتبانة بدرجة متوسيطة وما دون ذلك، وأيضيا عد

 تعزى لمتغيرات الدراسة المؤهل، والخبرة، والجنس، والمرحلة التعليمية.

( دراسة هدفت إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعليم ما بعد األساسي 3314كما أجرت العلوية ) 

فقرة،  41وء نموذج اإلشراف المتنوع، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتم إعداد استبانة تكونت من بمحافظة مسقط في ض

معلٍم ومعلمٍة، وأشارت النتائج إلى أن واقع ممارسات المشرفين التربويين لإلشراف المتنوع بمدارس  233وتوزعت على عينة بلغت 

أقّل أساليب اإلشراف المتنوع ممارسةً هو أسلوُب التطوير المكثف، وإن أبرز التعليم ما بعد األساسي جاء بدرجة متوسطة، وأن 

الصعوبات التي تواجه التطبيق قلة توفر الوقت لدى المعلمين لتنفيذ أنشطة النمو المهني التعاوني، وأظهرت النتائُج أن هناك فروقاً 

ف وائل، وخلصت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتفعيل اإلشراذات داللة إحصائية وفقا لمتغير المسمى الوظيفي لصالح المعلمين األ

 التربوي بمدارس التعليم ما بعد األساسي في ضوء نموذج اإلشراف المتنوع.

( تجربة اإلشراف المتنوع المطبقة في بعر مدارس المملكة العربية Alabdulkareem, 2014وقيمت دراسة العبدالكريم ) 

ادة المدرسية، واعتمدت الدراسة على التحليل النوعي لتحديد نقاط القوة والضعف والمعوقات؛ وذلك من السعودية كوسيلة لتحسين القي

خالل تحليل أربعة تقارير معدة من قبل اإلدارة المطبقة للنموذج، وخمسة تقارير أعدها المشرفون التربويون، واشتملت بعر التقارير 

المشاركين في التطبيق، وقد توصلت الدراسة إلى أن هذا النموذج فعال، ويساعد على استبانات لبعر المعلمين ومدراء المدارس 

على تحسين التعليم والبيئة المدرسية من خالل تعزيز الحوارات المهنية داخل المدرسة ويعزز القيادة التربوية المحفزة، وأيضا كشفت 

يب والتعاون مع المتخصصين في التخطيط والتوجيه الدراسة عن وجود بعر نقاط الضعف التي يمكن تعديلها من خالل التدر

 المناسبين.

( هدفت إلى التعرف على درجة تقدير أفراد العينة لدور اإلشراف المتنوع في تنمية أداء 3313أما دراسة أبو الكاس ) 

 لدراسة المنهج الوصفي،معلمي المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المشرفين والمعلمين في مدارس محافظات مزة، واستخدمت ا

مشرفا من الجنسين، وأظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لدور اإلشراف  24معلما ومعلمة، و 313وتكونت عينة الدراسة من 

من وجهة نظر المعلمين، وأشارت الدراسة  %33من وجهة نظر المشرفين، و %3371المتنوع في تنمية أداء المعلمين جيدة بنسبة 

قلة إشراك المعلم لتحديد البرامج التدريبية التي تساعده على تطوير العمل التربوي، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية  أيضا إلى

لمتوسطات استجابات المعلمين في مجال الصعوبات المتوقعة التي تحد من فاعلية اإلشراف المتنوع لصالح الذكور والعاملين في 

 المدارس الحكومية. 

( Range, Susan, Carleton & Suzanne, 2011ة كل من رانج، وسوزان، وكارليتون، وسوزان )وجاءت دراس 

( األمريكية بشأن دورهم في اإلشراف التربوي وتقييم المعلمين، Wyomingبهدف تقييم ممارسات مديري مدارس والية وايومنغ )

تخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتم إعداد أداة االستبانة وخصوصا في ضوء خيارات التنمية المتاحة في اإلشراف المتنوع، حيث اس

 ،%23بنسبة  142، وعاد منها 392وإرسالها لجميع مديري المدارس في والية وايومنغ والبالغ عددهم 
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بتدائية الوتشير النتائج إلى أن أملب الممارسات اإلشرافية في كثير من األحيان هي ممارسات تقييمية، وأن ممارسة مديرو المرحلة ا  

ألدوارهم اإلشرافية أكبر بكثير من مديري المدارس الثانوية، وأيضاً أظهرت النتائج وجود إحباط من قبل المعلمين حول الوقت المتاح 

 للتدريس، وأداء التقييم المتبعة، وعدم رمبتهم في التغيير.

داث جودة وتحسين في النظم المدرسية في ( هدفت إلى معرفة قدرة اإلشراف المتنوع إلحEpps, 2010أما دراسة إيبس ) 

مدرسة بجنوب الواليات المتحدة األميركية، واستخدمت الدراسة أسلوب  39المدارس وفقا لتعديل الموارد المالية المخصصة في 

تنفيذ، الالمنهج النوعي لجمع البيانات المتعلقة بخصائص المدراس والتصنيف واألداء الفردي خالل السنة األولى والسادسة من 

وخلصت الدراسة إلى أن مستوى الصف وسنوات الخبرة لمديري المدارس والحالة االجتماعية واالقتصادية للمدارس والتمويل النقدي 

كلها عوامل تؤثر بشكل كبير على قدرة اإلشراف المتنوع في التأثير على تحسين المدارس، وخلصت االستنتاجات إلى أن استخدام 

 وع يمكن المدارس والموارد المخصصة لها من أن تؤدي إلى تحسينات في األداء.نهج اإلشراف المتن

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية يتضح هناك تنوع في أهميتها وأهدافها، ومنهجيتها، ونتائجها  

 ومدى عالقتها بالدراسة الحالية وفيما يلي عرض لذلك:

الدراسات السابقة أن المشرف التربوي يمارس مهامه في تحسين أداء المعلمين بدرجة متوسطة مثل أظهرت نتائج معظم  -

 (.3314(، ودراسة العلوية )3312دراسة عبد الحكيم )

أكدت بعر الدراسات أن اإلشراف المتنوع يعمل على تحسين التعليم في البيئة المدرسية مثل دراسة العبد الكريم  -

(Alabdulkareem, 2014)( ودراسة رانج آخرون ،Range et al., 2011( ودراسة إيبس ،)Epps, 2010.) 

ركزت بعر الدراسات السابقة على أهمية استخدام اإلشراف المتنوع في تنمية أداء المعلمين مهنيا مثل دراسة عبد  -

 (.3313(، ودراسة أبو الكاس )3314(، ودراسة العلوية )3312الحكيم )

قة على أن الخدمة اإلشرافية المقدمة من قبل المشرفين التربويين تقتصر على التفتيب والتقييم اتفقت الدراسات الساب -

 (. Range et al., 2011(، ودراسة رانج وآخرون )3312والممارسة الروتينية التقليدية، ودراسة عبد الحكيم )

الية، والتي جاءت للكشف عن متطلبات ال توجد من بين تلك الدراسات ما يتعلق بشكل مباشر حول موضوع الدراسة الح -

 تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

تُشير بعر الدراسات إلى أنَّ الواقع التربوي بحاجٍة إلى التنوع في استخدام أنماط إشرافيٍة جديدٍة تلبي احتياجات المعلمين 

ر اإلشراف التربوي في التنمية المهنية، كما يوجد قصوٌر في دور المشرف التربوي المهنية، وتذليل الصعوبات التي تحد من تأثير دو

(، وأيضا أشارت بعر الدراسات إلى أنَّ المهارات األدائية والوظيفية لدى المشرفين 3339بمجال التدريب المهني )العامري، 

شرافية عمل روتيني، وأكثر عمٍل تفعيالً هو أسلوب التربويين بسلطنة عمان ال ترقى إلى المستوى المطلوب، وأنَّ الممارسة اإل

(، كما أشارت العديد من الدراسات الميدانية إلى 3313المالحظة مع وجود قصور في تحديد الفروق الفردية بين المعلمين )الهنائي، 

(، كما أشارت الدراسة 3338دية، ؛ السني3314)المرهوبية،  كثرة األعباء اإلدارية والفنية الملقاة على كاهل المشرفين التربويين

م، إلى أنَّ جهود المشرفين وممارساتهم اإلشرافية لم تؤثر 3313المشتركة بين وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان والبنك الدولي 

 (.3313بشكل ملحوظ في تجويد عملية التعليم )وزارة التربية والتعليم، 
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ا بالنسبة لتفعيل اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان، فقد أشارت دراسة العلوية ) ( إلى أن هناك ممارسات لإلشراف 3314أمَّ

المتنوع من قبل المشرفين التربويين، إال أنّها جاءت بدرجة متوسطة، وأقل أساليب اإلشراف المتنوع ممارسة هو أسلوب التطوير 

وبالنسبةَ إلشراف الفنون التشكيلية، يشير تقرير الزيارة اإلشرافية المقدم من المديرية العامة لتنمية المكثف الذي جاء بدرجة ضعيفة. 

م، إلى قصور المشرفين بمادة الفنون التشكيلية في تحديد أولويات 3/3312/ 13الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 

الحلول والمقترحات التطويرية، وهذا ينعكس سلبا على أدائهم المهني )وزارة التربية  التطوير للمعلم، وخلوها من األدلة وال تقدم

ب(، كما يشير التقرير الوزاري المقدم من دائرة اإلشراف التربوي بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية 3312والتعليم، 

ارتفاع نصاب المشرف من المعلمين والمدارس وكثرة األعباء م بعنوان واقع الفنون التشكيلية في الحقل التربوي، إلى 3339/3338

اإلدارية والفنية، وعدم وجود المعلم األول األمر الذي يحد من قيام مشرف الفنون بممارسة الخدمة اإلشرافية المطلوبة )وزارة التربية 

ديثة ليم إلى االستفادة من األساليب اإلشرافية الح(، كما يدعو المكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتع3338والتعليم، 

أ(. ومن خالل االطالع على تقارير 3312وتطوير العمل اإلشرافي في ضوء تطبيق اإلشراف المتنوع )وزارة التربية والتعليم، 

م، وتحليلها، 3313/ 3312ي الزيارات اإلشرافية بمادة الفنون التشكيلة من مختلف المحافظات التعليمية في سلطنة عمان للعام الدراس

، جاتَّضح أنَّ المعلمين بحاجٍة إلى رفع األداء المهني في الجوانب اآلتية: التخطيط للدروس، واستخدام التكنولوجيا في التعليم، والمناه

ن، ويتضح قبل المشرفي والتدريب، والتقويم، إال أّن في كثيٍر من األحيان ال يتم ذكر البرامج التدريبية واالحتياجات المهنية لهم من

م، تقليص 3312أيضا من خالل كشف البرامج التدريبية المركزية في خطة اإلنماء المهني لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان 

ي لعدد الدورات التدريبية للمشرفين والمعلمين لمادة الفنون التشكيلية حيث يبلغ عدد الدورات التدريبية خالل العام الدراسي الحا

 رللمشرفين التربويين، برنامجاً واحداً فقط، بينما بلغ عدد البرامج المقدمة للمعلمين، برنامجين تدريبيين، وهذا ينعكس سلباً على تطوي

 أ(. 3312مهاراتهم ونموهم المهني )وزارة التربية والتعليم، 

ي سلطنة عمان وبالتالي ندرة المعلومات وفي ضوء ما سبق وباإلشارة إلى قلة الدراسات المتعلقة باإلشراف المتنوع ف

 المتاحة حول إمكانية تطبيقه برزت مشكلة الدراسة التي يمكن تحديدها في السؤالين اآلتيين:

 ما متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها مشرفو ومعلمو مادة الفنون التشكيلية بسلطنة عمان ؟ -1

ات أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها مشرفو هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجاب -3

 ومعلمو مادة الفنون التشكيلية بسلطنة عمان تعزى لمتغيري المسمى الوظيفي، والمحافظة؟

 أهداف الدراسة: 

 :تهدف الدراسة إلى

 التشكيلية بسلطنة عمان.تحديد متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها مشرفو ومعلمو الفنون  -1

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع كما يدركها  -3

 مشرفو ومعلمو مادة الفنون التشكيلية بسلطنة عمان تعزى لمتغيري المسمى الوظيفي، والمحافظة.
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 أهمية الدراسة:

 في:تتمثل أهمية الدراسة 

يمكن أن تسهم هذه الدراسة في سد فجوة في الدراسات العمانية التي تتناول اإلشراف المتنوع من خالل معرفة المتطلبات  -1

 الالزمة لتطبيقه في المدارس بسلطنة عمان.

قة فلسفة يتأتي هذه الدراسة مواكبةً لتوجه وزارة التربية والتعليم إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة التعليمية وتطوير وث -3

م )وزارة 12/13/3312م( بتاريخ 938/3312وأهداف التربية في سلطنة عمان بناًء على القرار الوزاري رقم )

 (، وبهدف إيجاد أنظمة تعمل على تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.3314التربية والتعليم، 

 الدراسات حول اإلشراف المتنوع.من المؤمل أن تفتح هذه الدراسة مجاالً أمام الباحثين إلجراء المزيد من  -2

يأمل الباحث أن تفيد نتائج الدراسة المهتمين في وزارة التربية والتعليم وخاصة المسؤولين، ومتخذي القرار في وضع   -4

 الخطط والبرامج التدريبية الخاصة بتطبيق اإلشراف المتنوع.

 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي: 

اقتصرت الدراسة الحالية على الكشف عن متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في المجاالت اآلتية:  :الحدود الموضوعية -1

 )المتطلبات التشريعية، والمتطلبات اإلدارية، والمتطلبات الفنية، والمتطلبات المالية(.

 : طبقت الدراسة على المشرفين التربويين والمعلمين لمادة الفنون التشكيلية. الحدود البشرية -3

: اقتصرت الدراسة على المدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم في المحافظات اآلتية: )الداخلية، الحدود المكانية -2

 ومسقط، وظفار، وجنوب الباطنة، وشمال الباطنة، وشمال الشرقية( في سلطنة عمان.

 م.3313-3312أجريت الدراسة خالل العام الدراسي الحدود الزمانية:  -4

 الدراسة:مةطلحات 

 تتلخص مصطلحات الدراسة الحالية في اآلتي:

 المتطلبات  -1

ف معجم مصطلحات التربية والتعليم المتطلبات بأنَّها: لمجموعة من الشروط الضرورية والضوابط األخالقية،  عرَّ

 (.333، ص3334والمواصفات، واالحتياجات التي ينبغي توافرها لتحقيق األهداف المرموبةل )فلية والزكي، 

ف علي ) ( المتطلبات بأنَّها لمجموعة الحقائق، والبيانات، والمعلومات، والمفاهيم، والتعميمات، التي ترتبط 3311كما عرَّ

 (.34مباشرة بالموضوع أو الهدف المخطط له من قبل المؤسسةل )ص

وافرها لضرورية التي ينبغي توتتبنى الدراسة الحالية تعريف المتطلبات إجرائياً بأنها مجموعة من الشروط واالحتياجات ا

في المؤسسات التربوية بوزارة التربية والتعليم في المجاالت التالية: التشريعية، واإلدارية، والفنية، والمادية، والتي تعمل 

 على تسهيل عملية تطبيق اإلشراف المتنوع بسلطنة عمان.
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 Differentiated Supervisionاإلشراف المتنوع  -2 

اإلشراف المتنوع بأنّه مدخل إشرافي قائم على فرضية أّن  (Allan Glatthorn, 1997, p3جالتهورن )يعرف آلن 

المعلمين يتفاوتون في قدراتهم وإمكاناتهم الشخصية والمهنية، ومستوياتهم العلمية، لذلك فإنه يتيح لهم فرصة اختيار األسلوب 

 وق بينهم، ويمكنهم من اتخاذ القرار.اإلشرافي المناسب الحتياجاتهم المهنية، ويراعي الفر

فه عايب )  ( بأنَّه لنموذج إشرافي ينظم عمل المشرفين التربويين في الميدان التربوي ويقدم آلية واضحة 3339كما عرَّ

لعمل المشرف التربوي داخل المدرسة من خالل آلية تصنيف واضحة واحتياجات يرمب المعلم في تنميتها لديه للرقي 

 (.82حقيق النمو في الميدان التربويل )ص باألداء وت

أما إجرائياً فيُعرف اإلشراف المتنوع بأنه نموذج إشرافي يقوم على تصنيف معلمي الفنون التشكيلية في المدارس العمانية 

افية روفق قدراتهم الشخصية والمهنية، وخبراتهم العلمية والعملية، وتحديد خيار كل فئة، فهو يركز على ثالثة أساليب إش

وهي: التطوير المكثف، والنمو التعاوني، والنمو الذاتي بحيث يسمح للمعلم حرية اختيار األسلوب المناسب له حسب 

احتياجاته المهنية فهو بالتالي يعمل على تقدير مهنية المعلمين عن طريق تفعيل دورهم في النمو المهني، ويراعي الفروق 

 توى األداء المهني والوظيفي.بينهم، ويزيد من الدافعية نحو رفع مس

 الطريقة واإلجراءات

 منهج البحث

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، نظرا لكونه يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها، حيث يهتم هذا المنهج بدراسة واقع  

 الظواهر وتفسيرها وتحليلها، وتفسيرها من أجل الوصول إلى نتائج مفيدة وتعميمها.

 الدراسة مجتمع 

تكَّوَن مجتمع الدراسة من مشرفي ومعلمي الفنون التشكيلية في المحافظات اآلتية:: )الداخلية، ومسقط، وظفار، وشمال 

( مشرفاً 44( معلماً ومعلمةً، و)1233( فرداً منهم )1222الباطنة، وجنوب الباطنة، وشمال الشرقية( بسلطنة عمان، وقد بلغ عددهم )

م، وقد روعَي في اختيار المحافظات تمثيلها 3312/3312ــتاب لإلحـصاءات التـعلــيمية للــعام الـــــــدراسـي ومشرفةً، حـــسب الك

للمناطق المختلفة من حيث تشابه الخصائص الجغرافية، وبعد المسافة بين كل محافظة وأخرى، وكثافة عدد المشرفين والمعلمين في 

( توزيع أفراد المجتمع وفقاً لمتغيري المسمى الوظيفي والمحافظة 1ج(، ويوضح الجدول )3312كل محافظة )وزارة التربية والتعليم، 

. 
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 1جدول 

 مجتمع الدراسة موزع وفقا لمتغير والمسمى الوظيفي والمحافظة

 المحافظة
 الوظيفة

 النسبة العدد
 مشرف أول مشرف معلم 

 %13،8 339 1 3 333 الداخلية

 %19،9 382 2 9 393 مسقط

 %12،2 343 1 3 324 ظفار

 %14،2 332 1 3 319 جنوب الباطنة

 %33،2 221 - 8 243 شمال الباطنة

 %13،2 122 1 2 122 شمال الشرقية

 %166 1553 0 00 1562 المجموع

 

 عينة الدراسة 

حجم العينة المناسبة من (، وذلك وفق شروط اختيار % 33تم اختيار عينة من المعلمين بطريقة عشوائية طبقية بنسبة )

( معلماً ومعلمةً، أما بالنسبة للمشرفين 233وبلغ عددهم ) ،Johnson & Christensen, 2008, p242)حجم مجتمع الدراسة )

( مشرفاً ومشرفةً، نظراً لقلة أعدادهم في هذا التخصص، ونظراً 44التربويين، فقد تم التطبيق على جميع أفراد المجتمع وعددهم )

( يبين 3( فرداً، والجدول )244معلمين )لطبيعة مادة الفنون التشكيلية. وبهذا أصبح حجم عينة الدراسة من المشرفين التربويين وال

 توزيع عينة الدراسة لالستبانة المغلقة وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي والمحافظة.

 3جدول 

 توزيع عينة الدراسة في االستبانة المغلقة وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي والمحافظة.

 المحافظة
 الوظيفة

 النسبة العدد
 مشرف معلم 

 %13،3 21 3 24 الداخلية

 %19،2 24 9 22 مسقط

 %12،3 24 3 43 ظفار

 %14،9 21 3 44 جنوب الباطنة

 %33،4 33 8 29 شمال الباطنة

 %13،9 23 2 21 شمال الشرقية

 %166 300 00 366 المجموع
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 أداة الدراسة 

وقد  اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان،تمثلت أداة الدراسة في استبانة الستقصاء آراء أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق 

كدراسة عبد الحكيم  قام الباحث بتطويرها اعتماداً على األدبيات التربوية المتعلقة باإلشراف المتنوع، واالستفادة من الدراسات السابقة

موضوع الدراسة، (، والتي لها صلة ب3338(، ودراسة الموسى )Epps, 2010(، ودراسة إيبس )3314(، ودراسة العلوية )3312)

 وقد اشتملت األداة على جزأين: 

: يتضمن رسالة موجهة للعينة، وتعليمات االستبانة، ومصطلحات الدراسة األساسية، والبيانات المتعلقة بالمتغيرات الجزء األول

 المستقلة، وهي:المسمى الوظيفي والمحافظة .

 رة، موزعة على أربعة مجاالت وهي:عبا 23يتضمن عبارات االستبانة المكونة من  الجزء الثاني:

 المجال األول: المتطلبات التشريعية. 

 المجال الثاني: المتطلبات اإلدارية.

 المجال الثالث: المتطلبات الفنية.

 المجال الرابع: المتطلبات المادية. 

 

 صدق أداة الدراسة

حكمين(، حيث تم عرض االستبانة بصورتها تم التحقق من صدق أداة الدراسة باستخدام طريقة الصدق الظاهري )صدق الم

( محكماً من ذوي االختصاص في اإلدارة التربوية من جامعة السلطان قابوس، وجامعة 32األولية على عدد من المحكمين بلغ عددهم )

ة لمجال المدرجالملك سعود، وجامعة نزوى، ووزارة التربية والتعليم؛ وذلك للحكم على وضوح العبارات، ومدى انتماء كل عبارة ل

تحته، وتدوين مالحظاتهم حول التعديل أو الحذف أو اإلضافة، وفي ضوء نتائج التحكيم تم إجراء التعديالت على االستبانة والوصول 

 بها إلى الصورة النهائية التي تم تطبيقها. 

 إجراءات تطبيق الدراسة 

وثباتها، وإخراجها في صورتها النهائية، تم مخاطبة وزارة بعد التحقق من صالحية أداة الدراسة، والتأكد من صدقها 

م، وذلك لتسهيل مهمة تطبيق 1/3313/ 34التربية والتعليم بسلطنة عمان ممثلةً في المكتب الفني للدراسات والتطوير، بتاريخ 

شهر  تبانة ورقيا وإلكترونياً فياألداة، ومخاطبة المديريات العامة بالمحافظات التعليمية المستهدفة بالدراسة، وتم توزيع االس

 .م3313مارس 

 المعالجة اإلحةائية 

(، حيث تم استخدام المعالجات، واألساليب SPSSتم تفريغ البيانات ومعالجتها إحصائياَ باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة وهي كالتالي:

 ( للتأكد من ثبات أداة الدراسة.Cronbach Alphaباط كرو نباخ ألفا )معامل االرت -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال األول بخصوص درجة أهمية متطلبات تطبيق  -

 اإلشراف المتنوع من وجهة نظر مشرفي ومعلمي الفنون التشكيلية.
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(، وذلك لمعرفة مدى اختالف متوسطات تقديرات Independent Sample T-Testاختبار لتل لعينيتين مستقلتين ) - 

 أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

(، وذلك لمعرفة مدى اختالف متوسطات تقديرات أفراد One way ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي ) -

 . متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع تعزى لمتغير المحافظة التعليميةالدراسة لدرجة أهمية 

 للمقارنات البعدية المتعددة لمعرفة اتجاه الفروق حسب متغير المحافظة. LSDاستخدام اختبار   -

 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

عليييى متطلبييييات تطبيييييق  للتعييييرفهيييدف يتضيييمن هييييذا القسيييم عرضيييياً للنتييييائج التيييي توصييييلت إليهيييا الدراسيييية والتييييي ت

 اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان من وجهة نظر مشرفي ومعلمي الفنون التشكيلية.

ما متطلبات تطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان من وجهة نظر مشرفي ومعلمي -1: أوالً: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 مادة الفنون التشكيلية بسلطنة عمان؟؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ودرجة األهمية النسبية )الرتبة( لتقديرات 

 .( يوضح ذلك3أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت األداة، ولألداة ككل، والجدول )

 2جدول 

 مجاالت الدراسة مرتبة ترتيبًا تنازلياً المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ل

( أن المتوسييطات الحسييابية لتقديرات أفراد الدراسيية لدرجة أهمية متطلبات تطبيق اإلشييراف 2يتضييح من خالل الجدول )

(، وانحراف معياري قدره 4،32)المتنوع بالنسييبة لمجاالت أداة الدراسيية جاءت بشييكل عام بدرجة كبيرة جداً بمتوسييط حسييابي بلغ 

وفي المرتبة ، (4،24(، حيث جاء في المرتبة األولى مجال لالمتطلبات الماديةل بدرجة أهمية كبيرة جداً، وبمتوسط حسابي )3،42)

الثالثة  (، كما جاء في المرتبة4،34الثانية جاء المجال الثاني لالمتطلبات اإلداريةل بدرجة أهمية كبيرة جداً، وبمتوسييييييط حسييييييابي )

(، وفي المرتبة الرابعة جاء مجال لالمتطلبات التشييييريعيةل 4،33مجال لالمتطلبات الفنيةل بدرجة كبيرة جداً، وبمتوسييييط حسييييابي )

(، وتشييير هذه النتيجة إلى أن هذه المتطلبات ضييرورية من وجهة نظر عينة الدراسيية، وأنها 4،32بدرجة كبيرة، وبمتوسييط حسييابي)

سهيل عملية تنفيذ اإلشراف المتنوع، وتساعد المشرفين والمعلمين على القيام بأدوارهم المنوطة بهم في تنفيذ تسياهم بشيكل كبير في ت

أسياليب اإلشيراف المتنوع إذا تم توفير تلك المتطلبات، وربما يعزى ذلك أيضا إلى ضرورة توفير اإلمكانات والتسهيالت التي تعمل 

 خالل نموذج اإلشراف المتنوع، على تطوير الخدمة اإلشرافية المقدمة من

 درجة األهمية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال م الرتبة

 كبيرة جداً  3،23 4،24 المتطلبات المادية 4 1

 كبيرة جداً  3،22 4،34 المتطلبات اإلدارية 3 2

 كبيرة جداً  3،21 4،33 المتطلبات الفنية  2 3

 كبيرة 3،23 4،32 التشريعيةالمتطلبات  1 0

 كبيرة جداً  3،42 4،32 المجموع الكلي
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(، Epps, 2010(، ودراسيييييية إيبس )3312وتتفق هذه النتيجة إلى حد كبير مع نتائج دراسييييييات أخرى مثل، دراسيييييية عبدالحكيم )  

(، والتي أكدت على ضيييرورة وجود متطلبات تطبيق اإلشيييراف المتنوع 3333(، ودراسييية العبد الجبار )3338ودراسييية الموسيييى )

مكانات المادية، والتجهيزات الالزمة، وتوفير بيئة عمل تسياعد المشيرف والمعلم على تنفيذ وممارسية أنشيطة أساليب منها: توفير اإل

 اإلشراف المتنوع، وإعداد كوادر بشرية قادرة على التنمية المستدامة في المنظومة التعليمية. 

إحةائية في آراء أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق اإلشراف  : هل توجد فروق ذات داللةثانياّ: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 المتنوع في سلطنة عمان تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي، والمحافظة؟

 لإلجابة عن هذا السؤال تم عرض كل متغير على حدة، كما يلي:

 متغير المسمى الوظيفي  -1

نظراً لكبر حجم عينة المعلمين بالمقارنة بحجم مجتمع المشرفين، تم أخذ عينة ممثلة من فئة المعلمين لتتناسب مع فئة 

، ولمعرفة الفروق بين تقديرات أفراد الدراسة حول درجة أهمية متطلبات تطبيق )%33(( معلماً بنسبة 23المشرفين، وبلغ عددهم )

ث يوضح الجدول حيبعاً لمتغير المسمى الوظيفي، تم تطبيق اختبار لتل لمجموعتين مستقلتين، اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان ت

 .T-Test( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار لتل 4)

 4جدول 

إلشراف المتنوع ق انتائج اختبار لتل لمجموعتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين تقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية متطلبات تطبي

 (244تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي )ن=

 

( بيييين تقيييديرات α) 3،32≤( عيييدم وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى 4يتضيييح مييين خيييالل الجيييدول )

فيييي جمييييع مجييياالت أداة  أفيييراد الدراسييية لدرجييية أهميييية متطلبيييات تطبييييق اإلشيييراف المتنيييوع تبعييياً لمتغيييير المسيييمى اليييوظيفي

تقيييارب وجهيييات نظييير أفيييراد الدراسييية حيييول متطلبيييات تطبييييق ، وهيييذه النتيجييية تشيييير اليييى الدراسيية، وكيييذلك فيييي المجميييوع الكليييي

 اإلشراف المتنوع تبعا لمتغير المسمى الوظيفي.

 العدد الوظيفة المجال
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 المتطلبات التشريعية
 3،23 4،13 44 مشرف 

133 1،29 3،13 
 3،29 2،82 23 معلم 

 المتطلبات اإلدارية
 3،21 4،18 44 مشرف

133 3،41 3،29 
 3،29 4،12 23 معلم

 المتطلبات الفنية
 3،22 4،18 44 مشرف

133 3،92 3،43 
 3،22 4،38 23 معلم

 المتطلبات المادية
 3،23 4741 44 مشرف

133 1،33 3،38 
 3،21  4723 23 معلم

 المجموع الكلي
 3،43 4،33 44 مشرف

133 3،23 3،32 
 3،23 4،19 23 معلم
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 متغير المحافظة   -1 

راف متطلبات تطبيق اإلشتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لدرجة أهمية 

( لمعرفة الفروق (One way ANOVAلمتغير المحافظة، واستخدام اختبار تحليل التباين األحادي المتنوع في سلطنة عمان تبعاً 

 ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفرد الدراسة لجميع مجاالت الدراسة، والمجموع الكلي.

 2جدول

راف متطلبات تطبيق اإلشدرجة أهمية  للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد الدراسة حول نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

 المتنوع تبعًا لمتغير المحافظة

 مةدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

المتطلبات 

 التشريعية

 3،23 2 3،23 بين المجموعات

 3،32 229 99،88 داخل المجموعات 3،39 1،88

  242 81،21 المجموع الكلي

المتطلبات 

 اإلدارية

 3،23 2 3،23 بين المجموعات

 3،23 229 88،93 داخل المجموعات 3،13 1،32

  242 133،49 المجموع الكلي

 المتطلبات الفنية

 3،92 2 4،12 بين المجموعات

 3،32 229 92،44 داخل المجموعات *3،31 2،32

  242 83،28 المجموع الكلي

 المتطلبات المادية

 3،23 2 2،11 بين المجموعات

 3،32 229 92،33 داخل المجموعات *3،32 3،24

  242 92،19 المجموع الكلي

 المجموع الكلي

 3،42 2 3،21 بين المجموعات

 3،19 229 23،39 داخل المجموعات *3،32 3،23

  242 22،39 المجموع الكلي

 (α ≤3،32) دالة عند مستوى *

( بييييين α) 3،32≤ ( أن هنيييياك فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية عنييييد مسييييتوى الدالليييية2يتضييييح ميييين خييييالل الجييييدول ) 

 ،لمتغيييير المحافظييية بالنسيييبة للمجميييوع الكليييي تقيييديرات أفيييراد الدراسييية لدرجييية أهميييية متطلبيييات تطبييييق اإلشيييراف المتنيييوع تبعييياً 

ميييييا ال توجيييييد فيييييروق ذات داللييييية إحصيييييائية فيييييي مجيييييال المتطلبيييييات والمجيييييالين المتعلقيييييين بالمتطلبيييييات الفنيييييية والماديييييية، بين

التشيييريعية، ومجيييال المتطلبيييات اإلداريييية، ومييين أجيييل معرفييية اتجييياه الفيييروق بيييين المحافظيييات فيييي هيييذه المجييياالت، تيييم اسيييتخدام 

 ( يوضح نتائج التحليل.2(، والجدول )LSDاختبار )
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 2جدول  

 المحافظات للمجالين المتطلبات الفنية والمادية وكذلك المجموع الكلي( للمقارنات البعدية بين LSDنتائج اختبار )

 مجموعة المقارنة المجاالت
المتوسط 

 الحسابي
 ظفار مسقط الداخلية

شمال 

 الباطنة

جنوب 

 الباطنة

شمال 

 الشرقية

ية
فن
 ال

ت
با
طل

مت
ال

 

 *3،32      4،31 الداخلية 

 *3،43  *3،18 *3،18   4،29 مسقط 

       4،18 ظفار 

 *3،33      4،18 شمال الباطنة 

 *3،23      4،23 جنوب الباطنة

       2،89 شمال الشرقية

ية
اد

لم
 ا
ت

با
طل

مت
ال

 

    *3،31   4،22 الداخلية 

    *3،39   4،22 مسقط 

 *3،32 *3،33     4،22 ظفار 

       4،23 شمال الباطنة 

       4،23 جنوب الباطنة

       4،23 الشرقيةشمال 

ي
كل

 ال
ع

مو
ج

لم
ا

 

       4،39 الداخلية 

 *3،33   *3،32   4،22 مسقط 

  *3،19     4،12 ظفار 

       4،32 شمال الباطنة 

       4،21 جنوب الباطنة

       4،12 شمال الشرقية

 (α  ≤3،32) *دالة عند مستوى

( في مجال المتطلبات الفنية α  ≤3،32( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2يتضيح من خالل الجدول )

بين متوسيييطات تقديرات أفراد الدراسييية في محافظة شيييمال الشيييرقية وبين المحافظات اآلتية: الداخلية، ومسيييقط، وشيييمال الباطنة، 

الحسيييابية أن هذه الفروق تتجه لصييالح محافظة مسيييقط. وقد يعزى ذلك إلى أن أفراد وجنوب الباطنة، ويتبين من خالل المتوسييطات 

الدراسيية في محافظة مسييقط يرون أن المتطلبات الفنية الخاصيية بالتدريب والتأهيل وإقامة المحاضييرات واللقاءات لتطبيق اإلشييراف 

مبتهم النتيجة إلى تأكيد أفراد الدراسية بمحافظة مسقط ر المتنوع ضيرورية بالنسيبة لهم حتى يتسينى لهم تنفيذ أسياليبه. كما تعزى هذه

 في إيجاد الطرق واألساليب الحديثة لتطوير أدائهم وضرورة وجود المتطلبات الفنية التي تسهل عملية التنفيذ. 
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( وجييييود فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية بييييين تقييييديرات أفييييراد الدراسيييية حييييول درجيييية أهمييييية 2كمييييا يوضييييح الجييييدول )

طبيييييق اإلشييييراف المتنييييوع فييييي مجييييال المتطلبييييات المادييييية بييييين محافظيييية ظفييييار والمحافظييييات التالييييية: الداخلييييية، متطلبييييات ت

ومسيييييقط، وجنيييييوب الباطنييييية، وشيييييمال الشيييييرقية، وبيييييالنظر إليييييى المتوسيييييطات الحسيييييابية يتضيييييح أن الفيييييروق تتجيييييه لصيييييالح 

ذليييك إليييى أن محافظييية ظفيييار تعتبييير مييين  المحافظيييات، بينميييا ال توجيييد فيييروق بيييين المحافظيييات األخيييرى. وقيييد يرجيييع السيييبب فيييي

المحافظييييات ذات طبيعيييية جغرافييييية جبلييييية والمييييدارس بهييييا متباعييييدة عيييين بعضييييها الييييبعر مقارنييييةً بالمحافظييييات األخييييرى، 

وبالتيييالي جييياءت أقيييل فيييي درجييية األهميييية لمتطلبيييات تطبييييق اإلشيييراف المتنيييوع فيييي مجيييال المتطلبيييات الماديييية. أميييا بالنسيييبة 

( بيييين α  ≤3،32( وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى داللييية )2ن خيييالل الجيييدول )للمجميييوع الكليييي فييييالحظ مييي

متوسيييطات تقيييديرات أفيييراد الدراسييية فيييي محافظييية مسيييقط، وتقيييديراتهم فيييي محافظييية ظفيييار وشيييمال الشيييرقية لصيييالح محافظييية 

وب الباطنييية لصيييالح مسيييقط، ومييين ناحيييية أخيييرى هنييياك فيييروق ذات داللييية إحصيييائية بيييين محافظييية ظفيييار، وبيييين محافظييية جنييي

محافظيييية جنييييوب الباطنيييية، أي أن درجيييية أهمييييية متطلبييييات لتطبيييييق اإلشييييراف المتنييييوع فييييي المجمييييوع الكلييييي جيييياءت لصييييالح 

محافظيية مسييقط وجنييوب الباطنيية. وقييد يعييزى ذلييك إليييى أن المشييرفين والمعلمييين فييي مسييقط وجنييوب الباطنيية يشييعرون بأهميييية 

ةً بنظيييرائهم فيييي محيييافظتي ظفيييار وشيييمال الشيييرقية. كميييا تعتبييير محيييافظتي متطلبيييات تطبييييق اإلشيييراف المتنيييوع أكثييير مقارنييي

الباطنييية جنيييوب ومحافظييية مسيييقط أقيييرب المحافظيييات إليييى اليييوزارة وبالتيييالي فيييإن األنظمييية والمشييياريع التربويييية الحديثييية عيييادةً 

ق اإلشييراف المتنييوع بميييا مييا يييتم تطبيقهييا فييي المييدارس القريبييية منهييا، لييذلك فييإن أفييراد العينيية ميييدركون بأهمييية متطلبييات تطبييي

 يتناسب مع النظرة الحديثة لإلشراف التربوي.

من أجل نجاح تطبيق اإلشراف المتنوع في مادة الفنون التشكيلية، فإن الباحث يقترح مجموعة من المتطلبات كما أسفرت و

 عنها نتائج الدراسة وهي كما يلي:

 في مجال المتطلبات التشريعية  -1

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

 المتنوع.

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

 المتنوع.

 ة.راف المتنوع تتناسب مع طبيعة مادة الفنون التشكيليإصدار تعميم ينص على تفعيل استمارات إشرافية خاصة باإلش -

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

 في مجال المتطلبات اإلدارية -2

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

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

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

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

تطوير قنوات االتصال بهدف تبادل المعلومات بين المديريات التعليمية بالمحافظات وإدارات المدارس لتطبيق  -

 اإلشراف المتنوع.

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                           321  

ISSN: 2706-6495 

 في مجال المتطلبات الفنية: -3 

بيق طتدريب معلمي الفنون التشكيلية على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الورش وحلقات العمل التدريبية في ضوء ت -

 اإلشراف المتنوع.

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

 اإلشراف المتنوع.

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

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

 المتنوع.

 في مجال المتطلبات المادية -0

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

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

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

 توفير الكتب والمصادر العلمية والحقائب التدريبية الخاصة باإلشراف المتنوع. -

 

 خامساً: الدراسات المقترحة

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

 الكفايات الالزمة للمشرفين التربويين لممارسة اإلشراف المتنوع.  -

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

 دراسة تجريبية لتطبيق اإلشراف المتنوع في سلطنة عمان. -

 قائمة المراجع

 أوالً: المراجع العربية 

دور اإلشراف المتنوع في تنمية أداء معلمي المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر (. 3313أبو الكاس، فاتن عبد الرزاق )

 )رسالة ماجستير مير منشورة(. جامعة األزهر، فلسطين. المشرفين والمعلمين في مدارس محافظات غزة

نمية المعلمين المهنية في مدارس سلطنة عمان في ضوء إدارة دور اإلشراف التربوي في ت(. 3312سلطان، سلوى عبد األمير )

 )رسالة دكتوراه مير منشورة(. جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.الجودة الشاملة في التعليم 

س دور الممارسات اإلدارية والفنية لمديري المدارس في التنمية المهنية للمعلمين في مدار(. 3338السينيدية، صيفية بنت خلفان )

)رسالة ماجستير مير منشورة(. جامعة السلطان قابوس،  التعليم ما بعد األساسي من وجهة نظر المعلمين بسلطنة عمان

 سلطنة عمان.

اإلشراف التربوي المتنوع بين النظرية والتطبيق، تجربة مدارس الةرح األهلية في تطبيق (. 3311شرف الدين، أنور محمد )

 ح األهلية.. الرياض: مدرسة الصرالمشروع
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تأثير دور مشرف المجال األول )العلوم اإلنسانية( في التنمية المهنية للمعلمات (. 3339العامري، ناصر بن أحمد بن سعيد ) 

 )رسالة ماجستير مير منشورة(. جامعة الدول العربية، مصر.  بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان

 (. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.1)ط في اإلشراف التربوي تطبيقات(. 3339عايب، أحمد جميل )

ة العلوم مجل(. تصور مقترح لتطبيق اإلشراف التربوي المتنوع في التعليم قبل الجامعي بمصر. 3312عبد الحكيم، فاروق جعفر )

 .223-222(، 3)12جامعة القاهرة،  -، معهد الدراسات التربويةالتربوية والنفسية

اإلشراف التربوي رؤية (. 3312م، مادة محمد؛ ومحمد، نسرين صالح؛ ونايف، مرفت صالح؛ وهشام، نهله عبد القادر )عبد السال

 . القاهرة: السحاب للنشر والتوزيع.جديدة

 . الرياض: مطبعة سعيد.اإلشراف التربوي المتنوع رؤية جديدة لتطوير أداء المعلمين(. 3332العبد الكريم، راشد حسين )

 . عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.اإلشراف التربوي واإلدارة التعليمية( 3313يدي، محمد جاسم )العب

تفعيل دور اإلشراف التربوي لمعلمي مدرسة المستقبل في ضوء اتجاهات الحديثة تةور (. 3339عتيبة، آمال محمد حسن )

 .38-39، 1ر سعيد، . المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية، جامعة بومقترح

تةور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة (. 3314العلوية، منى بنت خميس بن راشد )

 )رسالة ماجستير مير منشورة(. جامعة نزوى، سلطنة عمان. مسقط في ضوء نموذج اإلشراف المتنوع

 (. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.1)ط التربويةموسوعة المةطلحات (. 3311علي، محمد السيد )

 . اإلسكندرية: درا الوفاء.معجم مةطلحات التربية لفضا واصطالحا(. 3334فلية، فاروق عبدة؛ والزكي، أحمد عبد الفتاح )

سي بسلطنة مستوى تفعيل المشرفيين التربويين ألدوارهم في نظام تطوير األداء المدر(. 3311القمشوعي، سامي بن مطر )

 )رسالة ماجستير مير منشورة(. جامعة السلطان قابوس. عمان

ممارسخخة مدري المدارس لإلشخخراف التأملي في تحقيق التنمية المسخختدامة لمعلي (. 3314المرهوبية، حبيبة بنت راشييد بن عامر )

 وس، سلطنة عمان.)رسالة ماجستير مير منشورة(. جامعة السلطان قابالتعليم ما بعجد األساسي بسلطنة عمان 

(. عمان: دار عيداء 1)ط تطوير نظام التنمية المهنية لمعلم المرحلة التعليم األسخخخاسخخخي(. 3312المسيييهلي، أمة ح دحان حسيييين )

 للنشر والتوزيع.

 . عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي(. 3313المعايطة، عبد العزيز عطا ح )

 اإلشراف التربوي ودوره في تطوير اإلنماء المهني بسلطنة عمان دراسة نوعية(. 3313ي، فاطمة بنت عامر بن محمد )الهنائ

 )رسال ماجستير مير منشورة(. جامعة اإلسالمية العالمية، ماليزيا.

 . مسقط: دائرة اإلشراف التربوي.دليل اإلشراف التربويب(. 3332وزارة التربية والتعليم )

 . الرياض: اإلدارة العامة لإلشراف التربوي.الدليل العملي لتطبيق اإلشراف المتنوعب(. 3332لتربية والتعليم )وزارة ا

 . مسقط: دائرة اإلشراف التربوي.واقع مادة الفنون التشكيلية بالحقل التربوي(. 3338وزارة التربية والتعليم )
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د األساسي " التعليم الثانوي" في سلطنة عمان: إطار مقارن مع بعض تطور التعليم ما بعب(. 3313وزارة التربية والتعليم ) 

 . مسقط: المؤلف.م2616النماذج والتوجيهات اإلقليمية والعالمية 

التعليم في سخخخلطنة عمان، المضخخخي قدما في تحقيق الجودة: دراسخخخة مشخخختركة بين و ارة التربية  (.3313وزارة التربية والتعليم )

 . إصدارات تربوية: المؤلف.م2612ي والتعليم والبنك الدول

 مسقط: المؤلف. مشروع وثيقة فلسفة التعليم في سلطنة عمان.(. 3314وزارة التربية والتعليم )

 . المكتب الفني للدارسات والتطوير. مسقط: المؤلف.مقترحات عناوين لبحوث استراتيجيةأ(. 3312وزارة التربية والتعليم )

 . مسقط: إصدارات تربوية. دليل شغل الوظائف اإلشرافية اإلدارة المدرسيةب(. 3312وزارة التربية والتعليم )

. المديرية العامة لتنمية الموارد م2610/2610كشف البرامج التدريبية المركزية في خطة اإلنماء أ(. 3312التربية والتعليم ) وزارة

 البشرية. مقسط: المؤلف. 

ون تخةص الفن -تقرير الزيارة اإلشرافية للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخليةب(. 3312وزارة التربية والتعليم )

 . مسقط: دائرة اإلشراف التربوي.م2610فبراير  10 -15التشكيلية للفترة 

 : دائرة البحوث واالحصاء.. مسقطالكتاب السنوي لإلحةاءات التعليمة ج(.3312وزارة التربية والتعليم )

 ثانياً: المراجع األجنبية
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 السادس عشرالبحث 

 

 

 

مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في 

 محافظة جنين

 2، أ.اماني سعيد زكريا جلغوم 1إعداد: د.محمود أحمد الشمالي

  2االردن –، تخصص أساليب تدريس العلوم 1فلسطين–جامعة النجاح الوطنية ،  دكتوراه في أساليب تدريس العلوم

Email: mshamali@najah.edu 

   

لملخص:ا  

في محافظة  هممن وجهة نظرلمعلمي العلوم للمرحلة األساسية هدفت الدراسة إلى قياس مستوى مفهوم الذات األكاديمي 

ام المنهج ستخدإ تم حقيق غرض الدراسةولت ،معلما  ( 192)العينة، وبلغت معلما   (503من)الدراسة تكون مجتمع وقد جنين. 

 بالطرق المناسبة، اوثباته اتم التحقق من صدقهحيث  ؛مفهوم الذات األكاديميمستوى قياس إستبانة ل الوصفي، وذلك بتطبيق

فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير  ووجود ،الذات لدى المعلمين مفهوموجود مستوى عال من وقد أظهرت نتائج التحليل 

زى فروق ذات داللة إحصائية تع ووجود فأكثر، ( سنة00(صالح الذين أعمارهمفي مستوى مفهوم الذات األكاديمي ل العمر

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى المعلمين لصالح حملة الماجستير فأعلى، ووجود فروق ذات  لمتغير المؤهل العلمي في

عدم وجود و.سنوات فأعلى( 10)لصالح  خبرةاللكفاءة لصالح متغير داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في مجال ا

 وبناء على النتائج .في أبعاد مفهوم الذات االكاديمي فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم تعزى لمتغير الجنس

تحسين معارفهم الثقافية عقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية لتحسين كفايات الثقافة العلمية وب يوصى

م توفير مواد علمية ترفع من مستوى ثقافة المعلمين العلمية وتحدث معلوماتهضوعات التي يدرسونها، وفيما يتعلق بالمو

 .وترفدهم بأفكار لتقديم دروسهم مما يؤدي الى رفع مستوى مفهوم الذات األكاديمي لديهم

 ديمي، مرحلة األساسية.تعليم العلوم، الذات األكا الكلمات المفتاحية:
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The Academic Self Concept among Science Teachers of Basic Stage from their 

perspective in Jenin Governorate 

Abstract: 

The study aimed at measuring the level of the academic self concept of the science teachers 

of the basic stage from their point of view in Jenin governorate.The study population 

consisted of (305) teachers. The study sample consisted of (192) teachers. To achieve the 

purpose of the study, the descriptive approach was used; a questionnaire was used to measure 

the level of academic self-concept.The results of the analysis showed that there was a high 

level of self-concept among teachers and that there were statistically significant differences 

due to the variable of age in the level of academic self-concept for the benefit of those aged 

40 years and over. There were statistically significant differences due to the variable of 

academic qualification And the existence of differences of statistical significance due to the 

variable years of experience in the field of efficiency for the variable experience (10) years 

and above. There are no statistically significant differences between science teachers 

attributed to the gender variable in the dimensions of the concept of academic self Based on 

the results, it is recommended to hold training courses for science teachers in the basic stage 

to improve the competencies of scientific culture and improve their cultural knowledge in 

relation to the subjects they are studying, and to provide scientific materials that raise the 

level of the culture of scientific teachers and their information and provide them with ideas to 

provide their lessons, which leads to raise the level of the concept of academic self.،. 

Key Wared: Science education, academic self, basic stage. 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 327  

ISSN: 2706-6495 

  

  :المقدمة

التي منها: مصطلح التمحور حول المتعلم، الكفايات العملية التعليمية التعلمية بالمتعلقة  ةتتزاحم مكونات المعرفة العلمي

  ؛مفهوم الذات األكاديمي للمعلمهذا البحث حول تمحور يوالتعليمية، الكفاءة الذاتية، مفهوم الذات األكاديمي، وغيرها كثير، 

، نعم عندما نتحدث عن مفهوم الذات ا  ولماذاداخلي ا  متغيريمثل مفهوم الذات فهل  ؛في عملية التعليم والتعلم لما لذلك من دور

في ضوء العالقة وذاته باإلضافة الى تصوره عن تصورات اآلخرين نحوة .الشخص عن  اتتصورمجموع  فإننا نقصد به

إلرتقاء بنوعي ة التعليم فإن ا في المنظومة التعليمي ة،ة المعلم محورية التعليم وأساليب التدريس، وما بين نوعي   الوثيقة

يث القدرة على تسهيل عملية من ح التأثير على الطالب العامل األهم في ، كونهتركيز االهتمام على المعلم المكتسبة تتطلب

  .هاهدافتعلمه وتحقيق أ

، وسلوك ى المدخالت التعليمية التي يمتلكهام، ومستوخصائص المعل   هي: أربعة جوانب المعلم يتمحور حول التركيز علىف

مفهوم الذات أن  .(Jarrar, 2018جرار ) من خالل ممارسات التدريس دى الطلبةالمعل م ومهني ته، والنتائج التي يحققها ل

التوافق من دور في حياة الفرد وارتباطها بمستوى الطموح و لها الشخصية؛ لماألساسية في نظريات المفاهيم ا يتصدر

مشاعر واتجاهات بمعنى  مفهوم الذات يتضمن جانبين: الذات كموضوعصحة النفسية والتقدم المدرسي لدى المعلم، وال

أنها مجموعة من العمليات كالتفكير واإلدراك والتذكر، وقد تطور  ىوميول ومدركات وتقييم لنفسها. والذات كعملية بمعن

ر مفهوم الذات وظهالمختلفة، مما أدى الى ومكوناتها المعرفية  لية التعليميةل مع العممفهوم الذات عبر الزمن وتداخ

 . (Rabee, 2008ربيع ) األكاديمي

فالذات  ،ه، وتحفيزهوتنظيمه، دور كبير في تفسير سلوك ء من شخصية المعلم، لذا سيكون لهمثل جزاألكاديمي يأن الذات   

الذات مفهوم أهمية تنمية  أن (.Jarrar, 2018)جرار  ردلتي تصف الفالمتنوعة اوالبيانات مجموعة من المعلومات  هي

كفاءة في مواقف الحياة ها، وتؤدي إلى تعلم أفضل، وأكثر في تنظيم عملية التعلم وتوجيه تساعد إلى أنهاترجع  األكاديمي

 ((AlMatrafi, 2014المطرفي  للموقف التعليميةاختيار اإلجراء المناسب ب، ةاليومي

في جو من التناسق  هايساعد في تنظيم عملية التعلم وتوجيهها ويعمل على تحقيق نتاجاتاألكاديمي هوم الذات كون مفو

لذا تمحورت هذه الدراسة حول مفهوم الذات . (Jarrar, 2018جرار )، والتكامل ويرتقي بنوعية التعليم ويؤثر في المتعلم

 األكاديمي لدى معلمي العلوم.

خاصة القائمين من معلمين وموجهين ومرشدين  ن على العملية التربويةالقائمياء بل اإللتقمن خال: مشكلة الدراسة

كعنصر رئيس في العملية  حول المعلم لك اللقاءاتت حورمت ، لوحظالخدمةوقبل على برامج التأهيل التربوي للمعلمين بعد 

نا  حيث تكررت عبارة أعطني معلما  أبني لك وطمية؛ ة المتعلم خالل المواقف التعليفي بناء شخصي التربوية وما له من أثر

ومؤثرة في بناء الجيل لبناء لتكن فاعلة  ل يا ترى ما المعلم الذي تريده المؤسسات التعليميةنعم هنا كانت لنا وقفة وتساؤ

على لمين لدى هؤالء المع بهمسات تمحورت حول مفهوم الذات األكاديمي ت نهاية اللقاءرشحمتكامل متناسق، و مجتمع

ركنا  أساسيا  من أركان شخصية المعلم لما لها من دور في ابراز حيث يعتبر مفهوم الذات األكاديمي وجه الخصوص 

قد يكون لذلك أثٌر في تحقيق  وبالتالي ،م لجميع المهننموذج شخصية المعلم النشط واالبداعي في مهنته التي تمثل المهنة األ

 ،ربويةن، وإنجاح العملية التاألهداف التربوية لدى المتعلمي
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ونظرا  لقلة الدراسات التي استهدفت مفهوم الذات االكاديمية في مجال تعليم العلوم على المستوى المحلي والعربي، جاءت   

من وجهة في محافظة جنين فكرة هذه الدراسة للبحث في مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية 

  .((Barakat, & Hassan, 2011بركات وحسان   مأنفسه همنظر

 :أسئلة الدراسة وفرضياتها

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في ما : تمحورت الدراسة حول السؤال الرئيس 

  :االتية صوغ الفرضيات تم عن السؤال وللتمكن من اإلجابة أنفسهم؟هم محافظة جنين من وجهة نظر

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي ( لα  =0.05) عند مستوى الداللة إحصائيا   فرق دالال يوجد  األولى:الفرضية  

 .جنسيعزى للللمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين العلوم 

األكاديمي لدى معلمي مستوى مفهوم الذات ل (α  =0.05) الداللة عند مستوى يوجد فرق دال إحصائيا   ال: الفرضية الثانية                    

  .يعزى العمر محافظة جنين فيمن وجهة نظر المعلمين العلوم للمرحلة األساسية 

ى معلمي مستوى مفهوم الذات األكاديمي لد( لα  =0.05) عند مستوى الداللة ئيا  إحصا يوجد فرق دال ال :الفرضية الثالثة                      

 مؤهل العلمي.لل من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنينالعلوم للمرحلة األساسية 

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي ( لα  =0.05) عند مستوى الداللة يوجد فرق دال إحصائيا   ال الرابعة:الفرضية 

  .عملسنوات الى ليعزحافظة جنين في ممن وجهة نظر المعلمين العلوم للمرحلة األساسية 

 

 :بحثأهداف ال

 من وجهة نظرهم مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية مستوى سعى البحث إلى التعرف الى 

 .سنوات العمل عمر، المؤهل العلمي،الجنس، ال :الديمغرافية ضوء المتغيرات، وفي أنفسهم

 

 : أهمية الدراسة

مفهوم الذات لقياس مستوى  وأدوات األكاديمي،الذات متعلقة بمفهوم  قد توفر مادة نظرية هافي أن تمثلت أهمية الدراسة

 استخدامها.مهتمين لدى المعلمين يمكن للباحثين وال األكاديمي

  :اإلجرائية هتعريفاتو مصطلحات البحث

ته اآلخرون، وكيف يرى صور هاي كيف يرأ، هتصور اآلخرين عنلنفسه ورد وتصوره شعور الفم الذات األكاديمية: مفهو

 ,Al-Atawi) العطويد من خالل أقوالهم وأفعالهم نحوه. يعتمد على تقويم اآلخرين للفرفي اآلخرين، وهذا التصور 

2018) 

 األكاديميمفهوم الذات مستوى قياس : الدرجة التي يحصل عليها كل فرد من أفراد عينة الدراسة على أداة ويعرف إجرائيا  

 البحث.المعدة لهذا 

 .تب العلوم لطلبة المرحلة األساسيةمحتوى ك هم من يمارسون مهمة تدريسالمرحلة االساسية: معلمو 
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 :حدود الدراسة

خالل الفصل الدراسي الثاني ، (مديريتي جنين وقباطية)على معلمي العلوم في محافظة جنين  اقتصرت الدراسة 

2017/2018. 

 اإلطار النظري:

فاعليتها، والمعلم العربي ليس  ومضمونها ودرجة تقرير جودة وشكل العملية التعليميةر الحاسم في م هو العنصأن المعل 

بناء شخصية المتعلم وبالتالي بناء  استثناء  من هذه التعميمات وتلك المقوالت عن المعلم ومكانته ودوره الطليعي في عملية

لمعلم بالرغم من الظروف على دور االشواهد المعاصرة أصبح من الحقائق والتربوي والتعليمي اإلنماء ف المجتمع

تخمة التعليمية المالنظم محيطة به، إضافة الى  ةسياسيوقتصادية ، من ضغوط اجتماعية واتواجههالتي  والمعوقات

 .(Al-Bohi, 2003البوهي ) .بالمشكالت

تعلمين، يضاف إلى هذا ظهور مهارات الماخالقيا وقانونيا نحو مهنة التعليم وويعد توفير المعلم الجيد التزاما 

بين الحين واآلخر  ينالمعلم ا إلى إعادة النظر في برامج تدريبمستجدة للتدريس مرتبطة باستخدام التقنيات التربوية يدفعن

إتقان تلك المهارات التي أصبح استخدامها أمرا ضروريا ألنها تساعدهم في تقديم إيضاحات مهمة للمتعلمين  من هملتمكين

 كاديميةألايتطلب منه الفهم لذاته أن الدور المتغير للمعلم  ال شك(. (Al-Fatlawi, 200 الفتالوي .للتعلمعلى إثارتهم و

ته األكاديمية معرفيا والقدرة على تقييمها لما لذلك من اهمية في االعتراف بمدى استعداده وقدراته الذاتية في تحمل مسؤولي

مفهوم الذات تنظيما سيكولوجيا ديناميكيا يتناوله التطور الدائم وكون .ملية التعليميةعي نحو المما يعود باالثر االيجاب وفنيا  

 ,Al-Zubi) الزعبي .ماعي مع اآلخرينالناشئ من الخبرات الجديدة عبر المراحل النمائية المتعاقبة والتفاعل االجت

، ويشكل مفهوم الذات للفرد أهمية هيم سلوكتنظوالفرد شخصية  حجر األساس في تكوينيمثل هوم الذات مفف (.2003

ه بخبراتللفرد (. ويتأثر مفهم الذات Al-Qatanani, 2011) القطناني .والتوافق النفسيخاصة لفهم ديناميات الشخصية 

لة لتي الطفوالمباشرة وقيم اآلباء وأهدافهم وفكرة عن نفسه، وهي ارتقائية تبدأ منذ الميالد، وتتمايز بالتدريج خالل مرح

 أهمها، التنشئة داخلية كانت أم خارجية ةمصادر عديدلبمثابة نتاج  مفهوم الذات يعتبر (. انTaha, 2005) طه .والمراهقة

مر التفاعل االجتماعي، وأساليب الثواب والعقاب واالتجاهات الوالدية وتقييماتهما، ومواقف وخبرات إدراكية واجتماعية و

. ويعتبر مفهوم الذات بداية لفهم الصحة النفسية للفرد، فاألسوياء يمتلكون صورة Al-Zubi, 2003)) الزعبي .بها الفرد

واقعية موجبة عن الذات، واألفراد الذين يحملون مفهوما سالبا عن الذات هم األكثر ميال إلى كتمان مواقف الفشل في 

مفهوم ذاتي سلبي وتقدير منخفض نحو الذات  فال يتوقع من األفراد الذين لديهم (Malte., et al, 2014) ،هم وإنكارهاحيات

أن يتصرفوا بشكل أفضل مع اآلخرين، في حين يشير مفهوم وتقدير الذات االيجابي إلى اتجاه ايجابي نحو 

وإبراز سماته   مفهوم الذات دورا محوريا في تشكيل سلوك الفردلأن  (Schiffman & Kanuk, 1995)النفس.

وفي هذا الصدد يؤكد مورين على ضرورة  ،ن يسلك بالطريقة التي تتفق مع مفهومه عن ذاتهالمزاجية، فكل منا ينحو إلى أ

 تعزيز مفهوم الذات االيجابي كونه مرتبطا بنجاح حياة الشخص على مستوى حياته الشخصية، واالجتماعية، واألكاديمية.

 .الفرد يكون في حالة صحية سويةقعية فان تطابق بين الذات المثالية والذات الوا . وعندما يكون(Ahmad,  2000أحمد )
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 الكيفية مفهومفي مثل تي مفهوم الذاتأن  (.Sammara,  Al-Nimer, & Al-Hassan, 2002) سمارة والنمر والحسن 

ويرى هارد  ،(Suleiman, 2000) سليمان المجردةالتي ينظر بها الناس ألنفسهم وليس لخصائصهم ومزاياهم الشخصية 

تقدير ، وبمعنى كيف يرى ويصف الفرد نفسه تتصور الذا :مكونين هماإن مفهوم الذات له  Hard & Heyes وهيس

مفهوم الذات  يشير الى أن بروكوفير ( أن  (Al-Ghamdi, 2009الغامديوذكر  لنفسه.ويتعلق بمستوى تقييم الفرد  الذات

ليس بسبب انخفاض القدرة العقلية ولكن بسبب له عالقة باألداء المعرفي للفرد وان فشل بعض الطالب في األداء المعرفي 

 . لذات اإليجابيانخفاض مفهوم ا

  :مفهوم الذاتخصائص 

 .(Al-Ghamdi, 2009 ) الغامدي وم الذات بعدة خصائص أشار اليهايتميز مفه

 لنفسه.صورة عامة من خاللها ببناء ذاته ويدرك وتصنيفها معلومات منظم: يقوم الفرد بجمع ال*

ويدرك  ،الجسمية، القدرة الرياضيةالجاذبية : التقبل االجتماعي، مثلفي عدة أبعاد المعلومات  الفرد يصنفعاد: متعدد األب*

 .ذاته من خاللها

يمثل  األكاديمي وغير األكاديمي، مما مفهوم الذات إدراك ، ويتفرع منهالعاممفهوم الذات هرمي: يبدأ الفرد بإدراك *

 .خبرات الفرد في المواقف الخاصة

 قت آلخربحكم ما يتعرض له من خبرات.قبلية مفهوم الذات للتغيرمن و.مستقر وثابت نسبيا*

 وناآلخر بينما يراه، معلم نفسه جيدا  في تدريسهال يرىطار مرجعي يقيم الفرد نفسه بموجبه، فقد تخضع إليخضع للتقييم: *

 .غير ذلك

الجسمي يرتبط بمفهوم المظهر العام أكثر من ارتباطه بمفهوم مفهوم الذات يز في ارتباط المفاهيم، ففارقي: هناك تما*

 االتجاهات. ومفهوم الذات العقلي يرتبط أكثر باألداء األكاديمي أكثر من األداء في المواقف االجتماعية األخرى.

  :تكوين مفهوم الذات عوامل 

تجميع المعلومات عن نفسه واآلخرين المحيطين يبدأ في  مفهوم الذات لدي الفردالنمو والتطور فلكل شيء بداية ويأخذ في 

 .الخصائص الجسمية والقدرات العقلية مثل :ةالذاتي :لعدة عوامل لرسم صورة لمفهومه عن ذاته الذي يخضع به،

: األسرة، والمدرسة، عيش فيه، ومنهابالوسط الذي يهات االجتماعية الموجودة تلك المؤثرات واالتجا االجتماعية:و

 .واألقران

مفهوم الذات يعكس أفكارا ، واعتقادات، ف من أنا؟فهوم الذات يجيب عن تساؤل أن مDarren, 2011) يري دارين )و

ما بين الذات  مفهوم الذات يتراوح إن هارات الشخصية الكثيرة والمختلفة.بالم همواتجاهات األفراد عن أنفسهم، ووعي

من يتمتع بمفهوم الذات الصحة النفسية والتوافق النفسي، و ل علىيدلي مفهوم الذات اإليجابف اإليجابي والذات السلبي،

صورا  واضحة ومتبلورة للذات يلمسها كل من يتعامل مع الفرد أو يحتك به ويكشف عنها أسلوب تتكون لديه يجابي اإل

االجتماعية ودورها  تعامله مع اآلخرين الذي يظهر فيه دائما  الرغبة في احترام الذات وتقديرها والمحافظة على مكانتها

ويعود قبول الذات من عن تقبل الفرد لذاته  وأهميتها والثقة الواضحة بالنفس والتمسك بالكرامة واالستقالل الذاتي مما يعبر

  .(Al-Shaikh, 2003. الشيخ )الذات والتبصر بها لديه مفهوم إيجابي عن ذاته إلى معرفة
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يجعل الفرد يشعر خرين. كماتعبيره عن مشاعره تجاه نفسه، وتجاه اآل لدي الفرد من خاليتضح ل لسلبيمفهوم الذات او 

 . (Bahader, 1983) بهادر  أقل توافقا  من الناحية النفسية لدونية؛ مما يجعل الفردعدم الثقة بالنفس، ونقص الكفاءة واب

ولقياس  مرغوبة في حد ذاتها.المية تعليالنتائج الجيدا لإلنجاز األكاديمي و األكاديمي للطالب مؤشرا   عد مفهوم الذاتي 

. ثة مواد علميةويفضل أن يكون متعدد األبعاد من ثال ،أوبعدين ،من بعد واحد يمكن بناء مقياسمفهوم الذات في العلوم 

(Malte, Ulrich, & Oliver, 2014)   لذاته من  الفرد اتوتقييم اتتصورمجموعة  يتمثل في الذات األكاديمي ومفهوم

 في التوظيف كبيرال هتأثير المتغيرات في المجال األكاديمي، بسبب أهم يمثل واحدا  منهذا المفهوم ،واألكاديمية قدراته حيث

إبداعات معرفية يساعد على وبناء التوقعات عن الطلبة، و ،التعلم مباشر على كيفية كتسابوتأثيره ال ،المعرفي المناسب

 .(Gabriela, Guadalupe, 2014) مالتعلمختلفة، والتنظيم الذاتي الستراتيجيات 

 لتنبررررررؤ باالنجررررررازات األكاديميررررررة للطلبررررررةوالتعرررررررف علررررررى مسررررررتوى مفهرررررروم الررررررذات األكرررررراديمي يسرررررراعد فرررررري ا 

(Soufi,etal,2014). وبرررالنظر الرررى طبيعرررة مفهررروم الرررذات األكررراديمي فررري العلررروم الطبيعيرررة لررروحظ وجرررود عالقرررة كبيررررة

الذات براختالف لردى الفررد براختالف الموضروعات، الكيميراء ، والفيزيراء، وموضوعية مع اإلنجاز، ويختلف مستوى مفهوم 

 . (Jansen, Schroeders, & Lüdtke, 2014) والبيولوجيا.

د عالقرة مرابين ووجروت.الطلبرةومفهروم الرذات األكراديمي لردى  وتوجد عالقة كبيرة ما بين استخدام استراتيجيات التعلم النشرط

لردى استثارة الدافعية األكاديمية الداخلية في كل من تقدير الذات األكاديمي والتحصيل الدراسري  قائم علىال ةتدريبيالامج البر

علرى المهرارات  وتسراهم البررامج التدريبيرة القائمرة .(Saudi, & Abd-Elwahan, 2013سرعودي وعبرد علروان ) .الطلبرة

 وطرررح األسررئلة ، عزيررز اإليجررابي، وكيفيررة االسررتماعفرري النمذجررة، والت رشررادية المتمثلررةاألسرراليب اإلو المتمثلررةاالجتماعيررة 

فرري تنميررة مفهرروم الررذات بأبعرراده  السرريطرة علررى الغضررب، وكيفيررة ممارسررة االسررترخاء،لآلخرررين، وكيفيررة طلررب المسرراعدة و

وقرد يترأثر مفهروم الرذات  .( Nye, 2009)  ،لردى الطلبرة )األكاديمي والجسمي واالجتماعي( وفي رفع المسرتوى التحصريلي

 .( Enam, 2006)  .مرحلة ما قبل سن المراهقة لدى الذكور واالناث في

 :الطريقة واالجراءات

 .اتبخصوص الصدق والثبتها، وأدواتها، وما يتعلق بها عينها، ومنهج الدراسة، ومجتمعتضمنت  

 :بحثمنهج ال

 .لتحقيق أغراض البحث تهمناسبل م المنهج الوصفي،أستخد 

 :بحثالوعينة مجتمع 

، ( معلم ومعلمة503عددهم ) لة األساسية في محافظة جنين البالغمن جميع معلمي العلوم للمرح مجتمع البحثتألف  

( معلم 192من ) تكونت عينة البحثو.( معلما  ومعلمة195قباطية )و( معلما  ومعلمة 112جنين ) موزعين في مديريتي

 .(1)جدول طبقية  وائيةعشمن مجتمع البحث، وقد تمثلت في عينة  %35ومعلمة ما نسبته 
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 الديمغرافية متغيرات الحسب  ( توزيع أفراد عينة البحث1جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 46.9 90 ذكر الجنس

 53.1 102 أنثى

 14.1 27   30-22  العمر

 31-40  87 45.3 

 40.6 78 فأكثر سنة 40 

 14.1 27 دبلوم المؤهل العلمي

 73.4 141 بكالوريوس

 12.5 24 ماجستير فأعلى

 18.2 35 سنوات 5أقل من  سنوات العمل

 5- 10  47 24.5 

 57.3 110 سنوات 10أكثر من 

 :بحثال أداة

مجاالت هي:  (3)فقرة موزعة على ( 29من )تكونت  ؛ حيثكأداة لقياس مفهوم الذات األكاديمياستبانة  استخدمت 

، تقبل الذات(، وتم األكاديميالشخصية، تقديم المبادرات وتحدي المخاطر، التعامل مع الطلبة، الرضا  )الكفاءة، المدركات

قياس تبعا  لتدرج ليكرت الخماسي بالشكل التالي )بدرجة كبيرة جدا، بدرجة كبيرة، مقياس استجابات المعلمين على هذا ال

 بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة، بدرجة منخفضة جدا(.

 الظاهري: ألداةا صدق

 .الجامعات الفلسطينية ناهج وأساليب تعليم العلوم فيالمختصين في ممن  على عددتم عرضها  ستبانةاال صدق للتحقق من 

 :ثبات األداة

 للمجراالت مرا معرامالت الثبرات وتراوحرت، (0.89) بلغتف بات للدرجة الكليةثمعامل الحساب للتحقق من ثبات اإلستبانة تم  

 . في بأغراض البحثوهذه النتيجة ت ( 0.70-0.81)بين

 :بحثإجراءات ال

باتها، تحديد مجتمع وعينة والتحقق من صدقها وث صميم أداة البحث، تاالطالع على االدب التربوي والدراسات السابقة 

يل تحل ،SPSS، تم جمعها وترميزها وتفريغها على البرنامج االحصائي عينة الدراسةأقراد توزيع االستبانة على  ،البحث

 .البيانات والتوصل الى النتائج ومناقشة، تم صوغ توصيات ومقترحات البحث
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 : المعالجة اإلحصائية

ينسجم مع متغيرات  ام العمليات اإلحصائية بالشكل الذيتم أستخد ؛ حيثSPSSاستخدام تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات ب

 .كرونباخ ألفا عادلةمل ارتباط بيرسون، وممعا البحث، وكذلكفرضيات 

  :ومناقشتها نتائج البحث

في من وجهة نظر المعلمين مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية ما : نتائج السؤال الرئيس

  ؟محافظة جنين

لى عالبحث  فراد عينةرية الستجابات أالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا تم استخراجالرئيس السؤال لإلجابة عن 

 (.2جدول ) .ظة جنينمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافمجاالت 

مجاالت مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم ل ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري (2جدول )

 ظة جنين في محاف هممن وجهة نظرللمرحلة األساسية 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت الرقم

 عالية 0.50 4.34 المدركات الشخصية 2

 عالية 0.51 4.28 الكفاءة 1

 عالية 0.48 4.27 تقبل الذات 3

 عالية 0.52 4.21 التعامل مع الطلبة 0

 عالية 0.91 4.15 الرضا األكاديمي 3

 عالية  0.52 3.73 لمخاطرتقديم المبادرات وتحدي ا 5

 عالية 0.41 4.18 الدرجة الكلية

جاء يع المجاالت ملجعلى الدرجة الكلية  نمعلميالمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى متوسط ( أن 2جدول )من  يتبين

يمي، أعلى متوسط حسابي من حيث مستوى مفهوم الذات األكاد ة علىمجال المدركات الشخصي حصل قدبدرجة عالية. و

. المخاطرمجال الرضا األكاديمي ومن ثم مجال تقديم المبادرات وتحدي  التعامل مع الطلبة، ، تقبل الذات،مجال الكفاءة ثم

وقد تعزى هذه النتيجة الى الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع الجامعات الفلسطينية في تقديم برامج 

مما يؤدي إلى تطوير القدرات والكفايات المختلفة لدى المعلمين بالشكل الذي ييسر لهم فرصا   التأهيل المتنوعة للمعلمين

 تحدي المخاطر على أقل المستوياتلتمية مفهوم الذات األكاديمي.ويمكن تبرير حصول المجال المتعلق بتقديم المبادرات و

في عدم الخروج عن المألوف والحفاظ على القديم من  والتي تتمثل المرونة لدى أفراد عينة البحثالى عدم توافر خاصية 

أو حول المادة الدراسية في تعليم العلوم، وكذلك عدم الميل نحو تقديم المبادرات  ،اساليب التدريس المتمحورة حول المعلم

ي في التعليم وال لتحسين مستوى الطلبة، لكون التعليم في مدارسنا أقرب الى المنحى التقليدي الذي يركز على الكم المعرف

يركز على النوعية، باإلضافة الى أن ممارسة عملية اإلشراف والتوجيه التربوي على المعلمين تأخذ طابع التفتيش بدرجة 

كبيرة والبحث عن ثغرات لمعاقية المعلم ولم يتم ممارستها كعملية توجيهية وإرشادية تأخذ بيد المعلمين الى النهوض 

ؤ نظريات التعلم الحديثة التي تؤكد على محورية التعليم حو المتعلم مما يجعل من المعلم مبادرا  في بالعملية التعليمية في ض

( Abed allah,2013وقد اتفقت نتائج البحث مع نتائج بحث عبدهللا ) على الطلبة ألنشطة بالشكل الذي ينعكس ايجابيا  بناء ا
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ختالف الى اختالف المجتمع وظروف التطبيق د يعود هذا اال( وقAllanze,2011بينما اختلفت مع نتائج بحث العنزي ) 

  .من وقت الى آخرمن مدخالت مادية أو بشرية وما توفره المؤسسات التعليمية 

 :ومناقشتها النتائج المتعلقة بالفرضيات الصفرية

ة لمتوسطات الحسابياختبار "ت" وا استخدام الفرضية تمصحة للتحقق من ومناقشتها:  الفرضية الصفرية األولىنتائج 

 .(3جدول ) لمتغير الجنس، المعلمين تبعا  مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى  على مقياس الستجابة أفراد عينة البحث

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للعينات المستقلة للفروق في متوسطات  اختبار "ت" نتائج (3جدول )

 لمتغير الجنس تبعا   محافظة جنينفي نظر المعلمين من وجهة للمرحلة األساسية 

مستوى  "tقيمة" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

 الداللة

 0.36 0.91 0.53 4.31 90 ذكر الكفاءة

 0.49 4.24 102 أنثى

 0.30 1.03 0.52 4.30 90 ذكر المدركات الشخصية

 0.49 4.37 102 أنثى

 0.19 1.30 0.51 3.78 90 ذكر المبادرات وتحدي المخاطرتقديم 

 0.53 3.69 102 أنثى

 0.46 0.73 0.51 4.24 90 ذكر التعامل مع الطلبة

 0.53 4.19 102 أنثى

 0.33 0.95 0.82 4.21 90 ذكر الرضا األكاديمي

 0.98 4.09 102 أنثى

 0.56 0.58 0.48 4.25 90 ذكر تقبل الذات

 0.48 4.29 102 أنثى

 0.51 0.65 0.42 4.20 90 ذكر الدرجة الكلية

 0.40 4.16 102 أنثى

 فأقل 0.05دالة عند 

بمعنى تقبل (، 0.51(، ومستوى الداللة )0.65)لجميع المجاالت بلغتأن قيمة "ت" للدرجة الكلية  (9) الجدولمن  بينتي

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة  طاتمتوس فيدال إحصائيا  ق الفرضية، أي أنه ال يوجد فر

 .نستعزى لمتغير الج محافظة جنينفي من وجهة نظر المعلمين األساسية 

والتقويم، ، طرق التدريساألهداف، و بكل منالمساقات التربوية المتمثلة الى التشابه في خطط  هذه النتيجةويمكن عزو 

اعد الدراسة على مق االجرائي التي تدرس للمعلمين والبحث ،وإدارة الصفوف ،ة العمليةالتربيمحتويات مساقات  وكذلك

برامج التأهيل بعد الخدمة التي تقدمها الوزارة للمعلمي العلوم من الذكور واالناث على حد سواء. وقد تعود هذه الجامعية، و

لى جنب لكال الجنسين بغض النظر عن الزمان والمكان النتيجة أيضا  الى التحول في ثقافة المجتمع في تلقي العلم جنبا ا

 وطبيعة البرامج المقدمة للمعلمين.
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(.واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج Soufi,etal,2014وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة صوفي وآخرين ) 

 التي أشارت الى وجود فروق لصالح الذكور Jansen, Schroeders & Lüdtke, 2014)دراسة جانسن وآخرين )

التي اشارت الى وجود فروق لصالح االناث وقد يعزى االختالف الى طبيعة عينة الدراسة  ( Enam, 2006دراسة إنام) 

في كل من الدراسات السابقة عنها في الدراسة الحالية ففي الدراسة الحالية كانت عينة الدراسة من معلمي العلوم في 

بينما في الدراسات االخرى تمثلت عينة الدراسة بطلبة المرحلة االساسية الدنيا مما قد يكون لذلك اثر بسب تدني  المدارس

 التواصل والتفاعل االجتماعي الذي له دور كبير في بناء الذات االكاديمي .

ات الحسابية الستجابة أفراد المتوسط استخراجللتحقق من صحة الفرضية تم ومناقشتها:  الثانيةالصفرية  الفرضيةنتائج 

 (.4جدول ) لمتغير العمر، اديمي لدى معلمي العلوم تبعا  عينة الدراسة على مستوى مفهوم الذات األك

 مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسيةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية ل نتائج (4جدول )

 لمتغير العمر تبعا   فظة جنينمحافي  من وجهة نظر المعلمين

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجال

 0.60 4.08 27  30-22  الكفاءة

 31-40  87 4.19 0.51 

 0.42 4.45 78 سنة 40أكبر من 

 0.56 4.26 27  30-22  المدركات الشخصية

 31-40  87 4.34 0.57 

 0.40 4.36 78 سنة 40أكبر من 

 0.67 3.76 27  30-22  تقديم المبادرات وتحدي المخاطر

 31-40  87 3.70 0.45 

 0.54 3.76 78 سنة 40أكبر من 

 0.65 4.26 27  30-22  التعامل مع الطلبة

 31-40  87 4.14 0.51 

 0.48 4.28 78 سنة 40أكبر من 

 0.93 4.07 27  30-22  الرضا األكاديمي

 31-40  87 3.99 1.00 

 0.75 4.35 78 سنة 40أكبر من 

 0.54 4.16 27  30-22  تقبل الذات

 31-40  87 4.26 0.51 

 0.41 4.32 78 سنة 40أكبر من 

 0.52 4.09 27  30-22  الدرجة الكلية

 31-40  87 4.11 0.43 

 0.32 4.27 78 سنة 40أكبر من 

 

 فأقل 0.05دالة عند 
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للمرحلة مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم متوسط وق ظاهرية في ( وجود فر4يالحظ من الجدول ) 

ستخدم تحليل التباين أ عمر، وللتحقق من صحة الفرضية تميعزى لل في محافظة جنين من وجهة نظر المعلميناألساسية 

 (.5جدول )األحادي 

للمرحلة  م الذات األكاديمي لدى معلمي العلوممستوى مفهوفي  عينة البحثلاألحادي تحليل التباين نتائج  (5جدول )

 عمرلل تبعا  جنين  محافظةفي من وجهة نظر المعلمين  األساسية

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

المحسو

 بة

مستوى 

 الداللة

 8.14 1.985 2 3.970 بين المجموعات الكفاءة

 

0.00 

 0.244 189 46.053 وعاتداخل المجم 

 191 50.022 المجموع 

 0.38 0.100 2 0.201 بين المجموعات المدركات الشخصية

 

0.68 

 0.261 189 49.243 داخل المجموعات 

 191 49.443 المجموع 

تقديم المبادرات وتحدي 

 المخاطر

 0.27 0.075 2 0.150 بين المجموعات

 

0.76 

 0.277 189 52.315 داخل المجموعات 

 191 52.465 المجموع 

 1.71 0.470 2 0.940 بين المجموعات التعامل مع الطلبة

 

0.18 

 0.274 189 51.794 داخل المجموعات 

 191 52.734 المجموع 

 3.32 2.694 2 5.388 بين المجموعات الرضا االكاديمي

 

0.03 

 0.809 189 152.968 داخل المجموعات 

 191 158.356 المجموع 

 1.22 0.287 2 0.574 بين المجموعات تقبل الذات

 

0.29 

 0.234 189 44.266 داخل المجموعات 

 191 44.840 المجموع 

 3.82 0.627 2 1.254 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.02 

 0.164 189 30.998 داخل المجموعات 

 191 32.252 المجموع 

 فأقل 0003دالة عند 
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=  α( وهي أقل من مستوى الداللة )0.024( ومستوى الداللة )3.82أن قيمة ف للدرجة الكلية )( 5من جدول ) يتبين 

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى متوسط توجد فروق دالة إحصائيا  في  وبالتاليالفرضية الصفرية  ترفضى بمعن( 0.05

وكان مستوى الداللة يعزى لمتغير العمر،  في محافظة جنين من وجهة نظر المعلمينسية للمرحلة األسامعلمي العلوم 

بمعنى هنا أيضا   ( α  =0.05وهما أقل من مستوى الداللة) (، 0005الرضا األكاديمي)   ،(0000بالنسبة لمجال الكفاءة )

ءة والرضا األكاديمي، بينما المجاالت الكفايوجد فرق دال احصائيا  في متوسط مستوى مفهوم الذات على كل من مجال 

وتقديم المبادرات وتحدي  ،(0.68)مجال المدركات الشخصيةوكان مستوى الداللة لالباقية لم تظهر فروق دالة إحصائيا ، 

. وتم فحص نتائج اختبار (α  =0.05) أكثر من (0.029) وتقبل الذات ،(0.18) والتعامل مع الطلبة ،(0.76) المخاطر

(LSD) (6يان اتجاه الفروق، جدول )لب: 

 العمر تبعا   عينة البحثستجابات المتوسطات الحسابية الفروق ( للمقارنات البعدية بين LSDنتائج اختبار ) (3)  جدول

 مستوى الداللة فروق المتوسطات  المتغيرات المجال

 0.341 103.-  40-31  سنة 30-22من  الكفاءة

 0.001 *363.- سنة 40أكبر من 

 0.341 103.  30-22  سنة 40-31من 

 0.001 *259.- سنة 40أكبر من 

 0.001 *363.  30-22  سنة 40أكبر من 

 31-40  .259* 0.001 

 0.698 076.  40-31  سنة 30-22من  الرضا االكاديمي

 0.167 278.- سنة 40أكبر من 

 0.698 076.-  30-22  سنة 40-31من 

 0.012 *355.- سنة 40أكبر من 

 0.167 278.  30-22  سنة 40أكبر من 

 31-40  .355* 0.012 

 0.808 021.-  40-31  سنة 30-22من  الدرجة الكلية

 0.047 *180.- سنة 40أكبر من 

 0.808 021.  30-22  سنة 40-31من 

 0.013 *158.- سنة 40أكبر من 

 0.047 *180.  30-22  سنة 40أكبر من 

 31-40  .158* 0.013 

 فأقل 0.05دالة عند 

لصالح من كان وسنة (  30-22) بينهم والذين سنة ( 40)من هم أكبر الذينالفروق بين  ( يالحظ أن12من الجدول )يتبين 

كما يظهر في  سنة( 40)سنة لصالح من هم أكبر من(  40-31( سنة وبين)40)سنة، وبين أكبر من (40)هم أكبر من

 ق في مستوى مفهوم الذات األكاديمي تبعا  لمتغير الفئة العمرية، وجود فر بمعنى .ليةالدرجة الك
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 داد الرضا األكاديمي وبالتالي يزداد مستوىزياد العمر دزإكلما ( سنة فأكثر وبالتالي 40وكان الفرق لصالح الفئة العمرية ) 

سنة  00تيجة الى أن المعلمين الذين تزيد أعمارهم عن بموجب الدرجة الكلية، وتعزى النللمعامين مفهوم الذات األكاديمي 

قد يكونوا تعرضوا لدورات وورش عمل مختلفة في تنمية الكفايات التعليمية من تخطيط وتنفيذ وتقويم للتدريس بالشكل 

هوم الذات الذي يجعل ممارسة هذه الكفايات بصورة من التقانة والثقة بالنفس وهذا بدورة يعمل على زيادة ونمو وتطور مف

   (Al-Zubi, 2003 ).الزعبياألكاديمي من خالل االنخراط في التنشئة االجتماعية والتفاعل االجتماعي

المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد  تم أستخراجللتحقق من صحة الفرضية  ومناقشتها: الثالثةالصفرية نتائج الفرضية 

 (.7جدول )غير المؤهل العلمي، لمت تبعا   لدى معلمي العلومعينة الدراسة على مستوى مفهوم الذات األكاديمي 

لمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى  رية الستجابات أفراد عينة البحثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا (7جدول )

 مؤهل العلميلل تبعا  في محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين للمرحلة األساسية معلمي العلوم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي لالمجا

 0.47 4.42 27 دبلوم الكفاءة

 0.50 4.25 141 بكالوريوس

 0.58 4.25 24 ماجستير فأعلى

 0.46 4.40 27 دبلوم المدركات الشخصية

 0.51 4.28 141 بكالوريوس

 0.46 4.57 24 ماجستير فأعلى

تقديم المبادرات 

 مخاطروتحدي ال

 0.49 4.05 27 دبلوم

 0.47 3.66 141 بكالوريوس

 0.69 3.81 24 ماجستير فأعلى

 0.50 4.30 27 دبلوم التعامل مع الطلبة

 0.49 4.20 141 بكالوريوس

 0.71 4.18 24 ماجستير فأعلى

 0.76 4.50 27 دبلوم الرضا األكاديمي

 0.91 4.12 141 بكالوريوس

 0.98 3.94 24 ماجستير فأعلى

 0.42 4.35 27 دبلوم تقبل الذات

 0.49 4.24 141 بكالوريوس

 0.48 4.38 24 ماجستير فأعلى

 0.37 4.34 27 دبلوم الدرجة الكلية

 0.41 4.14 141 بكالوريوس

 0.40 4.21 24 ماجستير فأعلى

 فأقل 0.05دالة عند 

زى لمتغير المؤهل يع معلمي العلوم األكاديمي لدى لذات( وجود فروق ظاهرية في مستوى مفهوم ا7يالحظ من الجدول )

 (.8) األحادي. جدولاستخدام تحليل التباين  داللة الفروق تم العلمي، وللتحقق من
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد العينة في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي  (8)جدول  

 لمتغير المؤهل العلمي تبعا  في محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين ية للمرحلة األساسالعلوم 

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

المحسو

 بة

مستوى 

 الداللة

 1.296 0.338 2 0.677 بين المجموعات الكفاءة

 

0.276 

 0.261 189 49.346 داخل المجموعات 

 191 50.022 وعالمجم 

المدركات 

 الشخصية

 3.53 0.892 2 1.784 بين المجموعات

 

0.03 

 0.252 189 47.659 داخل المجموعات 

 191 49.443 المجموع 

تقديم المبادرات 

وتحدي 

 المخاطر

 7.31 1.885 2 3.771 بين المجموعات

 

0.00 

 0.258 189 48.694 داخل المجموعات 

 191 52.465 المجموع 

التعامل مع 

 الطلبة

 0.45 0.125 2 0.251 بين المجموعات

 

0.63 

 0.278 189 52.483 داخل المجموعات 

 191 52.734 المجموع 

الرضا 

 االكاديمي

 2.70 2.204 2 4.409 بين المجموعات

 

0.06 

 0.815 189 153.948 داخل المجموعات 

 191 158.35 المجموع 

 1.32 0.309 2 0.61 بين المجموعات الذات تقبل

 

0.26 

 0.234 189 44.22 داخل المجموعات 

 191 44.84 المجموع 

 2.96 0.491 2 0.98 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.054 

 0.165 189 31.27 داخل المجموعات 

 191 32.25 المجموع 

 فأقل0.05 عند دالة 

( وهي أكبر من مستوى الداللة 00.05)بلغ ( ومستوى الداللة 2.96)بلغ أن قيمة ف للدرجة الكلية  (8جدول )من  ظيالح

(α  =0.05 ) إحصائيا  في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى  ال يوجد فرق دال وبالتاليالصفرية، بمعنى تقبل الفرضية

ر وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية المختلفة الى دووتعزى النتيجة .يعزى لمتغير المؤهل العلمي علمي العلومم

تتكامل في دورها الريادي  واالبداعي من حيث توفير مشاريع  التأهيل للمعلمين سواء قبل الخدمة أو خاللها لجميع العلمين 
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الدبلوم والبكالوريوس برامج تم تلقيها في يالخبرات التعليمية التعلمية التي أن الى  على اختالف مؤهالتهم العلمية، إضافة 

الموقف التعليم المتمحور حول المتعلم وتجعل من المعلم مبادرا  في التخطيط للسيطرة على تركز على  والدراسات العليا 

تجعل من المعلم نمط متعدد الذكاءات يمتلك المهارة والثقة استراتيجيات التعلم البنائية التي التعليمي من خالل استخدام 

وبالتالي تقديم المشوعات التي تعمل على تنمية التفكير الناقد واالبداعي ،اضافة الى امتالك المعلمين لمهارات القرن  بالنفس

بناء المعرفة واسترجاعها  الوحد والعشرين والتي تجعل منه موضع اعتزاز بقدراته، ويتم من خاللها مساعدة الطلبة في

يجعلة قادرا  عل تقديم المقترحات وتقييمها من سة والتأمل به ذاتيا مما قييم تدريوتخزينها بالشكل الذي يتطلب من المعلم ت

أما بخصوص االتفاق واالختالف مع نتائج الدراسات .نمي لدى المعلم مفهوم الذات األكاديميي، وهذا بدوره وقت الى آخر

 .لمي ت تناولت متغير المؤهل العالسابقة ففي حدود علم الباحث لم توجد هناك دراسا

حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة للتحقق من صحة الفرضية تم  ومناقشتها: الرابعةالصفرية نتائج الفرضية 

في محافظة من وجهة نظر المعلمين للمرحلة األساسية الدراسة على مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم 

 (. 9ل )جدوتغير سنوات الخبرة، لم تبعا  جنين 

لمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة9جدول )

 عمللمتغير سنوات ال ة جنين من وجهة نظر المعلمين تبعا  معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافظ

 حراف المعيارياالن المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

 0.64 4.09 35  5أقل من  الكفاءة

 5- 10  47 4.20 0.49 

 0.45 4.37 110  10أكثر من 

 0.62 4.20 35  5أقل من  المدركات الشخصية

 5- 10  47 4.40 0.44 

 0.48 4.35 110  10أكثر من 

تقديم المبادرات وتحدي 

 المخاطر

 0.61 3.71 35  5أقل من 

 5- 10  47 3.75 0.45 

 0.52 3.73 110  10أكثر من 

 0.69 4.28 35  5أقل من  التعامل مع الطلبة

 5- 10  47 4.21 0.47 

 0.48 4.19 110  10أكثر من 

 0.86 4.29 35 سنوات 5أقل من  الرضا األكاديمي

 1.05 3.89 47 سنوات 10 - 5

 0.84 4.21 110 سنوات 10أكثر من 

 0.61 4.24 35 سنوات 5أقل من  تقبل الذات

 0.49 4.35 47 سنوات 10 -5 

 0.43 4.25 110 سنوات 10أكثر من 

 0.53 4.12 35 سنوات 5أقل من  الدرجة الكلية

 0.39 4.15 47 سنوات 10 -5 

 0.37 4.20 110 سنوات 10أكثر من 

 فأقل 0.05دالة عند 
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لمتغير  المعلمين يعزىى مفهوم الذات األكاديمي لدى مستومتوسط ( وجود فروق ظاهرية في 9يالحظ من الجدول ) 

 (.10) األحادي، جدولاستخدام تحليل التباين  الفروق تم سنوات العمل، وللتحقق من داللة

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم  (10جدول)

 عمليعزى لمتغير سنوات الفي محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين ساسية للمرحلة األ

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 4.84 1.21 2 2.43 بين المجموعات الكفاءة

 

0.00 

 0.25 189 47.58 داخل المجموعات 

 191 50.02 المجموع 

 1.70 0.43 2 0.87 بين المجموعات المدركات الشخصية

 

0.18 

 0.25 189 48.56 داخل المجموعات 

 191 49.44 المجموع 

تقديم المبادرات وتحدي 

 المخاطر

 0.06 0.01 2 0.03 بين المجموعات

 

0.93 

 0.27 189 52.42 داخل المجموعات 

 191 52.46 المجموع 

 0.38 0.10 2 0.21 بين المجموعات امل مع الطلبةالتع

 

0.67 

 0.27 189 52.51 داخل المجموعات 

 191 52.73 المجموع 

 2.54 2.07 2 4.15 بين المجموعات الرضا االكاديمي

 

0.08 

 0.81 189 154.20 داخل المجموعات 

 191 158.35 المجموع 

 0.90 0.21 2 0.42 بين المجموعات تقبل الذات

 

0.40 

 0.23 189 44.41 داخل المجموعات 

 191 44.84 المجموع 

 0.70 0.11 2 0.23 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.49 

 0.16 189 32.01 داخل المجموعات 

 191 32.25 المجموع 

 فأقل0.05 دالة عند  

=  α( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.49( ومستوى الداللة )0.70أن قيمة ف للدرجة الكلية )( 17جدول )من يالحظ 

 تبعا   نمعلميالإحصائيا  في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى  ال يوجد فرق دال تقبل الفرضية وبالتالي بمعنى( 0.05

 . لمتغير سنوات العمل
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المحتوى المعرفي للمنهاج الذي يدرسونه  قد تمكنوا منهذه النتيجة الى المعلمين على اختالف عدد سنوات عملهم وتعزى  

وألموا بكل متضمناته وملحقاته وترابطاته مع المناهج األخرى بصورة تكاملية جعلتهم في درجة عالية من التمكن من طرق 

مفهوم  الثقة بالنفس وبالتالي زيادة مستوىواستراتيجيات واساليب التدريس والوسائل التعليمية الالزمة مما يؤدي الى زيادة 

قة تطرقت الى بخصوص االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة فال توجد هناك دراسات ساب لديهم، أماالذات األكاديمي 

 .متغير سنوات العمل

 والمقترحات:  التوصيات

 :نتائج الدراسة تم الخلوص بالتوصيات اآلتيةالضوء  في

وج عن المألوف وتقديم رم بصورة مرنه تسمح لهم بالخأن يقوم المشرفون بمنح المعلمين فرصة ممارسة التعلي  .1

 جعلهم أكثر كفاءة وفاعلية.المبادرات التي ت

اجراء تقييمات دورية للمعلمين من خالل مسح عشوائي للمهارات التعليمية الضرورية والتي يفتقر إليها   .2

 المعلمون ومنها مهارات دمج التقنيات الحديثة في التعليم.

 .ستوى ثقافة المعلمين ومفهوم الذات األكاديمي لديهمممتنوعة لرفع  مصادر تعلمتوفير  .5

 

  :المصادر والمراجع

(. الكفايات الالزم توافرها لدى معلم المرحلة الثانوية في السودان، رسالة ماجستير، جامعة ام 2015صديق ) ،عبد هللا

 درمان.

 .بة األنجلو المصرية، القاهرة، مكتالتوجيه واإلرشاد النفسي(. 2000حمد، سهير )أ

 .لها وعالقتها بالدافعية لإلنجاز ومستوى ممارستهم(. الكفايات التعليمية لدى المعلمين 2011بركات، زياد، وحسن، كفاح )

 .40-53، 20 فلسطين، ع-مجلة جامعة القدس لألبحاث والدراسات

موجه ألطفال رياض األطفال بين النظرية من أنا، البرنامج التربوي النفسي لخبرة من أنا ال(. 1945بهادر، سعدية )

 .، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلميوالتطبيق

 ، اإلسكندرية.والتوزيع، القاهرةقباء للنشر  ، دارالتعليميالتخطيط (. 2005البوهي، فاروق شوقي )

 عربيال.عمان: مكتبة المجتمع الحديثوالنفسي من المنظورالتربوي  اإلرشاد (.2004ربيع، هادي )

 ، دمشق، دار الفكر.التوجيه واإلرشاد النفسي(. 2005الزعبي، احمد )

(. أثر برنامج تدريبي الستشارة الدافعية األكاديمية الداخلية في تقدير الذات 2015، داليا )عبد الوهابسعودي، محمد، و 

 التربية في عربية سات.دراة الطائفاألكاديمي والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة المتوسطة ذوي العجز المتعلم بمدين

 .130-113 ،1 ج ،53ع السعودية،-النفس وعلم

(. تصميم برنامج إرشادي لتحسين مفهوم الذات عند أطفال المؤسسات 2000سليمان، محمد عبد العزيز عبد ربه )

 .اإليوائية، جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، رسالة ماجستير

 .. عمان: دار الفكرسيكولوجية الطفولة(. 2002النمر، عصام، الحسن، هشام )سمارة، عزيزة، 

  .دار كيوان دمشق،. مفهوم الذات بين الطفولة والمراهقة(. 2005الشيخ، دعد )

 ، القاهرة، عالم الكتب. اإلرشاد النفسي(. 2003طه، سميه )
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 للنشر والتوزيع. . دار اليازوري العلميةاألكاديمياالرشاد (. 2014العطوي، محمد ) 

لدي الني ودافعية االنجاز (. التفكير العقالني والتفكير الغير عق2009الغامدي، غرم هللا بن عبد الرزاق بن صالح )

 أطروحة دكتوراه، السعودية، جامعة أم القرى.، المتفوقين دراسيا  والعاديين بمدينتي مكة المكرمة وجدة المراهقين

 فلسطين. لشروق للنشر والتوزيع، رام هللا،، دار اكفايات التدريس(. 2005الفتالوي، سهيلة محسن )

(. الحاجات النفسية ومفهوم الذات وعالقتها بمستوى الطموح لدي طلبة جامعة األزهر بغزة في 2011القطناني، عالء )

 ضوء محددات الذات. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية جامعة األزهر، غزة.

في تنمية التحصيل  (TPS) (شارك- زاوج-(. "أثر استخدام إستراتيجية )فكر 2010زي بن صالح بن هليل )المطرفي، غا

    .34 - 1، 1، ع13مج مصر -وفعالية الذات األكاديمية فى العلوم لدى طالب الصف الثاني المتوسط. مجلة التربية العلمية 

Abdullah, S. (2013). Competencies, which is required among the secondary school teacher in 

Sudan, Master thesis, Om-durman University. 

Ahmad, S. (2000). Psychological Counseling and Guidance, Cairo, Anglo-Egyptian 

Publishing Library (in Arabic). 

Barakat, Z., Hassan, K. (2011). The educational competencies of teachers and the level of 

their practice and their relation to motivation for achievement. Al-Quds Open University (in 

Arabic) Journal of Research and Studies, Palestine, 24, 37-84. 

Bahader, Saadea. (1983) who am I, Educational Psychological Program to the Who am I 

experience oriented towards kindergarten children between theory and practice. Kuwait (in 

Arabic), Kuwait Association for Scientific Advancement. 

Al-Bohi, F. S. (2003). Educational Planning, Qaba’ House for Publishing and Distributing, 

Cairo, Alexandria. 

Rabee’, H. (2008). Educational and Psychological Counselling from a modern perspective, 

Amman, Arab Community Library (in Arabic), . 

Al-Zubi, A. (2003). Educational and Psychological Counselling, Damascus, Al-Fiker House 

(in Arabic). 

Saudi, M., Abd-Elwahan, D. (2013). The impact of training program to consult the internal 

academic motivation in academic self-esteem and academic achievement in a sample of 

middle school students with learning disabilities in Taif(in Arabic),. Arab Studies in 

Education and Psychology, KSA, 37(1), 117-170. 

Suleiman, M. (2000). Designing an orientation program to improve the concept of self in the 

children of housing institutions, Ein Shams University (in Arabic),, Childhood Graduate 

Institution, MA thesis. 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 344  

ISSN: 2706-6495 

 Sammara, A., Al-Nimer, E., Al-Hassan, H. (2002). Childhood Psychology, Amman, Al-Fiker 

House (in Arabic). 

Al-Shaikh, D. (2003). The Concept of Self between Childhood and Adolescence. Damascus, 

Kiwan House (in Arabic). 

Taha, S. (2005). Psychological Counselling, Cairo, Books World (in Arabic),  . 

Al-Atawi, M. (2018). Academic Counselling, Al-Yazouri Scientific House for Publishing and 

Distributing (in Arabic). 

Al-Ghamdi, G. (2009). Rational thinking, irrational thinking and motivation to achieve a 

sample of adolescents who excel academically and ordinary cities of Mecca and Jeddah. PhD 

thesis, KSA, Um Al-Qura University (in Arabic). 

Al-Fatlawi, S. M. (2003). Teaching Competencies, Al-Shoroq House for Publishing and 

Distributing, Ramallah, Palestine (in Arabic). 

Al-Qatanani, A. (2011). The Psychological needs and the concept of self and its relation to 

the level of ambition of students of Al-Azhar University in Gaza in the light of self-

determinants, Unpublished MA thesis, Faculty of Education, Al-Azhar University, Gaza(in 

Arabic),  . 

Al-Matrafi, G. (2014). The impact of the use of the (TPS) strategy in the development of 

achievement and academic self - efficacy in science among middle second - grade students 

(in Arabic), Scientific Education Journal, Egypt, 17(1), 1-68. 

Jansen, M., Schroeders, U., & Lüdtke, O. (2014). Academic self-concept in science: 

Multidimensionality, relations to achievement measures, and gender differences. Learning 

and Individual Differences, 30, 11-21. 

Jarrar Ahmad, M., & Khan, A. (2018). A study of teaching competency of secondary school 

teachers in relation to their educational qualification, stream and type of school. IJAR, 2(2), 

68-72. 

Schiffman & Kanuk. (1995). Consumer Behavior. India. Prentice Hall of India. 

Soufi, S., Damirchi, E. S., Sedghi, N., & Sabayan, B. (2014). Development of structural 

model for prediction of academic achievement by global self-esteem, academic self-concept, 

self-regulated learning strategies and autonomous academic motivation. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 114, 26-35. 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 345  

ISSN: 2706-6495 

 Gabriela, O.V., Guadalupe, A.T. (2014). Development evaluation of an academic concept for 

adolescent's scalr. Journal of Behavior, Health & Social Issues vol. 5 num. 2 Pp.117-130 

NOV-2013. 

Malte, J., Ulrich, S., Oliver, L., (2014) Academic self-concept in science 

Multidimensionality, relations to achievement measures, and gender differences. Learning 

and Individual Differences 30 (2014) 11–21. 

Enam, Shahuria (2006): Factors Influencing The Development of Self concept In Pre- 

Adolescent Boys And Girls, J. Life Earth Sci. Vol. 1, No. 2, pp 55-59. 

Nye, S. (2009).social acceptance in spite of the fact that disadvantage in the prevalence of LD 

is considerably ww.campbellcollaboration.org/lib/download (vested in 20/3/2010, at 11:30). 

 Wouters, S., Colpin, H., Van Damme, J., De Laet, S., & Verschueren, K. (2013). Early 

adolescents' academic self-concept formation: Do classmates or friends matter 

most? Learning and Individual Differences, 27, 193-200. 

 

، المجلة األكاديمية أ.اماني سعيد زكريا جلغومد.محمود أحمد الشمالي ،  ، 2020 ©جميع الحقوق محفوظة 

 (CC BY NC) لألبحاث والنشر العلمي.

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار: 

 
  

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                               346  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 السابع عشرالبحث 

 

 

 

 

 

 

تقويم كتاب األحياء للصف التاسع األساسي في األردن من وجة نظر معلمي مبحث األحياء في 

 لواء القويسمة

Evaluation of biology textbook for the ninth grade in Jordan from the point of view of biology 

teachers in the Qweismeh district 

 

 هالة سمير ابراهيم الجدع: الباحثةاعداد 

 ردناأل -وزارة التربية والتعليم  - االحياءتخصص  

Email: hala.sameer1982@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:hala.sameer1982@gmail.com


 م0202-4-5اإلصدار الثاني عشر | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | 

 
  

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                             347  

ISSN: 2706-6495 

 

 الملخص

تقويم كتاب األحياء للصةةا التاسةةس األسةةاسةةد فد األردن ظر وعة ي ر ظعلاد ظاء  األحياء فد هدفت هذه الدراسةةة ال  

الذير قاظوا بتدريس الكتاب وذلك لاتغيرات : الجنس ، الاؤهل العلاد، الخارة التدريسةةةةية، وادد الدورات التدرياية  لواء القويسةةةةاة

( ظعلم وظعلاة ظار يدرسةةون األحياء للصةةا التاسةةس 05)الدراسةةة ال  اينة ظكوية ظر  أعريت التد شةةارب ب ا الاعلم ل لتءقيذ ذلك

اسةةةتااية ظكوية ظر الاجاالت التالية :  الااحثة تل اسةةةتخدظ ( بلواء القويسةةةاة9502/9595خالل الفصةةةل األول ظر العال الدراسةةةد )

األيشةة ة الاوعودة فد الكتاب، ظسةةاهاة الكتاب فد تناية اتجاهات )الا  ر العال للكتاب، ظقدظة الكتاب، ظءتوى الكتاب،  الوسةةا ل و

،  وسةةا ل التقويم الاتنةةانة فد الكتاب، ظالءظة ادد الءصةةص للاءتوى، توفر الاختارات والاواد الالزظة لتنفيذ األحياءال لاة يءو 

 األيش ة، ظناساة لغة الكتاب (ل

كاا وأظ رت النتا ج ادل وعود ، كان ظرتفعا بشكل اال األحياءب أظ رت يتا ج الدراسة أن ظستوى تقدير الاعلاير لكتا

تاعا لاتغيرات الجنس، الاؤهل العلاد، سنوات الخارة، والدورات التدرياية التد شارب ب ا الاعلم ال  ظستوى  دالة احصايئا  فروق 

 الذي قاظوا بتدريسهل األحياءتقدير الاعلاير لكتاب 

 األحياء، الصا التاسس األساسد، األردن، ظعلاد ظاء  األحياء، لواء القويساةل تقويم كتاب :الكلمات المفتاحية

 

Abestract: 

This study aimed to evaluate the book of biology for the ninth grade in Jordan from the 

viewpoint of biology teachers in Qweismeh district who taught the book for variables: gender, 

educational qualification, teaching experience, and the number of training courses that the teacher 

participated. To achieve this, the study was conducted on a sample of (05) male and female teachers 

studying biology for the ninth grade during the first semester of the academic year (2019/2020) 

Qwaismeh Brigade. the researcher used a questionnaire consisting of the following areas: (the general 

appearance of the book, the introduction of the book, the content of the book, the means and activities 

in the book, the contribution of the book in the development of students' attitudes towards biology, 

assessment methods included in the book, the appropriateness of the number of lessons for the 

content, the availability of laboratories and materials to implement Activities, suitable language 

book). 

The results of the study showed that the level of teachers 'appreciation of biology textbooks 

was generally high, and the results showed that there were no significant differences according to sex 

variables, educational qualification, years of experience, and training courses in which the teacher 

participated in the level of teachers' assessment of biology textbooks they taught. 

Keywords: Biology book evaluation, ninth grade, Jordan, teachers of biology, Qweismeh Brigade. 
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 المقدمة:

ا اون ال  ون التربويون والقالااحثةالتعلاية حي  يعده  -يعتار الكتاب الادرسد دااظة أساسية ظر دااظات العالية التعلياية

 لي ــافكل حسب ااره والارحلة الدراسية التــد يدرس  لل لاةفد تءديد الاادة الدراسية الاناساة  ظ اا   ظساادا   العالية التعلياية ااظال  

 ( ل2006 ،أبـو ظعيلـذ )أ

كاا أن الكتاب الادرسد يعتار ظر أهم الوسا ل وال رق التد يتم ظر خالل ا تءقيذ أهداف الان اج رغم تنوع وت ور 

 (9557 ،الديب ) لاأليش ة والوسا ل  التعلياية الاختلفة وتوفرها

ية للكتاب الادرسد إذا تاير لنا أن الاعلم يستخدل الكتاب الاقرر التخ يط للءصص الصفية وتنفيذها أظال وتتأكد هذه األها

 ( ل Voogt،1997)  لتالظيذه بءي  يؤدي ذلك ال  ت ايذ الان اج وتءقيذ أهدافه بشكل كاير

الاءادثة وت ايذ أهداف الان اج ظ اا كاا أن الاعلم يستعير بالكتاب الاقرر فد التعلم الذاتد واكتساب ظ ارات القراءة و

 ( Schmid،1998)  لتعددت واختلفت هــــذه األهـــداف

الكتاب الادرسد يعتار ظرععا أساسيا لل الب يسااده فد زيادة ظعارفه وخاراته، خاصة  وأن ال الب يعود اليه كويه ظرععا 

  لال البالكتاب يؤثر فد عوايب ظختلفة ظر شخصية  نإل  أ ظ اواا ظاا يشر

ون العلاية التد تتكللافاهيم  التصورات الخاطئةيه قد يكون ظصدرا ظر ظصادر الرغم ظر أهاية الكتاب الادرسد فإوال  

فقد أوضءت بعض الدراسات الاسءية لكتب الفيزياء التد يدرس ا طلاة الارحلة الثايوية فد الواليات الاتءدة األظريكية  اند ال لاة،

( ل  حت  أن بعض  epartment .P.U. Danver ،1990د الافاهيم واألشكال الاعروضة فد هذه الكتب )وعود أخ اء كثيرة ف

وهذا خ أ قاتل ألن ظف ول  ،الكتب الجاظعية لم تخل ظر الافاهيم الخاطئة بعد أن وعد بعض الكتب التد تتءدث ار وزن األرض

 ( ل  Department .P.U. Danver ،1994) لالوزن ظرتاط بقــوة عـــــذب األرض للجســـم

وال يرااد  ،وظر حي  أيه يناغد أن ال يكون عاظدا أو ثابتا ،وخوفا ظر وعود بعض األخ اء فد الكتاب الادرسد ،ظر هنا       

 ، ايرى التربويون أيه ال بد ظر االية تقويم ل ذا الكتاب للتعرف ال  ايجابياته للعال ب ا وتثايت ،والتقدل التكنولوعد األحياءالت ور فد 

 ( ل2008 ،ظجيدوللكشا ار سلاياته وثغراته للتغلب الي ا وازالت ا )

ى الكتاب ووياكر ااتاار االية التقويم للكتب الادرسية االية شاظلة ياكر أن تؤدي ال  ت وير الان اج واألرتقاء باست 

الادرسد ظر خالل الءذف واألضافة والتعديل باا يسااد فد ف م الاءتوى وتءسير االية التعليم والتعرف ال  الوسا ل واأليش ة 

 ( ل9550 ،اازلزيادة فاالية استخداظ ا   )ال

للكتب الادرسية بعد ( أيه ظر األفنةل اعراء االية التقويم  Loveridge،1970ير أظثال لوفيريدج )الااحثةويرى بعض  

اال أو ااظير ظر ت ايق ا التجرياد فد الادارس ألن اسةةةةتقصةةةةاء الرأي الفوري حول الكتاب الادرسةةةةد حدي  ال اعة والت ايذ ال 

 يع د سوى فكرة ااظة ار ظدى تقال الكتاب باجاله أو أعزاء ظنه ل

باتجاهير : األول داخلد تتواله الج ة التد وااليةة تقويم الان ةاج وظر ضةةةةةةان ةا تقويم الكتةاب الاةدرسةةةةةةد اةادة ظةا تكون 

وضةةةةةةعت الان اج وتتم قال الادء بت ايذ أو اسةةةةةةتعاال الكتاب الادرسةةةةةةد ظر قال التالظيذ ل أظا الثايد ف و التقويم الخارعد للان اج 

 فون التربويون أوواادة ظا يشةةةترب فد االية التقويم هذه الاعلاون أو الاشةةةر ،وتتواله ع ة خارعية لم تشةةةارب فد وضةةةس الان اج

 (2003 ،احادال لاة أيفس م )
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لعاليات تقويم وبء  ظر أعل الوقوف ال  ظدى  ،وفد شةةةت  دول العالم  ،الادرسةةةية فقد أخنةةةعت األحياءوي را ألهاية كتب       

ت   كل ذلك حو ،ظناسةةات ا لل لاة الذير صةةاات ظر أعل م وللتعرف أينةةا ال  قدرت ا ال  تءقيذ األهداف التد وضةةعت ظر أعل ا

 ( ل0275 ،يتسن  العال ال  تءسير هذه الكتب وت ويرها )اليويسكو

 مشكلة الدراسة:

 الءديثة فقد شةةةةةكل األردييةبعض الاالح ات التد تتعلذ بالاناهج  اوسةةةةةااا  قس الاجال التربوي الااحثة االظر خالل   

ذلك دافعا له للادء بعالية تقويم لاعض هذه الكتب خاصةةةةةةة ظر وع ة ي ر الاعلاير الذير قاظوا بتدريس الكتب الادرسةةةةةةيةل  وباا أن 

 ،ةاألردييقد ظنةة  ظا يزيد ال  ااظير ال  تصةةاياه واسةةتخداظه فد الادارس  األردناألسةةاسةةد فد  التاسةةسللصةةا  األحياءكتاب 

تاب عل الوصةةةول بالكأأن يقول ب ذه العالية للتقويم ظر  الااحثة تفقد ارتأ ،عراء االية تقويم خارعد لهإالنةةةروري وحي  أيه ظر 

 ال  الاستوى الاقاول تربويا باا يلاد حاعات ال لاة والاعلاير وطاوحات م فد التعلم والتعليم  ل

 ،ة ظر وع ة ي ر الاعلاير الذير يعلاون هذه الكتبخاصةةة ،األردييةن تقويم الكتب الادرسةةةية التد تسةةةتخدل فد الادارس إ

فد  ردييةاألالعتيدة ل ان التجربة  األردييةولانة تنةةةةةةاف ال  لانات الاناء فد الدولة  األردييةيعتار ظسةةةةةةاهاةة هاظة فد بناء الاناهج 

وارضةةة ا للاسةةةاهاة فد تقدل ايتشةةةروا فد طول االرض  األرديييرلكر الخاراء  األردييةوضةةةس الاناهج حديثة الع د ال  االرض 

    الشعوب وبنا  ا خاصة فد الاجاالت الثقافية والتربوية وقد آن اآلوان ان يساهم هؤالء الخاراء فد تقدل وطن م ثقافيا وتربويا ل

 أسئلة  الدراسة:

 حاولت الدراسة االعابة ال  األسئلة التالية :   

 األساسد؟ التاسسللصا  األحياءلكتاب  األحياءظا درعة تقويم ظعلاد وظعلاات  -

 األساسد فد الاجاالت التالية: التاسسللصا  األحياءلكتاب  األحياءظا درعة تقويم ظعلاد  -

ظسةةةةاهاة الكتاب فد تناية  ،الوسةةةا ل واأليشةةة ة الاوعودة فد الكتاب ،ظءتوى الكتاب ،ظقدظة الكتاب ،)الا  ر العال للكتاب -

توفر الاختارات  ،ظالءظة ادد الءصةةةةةةص للاءتوى ،التقويم الاتنةةةةةةانة فد الكتابوسةةةةةةا ل  ،األحياءاتجاهات ال لاة يءو 

 ظناساة لغة الكتاب(؟ ،والاواد الالزظة لتنفيذ األيش ة

للصةةةا  األحياء( فد ظسةةةتوى تقويم  الاعلاير لكتاب  ≤5050هل توعد فروق ذات داللة احصةةةا ية ال  ظسةةةتوى الداللة ) -

 األساسد تعزى لاتغير عنس الاعلم؟ التاسس

للصةةةا  األحياء( فد ظسةةةتوى تقويم  الاعلاير لكتاب  ≤5050) هل توعد فروق ذات داللة احصةةةا ية ال  ظسةةةتوى الداللة -

 األساسد تعزى لاتغيرالاؤهل العلاد للاعلم؟ التاسس

للصةةا  األحياءيم  الاعلاير لكتاب (  فد ظسةةتوى تقو ≤5050هل توعد فروق ذات داللة احصةةا ية ال  ظسةةتوى الداللة ) -

 األساسد تعزى لاتغير الخارة التدريسية  للاعلم؟ التاسس

للصةةةا  األحياء(  فد ظسةةةتوى تقويم  الاعلاير لكتاب  ≤5050هل توعد فروق ذات داللة احصةةةا ية اند ظسةةةتوى الداللة ) -

 األساسد  لاتغير ادد الدورات التدرياية التد شارب ب ا لاعلم؟ التاسس

 هداف الدراسة:أ

وقد  األردييةاألسةةةاسةةةد الذي يدرس فد  الادارس  التاسةةةسالعاظة للصةةةا  األحياءهذه الدراسةةةة هد دراسةةةة تقوياية لكتاب 

عل  ظعرفة ظدى أهةدفةت الةدراسةةةةةةة إل  تقويم الكتةاب ظر وع ة ي ر الاعلاير والاعلاات الذير قاظوا بتدريس هذا الكتاب وذلك ظر 

 وظالءظته لانية الان اج وخ وطه العاظة  فد الاجاالت التالية:ظناساة  هذا الكتاب 
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ظسةةاهاة الكتاب فد تناية اتجاهات  ،الوسةةا ل واأليشةة ة الاوعودة فد الكتاب ،ظءتوى الكتاب ،ظقدظة الكتاب ،)الا  ر العال للكتاب

يذ توفر الاختارات والاواد الالزظة لتنف ،ظالءظة ادد الءصةةص للاءتوى ،وسةةا ل التقويم الاتنةةانة فد الكتاب ،األحياءال لاة يءو 

 ،الاؤهل العلاد ،سةةةةنوات الخارة ،باالضةةةةافة ال  ظعرفة أثر هذه الاجاالت تاعا لاتغيرات الجنس ،ظناسةةةةاة لغة الكتاب( ،األيشةةةة ة

 والدورات التدرياية التد شارب ب ا الاعلم ل  

 أهمية الدراسة:

 للصا األحياءالذير قاظوا بتدريس كتاب  األحياء ر ظعلاد وظعلاات تأتد أهاية هذه الدراسة فد أي ا تعكس وع ات ي

خاصة وأن هؤالء الاعلاير هم الذير تعاظلوا ظس هذا الكتاب وال لاة الذير تم ت ايذ الكتاب  ،األساسد فد ظجاالت ظختلفة التاسس

 .الي م

 األحياءالتد تناولت كتاب  ،الااحثةفد حدود الم  ،األردناألول  فد  اتالدراسظر  وتكار أهاية هذه الدراسة أينا فد أي ا 

هذه الدراسة  بشكل اال ل وتزداد األردييةوأن يتا ج ا قد تكون ذات فا دة كايرة للاؤسسة التربوية  ،األساسد بالتقويم التاسسللصا 

د الادارس األساسد ف التاسسالصا أهاية اذا ارفنا أن الكتاب الذي يتناوله الاء  كتاب ظدرسد حدي  التداول والت ايذ ال  طلاة 

أظل أن ي الااحثةبااداد هذا الكتاب ل ظر هنا فان  األردييةواالدارة العاظة للاناهج  األردييةحي  قاظت وزارة التربية والتعليم  األرديية

تاب وعدت فد الك تكون يتا ج هذه الدراسة ذات فا دة كايرة للاؤسسات التربوية الاختلفة خاصة الكشا ار يواحد القصور ان

 والتعرف ال  ظواطر القوة وابرازها وتعزيزها ل  

 :حدود الدراسة

 تتاثل حدود الدراسة باا يلد : 

األسةةاسةةد ظر وع ة ي ر الاعلاير فقط بااتاارهم ظر أكثر  التاسةةسللصةةا  األحياءاقتصةةرت هذه الدراسةةة ال  تقويم كتاب  -

 ا اء وع ة ي رها ار ظعرفة ودراية لإالج ات التد تعاظلت ظس الكتاب والتد تست يس 

ي را ألتساا ا وااتاار أن ادد الاعلاير في ا يكفد لأليفاء  لواء القويساةكاا اقتصرت هذه الدراسة أينا ال  الاعلاير فد   -

بأغراض الاء  اضةةةةافة ال  أن ال روف األعتاااية واالقتصةةةةادية وظروف العال للاعلاير هد يفسةةةة ا فد كل ظءاف ات 

 لاألردن

 (ل9502/9595)ظر العال  لفصل األول ظر العال الدراسداعريت هذه الدراسة فد ي اية ا -

   :مجتمع الدراسة

 األحياءظار قاظوا بتدريس كتاب  لواء القويسةةةةةةاةتكون ظجتاس الةدراسةةةةةةة ظر عايس الاعلاير والاعلاات فد الادارس فد 

 .األساسد التاسسللصا 

 عينة الدراسة:

( ظعلاا وظعلاة تم اختيارهم ظر بير افراد ظجتاس 05بلغ ادد أفرادها ) بسةةةةةةي ة  اينة اشةةةةةوا يةأظا اينة الدراسةةةةةة ف د 

قد رواد ل و ظديرية التربية والتعليم فد لواء القويسةةةةةاةالدراسةةةةةة ل تم اختيار أفراد العينة ظر خالل القوا م التد حصةةةةةلت الي ا ظر 

 ظتغير الجنس اند اختيار العينة حي  أن يساة الاعلاير والاعلاات ظتساوية ل   
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 ( 0ويتوزع أفراد اينة الدراسة كاا هو ظوضح فد الجدول  ) 

 الدراسةتوزيع افراد العينة حسب متغيرات :(1الجدول رقم )

 النسبه المئوية التكرار المتغيرات الرقم

 الجنس 0
 %48 24 ذكر

 %52 26 ايث 

 الاؤهل العلاد 9

 30% 15 دبلول

 56% 28 بكالوريوس

 14% 07 دراسات اليا

 الخارة 3

 36% 18 تعيير عديد )أقل ظر سنة واحدة(

 46% 23 ( سنة00-0ظر )

 18% 9 ( سنة00أكثر ظر )

 ادد الدورات 4

 12% 6 لم يشارب

 36% 18 دوره واحده

 36% 18 دورتان

 16% 8 أكثر ظر دورتير

 %122 50 المجموع

 

 أداة الدراسة:

د األسةةاسةةد ف التاسةةسللصةةا  األحياءخصةةيصةةا لتقويم كتاب  الااحثة ا تأداة الدراسةةة هد ااارة ار اسةةتااية خاصةةة صةةاا

 بالاراعس التد تتعلذ بتقويم الان اجل  الااحثة تل وقد استعاي األردن

 الخ وات التالية : الااحثةأثناء ااداد االستااية اتاس 

 لالااحثةاألساسد ظر قال  التاسسللصا  األحياءااداد استااية أولية تتالءل ظس كتاب  -

ارض االسةةةةةةتاةايةة األولية ال  ادد ظر الاعلاير الذير الاوا الكتاب حي  أبدوا بعض الاالح ات ال  فقرات االسةةةةةةتااية  -

 الاالح اتلواعريت بعض التعديالت الي ا فد ضوء هذه 

حي  أبدوا  بالجاظعات األرديية( ظر حالة شةة ادة الدكتوراه فد كلية التربية  0ارضةةت االسةةتااية ال  لجنة ظر الاءكاير )  -

 ظالح ات تم األخذ ب ا وتعديل بعض فقرات االستااية بناءا الي ا ل

 فقرة ظوزاة ال  ظجاالت الدراسة الاختلفة ل )29تكويت أداة الدراسة بصورت ا الن ا ية ظر ) -

ظقياس ليكرت الخااسد لتءديد درعة تقدير كل فقرة ظر فقرات االستااية حي  كان التقدير كالتالد : بدرعة  الااحثةت ااتاد  -

 ( ل  0بدرعة قليلة عدا )  ،( 9بدرعة قليلة )  ،( 3بدرعة ظتوس ـة )  ،( 4بدرعة كايرة )  ،( 0كايرة عدا ) 
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 ثبات أداة الدراسة:

ظعاظل االتسةةةةةاق  الااحثة تلءسةةةةةاب ظعاظل ثاات أداة الدراسةةةةةة للتأكد ظر ظالءظت ا ألغراض الاء  العلاد فقد اسةةةةةتخدظ

 ( وهذا عيد   يفد بأغراض هذه الدراسة ل0.87( وقد بلغ ظعاظل الثاـات )Chronbach Alphaالداخلد كرويااخ الفا )

 المعالجة االحصائية:

( SPSSبرياظج الرزظة االحصةةا ية للعلول االعتاااية ) الااحثةلاعالجة الاينات واالعابة ال  أسةةئلة الدراسةةة فقد اسةةتخدل 

 حي  تم ظا يلد :

حسةاب الاتوسة ات الءسةابية واليءرافات الاعيارية والنسب الائوية للتقديرات التقوياية لكل فقرة ظر فقرات االستااية ولكل  -

 قويم الكتاب لالعابة ال  السؤالير األول والثايد لظجال ظر ظجاالت ت

 ( لالعابة ال  السؤال الثال  لT-testاختاار ت ) الااحثة تاستخدظ -

 One- Way ANOVA))تءليل التااير األحادي   الااحثة تلالعابة ال  األسئلة الرابس والخاظس والسادس استخدظ -

 :ومناقشتها نتائج الدراسة

عاعت االسةةتااية بعد اعابات افراد العينة  ،الدراسةةة والتأكد ظر صةةدق ا وثاات ا وزات االسةةتااية ال   العينةبعد ااداد أداة 

 ( وتم الءصول ال  النتا ج التالية :SPSSال  فقرات ا وتم تءليل الايايات باستخدال برياظج الرزظة االحصا ية للعلول االعتاااية )

 األساسد؟ التاسسالعاظة للصا  األحياءدرعة تقويم الاعلاير لكتاب  ظا ول والي  نصه :أوال : النتائج المتعلقة بالسؤال اال

الاتوس ات الءسابية االيءرافات الاعيارية والنسب الائوية لتءديد درعة تقويم  الااحثة تلألعابة ار هذا السؤال اسخدظ

 ( النتا ج الاتعلقة بالسؤال االول ل9العاظة ل وياير الجدول رقم ) األحياءالاعلاير لكتاب 

 ل(% 75)أكثر ظر  ≥ظرتفس  ،( % 75أقل ظر  - % 05) ≥ظتوسط  ،(  % 05)أقل ظر  ≥ظالح ة :  ظنخفض 

 من فقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على كل فقرة: (0الجدول رقم  )

 االستبانة

 التقدير
النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 # الـفــقـــرة

 0 غالف الكتاب الخارعد ظلفت لاليتااه 3.27 0.85 %22 ظتوسط

 9 يوعد االقة بير الرسول ال  الغالف وظادة الكتاب  3.18 1.05 %24 ظتوسط

 3 يخلو الكتاب ظر األخ اء الا اعية  3.47 0.81 %22 ظتوسط

 4 غالف الكتاب ظناسب الستخدال ال لاة  3.37 0.77 %26 ظتوسط

 0 حجم خط طاااة الكتاب ظناسب بءي  تس ل قراءته 4.55 0.54 %20 ظرتفس

 2 يوايةاالوراق عيدة ال تتلا بس ولة  3.98 0.55 %72 ظرتفس

 4.04 0.69 %65 ظرتفس
الرسول واالشكال التوضيءية فد الكتاب تسااد التلايذ ال  ف م 

 الاوضواات الاتعلقة ب ا 
7 

 4.47 0.76 %62 ظرتفس
يارز الكتاب الاعلوظات الا اة ظثل اناوير الوحدات 

 والاالح ات بءي  يكتا ا بخط كاير 
6 
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 2 تعرض الاقدظة أهداف الكتاب العاظة  3.98 0.68 80% ظرتفس

 05 يوعد فد بداية كل وحدة ظقدظة خاصة ظناساة  3.73 0.87 75% ظرتفس

 00 تتنار الاقدظة ارشاطات خاصة بال الب  3.02 0.88 60% ظتوسط

 09 تثير الاقدظة دافعية الاتعلم لدراسة ظوضواات الكتاب  3.22 0.81 64% ظتوسط

 03 تعرض الاقدظة أفكارا ااظة تتعلذ باادة الكتاب  3.63 0.98 %73 ظرتفس

 04 ت لب الاقدظة ظر العلم الاساهاة فد تقويم الكتاب  3.00 1.25 %25 ظتوسط

 00 ظادة الكتاب العلاية حديثة تتناسب ظس الت ور العلاد  4.06 0.83 %60 ظرتفس

 02 ظادة الكتاب العلاية ظال اة لتءقيذ أهداف الكتاب     3.90 0.90 %76 ظرتفس

 07 الكتاب العلاية تناسب قدرات ال لاة العقليةظادة  3.29 0.90 %22 ظتوسط

 06 ظادة الكتاب العلاية ظرتا ة بءياة ال الب اليوظية 3.71 0.92 %74 ظرتفس

 2.71 1.03 %04 ظتوسط
ظادة الكتاب العلاية ت تم بتوعيه ال الاالختيار ظ نة ذات صلة 

   األحياءب
02 

 95 ظادة الكتاب العلاية ترااد الفروق الفردية بير ال لاة  2.82 0.95 57% ظتوسط

 3.65 1.28 72% ظرتفس
يوعد فد ي اية كل وحدة ظلخص ظناسب يسااد ال  زيادة ف م 

 ال الب للوحدة 
90 

 3.41 094 68% ظتوسط
االظثلة الواردة فد الكتاب كافية لتعزيز ف م ال الب لاادة الكتاب 

 العلاية 
99 

 3.63 0.82 73% ظرتفس
تعتاد ظادة الكتاب العلاية ال  الاعلوظات والخارات السابقة 

 لل الب التد وردت فد الصفوف السابقة
93 

 94 لالاختلفة األحياءتتنار ظادة الكتاب العلاية ظجاالت  4.43 0.64 88% ظرتفس

 90 ياكر اتااع أسايلب تدريس ظتنواة فد تعليم ظادة الكتاب العلاية  4.33 0.68 87% ظرتفس

 4.06 0.81 81% ظرتفس
التجارب واأليش ة الاوعودة فد الكتاب تسااد فد تناية التفكير 

 العلاد لدى ال لاة 
92 

 97 األيش ة الاعروضة واقعية وظاكنة الت ايذ  3.84 0.81 77% ظرتفس

 96 تثير اساليب الكتاب دافعية ال الب للتعلم الذاتد   3.02 0.73 60% ظتوسط

 92 تتناسب اساليب الكتاب ظس الاوضواات الاوعودة فيه 3.71 0.67 74% ظرتفس

 35 التعلياات الارفقة باأليش ة كافية الظكايية القيال ب ا 3.80 0.85 76% ظرتفس

 30 النش ة الاعروضة تتيح لل الب الاشاركة فد تنفيذها  3.67 0.82 73% ظرتفس

 39 ترااد األيش ة خصا ص ال لاة الذير سيقوظون ب ا  3.24 0.79 65% ظتوسط

 33 يست يس ال لاة اعراء التجارب واأليش ة بايفس م 3.14 0.85 62% ظتوسط

 34 تءقذ األيش ة والوسا ل األهداف العلاية الاءددة  ل ا  3.76 0.71 75% ظرتفس

 30 يتناول الكتاب دور العلم فد خدظة الاجتاس 3.22 1.10 64% ظتوسط
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 32 يارز الكتاب دور التكنولوعيا فد خدظة رفاهية االيسان 3.12 0.86 62% ظتوسط

 37 ودورها فد الاواد األخرى  األحياءياير الكتاب أهاية ظادة  3.53 1.01 70% ظرتفس

 36 .األحياءتثير ظادة الكتاب اهتاال ال لاة بالتخصص فد  3.10 0.90 62% ظتوسط

 32 يشجس الكتاب ال لاة ال  تقدير دور العلم والعلااء  3.71 1.08 74% ظرتفس

 45 يثير الكتاب اهتاال ال لاة باالكتشافات العلاية  3.45 0.92 69% ظتوسط

 40 تقيس أسئلة الكتاب عايس األهداف الواردة فيه 3.88 0.82 77% ظرتفس

 49 تاتاز أسئلة الكتاب بالوضوح والدقة العلاية 3.71 078 74% ظرتفس

 43 ظوضواية للللل الخ ( ،أسئلة الكتاب ظتنواة )ظقالية  4.14 0.80 83% ظرتفس

 44 بير ال لاةترااد أسئلة الكتاب الفروق الفردية  3.71 0.76 74% ظرتفس

 40 تسااد أسئلة الكتاب فد تعزيز ف م ال الب لاوضوع الدرس 3.94 0.76 78% ظرتفس

 42 تتوزع أسئلة الكتاب ال  الوحدات بشكل ظناسب  3.98 0.65 80% ظرتفس

 47 تتدرج أسئلة الكتاب ظر الس ل ال  الصعب  3.59 0.96 71% ظرتفس

 46 أسئلة الكتاب س لة االلفاظ ياكر لل الب أن يف ا ا بس ولة  3.65 066 73% ظرتفس

 3.63 0.72 73% ظرتفس
 ،تشال أسئلة الكتاب ظجاالت التعلم الاختلفة )الاعرفية

 )والوعدايية ،النفسءركية
42 

 3.55 1.33 71% ظرتفس
تكفد الي اء الاادة  األحياءادد الءصص الاخصصة لاادة 

 الاءددة فد الفصل الدراسد الواحد
05 

 00 ة للكتابليءدد الكتاب حصصا كافية لتنفيذ األيش  2.75 1.13 55% ظتوسط

 3.29 1.03 66% ظتوسط
ياكر اعراء األيش ة والتجارب الاقترحة خالل وقت الءصة 

 الصفية 
09 

 03 الفصلير الدراسيير بشكل ظتوازنظادة الكتاب ظوزاة ال   3.41 0.88 68% ظتوسط

 3.27 0.85 66% ظتوسط
ترااد األيش ة الاوعودة فد الكتاب الايئة ال ايعية التد تتواعد 

 في ا الادرسة
04 

 3.14 1.31 63% ظتوسط
يوعد فد الادرسة ظختار بءي  ياكر تنفيذ األيش ة والتجارب 

 الواردة فد الكتاب 
00 

 4.04 0.72 %60 ظرتفس
التءارب واأليش ة الاوعودة فد الكتاب تتناسب ظس الاءتوى 

 العلاد فيه
02 

 2.29 1.12 %42 ظنخفض
الاواد واألدوات الالزظة لتنفيذ االيش ة والتجارب كافية العدد باا 

 يتناسب ظس ادد ال لاة 
07 

 3.14 1.28 %23 ظتوسط
يوعد فد الادرسة وسا ل تعلياية تسااد فد تنفيذ األيش ة )تلفاز 

 آلة تصوير لللل الخ( ،فيديو ،
06 

 02 ليخلو الكتاب ظر األخ اء اللغوية 3.39 0.70 %26 ظتوسط
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 25 تتناسب الصياغة اللغوية للكتاب ظس ظستوى ال الب   3.63 0.66 %73 ظرتفس

 20 يست يس ال الب ف م التعلياات الاوعودة فد الكتاب  3.59 0.88 %79 ظرتفس

 29 الجال الواردة فد الكتاب قصيرة تركز ال  الاعايد الاقصودة 3.43 0.81 %26 ظتوسط

 الدرجة الكلية 3.55 0.39 71% مرتفع

( أااله أن الدرعة الكلية ال  فقرات االستااية ككل كايت ظرتفعة بالنساة لتقديرات الاعلاير فد 9يتنح ظر الجدول رقم )

 ، 90 ، 06 ، 02 ، 00 ، 03 ، 05 ،  2 ،    6 ، 7 ، 2 ، 0األساسد كاا أن الفقرات ) التاسسللصا  األحياءدرعة تقويا م لكتاب 

93 ، 94 ، 90، 92 ، 97 ، 92 ، 35 ، 30 ، 34 ، 37 ، 36 ، 32 ، 40 ، 49 ، 43 ، 44 ، 40 ، 42 ، 47 ، 46 ، 42 ، 05 

األساسد ظر وع ة ي ر الاعلاير بيناا الفقرات  التاسسللصةا  األحياء( كان تقديرها ظرتفعا فد درعة تقويم كتاب 20 ، 25 ، 02 ،

(0 ، 9 ، 3 ، 4 ، 00 ، 09 ، 04 ، 07 ، 02 ،95 ، 99 ، 96 ، 39 ، 33 ، 30 ، 32 ، 45 ، 00 ، 09 ، 03 ، 04 ، 00 ، 06 

 07أظا الفقرة )  ،األساسد ظر وع ة ي ر الاعلاير التاسسللصةا  األحياء( كان تقديرها ظتوسة ا  فد درعة تقويم كتاب 29 ، 02 ،

 ل األساسد ظر وع ة ي ر الاعلاير التاسسللصا  األحياء( فقد كان تقديرها ظنخفض فد درعة تقويم كتاب 

وترى الااحثة أن يتا ج الدراسةةة أن الدرعة الكلية لتقويم الاعلاير لكتاب األحياء الذي يدرس للصةةا التاسةةس األسةةاسةةد فد 

األردن كايت االية، وهذا دليل ال  التجربة األرديية فد وضةةةةةس الاناهج وتصةةةةةايا ا هد تجربة غنية وذات ظسةةةةةتوى اال يوازي 

 تجارب الدول والاؤسسات العريقةل

 األسةةةةاسةةةةةد فد الاجاالت التالية: التاسةةةةةسللصةةةةا  األحياءلكتاب  األحياءظا درعة تقويم ظعلاد  النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤؤال الثاني :

ظسةةاهاة الكتاب فد تناية اتجاهات  ،الوسةةا ل واأليشةة ة الاوعودة فد الكتاب ،ظءتوى الكتاب ،ظقدظة الكتاب ،)الا  ر العال للكتاب

ظالءظة االيشةةة ة والتجارب الظكايات  ،ظالءظة ادد الءصةةةص للاءتوى ،سةةةا ل التقويم الاتنةةةانة فد الكتابو ،األحياءال لاة يءو 

 ظناساة لغة الكتاب(؟ ،الادرسة والايئة الاءي ة

الاتوسةة ات الءسةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم  الااحثة تلألعابة ار هذا السةؤال اسةخدظ

( النتا ج الاتعلقة بالسؤال الثايد 6 ، 7 ، 2  ، 0 ، 4 ، 3الجداول رقم ) العاظة فد الاجاالت الواردة  ل وتاير األحياءلكتاب الاعلاير 

 ل

 مجال المظهر العام للكتاب :: أوالا 

فقرات لاسةةتخرعت  الاتوسةة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات 

 ( ياير النتا ج :3الاجال ل والجدول اآلتد )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال المظهر العام  :(3الجدول رقم  )

 للكتاب

 النسبة المئوية التقدير
االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 # الـفــقـــرة

 1 غالف الكتاب الخارعد ظلفت لاليتااه 3.27 0.85 66% ظتوسط

 9 يوعد االقة بير الرسول ال  الغالف وظادة الكتاب  3.18 1.05 64% ظتوسط

 3 يخلو الكتاب ظر األخ اء الا اعية  3.47 0.81 69% ظتوسط

 4 غالف الكتاب ظناسب الستخدال ال لاة  3.37 0.77 67% ظتوسط
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 0 طاااة الكتاب ظناسب بءي  تس ل قراءتهحجم خط  4.55 0.54 91% ظرتفس

 2 يوايةاالوراق عيدة ال تتلا بس ولة  3.98 0.55 79% ظرتفس

 4.04 0.69 81% ظرتفس
الرسول واالشكال التوضيءية فد الكتاب تسااد 

 التلايذ ال  ف م الاوضواات الاتعلقة ب ا 
7 

 4.47 0.76 89% ظرتفس
يارز الكتاب الاعلوظات الا اة ظثل اناوير 

 الوحدات والاالح ات بءي  يكتا ا بخط كاير 
6 

 الدرجة الكلية 30.3 1022 76% مرتفع

أااله أن الةدرعةة الكليةة ال  ظجةال الا  ر العةال للكتةاب كايت ظرتفعة حي  كايت الدرعة   3يتنةةةةةةح ظر الجةدول رقم )

( ذات تقدير ظرتفس بيناا 6 ، 7 ، 2 ، 0 ،4( ل وقد كايت  الفقرات ذات االرقال )%72الائوية )والنسةةةةةةاة    3072الكلية للاجال )

 ( كايت ذات تقدير ظتوسطل3 ، 9 ،0الفقرات )

 مجال مقدمة الكتاب :ثانياا: 

فقرات ل اسةةتخرعت  الاتوسةة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات

 ( ياير النتا ج :4الاجال ل والجدول اآلتد )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال مقدمة للكتاب: (4الجدول رقم  )

 النسبة المئوية التقدير
االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 # الفقرة

 0 تعرض الاقدظة أهداف الكتاب العاظة  3.98 0.68 %72 ظرتفس

 9 يوعد فد بداية كل وحدة ظقدظة خاصة ظناساة  3.73 0.87 %70 ظرتفس

 3 تتنار الاقدظة ارشاطات خاصة بال الب  3.02 0.88 %25 ظتوسط

 3.22 0.81 %24 ظتوسط
تثير الاقدظة دافعية الاتعلم لدراسة ظوضواات 

 الكتاب 
4 

 0 تعرض الاقدظة أفكارا ااظة تتعلذ باادة الكتاب  3.63 0.98 %73 ظرتفس

 2 ت لب الاقدظة ظر العلم الاساهاة فد تقويم الكتاب  3.00 1.25 %25 ظتوسط

 الدرجة  الكلية 3043 1015 %93 متوسط

الكلية ( أااله أن الدرعة الكلية ال  ظجال ظقدظة الكتاب كايت ظتوسةةةةةة ة حي  كايت الدرعة 4يتنةةةةةةح ظر الجدول رقم )

( كايت 2 ، 4 ،3( ظرتفعة بيناا الفقرات )0 ، 9 ، 0( ل وقد كايت تقديرات الاعلاير للفقرات )%22( والنسةةةةةةاة الائوية )3043)

 ظتوس ةل

 مجال محتوى الكتاب :ثالثاا: 

فقرات والاعلاات لاسةةتخرعت  الاتوسةة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير 

 ياير النتا ج : (0الاجال ل والجدول اآلتد )
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال محتوى للكتاب: (5الجدول رقم  )

 التقدير
النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 # الفقرات

 0 ظادة الكتاب العلاية حديثة تتناسب ظس الت ور العلاد 4.06 0.83 %60 ظرتفس

 9 ظادة الكتاب العلاية ظال اة لتءقيذ أهداف الكتاب 3.90 0.90 %76 ظرتفس

 3 ظادة الكتاب العلاية تناسب قدرات ال لاة العقلية 3.29 0.90 %22 ظتوسط

 4 ال الب اليوظيةظادة الكتاب العلاية ظرتا ة بءياة  3.71 0.92 %74 ظرتفس

 2.71 1.03 %04 ظتوسط
ظادة الكتاب العلاية ت تم بتوعيه ال الب الختيار ظ نة 

 األحياءذات صلة ب
0 

 2 ظادة الكتاب العلاية ترااد الفروق الفردية بير ال لاة 2.82 0.95 56% ظتوسط

 3.65 1.28 73% ظرتفس
يوعد فد ي اية كل وحدة ظلخص ظناسب يسااد ال  

 ف م ال الب للوحدةزيادة 
7 

 3.41 0.94 68% ظتوسط
االظثلة الواردة فد الكتاب كافية لتعزيز ف م ال الب لاادة 

 الكتاب العلاية
6 

 3.63 0.82 73% ظرتفس
تعتاد ظادة الكتاب العلاية ال  الاعلوظات والخارات 

 السابقة لل الب التد وردت فد الصفوف السابقة
2 

 4.43 0.64 88% ظرتفس
ة ) الاختلف األحياءتتنار ظادة الكتاب العلاية ظجاالت 

 األحياء ( ،الكياياء  ،الفيزياء 
05 

 الدرجة الكلية 3059 2030 71% مرتفع

( أااله أن الةدرعةة الكليةة ال  ظجةال ظءتوى الكتةاب كةايةت ظرتفعة وقد كايت الدرعة الكلية 0يتنةةةةةةح ظر الجةدول رقم )

( ذات تقدير ظرتفس بيناا كايت الفقرات 05 ، 2 ، 7 ، 4 ، 9 ، 0( ل وقد كايت الفقرات )71%النساة الائوية فقد كايت )( أظا 3002)

 ل( ذات تقدير ظتوسط6 ، 2 ، 0)

 مجال االنشطة والوسائل واالساليب الواردة في الكتاب :رابعاا: 

الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات اسةةتخرعت  الاتوسةة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب 

 ياير النتا ج : )2الاجال ل والجدول اآلتد )
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال االنشطة  :(9الجدول رقم  )

 والوسائل واالساليب  في الكتاب

 التقدير
النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 # الفقرات

 4.33 0.68 87% ظرتفس
ياكر اتااع أسايلب تدريس ظتنواة فد تعليم ظادة الكتاب 

 العلاية 
0 

 4.04 0.72 81% ظرتفس
التجارب واأليش ة الاوعودة فد الكتاب تتناسب ظس 

 الاءتوى العلاد فيه
9 

 3 األيش ة الاعروضة واقعية وظاكنة الت ايذ  3.84 0.81 77% ظرتفس

 4 تتناسب اساليب الكتاب ظس الاوضواات الاوعودة فيه 3.71 0.67 %74 ظرتفس

 0 التعلياات الارفقة باأليش ة كافية الظكايية القيال ب ا 3.80 0.85 %72 ظرتفس

 2 النش ة الاعروضة تتيح لل الب الاشاركة فد تنفيذها  3.67 0.82 %73 ظرتفس

 7 ترااد األيش ة خصا ص ال لاة الذير سيقوظون ب ا  3.24 0.79 %20 ظتوسط

 6 يست يس ال لاة اعراء التجارب واأليش ة بايفس م 3.14 0.85 %23 ظتوسط

 2 تءقذ األيش ة والوسا ل األهداف العلاية الاءددة  ل ا  3.76 0.71 %70 ظرتفس

 الدرجة الكلية 30.3 0.76 %5. مرتفع

( أااله أن الدرعة الكلية ال  ظجال االيشةةة ة والوسةةةا ل واالسةةةاليب كايت ظرتفعة حي  كايت 2يتنةةةح ظر الجدول رقم )

( ظرتفعا بيناا 2 ، 2 ، 0 ، 4 ، 3 ، 9 ، 0( وقد كان تقدير الفقرات )%70( أظـةةـةةا النساة الائوية فقد كايـةةـةةت )3073الدرعة الكلية )

 ( ظتوس ا ل6 ، 7كان تقدير الفقرات )

 مجال تنمية الكتاب التجاهات الطلبة نحو العلم والعلماء:خامساا: 

فقرات والاعلاات لاسةةتخرعت  الاتوسةة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير 

 ( ياير النتا ج :7الاجال ل والجدول اآلتد )

 اتجاهات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال تنمية :(.الجدول رقم  )

 الطلبة نحو العلم والعلماء

 التقدير
النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 # الفقرات

 0 يتناول الكتاب دور العلم فد خدظة الاجتاس 3.22 1.10 64% ظتوسط

 9 يارز الكتاب دور التكنولوعيا فد خدظة رفاهية االيسان 3.12 0.86 62% ظتوسط

 3.53 1.01 71% ظرتفس
ودورها فد الاواد  األحياءياير الكتاب أهاية ظادة 

 األخرى 
3 
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 3.10 0.90 62% ظتوسط
تثير ظادة الكتاب اهتاال ال لاة بالتخصص فد احد 

 االخرى األحياء
4 

 0 يشجس الكتاب ال لاة ال  تقدير دور العلم والعلااء  3.71 1.08 74% ظرتفس

 2 يثير الكتاب اهتاال ال لاة باالكتشافات العلاية  3.45 0.92 69% ظتوسط

 4.06 0.81 81% ظرتفس
التجارب واأليش ة الاوعودة فد الكتاب تسااد فد تناية 

 التفكير العلاد لدى ال لاة 
7 

 6 تثير اساليب الكتاب دافعية ال الب للتعلم الذاتد   3.02 0.73 60% ظتوسط

 الدرجة الكلية 30.3 2033 68% متوسط

ال لاة يءو العلم والعلااء كايت ظرتفعة  ( أااله أن الةدرعةة الكليةة ال  ظجةال تنايةة اتجاهات7يتنةةةةةةح ظر الجةدول رقم )

( ظرتفعا بيناا كان تقدير الفقرات 7 ، 0 ، 3( وقد كان تقدير الفقرات )%26والنسةةةةةةاة الائوية ) )3076حي  كايت الدرعة الكلية )

 ظتوس ا ل (6 ، 2 ، 4 ، 9 ،0)

 مجال اسئلة الكتاب ووسائل التقويم:سادساا: 

االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات اسةةتخرعت  الاتوسةة ات الءسةةابية 

 ( ياير النتا ج :6والجدول اآلتد ) ،الاجال

 افات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال أسئلة الكتابرالمتوسطات الحسابية واالنح :(3الجدول رقم  )

 التقدير
النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 # الفقرات

 0 تقيس أسئلة الكتاب عايس األهداف الواردة فيه 3.88 0.82 %76 ظرتفس

 9 تاتاز أسئلة الكتاب بالوضوح والدقة العلاية 3.71 0.78 %74 ظرتفس

 3 ظوضواية للللل الخ( ،أسئلة الكتاب ظتنواة )ظقالية 4.14 0.80 %63 ظرتفس

 4 ترااد أسئلة الكتاب الفروق الفردية بير ال لاة 3.71 0.76 %74 ظرتفس

 3.94 0.76 %72 ظرتفس
تسااد أسئلة الكتاب فد تعزيز ف م ال الب لاوضوع 

 الدرس
0 

 2 تتوزع أسئلة الكتاب ال  الوحدات بشكل ظناسب  3.98 0.65 %65 ظرتفس

 7 تتدرج أسئلة الكتاب ظر الس ل ال  الصعب  3.59 0.96 %70 ظرتفس

 3.65 0.66 %73 ظرتفس
أسئلة الكتاب س لة االلفاظ ياكر لل الب أن يف ا ا 

 بس ولة 
6 

 3.63 0.72 %79 ظرتفس
تشال أسئلة الكتاب ظجاالت التعلم الاختلفة )الاعرفية 

 والوعدايية(  ،النفسءركية  ،
2 

 الدرجة الكلية 3032 2034 76% مرتفع

( أااله أن الدرعة الكلية ال  ظجال اسةةةئلة الكتاب  ووسةةةا ل التقويم كايت ظرتفعة حي  كايت  6يتنةةةح ظر الجدول رقم ) 

 ( وقد كان تقدير فقرات الاجال عايع ا ظرتفعال76%( والنساة الائوية )3065الدرعة الكلية )
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 مجال مالءمة عدد الحصص لمحتوى  الكتاب:سابعاا: 

الاتوسةة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات اسةةتخرعت  

 ( ياير النتا ج :2الاجال ل والجدول اآلتد )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال مالءمة عدد :(3الجدول رقم  )

 ص  للمحتوىالحص

 التقدير
النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 # الفقرات

 3.55 1.33 %70 ظرتفس
تكفد الي اء الاادة  األحياءادد الءصص الاخصصة لاادة 

 الاءددة فد الفصل الدراسد الواحد
0 

 9 يءدد الكتاب حصصا كافية لتنفيذ األيشط 2.75 1.13 %00 ظتوسط

 3.29 1.03 66% ظتوسط
ياكر اعراء األيش ة والتجارب الاقترحة خالل وقت 

 الءصة الصفية 
3 

 4 ظادة الكتاب ظوزاة ال  الفصلير الدراسيير بشكل ظتوازن 3.41 0.88 68% ظتوسط

 الدرجة الكلية 3005 1023 65% متوسط

للاءتوى كايت ظتوس ة حي  كايت ( أااله أن الدرعة الكلية ال  ظجال ظالءظة ادد الءصص 2يتنح ظر الجدول رقم )

 ( ظتوس ال4 ، 3 ، 9( ظرتفعا بيناا كان تقدير الفقرات )0( وقد كان تقدير الفقرة )%20( والنساة الائوية )3090الدرعة الكلية )

 مجال مالءمة االنشطة والتجارب المكانات المدرسة والبيئة المحيطة:ثامناا: 

االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير والاعلاات لفقرات اسةةتخرعت  الاتوسةة ات الءسةةابية 

 ( ياير النتا ج : 05الاجال ل والجدول اآلتد ) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال مالءمة االنشطة  :(12الجدول رقم )

 ت المدرسة والبيئة المحيطةوالتجارب المكانا

 التقدير
النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 # الفقرات

 3.27 0.85 65% ظتوسط
ترااد األيش ة الاوعودة فد الكتاب الايئة ال ايعية التد 

 تتواعد في ا الادرسة
0 

 3.14 1.31 %23 ظتوسط
يوعد فد الادرسة ظختار بءي  ياكر تنفيذ األيش ة 

 والتجارب الواردة فد الكتاب 
9 

 2.29 1.12 %42 ظنخفض
الاواد واألدوات الالزظة لتنفيذ االيش ة والتجارب كافية 

 العدد باا يتناسب ظس ادد ال لاة 
3 

 3.14 1.28 %29 ظتوسط
يوعد فد الادرسة وسا ل تعلياية تسااد فد تنفيذ 

 آلة تصوير لللل الخ ( ،فيديو ،األيش ة ) تلفاز 
4 

 الدرجة الكلية 0035 1.14 %53 متوسط
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( أااله أن الدرعة الكلية ال  ظجال ظالءظة االيشةةةة ة والتجارب الظكايات الادرسةةةةة والايئة 05يتنةةةةح ظر الجدول رقم )

( ظتوسةة ا 4 ، 9 ، 0وقد كان تقدير الفقرات   (ل%02( أظا النسةةاة فكايت )9020وقد كايت الدرعة الكلية )الاءي ة كايت ظتوسة ة  

 ( ظنخفنال3بيناا كان تقدير الفقرة )

 مجال مناسبة لغة الكتاب :تاسعاا: 

فقرات لاعلاات لاسةةتخرعت  الاتوسةة ات الءسةةابية االيءرافات الاعيارية والنسةةب الائوية لتءديد درعة تقويم الاعلاير وا

 ( ياير النتا ج :00الاجال ل والجدول اآلتد )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين على مجال مناسبة لغة : (11الجدول رقم  )

 الكتاب

 التقدير
النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعيار 
 # الفقرات المتوسط الحسابي

 0 يخلو الكتاب ظر األخ اء اللغوية  3.39 0.70 68% ظتوسط

 3.63 0.66 72% ظرتفس
تتناسب الصياغة اللغوية للكتاب ظس ظستوى 

 ال الب  
9 

 3.59 0.88 %79 ظرتفس
يست يس ال الب ف م التعلياات الاوعودة فد 

 الكتاب 
3 

 3.43 0.81 %26 ظتوسط
الجال الواردة فد الكتاب قصيرة تركز ال  

 الاقصودةالاعايد 
4 

 الدرجة الكلية 3051 0.76 %2. مرتفع

( أااله أن الةدرعةة الكلية ال  فقرات ظجال ظناسةةةةةةاة لغة الكتاب كايت ظرتفعة حي  كايت 00يتنةةةةةةح ظر الجةدول رقم )

 ،0( ظرتفعا بيناا كان تقدير الفقرات )3 ، 9( وقد كان تقدير الفقرات )70%( أظا النساـــة الائوية فقــد كايت )3000الدرعة الكلية )

 لظتوس ا (4

وترى الاةةاحثةةة فياةةا يتعلذ باجةةاالت تقويم الكتةةاب الاختلفةةة، فقةةد أظ رت النتةةا ج أن الاجةةاالت: األول، الثةةالةة ، الرابس، 

شةةةة ة الاوعودة فد الخاظس، السةةةةادس، والتاسةةةةس  كان تقديرها ظرتفعا وهد )الا  ر العال للكتاب، ظءتوى الكتاب، الوسةةةةا ل واألي

الكتاب، ظسةةةةةاهاة الكتاب فد تناية اتجاهات ال لاة يءو األحياء، وسةةةةةا ل التقويم الاتنةةةةةانة فد الكتاب، ظناسةةةةةاة لغة الكتاب( ال  

التوالد فياا كايت الاجاالت: الثايد، التاسةةةةس، والثاظر  وهد ال  التوالد )ظقدظة الكتاب، ظالءظة ادد الءصةةةةص للاءتوى، ظالءظة 

والتجارب الظكايات الادرسةةةةة والايئة الاءي ة( ذات تقدير ظتوسةةةةط، حي  أن الاجال الثاظر كان أقل الاجال تقديرا وهو  االيشةةةة ة

ظتعلذ باالءظةة األيشةةةةةة ةة والتجةارب الواردة فد الكتةاب الظكةايةات الادرسةةةةةةة والايئة الاءلية، وهذه النتيجة ظعقولة عدا ي را لقلة 

 لوسا ل والاختارات الاوعودة في الاظكايات الادارس األرديية وقلة ا

( فد ظستوى تقويم  الاعلاير  ≤5050هل توعد فروق ذات داللة احصا ية ال  ظستوى الداللة ) النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

 األساسد تعزى لاتغير عنس الاعلم؟ التاسسللصا  األحياءلكتاب 

ويوضح الجدول   Independent-t -test )   )اختاار )ت( لاجاواتير ظستقلتير الااحثةلالعابة ار هذا السةؤال اسةتخدل 

 : السؤال الثال ( يتا ج 09رقم )
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 ئج اختبار ) ت (  لمجموعتين مستقلتين بالنسبة لمتغير الجنس: نتا(10الجدول رقم )

 ذكور اناث قيمة ) ت ( مستوى الداللة

506 50944 
 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

50370 3004 50454 3002 

 ( ≤5050(  *دالة احصا يا اند ظستوى الداللة )3023≥ قياة )ف الجدولية 

 ألحياءايتنةةةح ظر الجدول أااله أيه ال توعد فروق ذات داللة احصةةةا ية فد درعة تقدير الاعلاير فياا يتعلذ بتقويم كتاب 

( وهد أكار ظر  506تعزى لاتغير الجنس ل وذلك ألن ظسةتوى الداللة االحصةا ية )  لواء القويسةاةاالسةاسةد ب التاسةسالعاظة للصةا 

 (ل5050)

( فد ظستوى تقويم  الاعلاير  ≤5050هل توعد فروق ذات داللة احصا ية ال  ظستوى الداللة ) النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :

 األساسد تعزى لاتغير الاؤهل العلاد للاعلم؟ التاسسللصا  األحياءلكتاب 

 (One Way ANOVA)  تءليل التااير االحادي الااحثة تلالعابة ال  هذا السؤال استخدظ

 : السؤال الرابس( يتا ج 03ويوضح الجدول رقم )

 نتائج تحليل التباين االحاد  لمتغير المؤهل العلمي للمعلم: (13الجدول رقم  

مستوى 

 الداللة *
 قيمة ) ف (

متوسط 

 االنحرافات
 درجات الحرية

مجموع المربعات 

 االنحرافات
 مصدر التباين

 بير الاجاواات 50004 9 50907 00763 5007

 داخل الاجاواات 20290 46 50044  

 المجموع 0439. 52   

 ( ≤5050دالة احصا يا اند ظستوى الداللة )*  (3023 ≥قياة )ف الجدولية 

( وهذا يعند ايه ال توعد فروق ذات داللة احصا ية 5050( وهد أكار ظر )5007يتنح ظر الجدول اااله ان قياة الداللة )

 األساسد تعزى لاتغير الاؤهل العلاد للاعلمل التاسسللصا  األحياءفد درعة تقويم الاعلاير لكتاب 

( فد ظسةةةةةتوى تقويم   ≤5050احصةةةةةا ية ال  ظسةةةةةتوى الداللة )هل توعد فروق ذات داللة  النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤؤؤال الخامس :

 األساسد تعزى لاتغير ادد سنوات الخارة للاعلم؟ التاسسللصا  األحياءالاعلاير لكتاب 

 One Way ANOVA)) تءليل التااير االحادي الااحثةلالعابة ال  هذا السؤال استخدل 

 : السؤال الخاظس ( يتا ج 04ويوضح الجدول رقم ) 

 نتائج تحليل التباين االحاد  لمتغير عدد سنوات الخبرة للمعلم: (14الجدول رقم )

مستوى 

 الداللة *
 قيمة ) ف (

متوسط 

 االنحرافات
 درجات الحرية

مجموع المربعات 

 االنحرافات
 مصدر التباين

 بير الاجاواات 50352 9 50003 00592 5032

 داخل الاجاواات 70035 46 50042  

 المجموع 0439. 52   

 ( ≤5050(  *دالة احصا يا اند ظستوى الداللة )3023≥ قياة )ف الجدولية 
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( وهذا يعند أيه ال توعد فروق ذات داللة احصا ية 5050( وهد أكار ظر )5032يتنح ظر الجدول اااله ان قياة الداللة )

 األساسد تعزى لاتغير ادد سنوات الخارة للاعلم ل التاسسللصا  األحياءفد درعة تقويم الاعلاير لكتاب 

( فد ظسةةةةتوى تقويم   ≤5050هل توعد فروق ذات داللة احصةةةةا ية ال  ظسةةةةتوى الداللة ) :النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤؤال السؤؤؤؤاد 

 األساسد تعزى لاتغير ادد الدورات التدرياية التد شارب ب ا الاعلم؟ التاسسللصا  األحياءالاعلاير لكتاب 

 One Way ANOVA)) تءليل التااير االحادي الااحثةلفءص هذه الفرضية استخدل 

 : السؤال السادس( يتا ج 00ويوضح الجدول رقم ) 

 نتائج تحليل التباين االحاد  لمتغير الدورات التدريبية التي شارك بها المعلم: (15الجدول رقم )

مستوى 

 الداللة *
 قيمة ) ف (

متوسط 

 االنحرافات
 الحريةدرجات 

مجموع المربعات 

 االنحرافات
 مصدر التباين

 بير الاجاواات 50992 3 505729 50427 5026

 داخل الاجاواات 70957 47 50003  

 المجموع 0439. 52   

 ( ≤5050(  *دالة احصا يا اند ظستوى الداللة )3023≥ قياة )ف الجدولية 

( وهةةذا يعند أيةةه ال توعةةد فروق ذات داللةةة 5050( وهد أكار ظر ) 5026يتنةةةةةةح ظر الجةةدول اااله ان قياةةة الةةداللةةة ) 

األسةةةاسةةةد تعزى لاتغير ادد الدورات التدرياية التد شةةةارب ب ا  التاسةةةسللصةةةا  األحياءاحصةةةا ية فد درعة تقويم الاعلاير لكتاب 

 .الاعلم

فترى الااحثة أن يتا ج الدراسةةة الاتعلقة بفرضةةيات الدراسةةة األربعة  أشةةارت ال  ادل ( 2-3سةةئلة الدراسةةة )بأوفياا يتعلذ 

وعود تأثير لكل ظر: عنس الاعلم، الاؤهل العلاد، سةةةةنوات الخارة، وادد الدورات التدرياية التد شةةةةارب ب ا الاعلم ال  ظسةةةةتوى 

تاب األحياء للصةةا التاسةةس األسةةاسةةد قد حاز ال  تقدير تقدير الاعلاير لكتاب األحياء للصةةا التاسةةس األسةةاسةةد، وهذا يعند أن ك

الاعلاير بغض الن ر ار الاتغيرات التد تنةاوات ةا الةدراسةةةةةةة وهد: الجنس، والاؤهةل العلاد، وسةةةةةةنوات الخارة، واةدد الةةدورات 

ا ا كاا يدل ال  خارة وهةذا اياا يدل ال  ظدى ظالءظة هذا الكتاب فد الاجاالت التد عرى تقيي ،التةدريايةة التد شةةةةةةارب ب ةا الاعلم

 الكادر األرديد وسعة اطالاه فد ظجال تصايم الاناهج والكتب الادرسيةل 

 االستنتاجات :

 ياكر أن يستنتج ظا يلد : الااحثةفد ضوء أهداف الدراسة وأسئلت ا ويتا ج ا فان 

 ظال م لالستخدال حي  كايت تقديرات الاعلاير التقيياية للكتاب االية ل األردناألساسد فد  التاسسللصا  األحياءن كتاب أ -

تعزى للخارة أو الاؤهل العلاد الدورات  األحياءاةدل وعود فروق هةاظةة بير تقةديرات الاعلاير والاعلاةات فد تقويم كتةاب  -

 التدرياية التد شارب ب ا الاعلم أو عنس الاعلم ل

 ل األحياءلادارس الاختلفة اند تصايم ظناهج راااة الايئة الاءلية واظكايات اظ -

 التوصيات 

 فد ضوء يتا ج الدراسة فان الاء  يوصد باا يلد:

 اشراب الاعلاير والاشرفير فد وضس وتصايم الكتاب الادرسد كوي م الذير سينفذون هذا الكتابل -
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 ،ظسةةةتوى ظقرو ية الكتاب ظر قال ال لاة فد الاجاالت الاختلفة خاصةةةة األحياءاعراء الازيد ظر الدراسةةةات التقوياية لكتب  -

 الاختلفةل  األحياءتءليل الاءتوى لكتب  ،تقويم الكتب ظر وع ة ي ر ال لاة 

ضةةةرورة تزويد الادارس الاختلفة بءاعات ا ظر الوسةةةا ل التعلياية النةةةرورية لتدريس الكتاب والاختارات الادرسةةةية التد  -

 فد الكتابلتسااد فد ت ايذ الافاهيم الن رية الاوعودة 

ضةةرورة أن يركز الكتاب ال  ظجال اسةةتخدال اظكايات الايئة الاءلية خاصةةة فد ظل االظكايات الاادية الاتواضةةعة للادارس  -

 ل األرديية

 المراجع العربية :

ـؤـؤدى تـؤـؤممن محتـؤـؤوى منهــاـ العلــوم لطلبــة الــصف الــساد  لبعي مفاهيم التربية (ل ل9552أبـةو ظعيلـةذ، سـة   ) -

 غزةل –، رسـالة ظاعـستير غيـر ظنشورة ، الجاظعة اإلسالظية الوقائية واكتـسابهم لهـا فـي مـدار  قطـاع غـزة

 –، دار الوفـاء لدييا ال اااة والنشر الجـؤودة الـؤشاملة فـؤي اإلدارة التعليميـؤة والمدرسـية(ل 9553أحاـةد، إبـةراهيم أحاـةد ) -

 اإلسكندريةل

، الاـؤتار تطـؤوير مـؤنهج العلـؤوم بالمرحلـؤة اإلعداديـؤة فـؤي عـؤوء معـايير تعليم العلـوم(ل 9550الاـةاز ، خالـةد صـةالح )- -

 العلاـد التاسـس "ظعوقـات التربيـة العلايـة فـد الـوطر العربـد" الجاعيـة الاصرية للتربية العلاية، الاجلد األولل

 ، ظكتاـة آفـاق للنـشر والتوزيس، غزة، فلس يرل0ط، مبـادئ ومهـارات التـدريس الفعـال(ل 9557الديب، ظاعد ) -

تــصور مقتــرح لتوظيــف مبــادئ إدارة الجــودة الشاملة في المـدار  (ل 9550ظجلـةـةة الجـةـةودة فـةـةد التعلـةـيم العــالد ) -

اجلد الثايد، العدد ل ظجلـةةة الايـةةة دوريـةةة تـةةصدر اـةةر وحـةةدة الجـةةودة فد الجاظعة اإلسالظية، الالثانويـؤة بمحافظـؤؤات غـؤؤزة

 الثايدل

، ال اعة األول ، دار صفاء الـؤـؤجودة فـؤـي التعلــيم دراســات تطبيقيــة(ل 9556ظجيـةـةد، سوسـةـةر و الزيـةـةادات، ظءاـةـةد ) -

 للنشر، األردنل

اد  االقتصالتقرير النهائي للمؤتمر االقليمي الثالث لوزراء التربية والوزراء المسؤولين عن التخطيط (ل 0275اليويسكو ) -

 ، ظراكش، الاغربلفي الدول العربية

 المراجع االجنبية 

- Abu-Qahoos، K.A.، The biology curriculum in Bahrain Secondary Schools: An evaluation of 
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- Bruce، B.C. ، University Science Students as Curriculem planners، teachers and role models 

in elementary schools classroom. Journal of Research in science teaching ، 34 ، ( 1997 ) ، 
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- Chiang - soong ، B. ، & Yager ، R.E . Readability levels of the science textbook most used 
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 ملخص

والبرلمانية في مواجهة دور وزارة الشؤون السياسية ، وبيان "أهم محاور "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف لتحليلهدفت الدراسة 

   التحليلي.الدراسة المنهج الوصفي  ، واعتمدت، وهو ما أغفلته الخطةالفكر المتطرف

ردن وذلك من خالل الخطوات التالية: )زيادة من تأثيرات ظاهرة التطرف على األ ردنية في الحدظهرت الجهود والسياسات األ

إن لى . مع اإلشارة إباإلضافة إلى تفعيل الدور التشريعي والمؤسسي للحد من هذه الظاهرة(اهتمام الخطاب السياسي تجاه التطرف واإلرهاب، 

الجانب العالجي في مواجهة التطرف وهو الحل عن  اإغفال دور وزارة الشؤن السياسية في محاربة التطرف يبين أن واضعي الخطة أخذو

ؤون السياسية والبرلمانية هو في جوهره دور وقائي في مواجهة التطرف، طريق الصراع، في الوقت الذي يشير الدور المؤمل لوزارة الش

 كعضو فاعل في الخطة الوطنية. وزارة الشؤون السياسية  عالنإوتوصي الدراسة بضرورة 

  دور، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، مواجهة التطرف. الكلمات الدالة:
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The role of the Ministry of Political and Parliamentary Affairs in countering extremism 

 

Abstract  

   The study aimed to analyze the most important axes of the "National Plan to Combat Extremism" and show 

the role proposed by the Ministry of Political and Parliamentary Affairs in confronting extremist ideology. The 

study adopted a descriptive analytical approach. (Increasing the attention of the political discourse towards 

extremism and terrorism, in addition to activating the legislative and institutional role to reduce this 

phenomenon). The omission of the role of the Ministry of Political Affairs in combating extremism shows that 

the authors of the plan took the therapeutic side in the face of extremism, which is the solution through conflict, 

while hopefully indicates the role of the Ministry of Political and Parliamentary Affairs is essentially a 

preventive role in the face of extremism, The study recommends that the Ministry of Political Affairs should 

be declared an active member of the national plan. 

Keywords: Role, Ministry of Political and Parliamentary Affairs, Countering Extremism. 

 

 

 مقدمة:

مشكلة التطرف المشهد العالمي في العقود الماضية األخيرة، وتشكل تحدياً مباشراً لمختلف دول العالم، لما للتطرف من آثار على تتصدر 

تعامل، يعد التطرف كطريقة في التفكير ومنهج في الجتماعية، وخاصة فئة الشباب فهي األكثر تأثراً باألفكار المتطرفة. ومختلف الشرائح اال

نتائج خطيرة أثرت وتؤثر على حياة البشرية جمعاء، ويعتبر اإلرهاب من إفرازات التطرف، حيث اكتوت الكثير من الدول في  يترتب عليه

 ستقرار، يدرك بشاعة صدمة اإلرهاب وتنامي العنف.اآلونة األخيرة بنيرانه، فمن يقدر قيمة ونعمة األمن، ويمارس الديمقراطية واال

 بادرت الحكومة األردنية إلصدار "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف"ردني ره على المجتمع األواستجابة لتحدي التطرف وخط

األدوار المفترضة للوزارات والمؤسسات الرسمية األردنية، وقد  من خالل هذه الخطة وحددتخالقية، القا من مسئوليتها القانونية واألانط

في مؤشر خطير يعبر عن خلل في الطريقة التي ترى فيها الحكومة شكل وادوات مواجهة . استثنت الخطة "وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية"

العمل وتتواصل مع أهم مؤسسات المجتمع المدني وهي  ي تصدر تراخيصالسياسية والبرلمانية هي الجهة الت الشؤونن وزارة أوالتطرف. 

 حزاب والجمعيات الفكرية السياسية والتي أوكلت لها الخطة العديد من المهام والواجبات كشريك للعمل الرسمي الحكومي.األ

بيئة النظام  الدول العربية التي واجهت هذه الظاهرة، حيث أصبح اإلرهاب أحد العوامل المؤثرة فيبين ويعد األردن من 

السياسي األردني، ومقومات استقراره وأمنه، وقد ساهمت البيئة اإلقليمية غير المستقرة في زيادة حجم التهديدات الخارجية لألردن 

 ةوزيادة خطر األيدلوجيات المتطرفة وتأثيراتها على البيئة الداخلية األمر الذي ترتب عليه زيادة تنبه صانع القرار األردني إلى ضرور

وضع استراتيجيات خاصة في التعامل مع هذا التهديد ضمن مستويات مختلفة يتم احتواء هذه الظاهرة والتخلص منها من خالل 

 طرف.هة اإلرهاب والتمراجعة التحديات التي تواجه األردن على مختلف المجاالت وتفعيل دور المسؤوليات الوطنية في تكريس مواج
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عمليات اإلرهابية منذ بداية تأسيس الدولة األردنية عبر المراحل التاريخية المختلفة، فكانت تفجيرات فقد تعرض األردن للعديد من ال

من أبرز التحديات والتي فرضت على صانع القرار األردني ضرورة التنبه لوضع  5002وأحداث قلعة الكرك عام  5002عمان عام 

 االستقرار اإلقليمي، وتحديات البيئة الداخلية.استراتيجية لمواجهة اإلرهاب والتطرف في ظل حالة عدم 

تأثر األردن بالتحوالت الكبرى التي شهدها العالم والشرق األوسط بصورة خاصة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في حجم التحديات وقد 

اإلقليم، وتزايدت حدة التطرف وارتفعت واألخطار المحدقة باألمن الوطني األردني، وتنوعت هذه األخطار والتهديدات الناجمة عن األوضاع في 

ئين، جوتيرته وأشكاله، وكذلك تصاعد الصراع المذهبي الطائفي والجهوي والمناطقي، وارتفع حجم ونوع التدخالت الدولية في المنطقة، وتدفق الال

، فقر والبطالة، وانتشار المحسوبية والواسطةوكذلك التهديدات الناتجة عن المشكالت الداخلية من سوء األحوال االقتصادية، وارتفاع معدالت ال

وقد بادرت المملكة إلى إصدار "الخطة الوطنية  وتفشي ظاهرة الفساد بشتى أنواعه، مما أسهم في تشكيل البيئة الخصبة لتنامي هذه الظاهرة.

 وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. ، وأُوكلت للوزارات والمؤسسات الحكومية أدواراً في مواجهة التطرف،5002لمواجهة التطرف" عام 

 مشكلة الدراسة

كان األردن من الدول السباقة في الجهود الدولية السياسية والدبلوماسية لمواجهة مظاهر التطرف واإلرهاب، وكان له الدور البارز على 

 كان وما زال هدفاً لعمليات المنظمات اإلرهابية، الصعيدين الفكري والعسكري، ونتيجةً لتنامي الفكر المتطرف في المنطقة عموماً. وألن األردن

والتي أبرزت األدوار المنوطة بعدة جهات، ومن هنا برزت إشكالية الدراسة حيث تم إغفال  5002جاءت "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف" عام 

شأن نة الرسمية لألحزاب السياسية والجمعيات المعنية بالدور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والتي هي من الناحية القانونية والعملية الحاض

كثر الفئات أ السياسي والتي تتبنى على عاتقها تنمية الحياة السياسية والدعوة للمشاركة السياسية ألطياف المجتمع كافة وخاصة فئة الشباب والذين هم

دور المفترض لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة عرضة واستهدافاً للجماعات المتطرفة. وتسعى الدراسة لفحص واستجالء ال

 التطرف.

 .أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى ما يلي:

 .توضيح مفهوم التطرف وأنماطه وأسبابه 

 .تبيان أهم محاور الخطة الوطنية لمواجهة التطرف 

  دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة الفكر المتطرف.بيان 

 أسئلة الدراسة

 تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:

 ما هو التطرف وما أسبابه؟ 

 ما هي المهام واألدوار المتضمنة في الخطة الوطنية؟ 

  في مواجهة التطرف؟ الشؤون السياسية والبرلمانية دور وزارةما 

 : أهمية الدارسة

 تتمثل أهمية هذه الدراسة من خالل:

 الدراسة من خالل أهمية الموضوع الذي تناولته والمتمثل ببيان الدور الذي يمكن القيام به من قبل وزارة  أهميةتتضح : األهمية العلمية

  الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة التطرف.
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علق بمكافحة اتخاذ أي قرار يتقد تسهم هذه الدراسة بنتائجها وتوصياتها في مساعدة صانع القرار السياسي األردني عند باإلضافة إلى أنه 

 لمواجهة التطرف.شاملة مما قد يساعد في تطوير استراتيجيات وطنية  ،التطرف، والوقاية منه، أو حال مراجعة الخطة الوطنية

 قد و ة.فة في مواجهة التطرف" للوقاية من هذه اآلع"األساليب والطرائق الناج نتائجه واستثماريع البحث العلمي تشج :األهمية العملية

تساعد هذه الدراسة أصحاب القرار من خالل المعلومات والحقائق الواردة والنتائج والتوصيات بشمول المؤسسات المعنية كافة في الخطة 

 الوطنية لمكافحة التطرف عند إجراء المراجعة الدورية للخطة.

 حدود الدراسة

 التي تتناول موضوع الدراسة "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف"، باإلضافة  والمصادر: محدودية المراجع لمحددات الموضوعيةا

 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الخطة الوطنيةالمفقود لدور الإلى عدم تناول أي باحث لموضوع الدراسة والمتمثل بعنوانها: 

 لمواجهة التطرف.

  :الوطنية لمواجهة التطرف. ، وهو عام إطالق الخطة(5002)العام الحدود الزمانية 

  :المملكة األردنية الهاشمية.الحدود المكانية 

 منهجية الدراسة.

الذى يركز على دارسةةةةة الظاهرة كما هي في تعتمد هذه الدراسةةةةة في اإلجابة على أسةةةةئلتها على المنهج الوصةةةةفي التحليلي، و

، وكذلك المنهج "خصةةةائصةةةها، ودرجة ارتباطها مع الظواهر األخرىالواقع، ويقوم بوصةةةفها وصةةةفا دقيقاً "كمياً وكيفياً، وتوضةةةيح 

التاريخي من خالل جمع المعلومات من "المصةةةادر والمراجع المتعددة"، وتحليل تلك المعلومات وصةةةوالً السةةةتنتاجات منطقية حيال الدور 

(، مع محاولة االستفادة من 5002التطرف )لهلوب، حال مراجعة الخطة الوطنية لمواجهة والبرلمانية المسةتقبلي لوزارة الشةؤون السةياسةية 

 والمجتمعات والمؤسسات، للدول عنها غنى التي ال الضرورات من بالدراسةات المسةتقبلية االهتمام منهج اسةتشةراف المسةتقبل، حيث "بات

 ويسةةةهم منهج اسةةةتشةةةراف المسةةةتقبل فيوالدول النامية"،  المتقدمة الدول ذلك تسةةةتوي في تهجره، أو الدول تلك تأخذ به ترفاً  تعد والتي لم

 مع والمبادرة في التعامل الذي يؤدي إلى السةةةةةةبق األمر لمواجهتهةا، وقوعهةا، والتهيؤ قبةل بهةا التنبؤ عن طريق األزمةات من التخفيف

 (.  5002كوارث )منصور،  أن تصبح قبل المشكالت

 الدراسات السابقة

من خالل مسةةح الدراسةةات السةةابقة في مجال عنوان وموضةةوع الدراسةةة، تم مراجعة العديد من الدراسةةات بهدف الحصةةول على 

 بها في مجال الدراسة، وكما يلي: لالسترشادرؤية علمية 

لمكدددافحدددة الفكر المتطرف  االجتمددداعي"الجهود الددددوليددة في توليل السددددددل  ، بعنوان (0202)الربيحات، دراسةةةةةةةةة 

 وأثرها على السلم التعاون الدولي ضد اإلرهاباإلرهاب والتطرف، والبحث في سياقات هدفت الدراسة إلى فهم طبيعة اب"، واإلره

الفكر المتطرف واإلرهاب، وأن قدرة المجتمع  انتشةةةةاروتوصةةةةلت إلى أن توظيف السةةةةلم المجتمعي يسةةةةهم في الحد من ، المجتمعي

الةةدولي على توظيف السةةةةةةلم األهلي كةةأداة في الحرب على اإلرهةةاب والتطرف بمةةا يعزز الجهود القةةانونيةةة الةةدوليةةة في محةةاربةةة 

 الظاهرتين.

بات . وتوصةةةلت الدراسةةةة إلى إث0202-0220السدددياسدددة األردنية لمكافحة اإلرهاب ، بعنوان: (0202العتوم )دراسةةةة 

فرضةةيتها األسةةاسةةية القائلة: بأن السةةياسةةة األردنية لمكافحة اإلرهاب تركز على األبعاد األمنية والعسةةكرية بشةةكل أكبر من تركيزها 

على األبعاد االقتصةةادية والسةةياسةةية واالجتماعية، حيث أتضةةح للدراسةةة ومن خالل اسةةتنادها على مؤشةةرات عالمية مسةةتقلة تحظى 

 بأن تركيز السياسة األردنية كان بشكل أكبر على البعد األمني والعسكري،باحترام اكاديمي عالي، 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اإلصدار الثاني عشراث والنشر العلمي | المجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                             370  

ISSN: 2706-6495 

 

وهو ما تمثل بزيادة األردن لمعدالت اإلنفاق العسةكري، ومشةاركته الفاعلة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية لوجستياً  

األمني أتضةةةح االهتمام المتنامي للحكومة األردنية واسةةةتخباراتياً وعسةةةكرياً من خالل شةةةن الضةةةربات الجوية، وعلى صةةةعيد البعد 

بضرورة توفير األمن من خالل زيادة عدد المحطات األمنية واستحداث برامج وخطط لفرض األمن والتحصين مثل األكواخ األمنية 

ن العام، وأنشةةةاء في المدن والمحطات األمنية على الطرق الواصةةةلة بين المدن، وبرامج توعية وتحصةةةين ضةةةباط وأفراد جهاز األم

 .جهاز الدرك الذي يتكون من وحدات متعددة بعضها متخصص بمكافحة اإلرهاب المسلح

بناء قدرات محلية على مسددددتول عالمي: التعاون من شبك  ددددبكة المدن بعنوان " (.0202)جوناثان بيردويل، دراسةةةةة 

على المستوى العالمي في مواجهة التطرف العنيف، كما  هدفت الدراسةة إلى تقصي مدى فاعلية التعاون بين الدول والمدن القوية".

هاب، رعالمي والمحلي للتطرف العنيف واإلتنةاول البةاحةث التجربة في المملكة المتحدة في هذا المجال من خالل التعريف بالتهديد ال

رى، والتعاون في المعلومات خوط واالسةةةةةةتفادة من تجارب الدول األودراسةةةةةةة حةالة "االسةةةةةةتراتيجية الوقائية" التي تقوم على التح

والتجةارب، و"برنةامج القنةاة" الةذي يعتمةد سةةةةةةياسةةةةةةة التعرف على البيئات التي يتولد فيها التطرف وعلى األخص العنيف منه. هذه 

نشاء وتنمية "مقاربات محلية ، وتناول الباحث إ5002منتصف عام  وحتى 5002التجربة التي قدمت فوائد وعوائد ممتازة في العام 

عددة"، وخلصت الدراسة إلى أن العمل في مواجهة التطرف يجب أن يكون محليا بأفق عالمي، وأن تحافظ الدول والمنظمات على مت

 شبكة التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مواجهة التطرف ومكافحته.

جـةةاءت الجهود اإلعالميـةةة  .(0205)واألجهـددزة األمنيـددة فـددي مكافحـددـددة اإلرهـدداب  عـددبمدور اإل حـددوك ور ـددة العمـددـددل

المبذولـةة للوقـةوف والتصـةدي لظـةاهرة اإلرهـةاب بكافـةة أشـةكاله مـةن خـةالل وضـةع أسـةس التعـاون والتكامـل األمنـي واإلعالمـي 

افـة لك افضاً رواعياً لمواجهـةة اإلرهـةاب والتصـةدي لـةه، الفتـاً لـدور اإلعـالم الواضـح والبـارز فـي مكافحـة اإلرهـاب ثقافيـاً واجتم

وأن مكافحـة اإلرهـاب التــؤتي ثمارهـا إال بالتضــامن والتعـاون الصـادق والجهــود البنـاءة والتواصــل  أنـواع الفسـاد واإلرهـاب.

ـة للقضــاء علــى الفّعـةال والمسـةـةتمر بـةـةين كافـةة القطاعـةـةات فـةـةي األردن السـةـةيما المؤسسـات اإلعالميــة مــع األجهــزة األمنيـ

 اإلرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله ليس على مستوى األردن فحسب بل في جميع دول العالم.

 Terrorism and strain: an exploratory analysis of the" ، بعنوان:(KayaOglu,2008)دراسة أوغلوا 

impact that individual strain and negative affect have on violent behavior among trained 

Turkish Hezbollah members".  والتي هدفت إلى اكتشاف الضغوط التي يخبرها أعضاء المنظمات اإلرهابية قبل االلتحاق

بتدريب المنظمة، ومحاولة فهم التأثير التراكمي للضغوط على السلوك العدواني لإلرهابيين، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 

واً من أعضاء حزب هللا التركي، وتوصلت الدراسة إلى أن األفراد من حزب هللا الذين لديهم ضغوط أكثر لديهم استعداد ( عض022)

 أكثر للعنف من اآلخرين، كما بينت الدراسة إلى وجود عالقة بين الضغوط واإلرهاب.

 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

جاءت هذه الدراسة استكماالً لحالة النقص في الدراسات السابقة في موضوع مواجهة اإلرهاب والتطرف ودور المؤسسات 

اإلجراءات والسياسات التي قامت بها الدولة األردنية في مجال محاربة الفكر الحكومية في مواجهة الفكر المتطرف، وتتميز بتحليل 

تهدد األمن واالستقرار في المنطقة العربية واألردن، من خالل الوقوف على اإلجراءات الوقائية المتطرف واألعمال اإلرهابية التي 

الفكر  نتشاراوالعالجية التي سعت إلى محاربة الفكر المتطرف من الناحية الفكرية والسياسية واألمنية في سبيل الوصول إلى الحد من 

 في األردن. واالستقرارالمتطرف بما يعزز األمن 
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 مصطلحات الدراسة

تم تعريف عدد من المصةةةةةطلحات المسةةةةةتخدمة في الدارسةةةةةة وفق التعريفات اللغوية واالصةةةةةطالحية واالجرائية، بحيث تشةةةةةمل 

 المصطلحات والمفاهيم التالية: )دور، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، التطرف، الوقاية، مواجهة(.

 :بدور أي لعب دوراً: شارك بنصيب كبير )معجم المعاني(. قاممهمَّة ووظيفة، : لغة دور 

أو تفرضةةةه الظروف أو القوانين )السةةةحاتي،  اختياريالمكانة التي يجعلها الفرد أو الجماعة في مسةةةألة معينة، وهو إما  اً:صدددطبحا

5002.) 

بأنه دور وزارة الشةةؤون السةةياسةةية والبرلمانية عبر مسةةاهمتها في اإلصةةالحات السةةياسةةية بشةةكل عام،  الباحثيعرفه  :اً إجرائي

والتي تتضةمن كافة مجاالت اإلصال  التشريعي واالجتماعي والثقافي والفكري واإلعالمي، وهي الخيارات والقيم التي تفسر سلوك 

 الوزارة وتأثيرها.

 هي الجهة الحكومية المعنية بصياغة وبلورة ومأسسة مفاهيم التنمية السياسية وبرامج  :وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

اإلصال  السياسي، وتوسيع دائرة مشاركة المواطنين خاصةً المرأة والشباب وحثهم على المشاركة واالنتخاب، وترسيخ 

نفيذية ، وتنسيق العمل ما بين السلطتين التالثقافة الديمقراطية، وتعميق وتعزيز الحوار الوطني، وتنشيط الحياة السياسية

 والتشريعية، وتنمية وتطوير الحياة الحزبية، وتفعيل مفهوم الحكم المحلي في مناطق المملكة.

 ْيِء َوَحْرفِِه، وعلى عدم الثبات وهو (، 5002هو البعد عن الوسط والوقوف في الطرف )الرواشدة،  :: لغةً التطرف "َحدِّ الشَّ

 .(0720زبيدي، الواالبتعاد عن الوسطية، والخروج عن المألوف ومجاوزة الَحدِّ" )في األمر، 

هو إحةةدى الظواهر االجتمةةاعيةةة التي تؤثر وتتةةأثر في غيرهةةا من ظواهر المجتمع، وترتبط إلى حةةد كبير بةةالظروف  :اصددددددطبحددا

د والقيم قواعالكمفهوم للداللة على الخروج عن  السةةةةياسةةةةية والدينية والتاريخية واالجتماعية واالقتصةةةةادية، ويسةةةةتخدم مصةةةةةطلح التطرف

وجهة  المجتمع وفرض هوالمعةايير السةةةةةةائةدة في المجتمع، وقد تؤدي بالشةةةةةةخص المتطرف إلى العنف بهدف إحداث التغيير الذي يرغب في

 .(5002نظره الخاصة بالقوة. )محمد، 

للمجتمع والتي تؤدي إلى حةةاالت من االنغالق والجمود الفكري : خروج فرد أو جمةةاعةةة عن القيم الفكريةةة أو االجتمةةاعيةةة اً اجرائيدد

والغلو فيها، والتشةةةةةةدد والتشةةةةةةبث بالتمسةةةةةةك بالرأي أو المعتقد، ورفا اآلراء أو األفكار المخالفة، ورفا الحوار مع المخالفين لمنهجهم، 

هج المتطرف الةذي ينسةةةةةةجم مع طريقةة تفكير ومحةاولةة فرض رأيهم على اآلخرين بةالقوة واإلكراه، والمقصةةةةةةود بةه في هةذه الةدراسةةةةةةة الن

 التنظيمات اإلرهابية أو أي افكار أخرى تؤثر على األمن الوطني األردني.

 كاسمأما الوقاية  الشَّخَص من المكروه: صانه عنه، َحَماهُ، َحفِظَهُ. وقَى ،َموقِيّ  واق، والمفعول يقِي، فهو "وقَى كفعل: :لغة :الوقاية 

 .ما يَُوقَّى به الشيُء، ومصدرها وقَى" )معجم المعاني(

 الباحث بانها جملة االجراءات واألنشطة التي يمكن اتباعها لحماية الوطن وإنسانه ومقدراته من التطرف. ا: يعرفهاً اجرائي

  :جَل: قابل  األَْعَداِء: ُمقَاَوَمتُهُْم، ويقال: واجه لَِوْجٍه، وُمَواَجهَةُ الَْحقِيقَِة: ُمَجابَهَتُهَا َوْجهاً  ُمَواَجهَةُ  مصدر واَجهَ، يَنْبَِغي :لغةالمواجهة الرَّ

: صارعه بالقول أو الفعل، أي جابهه وقاومه، وتأتي كذلك ُمَواَجهَةً  وجهَهَ بوجهه، وصارحه بها، وواجه بِالقَْوِل أَِو الفِْعِل،  العُدوَّ

 )معجم المعاني(.الَْمتَاِعَب اي تََصدَّى لَهَا  وكذلك َواَجهَ 

 ظاهرة التطرف. الجتثاث: يقصد بها الباحث هي الخطط واألعمال الرسمية وغير الرسمية التي توضع في خدمة العمل إجرائياً 
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  التطرف، مفهومه وأنماطه ودوافعه

ألقت األوضاع الدولية واإلقليمية المعقدة بظاللها من خالل بروز التطرف كظاهرة اجتماعية لها تجلياتها المختلفة، وشكلت 

 التي كان لها تأثيراتها وآثارها المتفاوتة، إال أنها أوجدت واقعاً بات يتهدد فيه األمنوالفكرية والسياسية،  االقتصاديةجملة من األخطار 

والثقافي، حيث أصبح في حالة خطر، مما تطلب معها البحث في مفهوم التطرف  واالقتصاديوالسياسي  االجتماعيالوطني األردني 

 والوصف الدقيق لهذه األخطار.

 مفهوم التطرف .0

المفهوم،  إلى هذاالتطرف مفهوماً عائماً، يعتمد في الوصةةول اليه على الموقف النظري الفكري والسةةياسةةي للراغب في الدخول  يعتبر

ويتجسةةةةةد من خالل الوقوف في الطرف بعيداً عن الوسةةةةةط ، وبناَء عليه فإن التطرف ظاهرة اجتماعية ليسةةةةةت نابعة من عرق أو قومية أو دين

ق نغالعتدال في المواقف واألفكار، وفي علم االجتماع تسةةةةتخدم كلمة التطرف لإلشةةةةارة إلى حالة من الجمود األيديولوجي أو ما يسةةةةمى االواال

عة االفكري. وعليه يكون التطرف من هذا المنطلق أسةةلوباً مغلقاً في التفكير، ويتسةةم برفا اآلخر، وعدم تقبل أية أفكار تخالف الشةةخص أو الجم

 (.5002لها، أو التسامح مع اآلخر )آدم،  ينتميالتي 

يرى كثير من المفكرين والبةاحثين أن هةذه الحالة تنتشةةةةةةر في المجتمعات التي ال حراك فكري فيها، وعندما يحتكر فرد أو 

أو سةةةلطة سةةةياسةةةة أو مجموعة خارجة عن القانون حق اإلرشةةةاد والتعليم وتحتفظ لنفسةةةها دون غيرها الحق بتفسةةةير  اجتماعيةطبقة 

 (.5002سب أهوائها )شعبان، الظواهر االجتماعية أو تفسير الوقائع ح

ال األفراد يمكن أن تط اجتماعيةمفهوم التطرف يبقى ملتبساً ويتحدد من خالل زاوية المعرفة التي ينظر من خاللها له كظاهرة سلوكية ف

 والجماعات.

 :أنماط التطرف

 (:5002)العبادي،تتمثل أنماط التطرف بشكل عام بـ 

 عتقدة، على م االعتراضيتميز بالتعصب والتشدد والمغاالة في الشؤون الدينية، وال يجيز لآلخرين حق  :الديني التطرف

ومذهبه، ويفسر النصوص الدينية حسب رؤيته الخاصة، ويسعى فرض رأيه ومعتقده ولو بالقوة، ويستمر الفرد في تطبيق 

 ر أحكام قاطعة بتكفير من ال يتبعه أو يعارض أفكاره ويستبيحنهجه على نفسه أوالً، وعلى الناس ثانياً، ليصل إلى مرحلة إصدا

هناك نمواً لهذا النمط في المجتمع األردني، حيث تعج وسائل التواصل االجتماعي بخطاب سياسي مغلف بإطار ودمه وماله. 

 ديني.

  االنغالقإلى  والمستند مجتمعه،المخالف ألعراف وقيم وتقاليد  "الفرد أو جماعة"يتمثل في موقف  :االجتماعيالتطرف 

، ويهدد بنية المجتمع ويحّد من تطوره، ويشعر واالبتكاروالجمود العقلي، مما يعطل قدرات أفراد المجتمع على اإلبداع 

 المتطرف بأنه أعلى مكانة من مخالفيه، وانهم أعداء يستحقون القتل، والتطرف هنا، سبب ونتيجة للتأخر االجتماعي.

 عن المجتمع، فهو يرى ما يعتقده صائباً مطلقاً، وأنه  واالبتعادالفكري  واالنغالقالفرد بالتعصب  يتصف :التطرف الفكري

صالح للتطبيق في المكان والزمان الذي يعيش فيهما، وال يتقبل النقاش أو طر  أدلة تؤكد رأيه، ويستعد المتطرف فكريا 

 للتضحية بنفسه من أجل معتقداته.
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 تشدد الفرد في رفضه وتحديه للتعددية السياسية الفكرية والتمرد عليها، ومحاولته فرض آرائه السياسية  :التطرف السياسي

طر عليها أنظمة الدكتاتورية أو شمولية قمعية، وتعتبر السلطات يوينتج التطرف عادة في الدول التي تس ،االجتماعيعلى الكل 

 لنوع من التطرف.التي ال تتيح الحوار، أفضل بيئة لتولد ونمو هذا ا

تطرف، نسيابية بين أنماط الإلى آخر، وبهذا ال يمكن التنبؤ بسلوك المتطرف، وهناك إستخلص أن التطرف قد يتبدل من نمط يو

، لتصبح منارة لسلوك المتطرف، ينتقل أنّى شاء كلما دعته رض الواقععلى أاألخرى، وقد تجتمع فكراً وعمالً  نحووتتحول بسرعة الواحدة 

 جة لذلك.الحا

 أسباب التطرف.

 (:5002للتطرف أسباب مختلفة منها )الطواري،    

 .التأويل والتفسير الخاطئ للنصوص الدينية 

 .حالة اإلحباط التي يعاني منها أفراد المجتمع، وخاصة فئة الشباب، وفقدان المثل العليا والصراع الدامي على الهوية الثقافية 

  الشرعية وتغييب مقاصد الشريعة، وتعميم ذلك، مما يدفع المتطرف إلى حالة اليأس والتوهم التمسك الحرفي بنصوص األحكام

 بإمكانية التغيير من خالل العنف.

  القهر والفقر والبطالة في المجتمعات.تزايد ظواهر 

 .غياب الحرية السياسية، وغياب سيادة حكم القانون، وانعدام ثقافة الحوار المجتمعي 

 المجتمع: أشطار التطرف على

بالتطرف، مع أنها األكثر تضرراً، وقد دفعت ثمناً باهظاً مرتين، األولى من أعمال  اتهاماتعتبر منطقتنا وشعوبها األكثر 

اإلرهاب  جتماعية وما نجم عنها من كوارث. ومن مظاهر أزمةالثانية تفكك النظم االالتطرف وما نتج عنها من أعمال إرهابية، و

 اعية:جتموتفكك النظم اال

 ومن خالله يتطور المجتمع وينمو على  أهم عناصر قوى اإلنتاج، هو اإلنسان :اإلبداع نعدامنتاج الفكري للمجتمع وااإل تدهور

جتماعية والثقافية، وعندما يقع اإلنسان فريسة للتطرف والتعصب، فإنه ال يستطيع رؤية جملة قتصادية واالكافة الصعد، اال

 رد والجماعة، وتتراجع إمكانيةلفاالمتغيرات التي تحيط به في مجتمعه أو العالم، وبذلك تتعثر رو  التطور والنهوض لدى 

 .(5002)الخوالدة،  لمجموعة األفكار والقيم التي يعتنقهاستفادة من تجارب اآلخرين التي تتطور في العالم ويبقى أسيرا اال

 يؤدي التطرف بأشكاله وأنواعه المختلفة إلى تعطيل منظومةتراجع المنظومة القيمية للمجتمع وتفسخها وانحبلها وفسادها : 

 والتي من خاللها يستنها ،مخزونه وإرثه الحضاري والتاريخي  القيم والسلوكيات االجتماعية التي راكمها المجتمع، وشكلت

إن  ،التي بدونها ال يستطيع المجتمع أن يتجدد ويتطور ،االنعدامإلى درجة  ةرو  التسامح الدينية واإلنسانيطاقاته، وبذلك تتدنى 

التطرف والتعصب يقودان إلى فقدان التسامح والتعايش، وهو الطريق إلى النزاعات التي قد تكون في بعا األحيان أن لم يكن 

في جميعها مصدراً وأرضية لممارسة العنف بأشكاله المختلفة، المبني على خطاب الكراهية، ورفا اآلخر، وحقه في العيش 

 .(5002)الرشايدة، المشترك، إلى قتل وتدمير اإلنسان ومقدرات الوطن

  :د كرية، وتتوسع هذه األزمة ويشتيعتبر التطرف والعنف الناتج عنه إحدى أهم تجليات األزمة الف تفشي لاهرة األزمة الفكرية

التطرف بعالقة طردية بينهما، ومن أهم مظاهر األزمة الفكرية التي تعيشها بلداننا العربية واإلسالمية تراجع وهشاشة الجانب 

ارك عالفكري لدى الشباب، حيث استطاعت الجماعات التكفيرية والمتطرفة أن تمأل الفراغ الفكري لديهم، وتحولوا إلى وقود في م

 .واالنحرافات المجتمع من التعاون والمصارحة إلى الكبت وتٌحول ،اآلخرين
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إن التطرف المؤدي إلى العنف بأشكاله المتعددة يؤدي إلى ما نشاهده ونعايشه من إرهاب، وهذا النوع من التطرف ليس وليد  

 .(5002)آدم، لدى الجماعات الراديكالية، وأصبح سلوكاً متأصالً لديها  واأليديولوجيمؤامرة، بل يجد سنده الفكري 

العالقة عكسية بين التسامح والفكر المتطرف، واألفكار والمعتقدات المتطرفة تولد أفكاراً متطرفة مقابلة لها، ولعل فوعليه 

 القانون والعدالة ما إطارلمتطرفة وقتلهم خارج ما نشاهده من حاالت تطرف تدعو إلى القتل وتجاوز القانون في محاربة الجماعات ا

هي إال نماذج حية، المسؤول عنها الفكر المتطرف، ويتغذى عليها، كما جرى في العراق مثال، فإن المتطرفين الشيعة والسنة يتبادلون 

ية وفكرية نتجت عن العولمة تواجه المملكة كغيرها من دول العالم أخطاراً ثقافو المواقع واألدوار في خلق المبررات لبعضهما.

الثقافية، وما شكلته من انحسار لمستوى الخصوصية الفردية، وسيادة ثقافة الدول الغربية وسعيها الحثيث للحلول محل الثقافات 

ة في كثير ضالوطنية، وبهذا شكلت الكلمة والصورة اإلعالمية الجديدة بديالً، وأصبحت تشكل وعياً جديداً وثقافة مغايرة وأفكاراً متناق

 من األحيان.

 (5002تعذر حصر األخطار الثقافية التي تواجه المملكة كدولة ومجتمع كما يراها )محمد،  إن

  يعتبر انتشار الثقافات العالمية والغربية على وجه الخصوص تحدياً للثقافة الوطنية األردنية وخصوصيتها العربية واإلسالمية

 كغيرها من المجتمعات العربية.

 ع وضعف القيم الروحية للمجتمع وخصوصاً الشباب منهم.تراج 

 .عدم القدرة على فهم حركة التاريخ اإلنساني الحديثة مما أضعف دور المشاركة في الثقافة العالمية 

أن سيادة هذه الظروف ساهمت بشكل كبير في ظهور ونمو حاالت التطرف كرد فعل على ما يفرض عالمياً من سياسات 

تصال مع ثقافاٍت ومجتمعاٍت غير متكافئة ثقافياً واقتصادياً، وهي تسعى لتعزيز الفكر السياسات وما نتج عنها من اال على األمة، تلك

الثقافي من عادات وتقاليد وقيم وأخالق غربية وغريبة عن مجتمعاتنا. وقد انتجت العولمة الثقافية أواصر جديدة من العالقات بين 

رجاء العالم من خالل تجاوزها الحدود الوطنية المحلية وتخطيها اإلقليمية العالمية، وأنتجت ترابطاً األفراد والجماعات من مختلف أ

(. مما سهل على المتطرفين 5002جديداً بين الشعوب على الرغم من اختالف الثقافات وهويات األفراد والجماعات )المطيري، 

سانية كافة ومنها األردن، حتى أصبحت التكنولوجيا بديالً عن التواصل من هذه الظروف، والدخول إلى المجتمعات اإلن االستفادة

 المباشر.

تجاه المقابل والمخالف له ظهر التطرف واإلرهاب، مما يدل على أن "الزيادة في ظاهرة العولمة تؤدي إلى الزيادة في اال

العولمة يؤدي إلى النقصان في ظاهرة اإلرهاب، في ظاهرة اإلرهاب، لكن ليس بالضرورة بالمقدار نفسه، كذلك النقصان في ظاهرة 

ومع ادراكنا أن "مؤشرات العولمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية" قد أسهمت في ذلك  .ولكن ليس بالضرورة بالمقدار نفسه"

وجيا اتسعت انتشار التكنول؛ فكلما اتسع نطاق ير الوسيط بين العولمة واإلرهاب"التأثير، إال أن العولمة )التكنولوجية( مثلت "المتغ

 (.5002معها سيرورة وآليات للعولمة )الشرفات، 

 الل محاورها لمواجهة التطرف.خمن هنا كانت معالجة الخطة الوطنية من 

 :الخطة الوطنية األردنية لمواجهة التطرف

 كريةالعس للجهود إضافة التطرف مواجهة في والدبلوماسية السياسية والمبادرات اإلجراءات من عدداً  األردنية الدولة اتخذت

 قيام أتبعها ،والعالجي الوقائي منها االستجابات هذه وتعددت ودولياً، واقليمياً  محلياً  التطرف فرضها التي للتحديات استجابة واألمنية،

 معنيةال والوزارات واألمنية، الحكومية المستويات كافة على واسعة بحملة له تابعة متخصصة ولجان الوطني" السياسات "مجلس

 عام التطرف" لمواجهة الوطنية "الخطة إنتاج عن تمخضت العنيف؛ والتطرف اإلرهاب لمكافحة شاملة باستراتيجية للخروج

 المعنية، ومؤسساتها الحكومية الوزارات مختلف الخطة ذهه إعداد في شاركو ،(5002) عام نشرها تم والتي .(5002)
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 لمجتمعا بنية وتعزيز المتطرفة، األفكار مواجهة هي مجاالت عدة ضمن ودولي، وإقليمي داخلي رئيسية، اتجاهات ثالثة على وقامت 

 ثقافيةو ودينية أثنية عرقية سبابأل عمومية، إنسانية "ظاهرة التطرف: أن على الخطة وأكدت االجتماعية. المرونة وتعزيز وتماسكه،

 لوزاراتا لدور تصورها وضعت الغاية ولهذه بـ"اإلرهاب"، المتمثلة ودموية عنفاً  األكثر وتجلياته أنه شك وال وسياسية، واقتصادية

 التنمية وزارة واجبات، (00) العام اإلفتاء دائرة وتالها واجب، 27 اإلسالمية والمقدسات والشؤون األوقاف وزارة والمؤسسات:

 واجباً، (00) الثقافة وزارة واجباً، (02) اإلعالم لشؤون دولة وزير واجباً، (02) والتعليم التربية وزارة واجباً، (02) االجتماعية

 التعليم ةوزار واجباً، (02) المغتربين وشؤون الخارجية وزارة واجباً، (02) الداخلية وزارة واجبات، (2) للشباب األعلى المجلس

 األمن مديرية واجبات، (2) األردنية المسلحة القوات واجبات، (2) المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة واجبات، (00) العالي

 محاور ثالثة من يتكون مرجعي إطار بوضع الخطة لجنة قامت حيث واجبات. (7) العشائر شؤون ومستشارية واجباً، (00) العام

  :(5002 الوطنية، )الخطة في رئيسية

  الديني الثقافي أوالً:

 لشريعةا مقاصد من منطلقة أصيلة، صحيحة، إسالمية دينية ثقافة وترويج دعم ضرورة على الديني الثقافي المحور ؤكدي

 حفظ وهي ،لتحقيقها الدين جاء التي الكلية المقاصد األصوليون يسميها ما وهي األساسية الخمس المقاصد لحفظ جاءت التي اإلسالمية

  مال(.ال النسل، العقل، النفس، )الدين،

 الديمقراطي ثانياً:

 دعت ثحي المختلفة، بأشكالها والتطرف العنف ثقافة ازدهار إلى يؤدي ما غالباً  الديمقراطية غياب أن يعتبر المحور وهذا

 وهذا في.والطائ الديني التشدد ونبذ واألقليات، األديان واحترام والمساواة، والعدالة الحرية في الديمقراطية القيم تعزيز إلى الخطة

 للتطرف. الوطنية الخطة من استثناؤها تم التي والبرلمانية السياسية الشؤون وزارة به تقوم ما هو الكبير الجهد

  اإلنسان حقوق ثالثاً:

 وقبول هاوترسيخ اإلنسان حقوق احترام وثقافة والتعددية، التسامح قيم تأصيل إلى الخطة دعت المحور، بهذا يتعلق وفيما

 ووزارة مي،العل والبحث العالي التعليم ووزارة والتعليم، التربية وزارة مثل والتربية بالتوجيه المعنية المؤسسات خالل من اآلخر

 أن رغم الخطة أن ونجد .اإلفتاء ودائرة واإلعالمية الشبابية والمؤسسات الثقافة، ووزارة اإلسالمية، والمقدسات والشؤون األوقاف

 رفالتط واضح بشكل وأغفلت والعقائدي، الديني التطرف مواجهة في عملها آليات واستخلصت وضعت أنها إال متنوعة، محاورها

 االجتماعي رفالتط ويشّكل ،األردن في التعليم فلسفة ومنظومة ،االجتماعي والطبقي االقتصادي البناء في خلل عن الناشئ االجتماعي

 مفترضةال والوظائف المهام من السياسية الشؤون وزارة استثنت الخطةف منها الدخول المتطرف الفكر وجماعات ألفراد يمكن ثغرة أهم

 التطرف وأنماط أنواع من غيره دون العقائدي الديني التطرف لمعالجة جاءت الخطة بأن القائل االفتراض يعزز وهذا الخطة، في

 واجبات أضفنا وإذا الخطة، واجبات مجمل من %22 نسبته ما اإلفتاء ودائرة األوقاف وزارة أخذتو األردنية. المجتمعات في األخرى

 وهذا ديني، قافيث أساس على المتطرفين مع صراعها تخوض السياسية السلطة أن نجد الديني، الثقافي بالشأن المتعلقة الوزارات بقية

 وأقنعته. وأنواعه أشكاله بكل التطرف يخص وال معينة، جهة يخص جزئي الصراع

 :برلمانية المهام والغاياتوزارة الشؤون السياسية وال

دمج وزارتي "التنمية السياسية" التي تم استحداثها عام  بعد (5002)عام  "الشؤون السياسية والبرلمانية"نشئت وزارة أُ 

 فيصل الفايزفي رسالة التكليف الموجهة إلى رئيس الوزراء . ف(5000)مع وزارة "الشؤون البرلمانية" التي تم إنشاؤها عام  (5002)

 أكد الملك على إعطاء اإلصالحات اإلدارية واالقتصادية أهمية خاصة، (5002)عام 
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وزارة “طر  شعار التنمية السياسية، وتم إنشاء  5002وحث على تحسين مستوى األداء الحكومي ورفع كفاءته، ومع أواخر عام  

على اهتمام القيادة بموضوع التنمية السياسية، ومؤشراً على  لتحقيق هذا الشعار، وكان هذا دليالً  ”التنمية السياسية والشؤون البرلمانية

 وجود إرادة سياسية عازمة على تحقيقها.

ونوع  توسيع وتعميق حجمكان من دوافع إنشاء الوزارة هو: "وفي قراءة للتوجه الملكي المعبر عنه بكتاب التكليف نجد أنه 

التطوير والتحديث الرامية إلى بناء مجتمع معاصر ديمقراطي"، وقد تمثلت  المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وبما يترجم برامج

مع الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجت إطاربناء وتعزيز أسس التنمية السياسية في هذه التوجهات برسالة الوزارة "ب

زارة و بياناتومتماسك ومشارك في الحياة العامة" )كافة، وإرساء األردن كنموذج لمجتمع مدني معاصر متسامح منفتح  وفعالياته

وعند الحديث عن دور وزارة التنمية السياسية فان ذلك يعني ضمناً سياسة الحكومات المتعاقبة ككل في هذا المجال،  التنمية السياسية(.

ألن الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية باالتصال مع جميع المفاصل والحلقات الحكومية والمجتمعية والتنسيق فيما بينها للخروج 

وتمت صياغة وبلورة  .(5007 والبرلمانية، السياسية الشؤون )وزارة تحديث والتنمية السياسيةبآليات وأدوات فاعلة للتطوير وال

ومأسسة مفاهيم التنمية السياسية وبرامج اإلصال  السياسي، وتوسيع دائرة مشاركة المواطنين خاصةً المرأة والشباب وحثهم على 

ة وتعزيز الحوار الوطني، وتنشيط الحياة السياسية، وتنمية وتطوير الحيا، وترسيخ الثقافة الديمقراطية، وتعميق واالنتخابالمشاركة 

الحزبية، وتفعيل مفهوم الحكم المحلي في مناطق المملكة. وجاءت استراتيجية التنمية السياسية لتلقي الضوء على برامج الوزارة 

 أنشطتها وشراكاتها. وأهدافها، كما أنها تعكس األولويات التي ستعمل الوزارة على تحقيقها من خالل

وضعت الوزارة استراتيجية لبلورة ومأسسة مفاهيم التنمية السياسية وبرامج اإلصال   ( م5002)منذ تأسيسها عام ف أهداف الوزارة:

السياسي، ألقت من خاللها الضوء على برامج الوزارة وأهدافها، واألولويات التي تعمل الوزارة على تحقيقها من خالل أنشطتها 

اكاتها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المجتمعية، وقد استطاعت الوزارة الوصول الى درجة معقولة بعد مضي ست عشرة وشر

عاماً على تأسيسها من العمل ضمن هذه االستراتيجية التي تمثل إطاراً عاماً لعمل الحكومة في مجال التنمية السياسية والشؤون 

ضمن غاياتها ومهامها تنمية الحياة السياسية وتبني الحوار الديمقراطي  "لسياسية والبرلمانيةالشؤون ا"البرلمانية. وتتبنى وزارة 

البناء، ونبذ كافة أشكال التعصب والعنف والتطرف، باإلضافة إلى دورها في التشجيع على المشاركة السياسية والحزبية من خالل 

ا عرضة للتطرف هي فئة الشباب. ومن هن االجتماعيةة وأن أكثر الفئات البرامج التي ترعاها والمتعلقة بالتمكين الديمقراطي خاص

 .فإن الدراسة ستركز على توضيح الدور الممكن القيام به من قبل الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف وهو ما أغفلته الخطة الوطنية

 .(5007)وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، 

 الديمقراطية والسياسيةواقع دور الوزارة في التنمية 

الوزارة كافة الجوانب التي تمس حياة المواطن األردني السياسية، والتي كان الدستور والميثاق  استراتيجيةشملت محاور 

الوطني والرؤى الملكية المتمثلة بمبادرات األردن أوالً وكلنا األردن، مرجعيات أساسية لهذه المحاور، وجاءت خطة الوزارة عام 

وانطالقاً من أن المواطن األردني هو الحلقة األساس واألهم في أي  تكمل المسيرة وتبني على ما سبق من برامج ومبادرات.ل 5002

خطاب للتنمية والحداثة وهو العنصر الرئيس والفاعل في التغيير والتطوير، اتخذت استراتيجية الوزارة آلية مباشرة لتأكيد دور 

والوعي في إطار الثوابت الدستورية والوطنية، والتأكيد على أن الحوار هو بين الشركاء في المسؤولية المواطن في إطاٍر من المعرفة 

والتنمية كذلك، مع األخذ بعين االعتبار لشراكات أخرى تجسد حالة التنمية والتعددية والديمقراطية ومنها األحزاب، ومؤسسات 

شريك رئيس في مشروع الالمركزية، فقد تولى طاقم الوزارة شر  قانون الالمركزية ومن هنا فإن الوزارة  المجتمع المدني، والنقابات.

ألطياف المجتمع كافة في كل أنحاء المملكة، باإلضافة إلى دور الوزارة المهم في تدريب أعضاء مجالس المحافظات على كافة 

 ،الجوانب

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اإلصدار الثاني عشراث والنشر العلمي | المجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                             377  

ISSN: 2706-6495 

 

قبول لى البرلمان والبلديات بشكل مإالمرأة األردنية من الوصول  وتجسيداً ألهمية تمكين المرأة ظهر ذلك عبر التشريعات التي مكنت 

الوطنية  يةاالستراتيجفي هذه المرحلة، وكذلك مشاركتها الملحوظة في نشاطات وفعاليات السلطة التنفيذية، ومساهمتها بفعالية في 

والنهوض بها حضارياً ورفع مستوى  األردنيةلى تعزيز وتطوير مكانة المرأة إم والتي هدفت (5000- 5002)للمرأة األردنية 

وفي خطوة هي األولى من نوعها أصبحت تبعية  مشاركتها في الحياة العامة، وبرزت الوزارة بدورها كشريك فاعل في هذا االطار.

همية أل على مما يدل (5002)لسنة  (27بموجب قانون األحزاب السياسية رقم ) "الشؤون السياسية والبرلمانية"األحزاب لوزارة 

 ،(2017)مجال مكافحة التطرف، قامت الوزارة باستحداث وحدة للوقاية من التطرف عام وفي  ،السياسي دور الوزارة في اإلصال 

بهدف إعداد الخطط وتنفيذها لنشر ثقافة مجتمعية ديمقراطية تقوم على التسامح والمواطنة الفاعلة من خالل ترسيخ مبادئ الدولة 

 ساهمت الوزارة كشريك في تنفيذ عدة أنشطةو ،ستوى المشاركة السياسية لمواجهة التطرف ونبذ العنف والوقاية منهالمدنية ورفع م

 :(5007 والبرلمانية، السياسية الشؤون )وزارة لتحقيق الغاية من إنشاء هذه الوحدة وكما يلي

  (5002)مشروع المناهضة والحماية من الفكر المتطرف. 

  األهداف الواردة في الخطة االستراتيجية خاصة فيما يتعلق بمحور "مبدأ المواطنة وسيادة القانون وتمكين المساهمة في تنفيذ

 ".الشباب لمحاربة الفكر المتطرف

  اعداد الخطط والبرامج التشاركية مع الجهات ذات العالقة حول بناء القيم وتعزيز المهارات االيجابية من خالل التوعية بأهمية

 يل ومفاهيم الدولة المدنية.الخطاب البد

       :المفقود في الخطة الوطنية والبرلمانية" الشؤون السياسة"دور وزارة 

 -يلي: ويمكن إجمال محاور ذلك الدور بما 

  :الفاعلة في بناء المجتمع المدني من  المشاركةحث المواطن على هدف بأوالً: تنمية الوعي الدستوري والثقافة والديمقراطية

وأن تعتمد الوزارة سياسة تعزيز دور  ،خالل نشر الثقافة الديمقراطية وتنمية مهاراتها، بما يضمن المسار التنموي الوطني

ة يإيماناً منها أنه ال ديمقراطية بدون مؤسسات مجتمعية ناضجة وأحزاب وطن ،"مؤسسات المجتمع المدني" واألحزاب السياسية

 فاعلة في العمل السياسي والوطني.

 حوار ال اعتماد لىإالمحور  ويهدف هذا ،الدستورية والقانونية الثوابتضمن  :ثانياً: تنمية الحوار الوطني وتعميقه ومأسسته

تأصيل لى إوسيلة للتواصل الحضاري، وإلثراء وإغناء السمة التعددية للمجتمع األردني وصون مكتسبات وحدته الوطنية وصوالً 

ولتجسيد ذلك عبر توسيع مساحات الحوار المؤسسي بين السلطات الثالث، واألحزاب السياسية،  ،مفهوم الهوية الوطنية الجامعة

ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين، واعتماد مبدأ الحوار كوسيلة للتواصل وحل اإلشكاليات، وعرض ومناقشة مشاريع 

 القوانين قبل إقرارها ليتم التحاور حولها.  

  ًمبادئ حقوق اإلنسان المستندة إلى الدستور وتحتكم  احترامالمحور إلى:  هذا يهدف :هي  حقوق اإلنسان: شلق وتنمية مفاثالثا

 إلى الثوابت الوطنية والمواثيق والعهود الدولية.

  ًالمحور إلى:  ويهدف هذا، والقانونيةوالعمل على أن يكون ضمن الثوابت الدستورية : تطوير الحوار الوطني وقيادته: رابعا

الحوار وسيلة للتواصل الحضاري، وإلثراء وإغناء السمة التعددية للمجتمع األردني وصون مكتسبات وحدته الوطنية  اداعتم

 وصوالً الى تأصيل مفهوم الهوية الوطنية الجامعة.

  ًة دورها فيالمحور الى: توفير البيئة المالئمة لتمكين األحزاب من ممارس ويهدف هذا :: تنمية العمل الحزبي وتطويرهشامسا 

 في العمل الحزبي، المترجم لتعددية فكرية وسياسية، لالنخراطالحياة السياسية، وتشجيع المرأة والشباب 
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تضمن التنافسية السياسية وفق مبادئ العدالة والنزاهة وسيادة القانون، بوصفها مؤسسات وطنية تسهم في نشر الثقافة الديمقراطية،  

 الحضاري.وتعزيز وعي المواطن وانتماءه 

  ًالمحور إلى: تفعيل حضور مؤسسات  ويهدف هذا :: تحفيز مؤسسات المجتمع المدني في االنخراط في العمل الديمقراطيسادسا

المجتمع المدني وتمكينها من أخذ دورها في التنمية الشاملة المستدامة، وتحفيز المواطن للتمثّل فيها على نطاق واسع، بوصفها 

 ت الديمقراطية في اإلطارين: السياسي والتنموي. من دعائم نجا  التحوال

  ًالمحور إلى: تعزيز دور المرأة في المشاركة ويهدف هذا :: السعي لخلق المناخ لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصادياً وسياسياً سابعا 

والديمقراطية، ونشر ثقافة التمكين التي تؤهلها لالندماج في عملية التنمية الشاملة، والتوصل إلى مقترحات تخدم ضمان مشاركة 

وصاً موماً والمرأة خصفاعلة للمرأة في عملية التنمية الشاملة بأبعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وتوعية المجتمع ع

 بحقوقها وواجباتها المكفولة لها في الدستور.

  ًالمحور إلى: ضمان مشاركة فاعلة للشباب في عملية التنمية  ويهدف هذا :: تفعيل دور الشباب وتطوير امكانياته  الفكريةثامنا

اء مقراطية والدستورية، وإذكاء االعتزاز واالنتممن خالل تجذير الثقافة الدي واالجتماعيةوالسياسية  االقتصاديةالشاملة بأبعادها 

الوطني لديهم وتمكينهم من المعرفة المنافسة، الكفيلة بمحاربة ثقافة الخوف والتردد، والحياد، وكذلك ثقافة الغلْو والتطرف، 

 واستبدالها بالثقافة اإليجابية المنتمية.

  ًبهدف تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها التنموية وبرامجها ومتابعة تنفيذها، : تعزيز مفاهي  الحك  المحلي: تاسعا

 راً ومنجزاً.لى توطينها فكإبما ينسجم مع أولوياتها ومع سياقها المجتمعي المؤثر القابل إلدراج القيم التنموية اإليجابية المتطلع 

  ًانت اعتمدتها الوزارة لتكون المايسترو الوطني لضبط نغمة مواجهة التي ك وتطويرها : تعزيز وحدة مواجهة التطرفعا را

 .التطرف بعيداً عن الحلول األمنية العالجية وتخليص المجتمع من البيئات الحاضنة للتطرف بمختلف أنماطه

 النتائج 

 خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

 ردن وذلك من خالل الخطوات التالية: )زيادة من تأثيرات ظاهرة التطرف على األ ردنية في الحدظهرت الجهود والسياسات األ

 اهتمام الخطاب السياسي تجاه التطرف واإلرهاب، باإلضافة إلى تفعيل الدور التشريعي والمؤسسي للحد من هذه الظاهرة(.  

  خذو الجانب العالجي في مواجهة التطرف يبين أن واضعي الخطة أفي محاربة التطرف وزارة الشؤن السياسية دور إن إغفال

هو في جوهره دور والبرلمانية وهو الحل عن طريق الصراع، في الوقت الذي يشير الدور المؤمل لوزارة الشؤون السياسية 

 وقائي في مواجهة التطرف.

 تمنع مة في مواجهة التطرف واعتمدت سياسة رسمية تقوم على منع تشكل التوجهات واألفكار المتطرفة فان النتائج ستكون مه إذا

 تشكل بيئة حاضنه له.

  صانع القرار األردني، ظهرت  اهتمامشكلت اإلجراءات والتدابير الوطنية األردنية لمواجهة التطرف واإلرهاب جانباً كبيراً من

ّد هنالك قصور وتح خالل فترة الدراسة في إطارها التشريعي والمؤسسي كجانب وقائي للحد من هذه الظاهرة في مقابل ذلك ظهر

 .واالجتماعية االقتصاديةواضح في كيفية مواجهة التجنيد الفكري للجماعات المتطرفة وذلك بسبب تأثير العوامل 

  قامت الحكومة األردنية باتخاذ مجموعة من اإلجراءات السياسية لمواجهة العمل اإلرهابي ليكون ذلك مبدئاً ثابتاً في سياسة الدولة

 رفا هذه الظاهرة ومحاربتها والتعاون مع الجهود الدولية لمحاربتها.الخارجية تمثل ب
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 التوصيات

 توصي الدراسة إلى:

 .إجراء المزيد من الدراسات على الخطة الوطنية ومجاالت النجاحات المتحققة واإلخفاقات في تطبيقها 

  تنمية الشعور الوطني والحس الوطني في محاربة اإلرهاب، وأن عملية المواجهة مع اإلرهاب ليست معركة دولة أو أمن أو فريق

 بعينه، إنما معركة وطنية تتساوى مع قيمة الدفاع عن استقالل الوطن. 

  واجباتها في مواجهة التطرف.اإلعالن عن برامجها وآليات عملها من خالل والبرلمانية على وزارة الشؤون السياسية 

   ضرورة تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي كأهم الجوانب في مواجهة التطرف واإلرهاب، والعمل على زيادة مستوى

 الثقة بين المواطن والسلطة السياسية.

 

 :المراجع

 المراجع العربية:

(، جامعة 02، العدد )المجلة الليبية العالميةعالجه(،  –نتائجه-(. طاعون العصر. التطرف الديني )أسبابه5002آدم، عبد البنات ) -

 بنغازي، بنغازي.

 منع وسائلمؤتمر (. بناء قدرات محلية على مستوى عالمي: التعاون من خالل شبكة المدن القوية، 5002جوناثان بيردويل ) -

 فردريش ابرت، مكتب عمان والعراق، عمان. ، مؤسسةالغرب وفي أفريقيا األوسط  ماك الشرق في اباإلره ومكافحة

 alghad.com (، صحيفة الغد، عمان،5002) التطرفالخطة الوطنية لمواجهة  -

منشورة، رسالة ماجستير غير ، الدولي اإلرهاب مكافحة في الها مية األردنية المملكة دور(، 5002أجريد ) الخوالدة، شاكر -

 جامعة الشرق األوسط، عمان.

رسالة  الجهود الدولية في توليل السل  االجتماعي لمكافحة الفكر المتطرف واإلرهاب، (.5002الربيحات، محمد سليمان ) -

 ماجستير غير منشورة، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، عمان.

رسالة ماجستير غير  السوريين على األمن االجتماعي في مدينة الرمثا،تأثير البجئين (. 5002الرشايدة، سحر عبد هللا خليل ) -

 منشورة، جامعة اليرموك، اربد.

والعوامل،  للمظاهر سوسيولوجية األردني دراسة الشباب نظر وجهة من األيديولوجي (. التطرف5002الرواشدة، عالء زهير ) -

 . 050-20(، 22) 20والتدريب، األمنية للدراسات العربية المجلة الرياض،

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.تاج العروس من جواهر القاموس(. 0720الزبيدي، محمد مرتضى ) -

برلين: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الدور المدني للجامعات، قراءة اولية في االدبيات.  (.5002السحاتي، خالد خميس ) -

 االستراتيجية والسياسية واالقتصادية.

معهد واشنطن لسياسة الشرق الوطنية لمواجهة التطرف العنيل في االردن،  االستراتيجيةتقيي  (. 5002سعود ) الشرفات، -

 االدنى.
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، مراصد، التطرف واإلرهاب، إ كاليات نظرية وتحديا عملية( مع إ ارة شاصة إلى العراق (.5002شعبان، عبد الحسين ) -

 (، مكتبة االسكندرية، مصر.25كراسات علمية )

المؤتمر الدولي الرابع المنعقد بمدينة فيفاي العالج.  –المظاهر -(. التطرف والغلو األسباب 5002الطواري، طارق محمد ) -

verve أغسطس 50 – 07، ما بين بسويسرا. 

اريين. دور أجهزة األمن األردنية في الحد من لاهرة التطرف واالرهاب ك  وجهة نظر الحكام اإلد (.5002العبادي، أمجد محمد ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك.

 ،اليرموك جامعة ،ماجستير رسالة .5002-5000 االرهاب لمكافحة االردنية السياسة (:5002) ناصر محمد العتوم 

 عمان: دار اسامة للنشر والتوزيع. أسس البحث االجتماعي، (.5002لهلوب، ناريمان يونس ) -

 دراسة حالة. 0202-0111التحديات الداشلية والخارجية المؤثرة على االمن الوطني األردني في الفترة (. 5002محمد، ابراهيم ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان.

 ( 5002المطيري، عبيد سعود عبيد.) ،رسالة ماجستير غير منشورة،  العولمة وأثرها على الثقافة السياسية لدل طلبة الكويت

 جامعة الشرق االوسط، عمان.

  :معجم المعاني، نقال عن الرابطhttps://www.almaany.com 

 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، (. الدراسات المستقبلية ماهيتها وأهمية توطينها عربياً،5002منصور، محمد إبراهيم ) -

 .25-22، 202، مجلة المستقبل العربي

 الرابط: عن نقال (،5007) والبرلمانية السياسية الشؤون وزارة موقع www.moppa.gov.jo  

 العدد اإللكترونية، الدستور مجلة (5002) اإلرهـاب مكافحــة فـي األمنيـة واألجهـزة االعـالم دور حـول العمــل ورشـة 

 عمان. والنشر، للصحافة األردنية الشركة (،02527)

 المراجع األجنبية:

 Kaya Oglu, M. (2008).terrorism and strain: an exploratory analysis of the impact that 

individual strain and negative affect have on violent behavior among trained Turkish 

Hezbollah members, Dissertation Prepared for the Degree of Doctor Philosophy.  
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 التاسع عشرالبحث 

 

 

للحد من  وبعض سبل تجاوزها الصعوبات التي تعترض مسطرة الصلح في قضايا الطالق والتطليق

 (دراسة مقارنة )  ظاهرة التفكك األسري

 

 يوسف كرواوياعداد الدكتور: 

اس / أستاذ باحث في قضايا  األسرة والتشريع اإلداري والتربوي المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة ف

 تازة  ـ المملكة المغربية  مكناس أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات ـ

  youssef_gr64@live.frالبريد اإللكتروني:                                      

 

 ملخص البحث

ت أهميته لقد سلكت خالل هذه الدراسة المراحل اآلتية:أعطيت ملخصا للبحث باللغتين العربية واإلنجليزية،وبين

  واإلشكالية التي يطرحها، وعرجت على الدراسات السابقة، كما أبرزت أهداف البحث والخطة المتبعة في دراسته.

إذا كان الصلح األسري آلية قضائية إلنقاذ العديد من األسر من التفكك والتشردم والضياع، فإن االهتمام به واالشتغال 

زمة التي تعيشها العديد من األسر المغربية وباقي األسر عبر ربوع العالم في ظل عليه في الوقت نفسه يكشف ويفضح عمق األ

ضا حول كيفية الحفاظ على تماسكها وتفادي يالتحوالت اإلجتماعية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية، ويطرح سؤاال عر

التشرد، التطرف واالنحالل الخلقي لألطفال من قبيل )اإلهمال،  انتشار ظاهرة الطالق والتطليق وما يترتب عنها من مآس  

 واالزواج على حد سواء...(

وعلى الرغم من أهمية الصلح والدور اإلصالحي الذي يقوم به القضاء في سبيل تجاوز الصعوبات والمشاكل التي 

َمْرُجَوِة من سلوك هذه تعاني منها األسر، فإن أغلب محاوالت الصلح بين األزواج تعترضها معوقات تحول دون تحقيق الغاية ال

المسطرة، األمر الذي يسائلنا عن األسباب الكامنة وراء ذلك، إذ ما الغاية من زخم تشريعي في ظل غياب تدابير تطبيقية قادرة 

على توفير أرضية تتطلع لكسب رهان إرساء معالم العدالة التصالحية على مستوى تعاطي القضاء األسري مع النزاعات 

  في إيجاد حلول للحد من ظاهرة التفكك االسري.األسرية أمال 

                                           دراسة مقارنة.                                                                                                                ،التفكك األسري ،سبل تجاوزها ،الطالق والتطليق ،مسطرة الصلح ،الصعوبات : تاحيةالكلمات المف
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Difficulties that intercept the rule of reconciliation in divorce cases and some ways 

to overcome this phenomenon and stop the problem of the family disintegration 

(A comsarative study ) 

Abstract: 

If the family reconciliation was a judicial mechanism to save sevral families from 

disintegration, homelessness and loss, the interest in dealing with it would, at he same time, 

figure out howdeep is the crisis that many moroccan families and other from all over the world 

endure thraugh the social, economical, cultural and technological changes. This makes us 

coming up to ask a very inportant Question around the way of how to keep the families united 

and to avoid the spreading of the divorce phenomenon and its bad consequances like: (ignorance, 

homelessness, extremism and delinquency concerning both parents and children).  

Inspite of the importance of reconciliation and its reforming role that the judiciary takes 

into consideration in orde to over come the difficulties and issues that families suffer from, most 

attempts of reconciliation between couples are blocked by some constiaints. That diallow the 

desirest purpose of the family reconciliation rule, this is the thing that makes us wonder about the 

real causes behind this. What’s the purpose of the legislative momentum through the absence of 

practical measures that can afford what caube expected to put down the land markes of justice 

considering family reconciliation in order to give a hope to end the family disputes and to find 

solutions to stop the family disintegration.   

Keywords :Difficulties  ـ intercept  ـ reconciliation ـ   divorce  ـ disintegration ـ A 

comsarative study 
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 أهمية البحث 

بر إيجاد حلول سريعة للنزاع تأتي أهمية هذه الدراسة من كون الصلح يعد وسيلة فعالة إلنهاء الشقاق بين الزوجين ع

القائم بينهما في أقرب اآلجال وبأقل التكاليف لما يرسخه من ثقافة الحوار والتواصل التي تحافظ على أواصر المودة والرحمة 

التي شرع من أجلها الزواج، على عكس اللجوء إلى القضاء فإنه وإن كان عند أحكامه مقاطع الحقوق إال أنه غالبا ال يقطع 

زاع أو على األقل ال يذهب أحقاد النفوس وال يمنع ضغائنها لخلوه في صورته النهائية من الرضا والتراضي، زيادة على ذلك الن

 فإن سلوك هذه المسطرة يعد واجبا شرعيا بمقتضى الكتاب والسنة واإلجماع ال ينبغي التفريط فيها.

ق في مجتمعنا المغربي وسائر المجتمعات اإلسالمية كما تأتي هذه الدراسة لتوضيح تنامي ظاهره الطالق والتطلي

وكذا الختالالت شتى تعرفها مسطرة الصلح،  ،نتيجة لفقد المجتمعات اإلسالمية لثقافة التسامح والتآلف واالبتعاد عن هدي النبوة

 محاوال من خالل هذه األرضية اقتراح بعض الحلول لتجاوزها.

 مشكلة البحث 

صالحي الذي يقوم به القضاء في سبيل تجاوز الصعوبات والمشاكل األسرية، فإننا نجد أن على الرغم من الدوري اال

أغلب محاوالت الصلح بين الزوجين تكلل بالفشل فتحول  دون تحقيق الغاية المرجوة من سلوك هذه المسطرة، وهذا ما كشفت 

جعلنا نطرح السؤال العريض التالي: أين يكمن عنه اإلحصائيات الصادرة عن محاكم األسرة ووزارة العدل المغربية، مما ي

الخلل؟ فهل يرجع ذلك ألسباب قانونية؟ أم إلى سوء فهم وتنزيل مقتضيات مدونه األسرة؟ أم ألسباب شخصية من قبيل عدم 

اطي مع قضايا تشبع السادة القضاة بالثقافة التصالحية وتركيزهم على المقاربة القانونية المحضة بدل المقاربة الوقائية في التع

الصلح؟ أم ألسباب اجتماعية وقيمية تعود للفاعلين في عملية الصلح؟ أم إلى كل هذه األسباب مجتمعة؟ وبالتالي ما سبل تجاوز 

 هذه االشكاليات؟

 الدراسات السابقة 

ى الصلح كآلية فيما يتعلق بالدراسات السابقة، نجد أنه على امتداد عصور التاريخ اإلسالمي حافظ الفقهاء والقضاة عل

لحل الخالفات والخصومات وبرعوا في تقعيد قواعده وحصر حاالته وأركانه وشروطه، وال يخلو كتاب في الفقه االسالمي من 

أشرت إلى بعضها ضمن قائمة المصادر  باب خاص بالصلح، كما تناولته الدراسات الحديثة أيضا وهي كثيرة ومتنوعة

اسة هوالتركيز على الجانب المسطري واإلشكاليات التي اعترضت تنزيل بنود مدونة والمراجع، لكن الجديد في هذه الدر

األسرة المغربية في باب الصلح، مع إبراز بعض الحلول لتجاوزها كإعادة صياغة بنودها في هذا الباب ومراجعتها، وكذا 

بنانية في إطار التكافل الثقافي والقانوني على االنفتاح على باقي المدونات األسرية األخرى كالمدونة الجزائرية والمصرية والل

 اعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن حيث ما وجدها التقطها. 
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 أهداف البحث 

 يهدف البحث الى: 

  جعل الصلح آلية أساسية لفض النزاعات بين الزوجين قبل سلوك المسطرة القضائية خصوصا في ظل

 سك األسرة.تنامي ظاهرتي الطالق والتطليق حفاظا على تما

  ،تفعيل مؤسسة الحكمين وتنظيمها تنظيما دقيقا وفق كتاب هللا وسنة رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم

 مع االنفتاح على األغيار كالمحللين النفسانيين واألخصائيين االجتماعيين والخبراء القانونيين.

 األسرة فيما يتعلق  الكشف عن بعض النقائص والعيوب والثغرات التي اعترت بعض بنود مدونة

بمسطرة الصلح، وكذا آليات تفعيله بهدف إعادة النظر فيها درءا للمفاسد المترتبة  عن ذلك مع االنفتاح 

 على باقي المدونات األسرية في العالم االسالمي وانتقاء األجود منها في هذا الباب.

 

 خطة البحث 

ل عنونته بالصعوبات المرتبطة بالزوجين وقسمته بدوره الى قسمت الدراسة الى مقدمة ومطلبين وخاتمة، المطلب االو

 الفقرتين التاليتين:

 عدم حضور الزوج جلسات الصلح.  .1

 تقاضي الزوجين بسوء نية. .2

 أما المطلب الثاني فاشتمل على الفقرات التالية:

 االشكاليات المرتبطة بالقاضي.  .1

 االشكاليات المرتبطة بالحكمين.  .2

 جلس العائلة. االشكاليات المرتبطة بم .3

وحاولت خالل هذه الدراسة رصد هذه اإلشكاليات والصعوبات المسطرية التي تعترض مسطرة الصلح مبديا بعض 

،وإليكم بيان ذلك من خالل الحلول لتجاوزها، أمال في الحد من ظاهرة التفكك األسري التي أضحت تنخر المجتمعات اإلسالمية

 نص الدراسة أسفله.

 نص البحث:

 

بالنسبة لباقي القوانين  الشأنالصلح األسري أهمية بالغة في التشريع والنظام القضائي المغربي، كما هو يكتسي 

واألنظمة القضائية المقارنة العتبارات متعددة منها: أنه يقطع المنازعة، ويضع حدا للخصومة عبر حلول حبية، وبتكاليف أقل 

وتتآلف القلوب وتصفو  ،قات الزوجية، فيحل الوفاق والتراضي محل الشقاقمع الحفاظ على السرية في العال اآلجالوفي أسرع 

ثقافة الحوار والتسامح، فنساهم بذلك في القضاء على مجموعة من الظواهر المشينة داخل  سخُ رَ النفوس وتطيب المشاعر، وتُ 

 المجتمع ويتحقق األمن األسري والتنمية االقتصادية للبالد.
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في كثير من األحيان استعمال نوع من المرونة في حل النزاعات بين ق السليم يوجب زيادة على ذلك فإن المنط

وأقدر على إلباس الحق  حجتهأحد المتنازعين والذي قد يكون ألحن ب ر لصالحصدُ ا بحكم قضائي يَ هَ مِ سْ أطراف الخصومة بدل حَ 

لنصوص القانونية وحجج األطراف وبالتالي فهو ال ليه عليه امالقاضي يحكم بالظاهر أي بما ت،ألن (1) بالباطل فيحكم لصالحه

يبقى فيه رابح وخاسر، باإلضافة إلى أنه قد يحدث ظلم في بعض األحيان مما ينتج عنه الغلبة يحل المشكل من جوهره ألنه 

اإلحساس ض وغللمعتدي على المظلوم وذلك لقلة حجة وبرهان هذا األخير أو غير ذلك. مما يولد في نفسية المظلوم روح الب

 بالغبن لتتطور القضية من نزاع تافه إلى ما ال يحمد عقباه.

يتضح من خالل ما سبق أن الصلح ليس كالقضاء في طبيعته وآثاره فالقضاء وإن كان عند أحكامه مقاطع الحقوق إال 

من عنصر الرضا النهائية  في صورته هأنه غالبا ال يقطع النزاع أو على األقل ال يذهب أحقاد النفوس وال يمنع ضغائنها لخلو

نه مختلف حيث يسوده غالبا التراضي والتنازل والعفو، لذا فإن الخصومة بين األطراف والتقاضي أوالتراضي، أما الصلح فش

حولها ال يتجدد غالبا، بخالف التقاضي، لذا قرر الفقهاء أنه يحسن بالقاضي ترك القضاء والتحول إلى الصلح في بعض األحوال 

، قال سبحانه: سيحسمهن األقارب واألزواج وكل ما يغلب على الظن فيه أن القضاء قد يفضي إلى مفاسد أعظم مما وخاصة بي

ير في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة هللا فسوف خ"ال 

وا د  واسع فقهه وفراسته وبصيرته اإليمانية يقول: "رُ بي هللا عنه ، ولذا كان عمر بن الخطاب رض(2)نوتيه أجرا عظيما" 

 بواسع ولقد سبق لجاللة الملك الحسن الثاني تغمده هللا( 3)القوم الضغائن" وم حتى يصطلحوا فإن القضاء يحدث بين الخصُ 

له ألعضاء المجلس األعلى للقضاء عند استقبا 1991أبريل  22ي ألقاه بتاريخ ذلك في خطابه التاريخي الذأن أشار إلى  رحمته

ولرؤساء الغرف بالمجلس األعلى عندما قال: " ... ذلك أن جل العلماء واألساتذة الذين كان لي حظ أخذ العلم عنهم كانوا قضاة 

وكان القاضي آنذاك وكما تعلمون ال رجل محكمة فقط، بل كان رجل مجتمع، رجل جميع الناس للنصح والتناصح والصلح 

 لح".والتصا

فإذا كان الصلح آلية قضائية إلنقاذ األسرة من التشتت والضياع، فإن االهتمام به واالشتعال عليه في الوقت نفسه 

والت االجتماعية واالقتصادية والثقافية ربية في ظل التحالتي تعيشها العديد من األسر المغيكشف ويفضح عمق األزمة 

ية الحفاظ على تماسكها وتفادي انتشار ظاهرة الطالق والتطليق وما يترتب عليها والتكنولوجية، ويطرح سؤاال عريضا حول كيف

 من إهمال وتشرد وتطرف وانحراف لألطفال.

وعلى الرغم من أهمية الصلح والدور االصالحي الذي يقوم به القضاء في سبيل تجاوز الصعوبات والمشاكل األسرية 

لتوفيق بين الزوجين في حاالت الطالق والتطليق تعترضها معوقات تحول دون أو التخفيف منها، فإن أغلب محاوالت الصلح وا

أن  من خالل اإلحصائيات الصادرة عن محاكم األسرة ووزارة العدلتبث تحقيق الغاية المرجوة من سلوك هذه المسطرة، حيث 

لك ذأين يكمن الخلل؟ فهل يرجع و، وهطرح سؤاال عريضا متشعب المداخلن يجعلنا مما، أغلبية محاوالت الصلح تكلل بالفشل

ألسباب قانونية؟ أم ألسباب شخصية أو اجتماعية أو قيمية تعود للفاعلين في عملية الصلح من أطراف النزاع  )الزوجين( 

                                                 
ضي له على نحو فأون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض معن أم سلمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر وإنكم تختص 1 

يت له من حق أخيه شيئا فال يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار" الحديث أخرجه البخاري في كتاب األحكام، باب: من قضي له بحق ما أسمع فمن قض

الظاهر أخيه فال يأخذه فإن قضاء الحاكم ال يحل حراما وال يحرم حالال" وأخرجه أيضا مسلم في كتاب: األقضية في كتاب: األقضية، باب: "الحكم ب

 بالحجة".واللحن 

  112النساء، االية:  2 

 .67م ، ص 1992هـ  1212مكة المكرمة، السعودية طبعة ، زعبد القادر عطا، مكتبة دار الباأبو بكر البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، تحقيق محمد  3 
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ومجلس العائلة، وقضاة ومساعدي العدالة؟ أم إلى كل هذه العناصر مجتمعة؟ وبالتالي ما سبل تجاوز هذه اإلشكاليات؟ هذا ما 

 الجهد المتواضع وذلك من خالل المطلبين التاليين: اول بسطه من خالل هذسأحا

 المطلب األول: الصعوبات المرتبطة بالزوجين.

 لين في عملية الصلح وسبل تجاوزهاالمطلب الثاني: الصعوبات المتعلقة بالفاع

 وكل مطلب يتضمن مجموعة من الفقرات بحسب ما يقتضيه المقام.

 ات المرتبطة بالزوجين.المطلب األول: الصعوب

إن تطبيق مسطرة الصلح بين الزوجين في قضايا الطالق والتطليق تطبيقا صحيحا وسليما كما تنص على ذلك 

النصوص الشرعية والمقتضيات القانونية الواردة في مدونة األسرة، تعترضه العديد من الصعوبات واإلشكاليات منها ما يعود 

 ى سواهما.إلى الزوجين ومنها ما يعود إل

 كبيرلذلك سوف أقتصر على ذكر أهم الصعوبات التي يواجهها قضاء األسرة بصفة دائمة ومتكررة، والتي لها تأثير

حضور الزوجين لجلسات الصلح، وكذا تقاضيهما  عدم أولى هذه المشاكل نجدوعلى عدم نجاح محاولة الصلح بين الزوجين، 

 د األسرة والصلح.بسوء نية، زيادة على األمية والجهل بمقاص

 وتبعا لذلك ارتأيت تقسيم هذا المطلب إلى الفقرتين التاليتين.

 عدم حضور الزوجين لجلسات الصلح. الفقرة األولى:

سرية يغلب عليها طابع الخصوصية والحساسية، كما أنها تتميز باختالف طبائع مكوناتها بحكم إن الخالفات األ

وهو ما يجعل الحياة األسرية أرضا خصبة لحصول الخالفات التي قد افها، ع فيه أطرَ اختالف المحيط األسري الذي نشأ وترعر

كلها إذا لم تتم معالجتها بحكمة ها لتتحول إلى اصطدامات ثم خصومات فنزاعات، والتي قد تطول فتعصف باألسرة تُ د  تشتد حِ 

 .(2)رويةو

على ضرورة إجراء الصلح بين الزوجين قبل  ،(1) ةمن مدونة األسر 11لذلك نجد المشرع المغربي قد نص في المادة 

 اإلذن باإلشهاد على الطالق والتطليق وذلك عن طريق استدعاء الزوجين للجلسة المخصصة للتصالح.

على ضرورة التوصل الشخصي باالستدعاء لكل من الزوجين، ورتب  ن خالل هذه المادة أن المشرع ركزويظهر م

المحكمة الزوجة التي توصلت  رُ خطباالستدعاء اعتباره متراجعا عن طلبه، في حين تُ  على عدم حضور الزوج رغم توصله

 شخصيا ولم تحضر أو تدلي بمالحظات كتابية بواسطة النيابة العامة بأنها إن لم تحضر سوف يبث في ملف الطالق في غيبتها.

مسطرة تواجهية  إجراءالصلح، وال شك أن المشرع يهدف من وراء حضور الزوجين شخصيا أمام القاضي في جلسة

بين الزوجين، حيث يسمع القاضي لكل طرف دون تفريق أو تحيز ألحدهما مهما كان الوضع، فيتمكن الزوجان من المناقشة 

اتهما، فيسمع القاضي موقف كل زوج وهذا كله تكريسا لحقوق الدفاع، األمر الذي يؤدي بالخصوم إلى دفوعهما وطلبوإبداء 

 رص متكافئة لعرض طلباتهم أثناء محاولة الصلح، االستفادة من ف

                                                 
جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة ناصر متيوي ومحمد بوزالفة: الوسائل البديلة لتسوية المنازعات األسرية مقال، منشور بمنشورات  2 

 .116، ص: 2002، 1، ط/2الندوات العدد: 

 والتي جاء فيها: "تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة اإلصالح. 1 

 إذا توصل الزوج شخصيا باالستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.

رتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم خطر، ولم تقدم مالحظات مكتوبة، أحضتإذا توصلت الزوجة شخصيا باالستدعاء ولم 

 البث في الملف.

تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها  ثبتإذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا 

 .2002 ،1/، ط60-03من القانون الجنائي بطلب من الزوجة" المدونة الجديدة لألسرة، القانون . 371في المادة 
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سباب الخالف وحقيقة النزاع القائم بين الزوجين، فيحاول تدليل العقبات وعالج الخالفات التي أمما يسهل على القاضي معرفة 

الصلح يوفر نسبة في إرجاع الدفء إلى األسرة بكاملها، ومعلوم أن حضور األطراف لجلسة  الا مَ تحول دون المعاشرة الحسنة أَ 

أكبر لنجاح الصلح، ألن هذا األخير يقتضي تقديم بعض التنازالت والتضحيات من كال الطرفين في سبيل إنقاذ األسرة من 

 .(7)يب  التفكك، فيختزل الزوجان مشاكلهما الشخصية ويقتصران على الخالف الحقيقي أمال في الوصول إلى حل حِ 

. أوجب على (6)من مدونة األسرة 12السالفة الذكر وكذا المادة  11المادة  ويبدو أن المشرع المغربي من خالل

ا وفي جلسة واحدة، ويكون بذلك استبعد إمكانية االستماع إلى كل زوج بمفرده في جلسة عا مَ القاضي االستماع إلى الزوجين 

بمفرده في جلسة معينة ثم االستماع  معينة، وكان األولى واألحوط التنصيص على الطريقتين معا، أي االستماع إلى كل زوج

إلى الزوجين معا في جلسة واحدة، ويترك للقاضي السلطة التقديرية في نهج وسلوك أي من الطريقتين التي يراها مالئمة 

 وتتناسب مع ظروف ومالبسات كل قضية على حدة.

د جمع بين الطريقتين معا في ق 1961يوليوز  11بتاريخ  716/67وعلى العكس من ذلك نجد القانون الفرنسي رقم 

إذ جاء فيه: "عندما يحاول القاضي الصلح بين الزوجين، عليه أن يستمع إلى كليهما كل على حدة، قبل إجراء  212الفصل 

 ثم يسمع لهما مجتمعين. الا مقابلة بينهما معا بحضوره" فتبين من خالل هذا الفصل أن القاضي يسمع إلى الزوجين على انفراد أو  

دو أن المشرع الجزائري جمع بين الطريقتين معا مع مخالفة القانون الفرنسي السالف الذكر من حيث طريقة ويب

إال االستماع، حيث المعمول به في ظل الممارسة القضائية أن القاضي يسمعهما معا في البداية، وال يسمع الزوجان على انفراد 

ر، أو أنها ال تعلم ما أمضت، أو أنه هددها على أن توقع على الطالق عند ما يحس القاضي أن الزوجة ربما وقعت في تغري

ا يخرج الزوج ويسمعها على انفراد فيما إذا كانت موافقة بالتراضي، فإذا أحس القاضي أن الزوجة غير راضية رضى حقيقي ا 

لقراءة والكتابة، أم أنها كانت على هذا الطالق أم أنها مكرهة أو جاهلة لمحتوى الطلب وال سيما أن بعض الزوجات يجهلن ا

ريح في حضور الطرف اآلخر خوفا أو صْ مكرهة على ذلك، ولعل الغاية من السماع االنفرادي أن بعض الزوجات يرفضن الت  

ياء منهن، كما أن حضورهما معا جلسة الصلح قد يجعلهما يترددان في قول حقيقة المشكل الحاصل بينهما، وبذلك فإن حاست

به في حضور الطرف اآلخر، وبذلك يظهر  حَ وْ ى كل زوج على انفراد يمكن كل طرف من القول ما ال يستطيع البَ االستماع إل

أن هذا اإلجراء الذي استحدثه المشرع الجزائري والمتمثل في سماع كل طرف على انفراد يجعل القاضي يتصرف بذكاء 

 .(1)يام بالصلح على خير وجهوبالتالي يتمكن من وضع يده على صلب المشكل، فيتمكن من الق

قيد تعدد الصلح بمحاولتين في حالة  مامحاوالت الصلح بين الزوجين وإن دْ د  عَ ويبدو أيضا أن المشرع المغربي لم يُ 

 .(9)وجود أطفال

لقاضي األسرة حسب خصوصية كل  مال السلطة التقديريةعلصلح، مع إوكان األولى التنصيص على تعدد محاوالت ا

 بأهميةى للقاضي إقناع الزوجين ن  سَ تَ يَ سَ أم ال، ألنه كلما تعددت محاوالت الصلح  ة، سواء في ظل وجود أطفالملف على حد

 ا قد يدفعهما إلى التراجع عن موقفها.الصلح ودوره في حماية األسرة من مظاهر الطالق والتطليق مم  

                                                 
المنازعات الحسن بويقين: أسباب عدم نجاح مسطرة الصلح في النظام القضائي المغربي والوسائل الكفيلة بتفعيل هذه المسطرة، الطرق البديلة لتسوية  7 

 .26، ص: 2002 بعة: ط2سلسلة الندوات واأليام الدراسية، العدد جمعية نشر المعلومة القانونية، 

 حيث جاء في الفقرة األولى منها ما يلي: "عند حضور الطرفين تجري المناقشات بغرفة المشورة..." 6 

إشراف: أ. د. لمطاعي نور  بن هبري عبد الحكيم: أحكام الصلح في قضاء شؤون األسرة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، فرع قانون األسرة، 1 

 .123 – 122: ص . ص2011 -2012، كلية الحقوق، السنة الجامعية. 01الدين، جامعة الجزائر 

من قانون األسرة: "... وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة ال تقل  12وهذا ما جاء في الفقرة األخيرة من المادة  9 

 يوما". عن ثالثين
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يل تنص على المادة بعد التعد ن األسرة فأصبحت نفسمن قانو 29ل المادة د  المشرع الجزائري حيث عَ  ذا ما تنبه لهوه

ة محاوالت صلح..." وكانت قبل التعديل تنص على ما يلي: "ال ثبت الطالق إال بحكم بعد عد   عدَ إال بحكم بَ  أنه: "ال يثبت الطالق

ن أن يحدد عددها، على أن محاولة الصلح..." ويفهم من المادة المعدلة أن القاضي أصبح ملزما بان يعقد عدة محاوالت صلح دو

. ولعل المشرع الجزائري يهدف من وراء ذلك إعطاء مزيد (10)ناها ليس أقل من محاولتين أو ثالث محاوالتعْ عدة محاوالت مَ 

من الوقت سواء بالنسبة للقاضي لمزيد بذل الجهد في محاولة الصلح بين الزوجين خصوصا إذا الحظ وجود رغبة في الصلح 

 فك الرابطة الزوجية. إسبة لطرفي النزاع حتى يراجع كل طرف مواقفه ويعدل عن تمسكه بمبدلديهما، أو بالن

قف حجرة عثرة في وجه تحقيق الهدف المنتظر من تة قد تعوقه عدة صعوبات حالصلكن حضور الزوجين لجلسة الم

 الحضور الشخصي وهو المحافظة على تماسك األسرة.

لزوجين نجد مشكلة التبليغ، ذلك أن تبليغ االستدعاء شخصيا إلى الزوج أو ومن بين المشاكل التي تعترض حضور ا

الزوجة من طرف عون التبليغ قد ال يتأتى في بعض الحاالت إما لعدم العثور على المعني باألمر لسبب من األسباب كتحايل أحد 

، وإما لتعمد أحد (11)نوانه باألساستخص اسمه وع ،هوية الطرف اآلخرطرفي النزاع بإدالئه متعمدا بمعلومات خاطئة عن 

وذلك رغبة منه في التخلص من رابطة زوجية ال يرغب في استمرارها، وفي هذه الحالة الزوجين عدم التوصل باالستدعاء، 

وهذا من شأنه تعطيل على الطالق أو التطليق مفتوحا مع تكرار االستدعاءات بدون جدوى،  باإلشهاديبقى ملف طلب اإلذن 

للطبيعة االجتماعية واألسرية لهذا  افي مدة وجيزة اعتبار فيها  عليها البثالطلبات المقدمة إلى المحكمة والتي يتعين البث في 

 النوع من القضايا.

ن النيابة ب األحوال( ويتعذر عليه الحضور فإلذلك فعندما تستدعي المحكمة الطرف المعنى )الزوجة أو الزوج حس

يغه باالستدعاء من خالل البحث عن عنوانه قصد الوصول إلى الحقيقة بما يتوفر لديها من إمكانات. العامة تتدخل للسهر على تبل

وال شك أن تخلف الطرف المعني بالتبليغ يؤدي إلى تعطيل أو تأخير سريان المساطر القضائية أو يعرقل عمل المحكمة بعدم 

 ا.مالقيام بكل محاوالت الصلح بينه تمكينها من اإلحاطة بكل الجوانب المرتبطة بالنزاع وبالتالي

زيادة على ما سبق فإن أحد الزوجين قد يكون متواجدا خارج أرض الوطن ومرتبطا بعمله ومن تم يصعب عليه 

لزم القاضي بإجرائه في كل أنواع الطالق أو التطليق، باستثناء التطليق أالحضور لجلسات الصلح، خصوصا وأن المشرع قد 

ى ضرورة القيام بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما في حالة وجود أطفال، لذا يكون للغيبة. كما أكد عل

لكل الجلسات المخصصة للصلح مما يعني أن  من المتعذر على الزوج القاطن خارج أرض الوطن الحضور بصفة شخصية

جية هي الفشل خصوصا وأن تبليغ قضايا األسرة بالطريق النتيجة الحتمية لهذه الجلسات في غياب أحد أطراف العالقة الزو

                                                 
 .209بن هبري عبد الحكيم: أحكام الصلح في قضاء شؤون األسرة، مرجع سابق ص:  10 

معلومات خاطئة عن هوية الطرف اآلخر تخص اسمه وعنوانه فإنها، تحيل بوتبعا لذلك إذا ثبت للمحكمة تحايل أحد طرفي النزاع بإدالئه متعمدا 11 

غير حق بوثيقة مزورة أو محاولة ذلك بمن القانون الجنائي المتعلقة بجنحة التوصل  371يق مقتضيات الفصل الوثائق المثبتة لذلك على النيابة العامة لتطب

ديم شكاية من عن طريق اإلدالء ببيانات كاذبة، أو انتحال اسم أو صفة أو تقديم معلومات أو إقرارات غير صحيحة، إال أن تحريك المتابعة يتوقف على تق

 باقي الجرائم ذات الطابع األسري كاإلهمال أو السرقة بين األزواج. طرف المتضرر على غرار 

من قانون األسرة هو أنها لم ترتب أي جزاء جزائي في حال ثبوت تحايل الزوجة في اإلدالء بعنوان الزوج، خاصة  11اب على المادة عإال أن ما ي      

المساواة بين الزوجين الذي إال عقوبة وال جريمة إال بنص، مما يعد ضربا واضحا لمبد نهألوأن النص الجنحي ال يمكن التوسع في تفسيره وال يقاس عليه،

حيث جاء فيها: " إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة  11أسست عليه هذه المسطرة، وهذا ما يستشف من الفقرة األخيرة من المادة 

 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة. 371بت تحايل الزوج طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة الحقيقة، وإذا ث إلى بالنيابة العامة للوصول

أو وخروجا من هذا اإلشكال وتكريسا لمبدأ المساواة ينبغي إعادة النظر في صياغة هذه المادة لتشمل العقوبة كل من ثبت تحايله سواء الزوج       

ما ب والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريينحيث جاء فيه: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة  2011من دستور  7 الزوجة، وهذا ما كرسه الفصل

 له..." ة، متساوون أمامه وملزمون باالمتثالفيهم السلطات العمومي
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 ، وخروجا من هذا التعقيد(12)الدبلوماسي يعاني من بطء اإلجراءات نظرا لطول السلم اإلداري الذي يقطعه الطي ذهابا وإيابا

 ية المغربية بالخارج.القنصل  ح لتبليغ الطلبات القضائية للمصا علىالمسطري يبدو لي أنه يستحسن السماح للمتقاضين بالسهر

وأحيانا قد يصطدم القاضي بعدم رغبة الزوجين في إجراء الصلح العتبارات قد ترد في معظمها للعنصر االجتماعي  

واألقارب واألصهار عند انعقاد مجلس  ،(13)الهيئة القضائية ومسمع أو لتفادي نشر المشاكل الشخصية الثنائية على مرأى

 ما سيأتي الحقا.التحكيم أو مجلس العائلة ك

وإذا كان المشرع المغربي لم يعالج الحالة التي يتخلف فيها أحد الزوجين عن الحضور للضرورة الملحة ولسبب مقنع 

  221فإنه على العكس من ذلك نجد المشرع الجزائري قد تطرق لهذه الحالة فنص في المادة ،ومشروع كأن يكون مريضا مثال

على أنه: "إذا استحال على أحد الزوجين الحضور في التاريخ المحدد أو حدث له مانع دارية إلاومن قانون االجراءات المدنية 

جاز للقاضي... ندب قاضي آخر لسماعه بموجب إنابة قضائية". وفي حالة ما إذا كان سبب التغيب لفترة قصيرة وحيث يستطيع 

تاريخ الحق. وهو ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة المتغيب حضور الجلسة الثانية فيمكن تأجيل القضية لجلسة صلح في 

 أعاله ما دامت هناك عدة محاوالت للصلح. 221

نخلص مما سبق أن عدم حضور الزوجين لجلسة الصلح يعني فشل هذه المحاولة، وما أكثرالجلسات التي باءت بالفشل 

بطنجة حكم جاء فيه: "وحيث حضر الزوج وتخلفت الزوجة مة االبتدائية فقد صدر عن المحك ،في أقسام قضاء األسرة المغربية

فقد باءت محاوالت  ،(12)رغم التوصل وأكد الزوج طلبه الرامي إلى التطليق للشقاق نظرا لكثرة الخالفات بينه وبين زوجته"

 الصلح بالفشل لغياب أحد أطراف العالقة الزوجية.

مصير جلسة الصلح هو الفشل لعدم حضور المدعى عليها إذ وفي حكم آخر صادر عن المحكمة االبتدائية بأصيلة كان 

جاء فيه: "حيث ثبت للمحكمة أن رغبة المدعية أكيدة في إيقاع الطالق من جهة وتخلف المدعى عليها رغم التوصل من جهة 

الصلح رغم . وقد يتخلف الطرفان معا عن حضور محاولة (11)ذات البين أخرى كما تعذر على المحكمة انتداب حكمين إلصالح

ومن ذلك الحكم الصادر عن المحكمة االبتدائية بالناظور: "حيث جاء فيه: "عدم حضور الطرفين لمحاولة  تكرار االستدعاءات

 .(17)الصلح يتعذر معه على المحكمة مواصلة البث في القضية"

                                                 
يسكن خارج أرض الوطن، إذ بعد تحرير االستدعاء  حيث يوجه االستدعاء بواسطة السلم اإلداري على الطريقة الدبلوماسية إلى المرسل إليه الذي 12 

حيله بدوره وشهادة التسليم المرفقة يعمل كاتب الضبط على إحالته بسجل التداول على وكيل الملك، الذي يسجله بدوره في السجل الخاص لوارداته، ثم ي

لية بوزارة الخارجية، فتحيله هذه األخيرة إلى السفارة أو القنصلية على الوكيل العام بمحكمة االستئناف، هذا األخير يوجهه إلى مديرية الشؤون القنص

، نتدب قضائي، المعهد العالي للقضاءم المغربية المعنية التي يوجد بها عنوان الطرف المراد استدعاؤه. )انظر بهذا الصدد، مقاال لألستاذ، محمد أكيج

  www.marocdroit.comوالممارسة اإلجرائية" . منشور بموقع: تحت عنوان: " التبليغ في قضايا األسرة بين النص القانوني

 من قانون المسطرة المدنية والمحدد كاآلتي: 21ويراعي في استدعاءه اآلجال المنصوص عليها في الفصل 

 شهران: إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول األوربية.

 آسيا و أمريكا. ثالثة أشهر: إذا كان يسكن بدولة إفريقية أخرى أو

 أربعة أشهر إذا كان يسكن باألقيانوس.

النتداب القاضية بإجراء محاولة الصلح بين الزوجين المقيمين بالخارج الراغبين في إيقاع الطالق أو ى نفس المسطرة قصد تبليغ قرارات اكما يلجأ إل

 الحكم بالتطليق.

، 2000ائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال ربيعة بنغازي: التطليق للضرر من خالل االجتهاد القض 13 

 . 333، ص: 2001

، غير منشور، أوردته: فاطمة الزهراء القيسي في 321-2001في ملف  1/7/2007بتاريخ ب 2 – 07حكم صادر عن قسم قضاء األسرة بطنجة رقم  12 

قة في القانون الخاص حول موضوع:" دور الصلح في حماية األسرة" إشراف: د. عبد الخالق أحمدون، جامعة رسالتها لنيل دبلوم الدراسات العليا المعم

 .122، ص: 2006-2007الجامعية عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، السنة 

، غير منشور أوردته فاطمة القيسي في رسالتها 01-121في ملف.  22/2/2007بتاريخ  01-37رقم  بأصليةحكم صادر عن قسم قضاء األسرة  11 

 .122لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، مرجع سابق ص: 

الحكم وارد ضمن مجلة فضاء  30/1/2012بتاريخ  11/11 – 1027حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بالناظور قسم قضاء األسرة، ملف رقم  17 

 www.espacedroit.maونية التي تصدر عن مركز إدريس القاخوري للدراسات واألبحاث في العلوم القانونية وجدة المعرفة القان

http://www.ajrsp.com/


م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح  

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                           390  

ISSN: 2706-6495 

 

فإنه  كاالت كبيرة ومعقدة،إذا كان عدم حضور الزوجين يعزى إلى ما يطرحه نظام التبليغ من إشنستنتج مما سبق أنه 

أن أهم العراقيل التي  أثبثت تجربة بالمحاكم قدصبح من الالزم إصالح نظام التبليغ بشكل كامل وواضح، خصوصا وأن الأ

كما يجب االستئناس بما انتهت  ءات،تحول دون تصريف القضايا في اآلجال المعقولة والمحددة قانونا هي مشكلة تبليغ االستدعا

وسائل االتصال الحديثة كالفاكس والهاتف والبريد ريعات الحديثة في هذا المجال وخاصة ما يتعلق باالستفادة من تقنية إليه التش

  .(16)اإللكتروني في حاالت خاصة مع االعتماد على جهاز كفء يتولى هذه المهمة

 وء نية.سبالفقرة الثانية: تقاضي الزوجين 

المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية والذي جاء  إن التقاضي بحسن نية يعتبر من األصول

أن يهدي القاضي وفي أقرب وقت إفيه: "يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، "ألن من شأن هذا المبد

 .(11)إلى معرفة وجه القضاء في الدعوى بعد إحاطته بكل معطيات القضية واستجالء حقيقتها

التمسك  لَ دَ لكن لألسف الشديد أصبح تقاضي الزوجين بسوء نية، وكذا تمسكهما بالمواقف والمشاعر وخلفيات النزاع بَ 

ات المترتبة عن الفرقة حقبالمصالح الحقيقية، هو األصل في ممارسة التطليق للشقاق نظرا لضمان االستفادة من كل المست

مع إمكانية االستفادة من التعويض عن الضرر كما هو  ،(19)ن مدونة األسرةم 13الزوجية كما هو منصوص عليها في المادة 

. كل هذا جعل كل طرف يحاول أن يثبت على أن الطرف اآلخر هو المتسبب (20)من نفس القانون 96منصوص عليه في المادة 

ال أمام بعض النساء اللواتي من مدونة األسرة، قد تفتحان المج 96و  13في الفراق، بل أكثر من هذا فإن هاتين المادتين 

 .بسوء نية اتخاذ هذه المسطرة وسيلة استثمارية لالغتناء من غير كد وال تعبيتقاضين 

يب جزاء قانوني أي متابعة زجرية في حق كل من ثبت توتفاديا لمثل هذه السلوكات أرى من وجهة نظري وجوب تر

 د من التعسف في استعمال هذا الحق.حُ ألن من شأن ذلك أن يَ  سواء كان زوجا أم زوجة، ،توظيفه لهذه المسطرة بسوء نية

هذا باإلضافة إلى أن العديد من األزواج ال يبدون أي اهتمام للصلح حتى بعد عرضه عليهم، بل ويستبعدونه مسبقا 

ايا طمعا في ه إلى عدة نزاعات وقضخوبكيفية منهجية وتلقائية، ويحرصون على إطالة أمد النزاع في بعض األحيان أو تفري

 سوء نية.ب وبصفة عامة التقاضي ،كاهل الخصم وإثقالربح الوقت 

فيه  االة غوفي المقابل لو تم التقاضي بحسن نية وتمسك كل طرف بالمصالح الحقيقية وبالسبب الرئيسي للنزاع دون الم

 قاد والضغائن.سهل على القاضي أو الحكمين أو مجلس العائلة تهدئة النفوس وجبر الخواطر وإزالة األح

ما يستفاد من وقائع النازلة وظروفها والمالبسات المحيطة بها، أن الهدف من الطالق عكس ذلك فكثيرا قع لكن الوا

، من أجل الحصول على (21)على زواج مصلحي يَ نِ ليس نابعا من سوء التفاهم واستحالة العشرة بقدر ما هو تنفيذ التفاق سابق بُ 

 و االقتصادي ألحد الزوجين،أتكون الغاية من ذلك هو تحسين الوضع االجتماعي  و قد، أ(22)أوراق اإلقامة مثال

                                                 
 .31المسطرة: مرجع سابق، ص:  هذهالحسن بويقين: اسباب عدم نجاح مسطرة الصلح في النظام القضائي المغربي والوسائل الكفيلة بتفعيل  16 

 .27، ص: 1917، اكتوبر 7سلوب العمل بالمحاكم، مقال، منشور بمجلة المحاماة، العدد: عبد الواحد الجيراري: تحسين أ 11 

ألداء حيث جاء فيها: "إذا تعذر اإلصالح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل آجل أقصاه ثالثون يوما  19 

 هم المنصوص عليها في المادتين المواليتين". علي باإلنفاقمستحقات الزوجة واألطفال الملزم 

 12و 13طليق وبالمستحقات طبقا للمواد المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالت حيث جاء فيها: "في حالة تعذر اإلصالح واستمرار الشقاق، تثبت 20 

 لفائدة الزوج اآلخر".ؤول كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المس... مراعية مسؤولية 11و

منشورات مجموعة البحث في القانون بيحيى بكاري: دور الحكمين في إصالح ذات البين بين طموح التشريع وعواقب التطبيق، مقال، منشور،  21 

 .171ص:  2007، طبعة: 1واألسرة، سلسة الندوات، العدد: 

ومن تم سعادة المجتمع، ولكن  إلسعادهاتساكن وتكوين اسرة متوازنة تتظافر جهود الطرفين جل الأفقد يتفق الزوجان على إبرام عقد الزواج ليس من  22 

 كون الرجل أو المرأة من تسوية وضعيته القانونية في البلد المضيف مقابل مبلغ من المال، يتم التفاوض بشأنه يقصد تمكين أحد طرفي العالقة الزوجية قد 

بيض )للمزيد من التوسع أنظر، مقاال، د. محمد األوراق وهو ما يسمى بالزواج االعلى ج، فيكون بالتالي زواجا مسبقا قبل التوقيع على وثيقة الزوا

 .61، ص: 2003واقع الزواج المختلط، منشور بالمجلة العربية للدراسات الدولية، عدد خاص، أكتوبر  قواعد فيالكشيور تحت عنوان: "
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ال التساكن الروحي والنفسي الذي دعت إليه الشريعة اإلسالمية وحثت عليه القوانين الوضعية، وال يخفى ما لهذا النوع من  

على صاحب المال وأخذه منه وحرمان ورثته،  حتيالباالالزواج من عواقب وخيمة على األسرة والمجتمع ال من الناحية المادية 

 .(23)وال من الناحية المعنوية بتوقيع الطالق وتحطيم القلوب

المساعي  إلفشالولذلك فالزوجان في حالة زواج المصلحة وعند حضورهما لجلسة الصلح تكون لهما نية مبيتة 

 جل التوفيق بينهما.أالحميدة من 

التقاضي عند المواطن المغربي، والتي لم تعد ترمي إلى  ثقافهية انحراف وتحريف وء نولقد نتج عن التقاضي بسُ 

حماية الحقوق وإنصاف المظلومين وزجر المعتدين بقدر ما ترمي إلى تطويع الخصم وإزعاجه وتحميله مصاريف وتبعات 

ال أساس لها لتمييع مسطرة التقاضي  المساطر القضائية إلى جانب إغراق المحاكم بأعداد هائلة من القضايا البسيطة أو التي

وإلزام القضاء باستهالك وقته واستنفاذ جهده في مثل هذه القضايا على حساب القضايا المهمة والمعقدة، وكذا على جودة األحكام 

  .(22)وسرعة إصدارها وتنفيذها

رى في لح األخرى كما سنة وكذا آليات الصنستنج من خالل ما سبق أن المجهود المبذول من طرف الهيئة القضائي

المطلب الثاني، ال يكفي لوحده من أجل المحافظة على توازن األسرة والحيلولة دون انهيارها وتفككها ما لم تكن هناك رغبة 

ش الزوجية دل الشقاق وبالتالي المحافظة على عُ بونية صادقة لدى الزوجين في إنهاء الخصومة وقطع النزاع وإحالل الوفاق 

 ر.من االنهيا

 المطلب الثاني: الصعوبات المتعلقة بالفاعلين في عملية الصلح وبعض سبل تجاوزها.

راء جوهري إلنهاء الخالفات واستئناف جإذا كانت محاولة الصلح بين الزوجين ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي إ

ا للنزاعات التي يتم فصلها بالصلح التطبيقي وجود عدد قليل المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، فإن المالحظ على المستوى  ِجدا

منها ما هو و، بين الطرفين. ولعل ذلك يعود لمجموعة من العراقيل، منها ما هو مرتبط بالجهة المكلفة بالدعوى )القاضي( 

ما هو مرتبط بالجهات المساعدة للقضاء وهي الحكمين ومجلس العائلة، وتبعا لذلك ارتأيت تقسيم هذا المطلب إلى ثالث فقرات ك

 مبين أسفله.

 الفقرة األولى: اإلشكاليات المرتبطة بالقاضي.

والتي تعوق محاولة الصلح التي يقوم بها قبل اإلذن بالطالق أو التطليق كثيرة إن الصعوبات المرتبطة بالقاضي 

كذا عدم وجود قضاة ومتعددة، ولذلك ارتأيت التركيز على أهمها، والمتمثل: في عدم تخصيص الوقت الكافي إلنجاح الصلح، و

 مؤهلين للقيام بمهمة التصالح.

 .أ ـ عدم تخصيص الوقت الكافي إلنجاح محاولة الصلح

ال يكفي لنجاح محاولة الصلح بين الزوجين أن يكون القاضي ذا خبرة في ميدان العالقات اإلنسانية، وذا تجربة في 

بد من وجود الوقت الكافي لكي يقف على األسباب الحقيقية االتصال المباشر لكي يستجلب ثقة الزوجين ويؤثر عليها، بل ال

 للنزاع لتزداد فرص نجاح الجلسة الصلحية، وفي غياب الوقت الكافي لالستماع إلى الزوجين،

                                                 
  .122ي حماية األسرة، مرجع سابق ص: فاطمة الزهراء القيسي: دور الصلح ف 23 

األستاذ محمد سالم الرئيس األول لمحكمة االستئناف بالجديدة: الصلح في النظام القضائي المغربي والمقارن، مقال منشور بموقع:  22 

salahgardafi.edea.com 
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فإن محاولة إجراء الصلح تبقى مجرد إجراء شكلي فقط، حيث يكتفي القاضي باإلشارة إلى مقتضيات الصلح لمجرد اإلشارة  

الرئيس األول لمحكمة االستئناف ـ  سرة القضاء أالنص القانوني اقتضى ذلك وهذا ما شهد به األستاذ محمد سالم من العابرة ألن 

وفي ذلك يقول: " نجد أن قاضي اليوم ومع األسف الشديد يكاد يتخلى عن دوره الرائد في دفع الطرفين للتصالح  –بالجديدة 

اء مسطري روتيني ويتعامل معه شارة العابرة كإجرالات الصلح لمجرد اوتقريب وجهات نظرهما، وإنه يشير إلى مقتضي

صم عرى الزوجية فعن ذلك من آثار لعل أهمها  رينج دون اعتبار لما قد (21 )ة ضرورية يقتضيها النص القانوني..."يلكشك

ي يبذلها القاضي ال تكلل ين، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع حيث غالبا ما نجد مساعي الصلح التصماالقائمة بين المتخ

صلح في أول جلسة بعد حضور . إذ جرى العمل عند فشل محاولة ال(27)ال يبذل الجهد والوقت الكافي إلنجاحهاألنه بالنجاح 

، وهذا ما نبهنا له سابقا، 26دا إضافيا عبر عقد جلسات صلح أخرىهْ إعالن القاضي عن فشل الصلح دون أن يبذل جُ الزوجين 

من مدونة األسرة، ليتسنى عقد عدة جلسات صلح سواء في حالة وجود أطفال أم ال، حتى  12عديل الفصل وقلنا بضرورة ت

 يتمكن القاضي من إقناع الزوجين بأهمية الصلح ودوره في تحقيق استقرار وطمأنينة األسرة وبالتالي استقرار المجتمع ككل،

                                                 
  .الصلح في النظام القضائي المغربي والمقارن، مرجع سابقاألستاد محمد سالم  21 

باألربع سنوات األولى من عمر تطبيق مدونة  ةوالمتعلق 2001أكتوبر  10حصائيات التي أعلنت عنها وزارة العدل يوم وهذا ما يتضح من خالل اإل 27 

 من مجموع األحكام القضائية بالطالق والتطليق. 7/1 الصلح بين الزوجين في دعاوى الطالق والتطليق نسبةاألسرة حيث شكلت 

 حالة. 11236حالة من أجل  7222لة التطليق المعروضة على المحاكم ناهزت نسبة الصلح إذ في حا    

 حالة طالق. 26902حالة من اصل  1112وبالنسبة لقضايا الطالق نجد نسبة الصلح وصلت إلى 

  .لشقاق(ولقد تبين من خالل هذا اإلحصاء أن هناك ارتفاعا غير مسبوق في حاالت الطالق منذ تبني مسطرة )التطليق ل

(  أصدرت المحاكم المغربية ما مجموعه 2011إلى  2001(وفي إحصائيات رسمية أخرى لوزارة العدل والحريات وفي ظرف ست سنوات من 

الف أي سنة بعد دخول المدونة حيز التنفيذ يتجاوز سقف العشرة آ 2001حكما بالتطليق بسبب الشقاق بين الزوجين، فبعد أن لم يكن العدد سنة  170161

محمد أكيج، باحث في للدكتور، تصاعد بشكل صاروخي مخيف" )للمزيد من التوسع حول هذه اإلحصائيات أنظر: " مقاال 9913حالة تطليق حيث بلغ 

 . Marocdroit.comقضايا األسرة منشور بموقع 

ما يعني أن عدد حاالت الطالق والتطليق في تصاعد جدا م ضئيلةاألسري بتازة يتبين أن عدد حاالت الصلح  القضاء  وحسب إحصائيات صادرة عن قسم

 اإلحصاء. ة على المحكمة خالل الفترة التي شملهاضعدد الملفات المعروبالرغم من أننا لم نتوصل بمستمر 

وجين بدون . نجد أن عدد حاالت الصلح بالنسبة للز31/12/2010إلى  1/10/2010وهكذا وحسب إحصاء عدد حاالت الصلح من الفترة الممتدة من 

حاالت، وبواسطة  7حالة صلح )الصلح الذي تم بواسطة المحكمة مباشرة  11حاالت أي ما مجموعه  7حاالت، وبالنسبة للزوجين لهما أوالد  1أوالد 

 (حاالت، وبواسطة مجلس العائلة حالة واحدة 2الحكمين 

 30/7/2011، إلى 1/2/2011ـ وعن الفترة الممتدة من 

حاالت صلح )بواسطة  1حاالت أي ما مجموعه  2ح بالنسبة للزوجين بدون أوالد حالة واحدة، وبالنسبة للزوجين لهما أوالد نجد عدد حاالت الصل

 .حالة 0حاالت، وبواسطة الحكمين حالة واحدة وبواسطة مجلس العائلة  2المحكمة مباشرة 

 .30/9/2011إلى  1/6/2011ـ وعن الفترة الممتدة من 

حالة صلح )بواسطة المحكمة  12حاالت أي ما مجموعه  9حاالت، وبالنسبة للزوجين لها أوالد  3ح بالنسبة للزوجين بدون أوالد نجد عدد حاالت الصل

 (.حالة0حاالت، بواسطة مجلس العائلة  3حاالت وبواسطة الحكمين  9مباشرة 

 الة فقط. وهي نسبة ضعيفة جدا.ح 16 بلغ 30/9/2011إلى  1/2/2011اشهر أي من  7ويظهر أن عدد حاالت الصلح خالل 

حاالت وبالنسبة للزوجين لهما  9 بالنسبة للزوجين بدون أوالدالصلح نجد ان عدد حاالت   ،31/12/2011الى  1/10/2011الفترة الممتدة من  ـ وعن

 حالة(  0وبواسطة مجلس العائلة حاالت  3حاالت وبواسطة الحكمين  .10حالة صلح )بواسطة المحكمة مباشرة  13مجموعة  ما حاالت أي 2أوالد 

وهو ما الحظه الدكتور إدريس الفاخوري من خالل إحصائيات الصلح في طلبات اإلذن باإلشهاد على الطالق الصادرة عن   )إحصائيات غير منشورة(.

أن دور الوساطة القضائية  حيث توصل من خالل هذه الدراسة 2010و  2009و  2001وبركان والناظور خالل سنوات   قسم قضاء األسرة بوجدة

ضة وغير القضائية ال تجدي نفعا في تحقيق الصلح بين الزوجين فنسب الصلح التي سجلت سواء من طرف المحكمة أو من قبل المؤسسات األخرى منخف

 .على أقسام قضاء األسرة مقارنة مع دعاوي الطالق والتطليق التي تعرض يوميا

مركز إدريس الفاخوري للدراسات واألبحاث بوري تحت عنوان: "واقع الصلح في العمل القضائي األسري" منشور انظر مقاال للدكتور إدريس الفاخ) 

 (www.espacedroit.comفي العلوم القانونية وجدة، فضاء المعرفة القانونية 

 لمجال لذكرها وكلها تظهر أن نسبة الصلح ضئيلة جدا.نتوفر عليها لكن ال يسعنا ا أخرى وهناك إحصائيات

سطرة ويتضح من خالل إحصائيات وزارة العدل السالفة الذكر أن عدد حاالت الطالق والتطليق في تزايد مستمر، الشيء الذي يجعل سلوك المسطرة )م

لمغربية، لذا نناشد من خالل هذا المنبر وزارة العدل والحريات نشر جميع مع توالي السنين عددا كبيرا من األسر ا رُ م  دَ ا ينخر ويُ ما رَ التطليق للشقاق( وَ 

ليلها من طرف اإلحصائيات المتعلقة بالطالق والتطليق وغيرها على موقعها اإللكتروني لتكون في متناول الباحثين على األقل مرتين في السنة، سعيا لتح

  في تعديله مما يضمن تماسك األسرة وعدم تصدعها.التشريع أمال صالمختصين كل من زاويته للوقوف على نقائ

الصلح جائز بين ...شعري شروط القضاء، ومما جاء في رسالته إليه: "وفي عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في عهده إلى أبي موسى األوقد است 26 

سن به حْ فإن الحق في مواطن الحق يعظم هللا به األجر ويُ  ق بالخصوم،فل حراما أو حرم حالال... وإياك والقلق  والضجر والتأأحَ  صلحا المسلمين إال

 .97م ص:  1919 -هـ  1209دي: األحكام السلطانية، تحقيق، أحمد مبارك البغدادي، الناشر مكتبة ابن قتيبة، الكويت الذكر" الماور
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ويقرر كل ما يراه مناسبا من وسائل البحث الصالحة إلثارة الحقيقة  ا يتعين على القاضي أن يتخذ كل اإلجراءات الالزمةولهذَ  

 يسودثة، ولما بحالتي قد يصعب الكشف عنها خالل جلسة واحدة وفي وقت وجيز، لما تتسم به هذه القضايا من صبغة شخصية 

هذا يتطلب وقتا كافيا  ، وال شك أن استماع القاضي للزوجين بخصوص كل21الجو العائلي من أسرار قد ال يراد البوح بها

 للوقوف على األسباب الحقيقية للنزاع والتي أدت إلى المطالبة بالطالق والتطليق.

زيادة على ذلك فإن بعض القضايا قد تستوجب استدعاء أطراف أخرى كأطفال الزوجين أو جيرانهما أو أقاربهما أو 

تضي األمر في حالة وجود أطفال إرجاء محاولة الصلح إلى . وقد يق29االستعانة بخبراء ومختصين في ميدان الشؤون األسرية

ولتحقيق ذلك ينبغي للقاضي أن ينظر في قضيتين أو ثالثة على ة الحقة بهدف إعانة الزوجين على مراجعة قراراتهما، لسَ جَ 

 أكثر تقدير خالل اليوم.

الملفات في اليوم الواحد. لذلك  جراء الصلح في عشراتإللكن بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن القاضي ينتصب 

يريدان استمرار العشرة بينهما، ولكن أيضا  النجد أن محاوالت الصلح في عمومها تبوء بالفشل ليس فقط ألن المعنيين باألمر

. وهو ما يجعل إجراء الصلح يتم بشكل سريع أو رمزي ال 30لكون القاضي ال يجد الوقت الكافي إلجراء التصالح بين الزوجين

 حقق الغاية المرجوة منه.يُ 

مما ال يتيح أمامه فرصة  31بغي أن نلقي اللوم كله على القضاء، نظرا لكثرة القضايا المعروضة عليهلكن ال ين

خصوصا أن مدونة االسرة قد حددت أجل البث في دعوى التطليق ناع التي يحتاجها مثل هذا النوع من القضايا تاالستماع واالق

كما أن القضاة مكلفون بأعباء ومهام أخرى، فكيف يعقل توفير الوقت الكافي أمام هذه المهام  ،32للشقاق في ستة أشهر

 . 33الجسيمة؟

وخروجا من هذا اإلشكال أرى ضرورة إحداث قاضي صلح تسند إليه مهمة اإلصالح بين الزوجين دون غيرها من 

بين مهمتين متعارضتين وهما: مهمة ن له أن يجمع المهام واالختصاصات الموكولة لقضاة الموضوع ألن هذا األخير ال يمك

الضرر عنهما، ومهمة المصلح االجتماعي الذي يهمه إيجاد الحلول الذي يهمه الفصل في النزاع بين الطرفين ورفع "القاضي "

تائج تنبئ بفشله فازدواجية المهمة المسندة لنفس القاضي تؤدي إلى نق، زاالجتماعية المناسبة التي تحفظ كيان األسرة من التم

وبالتالي عدم نجاحه حيث يتخلى عن دوره الرائد في دفع الطرفين للتصالح وتقريب وجهة نظرهما، ويكتفي باإلشارة إلى 

 دون أن يكلف نفسه عناء أو جهدا الحتواء الخالف بينهما.مقتضيات الصلح 

                                                 
حول تعديالت  1قال منشور بسلسلة الندوات رقم ، م10/9/1993عبد المجيد غميجة: مميزات دعوى األحوال الشخصية على ضوء تعديالت ظهائر  21 

 .127، ص: 1996حصيلة أولية، منشورات كلية الحقوق، السويسي الرباط،  10/9/1993مدونة األحوال الشخصية بظهائر 

كون حضور بإصدار قانون محكمة األسرة ما نصه: "ي 2002لسنة  10من القانون رقم  11وهو المعمول به في مصر حيث جاء في المادة  29 

 بيرين... جلسات محكمة األسرة وجوبيا في دعاوى الطالق والتطليق... وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا في مجال القضية".خال

ون الخاص ل النزاعات، أشغال الندوة التعليمية التي نظمتها شعبة القانلحإدريس فجر: من إجراء التصالح والتوفيق أمام القاضي إلى نظام الوسيط  30 

، منشورات جمعية نشر 2003أبريل  1و  2بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس، بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين، يومي 

 .126، ص: 2، عدد: 2002، 1المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الندوات ط/

د الجلسات فيه من اإلثنين إلى الخميس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تتميز بكثرة الملفات، إذ أحيانا فنجد مثال قسم قضاء األسرة بمراكش الذي تعق 31 

دقيقة وقد تستمر لساعات طويلة وهو ما يزيد من متاعب هيئة الدفاع وكذلك الهيئة القضائية. انظر مقاال لمحمد السريدي تحت  70تضم الجلسة أزيد من 

 Assabah.ma/17594.htmlة بمراكش يعيق سير العمل، منشور بموقع جريدة الصباح. عنوان: فضاء قضاة األسر

 ما نصه: "يفصل في دعوى الشقاق في أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب." 96حيث جاء في الفقرة األخيرة من المادة  32 

نونبر  1، هو الموافق 1420رجب  27321ر بجريدة األحداث المغربية عدد إدريس الفاخوري: الطالق بعد التعديل، حصيلة عملية مقال له منشو 33 

ي وللمزيد من التوسيع أنظر: د. محمد بودالحة: وضعية المرأة في تقنينات األحوال الشخصية لدول المغرب العربي، أطروحة لنيل الدكتوراه ف 2001

، ص: 2000 -1999السنة الجامعية  سايسجامعة القرويين كلية الشريعة فاس  الشريعة، إشراف: فضيلة، العالمة المرحوم شيخي الغازي الحسيني،

 وما بعدها. 127
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م لتسوية المنازعات داخل محاكم كما أقترح أيضا في هذا الباب وألجل التخفيف عن قضاة الموضوع إنشاء قس

األسرة يمكن أن يتشكل من منتدب قضائي يكون بمثابة رئيس القسم، ومن مساعد اجتماعي ونفسي ومساعد تابع لوزارة 

األوقاف والشؤون أإلسالمية يكون دوره القيام بالصلح فيما بين الزوجين، بحيث ال يمكن طرح النزاع أمام القضاء إال بعد 

القضاء بالمصادقة عليه، وفي حالة الفشل  يذا القسم تحت طائلة البطالن، وإذا توصل هذا القسم بالصلح فيكتفطرحه أمام ه

يعرض النزاع أمام القضاء مرفقا بتقرير قسم تسوية المنازعات األسرية، يتأسى به القضاء من أجل معرفة مكامن النزاع، 

ومساعدة القضاء في حل  ،من خبرات الكفاءات الموجودة بالمحاكموهكذا سيتم ضرب عصفورين بحجر واحد وهو االستفادة 

من قرار وزير العدل النزاعات المعقدة، ونظير هذا معمول به في القضاء األسري المصري حيث جاء في المادة األولى 

اكم االبتدائية ما المتعلق بقواعد وإجراءات أعمال اإلخصائيين االجتماعيين الملحقين بالمح 2000لسنة  1019المصري رقم 

نصه: "ينشأ بمقر كل محكمة مكتب لألخصائيين االجتماعيين يخضع لإلشراف المباشر لرئيسها..."، وجاء في المادة الخامسة 

بإصدار قانون محكمة األسرة ما نصه: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو  2002لسنة  10القانون رقم  من

واالجتماعيين والنفسيين الذين القانونين ألسرية يتبع لوزارة العدل ويضم عددا كافيا من األخصائيين أكثر لتسوية المنازعات ا

 يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

في جدول  ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شؤون األسرة المقيدين

 د لذلك في وزارة العدل ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل. عَ خاص يُ 

هدف إلى تنفيذ أوامر هللا عز ن، ووالشك أنه بتفعيل هذه االقتراحات ومثيالتها سنعمل على الحد من الطالق والتطليق

من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ومن يفعل ذلك  ال خير في كثيروجل القائل في حكم كتابه: " 

ونكون قد امتثلنا لقول الحبيب المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم ألبي أيوب أال  32"تيه أجرا عظيماابتغاء مرضاة هللا فسنو

                                                                                                                              .31ذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا"على تجارة. قال: بلى يا رسول هللا قال: "تسعى في إصالح بين الناس إ كَ ل  أدُ 

 ب ـ عدم وجود قضاة مؤهلين:

مها على أساس قانوني صحيح من عدمه، إذا كان القاضي المدني يسعى لمعرفة وجاهة الدعوى من عدم وجاهتها وقيا

هم يالمعروض عليه باعتباره مشكال اجتماعيا فإن قاضي األسرة يسعى عالوة على ذلك للبحث إليجاد حل كفيل لمعالجة المشكل 

رية قاالع ايا المدنية األخرى كالنزاعاتإليه بالنظر في القض دُ هَ عْ أسرة بكاملها، ولذلك فإن دوره يختلف عن دور القاضي الذي يُ 

 .37ية والتجارية وغيرهاوالكرائ

من هذا المنطلق فإن قاضي األسرة يجب أن يتحلى بالجرأة الالزمة في معالجة اإلشكاالت العملية المطروحة أمامه، 

ضى منه ا ولو اقتهَ لِ مْ شَ  م  لَ ل كل ما في وسعه للحفاظ على كيانها وَ مَ عْ ية أساسية، ويَ ووأن يضع نصب عينيه مصلحة األسرة كأول

لكن  36على كيان األسرة من االنهيارعاد االجتماعية واإلنسانية حفاظا ذلك تفسير واسع للنص التشريعي ومنحه جميع األبْ 

 .؟التساؤل المطروح هل القضاة المكلفون بقضايا األسرة مؤهلين قانونيا واجتماعيا للقيام بهذه المهام

                                                 
 .112النساء /  32 

 ، وقال رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن عبد هللا العمري وهو متروك.10-69، ص ص: 1ذكره الهيثمي في المجمع ج/ 31 

منشور بكتاب: صادر عن  1979-71محاضرة بمناسبة افتتاح السنة الفضائية التونسية لعام  أحمد العناني: دور القضاء في إصالح مدونة األسرة، 37 

 وما بعدها. 101كتابة الدولة للعدل بتونس بدون ذكر تاريخ النشر، ص 

ية ملتقى األسرة إدريس الفاخوري: الصلح في العمل القضائي أشغال يوم دراسي: الطالق وآثاره على األسرة والمجتمع، المنظم من طرف جمع 36 

 .1 – 6، كلية علوم التربية منشورات جمعية ملتقى األسرة المغربية ص ص: 2002ماي  16هـ ، الموافق  1223ربيع األول  1المغربية، يوم الجمعة 
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الذين عهد إليهم لتولي القضاء األسري هم من الخريجين الجدد  بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن أغلب القضاة

بإصدار قانون محكمة  2002لسنة  10وعلى العكس من ذلك نجد القانون المصري رقم  ،للمعهد الوطني للدراسات القضائية

لى األقل بدرجة رئيس ون أحدهم عة منه على ما يلي: "تؤلف محكمة األسرة من ثالث قضاة يكُ ثانيص في المادة النُ األسرة يَ 

يران أحدهما من ب( من هذا القانون خ11عاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة )يُ بالمحكمة االبتدائية، وَ 

  .صائيين االجتماعيين، واآلخر من اإلخصائيين النفسيين يكون، أحدهما على األقل من النساء..."خاإل

محكمة ة أن يكون على األقل بدرجة رئيس الحين اشترط في أحد القضا ويبدوا أن المشرع المصري كان حكيما

من ما يكفي نسانية وامتلك إلخبرة واسعة في مجال العالقات ااالبتدائية، وال شك أنه من كان كذلك فإنه يكون قد اكتسب 

بالمشرع األسري  ي  رِ سرية. فكان حَ ل العديد من النزاعات األحزمات التواصلية واألدبية التي من شأنها أن تساعده في يكانيالم

شقاق كما تمت اإلشارة لذلك لل التطليقوصا مع تنامي المغربي أن يشترط في قضاة األسرة ما اشترطه نظيره المصري، خصُ 

 سابقا. 

وأمام صعوبة المهمة اإلصالحية لقاضي األسرة، وسعيا للوصول إلى الهدف المنشود من الصلح والمتمثل في إحالل 

ا حا لِ صْ ا ومُ أيضا أبا من الالزم أن يكون  هالشقاق، فإن قاضي األسرة عالوة على كونه رجل قانون فإن ل  حَ اق بين الزوجين مَ فالوِ 

يتوفر على درجة عالية من اللباقة والفطنة وطول النفس مع تجربة كبيرة وحنكة واسعة وخبرة في ميدان العالقات اإلنسانية هذا 

مهمته هي إصالح كل  بأن   يهِ عْ ليب الحوار التي تتطلب الكثير من المرونة والصبر، مع ضرورة وَ وأسا قفضال عن إلمامه بطر

مظاهر الشرخ القائمة بين الزوجين وليس فقط الحكم لهما أو عليهما، ألن األحكام القضائية ال تقضي على الخصومات وإنما 

ن يتمكن من حمل الزوجين على اإلفصاح بكل صراحة عن ومن خالل هذا كله يمكنه أ 31.منها منكَ امَ وتثيريلهب جذورها 

للمتنازعين أن تكون ثقتهم في هذا المصلح كبيرة جدا، وأن  د  بُ البواعث التي أدت إلى تصدع األسرة وانهيارها، وفي المقابل الَ 

فقد جاء في الرسالة الملكية إلى  ينظروا إليه نظرتهم للطبيب المعالج وذلك كله في جو يسوده الهدوء والسكينة والثقة والطمأنينة،

 من أسرة قضاء األسرة ما نصه: " ال يمكن للقضاء أن يحقق المكانة الجديرة به إال حين يكتسب ثقة المتقاضين التي ال تتحقق إال

من  كد عليه وزير العدلأو هو ما  .من نزاهة وتجرد واستقامة واستقالل عن أي تأثير أو تدخل" لى به القضاةحخالل ما يت

 2002فبراير  17حول تفعيل مدونة االسرة على الوجه االمثل في  نيخالل الرسالة الدورية التي وجهها الى المسؤولين القضائي

مدونة االسرة الى مستوى  بأحكامسرة على الخصوص ... في الرقي حكام األن مسؤولية القضاة وقضاة أإحيث جاء فيها :" 

االجتهاد تستدعي تطوير الذهنية القضائية وبكل فئاته وفعاليته مسؤولية ذاتية تاريخية المجتمع  اراتظانتومقاصد المشرع 

   ".النحو الذي قصده المشرع  علىالقضائي لربح الرهان 

نستنتج من خالل ما سبق أن قاضي األسرة يفتقد إلى العديد من هذه المواصفات التي تؤهله للنجاح في مهمته 

 .39ل ودية حبية بين الزوجيناإلصالحية والوصول إلى حلو

وهذا ما أكده خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الوالية 

ا رسالة ملكية إلى وزيرنا نَ هْ السابعة حيث قال: "وحرصا من جاللتنا على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة األسرة وج  

ء أسري لعدل، وقد أوضحنا فيها أن هذه المدونة مهما تضمنت من عناصر اإلصالح، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضافي ا

وقد تبين من خالل تطبيق المدونة الحالية أن جوانب القصور والخلل ال ترجع فقط إلى بنودها،  عادل، وعصري وفعال السيما

                                                 
لية الشريعة فاس، سايس السنة الطاهر كركري: الصلح بين أفراد األسرة، دراسة فقهية قانونية اجتماعية أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة القرويين ك 31 

 .319، ص: 2001 -2000الجامعية 

 .16زهور الحر: المقتضيات الجديدة المتعلقة بإنهاء العالقة الزوجية في مشروع مدونة األسرة، ندوة جامعة محمد الخامس، ص:  39 
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اديا وبشريا ومسطريا لتوفير شروط العدل واإلنصاف مع السرعة في البث في ولكن باألحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل م

 .20القضايا والتعجيل بتنفيذها"

وتحقيقا لما سبق أقترح إخضاع قضاة األسرة المكلفين بالصلح لدورات تكوينية في كل ما يتعلق بمحاوالت الصلح 

الجتماع وعلم التواصل، مع إدماج هذه العلوم ضمن مواد قانونا وفقها مع دعمهم بعلوم أخرى كعلم النفس السلوكي وعلم ا

ربة الوقائية في التعامل مع قضايا ااستكمال التكوين بالمعهد العالي للقضاء الرتباطها بقضايا األسرة. كما ينبغي أيضا تفعيل المق

نسبة نجاح العملية الصلحية على األسرة بدل التركيز على المقاربة القانونية المحضة التي أبانت عن قصورها في تغليب كفة 

كفة فشلها كما وضحنا ذلك سابقا من خالل اإلحصائيات الصادرة عن وزارة العدل وبعض محاكم قضاء األسرة باإلضافة إلى 

 تدعيم قضاة شؤون األسرة بخبراء ومختصين في هذا المجال كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.

لمدونة بخصوص الفضاء الذي يجري فيه الصلح وهو المعبر عنه في يضا إلى التفعيل السليم لنصوص اأكما أدعو 

،  21من مدونة األسرة بغرفة المشورة حيث جاء فيها: "عند حضور الطرفين تجري المناقشات بغرفة المشورة..." 12المادة 

،بحيث هذه الغرفة غيرهادم فيه التجهيز والمناخ االجتماعي وأساليب االستقبال وعضاء هو أنه ينفيالحظ على هذا الما لكن 

مما ال يساعد على إجراء عملية الصلح، ألن االنطباع السائد لدى عموم المتقاضين أن  ،عبارة عن مكتب يضم ثالث قضاة

المحاكم هو فضاء للنزاع والخصومة والغلبة وليس فضاء لإلصالح وتقارب وجهات النظر، وهو ما عبر عنه صاحب ء ضاف

الملكية السامية التي وجهها إلى وزير العدل إليجاد مقرات لقضاء األسرة، حيث جاء فيها: "وفي الجاللة من خالل الرسالة 

سراع إلانتظار إبداء نظرنا السديد في هذا المشروع نأمرك باإلسراع في تنفيذ توجيهاتنا السامية في هذا الصدد،من خالل ا

  .22بإيجاد مقرات الئقة لقضاءاألسرة بمختلف محاكم المملكة..."

ويبدو أن المشرع المصري كان أدق من المشرع المغربي في وصف أماكن إنعقاد جلسة الصلح حيث جاء في المادة 

تعقد جلسات محاكم األسرة والدوائر اإلستئنافية  بإصدار قانون محكمة األسرة ما نصه: " 2002لسنة  10من القانون رقم  10

كم األخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحا

 حضور الصغار لتلك الجلسات لالستماع إلى أقوالهم. نوأطرافها وما قد تقتضيه م

 وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل" 

العمل على إيجاد فضاءات بهذه المواصفات بحيث لذا كان حري بوزارة العدل وفي إطار مواكبة إصالح القضاء 

 تكون أقرب إلى فضاء الصالونات المغربية.

 الفقرة الثانية: اإلشكاليات المرتبطة بالحكمين. 

إذا كان التحكيم من أهم آليات التصالح التي نص عليها المشرع المغربي في مدونة األسرة، لما لها من دور في تسوية 

الزوجين وإجراء تصالح بينهما وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية حفاظا على وحدة األسرة وسالمتها من  الخالفات الناشئة بين

 ذين قد يعصفا بها وبمستقبل أفرادها،لالطالق والتطليق ال

                                                 
منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية،  0022، 1ط/ 60-03المدونة الجديدة لألسرة القانون رقم  ق:د. محمد بنيحي ود. أحمد بوعشي 20 

 .21مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص: 

لكة ، أحدثت نتيجة التقسيم اإلداري الداخلي لتلك المحاكم موتعتبر هذه الغرفة من ضمن الغرف المشكلة للمحاكم العادية في إطار التنظيم القضائي للم 21 

فإن المشرع المغربي لم ُيْفِرْد لها َنصا  تطلب السرية والسرعة ورغم أهميتهاعة خاصة وتطلب إحداثها بعض القضايا إلي توأسندت لها مهام ذات طبي
 انون المحاماةقانونيا َخاًصا ِبَها ـ عكس المشرع المصري ـ وانما اكتفى بالتعرض للدور المنوط بها في عدة قوانين كالمسطرتين المدنية والجنائية وق

، 1التجارة ومدونة األسرة... وللمزيد من التوسع حول الموضوع أنظر: محمد بلهشمي التسولي: "الطبيعة القانونية لغرفة المشورة" ط / ة ومدون
 م، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 1001هـ /  1211

 .21مرجع سابق ص: ، 60ـ  03د. محمد بنيجي و د. أحمد بوعشيق، المدونة الجديدة لألسرة ، القانون رقم  22 
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الصلح بين الحكمين وسيلة جوازية من وسائل  ثوليه العناية واالهتمام الذي يستحقه إذ جعل من بعفإن المشرع المغربي لم يُ  

أفراد األسرة شأنها في ذلك شأن باقي الوسائل التي خول القانون للمحكمة اللجوء إليها في سبيل إصالح ذات البين بين األزواج، 

فهي ليست ملزمة بانتداب حكمين وبالتالي يمكن االستغناء عن هذه المسطرة، الشيء الذي من شأنه أن يفوت على المحكمة 

الحكمين حيث قال سبحانه: "وإن  بعثلح عن طريقها وكذا تعطيل وهجر لكتاب هللا تعالى الذي أمر بواألطراف إمكانية الص

 . 23خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصالحا يوفق هللا بينهما"

شرع المغربي لم ينص على كيفية اختيار الحكمين وال كيفية ومن اإلشكاليات التي تطرح بهذا الصدد أيضا أن الم

ا، كما لم ينص أيضا على الجزاء المترتب على اإلخالل أو التهاون ما وال الشروط الواجب توفرها فيهما وال مدة عملهمتعيينه

عل مهمة الحكمين معرضة رقا تشريعيا كبيرا وخطيرا يجخفي تأدية مهمتها، إلى غير ذلك من األمور األخرى التي تشكل بحق 

 .لالرتجال في المجال القضائي

وعلى عكس المشرع المغربي نجد المشرع المصري نص على مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الحكمين  

ما نصه: "يشترط في الحكمين أن  1911لسنة  100المعدل بالقانون  1929لسنة  21من القانون رقم  6حيث جاء في المادة 

ا". وجاء في المادة ما وقدرة على اإلصالح بينهمهل الزوجين إن أمكن وإال فمن غيرهم ممن لهم خبرة، بحالهأدلين من ع ايكون

من القانون اللبناني لألحوال الشخصية ما نصه: "إذ ظهر نزاع بين الزوجين وراجع أحدهما الحاكم فالحاكم يعين من  130

ائز أوصاف الحكم، حوجد لكن غير  نه حكما من عائلة الطرفين أو أحدهما أوعائلة الطرفين حكما وإن لم يوجد شخص لتعيي

 يعين من يناسبهم من الخارج..."

ويبدو أن ما ذهب إليه المشرع المصري واللبناني من اشتراط عنصر القرابة في الحكمين كانا أحوط من المشرع 

والعدد في اآلية السالفة الذكر له مغزى ومعنى عميقين إذ المغربي الذي لم ينص على ذلك، وال شك أن اشتراط عنصر القرابة 

ا ما بأحوالهما مقصد شرعي، فبعث الحكمين من أهل الزوجين ألنهما أدرى من غيرهما دون أن يكون لهمال يتصور ذكره

سرار عالقتهما وأقدر بذلك على اإلصالح بينهما، كما يجعل الزوجين بعيدين عن كل حرج في التصريح أمامهما بأمور تتعلق بأ

 . 22الزوجية التي قد ال يرغبان في إذاعتها أمام القضاء

سرار أكثر هونا وفي ذلك يقول السيد قطب: "إن عنصر القرابة يجعل الحرج مرفوعا والنفس أكثر اطمئنانا و األ

دهما قريب يمكن أن يتولى ن لم يكن للزوجين معا أو أحأوفي حالة عدم تحقق هذا الشرط ب ،21ع واالنتشار ..."وحفاظا من الذيو

جد ولكن ال تتوفر فيه هذه الشروط الضرورية يجوز للمحكمة أن تعين شخصين أجنبيين مؤهلين للقيام مهمة التحكيم بينهما، أو وُ 

من بذلك بمقتضى المجاورة أو المخالطة أو االطالع، يقول ابن العربي: قال علماؤنا فإن لم يكن لهما أهل أو كانا ولم يكن فيهما 

  .27يصلح لذلك لعدم العدالة أو غير ذلك من المعاني فإن الحاكم يختار حكمين عدلين من المسلمين"

                                                 
 .31النساء /  23 

ى وهو ما شاطره الدكتور أحمد الخمليشي، وفي ذلك يقول: "ولو فعلت ذلك ـ يقصد مدونة األحوال الشخصية ـ كان أفضل ألن انتساب الحكمين إل 22 

على اطمئنان الزوجين إليهما فيصرحان لهما بما  ، زيادةقريبيهماعائلة الزوجين يجعلهما أكثر علما بأسباب الخالف، وأشد حرصا على إعادة الوئام إلى 

، مكتبة 1916، 2، ط/ 1ال يقبالن أن يفوها به أمام األجانب من أسرار العالقة الزوجية ودوافع الشقاق..." التعليق على قانون األحوال الشخصية، ج/ 

 .311ارف للنشر والتوزيع، الرباط ص: عالم

 .76، ص: 1971ياء التراث العربي طبعة، ، مطبعة دار إح1في ضالل القرآن ج/ 21 

 .227، ص: 1ابن العربي: أحكام القرآن، دار إحياء الكتب العربية، المجلد األول ط /  27 
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وباعتبار قواعد الفقه المالكي فإنه يشترط في الحكمين أربعة شروط وهي: الذكورة، العدالة، الرشد، العلم. بمهمتهما 

هريا وْ فخالفوا المالكية في شرط الذكورة بحيث ال يعتبرونه شرطا جَ  هل الزوجين أما الحنفيةأوكيفية أدائها، ويجب أن يكونا من 

 . 26في الحكمين

ذ يمكن للمرأة أن تتولى ال يشترط الذكورة في الحكمين، إ ويظهر أن القضاء المغربي يسير مع المذهب الحنفي بحيث

ما نصه: "... وقررت المحكمة انتداب مهمة اإلصالح بين الزوجين حيث جاء في الحكم القضائي الصادر عن ابتدائية صفرو 

حكمين لتقصي أسباب الشقاق وأن يكون ذلك بتقرير مكتوب وكلفت المحكمة أم الزوجة بإعداد تقرير مع أخ للزوج أعلم لها 

 21الحاضرين..."

ن وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة قد تجد صعوبة في إيجاد حكمين باألوصاف والشروط المطلوبة ألن األشخاص الذي

يمكن أن تجتمع فيهم شروط الحكمين هم قلة قليلة في المجتمع، وإذا ما تم تعيينهم لهذه المهمة فإنك تجدهم يلتمسون اإلعفاء منها 

لتحملها، خصوصا وأن المشرع لم  َحد  لعدم التفرغ أو ألي عذر آخر فمهمة التحكيم بين الزوجين مهمة شاقة ومظنية ال يتحفز أ

 .29امداء مهمتهأاألتعاب لفائدة الحكمين عن ينص على أي تعويض عن 

فإنها قد ال تتأكد من  ،وإذا كانت المحكمة تجد صعوبة في اختيار الحكمين المناسبين للقيام بمهمة الصلح بين الزوجين

ذلك  صفتهما ومدى قرابتهما من الزوجين وأهليتهما إلجراء محاولة الصلح، وقدرتهما على التأثير على الزوجين، كما تشترط

كون الحكمين من أهلهما ليتم تضمين ذلك في محضر الجلسة، بنصوص المدونة، وبالتالي تكتفي المحكمة بتصريح الزوجين، 

المحكمة الطرف عن شرطي المروءة والحكمة، إذ في بعض األحيان يكون الحكم غير متزوج وأصغر سنا وتجربة  ضغحيث ت

وجية زيادة على ذلك فإنه ال تتوفر فيه الصفات التي وردت في الدليل العملي دراية باألمور الز من الزوجين وليس له أي  

 .  10الصادر عن وزارة العدل والحريات، وهذا ما أكدت عليه األستاذة الزخنيني محامية بهيئة الرباط

فيه االختصاص وتبعا لذلك، فلتحقيق الصلح بين الزوجين البد من تنظيم مؤسسة الحكمين تنظيما قانونيا دقيقا، يبين 

 ةِ ي  ا ألَ ءا رْ لهما األجرة من صندوق المحكمة وليس من األطراف دَ  ىكما يستحسن أن تؤد. 11وتحدد فيه الشروط الواجب تطبيقها

وية، ا يلزمهم من الوسائل المادية والمعنا مَ االستمرارية لهذه المهمة الشاقة إذا لم تسند للقائمين بهَ  نَ مَ ضْ ، ألنه ال يمكن أن نَ ة  هَ بْ شُ 

ضار الحكمين معهما إلى ومن أراد أن يتطوع لذلك فهو خير، ويفتح له المجال وفقا للقانون، أما أن يطلب من الزوجين إحْ 

المحكمة كما هو الحال في محاكم األسرة، فذلك صعب التحقيق الشتغال الناس بأحوالهم وشؤونهم، والدليل على ذلك أنه منذ 

ا، وهذا ما تبين لنا من را آلن، فإن الصلح بين الزوجين عن طريق الحكمين قليل جدا إن لم يكن نادِ دخول المدونة حيز التنفيذ إلى ا

خالل اإلحصائيات المشار إليها سابقا في قسم قضاء األسرة بكل من تازة ووجدة والناظور وبركان، كما أنه وفي كثير من 

ا إرادة صادقة مزيادة على ذلك تنعدم عنده ،القائم بين الزوجين شكل أو بآخر في النزاعباألحيان يكون أفراد األسرة متسببين 

في اإلصالح مما يجعل تدخلهم تكريسا للخالف وتعميقا للنزاع وليس الصلح وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: 

 "أنه بعث بحكمين للتوفيق بين زوجين فعادا عاجزين،

                                                 
 .222، طبعة دار الفكر، بدون تاريخ، ص: 2ابن الهمام: فتح القدير، ج/ 26 

ورده: عبد الواحد الرحماني في رسالته لنيل دبلوم الدراسات ، غير منشور، أ27/1/2001الصادر بتاريخ  2002/ 176ملف رقم  13حكم رقم  21 

 .11العليا المعمقة في القانون الخاص، مرجع سابق، ص: 

عدد: حسين بن دالي: دور الحكمين في حسم النزاع بين الزوجين بين أحكام المذهب المالكي ونصوص مدونة األسرة، مقال منشور بمجلة المناظرة ال 29 

 .19ص:  (31) 2001سنة  10

 .3792أنظر جريدة التجديد / العدد  10 

من مدونة األسرة عام من التطبيق  96إلى   92صور القضائي قراءة في المواد: للشقاق بين المنظور التشريعي والتد. أحمد خرطة: التطليق  11 

، منشورات مجموعة البحث في القانون واألسرة 2001ر فبراي 11و  16الحصيلة واآلفاق، أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بكلية الحقوق بوجدة يومي 

 .110، ص: 2007، طبعة 1سلسة الندوات العدد: 
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فان هللا سبحانه وتعالى  ماسعيكدة صادقة في االصالح ولو كانت لكما لبارك هللا فغضب عمر وقال: كذبتما، بل لم تكن لكما إرا 

ا سعيهما بإرادة صادقة وعزيمة قوية وألقى هللا ادَ . فخجل الرجالن وأعَ 31" النساء/ : يقول "إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما

 .12قاق بينهما"الش   وِ حْ ومَ  د  دة الوِ سبحانه وتعالى ما شاء من الوفاق بين الزوجين ونجح الحكمان في إعا

زيادة على ما ذكر وفي كثير من الحاالت وعند التشخيص الموضوعي لطبيعة المشكل القائم بين الزوجين يظهر بقوة 

أن هذه المشاكل ال يمكن للحكمين معالجتها وليس في وسعهم إيجاد حلول لها ألنها تخرج عن قدراتهم التكوينية وكفاءاتهم 

سري، تناول المخدرات، مشاكل جنسية، الدعارة، اإلدمان على القمار، سوء ية ) كالفقر والبطالة، وظاهرة العنف األالعلم

 .وء التعامل مع األطفال ...(التدبير المنزلي، غياب التواصل، سُ 

ها بنيوية ومعقدة فعملية الصلح األسري في الحقيقة تكشف لنا طبيعة المشاكل التي تعيشها األسرة المغربية، وعن كون

يرتبط بعضها ببعض، وبالتالي ال يمكن معالجتها من طرف حكمين فاقدين للشروط الضرورية التي تمكنهما من التوصل إلى 

الصلح بين الزوجين زيادة على ذلك فإن عدم إدراكهما لمضامين هذه العملية وأهدافها ساهم في ارتفاع نسبة التطليق للشقاق 

في بعض الحاالت ال يحضر الحكمان لتبليغ أنه ذلك ينضاف إلى  ،امية إلى إجراء الصلح بين الزوجينورفض كل المساعي الر

القاضي بما توصال إليه من نتائج وحتى إذا حضرا فإنه يتبين من خالل تقريرهما عدم التقاء بعضهما ببعض دون إعطاء تبرير 

 الدعوى إلى جلسة أخرى. لذلك. وأمام عدم حضور الحكمين يضطر القاضي إلى تأجيل ملف

بين الزوجين  الصلح القاضي النتدابهما من أجل للنظر أنه في بعض القضايا بمجرد حضور الحكمين لدى تُ لفِ والمُ 

بسبب المشاكل القائمة بين الطرفين فيحكمان بالتالي على محاولة الصلح بالفشل قبل القيام بها إذ ال يصرحان بعدم جدوى الصلح 

 عناء االتصال بالزوجين ولو لدقائق معدودة والبحث في أسباب الخالف والتركيز على حله عن طريق الصلح... يكلفان نفسيهما

ولتفادي هذه اإلشكالية أرى من وجهة نظري أنه يستحب للقاضي عند تعيينه للحكمين أن يتأكد من استطاعتهما 

ما اليومية التي من الممكن أن تكون عائقا أمام الحضور في كل الجلسات وعدم انشغالهما بأمورهما الشخصية وأعماله

حضورهما لجلسات التحكيم كما يتعين على القاضي التمعن في اختيار الحكمين المصاحبين للزوجين وعدم االكتفاء بأي شخص 

راد عائلته، ن لتعيينه كحكم لهما، ألنه غالبا ما يلجأ كل زوج إلى انتقاء الشخص الذي ينتصر إلى موقفه من أفايحضره الزوج

على الزوجين  التأثيرللقاضي االستماع إلى المرشح ألن يكون حكما لمعرفة درجة قرابته ومدى قدرته على  نُ سَ حْ تَ سْ كما يُ 

ذلك  رَ ال أث  إالزوجين، و بين وتوفره على مؤهالت تمكنه من القيام بمهمة التصالح شريطة عدم ضلوعه في الخصام الدائرين

ألنه أحيانا يكون خصما وحكما في نفس الوقت، كأن يكون أساس النزاع والشقاق القائم بين الزوجين  وموضوعتيهعلى حياده 

هو عدم تفاهم الزوجة مع احد أفراد عائلة الزوج، مما يكون تكليفه بالصلح مجرد إجراء شكلي يفرغ محاولة الصلح عامة 

ها، إذ يسود التحيز وانعدام الموضوعية وتبني موقف وانتداب حكمين خاصة من محتواها ويحيد بها عن الهدف المرجو من

 القريب فيكون مصير الصلح هو الفشل.

ا لكي يقوما بمهمتهما بكل صدق وأمانة متوجيه اليمين إليه لذا فمن األفضل التدقيق في اختيار الحكمين، ويستحسنُ 

حيث جاء في الفقرة األولى من  1911سنة ل 100وبما يرضي هللا تعالى، وهذا ما سار عليه المشرع المصري في القانون 

شهر وتخطر أالحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على أال تتجاوز مدة ستة  ثُ عْ المادة الثامنة ما نصه: "يشتمل قرار بَ 

 19ته المادة اليمين أن يقوم بمهمته بعدل وأمانة" وهو ما أكدليف كل من الحكمين حو الخصم بذلك وعليها ت المحكمة الحكمين 

 .2000لسنة  1من القانون رقم 

                                                 
لعلوم أورد ذلك د. إدريس الفاخوري، في مقاله السابق: " واقع الصلح في العمل القضائي األسري" مركز إدريس الفاخوري للدراسات واألبحاث في ا 12 

 القانونية وجدة، مرجع سابق.
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صالحية عدم ل دون نجاح الحكمين في مهمتهما اإلويضاف إلى ما سبق ذكره أنه من بين المعوقات أيضا والتي تحو

أية صلة أو وجود أقارب للزوجين في المدينة أو البلد الذي يقطنان فيه فتضطر المحكمة إلى تعيين حكمين غرباء ال تربطهما 

أحوال الزوجين العامة والشخصية وظروفهما وبالتالي كيف سيقومان بمهمة  لىعقة بالزوجين و بالتالي عدم إطالعهما عال

ماء الزوجين، لذلك غالبا ما يستعجل هؤالء في تقديم تقرير بأقصر مدة زمنية على حساب سالتصالح وهما ال يعرفان حتى أ

 .13المحافظة على كيان األسرة

ن التحكيم نظام ذو بعد اجتماعي وإنساني أقره الشرع اإلسالمي وكذا القوانين الوضعية الحديثة نخلص مما سبق أ

ألجل حل النزاعات التي تنشأ بين األفراد وأحيانا بين الدول، لذا فإننا من هذا المنبر نناشد القضاة بضرورة إعمال هذه المسطرة 

وصا وأن صُ لتطليق وما يترتب عنها من آثار وخيمة على المجتمع، خُ التشريعية وتفعيلها للحد من ارتفاع نسبة الطالق وا

تفعيلها خاصة  مِ دَ قانونية مع عَ  وص  صُ ا الجدوى من إيجاد نُ مَ المشرع المغربي لم يبين أي جزاء مترتب عن اإلخالل بها وإال فَ 

يرا ما تم إنقاذ وإسعاف أسر من حل كثفض األحيان، عْ ة في بَ وأن هذه المؤسسة تساعد القضاء على التوصل إلى حلول ناجعَ 

 ميثاق الزوجية عن طريق الحكمين.

 

 الفقرة الثالثة: اإلشكاليات المرتبطة بمجلس العائلة.

يعكس هاجس تدعيم أواصر القرابة التي تجمع بين أفراد العائلة لما يتيحه لهم من  12إذا كان إحداث مجلس العائلة

تباره إطارا عائليا غايته إيجاد حلول للخالفات التي تنشأ داخل مؤسسة األسرة لحماية إمكانية التعاون على خيرها وصالحها باع

انحاللها، فإن اللجوء إليه تعترضه مجموعة من الصعوبات تحد من أهميته  ىأفرادها من االنعكاسات السلبية التي تترتب عل

 اإلشكاليات ما يلي: وهذه الصعوبات  ،ومندون تحقيق المقاصد المرجوة منه قِفُ وفعاليته وتَ 

ـ إن النصوص المنظمة لمجلس العائلة كإحدى آليات الصلح غير القضائية شابتها ثغرات ونواقص جعلت من المتعذر 

على القضاء تفعيله على أرض الواقع، ومن ذلك المقتضيات القانونية المتعلقة بتكوين المجلس واختصاصاته حيث نجد أن المادة 

يونيو  12هـ الموافق  1221ربيع الثاني  21بشأن تكوين مجلس العائلة الصادر بتاريخ  02. 02. 11 ولى من المرسوم رقماأل

تنص على أن مجلس العائلة يتكون من القاضي بصفته رئيسا لهذا المجلس، واألب واألم أو الوصي أو المقدم إضافة إلى  2002

 ر تكوينهم من جهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة".قارب واألصهار، وإذا تعذاألأربعة أعضاء يعينهم القاضي من 

إذ من خالل هذا النص يتبين أن هناك إقصاء كبير وتجاهل واضح لألغيار ممن لهم مؤهالت، بإمكانهم الدفع بهذا 

ونيين، واألخصائيين االجتماعيين والخبراء القان النفسانيينلين ل  حَ المجلس للتوصل إلى قرارات صائبة ومرتبطة بالواقع كالمُ 

خصوصا 11قارب قد يؤدي إلى نتائج عكسية ال تحقق المصلحة المطلوبةاألفغياب هؤالء واقتصار المجلس على أفراد العائلة و

ه، زيادة على صعوبة اختيار أعضائه وتجميعهم في اجتماع واحد، بحيث إذا فأمام تشبث كل عضو من أعضاء المجلس بموق

ة الجمع بين الزوجين المعنيين مباشرة بالنزاع القائم بينهما في هيئة واحدة فباألحرى كان يتعذر على المحكمة في أحيان كثير

 بالنسبة لمجلس يتكون من أعضاء كثر،

                                                 
 .133ـ  132طمة الزهراء القيسي: دور الصلح في حماية األسرة، مرجع سابق، ص ص: فا 13 

من مدونة األسرة ما نصه: "يحدث مجلس العائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة  211حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 12  

 يمي".بشؤون األسرة ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظ

 .200ناصر متيوي مشكوري: الوسائل البديلة لتسوية المنازعات السرية مرجع سابق، ص:  11 
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ناهيك عن  ،الذي ال يخلو هو اآلخر من صعوبات سبقت اإلشارة إليها 17ولعل هذا ما يبرر اكتفاء المحكمة بانتداب الحكمين 

تماعية لهؤالء األعضاء وما ينجم عن ذلك من تعذر حصول التفاهم بينهم مما ينعكس سلبا على تباين المستويات الثقافية واالج

وصا إذا صُ الحالة النفسية للزوجين اللذين ال يتقبالن في غالب األحيان عرض مشاكلهما على مجلس يتكون من عدة أعضاء خُ 

نزاعاتهما أمام المجلس العائلي لن يفضي إلى  طَ سْ هما أن بَ كان هؤالء أميين أو أقل من مستوى الزوجين الثقافي والعلمي ظنا من

 نتيجة تذكر.

ـ إن غياب الطابع اإللزامي للمالحظات واالقتراحات التي يتم تقديمها من طرف أعضاء المجلس بخصوص موضوع 

من المادة السابعة من النزاع رغم صالحياته الموسعة جعل دوره شكليا ومهامه استشارية فقط حسب ما جاء في الفقرة األولى 

مقتضيات المادة الثامنة من نفس المرسوم على عمل  تهُ فَ ضْ المرسوم السالف الذكر، زيادة على العجز والشلل التام الذي أ

لتكوينه مما يدل على أن هذا جميع الوسائل  نفاذِ تِ المجلس من خالل نصها على إمكانية صرف النظر عن استشارته بعد اسْ 

دور فاعل وتقريري ومن ثم المطلوب أن يكون له  اليحقق المبتغى والغاية من إحداثه إذ ي تاا بنَِص القانون، وهذاالمجلس ُولَِد مَ 

 ينبغي للقضاء أن يعلل عدم أخذه باقتراحاته خصوصا إذا كان هذا المجلس يضم في تكوينه خبراء وذوي مؤهالت مختلفة.

شكل عائقا حقيقيا وواقعيا يحول دون اجتماع مجلس العائلة إذ ـ صعوبات مادية تكمن في مصاريف التنقل التي ت

تقتصي بعض الحاالت استدعاء أطراف يقطنون في أماكن بعيدة عن مقر المحكمة األمر الذي يتطلب مصاريف قد ال يتحملها 

ألطراف قد الطرف المستدعى مما يجعله يتخلف عن الحضور خصوصا في ظل غياب نص قانوني يلزمه بذلك. كما أن بعض ا

 توجد خارج الدائرة الترابية لقاضي الصلح. 

ـ معيقات مسطرية أيضا وتتمثل أساسا في بطء المسطرة وتأخرها عن الوقت المناسب بحيث لم ينص المشرع 

ن أ دَ عْ المغربي في المرسوم المحدد لتكوين أعضاء ومهام مجلس العائلة على المرحلة التي يتدخل فيها المجلس العائلي هل بَ 

 يفشل قاضي الصلح في مساعيه الصلحية أو بمجرد تقييد المقاالت.

ومن خالل عرض هذه الصعوبات واإلشكاليات التي تعترض مجلس العائلة أرى ضرورة إعادة النظر في المرسوم 

ة عليها وتفادي فاء طابع اإللزاميضالمنظم له سواء من ناحية أعضائه الكثير وكذا من حيث اقتراحاته ومالحظاته التي ينبغي إ

المجلس في تكوينه خبراء ذوي مؤهالت علمية وثقافية  م  صوصا إذا ضَ إمكانية صرف النظر عليها من طرف القاضي خُ 

 وتواصلية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ن المحكمة إذ من خالل اإلحصائيات السالفة الذكر والصادرة عن قسم القضاء األسري بتازة فيما يتعلق بإجراء محاولة الصلح بين الزوجين تبين لنا أ 17 

 مجلس العائلة، وحتى إن لجأت فإن نسبة الصلح ضئيلة جدا إن لم تكن منعدمة.ال تلجأ إلى مسطرة الصلح بواسطة 
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 خاتمة

القصور في  تنزيل مقتضيات مدونة األسرة منذ صدورها إلى اآلن أبان بالفعل عن بعضِ  نخلص من خالل ما سبق أن  

على المشرع المغربي إعادة النظر في مجموعة من  مُ ت  حَ عملي وخاصة في مجال الصلح األسري ، مما أصبح يُ الميدان ال

النصوص التشريعية كما بينت خالل هذا العمل المتواضع لكي تتالئم مع الواقع األسري المغربي، ويأتي في مقدمتها تعزيز دور 

ج هذه الهيئة ضمن فئة المؤسسات المرصدة للصلح مع ضرورة تشبع كتابة الضبط في مجال الصلح األسري من خالل إدرا

ي مع قضايا األسرة بذل التركيز على المقاربة القانونية طاتبنيهم للمقاربة الوقائية في التعالسادة القضاة بالثقافة التصالحية مع 

تشريعي  مِ خَ زَ  نْ ك واالنهيار إذ ما الغاية مِ المحضة والتي أبانت عن قصورها في الحفاظ على استقرار األسرة وحمايتها من التفك

في ظل غياب تدابير تطبيقية قادرة على توفر أرضية تتطلع لكسب رهان إرساء معالم العدالة التصالحية على مستوى تعاطي 

 سري مع النزاعات األسرية.القضاء األ
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 التنظيم الذاتي و أخالقيات التنظيم بين ضوابط قوانين الديمقراطية اإلعالمية

Media democracy between the controls of the laws of organization 

And the ethics of self-organization 

 

 صابر فريحه : الدكتوراعداد 

 تونس – متعددة المنصات الميدياو لتربية والثقافةوا االتصال باحث تونسي في علم اجتماع ،كاتب صحفي

saber.assabahh@gmail.comEmail:  

 

 خالصة:

ترجع في الغالب إلى  1144يناير  41شك في أن الفوضى والصراعات والتوترات التي وصلت إليها تونس بعد ثورة  ما من       

 طاح بهة متعددة األبعاد وأثرت على جميع القوى االجتماعية ومختلف القطاعات المهنية تقريبًا. وحيث أن النظام الميقية وقيمأزمة أخال

 الفكرية وأنماطه السلوكية. بناهمعاييره و هتكلكنه  اله فقط،لم يسرق من المجتمع التونسي أمو

مسؤولية كبرى في تعميق األزمة الخانقة بين القوى االجتماعية المختلفة  ل اإلعالمحم  " ي  يإن الوضع االنتقالي أو "ما بعد الثور

 ،  جعلت اإلعالم بمنزلة المتهم حتى نعتواالتجاهات السياسية المتضاربة في غياب أو قصور الضوابط المهنية والمعايير األخالقية

بسبب المحاوالت في هذا الصدد،  التونسية والصحفيين التونسيين فتح الباب أمام انتقاد أداء وسائل اإلعالم .. ممااإلعالم المضاد للثورةب

الصحفيون التونسيون  خاضوظهور عدد من الهياكل المهنية والمنظمات المدنية المرتبطة بالمهنة الصحفية،  ،الصحفية للمهنة النقدية

 حرية الصحافة. دفاعا عن  إضرابا عاما ألول مرة في تاريخ المهنة الصحفية

من خالل أبعاد حاسمة تأخذ في االعتبار سياقات وواقع البيئة  كنموذج انتقالي لدراسة الوضع اإلعالمي التونسي الجديدنسعى ا من جانبن

 ربية ومتطلبات المعايير الدولية.اإلعالمية الع

   ي.اإلعالم قفالمو ،حافة مجلس الص ، األنظمة اإلعالمية، التنظيم الذاتيالتنظيم  ، الديمقراطية اإلعالميةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 

        There is no doubt that the chaos, conflicts and tensions that the Tunisian country reached after the 

January 14th, 2011 revolution were mostly due to a multi-dimensional value and moral crisis that 

affected almost all social forces and various professional sectors. As the ousted regime did not steal 

from Tunisian society only its public funds or manipulate its capabilities and wealth, but he also   

broke its standards, intellectual structures and behavioral patterns. 

The transitional or “post-revolutionary” situation holds the media a major responsibility in deepening 

the stifling crisis between the various social forces   and the conflicting political trends in the absence 

or shortcomings of professional controls and ethical standards.It is referred to as “shame media”,   

“counter-revolution media” Or the revolutionary reaction media "... laying the door open to criticism 

of the performance of the Tunisian media and Tunisian journalists. 

   Due to the self-critical attempts  of the press body  and the emergence of a number of professional 

structures and civil organizations related to the journalistic profession , the tunisian journalists fought 

for the first time in the history of the journalistic profession  for the freedom of  the press and  the 

setting of professional ethics and discipline in that field. 

We seek, on our part, to study the new Tunisian media situation through critical dimensions that take 

into account the contexts and reality of the Arab media environment and the requirements of 

international standards. 

 

Key words:  Media democracy, Auto regulation, Media Systems, The Court of Honor for the Press, 

Media press, press ombudsman  
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 مقدمة

أخالقية يرجع في غالبه إلى أزمة قيمية و  من فوضى وصراعات وتجاذبات 1144جانفي  41أن ما بلغته البالد التونسية بعد ثورة      

متعددة األبعاد طالت في مظاهرها شتى القوى االجتماعية ومختلف القطاعات المهنية تقريبا وبال استثناء ذلك أن النظام المطاح به لم 

المجتمع التونسي من األموال العامة أو يتالعب بمقدرات البالد وثرواتها  قدر ضربه للمعايير واستهدافه للنماذج وهتكه  يسرق من

ثل وهتكه للرموز لسيما الب نى الفكرية واألنماط السلوكية من خالل تمييعه لقطاع الثقافة وترهيفه لمجال .. وللمرجعيات وتبذيئه للم 

ما أفرز حالة تحنيط  واستخفافه بالمرجعيات الفكرية..  تدجينه للمنظومة اإلعالميةو ات المدرسة التونسية نوعياخرجالتربية وإضعافه لم

ة ر ثقافي..، سقطت معه كل السقوف التي أسس لها مشروع الدولة األم  واهترأت معها معايير  البورقيبي فكري وتنميط سلوكي وتصح 

ل  الدولة الوطنية الناشئة بعد االستقالل ومكتسباتها في حدودها الرمزية على  األقل. إن الوضع االنتقالي أو " المابعد ثوري" حم 

اإلعالم مسؤولية كبرى في تعميق أبعاد األزمة الخانقة بين مختلف القوى االجتماعية  المتجاذبة  واالتجهات السياسية المتصارعة في 

ة بوصفه بأشنع النعوت من نحو"إعالم العار" واإلعالم البنفسجي" و"إعالم غياب أو نقائص الضوابط المهنية  والمعايير األخالقي

وضع فتح الباب للنقد بل واالنتقاد ألداء اإلعالم التونسي والصحفيين التونسيين رغم  إعالم الردة الثورية".. الثورة المضادة أو

ياكل المهنية والتنظيمات المدنية ذات الصلة بالمهنة المحاوالت النقدية الذاتية من داخل الجسم الصحفي في ظل نشأة عدد من اله

هكذا إذن شهدت البالد التونسية محاوالت متهافتة لوضع اليد على اإلعالم العمومي الذي كان يسمى " إعالما حكوميا " قبل  الصحفية.

ج له من جهات حكومية، ‘حسب ما رالثورة بعد التشكيك في أدائه ومهنيته ومردوديته مع الترويج لخوصصته تجاوزا لثقله المادي  و 

محاولة ال تقل  خطورة عن تدخل جهات مالية لتوظيف اإلعالم رعاية لمصالحها وبحثا عن موقع متقدم مؤثر ومتقدم في المشهدين 

رابين وخاض الصحفيون التونسيين وألول مرة في تاريخ المهنة الصحفية خطوة نضالية غير مسبوقة بتنظيم إض اإلعالمي والسياسي..

وفي المقابل ارتفعت  عامين استجابت إليهما القواعد المهنية بشبه إجماع مطلق دفاعا عن الحريات ذات العالقة بحرية الصحافة.

أصوات أخرى مهنية وأكاديمية وحقوقية  تطالب بمراجعات ذاتية لواقع اإلعالم التونسي مع التفلت من كل مظاهر الضبط التي كانت 

وال  اوال مسموع اكل ذلك في سياق لم يكن دارج حفيين وتمهين كفاءاتهم وتهوين قدراتهم فيما مضى قبل الثورة..سببا في تركيع الص

  هنية واالنضباط إلى مواثيق شرفها..من قبيل تعزيز حضور األخالقيات الماألوان من نحو التنظيم الذاتي و قبل ذلك امألوف

االعتبار  إلى دراسة الحالة اإلعالمية التونسية الجديدة من خالل أبعاد نقدية تأخذ في بعيدا عن هذا االتجاه أو ذاك نسعى من جهتنا

إلعالمية العربية ومقتضيات المعايير الدولية  الحرفية واألخالقيات الصحفية في ضوء المواضعات القانونية سياقات وواقع البيئة ا

قننين للمهنة الصحفية والممارسة اإلعالمية بعد الثورة ، وفي ظل حالة الم 441و 441الدولية والتشريعات الوطنية خاصة المرسومين 

 انتظاراتها .ومعاييرها و وانعكاسات ذلك على مقتضيات الديمقراطية اإلعالمية "إدارة التنظيم وإرادة التنظيم الذاتي"التردد بين 

 

 الديمقراطية اإلعالمية -1

 الديمقراطية اإلعالمية  مفهوم -1.1

وتقوية خدمة البث العامة وتطوير اإلعالم البديل والصحافة العامة   مجموعة من األفكار التي تدعو إلى إصالحعن  هي عبارة 

. والغرض المعلن منها هو خلق نظام إعالمي يقوم بإخبار وتمكين جميع )والتي يطلق عليها أيًضا صحافة الشارع( والمشاركة فيهما

اطية. وهي تعد منهًجا ليبراليًا لدراسات اإلعالم والذي يدعو إلى إصالح اإلعالم مع التركيز على أفراد المجتمع وتعزيز القيم الديمقر

 . ةالبديلو موميةومشاركة الجمهور من خالل استخدام ووسائط الصحافة الع النشر العامخدمة 

http://www.ajrsp.com/
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باإلضافة إلى أن  4. تاعبر نشر المعلوموتركز الديمقراطية اإلعالمية على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتعزيز قدرات األفراد 

يجب أن يتخلص من االرتهان إلى رأس المال والملكية الخاصة ويشير  النظام اإلعالمي نفسه يجب أن يكون ديمقراطيًا في بنيته

الم الرئيسية أكثر مصطلح  الديمقراطية اإلعالمية أيًضا إلى الحركة االجتماعية الحديثة في العالم والتي تحاول أن تجعل وسائل اإلع

 1 .مسؤولية في خدماتها االتصالية والبالغية تجاه الجمهور

 في عالقة الديمقراطية باإلعالم -0.1

الفرصة لعديد المواطنين بمواجهة النزاعات السياسية واالجتماعية والتعامل  في النظام الديمقراطي تتيح وسائل اإلعالم الجماهيرية

الخالفية في  المسائل تلكمعالجة  المتنازعة، من أجل معارضةالحكومية والجتماعية واالاألطراف من قبل  عليهاضوًء ال عبر إلقاء معها

وسائل اإلعالم  عبر منابر وسائل اإلعالم الجماهرية من صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزيون. واألكيد أن غياب المجتمع الواحد

ومن ثم إذا . ياإلعالم التعبير والصحافة والنشرحرية  الذي تؤمنه العلنيقراطي الديم ويلغي النقاشالجماهيرية خطر أن يبقى الخالف 

بشكل  بين مختلف القوىالتوفيق  فإن اإلعالم هو الكفيل بدورسلمنا بأن الديمقراطية هي ممارسة الحكم عبر المعارضة في الرأي، 

وسائل اإلعالم في ممارسة أدوار النقد والرقابة، إذ دونما اإلعالم قد يكشف اإلعالم مخالفة قانونية أو دستورية، كما أن مقدرة ف عقالني.

ال تبقى وسائل اإلعالم خارج الحدث الذي تقوم في العادة و 3والنشاط الفكري في المجتمع.أرأي العام أو تشكيل لل اتحريلضمان ال 

عالوةً على ذلك، ال يمكن إغفال  1ر المجتمع.أن تحدد طريقة تطو   إذن فيمكنها كممثل اجتماعي ،بتغطيته مهما كانت وجهات نظرها

في ظل تعاونها  الدور الذي تلعبه الصحافة الفعالة واستخدام المعلومات في إستراتيجيات منع الجرائم والحد من حدوثها والتحقيق بشأنها

ثناء قيامهم بعملهم كبيرة بشكل ، فكمية المعلومات التي يحصل عليها ضباط الشرطة أمع األجهزة األمنية بالمجتمعات الديمقراطية

جدير  1، وتقدم خدمة للصحافة التي تساهم في إنارة الرأي العام بتجاوزات وخرق القواعد القانونية للمنظومة الديمقراطية.ملحوظ

حرية الصحافة بالذكر في هذا السياق أن احترام استقالل وسائل اإلعالم المختلفة تم تكريسه ، واالعتراف بالحق األساسي في ممارسة 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  وغيرها من االتفاقيات والصكوك األممية على غرار العهدين الدوليين التوأمين  41ضمن  المادة 

 . 4111للعام 

 حدود الديمقراطية والحرية في األنظمة اإلعالمية الخمسة في العالم   -3.1

حرية ضمن تلك النظم الخاضعة نة الصحفية بالنظم الصحفية واإلعالمية  في العالم معيار الأخالقيات المهو ترتبط المهنية اإلعالمية 

 1تقسيمات تربط بين اإلعالم وطبيعة النظام السياسي في الدولة. إلى 

                                                 
، بغداد العراقية، جامعةالاإلعالم، كلية اإلعالم، ، دراسة في العالقة بين الديمقراطية والديمقراطية واإلعالم واالتصال(، حسين علي إبراهيم)الفالحي،   -1 

4112. 

2 - Exoo ،Calvin F. (2010). The Pen and the Sword: Press, War, and Terror in the 21st Century. California: Sage Publications. Pp1-4-
 ISBN 978-1-4129-5360-3.  

  /HDIUMEDAIDEMOC/#.VQAZPZRHTTP://GHAZAYEL.COM  -ةموقع مج   -( مصري)جمال   - 3

 .1141اطلع عليه في أكتوبر  ،  http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/207.htm- ،واشنطن -إلمام الشيرازي الدولي للدراساتمعهد ا - 1
5 - Louise Cooke, "Police and media relations in an era of freedom of information", "Policing and Society", 

December 2009. Retrieved 10 March 2011. 

، اطلع عليه في  10/14/6411ر في:  نش http://a3wadqash.com/?p=425 ، موقع أعواد قش،الرقابة اإلعالمية في العالم العربي(، عمر)داوودي  -6 

 .4112أكتوبر 

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-1-4129-5360-3.
http://ghazayel.com/medaidemoc/#.VqAZPZrhDIU
http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/207.htm
http://ehis.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?hid=116&sid=49871b7e-64e6-49ed-94eb-55fc353a9771@sessionmgr111&vid=6
http://a3wadqash.com/?p=425
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 خمسة نظم رئيسية هي:في العالم إلى  واالتصالية النظم الصحفية واإلعالمية ويمكن تقسيم 

 

وهو يقوم  هذا النظام الصحافة لتضخيم سيطرة الدولة والدفاع عن مصالح الجماعة الحاكمة يستخدمو ولي:أوال: النظام الصحفي الشم 

وفرض تبعيتها وانقيادها عبر الدعاية  التشكيك في الجماهير وقدراتها مع  للطبقة المتسلطةعلى توجيهات نخبوية تنتمي بالوالء المطلق 

 اإلعالمية والقصف اإلعالمي. 

الطبقة العاملة في هذا النظام على وسائل اإلعالم ويعمل اإلعالميون  نظريا وقانونيا تسيطر ظام الصحفي الشيوعي:ثانيا: الن

والصحفيون على خدمة مصالح هذه الطبقة بإخالص وتفان، كما تحظر المكلية الفردية لوسائل اإلعالم، ويفرض المجتمع رقابة قبلية 

ويتعرض الصحفيين اللبراليين وأنصار الرأسمالية إلى التتبعات أو أفكار ضد الشيوعية،  وقيود قانونية لمنع نشر أية معلومات

 . بسبب تهم العمالة ومعادة الشيوعيةعقوبات وال والتضييقات

ئل والرقابة القبلية أو الالحقة على وسا قيودال ورفعالسوق  منطقيجسد  نظام تحرري : وهوثالثا: النظام الصحفي اللبرالي الرأسمالي

وسائل اإلعالم األشخاص ل يتيح ملكيةواإلعالم، كما أن سوق الصحافة  الشأن الصحافيوعدم تدخل الدولة في  اإلعالم والنشر والبث

 في بحثهاطموحات الرأسمالية قطيعته مع طموح الجماهير بل استجابته ل بيد رأس المال الميديا تركز مخاطرب المجتمعهذا النظام  ويهدد

 على حساب المجتمعات التي تعيش فيها. والتحكم في الوضع السياسياالحتكارالنفوذ و على

غير مكتوب بين كل مهنة  اجتماعي عقد على تصور التعاقدي هذا النظام يقوم: ولية المجتمعية لوسائل اإلعالمرابعا: نظام المِسؤ 

تمع وعدم التسبب في الضرر له، وأن حرية الصحافة هذه المهنة وممارسيها في مقابل خدمتهم للمجلالمجتمع  قصد حمايةوالمجتمع، 

 هي حقا طبيعيا لألفراد وامتياز مجتمعي منح على أساس أن تشكل فائدة للمجتمع. 

: يعتبر هذا النظام هو أحدث النظم اإلعالمية النامية حاليا في العالم، وهو تطور لنظام المسؤولية خامسا: نظام المشاركة الديموقراطية

في بداية األلفية  ي واإلعالم البديل والتشاركيوقد ظهر نتيجة انتشار ثقافة حقوق اإلنسان وتطور وسائل التواصل االجتماع المجتمعية،

 7.الثالثة، وتنامي ظاهرة تدفق المعلومات وامتالك األفراد لوسائل اتصالية تحولت إلى وسائل إعالمية محدودة الجمهور

 

 األنظمة اإلعالمية العربية حدود الديمقراطية والحرية في -4.1

 من أسوأ األرصدة المنظمة العربية لحرية الصحافةحسب مسح أجرته  لحريات الصحفية في العالم العربييبقى السجل العربي ل  

قبل اندالع ما يعرف بالربيع  خاصة  وبتفاوت كبير مساحة الحرية المتاحة للصحفيين واإلعالم وحرية التعبير والرأي بشكل عام

حة نسبيا، مثل: مصر والمغرب ولبنان واألردن وفلسطين، بينما هناك دول نفتفهناك الدول التي توجد فيها أنظمة إعالمية م  .لعربيا

. وبين هاتين المجموعتين توجد دول عربية ذات ..ذات أنظمة إعالمية مغلقة نسبيا، مثل: ليبيا وسورية والسودان وتونس وسلطنة عمان

غلقة مثل معظم دول الخليج واليمن وموريتانيا والجزائر. وهناك دول ذات أنظمة إعالمية ممزقة نحة والمنفتالم أنظمة إعالمية بين

تعكس الحال السياسي في بلدها، مثلما هو الحال في العراق وفي الصومال، حيث وقعت الصحافة ووسائل اإلعالم أسيرة لقوى طائفية 

عموما  تعاني الصحافة العربية في هذه البلدان بشكل عام من التدخل السياسي 8 ضمار.وقبلية تفرض سيطرتها بالقوة في هذا الم

                                                 
 4114- أغسطس -كراسات صحفية وإعالمية، العدد الرابع، السنة األولى يوليو -: أساليب التنظيم الذاتي لإلعالميين وتأثيره على أخالقيات اإلعالم (د. محمد إبراهيم)بسيوني  -7

http://ahrij.ahram.org.eg/NewsContent/ 4112اطلع عليه في نوفمبر ، معهد األهرام اإلقليمي للصحافة. 

 .416، ص1228، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، واإلعالم التنميةاالتصال بالجماهير بين التطويع و، (أحمد)بدر - 8

http://www.ajrsp.com/
http://ahrij.ahram.org.eg/NewsContent/
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فاإلساءة إلى دولة صديقة مثال:  1لألحزاب المحلية والجماعات الدينية ومن حكومات دولها، وكذلك من حكومات دول عربية أخرى.

اعتبر آنذاك زين العابدين بن علي بن علي واحدا من بين عشرة تعتبر جريمة في قوانين الصحافة في معظم الدول العربية. هذا المسح 

الحكومة، أما المطبوعات  وط تحريرها سياسةأعداء الصحافة لمراسلي بال حدود. كما أن جميع الصحف الرئيسية تتبع خط أأسو

. أما فيما يخص االنترنت ها أو يشتريهالمن يبيع ، غالبا ما تكون محظورة أو مراقبةوغيرها ''اروغفيوول ''لوموند'' تي األجنبية كصحيف

، وحتى الصحفيون لن يكون هروبهم من الرقابة في ، وتضييقا على المدونيننترنت في العالممراقبة لالفتعد تونس من أكثر البلدان 

 حينة. ووسائل اإلعالم التقليدية إلى االنترنت سوى وقوعهم في مشاكل أخرى، ومضايقات ال مفر منها من قبل رجال الشرط

غير  تونسالكثير من المراقبين اختيار  اعتبر حول مجتمع المعلومات 1111استضافت تونس القمة العالمية لمجتمع المعلومات عام 

فقد  أكد التقرير الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان تقريرها  41لحرية التعبير. النظام التونسي قمعل، نظرا مناسب

، استمرار صدارة تونس للدول العربية المعادية لحرية استخدام االنترنت كاشفا 1111ية اإلنترنت في العالم العربي سنة الثاني عن حر

النقاب عن أساليب القمع والتعتيم والحجب التي تستعملها السلطات التونسية في حربها ضد حرية التعبير على الشبكة وذلك على الرغم 

 44تختفي وراءه تونس كتطبيقها لمبادئ الليبرالية واالقتصاد الحر والمكانة التي تعطيها تشريعاتها للمرأة. من خدعة السطح البراق الذي

هذه التضيقات كانت بين أسباب اندالع الثورة التونسية التي أسهمت في مراجعة مشكلة الحرية في الصحافة التونسية وحريات التعبير 

واإلنترنيت وتوسع شبكة المجتمع المدني المدافع عن  المطبوعاتاليب الرقابة والتضييق على والفكر والرأي بعد تخلي الدولة على أس

بين أفضل الدول العربية في مجال الحريات الصحفية في ظل نظام إعالمي  1144جانفي  41هذه الحريات وبالتالي باتت تونس ما بعد 

 يسير في طريق اإلصالح يمكن تصنيفه بنظام إعالمي إنتقالي.

 نظرية  الديمقراطية اإلعالمية إرهاصات -5.1

تؤكد و .جاءت نشأة مفهوم الديمقراطية اإلعالمية استجابة إللغاء الضوابط التنظيمية بأسواق البث وتكثيف ملكية وسائل اإلعالم 

شدة من نطاق األخبار الديمقراطية اإلعالمية إلى أن ملكية الشركات والضغوط التجارية تؤثر على المحتوى اإلعالمي، مما يحد ب

افية واآلراء والبرامج الترفيهية التي يتلقها المواطنون. وبالتالي، فهم ينادون بتوزيع أكثر عدالً للقاعدة االقتصادية واالجتماعية والثق

 .والمعلوماتية واألمر الذي سيؤدي إلى مواطنين أكثر اطالًعا، وأيًضا إلى حوار سياسي مستنير ونموذجي بصورة أكبر

 أسس نظرية الديمقراطية اإلعالمية -5.1

 41تقوم نظرية  الديمقراطية اإلعالمية على المقومات العملية التالية: 

 .ضرورة استبدال نموذج اإلعالم التحرري الحالي بآخر يعمل ديمقراطيًا بدالً من أهدافه الربحية  -

                                                 
 .124، ص 4110اإلشهار، الجزائر، المؤسسة الوطنية لالتصال النشر و ،سيولوجيا االتصال التنمويرؤى في سو، قضايا و(لبنى ) لطيف - 1

 .4112عليه في ديسمبر  اطلع ،05/12/2007نشر في  http://www.apfw.org  ،حال الحريات الصحفية في العالم العربي، المنظمة العربية لحرية الصحافة  إبراهيم نوار، - 41

11 -  Source: http://www Arab presse free dome Watch.htm (05-03-2008 نشر في    )   4112اطلع عليه في ديسمبر  

نشر في   - yassine222.wordpress.com ،موقع تعليمي حول التنظيم الذاتي في اإلعالم، LE MEDIATEUR ،عالم ونظرية المشاركةديمقراطية اإل - 14

  . 4112، اطلع عليه في ديسمبر  4112/14/47/

http://www.ajrsp.com/
http://www.apfw.org/
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 .واستخدامها، طبقا لالحتياجات التي يحددونها بأنفسهم للمواطن الفرد ولجماعات األقليات حق الوصول إلى وسائل اإلعالم -

 .إن تنظيم وسائل اإلعالم ومحتواها ال ينبغي أن يكون خاضعا لسيطرة بيروقراطية حكومية مركزية -

 .توجد وسائل اإلعالم لخدمة جمهورها ال لخدمة المنظمات والمؤسسات التي تصدر عنها أو مهنييها أو متعامليها  -

 .دام اإلعالم البديل في الخطاب اإلعالمي بتحويل الجمهور السلبي إلى مشاركين فاعليندمج استخ -

 .تقوية خدمة البث العامة، وزيادة دور الصحافة العامة -

 .من حق األقليات والجماعات والمنظمات والتجمعات المحلية أن يكون لها وسائلها اإلعالمية خاصة -

شاركية أفضل من وسائل اإلعالم المهنية الضخمة التي ينساب مضمونها في اتجاه لتفاعلية والت  إن وسائل اإلعالم صغيرة الحجم ا -

 .واحد

 .إن االتصال واإلعالم أهم وأرقى  من أن يترك أداة بيد المهنيين -

 إن استخدام وسائل اإلعالم العامة ينخرط وجوبا في تعزيز المثل الديمقراطية. -

 

 -des média   Condensation –ملكية وسائل اإلعالم  تركيزو الديمقراطية اإلعالمية -1.4

رغم تعدد أنماط ملكية وسائل اإلعالم في األنظمة الديمقراطية في العالم بين ملكية الدولة وملكية الخواص وملكية المؤسسات وملكية 

ى صعيد الممارسات وحسب التجارب العالمية إلى أو الملكية التعاونية، فإن كل هذه األنماط أدت عل ضد الصحفييناالجمعيات وملكية تع

تجاه  على غرار التجربتين الروسية واإلسبانية، أوا في اتجاه التحرر من سيطرة الدولة محاوالت السيطرة على ملكية وسائل اإلعالم،

في العالم الديمقراطي  ميةالعموهيكلية وسائل اإلعالم على غرار التجربة الفرنسية، فإن التحرر من سيطرة االحتكار الرأسمالي 

تقوم سياسات  إذ غالبا ما 43الصحافة الحرة.وللمثل الديمقراطية  امعاكس اتخذ اتجاها اكمؤسسات ربحية طريق الموصوف بالعالم الحر

تركيز ملكية الوسائل اإلعالمية في سياقات تشجيعها إلغاء الضوابط  condensationالحكومات الديمقراطية على تشجيع تكثيف 

إلى إزالة غالبية قوانين  4111في الواليات المتحدة مثال أدى قانون االتصاالت لعام ووالقيود وسياسات التجارة الليبرالية الجديدة. 

 .محطة إذاعية 1111وتم شراء ما يزيد عن  41ملكية اإلعالم التي كانت سارية ما أدى إلى عمليات دمج هائلة في صناعة االتصاالت.

كيانات خاصة كبيرة. وتعرف هذه المنظمات في الواليات المتحدة ل العديدة الماضية تركيًزا متزايًدا لملكية اإلعالم لقد شهدت العقود

وتايم وارنر /وفياكوم/ وسي بي  /ونيوز كوربوريشن /وشركة والت ديزني/ جنرال إلكتريك :وتتضمن  (Big 6)باسم العظماء الست

إلى انخفاض عدد األصوات  يؤدي حتما غالبية وسائل اإلعالم لتكتالت شركات وطنية الذي يركزمنهٌج ال هذاو 41 إس كوربوريشن..

واآلراء التي تصل إلى الجمهور وزيادة في إضفاء سمة تجارية على األخبار والمعلومات وانخفاض نسبة التحقيقات الصحفية والتأكيد 

إن تركيز ملكية وسائل اإلعالم في أيدي  .الشحيح على البرامج المعلوماتية والترفيهية وتحقيق األرباح في مقابل الخطاب اإلخباري

أدى إلى تضييق نطاق األصوات واآلراء التي يتم   -الديمقراطية اإلعالمية  أسسهو من و -والتكتالت ت التجاريةالقليل من المؤسسا

                                                 
برلين، ،المركز الديمقراطى العربى، التسيير االقتصادي والتدبير اإلداري والموارد البشرية للمؤسسات اإلعالمية ،صناعة اإلعالمالهواري)شيماء(،  - 12 

 .4141، اطلع عليه في جانفي 4117سبتمبر 7نشر في   icac.de/?p=48913https://democrat ألمانيا، 

 .4116يتراك للطباعة والنشر، القاهرة،إأمين سعيد عبد الغني: إدارة المؤسسات اإلعالمية في عصر اقتصاد المعرفة،  - 41 

المجلة العلمية لبحوث الصحافة، مجلة علمية ، ح وسبل المواجهةمالم ، ،أزمة اإلعالم العربي بين التبعية واالختراق الثقافي (عواطف) عبد الرحمن -10 

 .4111مارس  –/ يناير  4112محكمة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، المجلد األول، أكتوبر 
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، حيث تعطي األولوية للبرامج المعلوماتية والترفيهية ارية على األخبار والمعلوماتتجال غلبة الصبغة طرحها في وسائل اإلعالم

إجراء  عن كفاءةوسائل اإلعالم اإلخبارية  وتجريد .)المعلوإمتاعية( وأخبار مشاهير الفنانين عن الخطاب اإلعالمي اإلخباري

ه الوضعية هي التي سقط فيها اإلعالم التونسي ولسيما اإلعالم ولعل هذ التحقيقات الصحفية والقيام بدورها كمراقب على مصالح العامة

وهو االسم  المتركزة بيد مؤسسات إنتاج خاصة مثل شركات كاكتوس وأيت برود المنتجتان لبرامج القناة الحوار التونسيالخاص 

اهر بن حسين إلى سامي الفهري بشروط المميز لقناة مناضلة وذات ترخيص جمعياتي بعد الثورة، قبل أن يفرط فيها مالكها األصلي الط

الترويجية والتسلوية إلى  وريثة قناة التونسية وبرامجها لم يتم احترامها، القناة التي كانت مطاردة وممنوعة قبل الثورة أصبحت اليوم

  .البالغعلى قاعدة اإلثارة بدل اإلنارة والترفيه بدل  ضعيفة المضامين الثقافية غاية اإلسفاف تبقى

 

 الديمقراطية اإلعالمية والميديا الجديدة  -7.1

يرتبط مفهوم ديمقراطية اإلعالم مباشرة بحرية وسائل اإلعالم في التعبير عن قضايا المجتمع السياسية واالقتصادية والثقافية 

، كما يرتبط هذا المفهوم واالجتماعية باعتبارها األداة األساسية التي تضمن تحقيق تنفيذ حق الجمهور في المعرفة بمجريات األحداث

بإتاحة الفرصة لكافة القوي الحية للتعبير عن أرائها في الشأن العام عبر الميديا، مع تفعيل المشاركة الجماهيرية والتواصل مع الرأي 

االنتفاع مما حق  العام بشتى الوسائط والوسائل بحيث يتاح لألفراد والمؤسسات حق الرد والتصحيح في المعالجة اإلعالمية المقدمة،

استجاب حتما االتصالية  ومضامينها واالتصال الجديد ن تطور وسائل اإلعالمينتجه ويعرضه اإلعالم من رسائل متنوعة، على أ

تسهيل نمو ديمقراطية اإلعالم حيث إنها توفر محوريا فعاال في للمعلومات دورا  لشبكة العالميةل إذ كان حتياجات الجمهور.ل

لكل شخص مشاركة المعلومات على WEB يتيح الواب و لة اإلنتاج اإلعالمي،لمستخدميها صوتًا ومنبًرا وإمكانية الوصول إلى وسي

 .41الفور دون حواجز لعمل إدخال عبر بنية تحتية مشتركة، وعادةً ما ينظر إليه كمثال للقوة المحتملة لديمقراطية اإلعالم

ح السياسي يضفي مصداقية على نموذج لقد سمح استخدام تقنيات شبكات التواصل االجتماعي الرقمية لترويج المعارضة واإلصال

حيث سمحت مواقع الميديا  لعربيالربيع ا تعرف باسم في ما الديمقراطية اإلعالمية. ويتضح هذا في االحتجاجات واسعة النطاق 

للمواطنين بالتواصل سريًعا مع بعضهم البعض وتبادل المعلومات وتنظيم  /.. ويوتيوب / وتويتر / فيس بوك االجتماعية مثل

هكذا  نجاح هذه التظاهرات،إفي  همالدور األ فقط لها ةاالجتماعي الميديااالحتجاجات المناهضة لحكوماتهم. وبينما ال يمكن القول بأن 

 ومصر وليبيا واليمن.  في تونس ات سياسية ومجتمعية جذريةتغييردوًرا هاًما في إحالل  التموارد التكنواتصاليةلعبت 

 في نقد نظرية الديمقراطية اإلعالمية  -1.1

النظام، وحتى يعمل بشكل صحيح،  ها إال أن هذانقاد رغم أهمية نظرية الديمقراطية اإلعالمية في منوالها التشاركي والتفاعلي، يذهب 

فكار والمعلومات اإلعالم وتبادل األ صناعةيجب أن يفترض أن كل فرد في المجتمع يمكن تعليمه وقد يصبح عضًوا مشارًكا فعاالً في

المشاركة بصورة  فيهاواطنين على الم يصعبالتي تعاني من ارتفاع معدل األمية، بيد أن المجتمعات . وصناعة المضامين اإلعالمية

 فبدالً من تعزيز المثل الديمقراطية،بحيث تكون النتائج عكسية، . التعديل والتغيير االجتماعيفي اإلعالم و فاعلة

                                                 
ديسمبر  0رلين، ألمانيا، نشر في، بالمركز الديمقراطى العربى ، اإلعالم الجواري والميديا الجديدة في مقاربة الديمقراطية التشاركيةالفياللي )ليلى(،  - 16

4112. 
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تكتفي دنيا رك بفعالية في خلق اإلعالم، وطبقاتعليا تشا اتطبق يعزز الطبقية اإلعالمية بظهوريمزق المجتمع و قد يتسبب ذلك في 

نانسي ''. وقد يسلك ذلك ضمن ما صدر عن لتالعب بالمعلومات أو التحيز اإلعالميينجم عنه المغالطات اإلعالمية وا، مما تهالكباالس

  بتوضيح التباينات الفردية. يتصلللمجال العام الهابرماسي فيما  '' من نقدفرايزر

فبالرغم من أن المنافذ  ،ة في نطاق الديمقراطية اإلعالميةدمج دور الصحفيين والصحافة التقليدي شكالية أخرى تطرأ عند محاوالتإ

ألفراد، فإن الصحفيين الذين يقومون بتوظيفهم يخضعون لتدريب مكثف وكذلك ميثاق أخالقي ل مجاالت خاصةهي  االتصالية الجديدة

ة على الصحافة العامة والصحافة صارم عند تقديم األخبار والمعلومات للجمهور. وألن الديمقراطية اإلعالمية تعتمد بصورة كبير

ومشاركة المواطنين، فهناك احتمال أن ينظر الجمهور لجميع المعلومات المتبادلة على أنها متساوية. ولن  )الميديا االجتماعية( البديلة

 توعية الجمهور. يؤثر ذلك بالسلب على وكالة الفرد في مجتمع ديمقراطي فقط بل سيتعارض مع فكرة الصحافة الحرة التي تهدف إلى 

 ديمقراطية اإلعالم في التنظيم الذاتي  -1.1

شروط دمقرطة اإلعالم بدعم آليات التنظيم  الدكتور الصادق الحمامي يضبط الباحث األكاديمي التونسي في علوم اإلعالم واالتصال

 أهمها في نظره. والذاتي 

 

 مجلس الصحافة -1.9.1

التي تضمن للجمهور الحق  في جودة األخبار ألنها تشير إلى مسؤولية الصحفيين أمام المجتمع  يمث ل مجلس الصحافة اآللية التنظيمية

عام  في العالم قد رأت النور المجالس الصحفية أول تجربة من خالل قبولهم الطوعي بالمساءلة عبر اليات مستقلة ومحايدة. وقد كانت

ثم انتشرت مجالس  ''، ومن Court of Honour for the Press The'' في السويد التي شهدت ظهور أول مجلس للصحافة 4141

هيئة جماعية مستقل ة '' :اليونسكو مجلس الصحافة على أنهلم الديمقراطي باستثناء فرنسا. وتعرف منظمة الصحافة في أوروبا وفي العا

مؤس سات اإلعالمية أو المتصلة بتجاوزات ال خاصة بمعالجة شكاوى المواطنين ضدعن السلطة السياسية، مهمتها اتخاذ القرارات ال

بين الصحفيين والمؤس سات اإلعالمية من جهة والمواطنين من جهة أخرى. ومن مهامه  توفيقي مهم . ويقوم المجلس بدور''الصحفيين

قتراح تعديالت وا ،أيضا رصد اتجاهات الرأي العام حول الصحافة والصحفيين في المجتمع ووضع معايير السلوك األخالقي للصحفيين

لتطوير مواثيق أخالقية. تتمثل إذن مهمة مجلس الصحافة األساسية في قبول شكاوى المواطنين والتأكد من أنها تندرج ضمن إطار 

، كما يرصد مجلس ميثاق الشرف الصحفي. ويقوم المجلس بدور الوسيط بين الشاكي من جهة أولى والمؤس سة اإلعالمية من جهة ثانية

التنظيمية والقانونية  المرجعياتإلى  استناداالنتهاكات التي تقوم بها المؤس سات اإلعالمية والصحفيون للمبادئ األخالقية االصحافة كل 

  . ، والدفاع عن حرية التعبير والصحافةاإلنصافو ، المساءلة،مبدأعلى أساس  للمهنة الصحفية واألخالقية

 

     (press ombudsman / médiateur ) الوسيط أو الموفق اإلعالمي  -1.9.1

 أو اإلعالمي هو الموفق الصحفي ، ذلك أنالقرن العشرين اتبداي فياستحدثت في المؤس سات اإلعالمية  الموفق اإلعالمي هي خطة 

 ردود الصحفيين عليها يعرضعلى الصحفيين وبعد عرضها  همومالحظات الجمهور وسيط بين الجمهور وهيئة التحرير يتلق ى شكاوى

 .وموقف المؤسسة اإلعالمية إزاء تلك الشكاوى
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أنضج التجارب العالمية في مجال الوساطة من وتعتبر تجربة صحيفة لوموند الفرنسية والغارديان البريطانية وبوليتكان الدنماركي ة  

العالم الديمقراطي الذي تتوفر  تظم موفقين من جمعية عالمية عبر عالموينتظم الموفقون الصحفيون في ال .اإلعالمية والتوفيق الصحفي

 ،والتنظيم الذاتي والشفافية بالمؤسسات اإلعالمية العربية  تأكيدا لضعف آليات المساءلة فيه مثل هذه الخطة باستثناء العالم العربي

 اتخذت بعض المؤسسات ما بعد الثورة . وفي تونسOno / ombudsmen news organizationsــب اختصارا المنظمة تعرفو

خطة الموفق والوسيط اإلعالمي في ظل غياب هذه الخطة حاليا صلب المؤسسات اإلعالمية  االتصالية واإلعالمية والصحفية الخاصة

 47العمومية.

 " اإلعالميةديمقراطية النظرية "المشاركة من نظريتي"الحرية "و"المسؤولية االجتماعية" إلى  -12.1

سبقتها زمنيا أربع نظريات كاتجاه  -هي األحدث بين النظريات اإلعالم الخمسة في العالم وأصعبها تحديدا، فقد برزت هذه النظرية     

ري إيجابي نحو ضرورة وجود أشكال جديدة في تنظيم وسائل اإلعالم، فالنظرية قامت كرد فعل مضاد للطابع التجاري واالحتكا

التحرر من وهم األحزاب والنظام البرلماني الديمقراطي في المجتمعات الغربية  عنإلعالم المملوكة ملكية خاصة، تعبيرا لوسائل ا

األقليات والقوى الضعيفة في هذه المجتمعات، وتنطوي هذه النظرية على أفكار معادية  والذي أصبح مسيطرا على الساحة ومتجاهال

والذي فشل في توفير فرص عاجلة لألفراد واألقليات في  ،الذي يتسم بالتنظيم المعقد والمركزية الشديدة ،اهيريلنظرية المجتمع الجم

فاشلة بسبب خضوعها العتبارات السوق التي  نظريةكالصحافة الحرة  فإن وحسب هذه النظرية .التعبير عن اهتماماتها ومشكالتها

مة بسبب ارتباطها بمركزية الدولة، وحسب يضا أن نظرية المسؤولية االجتماعية غير مالئأ تعتبرتجردها أو تفرغها من محتواها، كما 

فإن التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم لم يمنع ظهور مؤسسات إعالمية تمارس سيطرتها من مراكز قوى في المجتمع، وفشلت  هذه النظرية

يمكن التأكيد على أنه إذا كان القهر  في هذا المستوىو .قين لوسائل اإلعالمفي مهمتها وهي تلبية االحتياجات اليومية للمواطنين أو المتل

ر لثورات الشعوب، فإن اإلعالم الحر والمستقل هو الذي يه ل  يئالسياسي واالجتماعي ألنظمة االستبداد واالستغالل هو المفج  ويعج 

 .48بإنجازها

 التحوالت الديمقراطية اإلعالم و -11.1

من شك أن لوسائل اإلعالم دور فاعل في تشكيل سياق اإلصالح  ما إذ 41ًرا محددة في مرحلة التحول الديمقراطي، تعطي لإلعالم أدوا 

 األدوار واألشكال المميزة السياسي في المجتمعات ويتوقف إسهام ودور وسائل اإلعالم في عملية اإلصالح السياسي والديمقراطي على 

تعزيز قيم المشاركة من جهة تعدد اآلراء واالتجاهات داخل هذه المؤسسات، ومن جهة ، بها تتلك الوسائل في المجتمع وحجم الحريال

رتبط بفلسفة النظام السياسي الذي تعمل في ظله، ودرجة الحرية التي تتمتع بها داخل البناء المصنع القرار السياسي، في السياسية 

ًرا مهًما وحاسًما في زعزعة أركان النظام اإلعالمي العربي خالل العقد لعبت ثورات ما يعرف بالربيع العربي دولقد   .11االجتماعي

األخير، وتجلى ذلك بوضوح أكبر في البلدان التي تفجرت فيها عوامل الحراك السياسي واالحتقان االجتماعي منذ مطلع ذلك العقد، 

                                                 

 . 6142جانفي  41الصحافة التونسية، ، أفكار حول التنظيم الديمقراطي للصحافة التونسية، (صادق)الحمامي    - 47 
 .1141اطلع عليه في  ديسمبر  ،  http://studies.aljazeera.net/issues/2013/03/20  ، نشر في  كلية اإلعالم بجامعة القاهرة - (صفوت) ،العالم - 48

41 - Goran , Hyden, and Charles Okigbo , “ The media and the Two waves of Democracy ; in media and democracy in Africa ” , G. Hyden 
,M. Leslie and F.F Ogudimu , (e.ds ) ( New Brunswick , N, J: Transaction Publishers, 2002) pp29-50.  

20 Shelton Gunaratne. “ Democracy , Journalism and Systems Perspectives From East and West “ , inx , Hao and S.K , Data Ray (eds  ), issues and 
challenges in Asian Journalism , (Singapora: Marshall Cauendish , 20006 ) pp 1-24 

http://www.ajrsp.com/
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ديمقراطي والحريات النسبية المتاحة لديها بتحفيز وربما تكون مصر وتونس واليمن من أبرز تلك البلدان، فقد سمحت ظروف الهامش ال

في التمرد على ثوابت اإلعالم  (New Media) الصحافة والفضائيات الخاصة، وتوظيف أدوات ما صار ي عرف باإلعالم الجديد

رات حرية الصحافة وهو األمر الذي يفسر المكانة البارزة التي تحتلها شعا الرسمي، وتحرير قطاعات واسعة من الجمهور من سطوته.

واإلعالم ضمن مطالب الحراك الثوري واإلصالحي في عموم الوطن العربي، وحرص القوى والحركات السياسية على استثمار 

وتؤكد  أدبيات العلوم السياسية أنه ال توجد نظرية علمية شاملة  14معطيات ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصال على المستوى الكوني.

إلعالم المنخرط في وتشرح طبيعة الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في عملية التحول الديمقراطي، بل إنها تعطي ل ودقيقة توضح

حماية مكاسب التغيير الديمقراطي وتطويرها"، لعملية التغيير، دوًرا أساسيًا في استمرارية العمل السياسي اإلصالحي والتوعوي، "

البلدان العربية والسيما بلدان ما يعرف بالربيع العربي، لذلك يقتضي تي تحول دون نجاحها، بوالصعوبات الوكشف جميع المعوقات 

بناء الرسالة اإلعالمية المرافقة لعملية االنتقال الديمقراطي، عمالً إعالميًا محترفًا يعيد صياغة وإعداد وتقديم مواقف المواطنين، 

  11للرأي العام.واالتجاهات العامة 

 ئل الديمقراطية اإلعالمية بدافي  -10.1

أثمرت الديمقراطية اإلعالمية نماذج من اإلعالم الجديد أو الميديا الجديدة على غرار اإلعالم المجتمعي  أو اإلعالم الحر أو اإلعالم 

م من اإلحداثات المستقل أو اإلعالم البديل  أو ما اصطلح عليه بصحافة المواطنة أو الميديا اإلجتماعية  .. وغالبها استفاد اليو

 .المتجددةواالبتكارات التكنواتصالية 

 اإلعالم البديل  -1.10.1

مكونات العديد من الأحد   صحافة الرأي، وتعتبر وسائل اإلعالم التي تمثل بدائل لإلعالم التجاري أو المملوك للحكومة ويقصد بها

  ."تفضل بعض وسائل اإلعالم اآلن استخدام مصطلح "مستقل" عن مصطلح "بديلو ،الوسائل البديلة

  الحر أو اإلعالم الشعبي وسائل اإلعالم المجتمعية -0.10.1

وسائل اإلعالم  الممثلة لما يعرف بــ ''المجتمع المدني العضوي والوظيفي النائشة في إطار نشاطات قوى  وسائل اإلعالم المجتمعية

التي ينشئها المجتمع  تصاليةية والوسائط االلوسائل اإلعالما، ونعني بها 13 "نظريا "اتصاالت المجتمعويطلق عليها  الحرة''

، سواء كان مجتمًعا جغرافيًا أو حكم ودوائر القرارويتحكم فيها من تلقاء ذاته دونما وصايات أو توجيهات من مؤسسات ال الديمقراطي

                                                 

االئتالف الوطني لحرية اإلعالم نموذًجا، ورقة عمل مقدمة لبرنامج "بناء القدرات والنهوض بالمعرفة" لشباب –رجائي ، دور اإلعالم في التحول الديمقراطي المجتمع المدني داعًما( الميرغني ) -14  
 .6144يوليو/تموز 41/64الصحفيين الليبيين: القاهرة من 

جامعة فيالدلفيا، ثقافة التغيير: األبعاد الفكرية والعوامل والتمثالت ) المملكة  41قوي بوحنية، عصام بن الشيخ، الرسالة اإلعالمية العربية "التغييرية": المضامين والرؤى، المؤتمر الدولي الـ   -8 
 .(6146نوفمبر/تشرين الثاني  8 –2األردنية: 

 " AKBF"إذاعة باسيفيكا المملوكة لـ "لويس هيل".  ، وأشهرها 1216إذاعة مجتمع إلى مؤسسات إذاعات الهواة التي تشكلت عام  أول نشأةيعود تاريخ  -42 

 .المؤسسات الخيريةدعم ن ويالمستمع ، وكان مصدر تمويلها األساسي مساعدات1222عام  هابثت كاليفورنيا، بدأ من ركليابب

http://www.ajrsp.com/
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التجارية أو  التابعة لجهات مجتمًعا ذا شخصية اعتبارية أو مصالح. وتعد وسائل اإلعالم المجتمعية شكالً مختلفًا عن وسائل اإلعالم

في إنتاج  شاركة المجتمع المدنيون ضمني لم، بوصفها مك  مؤسسات الدولة أو اإلذاعات المرفق العام وسائل اإلعالم التي تديرها

يبقى جهاز الراديو أوسع جهاز اتصالي انتشاًرا في العالم فعالية النخفاض التكاليف ولبلوغ السواد األعظم  من  .مضامين الميديا

تونسية'' لصاحبته المجتمعات الفقيرة والفئات المفقرة في العالم والتواصل معها، وأفضل نموذج تونسي قائم بالصدد هو إذاعة ''كلمة ال

الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، الذي كان يبث عبر اإلنترنيت ويخصص الحيز األوسع في اهتماماته لصراع المعارضة التونسية 

بالداخل والمهجر مع النظام القائم، وقد تعرض هذا الوعاء اإلذاعي البديل إلى صعوبات جمة لما انتقل للبث عبر موجات التضمين 

 األمريكية الواليات المتحدةوسيلة إعالمية مجتمعية تلفزية عامة نشأت ب ''تعتبر أول ، لتضطر من ثمة إلى بيعه. تلفزياFM الترددي

وظلت على مدى إدارة الغرفة التجارية  بمبادرة من بمدينة ديل من والية فيرجينيا األمريكية 4118محطة تليفزيون عام أطلق عام 

 .ضعف اإلمكاناتالمعدات ونقص التمويل و صعوباتنتيجة  لذلك اضطرت إلى إيقاف بثها تجارية إعالنات ماتقدم برامجها دونعامين 

أما  .االحتكاريةب الموصومة العامة التلفزية أما في أوروبا فقد نشأ تلفزيون وإذاعة المجتمع في أوروبا على مرجعية انتقاد نظام الخدمة

مناجم بوليفيا" المنبعثة في أربعينيات القرن العشرين، من تأسيس ''اتحاد عمال المناجم المحلي'' في أمريك الالتينية فتعتبر إذاعة "عمال 

عربيا وتحديدا بالمشهد التونسي، نشأت بتونس ما بعد  .التحررية لمقاومة والتعليم والثقافةوصوتا ل إعالمية شعبية وسيلةل نموذجا مميزا

قبل الثورة على نحو  خارج البالد حتى أو ،لنائشةاإلذاعات الجمعياتية ا هاعلى غرار ديلةالثورة فضاءات إعالمية شعبية وجمعياتية ب

تحت نفس المعاناة ليضطر لبيع البقدونس  ''قناة الحوار التونسي'' لصاحبها الناشط اإلعالمي والسياسي والمدني الطاهر بن حسين

ة مناضلة أسهمت إلى حدود كبيرة إلى تعرية جرائم النظام وممارساته هي قناوللعلم ، رمزيا دعما لتمويل القناة قبل غلقها وبيعها

.. على أنه ال عالقة قبل الثورة كانت تبث لمدة ساعتين من إيطاليا ويضطر الجمهور التونسي لمتابعتها سرا في بيوتهم فضائيا بالداخل

ها سامي الفهري من الطاهر بن حسين في أعقاب الثورة ، والتي اشتراموالتي تحمل ذات االسم الي مضامين وأهدافا بتلك لتلك القناة

، لتتحول إلى منصة أقرب إلى تلفزيون الواقع وتلفزيونات المهمالت وذلك ضربا لرمزيتها التارخية المناضلة وتبذئة مضامينها

وهي الهيئة التعديلية المستقلة  هايكاتقع على ال اليوم القانونية المسؤوليةعلى أن  المفضوحة. التأثيرات التجاريةو وتعامالتها السوقية،

ئة لحاجيات المجتمع جمعياتية لتستحيل إلى قناة تجارية ذات مضامين رخصتها ببيع قناة  قانونا  كيف تسمحو رسميا، مبذ 

فترض ما على أنه في ظل االنفجار االتصالي العولمي تبقى تقنية اإلنترنت أهم قوة للديمقراطية والمشاركة اإلعالمية ت.وإشباعاته

. على أن المسؤولية اليوم 11 ةالمحلي اتالعالقة المباشرة بين التقنية ونمو المجتمعاألقدر تأثيرا على يعرف بـ"الديمقراطية اإللكترونية" 

قناة قانونا ببيع قناة رخصتها جمعياتية لتستحيل إلى   القانونية تقع على الهايكا وهي الهيئة التعديلية المستقلة رسميا، وكيف تسمح

ئة لحاجيات المجتمع وإشباعاته. على أنه في ظل االنفجار االتصالي العولمي تبقى تقنية اإلنترنت أهم قوة  تجارية ذات مضامين مبذ 

 للديمقراطية والمشاركة اإلعالمية تفترض ما يعرف بـ"الديمقراطية اإللكترونية" األقدر تأثيرا على العالقة المباشرة بين التقنية ونمو

معات المحلية، تلك العتبة االتصالية المعولمة فتحت الباب للميديا والوسائط لتشتمل جملة وسائل اإلعالم الجماهيري  على غرار المجت

 والتدوينات الصحف والتلفاز والراديو لترويج المقاالت اإلخبارية واالفتتاحيات والصور والفيديوهات والتسجيالت الصوتية والبيانات

 ،ات الشبكة العنكبوتيةالمبثوثة على منص

                                                 

24  - Riismandel, Paul “About Grassroots and Community Media” September 1996. Retrieved 2013-04-30. 
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تجلياتها ومنصاتها بمختلف و (new media) المشكلة للميديا الجديدة وفي ظل هذا الوسيط الشبكي نشأت الظاهرة االتصالية الشهيرة  

(، و''اإلعالم participatory journalismالمعروفة بـمصطلحات متنوعة من قبيل ''الصحافة التشاركية'' ) واشتقاقاتها

 street(، و''صحافة الشارع'' )grassroots journalism'' )أو المدنية (، و''الصحافة الشعبيةdimocratic mediaاطي'')الديمقر

journalism(''و''اإلعالم البديل ،)alternative media( ''و''اإلعالم مفتوح المصادر ،)open-source media،)  إلى غير ذلك

وبخاصة تلك  والمنظرين لها والسوسيواتصالية ن في هذه الظاهرة اإلعالميةا الباحثواستخدمه من التسميات والمصطلحات التي

،  حيث تشتغل هذه المنصات والمواقع الحرة على تعرية الواقع وتنعتق من اإلعالم (social media)الناشطة عبر الميديا االجتماعية 

أو معتمة كالفقر والبطالة ومشاكل التعليم والسياسات والساسة  والحكومي للنقاش العام في موضوعات مسكوت عنهاالرسمي والعمومي 

وهذا الصنف من االإعالم البديل هو الذي يقف قطعا وراء ما يعرف بالربيع العربي، في النشر وغيرها وبروح وعمق مجتمعي، 

التي انطلقت  السياسية والميدانية والتعميم إلرهاصات ما قبل الثورات العربية وأوضاع الشعوب والعربية ومنتهيات تلك المتغيرات

 11 .1144جانفي  41ديسمبر و 47موجتها األولى من تونس ما بين 

 Régulationنظيم  ات التّ تزاملمهن الّصحافة وا -2

 يبقى السؤال الرئيسي المتعلق بتنظيم اإلعالم في مجتمع ديمقراطي يتصل باألهداف والغايات، أي ما هو الهدف من تنظيم اإلعالم أو

  التنظيم الذاتي؟ الجهات واآلليات: ما هو اإلطار المؤسسي واألساس القانوني لتنظيم اإلعالم أو التنظيم الذاتي لإلعالم؟

 :تعريف التنظيم أو الضبط أو التعديل -1.0

الجتماعي أو االقتصادي على أنها كافة األنشطة التي تقوم بها الدولة بهدف التأثير في السلوك ا ''تنظيم اإلعالم'' نعرف يمكننا أن 

األشكال المتعددة للتنظيم يتصل بغير ذلك من فإن مصطلح "التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم" هو مصطلح ، وعلى ذلك لوسائل اإلعالم

 تنظيمية تحيلها إلى جهات غير حكومية تتولىتتخلى الدولة عن دورها في القيام بأنشطة  ، بحيثالتي تضطلع بها جهات غير حكومية

  .تنظيمية من تلقاء نفسها خاصة بها وبمنتسبيها قواعدوضع 

 أهداف التنظيم أو الضبط  أو التعديل: -0.0

التأثير على  ضمان التنظيم هوفغاية  ة الحديثةالديمقراطي مقومات الدولة بهدف تعزيز الغربي ار الديمقراطيطتنظيم اإلعالم في اإل نشأ

حالة  لبلوغلتقوم بتوفير بيئة تواصلية  مدنية وتعليمية تصنع قرار المواطن، وتصنع الرأي العام،بوصفها تمارس أدوارا  وسائل اإلعالم

مع أن نظام  .في المجتمع الديمقراطي المصالح بشكل سلميتضارب الجماعات المتنازعة وو مختلف القوى المتضادة توازن بين

عالم ووسائل نشره، فإن ذلك النظام الليبرالي الديمقراطي ال تكون الحرية اإلعالم الغربي ال تتمتع فيه سلطة بمفردها بالسيطرة على اإل

 ،بال حدودومطلقة  فيه

                                                 

25 -  "Earned media". Word Spy. Paul McFedries and Logophilia Limited. "earned media n. Free media coverage, such as a 

news story or opinion piece. 

http://www.ajrsp.com/
http://www.wordspy.com/words/earnedmedia.asp


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 
 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                           418  

ISSN: 2706-6495 

 

خالالت إعالمية على غرار النشر الكاذب إومن ثم يقوم تنظيم اإلعالم في الديمقراطيات على ضوابط قانونية تحمي المجتمع من   

ربالفئات ذات االحتياجات ا واإلضراروالتحريض والعنف  بغاية تحصينهم من المحتويات  لخصوصية والفئات الهشة على غرار القص 

 11 .جودة المحتوى اإلعالمي مع ضماناتوسائل اإلعالم بالتنوع أشكال  مختلف هدف حمايةوب الضارة،

 إشكاليات الضبط أوالتنظيم أوالتعديل  في البيئة العربية: -3.0

على أن مسألة يتعلق بالوسائل السمعية البصرية، عالم تطورات كبيرة خاصة فيما تشهد عمليات ضبط وتعديل وتكييف عمل وسائل اإل

تنظيم الفضاء العمومي، وضمان تنظيم الحريات العمومية وممارسة الحقوق اإلعالمية،  مسارالضبط اإلعالمي تعتبر مرحلة مهمة في

مساءلة وضبط وفي هذا السياق، فإن  .نية واألخالقية المهنيةالمساءلة القانولية االجتماعية لوسائل اإلعالم وفي نطاق فلسفة المسؤو

ر هيئات الضبط وظه تزامنا مع، تزامنت مع بروز مؤشرات االحتكار واالستغالل التجاري والسياسي والدعائي لها، الصحافة المكتوبة

مع انتشار هذا . وبالتوازي الجماهرية ته للوسائلانتشار التلفزيون ريادمع البصري، في النصف الثاني من القرن العشرين  السمعي

في تنظيم  مجتمعية تسهمومؤسساته، تحول الضبط اإلعالمي اليوم إلى ضرورة   إلعالمي، بمختلف آلياته، وأدواتهالشكل التنظيمي ا

ات بوصفها تمر غير أن إشكالية الضبط اإلعالمي في السياق العربي والتونسي بالذ .المجتمع الديمقراطي حماية الفضاء العمومي و

اقتصادي وبعضها سياسي، وآخر بمرحلة انتقال ديمقراطي  ينتابها غموٌض وتوجسات على مختلف المستويات ألسباب متعددة بعضها 

حدود بين أشكال الضبط اإلعالمي فكثيرا ما يلف لبس كبير مفهوم الضبط اإلعالمي في التصور والممارسة، لتداخل ال مهني..

ما هو سياسي والتخوف من فكرة الضبط في حد ذاتها دم الفصل بوضوح بين ما هو مهني ولى وسائل اإلعالم، وعمستويات الرقابة عو

 17 .لغياب ثقافة ممارسة المهنة في إطار المسؤولية االجتماعية وتحمل تبعات ممارستها

 الضبط والتنظيم في أنظمة التوجيه اإلعالمي محاذير -4.0

واحتكارها لملكية  الدولةسيطرة   اإلعالمي في مخاطر وانزالقات التبعية والوالء للسلطة في ظل تتسبب سياسات الضبط والتوجيه

 .أو إعالم السلطة ما يعرف  باإلعالم الحكوميفي ظل  اأجهزتهووسائل اإلعالم 

 18مفهوم اإلعالم الحكومي*** -1.4.0

وأدارت دواليب   ه الدولةتعليه في النهاية و/أو تمول تتسيطر في حالما إذا اإلعالم المملوك للدولة ذلك اإلعالم الحكومييقصد ب

 آخر منافسة مع إعالمتكون في  ربما أو في تراب الدولة اإلخبارية الوسيلة اإلعالمية الوحيدة الوسائلوقد تكون هذه اإلشراف عليه، 

 .اصويسيطر عليه الخ

 

                                                 
   /http://www.fnst-egypt.org ،مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية ، م اإلعالم في أوروبا: النموذج األلمانيتنظي، ( مايناردوس)  رونالد  - 06

عالم، مسارات ، تجارب " سلطات ضبط وسائل اإل :الثاني حولالملتقى الدولي  ، شبكة ضياء الجزائرية للمؤتمرات والدراسات  -17

 http://diae.net/21166  "، آفاق

العام أي  ومي أو المرفق اإلعالميالحكومي واستبداله باإلعالم العم التخلي عن استخدام مصطلح اإلعالم 1144جنفي  41أمكن في تونس ما بعد ثورة ***  18

 بمعنى الخدمة اإلعالمية العامة.

http://www.ajrsp.com/
http://www.fnst-egypt.org/Media-Regulation-in-Europe-The-Case-of-Germany-Arabic.html#RM
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 خصائص منظومة اإلعالم الحكومي -0.0.4

للجمهور من ، ويكون محتواه عادة أكثر توجيهًا أو اإلعالم الخاص اإلعالم المستقل في مقابلإلعالم الحكومي يستخدم مصطلح ا       

 البيئة وفي ي أو غير أخالقي أو في غير مصلحة الحكومة،غير قانون تعتبرهعلى المحتوى الذي  فرض رقابة يجوز لها التيالدولة قبل 

كما هو  لحزب الحاكم أو المواالة الصريحة أو الضمنية لهاب االنخراطالصحفيين  تفرض الدولة على قطاع كبير من الحكومية اإلعالمية

المركزية وحزبها األوحد، لمبررات للدولة  الدعايةفي  الشيوعية التي تستغل فيها أجهزة اإلنتاج اإلعالمي ةاألنظم الحال في

"الوحدة  ، ولمبرراتالنظام إيديولوجيا عن ادافعمعارضي الحكومة، والتعتيم عليهم تشويه لح الدولة، وتعزيز النظام لصاوممارسات، 

 .الوطنية"

 نظريات ملكية الدولة  -3.0.4

توجد ملكية الدولة لإلعالم في الدول الفقيرة االستبدادية غير الديمقراطية التي تتدخل فيها الحكومات بشكل كبير لوجود مصلحة لها في 

المعروفة بـ  ، األولى وهيولة على اإلعالمنظريتان متناقضتان لسيطرة الد وفي هذا الصدد نعرض.السيطرة على تدفق المعلومات

الخيار العام  الثانية وهي المسماة بنظرية نظريةأما المفيدة /  لإلعالم تقترح أن تكون ملكية الدولةولمصلحة العامة ل نظرية "بيجو"

 .والسياسية االقتصادية الحريات على تحدد سيطرة الدولة وهي

أن تكون ملكية الحكومة   عامة، والتي يشار إليها أيًضا بنظرية "بيجو"،تقترح نظرية المصلحة ال :نظرية المصلحة العامة -أ

ن نشر المعلومات هو صالح عام، وعدم الكشف عنها سيكون مكلفًا ثانيًا:إن تكلفة إ وهي: أوالثالثة أسباب ل لإلعالم مرغوبة

ومع ذلك، فإن حياًزا وأكثر اكتماالً ودقة وثالثا: يمكن أن تكون ملكية الدولة لإلعالم أقل ان توفير ونشر المعلومات عالية،

 إلعالم الحر والخاص.يدعمون أيضا ا، والتأميم ن من أتباع "بيجو"، الذين يدافعون عن التنظيماالقتصاديي

أن اإلعالم المملوك للدولة يتالعب بالمعلومات ويحرفها لصالح الحزب الحاكم ويرسخ  وتؤكد على : نظرية الخيار العام  -ب

حكمها في حين يمنع الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة، وبالتالي يقوض المؤسسات الديمقراطية. وهذا من شأنه منع 

ر السياسيين والسلع والخدمات وما إلى ذلك، اإلعالم الخاص والمستقل، والذي يقدم األصوات البديلة التي تسمح لألفراد اختيا

فإن هذا من شأنه منع المنافسة بين مؤسسات اإلعالم تضمن حقوق المستهلكين عبر المنافسة الديمقراطية  إضافة إلى ذلك

 .المعروفة باسم السلطة الرابعة المضادة لسلطات الدولة الثالث أي القضائية والتنفيذية والتشريعية

 

 على حرية الصحافة  ات احتكار الدولة لإلعالمانعكاس -4.0.4

مستويات سيطرة حرية الصحافة وحرية التعبير ب مستويات ممارسة ترتبط RSFحسب التقارير السنوية لمنظمة مراسلون بال حدود 

خاصة جب والرقابة على اإلعالم وأجهزته والتنظيمات المهنية للصحفيين، وترتفع نسب المضايقات والمالحقات والتعتيم والح الدولة

الدول ذات المستويات األعلى لملكية الدولة لإلعالم  ب اإلنترنت على التي تمارسها األنظمة االحتكارية الرقابة مستوياتبقياس 

الدول التي فيها اإلعالم وال يمنع ذلك ب. وأوزبكستان وتركمانستان وسوريا وإيران والصين وإثيوبيا وبورما البيضاء روسيا مثل

 ، بل وحتى السجنيتعرضون لمضايقات وتهديدات مثال إذ ال يزال الصحفيون وكينيا ونيجيريا تركيا متحرًرا من سيطرة الدولة مثل

  بي بي سي - المملكة المتحدة اعة العامة فيوال ينطبق هذا على منوال اإلذ ،وكوريا الجنوبية روسيا مثل ببعض الديمقراطيات 

BBC-   أو بألمانيا على غرارDW حكومية جبائية رسوم عن طريق ممول كليهما بالرغم من الدوتشي فيله، 

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
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ة، غلى حد الشكوك أن اإلذاعتين تقعان تحت سيطرة أجهزة االستخبارات لتك الدول، ولقد مستقلة عن سيطرة الدولفهي  زمع ذلك  

  . France 24، وفرنسا RTقناتي روسيا اليوم  نموذج  زادت الشكوك في هذه التمشيات الحكومية مع بروز

 الحقوق المدنية والسياسية انعكاسات احتكار الدولة لإلعالم على  -5.0.4

وفقًا  ، بيدأنهاالحقوق المدنية والسياسية تعزز بتعلة  ملكية الدولة للصحافةالتي تبرر  ''نظرية المصلحة العامةيه ''هو وضع تتسبب ف

 لحكومةل المجتمع المدني مراقبةمنع وتضييق حد من تلك الحقوق من خالل تساهم على نطاق واسع في ال لنظرية الخيار العام

على الدولة بة ارقوالخاص والجمعياتي في تشديد ال اإلعالم المستقل حيث يسهم .الفساد السياسي والمجتمع السياسي ومكافحة

 بدول عاشت انتقاالت ديمقراطية مثل تونسفساد ال شبه عن ات المواطنينإبالغت ادتز على سبيل المثالف ةالحكومي وموظفيها وأجهزتها

للخروج من مأزق الوصاية على اإلعالم الحكومي والعمومي إلى لزوم الصمت.  اإلعالمفي وقت يلجأ فيه  غالوالمغرب والبرت

التعاقد  ية اإلعالم العمومي وتبعيته الحكومية يقترح الدكتور الصادق الحمامي في مقاربته لحزمة الشروط واآلليات الضامنة الستقالل

على أن ترتبط بالدولة في نظره  بواسطة عقد يبين بكل وضوح ودقة وظائفها  بين الدولة ومؤسسات ما يسميه باإلعالم العمومي

 11.والتزاماتها التي تتجسد في كراس شروط

 الصحافة في العالم ''تنظيم''لنماذج ثالثة من  مقارنةب تطبيقية تقييميّة مقاربة -4.3

والتعديل اإلعالمي مراعين في مقاربة تطبيقية لثالثة نماذج عالمية من ممارسة الضبط والتنظيم  ةول الالحقارض من خالل الجدنستع

ذلك خصائص عامة للممارسات قانونية تنظيمية لممارسة الصحافة في هذه النماذج الثالث وانعكاساتها على نشاط الصحفيين 

نوني العام الراعي لممارسة الصحافة ومهنها بكل من ألمانيا كنموذج مستقر للديمقراطية اإلعالمية، ومؤسساتهم اإلعالمية واإلطار القا

والدول العربية عموما كنموذج لتدخل الدولة الواسع في النشاط الصحفي واحتكار مؤسساته أو تأميمه أو مراقبة الخاص منه وجعله 

النموذج التعديلي التونسي بوصفه نموذج انتقالي سائر نحو تأسيس نموذج إعالمي منواال تابعا للجهاز اإلعالمي الرسمي، وصوال إلى 

على أساس المأسسة الدستورية لتلك الهيئات التعديلية والقوانين المحدثة  1144جانفي  41اطية بعد ديمقراطي وبناء مؤسساته الديمقر

  لها.

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .1141فيفري  47الصحافة بتاريخ   مقال صادر بجريدة ستقاللية اإلعالم : الشروط واآلليات.. ا ،الحمامي )صادق( -11 

 

 

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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 للنموذج الديمقراطي والسلطوي واالنتقالي مقارنة مصادر تشريع  قوانين تنظيم اإلعالم ( 1جدول )

 

 النموذج اإلعالمي

 الديمقراطي المستقر

 )مثال ألمانيا(

 النموذج اإلعالمي

 السلطوي االحتكاري

)مثال الدول العربية التي 

لم تشهد انتقاال 

 ديمقراطيا(

 

 النموذج اإلعالمي االنتقالي الديمقراطي

 )مثال تونس بعد الثورة(

مسة من الدستور المادة الخا -4

 األماني االتحادي:

الضامنة لحق كل  إنسان في التعبير 

عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة 

والصورة، والحق في الحصول على 

المعلومات من المصادر المتاحة 

للعموم دونما إعاقة. أو خضوع ألي 

 رقابة.

فقه القضاء األلماني ممثال في   -1

كد أن المحكمة الدستورية األلمانية أ

تلك المادة من شأنها حماية 

المواطنين ووسائل اإلعالم من 

الرقابة وهي ملزمة للدولة بإيجاد 

نظام إعالمي يضمن تحقيق 

 الديمقراطية والتكامل االجتماعي.

قوانين الواليات األلمانية  -3

الم بوصف ألمانيا الخاصة باإلع

 دولة  فدرالية.

دساتير مختلف  -4

 األقطار العربية.

وانين الدول العربية ق -

الخاصة بالنشر والصحافة 

 والمطبوعات.

القوانين الجنائية  -1

 العربية.

قوانين الطوارئ  -3

 العربية.

قوانين مكافحة  -1

 اإلرهاب العربية.

 .1141جانفي  17دستور الجمهورية الثانية المؤرخ في  4-

بإفراده الباب  4111عن نظيره لسنة  1141يتميز دستور

جموع فصوله لحريات والحقوق األساسية كباب الثاني بم

 34خاص بها تأكيدا عليها وعلى ضمانتها. وضمن الفصلين 

بمنطوقهما حرية الصحافة والتعبير والحريات المجاورة  31و

مع منع  ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. والحق في 

من  417النفاذ إلى المعلومة وشبكات االتصال. أما الفصل 

لهيئات الدستورية فقد خصص لهيئة االتصال السمعي باب ا

البصري، وضبط مهامها في تعديل قطاع االتصال السمعي 

البصري، وتطويره، وضمان حرية التعبير واإلعالم، وضمان 

 إعالم تعددي نزيه.

االتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان  -1

نس وهي من حيث والحريات األساسية التي صادقت عليها تو

التطبيق تبقى أعلى من القوانين في الهرم الدستوري التونسي 

 31أي مباشرة بعد الدستور.

خ في  1144لسنة  441المرسوم عدد  -3 نوفمبر  1مؤر 

 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. 1144

 1144نوفمبر  1مؤرخ في  1144لسنة  441مرسوم عدد  -1

عي والبصري وبإحداث هيئة عليا يتعلق بحرية االتصال السم

 مستقلة لالتصال السمعي والبصري. 

                                                 
، DAC المركز الديمقراطي العربي، قراءة في المستجدات الدستورية حول حرية التعبير واإلعالم: تونس والمغرب ومصر نموذجا(، شيماء) الهواري -21 

 .4117يونيو   44ألمانيا،  -برلين

http://www.ajrsp.com/
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 مقارنة مكانة الدولة في النظام اإلعالمي الديمقراطي والسلطوي واالنتقالي( 0جدول )

 

 النموذج

الديمقراطي 

 المستقر

)مثال 

 ألمانيا(

 النموذج

 السلطوي االحتكاري

 اطيا()مثال الدول العربية التي لم تشهد انتقاال ديمقر

 النموذج االنتقالي الديمقراطي

 )مثال تونس بعد الثورة(

تمنع الفقرة   -

األولى من 

الفصل 

الخامس من 

الدستور 

األلماني 

تدخل الدولة 

في اإلعالم، 

أما الفقرة 

الثانية فتضع 

ضوابط 

التشريعات 

اإلعالمية 

لتنظيم وسائل 

 اإلعالم.

 

الدولة  تنصيص القوانين المنظمة لإلعالم  على سيطرة-

على كل قطاعات اإلعالم بغالب بلدان العالم العربي حيث 

تخضع ملكية وسائل اإلعالم في  قطاع اإلرسال اإلذاعي 

والتلفزيوني الحتكار الدولة. كما أن خدمات اإلنترنت 

تخضع لسيطرة الدولة أو المقربين منها والعائالت 

المالكة، وكذلك فيما يخص خدمات اإلرسال الفضائي. 

ومن بين أسوأ أشكال الرقابة،  تثناء حاالت قليلة، باس

ألن ذلك يحد من حرية التعبير   امتالك الدولة الصحف، 

والعمل الصحفي، ويجعل السلطة السياسية واألجهزة 

األمنية تتحكم في عملية تدفق المعلومات وحرية نشر 

مقتضيات     ويتعارض هذا صراحة مع  34المعرفة.

م بمعاييرها الدوليةالتي تشمل: حرية االتصال واإلعال

حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها، وحرية إصدار 

الصحف والمطبوعات، وحرية البث اإلذاعي والتلفزيوني 

واإلنتاج المسرحي والسينمائي، وحرية التنظيم المهني 

والنقابي للعاملين في مجاالت االتصال واإلعالم، 

ات وأصحاب وضرورة وجود ضمانات دستورية الحكوم

األعمال.وقانونية لحماية حرية التعبير عن الرأي من 

 تجاوزات.

 

تخلت الدولة بعد الثورة عن أي  -

وصاية على اإلعالم والصحافة 

والنشر والتعبير، فلم تعد هناك وزارة 

تشرف على قطاع اإلعالم بل تمت 

إحالة مهام اإلشراف على المرفق 

العمومي السمعي البصري لهيئة 

تعرف بهيئة االتصال السمعي  مستقلة

 417البصري تتولى حسب الفصل 

تعديل قطاع  1141من دستور 

االتصال السمعي البصري، وتطويره، 

وتسهر على ضمان حرية التعبير 

واإلعالم، وعلى ضمان إعالم تعددي 

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في  .نزيه

مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في 

 .متصلة بهذا المجالمشاريع القوانين ال

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء 

مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة 

والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة 

د  واحدة، مدتها ست سنوات، ويجد 

   .ثلث أعضائها كل سنتين

 

                                                 

 …الجزيرة قناة  أحمد ، حرية الصحافة في الوطن العربي،( الشولي) -34 
Source: http://www. Jordonianarabic. Com/ Arabic lass/ media/ pressfree.mp3 (accessed le10/08/2008 

http://www.ajrsp.com/
http://www.aljazeera.net/
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 مقارنة أهداف األنظمة اإلعالمية الديمقراطي، والسلطوي، واالنتقالي( 3جدول )

 

 النموذج

 الديمقراطي

 المستقر

)مثال 

 ألمانيا(

 النموذج اإلعالمي

 السلطوي االحتكاري

)مثال الدول العربية 

التي لم تشهد انتقاال 

 ديمقراطيا(

 النموذج اإلعالمي االنتقالي الديمقراطي

 )مثال تونس بعد الثورة(

تهدف 

القوانين 

الخاصة 

بالصحافة 

األلمانية 

 إلى:

حماية   -4

التعددية 

الصحفية. 

 يوجد تشريع

خاص 

بمراقبة 

عمليات 

الدمج منعا 

ألشكال 

التركيز 

وحماية 

للتعددية 

الصحفية 

ومنع هيمنة 

 السوق.

رغم  أن 

أكبر خمس 

يهدف النظام اإلعالمي 

العربي في مختلف 

األقطار واألنظمة 

 مة إلى:السياسية القائ

فرض رقابة مشددة -4

على النظام اإلعالمي 

ككل في سياق ما يعرف 

بالسياسات اإلعالمية 

للدولة المركزية، بتعالت 

الحفاظ على أمن 

واستقرار المجتمع 

 وأهمها:

فرض الرقابة من  -1

األجهزة األمنية 

والرقابية على مضمون 

الرسائل اإلعالمية 

واتهامها بالزيف 

والبطالن وتهديد 

 مجتمع. ال

تسخير الجهاز -3

اإلعالمي واالتصالي 

خدمة للنظام القائم 

 واستقراره واستمراره.

ضمانات لحرية 441قدم النظام اإلعالمي التونسي الجديد عبر المرسوم 

 التعبير، وحق النفاذ إلى المعلومة، حاميا الصحفي ومصادر خبره.. 

الحق في  441ضمانات حرية التعبير: يضمن الفصل األول من المرسوم -4

ية التعبير مضمون الذ ي يمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية حر 

والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العالقة المصادق عليها من قبل 

الجمهورية التونسية، ويشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر 

ويمنع ذات الفصل التقييد  .وتلقي األخبار واآلراء واألفكار مهما كان نوعها

ية   التعبير إال بمقتضى نص تشريعي.من حر 

يعد    441من المرسوم  7تعريف  الصحفي المحترف: حسب الفصل -1

صحفيا محترفا كل شخص حامل على األقل لإلجازة أو ما يعادلها من 

الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات واألخبار واآلراء 

منتظمة في مؤس سة أو عدة واألفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية و

مؤس سات للصحافة يومية أو دورية أو في وكاالت األنباء أو في مؤس سة أو 

عدة مؤس سات لإلعالم السمعي البصري أو لإلعالم اإللكتروني بشرط أن 

ويلحق بالصحفيين المحترفين المساعدون لهم  .يستمد منها موارده األساسية

رين والمترجمين وا رين والموثقين والمخبرين مباشرة، كالمحر  لمحر 

 بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي.

 حقوق الصحفيين والمواطنين في حرية التعبير والمعلومة-3

فرض أي قيود تعوق   1تحجير تقييد تداول المعلومة: إذ يمنع الفصل  -1

ية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤس سات  حر 

 .تعطيل حق المواطن في إعالم حر  وتعد دي وشفاف اإلعالم

للصحفي ولكل مواطن حق  41حق النفاذ إلى المعلومة: يعطي الفصل  -1

النفاذ للمعلومات واألخبار والبيانات واإلحصائيات والحصول عليها من 

http://www.ajrsp.com/
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دور نشر 

تسيطر على 

 11حوالي 

من  %

إجمالي حجم 

  السوق.

 

حماية  -1

جودة 

المحتوى 

 الصحفي.

 

الرقابة على األفكار  -1

المتهمة بالتعدي على 

حرمة اآلداب  واألخالق 

العامة والتعدي على 

 الحياء وخدشه.

الرقابة على األخبار  -1

والصور والبيانات 

والمنشورات بتعالت 

مي تهديدها لألمن القو

والصالح العام والنظام 

 االجتماعي والتعايش.

ية بحكم القانون  .مصادرها ما لم تكن هذه المواد سر 

أن  تكون مصادر الصحفي  44ل حماية المصادر وسريتها: يضمن الفص-1

عند قيامه بمهامه ومصادر كل األشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة 

رات ملحة من دوافع أمن الدولة والدفاع الوطني  اإلعالمية محمية، إال لمبر 

مع تجريم التحري على المصادر والضغط على  .وخاضعا لرقابة القضاء

حث والتفتيش والتنصت على الصحفي أوجميع التحريات وأعمال الب

المراسالت أو على االتصاالت التي تسلط  على الصحفي للكشف عن 

 مصادره أواألشخاص التي تربطهم به عالقة خاصة. 

الذي  41حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر للصحفي: حسب الفصل -7

يمنع  أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها 

  .با للمساس بكرامته أو لالعتداء على حرمته الجسدية أو المعنويةسب

 

 مقارنة ضوابط النشر الصحفي باألنظمة اإلعالمية الديمقراطي، والسلطوي، واالنتقالي (4جدول )

 

 النموذج اإلعالمي

 الديمقراطي المستقر

 )مثال ألمانيا(

 النموذج اإلعالمي

 السلطوي االحتكاري

ة التي لم تشهد )مثال الدول العربي

 انتقاال ديمقراطيا(

 النموذج اإلعالمي االنتقالي الديمقراطي

 )مثال تونس بعد الثورة(

توجد العديد من التشريعات -4

التي تستهدف النشر الصحفي 

 بتحقيق معايير محددة.

سريان القوانين الجنائية على -1

الصحفيين مما يمنعهم من نشر 

األسرار الخاصة بالدولة أو 

ة الفتن الطائفية أو العرقية إثار

أو الدينية أو الدعاية إلى 

حروب عدائية. كما يحظر 

إنكار"الهولوكوست" وجرائم  

 النازي. 

 الرقابة الحكومية:  تعدد أشكال

 الرقابة المباشرة لإلعالم: -4

الرقابة السابقة للنشر، من خالل   -

رقيب أمني أو عسكري أو مدني مقيم 

بالمؤسسة اإلعالمية يراقب المادة 

الصحفية قبل نشرها،ويتدخل بالحذف 

 ب أو التعديل.والحج

رقابة ما بعد النشر أو ما قبل  -

التوزيع، بمنع إداري أو قضائي 

لتوزيع عدد يحتوي على مادة صحفية 

 تمنع على القراء، ومنع تداولها.

مختلف التجازوات وجرائم  441حدد  المرسوم 

 الصحافة:

بأي  الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أو-4

وسيلة من وسائل النشر مثل جريمة التحريض 

 على ارتكاب الجنح

يعاقب   441للمرسوم  11حسب الفصل 

كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف 

وما بعده من  14بجنحة على معنى الفصل 

على أن المحاولة موجبة للعقاب   441المرسوم 

 .من المجلة الجزائية 11وفقا لمقتضيات الفصل 

 يض المتبوع بفعل.التحر-1
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حماية حديثي السن من  -3

 المواد اإلباحية والعنف.

حماية الحقوق الشخصية  -1 

لألفراد الذين يحق لهم مقاضاة 

وسائل اإلعالم عند انتهاكها 

 لحقوقهم الشخصية .

وضع الضوابط الخاصة  -1

بعمل محرري الصحف 

والصحفيين وبمساءلة 

الصحفيين والتقصي النافي 

للجهالة وضرورات الفصل 

الواضح والصريح بين 

المحتوى التحريري والمحتوى 

 اإلعالني. 

حماية غرف تحرير األخبار -1

من أعمال التفتيش والمصادرة 

. 

حق  الصحفيين في إخفاء -1

 مصادر معلوماتهم.

إلزام الصحف بنشر تكذيب -7 

أو رد في حالة نشرها ألخبار 

 مغلوطة.

رقابة ما بعد التوزيع، بمصادرة  -

 أعداد الصحيفة من السوق.

 رقابة غير مباشرة لإلعالم-1

إصدار تراتيب خاصة بالنشر تحت   -

 ي وطنية.دواع

التدخل في أسلوب المعالجة  -

 اإلعالمية الوقائع معينة.

الضغط المادي علىى اإلعالميين  -

 كالسجن، الطرد والتعذيب والتخوين.

الضغط المعنوي كاالستمالة -

واإلغراء والترهيب والتضييق والنقل 

 التعسفية.

الرقابة بمبررات غير دقيقة كالصالح -

لحفاظ العام والمصلحة الوطنية، وا

على الوحدة الوطنية واألمن القومي 

 والنظام العام.

رقابة رئيس التحرير أو مسؤول -

 التحرير لمنظوريه.

التضييق على حرية استقاء األخبار -

 من مصادرها أو النفاذ إلى المعلومة.

 

 

التنويه بالجرائم وبجرائم الحرب أو جرائم  -3

 .ضد اإلنسانية أو التعاون مع العدو

الدعاية للكراهية والتمييز بين األجناس أو -1

األديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز 

واستعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر 

  11الفصل -أفكار قائمة على التمييز العنصري 

تجريم الدعاية الحزبية والنيل بيوت العبادة من -1

المقدسات أومن إحدى الشعائر الدينية المرخص 

 فيها 

جريمة النشر الكاذب ألخبار زائفة تنال من -1

  .11صفو النظام العام الفصل 

  11الفصل -تجريم الثلب والنيل من الشرف -7

  17الفصل -جرائم الشتم واالحتقار والشتم -8

النشر الممنوع مثل نقل معلومات عن جرائم -1

ر   11الفصل -جنسية ضد القص 

كشف وثائق التحقيق قبل تالوتها في جلسة -41

  14علنية الفصل 

 نقل وقائع المحاكمات -44

أثناء المرافعات وداخل قاعات جلسات المحاكم   

إال إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة 

  11الفصل  -القضائية ذات النظر

 

 

 مقارنة تنظيم الصحافة المكتوبة باألنظمة اإلعالمية الديمقراطي، والسلطوي، واالنتقالي( 5جدول )

  

 النموذج اإلعالمي

 الديمقراطي المستقر

 )مثال ألمانيا(

 النموذج اإلعالمي

 السلطوي االحتكاري

)مثال الدول العربية 

التي لم تشهد انتقاال 

 نتقالي الديمقراطيالنموذج اإلعالمي اال

 )مثال تونس بعد الثورة(

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 
 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                           426  

ISSN: 2706-6495 

 

 ديمقراطيا(

كأعلى  4111أنشئ المجلس األلماني للصحافة عام -4

 هيئة مسؤولة عن التنظيم الذاتي للصحفيين.

يتدخل المجلس في حالة وجود طرفين متنازعين -1

 حول إحدى اإلخالالت المهنية  واألخالقية الصحفية 

جمعيات  يمثل المجلس األلماني للصحافة كل من-3

 الناشرين والصحفيين.

ويكون التكافؤ في التمثيل بين الطرفين الصحفي -1

 والمؤسسي  مضمونا في كافة األجهزة التابعة له.

لكل شخص الحق في التقدم بشكوى إلى المجلس -1

األلماني للصحافة بخصوص كل مايتم نشره 

 أوبخصوص أية إجراءات تخص الصحافة األلمانية.

تقدم بشكوى إذا ما رآى  في نشر ألي شخص أن ي -1

المعلومات الشخصية انتهاكـًا من حيث الحق في حماية 

 بيانته ومعطياته الشخصية.

اتخاذ قرارات مجلس األلماني للصحافة تستند إلى  -7

مدونة الصحافة األلمانية للمعايير المهنية واألخالقية 

 . 4173الصادرة منذ 

 

اشرين تنص المدونة على واجب إلمام الن-8

والمحررين والصحفيين بمسؤولياتهم تجاه 

الحفاظ على هيبة -الجمهورومعرفتهم بواجبهم في 

 -الصحافة

في حال نشر مواد غير أخالقية تصدر لجنة -1

الشكاوى دوريا  أحكاما أقصاها "توجيه اللوم 

العلني''ما يعد دعاية سلبية للجريدة والمؤسسة 

 اإلعالمية.

ال وجود باألقطار  -

بية لمجالس العر

صحافة مستقلة 

أومنتخبة بحرية 

وشفافية من قبل 

المهنيين في سياقات 

التنظيم الذاتي لمهن 

الصحافة. عدى وجود 

بعض الهياكل المهنية 

المعينة أو التي تخضع 

لوصايات السلطة 

ورقابتها المشددة. مع 

وجود تجربتين يتيمتين 

لمجلسين فتيتين حاليا 

بكل من  بالمغرب 

يمكن تقييم وتونس وال 

 أدائهما لحداثتهما. 

انطلقت فكرة إحداث مجلس الصحافة -4

بدعم من المنظمة  1141بتونس في عام 

''  وبمبادرة 41الدولي ة البريطانية ''المادة 

من النقابة الوطني ة للصحفيين التونسيين 

 والجامعة التونسية لمديري الصحف. 

يتألف المجلس من ممثلين عن ثالثة -1

لصحفيون والناشرون أطراف: ا

 والجمهور.

المجلس التونسي للصحافة ليس هيئة -1

ل  عمومي ة بل جمعية مستقلة  تتحم 

مسؤولية التنظيم الذاتي ومراقبة أخالقيات 

المضامين اإلعالمي ة المكتوبة واإلذاعي ة 

 والتلفزي ة.

التجربة التونسية مستلهمة من نموذج -3

ل مجلس الصحافة البلجيكي وتضمن التموي

من  ٪11العمومي  للمجلس ال يتجاوز 

 ميزاني ة ضمانا الستقالليته. 

يتولى المجلس مراقبة التقيد بالقواعد  -1

األخالقية للممارسة الصحفية ومساعدة 

المؤسسات اإلعالمية والصحفيين على 

ممارسة صحافة مهنية وذات جودة وحماية 

حماية استقاللية الصحافة من أي تدخل 

ي مشاريع القوانين وإبداء الرأي ف

 31واألنظمة المتعلقة بالمهنة أو ممارستها.

 

 

 

 

                                                 
 .4116ماي  AJO ،42، المرصد العربي للصحافة مجلسان للصحافة بتونس والمغرب،  عبد الكريم حيزاوي -24 
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 مقارنة تعديل القطاع السمعي البصري باألنظمة اإلعالمية الديمقراطي، والسلطوي، واالنتقالي( 6جدول )

 

 النموذج

 الديمقراطي المستقر

 )مثال ألمانيا(

 النموذج

السلطوي 

 االحتكاري

)مثال الدول 

العربية التي 

شهد لم ت

انتقاال 

 ديمقراطيا(

 النموذج االنتقالي الديمقراطي

 )مثال تونس بعد الثورة(

توجد في ألمانيا مجموعة من الضوابط -4

والقوانين التنظيمية حماية للتعددية في 

 أنظمة البث التلفزي واإلذاعي

يوجد في ألمانيا نظام مزدوج للبث -1

واإلرسال اإلذاعي والتليفزيوني العام 

(وآخر لبث وسائل اإلعالم )الحكومي

المرئي والمسموع الخاصة وذلك منذ 

 منتصف الثمانينات(.

 في ألمانيا اإلرسال الهوائي العام -3

يتمتع دستوريا بضمانات حرية البث 

 والتحررمن رقابة الدولة. 

تضمن قوانين المحافظات األلمانية -1

إنشاء محطات بث عامة ومستقلة عن 

 المحافظات.

حطات بث تتم إدارتها بشكل تم إنشاء م-1

ذاتي من قبل مجالس البث وتكون  األغلبية 

فيها لممثلي جهات مجتمعية مستقلة تمثل 

قطاعات مثل االتحادات التجارية 

جد ببعض تو

البلدان 

العربية 

هيئات ناظمة 

للقطاع 

السمعي 

البصري 

غير مستقلة 

وغالبها 

معينة من 

قبل الطرف 

الحكومي 

وتخضع في 

تسييرها 

وتمويلها 

لقوانين 

صارمة 

تعزيزا 

احدثت في تونس الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي -4

 417. وتسمى حسب الفصل 441المرسوم  -البصري )هايكا(

من باب الهيئات الدستورية بهيئة االتصال السمعي البصري 

 . 1141''هاكا'' حسب دستور 

القطاع السمعي البصري، وفصل تهدف الهيئة إلى تنظيم هذا -1

ما هو حزبي عن العمل اإلعالمي، مع تقنين وضع الصحفي 

 .33داخل المؤسسة اإلعالمية 

دور "الهايكا" التعديلي للقطاع الس معي البصري حسب -3

الموقع الرسمي للهيئة يهدف تعديل اإلعالم الس معي والبصري 

دي ة وسائلها في كن ف احترام إلى ضمان حري ة الصحافة وتعد 

دي ة اإلعالمية  قواعد وأخالقي ات المهنة، وتأصيل قيم التعد 

ة إعالمي ة عالية الجودة.  واستقاللي ة الصحافيين وضمان ماد 

االختصاصات الرقابية والتقريرية للهايكا التونسية، تتمثل في -3

تنظيم وتعديل االتصال السمعي والبصري وفقا للمبادئ دعم 

نسان وسيادة القانون، ودعم حرية التعبير الديمقراطية وحقوق اإل

وحمايتها، ودعم قطاع االتصال السمعي والبصري الوطني 

العمومي والخاص والجمعياتي وجودته وتنوعه وإرساء منافسة 

نزيهة في القطاع، وإرساء مشهد إعالمي سمعي وبصري 

                                                 
 observatory/2014/10/6-http://www.aljazeera.net/programs/theبين الحرية والتنظيم   خالف حول اإلعالم بتونس..  -33 
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وجمعيات أصحاب األعمال والجمعيات 

الثقافية والرياضية والهيئات الدينية 

 واألحزاب السياسية والمنظمات المدنية..

أسلوب عمل تعمل مجالس البث ب-1

البرلمانات، حيث تتولى انتخاب رئيس 

لمحطة البث واإلشراف باعتباره قائم على 

 تقديم خدمة عامة.

تلتزم المحطات بمعايير صحافية  -7

متميزة وتتولى تدريب العاملين بها على 

االتزام بمدونات السلوك الداخلية الخاصة 

 بها.

تحصل محطات البث العام على مقابل -8

الخدمات المقدمة من قبل هيئة مادي لقاء 

عامة متخصصة ليتم توزيعه على عدد من 

تدفع كل أسرة ألمانية -1محطات البث. 

يورو شهريـا وهو ما يكفل  11حوالي 

لمحطات البث تحصيل مبلغ يضمن إنتاجا 

 برامجيا عالي الجودة. 

تنتج محطات البث العامة ما معدله -41

كثر من برنامجا تليفزيونيا  وأ 11أكثر من 

  برنامج إذاعيا بكل إقليم. 11

 البث الخاص في ألمانيا -44

يخضع للسلطات اإلعالمية العامة  

المشرفة أيضا على محطات البث الخاصة 

ومراقبتها بذات أسلوب مراقبة محطات 

 البث العامة.

تتمثل المسؤوليات الرئيسية  للهيئات -41

في منح التراخيص أو االمتناع عن 

الة وجود خطر التركيز أو إصدارها في ح

 غياب التنوع. 

إلحكام 

الدولة 

القطرية 

العربية 

وضع يدها 

على البث 

اإلذاعي 

واإلرسال 

التلفزي 

بوصف 

الذبذبات 

وموجاتها 

 مجال سيادي

يرتبط باألمن 

القومي 

للدولة 

واألنظمة 

 القائمة.

تعددي ومتنوع ومتوازن، وتشجيع برمجة تربوية ذات جودة 

زيع الخدمات االتصالية السمعية والبصرية على عالية، ودعم تو

أوسع مجال جغرافي ممكن وطنيا وجهويا ومحليا ودوليا، ودعم 

 41تكوين موارد بشرية ذات كفاءة عالية. الفصل 

الصالحيات التنفيذية لهيئة )هيكا(، يتمثل في فرض احترام -1

جميع السلطات والمؤسسات واألطراف المتدخلة للقواعد 

المنطبقة على قطاع االتصال السمعي       والبصري، واألنظمة 

والبت في مطالب منح اإلجازات المتعلقة بإحداث واستغالل 

والبت في مطالب   منشآت االتصال السمعي       والبصري،

منح اإلجازات المتعلقة بإحداث واستغالل قنوات إذاعية أو 

لتونسية. تلفزية جمعياتية لغاية غير ربحية لفائدة الجمعيات ا

  41الفصل 

للهيئة إبداء جميع  المالحظات ورفع التوصيات االحترام -1

النصوص التشريعية والترتيبية التي تحدد القواعد والشروط 

الخاصة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحمالت 

االنتخابية التي يتعين التقيد بها من قبل منشآت االتصال السمعي 

 العمومي والخاص. والبصري بالقطاعين

وضع القواعد السلوكية المتعلقة باإلشهار ومراقبة تقيد أجهزة -1

 االتصال السمعي والبصري بها.

العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس  -7

عدد المتابعين لبرامج منشآت االتصال السمعي والبصري 

 ومراقبة التقيد بها.

لمتعلقة بتشغيل القنوات االتصالية السمعية البت في النزاعات ا-8

 والبصرية واستغاللها.

معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل منشآت اإلعالم السمعي  -1

والبصري، وفقا للتشريع ولكراسات الشروط واتفاقيات اإلجازة 

. 

تتمثل االختصاصات االستشارية للهيئة العليا المستقلة -41

كا( في إبداء الرأي وجوبا لالتصال السمعي والبصري)هي

للسلطة التشريعية وللحكومة حول مشاريع القوانين المتعلقة 
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تلتزم  محطات البث الخاصة -43

-بمجموعة من الضوابط الخاصة بعنوان 

لضبط  -تليفزيون المراقبة الذاتية الطوعية

وتنظيم المحتويات اإلباحية والعنيفة بغاية 

حماية النشء، مع ضوابط أخرى لتقييم 

  األفالم البرامج األخرى وأوقات عرضها.

 

 -41بقطاع االتصال السمعي والبصري. الفصل 

تعد الهيئة تقريرا سنويا يتضمن حسابات الهيئة، فضال عن -44

والميزانية التقديرية للسنة   بيان النتائج والوضعية المالية للهيئة،

ية، وعرضا لمختلف النشاطات التي تولتها خالل المالية الموال

 31السنة المنقضية.

 

 

 

 االنتقالي التونسي: اإلعالمي مالحظات حول النظام

   سمي عن إحداثها كهيئة تعديلية  يوم ، لم الموافق لليوم العالمي لحري ة الصحافة 1143ماي  3يالحظ أن الهايكا ومنذ اإلعالن الر 

 .، إال بعد ثالث سنوات من تأسيسهاوفق مهامهابطه المرسوم المحدث لها وحسبما ضتقاريرها السنوية تصدر 

 هيئات المهنية بسبب عدم التوافق بين الجهات الحكومية وال بعد الثورة يالحظ أن عملية إسناد بطاقات الصحفي المحترف تعطلت

ي يين والطرف الحكومي بسبب الصعوبات والتعطيالت التما تسبب في أزمة بين الصحف ،للصحفيين ومدراء الصحف والنقابية الممثلة

أثناء مهماتهم المهنية وتغطياتهم جراء عدم االستظهار بهذه البطاقات خالل أعمالهم مما اضطرهم إلى إطالق حملة "أعطيني  لحقتهم

 ."بطاقتي

  وليات والواجبات المناطة بالطرف بين الحريات والحقوق الصحفية من جهة والمسؤ 441يالحظ انعدام التوازن في المرسوم

اإلعالمي والصحفيين، على أن الطابع الزجري للمرسوم يحيل بداهة الذاكرة إلى الصبغة التجريمية للعمل الصحفي خالل الحقبة 

ة وقانون الديكتاتورية وممارسات التضييق والتعتيم والمصادرة والمالحقات للصحفيين التي شرعت لها األحكام الزجرية لمجلة الصحاف

االتصال سيء الذكر آنذاك، وهذا يلقي أكثر من سؤال حول  المصالح المتحققة للدولة جراء هذا التجريم الذي ال يضر بحقوق 

ألشخاص أو الدولة إذا ما لم يتعلق الجرم باألمن والصحة العامة. وعلينا في هذا الصدد أن ال نتغاضى عن األحكام التجريمية 

للجدل لقوانين اإلرهاب والطوارئ التي درج استعمالها خالل الوضع االنتقالي والظروف االستثنائية الذي تمر بها االستثنائية المثيرة 

البالد بين فينة وأخرى، وهو ما يهز الثقة في احترام المعايير الدولية للتنظيم القائم على أصالة الحرية كمبدإ وليس التحجير والمنع 

لقمع كممارسة في ظل تكرر األخطاء المهنية القاتلة واألخالقية الفادحة  للصحفيين التونسيين ومؤسساتهم وربما حتى العودة إلى مربع ا

 اإلعالمية تحت مسوغات غياب التقاليد االحترافية ونقص المهنية العالية.. وفي غياب المسؤولية الصحفية وهيئات التنظيم الذاتي وآلياته

 وإمكانيات المحاسبة المقبولة.

هما مرسومين صادرين قبل صياغة  441و 441ال النظام اإلعالمي التونسي خاضعا لألحكام االنتقالية باعتبار أن المرسومين ماز

 ،  1141للعام دستور الجمهورية الثانية 

                                                 
 .1141ر تمباطلع عليه في سب،  p://haica.tnhtt  -هايكا –الموقع الرسمي للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري  31 
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سي بإصدار قانون جديد ولم تصدر أي مبادرة تشريعية إلى حد  اليوم لتقديم مشروع قانون ينهي الحالة االنتقالية للنظام اإلعالمي التون   

عالم التونسي التي تعود إلى الفترة السابقة للثورة والمبثوثة بين مجلة ينحي األحكام االنتقالية وحالة التشتت القانونية المتصلة باإل

الذي اكتنف عمل الصحافة ومجلة االتصال وحتى المجلة الجزائية، إضافة إلى المرسومين اإلنتقاليين المذكورين. ولعل المأزق القانوني 

بما أن آجال شرعية وجودها قد انقضت، وحيث يذهب  من الناحية القانونية الصرف االنتقالية السمعي البصري ''هايكا'' العليا هيئةال

تحمل اسم هيئة السمعي  ة تعديليةئته الدستورية عن هيآقد نصص ضمن هي 1141البعض إلى أنها هيئة غير دستورية بما أن الدستور 

ومن ثم فإن تصرفات الهيأة الحالية مثار جدل قانوني. كما أن الهيأت المهنية للصحافة نعني بها نقابة الصحفيين وجمعية  ر "هاكا"البص

مدراء الصحف بمعية الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان قد أحدثت مجلس صحافة في إطار التنظيم الذاتي للمهنة الصحفية وأن جملة من 

د تتقاطع مع صالهيات هيئة السمعي البصري مما يوحي بمنتهيات تضارب  وبتدخل فقه القضاء لمثل هذه الحاالت مهام المجلس الجدي

 المتضادة قانونا.

 

 لمهنة الصحافة في تونسالتنظيم الذاتي  مبادرات في الحاجة إلى  -4

المرسوم  عبر لمهنة الصحافة في تونس رغم التطور الحاصل بالمشهد اإلعالمي التونسي بفضل التطوير التحرري لمنظومة التنظيم

، فإن النظام اإلعالمي التونسي مازال محكوما بأحكام انتقالية 441منظومة التعديل للقطاع السمعي البصري عبر المرسوم و، 441

إلى قواعد قانونية  الكلي بتحويل المرسومين آنفي الذكر مازالت لم تؤسس بعد لديمقراطية إعالمية تشاركية ديمقراطية متكاملة التقنين

، بوصف صدورهما جاء عن سلطة انتقالية غير منتخبة في سياق التنظيم المؤقت للسلطات مستقرة عبر السلطة التشريعية المنتخبة

، واالنفراج 1141بعد صدور دستور لم يعد مبرر لبقائه. لكن هذا الوضع  1144 إبان ثورة 4111العمومية بعد تعليق العمل بدستور 

ري والتشريعي والمؤسساتي النسبي  بعد صدور عديد القوانين التحررية الجدية وفي ظل نشأة عدد من الهيئات الدستورية على الدستو

في غياب عديد الهياكل التنظيمية والتعديلية لكن غرار هيآت النفاذ للمعلومة وحماية المعطيات الشخصية وهيأة السمعي البصري.. 

أفقده  ممنهج تعرض على مدى أكثر من أربعة عقود إلى هتك وإضعاف وحصار اإلعالم الذي طاعالمحورية في مسار التحرر لق

، يستدعي اليوم الصحفيين إلى أخذ زمام المبادرة لتشكيل هياكلهم تقلباتهامزاجها ومصداقيته بين الجمهور وجعل منه رهينة للسلطة و

، وفي مقدمتها مجلس الصحافة كأولوية من القطاعيين مباشرة لة والمنتخبةالمستق التحريرية والتنظيمية المهنية وهيئاتهم الداخلية

م إلى المربع واستماالتها التي قد تعود باإلعالعن تدخل سلطات السياسة والمال وضغوطاتها ووصاياتها  ابعيد تنظيمية ذاتية آكدة،

  قبل الثورة.   وانحطاطه مبنى ومعنى من االنهيار اإلعالمياألول 

 في تاريخ تونس صحافةمجلس  لأو -1.4

وهي: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة لإلعالم والرابطة التونسية للدفاع عن  شاركت مجموعة من المنظمات المدنية

في إنشاء أول مجلس  حقوق اإلنسان وجامعة مديري الصحف باإلضافة إلى الغرفة النقابية للتلفزات الخاصة والغرفة النقابية لالذاعات،

قت ، كما توف  وعموم المنظقة العربية صحافة في تونس والمنطقة العربية كمبادرة تنظيمية ذاتية غير مسبوقة في تاريخ المهنة والبالد

م له والقانون المنظ ''ميثاق شرف مجلس الصحافة''ذات المنظمات المتشاركة في هذه الخطوة التنظيمية التشاركية التحررية في صياغة 

التعديل الذاتي في خصائص وتجارب الدولية في معرفة واسعة بممن لديهم اطالعا و المكونين لهذا المجلس واقترحت أعضاءه السبعة

، مراعية في هذه التركيبة احترام مبدأ التناصف بين النساء تتوفر فيهم أساسيات المصداقية والكفاءة والمهنيةممن مجال الصحافة و

 والرجال.
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د دت مهامه األساسية  1141خالل شهر أكتوبر تم اإلعالن عن بعث هذا المجلس وقد    الوساطة بين المواطنين من في التوفيق ووح 

عن مهامه فضال .رأيه فيها مع إبداءشكاوى المواطنين المرفوعة ضد الصحفيين  في ضوءجهة والصحفيين والمؤسسات الصحفية 

  لصحفي والدفاع عن الحريات الصحفية والصحفيين ورصد انتهاكات األخالقيات الصحفية.مواثيق العمل ال ية والتتنظيميةتطويرال

من مساهمات الهياكل النقابية و التمويل العمومي كالذي يأتي من مصادر تمويل على هذا المجلس أنه غير مستقل في  مستوى الويعاب 

، بوصفه يخضع المساعدات والهبات أو من شركاء من الخارجالمؤس سة للمجلس ومن المؤس سات الصحفية ومن أنشطة المجلس ومن 

. وعلى هذا النحو فإن هذه المقاربة توكل للمجلس مهاما محدودة جدا متصلة أغلبها بمجاالت األخالقيات لقانون الجمعيات المدنية

كما يخشى أن أخالقيات المهنة.  والحريات الصحفية، على أن يكون المجلس قوة ضغط على الصحفيين والمؤس سات لدفعهم إلى احترام

في ظل  التصال السمعي والبصريوهيئة ا من جهةمجلس الصحافة بين صالحيات في ال تداخل ويحصل تضارب في المصالح 

 تقاطعات اإلشراف التنظيمي والتعديلي بين الهيكلين المستجدين قد ينشأ عنه فقه قضاء في الصدد في غياب التجارب والتكرار. 

 مقاربة تقييمية للنقد والتنظيم الذاتيأول  -0.4

صحفيا من مختلف االختصاصات والمؤسسات  14–في خطوة علمية ومهنية غير مسبوقة بادر فريق من الصحفيين التونسيين 

األخالقي بإنجاز أول تقرير ميداني  حول األداء المهني و -المكتوبة واإللكترونية والمرئية واإلذاعية العمومية والجمعياتية والخاصة

– 1141مارس  13و  48حادثة باردو مثاال خالل الفترة ما بين  –للصحفيين والصحافة التونسية خالل تغطية األحداث اإلرهابية 

تحت عنوان : "الميديا التونسية واإلرهاب" تحت إشراف علمي للدكتور صادق الحمامي موله وأشرف عليه  تنظيما مركز تونس 

صفحة إخضاع الصحفيين المستجوبين في العينة للنقد الطوعي والمساءلة الذاتية عبر  74التقرير ورد في لحرية الصحافة. تم خالل 

آلية "التفكيرية " التي حولوا فيها ممارستهم إلى موضوع يفكرون فيه في ظل رصدهم للتغطيات اإلخبارية لألحداث اإلرهابية من قبل 

عالجة اإلخبارية اإلخبارية المحضة أو التحليلية التفسيرية / والسبق الصحفي والخبر مؤسسات إعالمية تونسية اهتمت بمحاور : الم 1

المثير/ وإشكاالت التعبير المرئي التحريرية واألخالق / وتداخل الخبر مع الرأي / والمصادر وتوصيف الواقع/والمعايير التحريرية 

ج التقرير مرة أخرى أن التغطية الصحفية اإلخبارية ألحداث اإلرهاب في والمساءلة والنقد الذاتي واالنفتاح على الجمهور/ وبينت نتائ

تونس تستمد خصائصها من الممارسة الصحفية السائدة وبتقاليدها الموروثة عما قبل الثورة. وكمراجعة ذاتية من الفريق الصحفي 

ية " يمكن أن يكون مدوة للصحفيين التونسيين المنجز للعمل التقييمي صاغ جميعهم "مشروع ميثاق تحريري لتغطية األحداث اإلرهاب

 للتقيد به في ممارساتهم  وتغطياتهم ألحداث مشابهة.

 

 خاتمة 

اء أن الحالة اإلعالمية التونسية المعبر عنها بالحالة االنتقالية ما فتئت تؤسس لبيداغوجيا المحاسبة والتقييم  واإلصالح من خالل األخط

أخالقية على غرار الموفق الصحفي إذاعة  تنظيمية ذاتية داخلية طربعض المؤسسات في استحداث أ   المهنية واألخالقية، لذلك شرعت

ومواثيق التحرير بمؤسسة اإلذاعة التونسية وهي لعمري خطوات  ثل قسم األخبار بالتلفزة الوطنيةومجالس التحرير م FMموزاييك 

الذاتي البد من النسج على منوالها وتعميمها في كافة المؤسسات بحيث تصبح  في اتجاه المساءلة الذاتية والمسؤولية المهنية والتنظيم

 تقاليد ديمقراطية وثوابت ال حالة مزاجية عابرة.
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 بيبليوغرافيا
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 الواحد والعشرونالبحث 

 

 

 في السودان حاالت الطالق ضبطودوره في  وزوا التوافق الجنسي بين اال

Sexual compatibility between spouses and its role in controlling divorce cases in 

Sudan 

 حامد محمد الحا  أحمد أوزرق  إعداد الدكتور:

 السودان  – رئيس قسم علم النفس ورياض االطفال ـ كلية االمام الهادي  

 +879962819942الهاتف: 

 :ملخص الدراسة

تؤدي للطالق  والتي قد االزواجهدفت هذه الدراسة الي التعرف على العوامل المسببة لسوء التوافق الجنسي بين   

 لدى بعض المتزوجين.

 لقين والمطلقات.والمطزواج ولتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث بإعداد مقياساً للتوافق الجنسي من وجهة نظر اال

والعينة الثانية  مفحوصاً  05بلغت  زواجي من االولتطبيق أداة الدراسة قام الباحث باختيار عينتين : العينة االول  

 مفحوصاً. 05وايضاُ بلغت والمطلقات المطلقين متمثلة في 

 .تتميز الصفات الشخصية والعاطفية للمطلقين باالنخفاض وتوصلت الدراسة للنتائج االتي:

تجاه سوء التوافق الجنسي. عدم وجود فروق تعزى للعامل  زواجتوجد فروق دالة احصائيا بين المطلقين واال 

االقتصادي وتؤدي لسوء التوافق الجنسي. توجد فروق تعزى لمدة الزواج وتؤدي لسوء التوافق الجنسي. توجد فروق 

 لزواج والفارق العمري بين االزواجت العمر عند اوالمطلقين تعزى للمتغيرات الديمغرافية لمتغيرا زواجبين اال

 ومدة الزواج مما يؤدي لسوء التوافق الجنسي لصالح المطلقين.

 الطالق. ،الجنسي ،التوافق  الكلمات المفتاحية:
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Study summary: 

  This study aimed to identify the factors that cause sexual harmony between spouses, 

which may lead to divorce in some married couples. 

To achieve the goals of the study, the researcher has prepared a measure of sexual 

compatibility from the point of view of husbands, divorced and divorced women. 

  To apply the study tool, the researcher selected two samples: the first sample of 

husbands reached 50 subjects, and the second sample represented in divorced and 

divorced women, as well as 50 subjects. 

The study reached the following results: The personality and emotional characteristics of 

the divorced are distinguished. 

 There are statistically significant differences between divorced and married couples 

towards sexual maladjustment. There are no differences attributable to the economic 

factor and lead to sexual abuse. There are differences due to the duration of the marriage 

and lead to sexual abuse. 

 

 :مقدمةال

الزواج هو الخلية المؤسسة لبنية المجتمع وهي التي تصونه من االنحرافات السلوكية، ويحدد لنا القرآن الكريم     

ذلك في قوله تعالى: " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالُ 

 [.81به واالرحام إن هللا كان عليكم رقيبا" سورة النساء، اآلية]كثيراُ ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون 

فالهدف من الزواج التوافق واالنسجام مما يعبر عنه الميل النفسي والمحبة والود واالتفاق، فأصل التوافق الزواجي   

رار النفسي أن يحقق الزوجين االستقرار االسري والشعور بالرضا حتى يتم انجاب الذرية في جو يشوبه االستق

 (.42م:ص 4552)محمد بيومي:
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ولكن نجد أن الحياة الزوجية ال تسير على وتيرة واحدة معتدلة، فتشوبها احيانا مشكالت متعددة تتطلب التوافق بين  

 الزوجين.

  مستوى الفكري والثقافي بين الزوجين ، واحياناُ االتجاهاتوقد تنشأ خالفات وعدم استقرار ناتج عن االختالف في ال

 (.21م:ص 4552واساليب التفكير  والميول باإلضافة الي عدم االشباع الجنسي بينهما )فهد:

من وجهة نظر المطلقين والمطلقات  الجنسي بين االزواجلعوامل المسببة لسوء التوافق فالدراسة محاولة الستكشاف ا

لمقبلين على الزواج للحفاظ على البناء وا دراسة أو قد توفر فرصاَ لألزواجوالمتزوجين والمتزوجات ، حتى تسهم ال

 االسري واستمراريته ودعمه وتقويته.

حتى ال يصل االمر الي  بين األزواج وتحاول الدراسة حصر بعض العوامل التي لها عالقة بسوء التوافق الجنسي

 االنفصال بالطالق.

 مشكلة الدراسة:

وعلى االستقرار االسري ، ويؤدي  ى العالقة بين األزواجما ينعكس علللتوافق الجنسي تأثيرا على الحياة الزوجية م

 التوافق الي التقليل من نسبة المشكالت فال تصل لمستوى المشكالت النفسية.

ناتجة عن هذا االمر ، ومن خالل مقابالت ونقاشات استطالعية الحظ الباحث أن  شكالت بين األزواجفكثير من الم

 االساسي لكثير من حاالت الطالق .سوء التوافق الجنسي كان هو الدافع 

 علية يصوغ مشكلة دراسته عبر التساؤل الرئيس التالي:

 في حاالت الطالق؟ ة سوء التوافق الجنسي بين األزواجما درجة مساهم

 اسئلة الدراسة:

 تسعى الدراسة  لإلجابة على التساؤالت االتية:

 التوافق الجنسي كما يدركها المتزوجين؟ما درجة مساهمة العوامل الشخصية والعاطفية  في سوء  /8

 / ما درجة مساهمة العوامل الشخصية والعاطفية   واالقتصادية في سوء التوافق الجنسي كما يدركها المطلقون؟4

 / هل توجد فروق ذات دالة احصائية بين تقديرات المطلقين في درجة سوء التوافق الجنسي في حاالت الطالق ؟3

لزواج ،الفارق العمري بين عمر عند اافق  الجنسي تبعاً لبعض المتغيرات الديمغرافية مثل: ال/هل يتأثر سوء التو2

 ومدة الزواج؟ األزواج

 أهمية الدراسة:
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ى حسب علم الباحث من أولي الدراسات السودانية التي تتطرق لموضوع التوافق الجنسي والحاجة لتنبع في انها وع 

 الي مثل هذه الدراسات .

 اسة:أهداف الدر

والذي قد يؤدي لحاالت الطالق  لسوء التوافق الجنسي بين األزواج هدفت الدراسة الي التعرف على العوامل المسببة

 بين بعض المتزوجين الي جانب:

 وافق الجنسي كما يدركها األزواج/ التعرف على العوامل الشخصية والعاطفية، واالقتصادية المؤثرة على الت8

 والمطلقون.

على مدى تأثير العوامل الديمغرافية مثل العمر عند الزواج ، الفارق العمري بين الزوجين ومدة الزواج  / التعرف4

 على التوافق الجنسي.

 حدود الدراسة:

 / الحدود المكانية : والية الخرطوم )أم درمان الكبرى(.8

 وفئة من المطلقين. ت على فئتين فقط فئة من األزواج/ الحدود البشرية: اقتصر4

 م.4545/ الحدود الزمانية : يناير ــ مارس 3

 منهج الدراسة:

 المنهج الوصفي التحليلي. اتبع الباحث

 مصطلحات الدراسة:

/ التوافق الزواجي: هو حالة وجدانية تشير الي مدى تفعيل العالقة بين الزوجين والتكافؤ الي تقارب السن 8

 (.42م:ص4552القيمي والديني)علي الخالدي: والمستوى االجتماعي ، والمستوى الثقافي، والمستوى

/ التوافق الجنسي: يعني أن كل من الزوجين يستوفي حاجاته من اآلخر ويشبعها جنسيا)كمال 4

 (.22م:ص4551مرسي:

/ سوء التوافق الزواجي: فشل الزوجين في اعداد نفسيهما بشكل كاف قبل الزواج ليتعايشا مع المتطلبات 3

 (.20م:ص8222)بدر محمد خليل:والمسؤوليات المتنوعة 

يوجد بمفرده اال متفاعال مع غيره من  لذي يؤثر في ظاهرة ما وال يمكن أن: هي المتغير االمساهمةالعوامل /2

 (.31:صمرجع سابق المؤثرات االخرى ويصعب عزله )علي الخالدي:
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ير طلق وثاقه، طلق بضم  الطاء / الطالق: في اللغة مأخوذ من طلق الرجل زوجته تطليقاً فهو مطلق ، ويقال بع0 

عند استحالة الحياة المشتركة بينهما)عائدة  ويعرف بأنه انفصال األزواج عني غير مقيد.موالالم ، ب

 (.81م:ص8213سالم:

 :االطار النظري للدراسة

ة على الحياة وتوافقهما الجنسي كثير من الباحثين واالزواج واآلباء لما له من اهمي لقد شغل االنسجام بين األزواج 

 الزوجية ، فالتوافق يؤدي للرضا ومن ثم التوافق الزواجي.

(Manning:2010:p66.) 

 التوافق الزواجي: المبحث االول

  Duncan and Yang:2007:p37)دراسة التوافق الزواجي من االتجاهات العالمية الحديثة) 

والزوجة ، واالستعداد للحياة الزوجية، والدخول  ويرى الباحث أن التوافق الزواجي يبدأ باالختيار المناسب للزوج

واالشباع الجنسي ، وتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية ، والقدرة على حل  فيها. والحب المتبادل بين األزواج

 Byland)        من ثم الرضا فالسعادة الزوجية )رى البعض الي االستقرار الزواجي والمشكالت وهذا يؤدي كما ي

and Wolf:2010:p66  

فالتوافق الزواجي مفهوم له ابعاد متعددة عبر التشابه بين الزوجين في شخصياتهم ،لذلك فالفرد يبحث دوما عن ما 

 (.424م:ص8212علياء شكري:يتفق معه في سماته وثقافته وقيمه )

 جوانب التوافق الزواجي:

وتتطلب االشباع المشترك انفعاليا، وجنسيا،  الزواج عالقة متصلة ومستمرة ولها متطلبات تتم عبر تبادل االدوار ،

ر من الدراسات والكتابات أن التوافق الزواجي له جوانب يواقتصاديا، واجتماعيا وصوال لتوافق زواجي، وترى كث

 :متعددة

((Carney and Dutlon:2007:p7 

 أـ الجانب العاطفي:

ي فمن الضروري أن يتم التوافق العاطفي بين ، فلضمان التوافق الزواج و جانب مهم في الحياة بين األزواجوه

الزوجين عبر شعور كل منهما بالحب والمودة  والتقدير واالرتباط النفسي العاطفي كل منهما تجاه 

 . Fletcher:1999)اآلخر)

 ب ـ الجانب الجنسي:
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وتقدير اهميته ، وقد يقتضي ذلك فهم وادراك كل من الزوجين لمعنى الجنس ودوافعه وغاياته ، دون زيادة أو نقصان  

 يتطلب االمر تعديالت للسلوك، لذا البد لكل من الزوجين التعرف 

 Hyde and Delamatery: 2006).على رغبات شريكه وكيفية ارضائها)

 ج ـ الجانب المادي االقتصادي:

خر سري ال بد من وقوف كل منهما على الظروف االقتصادية لآلوألكي يصل الزوجان الي توافق اقتصادي 

والشعور بالمسؤولية والواقعية حتى يتمكنا من تحقيق موازنة سليمة بين متطلباتهما للحياة وااللتزامات  المادية 

 (.823م:ص 8212دهما المادية )سناء الخولي: واعباء الحياة وبين موار

 د ـ الجانب الثقافي واالجتماعي:

ما كانت ظروف كل من الزوجين وتقارب مستواهما كل اسرة تختلف عن االخرى بقدر من الفروقات المختلفة ومه

االجتماعي فإن االمر يتطلب تنازالت هامة في هذا الجانب ، الن كل من الزوجين من اسرة مختلفة ، فلضمان 

الزوجين) كمال لتكيف على اساس التقارب الثقافي والمعيار الديني بين لالتوافق ال بد من الوصول 

 (.21م:ص 4552شكري:

 سوء التوافق الزواجي: لثانيالمبحث ا

الحياة دائما ال بد أن تشوبها اختالفات وسوء في التكيف بين الزوجين ، وقد تكون في كل جوانبها وقد تكون في  

واحد منها مما يؤدي لعدم اشباع بعض الحاجات النفسية والفسيولوجية مما يصل بالزوجين الي مرحلة جانب 

ذا يؤدي لفشل الزوجين في التعايش مع متطلبات حياتهما ومسؤولياتهما تجاه تضطرب عندها العالقة الزوجية، وه

 االسرة

(.(Priquart:2010:p15 

 (:32م:ص  4551تتعلق بسوء التوافق الزواجي)حسنين:وهناك عدة مفاهيم 

 أـ االختالف الزواجي:

 شكالتهما بصورة مثالية.ويرى الباحث أنه عبارة عن اضطرابات تنشأ بين الزوجين لعجزهما عن مواجهة وحل م

 ب ـ السخط الزواجي:

وهو مفهوم كما يرى الباحث أنه ينشأ للفرق بين ما يريد كل من الزوجين الحصول عليه ولم يجده كل منهما لدى 

 اآلخر.
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 ج ـ النزاعات الزوجية: 

 (.22م:ص 4551السيد:)بشكل معاكس لآلخر اثناء التفاعل  االسري وهي ميل كل من الزوجين للتصرف 

 (.82م:ص4552:لزوجين والمعاناة والتنافر)سعيددـ الكدر الزوجي:وهو عدم الرضا وضعف العالقة بين ا

 ( يلخصها الباحث في االتي:81م:ص4551رشاد  :وهناك عوامل تؤدي لسوء التوافق الزواجي ) 

منهما لآلخر أو فارق السن  أـ االختيار الخاطئ في الزواج منذ البداية وعدم التوافق بين الزوجين لنقص معرفة كل

 الكبير بينهما.

 ب ـ الخلفية االسرية غير السعيدة والنموذج السيئ للزواج لديهما.

 منه وأنه مسؤولية شاقة وتقييد للحريات. ج ـ االعتقاد السلبي نحو الزواج واعتباره شرا ال بد

 .د ـ ضغط االهل واالقارب واالصدقاء مع عدم رغبة الفرد نفسه في الزواج

 هـ ـ روتينية الحياة الزوجية وعدم تغييرها وتدخل االهل الخاطئ.

 وـ سوء التوافق الجنسي.

 زـ تراكم المشكالت الزوجية وعدم حلها او تدخل االهل الخاطئ ايضا.

 ة والشكك المستمر في سلوك اآلخر.ة الزوج أو الزوجح ـ غير

 ة بينهن.ط ـ تعدد الزوجات بدون اتباع الضابط الشرعي في المعامل

 ك ـ الزواج الغير ناضج  مع عدم تحمل المسؤولية.

 ل ـ زواج الغرض.

 م ـ الزواج المتسرع .

 (:80م:ص4551: صالح )    / عوامل التوافق بين الزوجين4

 أـ االستعداد النفسي للزواج والالزم لتحمل مسؤولياته .

 ب ـ الزواج في السن المناسبة .

  واالجتماعية والثقافية واالقتصادية. زوجة وفقا للمعايير الدينيةج ـ االختيار الموفق للزوج وال

 دـ النضج االنفعالي واساسه الحب المتبادل.
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 هـ ـ اشباع الحاجات الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية للزوجين. 

 وـ التوافق الجنسي والرضا الجنسي المتبادل.

 التضحية المتبادلة.دل والتسامح وزـ االحترام والتقدير والتفاهم المتبا

 ط ـ تكافؤ شخصيتي الزوجين معا حيث يحدث النضج العقلي للزوجين معا.

 العالقة الزوجية:المبحث الثالث 

عالقة مقدسة بناء مليئة بأجمل المشاعر واعلى  وهي عالقة خاصة، عالقة دافئة، عالقة حميمة حسية بين الزوجين، 

 درجات اللذة.

ك قدوم االطفال بمشيئة هللا وتقديره، أي عالقة بناء االنسان ، فالعالقة الزوجية ـ ممارسة فهي عالقة ينتج عنها بعد ذل

 (12 :ص م4551 كلثوم:الجنس ـ ليست حركات ميكانيكية وليست حركات تؤدى فقط، وانما اعمق من ذلك)    

ن الولوج منه ، وخط احمر فالحديث عن االمور الجنسية وكما الحظ الباحث مازالت لدى البعض تحاط بسياج ال يمك

م الحوار التواصلي بين ة التي يغلب عليها طابع الخجل ، وكذلك انعداتجاوزه، بحكم طبيعة ومالمح الزوجيال يمكن 

 (12د.ت: ص :    الزوجين )فتحي

 فعلماء النفس يؤكدون على ضرورة مواجهة الممنوع في العالقة الجنسية حتى ال يتحول الخجل دون اتمام المتعة

 والرضا الجنسي.

 وعدم قدرته على البوح برغباته للطرف اآلخر.فمشاكل جنسية كثيرة قد تحدث نتيجة لسكوت الشريك 

 المفهوم الخاطئ للجنس:

الرجل يختلف وضعه في المجتمعات المحافظة، فكثير من الرجال لديهم مفهوم خاطئ عن العالقات الجنسية خاصة 

الجنسية وكما الحظ الباحث مفقودة او مغلوطة عند كثير من الشباب عامة والفتيات في ليلة الزواج االولي، فالثقافة 

 خاصة ، لذا يلخص الباحث االمر في عدة نقاط :

أـ المشكلة االولي في مفهوم الجنس عند الفتيات ، هو أن االهل يربون بناتهن على ان الجنس عملية قذرة وبذلك يقفل 

 الفتاة المقبلة على الزواج مع والدتها او اخواتها المتزوجات.باب الحوار في هذا الموضوع امام 

ما الجنسية ويطرح الباحث تساؤال مهما :هل ينجح الزواج بدون ب ـ عدم الحوار بين الزوجين حول موضوع حياته

 عالقة جنسية شرعية ناجحة بين الزوجين؟
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دد من المطلقين والمطلقات ،فكانت االجابة وقد طرح الباحث هذا التساؤل على عدد من المتزوجين والمتزوجات وع 

بأن الزواج لن ينجح بدون عالقة جنسية متوافقة ونستنتج من ذلك أن ممن طرح عليهم التساؤل افادوا  %21بأن 

 العالقة الفاشلة في الجنس تؤدي الي الخالفات ومن ثم قد تؤدي الي االنفصال بين الزوجين بالطالق.

للجنس قد يختلف ، وبعض النسوة ال يضعن اهتماما  لهذا  اتتعلق بالمرأة ألن فهمه نجد ان هناك جوانب اج ـ كم

( ، 12ص  :مرجع سابق:  فتحي  تي تستطيع أن تتفاعل مع زوجها)االمر ، فالمرأة ربما تحتاج لمزيد من الوقت ح

د ومدة وزمن العالقة وقدة تشعر بعض النسوة بالملل ألن بعض االزواج يسعون لتسجيل أرقاما قياسية من حيث عد

 الجنسية.

ثيرة ، وتضع مدـ  المرأة عادة تبذل مجهودا كبيرا لتظهر بالصورة الرائعة المثيرة أمام زوجها، فترتدي المالبس ال

المكياج والعطور ، وتستخدم كثرا من ادواتها ، لكنها تشعر باالشمئزاز إن كانت رائحة الزوج غير طيبة ، أو رائحة 

في كراهية المرأة ( ، هذه االمور البسيطة والتي يمكن عالجها تتسبب م8220: ماجدة وسندفرة )   فمه كريهة أو من

 للجنس .

ويرى الباحث أن عدد مرات العالقة الجنسية بين الزوج وزوجته ال تحدد بعدد بل هو ما يرتضيه الزوجان ويقدران 

االختالف  يقبلها الطرف االخر وهنا يحدث سية ال على االيفاء به، وقد يكون لطرف مطالب معينة في العالقة الجن

 وعدم التوافق ، وكثيرا ما يؤدي ذلك لمشكالت نفسية أو للطالق.

وقد يكون السبب الضعف الجنسي لدى الرجل ) العنة( ، أو اصابة أحد الطرفين بالبرود الجنسي مما يتطلب التدخل 

 الطبي والنفسي.

الزوجان أو يتطابقا ، ولكن االمر هو مقدرة كل طرف على تلبية احتياجات  فالتوافق الجنسي ال يتطلب أن يتشابه

(، فهما متكامالن أكثر منهما متشابهان، 11: ص  م8222:   نوالاالخر واشباعها على الرغم من اختالفهما)  

فق الجنسي، فالسكون والمودة والرحمة هي االضالع الثالثة من وجهة نظر الباحث للتوافق الزواجي ومن ثم التوا

فالمودة تعني الحب والقرب الجميل والرعاية الصادقة وهي ـ أي المودة ـ اقرب ما تكون في حالة الرضا، والرحمة 

ومسامحته ونسيان اساءته واالحسان اليه، وهي اقرب ما تكون في حالة الغضب أو عدم تعني الرفق بالطرف اآلخر 

 الرضا.

 (28: ص م4551:نبيلي للتوافق بين الزوجين في االتي)محتمل أن تؤدويلخص الباحث أهم العوامل التي من ال

أـ سن الزوجين وهنا يجب مراعاة الفئة العمرية للمرأة وقدرتها البيولوجية على تلبية احتياجات الزوج، كذلك الزوج 

سب السن ، فالفارق العمري بين الزوجين يجب أن ال يزيد عن عشرة سنوات ، الن اختالف االحتياجات يأتي ح

 (.21: ص  م4550:      سناء الخولي)
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 ب ـ التكافؤ االجتماعي. 

 .واالجتماعي والثقافي واالقتصادي ج ـ التقارب الديني والفكري 

 مراحل النشاط الجنسي: 

ي الرغبة من الداخل أم من أـ الرغبة وهي اولي مراحل العملية الجنسية  ، ويطرح الباحث هنا تساؤالت : هل تأت

 .الخارج

 وهل مصدر االثارة من الخارج يوقظ مراكز االثارة في الداخل؟

 ولإلجابة على تلك التساؤالت يوضح الباحث االتي:

بالرغبة الباحثة عن االشباع ، والخارج المليء بعوامل االثارة ـ الرغبة الجنسية هي نتاج تفاعل بين الداخل المليء 

 شطة ) االهتمام بالداخل والخارج(.المن

 خل هو التركيب الفسيولوجي والنفسي للزوجين من حيث الحالة الصحية العامة والجانب النفسي.ـ الدا

 والمكمالت من مالبس وعطور مثيرة وجو رومانسي. ـ فالخارج يعني مظهر كل من الزوجين 

ء التناسلية ب ـ االثارة وهي المرحلة الثانية من النشاط الجنسي وتلي مرحلة الرغبة ، حيث تحدث االثارة لألعضا

ي هذه المرحلة يحتاجان الي أن يكونا في حالة راحة (  ولكي يصل الزوجان ال12:صمرجع سابق:  نبيلللزوجين)  

ن يهيأ جوا لهذا اللقاء ،من شعور كل منهما برغبته في وتوافق وانسجام ، وأجسمانية ونفسية ، وفي حالة حب 

ناسبة ضرورية للوصول الي حالة االثارة والممارسة الفجائية ممارسة الجنس مع االخر، فالمداعبة الكافية والم

 للجنس تؤدي لمشاكل كثيرة.

ج ـ النشوة الجنسية )رعشة الجماع ـ الذروة( والتي تهتز لها اجزاء الجسم وتنتفض الخاليا كلها نشوة ، وقد تصاحبها 

ذوقها الجهاز العصبي اعلى درجات تحركات او أصوات ال إرادية تختلف من فرد الي اخر ، والعلماء يرون أنها 

 (، فهي تشمل كل مستويات االنسان:02: ص م8221:    هالل حسين احمدومع من تحب)

 ـ النشوة البيولوجية وهي تحدث نتيجة لتفاعل االعضاء التناسلية للجسد.8

حام  فالذوبان الرقيق بلوغ حالة الحب بين الزوجين الي قمتها حيث حدث االقتراب فااللت ـ النشوة العاطفية وهي4

 بينهما.

ـ النشوة االرتجاعية فهي تحدث عندما يرى كل من الزوجين سعادة االخر فيسعد لذلك حتى ولو لم يصل للنشوة 3

 البيولوجية.
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ـ النشوة االجتماعية فهي تحدث عندما يكون الزوجان متوافقين في حياتهما االجتماعية مما يؤدي لبلوغ نشوة 2 

 العالقة الجنسية.

في النشاط الروحي ث تالقي مما يحدـ النشوة الروحية وتأتي عندما تكون المستويات الروحية نشطة لدى الزوجين 0

 متداخلة.بصورة والجسدي واالجتماعي 

هـ ـ ما بعد النشوة وهي مرحلة مهمة ، فكثير من المتزوجين ال يضعون لها أي اعتبار ، فالبعض وبمجرد االنتهاء، 

 ية الجنسية يدير ظهره لآلخر وهذا يؤدي إليذاء من ممارسة العمل

يصل االمر الي التراكم في الجوانب النفسية السالبة مما يصل بالزوجين الي عدم  فاالخر لو تكرر االمر فسو

 التوافق الجنسي.

 سوء التوافق الجنسي: المبحث الرابع

 (.418م:ص8224)احسان: الزواجهمية لتأمين االكثر أالتوافق الجنسي كما ترى كثير من الدراسات بأنه الدعامة  

وكما اشرنا من قبل فإن التوافق الجنسي ليس مجرد لذة جسدية عابرة تنتهي بانتهاء العالقة الجنسية ، ولكنه يمثل 

 (881جين )كمال مرسي :مرجع سابق:صمتعة نفسية طويلة االمد مما يؤدي للسكن النفسي لكل من الزو

أن المصدر العضوي للدافع الجنسي يرتبط بوجود مادة كيميائية خاصة بالدم، وتعرف  وعلماء النفس والجنس يرون

وتعرف هذه هذه المادة بالهرمونات ، ويقوم بإفراز الهرمونات نوع خاص من الغدد الصماء يسمى بالغدد التناسلية 

فرزها الغدة التناسلية االنثوية الهرمونات بالجنسية، والتي تنقسم بدورها الي نوعين هرمون االنوثة )االستروجين( ت

الخصيتين ، وعندما تصل بومقرها المبيض ، وهرمون الذكورة )األندروجين( وتفرزه الغدة التناسلية المذكرة وتوجد 

رتياح، وكذلك عندما تصل نسبة نسبة االستروجين بالدم الي حد معين أو تزيد تشعر االنثى بنوع من التوتر وعدم اال

االندروجين الي حد معين أو تزيد عن الحد يشعر الذكر بعدم االرتياح ، وفي هذه الحالة يحتاج الذكر واالنثى الي 

 (.88وص85م:ص8222منهما من هذا التوتر )حسين مظاهري : اشباع جنسي ليتخلص كل

عنه بالتوافق زوجين التي تؤدي لخفض التوتر وهو ما يعبر اذا نستنتج من ذلك أن العالقة الجنسية الناجحة بين ال

 الجنسي، والذي يلعب دورا جوهريا في تحقيق التوافق الزواجي ومن ثم عدم االنفصال بالطالق.

اما عدم التوافق الجنسي بين الزوجين يقصد به كما اشرنا من قبل الي عدم استمتاع كل من الزوجين أو احد منهما 

من االخر وشعوره باإلحباط والتوتر مما يفسد عالقتهما الزوجية ويؤثر على تفاعلهما الزواجي  باإلشباع الجنسي

 (.842بشكل عام وسلبي وقد يصل الي حد االنفصال بالطالق )كمال مرسي: مرجع سابق:ص

هذا يدخل  فالباحث يرى أن ذلك هو السبب الحقيقي واالهم والذي يؤدي لفشل كثير من الزيجات ، وغالبا ونادرا ما

 من حاالت الطالق.%25الي %25االمر في باب المسكوت عنه وهو السبب الذي يؤدي بنسبة تشكل 
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الطالق وتتعدد اسباب سوء التوافق بين الزوجين ،وبالتالي يؤثر سوء التوافق الجنسي بينهما الي حاالت االنفصال و 

 (:842:ص  مرجع سابق: ويعددها الباحث في االتي )حسين مظاهري

 ـ اضطرابات انخفاض الرغبة الجنسية.أ

 ب ـ اضطرابات الرعشة الجنسية.

 ج ـ اضطرابات مرحلة االثارة الجنسية.

 (:44م: ص8222في تكوين تلك االسباب )بدر :وهذا ناتج عن عوامل تساهم دائما 

 أـ المعلومات الخاطئة عن الجنس.

 الجهل بطبيعة الوظائف الجنسية. ب ـ 

 يصيب الرجل عادة من أن يفشل في االداء الجنسي. ج ـ قلق االداء والذي

 وسوف يتناول الباحث االضطرابات الجنسية بشيء من التفصيل:

أـ انخفاض الرغبة الجنسية وهي حالة تكون المرأة فيها فاقدة للحساسية الجنسية ، وعاجزة عن اداء دورها الطبيعي 

االعضاء التناسلية ، وامتناع االوعية ون الدم ال يمأل في العملية الجنسية، وحالة المرأة تشبه حالة الرجل ك

االنتصابية عن التصلب، وغددها ال تفرز ، غير أن المرأة تختلف عن الرجل في انها تستطيع المشاركة الجنسية  

(.وتوجد عوامل تحدث هذا االضطراب 842مرجع سابق :ص  بدر :ولكن بطريقة آلية خالية من التفاعل االيجابي ) 

 (:01سابق:صمرجعن مظاهري: حسي)

 ـ اثر التربية التقليدية.8

 ـ انتشار عادة ختان االناث.4

ـ قد يكون ضعف الرغبة لدى المرأة ناتج عن رفضها لهذا الزواج وعدم مقدرتها على حب الزوج الذي فرض 3

 عليها.

 ـ غياب التربية الجنسية السليمة.2

 لوصول الي مرحلة ذروة التهيج الجنسي.ـ تألم المرأة اثناء العملية الجنسية وعدم ا0

 ـ أمراض الجهاز العصبي التي لم تعالج ، السرطان .1

 ـ اآلثار الجانبية لبعض االدوية.2
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ب ـ اضطرابات الرعشة الجنسية وهي االضطرابات التي تؤثر على عدم اتمام العملية الجنسية بصورة تسعد  

قدرتها على الوصول لقمة اللذة ، أما الرجل فإن القذف هو ما الزوجين ، واضطراب الرعشة لدى المرأة هو عدم م

 م8228اضطراب انخفاض الرغبة الجنسية )منى الصواف: يقابل رعشة المرأة ، ولدى المرأة تكون ناتجة عن 

(، اما اضطراب القذف عند الرجل يتمثل في سرعته ، وهو عدم الكفاية الجنسية حيث يحدث القذف قبل 22:ص

 (:845صم:8221ف غير الطبيعي ثالثة انواع )محمد عثمان : أوانه والقذ

 من المعتاد.النوع االول القذف االسرع  

 النوع الثاني ويسمى القذف المبكر وهو بمجرد مالمسة العضو الذكوري لفرج المرأة.

مداعبة الزوجة ،  النوع الثالث ويسمى بالقذف المبكر جدا وهو يحدث بمجرد تفكير الزوج في العملية الجنسية او عند

 (. 844ا)محمد عثمان:مرجع سابق:صاو عند تقبيله

من اكثر المشاكل الجنسية شيوعا بين الرجال ، وهو من أعظم اسباب الشقاء في الحياة الزوجية وسرعة القذف 

 ويعود ألسباب نفسية واسباب عضوية.

اضطرابات االنتصاب عند الرجل ، ج ـ اضطراب مرحلة االثارة والتي هي أولى مراحل ممارسة الجنس وتشمل 

 واضطراب ترطيب المهبل لدى المرأة .

أن سوء التوافق الجنسي وإن تعددت مظاهره من ابرز عوامل سوء التوافق  ومن خالل كل ذلك يرى الباحث

 الزواجي ومن ثم حاالت الطالق.

 / الجنس والعالقة الجنسية في ضوء الشريعة االسالمية:1

بط اخالقية معينة فإنما يفعل ذلك في ضوء تقديره لطبيعة االنسان ، ولطبيعة احتياجاته االسالم حين يضع ضوا

هالل  فعل بالنسبة لغرائزه االخرى) حسين احمدالعضوية والنفسية ، ولطبيعة متطلباته الروحية والبدنية تماما كما ي

 ( . 21م:ص8221:

 (: 22: صم8222: سليم حسين أحمدالنظرية الجنسية في االسالم) 

نظرة االسالم لإلنسان نظرة شاملة ،ينظر الي تكوينه الفطري ، ثم هو ينظم حياته ويعالجه على أساس هذه النظرة ، 

فاإلسالم لم ينظر لإلنسان نظرة مادية ال تتعدى هيكله الجسدي ومتطلباته الغريزية شأن المذاهب المادية ، في حين لم 

 ولم يفرض المثاليات واعدام المتطلبات الحسية لإلنسان.يطلق الغرائز والشهوات من غير تنظيم ، 

عتبر الغريزة الجنسية في اتجاهاته النفسية والحسية ،وي، ولضرورة تحقيق التوازن فبناء على طبيعة االنسان الفطرية 

دد لها ي يجب أن يتم تصريفها واالنتفاع بها في اطار الدور المحوالتاحدى الطاقات الفطرية في تركيب اإلنسان  

 شأنها شأن كل الغرائز االخرى .
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وال شك أن استخراج هذه الطاقة من جسم االنسان امر ضروري جدا، وبالعكس في ان اختزانها فيه مضار كثيرة  

شرط أن تكون في اطارها اشرعي بما يحقق مقاصدها االنسانية ، ويتم ذلك عبر الزواج الشرعي ،ألنه الطريق 

، :" نساؤكم حرث لكم " سورة البقرةالجنسي للفرد من غير اضرار للمجتمع فيقول تعالى االوحد المؤدي الي االشباع

 [ .443اآلية ]

:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، واحصن للفرج ، ومن ويقول الرسول )ص(

ذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه ، لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"]رواه البخاري[ .ويقول )ص( :"ا

فليتق هللا  في النصف الباقي"]رواه البيهقي[. ويقول )ص(:"ثالثة حق على هللا عونهم: المجاهد في سبيل هللا ، 

والمكاتب الذي يريد االداء، والناكح الذي يريد العفاف"]رواه الترمذي[. ويقول)ص(:" من موسرا ألن ينكح ثم لم 

 رواه الطبراني[.ينكح ليس مني"]

 (: 18: مرجع سابق:صسليم حسين احمدالموقف االسالمي من العالقات الجنسية بين الزوجين)

،لذا فقد يعطي االسالم توجيهات عملية سعيدة في جميع شؤون الحياة بما في ذلك العالقات الجنسية بين الزوجين 

دنيوية وأخروية ، لذا شدد على الوقاية من جرم العالقات الجنسية خارج اطار الزوجية مما يستوجب عقوبات 

 الجرائم الجنسية مثل الزنا واللواط واالغتصاب.

وا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما رأفة في دين هللا إن كنتم تؤمنون ديقول هللا تعالى:" الزانية والزاني فأجل

 [.4ة النور اآلية]باهلل واليوم األخر *وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" سور

ومن اهم معالم االسالم التي اسسها النبي)ص( جعل الطهارة نصف الدين ، فال غرابة أن يستوجب القرآن الكريم 

 الغسل بعد الحيض والنفاس واالحتالم والجماع بين الزوجين.

تمتاع فيزيائي واشباع ينظر االسالم الي العالقة الجنسية بين الزوجين على انها ال تهدف الي التناسل فقط بل اس

وانتم لباس لهن" سورة البقرة غريزي فيقول هللا تعالى:" احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نسائكم*هن لباس لكم 

[. فقد اباح الشرع لكل من الزوجين أن يستمتع كل منهما باآلخر استمتاعا كامال ، بأي شكل وبأي طريق 412اآلية]

خر من حيث النظر واالستمتاع والممارسات الجنسية عدا الممارسة الجنسية الشاذة يريده ، فجسد كل منهما مباح لآل

بالوطء في دبر الزوجة . وبموجب عقد الزواج الشرعي فإن االستماع الجنسي يصبح حقا لكل الزوجين على اآلخر 

لم ا راد وكيفما يشاء موليس مباحا أو جائزا فقط ، فمن حق الزوج على زوجته أن تتيح له فرصة االستمتاع متى ما أ

 يكن هنالك مانع شرعي ، ويورد الباحث تلك الموانع الشرعية:

 ـ حالة االحرام بالعمرة والحج.8

 ـ حالة االعتكاف.4

 ـ عندما تكون المرأة حائضا أو نفساء.3
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 ـ الصوم الواجب )رمضان(.2 

ترك جوز على الزوج أنه ال ي ، والمشهور عند الفقهاء ومن حق الزوجة على زوجها اشباع حاجتها الجنسية

ل يجب اشباع رغبتها الجنسية إعفافا لها من اربعة اشهر دون عذر شرعي ، ب الممارسة الجنسية مع زوجته ألكثر

 من الحرام.

 (.832م:ص4550مهدي:ا )شمس الدين لظروفهم رغبة الطبيعية عند الزوجة والزوج وترك الشرع تحديد امر ال

 الطالق:المبحث الخامس 

طالق في الشريعة االسالمية مباح عندما تتعذر العالقة الزوجية السليمة، اال انه ابغض الحالل الي هللا، فخضع الي ال

تقنين الهي حتى ال يتم اللجوء اليه اال عند الضرورة القصوى بسبب ما يترتب عليه من نتائج سلبية تتعلق بتفكك 

اع بين االقارب ، والمتأمل في كيفية الطالق االسالمي يالحظ االسرة وربما يتشرد االبناء ،وقطع الرحم ، والنز

 (:41 سابقمرجع م غانم :ووجود جملة من الخطوات ال بد من اتباعها قبل ايقاع الطالق تتلخص في االتي)كلث

 ـ الموعظة الحسنى )نصح الطرفين ومجادلتهما بالحسنى(.8

 د(.متناع نوم الزوجين في فراش واح) اـ الهجر في المضجع4

 ـ الضرب المبرح كما حدد الفقهاء.3

 ـ التحكيم ) توسيط اهل الطرفين واقاربهما(.2

 ـ ترقب طهر جديد قبل ايقاع الطالق )يطلقها بطهر لم يمسها فيه(.0

 ـ الطالق الرجعي االول ) يقول بالحرف انت طالق(.1

طيع الزوج فيه اعادة زوجته اال بعقد جديد ـ الطالق الرجعي الثاني ) يسمى بالبائن بينونة صغرى وهو الذي ال يست2

 ومهر جديد(.

ـ الطالق الثالث واالخير ) ويسمى البائن بينونة كبرى وال تحل المطلقة لزوجها اال اذا نكحت زوجا غيره فإنه 1

وجا غيره يمكن ان يدخل عليها اذا طلقها الزوج الثاني كما قال هللا تعالى:" فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح ز

فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود هللا وتلك حدود هللا يبينها لقوم يعلمون " سورة البقرة 

 [.435اآلية ]

 الي: ويرى الباحث أن أهم االسباب للطالق تعود

 ـ  الجهل بالدين.8
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 ـ سوء االختيار.4 

 ـ االمية االسرية.3

 .ـ سوء التنشئة االجتماعية2

 ـ قصر زمن الخطوبة أو طول فترتها.0

 ـ الزواج في سن مبكرة للفتيات.1

 ـ الزواج بعد فترة العنوسة.2

 باألمور الخاصة بالمعاشرة الجنسية وفقا للضابط الشرعي.ـ الجهل 1

 :الجانب الميداني للدراسة

 مجتمع البحث:

 الكبرى(. الية الخرطوم )أم درمانوالمطلقين والمطلقات بو يتكون من األزواج

 اختيار عينة البحث:

 05و مفحوصا من األزواج05مفحوصا ) 855قام الباحث باختيار عينتين عشوائية من مجتمع البحث بلغت 

 مفحوصا من المطلقين والمطلقات(.

 المؤشرات االحصائية لعينة الدراسة:

 ( يوضح النوع8جدول رقم)

 انثى ذكر النوع

 20 00 التكرار

 %20 %00 النسبة%

 من االناث. %20من الذكور  %00تضح من الجدول ي

 

 

 ( يوضح الحالة االجتماعية4جدول رقم)
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 متزوج مطلق الحالة 

 05 05 التكرار

 %05 %05 النسبة%

 من األزواج. %05من المطلقين،%05يتضح من الجدول :

 وضح العمر(3)جدول رقم

 فما فوق28 25       38 35      41 سنة40    81 العمر

 2 05 30 1 رارالتك

 %2 %05 %30 %1 النسبة%

أعمارهم  %2سنة، 35الي 41أعمارهم بين  %30سنة،25سنة الي 38اعمارهم بين %05يتضح من الجدول 

 سنة.40الي 81أعمارهم بين %1سنة فما فوق و28

 ( يوضح المؤهل التعليمي2جدول رقم )

 فوق جامعي جامعي ثانوي ابتدائي/ اساس امي المؤهل

 45 35 35 82 3 التكرار

 %45 %35 %35 %82 %3 النسبة%

 %3و ابتدائي وأساس %82فوق جامعي،  %45من الثانويين، %35من الجامعيين كذلك %35يتضح من الجدول:

 من االميين.

 ( يوضح العمر عند الزواج0جدول رقم )

 فما فوق 28 سنة25       38 سنة35       81 العمر عند الزواج

 2 05 28 التكرار

 %2 %05 %28 النسبة%

 %2سنة، و35الي 81اعمارهم بين  %28سنة، 25الي 38اعمارهم عند الزواج بين  %05يتضح من الجدول 

 سنة.28اعمارهم عند الزواج فوق 
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 أدوات الدراسة:

 قام الباحث بتصميم مقياس لجمع المعلومات الالزمة عن ظاهرة موضوع دراسته وفقا للخطوات التالية:

 ث المحاور الخاصة بدراسته من حيث اهميتها./ حدد الباح8

 / صمم المقياس في صورته االولية.4

 / صدق المقياس وثباته:3

 تم حسابه من خالل معامالت ارتباط بيرسون لكل محاور المقياس.

 ثبات المقياس:

 ي باستخدام معامل ألفا كرو نباخ ./ تم حساب االتساق الداخل8

 التساق الداخلي للمقياس( يوضح حساب ثبات ا1جدول رقم )

 قيمة الفا كرو نباخ المحور

 0.912 وللمطلقين السمات الشخصية لألزواج

 0.804 العالقة الجنسية 

 وجثمان للمحورين الثاني والثالث: /الثبات بالتجزئة النصفية لسبيرمان براون4

 التجزئة النصفيةب( يوضح الثبات 2جدول رقم )

 الثالث المحور المحور الثاني الثبات

 0.523 0.667 سبيرمان

 0.522 0.659 جثمان

 

 

 تطبيق المقياس:
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قام الباحث بتوزيع المقياس على عينة الدراسة ولم يجد المفحوصين صعوبة في فهم عبارات المقياس المتعلقة بالسمات   

الي استغراق وقتاً طويالً في  الشخصية والرضا الجنسي ، اال أن حساسية الموضوع المبحوث والمتعلقة بالتوافق الجنسي أدى

 .زيع وتطبيق المقياس )ثالثة أشهر(تو

، SPSSب اآللي مستخدما ً برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعيةساريغ البيانات  ومعالجتها على الحثم قام الباحث بتف

 ثم تم تحليل البيانات ومناقشتها .

 مناقشة وتفسير النتائج:

 ر)ت( لمجتمع واحد السمات) الشخصية ، العاطفية(( يوضح اختبا1جدول رقم)

االنحراف  الوسط الحسابي المتوسط الفرضي حجم العينة

 المعياري

 االستنتاج القيمة االحتمالية

تتميز السمة العامة  0.001 6054 31.12 25 100

 باالنخفاض

تزوجين والمطلقين لدرجة سوء ( يوضح اختبار)ت( لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق في تقدير الم2جدول رقم)

 التوافق الجنسي

 االستنتاج متوسط الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مجموعة المقارنة

 توجد فروق دالة 0.001 49 11.42 13..12 القياس القبلي

 1351 16.34 القياس البعدي

 ق تبعا للعوامل االقتصادي( يوضح تحليل التباين االحادي لمعرفة الفر85جدول رقم)

 االستنتاج القيمة االحتمالية قيمة)ف( درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 عدم وجود فروق 0.251 0.061 3 228.8 بين المجموعات

 49 888.46 داخل المجموعات

 50 989.2 المجموعات

 لزواجلمعرفة الفرق لمتغير مدة ا ( يوضح تحليل التباين85جدول)

 االستنتاج القيمة االحتمالية قيمة)ف(متوسط  درجة الحريةمجموع  مصدر التباين
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 المربعات المربعات

 عدم وجود فروق 0.724 0.301 86.4 3 216.6 بين المجموعات

 866.6 49 8642.2 داخل المجموعات

 0 50 9864.8 المجموعات

ين لمعرفة الفروق الديمغرافية لمتغيرات :العمر عند الزواج ( يوضح اختبار )ت( لعينتين مستقلت88جدول رقم)

 والفارق العمري بين الزوجين ومدة الزواج

المتوسط  العدد مجموعة المقارنة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  قيمة)ت(

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 االستنتاج

توجد فروق دالة  0.001 49 5.26 26.24 30.41 44 متزوجين

 ئيااحصا
 22.26 24.62 56 مطلقين
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 الثاني والعشرونحث بلا

 

 

 

 محاضر التحقيق العقاري كآلية إلثبات الملكية العقارية أمام القضاء العقاري

 د/ عائشة عبد الحميد

 الجزائر –جامعة الشاذلي بن جديد الطارف ، أستاذة محاضرة

malekcaroma23@gmail.comEmail:  

 

 الملخص

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  70-70لم يعرف المشرع الجزائري هذا اإلجراء في القانون 

و ذلك في  740-70العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري ، بل اكتفى فقط باإلشارة إليه في المرسوم التنفيذي رقم 

، إضافة إلى ذلك نجد أن إجراء التحقيق العقاري ينفرد ببعض  منه ، التي من خاللها حاولنا استنباط تعريفه 77نص المادة 

 الخصوصيات التي تميزه عن عقد الشهرة. 

 التحقيق العقاري ، آلية التحقيق ، العقار ، المحاضر.   :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

The Algerian legislator did not know this procedure in Law 07-02, which includes 

establishing a procedure to inspect the right to private real estate ownership through real estate 

investigation. Rather, it is sufficient to mention it in Executive Decree No. 08-147 in the text of 

Article 10 thereof, through which we tried to derive its definition. In addition, we find that the 

real estate investigation procedure has some characteristics that distinguish it from the goodwill 

contract. 

Keywords: real estate investigation, investigation mechanism, real estate, records. 
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 مقدمة : 

و التنمية االقتصادية و  لالستثمارادر المجددة للثروة و مقوما فعاال ـــالعقار مصدر من المصر ـــيعتب

  االجتماعية.

حيث عمد النظام القانوني الجزائري إلى ايجاد نظم عقارية متباينة تخضع للتحقيق من أجل استقرار المالك و 

 الحائزين لألمالك و الحقوق العينية العقارية . 

فاألمن القانوني هو من الغايات األساسية التي ينشئها كل نظام قانوني ، فهو نتاج الحاجة إلى إحالل النظام 

 محل الفوضى . 

و  االعتداء،إن القاعدة القانونية تعمل على تحقيق األمن المادي و المتمثل في حماية األشخاص و األموال من 

 القانونية.ة على استقرار المراكز القانونية و قيام الثقة في العالقات لتحقيق األمن القانوني المتمثل في المحافظ

حيث يعد األمن القانوني مؤسسا العتبارات أن التشريع المصدر األول للقانون و أنه ال رجعية للقانون و كذا 

  التعاقدية.لمعامالت تطبيق قاعدة عدم العمل بالقانون و احترام الحقوق المكتسبة و مبدأ المساواة و االستقرار في ا

قد سعى المشرع الجزائري إلى إيجاد آليات قانونية لتحقيق استقرار العقار و  العقارية،و في مجال المعامالت 

 ثباته و لكن ليس باستقرار مادي و إنما باستقرار قانوني. 

لموجهة لإلسراع في حيث تعتر آلية التحقيق العقاري من أحدث اإلجراءات التي استحدثها المشرع الجزائري ا

 . 70-70عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة ، حيث سن هذا اإلجراء بموجب القانون رقم 

موضحا لهذه اآللية و  740-70هذه اآللية و جاء المرسوم التنفيذي رقم  70-70حيث تناول القانون رقم 

 مقررا لها. 

 تناول هذا اإلجراء من خالل نقطتين أساسيتين هما : 

 أوال : اإلطار اإلجرائي للتحقيق العقاري .

 ثانيا : اإلطار التشريعي و المنازعاتي إلجراء التحقيق العقاري.

  : أوال : آلية التحقيق العقاري و إجراءاته 

في المرسوم التنفيذي بل اكتفى بالمشابهة له  ،70-70لم يعرف المشرع الجزائري هذا اإلجراء في القانون رقم 

 منه. 77ذلك من خالل نص المادة  و 740-70رقم 

   قبل التطرق إلى التعريف القانوني إلجراء التحقيق العقاري ، سنحاول التعرف على المدلول اللغوي لهذه اآللية. 
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 المدلول اللغوي :   -77

حيث يقال حقق ، يحقق تحقيقا ، و يقال  ''حقق'''' في اللغة العربية إلى الفعل  تحقيقيرجع األصل اللغوي لكلمة '' 

حقق الظن أي أثبته ، صدقه . يقال أيضا : حقق األمر بمعنى أحكمه ، أكده ، يقال حقق معه بمعنى استنطقه و استجوبه ، يقال 

و  الشيءأو أصله بمعنى تحرى في أصل  الشيء، بمعنى أخذ رأيه فيه ، و يقال حقق في ملكية كذلك حقق مع فالن في أمر 

 .  7تأكد في صحته أو خطئه ، و التحقيق هو البحث و التنفيذ و اإلنجاز

 المدلول القانوني :   -70

المتضمن إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية الخاصة و تسليم سندات  70-70بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 

إلى تعريف التحقيق العقاري، بل اكتفى باإلشارة الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، نجد أن المشرع الجزائري لم يتطرق 

من ذات القانون و التي أجازت لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة فعلية على عقار  74، ذلك من خالل المادة  0 إليه

المواد من طبقا ألحكام  77/70/7697لم يخضع إلجراء المسح بعد و بدون سند ، أو للمالك الذي بيده سند الملكية محرر قبل 

من القانون المدني الجزائري و الذي لم يعد يعكس الوضعية العقارية لألمالك المحددة فيه ، أن يطلب فتح 0 040إلى  070

تحقيق عقاري موجه إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص إقليميا ، من أجل المعاينة المادية و القانونية 

 و تسليم سند الملكية بذلك، وفقا لألشكال التي يحددها هذا القانون و المراسيم التنفيذية له.  لألمالك العقارية محل الحيازة

مايو  76المؤرخ في  740-70إال أن المشرع الجزائري قد تدارك األمر بموجب إصداره للمرسوم التنفيذي رقم 

منه و كذا التعليمة رقم 77 4نص المادة رقم المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية ، من خالل  0770

، حيث عرف هذا اإلجراء على أنه يشمل عمليات تحري و بحث ترمي إلقامة عالقة  0770سبتمبر  00المؤرخة في  770

 .    5 بين الشخص و العقار و يطبق هذا اإلجراء في األراضي غير الممسوحة بالموازاة مع عمليات المسح العام لألراضي

 شروط معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري  :  : ثانيا

تحت مسؤولية اإلدارة العمومية ،  70-70تتم عملية التحقيق العقاري المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 

 70-70من القانون رقم  6/7 إذ أن مدير الحفظ العقاري هو من يقوم بقيادة العملية تحت مراقبته المباشرة ، حيث تنص المادة

 .9 ''يتم إجراء التحقيقات العقارية تحت سلطة و مراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئيعلى : '' 

 740-70من المرسوم التنفيذي رقم  70، و كذا المادة  0 70-70من القانون رقم  70بالرجوع إلى أحكام المادة 

تمييز على كل عقارات لم تخضع لعملية مسح األراضي العام ، المنصوص عليها في ، نجد أن التحقيق العقاري يطبق دون 0

، مهما كانت صفته و طبيعته المادية ، و تشمل هذه المعاينة العقارات التي لم 6 70/77/7605المؤرخ في  04-05األمر رقم 

 و التي فقدت حداثتها .  77/70/7697تكن موضوع سندات ملكية ، أو التي أعدت بشأنها سندات ملكية قبل تاريخ 
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يمكن أن يستفيد من هذا اإلجراء كل شخص نصت على ما يلي : ''  70-70من القانون رقم  74كما أن المادة 

أو بواسطة شخص آخر ، أو يحوز سند ملكية كما هو طبيعي أو معنوي يمارس حيازة على عقار ، سواء بنفسه مباشرة 

 ''. حقيق عقاري ، أن يطلب فتح ت 20مبين في المادة 

 الشروط الخاصة بالقائم بعملية التحقيق :  -أ

نجد أنها نصت صراحة على  00/70/0770المؤرخ في  70-70من القانون رقم  76بالعودة إلى أحكام المادة 

 ''. يتم إجراء التحقيقات العقارية تحت سلطة و مراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئيأنه : '' 

يباشر التحقيق العقاري محقق عقاري يعينه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي من ضمن أعوان سلك مفتشي 

 يجوز للوزير المعني أن يكلف أي عون من األعوان التابعين لألسالك المعادلة ".  االقتضاءأمالك الدولة . و عند 

 تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ''. تحدد كيفية 

ائنا لهذا النص القانوني نجد أن المشرع الجزائري نص صراحة على شرطين هامين لمباشرة إجراء باستقر

 التحقيق العقاري و هما : 

 أن يكون المحقق العقاري ضمن أسالك مفتشي أمالك الدولة ، و ذلك بالنظر للدور الفعال الذي  يقوم به المحقق  أوال :

مدة األقدمية بالنسبة للعون التابع لسلك السالفة الذكر ، لم تحدد  76ية، كما أن المادة العقاري في مجال معاينة الملكية العقار

 . 77 مفتشي الدولة ، و الذي يمنح الحرية لمسؤول مصالح الحفظ العقاري بتعيين أي عون تابع لسلك مفتشي أمالك الدولة

بتعيين محققين عقاريين على المدى القريب ، المرتبط بالتحقيق العقاري ، لم تسمح  70-70القانون رقم  حداثة 

رغم مباشرة إجراءات تكوين و رسكلة المفتشين الممارسين لعمليات التحقيق العقاري ، لكن ذلك غير كاف بالنظر لمحدودية 

ت وسائل التكوين و طبيعته و الذي انحصر فقط على المجال اإلداري و ليس المجال القانوني و نحن ندرك تماما الصعوبا

الكبيرة في مجال التحقيق العقاري على المستوى القضائي ، خاصة القضايا الشائكة في إثبات أو نفي الملكية العقارية التي 

 يتلقاها القضاة ، و هذا راجع بصفة شاملة إلى تعقد النظام القانوني المؤطر للعقار في الجزائر.

 76/0: أن يكون المحقق العقاري ضمن األسالك المعادلة لسلك مفتشي الدولة و هذا الشرط استثنائي أشارت إليه المادة  ثانيا 

 من القانون السالف الذكر ، حيث أن المحقق العقاري في هذه الحالة يعينه الوزير المكلف بالمالية. 77

ي تبيان ، اسم ، لقب و رتبة المحقق العقاري باإلضافة عند فتح التحقيق العقاري ، ال بد على مدير الحفظ العقار

إلى تمديد مهمته و تاريخ التنقل إلى عين المكان الذي يجب أن ال يتعدى )شهرا( ، ابتداءا من تاريخ مقرر فتح التحقيق مع 

 . 70 تعيين العقارات المعنية

 الشروط  المتعلقة بالعقار :  -ب

يتبين لنا أن تأسيس إجراء المعاينة  الذكر،السالف  70-70من القانون رقم  70و  70انطالقا من تحليلنا للمادتين 

و التحري لكسب وعاء عقاري عن طريق التحقيق يتطلب توفر شروط أساسية و رئيسية يتعين علينا التعرض لها بالشرح 

  التالية:انطالقا من النقاط 
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  في بلدية غير ممسوحة :  يجب أن يقع العقار 

، فإن هذا اإلجراء يطبق على العقارات التي لم تخضع لعمليات المسح  70-70من القانون رقم  70 0/7طبقا للمادة 

العام ، و هذا أمر طبيعي أن يتم تأسيس هذا اإلجراء ليشمل العقارات التي تأخرت بشأنها عملية المسح ، يسلم الدفتر العقاري 

، أضف إلى ذلك أن كال اإلجراءين يهدفان إلى تحقيق غاية واحدة و هي التطهير الشامل  74 بذلك العقاركسند رسمي خاص 

 للوضعية غير القانونية للعقارات .  

  20/20/0690أن يكون العقار بدون سند أو له سند ملكية محرر قبل تاريخ  : 

يشمل هذا اإلجراء العقارات التي ال يحوز على : ''  70-70تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 

و التي لم تعد تعكس الوضعية العقارية  0690مارس  20أصحابها سندات ملكية ، أو حررت بشأنها سندات ملكية قبل 

 '.الحالية'

 :خلص أن هذا اإلجراء يشملاستنادا إلى المادة المذكورة أعاله نست

 و عليه فكل شخص ال يملك عقارا بموجب سند رسمي مشهر  ملكيــة،ي ال يحوز أصحابها سندات ــالعقارات الت ،أوال

 بالمحافظة العقارية يكون غير معني إطالقا بهذا اإلجراء .

 :7697أنه جاء لتطهير العقارات التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل الفاتح مارس  ثانيا . 

على اعتبار أن هذه السندات ليست لها حجية اإلثبات المطلقة ، و تعتبر كمحررات عرفية ، ألنها عادة ما تكون قد 

لكية العقارية ، خاصة و أن قانون التوثيق حررت وفقا لنظام الشهر الشخصي القديم و التي ليست لها قوة قانونية في إثبات الم

، حيث ال يتضمن أغلبها 75 يشترط الرسمية و اإلشهار لتثبيت الملكية العقارية ، خاصة في ظل األحكام القانونية الجديدة

أصبحت  البيانات األساسية الواجب ذكرها بالعقد الرسمي من اسم العقار ، طبيعته ، مساحته ، حدوده و أصل ملكيته ، و بذلك

ال تعكس الوضعية العقارية الحقيقية حيث ثارت بشأنها منازعات أدت ببعضها إلى صدور عدة أحكام لمن بيدهم هذه 

 . 79 المستندات ، رغم انتقال ملكية العقار عرفيا إلى مالكين آخرين

  أن يكون العقار تابعا لألمالك العقارية الخاصة  : 

تطبق أحكام هذا القانون على األمالك العقارية الوطنية بما على أنه : ''  70-70من القانون رقم  70تنص المادة 

 '' . فيها األراضي المسماة سابقا ''عرش'' و األمالك الوقفية

التوجيه العقاري يتضمن  70/77/7667مؤرخ في ال 70 05-67من القانون رقم  00المادة  و بالرجوع إلى

دل و المتمم ، التي أعطت تصنيفا ثالثيا لألمالك العقارية ، فإن األراضي و الحقوق العينية العقارية التابعة للملكية المع

الخاصة ، وحدها معينة بتطبيق تدابير هذا القانون ، و يعني ذلك أن المشرع استدرك تفسير المادة األولى من المرسوم 
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المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة  7600ي ما 07، المؤرخ في  050-00التنفيذي رقم 

المتضمن االعتراف بالملكية و التي على أساسها هناك اتجاه فقهي تبنى فكرة قبول إعداد عقود الشهرة على العقارات التابعة 

 لألمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة . 

'' كأراضي تابعة لألمالك  أراضي العرشأثناء اإلشارة إلى استبعاد األراضي المسماة ''  أعاله،إن قراءة المادة 

  التالية:تعني استبعاد صراحة من تطبيق هذا القانون الملكيات العقارية  ،70 الخاصةالوطنية 

  : األمالك العقارية الوطنية 

ة )الوالية و البلدية ( و األمالك الوطنية الخاصة بما األمالك العقارية الوطنية التابعة للدولة و مجموعاتها اإلقليمي

  اإلجراء.قد تم استبعادها صراحة من تطبيق هذا  ،76 العرشفيها أراضي 

  : األمالك العقارية الوقفية 

و التي اعتبرت أن الوقف ملك  07 77-67من قانون األوقاف  75الملكية الوقفية أمرها محسوم بموجب المادة 

لألشخاص الطبيعيين و ال االعتباريين و ال يتمتع بالشخصية المعنوية و ال يمكن تملكه بالتقادم المكسب و تبعا لذلك تم 

 .07 اإلجراءاستبعادها من تطبيق هذا 

 الشروط  المتعلقة بالحيازة :  -ج

و التي تمكن صاحبها من 00 70-70من القانون رقم  74و  74د الحيازة القانونية الصحيحة في مفهوم المواد ـــتع

 الحصول على حق الملكية عن طريق التقادم المكسب يجب أن يمارس كما يلي : 

 وجود الحيازة القانونية الخاصة :   -77

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة على ما يلي : ''  00 70-70من القانون رقم  4/7تتضمن المادة 

....'' ، و  أعاله 20سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر ، أن يحوز سند ملكية كما هو مبين في المادة على عقار 

، بحيث يجب أن 04 عليه فإن الحيازة التي اشترطها المشرع الجزائري يجب أن يراعي فيها توافر الركن المادي و المعنوي

 الغموض ، اإلكراه و عدم االستمرار. ، مستمرة و خالية من عيبتكون الحيازة هادئة ، علنية 

 : ضرورة استكمال مدة الحيازة  -0

) صاحب الطلب ( عتراف بالملكية للحائز يشترط منهالسالفة الذكر ، فإن عملية اال 74بالتأسيس على نص المادة 

 77بالتقادم المكسب لمدة  المؤدية الكتساب العقار محل الحق العيني العقاري و يكون ذلك إماأن يكون قد استكمل مدة الحيازة 

سنة في حالة التقادم الطويل ، لذلك يجب على المحقق العقاري التأكد من  75سنوات عند توافر حسن النية أو المدد ، أو 

 عناصر الحيازة ، و له أن يستعين بجميع الوثائق التي تدعم ادعاءه الحائز بشأن الحيازة الصحيحة. 

  :ثانيا : اإلطار اإلجرائي للتحقيق العقاري 
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للجوء إلى إجراء التحقيق العقاري ، استوجب المشرع الجزائري اتباع مجموعة من اإلجراءات ، فمنها التي يقوم 

 بها صاحب الطلب و منها التي تختص بها مديرية الحفظ العقاري كونها الجهة المكلفة بإجراء التحقيق العقاري ،

ءات تمهيدية إلجراء التحقيق العقاري المتمثلة في تقديم طلب فتح تحقيق عقاري و السير فيه ، و هناك إجراءات فهناك إجرا 

    نهائية المتمثلة في إصدار مقرر الترقيم أو مقرر رفض الترقيم و إعداد سند الملكية. 

 :  اإلجراءات األولية للتحقيق العقاري  -77

مسألة جوازية ، بمقتضاه يحق ألي شخص طبيعي أو معنوي  70-70قانون  تعد عملية التحقيق العقاري في إطار

، أ يبادر بتقديم  7697و ما يليها من القانون المدني ، أو مالكا لسند ملكية محرر قبل أول مارس  000حائز بمفهوم المادة 

يداع طلب التحقيق الذي يكون إما طلب فتح تحقيق عقاري أمام مديرية الحفظ العقاري ، و تحرك عملية التحقيق العقاري بإ

 بصفة فردية أو بصفة جماعية . 

و يقوم مدير الحفظ العقاري بدراسة الطلب و تعيين محقق عقاري للقيام بإجراءات سير عملية التحقيق العقاري ، 

ذلك للقيام بأعمال تحضيرية ثم التنقل إلى الميدان لمعاينة الملكية العقارية و التحقيق حول مصداقية الحيازة الممارسة من 

 طرف الحائز ، إضافة إلى ذلك يتلقى تصريحات المعني. 

 .  أخيرا يحرر المحقق محاضر التحقيق التي تتمثل في محضر المؤقت و محضر النهائي و هذا حسب الحالة

 تقديم طلب فتح تحقيق عقاري :  -أ

 على ما يلي : '' يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في أي وقت''. 70-70تنص المادة السادسة من القانون 

 .05 غير أنه يمكن فتح تحقيق عقاري بصفة جماعية في إطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية ، ريفية أو حضرية ''

ما نستفشه من نص المادة أعاله أن إجراء التحقيق العقاري يتم إما بصفة فردية في أي وقت بناءا على طلب 

المعني أو المعنيين ، إما بصفة جماعية بموجب قرار يتخذه الوالي بمبادرة منه ، أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي و ذلك 

 في إطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية. 

 حقيق العقاري الملتمس بصفة فرديةالت  : 

يتم طلب فتح التحقيق العقاري بصفة فردية من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي في أي وقت و هذا ما نصت 

عليه المادة السادسة فقرة األولى السالفة الذكر ، و ذلك بواسطة طلب مكتوب باسم شخص أو مجموعة من األشخاص 

طلب في استمارة إلى مدير الحفظ العقاري الوالئي ، و يجب أن يتوفر في الطلب مجموعة )الشركاء في الشيوع( و يوجه ال

على ما يلي : " يبين في طلب  740-70من البيانات القانونية ، و في هذا الصدد تنص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 

 ابل تسليم وصل استالم ما يلي : فتح تحقيق عقاري فردي الموجه إلى مدير الحفظ العقاري الوالئي مق

 اإلسم و اللقب و إسم األب و تاريخ و مكان الوالدة و الجنسية و المهنة و عنوان صاحب الطلب . -
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 الصفة التي يتصرف بها صاحب الطلب إما حائزا و إما مالكا فرديا أو مالكا في الشيوع.  -

 ل العقار محل التحقيق حسب صاحب الطلب. كل األعباء و االرتفاقات اإليجابية أو السلبية التي قد تثق -

 مخطط طوبوغرافي للعقار ، و تلحق به بطاقة وصفية يعدها مهندس خبير عقاري على نفقة صاحب الطلب .  -

 الطلب بإثبات حقه بها . كل وثيقة من شأنها أن تسمح لصاحب  -

على ورق شفاف حسب سلم إضافة إلى ذلك يجب أن ينجز المخطط الطوبوغرافي المنصوص في المادة أعاله 

مطابق للمعايير المنصوصة عليها في مجال مسح األراضي العام ، و هذا ما جاء في نص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 

70-740 09 . 

و التي لم تعد  7697و إذا كان تقديم طلب فتح تحقيق عقاري من شخص له سند ملكية محرر قبل أول مارس 

ية الحالية ، فيجب عليه إضافة إلى الطلب الكتابي و البيانات المنصوصة في المادة الثالثة من المرسوم تعكس الوضعية العقار

 . 7697السالفة الذكر ، تقديم السند المحرر قبل أول مارس  740-70التنفيذي 

ينه و بين العقار و بعد تقديم صاحب الطلب الوثائق المذكورة يقوم بإحضار كافة المستندات المثبتة للعالقة التي ب

موضوع التحقيق، و كذا كل وثيقة من شأنها أن تسمح له بتدعيم طلب الحصول على سند الملكية ، مثل العقود العرفية ، 

الشهادات اإلدارية أو الجبائية ، عقود المحرر أمام القاضي ، و عند استالم الطلب يجب التحقق من أن العقار المعني بالتحقيق 

 .  00 ل الجارية بخصوص عملية مسح األراضيال تشمله األشغا

الطلبات المستلمة المودعة مباشرة من صاحب الطلب أو من طرف شخص موكل على سجل ايداع الطلبات  تسجل

مرقم و مختوم و ذلك من قبل مدير الحفظ العقاري الوالئي المختص إقليميا حسب تسلسل زمني المفتوح لدى مديرية الحفظ 

 .  00 العقاري الوالئي

يترتب عن هذا التسجيل تسليم وصل ايداع ، و يفتح في ذات الوقت ملف لكل طلب و يخصص له رقم التسجيل و 

تاريخه يقيد في سجل خاص ، كما يتعين فتح سجل الشكاوي لتلقي كل اإلعتراضات و االحتجاجات التي تثار من قبل 

 فظ العقاري بدراسة الطلب و تفحصه. األشخاص المعنيين خالل مرحلة التحقيق العقاري ثم يقوم مدير الح

في حالة قبول الطلب يصدر مدير الحفظ مقرر فتح تحقيق عقاري في أجل شهر من تاريخ استالم الطلب ، الذي 

 يجب أن يحتوي على البيانات التالية : 

 إسم و لقب و رتبة المحقق العقاري . -

 موضوع مهنة المحقق العقاري ،  -

 ن الذي يجب أال يتعدى شهرا واحدا إبتداءا من تاريخ مقرر فتح تحقيق عقاري ، تاريخ التنقل إلى عين المكا -

 إسم و لقب و إسم أب صاحب الطلب أو أصحاب الطلب . -

 تعيين العقار أو العقارات المعنية .  -
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الذي و بعد ذلك يقوم مدير الحفظ العقاري بإرسال ذلك المقرر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا ، 

 يقوم بإلصاقه بمقر البلدية لمدة خمسة عشر يوم قبل تنقل المحقق العقاري إلى عين المكان ،

-70و ذلك إلعالم الجمهور و تقديم اعتراضات و احتجاجات ، و هذا ما جاء في نص المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي  

ئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إلصاقه بمقر بلديته التي تنص على : '' يرسل مقرر فتح التحقيق العقاري إلى ر 740

 ( يوما قبل تاريخ تنقل المحقق العقاري إلى عين المكان ''.75، لمدة خمسة عشر )

الوالئي مع و عليه يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتحرير محضر التعليق ، ثم يرسله إلى مدير الحفظ العقاري 

ها يقوم هذا األخير بتعيين محقق عقاري بمقتضى مقرر يبين فيه هوية المحقق و تاريخ فتح التحقيق اإلشعار باالستالم ، بعد

 . 06 العقاري ، و بمثل هذا المقرر نقطة انطالق التحقيق العقاري

 .07 اما في حالة عدم قبول الطلب ، يصدر مدير الحفظ العقاري مذكرة رفض الطلب و يتم تبليغها للمعني

    العقاري الملتمس بصفة  جماعيةالتحقيق  : 

برامج  تبادر الدولة عن طريق هيئاتها ) الوالية ، البلدية ( بالتحقيق العقاري الجماعي ، و ذلك في إطار إنجاز 

بناء أو تهيئة عقارية ريفية أو حضرية من أجل تسليم سندات الملكية لشاغلي هذه البرامج ، بحيث أن الهدف من هذه 

ي عرقلة إنجاز هذه البرامج و تسوية وضعية العقارات بالمناطق المعنية و عند اإلقتضاء نزع الملكية من أجل اإلجراءات تفاد

 . 07 المنفعة العامة

فتقديم طلب فتح تحقيق عقاري جماعي البد كإجراء أولي أن يتخذ الوالي المختص إقليميا قرار بمبادرة منه بصفة 

تلقائية ، أو بناءا على طلب أو اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص و ذلك بعد أخذ رأي كل من مدير الحفظ 

 أو المصالح الفالحية.  العقاري الوالئي، و حسب الحالة رأي مسؤول البناء

يحدد الوالي في قراره المنطقة أو المناطق اإلقليمية المعنية بالتحقيق العقاري ، و يحدد مدة خمسة عشر يوم على 

األقل التي يجب خاللها إيداع الطلبات لدى المديرية الوالئية للحفظ العقاري بعد ذلك يتم نشر قرار الوالي المتضمن فتح 

 .00 في سجل خاص بالعقود اإلدارية للواليةالتحقيق العقاري 

على ما يلي : '' يكون قرار الوالي محل نشر واسع ،  740-70و في هذا الصدد تنص المادة السادسة من المرسوم 

 قبل بداية فترة إستالم الملفات. عن طريق لصقه لمدة شهر

 ته.و لهذا الغرض ، يقوم مدير الحفظ العقاري بلصقه على مستوى مقر مديري

و يرسل نسخا منه إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين و إلى المديرين الوالئيين المكلفين بمسح األراضي 

 و أمالك الدولة و الضرائب و األوقاف و البناء و التعمير و المصالح الفالحية ، إللصاقها''.
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له قانونا بنشر قرار الوالي و ذلك بلصقه في  نستنتج من نص المادة أن مدير الحفظ العقاري الوالئي هو المخول

مديريته و إرسال نسخا منه إلى جميع الجهات اإلدارية المعنية إللصاقه و هذا بهدف إعالم الجمهور ، لتقديم االعتراضات و 

 االحتجاجات. 

اري الملتمس يرفق طلب فتح التحقيق العقاري المقدم من طرف الوالي بنفس الوثائق المذكورة في التحقيق العق

 .  00 بصفة فردية

و بعدها يقوم مدير الحفظ العقاري الوالئي بفحص أولي للملف ، و يتأكد من قبول الطلب ثم يقيده في سجل خاص 

إليداع الملفات مرقم و مفتوح خصيصا للعمليات الجماعية، و ذلك حسب نفس الشروط و األشكال المنصوصة في عملية 

و االحتجاجات التي  االعتراضاتتح سجل الشكاوي لتلقي كل التحقيق العقاري الملتمس بصفة فردية ، و في ذات الوقت يف

 يمكن أن تثار أثناء سير عمليات التحقيق. 

و عليه بعد استالم الملف و قبوله يصدر مدير الحفظ العقاري الوالئي مقرر تعيين محقق عقاري ، الذي يحتوي 

  .    04 تحقيق عقاري بصفة فرديةإضافة إلى مراجع قرار الوالي ، على البيانات المذكورة في مقرر فتح 

  العقاري:مباشرة عملية التحقيق   -ب

التي تنص على : '' يباشر التحقيق العقاري محقق  70-70من القانون  70فقرة  76بالرجوع إلى نص المادة 

 عقاري يعينه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي ، من ضمن أعوان سلك مفتشي أمالك الدولة ''. 

من نص المادة أعاله أن مباشرة التحقيق العقاري تتم من طرف محقق عقاري الذي يعينه مدير الحفظ يتضح لنا 

 العقاري الوالئي ، و يعين المحقق العقاري من ضمن أعوان سلك مفتشي أمالك الدولة .

ية و كفاءات بالنظر إلى هذه المهمة المخولة للمحقق العقاري يستوجب األمر أن يكون هذا األخير ذو قدرات عال

  التالية :مهنية جدية تتصل بالميادين 

 المعارف القانونية و بالخصوص القانون المدني ، القانون اإلداري ، قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، القانون العقاري.  -

 ارات .أن يكون على إطالع بجميع اإلجراءات المتعلقة بعملية مسح األراضي العام ، و تقنيات تقييم العق -

 . 05 أن يتصف بالقدرة في تطبيق القوانين ، و القدرة في جمع و تحليل المعلومات -

، و يجب عليه السهر على تطبيق 09 و عليه يباشر المحقق العقاري عملية التحقيق بتبليغه بمقرر تعيينه بهذه الصفة

التحقيق العقاري بقيام المحقق بجمع الوثائق و  التنظيمية ذات الصلة ، و يتم السير في عمليةاإلجراءات القانونية و النصوص 

  . 00 اإلطالع عليها ، ثم يتلقى تصريحات صاحب الطلب و معاينة العقار ، و أخيرا تحرير محاضر التحقيق

  األعمال التحضيرية  : 
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تتمثل األعمال التحضيرية التي يقوم بها المحقق العقاري أثناء عملية التحقيق ، في جمع كل الوثائق التي تسمح له 

بتعيين العقار المعني بالتحقيق ، و تسهل له فيما بعد التحريات التي يجريها لتحديد الحقوق المنصبة على العقار محل التحقيق 

 ري أن يطلع على المخططات التي يقدمها له مدير الحفظ العقاري الوالئي و هي : ، و ألجل ذلك يجب على المحقق العقا

المتضمن ضبط كيفية  76-00الفالحية الجماعية و الفردية التي جاءت إثر تطبيق القانون رقم مخططات المستثمرات  -

 . 00 ماستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباته

، المتضمن  74/70/7604المؤرخ في  76-04مخطط البلدية و محضر وضع المعالم اللذان أعدا في إطار القانون رقم  -

 التنظيم اإلقليمي للبالد.

  األعمال الميدانية  : 

في بعد انتهاء المحقق من األعمال التحضيرية ، يقوم في التاريخ المحدد بالتنقل إلى مكان تواجد العقار و يشرع 

معاينة العقار بحضور صاحب الطلب أو المعني ، ثم يتحقق من صفة األشخاص الذين يحضرون التحقيق و يسجل إسم و لقب 

و صفة كل واحد منهم ) صاحب حق عيني المجاورين .....( ، و يتم التحري معهم و يتلقى المعلومات حول العقار و تدون 

 دة لهذا الغرض.المعلومات المستقاة على بطاقة التحقيق المع

بعدها يقوم المحقق بالتعرف على العقار باالعتماد على المخطط المرفق بالطلب ، باإلضافة إلى ذلك يتم التعرف 

على حدود العقار على أساس التصريحات المقدمة من طرف صاحب الطلب أو المجاورين أو أشخاص آخرين لديهم 

ود أي تعد على العقارات المجاورة ، و مدى مطابقة الجدول الوصفي المعد معلومات مفيدة بشأن العقار، و يتأكد من عدم وج

 .06 من طرف المهندس الخبير مع الواقع الميداني

ثم يقوم المحقق بمعاينة واقعة الحيازة و ذلك بجمع جميع المعلومات المتعلقة بها ، و التأكد من توفر جميع الشروط 

 .47 منه 004إلى  070القانون المدني في المواد  المتعلقة بالحيازة القانونية التي حددها

و يتم التحقيق بالتحري على مستوى المحافظة العقارية و مصالح أمالك الدولة و البلدية الكائن بها العقار ، فعلى 

ولة مستوى المحافظة العقارية يقوم المحقق بالتحقق في معلومات صاحب الطلب من أجل التأكد أن الطلب ال ينطوي على محا

تبعا لمعاملة تمت بعقد عرفي ، أما على مستوى تهرب جبائي عن طريق تحريف إجراء إذا تعلق األمر بحيازة ممارسة 

مصالح أمالك الدولة و البلدية التي يوجد فيها العقار محل التحقيق ، يتأكد المحقق أن العقار المعني بالتحقيق ليس ملكا للدولة 

   .47 هذه المصالح عن طريق االستمارةأو البلدية و تتم المطالبة من 

  تحرير محاضر التحقيق العقاري  : 

 يوم على األكثر 75يقوم المحقق العقاري بعد االنتهاء من األعمال الميدانية بتحرير محضر مؤقت في غضون 

، ابتداءا من انتقاله إلى مكان تواجد العقار موضوع التحقيق و يسجل فيه نتائج التحقيق ، و يجب أن يتضمن المحرر على 40

 ما يلي : 

 أصل الملكية و كيفية وضع اليد. التحقيق،معلومات عن صاحب طلب  -
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 تكييف عناصر و عيوب الحيازة. -

 .40 إفادات الشهود مع ذكر سنهم -

يوم قصد تمكين  07يق اللصق في مقر البلدية المتواجدة فيها موقع العقار ، و ذلك لمدة يتم نشر المحضر عن طر

فقرة  70و هذا طبقا لنص المادة كل من له مصلحة المطالبة بحقوقه عن طريق تقديم احتجاجات أو اعتراضات المحتملة ، 

 . 740-70من المرسوم التنفيذي رقم  70

يوم و عدم تقديم أي احتجاج أو اعتراض يحرر المحقق العقاري محضر  07تساوي و بعد انتهاء مدة النشر التي 

 . 44 نهائي الذي يقر حق الملكية المطالب به ما لم يثبت عكس ذلك

بحضور صاحب 45 بعدها يقوم المحقق باإلنتقال مرة أخرى إلى مكان تواجد العقار ، رفقة مهندس خبير عقاري

معالم حدود العقار و إعداد محضر يكون مرقما بمخطط طوبوغرافي يشير فيه إلى معالم الطلب و على نفقته ، من أجل وضع 

 .49 الحدود و رقم الوحدة العقارية ، ثم يسلمه للمحقق العقاري

 : ثانيا : اإلطار المنازعاتي إلجراء التحقيق العقاري 

 الطعن اإلداري :  -20

اعتبار أن مديرية الحفظ العقاري هي الجهة اإلدارية قد تثور منازعات أثناء سير عملية التحقيق العقاري ، و ب

 المختصة  بإجراء التحقيق العقاري ، فهي التي تفصل في المنازعات التي تثور .

و عليه فإن النتائج المؤقتة التي يدرجها المحقق العقاري في المحضر المؤقت ، تمكن أن تنشأ منازعة أثنائها بين 

بتقديم اعتراضات و التي تتم دراستها من طرف المحقق العقاري و الذي يستدعي صاحب الطلب و ذوي الشأن و ذلك 

 األطراف لمحاولة الصلح. 

، نجد أن المشرع الجزائري قد  40 740-70من المرسوم التنفيذي  70فقرة  70بالعودة إلى نص المادة تقديم اإلعتراضات :   -أ

لصق يوما من تاريخ  07حدد المدة التي تمكن فيها األطراف المعنية تقديم اعتراضاتهم و احتياجاتهم ، و هي مدة تساوي 

 أيام من تاريخ اللصق. 0المحضر المؤقت في مقر البلدية التي يوجد فيها العقار موضوع التحقيق و التي يبدأ سريانها بعد 

ا تقيد االحتجاجات في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض لدى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي ، و عند االقتضاء و بعده

ينتقل المحقق العقاري من جديد إلى مكان تواجد العقار قصد دراسة االحتجاجات المثارة من طرف المالك أو المجاورين أو 

 .40 أصحاب الحق العيني على العقار

تكون  التيبعد تسجيل االعتراضات و االحتجاجات يقوم المحقق العقاري بتحديد تاريخ جلسة الصلح ، :   محاولة الصلح  -ب

أيام على األكثر من تاريخ تقديم االحتجاجات و االعتراضات ، و يقوم باستدعاء األطراف بهدف الوصول إلى حل  70خالل 

 ، كما تمكن أن ال يصل األطراف إلى حل ودي . 46 ودي برضى الطرفين

  : محاولة الصلح إلى اتفاق ، يحرر المحقق العقاري محضر الصلح و مواصل اإلجراء مع إذا أفضت نجاح محاولة الصلح

عليه كل و تدرج فيه مختلف النتائج التي توصل إليها المحقق أثناء محاولة الصلح و تمضي 57االتفاق أخذ بعين االعتبار نتائج 

http://www.ajrsp.com/


م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرلألبحالمجلة األكاديمية   

   

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 470  

ISSN: 2706-6495 

 

من المحقق العقاري و أطراف النزاع ، و يقوم المحقق العقاري في األخير بتحرير محضر نهائي ، و يسلمه مع محضر 

 . 57 الصلح مرفقا بالملف و التقرير المفصل له ، لمدير الحفظ العقاري الوالئي

 : ر المحقق محضر عدم الصلح و يسلمه إذا لم يتوصل األطراف إلى اتفاق أثناء محاولة الصلح تحر فشل محاولة الصلح

 50 إلى القضاء لرفع الدعوى و ذلك في ظرف شهرين من تاريخ تسلمهم المحضر تحت طائلة رفض الدعوىلألطراف للجوء 

، أو يرسل المحقق نسخة من محضر عدم الصلح إلى المحافظ العقاري لكي يتمكن هذا األخير من التأكد من احترام آجال 

 اوي القضائية .طلبات إشهار الدع

 الطعن القضائي :  -20

 المنازعات التي تختص بها القضاء العادي :   -أ

في حال تسجيل اعتراض أو احتاج من طرف الغير ، سواء كان مالكا  : أوال : المنازعات التي تختص بها القاضي العقاري  -

العقاري إذا كان النزاع بين أشخاص مجاورا و ثبت فشل محاولة الصلح يجوز للمعترض رفع دعوى قضائية أمام القسم أو 

 طبيعية أو معنوية خاضعة للقانون الخاص.

، كما يؤول االختصاص اإلقليمي في المنازعات 50 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  579و هذا ما تنص عليه المادة 

 .54 العقارية إلى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار

يجب أن ترفع الدعوى القضائية أمام القسم العقاري في أجل شهرين ابتداءا من تاريخ تحرير محضر عدم الصلح ، اضافة إلى 

 ذلك يجب شهر العريضة االفتتاحية لدى المحافظة العقارية. 

الة اكتشاف ترقيم تم : '' في ح 55 70-70من القانون  70: تنص المادة  ثانيا : المنازعات التي تختص لها القاضي الجزائي

على أساس تصريحات غير صحيحة أو تقديم وثائق مزورة ، يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي ، برفع دعوى 

قضائية للمطالبة بإلغاء الترقيم العقاري المعني ، و يقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية '' ، ليدون من 

مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي يقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية على  خالل هذه المادة أن

أساس التصريحات الكاذبة أو الوثائق المزورة التي قدمها الحائز المستفيد من عملية الترقيم العقاري ، و رفع دعوى قضائية 

العقاري ، حيث تجب صدور حكم نهائي جزائي ، بعد ذلك يقوم القاضي في نفس الوقت أمام المحكمة اإلدارية إللغاء الترقيم 

اإلداري بالفصل في دعوى الغاء الترقيم العقاري ، أي إرجاء الفصل في الدعوى اإلدارية إلى حين الفصل في الدعوى 

 .59 العمومية بحكم جزائي

 المنازعات التي تختص بها القاضي العادي :   -ب

: قد تثار منازعات أثناء مباشرة التحقيق العقاري بين صاحب طلب اثبات الملكية  أوال : المنازعات الناتجة عن اإلعتراضات  -

العقارية كالوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي و المالك الحقيقي فيجوز للمعترض بعد فشل محاولة الصلح رفع دعوى 

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و التي تنص على : '' ........ تختص  077لمادة قضائية أمام المحكمة اإلدارية طبقا ل

بالفصل في أول درجة بحكم قابل لإلستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى المؤسسات 

 .50 العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها ''

كما سبق و أن ذكرنا سابقا أنه إذا يفضي التحقيق العقاري إلى نتيجة ، يعد مدير :  قرر رفض الترقيمالطعن ضد مثانيا : 

 79الحفظ العقاري الوالئي مقررا مسببا يتضمن رفض الترقيم العقاري ، حيث يبلغ هذا المقرر إلى المعني في أجل أقصاه 
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مام الجهة القضائية اإلدارية التي تقع في دائرة اختصاصها أشهر من تاريخ طلب فتح التحقيق حيث يمكن للشخص أن يطعن أ

 أشهر تحتسب من تاريخ تبليغ قرار رفض الترقيم . 4، حيث يجب رفع الدعوى في أجل  50 موظف المدعي عليه

 يقوم المحافظ العقاري''  يلي:و التي تنص على ما  70-70من القانون  79حسب المادة  :الترقيمالطعن ضد مقرر  ثالثا:

 56 أثناء التحقيق العقاري في سجل عقاري ....'' بالترقيم العقاري و ذلك شهر الحقوق المعاينة

إن هذه العملية المشار إليها في المادة السابقة تمكن أن تؤدي إلى شهر مقرر الترقيم الخاص بالحائز المستفيد من إجراءات 

الملكية شهر لفائدة الغير ، فهنا تمكن للمالك الحقيقي رفع دعوى معاينة الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، رغم وجود سند 

  العقاري ، في أجل عام من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. قضائية إدارية إللغاء الترقيم 

 

 الخاتمة : 

لقد حاول المشرع الجزائري إعطاء أولوية كبيرة للجانب العقاري من خالل منظومة قانونية متكاملة من الناحية 

 النظرية و قاصرة من الناحية العملية و التطبيقية ، و هذا من خالل اآلتي : 

ألحكام العامة في كيفية انتقال تنظيم العقار في القانون المدني و النصوص القانونية المختلفة ، حيث يتضمن هذا األخير ا -7

 ق ، م . 060الملكية العقارية ضمن المادة 

 المتضمن قانون الثورة الزراعية . 00-07عملية استرجاع األراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية بمقتضى األمر رقم  -0

 المتضمن قانون التوجيه العقاري . 05-67القانون  -0

 . 74-70عدل بالقانون الم 07-67قانون األمالك الوطنية  -4

 المتعلق بتطوير اإلستثمار . 70-60المرسوم التشريعي  -5

 يتضمن الوكالة الوطنية لإلستثمار. 000-77المرسوم التنفيذي  -9

 .70-79المتعلق باالستثمار المعدل باألمر  70 -77األمر رقم  -0
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 قائمة المراجع : 

                                                           

في الجزائر ، مذكرة ماستير ، جامعة عبد  70 – 70مليكش نصيرة ، غليس عالوة ، التحقيق العقاري في ظل القانون رقم  - 7 

 .9، ص  0774/0775الرحمن ميرة ، بجاية ، 
2  - BENSEDIK mohamed afif juriste , ‘’ la délivrance de titres de propriété en Algerie , par voie 

d’enquete fonciere organisée par la loi n° 07-02 ‘’ , http://www.village-justice.com, consulter le 

30/06/2015. 

المؤرخ  77-75، يتضمن القانون المدني ، معدل و متمم بموجب القانون رقم  7605سبتمبر  09في  مؤرخ 50-05قانون رقم  - 0 

 . 0775صادرة في  44، ج ، ر ، ج ، ج ، عدد  0775جوان  07في 

 

عناصر على ما يلي : '' يتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل  740-70من المرسوم التنفيذي رقم  77تنص المادة رقم  - 4 

المعلومات أو التصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية و جمعها و دراستها في عين المكان ، على مستوى 

 مصالح الحفظ العقاري و مسح األراضي و أمالك الدولة و الضرائب ، و عند الحاجة لدى أي مصالح أخرى ''.

 

العقاري كآلية إلثبات الملكية العقارية الخاصة ، مذكرة ماستير ، جامعة عبد الرحمن ميرة قدوش لطفي ، حداد نريمان ، للتحقيق  - 5 

 .79، ص  0775،  0774، 

 

عبان عبد الغني ، السندات اإلدارية و القضائية المثبتة لحق الملكية العقارية ، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة  - 9 

 .00، ص  0777-0770قضاء ، المدرسة العليا لل 70

 

المتعلق بالتحقيق العقاري على أنه : '' يطبق إجراء معاينة حق الملكية العقارية  70-70من القانون رقم  70تنص المادة رقم  - 0 

و  7605نوفمبر سنة  70الموافق  04-05على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح األراضي العام المنصوص عليها في األمر رقم 

 مذكور أعاله ، مهما كانت طبيعته القانونية . ال

و  7697يشمل هذا اإلجراء العقارات التي ال يحوز أصحابها سندات ملكية أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل أول مارس سنة 

 التي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية ''. 

 

المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية على أنها : ''  740-70من المرسوم التنفيذي رقم  70تنص المادة رقم  - 0 

من القاتنون  0تطبق عمليات التحقيق العقاري ، الزامية إلى معاينة حق الملكية العقارية ، على األمالك العقارية المحددة في المادة 

 و المذكور أعاله ''. 0770فبراير سنة  00الموافق  7400صفر عام  6المؤرخ في  70-70رقم 

 

سنة  60، يتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري ج ، ر عدد  70/77/7605مؤرخ في  04-05أمر رقم  - 6 

7605. 

 ، مرجع سابق . 70-70من القانون رقم  76،  74أنظر المادتين  - 77 

'' يصدر مدير الحفظ العقاري في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري على ما يلي :  70-70من القانون رقم  76تنص المادة  - 77

ابتداءا من تاريخ تسلمه الملف ، مقرر تعيين محقق عقاري الذي يبين إضافة إلى مراجع قرار الوالي ، عناصر المعلومات المدونة في 

 أعاله ''. 0مقرر فتح التحقيق العقاري ، المذكور في المادة 
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يتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم  0770مايو سنة  76الموافق لـ  740-70من المرسوم التنفيذي رقم  70أنظر المادة  -70

، و التي تنص على ما يلي : '' يصدر مدير الحفظ العقاري في حالة تحقيق عقاري ، ملتمس بصفة  09سندات الملكية ، ج ، ر ، عدد 

 م الطلب ، مقرر فتح تحقيق عقاري يحتوي على ما يلي :فردية ، في أجل أقصاه شهر من تاريخ استال

 اسم و لقب و رتبة المحقق العقاري . -

 موضوع مهنة المحقق العقاري  -

 تاريخ التنقل إلى عين المكان ، الذي يجب أال يتعدى شهرا واحدا ابتداءا من تاريخ مقرر فتح التحقيق العقاري . -

 اب الطلبات .اسم و لقب و اسم صاحب الطلب أو أصح -

 تعيين العقار أو العقارات المعنية ''. -

على ما يلي : '' يطبق إجراء معاينة حق الملكية العقارية على كل عقار  70-70تنص المادة األولى من المادة الثانية من القانون رقم  -

 لم يخضع لعمليات مسح األراضي العام ''.

 .00، ص  0774عقد الشهرة ، شهادة الحيازة ، دار هومة ، الجزائر ،  حمدي باشا عمر ، محررات شهر الحيازة ، -  70

، دار هومة ، الجزائر  9بن عبيدة عبد الحفيظ ، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري ، ط -  74

 . 070، ص  0776

،  0776لخاصة في التشريع الجزائري ، منشورات بغدادي ، الجزائر محمودي عبد العزيز ، آليات تطهير الملكية العقارية ا -  75

 .074ص 

 ، المتضمن التوجيه العقاري. 7667نوفمبر سنة  70، الموافق لـ  05-67قانون رقم  -  79

 .079،  075محمودي عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص ص  -  70

 7667نوفمبر سنة  70المؤرخة في  46، ج ر عدد 05/76/7665، المؤرخ في  09-65من األمر رقم  70فصلت المادة  -  70

المتضمن التوجيه العقاري ، في الطبيعة القانونية ألراضي العرش و أتبعتها للملكية  05-67من القانون رقم  05المعدل للمادة رقم 

 الخاصة للدولة. 

 ، يتعلق باألوقاف ، معدد و متمم 7667أبريل سنة  00الموافق  7477شوال عام  70، المؤرخ في  77-67قانون رقم  -  76

 .070محمودي عبد العزيز ، المرجع نفسه ، ص  -  07

على : '' إذا نتج عن تحليل التصريحات و األقوال و الشهادات و كذا الوثائق المقدمة  70-70من القانون رقم  74تنص المادة  -  07

يمارس حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكية عن و التحريات التي قام بها المحقق العقاري ، أن صاحب الطلب 

 طريق التقادم المكسب ، طبقا ألحكام القانون المدني ، فإنه يعترف له بأحقيته على العقار محل التحقيق العقاري '' ، مرجع السابق.

 

 ، المرجع نفسه. 70-70من القانون رقم  77-74أنظر المادة رقم  -  00

القانونية الصحيحة هي التي توفرت على ركنيها المادي و المعنوي طبقا ألحكام القانون المدني الجزائري ، السالف  الحيازة -  00

 .040إلى  070الذكر في المواد من 

 على : '' إذا نتج عن تحليل التصريحات و األقوال و الشهادات و كذا الوثائق المقدمة 70-70من القانون رقم  74تنص المادة  -  04

و التحريات التي قام بها المحقق العقاري ، أن صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكية عن 

 طريق التقادم المكسب ، طبقا ألحكام القانون المدني ، فإنه يعترف له بأحقيته على العقار محل التحقيق العقاري '' ، مرجع السابق.

 ، المرجع نفسه. 70-70من القانون رقم  77-74 أنظر المادة رقم -  05

الحيازة القانونية الصحيحة هي التي توفرت على ركنيها المادي و المعنوي طبقا ألحكام القانون المدني الجزائري ، السالف  -  09

 .040إلى  070الذكر في المواد من 

 .0770لسنة  75، جريدة رسمية عدد  70-70القانون رقم  -  00

 .0770لسنة  09، جريدة رسمية عدد  740-70رسوم التنفيذي الم -  00

مسعود رويصات ، نظام السجل في التشريع الجزائري ، رسالة مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ،  -  06

 .90، ص  0776 – 0770تخصص القانون العقاري ، كلية الحقوق ، قسم العلوم القانونية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

، المتعلقة بسير عمليات التحقيق العقاري و معاينة حق الملكية العقارية  0770-76-00، المؤرخة في  70أنظر التعليمة رقم  -  07

 و تسليم سندات الملكية ، صادرة عن مديرية أمالك الدولة ، وزارة المالية.
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 لعقاري و تسليم سندات الملكية ، مرجع سابق.يتعلق بالترقيم ا 740-70المرسوم التنفيذي ، رقم  -  07

أنظر في الموضوع : المطبوعة ، غير المنشورة ، الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية ، وزارة المالية ، بعنوان : ''  -  00

 .45، ص  0770تقنيات التحقيق العقاري'' ، سبتمبر 

المؤرخ في  70-70دات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، بخصوص القانون بيوت نذير ، معاينة حق الملكية و تسليم سن -  00

، مقال منشور في مجلة المحكمة العليا ، اإلجتهاد القضائي الخاص بالغرفة العقارية الصادرة عن قسم الوثائق ،  00/70/0770

 .05، ص  0777الجزء الثالث ، 

 ، يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة الملكية العقارية ، مرجع سابق .  70-70أنظر المادة السابعة من قانون  -  04

 ، يتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية ،مرجع سابق . 740-70أنظر المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم  -  05

 .750، ص  0770ية الخاصة ، دار هومة ، الجزائر عمر حمدي باشا آليات تطهير الملكية العقار -  09

مرامرية حمة ، دور آلية  التحقيق العقاري في تفعيل الترقية العقارية ، مداخلة ملقاة على المؤتمر الوطني حول الترقية  -  00

 .70، ص  0770، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة  00و  00العقارية ، الجزائر ، يومي 

،  0774 – 0770،  77القيد في السجل التجاري العقاري ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر أحمد بن ويس ،  -  00

 .59ص 

، يتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية و  7600-70-70، مؤرخ في  76-00قانون رقم  -  06

 .7600-70-76، الصادرة في  57ة عدد تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم ، جريدة رسمي

، يتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية ، مرجع سابق ، أنظر  740-70من المرسوم التنفيذي رقم  77أنظر المادة  -  47

 .77الملحق رقم 

الملكية ، مرجع سابق ، أنظر ، يتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات  740-70من المرسوم التنفيذي رقم  77أنظر المادة  -  47

 .77الملحق رقم 

زبدة نور الدين ، آليات ضبط السندات الملكية العقارية الخاصة ، رسالة لنيل شهادة ماجستير ، في القانون ، فرع القانون  -  40

 .774، ص  0777 – 0777 -7-العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

 -، يتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية ، مرجع سابق. 740-70لمرسوم التنفيذي رقم من ا 7فقرة  70أنظر المادة  -  40

 ، يتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية ، مرجع سابق. 740-70من المرسوم التنفيذي رقم  7فقرة  70أنظر المادة 

 .759ة ، مرجع سابق ، ص عمر حمدي باشا ، آليات تطهير الملكية العقارية الخاص -  44

 ، يتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية ، مرجع سابق . 740-70المرسوم التنفيذي رقم  -  45

، المتضمن مهنة المهندس  7665-70-77، المؤرخ في  70-65تم تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري بموجب أمر رقم  -  49

، مؤرخ في  65-69، و كذا مرسوم تنفيذي رقم  79/74/7665، الصادرة في  07الخبير العقاري ، ج ر ج ج ، عدد 

، يتضمن كيفيات تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري ، وسيرها و يضبط طرق ممارسة المهنة ، ج ر ج ج ، عدد  79/70/7669

 . 70/70/7669، الصادرة في  70

 ، المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية ، مرجع سابق. 740-70من المرسوم التنفيذي رقم  70أنظر المادة  - 40

ج ر ج ، عدد  0770-75-76المتعلق بالتحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية ، المؤرخ في  740-70مرسوم تنفيذي رقم  - 40

 .0770-75-05الصادرة في  09

راء معاينة الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طرق التحقيق المتضمن تأسيس إج 70-70من القانون رقم  77مادة  -  46

 . 0770-70-00الصادرة في  75ج ر ج ر ،  00/70/0770الموافق لـ  7400صفر  76العقاري المؤرخ في 

 من نفس القانون. 74مادة  -  57

حقيق العقاري و معاينة حق الملكية وو تسليم المتعلقة بسير عمليات الت 07700-76-00المؤرخة في  70أنظر التعليمة رقم  -  57

 المستندات الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية، وزارة العدل.

زايدي سيد علي ، اختصاص القاضي اإلداري في المنازعات الملكية العقارية ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، كلية  -  50

 .67، ص  0774عة مولود معموري ، تيزي وزو الحقوق ، دار العلوم السياسية ، جام

 سبق ذكره. 740-70من المرسوم التنفيذي  79مادة  -  50
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 0770فبراير  05، الموافق لـ  7406صفر  70المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية مؤرخ في  76-70قانون رقم  -  54

 سبق ذكره. 76-70ن من القانو 570م 0770أفريل  00الصادرة في  07، ج ر ج عدد 

 يتضمن إجراء معاينة الملكية العقارية سبق ذكره.  70-70قانون  -  55

 .006محمودي عبد العزيز ، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  -  59

 .المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، مرجع سابق  76-70قانون  -  50

 سبق ذكره . 70-70من قانون  70فقرة  70المادة  -  50

عمر حمدي باشا ، آليات تطهير الملكية  -.700عمر حمدي باشا ، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة ، مرجع سابق ، ص  -  56

 .700العقارية الخاصة ، مرجع سابق ، ص 
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   عد الخاصةاالقوعدم وضوح و القواعد التقليديةضعف بين  للمضرور من المنتجات المعيبةالحماية المدنية   

 ( دراسة مقارنة) 

 

 2، الباحث: حمر العين عبد القادر 1اعداد/ الباحث: بوغرارة الصالح

 1,2الجزائر –تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة إبن خلدون ، تيارات 

  salah.bougherara@gamil.com: اإللكتروني العنوان

 62.22.22.21.60الهاتف: 

 

                          :ملخص

تعتبر مسؤولية المنتجين عن منتجاتهم المعيبة من الموضوعات الحديثة التي خصها رجال القانون الوضعي بأهمية خاصة ، ذلك أن  

 المسارع التطور الصناعيأمام سيما  ال التوازن في المعرفة والكفاءة الفنية واالقتصادية بين المتعاقدين ، النعداميرجع   اأساسه

، خّولت للمهني أو المنتج حنكة وتجربة لم يتسن للطرف مقتني هذه المنتجات ال سيما في وقتنا هذا والثورة التكنولوجية السائدة 

إدراكها وبلوغها ، وهذا ما جعل جل التشريعات تفكر بجدية في إقرار مقتضيات والتزامات جديدة تكون من  البسطاءالمستهلكين 

 ثر حماية للمضرورين الختيار أفضل المنتوجات من حيث ضمان سالمتها وعدم تعيبها  .                                         شأنها اضفاء أك

 وفي ذات السياق سار المشرع الجزائري  وجسد المسؤولية المدنية للمنتجين عن األضرار التي تسببها منتجاتهم المعيبة وذلك في

حماية مدنية  للمضرورين  ، اال  بإرساءعن قانون حماية المستهلك  ، وجعل أحكام هاته المسؤولية كفيلة القانون المدني ، فضال 

أنها في الواقع حماية قاصرة في ظل عدم تبيان أحكامها ، ال سيما شروط هاته المسؤولية ، ونطاقها الشخصي والموضوعي ،  

                                                            .فضال عن طبيعتها وأساسها القانوني 

 الكلمات المفتاحية 

  .المنتج  ،  المنتجات المعيبة ، المستهلك  ، المضرور فتاحية:المسؤولية الم
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Abstract: 

The responsibility of producers for their defective products is one of the modern issues that 

positive law men have singled out with special importance, because its basis is due to the 

imbalance in knowledge and technical and economic efficiency among the contractors, 

especially in the face of the accelerated industrial development and technological revolution 

prevailing in our time, empowered to the professional or the product with sophistication and 

experience The party has not been able to realize and reach these products, especially simple 

consumers, and this is what made most legislation seriously considering adopting new 

requirements and obligations that would give more protection to those affected to choose the 

best products in terms of ensuring their safety. And not to be defective. 

In the same context, the Algerian legislator walked and embodied the civil responsibility of 

producers for the damages caused by their defective products in the civil law, as well as the 

Consumer Protection Law, and made the provisions of this responsibility sufficient to establish 

civil protection for the affected, but in reality it is a minor protection in light of the lack of 

clarification of its provisions, no Especially the conditions for this responsibility, its personal 

and substantive scope, as well as its nature and legal basis. 

Key words: Civil liability, product, defective products, consumer, injured 

 

 مقدمة

فالتغيرات الجذرية التي عرفتها خطورتها،  التفكير فيدون لمنتجات التي تجعل مقتنيها يطلبها بمختلف ا غنيةاألسواق الجزائرية 

ما تطورا مذهال ع للسلع وتطورها ، عرفت تنوالحر الجزائر في شتى المجاالت السيما الجانب االقتصادي في ظل اقتصاد السوق 

استخدام ورة واذا كان اذعان هؤالء لضر،  مورغباته مإلى إبرام عقود لسد حاجاته ونيقدمجعل  مقتنيها ال سيما  المستهلكين منهم 

 تالعب المنتجين  نجد مقابلال المنتجات التي تلبي رغباته لما توفره من أسباب الراحة والرفاهية يتم غالبا بارادته ، فانه في

 مقتنيها بسببصحة األسواق بمنتجات معيبة  تشكل خطرا محدقا بسالمة و بإغراقوذلك  موخداعه مومحاولة غشه مبمصالحه

ال سيما والتطور التكنولوجي الهائل وأثره في ما لحقه من عيوب  ، غض النظر عن اللصيقة بالمنتوج ب فضال عن المخاطر، تعيبها 

بطرح ى التغاضي عن سالمة وأمن مقتنيها إلتدخل في عرض المنتوجات للبيع المفقد يلجأ  وعليه  ،تنوع وتعقد المنتجات عموما 

، ولذلك  استعمالهاسببها يأو ذكر االيجابيات وإخفاء االخطار التي يمكن ان  إيهامه بمزايا غير حقيقية في إنتاجهو منتجات معيبة

 المنتجين  ، فالرغبة في الربح السريع دفعت العديد من وجب حماية هذا األخير باعتباره يمثل الطرف الضعيف في العملية التعاقدية

 داع المختلفة ،مال وسائل الغش والخإلتباع أساليب غير مشروعة لإلثراء السريع باستع
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المستهلك في مواجهة المنتج  فلحماية ال سيما فئة المستهلكين في قواعد المسؤولية المدنية للمنتجين   المضرورينوتتجلى  حماية   

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  والمراسيم التطبيقية ال سيما المرسوم التنفيذي رقم  90/901بالقانون تدخل المشرع 

المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات  ليحدث تطورا في مجال حماية  22/90/2910المؤرخ في  10/0232

،  والتي تثور في حالة وجود عيب أو خطورة في المنتوج تمس أمن وسالمة المستهلك مسؤولية المنتج ، بتقريرالمستهلك  وذلك  

  متعاقد لتمس أشخاص آخرين مما يستوجب حمايتهم.غير أنه قد تتعدى هذه العيوب والخطورة المستهلك ال

مكرر بموجب   149، باستحداث نص المادة  إلى سد الفراغ التشريعي الموجود في القانون المدني وفي ذات السياق عمل  المشرع 

والذي كرس من خالله بشكل صريح مسؤولية المنتج التقصيرية عن األضرار  29/92/2990المؤرخ في  90/190القانون رقم 

، وكذا استحدث مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض األضرار الجسمانية في حال انعدام المسؤول 4الناتجة عن العيب في منتجاته

تقتصر فقط  رة الى ان نطاق تطبيق قواعد حماية المستهلكوفي هذا الصدد يجب االشا  1مكرر 149وذالك من خالل نص المادة 

ك كأن ي متى كان المضرور له صفة المستهلك فقط ، اما اذا كان المضرور ال تتوافر فيه صفة المستهل، أ على عقود االستهالك

 و غيرها فان قواعد القانون المدني هي الواجبة التطبيق وحدها .يكون االقتناء ألجل تجارة أ

العديد من المبتكرات واالختراعات في ظهور التطور العلمي الكبير الذي أدى إلى وفي ظل ، هاته الترسانة القانونية ه وأمام وعلي 

، وأمام وسائل الدعاية الكبيرة السيما المكتوبة والسمعية ، البصرية المستعملة من قبل المهنيين لعرض  مجاالت الحياة المختلفة

كفيلة باعادة  للمضرور من المنتجات المعيبة في إرساء حماية مدنية نجاعة هذه القوانين مدى  عن  ن نتساءللنا أ منتجاتهم

سمته الضعف وعدم التوازن العقدي المفقود في ظل عالقة غير متكافئة بين منتج يمتاز بالمهنية والكفاءة ومقتني للسلعة 

؟ وما  ؟ وفيما يجد أساسه القانوني هي مفاهيم هذه المسؤولية وما نطاقهاالت ، فما هاته اإلشكالية تتفرع عنها عدة تساؤو الدراية ؟

 واإلجابة عن هاته التساؤالت تقودنا إلى التطّرق إلى النقاط التالية: ؟ جزاءاتها تتمثل

 

 المبحث األول: مفهوم مسؤولية المنتج

نظام جديد  بمثابة هذه االخيرةتعد و، من المنتجات المعيبة من خالل تقرير المسؤولية المدنية للمنتجين تتجلى حماية المضرورين 

، فهذا النظام طرح العديد من  2990سنة  الجزائري بموجب التعديل الجديد للقانون المدنيوذلك ،  المدنية المسؤولية أحكام في

، وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل هذا المبحث الذي نقسمه إلى  مفهومهاالمصطلحات التي تقتضي منا الوقوف على تحديد 

 أما المطلب الثاني سنتناول من خالله شروط مسؤولية المنتج. ، مسؤولية المنتج، سنتناول في المطلب األول نطاق  مطلبين

 مسؤولية المنتج : نطاق المطلب األول

، والتعويض عن تسببها منتجاته للمستهلك يقصد بمسؤولية المنتج تلك المسؤولية التي تقوم في حق هذا األخير نتيجة األضرار التي 

وهو يطرح العديد من المصطلحات التي  في القانون الجزائري نظام مسؤولية المنتج نظام مستحدثحيث يعد  ، هذه األضرار

 المتضرر. ، ، المنتج المنتوج : التالية ق األمر بالمفاهيموف عندها ويتعلتستوجب منا الوق

                                                           
 .12يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش ، ج رج ع  52/95/5990املؤرخ يف  90/90القانون رقم  1
 .90، ج رج ع  ، حيدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع واخلدمات 52/90/5910  املؤرخ يف 10/053 املرسوم التنفيذي رقم 5
 .99املعدل واملتمم للقانون املدين اجلريدة الرمسية العدد 95/2/5992الصادر يف  92/19األمر  0
 ، واملتعلق باملسؤولية عن فعل املنتجات 10/92/1009ر بتاريخ الصاد 09/090املشرع اجلزائري حذا حذو املشرع الفرنسي حيث اقتبس هذه األحكام اجلديدة من القانون رقم  9

 واملتعلقة مبسؤولية املنتج، ضمن القانون الداخلي الفرنسي.  92/93/1092املؤرخة يف  92/039، بعد أن مت دمج التعليمة األوروبية رقم 
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نتناول في  وعفرثالث وسنحاول من خالل هذا المطلب تسليط الضوء على التعريفات لهذه المصطلحات وذلك من خالل تقسيمه إلى 

 المتضرر. مصطلح  الثالثفي الفرع المنتج و ، ونتناول في الفرع الثاني مصطلح الفرع األول مصطلح المنتوج

 الفرع األول: تعريف المنتوج

، ولقد اختلفت التشريعات  يعرف المنتوج اصطالحا بذلك الشيء الذي يتولد عن عملية اإلنتاج سواء كان صناعيا أو زراعا أو فنيا

بل المقترح من ق ، وسنحاول من خالل هذا الفرع تسليط الضوء على بعض هذه التعاريف حول إيجاد تعريف لهذا المصطلح

 .المهتمين والمتخصصين بهذا المجال

المتعلق بحماية المستهلك  2990فبراير 20المؤرخ في  90/90 عرف القانون:  تعريف المنتوج في قانون حماية المستهلك -اوال

المنتوج هو كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع منه على ما يلي:" 90تنص المادة  ، حيث صطلح المنتوجش موقمع الغ

، كما يمكن أن يتنازل عليه المنتج بمقابل مادي  من هذه المادة أن المنتوج قد يكون سلعة أو خدمة يتضحف تنازل بمقابل أو مجانا"،

 1، فالمنتوج يكتسب هذه الصفة بمجرد إنتاجه وليس إلى حين عرضه لالستهالك. أو مجانا

المؤرخ في  30/052يستعمل القانون المدني الجزائري الصادر باألمر في لم :  تعريف المنتوج في القانون المدني الجزائري -ثانيا

، في القسم الثالث تحت عنوان المسؤولية  منه 105، وإنما استعمل لفظ فعل الشيء في المادة  مصطلح المنتوج 1030سبتمبر  22

، سواء كان منقوال أو عقارا بطبيعته  البناء ، والتي تقوم على كل ضرر سببه شيء مادي غير حي فيما عدا تهدم الناشئة عن األشياء

ولعله  0، سواء كان متحركا بقوته الذاتية أو تحركه يد اإلنسان وسواء كان خطيرا أو غير خطير ، وإن كان منقوال أو بالتخصيص

والعقار الجامد من القانون المدني الجزائري جاء واسعا وشامال للمنقول  105يظهر أن اللفظ على النحو الوارد في المادة 

 4تحدثها الطائرة. يج الذي، بل يشمل أيضا حتى التيار الكهربائي وتيار الغاز والضج والمتحرك

 149أدرج المشرع الجزائري مصطلح المنتوج بموجب نص المادة  90/19لكن بعد تعديل القانون المدني بموجب القانون 

، ال سيما المنتوج الزراعي والمنتوج  نقول ولو كان متصال بعقاريعتبر منتوجا كل مال م: " على أنه  والتي تنص 2مكرر/

المشرع من هذه المادة أن  ضحفيت .الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية"

بل اقتصر على ذكر األشياء التي تعتبر ، مسؤولية المنتج تعريفا شامال ومانعا لمفهوم المنتوج ل لم يضع عند تناولهالجزائري 

، فيكون بذلك قد انتهج نفس النهج الذي انتهجه هذا  من القانون المدني الفرنسي 1052/0نص المادة عن هو نقل و ، منتوجا

 0.األخير

منقوال مع استبعاد شترط أن يكون المنتوج حيث ي ، بالطبيعة بالتالي تستثنى العقاراتو عليه فان المنتوج هو مال منقول ،و  

، وتبقى  ، ونتيجة لذلك ال يستفيد المتعامل في العقارات من أحكام مسؤولية المنتج في القانون المدني العقارات من هذه المسؤولية

 .العقارات بالتخصيص منتوجا إذا تم التعامل فيها بصفة منفردة ومستقلة عن العقار الذي وضعت لخدمته

                                                           
 15، 11،ص 5993اجلديدة ،اإلسكندرية،، دار اجلامعة  املسؤولية املدنية للمنتج،دراسة مقارنة،  قادة شهيدة -1
اجلريدة الرمسية  95/2/5992الصادر يف  92/19املعدل واملتمم باألمر  ،39ج.ر.ج، العدد  1032/ 52/90املتضمن القانون املدين اجلزائري املؤرخ يف  58/75األمر رقم  5

 . 99العدد
 .525، ص  5993،  5، ط ، اجلزائر موفر للنشر ،الفعل املستحق للتعويض ،علي فياليل، االلتزامات  -0
 .529، ص املرجع نفسهعلي فياليل،  -9
 .599، ص 1092، 5املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط  "مصادر االلتزام وأحكامها يف  القانون املدين اجلزائري "الوجيز يف نظرية االلتزام  ، حممد حسنني -2
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، ال يتضمن فقط ما يعتبر نتاج النشاط الصناعي ، أي األشياء المصنعة ، بل يتضمن أيضا  ا الصددهذا ومفهوم المنتوج في هذ

، ومثالها سقي األشجار بمياه ملوثة ويصاب الغير بضرر نتيجة  ، والمحاصيل الزراعية الفواكهو كالخضر 1المنتجات الزراعية

الحيوانات كالدواجن والمواشي كأن تصـاب حيوانات بمرض ورغم ذلك ، كما يتضمن مفهوم المنتوج كذلك تربية  استهالك ثمارها

، وفضال عن ذلك  يدخل في  العجائن ، أو ، ويتضمن المنتوج أيضا الصناعة الغذائية كصناعة الحليب يتم بيعها مثال لالستهالك

 غاز مثال.                                                                                                                ، والطاقة الكهربائية بالنسبة لشركة سونل ، والصيد البري مفهوم المنتوج الصيد البحري

  2.يشترط أن يكون ملموسا حيث تعد الطاقة الكهربائية منتوجا ، كما ال كون المنتوج في شكله النهائيال يشترط أن يو

كما يدخل في نطاق المنتوجات  المنقول المعنوي  فتترتب مسؤولية منتج المنقول المعنوي عن الضرر الذي يصيب االشخاص  

نتيجة عيب بهذا المنقول ، كبرامج الحساب االلي  المعيبة ، فقد يؤثر العيب  الذي يصيب برنامجا من برامج الحساب االلي على 

ل جهاز يعمل بالحاسب يترتب عليه خطأ في وصف الدواء با الخطأ في التحليل الطبي من ق، ومثاله واألموالسالمة االشخاص 

 .0الالزم لمعالجة المريض

إذ يجب تحديد المدنية أن هذه العناصر كلها غير كافية لضبط مفهوم المنتوج في مجال المسؤولية  بعض شراح القانون المدنيويرى 

، لما كان المشرع بحاجة إلى  ، إذ لو كانت العبرة بالوصف األول المال المنقول منتوجااإلطار أو الشروط التي يصبح بمقتضاها 

، بما فيها المال  تقرير مسؤولية المنتج إلى جانب مسؤولية الحارس التي يتسع مجالها لكل األشياء التي تتسبب في أضرار للغير

 المنقول المادي والمعنوي.

استلهم منه  يبدو أنه ، ال سيما القانون الفرنسي الذي لمستهلك من جهة القانون المقارنوعلى ضوء التشريع المتعلق بحماية ا

من جهة ثانية يتعين توفر شرط إضافي لكي يصبح المال المنقول منتوجا أال وهو جعل و،  المشرع الجزائري أحكام مسؤولية المنتج

، وال يتحقق  من أول مراحل التسويق ابتداءتسويقه إلى منتوج ، فيتحول المال المنقول من تاريخ الشروع في  المال محل تداول

، وال يعد  شرط التسويق إذا كان الغرض من عرض الشيء هو القيام بتجارب أو فحوصات أو تحليالت أو باعتباره نموذجا فقط

، وفي جميع الحاالت يجب أن  مثال تهالشيء المتداول في السوق منتوجا إذا كان متداوال بدون رضا المنتج كأن يتعلق األمر بسرق

 4يكون المنتوج معيبا.

 : تعريف المنتج والمتضرر    الفرع الثاني

المنتج وهذا االخير تجاذبه قانونين وهما  مصطلحوهو  ، مصطلح آخر إلى جانب مصطلح المنتوجيطرح نظام مسؤولية المنتج 

يبدو أن تعدد المصطلحات من وجهة و في قانون حماية المستهلك والمتمثلالشرعة العامة وقانون خاص  باعتبارهالقانون المدني 

واالنحياز ،  نظر الفقه والقانون يطرح إشكالية تحديد وتعريف المنتج فقد يقصد بالمنتج الصانع أو المحترف )المهني( أو الموزع 

القانونية التي تستعمل لفظ الصانع ، فالنصوص  إلى مصطلح ما سيعطي مضمونا خاصا لمسؤولية المنتج من حيث األشخاص

تسعى لحصر مسؤولية المنتج في طائفة األشخاص القائمين بعملية التحويل الصناعي للمادة األولية على اعتبار أن المجال الحقيقي 

 ، ، في حين أن النصوص القانونية التي تستعمل مصطلح المنتج والخصب لدراسة هذه المسؤولية هو المنتجات الصناعية

                                                           
 .2، ص  1090، االسكندرية ،   5املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته اخلطرة  ، دار الفكر العريب  ، طحممد شكري سرور ،  مسؤولية ــ 1
 .11ص  ،2006اجلزائر،  ،14، لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء الدفعة  ، مذكرة خترج مكرر140مسؤولية املنتج املدنية يف ظل أحكام املادة  ، عوملي مىن -5
 .59، ص  1009، القاهرة ،  1ـ حسني املاحي ، املسؤولية الناشئة  عن املنتجات املعيبة ، دار النهضة العربية ، ط  0
 .19،5992حللو غنية ، حماضرات يف القانون املدين ، ألقيت على طلبة املعهد العايل للقضاء ، دفعة   -9
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تستهدف توسيع المسؤولية لتشمل أيضا منتجي المواد األولية التي لم تخضع للمعالجة الصناعية كالمواد الزراعية والصيد البري  

وأما النصوص القانونية التي تستعمل مصطلح المحترف )المهني( فإنها ترى بضرورة انسحاب المسؤولية إلى  ، والبحري وغيرها

 ملية عرض المنتوج من صنعه وإنتاجه وتهيئته وتغليفه وتسويقه.كافة األشخاص المتدخلين في ع

،  لمشاركته في جميع مراحل اإلنتاج الشتماله على مختلف مراحل اإلنتاج" المنتج  " الرأي الراجح استقر على المصطلحيبدو أن و

 وبهذا ليس للمنتج تعريف ثابت.

اج الثروة االقتصادية بواسطة المواد الصناعية أو الفالحية أو عن طريق "المنتج هو الذي يساهم في إنت يعرف اصطالحا على أنهإذ 

 1". تحويلها

لم يرد ذكر مصطلح المنتج وال المصطلحات المشابهة له كالمهني أو الصانع أو المحترف :  منتج في القانون المدني الجزائريال -أ

والمتضمن القانون المدني  22/90/1030المؤرخ في  30/05الجزائري الصادر بموجب األمر  في نصوص القانون المدني

، حيث عرفوه مسترشدين بصفة أساسية بالغرض الذي انصرفت إليه نية المشرع في نص  ، تاركا األمر للفقه والقضاء الجزائري

المترتبة على ، وهو مساءلة المنتج عن األضرار  2990سنة ، من التعديل الوارد على القانون المدني في 12مكرر 149المادة 

 أي إلزام المنتج بضمان أمن وسالمة الغير. ، عيب في منتوجه

وعلى العموم فإن االختالفات المحتملة والتي ظهرت أيضا في القانون المقارن كالقانون الفرنسي والقانون المصري بشأن تعريف 

، ومن ثم نبحث  الذي يقتضي إنتاجه تدخل عدة أشخاصالمنتج تتعلق بجانبين يتمثل الجانب األول في تحديد المنتج بالنسبة للمنتوج 

يمكن في هذا ، و أنها تسري أيضا في حق كل متدخل في عملية اإلنتاج وأعما إذا كانت صفة المنتج قاصرة على المنتج النهائي ، 

، سواء في  عد للتسويق، بإنتاج مال منقول م ، يقوم في إطار نشاطه المعتاد لمنتج، أنه كل شخص طبيعي كان أو معنويا تعريف

، بالنظر إلى أنواع المنتجات التي أشارت  تركيبال، وذلك عن طريق الصنع أو  شكل منتوج نهائي أو مكونات أو أي عمل آخر

، فقد يكون المنتج مزارعا أو مربيا للمواشي أو  مكرر من القانون المدني الجزائري 149إليها الفقرة الثانية من المادة 

 . 0عا...الخنصا

، وفي مثل هذه الحالة األخيرة  ، ومنها المنتجات البسيطة والمركبة وعليه فإن المنتجات عديدة ومتنوعة منها الطبيعية والمصنعة

، بحيث يكون لهذا الغير صفة المنتج بالنسبة لهذه  كثيرا ما يقتصر عمل المنتج على عملية تركيب مكونات وأجزاء أنتجها غيره

، أم هو منتج  التساؤل عن الشخص الذي تثبت له صفة المنتج هل هو منتج الجزء المعيب يحدث، مما  تكون معيبةاألجزاء التي قد 

 المنتوج الذي يشمل الجزء المعيب؟

في هذا الشأن أن تعدد المنتجين يتعارض مع حسن السياسة  شراح القانون المدني، ويرى بعض  وقد يتعدد المنتجون اتجاه الضحية

، كما أنه يؤدي تعدد المنتجين إذا انصرفت صفة  ، خصوصا أن هذه المسؤولية خاصة من حيث أركانها وشروطها التشريعية

، غير أن انسحاب صفة المنتج إلى كل  المنتج إلى كل متدخل في سلسلة اإلنتاج إلى اضطراب العالقات التعاقدية بين هؤالء

 4. يث يمكننا الرجوع على كل من ساهم في عملية اإلنتاج، بح المتدخلين في هذه السلسلة حماية أكثر للضحية

                                                           
 .522علي فياليل ، املرجع السابق ، ص  -1
 .، حىت ولو مل تربطه باملتضرر عالقة تعاقدية كون املنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب يف منتوجه :على ما يلي 1مكرر/ 199تنص املادة  - 5
املنتوج الزراعي.....................و الطاقة يعترب منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال بعقار،السيما : يلي اليت تنص على ما من القانون املدين اجلزائري 5/مكرر 140املادة  0

 الكهربائية.
 .272،271، املرجع السابق، ص  - 9
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، وذلك باعتباره أقدر  ويرى جانب آخر من الفقه أن صفة المنتج تقتصر على المنتج النهائي الذي تولى المرحلة النهائية في اإلنتاج

توج واحتماالت األخطار التي قد وهو أيضا من يستطيع تقدير سالمة المن ، األشخاص وأدراهم بعملية اإلنتاج وخصائص المنتوج

 1ن المسؤولية على كل منتجاته.ع، وفي الغالب يؤمن في كل األحوال  هو الذي يتولى عملية عرض المنتوج للتداول، و يوقعها

،  الظاهريتعلق بتحديد صفة المنتج للمنتوج الذي يتولى تسويقه شخص غير المنتج الفعلي كأن يكون هو المنتج  وأما الجانب الثاني

، أو  ، وقد يضع هذا األخير اسمه على المنتوج بمعنى آخر قد يكتفي المنتج بعملية اإلنتاج ويتولى غيره عرض المنتوج للتداول

، وقد تتطلب صالحية بعض المنتوجات شروطا خاصة في نقلها أو تخزينها أو  ، أو أي عالمة تنسب المنتوج إليه عالمته الصناعية

، خاصة  ، وتثير كذلك هذه الحاالت مشكلة تحديد المنتج تاجر حينئذ هو الذي يتولى عملية التوزيع بدل المنتج، ويكون ال عرضها

، ويتعين  ، ومنه تمتد صفة المنتج إلى كل من يظهر بهذه الصفة باعتباره كذلك إذا كان المنتوج يحمل عالمة الموزع أو المستورد

،  يه اتخاذه من احتياطات ضرورية ليتأكد من سالمة المنتجات  قبل مباشرة عملية التوزيععليه أخذ ما يراه  مناسبا أو ما يجب عل

، وتنسحب صفة المنتج  ويعتبر المستورد أيضا منتجا بالنسبة للمنتوجات التي يستوردها ولو لم تحمل هذه المنتجات عالمته أو اسمه

وتسهل من أجل مطالبته بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب  ليإلى المنتوج والوسطاء لتجنب المضرور البحث عن المنتج الفع

 2.عيب المنتوج 

والمتعلق بالقواعد العامة  93/92/1050المؤرخ في  50/92بالرجوع إلى القانون رقم :  .المنتج في قانون حماية المستهلك2

منه كأحد المتدخلين في عملية عرض المنتوج  25والمادة  0نجده قد أشار للمنتج من خالل نص المادة ، لحماية المستهلك )الملغى(

، والتي تشمل جميع المراحل في طور اإلنشاء األولى إلى غاية العرض النهائي لالستهالك قبل االقتناء من  أو الخدمة لالستهالك

الصادر في المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  222-09من المرسوم التنفيذي  92، وهو ما أكدته المادة  طرف المستهلك

وعلى  ، ، أو موزع أو مستورد ، ، أو تاجر ، أو وسيط أو حرفي ، أو صانع بقولها " المحترف هو منتج ،)الملغى( 10/90/1009

في حين أن المرسوم التنفيذي رقم  ، أو الخدمة لالستهالك" ، في عملية عرض المنتوج العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته

، وبالتالي فالمنتج  شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات أشار الى المتدخللالمحدد  22/90/2910المؤرخ في  10/023

 هو أحد المتدخلين.

،  من يقدم منتوج أو خدمة للمستهلكهو كل  مما سبق أن المنتج وفقا لقانون حماية المستهلك والمراسيم التنفيذية المكملة له يفهم

، والمحصول الفالحي  هو من يقوم بجميع عمليات اإلنتاج التي تتمثل في تربية المواشي "وعلى هذا النحو يكون تعريف المنتج 

 ، وقبل أول تسويق له ، وصنع منتوج ما وتحويله وتوضيبه ومن ذلك خزنه في أثناء صنعه والجني والصيد البحري وذبح المواشي

 ". أو يقدم مجهودا عضليا كان أو فكريا ما عدا تسليم المنتوج، 

المتعلق برقابة  09/91/1009:  المؤرخ في 00-09من المرسوم التنفيذي  90و 92باستقراء نصوص المواد أكد لنا هذا ويت

المتعلق بالمراقبة  2991 اكتوبر 12المؤرخ في  91/010، هذا األخير المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  الجودة وقمع الغش

وعلى ،  هي عليه تبقى على ما 90و 92مما يدل على أن المادتين  1مكرر 10و مكرر 10و 10/91الجودة وقمع الغش، في مواد 

أن المشرع يتضح باستقراء نصوص القانون المدني وقانون حماية المستهلك ومختلف المراسيم التنفيذية المكملة له، وضوء ما سبق 

 . عاما يرتبط بالشخص القائم بعملية اإلنتاج، بل اكتفى بإعطابه مفهوما  الجزائري لم يعطي تعريف جامع مانع للمنتج

                                                           
 .273،272ص  املرجع نفسه، علي فياليل - 1
 .273، 275علي فياليل، املرجع السابق، ص   - 5
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يستوي في و، يقع عليه التزام بوضع منتجات سليمة  وغير معيبة  في العملية االستهالكية (1)متدخلال ل انوعلى العموم يمكن القو

عاتق المنتج ، ويرجع ذلك  ذلك المنتج أو الموزع أو تاجر الجملة أو التجزئة أو غيره، غير أن هذا االلتزام يقع بصورة رئيسية على

إلى حجم المعلومات المتوفرة لديه عن السلع التي يقوم بإنتاجها ، فهو بالتأكيد يعرف كل خباياها السيما مكوناتها وخصائصها ، 

منتجاته ، فضال عن ذلك أن المنتج يملك من الوسائل ما يمكنه كتابة بيانات  وكيفية استعمالها واألخطار التي تحيط بهذا االستعمال

، وفي المقابل المشتري السيما المستهلك ينتظر من هذا الشخص قدرا  عليها ذاتها أو على غالفها ، أو عن طريق نشرة مرفقة بها

 كبيرا ومتناسبا من المعلومات عن كيفية استعمال السلعة واالستفادة منها ، والوقاية من مخاطرها.

م مسؤولية المنتج إلى جانب مصطلح المنتوج ومصطلح المنتج مصطلح آخر كما يطرح نظا : تعريف المتضررالفرع الثالث 

 ويتعلق األمر بالمتضرر وذلك على أساس أن الثاني يتسبب بفعل منتجاته المعيبة في إضرار المستهلك.

أنه: " فيعرف ،  يعبر الفقه عن طائفة األشخاص المستفيدين من دعوى مسؤولية المنتج أو المتضررين بالمدعي في المسؤوليةحيث 

نستنتج من هذا التعريف أن ، و2المنتجات المعيبة" بسبب"المتضرر  أو المنتوج المعيب المطروح للتداول"كل شخص تضرر من 

 المضرور قد يكون: 

له أن ، و مشتري المنتوج من المنتج ففي هذه الحالة بإمكانه الرجوع عليه مباشرة باعتباره بائعا على أساس ضمان العيوب الخفية*

 .التعويض عن األضرار التي لحقت به يطلب 

، كأفراد  المضرورين من المنتوج من غير المتعاقدين مع الصانع أو أحد المتدخلين في سلسلة اإلنتاج كالموزع والوسيط والبائع*

 ، أو المؤجرين له. عائلة المشتري المتعاقد أو المستعيرين له

لحق المنتوج الموضوع في المكان العام أضرار وفي هذه الحالة فإن المضرور لن تسعفه الغير بدون الفئتين السابقتين، كأن ي*

، وعليه أن يتمسك بالقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية للحصول على تعويض عن األضرار الالحق به  القواعد العامة لعقد البيع

 .0ويقع عليه عبء إثبات خطأ الصانع أو المنتج أو أحد أتباعه

المالحظ أن األضرار التي تنتج عن فعل المنتجات المعيبة أصبحت ال تخير ضحاياها بل أن األشخاص المحايدين أصبحوا ومن 

ونجد أن  ، ، كما أنه ال يجب التفرقة بين المضرورين سواء كانوا شخصا طبيعيا أو معنويا أكثر عرضة لألخطار من المتعاقدين

للمتضرر في مسؤولية المنتج ونسلط الضوء فيما يلي على بعض منها بما فيها التشريع التشريعات هي بدورها قد قدمت تعريفات 

 سواء في القواعد العامو أو القواعد الخاصة الجزائري

، ومن هنا قد  لم تحدد نصوص القانون المدني الجزائري مفهوم المتضرر:  . تعريف المتضرر في القانون المدني الجزائري1

، وإعطائه تعريف  لكن بالرغم من ذلك فإن الفقه في الجزائر حاول اإللمام بهذا المصطلح،  جمة صعوباتتكتنف عملية تحديده 

، في طلب  حيث يعرفه الدكتور علي علي سليمان أنه: "صاحب الحق خاص به وهو تعريف مقتبس من االجتهاد القضائي بفرنسا،

 المتضرر بحاجة أكثر إلى التحديد إلزالة اللبس الذي يكتنفه. وعلى العموم يبقى مصطلح،  "التعويض من المسؤول عن الضرر

الملغى المشار إليه  50/92تنص المادة األولى من قانون حماية المستهلك رقم : . تعريف المتضرر في قانون حماية المستهلك2

 ، عرض المنتوج أو خدمة االستهالك "يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك طوال آنفا بقولها:

                                                           
من  93فقرة  90، وباستقرار املادة «جيب على كل متدخل...» تنص على أنه: املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش جندها  90/90من قانون  13بالرجوع إىل نص املادة  - 1

موزعا أو تاجر مجلة أو جتزئة أو نفس القانون فإن املتدخل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل يف عملية عرض املنتوجات لالستهالك ، وعلى ذلك فاملتدخل قد يكون منتجا أو 
 غريه.

 110،109، ص1998،  5شرح القانون املدين، الفعل الضار واملسؤولية املدنية، املنشورات احلقوقية، بريوت، ط ، الوايف يف سليمان مرقس -5
 .60، ص  قادة شهيدة، املرجع السابق  0
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أساس الحماية  أنها لم تعرف المتضرر وإنما يتضح أن صفته تكاد تالزم صفة المستهلك مما تجعلهيبدو من خالل هذه المادة ف 

القواعد : يهدف هذا القانون إلى تحديد مادته األولىجاء في  90/90 الحالى للمستهلك رقم أن القانون رقم، في حين  القانونية

تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة  :على أنه  المادة الثانيةتنص وي مجال حماية المستهلك وقمع الغش، المطبقة ف

 معروضة لالستهالك بمقابل أو مجانا وعلى كل متدخل وفي جميع مراحل عملية العرض لالستهالك.

الشخص الذي يقتني منتوجا ألجل إشباع حاجاته في فقرتها األولى على أن  المستهلك هو ذلك  90وفي ذات السياق تنص المادة 

في شخص  به مشرعنا يحصر الدائن المضرور فيه المفهوم الضيق للمستهلك الذي أخذمنه فالشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر، و

ا فان نطاق تطبيق قواعد حماية المستهلك ال سيما المتعلقة باللمنتجات المعيبة ال تطبق على ومن ثم وكما قيل سلف،  المستهلك فقط

 من المنتجات المعيبة ال غير أن الراجح في مجال الحماية ص الذين ال تتوافر فيهم صفة المستهلك امن غير االشخفئة المضرورين 

يكون بحاجة الى هذه ، المضرور في كل األحوال وبغض النظر عن صفته سواء أكان مستهلكا أو مشتريا  متخصصا أو غيره  سيما

من شانه اضفاء قدرا من الحماية  يشمل بذلك المستهلك والمشتري المتخصصلللمستهلك الواسع المفهوم ب األخذف الحماية ومن ثم 

 القانون ويتطلع له األفراد الذي يصبو له الشيءالمدنية للمضرور 

 المطلب الثاني: شروط مسؤولية المنتج

مكرر من القانون المدني الجزائري شروط مسؤولية المنتج ومن في حكمه، وهي مسؤولية ال تقوم على  149لقد حددت المادة 

جات، وسنحاول من خالل هذا أساس الخطأ أو على العيب الخفي، وإنما تقوم على أساس عدم كفاية األمان والسالمة في المنت

، ونتناول في الفرع  ، نتناول في الفرع األول شرط العيب المطلب التطرق إلى هذه الشروط من خالل تقسيمه إلى ثالثة فروع

 وأخيرا نتناول في الفرع الثالث العالقة السببية بين هذين الشرطين. ،الثاني شرط الضرر

 الفرع األول: وجود عيب في المنتوج

مكرر في فقرتها األولى من ق م ج لتحقق مسؤولية المنتج أن يكون الضرر الحاصل نتيجة عيب في  149اشترطت المادة  

 المنتوج.

 030، وإن كان قد استعمل مصطلح العيب في المادة  ولم يّعرف المشرع الجزائري العيب ولم يذكر العناصر التي يقّدر من خاللها

عيوب الخفية في الشيء المبيع ، فإنه يعني في هده الحالة بأن المبيع ال تتوافر فيه المواصفات المتفق من ق م ج المتعلقة بضمان ال

 " العيب" في مسؤولية المنتج.  ، وهو ما ال يتوافق مع المقصود من مصطلح عليها في العقد

عدم مطابقة المنتوج للمواصفات مكرر من ق م ج بأنه"  149وعلى كل فيمكن تعريف العيب في المنتوج حسب نص المادة 

 والمعايير التي وضعها القانون من الناحية التقنية للمنتوج".

، إهمال التأكد من سالمة المواد األولية الداخلة في تركيبة  ، أو تغليفها المادية الالزمة فيما يتعلق بتعبئتها االحيتاطيات ذاخكعدم إت  

 ال انتهاء مدة الصالحية. ، وال يعتبر عيبا في المنتوج مث المنتوج

منه أن العيب يلحق بالمنتوج اذا لم يلبي هذا االخير الرغبات  11ماية المستهلك ال سيما المادة حيستشف من خالل أحكام قانون كما 

 المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته االساسية  وتركيبته ومصدره وكيفية استعماله ومخاطره وغيرها

من القانون المدني اذ اعتبرت المنتوج معيبا عندما ال  4ف 1052وفي ذات السياق ذهب المشرع الفرنسي من خالل نص المادة 

هو اخالل المنتج بااللتزام العام  أن العيبيستجيب للسالمة  المرغوبة قانونا اي عندما يشكل خطرا ويهدد السالمة العامة بمعنى 

 .ه بالسالمة  الملقى على عاتق
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فمفهوم العيب  في المنتوج  يتجاوز الجانب التقني  المتمثل في ضمان  اداء المنتوج  لوظائفه بصورة صريحة الى توفير الحماية 

رر قد يعتبر عيبا ومن ثم فان مسؤولية المنتج  تقوم ضالالزمة  في اقصى صورها  اذ كل تقصير في ضمان عدم احداث المنتوج لل

ولكن مسؤولية ، قد ال ينطوي على اي عيب  وإنمابسبب  وجود عيب في المنتوج  والعيب ال يتعلق  فقط بوجود خلل في المنتوج  

 .المنتج تنعقد بمجرد ان تتعرض سالمة مستعمل المنتوج  للخطر 

مكرر جاءت  149الضرر" الناتج عن عيب في المنتوج المنصوص عليها في المادة  " إن عبارة:  الفرع الثاني: حصول ضرر

، مما يؤدي بنا إلى األخذ بعبارة الضرر بمفهومها الواسع ال سيما الضرر المادي  ، فهذه األخيرة لم تحدد طبيعة األضرار عامة

 والمعنوي.

وبالتالي يترتب عليها وفاته  ، ار التي تصيب اإلنسان في جسده، أي كل األضر يكون المنتج مسؤوال عن األضرار الجسديةف ومنه 

، ويجوز للمضرور إلى جانب المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أن يطالب  أو إصابته بجروح أو عجز دائم أيا كان نوعه

 .1لة وفاتهبالتعويض عن الضرر األدبي جراء اآلالم التي أصابته بسبب الجروح أو تلك التي أصابت ذويه في حا

، غير أن القانون  ويكون المنتج مسؤوال أيضا عن تعويض الخسائر المترتبة عن األضرار المادية التي تلحق أموال المضرور

، إذ يشترط من جهة أن يكون المال المتضرر مخصصا لالستهالك الخاص أو يستخدم في أغراض  الفرنسي وضع بعض القيود

، أي األضرار المادية التي تلحق  ، ويستثني من جهة ثانية هالك المنتوج المعيب ذاته أو مهنيتجارية أو في ممارسة نشاط حرفي 

إن أحكام هذا الباب تسري على "يلي:  التي تنص على ما 1052/2، وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي من خالل نص المادة  به

 ". معيب نفسهمنتوج الال، غير  الضرر الناشئ عن المساس بالشخص أو بمال آخر

، وإال  : يجب أن يكون الضرر الذي لحق الضحية نتيجة العيب الموجود بالمنتوج الفرع الثالث: عالقة السببية بين العيب والضرر

يتعين على المضرور مثل ما هو األمر في كل صور المسؤولية ف مكرر ق م ج ، 149 ادةمالفال تحقق مسؤولية المنتج وفق األحكام 

، فالمضرور ملزم  ، أي العالقة التي تربط بين الضرر الذي أصاب المضرور والعيب الموجود بالمنتوج عالقة السببيةأن يثبت 

 2بإثبات العالقة المادية بين الضرر والمنتوج وذلك بهدف تخفيف عبء اإلثبات على هذا األخير.

السببية تتعلق األولى بافتراض وجود العيب لحظة إطالق وحماية أكثر للضحية استخلص الفقه في فرنسا قرينتين بشأن العالقة 

ال يجوز للمنتج " :حيث تنص على ما يلي 2/ 1052/11، وهو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في نص المادة  المنتوج للتداول

عشر سنوات بعد  ، إذ كان المنتج ورغم ظهور العيب في أجل19من المادة  0و 4التمسك بأسباب اإلعفاء الواردة في الفقرات 

  0". من آثاره الضارة ، لم يقم باتخاذ التدابير الالزمة للوقاية عرض المنتوج في التداول

 :من القانون المدني الفرنسي بقولها 1052/0، وذلك وفقا لما قضت به المادة  وتتعلق الثانية بافتراض إطالق المنتوج بإرادة المنتج

 ". ، وال يكون المنتج محال إال لعرض واحد للتداول المنتج بصفة إرادية عنه، عند تخلي  يعرض المنتوج للتداول" 

 المبحث الثاني: التكييف القانوني لمسؤولية المنتج

يعتبر موضوع مسؤولية المنتج من المواضيع المستحدثة في جل القوانين والتشريعات الوضعية، لذا انصب اهتمام الدارسين لها 

، أو القول بضرورة تكريس نظام قانوني خاص  حيث مدى ارتباطها بالقواعد العامة للمسؤولية المدنيةعلى البحث في طبيعتها من 

 ، ، يسري على كل من المنتج والمتضرر ومستقل عن تلك القواعد العامة

                                                           
 .276علي فياليل، املرجع السابق، ص   1
 .41، ص 5992جلزائر،، دار الفجر للنشر والتوزيع ا ، املسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة بودايل حممد  -5
 .134، ص املرجع نفسهبودايل حممد ،  -0
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ذات الدراسات  ، بل وأن وتزداد أهمية هذه المسؤولية حينما نعلم أنها خضعت لتطور كبير ساهم فيه الفقه والقضاء بشكل كبير 

 انصبت على البحث في األساس القانوني الذي يبرر للمتضرر إثارة مسؤولية المنتج.

وستكون هذه النقاط محل دراستنا من خالل هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبين نتطرق في المطلب األول إلى أساس مسؤولية 

 القانونية لمسؤولية المنتج . ، أما المطلب الثاني نتعرض فيه بالدراسة إلى الطبيعة المنتج

  المطلب األول: أساس مسؤولية المنتج

)تحمل التبعة( إن فكرة األساس القانوني لمسؤولية المنتج الزالت تمثل محور دراسات الباحثين فهي تتأرجح بين فكرة المخاطرة 

إلى فرعين نتناول من خالل الفرع األول فكرة  وهذا ما سنحاول التدليل عليه من خالل هذا المطلب الذي نقسمه ،وفكرة خطأ المنتج 

 ، ونتعرض في الفرع الثاني إلى فكرة المخاطر كأساس آخر لهذه المسؤولية. الخطأ كأساس لمسؤولية المنتج

 : الخطأ كأساس لمسؤولية المنتج الفرع األول

هذه الفكرة أن تتوافق مع الطابع الذي كان اعتبرت فكرة الخطأ ولفترة طويلة كمبرر قانوني للمسؤولية المدنية بحيث استطاعت 

، وبعد التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف ميادين اإلنتاج الذي أدى بالضرورة إلى تزايد  يميز معظم األنشطة الصناعية

كأساس لهذه  ، ومنه بدأ التساؤل يثور حول بقاء الخطأ المنتجات والتي طالت سالمة وأمن الفرد في جسمه وأموالهاآلالت وحوادث 

 .هذا الخطأ وأهم مظاهره سنحاول من خالل هذا الفرع تسليط الضوء على مضمونوعليه ،  المسؤولية

، والتي  إن الضابط الذي يتعين على المنتج عدم االنحراف عنه هو العناية التي تقتضيها أصول المهنة:  : مضمون خطأ المنتج أوال

، وبالتالي فإن السلوك  ، علما ودراية ويقظة واسط المنتجينبالسلوك غير المألوف من أجرى القضاء الفرنسي على تقديرها 

، وال يمكن االحتجاج على  المتبصر المتطلب في المنتج يمثل التزاما قانونيا يقع على المدين بعدم اإلخالل به أو الخروج عن دائرته

شخص مختص له معلومات كافية عن وض أن المهني أو المنتج ن المفر، ألنه م درجة التشدد في الحرص المتطلب وجوده هنا

 ويحوز على وسائل تقنية ال يمتلكها األفراد العاديين.، العمل 

تج ، لذلك قد تتداخل مسؤولية المن د الذي يصل إلى المسائلة الجزائيةوما يمكن استنتاجه أن المشرع قد شدد مسؤولية المنتج إلى الح

  1.مع الخطأ المدني مع الخطأ المنصوص عنه في قانون العقوباتعندما يجت جزائيةالمدنية مع المسؤولية ال

للمنتج نتيجة طرحه  المشرع إثارة المسؤولية الجزائية وذلك من خالل قصد ، إن ارتباط المسؤوليتين المدنية والجزائية يبدو جليا

  واللوائح.المواصفات مع التنظيمات منتجات أو خدمات معيبة من حيث عدم تطابق 

 فضال عن ، ريةفي مجال المسؤولية التقصي الواجب اإلثبات هي القاعدة العامةتعد المسؤولية المبنية على أساس الخطأ هذا و

، أما  أنه إذا كان اإلخالل نتيجة المساس بالواجب العام بعدم اإلضرار بالغير عد الخطأ تقصيريا ومعنى ذلك  2، المسؤولية التعاقدية

ر إما وبالتالي مسؤولية المنتج عن أفعاله الشخصية تثا، االلتزامات الموجودة في العقد اعتبر الخطأ عقديا بإذا تضمن اإلخالل 

أو نتيجة وقوع المنتج في خطأ تقصيري ناتج عن  ، من القانون المدني الجزائري 132لمادة لتجاوز االلتزامات العقدية طبقا لنص ا

اإلخالل ف من القانون المدني الجزائري  124، طبقا لنص المادة  ظة وذلك بإخالله بالتزام عدم اإلضرار بالغيرعدم توخيه اليق

 0بالخطأ التقصيري يرتبط بمخالفة الواجب العام الذي أقره النص بتوخي اليقظة حينما يرتب هذا االنحراف ضررا للغير.

                                                           
                        .2005، القاهرة، 2دار النهضة العربية، ط،  ، مسؤولية املنتج واملوزع، دراسة يف قانون التجارة الدولية مع املقارنة بالفقه اإلسالمي حممد عبد القادر احلاج -1
 .34اجلزائر، ص تيزي وزو   ، جامعة 2006، جانفي 1اخلطأ التقصريي كأساس ملسؤولية املنتج، اجمللة النقدية، للقانون والعلوم السياسية العدد،  سي يوسف زهية حورية -5
 .160قادة شهيدة، املرجع السابق ص  -0
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د العامة لحماية ، المتعلق بالقواع 90/90 أو التقصيري  بعد صدور قانونمدلول خطأ المنتج العقدي  وتجدر اإلشارة هنا إلى

 1، مما يسبب ضررا في جانب المستهلك أو الغير. ، أصبح مرتبطا بعدم احترام المقاييس القانونية إلنتاج السلع والخدماتالمستهلك 

، وهو ما ذهب إليه الدكتور  إلثارة مسؤولية المنتوجويبدو أن القضاء الفرنسي قد اعتنق مفهوم الخطأ المفترض واعتبره كافيا 

محمد شكري سرور بالقول أن جوهر الحماية الخاصة للمضرورين من المنتجات الصناعية الخطيرة في افتراض خطأ منتجها 

 2، أو بسبب عيب فيها. ويستوي في ذلك أن تكون منتجات خطرة بطبيعتها

بالعيب قرينة قضائية قاطعة ال تقبل إثبات العكس والتي استخلصها  ، الوسيطووالتاجر واعتبر القضاء الفرنسي كذلك علم المنتج 

المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ليربط  05/050من القانون المدني الفرنسي ومن القانون  1240و 1240من المواد 

 0ير.المسألة بفكرة العيب ال بخطأ المنتج قبل المضرور المتعاقد أو الغ

ومن جهة أخرى تثار  ، هذا من جهة4، تثار المسؤولية العقدية عند إخالل المنتج بالتزام ناشئ عن العقد: ثانيا: مظاهر خطأ المنتج

لذا فالمتضرر مطالب بإثبات خطأ  ن المتمثل في عدم اإلضرار بالغير ،المسؤولية التقصيرية عند اإلخالل بالتزام عام يفرضه القانو

، والحرص والتبصر الموازي لمثله  ، في سلوكه وعدم توخيه اليقظة ومن في حكمه كالموزع والمستورد والبائع بالجملة،  المنتج

، وتخفيفا للعبء الواقع على المضرور إلثبات خطأ  من المهنيين في مواجهة المدين الذي يفتقد بالضرورة للدراية الضرورية الكافية

، وهو ما سار  اعتبار مجرد تسليم منتوج معيب يكفي إلثبات خطأ المنتج وبالتالي إثارة مسؤوليتهالمنتج ذهب القضاء الفرنسي إلى 

عليه المشرع الجزائري بنقل عبء اإلثبات من المضرور إلى المحترف وإلزامه بأن ينفي انعدام خطئه أو من هم تحت رعايته أو 

 .0رقابته

ي إثبات المضرور لخطأ المنتج ونتيجة لذلك افترض القانون الخطأ في جانب وجود صعوبة ف تم التطرق اليه الظاهر من خالل ما

 ، وفيما يلي بيان لبعض نماذج عن خطأ المنتج: المنتج

يتعلق أساسا هذا الخطأ في الخطأ الفني الناتج عن عدم مسايرة التصميم لما بلغه التقدم العلمي : الخطأ في تصميم المنتوجــــ  1

، ويلتزم المنتج ببذل  العادي والمتوقع لها لالستخدام، وصالح للمالحة الجوية وفقا  صانع الطائرة بتصميم منتوج آمن التزامكعدم 

  2، ويجب عليه بذل كل العناية والحرص كغيره من المحترفين في الظروف نفسها. العناية الالزمة بوصفه محترفا

أو اخفاء أخطار معينة  الكافي للمواد التي صممت بها المنتجات االستخدامعدم في ،  وتنصب العيوب المترتبة عن خطأ في التصميم

ن لنقص العناية المطلوبة من المنتج في تصميمه بالدرجة يالقضايا التي يرفعها المتضرر أو عدم التبصير باالمن الكافي ، وأغلب

 التي تحقق األمن واألمان لألشخاص واألموال.

خطأ المنتج مرتبط أساسا بعملية تصنيع المنتوج بالطريقة التي تجعله معيبا وفي غاية الخطورة :  نتوجالخطأ في صناعة المــــ  2

لمن يستخدمه كأن يهمل صانع الطائرة اتخاذ جميع االحتياطات الواجبة لتفادي ظهور أية عيوب في صناعتها وذلك بسوء اختيار 

 ، المواد الداخلة في التصنيع أو عن طريق سوء تركيبها

                                                           
 09،ص  5910دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ،  كرمي بن سخرية  ، املسؤولية املدنية للمنتج ،   -1
 .82، املرجع السابق، ص  حممد شكري سرور -5
 .99-91، ص  5999، اجلزائر،بوحلية بن بومخيس، القواعد العامة حلماية املستهلك واملسؤولية املرتتبة عنها يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى، دون طبعة، عني مليلة -0
 .588، ص 2005، دار الكتب القانونية، مصر، 1أنور طلبة، الوسيط يف القانون املدين، ج -9
 .  163،164قادة شهيدة، املرجع السابق، ص -2
       .96،97 ص ،2007يسرية عبد اجلليل، املسؤولية عن األضرار الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات، منشأة املعارف، اإلسكندرية  -2
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وإجراء الرقابة عليها من طرف هيئة  ، وبالتالي البد على المنتج أن يقوم بتجريب منتجاته بالقدر الكافي قبل طرحها في األسواق 

 تابعة للشركة المنتجة أو هيئة خارجية تتكفل بعملية الفحص والرقابة التقنية.

، أن يصرح بهذه  المعقدة والتي تتطلب دقة كبيرة في استعمالهايلتزم المنتجين للمنتجات ذات الطبيعة :  الخطأ في التحذيرــــ  3

، وال يجوز  ، وهذا االلتزام بالتحذير هو التزام شخصي يجب على الصانع أو المنتج أو المحترف القيام به بنفسه الطبيعة الخطرة لها

 1أن يتركه للغير أو الموزع وإال عد مهمال إهماال جسيما.

وقد تضم مرحلة التوزيع والتسويق التي يقوم بها كل متدخل من غير المنتج األصلي :  التسويق والتوزيع الخطأ في مرحلتيــــ  4

يكون بالتقصير في تخزين ، ويتعلق األمر بخطأ في التغليف والتعبئة أو  للمنتوج أخطاء تقوم على أساسها مسؤولية هذا األخير

 2حفظها وتخزينها.لتطلب توفق الشروط التي  اوالمحافظة عليه السلعة

م المنتج بتسليم المنتجات إلى الزبائن بوصفه بائعا وذلك عند عدم مراعاته لقواعد التسليم التي اوكذلك قد يتصور الخطأ عند قي

أما فيما يتعلق باألخطاء التي تنتج عن  0، تقتضي اتخاذ كافة االحتياطات حتى ال يحدث ضرر للشخص الذي يتسلم هذه المنتوجات

،  المنتوج والتخزين المعيب له فإنه يتطلب أن يكون وفقا للشروط التي تسمح بالمحافظة على السلعة ووقايتها من األخطارتهيئة 

وهي بالتالي أخطاء ال تحصى وال تعد في هذا المجال خاصة إذا تعلق األمر بتكليف المنتج بعض الوسطاء أو الوكالء عنه للقيام 

 بعملية التوزيع والتسويق.

أن الثورة الصناعية واآللة أبرزت نقائض نظام المسؤولية المدنية بصفة عامة ومسؤولية المنتج ذكره سبق  استنتاجه مما يمكنوما 

ضحايا حوادث النشاط االقتصادي والصناعي )المنتجات ك النقائص في بقاء عدد كبير من تل اتضحتبحيث خاصة بصفة 

، حيث  عوبة إثبات خطأ المسؤول عن األضرار التي تسببها المنتجات المعيبةوالخدمات المعيبة( بدون تعويض وذلك راجع لص

، وتصنع وتسوق منتوجات خطيرة كالمواد السامة وبالتالي تتسبب في تلوث  أصبحت المصانع تستعمل بعض المواد الضارة

ج أو المسؤول باعتبار أن ، ومن الصعب جدا على الضحية إثبات خطأ المنت ، وتؤثر بالضرورة على صحة األشخاص المحيط

، هذا ما جعل الفقه والقضاء يبحثان عن أسس جديدة لهذه  الضرر من فعل اآلالت والمواد المستعملة والسامة وليس من فعل اإلنسان

بحوادث ، ولقد تجلت بوادر ذلك بظهور بعض القوانين المتصلة بالموضوع كالقانون المتعلق  المسؤولية تحقق حماية أكثر للضحايا

 90/93/1050 :، وتالها القانون الخاص بالتعويض عن حوادث المرور الصادر في 90/94/1505 :العمل في فرنسا الصادر في

 21/12/1001.4الصادر في  الدم الملوث الناتج عن نقل -AIDS-ثم القانون المتعلق بضحايا اإلصابات بداء فقدان المناعة

مدني فرنسي حيث وسع من  1054اق أن الفقه قد أعطى تأويالت جديدة خاصة بنص المادة وما تجدر اإلشارة إليه في هذا السي

وتخفيف عبء اإلثبات عن المضرور كنتيجة  ،0مفهوم الخطأ الذي ترمي إليه هذه المادة وافتراضه بصفة قطعية في جانب المنتج

 2معيب يكفي إلثبات خطأ المنتج. لذلك وهو ما استقر عليه القضاء الفرنسي حيث اعتبر أن مجرد تسليم منتوج

                                                           
 .30حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص  -1
 .170قادة شهيدة، املرجع السابق، ص  -5
  36حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص  -0
 .175قادة شهيدة، املرجع السابق ص  -9
 ، 42صعلي فياليل، املرجع السابق،  2
 .176قادة شهيدة، املرجع السابق، ص،  2
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ونتيجة لقصور فكرة الخطأ عمد الفقه والقضاء إلى استبدالها بفكرة المخاطر أو تحمل التبعة التي ال تشترط أن يكون الضرر ناشئا 

لية ، بل يكفي أن يكون الضرر قد وقع نتيجة نشاطه فيكون أساس المسؤو عن انحراف في سلوك محدثه حتى يلزم بالتعويض عنه

، بحيث تكفي عالقة سببية مادية بين النشاط  فبمجرد حدوث ضرر عن فعل معين تقوم مسؤولية مرتكبه، الفعل الضار ال الخطأ 

 الذي مارسه المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور.

 الفرع الثاني: تحمل التبعة كأساس لمسؤولية المنتج

، سنتطرق من خالل هذا الفرع إلى أساس آخر  كأساس قانوني لمسؤولية المنتجبعدما فصلنا في الفرع األول في مدلول فكرة الخطأ 

وكذا تسليط الضوء على كيفية  ، لهذه المسؤولية يتمثل في نظرية تحمل التبعة وذلك من خالل اإلشارة إلى مضمون هذه النظرية

 تنظيم التشريعات لها.

النظرية في أواخر القرن التاسع عشر بفرنسا ومن أبرز روادها األستاذ ظهرت هذه : تحمل التبعة(: مضمون فكرة المخاطر ) أوال

في كتابه المسؤولية عن فعل  « Josrans » ، واألستاذ جوسران من خالل كتابه حوادث العمل والمسؤولية المدنية« Sally» سالي

اعتبروا أن فكرة الخطأ أثرا من أثار الماضي الذي كانت المسؤولية المدنية فيه تختلط بالمسؤولية الجنائية  اذ ، األشياء غير الحية

المسؤولية المدنية فيه إلى تحقيق غاية هامة هي تعويض الضرر الذي  وهذه الفكرة لم يعد لها مجال في العصر الحديث الذي ترمي

، لذا يجب هجر فكرة الخطأ واستبدالها بفكرة المخاطر التي ال تشترط أن يكون  مسؤوللحق المضرور ال إلى توقيع العقوبة على ال

فيكون  ، ، بل يكفي أن يكون الضرر قد وقع نتيجة نشاطه الضرر ناشئا عن انحراف في سلوك محدثه حتى يلزم بالتعويض عنه

ه النظرية وكذا تقديرها وفقا لما جاء به الفقه والقضاء وفيما يلي نحاول إعطاء تعريف لهذ لية الفعل الضار ال الخطأ ،أساس المسؤو

 في هذا المجال.

، أن كل نشاط يمكن أن ينتج ضررا يكون صاحبه مسؤوال عنه إذا ما  إن مؤدى هذه النظرية:  تعريف نظرية تحمل التبعة ـــ  1

شترط أن يكون الضرر ناشئ عن ال ي، بمعنى تسبب هذا النشاط في إيقاع ضرر بالغير ولو كان سلوكه غير مشوب بأي خطأ 

، وبالتالي فإن أساس هذه النظرية  ، إنما يكفي أن يكون الضرر قد وقع نتيجة نشاطه انحراف في سلوك المنتج حتى يلزم بالتعويض

ور ، والذي يجب جبره ما لم يرجع ذلك لخطأ المضر ، فالعبرة بالضرر الذي لحق الضحية ، وال تقيم أي وزن للخطأ هو الضرر

حمل تعويض الضرر الذي وتكون المسؤولية في ظل هذه النظرية مسؤولية موضوعية تتجاهل تماما سلوك الشخص الذي يت،  نفسه

فيرى أنها تقوم على أساس الغرم بالغنم،  :الفريق األول -  :، فأما انقسم أنصار نظرية تحمل التبعة إلى فريقينلحق الضحية ، و

يء فعليه أن يتحمل مخاطر هذا االنتفاع التي تجعل مخاطر االستغالل الصناعي على الخصوص على والتي تقضي بأن من ينتفع بش

فيرجع أساس هذه النظرية إلى الصورة العامة لمبدأ تحمل التبعة وهي نظرية  :الفريق الثاني -، وأما عاتق من يعود عليه ربحه

، بمعنى أن الحارس عند  ، عليه أن يتحمل تبعته مخاطر مستحدثة، بمعنى أن من ينشأ بنشاطه في المجتمع  األخطار المستحدثة

والحقيقة أن فكرة ، ، ومن ثم وجب عليه تحمل النتائج المترتبة على هذه األخطار  استعماله للشيء في نشاط ما فإنه سيحدث أخطارا

،  اإلفالت من سيطرة حارسها عند استعمالها كأن تكون لها قوة ذاتية تمكنها،  المخاطر المستحدثة تقتصر على األشياء الخطيرة

إذ تقتصر المسؤولية عن فعل األشياء على األضرار التي تتسبب فيها أشياء تتطلب حراستها وهو ما ذهب إليه المشرع المصري 

 عناية خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية.

، ومعها مسؤولية  ه هذه النظرية في نظام المسؤولية المدنيةال يمكن نكران التحول الذي أحدثت:  تقدير نظرية تحمل التبعةـــ  2    

 ، ، بحيث يرجع لها الفضل في االهتمام الذي أولته لألطراف الضعيفة في العالقات القانونية القائمة المنتج
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اآلالت والمنتجات فها لتحقيق التضامن االجتماعي الهادف إلى تحقيق توازن بين ضحايا ا، واستهدالعمال والمستهلكين وغيرهم ك 

 المتحملين غالبا لعيوبها وبين مالكها الغانمين من نشاطها.

شيئا خطرا  الخطر المستحدث تستدعي أن كل من أوجدذلك أن فكرة ، ويبدو واضحا أثر هذه النظرية على نظام مسؤولية المنتج 

ان مخطئا أو غير مخطئ طالما أن المنتج يحقق ذا كا، بصرف النظر عما  ، نشأ عنه ضرر يلتزم بالتعويض بطبيعته أو لعيب فيه

، وبهذا تعتبر فكرة المخاطر أكثر توافقا مع المستجدات الحالية التي تؤسس المسؤولية على فكرة الخطأ والتي تلزم  دائما الربح

 .مختلفة وتنوعها ، فضال عن تعقيداتها الالمنتجات ج وهو إثبات عسير بالنظر إلى تعدد المضرور بإثبات خطأ المنت

 ، ويدفعه التخاذ الوسائل الكفيلة بالوقاية من أخطاره تشديد مسؤول المنتج يحفزه على العناية باإلنتاجأن ويرى مؤيدي هذه النظرية 

، يقبل من أجلها على الشراء منه، ومن  ، يضاف إلى ذلك أن المنتج إذا أطلق دعاية حول المنتوج فالمستهلك يولي له الثقة الكاملة

   ا، وال ضرر عليه من تحمل هذه المسؤولية. طق أن يتحمل نتائج هذه الثقة التي أوجدهالمن

وبالرغم مما حققته من ضمانات للمضرور فإن ذلك لم يمنع من ، غير أنه  لقد كان لهذه النظرية األثر البارز في مسؤولية المنتجو

إن هذه النظرية ترتب مساوئ متعددة على المستوى االقتصادي فهي عندما تنتهي إلى تحميل  ؛وجود مآخذ عليها نوجزها فيما يلي

، وتثبيطهم األفراد عن  ، فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى شل الحياة االقتصادية الشخص كافة األضرار التي تلحق الغير نتيجة نشاطه

، وإن مقتضيات العدالة تقتضي تحقيق نوع من بالفائدة  لمجتمع بأسرهالمختلفة والتي تعود على اذات المنافع ممارسة أوجه النشاط 

 1ترتب عن ذلك الشيء من أخطار شريطة أن يكون هذا التوازن على أساس معقول.ي، وما  التوازن بين ما يغنمه المنتج من الشيء

القانون المدني كانت مسؤولية المنتج تثار وفقا قبل تعديل :  ثانيا: نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية المنتج في القانون الجزائري

خطأ المنتج وج كان بسبب منتمنه حيث كان على المضرور إثبات أن الضرر الذي حصل له جراء العيب في ال 124ألحكام المادة 

ما على لمضرور ق م ج ، وهنا خطأ المسؤول مفترض و 105، أو في ايطار المسؤولية عن األشياء غير الحية طبقا ألحكام المادة 

 اال اثبات الضرر وعالقة السببية اذا ما توافرت شروط هاته المسؤولية .

 149ادة أسس المشرع الجزائري لمسؤولية المنتج من خالل نص الم 2990 سنة لكن بعد التعديل الذي ورد على القانون المدني في

ن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر عالقة "يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج ع مكرر بحيث تنص على  أنه 

بقدر  وبهذا فبمجرد إثبات العيب في المنتوج والضرر وعالقة السببية المباشرة بينهما يتقرر حق المضرور في التعويض تعاقدية".

، ذلك أن  وتماشيا مع الواقع كان أكثر منطقيةام جديد لمسؤولية المنتج اذ المشرع الجزائري قد أقام نظف منه، و ما لحقه من ضرر

المستهلك تستوجب مساءلة منتج السلعة المعيبة بغض النظر عن خطئه تماشيا مع عصر العولمة مقتني المنتوج ال سيما  حماية 

ي ال يمكن استبعاد المسؤولية الناشئة عن منتجات ال تعتبر معيبة وفقا للتطور العلم، كما أنه  ميز بالتكنولوجيا المتطورةالمت

ألن المستهلك سيجد نفسه بدون حماية من الخطر الذي  2، ، وهو ما يعرف بخطر التطور العلمي والتكنولوجي السائد وقت عرضها

وبذلك تقوم مسؤولية المنتج  ال يظهر إال بعد االستعمال خصوصا في مجال األدوية التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك

يسبب المنتوج ضررا دون األخذ بعين االعتبار  ون المدني الجزائري بقوة القانون بحيث يكفي أنمكرر من القان 149وفقا للمادة 

 .، وال يمكن لهذا األخير نفي مسؤوليته حتى ولو أثبت قيامه بعملية اإلنتاج على أكمل وجه سلوك المنتج )السلوك المنحرف للمنتج(

 

 

                                                           
 .951 السابق، صعبد القادر احلاج، املرجع حممد  ،73حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص  -1
 .05-01بوحلية بن بومخيس، املرجع السابق، ص   -5
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 لمسؤولية المنتجالمطلب الثاني: الطبيعة القانونية المزدوجة 

تعتبر مسألة تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية المنتج من المسائل األساسية للوصول إلى نظام قانوني يسري على كل من المنتج 

،  ، وتزداد أهمية هذه المسؤولية حينما نعلم أنها خضعت لتطور كبير ساهم فيه الفقه والقضاء الفرنسي بشكل كبير والمتضرر

 ، وتارة أخرى ترتبط بنظام قانوني خاص ذو طابع موحد لتقصيرياترتبط باألحكام العامة للمسؤولية بقسميها العقدي و فكانت تارة

 ، يختلف من حيث شروط قيامه عن تلك الشروط المقررة في القواعد العامة .

ناول في الفرع األول مسؤولية المنتج بتقسيمه إلى فرعين نت القانونية لذا سنحاول من خالل هذا المطلب البحث عن هذه الطبيعة

 ، وأما الفرع الثاني سنخصصه إلى البحث في مسؤولية المنتج التقصيرية.  العقدية

 : مسؤولية المنتج العقدية الفرع األول

هذه علق وتت 1ال سيما عقد االستهالك عموما عقدالتترتب مسؤولية المنتج العقدية نتيجة إخالل هذا األخير بااللتزامات التي يقررها 

 . باإلعالم  مان العيوب الخفية وااللتزامضبتزام لباالااللتزامات 

القانون المدني باعتباره إن االلتزام بضمان العيوب الخفية منصوص عليه في أحكام :  : اإلخالل بالتزام ضمان العيوب الخفية أوال

 فيما يلي هذه األحكام تبعا: ،  وسنتناول ، وكذا أحكام قانون حماية المستهلك الشريعة العامة

،  وال عن األضرار الناتجة عن عيب في المبيعؤكون المنتج مس:  . االلتزام بضمان العيوب الخفية في القانون المدني الجزائري1

العيوب التي تلزمه بضمان  2من القانون المدني الجزائري. /0301 ويخضع بذلك ألحكام ضمان العيوب الخفية الواردة في المادة

 . عيبال، فالمنتج يتحمل ضمان العيوب الخفية في عقد  ، ولو لم يكن عالما بوجودها الخفية الموجودة بالمبيع

عدم اشتمال المبيع على الصفات المتفق عليها عيبا خفيا يلزم المنتج بضمانه من القانون المدني الجزائري  030/1وتعتبر المادة 

من  024، وبمقارنة هذه المادة مع المادة  ، بحسب الغاية المقصودة منه لشيء أو من االنتفاع بهوكذا العيب الذي ينقص من قيمة ا

يلتزم البائع بتسليم الشيء للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع" نالحظ "يلي:  القانون المدني الجزائري التي تنص على ما

، والذي ينتج عنه رفع  مبيع المتفق عليها وما يعرف بالتسليم غير المطابقأن المشرع الجزائري يفرق بين عدم تطابق صفات ال

، والذي يأتي بعد عملية تسليم المبيع  ، والعيب الذي ينقص من قيمة الشيء دعوى مطابقة والذي يعد متزامنا مع نقل الملكية

، في حين ال يبقى  إثارتها بعد تسليم المبيع ، فدعوى المطابقة ال يمكن ويستوجب تحريك دعوى الضمان وهناك فرق بين الدعوتين

من القانون المدني  050برفعها في آجالها المنصوص عليها في المادة  ملزمبعد ذلك أمام المشتري إال دعوى الضمان والذي هو 

 فيما يلي:تتمثل فأما عن شروط العيب الخفي الذي يضمنه المنتج ،  3الجزائري والمقيد بسنة من يوم  تسليم المبيع.

نتج ألن المشتري يكون قد علم ، فإذا كان العيب ظاهرا وقت التسليم فال يضمنه الم   أن يكون العيب خفيا وال يعلمه المشتري *

أي الذي ال يستدعي اكتشافه تدخل تقني ، ، ولكن يمكن اكتشافه بالفحص العادي  ، ويطبق نفس الحكم إذا لم يكن ظاهرا ورضي به

  4لمشتري للمبيع مع علمه بالعيب أو إمكان علمه به قرينه على انه علم ورضي به.مختص ألن قبول ا

                                                           
 ، ومن مث ال ميكن تطبيق قواعد قانون محاية املستهلك عليه . ــ قد يقتين املشرتي املنتوج من اجل ختصصه أو من أجل اعادة بيعه ، وهنا اليكون للعقد صفة االستهالك 1
كان باملبيع ق م ج على ما يلي: يكون البائع ملزما بالضمان إذا مل يشمل املبيع على مبيعات اليت تتعهد بوجودها وقت التسليم إىل املشرتي، أو إذا  من  030/1تنص املادة  -5

عماله، فيكون البائع ضامنا هلذه العيوب، عيب ينقص من قيمته، أو من االنتفاع به حسب الغاية املقصودة منه حسب ما هو مذكور بعقد البيع أو حسب ما يظهر من طبيعته أو است
 ولو مل يكن عاملا بوجودها . 

واصفات املنصوص عليها يف العقد واليت واعتربت احملكمة العليا عدم مطابقة املواصفات ، وعدم وضوح رقم طراز املركبة ، والعطل يف حمرك السفينة ، عدم اشتمال املنتوج على امل -0
 195التسليم ، عيوبا خفية يلتزم املنتج بضماهنا قادة شهيدة، املرجع السابق ص تعهد البائع بوجودها وقت 

 ،921،  990ص  ،2005،دراسة فقهية قانونية قضائية،دار هومة، اجلزائر،املنتقى يف عقد البيعحسني بن الشيخ ملوى،  -9
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العيب هنا موضوعي لذي يقع  في مادة الشيء اذ معيار والعيب المؤثر الموجب للضمان هو العيب ا، أن يكون العيب مؤثرا  *

عيب وذلك بنصها " ....... أو اذا كان بالمبيع  ،ق م ج سالفة الذكر  030وتتجلى موضوعية هذا المعيار  في نص المادة ، محض 

ينقص من قيمته ، أو من االنتفاع به بحسب الغاية المقصوده منه حسبما هو مذكور بعقد البيع ، أو حسبما يظهر من طبيعته أو 

ودرجة الجسامة  استعماله " ، فالمشرع الجزائري يطلب درجة كافية من الجسامة للعيب الخفي لكي يعد مؤثرا وموجبا للضمان 

 فتنقص من قيمته او تحد من منفعته .  الشيءهذه  تقوم على اساس وقوع العيب على مادة 

 1، يجب أن يكون العيب موجودا في المبيع قبل التسليم فإذا وجد بعد التسليم فال يلتزم بضمانه. ن يكون سابقا عن التسليمأ *

تري الذي أصابه ضرر نتيجة عيب في السلعة أن يطالب بالتعويض سواء كان يحق للمشفانه توافرت هذه الشروط ما فإذا  وعليه

، فتستند هذه الفكرة إلى افتراض الخطأ من جانبه والتعويض الذي يلتزم به المنتج في  المنتج عالما أو غير عالم بالعيب الخفي

بين   2من القانون المدني الجزائري 051جسامة العيب من عدمها ، وفي ذلك تميز المادة يختلف بختالف  ضمان العيوب الخفية

 حالتين :

لمطالبة هنا يكون لهذا األخير ا، و ، بحيث بلغت جسامته حدا لو علم به المشتري وقت البيع ما تم التعاقد إذا كان العيب جسيما *

، والتي تحدد مشتمالت  ني الجزائري المتعلقة بضمان االستحقاق الكليمن القانون المد 030بالتعويض على أساس نص المادة 

نافعة والكمالية ، ومصاريف الثمار التي يردها المشتري للمالك والمصاريف الالمبيع وقت اكتشاف العيب وكذا بقيمة  فيها التعويض

 كل ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة . والتعويض عن الدعوى 

العيب الذي لو علم به المشتري لما أحجم عن إبرام العقد، وهو ليس بالعيب التافه الذي يتسامح فيه  إذا لم يكن العيب جسيم، أي  *

طبقا للعرف، فليس للمشتري الحق في االختيار السابق كما في حالة العيب الجسيم وله فقط حق المطالبة بالتعويض عن الضرر 

ونشير في األخير إلى أن االلتزام بالضمان في أحكام القانون المدني ليس من النظام العام  0في المبيع. الذي لحقه بسبب وجود العيب

 .حسن النيةالبائع وبالتالي يجوز لألطراف االتفاق على زيادته أو إنقاصه أو إسقاطه شرط أن يكون 

خالل به اإل التزام يترتب عندلقد فرض المشرع على عاتق المنتج :  ضمان العيوب الخفية في قانون حماية المستهلكب.االلتزام 2

 ه، فالمشرع الجزائري ومن خالل قانون حماية المستهلك ومراسيم توجاته المعيبة للمستهلكنتعويض األضرار التي سببتها م

من قانون حماية المستهلك   90المادة وفي ذلك تنص ، أقر ضمانا قانونيا خاصا بالمستهلك يلتزم به المنتج في مواجهته  تنفيذية لهال

 ،يتوافر فيها االمن بالنظر الى االستعمال المنتظر  منها ، يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة لالستهالك مضمونة على أنه " 

من نفس القانون   بقولها " يستفيد كل  10وفي ذات السياق نصت المادة  ، ن ال تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه " أو

 إلشباعالمنتوج مقتني ألي منتوج ...... " مما يفهم منه عدم حصر الحماية في مجال الضمان القانوني بالمستهلك العادي الذي يقتني 

النظر عن  ضة المضرور بغمايءت في ايطار حجا  عبارة مقتني ألي منتوج وإنماحاجياته الشخصية )المفهوم الضيق للمستهلك(  

ال سيما واقتناء ،   المضرورينئة فونرى في ذلك اضفاء أكثر حماية ل، عاديا أو متخصصا أو مشتريا  صفته سواء أكان مستهلكا

ي الهائل  وأثره منتوجات معيبة ليس بالهدف المنشود  من مقتنيه ، فضال عن االضرار الحاصلة له في ظل هذا التطور التكنولوج

 . في مجال المنتجات المتنوعة والمعقدة في ان واحد

                                                           
 .133، ص 5992، 9يوان املطبوعات اجلامعية ط ، د9خليل امحد حسن قدادة،  الوجيز يف شرح القانون اجلزائري، عقد البيع ج   -1
 .032إذا اخرب املشرتي البائع بالعيب املوجود يف املبيع يف الوقت املالئم، كان له احلق يف مطالبة بالضمان، وفقا للمادة "  ، من ق م ج091تنص املادة - 5
 . 10عوملي مىن، املرجع السابق، ص  -0
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قد يكون المنتوج خاليا من أي عيب، لكن استهالكه أو استعماله ينطوي على بعض : تعاقد(ال)قبل  ثانيا: اإلخالل بالتزام اإلعالم

، وإرشادهم إلى االحتياطات  باإلخطار الكامنة فيهإعالمهم و، ومن ثم يقع على المنتج بصفته مهني إخطار مستهلكيه  المخاطر

 وتتضمن المنتجات الخطرة ثالث أنواع:  ،  وطريقة االستعمال الالزمة لتفادي هاته األخطار،  الواجبة اتخاذها

والمواد ،  ، بحيث ال يمكن إن تنتج إال كذلك حتى تفي بالغرض المقصود منها، كمواد التنظيف السامةمنتجات خطيرة بطبيعتها *

 .وغيرها الكيميائية

 .، كاألجهزة الكهربائية التي يقتضي استعمالها عناية خاصةمنتجات خطيرة لتعقيد استعمالها أو دقتها*

 كاألدوية والمواد القابلة لالشتعال. منتجات تكون خطيرة في ظروف معينة *  

:  من قانون حماية المستهلك  بقولها  " منتوج خطر 90من المادة  14رف المشرع الجزائري المنتوج الخطير في الفقرة هذا وع

ال يلبي الرغبة المشروعة للمستهلك من خالل توفير مستوى عالي من  ، أي كل منتوج ال يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون " 

أن المشرع ال يفرق بين  ويفهم من ذلك ، 1وال يشكل أي خطر في استعماالته العادية أو الممكن توقعها ، الحماية لصحته وسالمته 

التي  كما هو الحال بالنسبة للمبيدات، خطرا ويستجيب لمفهوم المنتوج المضمون  المنتوج المعيب والخطير  اذ قد يكون المنتوج 

أورد القضاء الفرنسي أمثلة عديدة عن المنتجات الخطرة  اإلطاروفي هذا ، حسب ما هو محدد لها  استعملتاذا ما  تكون مضمونة

 فاعتبر مثال إهمال صانع الخراطيش إعالم الزبون بتدابير الحماية الالزمة إخالال بواجب اإلعالم.

توج واالحتياطات الواجب اتخاذها عند نالمنتج في هذا المجال على توضيح الطريقة الصحيحة الستعمال الم التزاموينطوي  

، بحيث يجذب انتباه  وإبراز مخاطر المنتوج وطريقة الوقاية منه بشكل ظاهر،  بها التقييد، والتحذير من مخاطر عدم  عمالهاست

 المستعمل على الفور.

ويجد االلتزام باإلعالم أساسه في القانون المدني الجزائري كالتزام خاص بالبائع يستفيد منه المشتري بموجب أحكام المادة هذا 

، بحيث يجب على البائع أن يصرح بحقيقة المبيع بوصفه وصفا نافيا للجهالة كافيا الن يرسم الشيء في  همن 002 المادةو 001

 2ذهن المشتري رسما يغني عن الرؤية.

، بحيث  ، كالتزام يستفيد منه المستهلك في مواجهة المهني، في قانون حماية المستهلك كما يجد االلتزام باإلعالم أساسا أخر له

 ، ويتضمن هذا االلتزام بإعالم ما يا يلي: المنتج بإعالم المستهلك التزاممنه على  4و 0نصت المادتين 

 المواصفات القانونية والتنظيمية للمنتوج أو الخدمة. * 

  المقاييس المعتمدة. *

 مدى استجابته للرغبات المشروعة للمستهلك. *

 األساسية وتركيبه وهويته وكمياته.، ومميزاته  ، ومنشئه طبيعته، وصنفه *

يجب على كل متدخل أن يعلم أن المستهلك بكل "من قانون حماية المستهلك وقمع الغش على ما يلي:  13نصت المادة  نفي حي

 ." المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الرسم ووضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة

يجد أساسه في االلتزام  له ن حماية المستهلك والنصوص التطبيقيةمالحظته من كل ما سبق هو أن االلتزام باإلعالم في قانوما يمكن 

 ،(1)بضمان السالمة

                                                           
واملنتوج املضمون  هو كل منتوج يف شروط استعماله  العادية أو املمكن توقعها  مبا يف ذلك املدة  قانون  محاية املستهلك وقمع الغش على أنه  "  من 10يف فقرهتا  90ـ تنص املادة  1

 لصحة وسالمة األشخاص ال يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا حمدودة  يف أدىن مستوى تتناسب مع استعمال املنتوج  وتعترب مقبولة  بتوفري مستوى  محاية عالية 
 .59عوملي مىن، املرجع السابق، ص   -5
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ذلك أن متطلبات تحقيق ضمان سالمة المشتري السيما المستهلك توجب على البائع ليس فقط تسليم مبيع خاليا من كل عيب ، وإنما  

 أيضا إحاطته علما بما ينطوي عليه المبيع من أخطار ، ولفت نظره إلى كل االحتياطات الواجب اتخاذها لتجنبها.توجب عليه 

وعلى ذلك النهج سارت التشريعات الحديثة السيما القانون الفرنسي الذي أولى اهتماما لفكرة االلتزام بضمان السالمة وعّدها 

مات األخرى في عقد البيع بما فيها االلتزام باإلعالم ، فأوجب أن تنطوي المنتجات االلتزام األساسي الذي يتفرع عنه االلتزا

، وأن ال تؤدي إلى اإلضرار بصحة األشخاص سواء في حاالت االستعمال  والخدمات على ضمانات السالمة المرتقبة قانونا

 .(2)المألوف لها ، أم في الحاالت األخرى التي تدخل عادة في توقع ذوي المهن

هذا وبالرجوع إلى التشريع الجزائري فإنه لم يكن صريحا ليقول أن األساس القانوني لاللتزام باإلعالم هو االلتزام بضمان سالمة 

، والتمعن فيها ، نجد وأن مشرعنا يشير إلى ضمان سالمة (0)المستهلك ، غير أنه وباستقراء النصوص التشريعية والتنظيمية

يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص النتائج المرجوة منه ، وأن يقدم المنتوج المستهلك من خالل ضرورة أن 

وفق مقاييس تغليفه ، وأن ي ذكر مصدره وتاريخ صنعه ، والتاريخ األقصى لالستهالك وكيفية االستعمال ، واالحتياطات الواجبة 

خالل الخصائص األساسية للمنتوج السيما طبيعته ومنشأه ومميزاته  ، هذا فضال عن إلزامية تنوير إرادة المستهلك من وغيرها

 وكمياته.

وعلى ذلك فيجب أن تنطوي المنتجات سواء أكانت سلعا أو خدمات على ضمانات السالمة ضد كل األضرار التي يمكن أن تمس 

 التي توضح مخاطرها وكيفية الوقاية منها.سالمة المستهلك سواء كان ذلك بخلوها من العيوب ، أو باشتمالها على جميع المعلومات 

أن االلتزام بضمان السالمة كأساس لاللتزام باإلعالم يرتبط أساسا بفكرة المسؤولية ، ذلك أن الحكمة  يمكن القولوفي هذا الصدد 

إذا تحققت النتيجة ، وهي  من تقرير هذا األساس القانوني لاللتزام باإلعالم يتجسد في كون االلتزام بالسالمة ال يتم الوفاء به إال

مسؤوال عن األضرار الحاصلة بغض النظر عن تقصيره وفي غير هاته النتيجة يكون المنتج السيما السالمة الجسدية للمستهلك ، 

( أن يتوقع كل الحوادث التي تعترض التنفيذ العادي والصحيح عالم )المنتجفي اإلعالم من عدمه ، ومن ثم فيجب على المدين باإل

للعقد ، وال يمكنه رفع مسؤوليته إال بتوافر السبب األجنبي ، ونرى في ذلك الحماية الكافية للمستهلك كونه يفتقد للكفاءة الفنية 

 4والمالية ، وبالمقابل ال يضر المهني باعتباره يتوافر على الخبرة الفنية واالقتصادية.

أحكام القانون المدني وأحكام قانون حماية المستهلك فيما يخص االلتزام العالقة بين  أن يبدولما تم ذكره  وإجماالوعلى العموم 

 باإلعالم هي عالقة تكاملية توافقية هدفها حماية المستهلك أو المتضرر بالدرجة األولى.

 الفرع الثاني: مسؤولية المنتج التقصيرية

، ويتعلق األمر بالتزام عدم  تزام الذي يفرضه القانونتقوم مسؤولية المنتج التقصيرية على أساس الضرر الناتج عن اإلخالل باالل

المسؤول عن الضرر بأي عالقة أو رابطة عقدية، ومثال ذلك، إصابة شخص ب، والمقصود بالغير هو من ال يرتبط  اإلضرار بالغير

 التالية:بر المنتج مسؤوال في الحاالت تويع 0، آخر بأمراض قلبية جراء االستعمال المفرط للهاتف النقال

                                                                                                                                                                                     
رتب ضررا له جراء استعمال املنتوج ، يقصد بضمان السالمة أن املهين السيما البائع ، يقع عليه التزام بسالمة املستهلك ، وذلك بضرورة توقع وختيل احلادث املستقبلي الذي ي - 1

 . كل االحتياطات واإلجراءات الالزمة ملنع وقوع احلادث الضار فضال عن االلتزام بالتصرف من أجل منع حدوث الضرر أو على األقل جتنب آثاره ، ومن مث فعليه أن يتخذ  
 وما بعدها. 52 ن،، ص5919، دار الكتب القانونية، مصر،  عايد فايد عبد الفتاح فايد، االلتزام بضمان السالمة يف عقود السياحة

 120،  ص 5919عبد القادر أقصاصي، االلتزام بضمان السالمة يف العقود، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  - 5
 املتعلق بكيفيات إعالم املستهلك. 10/039املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش وكذا أحكام املرسوم التنفيذي  90/90من قانون  11و 19و 90املواد  - 0
 205، ص   5919، السنة  90االلتزام بالتبصري املستنري الية حلماية املستهلك ، اجمللة األكادمية للبحوث القانونية والسياسية ، اجمللد الثاين ، العدد  ،لقادر ــ محرالعني عبدا 9
 .512،  512، ص 5999، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1سامل حممد رديعان العزاوي، مسؤولية املنتج، يف القوانني املدنية واالتفاقيات الدولية، ط  -2
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 التجهيز أو التسليم أو الصناعة. ، في التعبئة أو التغليف أو عملية اإلنتاج أو عدم اتخاذ االحتياطات المادية الالزمة*

 عدم االلتزام بالضوابط الفنية المعروفة في مجال اإلنتاج.*

 إهمال التحقق من سالمة المواد األولية الداخلة في صناعة المنتوج.*

، بارتكاب األخطاء الفنية بعدم مراعاة  ، وطرح المنتوج قبل إجراء الكشف عليه من هيئة خارجية جبات الحيطةالتقصير في وا*

 األصول العملية والضوابط المعروفة في مجال اإلنتاج.

 عدم تطوير المنتجات بما يتفق واالكتشافات الجديدة.*

ففي كل األحوال تثار ، على المنتج الستيفاء التعويض المناسب  وعلى هذا فإن المشرع قد منح للمتضرر عدة خيارات لرفع دعواه

 مسؤولية المنتج عن أفعاله الشخصية أو باعتباره حارسا لألشياء.

 90/91من القانون المدني الجزائري والمعدلة بموجب القانون  124تنص المادة : أوال: مسؤولية المنتج عن أفعاله الشخصية  

 يتضحف ". ، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض كان يرتكبه الشخص بخطئه كل فعل أيا على ما يلي: "

 واجب اإلثباتالخطأ ال، وبالتالي فهي مسؤولية أساسها  من نص هذه المادة أن الشخص الذي سبب ضررا للغير بخطئه يلزم بجبره

ومن شروط قيام مسؤولية عسير االثبات ، ، فعلى المضرور إذا استند في دعواه على هذا األساس أن يثبت خطأ المنتج وهو عبء 

، أو اإلخالل بواجب قانوني عام وهو معيار موضوعي  وهو االنحراف عن سلوك الرجل العادي 1، المنتج في هذا المقام الخطأ

التعدي بحيث يسبب الشخص بفعله ضررا للغير، نتيجة اإلخالل بواجب قانوني سواء سلبا  وهو ، ، ركن مادي ويتكون من ركنين

من  120، بحيث تنص المادة  ، وهو إسناد الفعل للشخص الذي ارتكبه ، وينطوي على اإلدراك والتمييز ، ركن معنوي أو إيجابا

الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو إهمال منه أو عدم  ال يسأل المتسبب في على ما يلي: " 2990سنة القانون المدني المعدلة 

 ". حيطته إال إذا كان مميزا

طأ وقوع المنتج في خفي حالة  من القانون المدني  124المادة  رجوع المضرور على المنتج  بمقتضى نصوبالتالي يقتضي 

على المضرور ال سيما  اذا كان المنتوج معيبا بسبب ليس باليسير  صناعة أو تعبئة المنتوج وأن يتم اثبات هذا الخطأ وهو أمر

 .أخطاء فنية كعيوب التصميم  والبرمجة وغيرها

، وهو الضرر بمعناه العام  والضرر يجب أن يكون أكيدا ومباشرا كما يشترط لقيام مسؤولية المنتج حصول ضرر لمقتني المنتوج ،

كما ،  ، أو في مصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه ه أو جسدهفي مال -المتضرر –المتمثل في األذى الذي يصيب الشخص 

بمعنى أن تتوفر بين  ، أي أن يكون الضرر ترتب كنتيجة مباشرة للفعل الضار 2العالقة السببية بين الخطأ والضرريشترط تحقق 

إال بإثبات  يمكن نفي مسؤوليتهوال  ، ، فإذا توفرت هذه الشروط التزم المنتج بتعويض كامل الضرر الخطأ والضرر عالقة سببية

 السبب األجنبي.

بما أن المنتوج شيء مادي فيمكن أن تقوم مسؤولية المنتج على أساس المادة :  حارس لألشياء على أساسثانيا: مسؤولية المنتج 

اذ أساس هاته المسؤولية  ، فال يتطلب من المضرور إثبات خطأ الحارس من القانون المدني الجزائري بوصفه حارسا للمنتوج 105

 وشروط هذه المسؤولية تكمن فيما يلي: .هو الخطأ المفترض

                                                           
 .03، 53، ص 5999، دار اهلدى، اجلزائر 5، ج5حممد صربي السعدي، شرح القانون املدين، مصادر االلتزام، الواقعة القانونية، ط -1
 .101، ص 5992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  2، ط  علي علي سليمان، النظرية العامة لإللتزام، مصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري -5
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: بحيث تشمل الحراسة األشياء المعيبة وغير المعيبة سواء أكانت تلك  . وجود شيء في حراسة شخص وتسببه في ضرر للغير1

وهذا التمييز له أهمية من حيث أساس هذه  1فرنسا األشياء خطيرة أو غير خطيرة بطبيعتها وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء في

 المسؤولية فمسؤولية الحارس قائمة في جميع الحاالت كلما سبب الشيء ضررا للغير.

كل شخص له الحائز أي ، فالحارس في القانون الجزائري هو  : الحراسة ال تعني الملكية . أن يكون للمسؤول صفة الحارس2

المسؤولية ال تقع دائما على عاتق الحارس القانوني أي مالك الشيء بل تنتقل إلى من له سلطة ف 2، لرقابةقدرة االستعمال والتسيير وا

واألصل أن المالك الحقيقي هو الحارس للشيء حتى يثبت  "، ، ويدخل في هذا المعنى مستأجر اآللة التسيير والتوجيه والرقابة

 . 0انتقال الحراسة بكل مظاهرها للغير

من القانون المدني الجزائري فيقع عليه  124استنتاجه أن للمتضرر الخيار في رفع دعوى التعويض على أساس المادة ما يمكن و

فيقع عليه عبء إثبات صفة  105، أو على أساس المادة  ، ويصعب عليه اإلثبات كما سبق اإلشارة لذلك عبء إثبات خطأ المنتج

، وال يشترط أن يثبت بأن المنتوج معيب ألنه حتى ولو استطاع  التسيير والرقابةو ة االستعمال، وأن له سلط الحارس في المنتج

 المنتج أن يثبت أن الشيء ليس به عيب فالخطأ مفترض في الحراسة بقوة القانون.

ر في وجود وعلى العموم وما يمكن قوله في هذا الصدد ان ايطار المسؤولية التعاقدية التي تنتج عن المنتجات المعيبة تكاد تنحص

تجارية ، وفي  إلغراض يشتري ومتضرر بغض النظر عن صفته سواء أكان  مستهلكا عاديا او متخصصا أو عقد صحيح بين منتج

العالقة التعاقدية وهو األمر الغالب فان الطابع التقصيري لمسؤولية المنتج هو النظام الذي يغطي  فئة واسعة من  المضرورين  غير

فان اعمال  ومن ثم  ، ال سيما  وهؤالء المستهلكين  النادر ان تربطهم عالقة تعاقدية مع المنتج  ، جراء استهالك منتوجات معيبة 

صيرية بأحكامها الخاصة في مجال المنتجات المعيبة من شانها اضفاء اكبر حماية لفئة المستهلكين الذين ال قواعد المسؤولية التق

تربطهم عالقة تعاقدية مع المنتج ، فضال عن التعويض في مجال هاته المسؤولية والذي يشمل الضرر المباشر المتوقع وغير 

 ر فيها التعويض عن الضرر المباشر المتوقع فقط .المتوقع  وهذا بخالف المسؤولية العقدية والتي ينحص

 

 ضرر المنتوجات المعيبةعن التعويض :المبحث الثالث

، ينشأ للمضرور الحق  مكرر من القانون المدني الجزائري 149ولية المنتج المنصوص عليها في المادة ؤمتى توافرت شروط مس

التي ، ويمارس هذا الحق عن طريق دعوى المسؤولية  توجنفي الم في التعويض إذا ثبت أن الضرر الذي لحقه كان نتيجة عيب

إذا أثبت العيب في المنتوج والضرر والعالقة  سببتها منتجاته المعيبة نتج بصفته الملتزم بتعويض األضرار التييرفعها على الم  

المنتج بصفته الملتزم بالتعويض عن  ، ويمارس هذا الحق كما سبق بيانه عن طريق دعوى المسؤولية يرفعها على السببية بينهما

وسنحاول من خالل هذا المبحث التطرق إلى كيفية التعويض عن األضرار من خالل  الناجمة من فعل المنتجات المعيبة ،األضرار 

بالتعويض ، نتناول في المطلب األول كيفية تحديد المسؤول عن التعويض أما المطلب الثاني كيفية الوفاء  تقسيمه إلى مطلبين

 وطرقه.

 

 

                                                           
 559، املرجع السابق، ص  سامل حممد ريعان العزاوي -1
 .112-110علي علي سليمان، املرجع السابق، ص  -5
 . 31املرجع السابق، ص عوملي مىن، -0
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 المطلب األول: تحديد المسؤول عن التعويض

يواجه القاضي المختص بدعوى التعويض عن األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة إشكالية تحديد الشخص المسؤول عن 

ير معروفا تتحمل ، وإذا كان المسؤول غ التعويض فإذا كان هذا المسؤول هو المنتج حمله القاضي عبء دفع التعويض للمضرور

 الدولة هذا العبء.

وستكون هاتين الحالتين محل دراستنا من خالل هذا المطلب الذي نقسمه إلى فرعين: نشير في الفرع األول إلى الحالة التي يكون 

 ذلك.، أما الفرع الثاني فنشير فيه إلى الحالة التي تكون الدولة هي المسؤولة عن  فيها المنتج هو المسؤول عن التعويض

 : المنتج هو المسؤول عن التعويض الفرع األول

، فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل  إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون :" يلي ق.م.ج على ما من 152تنص المادة   

فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزام أو للتأخر في الوفاء به  التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما

 ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول غير أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد، 

  بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد".فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إال

مكرر التي تحدثت عن نوع أخر من األضرار القابلة  152المعدل والمتمم للقانون المدني المادة  19-90وأضاف القانون رقم 

 ة"." يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمع للتعويض التي تنص على أنه:

يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي  " ق.م.ج المعدلة كذلك بالقانون السالف الذكر على مايلي: من 101 ونصت المادة 

، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى  مكرر مع مراعاة الظروف المالبسة 152 و 152لحق المصاب طبقا ألحكام المادتين 

وبناءا على هاته  ". يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خالل مدة معينة بالنظر من جديد في التقديرالتعويض بصفة نهائية فله أن 

 يأتي: النصوص فإن التعويض في مسؤولية المنتج يشمل ما

المبدأ العام في المسؤولية المدنية عقدية كانت أم تقصيرية  يقضي بعدم التعويض عن األضرار :  تعويض الضرر المباشر أوال:

، أما األضرار المباشرة فيجب التعويض عنها حاال أو مستقبال ما  غير المباشرة مهما كانت جسامة الخطأ الذي ارتكبه المسؤول

ومعيار التفرقة بينهما يكمن في وجود عالقة السببية بين فعل المسؤول وما نجم عنه من ضرر للمضرور  1،  دامت محققة الوقوع

وإذا تخلفت نكون بصدد  ، ث يصبح الضرر نتيجة حتمية أو معرضة للخطأ نكون أمام ضرر مباشرفكلما توفرت هذه العالقة بحي

من القانون  152/1، إال أن األمر ليس بهذه السهولة لذلك فالمعيار الذي أورده المشرع الجزائري في المادة  ضرر غير مباشر

فإذا لم يستطع الدائن أن يتوخاه ببذل  ، لتزام أو التأخر في الوفاء بهالمدني بأن الضرر المباشر يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء باال

، ويبحث عن معيار أخر  وعلى القاضي أن يأخذ به على سبيل االستدالل أو االسترشاد فقط، الجهد المعقول وهو معيار غير كاف 

 حسب طبيعة وظروف النزاع المعروض عليه.

يختلف مقدار التعويض عن الضرر المباشر في المسؤولية العقدية عنه في :  والغير متوقعثانيا: تعويض الضرر المباشر المتوقع 

، ذلك أن المدين في المسؤولية العقدية ال يلتزم كقاعدة عامة بتعويض كل الضرر المباشر وإنما يقتصر  المسؤولية التقصيرية

إال في حالة ارتكابه غشا أو خطا جسيم فإنه يسأل  ، لتعاقدالتزامه على تعويض الضرر المباشر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت ا

أما في مجال المسؤولية التقصيرية يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر المتوقع  ، عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع

 ، وغير المتوقع
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رنسي بمساءلة المنتج والموزع بافتراض علمه وفي هذا الصدد فإن المشرع الجزائري قد أخذ بما جرى به العمل في القضاء الف 

بالعيب أو سوء نيته أو خطئه الجسيم والتزامه بكافة التعويضات عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع الناجم عن عيب المبيع 

 1إلخالله بالتزام ضمان العيوب الخفية حيث افترض المشرع علمه بالعيب.

الحالة قد ارتكب خطأ تقصيريا ويخرج بالتالي من مجال التعاقد، ويتعين أن تطبق عليه أحكام المسؤولية هذا يعني أن المنتج في هذه 

 لذلك الرأي الغالب في الفقه أن يكون حكم المسؤولية العقدية في حالة الغش أو الخطأ الجسيم حكم المسؤولية التقصيرية ، التقصيرية

 2كتنظيم موحد لمسؤولية المنتج ولو كانت تربطه بالمضرور عالقة تعاقدية.أي ضرورة األخذ بالمسؤولية التقصيرية  ، 

يشتمل الضرر المباشر على عنصرين أساسيين هما الخسارة :  فاته من كسب ثالثا: تعويض المتضرر عما لحقه من خسارة وما

هذه األضرار ويعتمد القاضي على  ولذا يجب أن يشملهما التعويض ليكون جابرا لكل ، التي لحقت المتضرر والكسب الذي فاته

ويثار التساؤل هنا عن مدى تأثير جسامة خطأ المسؤول في  ، وإال كان حكمه مخالفا للقانون ، ضهذين العنصرين في تقدير التعوي

تقدير ففي نطاق المسؤولية التقصيرية ال يجوز للقاضي أن يأخذ في اعتباره جسامة الخطأ أو تفاهته عند  تقدير التعويض؟ 

، فيكون تقدير  ، وكلما توافر عنه الضرر وجب التعويض عنه حسب جسامة الضرر التعويض ألن الخطأ ركن في قيام المسؤولية

 التعويض على أساس الضرر ال على أساس الخطأ.

غم أن الغش يقوم على ، ر أما في المسؤولية العقدية قد أخد المشرع بجسامة الخطأ بعين االعتبار وساوى بين الخطأ الجسيم والغش

بالتعويض حتى على  ا، فألزم المدين الذي يرتكب غشا أو خطأ جسيم بينما الخطأ مهما كان جسيما ال يتضمن سوء النية ، سوء النية

 الضرر غير المتوقع .

رر المعنوي قد يتمثل الضرر في مصلحة غير مالية للمضرور وهو ما يصطلح على تسميته بالض: رابعا: تعويض الضرر المعنوي

  ، ويشمل اآلالم الجسيمة الناتجة عن إصابات جسمانية ، وهو بهذا المفهوم األذى الذي يلحق الشخص في سمعته أو شرفه أو عاطفته

اآلالم العاطفية الناتجة عن الشعور بالقلق والحزن الناتج  ة أو تشوهات نتيجة الحادث ومختلفواآلالم النفسية الناتجة عن وجود عاه

 عن االعتداء على الشرف والسمعة.

ولقد استقر القضاء في الجزائر على تعويض مختلف أنواع الضرر المعنوي سواء كانت العالقة بين المضرور والمسؤول عقدية أم 

منه الذي جاء فيها لفظ الضرر عاما  124قراء نص المادة ولكن باست، لم ينص على ذلك صراحة  ،رغم أن ق.م.ج ، تقصيرية

" تقبل دعوى المسؤولية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو  على أنه من ق.إ.ج التي تنص 4/3واستنادا كذلك إلى المادة 

افة أنواع الضرر الجسماني أو يتبين لنا أن قبول الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية يكون عن ك جسمانية أو أدبية..."

 المعنوي.

السالف الذكر المعدل والمتمم للقانون المدني مبدأ يشمل التعويض عن  90/19هذا ولقد كرس المشرع الجزائري من خالل القانون 

س ويستخلص من نص هذه المادة أنها قصرت الضرر المعنوي على المسا ،مكرر منه 152الضرر المعنوي من خالل نص المادة 

واستقر كذلك القضاء الفرنسي على تعويض أقارب الضحية المتوفاة عن الضرر المادي والمعنوي من ، بالحرية والشرف والسمعة

 0يعرف بضرر االرتداد أو انعكاس الضرر المعنوي الذي يصيب الغير باالرتداد. حزن وأالم لفقدانه وهو ما
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   هي المسؤول عن التعويض الدولة  : الفرع الثاني

" إذا انعدم المسؤول عن  على ما يلي: 90/19من القانون المدني الجزائري والمستحدثة بموجب القانون  1مكرر 149تنص المادة 

يتضح من خالل هذا النص أنه إذا لم يعرف  . " الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر

 ، تسببها المنتجات ولم يتدخل فعل المضرور في إحداثها فإن الدولة هي التي تتكفل بكافة التعويضاتالمسؤول عن األضرار التي 

 .من هذا المنطلق سنتطرق فيما يلي إلى شروط تكفل الدولة بالتعويض والى أساس هذا التعويض

كفل الدولة بالتعويض إذا ما انعدم السالفة الذكر شروط ت 1مكرر 149لقد حددت المادة :  أوال. شروط تكفل الدولة بالتعويض

لتفصيل النقاط  المسؤول عن الضرر وتتعلق أساسا بالشروط المتعلقة بالضرر والشروط المتعلقة بالمضرور وسنتناولها تباعا

 .التالية

جراء فعل وذلك بأن يكون الضرر جسمانيا أي متعلق بجسم اإلنسان كإصابته بعاهة مستديمة من :  . الشروط المتعلقة بالضرر1

من  1مكرر 149والمالحظ أن المشرع الجزائري ومن خالل نص المادة  ، المنتوج المعيب فتتكفل الدولة في هذه الحالة بتعويضه

 األضرار المعنوية التي قد تصيب األشخاص واقتصر على األضرار الجسمانية فقط هذا من جهةأو أستبعد القانون المدني قد أغفل 

يشترط أن ال يكون للمتضرر يد في حصول الضرر بحيث يكون العيب في المنتوج هو السبب الرئيسي  ، ومن جهة أخرى ،

أما إذا لعب المتضرر دورا سلبيا مثل الحالة التي يكون فيها الضرر ناتجا عن  ، ويكون لهذا العيب دورا ايجابيا في حدوثه ، إلحداثه

كما في الحالة التي ال يتخذ المضرور فيها االحتياطات الالزمة عند استعماله  ، سوء استعمال أو استهالك المنتوج وليس العيب فيه

أو استهالكه أو لم يتبع اإلرشادات والتوجيهات الالزمة لذلك مما يؤدي إلى إصابته بأضرار جسمانية فال تتكفل الدولة فيها 

حدوث الضرر ويترتب نفس الحكم إذا كان للعيب في ألن المتضرر يكون قد ساهم بخطئه سواء بإهماله أو تقصيره في  ، بالتعويض

 1المنتوج دورا ايجابيا لكن الضحية ساهم في إحداث الضرر.

من القانون المدني اشترط انعدام  1مكرر 149سبق وأن ذكرنا بأن المشرع ومن خالل المادة :  .الشروط المتعلقة بالمسؤول2

،  : الحالة األولى تتمثل في جهل المسؤول عن الضرر نميز بين حالتين المسؤول عن الضرر كي تتكفل الدولة بالتعويض وهنا

مثل قضية المصل التي طرحت أمام محكمة وهران والتي  ، فالدولة تتولى التعويض هنا بحيث ال يمكن معرفة منتج المنتوج المعيب

ية فتتجلى في كون المنتج معلوم ولكنه غير مسؤول ، أما الحالة الثان ، حيث تبين أنه منتوج مقلد لم يعرف منتجها الحقيقي لحد اآلن

، وذلك بأن ينفي عالقة السببية بين الضرر وعيب  من المسؤولية وبالتالي عدم التعويض صلخ، فهنا يتمكن المنتج الت عن الضرر

 ض عما أصاب المتضرر.، كالقوة القاهرة أو خطأ الغير وبالتالي تتكفل الدولة بالتعوي المنتوج عن طريق إثبات السبب األجنبي

 نتج مسؤولية التعويض ال الدولة حيث أنه في الحاالت التي يظل فيها سبب الحادث مجهواليرى خالف ذلك فيحمل الم   هناك منلكن 

، بحيث يصعب تحديد ما إذا كان سبب الحادث هو عيب في المحتويات نفسها أو عيب في  ألنه يقع بين عدة احتماالت كلها جائزة ،

، فهذه هي التكملة المنطقية لمسؤولية المنتج المفترضة التي  ، فالمنتج هو الذي يجب أن يتحمل التعويض وج أو خطأ المضرورالمنت

 2ال يستطيع أن يتحلل منها إال بإثبات السبب األجنبي.

القانون المدني نظاما جديدا من  1مكرر 149لقد وضع المشرع الجزائري من خالل المادة : ثانيا. أساس تكفل الدولة بالتعويض

،  ، متجاوزا بذلك النظرة التقليدية التي تؤسس التعويض حتما على المسؤولية لتعويض األضرار الجسمانية خارج إطار المسؤولية

 ، حيث تعتبر هذه المادة عنصرا جديدا يساهم في تطوير المسؤولية من ذاتية إلى موضوعية
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رار ألن المنتجات أصبحت تشكل خطرا اجتماعيا في ظل التطور التكنولوجي لها في مجال حيث تتحمل الدولة تعويض هذه األض 

فنجد أن أساس التعويض في القانون الجزائري قد تطور تطورا كبيرا حيث أصبح ينظر إليه على أساس  ، 1الدعاية واإلعالم

المرور مقابل  حوادثالتعويض عن حوادث العمل و سيماالنسبة لبقية األخطار االجتماعية ال بكما هو الحال  ، التضامن االجتماعي

 . التأمين اإلجباري

وما يمكن استنتاجه في األخير أنه يجب على القاضي أن يحكم بالتعويض في حالة انعدام المسؤول عن الضرر وذلك من دون هذا 

مع  ، المتضرر بدون تعويض المنتوجولة التعويض حتى ال يبقى مقتني ، فتتحمل الد التحقق من وجود خطأ وعالقة السببية

، فاألمر متروك بالضرورة للتنظيم الذي لم يصدر لحد  المالحظة أن المشرع الجزائري لم ينص على الكيفية التي يتم بها التعويض

 ، وبالتالي الرجوع إلى القواعد العامة في هذا المقام. اآلن

 المطلب الثاني. كيفية الوفاء بالتعويض

وسنحاول  األضرار التي ترتبها المنتجات يعد أهم أثر يسعى المضرور للوصول إليه حين إثارته لمسؤولية المنتج. إن التعويض عن

وأهم الطرق التي يجب على المدعي إتباعها للحصول على التعويض ،  من خالل هذا المطلب التعرض إلى كيفية الوفاء بالتعويض

أما الفرع الثاني فنشير إلى مختلف الطرق الواجبة  ، وضح فيه تقدير هذا التعويض، الفرع األول ن المناسب له وذلك عبر فرعين

 القتضاء هذا التعويض.

 الفرع األول: تقدير التعويض

يتعين على القاضي في مرحلة ثانية بعدما يكون قد حدد الضرر المستحق للتعويض في إطار مسؤولية المنتج أن يقوم بتقدير 

السالفة الذكر،  19-90من القانون المدني الجزائري المعدلة بموجب القانون رقم  101في المادة  جاء التعويض عنه، وهو ما

وبذلك فتقدير التعويض الذي يجبر  ، موضوع هو الذي يقدر مبلغ التعويضويتضح من استقراء أحكام هذه المادة أن قاضي ال

م المسؤولية هو إعادة التوازن المختل نتيجة خطأ المسؤول وما الضرر هو من مسائل الواقع يستقل بها قاضي الموضوع ذلك أن قوا

، وبهذا ال يجوز  ، وهذا يقتضي رده على نفقة هذا المسؤول إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الفعل الضار نتج عنه من ضرر

حكمه عناصر الضرر التي اعتمد لذلك البد على القاضي أن يبين في  ، عنه بلغ التعويض مقدار الضرر وال ينقصأن يتجاوز م

 عليها في تقدير التعويض المحكوم به.

، لكن عناصر الضرر التي يعتمد عليها  عناصر تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع فان وعليه

من  101جب على القاضي وفقا للمادة حيث ي ،2تخضع لرقابة المحكمة العلياالتي  في حساب التعويض هي من المسائل القانونية 

، أو  ويقصد بها تلك الظروف التي تالبس وقوع الضرر، القانون المدني أن يراعي عند تقديره مدى التعويض الظروف المالبسة 

، فالعجز عن العمل الذي يصيب رب أسرة  الظروف الخاصة بشخص المضرور التي تالبسه كوضعه الثقافي أو مركزه االجتماعي

، وهكذا يقدر التعويض تقديرا ذاتيا أو شخصيا بالنظر إلى ذات  يفوق كثيرا ما يسببه ذات العجز لشخص ال يعول إال نفسه

 المضرور.

لكن يشترط أن  ، وفي حالة تعدد األضرار فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بتعويض إجمالي عن جميع األضرار التي لحقت بالمضرور

ويبين وجه أحقية طالب التعويض فيه وبالتالي االستجابة له أو عدم  ، بموجبها بهذا التعويضيوضح عناصر الضرر التي قضى 

،  ويجوز كذلك الحكم بتعويض إجمالي للمدعين عند تعددهم ، فإذا أغفل ذلك يكون حكمه مشوبا بالقصور ، أحقيته ومن ثم رفضه
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فإن األمر هنا يختلف فال يلزم  ، يخص الضرر المعنوي أما فيما،  أو تحديد نصيب كل واحد منهم حسب الضرر الذي أصابه

 القاضي بتبيان العناصر التي اعتمد عليها في تقدير التعويض ألنه يرتكز على جانب عاطفي ال يحتاج إلى تفسير.

 الفرع الثاني. طرق التعويض

ها المنتجات المعيبة خاصة من خالل لقد تضمن ق.م.ج أحكام عامة تبين للقاضي طريقة التعويض عن مختلف األضرار التي تسبب

ونخصص هذا الفرع لدراسة  ،ومختلف المراسيم التنفيذية له 90/90ونظمها أيضا قانون حماية المستهلك  ، منه 109نص المادة 

 مختلف هذه الطرق تباعا.

ويتعلق األمر ، من القانون المدني إلى أهم طرق التعويض  102لقد أشارت المادة :  أوال. طرق التعويض في القانون المدني

 وسنتعرض لهذه الطرق وفق التسلسل اآلتي.، بالتعويض العيني أو التعويض بمقابل 

، مدين هو األصل في التعويض والقاضي ملزم بالتعويض العيني إذا كان ممكنا وطلبه الدائن أو تقدم به ال:  .التعويض العيني1

 وعليه في تسبيب حكمه أن يراعي األحكام التالية.

مة إذا كان تنفيذ االلتزام عينيا غير ممكن أو غير مالئم إال إذا قام به المدين نفسه يجوز الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرا

الترخيص للدائن بتنفيذ االلتزام على نفقة  ا لهمن القانون المدني الجزائري ، كم 134تهديديه على نفقة المدين وفقا لنص المادة 

ال يجوز للدائن أن يطلب التنفيذ بمقابل إذا و زائري إذا كان هذا التنفيذ ممكنا ،من القانون المدني الج 139المدين وفقا لنص المادة 

مرهقا للمدين فللقاضي أن يقضي بالتنفيذ العيني كان المدين مستعدا للتنفيذ العيني وإذا طالب بالتنفيذ بمقابل ولم يكن التنفيذ العيني 

 بصرف النظر عن طلب الدائن.

فإذا ،  فإذا طالب الدائن أمام المحكمة بالتعويض العيني فيستطيع أن يطالب بالتعويض بمقابل أمام جهة االستئناف والعكس صحيح

العيني أمام جهة االستئناف وال يعتبر طلبا جديدا  يستطيع أن يطالب بالتعويض، طلب التعويض بمقابل أمام المحكمة ورفض طلبه 

 1في كلتا الحالتين.

إذا استحال تنفيذ االلتزام عينيا لهالك الشيء محل التعاقد يحكم القاضي على الدائن بالتعويض بمقابل إال إذا ثبت أن استحالة تنفيذ 

 االلتزام قد نشأت عن سبب أجنبي ال دخل له فيه فتنتفي مسؤوليته .

 غالب أن يتعذر التنفيذ العيني في المسؤولية التقصيرية فال يكون أمام القاضي سوى الحكم بالتعويض بمقابل .وال

، وبالتالي ليس للمدين أن يفرض  التعويض بمقابل هو الصورة الغالبة للتعويض في المسؤولية التقصيرية:  .التعويض بمقابل2

فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه يجوز للمتعاقد األخر ،  فالتعويض بمقابل قد يكون نقدا 2، على الدائن بدال من التنفيذ العيني

، لكن إذا رأى القاضي أن التنفيذ العيني يمكن أن يتم في  ، وهذا األخير ما هو إال صورة من التنفيذ بمقابل أن يطالب بفسخ العقد

 0ذ.فترة وجيزة فيجوز له أن يمنح له أجال للتنفي

فاألصل في التعويض بمقابل إذا كان مبلغ ماليا أن يدفع دفعة واحدة للمضرور إال أنه يجوز للقاضي أن يجعله يدفع على شكل 

، لكن بالمقابل هل يجوز للقاضي  ، كما يجوز إلزام المدين بتقديم تأمين بإيداع مبلغ كافي لضمان الوفاء باإليراد المحكوم به أقساط

 ؟ قدار التعويض الذي جعله يدفع في شكل أقساطإعادة النظر في م

                                                           
 .592، ص  ، املرجع السابق علي علي سليمان -1
 .  266، ص 2001، اجلزائر 1القانونية، ديوان املطبوعات اجلامعية  ط، الواقعة 2، ج العريب بلحاج ، النظرية العامة لإللتزامات يف القانون املدين -5
 .92عوملي مىن، املرجع السابق، ص . -0
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إذا قضى القاضي بدفع التعويض في صورة أقساط فإن القضاء سواء الجزائري أو الفرنسي استقر على عدم إعادة النظر فيه ألن 

 . ، وبالتالي فتح المجال للمضرور لطلب إعادة النظر في مقدر التعويض األسعار ترتفع باستمرار

إلى جانب األحكام العامة المنصوص عليها في القواعد العامة في القانون :  التعويض في قانون حماية المستهلك: طرق  ثانيا

هناك أحكام وقواعد خاصة لهذه الطرق فيما لو كان المتضرر مستهلك يربطه بالمنتج عقد استهالكي ،  المدني لطرق التعويض

المتعلق  90/90القانون   1ى القواعد العامة وهو ملزم بها ألنها من النظام العام،وبالتالي على القاضي مراعاتها باعتبارها قيد عل

الح الضرر في جميع الحاالت إص المنتجالتعويض فأوجب على  بحماية المستهلك والمراسيم التطبيقية له تضمن ما يفيد الزامية

وعلى المستهلك أن يقدم للمهني طلب تنفيذ  ، العيب الذي ينطوي عليه المنتوج بحيث يجعله غير صالح لالستعمال الذي يسببه

التزامه بالضمان بمجرد ظهور العيب وللمهني أن يطلب ذلك حسب نوع المنتوج ويتم تنفيذ االلتزام بضمان عدم سالمة المنتوج 

 ، وتتمثل هذه الطرق فيما يلي: عليها  قانون حماية المستهلك بتعويض المستهلك بالطرق القانونية التي ينص

إن المنتج يقع على عاتقه االلتزام بضمان سالمة المنتوج الذي يقدمه للمستهلك من أي عيب يجعله غير صالح : .إصالح المنتوج1

وذلك  ،يصلح المنتوج على نفقتهولم يكتفي المشرع بذلك بل أوجب على المهني والمتدخل في جميع الحاالت أن  ،لالستعمال

باإلضافة إلى العمل المتمثل في تركيب هذه القطع  ،باستبدال األجزاء المعيبة بأجزاء سليمة فيكون تنفيذ الضمان بتقديم قطع الغيار

"  10/0232من المرسوم التنفيذي رقم  10 نصت عليه المادة وهو ما وإذا لم يستطع عمل ذلك فالمستهلك يقوم به ، وإصالح الخلل

فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا اإلصالح، ،  المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة اآلجالإذا لم يقم المتدخل بإصالح العيب في 

 إن أمكن ذلك عن طريق مهني مؤهل من اختياره وعلى حساب المتدخل".

شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات لالمحدد  10/023من المرسوم التنفيذي رقم  10نجد أن المادة :  إستبدال المنتوج.2

، فإنه يجب  " إذا تعذر على المتدخل القيام بإصالح السلعة تنص على استبدال المنتوج من طرف المتدخل بحيث تقضي بما يلي:

 ". من تاريخ التصريح بالعيب ابتداء  يوما  09عليه استبدالها أو رد ثمنها في أجل 

هذه المادة أنه إذا كانت السلعة يصعب إصالحها على النحو المرجو وجب على المتدخل استبدالها وذلك  جاء في خالل ما من يتضح

 في مدة ال تتجاوز شهرا انطالقا من تاريخ اإلفصاح عن العيب.

وجب على المتدخل رد ثمنه للمستهلك دون تماطل وذلك طبقا لنص  استبدالهإذا تعذر إصالح المنتوج أو :  . رد ثمن المنتوج3

 10/023من المرسوم التنفيذي رقم  10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش إضافة إلى المادة  90/90من القانون رقم  10المادة 

 المحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات.

أنه يقع على عاتق المنتج أو المتدخل التزام يقضي برد ثمن  ، ونية السالفة الذكرما يمكن استخالصه من خالل النصوص القان

 ويدخل ضمن ذلك وبصفة خاصة ضرر عدم االستفادة من المنتوج طوال فترة اإلصالح 0، المنتوج دون تجاوز األجل المحدد لذلك

و سوء نية المنتج أو المتدخل ووجود ضمانا إتفاقيا ، وأن مبدأ استحقاق التعويض أو مداه يتوقف على عدة عوامل منها حسن نية أ

لذا نستطيع القول بأن القاضي ملزم بهذه األحكام الخاصة في حكمه عند تقدير التعويض بشرط أن يكون أطراف  أنفع للمستهلك.

 و المتدخل.ف في العالقة مع المنتج أيضعة لحماية المستهلك كونه الطرف الألنها مقرر استهالكيالنزاع يجمعهم عقد 

 

                                                           
 .92بوحلية بن بومخيس، املرجع السابق، ص  -1
 (.90)ج رج ع  ، حيدد شروط وكيفيات وضع ضمان والسلع واخلدمات،52/90/5910  املؤرخ يف 10/053 املرسوم التنفيذي رقم ـ 5
 .93 علي بوحلية بن بومخيس، املرجع السابق، ص -0
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 :خــاتمـــة

 هاوتعقدت فيها أشكال لمنتجاتت اتطورافيها  نقول أن الحياة المدنية الجديدة التي ازدادت معالجته في هذا المقالوكخاتمة لما تّم  

الفنية ة والكفاءة يالمعرفالخبرة على مختلف أنواعها كشفت عن نمط جديد من عدم التوازن العقدي بين منتج أو مهني يفترض فيه 

ومجبر على ، وال يملك هاته الكفاءة  ، بسيط يفتقد ألدنى شروط المعرفة واالقتصادية ، ومقتني لهاته المنتجات في الغالب مستهلك

 الب األحيان اإلحاطة علما بأحسن هاته المنتجات، وعلى نحو ال يسمح له في غ التعاقد في سبيل إشباع حاجياته الشخصية والعائلية

 .ها جودة سالمة وأكثر

فقد نتج عن التطور المذهل في المجال الصناعي انتشار منتوجات كثيرة ومتنوعة غالبا ما تعرض حياة المستهلك وأمواله للخطر أو 

وأمام عجز القواعد العامة إلضفاء الحماية الالزمة لفئة  ، ، خاصة عندما تكون معيبة وغير مطابقة للمواصفات الخسارة

المنتجين اقرار مسؤولية اهتدى الفقه والقضاء ، ومن ورائهما التشريع السيما الجزائري إلى  ،المضرورين من المنتجات المعيبة 

المنتجات المعيبة دون تحديد ألحكام مكرر من القانون المدني لتحديد مسؤولية المنتج عن   140المادة فجاءتعن منتجاتهم المعيبة 

ولم تبين أساس هاته المسؤولية ، ، فتطرقت للمنتوج المعيب بصفة شاملة بما في ذلك المنتوج الخطير  هذه المسؤولية وال شروطها

تجين عن وتضمنت مسؤولية المن، ية له مينظالمستهلك والمراسيم الت وفي ذات السياق  جاءت أحكام قانون حماية،  وال أثارها

القانوني ، غير أنه وتطبيقا للقواعد العامة فان  وأساسهاالسيما طبيعتها ، لكن دون تبيان ألحكام هاته المسؤولية ، منتجاتهم المعيبة 

 .عة المسؤولية تختلف باختالف العالقة بين المنتج والمضرور يطب

وفي غير التعاقد فان ، فاذا كانت تعاقدية فان المسؤولية العقدية تقوم حالة اقتناء منتوج معيب وتوافر باقي اركان هاته المسؤولية 

، أما أساس هذه  بمقتني هاته المنتجات باإلضرارالمسؤولية التقصيرية هي الواجبة التطبيق حالة االخالل بالتزام قانوني يتمثل 

ولو أن مصطلح المنتج المعيب له من الداللة ما ، لراجح هو كونها مسؤولية موضوعية تقوم على أساس المخاطر المسؤولية فان ا

 .يشير الى وجود خطأ من المنتج يتمثل في عدم طرح منتوج سليم يلبي الرغبة المشروعة للمستهلك 

 :في هذا المقام يتمثل فيما يلي تقديمه في شكل توصيات وعلى كل وما يمكن  

  ـــ ضرورة عدم حصر تطبيق قانون حماية المستهلك ال سيما في مجال المسؤولية عن المنتجات المعيبة على فئة المستهلكين

بغض النظر عن صفته سواء اكان مستهلكا عاديا أو متخصصا ، على كل المضرورين من المنتجات المعيبة  هاتساع نطاق تطبيقو

 . اية أكبر لفئة المتضررينتجاريا ، وفي ذلك حم يمارس نشاطاأو 

نرى ضرورة تجسيد أحكام المسؤولية عن المنتجات المعيبة  ال سيما التزام  المنتج بوضع منتوج سليم  يترتب التعويض عن كل  ـــ

، وكذا المضرور والمتدخل  ، السيما النطاق الشخصي بتوضيح صفة المنتج االطار المفاهيمي اخالل بهذا االلتزام ، وتبيان

  ا النطاق الموضوعي من خالل تبيان المنتجات المعيبة والمقصود بها .الى تحديد باإلضافة

ال سيما واالعتقاد السائد كون المنتوج  ، مسؤولية موضوعية تقوم بقوة القانون وبعيدة عن فكرة الخطأاعتبار مسؤولية المنتج ــــ 

تج عن المنتجات المعيبة خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الهائل  ففكرة مسؤولية المن، المعيب تعيبه ناتج عن خطأ المنتج 

 حماية هو الغاية من تقرير هاته المسؤولية تقصيرية ، إذ  بعيدا عن فكرة الخطأ في المسؤولية سواء أكانت عقدية أويجب أن تؤسس 

، فمتى أثبت  المهني قد أخطا أو لم يخطأ تج أوالمن بغض النظر عن كون وذلك   ينالمستهلكال سيما ، مقتني هذه المنتجات المعيبة 

 كان المهني ملزما بالتعويض. تعيب المنتوجالمستهلك وقوع ضرر ناتج عن 
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السيما اجراءات ، المسؤولية عن المنتجات المعيبة وعدم اخضاعها للقواعد االجرائية والموضوعية العامة  ـــ ضرورة  تحديد أثار

مسألة التعويض العيني وغيرها من األحكام التي تتسم بالخصوصية في مجال المنتجات المعيبة وأثرها وكذا ، الدعوى ومواعيدها 

 على صحة وأمن المستهلكين .

 أصبح من، من غزو لمنتجات متنوعة ومعقدة ، فضال عن خطورتها في الغالب  ـــ ان تعقد الحياة االجتماعية وما صاحبه

 ااته المنتجات المعيبة خطرا اجتماعيا حقيقيا  يستوجب تنظيم أحكام تعويض قانوني بعيدمن هالضروري اعتبار الضرر الحاصل 

اذ الغالب أن المضرورين من فئة المستهلكين الذين ال قبل لهم بمواجهة منتجين هم في مركز قانوني  ،فكرة المسؤولية المدنية  عن

 . م الفنية وقدرتهم االقتصاديةهأقوى بكثير لكفاءت

نتجين متجسد مسؤولية ال والواقع من هذا وذاك، أنه وبالرغم من وجود نصوص قانونية في التشريع الجزائري العموم ،  ا وعلىذه

، لطول  حالة تضرره من منتج معيبحتى في  أنه ال يلجأ إلى القضاء  االحيانغالب في  ، فإّن المستهلكعن منتجاتهم المعيبة 

 إجراءات التقاضي من جهة ، وقلة إمكانياته المادية من جهة أخرى.

ومنه فالجانب القضائي حالة اللجوء إليه ، يكاد ينحصر فيه العمل على تطبيق األحكام العامة الواردة في القانون المدني ، السيما 

على قواعد المسؤولية المنتجات المعيبة حال  لمنتج أو ا ، ضف إلى ذلك تأسيس مسؤولية المهني عيوب اإلرادة والضمان وغيرها

 التقصيرية ، والتي قوامها الخطأ الواجب اإلثبات ، وهو أمر يصعب على المستهلك إثباته في ظل ضعفه الفني واالقتصادي.

نية واالقتصادية ، أخيرا نقول أن النظم القانونية المختلفة تحاول بشكل أو بآخر ، تقليص الهوة بين محترف يملك الكفاءة الف

، ولما ال تجسيد تعويض قانوني  تقرير مسؤولية موضوعية  تقوم بقوة القانون للمنتج  على منتجاته المعيبة ومستهلك يفتقدها، ولعل 

 ،لمقتني هاته المنتجات حماية إيجابية  ونرى في ذلك يقوم على فكرة األخطار االجتماعية بعيدا عن قواعد المسؤولية التقليدية ،

 األمر الذي يصبو له القانون وتتطلع له فئة المستهلكين.

 قائمــة المراجــــع

 الكتب العامة:

، الواقعة القانونية، ديوان المطبوعات  ، الجزء الثاني ، النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني الجزائري . بلحاج العربي1

 .2991،الجزائرالجامعية،

 ، دون طبعة ، دار الهدى القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري ، . بولحية بن بوخميس2

 .2999، الجزائر، ، عين مليلة

 4، ط ، عقد البيع الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، . خليل احمد حسن قدادة0

 الجزائر. ، 2990،  

، منشورات الحلبي  ، المجلد السادس ، الفعل الضار والمسؤولية المدنية ، الوافي في شرح القانون المدني . سليمان مرقس4

 .1005،  بيروت،  الحقوقية

، 3، ط  ، الجزائر ، القانون المدني الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية ، دراسات في المسؤولية المدنية علي علي سليمان .0

1994. 

، ديوان  ، الطبعة السادسة ، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري ، النظرية العامة لاللتزام . علي علي سليمان2

 .2990، الجزائر الطبعة الثالثة  المطبوعات الجامعية

 .2993الجزائر،، موفر للنشر  ، الطبعة الثانية ، االلتزامات الفعل المستحق للتعويض . علي فياللي3
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 .2990، منشاة المعارف  ،  دراسات في المسؤولية التقصيرية فتحي عبد الرحيم عبد هللا .5

 ، الجزائر.2992،  ، دراسة فقهية قانونية وقضائية دار هومة ، المنتقى في عقد البيع . لحسن بن الشيخ ملويا0

،  ، الجزء الثاني،دار الهدى ، الواقعة القانونية الطبعة الثانية االلتزام، مصادر  ،  شرح القانون المدني محمد صبري السعدي. 19

 .2994،  الجزائر

I. :الكتب المتخصصة 

 .2990، دار الفجر للنشر والتوزيع الجزائر، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبةبودالي محمد،  .1

 ، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع1، ط  االتفاقيات الدولية، المسؤولية المنتج في القوانين المدنية و سالم محمد رديعان العزاوي .2

  .2995األردن،

  ،2919،  ، اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، االلتزام بضمان السالمة في العقود عبد القادر أقصاصي .0

 2919مصر، ،  ، دار الكتب القانونية ، االلتزام بضمان السالمة في عقود السياحة عايد فايد عبد الفتاح فايد .4

 ، 1005، القاهرة ،  1حسين الماحي ، المسؤولية الناشئة  عن المنتجات المعيبة ، دار النهضة العربية ، ط  .0

 2910دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ،  ، المسؤولية المدنية للمنتج ، كريم بن سخرية .2

 .2993ية الجديدة اإلسكندرية، ، دار الجامع قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج دراسة المقارنة .3

،  القاهرة ، 1، ط  ، دار الفكر العربي ، المسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته الخطرة محمد شكري سرور .5

1050. 

دار ،  ، دراسة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة بالفقه اإلسالمي ، مسؤولية المنتج والموزع محمد عبد القادر الحاج .0

 .2990، ،القاهرة  2، ط النهضة العربية

،  ، اإلسكندرية ، منشاة المعارف ، المسؤولية عن األضرار الناشئة عن العيوب تصنيع الطائرات يسرية عبد الجليل .19

2993  . 

II. :المقاالت العلمية 

، العدد  والعلوم السياسية، للقانون  ، المجلة النقدية الخطأ التقصيري كأساس لمسؤولية المنتج ، سي يوسف زهية حورية .1

 .، جامعة  تيزي وزو 2992، جانفي  األول

االلتزام بالتبصير المستنير الية لحماية المستهلك ، المجلة األكادمية للبحوث القانونية والسياسية ،  ،حمرالعين عبدالقادر   .2

 .جامعة األغوط  2915، مارس  90المجلد الثاني ، العدد 

III. :النصوص التشريعية 

،المعدل والمتمم باألمر 35ج.ر.ج، العدد  1030/ 22/90المتضمن القانون المدني الجزائري المؤرخ في  58/75. األمر رقم: 1

 . 44الجريدة الرسمية العدد 92/2/2990الصادر في  90/19

 . 92ع  ج رج ، المتضمن القواعد العامة  لحماية المستهلك93/92/1050)ملغى( المؤرخ في  50/92. قانون رقم  2

 . 10ج رج ع  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 20/92/2990المؤرخ في  90/90.القانون رقم   0 

، المحدد  20/92/2994المؤرخ في  94/92 ، بالقانون رقم المعدل والمتمم ، 10/95/2919المؤرخ في  19/92. القانون رقم  4

 . 42ج رج ع  للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
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i. :النصوص التنظيمية 

 . 49ج رج ع  المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، 10/90/1009المؤرخ في  )الملغى( 09/222.المرسوم التنفيذي رقم 1

ج رج ع   ، ، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان والسلع والخدمات22/90/2910المؤرخ في  10/023 .المرسوم التنفيذي رقم2

40 . 

المؤرخ في  09/00المرسوم التنفيذي رقم يعدل ويتمم  12/19/2991المؤرخ في  91/010. المرسوم التنفيذي رقم 3

 .21ج رج ع  ،  المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش 09/91/1009
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 الرابع والعشرونحث بلا

 

 

 

 

 من وجهة نظر المعلمين في المدارس األساسي الثامنتقييم منهاج التربية اإلسالمية للصف 

 األردنية األساسية

Evaluation of the curriculum of Islamic education for the eighth grade basic from the point of 

view of teachers in the Jordanian primary schools 

 

 يونس عبد الجليل مصلح رشاقاعداد الباحث: إ

 المملكة األردنية الهاشمية –وزارة التربية والتعليم  - فقه وأصولهتخصص 

Emil: arshq.u2019@gmail.com 

 

 ملخص الدراسة

 لثامناهدفت الدراسة إلى الكشف عن التقديرات التقويمية لمعلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المدارس الحكومية للصف 

 تجتماعيالنوع االومعرفة واقع االستجابات على ضوء متغيرات  ،لكتاب التربية اإلسالمية المدارس األساسية األردنيةاألساسي في 

لتعليمية والتخصص في المتوسطات الحسابية للتقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لكتاب التربية اإلسالمية وسنوات الخبرة ا

 األساسي ولكل مجال من مجاالت تقويمه.  الثامنللصف 

ي في األساس الثامنتقييم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية للصف  درتجة ما اآلتي:وقد حددت مشكلة الدراسة في السؤال 

 لكتاب التربية اإلسالمية؟  المدارس األساسية األردنية

 .المدارس األساسية األردنية فياألساسي  الثامنأتجريت الدراسة على تجميع معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية للصف 

التي تضمنت  االستبانةطوير ( معلما ومعلمة. وتم ت010، حيث بلغ عددهم )(8102/8102من العام الدراسي ) الثاني خالل الفصل

أهداف الكتاب العامة، المظهر العام للكتاب، محتوى الكتاب، أسلوبه ولغته،  تشمل كل من: ( فقرة، موزعة على سبعة مجاالت82)

 الوسائل التعليمية، األنشطة في الكتاب، ووسائل التقويم(. 

 األساسي، المعلمين، المدارس األساسية األردنية.منهاج التربية اإلسالمية، الصف الثامن  :الكلمات المفتاحية
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Evaluation of the curriculum of Islamic education for the eighth grade basic from the point of 

view of teachers in the Jordanian primary schools 

 

 

Abstract: 

The aim of the study was to uncover the assessment of the teachers of Islamic education in 

the public schools of the eighth grade in the basic Jordanian schools of the Islamic education book, 

and the knowledge of the reality of the responses in the light of the gender variables and the years of 

educational experience and specialization in the arithmetic averages of the estimates of teachers and 

teachers of the book of Islamic education for the eighth grade and each of its areas of evaluation. 

The problem of the study was identified in the following question: What is the degree of 

assessment of the teachers of Islamic education for the eighth grade in the basic Jordanian schools of 

Islamic education? 

The study was conducted on all the teachers of Islamic education for the eighth grade in basic 

schools in Jordan. During the second semester of the academic year (2018/2019), where the number 

(171) teachers and teachers. The questionnaire, which included 68 articles, was distributed in seven 

areas, including: general book objectives, the general appearance of the book, the content of the book, 

its style and language, teaching aids, activities in the book, and the means of evaluation. 

Keywords: Islamic Education Curriculum, 8th Grade, Teachers, Basic Jordanian Schools. 
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 المقدمة 

الموضوع األساسي للتربية، ذلك ألنها تحاول أن تتناول شخصيته بكل تجوانبها، من حيث التكوين والتنشئة يشكل اإلنسان 

ل  والتطوير، حتى يصبح إنساناً مدبراً بالقيام بواتجب االستخال تجز لرئيسي ، كما أنه يعتبر الهدف اف في األر،، الي  أناهه به  هلل عز َّ  وز

 (34: 8118)غباش،  لها، فكل ما تسعى التربية إلى تنشئة اإلنسان عليه، إنما يستهدف الخير والسعادة له. 

والتربية اإلسالمية لها أثرها الفعال واألساسي في تنشئة األتجيال للمثل العليا والتمسك بالقيم الدينية، فضال عن ذلك تمثل 

نية درعا واقيا للشباب، مما قد يتعر، له من تيارات ودعوات إلحادية وانحرافات سلوكية، من أتجل ذلك تحتل التربية التربية الدي

 ( 840 :8111اإلسالمية مكانتها بين الكتب المدرسية. )عبد القادر، 

ه سراً وعالنية، والقدوة كما إن مهمة التربية اإلسالمية أنها تربي فطرة المسلم على اإليمان الصحيح وعبادة هلل وخشيت

بأن نتبعه  -ىسبحانه وتعال–أمرنا  هلل  تربويةقيمه  -صلى  هلل عليه وسلم-الحسنه أساس الفضيلة واألخالق، ليلك كانت سيرة الرسول 

، شلبي( )1:. )سورة الحشروما آتاكم الرسول فخيوه وما نهاكم عنه فانتهواونأخي ما آتانا به وننتهي عما نهانا عنه. قال تعالى: 

8111 :013.) 

ه، في العملية التربوية، حيث إنه ال غنى للمدرس عن ويتفق الكثير من التربويين على أهمية المنهاج المدرسي، ودوره البارز

خاصة" أن التعليم الفعال يقتضي ضرورة توافر الكتب المدرسية في أيد  التالميي، ليلك ال بد من إتجراء دراسات على هيه الكتب 

ليلها وتقويمها، وبالتالي معرفة تجوانب القوة والضعف فيها، ثم إدخال التعديالت العالتجية الالزمة لها، بما يعود على الطلبة وتح

والمجتمع بالنفع والفائدة ويضمن لهم التقدم والنجاح في حياتهم ومواكبة التقدم الحضار ، من هنا رك َّ العديد من التربويين على 

للمناهج التربوية بشكل عام وكتاب التربية اإلسالمية بشكل خاص، لدورها البارز في تكوين شخصية اإلنسان  الدور الكبير والفعال

اإليجابية والبناءة، حيث تضمن السعادة وحسن اآلخرة للفرد والرقي والتقدم للمجتمع لما تشتمل عليه تلك المناهج من قيم إلهيه وحقائق 

م علماء التربية يترك َّ في القيام بعمليات اإلصالح التربو ، بتقييم مناهج التربية اإلسالمية بشكل دينيه ثابتة وشامله، فكان تجل اهتما

 (43: 8113)شحادة،  مستمر ودائم بما يتناسب مع حاتجات الطلبة مع متطلبات العصر المتغيرة.

تغيرة والمعارف والخبرات اإلنسانية الم تة،الثابأن كتاب التربية اإلسالمية يمثل نظاماً من الحقائق والمعايير والقيم اإللهية 

ريان، ) التي تهدف إلى إيجاد الشخصية اإلسالمية التي تعمل في إهار اتجتماعي لترقية الحياة وعمارة األر، وفق منهج  هلل تعالى".

8118 :42) 

ها، ليلك ب الدراسية بكل عناصرإن الكتاب التربو  يشكل أداة التربية ووسيلتها لتحقيق أهدافها، فال بد من االهتمام بالكت

فقد حرص التربويون في هيا المجال على تطوير األهر الفكرية التي تحكم عملية بناء المنهج. خاصة" أن نظرية المنهج تمثل انعكاسا" 

التربو  يكون  نهجلنظرية التربية السائدة في المجتمع، حيث إن المجتمع المسلم يعتمد في تربية أبنائه مبادئ اإلسالم، ليلك فإن الم

من منظور إسالمي معتمدا" على اإلهار الفكر  التربو  اإلسالمي بكل عناصره: األهداف، المحتوى، الخبرات التعليمية، التقويم، 

 ( 088: 8118موسى، بحيث يكون كل عنصر انعكاسا" للفكر التربو  اإلسالمي. )

 مشكلة الدراسة 

تحمل وزارة التربية والتعليم على عتقها مسؤولية اعداد الكتب المدرسية المناسبة لتدريس الطلبة، وكتاب التربية اإلسالمية 

العلمية  بحاثلأللم يحظ باالهتمام الكافي  الثامناالسالمية للصف  التربيةكتاب و ،األساسي إحدى هيه الكتب المدرسية الثامنللصف 

. تجاءت هيه الدراسة لتبحث في تقويم كتاب التربية اإلسالمية المرتجوة التربويةوتحسينه لتحقيق االهداف  التي تساهم في تطويره

مة على مدى مالئ المدارس األساسية األردنية للوقوف فياألساسي من وتجهة نظر معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية  الثامنللصف 
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يه، ف الوسائل التعليميةه ولغته، وأسلوبة للكتاب، والمظهر العام، ومحتوى الكتاب، والعام التالية: األهدافهيا الكتاب من النواحي 

 التقويم. ، وأخيراً وسائلاألنشطةو

 إلبقاءو االساسي، الثامناالسالمية للصف  التربيةعلى تحقيق اهداف كتاب  السبعةتجل معرفه مدى قدرة هيه المجاالت من أو

 االتي:لها تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال  الناتجحةالضوء على تجوانب الضعف فيه ومحاولة ايجاد الحلول 

المدارس  يفاألساسي من وتجهة نظر معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية  الثامنكتاب التربية اإلسالمية للصف  تقييمما درتجة 

 ؟ األساسية األردنية

 أسئلة الدراسة 

 االتية:الدراسة اإلتجابة عن األسئلة  تحاول هيه

 ؟ األساسي الثامنما واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف   -

متغير  فاألساسي باختال الثامنهل يختلف واقع تقييم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف   -

 ؟ النوع االتجتماعي

متغير  فاألساسي باختال الثامنهل يختلف واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف   -

 الخبرة؟  سنوات

متغير  فاألساسي باختال الثامنهل يختلف واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف   -

 المؤهل العلمي؟ 

متغير  فاألساسي باختال الثامنإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف  التربيةهل يختلف واقع تقويم معلمي ومعلمات   -

 التخصص؟ 

 أهداف الدراسة

 إن الدراسة الحالية تهدف إلى عدة أمور منها: 

المدارس في  األساسي الثامنية للصف الكشف عن التقديرات التقويمية لمعلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المدارس الحكوم -

 اإلسالمية.لكتاب التربية  األساسية األردنية

، سنوات الخبرة التعليمية، التخصص، في المتوسطات الحسابية للتقديرات التقويمية النوع االتجتماعيمعرفة أثر متغيرات  -

 األساسي ولكل مجال من مجاالت تقويمه.  الثامنللمعلمين والمعلمات لكتاب التربية اإلسالمية للصف 

 أهمية الدراسة  

 هيه الدراسة في تجانبين:  وتبرز أهمية

في ت َّويد الباحثين والمهتمين بصوره واضحة وواقعيه عن مدى مالءمة  الدراسةمن الممكن ان تساهم هيه الجانب النظري:  -

س المدار فية نظر معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية األساسي، من وتجه الثامنللصف  األردنيكتاب التربية اإلسالمية 

وتنبع أهمية هيه الدراسة كونها تشكل استطالعا لتقويمات القائمين على تدريس كتاب التربية اإلسالمية  . األساسية األردنية

حسبان، ال ويمات بالعلى تطوير هيه الكتب وتعديلها، حتى تؤخي هيه التق أيد  العامليناألساسي لوضعها بين  الثامنللصف 

سيما أن المعلمين والمعلمات هم من أكثر الناس قدره على تقويم الكتاب المدرسي، كونهم يعلمون الطلبة ما في هيا الكتاب من 

 محتوى ويالحظون مدى استيعابهم لما فيه من محتوى وقدرتهم على حل أسئلته وتنفيي أنشطته. 
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ويؤمل أن تشجع هيه الدراسة الباحثين على القيام بدراسات تقويميه أخرى مماثله تناسب المراحل التعليمية المختلفة، بحيث 

 وهكيا. … يكون هناك دراسة تقويميه للكتاب في الصف الثامن، التاسع 

  :الجانب التطبيقي -

o  في مجال التأليف في إثراء الكتاب المدرسي وتطويره.  المناهج والعاملينمن الممكن ان نتائج هيه الدراسة كال من دائرة 

o  في الكتاب لتع َّي َّ ها، ومواهن الضعف لتالفيها ومعالجتها.  القوةتفيد هيه الدراسة في إظهار مواهن 

o  من الممكن ان يستفيد الطلبة، إذا ما تجرت عمليات التطوير والتعديل على هيا الكتاب بما يتناسب ومستواهم العقلي

 ، ويتالءم مع ميولهم وحاتجاتهم. والعمر 

o  قد تسهم هيه الدراسة في فتح المجال أمام الباحثين إلتجراء دراسات تقويميه لبقية كتب التربية اإلسالمية خاصة، والمباحث

 عامه.األخرى 

 محددات الدراسة 

  (.8102/8102خالل الفصل الثاني من العام الدراسي )تم إتجراء الدراسة  الزمانية: -

  األردنية.المدارس األساسية في مدارس  الثامن: الصف المكانية -

 .األساسي الثامنمعلمو ومعلمات التربية اإلسالمية للصف  المدارس األساسية األردنية: في البشرية -

 : اقتصرت على المفاهيم والمصطلحات الواردة في هيه الدراسة.المفاهمة -

 صدقها، وعلى مجتمع الدراسة والمعالجات اإلحصائية المستخدمة.: اقتصرت على أداة الدراسة ودرتجه اإلجرائية -

 الدراسات السابقة

بعنوان: "القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية الدنيا من الصف األول ( 0224) دراسة عفانة

وحتى الرابع األساسي." وهدفت الدراسة إلى معرفة القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية من الصف األول وحتى الرابع 

كشف عن نسبة شيوعها. واستخدمت الباحثة هريقة تحليل المحتوى، األساسي، ومعرفة مدى تركي َّ الكتب المقررة على القيم، وال

( قيمه احتلت القيم 04باعتبارها هريقة موضوعية لتحليل القيم المشمولة بالدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة إلى توصل الباحثة إلى )

(، ثم القيم في المجال 2902المرتبة الثانية بنسبة ) (، تلتها القيم في المجال المعرفي العقلي في0298العقائدية المرتبة األولى بنسبة )

(، ثم المجال األخالقي في المرتبة الخامسة 0193(، ثم المجال التعبد  في المرتبة الرابعة )%0192الياتي في المرتبة الثالثة بنسبة )

 (. %293بنسبة )

وتجهة  محافظة الخليل من فيفي المرحلة الثانوية بعنوان: "تقدير فاعلية معلم التربية اإلسالمية  (0222دراسة الجنازرة )

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى فاعلية معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية، ونظر المعلمين والمديرين." 

قدير م التربية اإلسالمية وبين تمحافظة الخليل من وتجهة نظر المديرين والمعلمين، وذلك من أتجل المقارنة بين تقدير المدير لمعل في

وذلك من أتجل تحسين أداء  الفاعلية،وسنوات الخبرة على هيه  النوع االتجتماعيالمعلم لنفسه. وأثر كل متغيرات: المؤهل العلمي، 

المية في إلسمعلمي ومعلمات التربية اإلسالمية من تجهة، وتعريف مدير  المدارس بالعوامل التي لها عالقة بفاعلية معلمي التربية ا

وبينت الدراسة نتائج عدة  مديراً ومعلماً اختيرت بالطريقة العشوائية. (081المرحلة الثانوية. تكون مجتمع الدراسة من عينه قوامها )

 ، كمامتوسطةكان أهمها: أن فاعلية معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية من وتجهة نظر المعلمين والمديرين 

( في تقدير فاعلية معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة α=0.05ت عدم وتجود فروق ذات دالله إحصائية على مستوى الداللة )أظهر

  الخبرة.الثانوية تع َّى لمتغير تجنس المعلم وسنوات 
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"أثر المعرفة المسبقة باألهداف السلوكية على تحصيل هلبة الصف السادس األساسي في  بعنوان (0220دراسة بركات )

هدفت الدراسة إلى فحص أثر هريقة المعرفة المسبقة باألهداف السلوكية ومادة التربية اإلسالمية ومدى احتفاظهم بالمعلومات". 

الصف السادس األساسي، ومدى احتفاظهم بالمعلومات مقارنه  على التحصيل في مادة التربية اإلسالمية لدى هلبة النوع االتجتماعيو

تكون مجتمع الدراسة من هلبة الصف السادس األساسي في المدارس التي تشتمل على شعبتين وأكثر، من و بأثر الطريقة التقليدية.

(. وتم اختيار العينة 1112عددهم )( والبالغ 8118 – 8110الملتحقين بالمدارس الحكومية في مديرية تربية الخليل للعام الدراسي )

( فقره من نوع االختيار 43استخدمت الدراسة االختبار التحصيلي لقياس تحصيل الطلبة المكون من )وبالطريقة الطبقية العشوائية. 

دريس الت كانت أهم نتائج الدراسة أنه توتجد فروق ذات دالله إحصائية في تحصيل الطلبة تع َّى إلى هريقةومن متعدد والم َّاوتجة. 

، التجتماعيالنوع الصالح المجموعة التجريبية. كما أظهرت أنه ال توتجد فروق ذات دالله إحصائية في تحصيل الطلبة اآلني تع َّى إلى 

. كيلك عدم وتجود فروق فرديه ذات دالله إحصائية في تحصيل الطلبة المؤتجل النوع االتجتماعيووالى التفاعل بين هريقة التدريس 

 . النوع االتجتماعي، والى التفاعل بين هريقة التدريس وع االتجتماعيالنوتع َّى إلى 

بعنوان: "تقييم البيئة الصفية لمعلمي التربية اإلسالمية للصف الحاد  عشر من وتجهة نظر الطلبة  (0220دراسة عمران )

هدفت الدراسة إلى تقييم البيئة الصفية في مادة التربية اإلسالمية للصف الحاد  عشر في محافظة رام  هلل ومحافظة رام  هلل."  في

، مجاالت أساسيه وهي: )الرضا، االحتكاك، التنافس ستوالبيرة، وذلك من أتجل الوقوف على هبيعة فهم الطلبة لبيئتهم الصفية في 

كأساس مفاهيمي  ( (My Classroom Inventory( MCIخدمت الباحثة أداة )واست (.المعلم والتجانسالصعوبة والعالقة مع 

 ( هالباً وهالبة. 414واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية حيث بلغت )  االستبانة.لصياغة الفقرات ألداة 

انس، وأن هناك فروقاً عند اليكور على وأظهرت نتائج الدراسة فروقاً داله لصالح اإلناث على مجاالت الصعوبة واالحتكاك والتج

مجالي العالقة مع المعلم والرضا، بينما ال توتجد فروق داله على مجال المنافسة. كيلك أظهرت النتائج أن هناك فروقاً لصالح هلبة 

علم قات مع المالقسم العلمي على مجال المنافسة والصعوبة والرضا، في حين أن الفروقات على مجال االحتكاك والتجانس والعال

كانت بفعل عوامل الصدفة، أما على مستوى هلبة القرية أظهرت النتائج أن هناك فروقاً داله على مجال الصعوبة، كما أن هناك فروقاً 

ة يداله لصالح هلبة المدينة على مجالي العالقة مع المعلم ودرتجة الرضا، في حين لم تكن هناك فروق داله بين هلبة المدينة وهلبة القر

 على مجال المنافسة واالحتكاك والتجانس. 

للصف السادس األساسي من وتجهة نظر  األردنيبعنوان: " تقويم كتاب التربية اإلسالمية ( 0220) القصراويدراسة 

معلمي ومشرفي التربية اإلسالمية." وقد هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مالءمة كتاب التربية اإلسالمية، والكشف عن مواهن 

( مشرفا" ومشرفه. 84) اإلسالمية وعددهمتكونت عينة الدراسة من تجميع المشرفين التربويين لمبحث التربية وضعف والقوه فيه. ال

و  ( معلماً 388( منهم )214األساسي في المدارس الحكومية وعددهم ) الثامنكيلك تجميع معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية للصف 

مجاالت وهي: أهداف الكتاب، المظهر العام للكتاب، الوسائل التعليمية  سبعموزعه على  االستبانةاستخدم الباحث و( للمعلمات. 420)

، ألهداف متساويةافي الكتاب، أنشطة الكتاب وأساليب الكتاب. وأظهرت النتائج أن التقديرات التقويمية للمعلمين والمشرفين في مجال 

والمحتوى فقد كانت التقديرات التقويمية للمعلمين والمشرفين في مجال أسلوب الكتاب ولغته تكاد  أما في مجال المظهر العام للكتاب

كة تجداً ويشجع الطلبة على البحث والمشار عاليةمن أسلوب الكتاب ولغته مناسباً ومقبوالً تربوياً بدرتجه  أن كالتتطابق حيث يرون 

تجداً  اليةعتجداً، فهي مناسبة ومقبولة تربوياً بدرتجة  عاليةت التقديرات التقويمية بينما في مجال الوسائل التعليمية كان فعال.بشكل 

ل درس تجداز، ومتوفرة في ك عاليةوترتبط بالمحتوى وتساعد على الفهم، كيلك في مجال أنشطة الكتاب كانت التقديرات التقويمية 

 تجداً.  عاليةبدرتجه  بشكل كاف وتشجع الطلبة على التعبير عن ميولهم وتناسب مستوى الطلبة
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ه تجأما في مجال أساليب التقويم كانت النتائج متشابهة، وهيا يدل على أن كالً من المعلمين والمشرفين يرون فيها أنها مقبولة تربوياً بدر

 النفس حركية.  االنفعالية،تجداً وتغطي األهداف التعليمية الثالثة: المعرفية،  عالية

ة إلى هدفت الدراسو"تقويم مناهج التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية في تايالند".  نبعنوا (0220دراسة مان يونؤ، )

تقويم مناهج التربية اإلسالمية في المدارس اإلسالمية للمرحلة الثانوية الثالثة من وتجهة نظر المعلمين والطلبة في تايالند في العام 

علمي قسم العلوم الشرعية وهلبتهم للمرحلة الثانوية الثالثة في المدارس تكون مجتمع الدراسة من موم. ( 8110/8118)الدراسي 

( 341( معلما ومعلمة، أما عينة الطلبة فتكونت من )001اإلسالمية في المحافظات الجنوبية بتايالند، وقد تكونت عينة الدراسة من )

انتين إحداهما للمعلمين واألخرى للطلبة تتكون كل واحدة هالبا وهالبة. وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية. واستخدمت الدراسة استب

( فقرة شملت مجاالت أربعة: المجال األول أهداف التربية اإلسالمية، والمجال الثاني المحتوى والمادة العلمية، المجال 22منهما من )

 راسة مجموعة من النتائج منها: كانت تقديراتالثالث األساليب والوسائل واألنشطة التعليمية، المجال الرابع التقويم وقد أظهرت الد

المعلمين المتعلقة بأهداف التربية اإلسالمية وغاياتها بدرتجة عالية. بينما كانت تقديرات الطلبة بدرتجة عالية تجدا، وأظهرت النتائج 

يب ظهرت النتائج المتعلقة بأسالالمتعلقة بالمحتوى والمادة العلمية أن تقديرات كل من المعلمين والطلبة كانت بدرتجة عالية، كما أ

التدريس أن تقديرات كل من المعلمين والطلبة كانت بدرتجة عالية، حيث إنهم اتفقوا على أن أهم أساليب التدريس هي القدوة الحسنة، 

رفان أن الوسائل الطكما وبينت النتائج المتعلقة بالوسائل التعليمية أن تقديرات كل من المعلمين والطلبة كانت بدرتجة متدنية، إذ رأى 

التعليمية ما زالت بصورتها التقليدية، وأما تقديرات كل من المعلمين والطلبة المتعلقة باألنشطة التعليمية فقد ظهرت بدرتجة متوسطة، 

ية عند ئعدم وتجود فروق ذات داللة إحصاوبينما ظهرت تقديرات كل من المتعلمين والطلبة المتعلقة بمجال التقويم أنها بدرتجة عالية. 

( بين استجابات الطلبة على مجاالت عناصر المنهاج تع َّى لجنس الطلبة، إال في المجال الثاني )المحتوى α  ≤1914)مستوى الداللة 

( بين استجابات المعلمين على α ≤1914)عدم وتجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ووالمادة العلمية( ولصالح الطلبة. 

( بين α  ≤1914)عدم وتجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ور المنهاج تع َّى لسنوات الخبرة. مجاالت عناص

 استجابات المعلمين على مجاالت عناصر المنهاج تع َّى للمستوى العلمي. 

دراسة استطالعيه آلراء اإلدارة المدرسية ومدرسي التربية اإلسالمية في المرحلة  (0220دراسة الشرف والحمدان )

هدفت ومساهمة منهج التربية اإلسالمية في الت َّام هلبة المرحلة الثانوية بالنظام المدرسي".  بعنوان: "مدىالثانوية بدولة الكويت 

تحقيق االنضباه الطالبي من وتجهة نظر مدرسي التربية اإلسالمية  الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة منهج التربية اإلسالمية في

واإلدارة المدرسية، ومعرفة أنواع المشكالت الطالبية المتعلقة بعدم االلت َّام بالنظام المدرسي وأساليب تقوية الت َّام الشباب بالنظام 

مل مجتمع شولطالبي وتقييدهم بالنظام المدرسي. المدرسي التي يمكن تضمينها منهج التربية اإلسالمية، لتساعد على االنضباه ا

( منها، نظام الفصلين والمقررات الموزعة 24( للبنين والبنات وقد استجابت )002الدراسة وعينته تجميع مدارس الكويت وعددها )

ل الواقع الي  اهرة ويحلاستخدم الباحث المنهج الصفي التحليلي الي  يعر، الظوعلى المناهق التعليمية المختلفة في دولة الكويت. 

وأشارت النتائج إلى ضعف منهج التربية اإلسالمية في معالجة بعض الظواهر  البيانات.كأداة لجمع  االستبانةيعيشه الطلبة مستخدماً 

ة دالسلبية، حيث كانت هناك فروٌق" لصالح اإلناث إلحساسهن بأن هناك كثيراً من يدخلون ممنوعات إلى المدرسة، مما يتطلب إعا

المراقبة على الطلبة بشكل مستمر. وأن احتمال قيام الطلبة بتصرفات سيئة أو سلوك مخل باآلداب يحتاج إلى تدعيم منهج التربية 

 اإلسالمية بمعلم ماهر وكتاب وافر. 
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 يت". وبعنوان: "تقييم وتطوير كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني لثانو  العام في دولة الك (0222دراسة الشطي )

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة منهج التربية اإلسالمية في تحقيق االنضباه الطالبي من وتجهة نظر مدرسي التربية 

 باإلسالمية واإلدارة المدرسية، ومعرفة أنواع المشكالت الطالبية المتعلقة بعدم االلت َّام بالنظام المدرسي وأساليب تقوية الت َّام الشبا

 المدرسي التي يمكن تضمينها منهج التربية اإلسالمية، لتساعد على االنضباه الطالبي وتقييدهم بالنظام المدرسي. بالنظام 

( منها، نظام الفصلين والمقررات 24( للبنين والبنات وقد استجابت )002شمل مجتمع الدراسة وعينته تجميع مدارس الكويت وعددها )

تلفة في دولة الكويت. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الي  يعر، الظاهرة ويحلل الموزعة على المناهق التعليمية المخ

وأشارت النتائج إلى ضعف منهج التربية اإلسالمية في معالجة  البيانات.كأداة لجمع  االستبانةالواقع الي  يعيشه الطلبة مستخدماً 

إلحساسهن بأن هناك كثيراً ممن يدخلون ممنوعات إلى المدرسة، مما  بعض الظواهر السلبية، حيث كانت هناك فروق لصالح اإلناث

يتطلب إعادة المراقبة على الطلبة بشكل مستمر. وأن احتمال قيام الطلبة بتصرفات سيئة أو سلوك مخل باآلداب يحتاج إلى تدعيم 

 منهج التربية اإلسالمية بمعلم ماهر وكتاب وافر. 

 منهج الدراسة: 

 استخدم المنهج الوصفي المسحي نظراً لمالءمته ألغرا، الدراسة. 

 مجتمع الدراسة 

لى عواليين هم . المدارس األساسية األردنية فيتألف مجتمع الدراسة من تجميع معلمي ومعلمات مبحث التربية اإلسالمية 

 (.8102/8102رأس عملهم خالل الفصل الثاني من العام الدراسي )

 عينة الدراسة:

( معلماً ومعلمة من معلمي ومعلمات مبحث التربية اإلسالمية في المدارس األساسية األردنية. 010كونت عينة الدراسة من )ت

 توضح توزيع أفراد العينة وفق متغيراتها. (3، 4، 8، 0(. والجداول )8102/8102خالل الفصل الثاني من العام الدراسي )

 .النوع االجتماعيتوزيع مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير  (:2رقم ) جدول

 النسبة المئوية التكرار النوع االجتماعي

 %50 85 ذكر

 %50 86 أنثى

 %222 272 المجموع

 الخبرة. سنوات لمتغير توزيع مجتمع الدراسة تبعاً (: 0رقم ) جدول

 النسبة المئوية التكرار الخبرةسنوات 

 %26 44 ( سنوات14أقل من )

 %43 73 ( سنة81-14من )

 %32 54 ( سنة81أكثر من )

 %222 272 المجموع
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 توزيع مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.(: 2رقم ) جدول

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 %57 98 بكالوريوس وأقل

 %43 73 دراسات عليا

 %222 272 المجموع

 مجتمع الدراسة تبعا" لمتغير التخصص.توزيع (: 4جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 %96 165 الشريعة اإلسالمية أ وأحد فروعها

 %41 6 غير ذلك

 %222 272 المجموع

 

 أداة الدراسة 

إدخال التعديالت الالزمة  الدراسة بعدلقرب دراسته من مجاالت  ( في دراسته نظراً 8118بركات ) إسبانه الباحث اعتمد

لبعض الفقرات واستبدال للبعض اآلخر من قبل لجنة المحكمين، والتي تكونت من الخبراء التربويين والمتخصصين في مجال التربية 

 مشرفين ومعلمين متمي َّين في وزارة التربية والتعليم األردنية. اإلسالمية من

 وصف أداة الدراسة

. تتضمن الج َّء األول معلومات عامه عن المستجيب بما تج َّئييندت لغر، هيه الدراسة من تكونت أداة الدراسة التي أع

 يفي بأغرا، المتغيرات المستقلة.  

 لثامنالقياس تقويمات معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف  استبانةأما الج َّء الثاني: فكان 

( موزعه على سبعة مجاالت وهي: أهداف الكتاب العامة، المظهر العام للكتاب، محتوى 82) ةاالستباناألساسي. وكان عدد فقرات 

الخماسي:  ليكرت(، واستخدم فيها مقياس 3الكتاب، أسلوبه ولغته، الوسائل التعليمية، األنشطة في الكتاب، ووسائل التقويم )أنظر ملحق 

ضعيفة، بدرتجه ضعيفة تجداً. وقد أعطيت استجابات المبحوثين األوزان  ، بدرتجهمتوسطة، بدرتجه عاليةتجداً، بدرتجه  عاليةبدرتجه 

 (.0، 8، 4، 3، 4التالية: )

 صدق األداة 

( محكماً من الخبراء 00على ) االستبانةهريقة )صدق المحكمين(، وتم عر،  الباحث استخدم للتأكد من صدق األداة

يقوموا لشرفين والمعلمين المتمي َّين في وزارة التربية والتعليم األردنيةـ من المالتربويين والمتخصصين في مجال التربية اإلسالمية 

( فقرة قبل التحكيم. وقد تم األخي بمالحظات المحكمين، من استبدال 82، وكان عدد فقرات االستبانة )االستبانةبدراسة وتحليل فقرات 

تبرت قيقها لغويا" حتى أصبحت في صورتها النهائية، واع، وتم تداالستبانةصياغة بعض فقرات  وأعيد لبعض الفقرات وتعديل أخرى

أن أداة الدراسة بعد التحكيم والتعديل صادقه في  الباحث واعتبر، ( على المقياس بمثابة صدق لهما%11وبنسبة )موافقة المحكمين 

 قياس ما وضعت لقياسه. 
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 ثبات األداة 

 (4رقم )ستخراج الثبات وكان كما هو مبين في تجدول استخدمت معادلة كرونباخ ألفا ال األداة،للتحقق من ثبات 

 ألفا.ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ (: 5رقم )جدول 

 الثبات المجاالت

 1. 14 الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية.

 1. 23 أسلوب كتاب التربية اإلسالمية.

 1. 24 محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية.

 1. 21 أهداف كتاب التربية اإلسالمية.

 1. 28 التقويم في كتاب التربية اإلسالمية.

 1. 23 أنشطة كتاب التربية اإلسالمية.

 1. 24 الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية.

 2. 77 الثبات الكلي

ووصل الثبات الكلي ، (1 .24–11 .14بين )أن معامالت الثبات على المجاالت تراوحت ( 4رقم )يتضح من الجدول 

 ( وتجميعها معامالت ثبات تجيده وتفي الدراسة.1 .21إلى ) لالستبانة

 المعالجات اإلحصائية 

ولتحليل نتائج (، SPSSبعد تجمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االتجتماعية )

 .المعالجات اإلحصائية كالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار )ت(الدراسة استخدم الباحث 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن  أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 األساسي؟ 

ؤال، استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت من أتجل اإلتجابة عن هيا الس

 االستبانة. ومن اتجل تفسير النتائج اعتمدت المعيار اآلتي:

 (: ميزان النسب المئوية لالستجابات6جدول رقم )

 النسبة المئوية درجة االستجابات

 (%81أقل من ) ضعيف

 (%14-%81من ) كبيرة

 فما فوق %24من  كبيرة تجدا

 ملخصاً لهيه النتائج وترتيب المجاالت (03)تبين ذلك بينما يبين الجدول  (04، 08، 00، 01، 2، 2، 1)ونتائج الجداول 
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 المجال األول: أهداف كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية (: 7رقم )الجدول 

 ، مرتبة تنازلياً وفق متوسط االستجابةأهداف كتاب التربية اإلسالميةومستوى القبول تربويا لمجال  األساسي، الثامنللصف 

بة
رت

ال
 

قم
لر

ا
 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

 كبيرة %76 3.78 تقدم أهداف كتاب التربية اإلسالمية بطريقة قابلة للقياس. 2 0

8 5 
تنمي األهداف الواردة في الكتاب اتجاهات  إيجابية نحو التربية 

 اإلسالمية.
 كبيرة 76% 3.78

 كبيرة %74 3.71 تقدم أهداف كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن بطريقة واضحة. 1 4

 كبيرة %72 3.61 تتوازن األهداف وفق مجاالتها المعرفية والوتجدانية والنفس حركية. 3 3

 متوسطة %69 3.46 تعكس األهداف اهتمامات  الطلبة في موضوع التربية اإلسالمية. 4 4

 كبيرة %72 2667 الدرجة الكلية 

 ( درتجات.4* أقصى درتجة لالستجابة )

أن الدرتجة الكلية لمجال أهداف الكتاب، كانت متوسطة، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة ( 1رقم )يتضح من الجدول 

 (.%14)إلى 

قدمت  األساسي الثامنوتدل نتائج التحليل أن المعلمين يقدرون بدرتجة كبيرة أن أهداف كتاب التربية اإلسالمية للصف 

يجابية لدى الطلبة نحو التربية اإلسالمية مما يبين مدى قبول الكتاب تربوياً بطريق واضحة وقابلة للقياس، وتنمي االتجاهات اال

وبدرتجة كبيرة من وتجهة نظر المعلمين والمعلمات، وهيا راتجع إلى أن المعلمين والمعلمات خضعوا لدورات تدريبية على استخدام 

أثناء التدريس، إال أن المعلمين والمعلمات يتفقون على الكتب مما يساعدهم على فهم أهداف الكتاب ويرشدهم إلى كيفية التعامل معه 

وبالتالي ال تلبي اهتمامات الطلبة من حيث كانت التقديرات  والنفس حركية والوتجدانية المعرفيةأن تلك األهداف ال توازن في مجاالت 

 التقويمية للمعلمين والمعلمات المتعلقة بتلك الفقرتين متوسطة.

 هناك الطلبة،وعدم تلبيها األهداف الهتمامات  دافاألهعود السبب في عدم التوازن في مجاالت أنه ربما ي ويرى الباحث

على إعداد المناهج للم َّيد من الوقت من أتجل دراسة ميول الطلبة واهتماماتهم ألخيها بعين االعتبار أثناء إعداد  القائمين من حاتجة

 المناهج المدرسية المستقبلية. 

 التقويمية( حيث بلغ متوسط الحسابي االتجمالي تقديرات 8118بركان ) دراسةاالتجمالية مع نتائج  الدراسةوتختلف نتائج 

يونؤ  مان دراسةيلك اختلفت مع (، وك%21) ئويةالم النسبة(، بينما كانت 391االسالمية هو ) التربيةللمعلين والمعلمات لكتاب 

 (%12922المئوية ) والنسبة( 390هداف الكتاب )تقديرات المعلمين لحال أاالتجمالي ( حيث بلغ المتوسط الحسابي 8118)
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 للصف الثامن األساسي الشكل العام لكتاب التربية اإلسالميةالمجال الثاني: 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية (: 8رقم )الجدول 

، مرتبة تنازلياً وفق متوسط ل العام لكتاب التربية اإلسالميةالشكومستوى القبول تربويا لمجال  األساسي، الثامنللصف 

 االستجابة

بة
رت

ال
 

قم
لر

ا
 

 الفقرات
متوسط 

 بة*االستجا

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

 كبيرة تجدا %92 4.64 األحاديث النبوية الواردة في الكتاب موثقة. 16 0

 كبيرة تجدا %92 4.61 اآليات القرآنية الواردة في الكتاب موثقة. 14 8

4 15 
اآليات القرآنية الواردة في كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن 

 األساسي مكتوبة بشكل مناسب.
 كبيرة تجدا 92% 4.59

 كبيرة تجدا %87 4.33 العناوين في الكتاب واضحة. 8 3

 كبيرة %84 4.22 الكتاب مطبوع على ورق ذ  نوعية تجيد. 7 4

 كبيرة %78 3.91 توضح مقدمة الكتاب أهدافه العامة. 10 8

1 13 
المادة العلمية في كتاب التربية اإلسالمية مقسمة إلى وحدات تتسم 

 باالتساق.
 كبيرة 76% 3.8

 متوسطة %74 3.69 الغالف الخارتجي لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن تجياب. 6 2

 متوسطة %70 3.49 عدد صفحات الكتاب مناسبة لطلبة الصف الثامن األساسي. 9 2

 متوسطة %69 3.43 تتضمن مقدمة الكتاب إرشادات للمعلم والمتعلم. 11 01

 متوسطة %67 3.35 التربية اإلسالمية مناسب.حجم الخط في كتاب  12 00

   كبيرة %82 4.10 الدرجة الكلية

 ( درتجات.4أقصى درتجة لالستجابة )*

كانت كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة  للكتاب،أن الدرتجة الكلية لمجال الشكل العام  (2رقم )يتضح من الجدول 

 (.%28)إلى 

ن التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات كانت كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية اإلتجمالية يالحظ من نتائج الدراسة أ

( وكانت أقل التقديرات لفقرات هيا المجال تلك المتعلقة ضمن مقدمة الكتاب ومناسبة حجم الخط وعدد %28لتقديراتهم التقويمية )

 وسط.( أ  بدرتجة مت%13-%81النسبة المئوية لالستجابة بين )وحت الصفحات وللطلبة وتجاذبيه الغالف الخارتجي للكتاب حيث ترا

وهيا يدل على وعي المعلمين والمعلمات التام ألهمية المادة العلمية وضرورة مناسبتها وعدد صفحات الكتاب مع التأكيد 

هم في فهم المادة العلمية. على أهمية وضوح الخط وتجعل الغالف الخارتجي للكتاب تجيابا المساعدة لجيب اهتمام الطلبة ومساعدت

 وحرصهم على أن تكون مقدمة الكتاب مستوفية للمعايير التربوية.
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وقد أثبتت نتائج الدراسة أن المعلمين والمعلمات يقدرون وبدرتجة كبيرة تجاذبية الغالف الخارتجي لكتاب التربية اإلسالمية. 

وهباعه على ورق ذ  نوعية تجيدة، ووضوح العناوين وان مقدمة الكتاب توضح أهدافه، ومادته العلمية مقسمة إلى وحدات تتسم 

 لنبوية موثقة ومكتوبة بشكل مناسب. باالتساق، وأن اآليات واألحاديث ا

وتدل التقديرات التقويمية العالية للمعلمين والمعلمات في مجال الشكل العام للكتاب على إتباع المعايير الفنية المدروسة من 

لمشرفين واة، وكيلك إشراف المتخصصين التربويين األردنيقبل القائمين على إعداد الكتب والمناهج المدرسية في مرك َّ المناهج 

 الفنيين قبل إقراره وتعميمه على المدارس.

بلغ المتوسط الحسابي اإلتجمالي للتقديرات التقويمية  ( حيث8118تتفق النتائج اإلتجمالية لهيا المجال مع دراسة بركات )

يا المجال وتختلف مع وهي نسبة قريبة إلى النتيجة التي توصلت هيه الدراسة في ه (393)للمعلمات في مجال الشكل العام للكتاب 

(، في تقويم كتب التربية اإلسالمية في الصفوف الثالثة األولى من التعليم األساسي من وتجهة نظر 8118نتائج دراسة عطية )بركات 

 مدرسي التربية اإلسالمية ومشروع، حيث توصل في دراسته إلى أن الكتب الثالثة لم يكن إخراتجها بالمستوى الالئق. 

 للصف الثامن األساسي محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية: المجال الثالث

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية (: 7رقم )الجدول 

مرتبة تنازلياً وفق  اإلسالمية ومادته العلمية،لتربية تربويا لمجال محتوى كتاب ا ومستوى القبول األساسي، الثامنللصف 

 متوسط االستجابة

بة
رت

ال
 

قم
لر

ا
 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

 كبيرة %89 4.46 يتجنب محتوى الكتاب الخالفات الفقهية. 25 0

 كبيرة %84 4.21 تبرز دروس الحديث الشريف قيماً إسالمية. 34 8

 كبيرة %81 4.07 .ملسو هيلع هللا ىلصتحث دروس السيرة النبوية على التأسي بشخصية الرسول  35 4

 كبيرة %81 4.05 يستشهد باآليات واألحاديث بشكل يساعد على الفهم. 24 3

 كبيرة %81 4.04 يخلو الكتاب من التكرار غير الضرور . 27 4

 كبيرة %81 4.04 تقو  دروس القرآن الكريم صلة الطلبة باهلل تعالى. 33 8

 كبيرة %80 3.98 تحث دروس الفقه الطلبة على االلت َّام باألحكام الشرعية. 36 1

 كبيرة %80 3.98 تنمي دروس األخالق الجانب السلوكي لدى الطلبة. 37 2

 كبيرة %77 3.85 يسهم المحتوى في تنمية القيم اإليجابية لدى الطلبة. 31 2

 متوسطة %74 3.7 الطلبة.ينسجم محتوى الكتاب مع بيئة  26 01

 متوسطة %74 3.69 تكمل الموضوعات بعضها بعضاً. 19 00

 متوسطة %73 3.67 تحقق المفاهيم الواردة في المحتوى أهداف المنهاج. 18 08

04 17 
ينسجم محتوى كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي مع 

 فلسفة التربية .
 متوسطة 72% 3.61
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 متوسطة %72 3.6 التسلسل  بين األفكار الواردة في الكتاب.يظهر  21 03

 متوسطة %71 3.54 تبنى المفاهيم الواردة في الكتاب على خبرات الطلبة السابقة. 20 04

 متوسطة %71 3.54 يبرز الكتاب المفاهيم األساسية في كل وحدة. 22 08

 متوسطة %69 3.46 ينمي محتوى الكتاب تفكير الطلبة. 30 01

 متوسطة %65 3.25 يراعي محتوى الكتاب الفروق الفردية. 28 02

02 32 
دروس العقيدة  في كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي 

 شامله.
 متوسطة 64% 3.21

 متوسطة %64 3.19 يشجع محتوى الكتاب الطلبة على التعلم الياتي. 29 81

 ضعيفة %58 2.9 المقررة.يتناسب حجم المحتوى مع عدد الحصص  23 80

 متوسطة %74 3.72 الدرجة الكلية

 ( درتجات.4أقصى درتجة لالستجابة )*

، كانت متوسطة حيث محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلميةالكلية لمجال ( أن الدرتجة 2رقم )يتضح من الجدول 

 (.%13وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى )

الدرتجة الكبيرة تجداً في أهمية نجنب الكتاب للخالفات الفقهية الشرعية واالبتعاد عنها، ويدل هيا على بينما أوضحت النتائج 

حرص القائمين على إعداد المناهج على زرع بيور التسامح والتآخي بين األفراد، وتجنب كافة أنواع الخالفات بتوحيد اآلراء وتقريباً 

 قو  ومتماسك.وتجهات النظر مما يضمن إقامة مجتمع موحد و

وتظهر نتائج التحليل أن المعلمين والمعلمات يقدرون وبدرتجة كبيرة أهمية اعتماد الكتاب على االستدالل بالنصوص الشرعية 

ويدل هيا على حرص القائمين على اعداد المناهج على زيادة وتعميق الوازع الديني لدى الطلبة بإثراء الكتاب المدرسي باألدلة 

، وأن دروس العقيدة تقو  صلة الطالب باهلل تعالى، وأن دروس الحديث الشريف تنمي القيم اإلسالمية بينما تحث والنصوص الشرعية

وتحث دروس الفقه على االلت َّام باألحكام الشرعية، كما وتنمي دروس األخالق  ،ملسو هيلع هللا ىلصدروس السيرة النبوية على التأسي برسول  هلل 

 الجوانب السلوكية لدى الطلبة. 

مراعاة المحتوى للفروق الفردية، وتشجيع المحتوى للطلبة على التعلم الياتي، وانسجام المحتوى الكتاب مع فلسفة أما عن 

التربية، وإظهار المفاهيم األساسية في كل وحدة والتسلسل والتتابع بين األفكار، وتحقيق االنسجام مع بين الطلبة وتكامل موضوعاته. 

( وهي نسبة متوسطةً، وربما يعود السبب %13-%83ة للمعلمين والمعلمات في تلك الفقرات بين )فقد تراوحت التقديرات التقويمي

إلى كبر حجم المحتوى وعدم مناسبته لعدد الحصص المدرسية مما أدى إلى إهمال لبعض الجوانب والتي تعلقت تلك الفقرات مع كل 

ر الطلبة لكتاب لألساليب العلمية الحديثة في التعليم، وبالتالي ال يثير تفكيهيه التقديرات فإن المعلمين والمعلمات يتفقون عدم استخدام ا

 نحو التعلم، وربما يرتجع السبب في ذلك إلى كون المرحلة تجريبية أولى في إعداد الكتب المدرسين وهي تجربة تجديدة. 

تقويمية في هيا المجال حيث أما عن تناسب حجم محتوى الكتاب مع عدد الحصص المقررة، فقد حصل على أقل تقديرات 

ًً على النسب المئوية اإلتجمالية %42بلغت النسبة المئوية لتقديرات المعلمين والمعلمات لهيه الفقرة ) ( وهي نسبة ضعيفة قياساً

للتقديرات التقويمية لجميع فقرات هيا المجال، وهيا يقتضي عمل توازن بين عدد الحصص وحجم المحتوى بحيث يتناسب عدد 

 مع حجم المحتوى.  الحصص
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تراوح المتوسط الحسابي لتقديرات المعلمين على  ( حيث8118يونؤ )مان وتتفق هيه النتيجة مع نتائج الدراسة التي أتجراها 

 (. %10914( أ  ما نسبته )4944هيا المجال وتتفق هيه النتيجة مع نتائج )

( في 8118وتختلف هيه التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في مجال الشكل العام للكتاب مع النتائج اإلتجمالي لدراسة )بركات، 

للصف السادس األساسي من وتجهة نظر معلمي ومشرفي التربية اإلسالمية الي  بلغت النسبة  األردنيتقويم كتاب التربية اإلسالمية 

 (. %23رات لهيا المجال )المئوية لمجمل تقدي

( في تقديم 8118يونؤ، مان وتتوافق التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في مجال الكتاب مع النتائج اإلتجمال لدراسة )

 ( وهي نسبة المتوسطة. %10914مناهج التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية في تايالند حيث بلغت النسبة المئوية )

 للصف الثامن األساسي أسلوب كتاب التربية اإلسالميةابع: المجال الر

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية (: 22رقم ) الجدول

سط تنازلياً وفق متو أسلوب كتاب التربية اإلسالمية، مرتبةومستوى القبول تربويا لمجال  األساسي، الثامناإلسالمية للصف 

 االستجابة

بة
رت

ال
 

قم
لر

ا
 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

 كبيرة 83 4.16 تعتمد مادة الكتاب على االستدالل بالنصوص الشرعية. 43 0

 كبيرة 81 4.07 تستخدم عالمات الترقيم بشكل مناسب . 48 8

 كبيرة 79 3.94 مترابطة.يعر، الكتاب المحتوى على شكل وحدات  38 4

 كبيرة 76 3.81 يعر، الكتاب المعلومات بأسلوب متسلسل. 39 3

4 47 
تضبط مفردات المحتوى بشكل يساعد الطلبة على القراءة 

 الصحيحة.
 كبيرة 76 3.81

 كبيرة 76 3.78 تخلو لغة الكتاب من األخطاء اللغوية. 45 8

 متوسطة 74 3.69 مع مستوى الطلبة.تتناسب لغة الكتاب من حيث المفردات  44 1

 متوسطة 72 3.61 تخلو لغة الكتاب من األخطاء المطبعية. 46 2

 متوسطة 71 3.57 تشجع هريقة العر، في الكتاب على مشاركة الطلبة بشكل فعال. 42 2

 متوسطة 70 3.49 يستخدم الكتاب األساليب الحديثة في التعليم 41 01

 متوسطة 68 3.4 المعلومات بأسلوب يثير تفكير الطلبة.يعر، الكتاب  40 00

 كبيرة %75 3.76 الدرجة الكلية

 ( درتجات.4أقصى درتجة لالستجابة )*

، كانت كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية أسلوب كتاب التربية اإلسالميةأن الدرتجة الكلية لمجال  (01رقم )يتضح من الجدول 

 (.%14)لالستجابة إلى 

وتدل النتائج إن المعلمين والمعلمات يرون أن الكتاب يعر، المحتوى على شكل وحدات مترابطة، وبأسلوب متسلسل، 

ردات الكتاب. لمف والطباعيةوأن لغة الكتاب تخلو من األخطاء اللغوية بدرتجة كبيرة وهيا يدل على إتباع آلية دقيقة للمراتجعات اللغوية 
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ب على االستدالل بالنصوص الشرعية واستخدام عالمات الترقيم. ويدل هيا على حرص القائمين على كما بينت النتائج اعتماد الكتا

إعداد المناهج على زيادة وتعميق الوازع الديني لدى الطلبة بإثراء الكتاب المدرسي باألدلة والنصوص الشرعية، ومع كل هيه 

علم، دام الكتاب لألساليب الحديثة في التعلم، مما يثير تفكير الطلبة نحو التالتقديرات إال أن المعلمين والمعلمات يتفقون على عدم استخ

 ولعل السبب يرتجع في ذلك إلى كون المرحلة تجريبية أولى في إعداد الكتب المدرسية وأنها تجربة تجديدة. 

( ما نسبته 8118ة بركات )تتفق النتائج اإلتجمالية للتقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لهيا المجال مع نتائج دراس

( حيث تراوحت النسبة 8118( من أفراد عينة يرون أن األسلوب يعر، المحتوى بشكل مترابط، كما وتتفق مع دراسة بونؤ )12%)

( والتي بينت نتائجها وتجود أخطاء 8118(، بينما تختلف مع نتائج دراسة بركات )%18908المئوية لتقديرات المعلمين لهيا المجال )

 ية كثيرة في الكتاب. لغو

 المجال الخامس: الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي

الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية  (: المتوسطات22رقم )الجدول 

 التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية، مرتبة تنازلياً وفق متوسط االستجابةالوسائل لمجال  األساسي، الثامناإلسالمية للصف 

بة
رت

ال
 

قم
لر

ا
 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

 متوسطة %70 3.49 تساعد الوسائل التعليمية على فهم المادة . 52 0

8 50 
لثامن اترتبط الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية للصف 

 األساسي بالمحتوى.
 متوسطة 67% 3.36

 متوسطة %61 3.05 تتسم الوسائل التعليمية في الكتاب بالجاذبية والتشويق. 51 4

3 49 
تتوفر الوسائل التعليمية كالرسومات  التوضيحية واألشكال والجداول 

 في الكتاب بشكل كاف.
 ضعيفة 58% 2.9

 متوسطة %64 3.20 الدرجة الكلية 

 ( درتجات.4أقصى درتجة لالستجابة )*

كانت متوسطة حيث وصلت  ،الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالميةأن الدرتجة الكلية لمجال  (00رقم )يتضح من الجدول 

 (.%83)النسبة المئوية لالستجابة إلى 

رتجع السبب ، وربما يمتوسطةالتعليمية  نتائج الدراسة أن التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في مجال الوسائل تظهر

لعدم وتجود فني وسائل تعليمية في المدارس، كيلك والبد من إعادة النظر في استخدام الكتاب للرسومات التوضيحية، خاصة أن الكتاب 

 م. ليللطلبة على التع مشوقة ومحف َّةفي الفترة التجريبية القابلة للتعديل والتغيير بشكل يجعل من المادة العلمية 

متوسط في تقديرات  انخفا،( حيث أظهرت نتائج دراسته 8118يونؤ ) مان وتتوافق نتائج هيه الدراسة في هيا المجال مع دراسة

 (. 4911( وبلغ المتوسط الحسابي لتقديرات العلمية في هيا المجال )%80931المعلمين فكانت النسبة المئوية )

( والتي أظهرت نتائج دراسته أن الوسائل التعليمية في 8118اختلفت نتائج هيه الدراسة مع ما توصل إليه الباحث بركات )

كتاب التربية اإلسالمية مقبولة وبدرتجة عالية تجداً، حيث بلغ المتوسط الحسابي اإلتجمالي من مجموع تقويمات المعلمين لجميع فقرات 

 (. %21( بينما كانت النسبة المئوية لتقديرات المعلمين والمعلمات )391الكتاب )مجال الوسائل التعليمية في 
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 للصف الثامن األساسي أنشطة كتاب التربية اإلسالميةالمجال السادس: 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية (: 20رقم )الجدول 

 ، مرتبة تنازلياً وفق متوسط االستجابةأنشطة كتاب التربية اإلسالميةلمجال  األساسي، الثامناإلسالمية للصف 

بة
رت

ال
 

قم
لر

ا
 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

 كبيرة 82 4.11 تتوفر األنشطة لكل درس بشكل كاف. 56 0

 متوسطة 73 3.66 األنشطة الواردة في الكتاب تحث الطلبة على التفكير العلمي. 54 8

 متوسطة 69 3.46 يتوفر عنصر التشويق باألنشطة. 57 4

 متوسطة 68 3.42 تشجع األنشطة الطلبة على التعبير عن ميولهم. 55 3

 متوسطة 64 3.21 األنشطة الواردة في الكتاب مع مستوى الطلبة.تناسب  53 4

 متوسطة %71 3.57 الدرجة الكلية 

 ( درتجات.4أقصى درتجة لالستجابة )*

، كانت متوسطة حيث وصلت النسبة كتاب التربية االسالمية أنشطةالكلية لمجال أن الدرتجة  (08رقم )يتضح من الجدول 

 (.%10)المئوية لالستجابة إلى 

ويالحظ من نتائج الدراسة توفر األنشطة لكل درس بشكل كاف وبدرتجة كبيرة، ولكن هيه األنشطة ال تحث الطلبة على 

في ذلك إلى  أنه ربما يعود السبب مشوقة، ويرى الباحثالتفكير ألنها ال تتناسب مع مستوى الطلبة العلمي وميولهم وبالتالي فهي غير 

من اإلكثار في إثراء المحتوى باألنشطة العلمية، فتشكل تلك األنشطة عبئا على الطلبة، مما يفقدها  حرص القائمين على إعداد المناهج

 إلى عنصر التشويق. 

( فقد بلغت النسبة 8118وتختلف التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لفقرات مجال األنشطة مع نتائج دراسة )بركات 

( وهي درتجة عالية. وتتفق النتائج اإلتجمالية لتقديرات المعلمين والمعلمات %18ت لهيا المجال )المئوية لتقديرات المعلمين والمعلما

( حيث كانت النسبة المئوية في تقديرات المعلمين 8118يونؤ ) مان لمجال األنشطة مع النتائج اإلتجمالية لتقديرات المعلمين لدراسة

 ( وهي نسبة متوسطة. %82984لألنشطة )

( تراوحت النسبة المئوية في تقديرات المعلمين 8118وتختلف النتائج اإلتجمالية لهيا المجال مع النتائج الكلية لدراسة بونؤ )

 (. %82984لألنشطة حوالي )
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 للصف الثامن األساسي كتاب التربية اإلسالميةالتقويم في المجال السابع: 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية (: 22الجدول رقم )

 اإلسالمية، مرتبة تنازلياً وفق متوسط االستجابةتقويم كتاب التربية ، لمجال األساسي الثامناإلسالمية للصف 

بة
رت

ال
 

قم
لر

ا
 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

 كبيرة 77 3.87 تتنوع أسئلة الكتاب من حيث الصياغة. 63 0

8 65 
تشمل أسئلة الكتاب المستويات المعرفية وفق هرم بلوم من تيكر 

 وفهم وتطبيق وتحليل وتركيب وتقويم.
 كبيرة 77 3.83

4 58 
تغطي أسئلة الكتاب مجاالت األهداف التعليمية الثالثة المعرفية 

 بشكل كاف.واالنفعالية والنفس حركية 
 كبيرة 75 3.77

 متوسطة 73 3.67 تثير أسئلة الكتاب دافعية الطلبة للتعلم. 60 3

4 59 
تتناسب األسئلة كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي 

 ومستوى الطلبة.
 متوسطة 73 3.66

8 66 
تساعد أسئلة الكتاب الطلبة على ربط الخبرات السابقة بالخبرات 

 الجديدة.
 متوسطة 73 3.66

 متوسطة 73 3.63 تراعي األسئلة الفروق الفردية بين المتعلمين. 61 1

2 62 
تكشف أساليب التقويم المقترحة مدى استيعاب الطلبة للمادة العلمية 

 في الكتاب.
 متوسطة 72 3.61

 متوسطة 71 3.53 يحتو  الكتاب هرقاً أخرى للتقويم غير األسئلة. 67 2

 متوسطة 70 3.52 أسئلة الكتاب بالدقة.تتسم  64 01

  متوسطة %73 3.67 الدرجة الكلية

 ( درتجات.4أقصى درتجة لالستجابة )*

ث كانت كبيرة ومقبولة تربويا حي التقويم في كتاب التربية اإلسالمية،أن الدرتجة الكلية لمجال  (04رقم )يتضح من الجدول 

 (.%14)وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى 

يالحظ من نتائج دراسة التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في مجال أساليب التقويم أن المعلمين والمعلمات يرون أن 

وعة، وربما ، كما ويالحظ أنها دقيقة ومتنوالنفس حركيةأساليب التقويم تغطي مجاالت األهداف التعليمية الثالثة: المعرفية واالنفعالية 

 وعي التام والكبير بأهمية أساليب التقويم لدى المعلمين والمعلمات. يرتجع السبب إلى ال

أما على مناسبة أساليب التقويم لمستوى الطلبة، وإنارتها للدافعية نحو التعليم ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وقياس 

لمعلمين ات الجديدة، فقد تراوحت التقديرات التقويمية لمدى استيعاب الطلبة للمادة العلمية في الكتاب، وربط الخبرات السابقة بالخبر

 ( وهي نسبة متوسطة،%1493 -%1193والمعلمات تلك الفقرات بين )
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وربما يعود السبب إلى حاتجة القائمين على اعداد كتاب التربية اإلسالمية للم َّيد من الوقت لدراسة أساليب التقويم التربو  بدقة  

وعمق اكبر مما يتوتجب على المشرفون على اعداد كتاب التربية اإلسالمية ضرورة تعديل أساليب التقويم المستخدمة خاصة أن 

 تغيير والتعديل بما يتناسب مستوى الطلبة. وتختلف التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في مجال أساليبالمرحلة تجريبية وقابلة لل

( حيث بلغت النسبة المئوية للتقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لجميع فقرات المجال 8118التقويم مع نتائج دراسة بركات )

 ( وهي عالية تجداً. 21%)

( حيث بلغت 8118يونؤ ) مان التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات في مجال أساليب التقويم مع نتائج دراسةوتتفق 

 ( وهو متوسط األهمية. 4981( وبلغ المتوسط الحسابي )%14931النسبة المئوية للتقديرات التقويمية للمعلمين )

 

 ترتيب المجاالت والدرجة الكلية:

تيب، والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجاالت واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية التر(: 24رقم )الجدول 

 األساسي، مرتبة تنازلياً وفق متوسط االستجابة الثامنلكتاب التربية اإلسالمية للصف 

بة
رت

ال
 

قم
لر

ا
 

 الفقرات
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

 كبيرة %82 4.1 التربية اإلسالمية.الشكل العام لكتاب  2 0

 كبيرة %75 3.76 أسلوب كتاب التربية اإلسالمية. 4 8

 متوسطة %74 3.72 محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية. 3 4

 متوسطة %73 3.67 أهداف كتاب التربية اإلسالمية. 1 3

 متوسطة %73 3.67 التقويم في كتاب التربية اإلسالمية. 7 4

 متوسطة %71 3.57 أنشطة كتاب التربية اإلسالمية. 6 8

 متوسطة %64 3.2 الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية. 5 1

 متوسطة %72 2667 الدرجة الكلية

 ( درتجات.4أقصى درتجة لالستجابة )*

معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف  لواقع تقويمن الدرتجة أ( 03رقم )يتضح من الجدول 

(، وكانت %28كانت بدرتجة كبيرة على مجال الشكل العام للكتاب، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى ) األساسي، الثامن

(، وكانت النسبة متوسطة على مجاالت %14) الدرتجة كبيرة على مجال: )أسلوب الكتاب( حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى

، (%28 -%83)محتوى الكتاب، أهداف الكتاب، التقويم، األنشطة، الوسائل التعليمية( حيث تراوحت نسبة االستجابة عليها بين )

نت بدرتجة كا األساسي، الثامنمعلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف  الكلية لواقع تقويمن الدرتجة وأ

 (.%14متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى )
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 هل يختلف واقع تقييم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

 األساسي باختالف متغير النوع االتجتماعي؟ 

 تبين ذلك. (04رقم )لإلتجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية (: 25رقم )الجدول 

 النوع االجتماعيمتغير  األساسي تبعاً  الثامناإلسالمية للصف 

 المجاالت
 أنثى ذكر

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 1944 4988 1938 4918 الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية.

 1942 3912 1938 3900 أسلوب كتاب التربية اإلسالمية.

 1982 4982 1933 4913 محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية.

 1981 4988 1938 4928 أهداف كتاب التربية اإلسالمية.

 1912 4904 1911 4981 التقويم في كتاب التربية اإلسالمية.

 1922 4932 1940 4988 أنشطة كتاب التربية اإلسالمية.

 1913 4943 1988 4920 الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية.

 2657 2662 2642 2674 الدرجة الكلية

 منالثاأن واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف  (04رقم )يتضح من الجدول 

 أفضل عند اليكور مقارنة باإلناث على تجميع المجاالت والدرتجة الكلية. األساسي كان

( حيث أظهرت النتائج وتجود فروق ذات داللة 8118يونؤ ) مان وتتفق نتائج الدراسة في هيا المجال مع نتائج دراسة

كيلك اتفقت نتائج هيه الدراسة مع مجال المحتوى والمادة العلمية،  الطالبات في ( ولصالحα ≤1914)إحصائية عند مستوى الداللة 

طالبات والالبات، في تقدير الطالب (، التي أظهرت نتائجها فروقاً ذات داللة إحصائية لصالح الط8118نتائج دراسة ال َّدتجالي )بركات 

 األول الثانو  للتربية اإلسالمية في سلطنة عمان. لكتب

( حيث ظهرت نتائجها عدم وتجود فرق دال إحصائية عند مستوى الداللة 8118وتختلف هيه الدراسة مع دراسة بركات )

(α=1914في التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لالستبانة. ولكل مجا ) نوع االتجتماعيالل من مجاالت التقويم يع َّى إلى متغير . 

(، في عدم وتجود دال إحصائياً تقديرات كل من 8118وكما أنها تعارضت مع نتائج دراسة أبو خضير ودراسة أبو فخيده )بركات )

 المعلمين والمعلمات.

ف ات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصهل يختلف واقع تقويم معلمي ومعلم ثالثا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

 الثامن األساسي باختالف متغير سنوات الخبرة؟ 

 تبين ذلك. (08رقم )لإلتجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب (: 26رقم )الجدول 

 الخبرة سنوات متغير األساسي تبعاً  الثامنالتربية اإلسالمية للصف 

 المجاالت
 ( سنة02أكثر من ) ( سنة02-25من ) ( سنوات5أقل من )

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 1942 4914 1944 4942 1948 4981 الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية.

 1930 4931 1980 4924 1933 4921 أسلوب كتاب التربية اإلسالمية.

 1938 4928 1941 4941 1984 4981 محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية.

 1931 4923 1941 4943 1938 4913 أهداف كتاب التربية اإلسالمية.

 1984 4944 1912 4910 1928 4984 التقويم في كتاب التربية اإلسالمية.

 1943 4923 1912 4988 1911 4942 أنشطة كتاب التربية اإلسالمية.

 1988 4920 1914 4988 1932 4924 الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية.

 2644 2685 2654 2644 2645 2667 الدرجة الكلية

يتمتعون بقدره على تقييم الكتاب وإعطاء المالحظات وإعطاء  ( سنة81كثر من )أن أصحاب الخبرة األ( 08يتضح من الجدول رقم )

األفكار الالزمة، من أتجل تطوير الكتاب والي  تحتم عليهم األخي بمالحظاتهم بعين االعتبار من خالل مشاركة المعلمين في لجان 

أنهم قد تعرضوا لمواقف تعليمية أكثر  أعلى النتائج( سنة 81من )إعداد المناهج، وربما يع َّى السبب أن لدى أصحاب الخبرة األكثر 

من غيرهم زادت من خبراتهم العلمية وأكسبتهم مهارات علمية تجديدة وقد  تكون لديهم صوره واضحة عن الكتاب وكيفية التعامل 

 المرحلة يةبدان المعلمين والمعلمات اليين يكونون في أ، وربما يع َّى السبب ( سنوات4قل من )معه بينما يليهم اصحاب الخبرة األ

لمين والمعلمات المع ، أما، هما يكسبهم قدرة اكبر على االلمام بالكتاب لكل عناصرهن متشوقين للتعليم اكثر من غيرهميكونو التعليمية

لى قدرتهم ع أضعفصابهم الملل مما وربما يكون السبب في ذلك أنه قد أ األخيرة،في المرتبة  اوكان ( سنة81-14من )ذو  الخبرة 

  الكتاب.االلمام بعناصر 

( حيث أظهرت النتائج وتجود فروق تع َّى إلى سنوات الخبرة، لصالح 8118وتتفق هيه الدراسة مع دراسة األزكي )بركات 

 سنوات(.  01المعلمين اليين يمتلكون خبره )

( في 1914=  يا عند مستوى )التي أظهرت نتائج الدراسة عدم وتجود فرق دالة إحصائ 8118وتختلف مع دراسة بركات 

تقديرات المعلمين التقويمية للكتاب ككل ولكل مجال من مجاالت التقويم يع َّى إلى متغير الخبرة، ومع )دراسة الشرف، عادل 

( والتي بينت نتائجها أنه ال توتجد فروق داله إحصائية بين المبحوثين من حيث سنوات الخبرة وبالتالي يدل 8118 حاسمة، والحمدان

 . (8118) يونؤ مان واختلفت مع دراسة كيلك،على االتفاق فيما بينهم 

هل يختلف واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف  المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا: النتائج

 الثامن األساسي باختالف متغير المؤهل العلمي؟ 

 تبين ذلك. (01رقم )لإلتجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية (: 27رقم )الجدول 

 متغير المؤهل العلمي األساسي تبعاً  الثامناإلسالمية للصف 

 المجاالت
 دراسات عليا بكالوريوس وأقل

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 1940 4981 1941 4911 الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية.

 1940 3912 1948 3981 أسلوب كتاب التربية اإلسالمية.

 1943 4910 1912 4914 محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية.

 1932 4914 1912 4921 أهداف كتاب التربية اإلسالمية.

 1913 4981 1922 4902 التقويم في كتاب التربية اإلسالمية.

 1913 4944 1982 4911 أنشطة كتاب التربية اإلسالمية.

 1983 4982 1928 4981 الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية.

 2647 2666 2667 2672 الدرجة الكلية

 منالثاأن واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف  (01رقم )يتضح من الجدول 

على مجالي: )الوسائل التعليمية في الجامعة، والتقويم(،  بكالوريوس وأقلمقارنة بال الدراسات العليا كان أفضل عند مؤهل األساسي،

على المجاالت المتبقية والدرتجة الكلية لفترة التدريب العملي  الدراسات العلياأفضل من  بكالوريوس وأقلبينما كان حملة مؤهل ال

 والتي يفتقر إليها حملة البكالوريوس. بكالوريوس وأقللحملة ال

كان أفضل  ألردنيااقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية في المنهاج وتفيد نتائج التحليل أن و

في مجال المحتوى، األهداف، األنشطة، الشكل العام، األسلوب، وربما يعود السبب إلى فترة التدريب  بكالوريوس وأقلعند حملة ال

هم مما يكسبهم قدرة أكثر على فالدراسات العليا والتي يفتقر إليها حملة مؤهل  لبكالوريوس وأقالعملي التي يمر بها حملة مؤهل ال

 األهداف ومحتوى الكتاب واألسلوب واألنشطة. 

ود السبب أن ويع الدراسات العليا بينما كانت النتائج المتعلقة في مجال الوسائل التعليمية والتقويم أفضل عند حملة مؤهل

 رك َّ أكثر على الوسائل التعليمية وخاصة المعلمين والمعلمات اليين تخرتجوا من تجامعة القدس المفتوحة.نظام التدريس في الجامعات ي

( والتي أظهرت نتائج دراسته عدم وتجود فرق دال إحصائياً عند 8118وتختلف نتائج هيه الدراسة مع دراسة بركات )

المعلمين والمعلمات بها للكتاب ككل باستثناء مجال األنشطة،  ( في المتوسط الحسابي اإلتجمالي لتقديراتα =1914)مستوى الداللة 

ومع نتائج دراسة يونؤ حيث أظهرت نتائج دراسته وتجد فروق من ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين تع َّى للمؤهل العلمي 

 على عناصر المنهاج. 

بكالوريوس كانت النتائج أفضل عند حملة ال ( في مجال األنشطة حيث8118وتتفق نتائج هيه الدراسة مع دراسة بركات )

 . وأقل
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هل يختلف واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية إلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف  خامسا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:

 الثامن األساسي باختالف متغير التخصص؟

 تبين ذلك. (02رقم ) واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدوللإلتجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية (: 28رقم )الجدول 

 متغير التخصص األساسي تبعاً  الثامناإلسالمية للصف 

 المجاالت
 غير ذلك روعهاو أحد  فاإلسالمية أ الشريعة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 1941 4914 1948 4981 الشكل العام لكتاب التربية اإلسالمية.

 1938 3983 1948 3912 أسلوب كتاب التربية اإلسالمية.

 1934 4922 1942 4911 محتوى كتاب التربية اإلسالمية ومادته العلمية.

 1981 4982 1943 4918 أهداف كتاب التربية اإلسالمية.

 1940 4908 1911 4980 التقويم في كتاب التربية اإلسالمية.

 1940 4944 1913 4942 أنشطة كتاب التربية اإلسالمية.

 1981 4982 1918 4981 الوسائل التعليمية في كتاب التربية اإلسالمية.

 2602 2667 2650 2667 الدرجة الكلية

 منالثاأن واقع تقويم معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية لكتاب التربية اإلسالمية للصف ( 02رقم )يتضح من الجدول 

مقارنة بغير ذلك على مجاالت: )أسلوب الكتاب، الوسائل  الشريعة اإلسالمية أو أحد فروعهاأفضل عند تخصص  األساسي كان

عند  التقويم(و الكتاب، الشكل العام للكتاب، محتوى الكتاب،التعليمية، األنشطة( بينما كانت المتوسطات أفضل على مجاالت: )أهداف 

 (.4981غير المتخصصين مقارنة بالمتخصصين. وفيما يتعلق بالدرتجة الكلية كان المتوسط لهما بالتساو  )

لديهم نتائج أفضل من غيرهم غير المتخصصين في  فروعهاالشريعة اإلسالمية أو أحد تظهر النتائج أن المتخصصين في 

لديهم  اأو أحد فروعهاإلسالمية  بالشريعةال أسلوب الكتاب، األنشطة، الوسائل التعليمية، وربما يعود السبب أن المتخصصين مج

وازع ديني كبير، إذا ما قورنوا بغيرهم من المدرسين غير المتخصصين فتبقى لديهم أفضل في فهم أسلوب الكتاب والتفاعل معه كما 

إيجاد الوسائل التعليمية واألنشطة التي تتناسب مع المادة العلمية ومستوى الطلبة بحيث ت َّيد من تشوق الطلبة ولديهم اإلبداع الكبير في 

 وتفاعلهم معها. 

( حيث أظهر نتائج دراسته أن ال فرق دال إحصائياً عن مستوى 8118وتختلف نتائج هيه الدراسة مع دراسة بركات )

ص في المتخص الثامن( في المتوسط اإلتجمالي للتقديرات التقويمية لمعلمي ومعلمات التربية اإلسالمية للصف α=1914)الداللة 

 وغير المتخصصين، ولكل مجال من مجاالت تقويم الكتاب.  أو أحد فروعهااإلسالمية  الشريعة
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 التوصيات

 إلى التوصيات اآلتية:  الباحث توصل في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة

العمل على صياغة أهداف كتاب التربية اإلسالمية، بحيث تعكس اهتمامات الطلبة وحاتجاتهم والتي قد تسهم في تحقيق أهداف  -

 أفضل.الكتاب بصورة 

تاب الكزيادة االهتمام في مقدمة الكتاب لتكون عنصر توضيح وإرشاد لكل من الطالب والمعلم مما قد يساعد في فهم أهداف  -

 وغاياته وقيمته العلمية. وكيلك البد من زيادة حجم الخط وعدد صفحات الكتاب لت َّيد في تجيب اهتمام الطلبة للمادة العلمية.

ضرورة إعادة النظر في دروس العقيدة اإلسالمية لجعلها شامله لكافة المواضيع الحياتية، بحيث تسهم في تنمية القيم اإليجابية  -

 م على االنطالق نحو التعليم الياتي، وتراعي الفروق الفردية بينهم.لدى الطلبة، وتشجعه

مثل الحاسوب، االنترنت...الخ في التعلم مثل الحاسوب،  ضرورة تضمين كتاب التربية اإلسالمية لألساليب العلمية الحديثة -

 ميولهم. تهم وتلبي حاتجاتهم واالنترنت، والتي تعين على تحقيق أهداف الكتاب بطريقه واضحة ومشوقه وتربط الطلبة ببيئ

إتجراء دراسات لمجال الوسائل التعليمية ومجال األنشطة والتي كانت نتائجها درتجه متوسطة من أتجل المساعدة في زيادة  -

 عنصر التشوق والجاذبية لدى الطلبة.

ضرورة األخي بمالحظاتهم، العمل على إشراك المعلمين والمعلمات من ذ  الكفاءة العالية في عملية إعداد ومراتجعة الكتب و -

بصفتهم المطبقين للمنهاج عملياً، ولديهم القدرة على الحكم على مدى صالحية المنهاج والكشف عن مواهن الضعف والقوه 

 فيه.

لكتاب والت َّامها بمواصفات اإتاحة الفرصة إلتجراء دراسات تقويميه لكتب التربية اإلسالمية األخرى، لمعرفة مدى صالحيتها،  -

 الجيد.

 زيادة عدد الحصص األسبوعية. -

 المراجع والمصادر:

السادس األساسي في مادة  أثر المعرفة المسبقة باألهداف السلوكية على تحصيل طلبة الصف(. 8118بركات، ياسر. ) -

 ، رسالة ماتجستير غير منشوره، تجامعة القدس، فلسطين. التربية اإلسالمية ومدى احتفاظهم بالمعلومات

تقدير فاعلية معلم ألتربيه اإلسالمية في المرحلة الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظر (. 8114)الجنازرة، محمد.  -

 ، رسالة ماتجستير غير منشورة، تجامعة القدس، فلسطين.المعلمين والمديرين

 . القدس: دار اليقين للنشر.0. هالمنهاج التربوي من منظور اسالمي(. 8118ريان، محمد. ) -

 ، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 2، هالنشاط المدرسي مفهومة ووظائفه ومجاالت تطبيقه(، 8113شحاتة، حسن. ) -

(. مدى مساهمة منهج التربية اإلسالمية في الت َّام هلبة المرحلة الثانوية بالنظام 8118الشرف عادل والحمدان، تجاسم. ) -

 .828– 42،844 ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالميةالمدرسي. 

، التربوية المجلة(. تقييم وتطوير كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني ثانو  العام في دولة الكويت. 8110الشطي، بسام. ) -

42(04 ،)011 –803 . 

 . القاهرة: دار الثقافة.كفايات معلمها-طرائقها-التربية اإلسالمية أسسها(. 8111شلبي، مصطفى. ) -

من الصف األول وحتى  القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية الدنيا. (8113عفانة، بسمه. ) -

 ، رسالة ماتجستير غير منشورة، تجامعة القدس، فلسطين.الرابع األساسي
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من وجهة نظر الطلبة في  تقييم البيئة الصفية لمعلمي التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر(. 8118عمران، خوله. ) -

 ، رسالة ماتجستير غير منشورة، تجامعة القدس، فلسطين.حافظة رام هللام

 .34،المجلة العربية للثقافة(. تشجيع اإلبداع في المناهج التربوية وتع َّي َّ مشاركة الشباب. 8118غباش، موزه. ) -

 ، عمان: دار الفرقان. 3. هالتربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة(، 8111فرحان، إسحاق ) -

من وجهة نظر معلمي  تقويم كتاب التربية اإلسالمية األردني للصف السادس األساسي(. 8118القصراو ، بركات. ) -

 ، رسالة ماتجستير غير منشورة، تجامعة القدس، فلسطين.ومشرفي التربية اإلسالمية

. تجامعة اليرموك، عمان، رسالة دتقويم مناهج التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية في تايالن(، 8118مان يونؤ، محمد. ) -

 ماتجستير.  

. اإلمارات العربية المتحدة: دار االتجاهات الحديثة في طرائق تدريس التربية الدينية اإلسالمية(. 8118موسى، مصطفى. ) -

 الكتاب الجامعي. 
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 العشرونالخامس وحث بلا

 

 

محددات استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصف السابع في لواء سحاب 

 من وجهة نظر المعلمين

Determinants of the use of technology in the teaching of the recitation and intonation course 

for the seventh grade in Sahab District from the teacher's point of view. 

 

 محمد موسى النعانعه أسماءاعداد الباحثة: 

 المملكة األردنية الهاشمية –وزارة التربية والتعليم  -تخصص الشريعة 

asma.moh.mos@gmail.comEmail:  

 

 الملخص

إن الضرورة تقتضي مواكبة التطورات في شتى المجاالت ومن أهمها المجال التربوي إلحداث التطور الذي نسعى إليه 

والمهارات التدريسية مدخال من مداخل التطوير الضرورية للتعليم والتي إذا تم بناؤها في نظمنا جميعاً، ويعتبر التنوع في األساليب 

التعليمية لكي تحدث تغيرات عميقة ومهمة في "الممارسات التعليمية"، إن الثورة المعرفية الهائلة والتقدم "العلمي والتقني" الذي 

 ؤسسات التعليمية التربوية" في تنمية السلوك المرغوب للمتعلم.يشهده هذا العصر له انعكاساته في إبراز دور "الم

لقد أصبح التدريس لمادة التالوة والتجويد من خالل األساليب التقليدية ممالً للطلبة. تتمحور مشكلة الدراسة في بيان محددات 

 جهة نظر المعلمين.استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصف السابع في لواء سحاب من و

 

 : التكنولوجيا، تدريس مقرر التالوة والتجويد، الصف السابع، لواء سحاب، المعلمين.الكلمات المفتاحية
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Determinants of the use of technology in the teaching of the recitation and intonation course 

for the seventh grade in Sahab District from the teacher's point of view. 

Abstract  

It is necessary to keep abreast of developments in various fields, the most important of which 

is the educational field in order to bring about the development that we all seek. Diversity in teaching 

methods and skills is an entry point for the necessary development of education that if built in our 

educational systems in order to make profound and important changes in "educational practices", if 

The enormous knowledge revolution and the "scientific and technical" progress that this era is 

witnessing has implications for highlighting the role of "educational institutions" in developing the 

desired behavior of the learner. 

Teaching of recitation and intonation through traditional methods has become boring for 

students. The study’s problem centers on explaining the determinants of the use of technology in 

teaching the seventh-grade recitation and intonation course in Sahab District from the teachers ’point 

of view. 

Key words: technology, teaching the recitation and intonation course, seventh grade, Sahab Brigade, 

teachers. 
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 المقدمة

الوسائل التعليمية التقليدية ال تفي بسد احتياجات الطلبة التعليمية، لذلك أصبحت  أضحتفي عصر التكنولوجيا الحديثة 

استراتيجيات جديدة توجه مسار التعليم في العصر الحديث لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، وسرعة  استخدامالحاجة ملحة إلى 

 التغير التي يشهدها العالم المعاصر والتي تؤثر في التعليم الكتساب المهارات التي ترفع من مستوى الطلبة التعليمي.

الحياة،  حيمنادخول التكنولوجيا في مختلف ب التقني والمعرفي وذلك االنفجارعصر القرن "الواحد والعشرين"  طلق علىأ

م العلمّي  الدور األكبر في للتكنولوجيا كانالسياسيّة، وقد  وأ أو الثقافية، أو االقتصاديةاالجتماعية،  ى استخدام أّدى إل والذيالتقدُّ

 المجاالت.في جميع  تسهيل وتنظيم المعلوماتوذلك ب ،التكنولوجيا في العمليّة التعليميّة

. ولم اءتهاالعملية التعليميّة وزيادة كفمستوى الوسائل التكنولوجيّة لتحسين  استخدام "تكنولوجيا التعليم"مصطلح  ويعني

تدخر وزارة التربية والتعليم األردنية جهداَ في تزويد المدارس في مختلف مناطق المملكة بمختبرات الحاسوب التي سهلت التعلم 

 الدراسي.وني في المنهج االلكتر

ة األنماط التقليدية إلى األنماط الحديث على مدرسي مادة التربية اإلسالمية التالوة والتجويد التحول من فرض التطورإن هذا 

ليم "إن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال التع وفاعلية.التي تجعل للطلبة في المواقف التعليمية دوراً أكثر إيجابية 

عداد وثورة االتصاالت األمر الذي يتطلب إ ةملحة في ضوء التدفق المعرفي الهائل والثورة التكنولوجي وضرورةهو خيار استراتيجي 

ة" المعلمين لهذه الكفايات التكنولوجية الحديث كامتالالمعلمين والمتعلمين إعداداً يؤهلهم للتعامل مع هذه التكنولوجيا، وعلى ضرورة 

 (.6002)الخالد، 

إن الضرورة تقتضي مواكبة التطورات في شتى المجاالت ومن أهمها المجال التربوي إلحداث التطور الذي نسعى إليه 

اؤها في نظمنا تم بن إذاجميعاً، ويعتبر التنوع في األساليب والمهارات التدريسية مدخال من مداخل التطوير الضرورية للتعليم والتي 

التعليمية لكي تحدث تغيرات عميقة ومهمة في "الممارسات التعليمية"، إن الثورة المعرفية الهائلة والتقدم "العلمي والتقني" الذي 

 . للمتعلمتنمية السلوك المرغوب  " فييشهده هذا العصر له انعكاساته في إبراز دور "المؤسسات التعليمية التربوية

بأن األساليب التقليدية للمعارف والمعلومات قد ولّى عهدها، وأن العالم اتجه إلى اسلوب "تنمية قدرات"  االعتراف وال بد من

المتعلم وتزويده بالخبرات التي يحتاجها وجعله محور العملية التعليمية، األمر الذي يجعله مشاركا إيجابيا لتحقيق ذاته، ولذلك يجب 

 التقليدي.جيا في التدريس بفاعلية للتغلب على نمطية األسلوب االهتمام باستخدام التكنولو

 كبيئة المعلومات والتقنيات الحديثة في توفير بيئة تعليمية، تقدم من خاللها الحاسوب واإلنترنت تكنولوجيا ساعدت ولقد

وتطبيقها وتقويمها )الغول،  لمعرفةا إنتاج من المعرفة مجتمع مكن اإللكتروني، الذي التفاعلي التعلم الستراتيجيات ثرية تفاعلية

 (.م6006

( عدداً من المميزات التي تميز التعلم اإللكتروني عن غيره من األنواع منها: أنه يوفر التعلم 6002وقد أورد عبد العزيز )

ة في التعبير والجرأ في أي وقت وفي أي مكان، ويساعد الطلبة في االعتماد على أنفسهم؛ مما يشجع على استقالليتهم، ويعطيهم الحرية

 معن أنفسهم مقارنةً بالتعليم التقليدي، ويحصل الطالب على التغذية الراجعة الفورية حيث تتوافر عملية التقويم البنائي الذاتي والتقوي

 .الختامي، وتتنوع مصادر التعلم من خالل االرتباطات الموجودة مع مواقع تعليمية أخرى
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 مشكلة الدراسة 

في ات البطضعف الواطالعها على نتائج بعض الدراسات السابقة مادة التالوة والتجويد ها لتدريسمن خالل ة لباحثترى ا

استخدام الوسائل و أنه ال بد من تغيير طرائق وأساليب تدريس المادةو ؛استخدام الطرق التقليديةبسبب  ،تطبيق أحكام التالوة والتجويد

. حةالتكنولوجيا من خالل التعليم االلكتروني والذي أصبح ضرورة ملللخروج بأفضل النتائج المرجوة وذلك باستخدام  الحديثة بفاعلية

 ، وأصبح التدريس لمادة التالوة والتجويد من خالل األساليب التقليديةستخدام التقنيات الحديثة بشكل عاماخاصة وأن الطلبة قد ألفوا 

محددات استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصف السابع في لواء يان الدراسة في ب تتمحور مشكلة .للطلبة ممالً 

 .سحاب من وجهة نظر المعلمين

 فرضيات الدراسة : 

 تحاول الدراسة اختبار الفرضيات التالية :

التكنولوجيددا في تدددريس مقرر  محددددات اسددددددتخدددامفي  α≤0.05)ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 تعزى لمتغير الجنس. التالوة والتجويد للصف السابع في لواء سحاب من وجهة نظر المعلمين.

محددات اسدددددتخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر في  α≤0.05)ال توجد فروق  ذات داللة إحصدددددائية عند مسدددددتوى الداللة ) -

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي. ن وجهة نظر المعلمين.التالوة والتجويد للصف السابع في لواء سحاب م

 أسئلة الدراسة:

حددات اسددددددتخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصددددددف السددددددابع في لواء ما هي وجهة نظر المعلمين في  -

 ؟سحاب

سابع التالوة والتجويد للصف الحددات استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر هل يوجد أثر للجنس على وجهة نظر المعلمين ل -

 ؟في لواء سحاب

حدددات اسددددددتخددام التكنولوجيدا في تددريس مقرر التالوة والتجويد هدل يوجدد أثر للمؤهّدلل العلمي على وجهدة نظر المعلمين ل -

 ؟ للصف السابع في لواء سحاب

 أهداف الدراسة

 :إلىتهدف هذه الدراسة 

 والتجويد.معرفة فيما إذا كان هنالك فاعلية الستخدام التكنولوجيا في تطبيق أحكام التالوة  -

 .لكل من الجنس والمؤهل العلمي( تعزى α≤0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )بيان فيما إذا كان  -

 أهمية الدراسة 

زيادة عدد و في تحسددددددين نوعية المقّرر "والتجويد"مقرر التالوة مناهج القد تسددددددهم هذه الدراسددددددة في لفت انتباه واضددددددعي  -

 األحكام.في تعليم  الحصص وإدخال التكنولوجيا

 داء المعلمين وتطبيقهم للوسائل الحديثة الناتجة عن توصياتدة التربية االسالمية في متابعة أما مشرفوقد تساعد هذه الدراسة  -

 الدراسة.هذه 

تطبيق التوصدديات الواردة بهذه الدراسددة بعخضدداعهم لدورات متخصددصددة ومكثّفة  السددالمية إذا تمّ التربية ا معلموقد يسددتفيد  -

 والتجويد.مادة التالوة استخدام التكنولوجيا في  ألليات
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 قد تسهم هذه الدراسة في تطور مستوى الطلبة في مادة التالوة والتجويد. - 

طوير تالفي األخطاء وت في تعليم التالوة والتجويد ومحاولةأنها تركز على معرفة أسددددباب الضددددعف ليسددددتفيد منها المعلمون  -

 .التقنياتاألساليب التي تبين عدم جدواها والتركيز على أفضل 

 التعريفات اإلجرائية

 وتشد االنتباه.      من أجهزة كمبيوتر وأجهزة عرض وبرامج تساعد وتشوق الطالب  الحديثةالوسائل لتكنولوجيا: ا -

 ".للوسائل لتحقيق الفائدة المرجوة "األهداف التعليمية األمثلهو االستخدام الفاعلية:  -

 سابع.الللصف  الكامل ألحكام التالوة والتجويد والواردة في المقرر الدراسي التطبيق أحكام التالوة والتجويد:  -

  حــــــــــدود الدراسة

 (6002/6060)الدراسي  للعام-الفصل األول  الزمانية:الحدود  -

 مدارس العاصمة عمان –المملكة األردنية الهاشمية  المكانية:الحدود  -

صدددف الالبات ط والدافعية لدى تحصددديلال تنمية فيودورها معرفة مدى فاعلية اسدددتخدام التكنولوجيا  الموضووووعية:الحدود  -

  ة.المناسبالتوصيات وبيان االستنتاجات ووضع ، من وجهة نظر المعلمين التالوة والتجويدمقرر في سابع األساسي ال

 .في لواء سحاب األساسيالصف السابع  معلمي البشرية:الحدود  -

 الدراسات السابقة

ية القصص الرقم فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية توظف تعلم النشر في تنمية مهارات إنتاج .(7102) الغامدي دراسة

فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية توظف تعلم النشر في تنمية مهارات هدفت الدراسة إلى الكشف عن و نورة.لطالبات جامعة األميرة 

أهداف الدراسة تم استخدام المنهج شبه التجريبي، وكانت األداة األساسية ، ولتحقيق القصص الرقمية لطالبات جامعة األميرة نورة إنتاج

عبارة عن قائمة مهارات تم اعتمادها في تصميم بطاقة مالحظة لمهارات انتاج القصص الرقمية، وتكونت عينة الدراسة الفعلية من 

 ست المجموعة الضابطة بالطرق العادية ودرست( طالبة تم تقسيمهن عشوائياً بالتساوي إلى مجموعتين، ضابطة وتجريبية، در00)

 أسابيع . 4المجموعة التجريبية من خالل بيئة تعليمية الكترونية، واستمرت التجربة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها، أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة    

ت طالبات المجموعة الضابطة في بطاقة مالحظة مهارات إنتاج القصص الرقمية البعدي لصالح طالبات التجريبية، ومتوسط درجا

 كبيرة.المجموعة التجريبية، واتضح أن البيئة التعليمية االلكترونية التي توظف التعلم النشط تتمتع بفاعلية 

حزمة تعليمية إلكترونية وأثرها في التحصيل الدراسي في مقرر مادة اإلنسان والكون  استخدام .(7102)محمد  دراسة

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام حزمة تعليمية إلكترونية على التحصيل و .لدى تالميذ الصف السادس أساس بمحلية كرري

والكون لدى تلميذات الصف السادس أساس، والتعرف على مدى فعالية البرنامج في جذب انتباه الدراسي في مقرر مادة اإلنسان 

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي والمنهج الوصفي،  التالميذ ومدى مساعدته في رفع مستوى التذكر والفهم واالستيعاب لدى التالميذ.

( تلميذة وقسمت العينة 40المالحظة، وتم إجراء التجربة على عينة مكونة من )وتم جمع البيانات باستخدام أداتي االختبار التحصيلي و

وتوصلت  SPSS) .)( تلميذة لكل مجموعة. وتم تحليل البيانات عن طريق برنامج 60إلى مجموعتين )ضابطة وتجريبية( بواقع )

تجريبية( في االختبار التحصيلي البعدي الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعتين )الضابطة، ال

في  لصالح المجموعة التجريبية. ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين )الضابطة، التجريبية( 

 االختبار التحصيلي البعدي في مستوى التذكر لصالح المجموعة التجريبية.
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طات درجات المجموعتين )الضابطة، التجريبية( في االختبار التحصيلي البعدي وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوس  

في مستوى الفهم لصالح المجموعة التجريبية. وإلى أن استخدام الحاسوب في التعليم يساعد في جذب انتباه التالميذ وزيادة دافعيتهم 

معلمين عليمية الحديثة في التعليم بمرحلة األساس. وتدريب الللتعلم. وقد أوصت الدراسة وفقاً لنتائجها بضرورة توظيف التقنيات الت

على استخدام الحاسوب في التدريس. وضرورة توفير األجهزة الحديثة والبرمجيات التعليمية اإللكترونية واستخدامها في العملية 

حوسبة وبرمجة المناهج التعليمية بما وكذلك ضرورة استخدام الوسائل الحديثة في تدريس مادة اإلنسان الكون. وضرورة  .التعليمية

 .يتفق مع االتجاهات الحديثة في التعليم. وضرورة تحديث طرق تدريس مادة اإلنسان والكون

بيئة الكترونية مقترحة لتنمية المهام المعرفية واألدائية المرتبطة ببعض تطبيقات االنترنت  (.7102الذنيبات ) دراسة

 إلكترونية مقترحة تعليمية بيئة بناء إلى الدراسة هدفتو .التدريس بجامعة مؤتة واتجاهاتهم نحوهاالتفاعلية لدى أعضاء هيئة 

مؤتة، واتجاهاتهم  بجامعة لدى أعضاء هيئة التدريس التفاعلية اإلنترنت تطبيقات ببعض المرتبطة المهارات المعرفية واألدائية لتنمية

 أدوات وكانت تدريس، ( عضو هيئة70المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من ) الباحث نحوها، ولتحقيق األهداف استخدم

 بفاعلية االلكترونية تتمتع التعليمية أن البيئة الدراسة نتائج وأظهرت اتجاه، عن اختبارات وبطاقات مالحظة ومقياس الدراسة عبارة

 .وهانح واالتجاه التفاعلية، نترنتاال بتطبيقات المرتبطة والمعرفية األدائية المهارات في تنمية

 التعليق على الدراسات السابقة

مع دراستي الحالية من حيث الموضوع الذي تناولته وهو استخدام التكنولوجيا في التدريس ومدى  الدراساتتتفق هذه    

استخدامها للمنهج شبه التجريبي في دراستي وكذلك في اإللكتروني،  التفاعلي التعلم باستراتيجيات ثرية تفاعلية فاعليتها في خلق بيئة

الغامدي والذنيبات، وفي العينة المستهدفة "الضابطة والتجريبية" وتختلف معهما في أدوات الدراسة المستخدمة. وتختلف مع دراسة 

وتختلف مع الدراسات السابقة جميعها من حيث الحدود المكانية  (.( من حيث المنهج المستخدم )التجريبي والوصفي6002محمد )

 والزمانية.

 منهج الدراسة 

اتبع في هدذه الددراسددددددة المنهج الوصددددددفي نظرا لمالءمتده طبيعتهدا حيدث يتم في هدذا المنهج جمع البيدانات وإجراء التحليل 

 اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

 مجتمع الدراسة 

، خالل الفصل االول من العام مدارس لواء سحاب الصف السابع في معلمي ومعلمات جميع مجتمع الدراسة من تكون

 . (.6002/6060الدراسي )

 عيّنة الدراسة 

مدارس لواء سحاب، خالل الفصل االول من  فيالصف السابع  معلميمن  معلم ومعلمة( 06)من  عينة الدراسة تتكون

 (.6002/6060العام الدراسي )

 أداة الدراسة: 

قامت الباحثة باسددددتخدام أداة الدراسددددة )االسددددتبانة ( وذلك بعد مراجعة أدبيات الدراسددددة والدراسددددات السددددابقة ذات العالقة 

 ( فقرة . 60بالموضوع، وتكونت األداة في صورتها النهاية من )

ة الدراسددددة من قسددددمين، تناول القسددددم األول منها البيانات الشددددخصددددية ويحتوي فقرتين وهي:)الجنس، المؤهل تكونت أدا

 العلمي(.
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 ( فقرة موزعه على أربعة محاور رئيسية.20وتكون القسم الثاني من) 

 ثبات األداة :

االتسدداق الداخلي لفقرات االسددتبانه من أجل اسددترجاع معامل الثبات لاداة تم اسددتخدام معادلة كرونباف ألفا من أجل تحديد 

 ( وتعتبر هذه القيمة مناسبة ألغراض الدراسة.0926فبلغت )

 تصحيح األداة :

لقدد تم اعتمداد التوزيع التدالي للفقرات في عملية تصددددددحيح فقرات أداة الدراسددددددة واسددددددتخراج النتائج وفقاً لطريقة ليكرت 

 الخماسية . 

 بشدةمعارض  معارض محايد موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 

 المعالجة اإلحصائية :

وبعد جمع البيانات وترميزها، ومعالجتها بالطرق اإلحصددددددائية المناسددددددبة، وذلك باسددددددتخدام برنامج الرزمة اإلحصددددددائية 

(SPSSفقد اسددددتخدم ،)للعينات  واختبار  التكرارات والمتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافات المعيارية والنسددددب المئوية، ثةالباح ت

 المستقلة، ومعادلة كرونباف ألفا.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 أوالً: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة: 

اسدددتخدمت المتوسدددطات الحسدددابية والنسدددب المئوية لكل فقرة  من فقرات كل مجال من  من أجل اإلجابة عن هذه السدددؤال،

درجات هم كل  4)درجات عن كل إجابة )موافق بشددددده (، ) 5)مجاالت اإلسددددتبانة، وقد أعطى للفقرات ذات المضددددمون اإليجابي )

درجات هم كل إجابة محايد و درجتان عن كل إجابة معارض، ودرجة واحده عن كل إجابة معارض بشددددة  ومن  3)إجابة موافق، )

 أجل تفسير النتائج اعتمد الميزان األتي للنسب المئوية لالستجابات: 

 ئوية لالستجابات( ميزان النسب الم0الجدول رقم )

 درجة االستجابات النسبة المئوية

 منخفضه جداً  %21أقل من 

 منخفضة %59_ %50من 

 متوسطه %69_  %60من 

 مرتفعه %79_  %70من 

 مرتفعه جداً  _ فما فوق %80من

 ( خالصة النتائج.9( النتائج المتعلقة بالمحاور األربعة، ويبين الجدول )2949796وتبين الجداول )
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 النتائج المتعلقة بالمحور األول:األداء المدراسي     

 (: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمحور األول7الجدول رقم )

 الفقرة #
الوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية
 درجة االستجابة

 مرتفعه جداً  %90 4.51 تستخدم المدرسة نظاماً جيداً لتدريس. 1

 مرتفعه جداً  %22 4.44 مشاركة الطالب باألنشطة المنهجية.تحرص المدرسة على  2

 مرتفعه جداً  %87 4.35 مشاركة المدارس في تعزيز المناهج الدراسية 3

 مرتفعة جداً  %84 4.24 تحرص المدرسة على التنمية الثقافية 4

 مرتفعه جداً  %81 4.08 تحرص المدرسة على األنشطة الصفية 5

 مرتفعة جداً  %86 4.31 الدرجة الكلية

محددات اسددتخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصددف السددابع ( أن االسددتجابة على 6يتبين من الجدول )

( %80كانت مرتفعة جداً على جميع الفقرات حيث كان مسدتوى االستجابة فيها أعلى من ) في لواء سدحاب من وجهة نظر المعلمين.

 (.%86لالستجابة على درجة الكلية مرتفعة جداً بداللة النسبة المئوية )وكانت النسبة المئوية 

 النتائج المتعلقة المحور الثاني: السلوك اإلجتماعي

 (: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمحور الثاني3الجدول رقم )

 الفقرة #
الوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

 مرتفعة جدا %27 4.13 دورها في الحد من العنف بين الطالب.تحرص المدرسة على  1

 مرتفعة %02 3.89 تحرص المدرسة على بث روح التعاون بين الطالب. 2

 مرتفعة جدا %84 4.2 تشارك المدرسة في تحفيز روح التنافس بين الطالب. 3

 مرتفعة جدا %88 4.4 تهتم المدرسة في اإلنتماء الجماعي للطلبة. 4

 متوسطة %67 3.38 ترغب المدرسة في التعاون مع المجتمع المحلي وإقامة العالقات المتبادلة. 5

 مرتفعة جداً  %01 3933 الدرجة الكلية

( حيث 4.3.1( أن االسددددتجابة على محور الصددددعوبات النفسددددية كانت مرتفعه جداً على الفقرات )7يتبين من الجدول رقم )

( حيددث كداندت مسددددددتوى اإلسددددددتجدابدة فيهددا 6.2وكداندت مرتفعددة على الفقرات ) (80%)كدان مسددددددتوى االسددددددتجدابددة فيهدا أعلى من 

( وكانت النسددددددبة المئوية %69_%60( حيث كان مسددددددتوى االسددددددتجابة فيها من )5( وكانت متوسددددددطة على فقرة )79%_70%)

 (.%80ة المئوية )لالستجابة على درجة الكلية المرتفعة جدا بداللة النسب
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 النتائج المتعلقة بالمحور الثالث: مشاركة المعلمين 

 (: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمحور الثالث4الجدول رقم )

 الفقرة #
الوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

1 
توفر المدرسة مجموعة متنوعة من الفرص لمشاركتي من دور التكنولوجيا 

 .في التحصيل
 مرتفعة 26% 4946

 مرتفعة جداً  %22 7972 .تقدم لي المدرسة أفكار مفيدة لدور تكنولوجيا في التحصيل 2

 متوسطة %20 7924 .تستخدم المدرسة مصادر متنوعة للتكنولوجيا في التحصيل 3

4 
تحرص المدرسة التواصل معي حاالت تقصير طلبتي في استخدام مصادر 

 .التكنولوجيا
 مرتفعة 00% 7920

5 
يتمكن طلبتي في الحصول على مساعدة تعليمية في مجال تكنولوجيا كلما 

 .احتاج لذلك
 مرتفعة 02% 4902

 مرتفعة %22 3902 الدرجة الكلية

( حيث كان 0( أن االسددتجابة على محور الصددعوبات االقتصددادية كانت مرتفعة جدا على الفقرة )4يتبين من الجدول رقم )

( 79%_%(70( حيث كان مسدددتوى االسدددتجابة فيها 4.3( وكانت مرتفعة على الفقرات )%80االسدددتجابة فيها أعلى من )مسدددتوى 

( وكانت النسب المئوية لالستجابة على الدرجة %69_%(60( حيث كان مستوى االستجابة فيها من 2وكانت متوسطة على الفقرة )

 (.77%الكلية مرتفعة بداللة )

 المحور الرابع: األجهزة واألدوات الالزمة وإستخدامهاالنتائج المتعلقة ب

 (: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمحور الرابع5الجدول رقم )

 الفقرة #
الوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

 مرتفعة جدا %20 4906 توفر المدرسة األجهزة الالزمة والخاصة لتكنولوجيا التعليم. 1

 مرتفعة جدا %24 4902 المعلمون استخدام األجهزة الخاصة بتكنولوجيايتقن  2

 مرتفعة %02 7922 يشارك المعلمون الطلبة بفاعلية باستخدامها التكنولوجيا. 3

4 
يقدم المعلمون النصح واإلرشاد للطلبة حول كيفية استخدام األدوات 

 التكنولوجية.
 مرتفعة 02% 7920

 مرتفعة جدا %20 4942 من تكنولوجيا في المدرسة في حياتهم العادية.يطبق الطلبة ما تعلموه  5

 مرتفعة جداً  %07 1900 الدرجة الكلية

( حيث كان 5.2.1( أن االسددددددتجابة على الصددددددعوبات اإلدارية كانت مرتفعة جدا على الفقرات )5يتبين من الجدول رقم )

 79%)_ %70( حيث كان مسددددتوى االسددددتجابة فيها )4.3الفقرات )وكانت مرتفعة على  %80مسددددتوى االسددددتجابة فيها أعلى من 

 (.%82وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية )
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 (: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات6الجدول رقم ) 

 المجال #
 متوسط

 االجابة

 النسبة

 المئوية
 درجة االستجابة

 مرتفعة جداً  %86 4.31 األداء المدرسي 1

 مرتفعة جداَ  %80 3.99 السلوك االجتماعي 2

 مرتفعة %77 3.86 مشاركة المعلمين 3

 مرتفعة جدا %82 4.11 األجهزة واألدوات الالزمة واستخدامها 4

 مرتفعة جدا %81 4.07 الدرجة الكلية

محددات استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصف السابع في ( أن االستجابة 6يتبين من الجدول رقم )

( وكانت مرتفعة %80( حيث بلغت فيها أكبر من )4.2.1كانت مرتفعة جدا على المجاالت ) لواء سددددددحاب من وجهة نظر المعلمين.

وكانت النسدبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة 79%) _70%( حيث كانت نسدبة االسدتجابة عليها من )3على المجال )

 (.%20جدا بداللة النسبة المئوية )

 ثانيا : النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة : 

محددات ( في α≤0.05نتائج الفحص الفرضوووووية االولى التي نصوووووها: ال توجد فروق حات داللة إحصوووووائية عند مسوووووتوى الداللة )

ير تعزى لمتغ يا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصوووف السوووابع في لواء سوووحاب من وجهة نظر المعلمين.اسوووتخدام التكنولوج

 الجنس.

 ( يوضح النتائج:2( واختبار تحليل تباين االحادي والجدول )tلفحص الفرضية تم استخدام اختبار )

 ( تبعاً لمتغير الجنسt(: اختبار )2الجدول رقم )

 البعد #
 انثى حكر

 )ت(
مستوى 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 09200 -09747- 0922000 494777 0920262 496600 األداء المدرسي 0

 09726 -09220- 0906460 490000 0920020 792020 السلوك االجتماعي 6

 09224 09462 0922222 790000 0926042 792200 مشاركة المعلمين 7

4 
واألدوات الالزمة األجهزة 

 واستخدامها
490220 0940222 490400 0922702 -09740- 09600 

 19302 -19733- 1923200 191330 1911330 191103 الدرجة الكلية

( في استجابات أفراد عينة α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصدائية عند مستوى الداللة )7يتبين من الجدول رقم )

اسدددددتخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصدددددف السدددددابع في لواء سدددددحاب من وجهة نظر  محدداتالدراسدددددة نحو 

 ( وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.0.05( عليها أكبر من )0.917تبعا لمتغير الجنس حيث كان مستوى الداللة ) المعلمين.

 (.6000( وتتعارض مع دراسة محمد )6000بأنها تتطابق مع دراسة عاشور ) ترى الباحثة
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محددات ( في α≤0.05نتائج الفحص الفرضوووووية الثانية التي نصوووووها: ال توجد فروق حات داللة إحصوووووائية عند مسوووووتوى الداللة ) 

ير تعزى لمتغ نظر المعلمين. اسوووتخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد للصوووف السوووابع في لواء سوووحاب من وجهة

 المؤهل العلمي.

محددات استخدام التكنولوجيا في تدريس مقرر التالوة والتجويد ( نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في 0جدول رقم )

 تبعا لمتغير المؤهل العلمي للصف السابع في لواء سحاب من وجهة نظر المعلمين.

 مصدر التباين المجال
مربعات  مجموع

 االنحراف

درجوووووووووووووات 

 الحرية

مووووتوووووسووووووووووط 

 المربعات

قووويوووموووة 

 )ف(

مسووتوى 

 الداللة

 المحور

 األول

 521. 2 1.041 بين المجموعات

 42 11.527 داخل المجموعات 163. 1.897
.274 

 44 12.568 المجموع

 المحور

 الثاني

 954. 2 1.909 بين المجموعات

 42 16.478 داخل المجموعات 100. 2.433
.392 

 44 18.386 المجموع

المحور 

 الثالث

 1.117 2 1.220 بين المجموعات

 42 18.092 داخل المجموعات 254. 1.416
.407 

 44 19.311 المجموع

المحور 

 الرابع

 3.425 2 1.675 بين المجموعات

 42 10.421 داخل المجموعات .052 3.069
.245 

 44 11.944 المجموع

الدرجة 

 الكلية

 670. 2 1.340 بين المجموعات

 231. 42 9.683 داخل المجموعات 066. 2.907

 44 11.023 المجموع 

( في اسدددددتجابات افراد α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصدددددائية عند مسدددددتوى الداللة )2يتبين من الجدول رقم )

تدريس مقرر التالوة والتجويد للصدددددف السدددددابع في لواء سدددددحاب من وجهة نظر محددات اسدددددتخدام التكنولوجيا في الدراسدددددة نحو 

( وكان 0.05تبعدا لمتغير المؤهدل العلمي حيدث كدان مسددددددتوى الدداللدة على جميع االبعداد وعلى الددرجدة الكليدة أكبر من ) المعلمين.

 وبهذا نقبل الفرضية. (0.066)مستوى الداللة على الدرجة الكلية 
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 التوصيات

 توصي الدراسة بما يلي:  ةعليها الباحث تاستنادا إلى النتائج التي حصل

التدأكيدد على أهميدة إتقدان الطلبدة للتكنولوجيدا كونها تمثل مطلب مهما خاصددددددة في ظل االنفجار المعرفي واالنفتاح الثقافي  -

 واتاحة الفرصة امامهم لممارستها.

 ازدحام الطلبة في الصفوف الدراسية عن طريق فتح شعب صفية جديدة.محاولة التغلب على بعض المشكالت التي يسببها  -

 تشجيع المعلمين على االطالع والتعرف على طرق التدريس الحديثة. -

 تزويد المدارس بالمعدات التربوية والوسائل التعليمية لتطوير التعليم فيها والنهوض بمستوى الطالب. -

 يمي الفلسطيني للنهوض بالمستوى العلمي والتدريس للمعلم.ضرورة إعداد الدورات المناسبة للواقع التعل -

 دعوة المسؤولين إلى تخفيف العبء عن المعلم وإعطائه الوقت الكافي للتحضير والتخطيط. -

 

 والمصادر راجعـــــــالم

ية التكنولوجية التعليممدى امتالك معلمي مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الثانية للكفايات  .(6002)، محمود الخالد -

ير غ رسالة ماجستير وأدوارهم الالزمة لتنفيذ المناهج المبنية في ضوء مشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة،

 األردن.، عمان، منشورة

ت التفاعلية ن(. بيئة الكترونية مقترحة لتنمية المهام المعرفية واألدائية المرتبطة ببعض تطبيقات االنتر6002) ، بكرالذنيبات -

-600(، ص007العدد )، 6002 مجلة القراءة والمعرفة، مصر.لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة مؤتة واتجاهاتهم نحوها. 

672.  

 .. عمان: دار الفكرالتطبيقات- األدوات- المبادئ-التعليم اإللكتروني الفلسفة . (6002)، حمدي العزيزعبد  -

فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية توظف تعلم النشر في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقمية  (.6000) بنت وليد الغامدي، سعاد -

  .التربويةمجلة العلوم . لطالبات جامعة األميرة نورة

 خدمات بعض استخدام تنمية مهارات في التشاركي التعلم على قائم الكتروني تدريبي برنامج (. فعالية6006) الغول. ريهام -

  .002-000( ص 47العدد )، المنصورة جامعة .مجلة كلية التربية .التدريس هيئة للويب لدى معاوني أعضاء الجيل الثاني

حزمة تعليمية إلكترونية وأثرها في التحصيل الدراسي في مقرر مادة  استخدام (.6002) عبد هللا عبيد هللامحمد، راوية أبو  -

جامعة السودان للعلوم   منشورة.غير  ماجستير رسالة. اإلنسان والكون لدى تالميذ الصف السادس أساس بمحلية كرري

 .(. السودان. الخرطومم6002هـ )0470والتكنولوجيا. كلية التربية. 
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 السادس والعشرونبحث لا

 

 

 

   المرجئة وقضية االستخالف

and the issue of succession Murjiʾah 

 

 صيته حسين علي بصيص العجمي :هدكتورال إعداد

 دولة الكويت -وقاف والشؤون االسالمية وزارة األ،  تخصص الفلسفة والعقيدة اإلسالمية

 so7771@hotmail.comEmail:  

 

 ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى بيان خطورة اإلرجاء على المجتمع وطرق تفادي هذا الخطر، ولذلك بدأُت البحث ببيان 

ن وفي غيره، وقمت على تعريف معنى معنى اإلرجاء لغة واصطالحا، ثم بيّنت خالصة معتقد المرجئة في اإليما

االستخالف في اللغة والقرآن والسنة، وبيّنت أنواع االستخالف المختلفة من استخالف األفراد واألمم والدول، وبيّنت 

من هو أول من دعا إلى مذهب اإلرجاء، وسلطت الضوء على النزعة اإلرجائية عند الفرق المعاصرة مثل الشيخ 

اته لأللباني رحمه هللا وغيره من السلفيين بهذا، ثم بيّنت عالقة العلمانية باإلرجاء حيث ينادون سفر الحوالي، واتهام

في الخطاب  دائما أن العبادات تكون بين العبد وربه فقط وال يتعدى ذلك إلى المجتمع، ثم بيّنت النزعة اإلرجائية

 السياسي والقانوني عن الدين.

وخلصُت من هذا البحث بأن اإلرجاء مدخل من أخطر مداخل الشيطان يبرر لصاحبه معادة أهل السنة، وقد  

حصد أعداء اإلسالم ثمار هذا الفكر المنحرف الذي دفع مجموعة من الشباب إلى التكفير كرد فعل لفكر اإلرجاء، 

 ولذلك كان من الضروري بيان حقيقة وخطورة فكر اإلرجاء.

 

 .العلمانية واإلرجاء ،الفرق المعاصرة ،االستخالف ،المرجئة  :لفتاحيةالكلمات ا
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Murjiʾah and the issue of succession 

 

Abstract: 

This study aims to show the seriousness of the Murjites to the community and ways to 

avoid this danger. That's why I started researching both the definition and linguistic 

meaning of Murjiʾah. Then I`ve summarized the Murjiʾah main concept, and defined 

the meaning of succession in the language, the Qur'an and sunnah. 

After that, I’ve described the different types of succession whether of individuals, 

nations or states, shown the first one to call for the doctrine of Murjiʾah, highlighted the 

Murjiʾah tendency of the contemporary groups such as Sheikh Safar al-Houbi, and his 

accusations towards Albani, may Allah rest his soul, clarified the link between 

secularism and Murjiʾah as they claim that society doesn’t affect in any way, shape, or 

form the both the relationship between Allah and any of his servants and the different 

types of islamic worships, and then shown the Murjiʾah tendency in the political and 

legal discourses about religion. 

 I concluded from this research that the Murjiʾah concept is one of the easiest entrances 

of Satan can expolit to justify turning against Sunnis, and the enemies of Islam have 

reaped the fruits of this deviant ideology, which led a group of young people to atone in 

response to the thought of murjites, therefore it was necessary to show the truth and 

seriousness of the thought of murjites.  

Key words: Murjiʾah- succession- contemporary groups- secularism and Murjiʾah 
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 المقدمة

 الحمد هلل ربِّ العالمين، والصالة والسالم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد....

وقد كانت أول فرقة مرقت من  فإن التفرق في الدين واالختصام في ربِّ العالمين سنة األمم قبلنا وواقع حالنا بعدهم،

فقد كان ضاللها حينئذ في مسألة اإليمان، إذ كفَّرت المسلمين بالذنوب الدين وشقت صفوف المسلمين هي الخوارج، 

واستحلت دماءهم وأموالهم، ثم تتابعت الفتن وظهرت الفرق، وكلما ظهرت البدع وانتقصت الطاعات وارتكبت 

. فالمحرمات ازداد حال األمة تفرقا  مدة العظمى ما شاء هللا أن قد استمرت تلك الموجة الكبرى والوذاّلا وضالالا

 ويفعلون ما ال يؤمرون، وقد استجابتستمر، ثم أخذت في االنحسار لما ظهرت الخلوف الذين يقولون ما ال يفعلون، 

الممحوقة، أصابت األمة سنة  للحاقدين والهدامين من بقايا األديان المنسوخة، وشراذم الفلسفات ةفئات من هذه األم

م األولى، فتجارت ببعضها األهواء، فما مرقت الخوارج إال وتزندقت الشيعة وفسقت المرجئة ثم ألحدت القدرية، األم

وهذه األربع هي أصول الفرق، ثم تتابعت الفتن وتكاثرت األرزاء، فلوال أن هذا الدين من عند هللا وله من جنده 

 بقيت له من باقية. المخلصين من يرعاه لما

أال تزال طائفة من هذه األمة على الحق منصورة، ال يضيرهم من خالفهم حتى يأتي أمر ت حكمته قضى ولكن هللا جلَّ 

 هللا، وجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على األذى.

 مقدمة، وسبعة مباحث، وخاتمة تحتوي على أهم النتائج والتوصيات.فقد اقتضت طبيعة البحث أن يقع في 

 اإلرجاء في اللغة واالصطالح. المبحث األول:

 المرجئة أفكار ومعتقدات. المبحث الثاني:

 االستخالف في اللغة والقرآن والسنة. المبحث الثالث:

 اإلرجاء كتاريخ. المبحث الرابع:

النزعة اإلرجائية عند الفرق اإلسالمية المعاصرة )سفر الحوالي واتهاماته لأللباني وغيره من  المبحث الخامس:

 السلفيين بهذا، وما يذكر من تغلغل أفكار المرجئة عن األشاعرة في جانب اإليمان(.

 العلمانية واإلرجاء )دين خاص بالفرد في بيته وكنيسته ال يتعداه إلى المجتمع(. المبحث السادس:

 النزعة اإلرجائية في الخطاب السياسي والقانوني عن الدين. لمبحث السابع:ا
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 :المبحث األول

 صطالحواالاإلرجاء في اللغة 

 وفيأذهان الناس  في اواسعا  االمرجئة من أوائل الفرق التى تنتسب إلى اإلسالم فى الظهور، وقد احتلت مكانا 

  .(1)داحض لهابيان معتقداتهم بين مدافع عنهم ومحاج لهم، وبين معجب بأدلتهم وبين و اهتمام العلماء بأخبارهم

وقبل البدء بتفاصيل فكر المرجئة وبيان نشأته وما آل إليه، قبل هذا نذكر على سبيل اإليجاز التعريف بالمرجئة 

الغة    .واصطالحا

 :اتعريف اإلرجاء لغةً واصطالحً 

 تعريف اإلرجاء لغة: 

 يطلق على عدة معاٍن منها: األمل والخوف والتأخير وإعطاء الرجاء. 

 (2)( قالوا ارجاه واخاهُ )قوله تعالى:  ياإلرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير كما ف"يقول الشهرستانى: 

 .(5) (4)": إعطاء الرجاءوالثاني (3)أمهله وأخره :أي

 . (6)اإلرجاء في اللغة هو التأخيروقال أبو المظفر اإلسفرائيني: واعلم أن 

ا:   تعريف اإلرجاء اصطالحا

: أما إطالق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى األول في اللغة قال الشهرستاني بعد ذكر معني اإلرجاء

مع فصحيح، ألنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا يقولون: ال تضر 

اإليمان معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة، وقيل: اإلرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فال يقضى 

هللا  يعليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلى أن قال: وقيل: اإلرجاء تأخير علي رض

 .(7)عنه عن الدرجة األولى إلى الرابعة

ا فقال: "هم الذين يزعمون أنَّ اإليمان مجرد النطق  وعرفهم اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا تعريفاا جامعا

باللسان، وأنَّ الناس ال يتفاضلون في اإليمان، وأنَّ إيمانهم وإيمان المالئكة واألنبياء )صلوات هللا وسالمه عليهم( 

                                                           

 .(131/ 3فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها، د. غالب بن علي عواجى، )( 1)

 .33الشعراء، اآلية: ( سورة 2)

(، مختار الصحاح، الرازي، مادة "رجا"، )ص 1331( القاموس المحيط، لفيروز آبادي، مادة "رجا"، )ص3)
233.) 

 (.313/ 1، أصول وتاريخ الفرق )33/ 1( الملل والنحل، الشهرستاني، 4)

الرازي، مادة "رجا" )ص ( ، مختار الصحاح، 1331( القاموس المحيط، لفيروز آبادي، مادة "رجا" )ص5)
233.) 

( التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد األسفراييني، أبو المظفر 3)
م، )ص: 1193هـ ، 1413هـ(، المحقق: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، لبنان، الطبعة: األولى، 431)المتوفى: 

13.) 

 .33/ 1ني، ( الملل والنحل، الشهرستا3)
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ليس فيه استثناء، وأنَّ من آمن بلسانه، ولم يعمل فهو مؤمن واحد، وأنَّ اإليمان ال يزيد وال ينقص، وأنَّ اإليمان 

 . (1)حقّاا"

والحقيقة أن اإلمام أبا حنيفة رحمه هللا قال: إن اإليمان هو القول واإلقرار واالعتقاد فقط، ولم يجعل العمل 

 إلى قسمين:  اإلرجاء ينقسموفي اإليمان، وهذا ثابت عن اإلمام أبي حنيفة، وهو بهذا المعنى مرجئ،  داخالا 

أحدهما: إرجاء الفقهاء والعباد وهو شبهة نظرية أخطأ فيها بعض العلماء نتيجة ردود فعل خاصة، أو رأي 

غير محرر، أو فهم قاصر للنصوص، أو متابعة بال تبصر، مثله في ذلك مثل زلة العالم، أو خطأ المجتهد في أي 

 مسألة نظرية.

تمنطقين: وهو شبهة فلسفية بحتة ليس لها في األصل أي مستند نصي؛ ولهذا لم واآلخر: إرجاء المتكلمين والم

 .(2)يتردد أئمة السلف في تكفير أصحابه والتشنيع به

ومما تنبه له أئمة اإلسالم األوائل الخطر العظيم والفساد الجسيم الذي يؤدي إليهما قول المرجئة بأنه ال يضر 

الباب إلشاعة أعمال الفسق والفجور في أمة اإلسالم، والتهوين من خطرها، مع اإليمان ذنب، وكأنهم فتحوا بذلك 

نها والتحقير ألثرها، وليس هذا فحسب بل تحول اإلرجاء بعد ذلك من عقيدة لبعض األفراد في األمة أوالتقليل من ش

ا من الدول والمجتمعات في عصرنا  نتهاهحتى وصل إلى قوته وم إلى عقيدة عامة وتيار جارف أخذ في وجهه كثيرا

  .الحالي

  

                                                           

 (.24( الغلو وأثره في االنحرافات العقدية والمنهجية عند الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية )ص: 1)

، اإليمان عند أهل السنة والجماعة، 1( ظاهرة اإلرجاء فى الفكر اإلسالمي، سفر عبد الرحمن الحوالي، ص 2)
 .25سفر الحوالي، ص 
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 المبحث الثاني:

 المرجئة أفكار ومعتقدات

 يمان وفي غيره(تهم في اإلادمعتق)خالصة 

قال أبو بكر الخالل: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال ألبي عبد 

مرجئ. قال وسئل أبو عبد هللا وأنا أسمع عن اإلرجاء ما هللا: فمن قال اإليمان قول؟ قال من قال اإليمان قول فهو 

هو؟ قال: من قال اإليمان قول فهو مرجئ، والسنة فيه أن تقول اإليمان قول وعمل يزيد وينقص. وسمعت أبا عبد هللا 

 . (1)يقول: قيل البن المبارك: ترى اإلرجاء؟ قال أنا أقول اإليمان قول وعمل وكيف أكون مرجئاا؟"

األعمال عن مسمى اإليمان، ويقولون: اإليمان هو يخرجون المرجئة األثر الذي رواه الخالل أن يتضح من 

التصديق بالقلب، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأما األعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط، وليست 

عل ما فعل من ترك الواجبات وفعل منه، فمن صدَّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل اإليمان عندهم، ولو ف

قط، ولزم على ذلك الضالل لوازم باطلة، منها: حصر الكفر  االمحرمات، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا 

 بكفر التكذيب واالستحالل القلبي. 

في قلب  يجتمعنه ال وأأن االيمان شيء واحد، ال يتبعض، وهو ال يزيد وال ينقص،  ىجمعت المرجئة علأو

يمان، وقالوا من المحال أن يكون اإلعمال العبد الواحد شعبة من الشرك وشعبة من أيمان ونفاق، وال يكون في إواحد 

يمان، اإل ىلهذا قالت بإخراج االعمال من مسم ؛امعا  ا لههلل وليّا  اا عدّوا ا مسيئا ا محسنا ا مذموما محمودا  واحدإنسان 

 خرجت العمل عن النية والعقد.وأ

 ىبمثابة الرد عل ءراآانت المرجئة قد اعترضت علي حكم الخوارج في مرتكب الكبيرة، وكان لهم في ذلك وك

نه ال يضر مع االيمان معصية، وأيمان، اإلفي  يمان هو عمود الدين وليس العمل داخالا اإلن أل االخوارج فقالوا: نظرا 

مؤمن، وأرجئوا أمر معصيته إلى هللا تعالى يوم القيامة يرة، بكما ال ينفع مع الكفر طاعة، فقد قرروا أن مرتكب الك

وافقت و يمان على الكمال وأنه ال حذر من المعاصي مع حصول اإليمان.للعصاة اسم اإل ليحكم فيه ما يشاء، وجعلوا

ر وكذلك المرجئة إنما سموا أهل الكبائق، وذكر الملطي "... بالفسالمرجئة الفرق األخرى في تسمية أهل الكبائر 

مؤمنين بعد ما سموهم فاسقين ألن هللا عز وجل سماهم فاسقين ولم يتهيأ لهم أن يزيلوا اسم الفسق عنهم فاجتمعوا على 

 .(2)"فسقهم ثم افترقوا إلى غير ذلك

واختلفت المرجئة في غفران هللا الكبائر بالتوبة؛ فمنهم من قال إن غفران هللا الكبائر بالتوبة من باب التفضل، 

  .(3)هب آخرون إلى أنه استحقاق وليس بتفضل، ووافقوا المعتزلة بذلكبينما ذ

                                                           

ر الراية، الرياض، بن يزيد الخالل أبو بكر، تحقيق: د. عطية الزهراني، دا ( السنة، أحمد بن محمد بن هارون1)
 (.533/ 3ه، ) 1411، الطبعة األولى

( التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الَملَطي العسقالني 2)
 (.41المكتبة األزهرية للتراث، مصر، )ص  هـ(، المحقق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري،333)المتوفى: 

( مجمل أقوال السلف وكبار العلماء في ذم المرجئة والتحذير من اإلرجاء، أبو سلمان عبد هللا بن محمد الغليفي، 3)
 .42ه، ص  1431دار القرآن بغليفة، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، شوال 
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، اوخلفا  اوال شك أن هذا قوٌل باطٌل وضالٌل مبيٌن مخالٌف للكتاب والسنة، وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا 

والخوف والخشية من هللا وأن هذا يفتح باباا ألهل الشر والفساد، لالنحالل من الدين، وعدم التقيد باألوامر والنواهي 

سبحانه، ويعطل جانب الجهاد في سبيل هللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسوي بين الصالح والطالح، 

والمطيع والعاصي، والمستقيم على دين هللا، والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه، ما دام أن أعمالهم هذه ال 

 .(1)تخّل باإليمان كما يقولون

ال  -أن ال يشرك باهلل شيئاا ألبتة  -وقال عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف: )اعلم أن هذا النفي العام للشرك 

ا وال يمكن مدمن الكبيرة والمصّر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد، حتى ال  يصدر من ُمصّر على معصية أبدا

لى جدلّي ال حظّ له من أعمال القلوب، بل قلبه كالحجر أو أقسى، يشرك باهلل شيئاا؛ هذا من أعظم المحال. وال يُلتفت إ

 .(2)يقول: وما المانع؟ وما وجه اإلحالة؟

فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله، واعلم أن اإلصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير هللا، 

في بحار الشرك،  اير هللا، ما يصير به منغمسا ورجائه لغير هللا، وحبه لغير هللا، وذله لغير هللا، وتوكله على غ

والحاكم في هذا ما يعلمه اإلنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذّل المعصية ال بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفاا من 

غير هللا، وذلك شرك، ويورثه محبة لغير هللا، واستعانة بغيره في األسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله ال 

 .(3) اهلل وال هلل، وهذا حقيقة الشرك(ب

ولعل السبب في هذه الفجوة بين التوحيد وبين لوازمه السلوكية واألخالقية ما نسلكه في تعلمنا أو تعليمنا لهذا 

وتلك اللوازم تتعلق  ،الموضوع الجليل من الفصل بين التوحيد وبين لوازمه ومقتضياته بحجة أن هذا علم التوحيد

ا عن آثاره العملية ومقتضياته السلوكية.بعلم السلوك و  األخالق، مما يؤدي إلى عرض التوحيد بعيدا

إن هذا العرض الناقص أورث جملة من اآلثار السلبية المشاهَدة من التهاون في فعل المحرمات وترك 

المحارم والتعدي على حدود الواجبات، وهذا يذكِّرنا بما أورثه مسلك اإلرجاء في باب اإليمان من الجرأة على انتهاك 

هللا تعالى؛ ألن اإليمان عند المرجئة هو التصديق، والعمل خارج مسمى اإليمان؛ ومن ثم يتعين تقرير التالزم بين 

الباطن والظاهر، والتوحيد والسلوك، كما قال المصطفى صلى هللا عليه وسلم: )أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 

ا إال مع استقامة (4)أال وهي القلب( ،فسدت فسد لها سائر الجسدصلح لها سائر الجسد وإذا  ؛ فال يكون الظاهر مستقيما

 .(5)الباطن

                                                           

 (، الفتاوى13تاح حمداش بن عمر زراوي األمازيغي الجزائري، )ص ( القواطع اإللهية إلقامة العبودية، عبد الف1)
 (.3والبيانات التي صدرت من اللجنة الدائمة في التحذير من ظاهرة اإلرجاء وبعض الكتب الداعية إليه، )ص 

، (12( العبودية مسائل وقواعد ومباحث، عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف، شبكة نور اإلسالم، )ص 2)

www.islamlight.net. 

 (.323 – 1/323( مدارج السالكين، ابن القيم، )3)

(، كتاب بدء الوحي، باب 52( رقم )21( أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب فضل من استبرأ لدينه )/ 4)
(، برقم 1211/ 3(، مسلم، باب أخذ الحالل وترك الشبهات، )52(، برقم )21/ 1فضل من استبرأ لدينه )

(1511.) 

 (.142(، األصفهانية، ابن تيمية، )ص 19/232، ، 3/345( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )5)
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ا من قال عبد المحسن العباد: وإنما سمي المرجئة بذلك ألنهم أخروا العمل عن اإليمان وقالوا العمل ليس جزءا و

 اإليمان.

 ثم افترق المرجئة إلى فرق:

 المعرفة فقط.قسم قالوا: اإليمان 

 وقسم قالوا: إنه مجرد التصديق.

 وقسم قالوا: إنه مجرد النطق.

 وقسم قالوا: إنه مجرد النطق واالعتقاد.

 .(1)متفقون على إخراج العمل من مسمى اإليمان ،وهم متفاوتون في اإلرجاء

أنه يعتقد في قلبه في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك: هو مؤمن كامل اإليمان، طالما  وقالت المرجئة

اإليمان عند جمهورهم وينطق بلسانه عند بعضهم، فإنه مؤمن كامل اإليمان، وال تنقص هذه المعاصي من إيمانه، 

 . (2)وإن كانت كبائر

واعتقاد كثيٍر ِمن الناس أن  ،اهذا أمر ال يجدي أبدا فوأما االكتفاء باإليمان التقليدي ويقول محمد أمان الجامي: "

األعمال ليست من اإليمان يسمى عند أهل العلم عقيدة اإلرجاء.. اإلرجاء معناه التأخير، تأخير األعمال من مسمى 

قد فتحنا الباب للحكام الذين فاإليمان وإخراجها من الدين وأنها ِمَن األمور الثانوية هذا خطأ، إذا كان األمر كذلك 

  .(3) (َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أَنَزَل هللّاُ فَأُْولَـئَِك هُُم اْلَكافُِرون) أنزل هللا كيف تعاتبهم وتقول لهم: يحكمون بغير ما

"ال إله إال هللا محمد رسول  ا وظالمين؛ لكنهم يقولون:ا وفساقا أي كيف تطبق عليهم هذه اآلية؟ هللا سماهم كفارا 

بأن األعمال غير داخلة في مسمى  اإذا كنَت مقتنعا ف ،هللا عليه الصالة والسالمهللا" ويدَّعون تصديق ما جاء به رسول 

لِتَْحُكَم على الذين يَْحُكمون بغير ما أنزل  اال سبيل لك أبدا ف امعا  ،وأنه يكفي لإليمان التلفظ أو التصديق أو هما ،اإليمان

ير ذلك، ال سبيل لك لتلومهم ولتحكم عليهم وعلى الذين يستبيحون الخمور وغ ،وعلى الذين يستبيحون الربا ،هللا

يقع فيها كثير من الناس من حيث ال هذه عقيدة اإلرجاء و، بالكفر والفسوق والظلم؛ ألنك وافقت معهم على اإلرجاء

منتشرة حيث تنتشر األشعرية والماتريدية، ألن األشاعرة والماتريدية كلهم من المرجئين، وهذا هي و ،يشعرون

ا يترك الصالة مثالا  اإلرجاء منتشر أو يتعاطى  بين عوام المسلمين من حيث ال يشعرون؛ ذلك أنك تعاتب شخصا

بعض المحرمات فيقول: "دعني اإليمان ها هنا، اإليمان في القلب" ولما كان اإليمان في القلب فال يضره أن يترك 

هذه هي عقيدة  - في زعمه -في قلبه  الصالة وأن يترك جميع الواجبات وأن يرتكب جميع المحرمات ما دام اإليمان

ولكن توارثوا هذه العقيدة مع الناس مع أهل  ،اإلرجاء وإن كان القوم القائلين بهذا اإلرجاء ال يعلمون معنى اإلرجاء

 الكالم،

                                                           

 (.33( التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود المسماة بالحائية، عبدالمحسن بن حمد العباد البدر، )ص: 1)

 (.12 ( التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية، صالح بن فوزان الفوزان، )ص:2)

 . 44المائدة:   (3)
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ن على  -عقيدة اإلرجاء  -َسَرْت إليهم هذه العقيدة   لذلك هي عقيدة خطيرة تُْخِرُج األعمال من مسمى اإليمان وتهوِّ

وأن  ،لذلك يجب على طالب العلم تنبيه الناس إلى هذا المعنى ؛الناس ترك الواجبات وارتكاب الكبائر والمحرمات

 .(1)األعمال داخلة في مسمى اإليمان"

ا المرجئةومن عقائد  أنهم ال يقولون باالستثناء في اإليمان ولو من باب التواضع وهضم النفس وعدم  أيضا

ا في إيمانه، قال الخالل: "أخبرنا سليمان بن األشعث قال سمعت أحمد قال له  :تزكيتها، ويرون من قال ذلك شاّكا

ؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال هذا قيل لي مؤمن أنت؟ قلت: نعم. هل عليَّ في ذلك شيء؟ هل الناس إال م :رجل

، وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم في هذه ( وءاخرون مرجون ألمر هللا)كالم اإلرجاء قال هللا عز وجل: 

 .(2)(  إما يعذبهم وإما يتوب عليهم)المسألة عن أبي عبد هللا وزاد 

 :عاملينوقد عرض ابن تيمية لمذهب المرجئة وأرجع أصول الخطأ عندهم إلى 

ظنهم أن اإليمان في مرتبة واحدة، فقالوا: إيمان المالئكة واألنبياء وأفسق الناس سواء.. بينما اإليمان  األول:

ا، فيجب على المالئكة من اإليمان ما ال يجب على البشر، أو يجب على األنبياء ما  الذي أوجبه هللا يتباين تبايناا عظيما

ا.ال يجب على غيرهم، وليس المراد ه  نا أنه يجب عليهم من العمل فحسب، بل من التصديق واإلقرار أيضا

لم يفطن المرجئة إلى تفاضل الناس في اإلتيان باألعمال، فليس إيمان من أدى الواجبات كإيمان من  الثاني:

 .(3)ان غيرهمكإيمأخل ببعضها وليس إيمان السارق والزاني والشارب للخمر 

 :يأصولها على مسائل هامة ه يتكاد فرق المرجئة تتفق ف

 تعريف اإليمان بأنه التصديق أو المعرفة بالقلب أو اإلقرار. -

 احقيقة اإليمان، وال هو جزء منه، مع أنهم ال يغفلون منزلة العمل من اإليمان تماما  يف وأن العمل ليس داخالا  -

 غلوه. يإال عند الجهم ومن تبعه ف

 والجزم به ال يدخله زيادة وال نقصان. يءألن التصديق بالشوأن اإليمان ال يزيد وال ينقص،  -

امؤمنون كاملو اإليمان بكمال تصديقهم وأنهم  يوأن أصحاب المعاص -  اآلخرة. يال يدخلون النار ف حتما

هذه اآلراء  يولهم اعتقادات أخرى: كالقول بأن اإلنسان يخلق فعله، وأن هللا ال يرى فى اآلخرة، وقد تأثروا ف -

معتزلة، وكذا رأيهم فى أن اإلمامة ليست واجبة، فإن كان وال بد فمن أي جنس كان ولو كان غير قرشي، وقد بال

 الخوارج الذين كانوا ينادون به ولم يطبقوه.بهذا الرأي في تأثروا 

هلل فقط وأن اإليمان هو المعرفة با - وهو قول جهم -ومن عقائد المرجئة الجهمية أن الكفر باهلل هو الجهل به  -

 .(4)أهلهما وال خلود ألحد فيهما يوأنه ال يتبعض، ومنها أن الجنة والنار تفنيان وتبيدان ويفن

                                                           

، محمد أمان الجامي، إعداد موقع روح اإلسالم، )1)  (.1(، )ص www.islamspirit.com( العقيدة أوالا

 (.533/ 3( السنة، أبو بكر الخالل، )2)

 .21( الفرقان بين الحق والباطل، ابن تيمية، ص 3)

 (.319/ 1(، أصول وتاريخ الفرق )293-294( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، )ص 4)
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 المبحث الثالث:

 ستخالف في اللغة والقرآن والسنةاال

 تعريف االستخالف لغة: 

معجم ، ويذكر أحمد بن فارس في كتابه ااالستخالف في اللغة: مصدر الفعل، استخلف يستخلف استخالفا 

، والذي يعنينا هنا من هذه ةتأتي ألحد معاٍن ثالث ،الخاء والالم والفاء في )خلف( أصول ثالثة :أن مقاييس اللغة

  .(1)المعاني الثالثة، هو المعنى األول القائل: أن يجيء شيء بعد شيء فيقوم مقامه

 تعريف االستخالف اصطالًحا: 

تمكين هللا للبشر عامةا : "تعريف االستخالف في االصطالح بأنه بناءا على هذا المعنى اللغوي السابق نستطيع

 .(2)ولبعضهم خاصةا في إحاللهم محل من كان قبلهم في ملكية األرض والمال"

 واالستخالف نوعان، عام وخاص.

 أوال: االستخالف العام:

خليفة في األرض، يقول هللا تعالى  خلق آدم أبا البشر ليكون -َجلَّ َشأْنُهُ  -جاء القرآن الكريم صريحا في أن هللا 

َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخلِيفَةا ۖ قَالُوا أَتَْجَعُل فِيهَا َمن يُْفِسُد فِيهَا وَ ) يَْسفُِك الدِّ

ُس لََك ۖ قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما اَل  ومن بعده كل  -َعلَْيِه السَّالَُم  -وقد بدأ هذا االستخالف بآدم  ،(3)(  تَْعلَُمونَ بَِحْمِدَك َونُقَدِّ

ا مستخلفون في األرض، يقول تعالى أيضا  َوهَُو الَِّذي َجَعلَُكْم َخاَلئَِف اأْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق )ا: ذريته، فهم جميعا

ِحيمٌ بَْعٍض َدَرَجاٍت لِّيَْبلَُوُكْم فِي َما   .(4)( آتَاُكْم ۗ إِنَّ َربََّك َسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لََغفُوٌر رَّ

كان يسكن  - كالجن مثالا  –والمفسرون مختلفون في ماهية خالفة اآلدميين، هل هي خالفة عن جنس آخر 

َجلَّ  -ة عن هللا ومن ثم فالخالفة على هذا الرأي خالفة جنس سابق، أم هي خالف ؛األرض فأفسد فيها وسفك الدماء

سلط اإلنسان على األرض  - عز وجل –ال عن جنس آخر؟، ومن ثم فالخالفة على هذا الرأي تعني أن هللا  - َشأْنُهُ 

 .(5)يقيم فيها سنن ربه، ويظهر عجائب صنع الخالق، وأسرار خليقته، وبدائع حكمه

عزَّ  -على البشر جراء استخالفهم؛ ألن هللا والحقيقة أنه ال تأثير لمثل هذا الخالف على الواجبات المترتبة 

نن، ويُظهر العجائب  - وجلَّ  استخلف البشر عامة في أرضه وعلى ماله عّمن سبقهم؛ ليقيم اإلنسان في األرض السُّ

واألسرار والبدائع، وذلك بنشر العدل الذي يبعد البشر عن سفك الدماء، وبنشر ما يعين على الطاعة كالعمران 

                                                           

هـ 1422/ 1معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط( 1)
 .(311، 311)ص

مفهوم قاعدة االستخالف في االقتصاد اإلسالمي، د. عبد هللا بن إبراهيم الناصر، كلية التربية، جامعة الملك ( 2)
م، على الرابط:                2113سعود، قسم الثقافة والدراسات اإلسالمية، 

ww.kantakji.com/media/4078/7807.docw. 

 . 31البقرة: (3)
 . 135األنعام:   (4)
 .(231 – 253/ ص 1م )ج 1111تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ( 5)
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خير مادي أو معنوي فيها؛ بدليل أنه سبحانه قد خلق البشر في األرض واستعمرهم فيها، وسلطهم  والنماء وكل

َن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِيهَا)عليها، وجعلها ُمَذلَّلَةُ لهم، يقول تعالى:   .(1)( هَُو أَنَشأَُكم مِّ

نَّاُكْم فِي اأْلَْرِض َوَجَعْلنَا لَُكْم فِيهَا َمَعايَِشۗ  )وهذان المعنيان )التمكين والتسلط( ظاهران في قوله تعالى:  َولَقَْد َمكَّ

ا تَْشُكُرونَ  َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَهَْوا َعِن )وقوله:  (2)( قَلِيالا مَّ اَلةَ َوآتَُوا الزَّ نَّاهُْم فِي اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّ كَّ الَِّذيَن إِن مَّ

 ِ ْنهُ )وقوله:  (3) ( َعاقِبَةُ اأْلُُمورِ اْلُمنَكِر ۗ َوهلِلَّ ا مِّ َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َجِميعا ا فِي السَّ َر لَُكم مَّ  . (4)( َوَسخَّ

ولكن هذا االستخالف للبشر اِْستِْخالَُف ُمقَيٌَّد بِقُيُوٍد، ويُلزم الُمستَْخلَفين بواجبات في األرض؛ حيث إنه "ال جدال 

في أن هللا أوجب على البشر حين أسكنهم األرض أن يطيعوا أمره وأن ينتهوا بنهيه، وأنه عهد إليهم أال يعبدوا إال 

بالتقوى، وأن يحذروا فتنة الشيطان، وأعلمهم من اتبع هدى هللا فقد اهتدى، ومن  إياه، وأال يخشوا غيره، وأن يتحلوا

كفر بآيات هللا وكذب برسله فقد ضل وغوى، وأنه جعل للمهتدين األمن، فال خوف عليهم وال هم يحزنون، وجعل 

ا ۖ فَإِمَّ )للكافرين المكذبين النار هم فيها خالدون:  نِّي هُداى فََمن تَبَِع هَُداَي فاََل َخْوٌف قُْلنَا اْهبِطُوا ِمْنهَا َجِميعا ا يَأْتِيَنَُّكم مِّ

ا يحاسب هللا البشر على زيفهم وضاللهم، وعلى تركهم طاعة هللا واتباعهم  ،(5) (َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُونَ  وغدا

 .(6)الشيطان"

 (:استخالف أفراد أو أمة، أو دولة)ثانيا: االستخالف الخاص 

 استخالف األفراد: -1

َوإِْذ )إن استخالف األفراد هو االستخالف في الرئاسة والزعامة والريادة، فقد جعل هللا آدم خليفة في األرض 

فِي دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً يا ) وجعل هللا داود خليفة (7)(قَاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخلِيفَةا 

ى الُمْستَْخلَ (9) (8)(  اْْلَرْضِ ى الُمْستَْخلَُف خليفة كما ُسّمي داود، وقد يَُسمَّ ي إبراهيم ، َوقَْد يَُسمَّ ا كما ُسمِّ َعلَْيِه ُف إَِماما

هُنَّ ۖ قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك  ) : السَّالَمُ  اَوإِِذ اْبتَلَٰى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكلَِماٍت فَأَتَمَّ ي أيضا بعض رؤساء  ،(10)(  لِلنَّاِس إَِماما وكما ُسمِّ

                                                           
 . 31هود:   (1)
 . 11األعراف:   (2)
 . 41الحج:   (3)
 . 13الجاثية:   (4)
 . 31، 39البقرة:   (5)
م )ص 1191هـ، 1411اإلسالم وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  (3)

13). 

 . 31البقرة   (3)
 . 23ص:   (9)
ا بهدف تسهيل الدراسة والتحليل، حيث إن استخالف األمة والدولة متداخالن  (1) ا نظري ا يعتبر هذا التقسيم، تقسيما

عمليا لدرجة كبيرة؛ وإنما فعلت ذلك حتى أقوم بالرد على بعض الذين يحاولون وضع األمة في موضع تضاد مع 
ا ودولة اإلسالم وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة، ص ظر: . انالدولة؛ فيقولون إن اإلسالم دين وأمة وليس دينا

19. 

 . 124البقرة:   (11)
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ا َصبَُروا ۖ َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ )بني إسرائيل  ةا يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ ا ، (1)  (َوَجَعْلنَا ِمْنهُْم أَئِمَّ ى الُمْستَْخلَُف َملِكا َوقَْد يَُسمَّ

اَوقَاَل لَهُْم نَبِيُّهُْم إِنَّ ) َ قَْد بََعَث لَُكْم طَالُوَت َملِكا  . (3) (2)(  هللاَّ

 

 استخالف األمم: -2

ا من العالمين،  اصطفى هللا بني إسرائيل ورزقهم من الطيبات وجعل فيهم النبوة والملك، وآتاهم َما لَْم يُْؤِت أََحدا

أَ ِصْدٍق ): يقول تعالى ْأنَا بَنِي إِْسَرائِيَل ُمبَوَّ َن الطَّيِّبَاتِ َولَقَْد بَوَّ َوإِْذ قَاَل )ويقول أيضا:  ،(4) [93(  ]يونس:َوَرَزْقنَاهُم مِّ

ا َوآتَ  لُوكا ِ َعلَْيُكْم إِْذ َجَعَل فِيُكْم أَنبِيَاَء َوَجَعلَُكم مُّ َن اْلَعالَِمينَ ُموَسٰى لِقَْوِمِه يَا قَْوِم اْذُكُروا نِْعَمةَ هللاَّ ا مِّ ا لَْم يُْؤِت أََحدا (  اُكم مَّ

(5). 

"ولكن مع مرور األيَّام وتعاقُب األزمان، أِمن بنو إسرائيل مكر هللا وظنوا أنهم أحباؤه الذين ال يمكن استبدال 

استخالفهم!، فتخلَّوا عن َدورهم المشاد به في االستخالف الحقيقي لألرض؛ ولم يُقدِّموا سوى برامَج شاملٍة للفساد 

الجانب العقدي واإليماني قدَّموا الكفَر باهلل وسبَّه، وقتَل أنبيائه وُرسله، وفي الجانب واإلفساد على كافَّة الجوانب: ففي 

نا  مات، وفي الجانب االجتماعيِّ واألُسريِّ قدَّموا الزِّ ْحت، والتحايل على المحرَّ با، وأْكَل السُّ االقتصادي قدَّموا الرِّ

 والفاحشة.

ة أُخرجت للناس، ونالت االستخالَف على إْثر ذلك كله تنتقل الخالفةُ والسيادة  ة اإلسالم، فصارْت خيَر أمَّ إلى أُمَّ

ا من هللا  الَِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَّهُْم فِي اأْلَْرِض َكَما )لها: في األرض والتمكين وعدا ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد هللاَّ

ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناا ۚ يَْعبُُدونَنِي اَل اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم َولَ  لَنَّهُم مِّ نَنَّ لَهُْم ِدينَهُُم الَِّذي اْرتََضٰى لَهُْم َولَيُبَدِّ  يُْشِرُكوَن بِي يَُمكِّ

ئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ  لَِك فَأُولَٰ  .(6)  (َشْيئاا ۚ َوَمن َكفََر بَْعَد َذٰ

شاملة ألوضاِع الحياة التي غشاها الظُّلُمات، ومستنقع الرذيلة، وأوجدْت مقوماِت ألنَّها قدَّمت برامَج إصالحيَّةا 

ةَ المستخلَفة السائدة الرائدة ٍة ): االستخالف، وعملت بأسبابه، وأثبتْت أهليتها وَجدارتَها ألْن تكوَن هي األمَّ ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ

ْنهُُم أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ  ا لَّهُم ۚ مِّ ِ ۗ َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيرا ْنهَْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاهللَّ

 . (8)" (7)(اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرهُُم اْلفَاِسقُونَ 

                                                           
 . 24السجدة:    (1)
 . 243البقرة:   (2)
كان األنبياء هم الذين يقودون بني إسرائيل، كلما مات نبي أرسل هللا لهم نبي، حتى انفصل الدين عن الدنيا  (3)

ا وهم من  ا شديدا فكان الملك عند الملوك والدين عند األنبياء، فتسلط الملوك الجبابرة على بني إسرائيل وظلموهم ظلما
 ملكا لهم يجعل أن -اسمه في المفسرون اختلف–م؛ فسألوا نبيا لهم أبناء جلدتهم، فنشروا الظلم بين الناس واستعبدوه

 . (،4931انظر: صحيح مسلم ). - إسرائيل بني على الُمعتدين – العماليق معه ويقاتلون يوحدهم

 . 13يونس:   (4)
 . 21المائدة:   (5)
 . 55النور:   (3)
 . 111آل عمران:   (3)
م، بتصرف 11/5/2111إشارات على طريق االستخالف، تميم بن محمد بن عبد هللا األصنج موقع األلوكة، ( 9)

 ./http://www.alukah.net/sharia/0/5884على الرابط: 
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صلى هللا عليه –قد شرف هللا أمة اإلسالم بكونها صاحبة الشهادة على الناس، أمام هللا، كما سيشهد عليها النبي ل

ا)يقول تعالى:  -وسلم ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيدا ةا َوَسطاا لِّتَُكونُوا ُشهََداَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ لَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ  .(2) (1)  (َوَكَذٰ

أمم أخرى: "فهؤالء قوم نوح كذبوه واستضعفوه ومن معه فاستحلف هللا هؤالء وهناك قصص عن استخالف 

َعهُ فِي اْلفُْلِك ) الضعفاء وأهلك األقوياء الذين غرتهم قوتهم وحملهم الغرور على تكذيب آيات هللا ْينَاهُ َوَمن مَّ بُوهُ فَنَجَّ فََكذَّ

بُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمنَذِرينَ َوَجَعْلنَاهُْم َخاَلئَِف   .(3) (َوأَْغَرْقنَا الَِّذيَن َكذَّ

ا ويذكرهم ما حدث لقوم نوح ويخوفهم منه فيقول لهم َواْذُكُروا إِْذ َجَعلَُكْم ُخلَفَاَء ِمن ) :وهذا هود يدعو قومه َعادا

أي اذكروا كيف استخلفكم هللاُ في األرض بعد أن أهلك قوم نوح بمثل ما تفعلون، فلما يئس من  (4)(  بَْعِد قَْوِم نُوحٍ 

ا َغْيَرُكْم َواَل تَُضرُّ )إصالحهم قال لهم:  ا أُْرِسْلُت بِِه إِلَْيُكْم ۚ َويَْستَْخلُِف َربِّي قَْوما ي ونَهُ َشْيئاا ۚ إِنَّ َربِّ فَإِن تََولَّْوا فَقَْد أَْبلَْغتُُكم مَّ

ُر قومه بما أنعم هللاُ عليهم، وجعلهم خلفاء من بعد َعاٍد، ويحذرهم عاقبة  ،(5)(  َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء َحفِيظٌ  وهذا صالح يَُذكِّ

أَُكْم فِي اأْلَْرِض تَتَِّخُذوَن ِمن )البغي والفساد في األرض:  ا َواْذُكُروا إِْذ َجَعلَُكْم ُخلَفَاَء ِمن بَْعِد َعاٍد َوبَوَّ ُسهُولِهَا قُُصورا

ِ َواَل تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ   . (7)" (6)(  َوتَْنِحتُوَن اْلِجبَاَل بُيُوتاا ۖ فَاْذُكُروا آاَلَء هللاَّ

تها، قال تعالى: - سبحانه –وقد حذَّر هللا  ةَ من أن تتشبَّه باألُمم قبلها التي أضاعْت مجَدها وِعزَّ َواَل ) هذه األمَّ

ئَِك لَهُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  قُوا َواْختَلَفُوا ِمن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلبَيِّنَاُت ۚ َوأُولَٰ  . (8) (تَُكونُوا َكالَِّذيَن تَفَرَّ

 استخالف الدول: -3

إن "استخالف الدول معناه األول تحرير األمة واستقاللها بحكم نفسها وجعلها دولة لها من السلطان ما يحمي 

ا وشعوباا أخرى"مصالح ا  .(9)ألمة َويُْعلِي كلمتها، ومعناه الثاني اتساع سلطان الدولة حتى يشمل فوق أبناء األمة أمما

"واستخالف الدول إذا كان بإذن هللا وبأمره، ِمنَّةا يَُمنُّ بها على األمم، إالَّ أن لالستخالف مسبباته التي تباشرها 

، فال لهم في األرض، وتتم بذلك ُسنَّةُ هللاِ في خلقه ولن تجد لسنته تحويالا  األمم والشعوب فتؤهلهم لالستخالف، وتمكن

َجلَّ  -يمكن أن يجيء االستخالف اعتباطاا وبال عمل، وإنما يجيء نتيجة العمل الشاق والجهد المستمر، ولقد وعد هللا 

مان وحده هو الذي يرشح المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات باالستخالف في األرض، فلم يجعل اإلي -َشأْنُهُ 

                                                           
 . 143البقرة:   (1)
جاءت األحاديث الصحيحة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في تفسير هذه اآلية تبين أن المراد من قوله تعالى:  (2)

ا. وأن المراد من الشهادة على الناس: الشهادة على األمم يوم القيامة أن رسلهم قد  ا( أي: عدالا خيارا )أمة وسطا
( َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ 4493المعنى، روى البخاري )ولم تخرج كلمات المفسرين عن ذلك . بلغوهم رساالت هللا

الم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيَقا -رضي هللا عنه- ُ َعلَْيِه َوَسلهَم: " ُيْدَعى ُنوٌح َعلَْيِه السه ِ َصلهى هللاه ُل لَُه: َهْل َبلهْغَت َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاه
لُِنوٍح: َقاَل: َفُيَقاُل  ،َقْوُمُه َفُيَقاُل لَُهْم: َهْل َبلهَغُكْم؟ َفَيقُولُوَن: َما أََتاَنا ِمْن َنِذيٍر أَْو َما أََتاَنا ِمْن أََحدٍ ؟ َفَيقُوُل : َنَعْم ؛ َفُيْدَعى 

ُتهُ  ٌد َوأُمه (: " 11911ْدُل ". وزاد أحمد )اْلَوَسُط اْلعَ  َقاَل: (  ڤ ڤ ڤ ڤ)َقاَل: َفَذلَِك َقْولُُه:  ،َمْن َيْشَهُد لََك؟ َفَيقُوُل: ُمَحمه
 .َقاَل: ُثمه أَْشَهُد َعلَْيُكْم" ،َقاَل: َفُيْدَعْوَن َفَيْشَهُدوَن لَُه ِباْلَبالغِ 

 . 33يونس:   (3)
 . 31األعراف:   (4)
 . 53هود:   (5)
 . 34األعراف:   (3)
 .(24، 23اإلسالم وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة،  )ص  (3)

 . 115عمران: آل   (9)
 .(11اإلسالم وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة،  )ص ( 1)
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لالستخالف، وإنما وعد المؤمنين باالستخالف إذا عملوا الصالحات، والمقصود بالصالحات كل ما يصلح شأنهم في 

ُ الَِّذيَن  ):الدنيا من اإلعداد واالستعداد والتفوق، وما يصلح شأنهم في اآلخرة من الطاعة واجتناب المعاصي َوَعَد هللاَّ

الَِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَّهُْم فِي اأْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبلِِهمْ آَمنُوا مِ   . (2)" (1)(نُكْم َوَعِملُوا الصَّ

َوإِْذ قَاَل ُموَسٰى لِقَْوِمِه يَا قَْوِم )وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من االستخالف في قوله تعالى عن بني إسرائيل 

َن اْلَعالَِمينَ  اْذُكُروا نِْعَمةَ  ا مِّ ا لَْم يُْؤِت أََحدا ا َوآتَاُكم مَّ لُوكا ِ َعلَْيُكْم إِْذ َجَعَل فِيُكْم أَنبِيَاَء َوَجَعلَُكم مُّ ومعلوم أن الملوك  ،(3)(  هللاَّ

ةا َونَْجَعلَهُُم َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي )يكونون في الدول، وأيضا في قوله تعالى:  اأْلَْرِض َونَْجَعلَهُْم أَئِمَّ

 )4((  ....اْلَواِرثِينَ 

 .(5)يستقرون عليها ويقيمون فيها دولتهم اوهي أرض مصر والشام، فقد جعلها لبني إسرائيل مكانا  

وقد ذكر هللا تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم آيتْين جامعتْين يمكن أن نتبيّن منهما واجبات الدولة المستخلفة 

نَّاهُْم فِي اأْلَْرِض أَقَاُموا )في األرض وذلك كله في إطار شمول العبودية هلل عز وجل؛ يقول هللا تعالى:  كَّ الَِّذيَن إِن مَّ

اَلةَ َوآتَُوا الزَّ  ِ َعاقِبَةُ اأْلُُمورِ الصَّ َ يَأُْمُرُكْم أَن )ا: ويقول أيضا  ،(6)(  َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَهَْوا َعِن اْلُمنَكِر ۗ َوهلِلَّ إِنَّ هللاَّ

وا اأْلََمانَاِت إِلَٰى أَْهلِهَا َوإَِذا َحَكْمتُم بَْيَن النَّاِس أَن تَْحُكُموا بِاْلَعْدِل ۚ إِنَّ  اتَُؤدُّ ا بَِصيرا َ َكاَن َسِميعا ا يَِعظُُكم بِِه ۗ إِنَّ هللاَّ َ نِِعمَّ (  هللاَّ

(7). 

ا كما في آية سورة الحج آنفة الذكر، أن يقيموا الصالة، ويؤتوا  فمن واجبات المستخلفين في الحكم ُدَوالا  َوأَْفَرادا

هذه الواجبات الثالث، ألن توفرها دليل وقد اقتصرت اآلية على " الزكاة، ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر،

ا يوجبه اإلسالم، فإقامة الصالة في األمة دليل على اإليمان والطاعة، وإيتاء الزكاة دليل على  على توفير غيرها ِممَّ

أخذ النفس بالحق ورد الحقوق ألربابها، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على االستمساك بما أمر هللا 

 لغير إليه وكفهم عن الفسوق والعصيان.ودعوة ا

ا مستخلفين في األرض، فإذا وجب عليهم كحاكمين أن يقيموا الصالة  والمستخلفون في الحكم ليسوا إال بشرا

ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فإنه يجب عليهم كبشر مستخلفين في األرض أن يطيعوا هللا 

 . (8)عما نهى عنه"ويهتدوا بهديه، وينتهوا 

وظائف الدولة، فأوجبت أداء األمانات إلى  ويرى ابن تيمية أن آية سورة النساء آنفة الذكر، قد حددت إجماالا 

أهلها، والحكم بالعدل، وهذان جماع السياسة العادلة والسياسة الصالحة، والقيام بهذه الوظائف هو المعادل لطاعة 

  .(1)الوالة

                                                           
 . 55النور:   (1)
 .(11اإلسالم وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة،  )ص  (2)

 . 21المائدة:   (3)

 .6-5القصص:  (4)

دار إحياء التراث العربي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي، ( 5)
 .( 3/522هـ ) 1421/ 1بيروت، ط

 . 41الحج:   (3)
 . 59النساء:   (3)
 .(31اإلسالم وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة، )ص  (9)
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المقصود الواجب بالواليات إصالح دين الخلق الذي متى خسروه فإنهم خسروا " أنابن تيمية إلى  ويشير

 . (2)ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا" امبينا  اخسرانا 

لالستخالف، ليبتليهم  في استخالف األمم والدول واألفراد أن يستخلف من كانوا أَْهالا  - َجلَّ َشأْنُهُ  -إن " ُسنَّةُ هللاِ 

ا فيما آتاهم؛ فإن استقام الُمْستَْخلَفُوَن على أمر هللا، ودعوا إليه، وعبدوه وحده ال شريك له، وأقاموا الصالة وآتوا  جميعا

الزكاة وفعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات، وأمروا بالمعروف َونَهَْوا عن المنكر، إذا فعل المستخلفون ذلك مكن هللا لهم 

نَّا لَهُ فِي اأْلَْرِض َوآتَْينَاهُ ِمن ُكلِّ َشْيٍء )األرض، وآتاهم من كل شيء َسبَباا، كما مّكن لذي القرنين وقومه في  إِنَّا َمكَّ

ا لم يكن يحلم به أو يتخيله  ،(3) (َسبَباا َن ليوسف في األرض يتبوأ منها حيث يشاء ِممَّ نَّا لِيُوُسَف )وكما َمكَّ لَِك َمكَّ فِي َوَكَذٰ

أُ ِمْنهَا َحْيُث يََشاءُ  وكما مكن لبني إسرائيل في األرض على ضعفهم وقوة أعدائهم، بعد أن عبدهم  ،(4)(  اأْلَْرِض يَتَبَوَّ

الفراعنة واستعبدوهم، وساموهم سوء العذاب، وكما مكن لقوم يونس لما آمنوا فأصلح لهم أحوالهم في الحياة الدنيا 

ا آَمنُوا َكَشْفنَا َعْنهُْم َعَذاَب اْلِخْزِي فِ فَلَْواَل )ومتعهم إلى حين،  ي اْلَحيَاِة َكانَْت قَْريَةٌ آَمنَْت فَنَفََعهَا إِيَمانُهَا إاِلَّ قَْوَم يُونَُس لَمَّ

ْنيَا َوَمتَّْعنَاهُْم إِلَٰى ِحينٍ   .(5)(  الدُّ

غني عن العالمين، رحيم بهم، فإذا أمرهم أن يأتوا أو يدعوا فإنما يأمرهم بما فيه صالحهم،  - َجلَّ َشأْنُهُ  -وهللا 

ا غيرهم، ولن يعجزه ذلك وقد جاءوا من  بما يؤدي إلى نفعهم، وهو القادر على أن يذهب بالمكذبين ويستخلف أناسا

ْحَمِة ۚ إِن يََشأْ يُذْ )ذرية غيرهم:  يَِّة قَْوٍم آَخِرينَ َوَربَُّك اْلَغنِيُّ ُذو الرَّ ن ُذرِّ ا يََشاُء َكَما أَنَشأَُكم مِّ (  ِهْبُكْم َويَْستَْخلِْف ِمن بَْعِدُكم مَّ

(6) (7). 

  

                                                                                                                                                                           

 .(3م، )ص1139الدولة كما يراها ابن تيمية، محمد المبارك، دار الفكر، بيروت، ( 1)

 .(25والرعية، ابن تيمية، )ص السياسة الشرعية في إصالح الراعي( 2)

 . 94الكهف:   (3)
 . 53يوسف:   (4)
 . 19يونس:   (5)
 (133)األنعام:  (3)
 .(22، 21عبد القادر عودة، اإلسالم وأوضاعنا السياسية، بتصرف، )ص  (3)
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 اإلرجاء كتاريخ المبحث الرابع:

 لهم أي دور حضاري يذكر؟ ولماذا( مام بأتباع كثر؟ هل كانإ) هل قام عبر التاريخ للمرجئة دولة؟ وهل اشتهر لهم 

اإلرجاء بمراتب، وحدث تطورات على مذهب المرجئة؛ فأول أمر حدث في المرجئة فيما يتعلق  ةمرت عقيد

في قضية اإلرجاء على ما قال بعض العلماء هي الفتنة التي أحدثها عبد هللا بن سبأ وغيره، في التعاون مع المجوس 

ين المسلمين في عهد عثمان، إلى أن الذين ذهبت دولتهم وملكهم، فقتلوا أمير المؤمنين عمر، ثم شرعوا بالفتن ب

  .(1)وصلت إلى حالة اقتتال بين المسلمين في عهد علي رضي هللا عنه

، وهؤالء يعني امؤامرات ضخمة حاكها اليهود مع المجوس تحديدا  اراء هذه القضية كلها طبعا وكانت و 

 .(2)لمسلمين في عهد علي رضي هللا عنهالمرجئة الذين تأثروا بقضية قتل عثمان، وما حدث بعد ذلك من الفتنة بين ا

إلى هللا، وعدم  رضي هللا عنهما في مسألة إرجاء أمر عثمان وعليأول مرة  فكرة اإلرجاء خرجتو

، مواالتهما، وعدم معاداتهما، خرجوا ببدعة جديدة، فأول إرجاء حصل في األمة، إرجاء أمر عثمان وعلي إلى هللا

 .(3)عدم مواالتهما؟ لكن هذا ما حصل من هؤالءفكيف يحصل من مسلم مع أن هذا في فضله وهذا في فضله، 

يقول بعض العلماء في بحث المرجئة: إرجاء الفقهاء والعباد، ثم إرجاء المتكلمين، وبعد ذلك إرجاء  وعندما

 .(4)غالة المرجئة، فيقصدون بالقضية إرجاء العمل عن اإليمان

لماء أن الحسن بن محمد بن الحنفية هو أول من ذكر اإلرجاء فى المدينة بخصوص على وعثمان يذكر الع

أمثل من أن يرجأ على  اوطلحة والزبير، حينما خاض الناس فيهم وهو ساكت ثم قال: قد سمعت مقالتكم ولم أر شيئا 

 . (5)وعثمان وطلحة والزبير، فال يتولوا وال يتبرأ منهم

لنشأة القول  اعلى هذا الكالم وتمنى أنه مات قبل أن يقوله، فصار كالمه بعد ذلك طريقا ولكنه ندم بعد ذلك 

؟ ولم يلتفت الذين اا فشجه، وقال: ال تتولى أباك عليا باإلرجاء، وقد بلغ أباه محمد بن الحنيفة كالم الحسن فضربه بعصا 

انتشر بين الناس وصادف هوى فى نفوس  تبنوا القول باإلرجاء إلى ندم الحسن بعد ذلك، فإن كتابه عن اإلرجاء

 .(6)كثيرة فاعتنقوه

الحكم بالصواب أو الخطأ على من ذكرهم، ولم يتعلق إرجاؤه  يولكن ينبغى معرفة أن إرجاء الحسن إنما هو ف

 وقيل: إن أول من قال باإلرجاء على طريقة الغلو فيه هو .امذهب المرجئة أخيرا  يباإليمان أو عدمه كما هو الحال ف

                                                           

 .(29 - 23/ 13(، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )223 - 224/ 5درء تعارض العق والنقل، ابن تيمية، ) (1)

، 1( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر عبد الرحمن الحوالي، مكة، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط 2)
 .132ه، ص  1421

 .133( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر عبد الرحمن الحوالي، ص 3)

 (.431/ 12(، الفتاوى، ابن تيمية، )299/ 5( منهاج السنة، ابن تيمية، )4)

(، ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر 313/ 1أصول وتاريخ الفرق، مصطفى بن محمد بن مصطفى، ) (5)
 .244الحوالي، ص 

ا حسب ما يتبادر إلى الذهن، وإنما كان بمنزلة منشور( 3) أو مطوية صغيرة. ينظر:  لم يكن ما كتبه الحسن كتابا
 (. 254/ 2ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، )
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مثل  -، وقد ذمه علماء عصره من أهل السنة، بل كان بعضهم يوهو تابع يرجل يسمى ذر بن عبد هللا الهمدان

 .(1)ال يرد عليه إذا سلم، وكذلك سعيد بن جبير -ي إبراهيم النخع

 أول الدعاة إلى مذهب اإلرجاء: 

أول من دعا إلى اإلرجاء فقيل: إن أول من أحدثه رجل بالعراق اسمه قيس بن عمرو  يوهناك أقوال أخرى ف

 .(2)يالماضر

أهل  ي، ثم انتشر فيحنيفة وتلميذ إبراهيم النخع أبيسليمان وهو شيخ  أبيوقيل: إن أول من أحدثه حماد بن 

بالكوفة أن أول من قاله فيهم حماد بن  الكوفة، وقد عاصر حماد ذر بن عبد هللا. ويذكر شيخ اإلسالم عن نشأة اإلرجاء

 .(3)سليمان أبي

وقيل: إن أول من قال به رجل اسمه سالم األفطس، ويطلق على إرجاء هؤالء أنه إرجاء الفقهاء، ويظهر أن 

  إرجائهم. يعلى اتفاق ف اعصر واحد، وكانوا أيضا  يتلك األقوال ال تباعد بينها، ألن هؤالء كانوا ف

جماعة من هؤالء ومنهم: الحسن بن محمد بن  الشهرستانيولقد نسب اإلرجاء إلى علماء مشاهير، وقد عّد 

طالب، وذكر أنه أول من قال باإلرجاء، ولكنه لم يجزم بذلك فيما يبدو من تعبيره، حيث ذكر ذلك  أبيبن  علي

م قال: )إال إنه ما أخر العمل عن اإليمان بصيغة التمريض "قيل"، ثم ذكر أنه كان يكتب فيه الكتب إلى األمصار ث

ليست من  يكما قالت المرجئة اليونسية والعبيدية، لكنه حكم بأن صاحب الكبيرة ال يكفر، إذ الطاعات وترك المعاص

 .(4)أصل اإليمان حتى يزول اإليمان بزوالها(

ذر، وعمرو بن ذر، وحماد كما عّد منهم طلق بن حبيب وعمر بن مرة ومحارب بن زياد ومقاتل بن سليمان و

بن أبى سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقديد بن جعفر، ثم قال: )وهؤالء كلهم أئمة الحديث لم 

 .(5)للخوارج والقدرية( ايكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة، ولم يحكموا بتخليدهم فى النار، خالفا 

، وأبو ثوبان، ي، ويونس السمري، وأبو الحسين الصالحومن كبار المرجئة ومشاهيرهم: الجهم بن صفوان

، ومحمد بن كرام، ومقاتل ي، وبشر المريسيوالحسين بن محمد النجار، وغيالن، ومحمد بن شبيب، وأبو معاذ التومن

 .(6)وهما من غالة المشبهة يبن سليمان المشبه هلل عز وجل بخلقه، ومثله الجوارب

رن اإلرجاء حجاج، ومالحقة العلماء والبطش بهم، أسوأ األثر في بروز قَ وكان لثورة ابن األشعث وظهور ال

 .(7)هذا، بين صفوف ناس من البائسين المستسلمين للواقع

                                                           

 .149/ 3فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها، غالب بن علي عواجي،  (1)

 .149/ 3فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها، غالب بن علي عواجي،  (2)

 (.311، 213/ 3مجموع الفتاوى، ابن تيمية )( 3)

الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحقيق : محمد سيد كيالني، دار المعرفة، ( الملل والنحل، محمد بن عبد 4)
 (.141/ 3(، فرق معاصرة، العواجي، )141/ 1ه، ) 1414بيروت، 

 .(313/ 1أصول وتاريخ الفرق ) (5)

 .1/213مقاالت اإلسالميين واختالفات المصلين، أبو الحسن األشعري، ( 3)

 .194 - 193اإلسالمي، سفر عبد الرحمن الحوالي، ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر 3)
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وقام أهل السنة بجهد مشكور في مقاومة فكرة هذا اإلرجاء، والحظ أهل العلم كاألوزاعي، وإبراهيم النخعي، 

عندهم اضطرار  المرجئة جديدة، تقول: إن األعمال غير اإليمان، فكأن هؤالءوغيرهم، الحظوا أنه يعني هناك نابتة 

 .(1)إذن نفصل اإليمان عن العمل :لكن أصحابها مسلمون شنيعةلقضية فصل العمل عن اإليمان، ويقولون في أعمال 

أهل األهواء شيء فانتبه العلماء لهؤالء، وقال األوزاعي رحمه هللا: "كان يحيى بن أبي كثير وقتادة: ليس من 

 .(2)أخوف عندهم على األمة من اإلرجاء"

 . (3)فتنة الحجاج، قال: "اإلرجاء بدعة إياكم وهذا الرأي المحدث" اإبراهيم النخعي الذي عاصر طبعا 

 . (4)إبراهيم النخعي يقول عن المرجئة: "تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابري"

، أرق من الثوب الساذري في غاية الرقة، فالدين متين، والدين عظيم، يعني: أنه صار الدين أمره رقيق يعني

 لكن المرجئة هؤالء جعلوا الدين مثل الثوب الرقيق.

لم يكن عندهم علم  اورغم أن بعض الذين بدأوا يعني باإلرجاء كان عندهم شيء من الزهد والعبادة، لكن طبعا 

 راسخ.

اإلمام وكيع، وابن المبارك، وابن معين، واإلمام أحمد، والبخاري، تصدى لبدعة اإلرجاء أول ما خرجت: وقد 

وأبو داود، ألن غالة المرجئة بدأوا يظهروا في عهدهم، وهذا ما كان يعني يسمى بإرجاء الفقهاء، الذي فيه تأخير 

ال يتجزأ وليس العمل عن اإليمان، وإخراج العمل من مسمى اإليمان، وهذه الشبهة أنه قضية أن اإليمان ال يتبعض و

 .(5)مراتب.. إلى آخره، أوقعتهم في هذا االنحراف، فإذن أساس الشبهة: هي ضاللهم في فهم اإليمان

أول من ظهر من فرق اإلرجاء في اإليمان مرجئة فقهاء الكوفة من األحناف القائلين بأن اإليمان هو وكان 

الصالح مرجئة الفقهاء بإخراج األعمال من المكفرات  االعتقاد والقول وأن العمل ليس من اإليمان، وقد ألزم السلف

كما أخرجوها من اإليمان. فلجأوا إلى القول بأن األعمال المكفرة دليل على كفر القلب، لعدم قدرتهم على إنكار ما 

 أجمعت األمة على كفر فاعله، فهم يتفقون مع السلف في التكفير بالمكفرات، بل هم أكثر من توسع فيها في أبواب

ا ا مجردا  على الكفر وال يجعلونها كفرا الردة من كتب الفقه دفعا لتهمة اإلرجاء. لكنهم يجعلون األعمال المكفرة دليالا 

دلت نصوص الكتاب والسنة وكما أجمع علماء األمة، فالخالف معهم خالُف تصوٍر لعلة الحكم وليس خالفا وقد كما 

 .(6)حتى ال ننسب لمرجئة الفقهاء من هم منه براء في الحكم نفسه، وهذه مسألة هامة يجب مراعاتها

وقد أعقبهم وزاد عليهم في الضاللة مرجئة الجهمية القائلين بأن اإليمان هو المعرفة وأن الكفر هو التكذيب 

 على الكفر، إال أن المشهور من والجحود، ولهم قول يوافق مرجئة الفقهاء في التكفير بالمكفرات واعتبارها دليالا 

هم عدم التكفير بالمكفرات والشركيات وإلحاقها بالمعاصي التي دون الكفر، كالزنا والسرقة والشرب. وهؤالء مذهب

                                                           

 .24 - 23ه، ص  1333( الدولة العربية وسقوطها، يوليوس فلهاوزن، ترجمة يوسف العش، دمشق، 1)

 (.341( السنة، عبد هللا بن أحمد بن حنبل، )ص 2)

 (.3/233( الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، )3)

 (.319( السنة، عبد هللا بن أحمد، )4)

 .151اإليمان، ابن تيمية، ص  (5)

 .293( اإليمان، ابن تيمية، ص 3)
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حمد بن حنبل والحميدي وابن القيم وأيسمون أيضا غالة المرجئة وقد كفرهم السلف كنافع ووكيع وأبي عبيد 

 .(1)اوغيرهم، رحمهم هللا جميعا 

من أشاعرة وماتريدية، وهم يقولون بقول الجهمية في تعريف اإليمان  ا مرجئة المتكلمينومن فرقهم أيضا 

 .(2) على كفر الباطن وانتفاء التصديقبالتصديق وبقول مرجئة الفقهاء في جعل المكفرات دليالا 

أما المرجئة المعاصرون، أدعياء السلفية، فهم من شر طوائف البدع المنتسبة إلى اإلسالم وخطرهم أشد من 

تباع األثر والحديث ويشتغلون بنشر تصانيف اخطر غيرهم ألنهم ينسبون بدعتهم إلى السلف الصالح ويزعمون 

ال السلف أنفسهم في التحذير من أهل السلف النافعة فيدسون فيها سمهم الزعاف، ويصدون عن مذهب السلف بأقو

البدع من أمثالهم، فتلبس حالهم على الكثير من الناس، يقولون بقول السلف في تسمية اإليمان ويشرحونه بتعريف 

مرجئة الفقهاء، ويتخبطون في مسألة الكفر على أقوال: فمنهم من ال يرى الكفر بالقول والعمل إطالقا، وينكر التكفير 

مجمع على التكفير بها، ومنهم من يرى أنها دليل على الكفر، ومنهم من ينتقي من المكفرات، فيرى أن بالمكفرات ال

بعضها مخرج من الملة والبعض اآلخر غير مخرج، مجاراة لهوى الطواغيت المشرعين مع هللا سبحانه! فالتشريع 

رة الصريحة للكفار في قتال المسلمين واستحالل المحرمات القطعية والتحاكم إلى طواغيت الشرق والغرب والمظاه

عندهم كفر دون كفر، وهم في المقابل يتشددون في شركيات العوام، وبعضهم ال يعذرهم بعذر إطالقا بل ويعتبرهم 

كفارا أصليين! وقد أضافوا إلى هذا شناعات أخرى مثل تكفير الدعاة بمحض التوحيد والجهاد واستحالل دمائهم 

وتأثيم نواياهم والحكم على خواتيمهم عند هللا سبحانه، رغم أنهم ال يعتّدون بالحكم على  وتحريض الطواغيت عليهم

 . (3)الظواهر في تكفير المرتدين، ويحرمون دماء المشركين من غير ذمة وال عهد صحيح

اشتراط ا للتكفير ال يقوم عليها دليل ولم يسبقهم إليها عالم معتبر، كوشروطا  ضوابطوقد أحدث هؤالء الجهمية 

قصد الكفر لتكفير من جاء بالكفر مختارا، واالمتناع من تكفير األعيان واالقتصار على تجريم الفعل والتكفير العام 

دون الفاعل أو تعليق حكم التكفير على شيخ أو شيخين دون غيرهم من علماء األمة، فعطلوا بذلك حكم الردة وتوابعه 

د، وفتحوا األبواب للزنادقة للتحكم في رقاب المسلمين، فكانت بذلك الفتنة من أحكام فقهية ووالء وبراء وهجرة وجها

 .(4)والفساد الكبير الذي توعد هللا به من ترك معاداة أهل الكفر ومناصرة أهل اإلسالم

وبقية الفرق اإلسالمية ال تخرج عن هذا الواقع في فهم اإليمان مع ما اختصت به من ضالالت أخرى قد تبلغ 

الكفر الصراح، وال حول وال قوة إال باهلل. أما عوام المسلمين اليوم فهم في الغالب ال يعرفون وال يثبتون ا أحيانا 

ا! ويكتفون بمجرد الشهادة في إثبات حقيقة اإليمان، جهمية خلّص ال ينكرون الصالة على من مات لإلسالم ناقضا 

ا لمشايخ الضالل الذين رفعهم الطاغوت لخدمته تبعا يسب هللا ورسوله، وبعضهم ال يرى حتى كفر اليهود والنصارى 

                                                           

، أبو سلمان عبد هللا بن محمد الغليفى، الطبعة التحذير من اإلرجاءفي كبار العلماء وأقوال السلف ( مجمل 1)
 .33ه، ص  1431الثانية، شوال 

 .41سقالني، ص ( التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، أبو الحسين الَملَطي الع2)

 .33، أبو سلمان عبد هللا بن محمد الغليفى، ص التحذير من اإلرجاءفي كبار العلماء وأقوال السلف ( مجمل 3)

 .39، عبد هللا بن محمد الغليفي، ص التحذير من اإلرجاءفي كبار العلماء وأقوال السلف ( مجمل 4)
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وسخر لهم وسائل إعالمه، فضربوا في البالد وضيعوا دين أهلها، فاهلل نسأل أن يريح األمة من هذه الشرور وأن 

  .(1)يمكن ألهل التوحيد من نشر عقيدة السلف خالصة من شوائب اإلرجاء والتجهم التي أفسد بها هؤالء البالد والعباد

لم يشتهر لهم إمام بأتباع كثر، وال كان لهم أي دور حضاري يذكر، ولم يقم عبر على ما سبق فإنه  وبناءا 

من ظهور وطغيان لفكر اإلرجاء في غالبية دول اإلسالم، التاريخ للمرجئة دولة، إال ما حدث في العصر الحديث 

معاصي ال تضر مع اإليمان ولو كثرت، وأن من قال وانتشار مقولة إن اإليمان في القلب، وإن هللا )رب قلوب( وأن ال

 ال إله إال هللا لم يضر إيمانه أي شيء، وال ينكر عليه أحد، وغير ذلك من مقوالت. 

ا ظهر اإلرجاء في عهد السلف، وقف له أهل العلم الراسخون، العالمون بالدليِل وحقيقِة القول، وما عـداهم  ولمَّ

هد بذلك التـراجم والمصنفــات التـي وصلـت إلينـا؛ فـإنـه متـى ما تخلل النقـص في لـم يكن لـه موقـف مشـهود، تشـ

: إما اعجيبا  اوخلطا  اأحـد هذين األصـلين: )العـلـم بالـدليـل ومقـاصد الشـريعة( و)حقيقـة القول المخالِف( ترى تخبُّطـا 

ةا من قَْدِر المقالة المخالفة بالتسامح واللين معها مع له على غير ما أراده اللـه، أو ِرفعَ  اجنايةا على اإلسالم وتصويرا 

شناعتها، ومن يمتاز بهذين األصلين قليل اليوم؛ فإنك ترى من لديه علم بالشرع يصل إلى حدِّ اإلحاطة، ولكنه 

شِرب ضعيف في سبر أغوار أقوال المخالفين؛ فال يستطيع معرفة حقائقها وكشَف عوار مكنوناتها، وإما أن تجَد من أُ 

 (.1) (2)هذه المقاالت على قلَّة بضاعته في العلم الشرعي، فيظهر لك التخليط في كالمه

وهذا األخير من جنس بعض رجال أهل الكالم الذين َحُسنَت نيَّتُهم، وساء عملهم، بسبب قلة علمهم باألدلة 

قلَّة البضاعة الشرعية لم تُسِعفهم،  الشرعية مع علمهم العميق بأصول علم الكالم، فأرادوا الدفاع عن الدين ولكنَّ 

قها لسانه، بت إليه بعض ُشبَه القوم، فلم يستطع أن يدفعها، فصار ينضح بها فؤاُده وينمِّ )كلُّ إناء و وفريق منهم تسرَّ

 بما فيه ينضح(.

ألن  -هللا  رحمه -(، وصدق 2) (3)يقول اإلمام النخعي: لَفِتنَتُهم عندي أخَوف على هذه األمة من فتنة األزارقة

ٍم  القعود عن التكليف ترغبه النفس، بعكس تَنَطُّع الخوارج األزارقة، ونحن نعاني اليوم من تفلٍُّت من األوامر، وتقحُّ

، وهي: تبرير هذا وتسويغه ممن اختل عندهم أحد األصلين السابقين، وهم  في المناهي، مع مصيبة أعمُّ وأطمُّ

 منتسبون مع هذا إلى اإلسالميين.

رز لنا إرجاء فكري، يحاول مد حبل الوصال مع الطائفتين، على غرار ما فعل الفالسفة المنتسبون إلى وب

اإلسالم بين الفلسفة واإلسالم؛ فأراد هؤالء المحَدثُون: تخفيَف شناعة بعض المقاالت وتهوينها من جهة، ونبَذ التشدد 

 : اإلسالم الوسطي.-يهم بناءا على رأ -والغلو )بزعمهم( من جهة؛ لينتج لنا حينها 

أمامها، ومتى ما ُعِدَم النص اجتاح  اونحن اليوم في مواجهة سيل من األفكار الهدامة، يقف النص الشرعي سّدا 

 بعد عين، وعدنا كما كنا في ظلمات بعضها فوق بعض. االسيل الفكر البشري فأصبحت البشرية حينها أثرا 

                                                           

 .51لَملَطي العسقالني، ص ( التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، أبو الحسين ا1)

( المرجئة طوائف يجتمعون في إخراج العمل عن مسمى اإليمان، وظهروا في أواخر عهد الصحابة، انظر الملل 2)
 .3/213، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 1/131والنحل، الشهرستاني، 

 .3/314( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 3)
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ل؛ ول َن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل )يحمله كن الوحي ال يسير على األرض، بل وهذا ال يكون مع وجود الوحي المنزَّ مِّ

لُوا تَْبِديالا  ن يَنتَِظُر ۖ َوَما بَدَّ ن قََضٰى نَْحبَهُ َوِمْنهُم مَّ َ َعلَْيِه ۖ فَِمْنهُم مَّ  .(1)  (َصَدقُوا َما َعاهَُدوا هللاَّ

المقاالت، وصاحبُه عبٌد لغير ُمْنِزل الوحي، أسير واإلرجاء الفكري هو نوع من الخنوع والضعف أمام هذه 

لظنوٍن وتخرصاٍت تكون تارة باسم )المصلحة(، وتارة باسم )المجادلة بالحسنى(، وتارة أخرى باسم )عدم التشدد 

 والغلو(... إلى آِخر هذه القيود واألغالل، التي هي حق أُِريد بها باطل.

ح بمقا الت اإلرجاء القديم، ولكنَّ أفكاَر ذاك القديم تعشِّش في فكر هذا واإلرجاء الفكـري اليوم ال يصـرِّ

(، وكما كان أهل 3) (2)الحديث، والمحصلة واحدة كما سبق، وهي: )التفلت من األومر، والتقحم في النواهي(

 اإلرجاء القدماء على درجات في مقالتهم، فإن أهل اإلرجاء الفكري هم كذلك في فكرهم.

 اإلرجاء الفكري ما يلي: ومن أهم مالمح هذا

: عدم التصريح باألحكام الشرعية: فيتهرب َمْن أصيب بهذا المرض من قول: )حرام( أو )كفر( أو )شرك( أوالا 

 -بزعمه  -لِـَما هو كذلك بالنص الشرعي، ويستبدل هذه األلفاظ الشرعية بأخرى مبتَدعة هي أخفُّ )حدَّة ووطأة( 

فيقول: )األَْولَى تَْركه( مع علمه بحرمته، أو )فيه خالف( مع أن الخالف مطروح ؛ اعلى مخالفيه أو الناس عموما 

 وغير معتَبَر؛ فيوحي إلى سامعه أن األمر )سهل ميسور(.

ـاق(، أو )منافقـون(؛ فهـؤالء اثانيا  ار(، أو )فسَّ : عدم استخدام المصطلحات الشرعية: فال تجـد في قاموسـه )كفَـّ

تاريخ مندثر ولَّى، وال يظـن ظـانٌّ بأن  -لدى من أصيب بهذا المرض العضال  -كأنهم ال يعيشون على األرض، و

. ال، ليس هذا المراد، بل المقصود: هو التولي عن استخدام هذا االمطلـوب هو إقحـام مثـل هذا في الكـالم إقحاما 

( أو )اآلخر(، أو يستخدم )أهل المصطلـح الذي هو شرعي دلَّت عليه النصوص، إلى غيره، فيستخدم )غير المسلمين

 التقصير( لمن هم رؤوس الضاللة والفجور في األمة.

وال يخفى أن المصلطح الشرعي هو الذي ال يُطلَب به بدٌل، وال عنه ِحَوٌل؛ لدقة معناه، وعمق مرماه. وقد تكلم 

 من اإلشكال. اأهل العلم كابن تيمية وغيره في أهمية التمسك بالمصطلح الشرعي وأنه يزيل كثيرا 

حين حكى حاَل أهل  -تعالى  -: الذلة على الكافرين، والكبر على المؤمنين: وهم بهذا يعارضون مراد هللا اثالثا 

اْلُكفَّاَر يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ َجاِهِد ): ، فقال-صلى هللا عليه وسلم  -وحين أمر نبيَّه  ،(3)(  أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ )اإليمان، فقال: 

؛ ولكن أهل اإلرجاء الفكري تجد لديهم تمام التودد  (4)( َواْلُمنَافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم ۚ َوَمأَْواهُْم َجهَنَُّم ۖ َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 

 .(5)للكفار والزنادقة، ولين الخطاب والتسامح معهم، مع غلظة وشدة وجفوة واستعالء مع إخوانهم من أهل اإليمان

: َكْتُم بعض النصوص الشرعية: تلك التي فيها الوعيد والتهديد، أو التي يتوهَّمون ِشدَّتها وعنفها كالحدود، ارابعا 

ـل منها؛افيحاولون تجنُّب ِذكِرها تماما   ، والتنصُّ

                                                           
 . 32األحزاب:   (1)
( سبق ذكر أن المرجئة درجات، ومنهم وإن كان ُيخِرج العمل عن مسمى اإليمان؛ إال أنه يحرص على العمل 2)

ويحث عليه ويحتفي بأهله كمرجئة الفقهاء، ومع ذلك شدد السلف النكير عليهم وذموا قولهم وفندوا شبههم. ينظر: 
 .41 – 31 بن محمد الغليفي، ص ، عبد هللاالتحذير من اإلرجاءفي كبار العلماء وأقوال السلف مجمل 

 . 45المائدة:   (3)
 . 33التوبة:   (4)
 .233 - 235ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر عبد الرحمن الحوالي، ص ( 5)
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هللا  ، مع إبرازهم في المقابل للنصوص الشرعية في الوعد والتسامح والعفو، وقد خاطبوكأنهـا غير موجودة أصالا  

لَِك ِمنُكْم إاِلَّ ِخْزٌي فِي )أهل الكتاب، فقال:  -تعالى  - أَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض ۚ فََما َجَزاُء َمن يَْفَعُل َذٰ

 ُ وَن إِلَٰى أََشدِّ اْلَعَذاِب ۗ َوَما هللاَّ ْنيَا ۖ َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُردُّ ا تَْعَملُونَ اْلَحيَاِة الدُّ  .(1) (بَِغافٍِل َعمَّ

ا: محاولة الوقوع على نقطة التقاء مع أصحاب المذاهب: فيكون أحدهم صامتا  ، طويالا  اردحا  اساكتا  اخامسا

؛ فإذا ا، وهو ال يحرك ساكنا اواألمة حوله تئن من أعدائها المختلفين في مشاربهم ومذاهبهم، وكلٌّ منهم ينهشها نهشا 

ام بادر إلعالن الموافقة، وتعاُضِد الفكرة، وهو في هذا كله يغض  رأى قوالا  لصاحب فكر منحرف أو مذهب هدَّ

الطَّْرف عن االنحرافات الكفرية أو البدعية أو الهدامة؛ فال ينبه الناس عليها، فيكون عند ذلك الغش الذي يتسرب 

ه بعد هذا نكير، إال فهو على الخير، فنا العموم المسلمين: أن الشيخ فالن وافق فالنا  ل تزكية لدى عوام الناس؛ فال يمسُّ

 بتزكية من أصيب باإلرجاء الفكري من قَْبُل. اوصاح الناس في المنِكر عليه باطلَه أخذا 

من ذكر الخالف والرخص: إن ذكر الرخصة للناس وتخفيَف المشقَّة عليهم واجب  ا: اإلكثار دوما اسادسا 

هو نقض الشريعة،  ان أن يكون هذا بكثرة، ويكون المراد من ذكر الخالف دوما شرعي؛ فإن الدين دين يُْسر، لك

وتخيير العامة، وإثارة شكوِك من ال َخالَق له من ديٍن أو علٍم بأن الشريعة متناقضة؛ فهذا جناية على الدين، ومهما 

بهذا، حين جنح لإلرجاء  كان مراد صاحب اإلرجاء الفكري في هذا التيسير على الناس، فقد أخطأت استُه الحفرة

ليس على دين اإلسالم؛ فإن  ادون التيسير، ودعا الناس للزندقة بتخييرهم بين أمور الدين، التي يصير بها المرء أخيرا 

، من له حظ من علم يعلم أنه ال يحق لمسلم التخيُّر بين أقوال أهل العلم لهوى في نفسه، بل عليه التقليد إن كان جاهالا 

 .(2)ايل إن كان عالما واتباُع الدل

نظرت فيه وكان قد جمع له  اوعن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال:" دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا 

الرخص من زلل العلماء وما احتّج به كٌل منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق، فقال: لم 

ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح  تصح هذه األحاديث ؟ قلت: األحاديث على

الغناء والمسكر، وما من عالم إال وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك 

 .(3)الكتاب"

الخنوِع والمسكنِة الفكرية، وعدِم : إن من الِزم ا: غياب الفطنة، ومحاولةُ تأصيل األفكار الهدامة شرعا اسابعا 

غا  لمشاريع  ااالعتزاز بالشرع اإلسالمي في جميع مناحي الحياة، أن يصبح هذا المصاب باإلرجاء الفكري، مسوِّ

 - مثالا  -بها الراعي والرعية؛ فيسألونه لبيان حكم عمل المرأة  اعليها مظلة شرعية، خادعا  االتيارات المنحرفة، مسبغا 

هواء ال يريدون عمل المرأة لذاته، بل لما وراءه من إخراج المرأة المسلمة، وإفسادها؛ وهل جادل أحد مع أن أهل األ

 -من أهل العلم في عملها مع الضوابط حتى يحتسَب هذا المصاُب باإلرجاء الفكري لبيان الحكم؟ ولنا في ابن عباس 

 بة القاتل،قدوة حسنة حين سأله من في عينيه شرر عن تو -رضي هللا عنهما 

                                                           
 . 59البقرة:   (1)
 (.5/92( الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي، )2)

( وإسناده صحيح، ينظر: سير أعالم النبالء، الذهبي، 11/353أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (3)
(13/435.) 
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فقال له: ال تُقبَل، وسأله من في سيفه دم عنها، فقال: تُقبَل. فسأله من حوله عن هذا، فقال: علمت أن ذاك إن قلت له:  

 .(1)فلم أقنِّطه ا، وأن اآلخر أتاني نادما احراما  ايقبلها هللا، ذهب فسفك دما 

زال كثيـر من النـاس يذكـرون ذلـك الجـدال ال ي»في هذا الباب:  -رحمه اللـه  -ويقول الشـيخ أحمـد شـاكر 

الغريب الذي ثار في الصحف بشأن الخالف في جواز والية المرأة القضاء. والذي أثار هذا الجدال هو وزارة العدل؛ 

فــي مناصب  يكنَّ ألن  إذ تقدَّم إليها بعض )البنات( الالَّئي أُعِطيَن شهادة الحقوق، ورأين أنهن بذلك صرن أهالا 

لوصولهن إلى والية القضــاء. فــرأت الوزارة أن ال تستبد بالفصل في هذه الطلبات وحَدها، دون أن  ايابة، تمهيدا الن

 تستفتي العلماء الرسميين.

وذهب العلماء الرسميون يتباَرْون في اإلفتاء، ويحكون في ذلك أقوال الفقهاء؛ فِمْن ذاكٍر مذهب أبي حنيفة في 

ال فقط، وِمن ذاكٍر المذهب المنسوب البن جرير الطبري في إجازة واليتها القضاء بإطالق، إجازة واليتها في األمو

ز واليتها القضاء قط، وأن قضاءها باطٌل مطلقا   ، في األموال وغير األموال.اوِمن ذاكٍر المذهب الحق الذي ال يُجوِّ

رضوا أن يجيبوا في مسألة فرعية، مبنيَّة سألت وزارةُ العدل العلماَء فأجابوا. ولسُت أدري لَِم أجابوا؟ وكيف 

على أصلين خطيرين من أصول اإلسالم، هدمهما أهل هذا العصر، أو كادوا؟ ولو كنُت ممن يُسأل في مثل هذا، 

ألوضحت األصول، ثم بنيُت عليها الجواب عن الفرع أو الفروع؛ فإن والية المرأة القضاء في بلدنا هذا، في عصرنا 

 ها بيان حكم هللا في أمرين بُنيْت عليهما بداهةا:هذا، يجب أن يسبق

: أيجوز في شرع هللا أن يُحكم المسلمون في بالدهم بتشريع مقتَبَس عن تشريعات أوروبة الوثنية الملحدة، أوالا 

أنهم يعملون على فصل  -وال يستحيون  –بل بتشريع ال يبالي واضعه: أوافق ِشرَعة اإلسالم أم خالفها؟ ويصرحون 

ولة عن الدين، وأنتم ترون ذلك وتعلمون... أفيجوز مع هذا لمسلم أن يعتنق هذا )الدين( الجديد؛ أعني: )التشريع( الد

كان  اكان االبن أو أنثى، عالما  االجديد؟ أو يجوز ألب أن يرسل أبناءه لتعلُّم هذا واعتناقِه واعتقاِده والعمِل به، َذَكرا 

 ؟األب أو جاهالا 

شرع هللا أن تذهب الفتيات في فورة الشباب إلى المدارس والجامعات، لتدرس القانون أو : أيجوز في اوثانيا 

وأن يختلط الفتيان والفتيات هذا االختالط المعيب، الذي نراه ونسمع  -سواء مما يجوز تعلُّمه ومما ال يجوز  -غيره 

 أخباره ونعرف أحواله.

ي تأباه الفطرة السليمة والُخلُق القويم، والذي ترفضه األديان أيجوز في شرع هللا هذا السفور الفاجر الداعر، الذ

اد الشهوات؟ يجب أن نجيب عن هذا أوالا  ََ ، ثم نبحث بَْعُد فيما وراءه؛ أال كافة على الرغم مما يظن األغرار وعبَّ

 ن.فَْليُجِب العلماء وليقولوا عما يعرفون، وليبلِّغوا ما أُمروا بتبليغه، غير متوانين وال مقصري

.. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا: إني جـامد، وإني رجعـي، وما إلى ذلـك من .سيقول عني

ا بما يقال عنِّي، ولكني قلت ما يجب أن أقول ااألقـاويل، أال فَْليقـولوا ما شـاؤوا، فما عبَأْت يوما   .(2)«مَّ

                                                           

هـ(، دار الفكر، 333( المجموع شرح المهذب،  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى : 1)
 (.51/ 1ه، ) 1113بيروت، 

 .2/511كر، ( جمهرة مقاالت أحمد شاكر، أحمد محمد شا2)
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ه اليوم بين طلبة العلم، وم وافقته لشهوة الرياسة وحبِّ الظهور، وما علم صاحب وإنما أطلت في هذا؛ لفشوِّ

وه وقلَّ حامدوه أو ُعِدُموا، وأعظم من  كذلك حاله كاناإلرجاء الفكري أن من  ُرِمي بعد إتمام الغرض منه، وَكثُر ذامُّ

ن إفي المالئكة:  أمر جبريل أن يحبه فيحبه، ثم ينادي اهذا: أن هللا هو الذي َمْدُحه زين وذمه شين، وإذا أحب هللا عبدا 

ه الناس، ومن عنمن ابتغى رضا هللا بسخط الناس رضي هللا عنه وأرضى »، و(1)فأحبوه، فيحبونه اهللا يحب فالنا 

 .(2)«ابتغى سخط هللا برضا الناس سخط هللا عليه وأسخط عليه الناس

عقلُه، نجا من هذا اإلرجاء، مع تعلٍُّق بفهم  افكُره، وخضع له ا، وأذعن لهةالشرعي وصومن تمسك بالنص

السلف الصالح ال سواه، والبعد عن المحَدثَات الفكرية، أو محاولة تطويع الدين بما لم يأذن به هللا، والعلم النظري بأننا 

، اسي كافرا ويم افتن كقِطَع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا : »-صلى هللا عليه وسلم  -في زمن الفتن كما قال 

اويصبح  مؤمنااويمسي    .(3)«، يبيع دينه بَعَرض من الدنيا قليلكافرا

  

                                                           

(، صحيح مسلم، باب إذا 3211(، برقم )135/ 4( أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب ذكر المالئكة )1)
 (.2333(،  )2131/ 4أحب هللا عبدا حببه إلى عباده )

(. قال الشيخ األلباني: صحيح، وصحيح ابن 2414(، برقم )311/ 4( سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب منه )2)
 (. قال عنه األرنؤوط: إسناده حسن.233)حبان، 

(، وقال الشيخ األلباني: 2113(، برقم )499/ 4( أخرجه الترمذي، باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم )3)
 حسن صحيح.
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 المبحث الخامس:

) سفر الحوالي واتهاماته لأللباني وغيره من السلفيين بهذا، وما  النزعة اإلرجائية عند الفرق اإلسالمية المعاصرة

 يمان(اإلشاعرة في جانب األعن  ةفكار المرجئأيذكر من تغلغل 

 : في ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي قال سفر الحوالي

عجب لكون النظرة الغالبة على كثير من شباب الدعوة اإلسالمية اليوم هي أن عقيدة أهل السنة وإن تعجب فأ

للدعوة  اوالجماعة ال تعدوا أن تكون تصورات نظرية صحيحة لعالم الغيب وقضايا االعتقاد وليست مع ذلك منهجا 

 واإلصالح والتغير.

ويجب أن نعترف بأن السبب في هذا الفهم القاصر هو حملة العقيدة، قبل كل شيء الذين لم يوضحوا معالمها 

 .(1)ويكشفوا عن كمالها الذي هو حقيقة كمال اإلسالم نفسه "

إن اإليمان قول وعمل،  يسمى درس عقيدة يقال فيه ا"هذا اإليمان الذي تلقوه لم يكن على اإلطالق درسا  :وقال

من حقائق اإليمان واحتفظوا  اوإن الطاعات كلها داخلة في اإليمان كما يصنع أكثر متأخري السنة الذين أهملوا كثيرا 

 .(2)برسمه ولفظه"

ا  ، ولكنهم يجادلون عن األقوام ينسبون إلى العلم وال يقرون اإلرجاء نظريا  ا" فيحق لنا أن نعجب أيضا وقال أيضا

وقفوا أنفسهم على حرب هللا ورسوله، ومعاداة الدين وأهله وطمس معالم الحق والهدى، ومحاربة أحكام أناس 

الشريعة، ومواالة أعداء هللا، وجعلوا ذلك شغلهم الشاغل وعملهم الدائب، وهمهم األكبر ال يشذ عنه إال أعمال من 

 ـ.(3)بمثلها أو أكثر منها" التلبس فيدرون بها رماد العيون، وقد كان أهل الجاهلية ينتكسون

 

" ومنهم من حكم األقيسة العقلية واألعراف السياسية بحجة تحقيق المصلحة الشرعية ومراعاة األصول العقلية 

بزعمهم فأحلوا من الدماء واألموال والفروج، ما ورد النص الصريح بتحريمه وكان ذلك وقوعه في دائرة االجتهاد 

لما وقعت فيه األمة في العصر الحديث من الشرك األكبر واالعتراض األطم  اهدا الخطأ أو التطبيق المتعسف مم

بتحكيم القوانين الوضعية وإحاللها محل الشريعة بل الكراهية الصريحة لكثير مما أنزل هللا، وبخاصة في الجهاد 

 .(4)والحجاب والمواالة والسياسة"

 قال سفر في ظاهرته.

، ألن القول بأنه اوبين من يرى قتله حدا  ابين من يرى قتل تارك الصالة كفرا " والخامس أن حقيقة الخالف هي  

يحبس ويضرب مهما أصر على الترك قول شاذ، وصلته باإلرجاء جلية، سواء من جهة القائلين به أو من جهة 

 .(5)مضمونه"

                                                           

 (.11/ 1( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، )1)

 .(1/111)، ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي2)

 .(2( حاشية رقم )1/193)( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 3)

 .(513)ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 4)

 .(513)ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 5)
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األلباني وغيره من السلفيين المعاصرين بأنهم تأثروا بالفكر اإلرجائي،  الشيخ سفر الحواليالدكتور وقد اتهم 

أن أفكار األشاعرة وعقائدهم في جانب اإليمان تغلغلت إلى الفكر اإلرجائي في العصر الحديث، فقال الحوالي  وذكر

ا لأللباني  في حاشية ظاهرة اإلرجاء: ناصحا

فيتبين من أول هذه الرسالة أن الشيخ لم  األلباني حفظه هللا" وأما رسالة حكم تارك الصالة المنسوبة للشيخ 

 ؛ فهي في األصل تعليق على حديثهولم يستقص القول فيها من جميع أطراف يقصد التأليف المستقل في هذه المسألة،

  (1)"استعجله في إخراجه بعض إخوانه؛ ولذلك فإنني أقترح على فضيلته أمد هللا في عمره

مع مراعاة بعض  وأن يكتب فيها بإسهاب وتفصيل،األلباني أن يعيد النظر في المسألة  الحوالي ثم نصح

 ، وهذه األصول هي: للكتابة في هذه المسألة الخطيرة األصول الالزمة

وأخذ عقيدة أهل السنة والجماعة منها ال من مجرد كتب الخالف ، الرجوع لكتب العقيدة السلفية "أوالا  قوله: 

  .تب السنة فهذه ليست مصادر أصلية للعقيدة"والفقه وشروح ك

بين  االرجوع لكتب الفرق أو أقوال الفرق كما كتب فيها أهل السنة والجماعة ليعرف الفرق جليّا ": اثانيا  وقال:

 .(2)"مذهبهم ومذهب الخوارج والمعتزلة في باب اإليمان واألسماء واألحكام

بالموضوع وإرجاع التشابه منها كحديث الشفاعة إلى المحكم والظني جمع النصوص المتعلقة ": اثالثا  وقال:

الداللة إلى القطعي ولالستنارة بأقوال السلف في ذلك ال أن يعمد الباحث إلى نص واحد يحتمل أكثر من وجه فيجعله 

 .(3)لبحثه ويبني عليه رأيه ويؤول كل ما خالفه" اعمادا 

 .(4)ل النصوص الصريحة عن ظاهرها"نبد طريقة الخلف في تأويا: "رابعا  وقال:

ا: " الموازنة بين ما ذكره فضيلة الشيخ من االحتراز من التكفير وبين ضرورة تحذير األمة من وقال:  خامسا

 .الوقوع في المكفرات"

 . (5): فهم العـالقة التالزمية بين الظاهر والباطن"اسادسا وقال: 

 .(6)هرية في الفهم واالستنباط واالستدالل"التفريق بين السلفية وبين الظا ا: "سابعا وقال

  (7)"التزام قاعدة مطردة في تقوية الحديث بشواهد وتضعيفه: "اثامنا : في نصائحه الغاليةوقال   

 (8)": تحرير المصطلحات الشرعية بل واأللفاظ الشرعيةاتاسعا  :قوله 

                                                           

 .( 513ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، )1)

 .( 513ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، )2)

 (.519ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، )3)

 .(519)ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 4)

 .(519)ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 5)

 .(519)ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 3)

 .(519)ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 3)

 .(519)ص  ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي،9)
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المصادر األصلية مثل أخذ كالم اإلمام قوله: في )ظاهرته( " والتثبت في نسبه ألقوال األئمة بالرجوع إلى 

 .(1)أحمد من كتاب اإليمان ونحوه ال من كتب المذاهب والخالف"

 مما سبقه". امراعاة بعض األمور في األسلوب وهي أقل شأنا : "الحادي عشر: في نصائحه الغالية ثم قال

 .(2)والجزم والتوكيد" ثم قال: "التقليل مما ذكر من عبارة القطع

" تجنب وصف المخالفين ببعض العبارات مثل الجهل والتعصب والتقليد والجمود، ال سيما وأن : وبقوله

 (3)المخالفين في هذه المسألة إن لم تقل أنهم الصحابة والتابعون".(

 (4) قوله: )االحتراز من العبارات المشعرة بتميز الباحث وسبقه إلى ما يصل غيره.(وب

  (5)ره على يد من كان""التجرد للحق ومحبة ظهو :قولهوب

أنصح شيخنا األلباني أن يشرف على كتبه بنفسه ما استطاع أو يكل تهيئة  ا: " وأخيرا في ختام نصائحه قالو

نشرها إلى أكثر من واحد ثم يراجعها قبل النشر فقد يحصل نتيجة ذلك ما ال يرضاه الشيخ، إال أن يشأ الشيخ التفصيل 

م تتفاوت، وهو شيخنا فأرسل له وأنا واثق من تقبله وسعة صدره، ألن تالميذ الشيخ قد كثروا هذه األيام أفهامه

 . (6)"اجميعا 

وقد رد أحد تالمذة الشيخ األلباني على الدكتور سفر الحوالي في هذه النصائح التي وجهها إليه الحوالي، وذلك 

  .(7)في كتيب صغير من خمسة وثالثين صفحة

                                                           

 .519ص  ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي،1)

 .519ص كر اإلسالمي، سفر الحوالي، ( ظاهرة اإلرجاء في الف2)

 .519ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 3)

 .519ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 4)

 .519ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 5)

 .511ص ( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 3)

 هـ.1424( تنبيهات على كتاب ظاهرة اإلرجاء، أنيس بن ناصر المصعبي، رمضان 3)
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 المبحث السادس:

 وكنيسته ال يتعداه إلى المجتمع( )دين خاص بالفرد في بيته العلمانية واإلرجاء

إلى إلقاء الضوء على عالقة اإلرجاء  فيهاتناول الباحث محمد أمحزون هذا الموضوع بدراسة خاصة هدف 

فصل بعض العلماء قضايا العقيدة والشريعة عن قضايا  البحثبالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية. وأوضح 

قضايا الدين من اختصاص العلماء، وأن قضايا السياسة من اختصاص السلطات  ون الدولة، بزعمهم أنئالسياسة وش

إذ ليس لهم في نظام الحكم الوضعي المعاصر أية  ؛العمومية التي جعلت آراء العلماء واستشاراتهم غير ملزمة لها

ا على قمة السلطة إلى صا مهيمن معظما ون الحكم، وهكذا انتقلنا من مرحلة كان فيها اإلسالم مبجالا ئصفة في تسيير ش

ا لخدمة أغراض شخصية أو فئوية أو نخبوية تتحكم فيها أهواء ا مستخدما ا قطريّا مرحلة أصبح فيها اإلسالم وطنيّا 

 النفوس. 

إلى النهضويين الجدد، وفكرة الفصل بين العبادة وسلوك الناس، وفصل الدين عن السياسة،  البحثكما أشار 

وأبرز آراء النهضويين الجدد، ومدى خطورة العلمانية على اإلسالم والمسلمين. وتناول المقال الجماعات اإلسالمية 

لمقصود بالفكر اإلرجائي المنحرف. المعاصرة، وأسباب ضعفها، وأبرز آراء الجماعات اإلسالمية المعاصرة، وما ا

 .بتحليل اآلثار الناتجة عن تطبيق الفكر اإلرجائي المنحرف البحثواختتم 

وعلى الصعيد النظري، فإن هؤالء العلماء يرفضون أية فكرة علمانية، ويصرخون بأن العلماء هم أداة توجيه 

صعيد العملي فإن مبادئ العلمانية وأفكارها هي المجتمع، ومن واجبهم السهر على تحقيق مصالح الناس. لكن على ال

التي تتحكم في السلوك اليومي للمجتمعات اإلسالمية، بل إن من العلماء من يصرح: بأننا علماء ولسنا والة، لذلك ال 

ا ينبغي أن نتدخل في قضايا الدولة والسياسة واالقتصاد، وغيرها من القضايا العمومية التي تمس حياة الناس؛ ألن هذ

 .(1)ليس من اختصاصنا، وإنما هو من اختصاص الملوك والرؤساء واألمراء والزعماء

وهكذا فإن اإلرجاء هو الذي كيّف مواقف هؤالء العلماء لتبرئة الحكام وحماية األنظمة العلمانية التي تحكم 

طية باإلسالم، وامتزج فيها العالم اإلسالمي بقوانين ونظم وأعراف امتزجت فيها الليبرالية واالشتراكية والديمقرا

 الباطل بالحق.

َوال تُْشِرْك فِي )، لقوله تعالى: اهذا النوع من الشرك الخفي الذي عليه مسحة من اإلرجاء مطلقا ال يقبل اإلسالم و

ا ا{ ،(2)(  ُحْكِمِه أََحدا  .(3)وفي قراءة: }َوال تُْشِرْك فِي ُحْكِمِه أََحدا

بعض العلماء والدعاة إن الحاكمية مصطلح حديث، وال يمكن اعتباره ضمن المبادئ األساسية للتوحيد، يقول و

فاََل )بينما إفراد هللا تعالى بالحكم في حقيقة األمر أصل من أصول االعتقاد وعروة من عرى اإليمان، لقوله تعالى: 

ُموَك فِيَما  اَوَربَِّك اَل يُْؤِمنُوَن َحتَّٰى يَُحكِّ ا قََضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسلِيما مَّ ا مِّ  .(4)( َشَجَر بَْينَهُْم ثُمَّ اَل يَِجُدوا فِي أَنفُِسِهْم َحَرجا

                                                           

، سبتمبر  334( عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية، محمد أمحزون، البيان، العدد 1)
 .34ه، ص  1439

 . 23الكهف:   (2)
 ( هي قراءة ابن عامر أحد القراء السبعة.3)

 . 35النساء:   (4)
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لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي »ولقول النبي صلى هللا عليه وسلم:  

 .(1)«الحكم وآخرهن الصالة اتليها، وأولهن نقضا 

جاءت اآليات القرآنية مؤكدة أن الحكم بما أنزل هللا جل ذكره من صفات المؤمنين، وأن التحاكم إلى غير  لقد

شرع هللا تعالى من صفات المنافقين. فإذا كان جوهر اإليمان واإلسالم هو االنقياد والخضوع والطاعة، فال يتحقق 

 ذلك إال بقبول أحكام الشرع واإلذعان لحكم المخبِر.

مقولة "الحاكمية مصطلح حديث، وال يمكن اعتباره ضمن المبادئ األساسية للتوحيد" يعلمون في  وأصحاب

قرارة أنفسهم أنهم إذا دعوا إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية في مجاالت الحياة المختلفة سيضعون أنفسهم في موضع 

ية محادة لحكم هللا تعالى ورسوله صلى هللا المواجهة مع األنظمة العلمانية التي تحكم العالم اإلسالمي بقوانين وضع

 عليه وسلم.

من النهضويين الجدد من دعا إلى الفصل بين العبادة وسلوك الناس، فزعم أن دين اإلسالم ال يخرج من  ويوجد

ينبغي التمييز بين الهيئة الدعوية والحزب السياسي وبين  دائرة العبادات، ودعا إلى فصل الدين عن السياسة بقوله:

يجب ، والفتيا والسياسة، بحيث نقبل أن يكون دور الحركات اإلسالمية دعوة الناس للدين وفتياهم في القضايا العبادية

نخلط ذلك العمل بالسياسة، ونترك ذلك ألحزاب سياسية دنيوية يكون فيها المسلم وغير المسلم من مواطني البلد،  الأ

وليس من مقصد الشريعة أن يحكم الناس بما ال يريدونه، فال بد أن  سياسية.إذ ليس من المقبول وجود أحزاب دينية 

والمعايير الدستورية حتى نضمن لها  الديمقراطيةا وانسجام من خالل قوانين مدنية تقر بالوسائل يكون هناك رضا 

 .(2)قبول الناس!

سالمية وهي الجانب لقد نسي هؤالء أن العمل ركن أساسي في اإليمان، ولذلك فإن عدم تطبيق الشريعة اإل

المكمل للعقيدة قد أفضى إلى إحالل القوانين الوضعية محل أحكام الشريعة، مما أدى إلى إحداث ثغرة خطيرة في 

حياة المسلمين نتج عنها ازدواجية في المعايير وفصام نكد في الشخصية المسلمة التي مزقها التجاذب بين القانون 

 المتشاكسين. والشريعة، فتاهت وضاعت بين الشركاء

، إنما هدفهم هو الدفاع عن اسنيّا  اعلى أن هؤالء العلماء والدعاة حين يستعملون أفكار المرجئة ويلبسونها لباسا 

األنظمة التي أقصت الشريعة من شؤون الحياة واستبدلتها بالقوانين الوضعية الجائرة الفاسدة، أو تلك األنظمة التي 

من أن توجه إليها تهم الردة  امصالحها الدنيوية، وذلك لحماية هذه األنظمة جميعا تتالعب بالشريعة وتوظفها لحماية 

 .(3)أو النفاق

في انحرافهم إلى حّد قولهم إن الحكام ما داموا ال يصرحون بعداوتهم لإلسالم بألسنتهم،  اوقد ذهب هؤالء بعيدا 

ين وضعية، فهم مع ذلك مؤمنون؛ فليس المهم ولو كانوا ال يطبقون الشريعة في الحكم، ويفرضون على المسلمين قوان

 هو تطبيق الشريعة، لكن المهم هو اإليمان بها!

                                                           

 .1/113( أخرجه أحمد في مسنده )بترتيب الساعاتي(، 1)

( النهضويون الجدد: قراءة في ملتقى النهضة الشبابي الثالث بالكويت، أحمد العمير، مجلة المنار الجديد، العدد 2)
 .33، ص 59-51

، سبتمبر  334بيان، العدد ( عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية، محمد أمحزون، ال3)
 .35ه، ص  1439
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على اإلسالم والمسلمين، وأنها قناع  ابعضهم بأن العلمانية تمثل خطرا يصرح هؤالء العلماء والدعاة برغم أن و

ألفكار ونظم هدامة كالليبرالية واالشتراكية والديمقراطية والوطنية، إال أنهم من الناحية العملية علمانيون من حيث ال 

يشعرون؛ حين يمنحون المشروعية الكاملة لوالة األمر سواء كانوا ليبراليين أو اشتراكيين أو ديمقراطيين أو 

هذا اللَبس في المفاهيم والمواقف إلى جرثومة اإلرجاء التي مهدت الطريق في نفوسهم لقبول السلوك يعود و، وطنيين

 .(1)العلماني الذي عزل دين هللا تعالى عن حياة المسلمين

وال شك أن هذا التصور المنحرف لإلسالم، والمنافي لحقائقه المبثوثة في نصوص الكتاب والسنة، وهدي النبي 

عليه وسلم والخلفاء الراشدين، يقوم بعلمنة اإلسالم من الداخل، ويبعد العقل المسلم عن فهم السياسة  صلى هللا

الشرعية التي ينبغي أن تكون الموجه للفكر والسياسة واالقتصاد والدفاع واإلعالم والفن واألخالق والتعليم 

 والعالقات الدولية في المجتمعات اإلسالمية.

في مستعمراته اإلسالمية  تدشين هذه المواقف واألفعال الصادرة منهمإلى وروبي قد سعى االحتالل األو

قال أحد دهاقنة االستعمار في المغرب والجزائر: ؛ فقد لدى العلماء والعوام على السواء اوالترويج لها لتصبح سلوكا 

فكرهم واعتقادهم في تضاد مع "طالما أن سكان المستعمرات المسلمين لم يفصلوا بين الروحي والمدني، وطالما أن 

قوانيننا، فإننا سنظل نعاني من مشكالت في المستعمرات. ينبغي أن يتحول القرآن في نفوسهم إلى كتاب ديني ال 

  .(2)عالقة له بقوانين المدنية

وجدير بالذكر أن فكر بعض الجماعات اإلسالمية المعاصرة قد أصابه الوهن بسبب تأثرها بفهم منحرف يقوم 

جعلها  اوسلوكا  اوهذا الفهم الذي تلقفته وتمثلته اعتقادا ، عقيدة اإلرجاء، والتي بنيت على فصل العمل عن اإليمان على

 .(3)تتلوث بفكر أكثر خطورة وهو الفكر العلماني الذي يفصل الدين عن الحياة وعن السياسة

باطلة تفضي إلى تعطيل التشريع الذي هو من خصائص رب العالمين، إذ  لقد وضعت هذه الجماعات أصوالا 

وقد تفرع عن هذا األصل عندهم وجوب ترك ، من فروع الدين، وليس أصالا  ااعتبرت الحكم بما أنزل هللا تعالى فرعا 

مم ودول الحكام وشأنهم، وعدم التعرض لهم وإن حّكموا القوانين الوضعية في رقاب الناس، ومنحوا والءهم أل

ون ئوهذه هي العلمانية بعينها التي تفصل الدين عن ش الكفر، فنادى أحد كبارهم بترك ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر.

 الحياة.

قام فكرهم على تعطيل الحكم بما أنزل هللا عز وجل، وتعطيل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إال  لقدو

مع الحكام يكتفون منهم بإسالم اللسان وال يلزمونهم بالعمل؛ فالعمل  بإذن اإلمام بحسب زعمهم! فهم إذْن مرجئة

 .(4)عندهم بالنسبة للحاكم خارج عن مسمى اإليمان

فقد تصوروا بناء على الفكر اإلرجائي المنحرف أن من ال يحكم بكتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه 

 د يقل أو يكثر،ق اوسلم، وال يقيم من شريعة هللا تعالى إال جزءا 

                                                           

 .314/ 2( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 1)

 .214-213( أثر المسيحية في العلمانية اإلسالمية، بشير عصام المراكشي، ص2)

 .33( عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية، محمد أمحزون، ص 3)

 .1، 3العريضة ألصول أدعياء السلفية، عبد الرزاق الشايجي، ص ( الخطوط4)
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بدينه، بل ألنه موافق للهوى والمصلحة الذاتية، وُمقر ممن يملك  اله وإيمانا  ال يقيمه ألنه من أمر هللا تعالى وامتثاالا  

اإلقرار والتشريع سواء كان شخص الزعيم أو الحزب أو المجلس التشريعي، فإنه ال يكفر إال إذا علمنا أنه في قلبه 

 شريعة أحكم الحاكمين.يفضل شرائع البشر على 

وما لم نطّلع على ذلك فكل أعماله هي على سبيل المعصية، حتى وهو يصدر القوانين تلو القوانين، ويترصد 

للمطالبين بتطبيق الشريعة ويالحقهم بصنوف األذى، ويظهر المواالة الصريحة للكفار، ويلغي ما شرعه هللا عز 

ار من الرعية، ويرخص بإقامة أحزاب ال دينية، كل ذلك معاٍص ال وجل من الفروق الجلية بين المؤمنين والكف

غير شرع هللا وحكمه على شرع هللا  اوحكما  اتخرجه من اإلسالم ما لم نطّلع على ما في قلبه فنعلم أنه يفضل شرعا 

 .(1)تعالى وحكمه أو يصرح بلسانه أنه يقصد الكفر ويعتقده، وأنه مستحل للحكم بغير ما أنزل هللا تعالى

وقد حصد أعداء اإلسالم ثمار هذا الفكر المنحرف الذي سرى في األمة سريان النار في الهشيم، فتركت 

العمل، وتركت محاسبة الحكام على زيغهم وضاللهم، وانجرت نحو الفسق والفجور واالنحالل، مما أدى لظهور 

مجاهدة قائمة بأمر هللا تعالى عزيزة القدر بين فإذا باألمة التي كانت عاملة ، الفكر الغالي الخارجي عند بعض الشباب

األمم، مهابة الجانب من عدوها، ماضية باسم هللا تعالى تنشر العدل والخير والهداية للعالمين، إذا بها تهمل أسباب 

 ذلك، وتتخلف عن مقدمات ذلك السؤدد، وهي العمل المتمثل في القيام بكل ما أوجب هللا جل ذكره عليها من عبادات،

وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد، وتحكيم الشريعة في كل مجاالت الحياة، والبراءة من الكافرين والمنافقين، 

 واستقامة تامة على نهج اإلسالم.

لفساد اإلرادة  اعلى أن داء اإلرجاء الذي أصاب بعض العلماء والدعاة أدى إلى فساد المعرفة نفسها تبعا 

 سك بالسنة إلى البدعة، ومن إرشاد السائرين إلى قطع الطريق عليهم.والمقصد، فخرجوا من التم

، لكن انصراف همته وإرادته للدنيا العقيدتهم نظريا  العلم السلف، معتقدا  افترى الواحد منهم في األصل وارثا 

حال أهل أخرجه في واقع حياته إلى ضالل في التصور وانحراف في السلوك شعر أو لم يشعر. فبينما هو يعجب من 

لذوي السلطان  العقائد البدعية، إذا الشيطان ينسج حوله شباك بدع من جنس آخر، فأصبح فتنة ألهل البدع ومنديالا 

 .(2)ومرقاة ألصحاب األهواء والشهوات

وهذه عقبة كبرى وباب خطر قّل من يجتازه وينجو من بالئه، وإنما هو مدخل للشيطان، فيتدرج به خطوة 

ع في المباحات، ثم يفضي به إلى االنغماس في الشهوات ومجاراة الكبراء في دنياهم، ثم يجوز خطوة من باب التوس

وعندئذ يتكدر عليه صفاء معرفته،  به من باب التبرير لما هو فيه إلى اإلفتاء بصحته ومشروعيته ومعاداة مخالفه.

ظاهر الحجج، ويتعلل بفنون التأويالت حتى  وينقلب عليه سالح علمه، فال يزال يقول على هللا تعالى بغير علم، ويكتم

ينسلخ من نور العلم ويصبح مثله كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهو المثل الذي ضربه هللا عز وجل 

 .(3)في كتابه لعالم السوء

 

                                                           

 .2/315( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 1)

 .33( عالقة اإلرجاء بالعلمانية في فكر علماء وجماعات إسالمية، محمد أمحزون، ص 2)

 .131-131/ 1( ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي، سفر الحوالي، 3)
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 المبحث السابع:

 خطاب السياسي والقانوني عن الدينالنزعة اإلرجائية في ال

هو تركيب من الجمل موجه عن قصد إلى المتلقي بقصد التأثير فيه "لخطاب السياسي: يعرف أحد الباحثين ا

ا سياسيةا، أو يكون  وإقناعه بمضمون الخطاب، عن طريق الشرح والتحليل واإلثارة، ويتضمن هذا المضمون أفكارا

 .(1)"موضوع هذا الخطاب سياسياّا

عبر تراكم معرفي، نابع من استقراء للواقع بكل منظومة من األفكار، تشكلت "هو  آخر أكثر دقةوبتعريف 

مكوناته الثقافية واالجتماعية والسيكولوجية، وتمحورت عبر أنساق أيديولوجية مستمدة من التصورات السياسية 

المنبثقة من التراث أو من الحداثة، التي تختلف في آلياتها ونظمها حسب مستوى النضج الفكري والوعي بمتطلبات 

 .(2)"مدى ارتباطها بمستوى األداء الحركي في عملية التغيير والتنمية والحضور الوجوديالمجتمع، و

ومشايخ وبقيد المعارضة تخرج التيارات اإلسالمية المؤيدة للسلطة والحاثة على طاعتها، كالتيار المدخلي 

وتخرج كذلك بالطبع التيارت  اختيار رأي النظام وانتخابه وتأييده، التيار الديني الذين الذين يحرصون على تسويغ

اإلسالمية التي أعلنت أنها ال تنشغل بالسياسة وال تخوض غمارها، كالجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب 

 والسنة، وجماعة التبليغ والدعوة.

لمدنية والقسم الثاني هو التيارات العلمانية المقاومة والمعارضة، وبذلك ال يدخل في هذا التعريف التيارات ا

 . والتي يستخدمها النظام لتحقيق أجندته وقتما يريد ،التي تتمركز حول نظام الدولة السائد وتؤيده

أما خطاب التيار السلفي المعارض فيرتكز إلى المخالفات الدينية وتنحية الشريعة اإلسالميةكمنطلق أساسي 

تطبيق الشريعة اإلسالمية، لكن بال برامج مقترحة  لمقاومة السلطة، مع التأكيد على مشروع التيار الذي ينادي به من

 أو نظرة صالحة للتطبيق ولو في صورة طرح أولي كالذي طرحته جماعة اإلخوان على سبيل المثال.

ا الخطابات، فالتيارات اإلسالمية  وتتنوع داخل هذين القسمين )الخطاب السياسي اإلسالمي والعلماني( أيضا

فخطاب جماعة اإلخوان المسلمين الذي في القلب منه مقاومة السلطة القائمة لفسادها يصدر عنها خطابات عدة، 

وانتهاكها للحقوق مع ترديد أحياناا "مشروع" الجماعة الذي ينبني على "دولة مدنية بمرجعية إسالمية"؛ ويستحضر 

إذا -خواني على عدم الوضوح هذا الخطاب السياسي المفردات الدينية بين الفينة واألخرى، ولكن يحرص الخطاب اإل

في استعماله لإلرث الديني ومفرداته، وذلك سعياا إلى الحفاظ على عالقته بالتيارات المدنية التي أثبتت  -صح التعبير

أنها ال تعير لهذا الخطاب أي مصداقية أو اهتمام، وحتى ال يوصم بالتشدد والرجعية، ولذلك ينحو في صورة دفاعية 

إلخ تلك الملفات التي … حترام كافة أطياف الوطن، ويؤكد على دور المرأة ودعم الحريةنحو التأكيد على ا

 . (3)يستحضرها باستمرار في غير سياقها وكأنه متهم بإحداث خروقات بها فيدافع عن نفسه

                                                           

 .م2114الخطاب السياسي وأثره في تحريك الشعوب، أمجد أبو العال، مركز الوفاق اإلنمائي،  (1)

 م. 2111، ط. المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 249مفهوم الخطاب عند ميشيل فوكو، الزواوى بغورة، ص ( 2)

 power and role of" ضمن( بالغة المخاطب: البالغة العربية من إنتاج الخطاب السلطوي إلى مقاومته، 3)

the intellectual،"  عماد عبد اللطيف، تحرير: سلوى عبد العزيز كامل. منشورات قسم اللغة اإلنكليزية بكلية
 .32( ص 2113اآلداب جامعة القاهرة )
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ه يتشابه الخطاب السياسي الجهادي مع التيار السلفي في المناداة الواضحة والصريحة بتطبيق الشريعة، ولكن

النظام كوسيلة وحيدة من وجهة نظره إلسقاطه وتطبيق الشريعة في  لتغييريزيد على ذلك حشد الناس ودعوتهم 

تصور غاية في الطوباوية. وقد خال الخطاب السياسي للتيار الجهادي من أي مشروع عملي نتيجة دخوله في صراع 

ا جعله يلقي بجميع ما يملك من إمكانيات في مقاتلة الدولة، بإمكانيات قليلة ال تذكر مقارنة بإمكانيات النظام القائم، مم

  دون اهتمام بمخاطبة الناس وإصدار خطاب سياسي متوازن.

وهناك خطاب المشروع اإلسالمي الحضاري، الذي ينطلق من كون المشروع اإلسالمي غير قابل 

شاملة وإصالح واسع ومشروع أمة وليس مشروع دولة  نهضةفحسب، وإنما  اسياسيا  الالستئصال؛ ألنه ليس مشروعا 

قومية أو قُطرية، وليس مشروع حركة ما أو شخص ما، والرؤية الكلية دون اختزال. ويدعو إلى الحركة الوطنية 

 الجامعة المتصالحة مع التراث اإلسالمي غير المعادية له.

ي على مسامع الجماهير، سواء كان مكتوباا أو فيطلق الخطاب السياسي على ما يلقيه المنشغلون بالعمل السياس

منطوقاا؛ إلقناعهم بمشروعهم السياسي وتحقيق برامجهم، التي من شأنها أن تغير المجتمع إلى األفضل، من وجهة 

نظرهم. وبالتالي فعناصر الخطاب ثالثة: مرِسل، ومستقبِل، ورسالة. والخطاب السياسي مركزه السلطة، ومنه ما هو 

ا لفكر حامليها، وإذا قسمنا رسمي صادر  من الدولة، أو من مؤيديها، أو من معارضيها، تتنوع الخطابات السياسية تبعا

 . (1)الخطابات السياسية إلى قسمين أساسيين، سنجد أن القسم األول واألكبر هو خطاب التيارات اإلسالمية المعارضة

د السلطات وانتهاكاتها الحقوقية، والمناداة بفصل أما خطاب التيارات العلمانية السياسي فيبنى على نقد فسا

، والدعوة إلى الحرية المطلقة والمساواة بين الجنسين، على اختالف بين التيار االدين عن الدولة وتنحية الدين جانبا 

تصاعد موجة منذ ا للغرب والذي يتنامى المنسحق حضاريّا  العلماني الشرقي المراعي للعادات والتقاليد، وبين

إللحاد، فيدعو إلى الحرية غير المنضبطة بدين أو أخالق، والمساواة المجردة غير المقيدة بالعدل اإللهي المراعي ا

ا يشترك التيار اليساري في الوصف السابق مع العلمانيين الليبراليين، إال أنه يولي اهتماما ،   (2))ڀ ڀ ٺ ٺ( :لخلقه

، مما يميزه عن بقية االعمال والفالحين والموظفين والكادحين عموما أكبر لقضايا العدالة االجتماعية وحقوق 

أن اإلسالم يفرض قواعد العدالة االجتماعية، ويضمن حقوق الفقراء في أموال األغنياء، ويضع  رغمالخطابات 

تل دون للحكم وللمال سياسة عادلة، وال يحتاج لتخدير المشاعر، وال دعوة الناس لترك حقوقهم على األرض، ومن قُ 

 .(3)مظلمة فهو شهيد

                                                           

يعرف المسيري الخطاب السياسي اإلسالمي بأنه "خطاب بعض أعضاء الطبقة المتوسطة من المهنيين ( 1)
ا بالحاجة إلى عمل إسالمي يحمي هذه األمة، وقد أدركوا واألكاديم يين وطلبة الجامعات والتجار، ممن شعروا أيضا

أن العمل السياسي هو السبيل إلى هذا، فقاموا بتنظيم أنفسهم على هيئة تنظيمات سياسية ال تلجأ للعنف، تتبعها 
ي إلى محاولة االستيالء على الحكم بالقوة، تنظيمات شبابية ومؤسسات تربوية، ويميل بعض حملة الخطاب السياس

ا نحو العمل من خالل القنوات الشرعية القائمة، واهتمام حملة هذا  1135أما بعد عام  ا عاما م، فيالحظ أن ثمة اتجاها
الخطاب يكاد ينحصر في المجال السياسي والتربوي". ينظر: معالم الخطاب اإلسالمي الجديد، مجلة المسلم 

 .م 1119، 93ان، عدد المعاصر، لبن

 .. 14الملك:  (2)

 .13العدالة االجتماعية في اإلسالم، سيد قطب، ص( 3)
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تحديات جديدة فقد اضطرب الخطاب ما للسياسات الخارجية أو الداخلية واجه الخطاب السياسي المعارض وقد 

للفتنة، وما بين معلن للمشاركة بقرار مهزوز وبشكل فردي وليس على المستوى  ابين مانع من المشاركة منعا 

 الرسمي، وما بين مؤيد للمشاركة بكل قوة.

ا بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما تيار عام  وقد تشكل بعد ما يمكن أن نعرفه بالتيار اإلسالمي العام، وهو ليس تنظيما

م على تبني الشريعة اإلسالمية كمرجعية وكطريق للتغيير، وقد ضم اشترك المنضوون تحته في تبنيهم لخطاب يقو

 .(1)هذا التيار شخصيات ومجموعات من اإلسالميين

بحكم أصبح  الخطاب فهي أنأما أكثر التحديات التي واجهت الخطاب السياسي المعارض على اإلطالق، 

عدم تكافؤ القوى، مما يستلزم أكثر من أي وقت الواقع هو السالح الوحيد الذي تمتلكه التيارات المعارضة في ظل 

قد يجزئ عن الفعل.  امضى أهمية ضبط هذا الخطاب وتطويره ليحقق أكثر فوائد مرجوة للمعارضة؛ فالخطاب أحيانا 

له استراتيجية  اسياسيا  اوقد نزعت التيارات المعارضة إلى الخطاب الغاضب العشوائي، أكثر من بنائها خطابا 

 .(2)محددة

 اب القانوني عن الدين: الخط

يُعّد القانون من الظواهر االجتماعية التي تتميّز بتعّدد أبعادها؛ فهو تركيب متجانس من دين وأخالق وسياسة 

وعادات وتقاليد وفلسفة وأدب. ولعّل هذا التميّز هو الذي جعله محور عّدة اهتمامات ؛ فالقانون ليس مجال دراسة 

هو مبحث قد حظي باهتمام فروع مختلفة من الدراسات اإلنسانية؛ فقد انبثقت من  لبعض المختّصين فحسب، وإنّما

مباحث فرعيّة اهتّمت بالقانون، فوجدنا فلسفة …النظريّات الكبرى للعلوم اإلنسانية من فلسفة وعلم نفس وعلم اجتماع

 . (3)القانون؛ وسوسيولوجيا القانون؛ وأنثروبولوجيا القانون ولسانيّات القانون

غير ذلك من المباحث المتّصلة بالظاهرة القانونيّة؛ والتي اهتّمت بالبحث في ماهيّة القانون وطريقة اشتغاله و

 .(4)وأشكال تنظيمه وتطويره

والنظر في نصوص القانون اليوم يُثير عديد اإلشكاالت، فهذه النصوص ترسم جملة من القواعد المنظّمة لحياة 

عد تتسم بُعلويّتها وشموليّتها؛ فلكي يكون نّص أو خطاب ما، قانونا، ينبغي أن تتوفّر األفراد داخل الجماعة؛ وهي قوا

فيه شروط أبرزها أن يكون عاّما وأن ال يقتصر نَفَاُذه على وضع خاّص؛ وهذا ما يُخّول الحديث عن الظاهرة 

واقع ُمنجز؛ فنّص القانون ليس ُمجّرد القانونيّة باعتبار أّن القانون نّص نموذجي ال يكتسب قيمته إالّ إذا تحّول إلى 

كلمات أو عالمات، وإنّما هو مجموعة شديدة التعقيد من الخطابات والممارسات؛ إنّه نتاج تسيّره جملة من القواعد 

بعضها خفّي وبعضها اآلخر جلّي، وهذا النتاج يُنظّم بدوره ويُقّعد عددا من العالقات االجتماعية عبر إكسابها معنى 

 ُمسبقا.

                                                           

من الوعي إلى الفعل: مقاربات معاصرة في مقاومة الخطاب السلطوي، عماد عبد اللطيف، مجلة ثقافات، مجلة ( 1)
 .31، 31م، ص  2111البحرين، علمية محكمة ُتعنى بالدراسات الثقافية تصدرها كلية اآلداب بجامعة 

 .5م، ص  2115سوسيولوجيا الجمهور السياسي الديني في الشرق األوسط المعاصر، خليل أحمد خليل، ( 2)

 .12، ص 3م، مادة  2115( دستور البالد التونسي ة، ط الدار التونسي ة للنشر واإلنتاج الثقافي، 3)

 .254م، ص  1191، الكويت، 1ط،( قاموس األنثروبولوجيا، سليم شاكر مصطفى، 4)
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إّن العالقة بين الخطاب القانوني وواقع الممارسة القانونيّة؛ هي التي تسمح باعتبار الظاهرة القانونيّة أنموذجا 

ثقافيّا، كما أنّها تسمح باعتبار المسألة إشكالية بوجه خاص؛ فكّل أنموذجي يتّسم بالثبات والتعالي؛ بينما سمة الثقافّي 

 .(1)األساسيّة هي التغيّر والتبّدل

وال توجد عالقة بين الدين في القانون إال فيما يخص النوع الثالث من هذه القواعد، وهي المنظمة لعالقة 

اإلنسان بغيره من الناس، التي أصطلح الفقه على تسميتها بقواعد المعامالت، فالقانون ال يهتم بعالقة اإلنسان بربه أو 

 .(2)بنفسه

للغاية في المجتمعات  اتأثير على القانون، بيد أن هذا األثر كان واضحا ا بالغ األهمية في الوقد لعب الدين دورا 

 . (3)القديمة التي لم يكن التشريع قد ظهر فيها، أو كان قد ظهر ولكنه لم يبلغ المكانة الرفيعة التي يبلغها اليوم

 الدين يقل تدريجيّا ولكن مع تقدم الحضارات وظهور الدولة في شكلها الحديث، وانتشار التشريعات أخذ تأثير ا

ا، فال يزال للدين تأثيره المباشرعلى القانون، ينمحِ وإن لم يندثر أو  في البالد العربية التي يحتل فيها الدين  خصوصا

مكانة سامية في النفوس. وليس أدل على تأثير الدين على القانون في مصر مما نصت عليه المادة الثانية من الدستور 

 .(4)بأن مبادئ الشريعة اإلسالمية تعتبر هي المصدر الرئيسي للتشريع

  

                                                           

ود بكل ية اآلداب 1) ادي صم  م في ندوة تكريم األستاذ حم  ( بحث بعنوان "عمل التأثير بالقول " شكري المبخوت، قُد 
 .33م، ص  23/13/2113من وبة في 

ت، ( العدالة كإنصاف: إعادة صياغة، جون رولز، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، مراجعة: ربيع شلهوب، بيرو2)
 .134م، ص  2111المنظمة العربية للترجمة، 

( قوة الدين في المجال العام، يورغن هابرماس، ترجمة: فالح رحيم، تحرير وتقديم: إدواردو منديتا وجوناثان 3)
 .213م، ص  2113فانانتويرين، بغداد، مركز دراسات فلسفة الدين، بيروت، دار التنوير، 

، 2شبلي العيسمي، بغداد، وزارة الثقافة واإلعالم، دائرة شئون الثقافة العامة، ط ( العلمانية والدولة الدينية، 4)
 .133 - 132م، ص  1191
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 الخاتمة

 وتحتوى على أهم النتائج والتوصيات:

 : أهم النتائج: أوالً 

 د من النتائج أهمها ما يأتي: دخرج البحث بع

أن فكر اإلرجاء يعد عقبة كبرى وباب خطر قّل من يجتازه وينجو من بالئه، وإنما هو مدخل للشيطان،  -1

ي فيتدرج به خطوة خطوة من باب التوسع في المباحات، ثم يفضي به إلى االنغماس في الشهوات ومجاراة الكبراء ف

 دنياهم، ثم يجوز به من باب التبرير لما هو فيه إلى اإلفتاء بصحته ومشروعيته ومعاداة مخالفه.

أن انصراف همة عالم الدين وإرادته للدنيا أخرجه في واقع حياته إلى ضالل في التصور وانحراف في  -2

شيطان ينسج حوله شباك بدع من جنس السلوك شعر أو لم يشعر؛ فبينما هو يعجب من حال أهل العقائد البدعية، إذا ال

 آخر، فأصبح فتنة ألهل البدع ومنديالا لذوي السلطان ومرقاة ألصحاب األهواء والشهوات. 

ا لفساد اإلرادة  -3 أن داء اإلرجاء الذي أصاب بعض العلماء والدعاة أدى إلى فساد المعرفة نفسها تبعا

 ن إرشاد السائرين إلى قطع الطريق عليهم. والمقصد، فخرجوا من التمسك بالسنة إلى البدعة، وم

أن هذا حال من آثر الدنيا من أهل العلم والدعوة، واستحبها وتغلغلت في كيانه، فال بد أن يقول على هللا جل  -4

 ثناؤه غير الحق في فتواه وحكمه؛ ألن الهوى الخفي قد غشي قلبه وملك عليه عقله. 

لفكر المنحرف الذي سرى في األمة سريان النار في الهشيم، فتركت أن أعداء اإلسالم حصدوا ثمار هذا ا -5

العمل، وتركت محاسبة الحكام على زيغهم وضاللهم، وانجرت نحو الفسق والفجور واالنحالل، مما أدى لظهور 

، واندفاعهم بحماسة واندفاعية في محاوالت طائشة إلحالل الحق الذي الفكر الغالي الخارجي عند بعض الشباب

 . ونه بالقوة المسلحة والتغيير الثوريير

 ثانيًا: أبرز التوصيات: 

ضرورة بيان حقيقة فكر اإلرجاء وتوضيح هذا التصور المنحرف لإلسالم، والمنافي لحقائقه المبثوثة في  -1

نصوص الكتاب والسنة، وهدي النبي صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين، يقوم بعلمنة اإلسالم من الداخل، ويبعد 

ن تكون الموجه للفكر والسياسة واالقتصاد والدفاع العقل المسلم عن فهم وتصور السياسة الشرعية التي ينبغي أ

 واإلعالم والفن واألخالق والتعليم والعالقات الدولية في المجتمعات اإلسالمية. 

ا سنيّاا، إنما هدفهم هو الدفاع عن  -2 أهمية كشف العلماء والدعاة الذين يستعملون أفكار المرجئة ويلبسونها لباسا

من شئون الحياة واستبدلتها بالقوانين الوضعية الجائرة الفاسدة، أو تلك األنظمة التي األنظمة التي أقصت الشريعة 

ا من أن توجه إليها تهم الردة  تتالعب بالشريعة وتوظفها لحماية مصالحها الدنيوية، وذلك لحماية هذه األنظمة جميعا

 أو النفاق. 

م تطبيق الشريعة اإلسالمية وهي الجانب وجوب بيان أن العمل ركن أساسي في اإليمان، ولذلك فإن عد -3

المكمل للعقيدة قد أفضى إلى إحالل القوانين الوضعية محل أحكام الشريعة، مما أدى إلى إحداث ثغرة خطيرة في 

حياة المسلمين نتج عنها ازدواجية في المعايير وفصام نكد في الشخصية المسلمة التي مزقها التجاذب بين القانون 

 ت وضاعت بين الشركاء المتشاكسين. والشريعة، فتاه
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ضرورة توضيح أن اآليات القرآنية جاءت مؤكدة أن الحكم بما أنزل هللا جل ذكره من صفات المؤمنين،  -4

وأن التحاكم إلى غير شرع هللا تعالى من صفات المنافقين. فإذا كان جوهر اإليمان واإلسالم هو االنقياد والخضوع 

 ال بقبول أحكام الشرع واإلذعان لحكم المخبِر. والطاعة، فال يتحقق ذلك إ
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 والعشرون السابعحث بلا

 

 

 

 

أثر التربية البيئية الصحية على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر 

 معلميهم

The effect of environmental health education on the achievement of Jordanian basic 

school students from the viewpoint of their teachers 

 

 رنا كامل عبد السالم الطباعإعداد الباحثة: 

 المملكة األردنية الهاشمية –وزارة التربية والتعليم  -تخصص االحياء 

rana.kamel1969@gmail.com Email:  

 

 الملخص:

بااه، ممااا  ةبااالعواماال الم يطااتعد مرحله الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها اإلنسان في حياته، ففيها تشتد قابليته للتأثر 

يبين أهمية الساااتوال الخمأل األولأ وأثرها في تكوين شاااخصاااية الطفل وتشاااكيل مةم ها األ اااا اااية، ففيها تتفت  ميوله وات اهاته، 

 .لمفاهيم والقيم وأ اليب التفكير، ومبادئ السلوك وأ اليب المعاملةويكسب ألواناً من المعرفة وا

انطةقاً من أهمية التربية البيئية الصااا ية، وأثرها في رفل المساااتوص الت صااايلي لطة  المدار، األ اااا اااية، فقد حصااار 

 ، فعدم(من وجهة نظر معلميهمأثر التربية البيئية الصا ية للأ ت صايل بلبة المدار، األ اا ااية األردنية موضاو  الدرا اة حو)  

اياتهم غتوفير تربية بيئية صااااا ية ل بفا) تعد من المشاااااافل التي تقم لالم أمام معلمي المدار، األ اااااا اااااية األردنية في ت قيم 

 .واهدافهم التربوية

لعيتة ( معلم من معلمي المادار، األ ااااااا ااااااية األردنية تم اةتيارهم بطريقة ا108أجريا  الادرا ااااااة للأ ليتاة قوامهاا  

 العشوالية البسيطة.

 وتوصل  الدرا ة لم مولة من التوصيال من أبرزها: ا تخدام أ اليب تدريأل أفثر تطورا في المدار، األ ا ية.

 التربية البيئية، المدار، األ ا ية األردنية، المعلمين. الكلمات المفتاحية:
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The effect of environmental health education on the achievement of Jordanian 

basic school students from the viewpoint of their teachers 

 

 

Abstract 

The childhood stage is one of the most important stages that a person goes through in his life, 

in which he is more vulnerable to being influenced by the factors surrounding him, which shows the 

importance of the first five years and its impact on the formation of the child's personality and the 

formation of its basic features. In addition, principles of behavior and treatment methods. 

In light of the importance of environmental health education, and its effect in raising the 

achievement level of basic school students, the study topic was limited to (the effect of health 

environmental education on the achievement of students of Jordanian basic schools from the 

viewpoint of their teachers), the lack of providing a healthy environmental education for children is 

one of the problems that hinder In front of teachers of Jordanian basic schools in achieving their 

educational goals and goals. 

The study was conducted on a sample of (108) teachers from Jordanian basic schools, who 

were chosen using a simple random sample method. 

The study reached a set of recommendations, the most prominent of which are: Using more 

advanced teaching methods in basic schools. 

Key words: environmental education, basic Jordanian schools, teachers. 
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 :المقدمة

، وإذا فان المسااتقبل يشااهد تعظيماً لدور العلم والمعرفة، ويلاال المتافسااة سااتقبل تولد في رحم الواقل المعا إن مةم  الم

م ون ن جزٌء مته يعظم من فان مساااتقبل العال ،ا ااايللأ أولويال أجتدة العمل الوبتي والساااي وصاااتالة البشااارفي السااالل والخدمال 

. ومن هتا فإنه ال مساااااتقبل ألمة ال تهتم بأبفالها وتعدهم وترلاهم الرلاية التي تساااااالدهم للأ تفعيل ملكال الفهم واإلدراك المعرفة

 .(3002،والتسل  بالعلم وأ اليبه في العمل والتفكير  بدران

ا) هم نواة فاألبف ،ة األولأ إلأ االهتمام بالمساااتقبليعود بالدرج مدار، األ اااا ااايةلة لإن اهتمامتا بالتربية البيئية الصااا ي

، المستقبل الذي يتم ور فيه الصرا  حو) العلم والمعرفة والف وة الرقمية التي تُعد هي المعيار األ ا ي الم تمل، ورجا) المساتقبل

 .ين الدو) المتقدمة وغير المتقدمةفي التمييز ب

، مما هيته للتأثر بالعوامل  الم يطة بففيها تشااااتد قابل ،الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها اإلنسااااان في حياتهتعد مرحله 

 ،فل وتشاااكيل مةم ها األ اااا اااية، ففيها تتفت  ميوله وات اهاتهيبين أهمية الساااتوال الخمأل األولأ وأثرها في تكوين شاااخصاااية الط

القيم وأ االيب التفكير، ومبادئ السالوك وأ اليب المعاملة م مما ي عل الستوال األولأ حا مه ويكساب ألواناً من المعرفة والمفاهيم و

وتظل آثارها العميقة في تكويته مدص العمر، وي عل االهتمام بالطفولة من أهم المعايير التي يقا، بها تقدم الم تمعال  ،في مساااااتقبله

 ...لارية التي تفرضها حتمية التطور يعد اهتماما بواقل األمة ومستقبلهاوإلدادهم لمواجهة الت ديال ال  ،ألن تربية األبفا)

خصيته شامن أةصاب المراحل التربوية التعليمية وأفثرها أثراً في تشاكيل  المدار، األ اا ايةتعد مرحلة  ،وبتاًء للأ ذلك

تكييفه للمرحلة بتهيئة الطفل و ،وية في المسااااااتقبلويمهد لمسااااااار العملية الترب ،ألنهاا مرحلاة تربوياة يتم فيها التعلم تلقالياً  وتكويتهاام

  .من أهمية تلك المرحلة التمالية في تكوين شخصية الطفل المدار، األ ا يةوتبدو أهمية  ،االبتدالية

فيما يمكن أن تسهم به من دور تربوي  ليم في إلداد شخصية أبفالتا إلداداً  األ ا ية،المدار، وتكمن أهمية الدور الذي تقوم لليه 

له بابعه  تعليم المدار، األ اااا ااايةذلك أن التعليم في  ،صااا ي اً ي علهم للأ درجة لالية من التمو ال سااامي والعقلي والثقة بالتفأل

 ،وأدوال ألعابه ،ومتاهج إلداد معلميه ،دارة فصاالهوإ ،تعليمه، وبرق تعليمه، وافتسااا  ةبراته وو ااالل ،حيث متاه هالخاص من 

 .وبيئته المدر ية

وفلساااطين  ،يؤفد أنه لم يعد أمراً مقبوالً أو مبرراً للأ مساااتوص وبتتا العربي لامة المدار، األ اااا ااايةإن وجود مرحلة 

لكي  ،لقد آن األوان للاام تلك المرحلة إلأ الساالم التعليمي ،وةارن الساالم التعليمي ،ةاصااة بأن تظل تلك المرحلة ةارن نظام التعليم

 .(3002نستطيل فعةً أن نشارك ب يل المستقبل في صتالة المستقبل  بدران،

 :مشكلة الدراسة

ففي هذه الفترة ي قم الطفل تقدماً _ من  ،إن السااااااتوال الخمأل األولأ من لمر الطفال تعتبر فترة باالةاة األهمياة في التمو

والتي  ،وهذا التقدم شاااديد الصااالة بالبيئة .والعقلية _ أفثر مته في أي فترة مماثلة لها في الطو) من فترال لمره ،ن ال ساااميةالتاحيتي

ال في فراغ بل في إبار بيئة وم تمل وثقافة  ،فالطفل يتمو ويتطور ،تعتبر اآلن ذال أثر واضاااا  للأ مسااااتوص و اااارلة نمو الطفل

 .(3002، بدران .ووبن
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 ،التعليمية المثالية في هذه السااااتوال تمت  الطفل فرصاااااً لتتمية قدراته االنفعالية واالجتمالية والعقلية وال ساااامية إن البيئة

ير  ااااو  تصاااا ،ألن افتقاده واحدة من هاتين العابفيمواألمان  ،والمتطلبال األ ااااا ااااية الةزمة للطفل هي العتاية ال ساااامية الكافية

 .(3002 ، بدير .واإلثارة العقلية إلأ درجة متأثرة إلأ العكأل ،ا ت ابته ل وضا  االجتمالية

فمن الواجب أن تعتبر التربية البيئية الصااا ية جزءاً ال يت زأ  ،ولما فان  تربية األبفا) حقاً من حقوق الطفولة األ اااا اااية

(، 3002دص األبفا)  المقدادي، وغر، العاادال البيئياة الصاااااا ية ل ،من العملياة التربوياة التي تهتم بتوجياه نمو الطفال ال ساااااامي

لرفن ولتكن ت   ا م ا ،ةاصة الكتب البيئية المبسطة ،وتزويدها بكل ما هو جديد ،المدار، األ اا ايةمكتبال ةاصاة ب وتخصايص

 .األةلر للبيئة

حصااار د فق ،المدار، األ اااا ااايةوأثرها في رفل المساااتوص الت صااايلي لطة   ،انطةقاً من أهمية التربية البيئية الصااا ية

 ، فعدم(أثر التربية البيئية الصا ية للأ ت صايل بلبة المدار، األ اا ااية األردنية من وجهة نظر معلميهمموضاو  الدرا اة حو)  

اياتهم غفي ت قيم  معلمي المدار، األ اااااا اااااية األردنيةتوفير تربية بيئية صااااا ية ل بفا) تعد من المشاااااافل التي تقم لالم أمام 

             .واهدافهم التربوية

 :أسئلة الدراسة

 ؟أثر التربية البيئية الص ية للأ ت صيل بلبة المدار، األ ا ية األردنية من وجهة نظر معلميهمما  -

 و ن معلمي المدار، األ ا ية األردنية( في ا ت ابال التو  االجتمالي المؤهل العلمي،هل يوجد لةقة لكل من متةيرال   -

 ؟ت صيل بلبة المدار،أثر التربية البيئية الص ية للأ 

 :أهداف الدراسة

 .أثر التربية البيئية الص ية للأ ت صيل بلبة المدار،في  معلمي المدار، األ ا ية األردنيةمعرفه وجهه نظر  -

لأ لن و التربية البيئية الصاااااا ية  معلمي المادار، األردنيةباات ااهاال  التو  االجتمااليو المؤهال العلميلةقاة متةيرال  -

 .لمدار،ت صيل بلبة ا

يال وبتاء برامج ووضاااال آلالتربية البيئية الصاااا ية للأ ت صاااايل بلبة المدار، تزويد المعلمين بمعلومال جيدة لن واقل  -

 .وتكوين االت اهال المتا بة لتطويرها

 .حماية البيئة الص ية والم تمل في ،واأل رة المدار، األ ا ية،دور  -

 :أهمية الدراسة

يز وألن العقل الساليم في ال سام السااليم فقد تم الترف ،الطفل وتتمية  الوفه ومهاراته وات اهاتهإن للبيئة أثر واضا  في نمو 

فة بد لتا من االهتمام بتظافة األمافن التي تشااكل ُم معال  ،في هذه الدرا ااة للأ أهمية البيئة الصاا ية ومعرفة أثرها للأ األبفا)

تا جيل ليتشأ لدي ،الكثير من األمراض التي يمكن أن تتتقل بالعدوص ولكي ن تبهم ،األ اا اية األمافن المدار،ومن أهم هذه  ،ل بفا)

 المختلفة.من األبفا) األص اء األ وياء الذين يميلون إلأ التفالل مل أقرانهم وإلأ المشارفة في األنشطة 

ذال ةبرة وولي فافيين ال بد من وجود هيئة إدارية وتدريسااية تكون  المدار، األ اا ايةولكي ن افظ للأ نظافة وصا ة 

م وذلك من أجل التهوض والتعامل معهم ،في فيفياة التعاامال مل األبفاا) وأن يكون لاديها القدرة للأ التواصاااااال مل أ اااااار األبفا)

   .وتمكيتهم من االلتماد للأ أنفسهم في المستقبل فهم الكتز الثمين واألمل في مستقبل مشرق ،باألبفا) وجعلهم فّعالين

 :حدود الدراسة

 (.3002/3030ةة) الفصل األو) من العام الدرا ي   أجري  الدرا ة: الزمانيالبعد  -
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 .المدار، األ ا ية األردنيةهذه الدرا ة في  أجري  :البعد المكاني -

 معلمي المدار، األ ا ية األردنية.اشتمل  الدرا ة للأ  :البعد البشري -

 

 :فرضيات الدراسة

ن و  معلمي المدار، األ ااا ااية األردنية( في ا اات ابال α≤0.05 ال توجد فروق ذال داللة إحصااالية لتد مسااتوص الداللة  -

  .المؤهل العلميتعزص لمتةير  أثر التربية البيئية الص ية للأ ت صيل بلبة المدار،

ن و  لمي المدار، األ ااا ااية األردنيةمع( في ا اات ابال α≤0.05 ال توجد فروق ذال داللة إحصااالية لتد مسااتوص الداللة  -

  .التو  االجتماليتعزص لمتةير  أثر التربية البيئية الص ية للأ ت صيل بلبة المدار،

ساااتوص للأ م أثر التربية البيئية الصااا ية للأ ت صااايل بلبة المدار،ن و  معلمي المدار، األ اااا اااية األردنيةا ااات ابال  -

 .ت صيلهم اي ابية

 :مصطلحات الدراسة

لمليااة بتاااء وتتميااة لةت اااهااال والمفاااهيم والمهااارال والقاادرال والقيم لن األفراد في ات اااه معين لت قيم أهاادا   :التربية -

 .(3000 ، جامعة القد، المفتوحة مرجوة

لذي والماء ا ،فتشتمل الهواء الذي يتتفسه ،تعتي فل ما هو موجود ةارن فيان اإلنسان وفل ما ي يط به من موجودال :البيئة -

 .(3000 ،معة القد، المفتوحةفالتال أو جماد  جا به منوما ي يط  ،واألرض التي يسكن لليها ويزرلها ،يشربه

هي جهد للمي موجه أو مقصود ن و التعر  وتكوين القيم واالت اهال والمهارال والمدرفال الةزمة لفهم  :التربية البيئية -

الطبيعة حتأ و واالقتصااااااادية والبيولوجيةاإلنسااااااان وبيئته بأبعادها االجتمالية والثقافية  وتقدير العةقال المعقدة التي تربط

يكون واليا بمشكةتها وقادرا للأ اتخاذ القرار ن و صيانتها واإل هام في حل مشكةتها من أجل ت سين نولية ال ياة لتفسه 

 .(3000 ،لقد، المفتوحة جامعة اوأل رته ولم تمعه والعالم والم افظة للأ مصادر البيئة 

مة فيها والخبرال التربوية المتقد ،وهي مؤ اساة تعليمية تتعهد األبفا) للتهيئة لمرحلة التعليم األ اا ي :المدارس األسااساية -

  .(3002 ،بديربين الثالثة والساد ة  وتقبل األبفا) الذين تتراوح ألمارهم  ،أفثر تتظيماً من ةبرال دور ال لانة

 .(3002 ،وتعديل السلوك وهو ثاب  نسبياً  جامعة القد، المفتوحةتةيير  :التعلم -

( الذي ي تان إلأ تلك الخبرة وفم ظرو  الطفلالطاالاب  لملياة متظماة تهاد  إلأ نقال ماا في ذهن المعلم الخبير إلأ  :التعليم -

 (3002 ،القد، المفتوحة  جامعةحددل ونظم  بدقة وفم مخطط تدريسي م دد مسبقاً 

 .معلمي المدار، األ ا ية األردنيةأللأ شهادة أفاديمية حصل  لليها  :العلميالمؤهل  -

أو أفكار أو أشااخاص أو حوادأ أو أوضااا   ميل أو نزلة تؤهل الفرد ال اات ابة  االوفية ما ن و أشااياء أو أفعا) :االتجاهات -

 .(3002 ، جامعة القد، المفتوحة

 مجتمع الدراسة:

 (.3002/3030ةة) الفصل األو) من العام الدرا ي   المدار، األ ا ية األردنيةمعلمي تكون م تمل الدرا ة من 

 عينة الدراسة:

العيتة  بطريقة تم اةتيارهم معلمي المدار، األ ااااااا ااااااية األردنيةمن  معلم( 108أجريا  الادرا ااااااة للأ ليتاة قوامهاا  

 ( تبين توزيل ليتة الدرا ة تبعاً لمتةيراتها المستقلة 3  (،0وال داو)  البسيطة، عشواليةال
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 المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير : (1جدول رقم )

 (%المئوية )النسبة  التكرار المؤهل العلمي

 %22 24 دبلوم

 %33 36 بكالوريو،

 %44 48 درا ال لليا

 %100 108 المجموع

 

 

 النوع االجتماعيتوزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير : (0جدول رقم )

 )%( النسبة المئوية التكرار النوع االجتماعي

 %59 64 ذكر

 %41 44 انثأ

 %100 121 المجموع

 

 :منهج الدراسة

اتبل في هاذه الادرا ااااااة المتهج الوصاااااافي نظرا لمةءمتاه ببيعتهاا حياث يتم في هذا المتهج جمل البيانال وإجراء الت ليل 

 اإلحصالي ال تخران التتالج المطلوبة.

 :أداة الدراسة

التمادا للأ أدبيال الب ث والدرا ااااال السااااابقة وا ااااتشااااارة الخبراء قام  الباحثة ببتاء ا ااااتبانه ل مل البيانال من ليتة 

 (2( فقرة موزلة إلأ ةمسة أبعاد فما في ال دو) رقم  32الدرا ة اشتمل  للأ  

 االستبانة تبعا ألبعاد الدراسةفقرات : (3جدول رقم )

 الفقرات عدد الفقرات البعد #

 02-00 2 البعد الص ي: 0

 00-02 5 :البعد االجتمالي 3

 05-03 2 البعد التفسي: 2

 32-02 2 البعد المعرفي: 2

 32-35 2 البعد المادي  االقتصادي(: 5
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 :صدق األداة

جامعة القد، المفتوحة وأوصأ بصةحيتها بعد إجراء تعديةل أشار تم لرض أداة الدرا اة للأ المشار  األفاديمي في 

 إليها، وقد قام  الباحثة بإجراء تلك التعديةل وإةران اال تبانة بصورتها التهالية.

 :ثبات األداة

( 0822 تبانة  االللت قم من ثبال األداة ا اتخدم  معادلة فرونبا  ألفا ال اتخران الثبال فبلة  نسبته الكلية للأ فقرال 

 وهي نسبة ثبال تؤفد إمكانية ا تخدام األداة.

 المعالجة اإلحصائية:

وقد  (،SPSSبعاد جمل البيااناال تم إدةاا) بيااناتها لل ا ااااااب لتعالج بوا ااااااطة البرنامج اإلحصااااااالي للعلوم االجتمالية  

 تباين األحادي.ا تخدم  التسب المئوية والمتو طال ال سابية الموزونة واةتبار  ل( وت ليل ال

 :ومناقشتهانتائج الدراسة 

أثر التربية البيئية الصا ية للأ ت صاايل بلبة المدار، األ اا ااية األردنية من ما  أوال: النتائج المتعلقة بالساؤال األول اليي نصا :

 ؟وجهة نظر معلميهم

فقرة من فقرال فل بعد من أبعاد من أجل اإلجابة لن هذا السااؤا)، ا ااتخدم  المتو ااطال ال سااابية والتسااب المئوية لكل 

 اال تبانة.

( درجال لن فل إجابة 2( درجاال لن فل إجابة  موافم بشاااااادة(، و 5وقاد ألطي للفقرال ذال الملاااااامون اإلي اابي  

( درجال لن فل إجابة  م ايد(، ودرجتان لن فل إجابة  معارض(، ودرجة واحدة لن فل إجابة  معارض بشاادة(، 2 موافم(، و 

 سير التتالج ألتمد الميزان اآلتي للتسب المئوية لة ت ابال:ومن أجل تف

 ميزان النسب المئوية لالستجابات: (4جدول رقم )

 النسبة المئوية درجة االستجابات

 %50أقل من  متخفلة جدا

 %52-%50من  متخفلة

 %22- %20من  متو طة

 %22- %20من  مرتفعة

 فما فوق %20من  مرتفعة جدا

 ( ةةصة التتالج.00ويبين ال دو)   التتالج،( 2  (،2  (،2  (،2  (،5ال داو)  وتبين 

 (البعد الصحيالنتائج المتعلقة بالبعد األول )

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول: (5جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 درجة االستجابة

 متخفلة 52.60 2.63 توفر الرلاية الص ية المتا بة ألبفالها. األ ا يةالمدار، معظم  0

 متخفلة 59.20 2.96 لدد المرافم الص ية يتتا ب مل لدد األبفا). 3

 متو طة 65.20 3.26 ليس  للأ درجة لالية من التظافة. المدار، اال ا يةمعظم  2

 مرتفعة 74.00 3.70 .اال ا يةالمدار، اإلنارة والتهوية غير مةلمة في غر   2
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 متخفلة جدا 37.00 1.85 في متطقة متا بة. المدار، اال ا يةتقل  5

 متخفلة جدا 31.20 1.56 تدريب األبفا) للأ ال لو، السليم بالصم. 2

 منخفضة 53.20 2.66 الدرجة الكلية للمجال

 ( درجال5أقصأ درجة للفقرة  *

أثر التربية البيئية الصاا ية للأ ن و  معلمي المدار، األ ااا ااية األردنية( السااابم أن ا اات ابال 5يتبين من ال دو) رقم  

 ( 2فان  مرتفعة للأ الفقرة   ت صيل بلبة المدار،

-%20( حيث فان  نسبتها المئوية بين  2( وفان  متو طة للأ الفقرة  %2282-%20حيث فان  نسابتها المئوية بين  

( وفان  متخفلااااااة جدا للأ %5282-%50( حيث فان  نساااااابتها المئوية بين  3، 0( وفان  متخفلااااااة للأ الفقرال  2282%

التسااابة المئوية لة ااات ابة للأ الدرجة الكلية متخفلاااة بداللة  ( وفان %50( حيث فان  نسااابتها المئوية اقل من  2، 5الفقرال  

 (.%52830التسبة المئوية  

 االجتماعي(البعد المتعلقة بالبعد الثاني )النتائج 

 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني: (6جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

2 
يسالد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للأ تتمية العادال الص ية 

 واالجتمالية 
 متخفلة جدا 27.40 1.37

 متخفلة جدا 31.20 1.56 تعويد األبفا) للأ االلتماد للأ أنفسهم. 2

2 
تتمية مهارال العمل ال مالي وإثارة روح المتافسة الشريفة بين 

 األبفا).
 متخفلة جدا 33.40 1.67

 متخفلة جدا 28.20 1.41 والشر .تدريب العادال الص ية في األفل  00

00 
تتمية القدرة للأ ارتداء المةبأل وال ذاء وزيادة اهتمامهم بتظافة 

 ال سم والمةبأل 
 متخفلة جدا 30.40 1.52

 منخفضة جدا 30.12 1551 الدرجة الكلية للمجال

 ( درجال5أقصأ درجة للفقرة  *

التربية البيئية الصاا ية للأ  أثرن و  معلمي المدار، األ ااا ااية األردنية( السااابم أن ا اات ابال 2يتبين من ال دو) رقم  

( حيث فان  نساااااابتها المئوية اقل من 00، 00، 2، 2، 2فان  متخفلااااااة جدا للأ جميل فقرال البعد   ت صاااااايال بلباة المدار،

 (.%20803التسبة المئوية لة ت ابة للأ الدرجة الكلية متخفلة جدا ايلا بداللة التسبة المئوية   ( وفان 50% 

تتالج إلأ أن المدار، األ اا اية غير مهيأة جيدا لمسالدة األبفا) للأ االلتماد للأ التفأل وتدريبهم وتعزو الباحثة هذه ال

للأ ذلك من مأفل ومشاار  ولبا، وال حتأ تعوديهم للأ العمل ال مالي والمتافسااة الشااريفة فكثيرا ما ن د المشااافل بين األبفا) 

 في المدار، األ ا ية.
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 النفسي(البعد بالبعد الثالث )النتائج المتعلقة 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث: (7جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 درجة االستجابة

 متخفلة جدا 32.60 1.63 والتقاليد.تعريم األبفا) بالقيم والعادال  03

 متخفلة جدا 28.80 1.44 بعلهم بعلاً تعليم األبفا) احترام اآلةرين واحترام  02

02 
أرص أن توفير العا  متا بة تتمي حوا هم وتسالدهم للأ 

 ال مالة.التكيم واالنتماء مل 
 متخفلة جدا 31.20 1.56

05 
تدريب األبفا) للأ حب الخير لآلةرين ولدم األنانية وحب 

 الذال.
 متخفلة جدا 26.60 1.33

 منخفضة جدا 29.80 1541 الدرجة الكلية للمجال

 ( درجال5أقصأ درجة للفقرة  *

أثر التربية البيئية الصاا ية للأ ن و  معلمي المدار، األ ااا ااية األردنية( السااابم أن ا اات ابال 2يتبين من ال دو) رقم  

( حيث فان  نساااااابتها المئوية اقل من 05، 02، 02، 03فان  متخفلااااااة جدا للأ جميل فقرال البعد   ت صاااااايال بلباة المدار،

 (.%32820التسبة المئوية لة ت ابة للأ الدرجة الكلية متخفلة جدا ايلا بداللة التسبة المئوية   ( وفان 50% 

مدار، األ ااا ااية وإلتماد المتهان التربوي السااليم وتعزو الباحثة هذه التتالج إلأ لدم الت ديد في أ اااليب التدريأل داةل ال

 هو السبب في تدني تعريم األبفا) أشياء فثيرة فالعادال والتقاليد، وللأ حب الخير لآلةرين ولدم األنانية.

 المعرفي(البعد النتائج المتعلقة بالبعد الرابع )

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع: (1جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 درجة االستجابة

02 
زيادة لدد األبفا) في الصم الواحد يؤثر  لباً للأ حسن اإلصةاء 

 واالنتباه وبالتالي للأ ا تيعابهم وت صيلهم
 متخفلة جدا 37.80 1.89

 متخفلة جدا 30.40 1.52 تتميه لادال حسن اال تما  والت دأ لدص األبفا)  02

 متخفلة جدا 37.00 1.85 تتمية القدرة للأ التعبير لن تخيةتهم وأفكارهم 02

02 
التقد انه ي ب مرالاة الفروق الفردية بين األبفا) وأةذها بعين 

 الخ  ....االلتبار في التدريأل واللعب 
 متخفلة جدا 31.80 1.59

 متخفلة جدا 35.60 1.78 تتمية التفكير واإلبدا  ورلاية الموهوبين بين األبفا) 30
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 متخفلة جدا 26.00 1.30 تدريبهم للأ مسك القلم بالطريقة الص ي ة 30

 متخفلة جدا 32.60 1.63 تعزيز  لوك األبفا) المرغو  بهم 33

32 
من ثم الكلمال فال مل وبصورة تتمية قدرتهم للأ نطم ال رو  و

  ليمة 
 متخفلة جدا 28.80 1.44

32 
العلمية البسيطة فاألح ام واألشكا) واأللوان تتمية بعض المفاهيم 

 واألبعاد والوق  .... الخ
 متخفلة جدا 29.60 1.48

 منخفضة جدا 32.18 1.61 الدرجة الكلية للمجال

 ( درجال5أقصأ درجة للفقرة  *

 البيئية الصاا ية للأأثر التربية ن و  معلمي المدار، األ ااا ااية األردنية( السااابم أن ا اات ابال 2يتبين من ال دو) رقم  

( حيث فان  32، 32، 33، 30، 30، 02، 02، 02، 02فان  متخفلااااااة جدا للأ جميل فقرال البعد   ت صاااااايل بلبة المدار،

بداللة التساااابة المئوية التساااابة المئوية لة اااات ابة للأ الدرجة الكلية متخفلااااة جدا أيلااااا  ( وفان %50قل من  نساااابتها المئوية أ

 23802%.) 

حثة هذه التتالج أن التأ ايأل المدار، األ اا ية غير م دي حيث األلداد الكبيرة داةل غرفة الصم تؤثر  لبيا وتعزو البا

للأ المستوص المعرفي ل بفا) ولدم القدرة للأ اال تيعا  وتيسير ال صص التعليمية فما ي ب وبأ لو  للمي ومته ي، وفذلك 

 للأ الت صيل المعرفي لدص األبفا).لدم توفر اإلضاءة والتهوية ال يدة، تتعكأل  لبا 

 االقتصادي(البعد ( النتائج المتعلقة بالبعد الخامس )5

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الخامس: (1جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 درجة االستجابة

35 
 متا ب من حيثغير م هزة بشكل  المدار، اال ا يةمعظم 

 . الخواأللعا  .. والو الل التعليميةالمكتبال الساحال واألثاأ و
 متخفلة جدا 49.60 2.48

 متخفلة 50.40 2.52 األلعا  غير فافية وهتاك نقص من حيث الكم والتو  32

32 
المري ة والمةلمة لتقل و الل التقل لدم توفير لدد فا  من 

 األبفا)
 متخفلة جدا 49.60 2.48

32 
ضةط العمل بسبب  يترفوا المدار، اال ا ية معلميمعظم 

  العمل.
 متخفلة 50.37 2.52

 منخفضة جدا 49.99 0552 الدرجة الكلية للمجال

 ( درجال5أقصأ درجة للفقرة  *

أثر التربية البيئية الصاا ية للأ ن و  معلمي المدار، األ ااا ااية األردنية( السااابم أن ا اات ابال 2يتبين من ال دو) رقم  

( وفان  متخفلة %5282-%50( حيث فان  نسابتها المئوية بين  32، 32فان  متخفلاة للأ الفقرال   ت صايل بلبة المدار،

التساااااابة المئوية لة اااااات ابة للأ الدرجة الكلية  ( وفان %50( حيث فان  نساااااابتها المئوية اقل من  32، 35جدا للأ الفقرال  

 (.%22822متخفلة جدا بداللة التسبة المئوية  
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 ( خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:6

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات: (12جدول رقم )

الر

 قم
 البعد

متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 درجة االستجابة

 متخفلة 53.20 2.66 البعد الص ي:   0

 متخفلة جدا 30.12 0850 البعد االجتمالي:  3

 متخفلة جدا 29.80 0822 البعد التفسي:  2

 متخفلة جدا 32.18 1.61 البعد المعرفي:  2

 متخفلة جدا 49.99 3850 البعد المادي  االقتصادي(:  5

 منخفضة جدا 39.00 1.95 الدرجة الكلية

 ( درجال5أقصأ درجة للفقرة  *

أثر التربية البيئية الص ية للأ ن و  معلمي المدار، األ اا ية األردنية( الساابم أن ا ات ابال 00يتبين من ال دو) رقم  

( وفان  متخفلااة جدا للأ %5282-%50( حيث فان  نساابتها المئوية بين  0فان  متخفلااة للأ البعد   ت صاايل بلبة المدار،

التسابة المئوية لة ت ابة للأ الدرجة الكلية متخفلة جدا  ( وفان %50مئوية اقل من  ( حيث فان  نسابتها ال5، 2، 2، 3االبعاد  

 (.%22800بداللة التسبة المئوية  

( في استجابات النوع االجتماعي المؤهل العلمي،هل يوجد عالقة لكل من متغيرات ) المتعلقة بالسؤال الثاني اليي نص : ثانيا: النتائج

 المدارس؟أثر التربية البيئية الصحية على تحصيل طلبة نحو  األردنية معلمي المدارس األساسية

 ( تبين نتالج ف صها  03(،  00وال داو)   الدرا ة،وتتعلم بهذا السؤا) فرضيال 

( في اسااتجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتود الداللة ) أوال: نتالج ف ص الفرضااية األولأ التي نصااها:

 . لميالمؤهل العتعزد لمتغير  أثر التربية البيئية الصحية على تحصيل طلبة المدارسنحو  المدارس األساسية األردنية معلمي

 ( يبين التتالج00( وال دو) رقم  ANOVAلف ص الفرضية ا تخدم ت ليل التباين األحادي  

 المؤهل العلمي( تبعا لمتغير ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ): (11الجدول رقم )

 البعد
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم

(F) الداللة 
 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط

0 2.36 0.59 2.69 0.18 2.88 0.37 3.63 0.04 

3 1.50 0.41 1.49 0.48 1.73 0.39 1.05 0.37 

2 1.33 0.41 1.47 0.38 1.60 0.53 0.72 0.50 

2 1.48 0.25 1.72 0.47 1.58 0.43 0.61 0.55 

5 2.25 0.50 1.94 0.70 1.88 0.65 0.70 0.51 
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 0.39 1.34 0.47 1.93 0.44 1.86 0.43 1.79 الكلية

 (0805دا) إحصاليا لتد مستوص الداللة  *

( في ا ت ابال α ≤ 0805( الساابم لدم وجود فروق ذال داللة إحصالية لتد مستوص الداللة  00يتبين من ال دو) رقم  

للأ  علميالمؤهل التعزص لمتةير  أثر التربية البيئية الصاا ية للأ ت صاايل بلبة المدار،ن و  معلمي المدار، األ ااا ااية األردنية

 ( وبهذا نقبل الفرضية الصفرية. 0805من   أفبرجميل األبعاد وللأ الدرجة الكلية حيث فان مستوص الداللة لقيم   ( لليها 

( في اسااتجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتود الداللة ) ثانية التي نصااها:نتالج ف ص الفرضااية ال ثانيا:

  جتماعي.االالنوع تعزد لمتغير  أثر التربية البيئية الصحية على تحصيل طلبة المدارسنحو  معلمي المدارس األساسية األردنية

 يبين التتالج:( 03( وال دو) رقم  tلف ص الفرضية تم ا تخدام اةتبار  

 النوع االجتماعينتائج اختبار )ت( تبعاً لمتغير : (10جدول رقم )

 البعد #

 انثى ذكر

 الداللة )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.88 0.15- 0.22 2.71 0.52 2.69 البعد الص ي:   0

 0.28 1.10 0.48 1.49 0.39 1.68 البعد االجتمالي:  3

 1.00 0.00 0.40 1.50 0.50 1.50 البعد التفسي:  2

 0.16 1.44- 0.46 1.74 0.35 1.51 البعد المعرفي:  2

 0.47 0.74- 0.72 2.09 0.58 1.91 البعد المادي 5

 0.56 0.24- 0.46 1.91 0.47 1.86 الدرجة الكلية

 (0805دا) إحصاليا لتد مستوص الداللة  *

( في ا اات ابال α≤0805السااابم لدم وجود فروق ذال داللة إحصااالية لتد مسااتوص الداللة  ( 03يتبين من ال دو) رقم  

للأ  جتماليالتو  االتعزص لمتةير  أثر التربية البيئية الص ية للأ ت صيل بلبة المدار،ن و  معلمي المدار، األ ا ية األردنية

  ( وبهذا نقبل الفرضية الصفرية. 0805من   أفبرل( لليها جميل األبعاد وللأ الدرجة الكلية حيث فان مستوص الداللة لقيم  

 :التوصيات

 . المدار، األ ا يةا تخدام أ اليب تدريأل أفثر تطورا في  -

 وذلك ألهمية هذه المرحلة.  معلمي المدار، األ ا ية األردنيةالتأهيل العلمي ل -

 . لمدار، األ ا يةوضل متاهج موحدة ل -

 من قبل مشرفين تربويين.  المدار، األ ا يةالعمل للأ رقابة ومراقبة  -

 التعليمية.وا تةةلها في العملية  االت اهال اإلي ابية لدص المعلمينا تثمار  -

 المصادر والمراجع:

 المراجع العربية:

االساسية واقع المدارس األساسية الفلسطينية كما تراها مديرات ومعلمات المدارس (.  "0222األحمد، نافز أيو  م مد   -

 "، ر الة ماجستير غير متشورة، جامعة الت اح الوبتية، نابلأل. في محافظات شمال الضفة الغربية
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"، يجب البدء في نشااار المعارف البيئية لدد الطلبة مني مرحلة المدارس األسااااساااية(. "3002الب ارنة، صااافية صاااادق   -

 وزارة التربية والتعليم، مملكة الب رين. 

"، العلوم التربوية العادات غير الصااااااحية لدد األطفال العراقيين من وجهة نظر أمهاتهم(. "0220ب ري، متأ يو اااااام   -

 .02والتفسية، لدد 

 "، الدار المصرية اللبتانية، القاهرة.نظم المدارس األساسية في الدول العربية واألجنبية(. "3002بدران، شبل  -

 لالم الكتب، القاهرة. "،الرعاية المتكاملة لألطفال(. "3002بدير، فريمان   -

"، دار المساايرة للتشاار والتوزيل والطبالة، التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتها(. "3002جاد، متأ م مد للي   -

  لمان.

 ، قطر.22-22، ص.ص 002، التربية، لدد الطفل بين التربية والتثقيف(. "0222حسن، م مد صديم م مد   -

 "، مكتبة الفةح، الكوي .البيئة ومشكالتها(. "0222اريتي  رشيد ال مد، م مد  عيد صب -

 "، دار الفكر العربي، القاهرة.التربية البيئية لطفل المدارس االساسية(.  "0222 ةمة، وفاء   -

 "، دار الفكر، دمشم. تنشئة األطفال وثقافة التنشئة(.  "0222للواني، لبد الواحد   -

" فلية اإلدارة واإلقتصااااد، قسااام اإلدارة البيئية، فتيب مساااالد لطلبة قسااام اإلدارة البيئيةالتربية (. "3002المقدادي، فاظم   -

 البيئية، األفاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك.

"، مقا) متشور، جمعية أصدقاء المدارس األسااسية هنا نغرس التربية ومفاهيم العمل التطوعي(. "3002المهتدي، ةولة   -

 ب رين.البيئة، مملكة ال
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 الثامن والعشرونحث بلا

 

 

 سالمیةالتفسیر اإلشاري فی میزان الشریعة اإل

Tafseer Al-Eshai in the balance of Islamic Shariah 

   

 بروفیسور دکتور دل آقا وقار

 أفغانستان  - الشریعة، جامعة ننجرهاراألستاد بکلية ، رئيس قسم الدکتوراه فی الدراسات العليا

Email: drdilaqa.waqar@gmail.com 

Cell#: +93700612901 

 

 ملخص

ألنه من أهم أنواع التفسير لکتاب هللا عزوجل، تکلمنا فی هذا البحث عن اإلشاری  یدور هذا الموضوع )المقال( حول التفسير

فی  جواز هذا النوع من التفسيرإلي  معنی التفسير االشاری، لغة و اصطالحا و عن تاریخ نشأته و أهميته لدی العلماء، کما أشرنا

 ال أصحاب الفکر الثاقب کما أدرکهاإضوء القرآن والسنة، و هو عبارة عن المفاهيم المخفية السریة غير الظاهرة التی ال یدرکها 

نوع من هذا الإلي  الصحابة و هو عبد هللا ابن عباس و عمر ابن خطاب رضی هللا عنهم کما یقول تعالی مشيراشيخ المفسرین من 

 .)التفسير فی کتابه الکریم، )فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا

علم  والمصطلحات اللغویة من یعرفون اللغة العربية ری، ألن العرب القدامیاشهذه اآلیة الکریمة أقوی دليال لجواز التفسير اإل

 المعانی والبيان.
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لکن القرآن عبر بعدم فهمهم مع أنهم یعرفون اللغة العربية، فالمراد من اآلیة فقه المسائل السریة غير ظاهرة فی تلک اآلیة و هی 

 ی دعوة نبينا محمدفلعادة کار عن المعجزات الخارقة لنإلاخلق السموات بغير عمد ترونها، و االنکار عن خالق هذا الکون، الذی

 ذا أعمت أعينهم التعصب أو الحسد.إال اإعينيه عنها  ضوسلم التی ال یمکن لعاقل أن یغم صلی هللا عليه

شاری، م االليها و هذا هو الهدف من الفهوإفعلينا أن نفکر فيما تحتویه اآلیات القرآنية من المسائل والمفاهيم و أن ندعو الناس 

ار الناس لهذا النوع من التفسير االشاری، ليستفيدوا عنه و ليفکروا فی آیات هللا عز وجل عن هذا ظت أنلذلک أردت أن ألف

 المنظار.

 تفسير الشریعة ، الشریعة األسالمية ، التفسير اإلشاري: الكلمات المفتاحیة

 

Tafseer Al-Eshai in the balance of Islamic Shariah 

Prof. Dr. Dil Aqa Waqar 

Professor, Faculty of Shariah, Dean, PhD Programme, Nangarhar University, Jalalabad, 

Nangarhar, Afghanistan 

Email: drdilaqa.waqar@gmail.com 

Cell#: +93700612901 

Abstract 

This article is about indicative interpretation (Tafseer Al-Eshari) because it is one of the most 

important types of interpretation of the Holy Quran. In this paper we talked about the meaning of 

indicative interpretation (Tafseer Al-Eshari), literally and terminologically and about the date of 

its origin and importance among the scientists. 

As we pointed out the permissibility of this type of interpretation in the light of the Quran and 

Sunnah, which are hidden concepts, and these hidden concepts are only known and understood by 

respective scientists and scholars. Abdullah Ibn Abbas, the famous interpreter of holly Quran and 

Omar Ibn Khattab understood such kind of the interpretations. Allah (swt) says in Holly Quran 

-this verse is a strong evidence for the justification of Tafseer al ,(فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا)

Eshari. 
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The ancient Arabs had a high knowledge of Arabic literature, but despite of all these, still they 

could to understand the true meaning of the verse.  

This verse is the strongest indication of the permissibility of indicative interpretation, because 

ancient Arabs know Arabic language and linguistic terms from the science of meanings and 

statement. So keeping in mind this situation, we need to inform others from such kind of the 

interpretation. This study contribute in this aspect to help others understand Tafseer Al Eshari of 

the Holly Quran. 

Keywords: Tafseer Al Eshari, Indicative Interpretation, Islamic Shariah 
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 شاري فی میزان الشریعة االسالمیةالتفسیر اإل

 المقدمة

 والصالة والسالم علی من ال نبی بعده، أما بعد:الحمد هلل وحده، 

ر، أو بعبارة ليها المفسإاستعد کل واحد من المفسرین والعلماء لتفسير کتاب هللا عزوجل فی کل جيل حسب الرغبة التی ینتمی 

ستنباط ی انجد الفقيه یفسر القرآن وفق تخصصه الفقهی مرکزا علليهم فإ عزوجل من منظار مرغوب أخری فسروا کتاب هللا

المسائل الفقهية من خالل دراسة اآلیات أو السور القرآنية و یسمی هذا اللون من التفسير بالتفسير الفقهی کتفسير القرطبی و أحکام 

القرآن للجصاص و تفسير المظهری. کذلک نجد المهتمين فی اللغة )الصرف والنحو( یفسر القرآن من منظار اللغة العربية، و 

لترکيز علی اللغة فی تفسير الکلمات القرآنية و یسمی هذا اللون بالتفسير اللغوی کتفسير المدارک و جاللين. یجعل جل همه ا

کذلک نجد الملمين فی العلوم الطبيعية لمن تيسر لهم قاموا بتفسير کتاب هللا عزوجل وفق المبادئ العلمية القائمة علی التجارب و 

الصوفية و یسمی  مناهجالالراغبين فی التصوف یفسرون القرآن وفق طنطاوی. کما نجد ير اللون بالتفسير العلمی کتفس یسمی هذا

عجاز إباب س البيان. و هذا من أکبر أسالسلوکی( کتفسير التستری و عرائ أو الصوفی )الفيضی أواإلشاری  هذا اللون بالتفسير

 یوم القيامة.إلي  القرآن الکریم و تستمر هذه السلسلة

 )الصوفی( أو السلوکی. اإلشاری  هذه الجوانب التفسيریة أن أکتب مقاال علميا حول التفسير من خاللأردت 

 مسائل التالية:الیحتوی هذا المقال العلمی علی 

 معنی التفسير االشاري لغة و اصطالحا -۱

 ذکر األسباب الدافعة لکتابة هذ المقال -۲

 أهمية هذا اللون من التفسير -۳

 االشاری مشروعية التفسير -۴

 شروط قبول تفسير االشاری -۵ 

 الکتابات السابقة حول التفسير االشاری -۶

 لغة و اصطالحااإلشاری  التفسیر -۱

. أما معنی االشارة فی اللغة ۱فهو مصدر کلمة فسر و هو عبارة عن الشرح والبيان واالیضاح والتأویل والکشف اللغة یف التفسير 

 .۲یشار بها إلي االنسان أو الحيوان کاشارة المرور فی الشارعفهو عبارة عن العالمة التی 
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. و عرفه أبو حيان صاحب البحر ۳والتفسير فی االصطالح عبارة عن علم یکشف )یبين( مراد هللا تعالی بقدر طاقة البشریة

. و عرفه الزرکشی: )علم یفهم به 4المحيط )علم یبحث عن کيفية النطق بألفاظ القرآن و مدلوالتها و أحکامها االفرادیة والترکيبية

 .5کتاب هللا المنزل علی نبيه محمد صلی هللا عليه وسلم و بيان معانيه و استخراج أحکامه و حکمه(

أما تعریف التفسير اإلشاری )الفيضی(: فهو تأویل آیات القرآن الکریم علی خالف ما یظهر منها فی اشارات خفية تظهر ألرباب 

أو بعبارة أخری هو التفسير من کتاب هللا عزوجل یرتکز علی ریاضيات  6ق بينها و بين الظاهر المراد. السلوک و یمکن التطبي

روحية یأخذ بها الصوفی نفسه حتی یصل إلي درجة تنکشف له فيها من سجف العبارات هذه االشارة القدسية و تنهل علی قلبه 

 .7یری المفسر )الصوفی( أن هناک معنی آخر تحتمله اآلیةمن سحب الغيب ما تحمله اآلیات من المعارف السبحانية و 

 : ذکر أسباب الدافعة۲

 أما األسباب الدافعة حول تفسير اإلشاری فهی فيما یلی: 

: تمسک بعض المفسرین علی ظاهر القرآن فقط دون تدبر فيما تحتویه اآلیات من االشارات المکنونة والحکم المضمونة. األول

 إلي ما تحتویه اآلیات من المسائل الظاهرة والحکم الباطنة.أردت أن أدعو الناس 

 همال جوانب أخری. إ: الجمع بين الظاهر والباطن دون الترکيز علی جانب واحد و الثانی

 ظاهر المادی دون العنایة بالمسائل الخفية السریة إلي أن وصل األمر إلي حد یعتقد البعض کأن القرآن هوال: اهتمام الناس بالثالث

 فهوم الظاهر فقط و ینکرون عن المفاهيم المخفية التی تستنبط من طياتها.مال

: الدعوة إلي التفکر والتدبر فی اآلیات القرآنية حتی نصل عن طریقها إلي المسائل والحکم الخفية السریة المطلوبة الموافقة الرابع

 مع الشرع الکریم.

 مثل االهتمام علی الجانب المادی الظاهری. : االهتمام والعنایة بالجانب السری الخفیالخامس

 فهذه هی أسباب الدافعة والعوامل الباعثة التی جعلتنی أن أرغب الناس فی هذا الجانب من التفسير مثل ترغيبهم لظاهر القرآن.

 أهمیة التفسیر االشاری -۳

 فی الجمالت التالية: هاللتفسير اإلشاری )أو السلوکی( أهمية عظيمة نلخص

لتفسير اإلشاری کما یعرف من اسم هذا المصطلح ليس فی استطاعة کل واحد أن یستنبط المسائل الخفية والحکم المکنونة ألف: ا

ثرهم هللا عزوجل بالفهم الدقيق والعلم الغزیر العميق هذا أال من استإمن طيات اآلیات القرآنية الموافقه مع شرع هللا عزوجل 

أخص عباده علی اآلخرین فی الفهم کما أختار هللا سيدنا عبد هللا بن عباس و خصه لفهم دقائق احسان من هللا و امتنان منه یفضل 

 الکتاب الکریم بين أوساط الصحابة و أهل بدر )ذلک فضل هللا یؤتيه من یشاء، وهللا ذو الفضل العظيم(.
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تعالی:  کر والتدبر فی اآلفاق واألنفس، کما یقولب: لو تأملنا فی کتاب هللا العظيم، لوجدنا آیات قرآنية کثيرة تدعوننا إلي التف

[، و قوله ۵۳)سنریهم آیاتنا فی اآلفاق أو فی أنفسهم حتی یتبين لهم أنه الحق أولم یکف بربک أنه علی کل شئ قدیر( ]فصلت:

عن طریق اعمال العقل [ و هذا التدبر ال یمکن الوصول اليه اال ۲۴]القتال: تعالی )أفال یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها(

 والفکر فی الخلق والکون و من فکر و دبر فی اآلیات القرآنية أدرک غایة القرآن و أهدافها.

ج: کان صحابة رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فی أعلی درجة من التفکر والتدبر فی اآلیات واختصهم هللا عزوجل بهذه السجية 

بر فمثال نجد سيدنا عمر رضی هللا عنه اذا خطر بباله شيئ أو فکر فی شئ و أحب أن و ما کانو متساوین فی هذا التفکر والتد

ینزل الوحی حسب ما یراه عمر مناسبا، فاذا بالقرآن ینزل تائيدا لرأی عمر رضی هللا عنه و موافقا لما یراه و یسمی هذا الصنيع 

 بموافقات عمر رضی هللا عنه لکتاب هللا تعالی.

بی بکر الصدیق تجاه مانعی الزکات والمرتدین امتاز بهذا الموقف الحق بين الصحابة و هو موقف مأخوذ کذلک مواقف سيدنا أ

 من التدبر فی کتاب هللا الموافق مع شرع هللا الکریم.

اسة التدبر يفما دمنا المکلفين بالتفکر والتدبر فی اآلیات القرآنية ندعو الناس و طالب العلم والعلماء إلي هذه السياسة الشرعية، س

 والتفکر فی القرآن الکریم.

 مشروعیة التفسیر االشاری -۴

ال بعد نشأة إنرید أن ألقی ضوأ علی مشروعية هذا اللون من التفسير، لعل یخطر ببال بعض الناس أن التفسير اإلشاری لم یظهر 

تفسير معروف عند نزول الوحی علی  الفرق المتصوفة، و ذیوع منهجهم، لکن األمر ليس کذلک و ليس هو شيئا جدیدا، بل هو

 ليه القرآن فی اآلیات القرآنية التالية:إنبينا محمد صلی هللا عليه وسلم أشار 

 [7۷یقول تعالی: )فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا( ]النساء: -۱

 [۷۲فا کثيرا( ]النساء:و قوله تعالی: )أفال یتدبرون القرآن، و لو کان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختال -۲

 [۲۴و قوله تعالی: )أفال یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها( ]محمد: -۳

اآلیات المذکورة الفوق ال تعنی بأنهم ال یعرفون ما تحتمله هذه اآلیات من المعانی والمفاهيم بل هم کانوا عربا یعرفون اللغة 

، لکن المراد من هذا عدم التفکر والتدبر و عدم معرفة مراد هللا تعالی، فالقرآن العربية و ما فيها من المصطلحات واألمثلة الرائجة

 هم.لم إلي مقصوده تعالی و هذا المقصود هو الباطن الخفی السری الذی لم یصل اليه عقوهیدعو

شارات إ: لو راجعنا سنة محمد صلی هللا عليه وسلم لوجدنا مشروعیة التفسیر اإلشاری فی سنة نبینا محمد صلی هللا علیه وسلم

 واضحة تستنبط منها جواز تفسير اإلشاری أو الفيضی و ذلک فيما یلی:
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عن ابن مسعود رضی هللا عنه قال: قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أنزل القرآن علی سبعة أحرف، لکل آیة منه ظهر و  -۱

 . ۷بطن و حد و مطلع

 (9عبد الرحمن بن عوف عن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أنه قال: القرآن تحت العرش له ظهر و بطن یحاج العبادعن  -۲

 )أی یبحث معانيه(  ۱0ثور القرآن(روی عن ابن مسعود أنه قال: )من أراد علم األولين واآلخرین فالي   -۳

ن، و لکل حرف حد و لکل حد مطلع( أربعة أقوال و هی فيما قال االمام الزرکشی فی تأویل هذا الحدیث )اال و لها ظهر و بط

 یلی:

 ألف: قال الحسن انک اذا بحثت عن باطنها و قسمته علی ظاهرها وقفت علی معناها.

 ة لآلخرین.ظب: یقول أبو عبيد ان القصص ظاهرها االخبار بهالک األولين و باطنها ع

 ال عمل بها قوم و لها قوم سيعملون بها.إج: روی عن ابن مسعود رضی هللا عنه أنه ما من آیة 

 ن ظاهرها لفظها و باطنها تأویلها.أد: قال بعض الفقهاء 

کل حرف معنا ینتهی اليه أو بعبارة أخری لکل حرف منتهی فيما أراد هللا تعالی، لو معنی قوله عليه السالم )لکل حرف حد( أی 

 أو قيل لکل حرف مقدار من الثواب والعقاب.

من المعانی واألحکام مطلع یتوصل إلي معرفته و یوقفه علی المراد  ضله عليه السالم )و لکل حد مطلع( أی لکل غامو معنی قو

 .۱۱اةبه، و قيل لکل ما یستحقه من الثواب والعقاب مطلع عليه فی اآلخرة و یراه عند المجاز

 قال أبو الدرداء رضی هللا عنه )ال یفقه الرجل حتی یجعل القرآن وجوها(.

القرآن یحوی سبعة و سبعين ألف علما و  :و قد قال بعض العلماء )لکل آیة ستون ألف فهم و ما بقی من فهمها أکثر، و قال آخر

 ۱۲مأتی علم(

الکاظم فی تفسير قول )الظاهر والباطن(...فجميع ما حرم هللا فی الکتاب هو ظاهر والباطن من ذلک أئمة  اإلمام و روی عن

و قال )قيل ظهرها  ۱4ظهر بيانه و بالبطن ما أحتيج إلي تفسيره(بال أراداب النهایة فی غریب األثر )یقول صاحب کت ۱۳الجور.

و قال أراد بظهر ما ظهر  ۱5ظهر مع ظهر تأویله و عرف معناه و بالبطن ما بطن تفسيرهاللفظها و بطنها معناها( و قيل أراد ب

   ۱6بيانه و بالبطن ما أحتيج إلي تفسيره و قيل ظهرها لفظها و بطنها معناها.

 أما تفسير الظاهر والباطن عند أهل اللغة  فهی فيما یلی:

 ۱7ظهر مع ظهر بيانه و بالبطن ما أحتيج إلي تفسيره.الألف: یقول أبن منظور األفریقی فی کتابه لسان العرب أراد ب
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 ۱۷ليه من معرفة علمه.إ: و قال صاحب القاموس المحيط معنی قوله )لکل حد مطلع( أی مصعد یصعد ب

 ۱9ج: و قيل الظهر الحدیث والخبر والبطن ما فيه من الوعظ والتحذیر والتشبيه والمطلع.

 شروط قبول التفسیر االشاری -۵

 القرآن اال به فهو شامل تحت الظاهر فالمسائل البيانية والبالغية بعد ما عرفنا معنی ظاهر القران و باطنه فنقول کل ما ال یمکن فهم

ال مخلص لها عن ظاهر القرآن، لکن هذا الظاهر یجب أن یکون موافقا مع قواعد اللغة العربية و أصولها و اذا کان مخالفا لقواعد 

 اللغة العربية فال یقبل منه فی تفسير القرآن أیا کان المفسر؟

کفی فيه موافقته مع قواعد اللغة العربية بل البد فيه من نور یختص هللا به من یشاء من عباده، و یقذفه فی روعه أما الباطن فال ی

بحيث یکون بصيرا سليم الفکر، والتفسير الباطن )االشاری( ليس خارجا عن مدلول اآلیات القرآنية و کلماتها، لذلک وضع 

جدت تلک الشروط فی التفسير من التفاسير االشاریة یقبل و اال فال یقبل منهم بل ء شروطا لقبول التفسير اإلشاری فاذا واالعلم

 ليک هذه الشروط فيما یأتي:إیرفض اذا لم یتوفر فيه شروط القبول و 

 ی: أن یکون التفسير اإلشاری موافقا مع الظاهر الثابت فی اللغة العربية و مقاصدها، ألن القرآن باللغة العربية فال یقبل فأوال

 تفسير ما ال تحتمله اللغة العربية.

: أن یکون للتفسير اإلشاری شاهد، نصا أو ظاهرا فی مکان آخر دون معارض له. و ان لم یکن له شاهد، أو کان له معارض ثانیا

 ۲0فی موضع آخر، فانه تعبير الدعوی دون دليل، والدعوی المجردة عن الدليل ال تقبل باتفاق الفقهاء.

 یکون هذا اللون من التفسير اإلشاری معارضا لظاهر من النظم القرآنی راویا أن یکون له شاهد فی الشرع یؤیده.: أن ال ثالثا

 : أن ال یکون له مانع )معارض( شرعی او عقلی.رابعا

اهر ظ: أن ال یدعی بأن التفسير اإلشاری هو المطلوب وحده دون غيره من التفسير الظاهری بل ال بد من االعتراف بالخامسا

هو فهم اسرار القرآن الخفية قبل أحکام التفسير الظاهر ف یإدعأوال ثم تتبع الحکم الخفية السریة فی طيات الکتاب الکریم فمن 

 کمن ادعی الوصول )البلوغ( إلي وسط البيت أو صدره دون مجاوزة الباب )قبل أن یجاوز الباب( و هذا ال یمکن الوصول اليه.

فی التفسير اإلشاری یقبل، و معنی قوله یقبل )أو مقبوال( عدم رفضه ال وجوب األخذ )أو العمل به( أما اذا توفرت هذه الشروط، 

عدم رفضه فألنه غير مناف )مخالف( لظاهر القرآن أما عدم وجوب األخذ )أو العمل به( فألنه من قبيل الوجدانيات والوجدانيات 

هان و انما هو أمر وجدانی یجده الصوفی فی نفسه، والسر بينه و بين ربه تعالی ال تنبثق أو ال تقوم علی دليل و ال تستند إلي بر

 ۲۱فله أن یأخذ به و یعمل علی مقتضاه دون أن یلزم به اآلخرین.
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 الکتابات السابقة )المؤلفات فی التفسیر االشاری( -۶

لية اليک نبذة من هذه التفاسير مع نماذجهم العمکتب المفسرون الذین یعلون بهذا اللون من التفسير اإلشاری تفاسيرا معروفة و 

 شاری()التطبيقية فی التفسير اإل

 أوال: تفسیر القرآن العظیم لتستری

: هو أبو محمد سهل بن عبد هللا بن یونس بن عيسی بن عبد هللا التستری نزیل البصرة المتوفی سنة التعریف بمؤلفه فی السطور

ودة تفسير القرآن کله، بل تکلم عن آیات محدلم و لم یکن لهم نذیرا فی الورع و لم یتعرض . کان من أشهر العارفين و کباره۲۷۳

الشيخ أبو بکر بن محمد البلدی فی مجلد واحد صغير الحجم. تکلم فی مقدمة تفسيره عن معنی الظاهر  ةلکل سورة جمع افادا

 والباطن.

تعالی: )واتخذ قوم موسی من بعده من حلييهم عجال جسدا له خوار( : یقول فی سورة األعراف عند تفسير قوله نموذج من تفسیره

[ )عجل کل انسان ما أقبل عليه فأعرض به عن هللا تعالی من أهل و ولد و ال یتخلص من ذلک اال بعد افناء ۱۴9]األعراف:

 ۲۲من عبادته اال بعد قتل النفوس. العجله من أسباب کما لم یتخلص عبدة ظوظجميع ح

اک عن هللا و شغلک عن عبادة هللا و طاعته کأهل و ولد و أشار هلأنا عن العجل و معناه قائال: )العجل هو کل ما الشيخ ه متکل

 ۲۳ه، کما تخلص عبدة العجل من عبادته بقتل النفوس(ظوظإلي التلخص من عبادة هذا العجل بافناء جميع ح

الظاهر واآلیة تحمل هذا المفهوم اإلشاری الذی تحدث عنه االمام لتفسير اإلشاری لهذه اآلیة فليس بعيدا من معنی في الو تأملنا 

 التستری.

 ثانیا: حقائق التفسیر للسلمی

هو من مولد خرآسان و کان له  ۱۴۱۲: هو أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسی األزدی السلمی المتوفی التعریف بمؤلفه

ع ث و علومه أما التفسير فکتبه فی مجلد واحد کبير الحجم یستوعب جمياليد الطولی فی التصوف و کذلک له خبرة طيبة فی الحدی

 القرآن لکنه ال یفسر کل اآلیات بل یتکلم عن بعضها و ال یتعرض فيه لظاهر القرآن بل یرکز علی التفسير اإلشاری فقط. ورس

ار لفی جحيم(، األبرار لفی نعيم و ان الفج : یقول السلمی فی تفسير قوله تعالی فی اآلیتين لسورة االنفطار: )اننموذج من تفسیره

 (. ۲4)قال جعفر )النعيم( المعرفة والمشاهدة و )الجحيم( النفوس، فان لها نيران تتقد

 اآلیتين ليس بعيدا من ظاهر القرآن لذلک یقبل عند العلماء. اتينفتفسيره له

 ثالثا: عرائس البيان فی حقائق القرآن )ألبی محمد الشيرازی(

 ( ه ق.۶۶۶: هو أبو محمد روز بهان بن أبی النصر الشيرازی الصوفی المتوفی سنة )بمؤلف هذا التفسیرالتعریف 
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رکز المصنف فی تفسيره علی طریقة واحدة، و هی التفسير االشاری، و لکنه لم ینکر التفسير الظاهر المعلوم لکتاب هللا تعالی. 

 ۲5.و تفسير هذا مطبوع فی جزءین جمع فی مجلد کبير واحد

قوله تعالی )ليس علی الضعفاء و ال علی المرضی و ال علی الذین ال یجدون ما ینفقون تفسير : یقول فی نموذج من تفسیره

[ )وصف هللا تعالی زمرة أهل المراقبات و مجالس المحاضرات والهائمين فی المشاهدات والمستغرقين فی 9۱حرج( ]التوبة:

لمجاهدات و أمرضوا نفوسهم بالریاضيات، و أذابو قلوبهم بدوام الذکر و جوالنها فی بحار األزليات الذین انحلوا جسومهم با

الفکر...و أبقاهم فی مجلس االنس و ریاض االیقان، و قال: )ليس علی الضعفاء( یعنی الذین أضعفهم حمل أوقار المحبة )و ال 

ینفقون( الذین یتجردون عن األکوان بتجرید التوحيد  علی المرضی( الذین أمرضهم مرارة الصبابات )و ال علی الذین الیجدون ما

و حقائق التفرید )حرج( عتاب من جهة العبودیة والمجاهدة ألنهم مقتولون بسيف المحبة، مطروحون بباب الوصلة...و فقرهم من 

 ۲6حسن الرضا(

حتویها هذه بط من ظاهر اآلیة و ما تفتفسير هذه اآلیة المذکورة الفوق ال یخالف أصول التفسير عند المفسرین بل هو تفسيریستن

 اآلیة من المفاهيم االشاریة الموجودة فی مفهوم هذه اآلیة.

 رابعا: التأویالت النجمیة لنجم الدین دایة و عالء الدولة السمناني

ق( و عالء الدولة  ه ۶۵۴ألف هذا التفسير الشيخان، هما نجم الدین أبو بکر بن عبد هللا بن محمد المعروف بالدایة المتوفی  سنة )

 السمنانی.

منها إلي الروم، أیام حروب جنکيز خان أما عالء الدولة فهو أحمد بن محمد بن  أول مرة بخوارزم ثم خرج نجم الدین کان یقيم

 ه ق(. 7۳۶یران و بغداد و توفی سنة )إمحمد السمنانی الملقب بعالء الدولة کان یسکن فی تبریز المتعلق بجغرافية  أحمد بن

قع هذا التفسير فی خمس مجلدات کتب نجم الدین الدایة أربع مجلدات إلي سورة الذاریات عند قوله تعالی )وباألسحار هم ی

یستغفرون( ثم توفی و لم یکمله، فجاء الشيخ عالء الدولة السمناني و أکمل المجلد الخامس و جعله تتمة لکتاب نجم الدین دایة فی 

 ۲7خمسة مجلدات.

: یقول فی تفسير سورة التوبة عند قوله تعالی: )یأیها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من التأویالت النجمیة نموذج من تفسیر

 [ ۱۲۳الکفار وليجدوا فيکم غلظة، واعلموا أن هللا من المتقين(]التوبة:

 المجاهدة فی سبيله، فانها تحجبک)أی جاهدوا کفار النفس و صفاتها بمخالفة هواها صفاتها و تبدیلها و حملها علی طاعة هللا و

 تها فی هواها، واأی عزیمة صادقة فی فناءها لترک شهواتها و لذاتها، و مستحسناتها و منازع -و ليجدوا فيکم غلظة -عن هللا، 

سه عن ربجذبة الوصول ليتقوا به عما سواه کما یتقی المرأ بت -واعلموا أن هللا مع المتقين -حملها علی المتابعة فی طلب الحق

 ۲۷النشاب والرمح والسيف(
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یقول فی تفسير سورة الشمس عند قوله تعالی: )کذبت ثمود بطغواها، اذانبعث أشقاها، فقال لهم رسول و من تأویالت السمنانی: 

 هللا ناقة هللا و سقياها، فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها( 

فقال لهم  –ثر اللطيفة الصالحة ليعقر ناقة شوقها إ)یعنی اذا انبعثت اللطيفة و أسرعت إلي الطاغية انبعث أشقی قوی النفس علی 

کذیبهم بت –فکذبوه فعقروها  -أی احذروا عقر ناقة الشوق و شربها من عين ذکر –ناقة هللا و سقياها  –ای اللطيفة  -رسول هللا

و   - أی عمهم بذلک العذاب –فسواها  –أی أهلکهم هللا   -فدمدم عليهم ربهم بذنبهم  –عقروا ناقة الشوق  صالح اللطيفة النفسية و

 .۲9قوی العاقرة فی عقر ناقة الشوق عاقبة األمر فأهلکهم بطغيانهم لرسوله و تکذیبهم ایاه( –ال یخاف 

 نه، ألنه ليس مخالفا ألصول الشرع الثابتة. لو وضعنا هذا التأویل المنقول من هذا المفسر فی ميزان الشرع یقبل م

: طبع هذا التفسير علی هامش عرائس البيان فی حقائق القرآن فی مجلدین ألبی نصر خامسا: التفسیر منسوب ألبن عربی

ن بالشيرازی الصوفی، و تحدثنا عنه آنفا. اختلف أقوال الناس فی نسبة هذا التفسير ألبن عربی یصدق البعض بأنه من کالم ا

هذه النسبة البن عربی، بل یقولون هو من عمل عبد الرزاق القاشانی نسب ألبن عربی لشهرته بين  ونعربی واآلخرون ال یصدق

 أوساط الناس.

ی خرج إلي بن عربإفهو أبو بکر محی الدین علی بن أحمد بن عبد هللا األندلسی المعروف ب هذا التفسير أما المؤلف المنسوب اليه

 ( ه ق.۶۳۷و مغاربها ثم استقر فی دمشق و توفی بها سنة )مشارق األرض 

 [9۵: یقول فی تفسير قوله تعالی: )ان هللا فالق الحب والنوی( ]األنعام:بن عربیإنموذج من تفسیر 

لقلب اأی )ان هللا فالق حبة القلب بنور الروح عن العلوم والمعارف و نور النفس بنور القلب عن األخالق والمکارم، و یخرج حی 

النفس عن حی القلب أخری باقباله عليهاواستيالء الهواء و صفات  تعن ميت النفس تارة باستيالء نور الروح عليها و مخرج مي

 ۳0ون إلي غيره.فالنفس عليه ذلکم هللا القادر علی تقليب أحوالکم، و تقليبکم فی أطوارکم فأنی تصر

فس حبة القلب و أخرج القلب الحی عن ن –فالق –ر )الحب( بحبة القلب و قال لو تأملنا فی تفسير ابن عربی لهذه اآلیة فانه فس

سير کم هو هللا فأین تذهبون إلي غيره، فهذا التأویل فی تفلالميت و یخرج نفس الميت من القلب الحی، ذلک القادر علی تقليب أحوا

 رین.اآلیة الفوق یتمشی مع أصول الشرع، و ليس مخالفا له. اذا یقبل عند المفس

لذلک عد  لظاهر اآلیاتا: تکلم االمام ألوسی عن التفسير اإلشاری فهو بعد فراغه من الکالم عما یتعلق سادسا: التفسیر األلوسی

بعض العلماء تفسيره ضمن قائمة التفاسير االشاریة، کما ذکر تفسير النيسابوری فی ضمنها، لکنه لم یکن الجانب اإلشاری من 

 رأی المحمود. ال، لذلک جعله البعض ضمن التفسير بأهم أهداف هذا التفسير

[ مشيرا إلي التفسير ۵: یقول فی تفسير قوله تعالی: )هو األول واآلخر والظاهر والباطن( ]الحدید:نموذج من تفسیر األلوسی

هو األول واألخر أنه ال موجود غيره تعالی،   -اإلشاری قائال: )و عن بعض المتصوفة أهل وحدة الوجود أن المراد بقوله تعالی 
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و باطن فاذا کان هللا هو األول واآلخر والظاهر والباطن ال غيره، کان اذ کل ما یتصور موجودا فهو اما أول و آخر أو ظاهر أ

 ۳۱کل ما یتصور موجودا هو سبحانه ال غيره(

شاری، التفسير االشاری، لکنه ال یجعل جل همه التفسير اإلإلي  قلنا آنفا أن االمام األلوسی بعد تفسير )الظاهر( و ما یتعلق به یشير

 .یالتفسير اإلشاراللون من  منه هذا لذلك یقبل

 ستنتاجاإل

 ستنتاجات التی وصلت اليها من خالل هذا المقال و هی کاآلتي:لی أهم اإلإأرید أن ألفت أنظار القراء الکرام فی آخر هذا المقال 

زه وبعض الشروط لصحة هذا و جواوأهميته  شارياإل الهدف الرئيسي من هذا المقال هو بيان مفهوم التفسيرال یخفی من أحد أن 

شارات خفية تظهر ألرباب إهو تأویل آیات القرآن الکریم علی خالف ما یظهر منها فی  شارياإلالنوع من التفسير. فالتفسير 

ظاهر لافی األسباب الدافعة حول التفسير االشاري بأن الناس یهتمون بقلنا السلوک و یمکن التطبيق بينها و بين الظاهر المراد. 

مادی دون العنایة بالمسائل الخفية السریة حتی أن وصل األمر إلي حد یعتقد البعض کأن القرآن هو المفهوم الظاهر فقط و ال

لی التفکر کتاب هللا عزوجل یرکز عشاري بأن همية التفسير اإلو یكفي ألینکرون عن المفاهيم المخفية التی تستنبط من طياتها. 

و هذا التدبر ال  [۲۴قال سبحانه و تعالی )أفال یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها( ]القتال: والتدبر فی خلق هللا عزوجل کما

یمکن الوصول اليه اال عن طریق اعمال العقل والفکر فی الخلق والکون و من فکر و دبر فی اآلیات القرآنية أدرک غایة القرآن 

ا ضوءا علی مشروعيته فی األیات القرآنية و سنة نبينا محمد صلی هللا عليه أهمية هذا اللون من التفسير ألقين نياب . بعدهو أهداف

إلي مقصوده  و الناسالقرآن یدعف [7۷وسلم. کما یقول سبحانه و تعالی: )فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا( ]النساء:

حة شارات واضإذا ذکرنا بعض األحادیث و وجدنا هم. و هکلتعالی و هذا المقصود هو الباطن الخفی السری الذی لم یصل اليه عقو

تفسير اإلشاري. فی األخير زودنا هذا المقال و أتممناه بتقدیم بعض النماذج التطبيقية لهذا اللون من التفسير التستنبط منها جواز 

 فی بعض التفاسير المشهورة. و صلی هللا تعالی علی نبينا محمد.
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 المصادر والمراجع

 مجد الدین أبی السعادات، النهایة فی غریب الحدیث واألثر، دار الکتب العلمية، بيروت لبنانابن األثير، 

 ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، ابن حبان، مؤسسة الرسالة

 أبو یعلی، أحمد بن علی أبو یعلی، مسند أبی یعلی، دمشق

 شعيب األرنووط، مؤسسة الرسالة أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت، محقق

 األقویقی، محمد بن مکرم بن علی أبو الفضل جمال الدی ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت

 األلباني، محمد ناصر الدین، سلسلة األحادیث الضعيفة 

 األلباني، محمد ناصر الدین، ضعيف الجامع الصغير

 وح المعانی فی تفسير القرآن و سبع المثانیاأللوسی، شهاب الدین محمود بن عبد هللا، ر

 األندلسی، أبو حيان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف، البحر المحيط، المحقق، صدقی جميل دار الفکر، بيروت

 آبادی، القاموس المحيط 

 التستری، أبو محمد سهل بن عبد هللا، تفسير القرآن العظيم، دار الکتب العلمية ، بيروت الطبعة األولی

 دایة، نجم الدین، التأویالت النجمية، دار الکتب العلمية، بيروت

 الذهبی، محمد حسين، التفسير والمفسرون

 الزبيدی، محمد بن محمد عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، الناشر: مواقع الوراق

 الفضل ابراهيم دار المعرفة، بيروتالزرکشی، بدر الدین محمد بن عبد هللا، البرهان فی علوم القرآن، المحقق أبو 

دار تحقيق سيد عمران، ، ۲00۱السلمی، أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسی األزدی، حقائق التفسير، الطبعة األولی 

 الکتب العلمية، بيروت

 ۱9۷۳الطبرانی، سليمان بن أحمد، معجم الکبير، تحقيق حمدی بن عبد المجيد 

 ۱97۱القرآن، دار الکتب العلمية، بيروت، عرائس البيان فی حقائق 

 الهندی، عالء الدین علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن األقوال، المحقق بکری حيانی، مؤسسة الرسالة

 ۱9۷۷الهيثمی، نور الدین علی ابن أبی بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بيروت، 

 

 الهوامش

 (۲/۲۱7( و القاموس المحيط )۵/۵۵لسان العرب ) -۱ 

 ۱9۷۱( بيروت ۱/۱۳9: معجم الرائد )۲ 

 (۱/۵: التفسير والمفسرون )۳ 

 (۱/۲۱: البحر المحيط )4 
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 (۱/۱۱: البرهان فی علوم القرآن )5 

 (۴/۱۳۱۲التفسير والمفسرون ): 6 

 (۴/۱۳۱۳: التفسير والمفسرون )7 

( و 9/۲7۷ی )صل( و قال اسناده صحيح و رواه أبو یعلی أحمد المو۱/۲۷۷( و ابن حبان )۱/۴۴۵: مسند أحمد بن حنبل )۷ 

 قال اسناده صحيح.

( و کنز العمال ۳/۲99لصغير )( قال األلبانی ضعيف. صحيح و ضعيف الجامع ا۱۱/۴۲۷: سلسلة األحادیث الضعيفة )9 

(۳۱/۳۱۱) 

 (9/۱۳۵( و معجم الکبير )7/79: مجمع الزوائد و منبع الفوائد )۱0 

 (۲/۱۶9: البرهان فی علوم القرآن )۱۱ 

 (۲/۱۶۶: البرهان فی علوم القرآن )۱۲ 

 (۴/۱۴۳: التفسير والمفسرون )۱۳ 

 (۱/۲۱: النهایة فی غریب الحدیث واألثر )۱4 

 (۳/۴۴غریب الحدیث ): النهایة فی ۱5 

 (۵/۲۳7: النهایة فی غریب الحدیث واألثر )۱6 

 (7/۱0۵: لسان العرب )۱7 

 (۴/۱۱۶: القاموس المحيط )۱۷ 

 (۱/۳۱۳۴: تاج العروس )۱9 

 (۲/۲۶۶: التفسير والمفسرون )۲0 

 (۲/۲۷0: التفسير والمفسرون )۲۱ 

 ( دار الکتب العلمية، بيروت، الطبعة األولی۱/۶7: تفسير القرآن العظيم ألبو محمد سهل بن عبد هللا التستوری )۲۲ 

 (۱/۶7: التفسير التستوری )۲۳ 

 (۱/۳7۷حقائق التفسير ): ۲4 

 (۲/۲90: التفسير والمفسرون )۲5 

 ۱97۱(، دار الکتب العلمية، بيروت، ۳7/ ۲: عرائس البيان فی حقائق القرآن )۲6 

 (۲/۲9۱: التفسير والمفسرون )۲7 

 ( دارالکتب العلمية، بيروت۳/۲۱۲لنجم الدین دایة ): التأویالت النجمية ۲۷ 

 (۶/۳۱۵: التأویالت النجمية )۲9 

 (۱/۲۱۴: تفسير ابن عربی )۳0 

 (۲0/۳0۳: روح المعانی فی تفسير القرآن و سبع المثانی لشهاب الدین محمود بن عبد هللا األلوسی )۳۱ 
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 البحث التاسع والعشرون

 

 

 

أثر األلعاب التربوية في تحصيل الطلبة للصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر المعلمين في 

 لواء سحاب

The effect of educational games on students ’achievement in the first three grades from 

the teachers point of view in Sahab District 

 

 الدريدي علي حسن مريماعداد الباحثة: 

 الهاشمية المملكة األردنية –وزارة التربية والتعليم  -معلم صف 

maryam.ali88118@gmail.comEmail:  

 

 ملخص الدراسة

األلعاب التربوية في تحصيل الطلبة للصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر أثر هدفت هذه الدراسة الى التعرف على 

تحصيل الطلبة لدى طلبة المرحلة على  األلعاب التربوية، ومعرفة إن كان هناك أثر في استخدام المعلمين في لواء سحاب

ولإلجابة عن هذه األسئلة تم  (الجنس، سنوات الخبرة)تعزى لمتغيرات:  في سحاب نوجهة نظر المعلمي األولى مناألساسية 

 أبعاد. أربعة( فقرة موزعة الى 26بناء استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت على )

تم اختيارهم بطريقة  (5151-5102)في العام الدراسي  في سحاب( من المعلمين 52وتكونت عينة الدراسة من )

( وقد SPSSاسب لتعالج بواسطة البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعية )عشوائية، وبعد جمع البيانات تم إدخالها إلى الح

أللعاب ااستخدمت النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار )ت(، وقد كشفت نتائج الدراسة أن أثر استخدام 

ث رتفعاً على جميع األبعاد حيكان م في سحابوجهة نظر المعلمين  األولى منفي تحصيل طلبة المرحلة األساسية  التربوية

 (.%02.91كان مستوى االستجابة عليها )
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األلعاب ( في أثر استخدام α≤ 1.12أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )كما 

لدرجة على اتعزى لمتغير الجنس  في سحابمن وجهة نظر المعلمين   األولىطلبة المرحلة األساسية في تحصيل  التربوية

وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،(1.12الكلية وعلى األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم )ت( عليها اًكبر من )

من  في سحاب األولىالمرحلة األساسية طلبة في تحصيل  األلعاب التربوية( في أثر استخدام α≤ 1.12الداللة )عند مستوى 

وبناًء عليه فقد (، 1.12لقيم )ف( عليها اًكبر من ) جهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة حيث كان مستوى الداللةو

شادات وار األلعاب التربويةاالهتمام بكتاب دليل المعلم بحيث يشمل نماذجاً من : خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات منها

كساب الطلبة ، ألهميته في ااألولىفي تعليم المرحلة األساسية  األلعاب التربويةضرورة استخدام للمدرسين بكيفية استخدامها، و

 القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات وتنمية التفكير لديهم.

  

 األلعاب التربوية، تحصيل طلبة الصفوف األساسية األولى، المدارس األردنية، معلمي سحاب. الكلمات المفتاحية:

 

 

The effect of educational games on students ’achievement in the first three grades  

From the teachers point of view in Sahab District 

 

 

Abstract 

This study aimed to identify the educational games and their impact on the achievement 

of students in the first basic classes in Jordanian schools from the point of view of Sahab teachers, 

and to know if there was an effect in the use of educational games on the achievement of students 

among students of the first basic stage in the science topic from the viewpoint of teachers in 

Sahab Attributed to the variables: (gender, years of experience). To answer these questions, a 

questionnaire was built to collect data from the study sample, which included (26) items 

distributed into four dimensions. 

he study sample consisted of (25) teachers in Sahab in the academic year (2019-2020) 

who were randomly chosen, and after data collection was entered into the computer for 

processing by the Statistical Program for Social Sciences (SPSS) and we used the weighted 

percentages and arithmetic means and the test (T)  
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The study results revealed that the effect of the use of educational games on the achievement of 

the first basic stage students in the science topic from the teachers point of view in Sahab was 

high on all dimensions where the level of response to it was (79.80%). 

The results also showed that there were no statistically significant differences at the level 

of significance (α ≤ 0.05) in the impact of the use of educational games on the achievement of 

students of the first basic stage in the science topic from the teachers ’point of view in a cloud 

attributed to the gender variable on the total degree and on all dimensions where the level of 

significance The values of (T) are greater than (0.05), and it was found that there were no 

statistically significant differences at the level of significance (α≤ 0.05) in the impact of the use 

of educational games on the achievement of the first basic stage students in Sahab from the 

teachers point of view due to the variable of years of experience where the level was The 

significance of the values of (P) is greater than (0.05), Accordingly, the study came out with 

many recommendations, including: attention to the teacher's guide book, which includes 

examples of educational games and instructions for teachers on how to use them, and the need to 

use educational games in teaching the first basic stage, because of its importance in providing 

students with the ability to solve problems, make decisions and develop thinking for them. 

 

Key words: educational games, achievement of first-grade students, Jordanian schools, teachers 

of clouds. 
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 مقدمة:

تعد الوسائل التعليمية من أسمى وأفضل الطرق للوصول إلى تعليم هادف وفعال، وهي مرت بمرحلة طويلة وتطورت 

إلى ما نشهده في هذه األيام من وسائل تعليمية حديثة متطورة، فهي لها دور كبير في مجال التربية حيث تعمل على إثراء التعليم 

وبأساليبها المشرقة والجذابة، كما أنها تعمل على استثارة اهتمام التلميذ وإشباع  بإضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج متميزة

حاجته للتعلم واشتراك جميع حواسه مما يؤدي إلى ترسيخ الخبرات التعليمية وبقائها في ذاكرته أكثر من الخبرة التي يتلقاها عن 

عمل على ت األلعاب التربويةالتي تعتبر من أهم هذه الوسائل، ف األلعاب التربويةطريق االستماع ومن هذه الوسائل التعليمية هي 

تنمية القدرات العقلية للطالب والقدرات اللغوية والوجدانية فهي تعمل على القضاء على صفة الخجل لدى الطالب وتنمي مهاراته 

 االجتماعية بتواصله وتفاعله مع اآلخرين. 

كما يمكننا التعرف إلى شخصية الطالب عن طريق اللعب حيث يخرج ما كما أنها تراعي الفروق الفردية لدى الطالب، 

 بداخله من مشاعر وعواطف. 

في تحقيق الطلبة للتعليم وأظهرت نتائج هذه البحوث أن  األلعاب التربويةقد أجريت بحوث كثيرة حول أهمية وأثر  

األلعاب التربوية تعد وسائل تعليمية فعالة وقوية التأثير في تغيير سلوك التعلم واتجاهاته بإكسابه معارف ومهارات دقيقة للطالب 

ن ، واأللعاب التربوية متى أحسالوسائل التي يتفاعل معها يوجهها في واقع حياته العلمية، ومن ثم تغيير في اتجاهاته نحو

واإلشراف عليها فستؤدي دوراً فعاالً في تنظيم التعليم، وقد أثبتت الدراسات التربوية، القيمة الكبيرة للعب  تخطيطها وتنظيمها 

 (0229في اكتساب المعرفة ومهارات التواصل إليها إذا ما أحسن استغالله. )الزهوري، 

في تربية الطفل على أن تنمية المهارات وتطويرها لدى الطفل تكون عن طريق  وقد اجتمعت الدراسات التي بحثت

استخدام األلعاب التربوية، ولكنها في نفس الوقت تحتاج إلى التخطيط الجيد والتدرج في األنشطة المختلفة، وانتقائها بدقة، 

فة يؤسسوا البيئة التعليمة بما يتفق مع الفلس أن األولىومتابعة الطفل متابعة جيدة، لذا يجب على معلمي المرحلة األساسية 

التعليمية والخصائص النمائية لألطفال وكما عليها أن تعي األدوار المنوطة بها عند استخدام اللعب مع األطفال في المدرسة، 

 (.5115ويجب أن تدرك الدور األساسي والجوهري للعب في حياة الطفل وفي نموه وتعليمه. )العناني، 

الطفل حين يلعب يتعرض إلى مشاكل تتطلب منه أن يواجه مختلف الظواهر الطبيعية واالجتماعية، وأثناء االستجابة 

لهذه التحديات والمشاكل يعيد اكتشاف العالقات األساسية والمبادئ التي توصل اإلنسان الكتشافها عبر مسيرته البشرية، فالطفال 

ألولى نحو التوصل الى فهم المعرفة واكتساب مهارة ما، ويستند علم التربية الحديث حين يواجه مشكلة ما فهو يخطو خطوته ا

  (0292)عزام، على هذه الحقيقة حيث يؤكد على أهمية استعمال اللعب في تدريب األطفال. 

 مشكلة الدراسة:

من وجهة  ابفي سح األولىفي تحصيل المرحلة األساسية  األلعاب التربويةتكمن مشكلة الدراسة في معرفة أثر استخدام 

 نظر المعلمين. 

، ألولىافي المرحلة األساسية  األلعاب التربويةكما تهدف فيما إذا كان هناك أثر لمستوى تحصيل الطالب أثناء استخدام 

 لتحسين مستوى األداء وأثرها على الطالب.  األولىفي المرحلة األساسية  األلعاب التربويةوضرورة معرفة أثر استخدام 
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 الدراسة: أهمية 

 ألولىافي تحصيل طالب المرحلة األساسية  األلعاب التربويةتمكن أهمية الدراسة في أنها تسعى لدراسة أثر استخدام 

 .سحابمن وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في منطقة 

 ألولىاتتميز هذه الدراسة في أنها تسعى للتعرف إلى أثر استخدام األلعاب التعليمة في تحصيل طلبة المرحلة األساسية  -

 من جهة نظر المعلمين. 

 . األلعاب التربويةتحاول الدراسة تقديم إطار نظري حول مفهوم  -

للطلبة تعلم الكثير من المهارات واالتجاهات التي ال يمكن أن تتحقق لهم عن طريق الدراسات  األلعاب التربويةتيسر  -

 وحدها. النظرية 

 تقديم خالصة مفيدة لكل من المشرفين والمعلمين في لواء سحاب. -

 مساعدة المعلمين في إيجاد أساليب ووسائل مساعدة الطلبة في عملية التعليم. -

 أهداف الدراسة 

 لدراسة لتحقيق األهداف التالية: تسعى هذه ا

 .في سحاب األولىمعرفة قدرة استخدام األلعاب التربوية في المرحلة األساسية  -

 وجهة نظر المعلمين. األولى منمعرفة أثر استخدام األلعاب التعليمة في تحصيل طلبة المرحلة األساسية  -

 .سحاببمدارس  األلعاب التربويةنحو استخدام  األولىالمرحلة األساسية  معلميالتعرف على اتجاهات  -

 .المستخدمة األلعاب التربويةمع  معرفة مدي تفاعل الطالب -

 أسئلة الدراسة: 

 سعت هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية: 

 من وجهة نظر المعلمين. في سحاب األولىما أثر استخدام األلعاب التعليمة في تحصيل طلبة المرحلة األساسية  -

في تحصيل طلبة المرحلة األساسية  األلعاب التربويةهل هناك أثر لمتغيري )الجنس، سنوات الخبرة( على استخدام  -

 من وجهة نظر المعلمين.  األولى

 فرضيات الدراسة:

 .المعلمين ايجابيمن وجهة نظر  األولىألساسية المرحلة افي تحصيل طلبة  األلعاب التربويةأثر الستخدام  -

في تحصيل طلبة  األلعاب التربويةأثر الستخدام ( في α≤1.12ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 تعزى لمتغير الجنس.  المعلمينمن وجهة نظر  سحابفي مدارس  األولىالصفوف األساسية 

في تحصيل طلبة  األلعاب التربويةأثر الستخدام ( في α≤1.12ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 .سنوات الخبرةتعزى لمتغير  المعلمينمن وجهة نظر  سحابفي مدارس  األولىالصفوف األساسية 
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 حدود الدراسة: 

 .األولىفي المدارس األساسية  في سحابأجريت هذه الدراسة على عينة من المعلمين : المكاني البعد -

 (5151-5102قت هذه العينة في العام الدراسي ): طبالزمانيالبعد  -

 في سحاب. األولىعينة عشوائية من المعلمين للمرحلة األساسية الدراسة على هذه اقتصرت  :البعد البشري -

 مصطلحات الدراسة:

ى منفرداً أو في جماعة، يؤدنشاط أو مجموعة من ألوان النشاط المنظم بين المتعلمين يمارسها المتعلم  األلعاب التربوية: -

في حدود زمان ومكان معينين يحددها المعلم، حسب قواعد وقوانين مقبولة موافق عليها بحرية من قبل من يمارسها، 

 بلقيس،) .تهدف إلى تحقيق غايات تربوية معينة، ويرافق الممارسة عادة شيء من التوتر والترقب والبهجة واليقين"

5115.) 

وهي تتمثل في مرحلة التعليم االبتدائي التي تمتد من سن  التعليم اإللزامي، إحدى مراحلهي  ساسي:مرحلة التعليم األ -

وتقدم هذه المرحلة لألطفال اللغة األساسية )اللغة العربية(، القراءة، الكتابة، الدين، الحساب، العلوم  ( سنوات،6-2)

 (.5110)ضحاوى،  اضية والموسيقىاالجتماعية باإلضافة إلى العلوم المختلفة والتربية الري

 الدراسات السابقة

لى عاألساسي،  الصف السابعالتربوية عند طلبة  األلعاباستخدام عن أثر الكشف  إلىهدفت  :(0222دراسة نجم )

ارس المدفي  طلبة الصف السابع األساسي،من نحوها. وتكون مجتمع الدراسة واتجاهاتهم الرياضيات في تحصيلهم كل من 

 عينةم، وبلغ حجم 0222/5111 الدراسيفي مدارسهم للعام والمنتظمين عمان الدولية في منطقة جنوب الغوث التابعة لوكالة 

منطقة جنوب في إحدى المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في طالب الصف السابع األساسي، من طالباً  (29الدراسة )

 االتجاهات. والمؤجل، وفي المباشر  في التحصيلالتجريبية المجموعة ، وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق عمان

في تدريس العلوم على تنمية  األلعاب التربويةهدفت هذه الدراسة التعرف إلى استخدام  (:0222دراسة دار )

عليم األساسي، استخدم الباحث المنهج التجريبي، دليل االتجاهات التعاونية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي من مرحلة الت

مها اختيرت العينة من التالميذ والتلميذات قواومقياس االتجاهات التعاونية بجمهورية مصر العربية،  األلعاب التربويةالمعلم و

درست المجموعة ( تلميذاً وتلميذة، قسمت إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، درست المجموعة التجريبية وضابطة، 00)

قة واألخرى درست باستخدام الوحدتين المحتارتين باستخدام الطري األلعاب التربويةالتجريبية الوحدتين المختارتين باستخدام 

 العادية، وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية: 

قياس طبيق البعدي لموجود فروق ذات دالة احصائياً، بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في الت

  الشعور بالمسئولية لصالح المجموعة التجريبية.-االتصال –التقدير  –المساندة  –االتجاهات التعاونية في التعاون، المساهمة 

راسة هدفت هذه الد، بعنوان " األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجياً وتعليماً وعلمياً" :(0225دراسة الحيلة )

استقصاء أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية المحو سبة والعادية في التحصيل المباشر والمؤجل لطالبات الصف الثاني إلى 

األساسي في وحدة الضرب في مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية. وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي وأعد أداة 

 (.1.92القبلي والبعدي المؤجل ثم التأكد من صدقه وثباته إذ معامل ثباته )الدراسة وهي اختبار لقياس التحصيل 
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( طالبة من طالبات الصف الثاني 06وتمثل مجتمع الدراسة بطالبات الصف الثاني األساسي، وتكونت عينة الدراسة من ) 

مت المحو سبة بينما الثانية تعل األساسي تم توزيعهم عشوائيا في ثالث مجموعات تعلمت األولى منها وحدة الضرب باأللعاب

تائج التالية: راسة إلى أهم النوقد توصلت الد المادة نفسها باأللعاب العادية أما الثالثة فتعلمت وحدة الضرب بالطريقة التقليدية.

ح ل( في التحصيل المباشر والمؤجل تعزى إلى األلعاب التربوية الرياضية لصاα≤1.12وجود فروق ذات داللة إحصائية )

الطالبات اللواتي تعلمن باأللعاب المحو سبة أوال والطالبات اللواتي باأللعاب العادية ثانيا مقارنة بالطالبات اللواتي تعلمن 

 بالطريقة التقليدية.

 مجتمع الدراسة:

 في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي في سحاب األولىتكون مجتمع الدراسة من معلمي المرحلة األساسية 

(5102-5151). 

 الدراسة:عينة 

في الفصل الدراسي األول من العام  في سحاب األولىمن معلمي المرحلة األساسية  (52أجريت الدراسة على عينة )

 (، توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها المستقلة.5(، )0تم اختيارهم بطريقة عشوائية والجداول)، (5151-5102)الدراسي 

 توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس: (1جدول رقم )

 (%المئوية )النسبة  التكرار الجنس

 56.0 14 ذكر

 44.0 11 انثى

 100.0 25 المجموع

 

 سنوات الخبرةتوزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير : (2جدول رقم )

 (%المئوية )النسبة  التكرار العمر

 20.0 5 سنوات خمسة من أقل

 12.0 3 سنوات 10-6 من

 68.0 17 سنوات 10 من أكثر

 100.0 25 المجموع

 

 الدراسة:منهج 

اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل 

 اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.
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 الدراسة:أداة 

شتملت لجمع البيانات من عينة الدراسة ا استبانةاعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء تم بناء 

 ( 3أبعاد كما في الجدول رقم ) اربعةعلى 

 فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة: (3جدول رقم )

 الفقرات عدد الفقرات األبعاد #

21-01 2 البعد األول  0  

06-01 0 البعد الثاني  5  

50-00 2 البعد الثالث  3  

56-09 2 البعد الرابع 9  

 

 األداة:صدق 

وأوصى بصالحيتها بعد جراء  ،والمشرفينبالجامعات األردنية  تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المختصين

 النهائية.التعديالت عليها وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها 

 ثبات األداة

( %96للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات االستبانة )

 وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.

 المعالجة اإلحصائية:

(، وقد استخدمت spss) نامج اإلحصائي للعلوم االجتماعيةبعد جمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسب لتعالج بواسطة البر

 لحسابية الموزونة.النسب المئوية والمتوسطات ا

 نتائج الدراسة ومناقشتها

في  ألولىافي تحصتتيل المرحلة األستتاستتية  األلعاب التربويةما أثر استتتخدام  نصؤؤ :أوال: النتائج المتعلقة بالسؤؤلال األول ال ي 

 المعلمين؟من وجهة نظر  سحاب

من أجل اإلجابة عن هذا السؤال، استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من 

 مجاالت االستبانة.

( درجات عن كل إجابة 9( درجات عن كل إجابة )موافق جدا(، و)2وقد أعطي للفقرات ذات المضمون اإليجابي )

، ودرجة واحدة عن كل إجابة )معارض معارض()محايد(، ودرجتان عن كل إجابة ) ( درجات عن كل إجابة3)موافق(، و)

 جدا(، ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
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 ميزان النسب المئوية لالستجابات: (4جدول رقم )

 النسبة المئوية درجة االستجابات

%21أقل من  منخفضة جدا  

%22-%21من  منخفضة  

%62- %61من  متوسطة  

%02- %01من  مرتفعة  

فما فوق %91من  مرتفعة جدا  

 ( خالصة النتائج2ويبين الجدول )، ( النتائج9، 2،6،0وتبين الجداول )

 (األلعاب التربوية( النتائج المتعلقة بالبعد األول )أهداف 2

 األولالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد : (5جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

 مرتفعة جدا 84 4.20 ذو أهمية تفوق أهمية الطريقة التقليدية  األلعاب التربوية 0

 مرتفعة جدا 86.4 4.32 تحسن العالقة بين المدرسة والطلبة. األلعاب التربوية 5

 مرتفعة جدا 80.8 4.04  تربويةاأللعاب البإمكان المعلم أن يحقق نجاحاً أكبر في التدريس باستخدام  3

 متوسطة 60.8 3.04 على بعض المواد االدبية األلعاب التربويةيقتصر استخدام  9

2 
ه للتعلم لدي االستعدادعلى تشويق الطالب وتنمية  األلعاب التربويةتعمل 

 المهارات الجديدة. واكتساب
 مرتفعة جدا 84.8 4.24

6 
ة مهارة ، خاصاالجتماعيةفي تعليم الطفل المهارات  األلعاب التربويةتسهم 

 اتخاذ القرار.
 مرتفعة جدا 80 4.00

0 
على ترويض الجسم وتمرين عضالته وجهازه  األلعاب التربويةتساعد 

 العصبي.
 مرتفعة جدا 84.8 4.24

 مرتفعة جدا 88.8 4.44 الطالب بالمتعة والبهجة والسرور. التربويةاأللعاب تشعر  9

2 
 ستجاباتاالالطالب للتكيف مع المستقبل من خالل  األلعاب التربويةتهيئ 

 الجديدة التي يقوم بها في لعبة.
 مرتفعة جدا 85.6 4.28

 مرتفعة جدا 8218 4.09 الدرجة الكلية

 ( درجات2أقصى درجة للفقرة )*
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من  ابفي سح األولىفي تحصيل المرحلة األساسية  األلعاب التربويةأن أثر استخدام  ( السابق2من الجدول رقم )يتبين 

( حيث كانت نسبتها المئوية 2، 9، 0، 6، 2، 3، 5، 0وجهة نظر المعلمين على البعد االول كانت مرتفعة جدا على الفقرات )

( وكانت النسبة المئوية لالستجابة على %61.9ث كانت نسبتها المئوية )( حي9( وكانت متوسطة على الفقرة )%91أكثر من )

 (.%90.00الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية )

 (في الجانب اإلبداعي بالنسبة للطالب األلعاب التربويةدور )الثاني ( النتائج المتعلقة بالبعد 0

 ئوية للبعد الثانيالمتوسطات الحسابية والنسب الم: (6جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

01 
حب االستطالع واالستفسار والحماس المستمر  األلعاب التربويةتنمي 

 والمثابرة في حل المشكالت.
 مرتفعة جدا 85.6 4.28

00 
في قدرة الطالب على انتاج االفكار الجديدة  األلعاب التربويةتؤثر 

 واإلبداعية.
 مرتفعة جدا 85.6 4.28

 مرتفعة جدا 80.8 4.04 للطالب روح المخاطرة والقبول بالتحديات. األلعاب التربويةتوفر  05

 مرتفعة جدا 84.8 4.24 تدريب الطالب على االستفادة من خامات البيئة وتطوير لعبة ما لألفضل. 03

09 
في تدريب الطالب على أداء وإتقان العمل بجهد  األلعاب التربويةتساعد 

 أقل ووقت أقصر.
 مرتفعة جدا 81.6 4.08

 مرتفعة جدا 84.8 4.24 حب التجريب والمحاولة لألفكار والحلول الجديدة ينمي االبداع. 02

 مرتفعة جدا 84.8 4.24 يشجع المعلم طالبه على ابتكـار أفكـار جديدة. 06

 مرتفعة جدا 84 4.20 الدرجة الكلية

 ( درجات2*أقصى درجة للفقرة )

من  ابفي سح األولىفي تحصيل المرحلة األساسية  األلعاب التربوية( السابق أن أثر استخدام 6يتبين من الجدول رقم )

( وكانت %91ئوية أكثر من )وجهة نظر المعلمين على البعد الثاني كانت مرتفعة جدا على كافة الفقرات حيث كانت نسبتها الم

 (.%99النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية )
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 (ومدى توافرها األلعاب التربويةتكلفة ) ( النتائج المتعلقة بالبعد الثالث3

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث: (7جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 درجة االستجابة

 مرتفعة جدا 68.8 3.44 .األلعاب التربوية في السوق األردنيةتتوفر  00

 مرتفعة جدا 62.4 3.12 المتوافرة تغطي كافة المقررات. األلعاب التربوية 09

02 
وى مستالمستوى االقتصادي ودخل األسرة أحد األسباب التي تؤثر في 

 التحصيل الدراسي للطالب.
 مرتفعة جدا 72 3.60

 مرتفعة جدا 73.6 3.68 .األلعاب التربويةتحرص المدارس على توفير معظم  51

 مرتفعة جدا 75.2 3.76 .األلعاب التربويةقلة اجهزة العرض الخاصة ب 50

 مرتفعة جدا 70.4 3.52 الدرجة الكلية

 ( درجات2*أقصى درجة للفقرة )

من  ابفي سح األولىفي تحصيل المرحلة األساسية  األلعاب التربوية( السابق أن أثر استخدام 0يتبين من الجدول رقم )

-%01( حيث كانت نسبتها المئوية من )50 ،51 ،02الفقرات )وجهة نظر المعلمين على البعد الثالث كانت مرتفعة على 

( وكانت النسبة المئوية لالستجابة %62-%61( حيث كانت نسبتها المئوية من )09 ،00الفقرات )(وكانت متوسطة على 02%

 ( %01.9على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية )

 (األلعاب التربويةدور المعلم في تطبيق ) ( النتائج المتعلقة بالبعد الرابع4

 الرابعالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد : (8جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االستجابة

 مرتفعة جدا 82.4 4.12 لب.المتوفرة في بيئة الطا التربوية يجب على المعلم إجراء دراسة لأللعاب 55

53 
د األدوار وتحدي األلعاب التربوية الستخداميقوم المعلم بترتيب المجموعات 

 لكل طالب.
 مرتفعة جدا 81.6 4.08

 مرتفعة جدا 84.8 4.24 يقدم المعلم المساعدة للطالب ويتدخل في الوقت المناسب. 59

 مرتفعة جدا 85.6 4.28 يختار المعلم ألعاب هادفة تعليمية تربوية محددة وفي نفس الوقت ممتعة. 52

56 
المعلم مناسبة لقدرات وميول الطالب وقواعدها  اختارهاتكون اللعبة التي 

 واضحة.
 مرتفعة جدا 80.8 4.04

 مرتفعة جدا 83.0 4.15 الدرجة الكلية

 ( درجات2*أقصى درجة للفقرة )
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 حابفي س األولىفي تحصيل المرحلة األساسية  األلعاب التربوية( السابق أن ما أثر استخدام 9يتبين من الجدول رقم )

( %91من وجهة نظر المعلمين على البعد الرابع كانت مرتفعة جدا على كافة الفقرات حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من )

 (.% 93.1وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية )

 لالستجابات:( خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية 5

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات: (9جدول رقم )

 المجال #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية
 درجة االستجابة

 مرتفعة جدا 81.77 4.09 البعد األول 0

 مرتفعة جدا 84 4.20 البعد الثاني 5

 مرتفعة 70.4 3.52 البعد الثالث 3

 مرتفعة جدا 83.04 4.15 البعد الرابع 9

 مرتفعة جدا 79.80 3.99 الدرجة الكلية

 ( درجات2أقصى درجة للفقرة )*

من  ابفي سح األولىفي تحصيل المرحلة األساسية  األلعاب التربوية( السابق أن أثر استخدام 2يتبين من الجدول رقم )

 (، وكانت%91وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة جدا على البعد األول والثاني والرابع حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من )

وكانت النسب بالنسبة لبعد )أهداف األلعاب التعليمية( مرتفعة ( %01.9مرتفعة على البعد الثالث حيث كانت نسبتها المئوية )

(، وبالنسبة لبعد )دور األلعاب في الجانب االبداعي بالنسبة للطالب( فكانت مرتفعة جداً بداللة %90.9جداً بداللة النسبة المئوية)

.%(، 01.9(، وبالنسبة لبعد )تكلفة األلعاب التعليمية ومدى توافرها( كانت مرتفعة بداللة النسبة المئوية )%99النسبة المئوية )

(، وبشكل عام فقد %93.19التعليمية( كانت مرتفعة جداً بداللة النسبة المئوية )وبالنسبة لبعد)دور المعلم في تطبيق األلعاب 

(، وهذا يتفق مع دراسة باتريس %02.91كانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية )

 .سين تعلم العلوم لدى طالب المرحلة األساسية األولىبايندر التي تهدف الى االستفادة من االلعاب التعليمية كأداة إبداعية لتح

 لمرحلة االساسية حيثا طلبةومن المالحظ أن قليل من الدراسات ركزت على تأثير االلعاب التعليمية على تحصيل 

 لوحظ ان الطالب يتأثرون ايجابيا بشكل كبير في فهم المفاهيم العلمية االساسية وارتفاع مستوى تحصيلهم وابداعهم.

في أثر ( α≤1.12) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة نص :المتعلقة بالسلال الثاني ال ي  ثانيا: النتائج

، الجنس) من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات: في سحاب األولىفي تحصيل المرحلة األساسية  األلعاب التربويةاستخدام 

 الخبرة(.سنوات 

 (، نتائج فحصها.00)، (01والجداول )، السؤال فرضيات الدراسةوتتعلق بهذا 

أثر استخدام  في (α≤1.12)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةها: نتائج فحص الفرضية األولى التي نص

 من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس في سحاب األولىفي تحصيل المرحلة األساسية  األلعاب التربوية

 ( يبين النتائج01( والجدول رقم )tلفحص الفرضية تم استخدام اختبار )
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 نتائج اختبار )ت( تبعاً لمتغير الجنس: (22جدول رقم )

 *مستوى الداللة ت االنحراف المتوسط العدد الجنس األبعاد #

 البعد األول 0
 36768. 4.1984 14 ذكر

1.980 .060 
 25993. 3.9495 11 انثى

 البعد الثاني 5
 38720. 4.2143 14 ذكر

.208 .838 
 38909. 4.1818 11 انثى

 البعد الثالث 3
 33447. 3.4429 14 ذكر

-.786- .445 
 67796. 3.6182 11 انثى

 البعد الرابع 9
 32514. 4.2429 14 ذكر

1.525 .142 
 34430. 4.0364 11 انثى

 الدرجة الكلية
 22635. 4.0246 14 ذكر

.671 .512 
 33033. 3.9465 11 انثى

 (1.12دال إحصائيا عند مستوى الداللة )*

( في أثر α≤ 1.12) ( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة01يتبين من الجدول رقم )

من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس على  في سحاب األولىفي تحصيل المرحلة األساسية  األلعاب التربويةاستخدام 

 ( وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.1.12الدرجة الكلية وعلى األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم )ت( عليها اًكبر من )

 ذلك الى تشابه آراء واهتمامات المعلمين والطلبة. ةرجع الباحثوت

أثر استخدام  في (α≤1.12) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةفحص الفرضؤية الثانية التي نصها:  نتائج

 من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة في سحاب األولىفي تحصيل المرحلة األساسية  األلعاب التربوية

 ( يبين النتائج00( والجدول )ANOVAلفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي )

في تحصيل المرحلة  األلعاب التربويةنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في أثر استخدام : (22جدول رقم )

 من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة في سحاب األولىاألساسية 

 مصدر التباين األبعاد
مجموع مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة

 البعد األول

 

 085. 2 170. بين المجموعات
.709 

 

.503 

 
 120. 22 2.644 داخل المجموعات

 24 2.815 المجموع 

 الثانيالبعد 

 041. 2 082. بين المجموعات
.266 

 

.769 

 
 154. 22 3.387 داخل المجموعات

 24 3.469 المجموع 

 البعد الثالث

 

 025. 2 051. بين المجموعات

.281 
.090 

 

.914 

 
 22 6.189 داخل المجموعات

  24 6.240 المجموع
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 البعد الرابع

 137. 2 274. بين المجموعات

.116 
1.184 

 

.325 

 
 22 2.548 داخل المجموعات

  24 2.822 المجموع

 الدرجة الكلية

 026. 2 052. بين المجموعات

.079 
.330 

 

.722 

 
 22 1.743 داخل المجموعات

  24 1.795 المجموع

في أثر ( α≤1.12)الداللة ( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 00يتبين من الجدول رقم )

رة من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخب في سحاب األولىفي تحصيل المرحلة األساسية  األلعاب التربويةاستخدام 

 وبهذا تقبل الفرضية الصفرية. (1.12حيث كان مستوى الداللة لقيم )ف( عليها اًكبر من )

ذلك الى ارتفاع نسبة الوعي لدى المعلمين حول اهمية االلعاب التربوية وأهمية استخدامها ومدى تأثيرها  ةرجع الباحثوت

 على تحصيل الطلبة وشخصياتهم وسلوكهم ومدى شعورهم بالبهجة والسرور لدى استخدامهم لأللعاب التربوية.

 

 التوصيات:

يلتزم  وأن األلعاب التربويةبأن تتضمن الكتب المدرسية كثيرا من  األولىمراعاة واضعي المناهج للمرحلة األساسية  -

 المدرسون بها ويزيدون عليها ويبتكروا غيرها بما يتناسب مع بيئات التالميذ المختلفة.

 . األلعاب التربويةال بد من أن تركز الجامعات على طرح مساقات جديدة تبحث كيفية تطوير واستخدام  -

 وارشادات للمدرسين بكيفية استخدامها. األلعاب التربويةاالهتمام بكتاب دليل المعلم بحيث يشمل نماذجاً من  -

قدرتهم تنمية التفكير لدى الطلبة و، ألهميته في األولىفي تعليم المرحلة األساسية  األلعاب التربويةضرورة استخدام  -

  على حل المشكالت واتخاذ القرارات.

 مسلية وممتعة للطالب ألن الطفل بطبعه يحب التسلية والمتعة.  اختيار ألعاب -

 في زيادة تحصيل الطلبة.  األلعاب التربويةاقتراح على الباحثين أن يقوموا بالدراسة حول استخدام  -

 عمل دورات متخصصة للمعلمين خاصة باأللعاب التربوية. -

 توفير األدوات والمواد الخاصة باأللعاب التربوية. -

 مر على مستوى وزارة التربية والتعليم يستضيف مختصين في مجال األلعاب التربوية.عقد مؤت -

 اقتراح جائرة على مستوى الدولة للمعلم المتمكن من انتاج وتصميم أنشطة تربوية حديثة. -

 االهتمام بمناسبة األلعاب للخصائص النمائية والمراحل العمرية لطلبة الصفوف األساسية األولى. -

 الكترونية وربطها بالمدارس لمساعدة المعلمين والطلبة.عمل برامج  -
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 المصادر والمراجع

 العربية:المراجع 

 ، جامعة القدس المفتوحة، عمان.5، طسيكولوجية اللعب(. 5115جامعة القدس المفتوحة ) -

يع المسيرة للنشر والتوز، دار االلعاب التربوية وتقنيات انتاجها: سيكولوجيا وتعليميا وعمليا(. 5112) الحيلة محمد -

 والطباعة، عمان.

أثر استخدام األلعاب التربوية في تدريس العلوم على تنمية االتجاهات التعاونية لدى (. 5110دار، السيد إبراهيم ) -

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق. تالمي  الصف الخامس االبتدائي من مرحلة التعليم األساسي

، مشروع تخرج اتجاهات معلمي المرحلة األساسية األولى نحو دمج المعاقين في التعليم العام(. 5113) ، محمداعرالش -

 جامعة القدس المفتوحة، فلسطين

 ، )مكتبة النهضة المصرية ودار الفكر العربي: القاهرة(.5، طـالتربية المقاومة ونظم التعليم(. 5110ضحاوي، بيومي ) -

 ، عمان0، دار صفاء للنشر والتوزيع، طلعبة األطفال من الخامات البيئية(. 5112طارق )عبد المجيد، جميل  -

 . 0، ط "الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين اإلطار الفلسفي واإلطار التطبيقي(. "5113عسقول، محمد عبد الفتاح ) -

 والنشر والتوزيع، عمان(، )دار الفكر 0، طنمو الطفل المعرفي واللغوي(. 5115العناني، حنان، ) -

أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية عند طلبة الصف السابع األساسي على كل من (. "5110نجم، خميس. ) -

 . رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة األردنية. عمان، األردن.تحصيلهم في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها"
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 الثالثونالبحث 

 

 

 دعد  الت   ه نات االحتكار إلى ُعيوب نم   التونسي   معي البصري  المشهد الس  

 ( لفزيون مثاالا الت   )

The Tunisian audiovisual landscape: from the defects of monopoly to the shortages of pluralism, 

television as an example 

 اعداد الدكتور: صابر فريحه

 تونس – متعددة المنصات  والميديا باحث تونسي في علم اجتماع االتصال ،كاتب صحفي

 saber.assabahh@gmail.comEmail:  

 

 : ملخص

هيمنته ضمن كل وقوته  مازال يحافظ على فإنه  ظهر في الثلث األول من القرن العشرين، قوي جماهيري رغم أهمية التلفزيون كوسيط

مع الوسيط التلفزي عبر المحامل التكنواتصالية  ال سيما جمهور الشباب الذي يتعاطىفي حياة الجماهير واشباعاتهم، والمستجدة  الوسائط

ديا ومختلف تطبيقات الميديا الجديدة ومنصات الميكاللوحات اإللكترونية والهواتف الذكية بأجيالها  ة بأصنافها اإللكترونيةالجديد

الدولة الوطنية بعد  زمنوال سيما التلفزي منذ تأسيسه كمرفق حكومي رسمي  يرات المشهد السمعي البصرياالجتماعية. على أن متغ

يغلب عليها الفوضى والتغرير بالجمهور  ،انتهاء إلى مالمحه الجديدة كمرفق عمومي تنافسه قنوات تلفزية خاصةو ،االستقالل

على الجمهور والتالعب بعقولها،  القائمة عن زجر تطاول تلكم القنوات تعجز الهيئة التعديلية االنتقالية . في وقت.مهنيةالوالالأخالقية وال

وسد الفجوة اإلعالمية التي يتسبب فيها فراغ المشهد  ،للتربية على الميديا تعليمي بعث مشروع اتصاليب التعجيل يقتضي األمر الذي

 عالمية والثقافية ومراعاةمبادرات إعالمية وتعليمية تأخذ في الحسبان حقوق النشء االتصالية واإل يةأ مي والتعليمي العربي مناإلعال

  خصائصهم العمرية.

 .تعليم الميديا، أنظمة الميديا ،التعددية اإلعالمية  ، المشهد اإلعالمي، التلفزيون الكلمات المفتاحية:
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The Tunisian audiovisual landscape: from the defects of monopoly to the shortages of 

pluralism, television as an example 

Written by Dr. Saber Friha 

Journalist, Tunisian researcher on sociology of communication and cross-media - Tunisia  

 

Abstract: 

  The television as a strong medium is still maintaining its domination despite the emerging media and 

mass audiences, especially the young people dealing with it through the new technologies in their 

electronic varieties such as electronic panels, smartphones, applications and social media platforms. 

  The variables of the audiovisual scene, especially television since its establishment as an official 

government facility with the national state after independence, to  its new features as a public facility 

rivaled by private television channels dominated by chaos and deceit  is challenging the transitional 

amendment body because this latter is unable to control and stop the manipulative effects of TV which  

requires the establishment of a communication project for education on media and bridging the media 

gap( caused by the lack   of the educational initiatives that take into account the rights of young people 

to communication, media and cultural  taking into account their  age characteristics ) 

Keywords: TV / media scene / media pluralism / media systems / media education 
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  مقدمة

من  رغم تباعد أزمان اختراعها نسبيا تظلالتلفزيون والهاتف والسيارة  كل من تؤكد مختلف الدراسات االجتماعية واالتصالية  أن

 اوسيطبين كل الوسائط وبوصفه يبقى  ومنذ ظهوره في العشرينات وبدايات بثه في منتصف الثالثينات ''النواقل القوية''، بيد أن التلفزيون

باالبتكارات التكنولوجية من جهة وهو األبلغ ر فهو شديد التأث   ،عالم الوسائط يبقى األكثر تأقلما مع المتغيرات التكنواتصالية في اشاشوي

يسعى الفاعلون االجتماعيون وصناع القرار السياسي إلى السيطرة عليه وتوظيفه  تأثيرا في الجماهير وصناعة الرأي العام وحشد اآلراء

، مع استخدامهما كأدوات للتوعية والتثقيف والتعليم والتنمية وترسيخ السياسات القائمة والدعاية هم ومصالحهم وسياسياتهمخدمة لبرامج

. ومن هذا المنطلق والحرص سعت  الحكومات العربية إلى وضع محطات التلفزيون تحت 1لألنظمة وأحزابها وإيديولوجياتها وسياساتها 

ا، والزالت غالبها مرجع نظر الحكومات  شكال ومضمونا وتمويال باعتبارها مرفقا إشرافها المباشر بوصفها مر فقًا تنموي ًا حكومي ًا أوعام ً

 خدميا للشعب، للتعليم والتثقيف والصحة والتوجيه واإلرشاد والدعاية.

عي البصري عموما والمشهد التلفزي واألنظمة القائمة تحكم سيطرتها على المرفق السم البيئة العربيةالسياسيات العامة ب ظلتلذلك 

. على أن المشهد السمعي البصري التونسي لم يشذ عن قاعدة احتكار الدولة الراعية للمرفق بالذات بجعله مرفقا حكوميا وأداة رسمية

ئة اإلعالمية العربية اإلعالمي التلفزي وحتى اإلذاعي باعتبار أن اإلذاعة سابقة للتلفزة  من حيث االختراع، وأسبق في الظهور في البي

تعريب والت ونسة لهذه الوسائط منذ نشأة والتونسية، بل وأسبق توظيفا من السلطة والساسة منذ الحقبة االستعمارية مرورا بالتأميم وال

   الدولة الوطنية الفتية بعد الجالء االمبريالي.

 :أهداف البحث -

 يهدف البحث إلى:

الجمهور  ىوسائل اإلعالم الجماهيري التي حافظت على موقعها ضمن أشكال ممارسة االتصال لدإبراز أهمية التلفزيون كأحد أهم  -

 رغم المتغيرات التكنواتصالية الحاصلة زمن الثورة التكنولوجية الرابعة.

التأقلم الحاصل ك عبر التأكيد على أن التلفزيون مازال يستقطب اهتمام جماهير الناشئة التي باتت أكثر استخداما للوسائط الجديدة وذل -

التي    video on demandeة تتيح تقنيات الفيديو عند الطلبعبر اإلحداثات الجديدة ومنصاتها الرقمية التي تستفيد من محامل شاشوي

 توفرها خدمات مواقع الفيديو وغيرها من المنصات االجتماعية.

كمرفق سمعي بصري حكومي ورسمي للدولة الوطنية لبيئة العربية تحديد أهم المراحل التاريخية التي رافقت ظهور التلفزيون با -

 المستقلة.

له في ظل تشريع احتكاري لمنظومة إعالمية سلطوية تحديد المالمح العامة للمشهد السمعي البصري التونسي واإلطار القانوني المنظم  -

 تحت دواعي تنموية.

                                                           
 ،الشارقة  -الجامعة مكتبة ،9002، ومنقحة مزيدة 6 طبعة ،العليا للدراسات األوسط الشرق جامعة ،، المدخل في االتصال الجماهيري(عصام سليمان) الموسي -1

 .922ص   األردن، – عمان-وزيعإثراء للنشر والت
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تسليط الضوء على أول مع  بالفضاء التونسي. العمومي والخاص سي واألجنبيإجراء مسح تاريخي شامل ألشكال البث التلفزي التون -

 البرامجية والتقنية..للشباب وخصائصها ومميزاتها  11تجربة للبث التلفزي المتخصص بالمشهد التلفزي التونسي  وهي قناة 

ممارسات مهنية واخالالت أخالقية بعد ميا وعرض لمتغيرات المشهد التلفزي التونسي بعد الثورة وما رافقها من فوضى شاملة تنظي -

وعدم أو سوء  HAICA ضعف أداء الهيئة التعديلية ظلتحرير القطاع السمعي البصري وتكاثر القنوات التلفزية انبجاًسا وأفوال، في 

 تطبيق مقرراتها وإجازاتها.

 أسئلة البحث:  -

 التالية: والمنهجية يطرح بحثنا األسئلة اإلشكالية

لمسارات التاريخية التي رافقت ظهور التلفزيون في إحدى البيئات اإلعالمية العربية ) النموذج التونسي(، ومدى تأثرها بالنظام ماهي ا -

 انفتاحا وتضييقا، احتكارا وتعددا؟اإلعالمي القائم 

رير مبادرات بعث القنوات التلفزية قبل الثورة وبعدها في تح أي أثر لتطورات المنظومة التشريعية اإلعالمية واالتصالية التونسية -

 ومآالتها؟

وخصائصها التقنية والبرامجية ومدى  للشباب( 11)قناة  ماهي أهم خصائص التجربة التلفزية المتخصصة الوحيدة في المشهد التونسي -

  شبابيتها؟ 

 توى انتظارات الجمهور وإشباعاته؟وكيفية ترتقي إلى مسقيمة مضمونية  وتعدد القنوات بعد الثورة  هل ضمن االنفتاح الكمي -

في إحكام تنظيم القطاع السمعي البصري وتنقيته من الفضى  ة التعديلية الدستورية القادمة )هيئة السمعي البصري(أي دور للهيئ -

 األخالقية واإلخالالت القانونية تحت غطاء التعددية وتحرر المبادرة اإلعالمية في تونس الجديدة؟

 ة البحث: هميأ -

لحضور التلفاز في المشهد اإلعالمي التونسي مع تسليطه الضوء على أهم الفواعل يستلهم البحث تميزه من إجرائه ألول مسح تاريخي 

خصائص  ت البحث فيفصل الدراسةالتاريخية والقانونية التي حددت مالمح ذلك المشهد بين السيادية الوطنية والتبعية األجنبية. كما أن 

ؤموجهة إلى جماهير الناشئة التونسية رغم أنها نشأت في ضوء نظام إعالمي احتكاري وسلطوي ورسمي.  ية متخصصةأول تجربة تلفز

رغم تعدديته ال يقل مخاطر على جمهور المشاهدين في كما أن الدراسة تولت التنبيه إلى أن المشهد التلفزي التونسي الجديد بعد الثورة 

ة مع غياب نوايا صادقة وصريحة لسد ثغرات تعليمية تونسية لمناهج التربية على الميديا في المنظومة ظل اإلخالالت القانونية واألخالقي

اإلعالمية واالتصالية والثقافية التعليمية التونسية، وافتقار المشهد من أي وعاء سمعي بصري يأخذ في الحسبان حقوق النائشة 

     وخصائصها العمرية.
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ية ال تلفزيون:في   -1  أهم 

قيل عنه "إنه وبل بالن قد واالعتراض من البعض حتى ق  غير أنه  ومعرفية وثقافية متعددة األبعاد، لقد أحدث التلفزيون ثورة اجتماعية

أنه ليس سوى شاشة خادعة تخدر عقول الناس فيحملقون فيها كالمأخوذين وال يتبادلون فيما بينهم سوى اعتبر البعض  و ،أفيون الشعوب"

أنه "قوة تعليمية أخر من الباحثين رأو في التلفزيون  مة فينعدم التواصل بينهم. إال أن ي تدعو إليها الضرورة الملحالكلمات الت

 .1وديمقراطية عظيمة فهو يعلم الشعب ما يجري في العالم ويطلعه على أحداث بالده" 

كتور المنصف الش  يمي ز  هذا المنطلقومن  سائط األخرى بأنه أبلغ في التأثير والتوجيه باعتبار تملكه التلفزيون على بقية الو وفين  الد 

بتقدير أن الصورة أعمق في اإلقناع وأبعد جاذبية في كيان المستهلك التلفزي. إن  ،لحاستين من حواس اإلنسان وهما السمع والبصر

بل يخاطب الشعور والعاطفة  ..قل والوجدانالتلفزيون كوسيلة اتصال بالغ التنوع، ال يخاطب العين أو األذن فقط، وال ينحصر على الع

والغرائز ويسترجع صور الماضي والخبرات القديمة فيسيطر على قلوب الجماهير ويجتذب انتباههم.. والتلفزيون ال يقف عند حدود 

 .3جغرافية وثقافية أو سياسية محددة بل يتخطاها حتى يصل لكل المجتمعات ويربط بعضها ببعض" 

"سلطة" توجيه لدى من بيده  في حد ذاته ر والتأثير الواسع على قطاعات الجماهير المستهدفة تجعل من "التلفزيون"إن خصائص االنتشا

ذلك أن طبيعة االتصال التلفزيوني وبثه المباشر وصورته التي تشد األبصار باإلبهار يزداد  .أو باألحرى قرار لسلطة ، سلطة القرار

وان والصوت، والفورية للبث عبر األقمار الصناعية. كل ذلك يفرض حتما سلطة التلقي بدل فعالية غراؤها بتقنيات الرقمنة في األلإ

والمالحظ بالخصوص أنه كان لظهور   الحضور. كما يفرض اتصاال مباشرا بين المشاهد والحدث دون التغافل عن التأثيرات النفسية.

ه مساس بالوعي والتكوين، ومازال تأثيره بليغا في مسار عملية التغيير التلفزيون دور المنافس األول للمدرسة والبيت كما كان ل

 .4المجتمعية 

 التلفزيون وجمهور الناشئة -2

وعلى اعتبار أن الناشئة أطفاال وشبابا هي الشرائح األكثر تعرضا لتأثير التلفزيون فإن التجارب والبحوث بينت أن لهذه الوسيلة دورين 

وجيين مختلفين. فهي إيجابية وسلبية في آن لما تفرزه من تغييرات في االتجاهات السلوكية واألخالقية والقيم تربويين اجتماعيين إيديول

لجمهور ما. على أن هذا المنحى وإن كان ذا اتجاهين على طرفي نقيض، فهو في باب تفجير الطاقات اإلبداعية الخالقة للشباب يعد 

يبقى تأثير التلفزيون في جمهور الناشئة أبلغ وأعمق من تأثيره في الكبار لطبيعة من ثم و.  5وسيلة مثلى أوقع في النفس وأدرك للمقصود

من  مراحل النمو ذاتها )الجسمي والعقلي والعاطفي...( حيث تكون هذه الفئة أكثر قابلية للتعلم والتأثر باإلضافة إلى ما يتضمنه التلفزيون

ة، فيتوحد المشاهد الناشئ مع ما يشاهد، ويضيف إلى معارفه من مشاهداته، ويصوب الخاطئ درجات عليا من الت حفير والت أثير واإلشار

منها، ويكمل الناقص منها وينمي آفاقه المعرفية. "وال تخفي مخاطر البث في المراحل النشأة والتكوين إن استغل التلفزيون كوسيلة 

ى حسن استغالل المنتوج اإلعالمي لهذه الوسيلة وإلى تنمية مهارات المشاهدة لذلك نحتاج اليوم أكثر إل .6للتوجيه المخادع غير البريء" 

 اإليجابية والناقدة لدى جماهير الناشئة.

                                                           
 .859ص  ،(1891) ،جينيف –شركة إنماء النشر والتسويق / مادة تلفزيون  – موسوعة المعرفة -2
 .902، ص 5221، ذات السالسل الكويت، دراسات إعالميةوآخرون،  المنصف(وفي)ن  الش   -3
 .111( ص 1891بيروت ) -نسكواليو – مرجع اليونسكو لتدريس العلوم والتكنولوجيا خارج المدرسة - 4 
: مذكرة شهادة الدراسات العليا في الصحافة: معهد الصحافة وعلوم األخبار ( بين حدود األداء واالستقبال02النشرة اإلخبارية لقناة )فريحة )صابر( :  - 5
(IPSI) ، ( ص 1889-1881تونس )18. 
 .294( ص 1899تونس ) –( األلكسو14-13جلة اإلعالم العربي / العدد )م –تربية الطفل من خالل وسائل اإلعالمرمضان )كفاية(،  -1  
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 التلفزيون في البيئة العربيةنشأة  -3

في الخمسينات،  تأخرت بما يزيد عن حوالي العقدين حتى تشهد الخدمة التلفزيونية األولى  العالم العربي منطقةأن  دارسو االتصال الحظي

لسلطات فقد بدأ تأسيس أولى محطات التلفاز في الخمسينات من هذا القرن، وقد أنشئت أولى المحطات في ذلك الوقت على يد ا

يعتبر تلفزيون الكويت أول محطة تلفزيونية رسمية لدول الخليج أما خليجيا  ،1556تباعا سنة  الجزائرفي العراق ولبنان و االستعمارية

السبعينات العربية. وبين منتصف الخمسينات وثم توالى إنشاء المحطات التلفزيونية في باقي الدول  1561نوفمبر  15منذ   العربي

أما من الناحية المضمونية  .1566، فيما تأخرت التجربة التونسية نسبيا إلى العام أصبحت كافة الدول العربية تمتلك إرساال منتظما

إلنتاج البرامجي المحلي اضطر تلك القنوات العمومية والحكومية إلى ملء ساعات البث ببرامج نقص وضعف افنالحظ أيضا أن 

ومضامين مستوردة من خارج الوطن العربي وبخاصة الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وال يخفى تأثير مضامين البرامج المستوردة 

 % 64و  44بين  نسبة البرامج األجنبية في محطات التلفزيون العربية ما على شخصية وتهديد هوية وثقافة المشاهد العربي إذ "بلغت

، وهذه نسبة عالية لمضامين اكتظت بأغرب أنواع االغتراب والفقر الذ هني والت غريب  7من مجموع ما يقدم من ساعات اإلرسال"

معظم اإلنتاج الثقافي العربي تبعا لهذا التقليد محاكاة والمسخ الثقافي، لشخصية وهويات أبنائنا وشبابنا وأسرنا، وأخطر من ذلك أن أصبح 

للغرب ومسايرة بعض الوصفات المفتعلة دون التأكد من طرق االستعمال أو تقدير أبسط مقومات الحياة أو واجب االحترام للمتفرج 

 .8المحلي المستهدف أو المشاهد العربي"

 وطفرة التلفزيونات العربية الرقمي البث الفضائي -4

ن ظاهرة سوتلة البث التلفزي ورقمنته أفضت إلى تعاظم مهول لعدد قنوات التلفزيون الفضائية العربية أوالن اطقة بالل غة العربية إلى إ

مع درجة التساؤل عن غائيات  التنموية والثقافية التي تقف وراء هذا االكتظاظ والفوضى التلفزيونية المركزة بالمنطقة العربية بالمقارنة 

قناة، وفقا  لتقرير اتحاد إذاعات الدول العربية حول القنوات الفضائية العربية نشر  733الفضاءات الجغرافية،  إذ  تجاوز  عددها الـ  بقية

فضال عن أن برمجة القنوات األرضية عادة ما كانت ال تختلف كثيرا عن مضامين  البث الفضائي في عدد محدود من  ،1414في  العام 

. ويعتبر هذا الرقم مرتفع جدا بالقياس 5غنت غالبية المؤسسات الرسمية والعمومية في البيئة العربية عن البث األرضيالدول حيث است

( 514( قناة غير مشفرة، و)3111إلى المشهد التلفزي العالمي إذ يبلغ عدد القنوات الفضائية في العالم تجاوز الخمسة آالف قناة، منها )

وات عربية. حسب ما كشف عنه الدكتور عاطف العبد، أستاذ الرأي العام ووكيل كلية اإلعالم بجامعة القاهرة قناة من إجمالي هذه القن

.لكن هذا الرقم سجل قفزة قياسية صادمة ليتضخم فائض عدد القنوات العربية  1445والرئيس األسبق لمركز بحوث الرأي العام سنة 

اة فضائية تتولى بثها، أو إعادة بثها، هيئات عربية عامة وخاصة حسب إحصائية قن 1354إلى ما يناهز  1415بسرعة قياسية سنة 

. وحسب ذات التقرير فإن 1415الحقة نشرتها نفس الهيئة العربية في تقرير الحق صادر عنها نشر بتونس خالل شهر مارس سنة 

عربية، مع وجود قنوات عمومية أجنبية تبث باللغة قناة عمومية  133قناة خاصة عربية وأجنبية و 1457المشهد التلفزي العربي يضم  

العربية أو غيرها من اللغات. وأوضح التقرير السنوي المذكور  حول البث الفضائي العربي، الذي أصدره اتحاد إذاعات الدول العربية 

لمشهد الفضاء العربي هي تقلص موقع  من مقره بالعاصمة التونسية مؤخًرا، أنه رغم العدد الكبير للقنوات الفضائية فإن السمة الطاغية

 القنوات العمومية العربية لفائدة القنوات الخاصة والدولية الموجهة إلى المنطقة العربية.

                                                           
  . 520ص  -9000-، الكتب عالم دار، انهيار النظام اإلعالمي الدوليأبو زيد) فاروق(،  - 1 
 .82 – 88، ص ص 5229الدار التونسية للنشر، تونس،  فصول عن المجتمع و الدين، –ال فهم  عبد الوهاب(،) بو حديبه 9
 .13جامعة الزرقاء، األردن، دت، ص  -، كلية الصحافة واإلعالم "،" المدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون صفوري )أمجد عمر(  - 8 
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، كان وراء ظهور تي ار معاكس يدعو إلى ال تفكير في قضايا المحل ية 11 زمن الثورة اإلعالمية الجديدة 14ن  "منطق الهيمنة والقطبي ة"إ

ربية  والتعليم والثقافة واالتصال، حيث تعددت المبادرات اإلقليمية في هذا االتجاه من قبل الدول السائرة في طريق النمو، المت صلة بالت  

. فانبجست  11بقصد التأكيد على احترام  خصائص الهوي ة والذاتي ة الوطني ة والخصوصي ة الث قافية في حقبة ما يعرف بالتعميم اإلعالمي

باب وتلفزيون األطفال، أوالقنوات  بالتالي وفي سياق صة أوالموجهة للن اشئة، مثل قنوات الش  اتصالي جديد القنوات الت ربوية المتخص 

 الت عليمية كبدائل ات صالية جديدة تربوي ا و ثقافي ا.

 لمشهد السمعي البصري التونسيل أولية مالمح -4

 ،عالم الوسائط منذ تسعينات القرن العشرينل اإلعالم واالتصا اصلة في مجاالتالمتغيرات الميدياتيكية الد ولية والت حوالت الح في خضم

تار االحتكاري" الس لطوي في القطاع السمعي البالد الت ونسية انتقاال بطيئا ولكنه نوعي  شهدت الساحة اإلعالمية ب ا باتجاه خرق "الس 

لفزي حتى وإن كان ذلك شكليا ووفق مزاج سياسي رام بشكل من البصري، اتسم في البدء نحو توسيع الفضاء اإلعالمي اإلذاعي والت  

األشكال التخفيف على السلطة السياسية من ضغط الشارع وغلوائه المتأهب لالنفجار أو التفجير عن بعد... بحيث ن مط الجمهور التونسي 

 –التلفزة التونسية لم يتغير في الغالب سوى اسمها ) طيلة ثالثة عقود على منوال ات صالي احتكاري طبعته ردحا طويال قناة تلفزي ة وحيدة

كقناة متخصصة في برامج الشباب رفع منذ  11..(. ولكن قبل حوالي العقدين من الزمن انطلق بث قناة 7قناة تونس -7ق –أت ت 

اش المشهد السمعي البصري . وبالت وازي مع ذلك ع13 (1554) تأسيسه شعارا رسميا )تربية، تعليم، تكوين، إعالم، ثقافة، ترفيه( سنة

سمية  بعد انطالق  -مجلة الصحافة / مجلة االتصال –التونسي حالة من التآكل الذاتي للمنظومة االحتكارية خارج المواضعة القانونية الر 

عن  إكسبريس(.. فضال(بث خاص إلذاعات خاصة جديدة في حينها، إذاعة ) موزاييك( ثم إذاعة )جوهرة( فـ)الزيتونة( و)شمس( و

شهد النصف الثاني من التسعينات توسيعا للمشهد السمعي البصري  وتحديدا لذلك انطالق مبادرة تلفزية خاصة )حنبعل( تلتها )نسمة(...

، وجميعها إذاعات جهوية حكومية 1553ذاعة تطاوين / إ 1551التونسي في إطار إعالن الال مركزية اإلعالمية )إذاعتي الكاف وقفصة 

/ 1445/ إذاعة جوهرة 1445/ قناة حنبعل 1443/ إذاعة الموزاييك 1551إطار فسح المجال أمام الخواص )قناة األفق  أو في ،آنذاك(

قناة تلفزية أغلبها خاصة باستثناء قناتين  13..(، فضال عن اتساع المشهد السمعي البصري بعد الثورة إلى ما عدده 1447قناة نسمة 

رغم أن هذا الت وجه أو  محطة إذاعية الغلبة فيها للخواص والجمعياتي. 54صري، عالوة عن تمثالن المرفق العمومي السمعي الب

اخلي، والضغط والت أثير الخارجي،  رب من ضروب االنفتاح اإلعالمي، الذي جاء للت نفيس عن السلطة من حالة الغليان واالحتقان الد  الض 

ياسات الغربي ة التي كانت حينها تروج لم فاهيم الديمقراطية والدفاع عن المعايير الحقوقية في طابعها الكوني، وفق مزاج استجابة للس 

ومن مؤقت لتلك السياسات المتقل بة، فإن  نشأة األوعية اإلعالمية الجديدة في تونس حينئٍذ اتسمت بطابع المواالة ألقارب العائلة الحاكمة 

ياسات اال ه  فشل تلك الس  ياسي القائم في إتاحة الفرصة يدور في فلكها. ولعل  ذلك مرد  وإن بأساليب الضبط  -ت صالية من تاريخ الن ظام الس 

صة، أو إلى مبادرات لقنوات تلفزية أو -والرقابة التي طبعت المرحلة ة،  كان من المفترض  محطات إذاعية متخص  حتى ذات صبغة عام 

 وثائقي ة.. ديني ة أو ثقافي ة أو إخباري ة أو تعليمي ة أو ي ة أوأن تسد  الث غرات اإلعالمية والن قائص البرامجية  في أغراض رياض

                                                           
، المجلة التونسية لعلوم االتصال "النشء وثقافة الصورة ثقافة المدرسة في المجتمع العربي المعاصر: العالقات و األدوار" ،بن رمضان )يوسف( -19

 .28ص ،(1883جوان) -تونس،  جانفي (،23العدد)
، أما الثورة الرابعة فهي أما الثالثة فمع ظهور اإلذاعة والسينما والتلفزيون ،والثورة الثانية مع ظهور وكاالت األنباء ،حدثت الثورة األولى مع ظهور المطبعة -11

 والميديا االجتماعية. نترنت والتي أفرزت الميديا الجديدةماج مع اإلدافقت المعلوماتية واالنالتي ر
 .2ص (1889) (IPSI)في الصحافة العليا ، مذكرة شهادة الدراسات ستقبالالبين حدود األداء و ا 02ية لقناة النشرة اإلخبارفريحة )صابر(:  -12
 .19ص( 1885) (IPSI) ،، رسالة ختم الدروس الجامعيةةة في دوافع النشأة ومحاولة تقييمي  اءقناة الشباب في تونس قرالغربي )مراد(:  -13
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سالة اإلعالمية التقليدي   . لكن تَلَْت تلكم المرحلة حالة من الت عددية اإلعالمية 14}إعالم/ ثقافة/ ترفيه{ -في أدنى سياقات ومعايير مثلث الر 

جمة عن واقع االرتجاج الثوري المقتص  لنفسه من وقائع الت ضييق والت عتيم الفعلي ة المشاكلة لحالة الفوضى االتصالية مظاهر ومحتًوى، نا

تلفزة التي بلغت عدد الت سع والثالثين قناة تصوًرا أو واحتجابًا  إجازةً أ تنفيًذا أو اإلعالمي ما قبل ثوري، فتصاعدت المشاريع اإلعالمية الم 

ان الثورة. هكذا إذن تسارعت بداياتها ونهاياتها، ظهورا وأفوال. مشهد إعالمي تونسي حجبًا.. من قبل الهيئتين التعديليتين الناشئتين إب أو

ية في مجتمع شاب متحرك، صنعت شبيبته ثورة كانت فيها الوسائط  اشة الفض  اكنة على الجماهير العريضة لش  استثنائي ألقى بظالله الد 

قنياتها شكال غالبا، ومضمونا مؤثَرا، بالغ األثر والت أثير. ومن وراء ذلك اإللكترونية سالحا، والميديا االجتماعية محمال، والصورة وت

ط أساليب العيش، وتخترق المتواضع الثقافي، وتستدرج ا لن ْشء أدفاق تلفزيونية مجهولة الهََوى واله ِوي ة باتت تتحكم في المزاج العام، وتنم 

الغموض قاتلة للوقت، هادرة للمعنى، لمرحلة لم تكتف بأن تتجاوز ما بعد بعد  إلى مساحات سحرية افتراضية أولعلها واقعية، لكنها شديدة

ى  بـــ"ما بعد الحقيقة"  ، وما هو في نظرنا سوى  15الحداثة، بل هي آلية حاسمة وأداة نافذة الجتياح الفضاء العام  لما  أريد له أن ي سم 

 بعد اإلنسانية". حقنة جديدة تحت جلد البشرية، وتمريرا لي نًا لمشروع   "ما

 

 )تاريخ البث التلفزي في البالد التونسية( تاريخ المشهد اإلعالمي السمعي المرئي في تونس:   -6

       

ل مؤسسة وطنية تونسية لإلذاعة و التلفزة )  (1661أو 

  

 

 إرهاصات التلفزة في تونس  -1.5

، وبمقتضى هذه االتفاقية يعب ر باي تونس عن رغبته في إنشاء 1553تعود فكرة إنشاء محط ة تلفزية في تونس إلى اتفاقية سنة 

ه د فرنسا شبكة تلفزية بالبالد التونسية كما تنص  االتفاقية على تبعية اإلذاعة التونسية الناشئة إلى اإلذاعة و التلفزة الفرنسية في مقابل تع

 من األعوان ذوي الجنسي ة التونسية، % 15باستخدام 

                                                           
 2995-12-11 -تونس  994، الشعب العدد تخصص"ال  عدد وتكار إلى واقع الت  حمعي البصري في تونس من نظرية االالفضاء الس"فريحة )صابر(:  -14

 . 19ص
معتبرا إياها  " truth -post"حقيقة"ما بعد ال أوكسفورد مصطلح جامعة  تديره الذي أوكسفورد، قواميس اإللكتروني عبر موقع قاموس أوكسفورتبنى  - 15 

 "post-truth" "،"ما بعد الحقيقةويعرف المعجم اإلنقليزي الشهير ، 2915مقارنة بعام  %2999ارتفع استخدامه بنحو  ، بعد أن 2911عام المفردة السياسية  لل
 ."الرأي العام من التوجه إلى العاطفة واإليمان الشخصي أنه صفة "ترتبط أو تشير إلى ظروف تكون الحقائق الموضوعية فيها أقل تأثيًرا في تشكيل
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من الضريبة الموظ فة على أجهزة االلتقاط التلفزي، لكن هذه التعهدات  % 75فرنسا بإقامة الشبكة التلفزية مع استفادتها بنسبة كما تتعه د  

بصورة إجمالية فإن التلفزة العمومية . 16لم يقع احترامها باعتبار دخول تونس في مرحلة التفاوض من أجل التخلص من ربقة االستعمار

سياسات إدارتها من قبل الدولة والحكومة  بين اعتبارات اإلعالم الرسمي الحكومي قبل الثورة،  واإلعالم العمومي  التونسية تراوحت في

يتبع اإلذاعة والتلفزة  1554و 1566بعد الثورة، في تعاقب إدارتها المباشرة من الحكومة في بداية انبعاثها، إذ كان إشرافها   بين سنتي 

اإلذاعة والتلفزة التونسية، على أن قرار الفصل بين مرفق اإلذاعة و مرفق  مؤسسةأحيل إشرافها إلى  1447و 1554التونسية، ثم بين 

آل إشرافها مؤسسة التلفزة التونسية.ولقد عرف المشهد السمعي والبصري بتونس مراحل مختلفة سبقت انبعاث  1447التلفزة  في العام 

التلفزي األجنبي بالفضاء التونسي سابقا للبث الوطني،  إلى أن أعقبتها تطورات هامة في القناة الوطنية التونسية، حيث كان الحضور 

اتجاه ترسيخ تعددية سمعية بصرية شكلية في البدء إذ لم تستند إلى غطاء قانوني بقدر استنادها إلى تبريرات سياسية اقتضتها المرحلة 

 .17بعد الثورة الستنادها إلى إجازات الهيئات الت عديلي ة الناشئة   وإدراجاتها ودواعيها،  ثم باتت تعددية  فعلية والسيما

 (.1662 – 1661البث التلفزي األجنبي في تونس ) -2.5

 تراوح بين المبادرة اإليطالية والفرنسية العمومية والبث الخاص الفرنسي على النحو التالي:

  (RAIUNOطالية األولى )(/ القناة اإلي1661البث التلفزي اإليطالي في تونس ) -1.2.5

      

         2116سبتمبر  11- 2113 أكتوبر 25       2016  - 2010              2010  - 2000                            2111- 1693      

   2116سبتمبر  12انطالق من 

 

الرغبة التونسية في إدخال البث التلفزيوني إلى التراب التونسي إال بعد االستقالل فبمناسبة تنظيم األلعاب األولمبية في لم تتحق ق 

لعرض برامج القناة األولى للتلفزة  1564روما، وبعد مداوالت رسمية متواصلة منذ بداية الستينات تم اقتناء تجهيزات بث إيطالية عام 

ديسمبر  47مع اقتصار بثها على العاصمة وأحوازها ، على أن اتفاقية   1564أوت  15التي انطلق بثها منذ ( RAIUNOاإليطالية )

عززت البث اإليطالي في تونس، وذلك بتنصيصها على تعميم تغطية  البث التلفزي اإليطالي على كامل التراب التونسي بعد أن  1584

وذلك في مقابل توفير التجهيزات الالزمة لهذا البث وإنشاء أستوديو عصري لإلنتاج  كان حكرا على العاصمة والمناطق القريبة منها.

 التلفزي بوحدة اإلنتاج التلفزي بصفاقس.

تم  إبرام اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون بين اإلذاعة والتلفزة التونسية  1554غير أن اإلرسال اإليطالي توقف بعد ذلك، وفي سنة 

 (.Olampusيطالية وتعطي االتفاقية األولوية في عرض البرامج على الجمهور التونسي بواسطة القمر الصناعي )واإلذاعة والتلفزة اإل

مع  1558لكنه عاد من جديد بداية من شهر نوفمبر  1558وشهد البث التلفزي اإليطالي انقطاعا جديدا منذ شهر جويلية 

 اقتصاره على العاصمة وضواحيها من جديد.

 

                                                           
 .12، ص.1881المطبعة الرسمية تونس  –منشورات معهد الصحافة وعلوم اإلخبار  – مدخل إلى قانون اإلعالم واالتصال في تونسحمدان )محمد(:  - 11 

لصحا  اإللحا  ي  تون  وي  ييئة وويية تيسسه  اللصفي  مم   البييي  الهيئة الوطنية المستقلة إلأسندت اإلجازات التلفزية األولى بعد الثورة  - 11 
 2914" قبل صدور دستور HAICA- السماة "هايكا 111لالتصال السمعي والبصري حسب مقتضيات المرسوم وذلك قي  تأسي  ييئة تبييلية ن ظمة 

 ". HACA- والذي سيطلق عليها "هاكا

http://www.ajrsp.com/
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 .(A2)،(Fr2)، القناة الفرنسية الثانية (1696في تونس ) العمومي التلفزي الفرنسي البث  -2.2.5

 

التي عبر فيها  1553أكتوبر  34يرجع التعاون التونسي الفرنسي في مجال البث التلفزي للحقبة االستعمارية خاصة بعد اتفاقية 

لم تََر النُّور بسبب دخول تونس وفرنسا في مفاوضات من أجل  الطرف التونسي عن رغبته في إقامة شبكة تلفزية، لكن هذه االتفاقية

، 1567جويلية  16وكذلك اتفاقية  1555ديسمبر  47االستقالل، بيد أن هذا التعاون استمر بعد االستقالل وذلك بموجب اتفاقية جديدة في 

لمجال السمعي البصري فقد كانت القناة الفرنسية وكان لديوان اإلذاعة والتلفزة الفرنسية مكتب في تونس يشرف على هذا التعاون في ا

 الثانية أكبر ممول للبرامج التلفزية الناطقة بالفرنسية في القناة الوطنية التونسية الناشئة.

وبلغ هذا التعاون مرحلة استقل فيها البث التلفزي الفرنسي عن البث التلفزي التونسي بعد أن توفرت أسباب نجاح هذا المشروع 

 .1585سنة  (TDF1)وإثر إطالق فرنسا لقمرها الصناعي  1587نوفمبر  47ول السياسي الحاصل في تونس في مع التح

بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي  1581جوان  41( آنذاك بشكل مباشر في تونس يوم A2وانطلق بث القناة الفرنسية الثانية )

تونسية الثانية التي توقف بثها منذ ذلك التاريخ لفائدة بث برامج القناة الثانية "فرانسوا متيران" إلى تونس، وتم  تسخير معدات القناة ال

الفرنسية، وفي مقابل تعهد الطرف الفرنسي بدفع تأجير هذه المعدات وتكاليف إعادة البث. أما الطرف التونسي فقد التزم بعدم استغالل 

( الذي تنتجه اإلذاعة والتلفزة التونسية في الوقت الذي تبث فيه القناة JTFة )هذه القناة إال في عرض شريط األنباء الناطق باللغة الفرنسي

 الفرنسية الثانية نشرتها المسائية. هذا إلى جانب صالحيات أخرى تسمح بقطع بعض البرامج التي تمس من الخصوصية التونسية.

لساعة الواحدة زواال إلى نهاية البث عدلت وقد عرفت مساحة بث هذه القناة تطورات عديدة فبعد أن كان البث بداية من ا

 ليصبح انطالق البث من الساعة التاسعة صباحا وينتهي بعد نشرة آخر الليل. 1551االتفاقية في مفتتح ديسمبر 

د في هذا البث لينطلق من الساعة  1556أكتوبر  45/46وبمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" إلى تونس في  دِّ م 

 صباحا.السادسة 

 19:  (CANAL + HORIZON)، قناة األفق المشفرة 1662البث التلفزي األجنبي الخاص في تونس  -3.2.5

 

                                                           
 1884 – 1883رسالة ختم الدروس الجامعّية معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، تونس  – ة بتونس : قناة األفق نموذجاتجربة قناة تلفزية خاص ،شعري )ندى( 19 

 )بتصرف(.
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إحداث قنوات تلفزي ة مشفرة في عدد من الدول اإلفريقية، وكانت  1587( الفرنسية منذ سنة +CANALاعتمدت شركة )

 16ث شركة الدراسات والتنمية السمعية البصرية للبالد التونسية )سيدات( منذ تونس إحدى هذه الدول التي شملها بث هذه القناة مع إحدا

من رأس مال هذه الشركة المحدثة  % 64بشراكة تونسية فرنسية في تسيير هذه القناة الجديدة وتساهم الدولة التونسية بـ 1554جانفي 

( أطلق عليها اسم قناة األفق +CANALالتونسية لقنوات )النسخة   باعتبارها شركة خفية االسم تخضع للتشريع التجاري التونسي.

(Canal Horizons وهي قناة مشف رة تبث في تونس كان أول بث لها في ديسمبر )و انتهى بثها للجمهور التونسي منتصف ليل  1551

من  147جبها تسريح تم بمو  أي بعد تسع سنوات من حضورها في تونس وذلك "ألسباب اقتصادية"، ،1441أكتوبر  16الثالثاء 

العاملين في القناة بعد حصولهم على تعويضات، وهذا بعدما أغرقتها الفضائيات واستوعبت زبائنها، مما عدُّ آنذاك ضربة للغة الفرنسية 

ا المجاني في مستعمراتها القديمة ولسيما دول المغرب العربي، وذلك لمصلحة اللغة العربية التي عززت القنوات الفضائية العربية دخوله

( في تونس بعد أن  بلغ عدد المشتركين في خدمتها المشفرة غير المجانية Canal Horizonsإلى كل البيوت. وجاءت نهاية قناة األفق )

مشترك من النظ ارة  650444"، في أواسط التسعينات من القرن العشرين إلى حوالي - pay to chowأدفع تشاهد  " على قاعدة 

 ة القناة الخاصة الوحيدة في المشهد التونسي خالل تلك الفترة.  التونسيين لفائد

منحت  1551سبتمبر  44ومن الن احية القانونية الفني ة: وبموجب كراس الشروط الموقع بين الطرفين التونسي والفرنسي في 

بث ما ال يقل عن ثالث ساعات من برامج الدولة التونسية ترخيصا بالبث لهذه القناة على التراب التونسي. كما ينص كراس الشروط على 

القناة على الجمهور العريض دون اعتماد التشفير بشرط أن تكون ثالثة أرباع هذه البرامج باللغة العربية. كما تلتزم الشركة بتخصيص 

كوين التقني بالخارج لفائدة ألف دينار سنويا للت 54( من مداخيلها بتمويل اإلنتاج السينمائي التونسي، وبتخصيص مبلغ %6ستة بالمائة )

 فنيي مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية.

د بوقت بل هو مفتوح على مدى  ساعة شريطة "أن ال تمس  هذه البرامج بالنظام العام  14على أن بث هذه القناة غير محد 

( في فرنسا إعداد الخطوط +CANALوباألخالق الحميدة وأمن البالد التونسية" وفي هذا اإلطار تتول ى محطة البث الرئيسي لـ)

الرئيسية وإرسال برامجها عبر القمر االصطناعي لفروعها في إفريقيا بما فيها قناة األفق "التونسية" على أن تتولى هذه القناة إدراج 

 إنتاجها الخاص وإرساله عبر تجهيزات تسخرها لها الدولة التونسية.

يالحظ إغفاال للبرامج اإلخبارية ذات  1551نوفمبر  47القناة التي انطلق بثها في غير أن المطلع على الشبكة البرامجية لهذه 

 الطابع السياسي، مع التركيز على األفالم والبرامج الرياضي ة والترفيهية التي هي من خصائص هذه القناة.

 (.1664-1666البث التلفزي الوطني التونسي )  -3.5

 شعارات ما قبل الثورة  –(2111()1666قناة األولى : )التلفزة الرسمية التونسية، ال -1.3.5

         

1966– 1992                         1992 - 1997              1997 - 2000                  1997 - 2000                             

   2111جانفي 14  -  2008ماي  23    2008ماي  22 - 2006         2006  -2000
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 شعارات ما بعد الثورة  –(2116) -( 1666* التلفزة الوطنية التونسية القناة األولى : )

                                  

                             2116ديسمبر  31إلى   2011جويلية   25من                         2011جويلية    25إلى   -  2011جانفي   21من   

 2112بداية من جانفي 

 

يا في إحداث قناة تلفزية وطنية تونسية مستقلة عن الجانب الفرنسي منذ شهر  من الوجهة التاريخية كانت بداية  التفكير جد 

ة تكون لغاية التباحث حول مشروع إحداث "تلفزة تونسي  -مجلس الوزراء -بعد انعقاد مجلس كت اب الدولة التونسية   1561أكتوبر 

تثقيفية بالدرجة األولى وتشمل الجمهور الواسع لتكون أداة تخدم تقدم وازدهار البالد"، وكانت تجربة البث التلفزي األولى في غرة 

( وقد شملت مناطق تونس العاصمة وضواحيها في عروض مباشرة لبرامج ’1H.15على امتداد  الساعة والربع )  1565أكتوبر 

 من ذات الشهر واستمر لمدة ساعتين وربع الساعة 15آنذاك  مبدعون تونسيون. ثم أعقبتها تجربة بث ثانية يوم  موسيقية ومسرحية أمنها

 (2H.15’ هذه التجارب األولية للبث واإلنتاج التلفزي التونسي قد القت استحسانا وتشجيعا للكفاءات التونسية الصاعدة العاملة بالتلفزة .)

وبالتوازي مع بث التلفزيون اإليطالي، أصبح البث التجريبي التلفزي التونسي أكثر انتظاما من خالل  1566التونسية. وبدءا من جانفي 

تحت   1566ماي  31شبكة برمجية شبه مستقرة. واستمر األمر كذلك إلى أن انطلق البث الرسمي للبرامج األولى للتلفزة التونسية في 

ية، في افتتاح رسمي للتلفزة التونسية بخطاب ألقاه الرئيس الحبيب بورقيبة، لكن دونما تسمية )إ ت ت ( أي اإلذاعة والتلفزة التونس

الذي نظ م هياكل إدارة التلفزة، وبمقتضى هذا  1581تخصيص إدارة تشرف على هذا الهيكل المحدث، وانتظرت التلفزة التونسية أمر 

نت هذه اإلدارة أربعة مصالح هي: األمر أحدثت إدارة فرعي ة للتلفزة الوطنية تتكفل باإلشراف عل ى برامج القناة الوطنية إنتاجا وبثا وتضم 

ا إدارة  مصلحة البرامج االجتماعي ة واالقتصادية والتربوي ة، مصلحة المنوعات، مصلحة التمثيليات، مصلحة البرامج الرياضي ة، أم 

دارة فرعية، أو تبعيتها إلى إدارة مؤسسة اإلذاعة والتلفزة ، وتراوحت بين استقالليتها كإ1583األخبار فلم يقع بعثها إال في أوت 

 التونسية، أوخضوعها إلى اإلشراف المباشر من إدارة اإلعالم بقصر الرئاسة بقرطاج. 

( ثالث H 3، ) 1567وقد تطور البث التلفزي اليومي التونسي ليبلغ بعد سنة من انبعاث التلفزة الفتية التونسية أي في العام 

 (تبث مساء كل يوم . 1H-L F( وساعة واحدة باللغة الفرنسية ) 2H-L A)  ن البرامج  ساعتان  باللغة العربيةساعات م

بعد أن كان البث قبل ذلك باألبيض واألسود.  1576ومن الن احية الفني ة التقنية: اعتمدت تقنية البث باأللوان الثالث أول مرة سنة 

( عقب تعزز التلفزة التونسية بالقناة 1على القناة التلفزية التونسية التي أصبحت )إ ت ت  أطلقت تسمية جديدة 1583جوان  11وفي 

 ( الناطقة بالفرنسية وكانت ثمرة تعاون بين تونس وفرنسا،1التلفزية الثانية )إ ت ت 
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تم  اعتماد نظام . و15بدأت التلفزة التونسية في عرض خدمة اإلعالنات والدعاية اإلشهارية ألول مرة  1587في ديسمبر  

(PAL(في اإلنتاج و )SECAM( في اإلرسال ثم أصبح اإلرسال على نظام )PAL بداية من سنة )14 1585. 

بمقتضى أمر  1551جانفي  13كما أمكن للقناة التلفزية التونسية أن تبث برامجها عبر األقمار وذلك بعد دراسة انطلقت  

 .11( 3ف-1على القمر الصناعي )أوتل سات  1551نوفمبر  47ها أي في رئاسي، وانطلق هذا البث قبل نهاية السنة ذات

نوفمبر  47. ومنذ 1558( في ماي 7)ت 7( قبل استبدال هذا االسم بتونس 7)ق 7وأصبحت القناة منذ ذلك الحين تسمى قناة  

من بث برامجها  1557ن سبتمبر ( كما تمكنت القناة بداية مTélétexteفي نشر النصوص المرئية عبر الشاشة ) 7شرعت قناة  1556

أعلن الديوان الوطني لإلرسال التلفزي التونسي عن االنتقال  1416جويلية  11. وفي 11عبر شبكات الكابل في كامل التراب الفرنسي

 .TNTالكلي من البث التلفزي التماثلي إلى نظام الرقمي 

 إحداث مؤسسة تونسية حكومية إبان االستقالل  1957  أفريل 25 من الناحية التنظيمية القانونية: تم بمقتضى األمر المؤرخ في

أكتوبر من العام  15أول محطة إذاعية  تبث على األثير التونسي في  اإلذاعة والتلفزة التونسية" وذلك بعد تونسة و  تسمى"

إلى  1554ماي  7،  تم تأسيس مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية هي مؤسسة عمومية تونسية ذات صبغة تجارية في 1538

إلذاعة التونسية، أما إلى مؤسستين، األولى تختص باإلذاعة وهي مؤسسة ا  1447جويلية  13حين صدور  قرار بتقسيمها في 

بالمقر  الثانية وهي مؤسسة التلفزة التونسية فهي مؤسسة عمومية تختص بالقطاع السمعي البصري كمرفق عمومي. ولتحتفظ

محطات التلفزة واإلذاعة و الكائن بشارع الحرية بالعاصمة التونسية، محطات اإلذاعات المركزية   الذي كان مشتركا بين

، إذاعة الشباب، إذاعة تونس الثقافية، إذاعة تونس الدولية( وهو أيضا مقر رسمي )لإلدارة العامة األربعة )إذاعة تونس

لمؤسسة اإلذاعة التونسية التي تشرف أيضا على باقي المحطات اإلذاعية الجهوية التابعة لها بوصفها مرفقا إذاعيا عموميا 

(، أما مؤسسة FMميعها يبث على شبكة التضمين الترددي وهي إذاعات )صفاقس، المنستير، قفصة، تطاوين، الكاف ، وج

التلفزة التونسية فقد انتقلت بقناتيها وهما الوطنية األولى والوطنية الثانية اللتان تبثان على األقمار الصناعية وعلى الشبكة 

را لجامعة الدول العربية بعد األرضية إلى هضبة الهيلتون  وهو المبنى غير مستوفى البناء الذي كان من المنتظر أن يكون مق

 15510إعادتها إلى مقرها األول بالقاهرة في العام 

 القناة الرسمية التونسية الثانية. -2.3.5

                   

              2111جويلية  25جانفي  إلى  21من         2007  نوفمبر  2  بداية من  -21تونس      2112نوفمبر  6 - 1664نوفمبر  2من 

 2116ديسمبر  31إلى    2115مارس  6من           2115مارس  6إلى    2111جويلية  25من 

                                                           
 .2911طلع عليه في مارس ، ا /http://www.watania2.tn، تاريخ التلفزة التونسية،  0221-2611الموقع الرسمي لخمسينية التلفزة التونسية  -18 

 .1885،  السنة المعتمدة مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية باألرقام، وثيقة إدارية داخلية - 29 

 .13، ص.91/12/1881مجلة اإلذاعة والتلفزة التونسية العدد   - 21 

 .1881ت المتخصصة معهد الصحافة وعلوم اإلخبار تونس ديسمبر شهادة الدراسا ،7"البرامج الثقافية المحلية في قناة مذكرة تربص  ،إبراهم )وحيد(  - 22 
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 2112جانفي  11بداية من 

 (1696جوان  12() 1693(: )2إ ت ت -القناة التلفزية الدولي ة )القناة الثانية  -3.3.5

وهي تبث برامجها باللغة الفرنسي ة، وتشرف على هذه القناة إدارة فرعية بمقتضى  1583جوان  11انطلق إرسال هذه القناة في  

، وجاءت هذه القناة لتضع حدا للخلط بين البرامج العربية والفرنسي ة التي كانت تعرض على القناة الوطنية، وفي ضوء هذا 1581قانون 

( بعد تعزز 1عاون فرنسي تونسي اعتمدت  تسمية جديدة على القناة التلفزية التونسية التي أطلق عليها  )إ ت ت التحول الذي هو ثمرة ت

 ( وهي ناطقة بالفرنسية..1التلفزة التونسية بالقناة التلفزية الثانية عرفت بـ )إ ت ت 

لضرورية إلنتاج بعض البرامج وكذلك  معدات أوت إنشاء هذه القناة وتوفير التجهيزات ا 45وقد تولت فرنسا بموجب اتفاقية  

( هو  1. و التسمية المختصرة ) إ.ت.ت. 13للبث مقابل امتيازات مالية هامة للطرف التونسي الذي حافظ على الروح الفرانكفونية للقناة 

جوان  11تلفزة التونسية بين تاريخ إنشائها في اختصار لعبارة ] اإلذاعة والتلفزة التونسية القناة الثانية [. هذا االسم حملته القناة الثانية لل

. كانت هذه القناة تبث برامجها بالفرنسية لساعات محدودة في اليوم )بين الثامنة والنصف مساء 1585واختفائها في النصف الثاني من 

ت في منتصف الليل(. كانت هذه والحادية عشرة ما عدا في نهاية األسبوع حيث كان إرسالها ينطلق في السابعة مساء وينتهي يوم السب

ش ر  ميزانية التلفزة الوطنية. اعتمدت أساسا على بث   14/1القناة تعمل في نطاق ضيق )استديو وحيد( وبميزانية محدودة ال تتعدى ع 

لمباشر لبرامج القناة لكن القناة الدولية لم تلبث أن انقطع بثها ليحل محله اإلرسال ا .  A2 القناة الثانية الفرنسية TV5 وشبكة  برامج

 بمقتضى اتفاقية تعاون ثقافي فرنسية تونسية. 1585جوان  41( بداية من A2التلفزية الفرنسية الثانية )

 (MagrebVisionإحياء مشروع مغرب فيزيون   ( 1661: القناة المغاربية  -4.3.5

عن إحداث قناة  1554فيفري  17، أ علن رسميا في إثر تولي الرئاسة التونسية  الرئاسة الدورية التحاد دول المغرب العربي 

لكنه  1574تلفزية مغاربية وذلك في محاولة إلعادة الحياة لمشروع " تلفزة المغرب العربي" )مغرب فيزيون( الذي انطلق إنجازه عام 

 بعد اندالع أزمة الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر. 1575تالشى منذ سنة 

على أن البعد المغاربي لهذه القناة لم  بإشراف من مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية، 1554مارس  14وم وانطلق بث القناة ي 

يتجسم إال في مضامين برامجها التي كانت المؤسسة تسعى إلى جمعها من مختلف قنوات المنطقة المغاربية، ومن أهم المميزات التي 

الالفت في دقيقة. و 14وتدوم   11:44لتاسعة ا  لنشرة إخبارية تبث يوميا على الساعة اطبعت هذه التجربة في قيمتها اإلخبارية إنتاجه

لق هذه التجربة  أيضا الخط التحريري لهذه النشرة في بدايتها المتجاوز لتقاليد نشرات أخبار اإلذاعة والتلفزة التونسية )إ.ت.ت(التي تنط

. وجلبت النشرة وبخاصة غرفة األخبار بهذه القناة  األنظارإليها خاصة  من خالل  دائما بالنشاط الرئاسي، فلم تكن تفتح بداية النشرة

حفي  1551-تغطياتها  لوقائع حرب الخليج الثانية  ، وهي ماهر عبد الرحمانالمعروفة بحرب تحرير الكويت. وقد ترأس تحريرها الص 

 رة األخبارية لهذه القناة  للخط التحريري التقليدي.تجربة لم تعمر طويال بعد التخلي عن التوجه المغاربي، إذ عادت النش

                                                           
 .1895، معهد الصحافة وعلوم األخبار، تونس رسالة ختم الدروس الجامعية ،(: القناة التلفزية الثانية في تونسبرجي )فرحات( / غرس هللا )فتحي 23 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                             642  

ISSN: 2706-6495 

 

و باستثناء نشرة أخبارها، كانت هذه القناة تنتج برامج قليلة.  في حين اقتصرت في بثها على العاصمة التونسية وأحوازها على أمل  

ها المغاربية، ببرمجة شبابية وثقافية، بدأ توسيع بثها تدريجيا. لكن هذه التجربة عرفت عديد الصعوبات فلم تتواصل. فوقع استبدال برامج

 .14 ، أي عودة البث البرامجي التونسي على ما يعرف بالقناة الثانية1553منذ سنة 

 (.11تاريخ بعث قناة الشباب )ق  1554واستمر األمر كذلك إلى سنة   

 1664: (21قناة الشباب )ق   -5.3.5

                                                                                 

 بداية من )  -21تونس  (                                                 2112نوفمبر  6 - 1664نوفمبر  2) - 21قناة                         

 ( 2007 نوفمبر 2

خص قناة الشباب بتفاصيل بحثية لم نعرض لها خالل المسار التأريخي للمشهد السمعي البصري ككل، وذلك لدواٍع سوف ن 

موضوعة على ارتباط بظهور أول قناة متخصصة في المشهد التونسي، فضال عن ارتباطها بالفئات الشبابية واألطفال والناشئة وهي 

يرة، مع استغوار النوايا الباطنة لبعث هذه القناة من خالل التوجهات الرسمية، ومدى محور بحثنا الرئيسي في عالقته بالشاشة الصغ

تطابقها مع األهداف المعلنة بالخطاب الرسمي منذ انبالجها وما لحقته من انحرافات وانزياحات في التجسيم والممارسة على مستوى 

اشئة بوصفها جمهورا مستهدف من قبل باعثي ومسيري القناة. إذ البرمجة واإلنتاج، وانعكاسات تلك الممارسات على سلوك ووعي الن

يندرج هذا المشروع االتصالي من خالل الخطاب الرسمي "ضمن رؤية حضارية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ مؤسسة اإلذاعة 

نحو تشكيل رأي عام متطور مبني على  و التلفزة التونسية، تعمل على التكامل مع النظام التربوي لتساهم في تطوير اإلعالم وتوجيهه

  Fr2 الجزئي ثم الكلي إلرسال التلفزة الفرنسية  التواصل والحوار في المجتمع مع مد جسور الحوار مع الشباب"، وذلك تمهيدا لقطع

التحسب لها وقطعها في زمن  بسبب بثها من حين إلى آخر ألخبار مناوئة للسياسات العامة التونسية وللعائلة الحاكمة دون القدرة على

 البث الذي يسطر عليه الجانب الفرنسي حسب االتفاقية المشتركة للبث الفرنسي لهذه القناة  في تونس.

 تاريخ انبعاثها:  -1.5.3.1

وكان معدل البث آنذاك ساعتين وخمسا وثالثين دقيقة يوميا،  1554نوفمبر  47للشباب في بث برامجها يوم  11انطلقت قناة  

ر بعد ذلك ليبلغ حجم البث اليومي ثالث ساعات ونصف الساعة أي ما يعادل أربعة وعشرين ساعة ونصف الساعة أسبوعيا تهتم  ثم  تطو 

بكل األغراض واأللوان البرامجية مراعاة للوظائف التلفزية )التقليدية( )إعالم وثقافة وترفيه( وتحت شعار،" قناة الشباب، إلى الشباب 

 وبالشباب".

سمية النبعاثها: ال -2.5.3.5  د وافع  الر 

 ويمكن تلخيص أهم دوافع وأهداف بعث هذه القناة حسب الخطابات الرسمية للنظام  في ما يلي : 

 فسح المجال أمام الشباب للتعبير عن آرائه وطموحاته قصد استجالء شواغل هذه الفئة العمرية وتطلعاتها. -

                                                           
 بتصرف. 1883-1882دروس الجامعية، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار تونس رسالة ختم ال قراءة في تجربة قناة تلفزية مغاربية،األجنف )عماد(:  24 

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                             643  

ISSN: 2706-6495 

 

 ادق يعبر عن اهتمامه.تيسير التواصل بين الشباب ومجتمعه عبر ترجمان ص -

توفير حصانة ذاتية تجاه "الزحف والتعميم اإلعالمي" بعيدا عن كل أشكال االنغالق ومخاطر االغتراب، مع تعزيز  -

 مقومات الهوية الحضارية لدى النشء.

 تهذيب أذواق الناشئة والسمو برؤاها الفنية والجمالية. -

 .15رفيهه وتنمية معارفه وثقافته العلميةبعث مساحات حرة لتثقيف الشباب وت   -            

 (: 21وجه التسمية رسميا )ق -3.5.3.5

على القناة الشبابية األولى في المشهد السمعي البصري التونسي،  11تضمن الخطاب الرسمي توظيفات مختلفة للرقم واحد وعشرين 

، فضال 1587نوفمبر  11يق مخصص للشباب في مارس، انعقاد أول مجلس وزاري مض 11وهي االحتفال بعيد الشباب كل سنة في 

، عالوة عن 11للقناة بإعداد جيل شبابي قادر على مواجهة الصعاب من أجل االنخراط في القرن  11رمزية المنحى المستقبلي للرقم 

نحرافات الحاصلة بما ا الزيغ واالداللة سن العشرينات الذي هو سن النضج والفتوة. لكن غالب المالحظين المستقلين والمختصين عاينو

 جعل منها "قناة للكبار على لسان الصغار".

 ومميزاتها الشبابية:  21خصائص قناة  -4.5.3.5

إن طبيعة هذه القناة كجهاز رسمي فئوي وموجه ومختص، وكذلك ضيق المساحة الزمنية المحددة لبث برامجها أكسبها خصائص    

ساليب في البرمجة والتقديم عا لذلك تميزت هذه القناة في بديات إحداثها غالبا بخصائص وأومميزات أملتها طبيعتها كقناة للشباب. وتب

 : أهمها

 التركيز على الخصوصية الشبابية في البرمجة. -

 اعتماد النسق السريع واإليقاع المتحرك في البرنامج. -

 اعتماد خطاب شبابي سهل التقبل يتجنب التعقيد واإللغاز. -

 مي الربط بين البرامج.عدم االعتماد على مقد -

مضمونا وأسلوبا وتقديما على األقل في بدايات  11وانعكست هذه المقومات على جل البرامج وبخاصة على النشرة اإلخبارية في قناة 

 القناة...

 :21التجهيزات التقنية لقناة  -5.5.3.5

برامجها تناظريا عبر الشبكة  1تبث الوطنية .  سكان البالد التونسية  بالمائة( من سكان %5506يغطي بث هذه القناة  ) 

عة على كامل التراب التونسي. كما تبث حاليا برامج  63محط ات رئيسية و 5انطالقا من  UHFاألرضية على موجة  محط ة فرعي ة موز 

تخصيص أستوديو لإلنتاج  11هذه القناة رقميا لمنطقة تونس الكبرى عبر الشبكة األرضية انطالقا من محطة بوقرنين. تطلب تركيز قناة 

ات التقنية التابعة للقناة الثانية التونسية )إ ت ت  ( التي 1ولبث النشرة اإلخباري ة وقاعة لبث البرامج، ولهذا الغرض تم استغالل المعد 

 ،11توق ف بثها بعد إحداث القناة المغاربية ثم  قناة 

                                                           
 .1885-1884، رسالة ختم الدروس الجامعية، المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي تونس في عيون الشباب المدرسي 02(، قناة الجراية )إلياس - 25 

http://www.ajrsp.com/
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التلفزة التونسية بمناسبة كأس إفريقيا لألمم التي احتضنتها تونس وهذه باإلضافة إلى التجهيزات التي اقتنتها مؤسسة اإلذاعة و  

ات لتجهيز استوديو ) ( وقاعة البث التابعة له باإلضافة إلى 11التجهيزات لم تكن كافية، لذلك تم  اقتناء تجهيزات إضافية تتمث ل في معد 

 .16 11وحدات تركيب وتصوير خاصة بقناة 

 .21ج اإلخبارية لقناة تقويم شبكة البرام -6.5.3.5

رغم هذه األهداف المعلنة رسميا فإننا نالحظ عدم التوازن بين البرامج باعتبار غلبة المضامين الترفيهية على حساب البرامج اإلخبارية  -

 1555-1558بشبكة موسم  1555-1554التي ينتظر منها أن تدعم انفتاح الشباب على العالم رغم أن المقارن بين شبكة برامج موسم 

إلى  %34014وتقليص حجم المنوعات واأللعاب من  % 6إلى  % 4061يالحظ ارتقاء طفيفا في نسبة في نسبة البرامج اإلخبارية من 

 .17مع ذلك فإن هذه النوعية حافظت على النصيب األكبر في كال الشبكتين فقط و % 13

نت نالحظ أنه رغم التنصيص على مبدأي مركزية القطاع السمعي البص  ري واحتكاريته، فإن هذا الستار االحتكاري الذي تحص 

الت العالمية والتطورات التكنولوجية التي عرفها القطا ع به مؤسسة اإلذاعة والتلفزة نظريا، قد تفكك من الناحية العملية باعتبار التحو 

ع مصادر جمع المعلومات ونشرها، ز ادها الوعي واإلرادة السياسية المتفتحة على آفاقها اإلعالمي باتجاه ترسيخ التعددية اإلعالمية وتنو 

ة من خالل قانون  م ذلك خاص  المتعلق بالمحطات األرضية الفردية والجماعية الخاصة  1588جانفي  15العالمية رسوخا وتثبيتا، وتجس 

ماي  17ذاعة والتلفزة التونسية الصادر في بالتقاط البرامج التلفزية بواسطة األقمار الصناعية، وكذلك النظام القانوني الجديد لمؤسسة اإل

 والذي منح المؤسسة صالحيات واسعة بغرض تشجيع المبادرة وتحسين جدواها والتخل ص من ثقل المركزية. 1554

د، فإن  هذا الفضاء بقي يعاني من قل ة التخص ص من الناحية   ر الفضاء السمعي البصري في تونس في اتجاه التعد  ورغم تطو 

جي ة، باعتماد التنويع البرامجي مع تغييب واضح للبرامج اإلخبارية والتحليلية السياسية فضال عن خلو هذا الفضاء من قناة ذات البرام

م بها الفضاء السمعي البصري العربي مثل قناة الجزيرة والشبكة العربية لألخبار  طابع إخباري شبيهة بتلك القنوات التي بدأ يتدع 

(ANN وغيرها، رغم )18 الحاجة والميل الجماهيري لمثل هذه النوعية في أفق سياسي تعد دي. 

ن من قبل )مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية قبل الثورة(.1جدول عدد )  ( حول البث التلفزي المؤم 

معدل حجم البث  القناة

 اليومي

 نسبة التغطية النطاق التردد

القناة الوطنية 

 (2)ت
 ساعة / يوميا 14

 VHFشبكة : 

 KUالقناة الفضائية : 

 EUTELSAT-2-F3- 16°الساتل : 

من األراضي التونسية  % 58

 بيض المتوسطالبحراأل

المشرق -أوروبا+ )المغرب

 العربي(

                                                           
 .13 عدد غير مرقم، ص ،2664نوفمبر  5مجلة اإلذاعة و التلفزة التونسية، عدد  - 21 

،  1جامعة تونسIPSI، مذكرة شهادة الدراسات العليا في الصحافة، معهد الصحافة، بين حدود األداء واالستقبال 02النشرة اإلخبارية لقناة فريحه ) صابر(،  - 21

 . 19، ص 1889-1881تونس 
 . 18فريحه ) صابر(، المصدر السابق، ص    - 29 

http://www.ajrsp.com/
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للشباب  21قناة 

)القناة الثانية( + 

شريط األنباء 

ر باللغة  المصو 

 (JTFالفرنسية )

 ساعات / يوميا 3
 UHFشبكة : 

 "F2نية الفرنسية "باالشتراك مع القناة الثا
 راضي التونسيةمن األ % 57

 

را عبر التاريخ، ففي سنة   المالحظ         1444لم يتجاوز شعاع اإلرسال التلفزي  1566أن  البث التلفزي في البالد التونسية شهد تطو 

 15فقط.  1كم

 انفتاح المشهد التلفزي التونسي بعد الثورة نحو التعددية -6

لتلفزي التونسي تطورات تاريخية وتحوالت هيكلية مرت بالمنظومة السمعية البصرية في تونس من الوضع عرف المشهد ا      

، ومنها إلى مبادرات التعددية القانونية بعد الثورة بن علياالحتكاري المركزي إلى حالة التعددية الفعلية ال القانونية، أواخر سنوات حكم 

عية والمرئية في سياقات تنظيمية ترجع إلى الهيئتين الناظمتين الناشئتين بعد الثورة، وهو ما سنعمل بعد تحرير المبادرة اإلعالمية اإلذا

 على جدولته تاريخيا كما يلي:

 

ر 2جدول عدد )  العمومية نحو التعددية ةالتونسي القنوات التلفزية ( حول تطو 

 

                                                           
مهندس رئيس كاهية مدير التقنيات التلفزية بمؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية، عمل ميداني للباحث المتدرب صابر فريحه،   لي القريشيمقابلة  مع السيد ع - 28 

 .1889أوت 

 -لتونسية العمومية القنوات التلفزية ا -تاريخ تطور المشهد السمعي البصري في تونس 

 المالحظات

التسميات القديمة 

المطلقة على 

 التوالي تاريخيا

 نهاية بث القناة
التاريخ الرسمي 

 لبداية بث   القناة

آخر شعار رسمي 

 للقناة

االسم الرسمي  

 للقناة

http://www.ajrsp.com/
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تطورشعارالقناة

 

 

  

  

 

 

 

 

 (RTT) إ.ت.ت

 1إ.ت.ت.

(RTT1) 

2TV 

 2ق

 2تونس

)يقصد بها تونس 

 العاصمة(

)يقصد   2تونس 

بها الجمهورية 

 التونسية(

 

 1666ماي  31
 

 1الوطنية 

 تطورشعارالقناة

    

       

    

  

 

                                        

 Canal) 21قناة 

21) 

 21تونس 

 

 

نوفمبر 12 

1664 

 

 2الوطنية 

http://www.ajrsp.com/
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ر القنوات التلفزية  التو3جدول عدد )  نحو التعددية نسية الخاصة( حول تطو 

 

 

 

 

 المالحظات

التسميات القديمة 

على المطلقة 

 تاريخيا  التوالي

 نهاية بث القناة
التاريخ الرسمي 

 لبداية بث   القناة

آخر شعار رسمي 

 للقناة

االسم الرسمي  

 للقناة

 -القنوات التلفزية التونسية الخاصة  -تاريخ تطور المشهد السمعي البصري في تونس 

اندمجت الحوار 

 18التونسي في 

مع  1414سبتمبر 

قناة التونسية، 

وبقيت تحت اسم 

الحوار التونسي 

ولكن باعتماد 

 برامج قناة التونسية

  

 2003 ماي

 

الحوار 

 التونسي

أول قناة خاصة 

 تونسية. 
 فيفري  13  

 2005 

 

 قناة حنبعل

 
  

  مارس 16

 2007 

 

 نسمةقناة 

 
  

 2010جوان  1

 

 1فزة تونس تل

 
 2012 مارس20   

 

 قناة تونسنا

 
مارس  14  

1411 

 

 قناة الجنوبية

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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2012 

 

شبكة تونس 

 اإلخبارية

 
 

 
2012 

 

 قناة الزيتونة

 
جانفي  41  

1413 

 

 قناة اإلنسان

 
 سبتمبر   18  

2013 

 

قناة تلفزة تي 

 في

 
  

2013 

 

قناة الزيتونة 

 هداية

 
  

2013 

 

المغرب العربي 

14 

 
 2014جوان  29   

 

 فيرست تي في

 43تأسست في 

 1411ديسمبر 

اسم قناة  تحت

المتوسط، وتغير 

 1415االسم في 

  
 ماي 48

2015 

 

 آم تونيزيا

 
 ماي 41  

2015 

 

 التاسعة تي في

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9_%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9_%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_24
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_24
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85_%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A
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 مندثرة من المشهد( حول القنوات التلفزية التونسية ال4جدول عدد )

 

 

 -قنوات سابقة أو مندثرة  -تاريخ تطور المشهد السمعي البصري في تونس  

 المالحظات

التسميات القديمة 

المطلقة على 

 التوالي  تاريخيا

 نهاية بث القناة
التاريخ الرسمي 

 لبداية بث   القناة

آخر شعار رسمي 

 للقناة
 االسم الرسمي  للقناة

 
 

1989 

 جوان  11

 1983 

 دون شعار
 1إ.ت.ت. 

 
 نوفمبر  6 

 1994 

  مارس 14

 1990 

 

 1تونس 

 
   أكتوبر 16   

2001 
1992 

 

 قناة األفق

 

 
 أفريل

2009 

 فيفري 13

 2008 

 

قناة حنبعل 

 الشرق

 

 

 2008سبتمبر 43 2009

 

قناة حنبعل 

 الفردوس

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5.%D8%AA.%D8%AA._2
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
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 ( حول مشاريع القنوات التلفزية التونسية التي لم تعزز المشهد5جدول عدد )

TWT العالمية(

التونسية(  توقفت 

عن البث نهائيا 

لتفسح المجال للبث 

على ذبذبتها من 

 First قبل  قناة 

TV.  ة من بداي

  1414جوان  18

 

 فيفري  3

2013 

   مارس 14

 2012 

 

العالمية 

 التونسية

TWT 

Tunisia 

World 

Televisio

n 

 
 مبر  سبت   18 

 2014 

مارس  16

 2011 

 

 التونسية

 
جانفي  15 

 2014 

 جانفي  14

 2013 

 

 قناة القلم

تغير االسم  

  1415والشعارفي 

"آم      إلى

 تونيزيا"

 

 ماي 48

2015 

 ديسمبر   43

  2012 

 

 قناة المتوسط

 المالحظات

التسميات القديمة 

المطلقة على التوالي  

 تاريخيا

نها

ية 

بث 

القنا

 ة

آخر شعار رسمي 

 للقناة

االسم 

الرسمي  

 للقناة

 -لم تر النور   مبادرات غير منبعثة   أو –أخرى  قنوات تونسية

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
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عرف  المشهد التلفزي التونسي "انفجارا تلفزيونيا" 

تبلغ  1411حقيقيا جعل عدد القنوات الجديدة إبان ثورة 

قناة تتراوح بين انطالق البث التجريبي والبث  35حوالي 

على االنترنت في مرحلة أولى أو االستعدادات لبداية 

راألقمار الصناعية بعضها جهوي على غرار البث عب

"تلفزة صفاقس" أما قنوات أخرى، مثل "قناة اسمعني" 

أو "قناةالحرية"أوقناة"المواطن" ذات طابع حواري 

أوإخباري، وكذلك قناة رياضية عمومية.  قنوات أخرى 

ظلت في حدود النوايا المعلنة مثل تلك التي كانت تنوي 

ة األمازيغية أوالبربرية، في أن تكون ناطقة باسم األقلي

حين اختارت أخرى اسم قناة "ثورة" وثالثة )"تواصل تي 

في"(  قيل أنها مقربة من حركة النهضة.. وجميعها ظلت 

في مستوى النوايا فيما استجابت هيئة كمال العبيدي 

إلى عدد  ((INRICالمستقلة إلصالح اإلعالم واالتصال  

طلبا  35ة التي بلغت قليل من طلبات اإلجازات التلفزي

واكتفت بإسناد إعالميين مثل محمد الحناشي 

كذلك رياض بن فضل  « goldenTV » رخصاتلفزية 

" التي تأسست منذ الثمانينات  MedMediaمدير " 

 Ulyss. و''tvوتحمل هذه القناة التلفزية اسم ياسمين 

Tvلصاحبها نصر علي شقرون، و ''TWT لعصام

تونسية للبطلة الرياضية عبلة الخريجي، واإلخبارية ال

. هذا 1416لسود،وهذه القنوات لم تر النور إلى حدود 

فضال عن خلو المشهد التلفزي التونسي من أية قناة 

 متخصصة عمومية أو خاصة 

لم تشهد 

االنطالق 

الفعلي 

وبعضها 

لم يبث 

تجريبيا  

 أصال

 12  

سبتم

بر

21

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

"تلفزة 

 صفاقس"

"قناة 

 اسمعني"

اة "قن

 الحرية"

" قناة 

 المواطن"

"تواصل 

 تي في"

« golde

n TV » 

''Ulyss 

Tv'' 

"اإلخبارية 

 التونسية"

ياسمين"  

tv" 

TWT 

Tunisia 

World 

Televisi

on 

"الرياضية 

التونسية"

3 
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 :لجداولقويم عام لت

صة عمومية أو خاصةالمشهد الت لفزي التونسي بقي خاليا من أي قناة تلفزالجدير بالمالحظة أن  - حتى بعد الثورة، رغم  ية متخص 

اإلعالن عن مبادرات القنوات اإلخبارية والرياضية التي بقيت في حدود المشروع أو البث التجريبي أو اإللكتروني، هذا فضال عن 

بعد الثورة حسب توكيد البحث  شبهات الوالء السياسي والمالي ألغلب القنوات الخاصة القديم منها،  وأكثرمنها اشتباها تلك الناشئة

مالك ( جمعية الخط)، وكذلك ما توصل إليه رئيس منى المطيبعاالستقصائي الذي أنجزته الصحفية بوكالة تونس إفريقيا لألنباء 

أن بالمائة من أصحاب وممولي القنوات التلفزية في تونس، قريبون من دوائر السياسة والحكم" مما من شأنه  %64، من أن الخضراوي

لذي أطلقته جمعيته ا ''مرصد ملكية وسائل اإلعالم التونسية''يحيد بها عن مبدإ الشفافية واالستقاللية"، وفق ما أبرزته نتائج مشروع 

 تمويلية حول مصادر بانعدام  الشفاف راسة إلى اإلقراروانتهت نتائج تلك الد  . 1416منتصف  RSFمراسلون بال حدود" بمعية منظمة "

ات الرقابية هد واآلليعالوة عن ضعف الجالمتصلة بتنظيم قطاع اإلعالم في تونس، الوطنية لتشريعات باط لوعدم االنض، تتلك القنوا

مصداقية قياس وة يغياب موثوقكل ذلك في المالية المتعلقة بوسائل اإلعالم،  فضال عن انعدام الشفافيةوسائل اإلعالم العمومي، للدولة ل

ومقتضيات كراس  HAICAالهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري تحت مسؤولية  ..واالستماع وبيع النسخالجمهور ونسب المشاهدة 

كهيئة تعديلية  1414وهو ما يعزز مسؤولية هيئة السمعي البصري التي نص عليها دستور  .الحالية إلجازات التلفزيةها لشروط إسناد

 باستقالليتها.  تها وأضعفت أداءها وأخلمما هو ضمن مسؤولي HAICA دائمة ال تخضع للمحاصصات السياسية التي شابت عمل

 نتائج البحث:  -

بالمفهوم العددي ذلك أن المشهد انتقل من حالة التلفزيون األوحد والمؤسسة  فعلية نعيش اليوم في تونس ظاهرة للتعددية اإلعالمية -

على غرار التعددية الحزبية التي أغرقت البالد في صراعات  وني بعد الثورةفزيالتل يالتعدداالنفالت إلى حالة  التلفزية الرسمية الوحيدة،

 في اتجاه لبننة الحالة اإلعالمية التونسية وخدمة مصالح فئوية حزبية عمقتها القنوات التلفزية المتكاثرة وغير البعيدة عن األمزجة الحزبية

لتنظيمية والتنظيم الذاتي تحت تعالت حماية حرية التعبير والتي يبقى بتمردها عن كل الضوابط المهنية واألخالقية والمؤسسية وا

ضرورة الت عددية أهمية ونعم نعترف ب والمظللة والرسائل المفخخة. الجمهور هو الضحية األولى من تلك االستهدافات اإلعالمية المغالطة

غنيهم عن الل جوء إلى المنتوجات اإلعالمية التلفزية األجنبية اإلعالمية للقنوات المحققة الحتياجات مختلف األذواق والمستويات، بما ي

مع أهمية االرتفاع بالمستوى الفني، واألداء البرامجي للتلفزات  في هذا الصدد،المقبولة نسبيا وقنواتها على غرار التجربة المصرية 

ة الشباب واألطفال، ببرامجها، وتلبييالوطنية العربية، بح تها احتياجاتهم الثقافية واإلعالمية واالجتماعية، مع ث تقنع المشاهد، خاص 

 تجويد أدائها التنافسي للبرامج الوافدة.

 

 

"T 

Sport" 
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رغم أهمية التجربة التعددية في تونس ما بعد الثورة وما ساهمت فيه في االنتفاع من منسوب الحرية العالي والدفاع عنه وعن حرية  -

حقا إعالميا واتصاليا وثقافيا نسبيا إلى حدود  وهي النشء م عيوبه للفئة األكثر هشاشةالتعبير، فإن المشهد اإلعالمي السلطوي ضمن رغ

للشباب التي كانت تضمن الحد األدنى من شبابية المضمون وفق  11رؤى النظام وسياساته االتصالية والعامة من خالل إحداثه لقناة 

غير أن حالة التعددية اليوم وبعد وهاء العقد من زمن الثورة النظام القائم،  المزاج السياسي العام وتوظيفات هذا الوعاء خدمة إليديولوجيا

 والهزلية ن لإلعادات إلنتاجاتها الدراميةوبتحول هذه القناة الوحيدة إلى تلفزيون غير جاد، تلفزيتجاهل كليا حقوق النائشة التونسية 

ن مراعاة لمتغيرات الزمن ومتطلبات الجمهور الذي خلق لزمان غير ما أكثر من عشرين إعادة لبعضها، دوومسلسالتها الرمضانية إلى 

  زمان تلكم المسلسالت...

ورة  Pollution audiovisuelleنعيش اليوم ظاهرة تعرف "بالت لوث الس معي البصري"  - في عالقة  الجمهور وبخاصة الناشئة بالص 

، وبسبب التالعب بوعي والوعي الجمهور في ظل تعددية تلفزية وتأثيراتهاالتلفزية بفعل ظاهرة االستهالك المفرط للبرامج والقنوات ال

 télé وتلفزيون المهمالت Télé-Réalitéفي واقع تلفزيون الواقع فوضوية للمشهد السمعي البصري التونسي والعربي عموما، 

poubelle  المرجعية المخولة في إطار التنظيم والتنظيم  األمر الذي يتطلب تدخل كل  األطر االجتماعية وتحديد مسؤولياتها، والسلطات

مثل مجلس الصحافة، والهيئة الدستورية الدائمة للسمعي البصري خلفا لهايكا التي فقدت كل مسوغ  الذاتي لمهن اإلعالم والصحافة 

ا على المحاصصات خاصة وأنها تأسست في وضع انتقالي ولبنيت تركيبته 1414لبقائها ومشروعيتها القانونية بعد صدور دستور 

، ضمانا الستقرار 116و 115يعوض المرسومين  السياسية مما أفقدها صفة االستقاللية التي تحملها كأسم ورسم، والتعجيل بتشريع دائم

 .تنظيم اإلعالم في تونس، والنسج على منواله عربيا

ية المرئي ة"  - عن تقدير مخاطر الصورة وآثارها وقدرتها على  مع العجز L’ignorance audiovisuelleنشهد اليوم ظاهرة "األم 

اإلثارة والتحفيز األمر الذي يتطلب تجاوز المنطق االستهالكي للصورة، الكتساب آليات قراءتها عن طريق مراجعة المناهج التربوية، 

ر الصورة" عبر التكوين، وفهم وإلدراك تقنيات الصورة، أو بعث وتنشيط "النوادي السمعية البصرية"، بما يمكن الناشئة تجاوز "إبها

شحنات الصورة ومضامينها لخلق "بيئة بصرية سليمة داخل األسرة وخارجها، وليدرك المرب ون أن التلفزيون ليس حنفي ة ليبقى كامل 

قنوات الوطنية على أن  إمكانات التلفزات األجنبية في هذا الصدد تتفوق على ما يتوف ر لل اليوم مفتوحا ليروي ضمأ الطفل والن اشئة".

العربية، وهو ما يتطل ب تنسيقا أكبر من أجل تكامل القدرات عبر اإلنتاج المشترك مثال، وإلى مزيد تفعيل دور اتحاد إذاعات الدول 

 ودوره في التبادل البرامجي والبحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عنه في هذا الصدد. ASBUالعربية 

 توصيات ومقترحات:  -

الخضم بتعقيدات ونقائص المشهد السمعي البصري التونسي أطلقنا مبادرة أكاديمية وميدانية لتأسيس منصة تفاعلية لتعليم وتعلم  في هذا -

ثل الميديا للناشئة التونسية والعربية وإنتاجها كمقدمة لتأسيس قناة تلفزية أو شبكة متخصصة في هذا الباب سدا للفجوة التي خلفها غياب م

ن التنشوية التي تستهدف تعليم والجمهور ومحو األمية االتصالية في تونس والعالم العربي ككل أطلقنا عليها اسم ديونتوميديا  هذه المضامي

Deontomeda  كمقدمة لتأسيس أول مشروع إعالمي واتصالي عربي وتونسي تفاعي للنشء على أساس  اعتماد معايير األخالق

لواقع والراهن واألحداث، وهو بوابة الناشئة والصحفيين الشبان وصحفيي المستقبل للتربية على المهنية الصحفية في معالجة قضايا ا

الميديا وذلك عبر تملك أدوات ومهارات التحرير وصناعة المضامين اإلعالمية والمحتويات االتصالية وفق التزامات الصحافة الحرة 

 معايير األخالقية والمهنية والشفافية والدقة والموضوعية واالستقاللية والحياد. المدافعة عن حق التعبير والحريات العامة، والمتقيدة ب
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مع التمكين للنشء من فضاء تفاعلي لتيسير فهم مضامين الميديا  وتحليل محتوياتها ونقد هاوفق معايير المهنية واألخالقية. بحيث يصبح 

الصحفية واإلنتاج اإلعالمي ومؤسسات التكوين الصحفي والتدريب  المشروع نافذة على عالم الميديا وأخبار الصحافة والمؤسسات

 والتطوير اإلعالمي  وتجديد الحالة اإلعالمية وتطوير آلياتها الديمقراطية.

ضرورة خضوع البرامج التلفزيونية للتخطيط المسبق من قبل األخصائيين في علوم النفس واالجتماع والتربية، مع ضرورة انفتاح  -

أي، ووضع البرامج، وذلك التلفزيونا ت المحلية على الجمهور بإقحام جزء منهم في مجالس المؤسسات للقنوات التلفزية من أجل إبداء الر 

لتفعيل التفاعلية  Ombudsmanفي اتجاه مزيد التفاعل بين المؤسسة والجمهور مع تفعيل دور الرقيب أو الوسيط أو الموفق اإلعالمي 

لذلك يجب على األسرة أن تسترد موقعها المحوري في التنشئة  م والتحكيم في قضايا الجمهور بالوسيلة.والتحكيم في عمليات التظل

في بناء األجيال القادمة إلى صناع التلفزيون بمنطق الربح  -وإن بصيغة تشاركية تعاقدية –االجتماعية، وأن ال تترك مواقعها السيادية 

ا هو مستهجن وغريب وغير محل ي قبل أن تحصن الناشئة لتفاعل حضاري آمن ال يجتث النائشة والتسويق والتأثير والتنميط والتطبيع لم

 من جذورها بحقيقة االنتماء، وليس بواقع االنتساب.

ورة التلفزيونية على الروابط االجتماعية وآليات التنشئة ضمن مرصدضرورة  -  دعم رصيد البحوث الكيفية لدرس تأثيرات الص 

observatoire لتف  حوله المختصون من مختلف البالد العربية نظرا لوجود مخاطر "الت قبل السلبي للصورة التلفزيونية". مع الدعوة ي

 الملحة أن تشمل مشاريع اإلصالح التربوية المعتزمة إدراج مادة التربية على التعامل مع وسائل اإلعالم أو التربية االتصالية وفي كافة

خاصة مناهج التعليم األساسي ومقرراته إلقدار الناشئة في سن الدراسة على تحليل الصورة التلفزيونية بوعي كما المستويات الت عليمية وب

، في توفير الحاجات المعرفية، أو تلفزيون األطفال أو الشباب يتلخ ص دور التلفزيون التربوي لذلك .أحمد خواجةذهب إلى ذلك الباحث 

راحل العمرية، والمجيبة عن تساؤالت الطفل، باإلضافة إلى ضمان احتياجاته النفسية، والمحققة بعيدا عن اإلمالل، مع مراعاة الم

لتوازنه، مع تحقيق احتياجاته االنتمائية، بتعزيز القيم الوطنية والحضارية والدينية والثقافية... عن طريق تيسير انتقالها اإليجابي 

 والمناسب عبر الشاشة والصورة.

 

 خاتمة

ه المقاربة بالتعبير عن انشغالنا الكبير بإزاء الحالة اإلعالمي ة االنتقالي ة الت ونسية التي تعاني مم أسلفناه من نقائص ومعايير ونختم هذ

ورة أو المشهد، أو نقد مضامينها،  وأخالقيات..، في ظل  االنفجار التكنواتصالي والمعرفي، في مجتمع يفتقر إلى أدنى أدوات قراءة الص 

مزي" عن جوانب وتفِكيك  لة آللي ات "الت العب بالعقول" والقْصف الوسائطي  المسؤول إجرائي ًا "بعنفه الر  رسائلها الظ اهرة والخفي ة، المشكِّ

فتقر إلى مناهج الت   رات الن ظام الت عليمي الم  قر  ربية من "بؤس العالم" كما حددها الد رس البورديوزي.  تلك األدوات واجبة اإلدراج ضمن م 

ورة... أزمة المشهد اإلعالمي  التونسي االنتقالي  الحالي المنحاٍز عن وعي أو عن غير وعي  كل يأ  إل ى على وسائل اإلعالم ودراسات الص 

غيرة"، واألدهى في ذلك غياب قنوات تلفزي ة تعلي ، مي ةالِكبار ومشاغلهم، فضالً عن معاملته الن اشئة معاملة البالغين وتغييب "أحالمهم الص 

بل األخطر واألمرُّ هو انعدام نوايا االستثمار العمومي  و/أو الخاص  في إعالم تلفزي جادٍّ يأخذ في االعتبار الحقوق   أو محط ات تربوي ة.

اعدة وحاجياتهم الخصوصي ة وتمث التهم للمستقبل كجماعة اجتماعية مختلف وذات  اإلعالمي ة والث قافية والت ربوية لألجيال الص 

في هذا المستوى أن  دراستنا هذه خطوة في فعل الت ركيم البحثي، وواحدة بين الدراسات االجتماعية واألبحاث  ة.ونحن نعتبر خصوصي  

 االتصالية المتفحصة لعالقة الناشئة المتعلمة لجزء من الجمهور العام للنظارة والمشاهدين، وهي تنتهج بالضرورة أسلوب العينة المركبة،
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حليلها وتفسيرات تلكم الدراسات منطلقا أكاديميا لعقد دراسات مقارنة وهو أمر ضروري إلظهار أوجه التشابه بقصد جعل نتائج ت

واالختالف بين شتى العينات وبيئات دراستها، بما ييسر للمشتغلين في حقول الميديا والمجتمع وال سيما التلفزيون فتح أبواب الحقائق 

ا القائم باالتصال، ورجاالت التعليم، ومشتغلو البيداغوجيا والت عل مية وصناع القرار والمحتوى والمآالت الجلية والخفية ليتحس ب له

  االتصالي والسياسي استفادة واستئناسا بها.
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 لواحد والثالثوناحث بلا

 

 

 

 

في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في  األطفال ذوي اإلعاقةواقع دمج 

 لواء سحاب

The reality of the inclusion of children with disabilities in Jordanian basic schools from the 

viewpoint of teachers in the Sahab District 

 

 عالن حسني مصطفى نسريناعداد الباحثة: 

 الممكلة األردنية الهاشمية – وزارة التربية والتعليم -تخصص تربية طفل 

Email: nesreen.hosne.al@gmail.com 

 

 الملخص

في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء  األطفال ذوي اإلعاقةواقع دمج هدفت الدراسة الى معرفة  

وقد استخدمت الدراسة اداة  ،األساسية األردنية بلواء سحاب معلماً ومعلمة في المدارس( 111حيث تكونت عينة الدراسة من ) سحاب،

ن اكثر االعاقات قبوال في المدارس العامة هي أ الىبعاد، وقد توصلت الدراسة ( فقرة موزعة على ثالثة أ62)االستبانة والتي شملت 

نحو ادماج المعوقين مع  المعلمينتوجد فروق بين بشكل عام كانت ايجابية، وانه ال  الدمجوان اتجاهات المعلمين نحو  االعاقات البسيطة،

جود ، كذلك اشارت النتائج الى عدم والدمجفيما يتعلق ب المعلمالطلبة العاديين، كذلك اشارت النتائج الى عدم وجود فروق تعزى لجنس 

 فروق تعزى لسنوات الخبرة حيث تبين انه كلما ازدادت سنوات الخبرة زادت عملية التقبل.

 

 دمج، األطفال ذوي اإلعاقة، المدارس األساسية األردنية، المعلمين، لواء سحاب. :المفتاحية الكلمات
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The reality of the inclusion of children with disabilities in Jordanian basic schools from 

the viewpoint of teachers in the Sahab District 

 

 

Abstract 

The study aimed to know the reality of integrating children with disabilities in Jordanian basic 

schools from the viewpoint of teachers in the Sahab Brigade, where the study sample consisted of (110) 

male and female teachers in Jordanian basic schools in Liwa Sahab, and the study used the questionnaire 

tool which included (26) paragraphs distributed On three dimensions, the study concluded that the most 

acceptable disabilities in public schools are simple disabilities, and that teachers ’attitudes toward 

inclusion in general were positive, and that there were no differences between teachers towards 

integrating persons with disabilities with ordinary students, and the results also indicated that there were 

no differences attributable For the gender of the teacher Commented on the merger, as well as the results 

indicated that there were no differences attributable to years of experience, as it was found that the more 

years of experience the more receptive the process. 

Key words: inclusion, children with disabilities, Jordanian basic schools, teachers, Sahab Brigade. 

 

 المقدمة:

، حيث أن وما صاحبها من خدمات في عدة مراحل كتغيرات أساسية على مر العصور األطفال ذوي اإلعاقةمرت النظرة تجاه  

القتل أو يحمل روحا شريرة مكانها السجن أو فرد ال أمل يرجى من ورائه وذلك  يستحقعلى أنه شيطان  الطفل ذوي اإلعاقة النظرة إلى

 (6112في القرون القديمة. )سامي، 

تأخذ وضعها الصحيح في الكثير من المجتمعات. فمنذ القرن الماضي بدأ  بدأتن هذه الفئة أنجد اليوم ومع تقدم الفكر اإلنساني  

من خالل وضعه بمؤسسات تعليمة خاصة وذلك في أغلب المجتمعات الغربية بما فيها الواليات  اقةالطفل ذوي اإلعاالتجاه نحو العناية ب

للصم، مدرسة  حيث تأسست أول التسعينيات،وان كانت البداية الفعلية هي في بريطانيا في القرن الثامن عشر في عقد  األمريكية،المتحدة 

ه الصحيح تظهر االهتمام بتلك الفئة التي طالما هضمت حقوقها البسيطة واألساسية. ان الكثير من السلبيات كانت خطوة في االتجا ورغم

 (6112)الخطيب، 
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بدأت هذه الفئة تحقق المزيد من  والنفسية،وفي بداية النصف الثاني من هذا القرن ومع تطور األبحاث والدراسات التربوية  

ب تالمكاسب اإلنسانية بما في ذلك الحقوق التربوية والتي من أبرزها فك العزلة التربوية المتمثلة في المدارس الخاصة والتي غالبا ما يتر

خاصة فين لبعضهما البعض ووأقرانهم العاديين مما يؤدي الى صعوبة تقبل كال الطر األطفال ذوي اإلعاقةعليها وجود حواجز نفسية بين 

 (6112)عميرة، بعد تخرجهم من المدرسة ودخولهم المجتمع. 

ولقد بدأ التفكير الجاد في البحث عن أساليب تربوية أخرى تحد من هذه الظاهرة وتهيئ لهم فرصا شبيهة ومتساوية للفرص التي  

ياة العامة في جميع جوانبها ، وبذلك يمكن تحويل هذه الطاقة البشرية يتمتع بها أقرانهم العاديين والتي من شأنها ان تقربهم من أسلوب الح

)المصطلح األمريكي( أو التكامل  (Mainstreaming) الدمجالمعطلة الى قوى منتجة تساهم مساهمة فعالة في عملية البناء فكانت فكرة 

(Integration ) ذوي الحاجات التربوية الخاصة مفادها ان المدرسة )المصطلح البريطاني( وهو اتجاه جديد وفلسفة تربوية لألطفال

مل حالعامة هي مكان لتعلم كل التالميذ وان ثنائية النظام التربوي الذي يخصص تعليما عاديا للغالبية من التالميذ وتعليما خاصا لألقلية ت

عد الدراسية في المدارس القريبة من منازلهم ال في طياتها إغفاال لحق فئة من التالميذ في ان ينتظموا مثل اقرانهم العاديين على المقا

 (6111 عيد،)بمعزل عنهم في مراكز خاصة. 

 وقد دعم هذا االتجاه بقوانين تكفل ذلك الحق للمعاق في عدد من الدول ، فقد صدر القانون العام األمريكي "التربية لجميع األطفال 

له الحق في ان يتلقى التعليم العام المناسب المجاني من خالل برنامج  اإلعاقةالطفل ذوي ليؤكد على ان  )1792)" في عام  ذوي اإلعاقة

تربوي فردي يقدم له في بيئة تربوية بعيدة ما أمكن عن القيد والعزلة المتوفرة في المؤسسات الخاصة وفي بريطانيا أصدر المكتب 

يدعو المناطق التعليمة في إنجلترا وويلز إلى أن كل من  اإلعاقة األطفال ذوياالجتماعي للديوان الملكي قانونا تربويا ، تضمن فصال عن 

ان يتلقوها في المكان المناسب الذي تقرره لجان متخصصة تضم  األطفال ذوي اإلعاقةهو بحاجة إلى خدمات تربوية خاصة بمن فيهم 

 م( 6116،المطر. )ذوي اإلعاقة ولى أمر الطفل

لمجتمعات المتقدمة مثل الدول األوروبية والواليات المتحدة وكندا وكذلك في بعض دول وقد انتشر هذا االتجاه في الكثير من ا 

قديرات حيث تشير ت التربية،العالم الثالث مثل ماليزيا والهند. وفي الوقت الذي تتزايد فيه كذلك أعداد من هم بحاجة الى هذا النوع من 

من تعداد سكان العالم يعانون من عجز أو أعاقة فهم بحاجة  )%11)هناك  كان)1792)الى انه في عام  (WHO)منظمة الصحة العالمية 

(.  6111( في عام )%12وان هذه النسبة سترتفع لتصل ) تقصر،إلى خدمات تربوية خاصة لفترة من الزمن قد تطول او 

((NOBEL,1991 

ة اه وفلسفة تربوية ناجحة وذلك من خالل مالحظكاتج الدمجوهناك العديد من الدراسات التجريبية أظهرت نتائج مختلفة تدعم فكرة 

أدائهم لها داخل الفصول الخاصة. أداء الطلبة المعوقين في المجال األكاديمي والسلوكي واالجتماعي داخل الفصول العامة ومقارنة ذلك مع 

 (6112)دوابشة، 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  العلمي | اإلصدار الثاني عشر اث والنشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                                660  

ISSN: 2706-6495 

متفاوتة ومتعددة مما ينتج عن ذلك شيء من التفصيل في  اإلعاقةذوي ن درجة اإلعاقة وتنوعها ما بين مجموع األطفال وحيث أ  

بدرجات خفيفة يستفيدون استفادة أكبر من  األطفال ذوي اإلعاقةنتائج الدراسات السابقة ،إال ان الخالصة العامة لتلك الدراسات هي أن 

اقات مقارنة مع من يعاني من إع الجتماعيواوجودهم في الفصول العادية ويحققون نجاحا في مجال التحصيل الدراسي والتوافق الشخصي 

متوسطة وعميقة إال ان ذلك ال يعني ان العزم التام هو األفضل لإلعاقات األخيرة )المتوسطة والعميقة(، بل البد من إيجاد أساليب وطرق 

 (6116)سهيل، تهيئ فرصا اللتقاء الفريقين في أنشطة مختلفة ولتكن أنشطة غير أكاديمية. 

أنها  كفكرة من حيث الدمجسح األدبيات المتعلقة بالموضوع فقد توفر للباحث العديد من الدراسات تناقش موضوع ومن خالل م 

إيجابية أو سلبية مما يشير الى ان الباحثين في مجال التربية الخاصة قد تخطوا هذه المرحلة الى مرحلة أخرى  مناسبة،مناسبة أو غير 

 (6112)بطاينة والرويلي،  فيها واقعا يفرض نفسه. الدمجأصبح 

 ما أكده ، وهوذوي اإلعاقة لكل طفل من األطفال الدمجوأن ما يناقش اليوم في هذا المجال هو كيف يمكن تحقيق أكبر نسبة من  

متزايدة  ةفي ان هناك أدل السنة،( في ورقته المقدمة للمؤتمر العالمي األول للتربية الخاصة المنعقد في بكين في تلك 1711بيتر ميتلر )

على االلتزام بتعليم األطفال المعوقين في مدارس عامة. وقد وصل الى هذه النتيجة من خالل المسوحات الميدانية في عدد من البلدان 

ة كذلك هناك تجارب ناجح فحسب، بلليس مقصورا على األطفال ذوي اإلعاقات الخفيفة  الدمجالمتقدمة والنامية والتي أظهرت كذلك ان 

 (6112)سامي، انون من إعاقات شديدة. عء الذين يمع هؤال

بل يشمل عدة صور ومجاالت تقدم من خاللها الخدمات التربوية  واحدة،بصورة  وال ينحصر العزل،هو البديل عن  الدمجو 

على نحو  اإلعاقةذوي ( مجاالت الخدمات التربوية التي تقدم للطفل HEGATY,ET AL 1985ورفاقه )المختلفة. وقد لخص هيجارتى 

ادي الع الطفل ذوي اإلعاقةبمدرسة خاصة بدوام كامل وبينهما ست صورا أخرى للتعامل مع  وينتهييبدأ بفصل عادى في مدرسة عامة 

 م(6112لكن معلم الفصل يتولى مسؤولية تربيته(.  )المطر، المتخصصين،)بدون مساعدة من قبل 

 د،وحيوالذي كان سائدا وما زالت بعض المجتمعات تتمسك به كنظام وحيد او شبه أعاله ان نظام العزل  الدمجوتوضح مجاالت  

 لدمجاأصبح اليوم صورة من الصور المتعددة التي يمكن ان تقدم من خاللها الخدمات التربوية للمعاقين وتسعى بعض المجتمعات لتطبيق 

خفف العبء على ميزانية التربية باعتبار أن تكلفة الطالب في يمكن ان ي الدمجحيث ان  المالية،استجابة لضغوط متعددة مثل الضغوط 

.  الدمجة سالمدارس الخاصة تفوق تكلفته بالمدارس العامة أو استجابة لغيرها من الضغوط القانونية واالجتماعية مما قد يؤدي الى فشل سيا

 (6112)آل حمدان، 

 مشكلة الدراسة: 

تهدف عندما وفرت التعليم العام الى أن يكون تعليما يحقق فرصا متساوية لجميع األطفال والتعليم األردنية  لما كانت وزارة التربية

في المرحلة  ةذوي اإلعاقلألطفال  الدمجتحول دون تطبيق  التيضرورة مناقشة وبحث العقبات  ةالباحث فقد ارتأت فئاتهم،بغض النظر عن 

 العاملين في تلك المرحلة. المعلمين تاتجاهاوذلك من خالل دراسة  األساسية

 ،ةوالتعليم األردني وتجدر اإلشارة إلى أن درجة اإلعاقة التي تتعامل معها الدراسة هي ذاتها الدرجة التي تقبلها وزارة التربية 

 .ن اإلعاقة العقليةوهي في الغالب من الدرجة الخفيفة والمتوسطة في اإلعاقات الحركية والسمعية البصرية ومن الدرجة الخفيفة م
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في المدارس األساسية  األطفال ذوي اإلعاقةواقع دمج  ما الدراسة تحديد المشكلة لها من خالل السؤال الرئيسي التالي:لذلك فإن هذه   

 . األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب

 أهداف الدراسة: 

يعد التعرف على اتجاهات األفراد نحو البرامج التي يساهمون فيها أمرا بالغ األهمية بالنسبة للمسؤولين والمختصين في تخطيط 

 وعلى التغيرات التي يمكن أن تساهم في تدعيمها أو تعديلها االتجاهاتومن ثم تنشأ الحاجة إلى التعرف على طبيعة  وتنفيذها،هذه البرامج 

فضل لتلك البرامج. وإذا كان هؤالء األفراد يمثلون هدفا إنمائيا تهتم الدولة بالحفاظ على كيانهم واالستفادة منهم في بناء مناخ لتحقيق عائد أ

 مناسب فان دراسة اتجاهاتهم نحو تلك البرامج يعطينا داللة ال يستهان بها في تحديد فاعليته وتهدف الدراسة الحالية الى: 

 .في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب ألطفال ذوي اإلعاقةاواقع دمج التعرف على  -

 ن تسهم في تدعيم هذه االتجاهات أو تعديلها. تحديد المتغيرات التي يمكن أ -

 . الدمجطرح توصيات عملية تتعلق بتوفير الدعم النفسي لسياسة  -

 أهمية الدراسة:

وهو اتجاهات القائمين على تنفيذ السياسات.  التربوية،تتعلق هذه الدراسة بمجال أساسي يشكل محورا هاما في رسم السياسات  -

كما  وتمثل هذه االتجاهات بعدا أساسيا في برمجة أي مشروع وبالتالي تجنب الفاقد الذي يمكن أن يترتب على تجاهل هذا االمر.

وإغفالها يمثل جانبا سلبيا يوثر على تقبلها واالستمرارية  التربوية،مرتبط بالمسؤولية  به،ومون األفراد نحو ما يق اتجاهاتأن 

 فيها. 

ستوى من الواقع اإلنساني في رفع م االستفادةالقائمين بالتنفيذ من أولويات بناء أي برنامج مناسب في إطار  اتجاهاتتعد دراسة  -

ار وتحديد مس البرامج،يمثل جانبا هاما في طرح هذه  الدمجالمعلمين نحو برامج  اهاتاتجالفائدة من الواقع المادي والتعرف على 

 اإلجراءات التنفيذية على المستوى التمهيدي والتدريبي.

استثارة الحس التربوي تجاه موضوعات تتعلق بالتجديد في الممارسات التربوية وااللتزام باستمراريتها من خالل توأمة عملية  -

 وعمليتي التخطيط والتنفيذ.التقويم 

 الدراسة:أسئلة 

 يسعى البحث الى اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ألساسية األردنية؟في المدارس ا األطفال ذوي اإلعاقةدمج لفكرة  المعلمينما مدى تقبل  -

 لدى أفراد العينة؟ األساسية األردنية في المدارس تجاه دمجهم واألكثر رفضاً  ما اإلعاقات األكثر قبوالً  -

 ؟األساسية األردنيةفي المدارس  ذوي اإلعاقة األطفال دمجتحول دون  التيما أبرز المشكالت  -

نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في  هل توجد فروق دالة إحصائية -

 ؟(رة، سنوات الخبلواء سحاب تعزي لكل من )الجنس
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 فرضيات الدراسة:

( نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية α≤ 0.05ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى الداللة ) -

 .الجنسمن وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير 

( نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية α≤ 0.05ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى الداللة ) -

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرةمن وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب 

 حدود الدراسة:

 (6161-6117الدراسي ) العام منالفصل الثاني حد زمني:  -

 .األردنية بسحاب األساسيةالمدارس حد مكاني:  -

 على عينة من مدراء المدارس األساسية األردنية في سحاب. الحالية الدراسةاقتصرت حد بشري:  -

 مصطلحات الدراسة: 

 داخل المدرسة العامة أو سواء كانت ذوي اإلعاقةيقصد بها األنشطة والخدمات التربوية التي تقدم الى الطفل التربية الخاصة:  -

 (6112)العوالمة،الخاصة. 

هم جميع األطفال الذين تتوافر فيهم حاالت تعتبر انحرافا واضحا عن التربوية الخاصة(:  االحتياجاتأو ذو ) ذوي اإلعاقةالطفل  -

المتوسط الذي يحدده المجتمع في القدرات واإلمكانيات العقلية او العلمية او االنفعالية او االجتماعية أو الحسية أو الجسمية أو 

وطابع خاص من الخدمات حتى يتمكن هؤالء األفراد من تحقيق  الصحية بحيث يترتب على هذا االنحراف نوع خاص من التربية

األول أطفال  قسمين،الى  اإلعاقةذوي ان نقسم األطفال  التحديد، يمكنوإظهار أقصى ما عندهم من قدرات. على ضوء ذلك 

وسوف  ،(يجابيا )كالموهوبينأطفال منحرفين عن االتجاه العام إ ( واآلخراألطفال ذوي اإلعاقةمنحرفين عن االتجاه العام سلبيا )ك

 ( 6111تركز الدراسة على القسم األول دون اآلخر. )عيد،

هو جزء من التعريف السابق يمكن تحديده على انه ذلك الطفل الذي ال يستطيع االستفادة من التربية االعتيادية : ذوي اإلعاقة الطفل -

 (6112)المطر،بسبب قصور في قدراته أو مهاراته أو سلوكه أو مالمح جسمه. 

مع الطفل العادي بالمدارس العامة التي يمارس من خاللها  ذوي اإلعاقة هو أسلوب تربوي يتم من خالله إلحاق الطفل :الدمج -

 (6112. )االشقر،واالجتماعيةمختلف األنشطة التربوية بما فيها التعليمية 

 الدراسات السابقة:

فقد هدفت للتعرف عل اتجاهات مديري المدارس ومعلميها، نحو الدمج التربوي لذوي  (9002دراسة القيروتي وعباس )أما 

( مستجيبا، وتم في هذه الدراسة استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، 621اإلعاقة في مؤسسات التعليم العام، وتكونت عينة الدراسة من )

 ، وبعد الت ليل اإلحصائي، أظهرت النتائجمدارس األساسية األرنية بلواء سحابفي الوقياس االتجاهات نحو الدمج التربوي لذوي اإلعاقة 

 عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية بين اتجاهات المديرين والمعلمين عل جميع م اور األداة، وهي )فلسفة الدمج، والبعد التعليمي، والبعد

 االجتماعي، والبعد النفسي، وبعد البيئة المدرسية(.
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رت النتائج أيضا، وجود فروق بين المعلمين والمعلمات في البعد التعليمي، والبعد االجتماعي، والبعد النفسي، وبعد البيئة كما وأظه  

المدرسية، وكانت الفروق لصاال المعلمات. أما بالنسبة الخبرة المعلم فلم تُظهر الدراسة أي فروق في اتجاهات المعلمين يعزى لسنوات 

لعمل المعلم مع ذوي اإلعاقة، فقد أظهرت النتائج أن المعلمين الذين يعملون مع الطلبة ذوي اإلعاقة كانت اتجاهاتهم  الخبرة. أما بالنسبة

أفضل نحو الدمج التربوي، مقارنة بالمعلمين الذين ال يعملون مع الطلبة ذوي اإلعاقة، ويوصي الباحثان بإجراء دراسات للتعرف على 

دمج التربوي ألقرانهم ذوي اإلعاقة، ودراسة اتجاهات المختصين في مجال العمل االجتماعي، والنفسي اتجاهات طلبة المدارس نحو ال

 نحو الدمج التربوي.

للتعرف على اتجاهات معلمي الصفوف العادية نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة  (Dukmak,2013دراسة داكماك )واستقصت 

اختيار متغير الجنس، وسنوات الخبرة للمدرسين، وفئة اإلعاقة؛ لمعرفة الفروق بين  مع الطلبة العاديين في الصفوف العادية، وقد تم

 أن ىأشارت النتائج إل وقد( ANOVA)ليل التباين األحادي ستخدام أسلوب تحاالتجاهات وفق هذه المتغيرات، ولمعرفة هذه الفروق، تم ا

وأقل إيجابية كلما زادت سنوات الخبرة،   أكثر إيجابية للذكور من اإلناث،أنها كانت  و الدمج كانت إيجابية، إالاالتجاهات بشكل عام نح

وأظهرت النتائج أيضا أن لفئة اإلعاقة دورا في االتجاهات، حيث كانت أكثر إيجابية لفئة اإلعاقة البصرية من فئة اإلعاقة العقلية، 

 واالضطرابات السلوكية، واالنفعالية.

 مع األطفالدمج ذوي اإلعاقة  فلسفة نحواتجاهات مديري المدارس والمعلمين  ىللتعرف علفسعت  (9002)دراسة البرغثي أما 

 ثمل الخبرة، والوظيفة، وحددت إجراءات البحوالمرحلة الدراسية، وعا ت، كالنوع،ارداللة الفروق وفقا لبعض المتغي ديدالعاديين، وتح

لجمع  بمدينة بنغازي، وتم استخدام أداة االستبانة دارس العامة ومعلميهافردا من مديرين الم( 611من ) العينة المكونة ىونتائجه عل

ائج أن أظهرت النت ليل اإلحصائيحوبعد الت البيانات؛ لقياس اتجاهات المديرين والمعلمين ن و دمج ذوي اإلعاقة بمدارس التعليم العام،

األطفال العاديين في المدارس العامة، متوسطة وال يوجد فروق اإلعاقة مع  اتجاهات مديري المدارس والمعلمين ن و فلسفة دمج ذوي

متغير الوظيفة ول الخبرة، تغزى لمتغير المرحلة الدراسية )ابتدائي، ومتوسط(، ولمتغير الجنس )ذكر، وأنث (، ولمتغير ذات داللة إحصائية

 .مدارس التعليم العام مع األطفال العاديين اإلعاقة في الطلبة ذوي دمج نحو)مدير، ومعلم(،في اتجاهات المديرين والمعلمين 

للتعرف على اتجاهات معلمي التربية الرياضية ومعلماتها نحو دمج الطلية ذوي اإلعاقة في  (9002دراسة حسني ) وسعت

ءمته ألهداف الحصة التربية الرياضية مع الطلبة العادين في المدارس الحكومية بمحافظة جنين، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك لم

 ةالدراسة، وتم توزيع استبانة تقيس اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع الطلبة العاديين، واشتملت االستبانة على ثالث

افظة ( معلما ومعلمة، من الذين يدرسون التربية الرياضية في مح61أبعاد: )نفسي، واجتماعي، وأكاديمي(، وتكونت عينة الدراسة من )

 جنين، وأظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية لدى معلمي التربية الرياضية ومعلماتها نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة مع الطلبة العاديين.

( للتعرف على اتجاهات معلمات األطفال وأسرهم الملتحقين بالروضة نحو الدمج 9002دراسة عتمان ومباركي )واستقصت 

( من األسر الذين لديهم أطفال غير 22مع األطفال العاديين في رياض األطفال، وتكونت عينة الدراسة من ) التربوي لذوي اإلعاقة،

( من المعلمات العامالت مع األطفال في الروضة، حيث تم استخدام أداة االستبانة لجمع البيانات؛ لقياس 72عاديين في الروضة، و)

لتربوي لذوي اإلعاقة في رياض األطفال، وبعد التحليل اإلحصائي، توصلت النتائج إل  اتجاهات معلمات األطفال وأسرهم نحو الدمج ا

 مع الطفل العادي من وجهة نظر عينتي الدراسة، ذوي اإلعاقةوجود اتجاه إيجابي نحو دمج الطفل 
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البسيطة، واإلعاقة السمعية، فقد  وأن أكثر اإلعاقات قبوال للدمج التربوي من وجهة نظر المعلمات، هم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية  

في الروضة مع األطفال العاديين، والعمل على إعداد معلمات مؤهالت؛ للتعامل  اإلعاقةذوي أوصت الدراسة بالعمل على  دمج األطفال 

 مع األطفال في رياض األطفال المطبق فيها نظام الدمج،

 منهج الدراسة: 

 ع، ثمللموضويعتمد على استعراض األساس النظري والدراسات السابقة  والذياتبع الباحث في هذا المنهج االسلوب المسحي  

دانية وبناء أداة لجمع البيانات المي الدراسة،واالداريين موضوع  المعلمينانطالقا الى الدراسة الميدانية والتي اعتمدت على انتقاء عينة من 

 ا للتحليل االحصائي رغبة في الوصول الى نتائج يمكن االستفادة منها على صعيد المجتمع الفلسطيني.من العينة تمهيد

 مجتمع الدراسة

بأنه جميع معلمي المدارس األساسية األردنية بلواء سحاب خالل الفصل الثاني من العام الدراسي تم تحديد مجتمع الدراسة 

(1117-6161.) 

 عينة الدراسة

( معلما 21ع الدراسة منهم )من مجتم معلماً ومعلمة في المدارس األساسية األردنية بلواء سحاب( 111شملت عينة الدراسة )

 .بطريقة العينة العشوائية القصديةوقد تم اختيارهم ( معلمة، 62و)

 داة الدراسة:أ

 لسابقةااستخدمت الدراسة الحالية أسلوب المسح بالعينة و االستبانة كأداة لجمع البيانات فبالرجوع الى األدب التربوي والدراسات 

تكونت  انةاستب، قام الباحث بتطوير المدارس األساسية األردنية بلواء سحابفي  ذوي اإلعاقةولمعرفة اتجاهات المعلمين نحو دمج االطفال 

 اقةاإلعونوع  الخبرةوسنوات  الوظيفةوهي الجنس ومسمى  الدراسةاشتمل القسم االول على معلومات عامه ضمت متغيرات  من قسمين،

 والحركية البصرية اإلعاقة( فقره موزعه على ثالثة مجاالت، المجال االول وهو 62التي يتعامل معها، في حين اشتمل القسم الثاني على )

( فقرات في حيث يشمل المجال 2ويشتمل على ) الدمج( فقرات، ويشمل المجال الثاني على عوائق 1وي على )حيث يحت والعقلية والسمعية

 ( فقره.16بشكل عام على ) الدمجالثالث وهو 

 :األداةصدق 

عرضت أداة الدراسة على مجموعة من المختصين بالجامعات األردنية والمشرفين بوازرة التربية والتعليم األردنية وأوصى 

 بصالحيتها بعد جراء التعديالت عليها وقد اجريت تلك التعديالت وأخرجت االستبانة بصورتها النهائية.

 ثبات األداة

( وهي 1819للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات االستبانة )

 داة.نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األ
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 المعالجة اإلحصائية:

ارية ونتائج المعي الحسابية االنحرافات المئوية المتوسطاتتمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد، النسب  

رسون،،وذلك باستخدام بي، ونتائج اختبار الثبات كرونباخ ألفا ومعادلةتوكي اختبار ت ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي ونتائج اختبار 

 (.SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية )

 :ومناقشتها نتائج الدراسة

 ما مدى تقبل المعلمين لفكرة دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية؟النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه: 

 (:1واالنحرافات المعيارية وذلك كما هو واضح من الجدول رقم )لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 

لفكرة دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس  المعلمينتقبل  مدىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل :(0جدول رقم )

 األساسية األردنية، مرتبة تنازلياً وفق للمتوسط الحسابي

بة
رت

ال
 

رة
فق

ال
 

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 7 
الدمج يهيئ فرصا للتفاعل االجتماعي مما ينمي بشكل أفضل التوافق 

 االجتماعي عند االطفال ذوي اإلعاقة
2.40 .67 

6 9 
الدمج يهيئ فرصا للتنافس العلمي مما ينمي بشكل أفضل الجانب األكاديمي 

 عند االطفال الغير عاديين.
2.38 .69 

2 8 
ادماج االطفال ذوي اإلعاقة في المدرسة العامة يؤدي الى تقبل االختالفات ما 

 بين االطفال جميعا.
2.32 .66 

2 6 
الدمج يقلل من احساس الطفل ذوي اإلعاقة باإلعاقة مما ينمي التوافق الشخصي 

 لديه.
2.22 .63 

2 4 
الفصول الدمج يتطلب تغيرات جوهرية في كل ما له عالقة بالمنهج داخل 

 العامة.
2.20 .62 

 78. 2.20 من المرجح ان يكون للدمج اثار سلبية على النمو العاطفي للطفل ذوي اإلعاقة. 3 2

9 10 

من حق االطفال ذوي اإلعاقة ان يتلقوا التعليم مع اقرانهم العاديين في المدرسة 

 العام

 

2.13 .69 

1 1 
المعلم مما يؤثر سلبا على االطفال ذوي اإلعاقة سوف يستهلكون معظم وقت 

 اهتمامه باألطفال العاديين.
2.12 .63 
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7 5 
الطفل ذوي اإلعاقة سوف يعزل اجتماعيا من قبل االطفال داخل المدرسة 

 العامة.
2.05 .69 

 57. 1.99 بشكل عام الدمج يعد مماسة تربوية مرغوبة 12 11

 62. 1.95 الفصول العادية. من المرجح ان يزداد ارتباك الطفل ذوي اإلعاقة داخل 2 11

16 11 
كثيرا من االنشطة التربوية التي يقوم بها مدرس المرحلة االبتدائية مع االطفال 

 .اإلعاقةتصح لألطفال ذوي  اإلعاقةذوي 
1.82 .72 

 26. 2.15 الدرجة الكلية

ذوي  األطفال األرنية بلواء سحاب لدمج في المدارس األساسية المعلمين( أن درجة تقبل 1تشير المعطيات الواردة في الجدول )

 الدمجبرز االستجابات نحو ذلك أن ( ومن أ6812يث بلغت هذه الدرجة )داخل المدرسة كانت فوق المتوسط ح واألطفال العاديين اإلعاقة

 اإلعاقةذوي تالها أن األطفال  (6821)باإلعاقة مما ينمي التوافق الشخصي لدية بمتوسط حسابي اإلعاقة ذوي يقلل من إحساس الطفل 

يتطلب تغيرات جوهرية  الدمجتالها  (6821)يستهلكون معظم وقت المعلم مما يؤثر سلبا على اهتمامه باألطفال العاديين بمتوسط حسابي 

 ذويل العاديين ويهيئ فرصا للتفاعل الجماعي بين األطفا الدمجتالها  6826في كل ما له عالقة بالمنهاج داخل الصفوف بمتوسط حسابي 

 .(6866)بمتوسط حسابي  اإلعاقة

: ما اإلعاقات األكثر قبوالً واألكثر رفضاً تجاه دمجهم في المدارس األساسية األردنية لدى النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه

 أفراد العينة؟

 (.6على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك كما هو واضح من الجدول ) ولإلجابة

 

ية األساس في المدارس دمجهم(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلعاقات األكثر قبوال واألكثر رفضا تجاه 9جدول رقم )

 نازلياً وفق للمتوسط الحسابي، مرتبة تلدى أفراد العينة األردنية

بة
رت

ال
 

رة
فق

ال
 

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 2 
الطلبة ذوي اإلعاقة الحركية القادرون على المشي يمكن ان يتلقوا التعليم في 

 المدارس العامة
2.39 .68 

6 1 
لتعليم اضعاف البصر الذين بإمكانهم قراءة المطبوعات الواضحة يمكن ان يتلقوا 

 في المدارس العامة
2.38 .54 

2 3 
ضعاف السمع الذين يمكنهم السمع بواسطة اجهزة خاصة يمكن ان يتلقوا التعليم 

 .بالمدارس العامة
2.15 .70 

 85. 1.95الطلبة ذوي اإلعاقة الحركية القادرون على استخدام الكرسي المتحرك يمكن ان  4 2
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 .يتلقوا التعليم في المدارس العامة 

 66. 1.46 الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية بدرجة خفيفة يمكن ان يتلقوا التعليم بالمدارس العامة 5 2

 50. 1.25 .انه امر مقبول ان يدرس الطفل العادي والطفل المتخلف عقليا في نفس الفصل 8 2

9 6 
ي فالطلبة المكفوفون الذين ليس بإمكانهم قراءة المطبوعات يمكن ان يتلقوا التعليم 

 .المدارس العامة
1.22 .52 

 43. 1.17 الطلبة الصم يمكن ان يتلقوا التعليم في المدارس العامة 7 1

 33. 1.75 الدرجة الكلية

ويمكنهم المشي بمتوسط  الحركية ذوي اإلعاقة( ان أكثر اإلعاقات قبوال لدى أفراد العينة هم الطلبة 6يتضح لنا من الجدول رقم )

تالها ضعاف السمع الذين  (6821)تالها ضعاف البصر الذين بإمكانهم قراءة المطبوعات الواضحة بمتوسط حسابي  (6827)حسابي 

القادرون على استخدام الكرسي  الحركية ذوي اإلعاقة ، أخيرا الطلبة(6812)يمكنهم السماع بواسطة أجهزة خاصة بمتوسط حسابي 

 .(1872)المتحرك بتوسط حسابي 

ثم الطلبة المكفوفين الذين ليس  (1819)في المقابل كانت أكثر اإلعاقات رفضا لعملية الدمج هم الطلبة الصم بمتوسط حسابي 

الطفل أخيرا  (1862)تالها الطفل المتخلف عقليا في نفس الفصل بمتوسط حسابي  (1866)بإمكانهم قراءة المطبوعات بمتوسط حسابي 

 .(1822)فيفة بمتوسط حسابي بدرجة خ العقلية ذوي اإلعاقة

 : ما أبرز المشكالت التي تحول دون دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية؟النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه

 (2على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك كما هو واضح من الجدول ) ولإلجابة

في المدارس  ذوي اإلعاقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ألبرز المشكالت التي تحول دون إدماج األطفال :(3جدول رقم )

 الحسابياألساسية األردنية، مرتبة تنازلياً وفق للمتوسط 

بة
رت

ال
 

رة
فق

ال
 

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 67. 2.49 عدم توفير الخدمات الطبية المساعدة للمعاق داخل المدرسة العامة 1 1

 66. 2.48 عدم تأهيل المعلم العادي للتعامل مع الطفل ذوي اإلعاقة داخل الفصل العادي 3 6

 69. 2.45 والوسائل التعليمية المناسبة للمعاق داخل المدرسة العامة.عدم توفير االمكانيات  4 2

2 2 
عدم مرونة المنهج في المدرسة العامة مما يؤدي الى ضعف استجابته الحتياجات 

 الطفل ذوي اإلعاقة التربوية.
2.40 .65 

 77. 2.19 نظرة المجتمع السلبية تجاه الطفل ذوي اإلعاقة. 5 2

 69. 1.98 االمور ان يحتك اطفالهم العاديون باألطفال ذوي اإلعاقة.رفض اولياء  6 2

 40. 2.33 الدرجة الكلية
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في المدارس االبتدائية العامة كانت  ذوي اإلعاقة ( أن أبرز المشكالت التي تحول دون إدماج األطفال2يتضح لنا من الجدول رقم ) 

الطفل تالها عدم تأهيل المعلم العادي للتعامل مع  (6827)عدم توفير الخدمات الطبية المساعدة للمعاق داخل المدرسة بمتوسط حسابي 

اق داخل المدرسة العامة تالها عدم توفير اإلمكانات والوسائل التعليمية المناسبة للمع (6821)داخل الصف بمتوسط حسابي  ذوي اإلعاقة

 .(6821)عدم مرونة المنهج في المدرسة العامة بمتوسط حسابي  ، أخيرا(6822)بمتوسط حسابي 

: هل توجد فروق دالة إحصائية نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه

 (؟، سنوات الخبرةفي لواء سحاب تعزي لكل من )الجنس األردنية من وجهة نظر المعلمين

 ( توضح نتائج فحصها.2(، )2(، )2وتتعلق بهذا السؤال فرضيتي الدراسة، والجداول )

( نحو واقع دمج األطفال ذوي α≤ 0.05ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى الداللة )نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها: 

 ارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير الجنس.اإلعاقة في المد

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت وذلك كما هو واضح من 

 (.2الجدول رقم )

نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للفروق (: 2جدول رقم )

 المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير الجنس

 المتوسط الحسابي العدد الجنس
االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 22 23. 2.19 21 ذكر
1.726 .087 

 22 28. 2.10 26 أنثى

نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة  (1812)( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 2يتضح لنا من الجدول رقم )

حيث كانت الداللة غير دالة إحصائيا حيث  الجنس،في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير 

 لدى اإلناث. (6811)مقابل  (6817)بلغت حيث بلغت متوسط اتجاهات الذكور نحو ذلك 

( نحو واقع دمج األطفال ذوي α≤ 0.05ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى الداللة )نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها: 

 ألساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير سنوات الخبرة.اإلعاقة في المدارس ا

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت وذلك كما هو واضح من 

 (.2الجدول رقم )

نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق  (: المتوسطات5جدول رقم )

 األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة

 26. 2.12 28 سنوات (2)أقل من 

 27. 2.13 30 ( سنة12-2)من 
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 21. 2.22 52 ( سنة12أكثر من ) 

 26. 2.15 110 المجموع

واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في نحو  المعلمينعند مالحظة استجابات 

( 12)ن مأكثر الذين كانت سنوات خبرتهم  المعلمينفقد كانت هذه االتجاهات أعلى شيء لدى لواء سحاب تعزى لمتغير سنوات الخبرة، 

الذين  المعلمين ، أخيرا(6812)بمتوسط حسابي  ( سنة12-2)الذين سنوات خبرتهم من  المعلمينتالها  (6866)بمتوسط حسابي  سنة

صدر الفروق تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي م ، ولمعرفة(6816)سنوات بمتوسط حسابي  (2)سنوات خبرتهم اقل من 

 (2وذلك كما هو واضح من الجدول رقم )

 

نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس األساسية األردنية من نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق : (2جدول رقم )

 سنوات الخبرة وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 099. 2 198. داخل المجموعات

 066. 107 7.018 المجموع 225. 1.511

  109 7.216 بين المجموعات

( نحو واقع دمج األطفال ذوي اإلعاقة 1812)( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 2يتضح لنا من الجدول رقم )

 .غير دالة إحصائيافي المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر المعلمين في لواء سحاب تعزى لمتغير سنوات الخبرة، حيث كانت 

 

 :الخاتمة

في تلك  ذوي اإلعاقة دمج االطفالحول  األساسية في سحابهدفت هذه الدراسة الى معرفة آراء واتجاهات معلمي المرحلة 

 وفيما يلي مناقشة وتعليقا على النتائج التي توصلت اليها الدراسة: من خالل االجابة عن أسئلتها، المرحلة وذلك

فال ذوي األطام من قبل افراد العينة، حيث ان االتجاه الحديث في مجال تربية بشكل ع الدمجلقد دلت النتائج على ان هناك قبول 

في المدارس العامة سيحقق التفاعل االيجابي بينهم وبين االطفال العاديين، وفي  األطفال ذوي اإلعاقةدمج هؤالء يشير الى ان  اإلعاقة

دائما تبدأ بقبول عدد قليل لها ثم يتنامى ذلك العدد بعد التطبيق للفكرة، لتصبح امرا  الدمج( الى ان النظرة نحو JANNY,1995اشار )

يعد جديدا في المجتمع الفلسطيني، وهذا ما عبرت عنة  الدمجمرغوبا في المجتمع، لذك يمكن ان تفسر نتائج هذا الجزء على ان موضوع 

الى ذلك فان األمر ال يخلو من ضعف في الوعي لدى البعض تجاه طبيعة  افةباإلضالعينة من قبول هذا المفهوم الجديد ومن ثم تطبيقه، 

وحقوقه التربوية حيث ان النتائج بما في ذلك المقابالت التي تمت مع بعض المعلمين وهي نسبة قليلة دلت  الطفل ذوي اإلعاقةاالعاقة و

 بدرجة كبيرة. لطفل ذوي اإلعاقةاليس معنيا بالطفل  أنهالى ان المعلم في المدرسة العامة لديه انطباع 
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 االول، ساسين:ا بأمرينوبالنظر الى بنود االستبانة يتضح ان قبول فكرة الدمج من عدمها لدى افراد العينة لم يكن لذاته بل مرتبط  

 والثاني العوائق التي تحول دون قبول هذه الفكرة. نوع االعاقة ودرجتها،

طفال ذوي األلسمعية والعقلية والحركية(: أكدت النتائج في هذا الجزء من االستبانة ان )البصرية وا االعاقات بدمجوفيما يتعلق 

 أنما ذلك يعتمد اعتمادا كبيرا على: ليسوا على درجة واحدة من الرفض او القبول الندماجهم في المدرسة العامة، اإلعاقة

ق والمكفوفين كليا والصم درجة من عدم القبول تفو العاقة العقليةسمعية(، فقد نالت ا حركية، بصرية، عقلية، أوال: نوع االعاقة )حسية،

فيها الى  (. اشارSCHINDEL,1986االعاقات الحركية والبصرية والسمعية الخفيفة وهي نتائج شبيهة بنتائج دراسة قام بها سجندل )

 دم قبولهم في الفصول العادية، اال ان ذلك ال ينطبقمما يسبب ع األطفال ذوي اإلعاقةان هناك نظرة سلبية يبديها كثير من المعلمين تجاه 

 .األطفال ذوي اإلعاقةعلى كل 

 يءشاالخرى فقد نالت االعاقات الخفيفة )ما عدا العقلية( درجة من القبول تفوق االعاقات المتوسطة وان هذا  باإلعاقاتوفيما يتعلق 

 )ربما يصعب توفيرها في المدرسة العامة(. أكثرخدمات  ي اإلعاقةذو طبيعي، حيث انه كلما زادت درجة االعاقة كلما احتاج الطفل

ليس صورة واحدة، وانما هو عدة مجاالت يمكن  فالدمج .الدمجويعكس ترتيب االعاقات الصورة المختلفة التي يجب ان يكون عليها 

األطفال قبوال من  فاألكثر( HEJARTY,1981كل حسب استعداده وقدراته داخل المدرسة العامة) األطفال ذوي اإلعاقةتطبيقها على 

طفال األمن االندماج والعكس صحيح، وليس المطلوب هو اندماج جميع  أكبرلدى افراد العينة من المفترض ان يحظى بدرجة  ذوي اإلعاقة

 بصورة واحدة من االندماج. ذوي اإلعاقة

 اإلعاقةوي ذبتدائية العامة في فلسطين ليست مهيأة الستقبال االطفال وفيما يتعلق بعوائق االندماج: اكدت النتائج على ان المدرسة اال

وفي  .ذوي اإلعاقةاال بعد اجراء نوع من التعديل والتغيير واالضافة عليها. بمعنى ان هناك عوائق تحول دون تحقيق ادماج ناجح للطفل 

طات، مما يعني ضرورة ايجاد بيئة مناسبة لهؤالء االطفال، مقدمة هذه العوائق البنود المتعلقة بوزارة التربية، حيث نالت اعلى متوس

بمتوسط  األطفال ذوي اإلعاقةالمعلم العادي للتعامل مع  تأهيل( ثم تالها عدم 6،27والعوائق هي بالتحديد الخدمات الطبية بمتوسط)

 (6،21رونة المنهاج بمتوسط)( واخيرا عدم م6،22( ثم تالها عدم توفير االمكانيات والوسائل التعليمية بمتوسط )6،21)

وبالرغم من ان التربية الخاصة ليست تربية منفصلة عن التربية العامة بل هي جزء منها وتتفق معها في االساسيات فكل منها يهتم 

ذلك من و المجتمع بكفاءة الى اقصى حد يمكن ان يصل الية الفرد ليكون قادرا على خدمة واستعداداته قدراتهبالفرد ويسعى الى تنمية 

خالل توفير الظروف المناسبة اال ان ذلك ال يمنع من ان تنفرد التربية الخاصة ببعض ما يميزها ويتناسب مع طبيعة شخصية الفرد الذي 

( على ان هناك اهدافا للتربية الخاصة تضاف على االهداف المرجو تحقيقها مع الطفل 1717تتعامل معه، حيث يؤكد )فاروق الروسان

من خالل اساليب موضوعية وتشخيصية ومن ثم اعداد طرائق تدريس  المعاقيننها على سبيل المثال: التعرف على األطفال م العادي،

 إلعاقةلالى ذلك تبنى وسائل تعليمية مناسبة لكل اعاقة كالوسائل المجسمة  باإلضافة تختلف عن الطرائق العامة كلغة االشارة للصم.

 بب الرئيسي في هذا االختالف او بصورة ادق في هذا التنوع، هو ان يتم تعويض ما افتقده ذلك الطفلالبصرية وجهاز النطق لصم. والس

 من قدرة اساسية سواء فيما يتعلق بالبصر او الحركة او السمع او العقل او غيرها من القدرات الضرورية لعملية التعلم. ذوي اإلعاقة

فقد يعزوها الباحث الى الدرجة التي يتمتع بها المعلمون والمعلمات من  المعلمينوفيما يتعلق بعدم وجود فروق بين الجنسين من 

سمات وكفاءات واهتمامات واستعدادات للعمل واتقان التفوق والترقي في مجاالت عملهم وتحمل مسؤولياتهم، حيث تؤكد جميع القيم 
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تمتعون ي األطفال ذوي اإلعاقةخاصة اذا كان  األطفال ذوي اإلعاقةء والمعايير االجتماعية والدينية في فلسطين على التعامل الجيد مع هؤال 

ال ذوي األطفبكامل القوى العقلية وقادرين على التعلم واالنتاج حيث يدرك هؤالء المعلمون داخل المجتمع الفلسطيني ان من حق هؤالء 

لطفل االعدل والمساواة وتكافؤ الفرص مع علمهم وايمانهم ان  ان ينالوا الرعاية والتعليم كما يناله غيرهم من األسوياء على اساس اإلعاقة

ال يختلف عن غيره من االسوياء في جميع النواحي بل يختلف عنهم فقط من الناحية التي يقع فيها العجز واالعاقة وربما  ذوي اإلعاقة

ات التدريب التي يخضع لها المعلمون والمعلمات الى دور باإلضافةيكون تشابهه مع غيره من العاديين االسوياء اكثر من اختالفه عنهم 

 في فترات متعددة في الفصول الدراسية في كيفية التعامل مع االطفال ذوي الحاجات الخاصة.

م من افراد العينة لم يكن هناك فروق بينه الطفل ذوي اإلعاقةواخيرا فيما يتعلق بالمعلمين والمعلمات الذين سبق لهم التعامل مع 

 من قبل. وأفضلانه كلما زادت عدد سنوات الخبرة كانت اتجاهات المعلمين اقوى حيث تبين 

 :التوصيات

 التوصيات التالية: الباحثة قترحتعلى ما ظهر من نتائج،  بناء

في الحصول على الخدمات التربوية المناسبة مع توفير لتمويل  اإلعاقةذوي اصدار التشريعات التربوية الخاصة حقوق االطفال  -

 الالزم لتطبيق هذه التشريعات.

التأكيد على مسئولية وزارة التربية في المدارس العامة وازالة جميع العوائق التي تحول دون تطبيق الدمج والتي جاءت في  -

 إلعاقةاذوي من المرونة في المنهج، اعداد المعلم للتعامل مع االطفال الدراسة على النحو التالي: ايجاد الخدمات الطبية، ايجاد نوع 

 داخل الفصل العادي.

التدرج في تطبيق االندماج بصورة المبسطة، ولتكن البداية في مرحلة رياض الطفال وابتدائي ثم بعد ذلك تنتقل الى المرحلة  -

 التالية.

 .اإلعاقةذوي اتجاهات صحيحة وايجابية تجاه االطفال تهيئة االطفال العاديين ومساعدتهم على تكوين وبناء  -

تهيئة المدارس التي سيتم فيه االندماج والعمل على توعية جميع العامين فيه، وفي مقدمتهم المعلمين لقبول فكرة الدمج بصورة  -

 أفضل وكل ما يتعلق بنجاحها.
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 المراجع العربية: 

، المركز الثقافي االجتماعي بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمعدمج ذوي (. 6112األشقر، مريم ) -

 االحتياجات الخاصة، الدوحة.

تطبيق نظرية تداخل المحتوى وتدريب الدمج وأثرها على تعلم المهارة الحركية لذوي (. 6112آل حمدان، سعيد بن علي ) -

 رة جامعة ام القرى.رسالة ماجستير منشو التخلف العقلي البسيط،

، اتجاهات المعلمين نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام بمدينة بنغازي(. 6112البرغثي، مريم سعد ) -

 .21-1(، 1) 22مجلة العلوم والدراسات اإلنسانية، 

قة الحركية في المدارس الحكومية اتجاهات المعلمين نحو دمج األطفال ذوي اإلعا(. 6112بطاينة، أسامة والرويلي، مدللة. ) -

 .122-122(، 6) 11، المجلة األـردنية في العلوم التربوية، في شمال المملكة العربية السعودية

اتجاهات معلمي ومعلمات التربية الرياضية نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في حصة التربية (. 6112حسني، األطرش محمود ) -

، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي، ي المدارس الحكومية في محافظة جنينالرياضية مع الطلبة العاديين ف

22 (1 ،)121-192. 

 ، منشورات جامعة القدس المفتوحة.مدخل إلى التربية الخاصة(. 6112الخطيب، جمال وآخرون ) -

دمج الطلبة من ذوي اضطراب التوحد مع اتجاهات المرشدين والمعلمين نحو درجة (. 6112دراويشه، سناء محمد حسن ) -

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، زمالئهم ومعيقاتها في المدارس الحكومية األساسية في محافظات الضفة الغربية فلسطين

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

، سالة ماجستير في المدارس العادية اإلعاقةذوي اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية نحو دمج االطفال (. 6112سامي، عوض ) -

 غير منشورة، جامعة القدس المفتوحة، غزة.

 ، جامعة القدس المفتوحة.صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق(. 6116سهيل، تامر فرح ) -

ي في رياض تجاهات معلمات واسر األطفال نحو الدمج التربو(. ا6111عتمان، علي عبد التواب ومباركي، صالحة عمرين ) -

-2، المؤتمر الدولي األول لكلية رياض األطفال بعنوان: بناء طفل أفضل في ظالل متغيرات المعاصرة، جامعة أسيوط، األطفال

9/6/6111. 

 ، الملتقى الثاني للجمعية الخليجية لإلعاقة.الّدمج التربوي للمعاقين عقلياً بين التأييد والمعارضة(. 6112عميرة، صالح ) -

 عمان، االهلية للنشر والتوزيع. 6، طاإلعاقةذوي سيكولوجية االطفال (. 6112حابس ) العوالمة، -

 ، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع.2، طمناهج واساليب تدريس ذوي الحاجات الخاصة(. 6111عيد، ماجدة ) -

الدمج التربوي لذوي اإلعاقة في (. اتجاهات المديرين والمعلمين نحو 6117القيروتي، إبراهيم أمين وعباس، محمود السيد ) -

 .22-62(، 1) 2مدارس التعليم العام بسلطنة عمان، مجلة الدراسات التربوية والنفسية، سلطنة عمان، 

 ، مجلة الطفولة العربية، الكويت.دمج االطفال ذوي التخلف العقلي وأثرة في أدائهم الحركي(. 6116المطر، عبد الحكيم ) -
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 الطفولة العربية، الكويت.
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 الثاني والثالثونث بحلا

 

 

 اإلسالمية الشريعة هتمام اإلسالم باألطفال في ضوءإ

 )دراسة تحليلية فقهية(

Islam’s concern in children in the light of ISLAMIC LAW 

 (jurisprudential analytical study) 

 إعداد

 عبدهللا أبوبكر أحمد النيجيريد. 

 باكستان  - إسالم آباد،  كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية العالميةأستاذ مساعد 

jalingo12@yahoo.com: Email 

Mobile:0092-3333044219      

 

:ملخص البحث  

يطلق على فترات مختلفة من نمو اإلنسان. لكنها في علم النفس التنموي تطلق على الفترة ما مصطلح الطفولة غير محدد وقد 

تنتهي  -كفترة لعب وبراءة-بين الرضاعة والبلوغ. لكنه من الشائع اعتبار أن الطفولة تبدأ من الوالدة. والبعض يعتبر الطفولة 

عندها الطفولة رسمياً ويصبح الشخص بالغاً قانوناً. يختلف هذا  عند سن المراهقة. في العديد من الدول يوجد سن محددة تنتهي

العمر ما بين الثالثة عشر إلى الحادية والعشرين، لكن الثامنة عشر هو العمر الشائع النتهاء الطفولة تناول هذا البحث موضوع 

اشتملت على: بيان أسباب اختيار . " وقد افتتح بتوطئة، باألطفال في ضوء الشريعة اإلسالمية " االهتمام اإلسالم

بعد  باألطفال قبل الوالدة ،ثم استعرضت االهتمام اإلسالم باألطفال البحث،وأهدافه، ومشكلته،وأهميته،ومنهجه،االهتمام اإلسالم

الوالدة ،وختمت ببعض حقوق األطفال وفي هذه الدراسة حاولت أن أدرس آراء العلماء في هذه القضية، عارضا لها 

 اتهم فيها وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به علّي.والتجاه

 االهتمام ، اإلسالم ، األطفال ، السنة النبوية الشريفة. الكلمات المفتاحية:
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Islam’s concern in children in the light of ISLAMIC LAW 

 (jurisprudential analytical study) 

 

 

ABSTRACT 

This research paper deals with Islam’s concern in children in the light of the noble Sunnah The 

term childhood is not specific and may be used for different periods of human development. But 

in developmental psychology, it calls the period between breastfeeding and adulthood. But it is 

common to consider that childhood begins from birth. Some consider childhood - a period of 

play and innocence - that ends in adolescence. In many countries there is a specific age at which 

childhood officially ends and a person becomes a legal adult. This age varies from thirteenth to 

twenty-first, but eighteen is the common age for the end of childhood. This research dealt with 

the topic “Care to Islam in Children in the Light of the Noble Prophet’s Sunnah.” It was opened 

with a precursor, which included: Explaining the reasons for choosing the research, its goals, and 

its problem, And its importance, and its method, attention to Islam in children before birth, then 

reviewed Islam’s interest in children after birth, and concluded with some of the rights of 

children and in this study I tried to study the opinions of scholars on this  important issue, 

displaying there views, with a comparison between them and discussing them with what God 

opens to me . At the end conclution drawn from variant views of the scholars,and the main 

findings and recommendations have been given. 

Keyword: Islam,Concern,Children,Noble sunnah. 
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 المقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، 

 ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

و أنثى اهتماماً عظيمة فهو رجٌل مستقبل أو إمرأة مستقبل ومرحلة الطفولة من أهم فقد اهتم اإلسالم بالطفل ذكراً أ أما بعد ..

بأمر الطفل وتربيته منذ لحظات األولى لمجيئه للحياة بل قبل أن يوجد فأمر النبي مرحلة في حياة اإلنسان، ومن ثم اهتم النبي 

،في إيثار الزوج الصالح، الذي سيكون كما رغب المرأة الرجل باالختيار الزوجة الصالحة التي ستكون أماً ومدرسةً للطفل

فإن الطفولة هي حجر  .أبا وقدوة له، لينشأ الطفل ويتربى في بيئة صالحة، ويصبح عضوا نافعا في بناء المجتمع واألمة 

ة الصحيحة فعن أبي األساس في بناء التكوين العقدي اإليماني واستقبال القيم والمبادئ مع االستعداد الفطري الستقبال العقيد

َسانِِه َكَما تُْنتَُج : »قال : قال النبي هريرة  َرانِِه أَْو يَُمجِّ َدانِِه أَْو يُنَصِّ اْلبَِهيَمةُ، هَْل ُكلُّ َمْولُوٍد يُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة، فَأَبََواهُ يُهَوِّ

وَن فِيهَا ِمْن َجْدَعاءَ  ِ الهتِي فَطََر النهاَس َعلَْيَها ژ   شئتم: "ثم يقول أبو هريرة واقرءوا إن  )1(«تُِحسُّ يِن َحنِيفًا فِْطَرةَ هللاه فَأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

ِ ، ]سورة الروم:  هذه الفطرة هي من األلطاف اإللهية التي خصَّ هللاَّ تعالى بها اإلنسان من بين جميع ژ  [03ال تَْبِديَل لَِخْلِق هللاه

وهذه الفطرة هي «.. فطرهم جميعاً على التوحيد»فقال: « فطرت هللاَّ »أبا عبد هللاَّ عن قوله تعالى المخلوقات، فعن زرارة سألت 

 التي أرادها هللاَّ سبحانه وتعالى أسلوباً للحياة ومنهجاً لها، والوسيلة التي يتبعها اإلنسان في عالقته مع ربه، ومجتمعه، ونفسه.

 أوالً:أسباب اختيار البحث:

للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة، في بعض الدول اإلسالمية وغيرها في عدم االهتمام بتنشئة أبنائهم لقد شدَّني 

أما بالنسبة ألسباب اختيار  وأطفالهم تنشئة إيمانية ليحفظ عليهم دينهم من الشبهات المضلة وليعدهم للدفاع عن حوزة الدين.

 الموضوع، فأهمها ما يلى:

 .والتاريخية يعية في فهم المسائل الفقهية. الرغبة الطب1

  تخض البشرية. . حيوية هذا الموضوع وأهميته إذ يتعلق ببعض أهم القضايا2

 . بيان كمال الشريعة اإلسالمية وشمولها وصالحيتها لكل زمان ومكان وبيان أحكامها الغراء في هذا المجال.3

 .األمة اإلسالميةي تهم . لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل الت4

 ثانيًا:أهداف البحث:

  الشريعة اإلسالميةإبراز حقيقة الطفل في  ضوء 

 في الشريعة اإلسالمية بيان بعض حقوق الطفل قبل الوالدة وبعدها. 

 .معرفة بعض األحكام الشريعة المطالب بها اإلنسان في حياته الدنيا 

 .بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين 

 

                                                           

 1831،حديث رقم 2/111،باب ما قيل يف أوالد املشركني،كتاب اجلنائز أخرجه البخاري يف صحيحه،يف  (1)
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مشكلة البحث وأسئلته:ثالثاً:   

 وءالمؤرخون قديًما وحديثًا حول االهتمام اإلسالم باألطفال في ض الفقهاء و لقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف

؟الشريعة اإلسالمية  

 ا؟وموضوعه حضور لدي العلماء اإلسالم قديًما وحديثً  الشريعة اإلسالميةهل لمفهوم االهتمام اإلسالم باألطفال في ضوء 

 رابعاً: أهمية البحث:

قبل الوالدة وبعدها وبيان بعض حقوقه في  باألطفال تبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية الطفل، االهتمام اإلسالم 

 .اإلسالمية الشريعة

 خامساً: منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:

 انتهجت في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي:

األحاديث الواردة في االهتمام باألطفال في السنة النبوية المطهرة ، تصنيف األحاديث وإيرادها تحت كل باب ماا يناسابه استقراء 

 إيراد المسائل الفقهية المتعلقة في االهتمام باألطفال ، والترجيح بينها ما أمكن .

كتاب السايرة النبوياة الشاريفة ومان ثام تتباع ه تتباع والاذي سايتم فيا: فيي هي ا الدراسية و االساتنباطي اعتمدت المنهج االستقرائي

 بعض أقوال العلماء السابقين.

 سادساً:ضوابط عملية البحث:

 التزمت ضوابط البحث المنهجي عزًوا وتخريًجا وضبطًا وتحريًرا.

 حاولت في استخراج عناوين البحث أن تكون بارزة وشاملة -1

وذكر األقوال في المسألة، مع نسبة كل قول لقائله،وذكر أدلة كل قاول وماا ورد تحريرمحل النزاع في المسائل المختلف فيها، -2

 عليها من مناقشات واعتراضات، وذكر األجوبة عنها ، وترجيح ما يظهر رجحانه بناًء على المرجحات الظاهرة.

 بالقوسين المستقيمين.عزو جميع اآليات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وخصصت اآليات  -3

تخريج الحاديث مان مصاادره األصايلة، والحكام علياه مان خاالل أقاوال العلمااء المتخصصاين فاي هاذا الشاأن إن لام يكان فاي  -4

 الصحيحين

 توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب، وتوثيق النصوص من مصادرها األصيلة.. -5

 لمصطلحات الغامضة في البحث.شرح األلفاظ الغريبة وا-6

وقد توخيت في البحث اإللتزام بقواعد البحث العلمي وأصوله الثابتة، من حيث التقيد بالمنهج العلمي واإلستدالل بالحديث 

البحث بموضوعية وإنصاف، مجرًدا  قصدت الصحيح والحسن دون الضعيف، والتوثيق العلمي المنهجي ألقوال العلماء، كما

عن النزعة والتحيُّز، والقول بالهوى والعصبية، فإن يكن ما وصلت إليه صوابًا فذاك الفضل منه سبحانه، وأحمد تعالى على 

 توفيقه، وإال فمني ومن الشيطان ودوام النجاح والسداد، وحسن القبول والرشاد. 

 خامساً:خطة البحث:

 مة، وثالثة مباحث، وخاتمة:تتألف الدراسة من مقد 
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 أما المقدمة، فعرضت فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة التي اتبعتها فيه.

 قبل الوالدة ويشتمل على تمهيد ومطالب: باألطفال االهتمام اإلسالموأما المبحث األول: فيتناول 

 اختيار الزوجة الصالحة.-المطلب األول

 للطفل وهو نطفة في رحم األم ..المطلب الثاني: الدعاء 

 بالسالمة من رحم أمه. المطلب الثالث: قراءة األذكار لنزول الطفل 

 الدعاء لألبناء وهم في أصالب آبائهم. المطلب الرابع:

 المطلب الخامس:النفقة للمرأة المطلقة ثالثاً إذا كانت حامالً .

 فل الصحي(إباحة الفطر في رمضان للحامل ) حق الطالمطلب السادس: 

 تأجيل إقامة الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها وترضعه.المطلب السابع: 

 المطلب الثامن :تحريم اإلجهاض في الشريعة.

 بعد الوالدة ويشتمل على المطالب: باألطفال االهتمامالمبحث الثاني: 

 بوصول الطفل.  المطلب األول: الفرح والتهنئة

 األذن اليمنى للطفل.المطلب الثاني: األذان في 

 له بالبركه.  المطلب الثالث: تحنيك الطفل بالتمر والدعاء

 المطلب الرابع: االحتفال بالطفل في صغره والوصية بالعقيقة عنه.

 المطلب الخامس: تسمية الطفل  بأحسن األسماء.

 المطلب السادس: حلق رأس الطفل يوم سابعه وتنظيفه وإزالة األذى عنه.

 الطفل. ع: ختانالمطلب الساب

 المطلب الثامن: تحصين الطفل بالذكر من اآلفات وشكر هللا تعالى موهبته.

 من بطن أمه قبل تمامه.      المطلب التاسع: منزلة الطفل عند هللا إذا سقط

 بالطفل وممازحته.المطلب العاشر: مداعبة النبي 

 رفقاء السوء..المطلب الحادي عشر: اختيار الصحبة الصالحة ،للطفل واجتناب 

 بالطفل. المطلب الثاني عشر:الرحمة النبي 

 .المطلب الثالث عشر:استئذان الطفل وإظهار حقوقه

 المطلب الثاني عشر: تنمية مهارة التفكير لدى الطفل.

 ويشتمل على المطالب: في اإلسالم  بعض حقوق األطفالالمبحث الثالث: 

 والدته..المطلب األول: حق الطفل في ميراث بمجرد 

 حق الطفل في اللعب والترفية )الحق البدني( المطلب الثاني:

 حق الطفل في الرعاية و الحماية المطلب الثالث :
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 حق الطفل في المشاركة المطلب الرابع :

 المطلب الخامس: حق الطفل في التعليم والتعلم

 المطلب السادس: حق الطفل في تربيته تربية إيمانية..

 حق الطفل  في النماء والبقاء، في الهوية والجنسية المطلب السابع :

 المطلب الثامن : حق الطفل  في العدل والمساواة

واج، وعدم إجباره عليه بمعيَّن، أو بمعيَّنة.  المطلب التاسع: حق الطفل في ُحسن االختيار في الزَّ

 المطلب العاشر: حق الطفل في تزويج إذا بلغ سن الزواج. 

 عشر: حق الطفل في النَّفقة عليه إن كان فقيراالمطلب الحادي 

ي ذلك في األمكنة واألزمنة المباَركة، وعدم الدعاء عليه. المطلب الثاني عشر: حق الطفل في  الدُّعاء اآلباء له ،وتحرِّ

 والخاتمة وفيها:أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة.

 

 المبحث األول:

 قبل الوالدة ويشتمل على تمهيد و مطالب: ألطفالبا االهتمام اإلسالمفيتناول 

 )2(المولود؛ ويأتي بمعنى الواحد والجمع، وهو من اإلنسان والوحش الطفل لغة: في اللغة: التمهيد: الطفل

  في االصطالح :

أَِو الطِّْفِل ژوقد جاء في القرآن الكريم منعوتا بالجمع كما في قوله تعالى:  ،اسم جنس بمعنى الجمع، ويقال طفل ما لم يراهق الحلم

وتحديد عمر الطفولة عند الفقهاء يقف عند الثانية عشرة، أو هو الذي لم  [31]النور:  ژالهِ يَن لَْم يَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساءِ 

بما يراه، وينقله لغيره، أو ال يصف النساء وال يفرق بين الشوهاء والحسناء  يبلغ الحلم، أو لم يراهق الحلم. وهو الذي ال يتكلم

 كما ذكره المفسرون عند تفسير هذه اآلية كابن كثير والقرطبي وغيرهما.

 اختيار الزوجة الصالحة.-المطلب األول

يِن، تَِربَْت يَدَ »  لقول النبيِّ  :اختيار الزوجة الصالحة اَك تُْنَكُح الَمْرأَةُ  أِلَْربٍَع: لَِمالِهَا َولَِحَسبِهَا َوَجَمالِهَا َولِِدينِهَا، فَاْظفَْر بَِذاِت الدِّ

يقول اإلمام الماوردّي:"من أول حق الولد على أبيه:أن ينتقي أمه، ويتخير قبل االستيالد منهن الجميلة الشريفة الديّنة  (3) «

ايضاً أهتم  (4)فة، العاقلة ألمورها، المرضية في أخالقها، المجّربة بحسن العقل وكماله، المواتية لزوجها في أحوالها"العفي

أي «أعربو ال تضووا» االسالم بسالمة الجنين من أصابتة بأمراض وراثية فقد نهى عن زواج األقارب فقال رسول هللا

                                                           

 .بريوت –الناشر: دار صادر  ،هـ 1212 -الطبعة: الثالثة  ،212 /11، لسان العرب،حممد بن مكرم بن على ،ابن منظور(2)
)تنكح( تتزوج ويرغب فيها. )ألربع( ألجل خصال  .1101،حديث رقم 7/7،بَاُب اأَلْكَفاِء يف الدِّينِ  نكاح،كتاب ال(أخرجه البخاري يف صحيحه،يف  8) 

ت يداك( هو يف أربع جمتمعة أومنفردة. )حلسبها( هو ما يعده الناس من مفاخر اآلباء وشرفهم. )فاظفر( من الظفر وهو غاية البغية وهناية املطلوب. )ترب
 تعجب واحلث على الشيء وهذا هو املراد هنا[األصل دعاء. معناه لصقت يداك بالرتاب أي افتقرت ولكن العرب أصبحت تستعمله لل

 .13 /11 ،حمو األمية الرتبوية ،حممد أمحد إمساعيل املقدم ( 2)
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: .، وقوله (6) «تََخيَُّروا لِنُطَفُِكْم، فَإِنَّ النَِّساَء يَلِْدَن أَْشبَاهَ إِْخَوانِِهنَّ َوأَخَواتِِهنَّ »السالُم: ويقوُل عليه الصالةُ و( 5)تزوجوا الغرائب"

اْلَخبِيثَاُت ژ  :فيجب البحث عن الزوجة الطيبة الصالحة قال تعالى (7)«تََخيَُّروا لِنُطَفُِكْم، َواْنِكُحوا اأْلَْكفَاَء، َوأَْنِكُحوا إِلَْيِهمْ »

معنى ذلك:  " قال اإلمام  الطبري رحمه هللا [26]النور: ژ  لِْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن لِْلَخبِيثَاِت َوالطهيِّبَاُت لِلطهيِّبِيَن َوالطهيِّبُوَن لِلطهيِّبَاتِ 

 (8)الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء"

 المطلب الثاني: الدعاء لألبناء وهم نطفة في رحم األم .

يدعو لألبناء وهم نطفة في رحم األم فقد كان أبو طلحة خارج بيته ، وابنه بالبيت مريض فمات ، فلم تخبره فقد ثبت أنه 

 عشاءه ،قال: فمات،زوجته أم سليم بعد عودته ، ولم تبد أي مظهر من مظاهر الحزن له ، بل كانت متزينة ومجهزة له 

                                                           

، كما ذكر 788: 8ذكر هذا احلديث ابن قتيبة يف كتابه '' غريب احلديث '' وقال بأنه ال يعرف له إسنادا، وإمنا هو مشهور يف كالم العرب وأشعارهم (1) 
''، وذكره الغزايل يف '' إحياء علوم الدين '' قال احلافظ العراقي يف خترجيه: قال ابن الصالح:  111: 8ابه '' النهاية يف غريب احلديث واألثر ابن األثري يف كت

'' تلخيص احلبري  ، وذكره ابن حجر يف21: 2مل جيد له أصال معتمدا، مث قال: وإمنا يعرف من قول عمر آلل السائب '' قد أضويتم فانكحوا من النوابغ '' 
، قلت: وأنا أميل إىل ترجيح 121: 8'' بلفظ '' ال تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد خيلق ضاويا ''. مث ذكر ما ذكره العراقي من قول ابن الصالح املتقدم 

رعية، ألن السنة النبوية جاءت خالف ذلك، ضعف هذا احلديث، ومحل قول عمر على احلاالت اخلاصة باألسر اهلزيلة، وأن التغريب حكمة اجتماعية ال ش
ه الدكتور فقد تزوج عليه الصالة والسالم من زينب بنت جحش ابنة عمته، وزوج ابنته فاطمة من ابن عمه علي رضي اهلل عنه، وهذا رأي العلم: كما ذكر 

م، والدكتور علي السالوس يف جملة األمة '' عدد  1077ديسمرب  21الكبارييت، أستاذ الوراثة جبامعة الكويت، ونشرته جريدة '' القبس '' الكويتية بتاريخ 
 .21ص  11

( : قال ابن اجلوزى: حديث ال يصح 8/287( . قال املناوى )12/812عيسى بن ميمون( وابن عساكر ) 1833، ترمجة 1/221خرجه ابن عدى ) ( 1)
ال اخلطيب: حديث غريب وكل طرقه واهية. ]حكم األلباين[ )موضوع( انظر فيه عيسى بن ميمون. قال ابن حبان: منكر احلديث ال حيتج بروايته. وق

وعيسى بن ميمون قال الفالس وأبو حامت والنسائي: مرتوك احلديث، وقال البخاري ويعقوب بن سفيان: منكر ،يف ضعيف اجلامع 2211حديث رقم: 
ن طريق سليمان بن عطاء ثنا مسلمة بن عبد اهلل اجلهين عن عمه أيب ( م111/ 2احلديث. وأما حديث عمر فأخرجه أبو نعيم يف "أخبار أصبهان" )

 مشجعة أنّه مسع عمر رفعه "ختريوا لنطفكم، وانتخبوا املناكح، وعليكم بذات األوراك فاهنّن أجنب"
حديث حسن بطرقه وشواهده، وهذا  . قال حمققه:1011،حديث رقم 121 /8،بَاُب اأَلْكَفاِء  ،أبواب النكاح( أخرجه ابن ماجه  يف صحيحه،يف  7)

 .121/ 0، ويف "الفتح" 121/ 8إسناد ضعيف لضعف احلارث بن عمران اجلعفري وقد توبع كما سيأيت. وقد حسنه احلافظ يف "التلخيص" 
، 112/ 2ان من "الكامل" ، وابن عدي يف ترمجة احلارث بن عمر 221/ 1، وابن حبان يف "اجملروحني" 212و  218/ 1وأخرجه ابن أيب حامت يف "العلل" 

، 212/ 1، واخلطب البغدادي يف "تاريخ بغداد" 188/ 7(، والبيهقي 117، والقضاعي يف "مسند الشهاب" )118/ 2(، واحلاكم 8733والدارقطين )
/ 1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"  (،181( من طريق احلارث بن عمران اجلعفري، وابن أيب الدنيا يف "العيال" )1110وابن اجلوزي يف "العلل املتناهية" )

من طريق عكرمة ابن إبراهيم  188/ 7، والبيهقي 118/ 2(، واحلاكم 181من طريق احلكم بن هشام الثقفي، وابن أيب الدنيا ) 222 - 221ورقة 
( من 1111(، وابن اجلوزي )8737( من طريق صاحل بن موسى، وأخرجه الدارقطين )1111(، وابن اجلوزي يف "العلل" )8731األزدي، والدارقطين )

من طريق حممَّد بن مروان السُّديِّ، ستتهم عن هشام بن عروة، هبذا  231/ 2، وابن حبان يف "اجملروحني" -وامسه إمساعيل-طريق أيب أمية بن يعلى الثقفي 
 اإلسناد. قلنا: أمثُل هذه الطرق طريق احلكم بن هشام الثقفي، ومبجموعها يتحسن احلديث.

بالتعاون  ،حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري ،الطربي(  3)
لناشر: دار هجر ا ،م 2111 -هـ  1222الطبعة: األوىل،  ،281 /17،مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة

 .للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن
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وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا، ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغالم، قالت:  

قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج 

« لعل هللا أن يبارك لكما في ليلتكما: »بما كان منهما فقال رسول هللا  ، ثم أخبر النبي نبي أعلمته أنه قد مات، فصلى مع ال

 (9)قال سفيان: فقال رجل من األنصار: فرأيت لهما تسعة أوالد كلهم قد قرأ القرآن

 الدعاء لألبناء وهم في أصالب آبائهم. المطلب الثالث:

دعى لألبناء وهم في أصالب آبائهم وذلك لما رد المشركين من أهل الطائف دعوته  أنه ومما يدل على ذلك ما ثبت عن النبي 

: َوقَاَل مرني لهم لإلسالم، وآذوه ، و رموه بالحجارة ؛ عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم األخشبين ، عندها قال النبي 

أَْرُجو أَن يخرج هللا من أصالبهم من يعبد هللا َوحده اَل يُْشرك بِِه  بَِما ِشْئت إِن ِشْئت أطبق َعلَْيِهم األخشبين فَقَاَل َرُسول هللا 

 (13)"َشْيئا

: " لَْو أَنَّ أََحَدهُْم  إَِذا أََراَد أَْن يَأْتَِي المسلمين لما فيه صالح االبن مستقبالً فيقول لهم : " قَاَل النَّبِيُّ كذلك يرشد النبي محمد 

ْر بَْينَهَُما َولَ أَْهلَهُ قَاَل: بِاْسِم  ْيطَاَن َما َرَزْقتَنَا، فَإِنَّهُ إِْن يُقَدَّ ْيطَاَن، َوَجنِِّب الشَّ ِ، اللَّهُمَّ َجنِّْبنَا الشَّ هُ َشْيطَاٌن أَبًَدا "هللاَّ . (11)ٌد فِي َذلَِك لَْم يَُضرَّ

في بداية الجماع أسس ما بين الزوجين على  وفي هذا توجيه إلى أن تكون البداية ربانية ال شيطانية ، فإذا ذكر اسم هللا تعالى

ُهنَالَِك َدَعا َزَكِريها ژ التقوى ، فال يضره الشيطان بإذن هللا ، وهذا زكريا الذي أنعم هللا عليه بذرية طيبة على كبر وهرم يقول: 

َعاءِ  ، تضرع ودعا أن يرزقه هللا الذرية،  [11]  [38]آل عمران:  ژ َربههُ قَاَل َربِّ َهْب لِي ِمْن لَُدْنَك َذِريهةً طَيِّبَةً إِنهَك َسِميُع الدُّ

 وأي ذرية؟ أن تكون طيبة صالحة.

 بالسالمة من رحم أمه. المطلب الرابع: قراءة األذكار لنزول الطفل 

نِّي رحمه هللا في عمل اليوم والليلة "أن فاطمة رضي هللا عنها بنت النبي  أم سلمه لما دنا والدتها ، أمر الرسول ذكر ابن السُّ

ُ الهِ ي َخلََق السهماواِت َواأْلَْرَض فِي ِستهِة  ژ وزينب بنت جحش أن تأتيا فتقرآ عندها آية الكرسي ، و : قوله تعالى ، إِنه َربهُكُم هللاه

راٍت بِأَْمِرِا أاَل لَهُ اْلَخْلُق َواأْلَْمُر  أَيهاٍم ثُمه اْستَوى َعلَى اْلَعْرِش يُْغِشي اللهْيَل النههاَر يَْطلُبُهُ  ْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخه َحثِيثاً َوالشه

ُ َربُّ اْلعالَِمينَ تَبا  [45]سورة األعراف: آية  ژ َرَك هللاه

                                                           

)اشتكى( مرض. )هيأت  .32 /2، 1811،، حديث رقم باب باب من مل يظهر حزنه عند املصيبة،اجلنائز كتابأخرجه البخاري يف صحيحه، يف   (9 )
ت شيئا( أعدت طعاما أصلحته أو أصلحت حاهلا وتزينت تعرضا للجماع. )حنته( جعلته يف جانب البيت حبيث ال يرى ألول وهلة. )هدأت نفسه( سكن

امع أهله تلك الليلة. )رجل( عباية وأرادت باملوت وظن هو بالنوم لوجود العافية. )صادقة( بالنسبة ملا فهمه. )اغتسل( أي من اجلنابة وهو كناية عن أنه ج
 بالربكة فيها. )قرأ القرآن( حفظه وختمه[بن رفاعة بن رافع بن خديج. )هلما( من ولدمها عبد اهلل الذي محلت به تللك الليلة ودعا هلما النيب 

 اجلهاد والسري، باب اشتداد غضب اهلل " يف1701/ ح1221/ 8" يف بدء اخللق، باب إذا قال أحدكم: آمني. ومسلم "818/ 1رواه البخاري " ( 11)
 ،احملقق: د. أمحد حجازي السقا ،1/811،اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن اإلسالم ،القرطيب .على من قتله رسول اهلل 

 .2/82األخشبان: مها اجلبالن املطيفان مبكة أبو قبيس واألمحر وهو جبل مشرف وجهه على قعيقعان. النهاية  .القاهرة –الناشر: دار الرتاث العريب 
، حديث رقم باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن، وتغيري اسم برة إىل زينب وجويرية وحنومها،كتاب الدعواتأخرجه البخاري يف صحيحه، يف  (11)

ويف احلديث استحباب التسمية والدعاء واحملافظة على ذلك حىت يف حالة املالذ كالوقاع. وفيه االعتصام بذكر اهلل ودعائه من الشيطان،  .32 /3، 1833
 والتربك بامسه، واالستعاذة به من مجيع األسواء.
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َماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستهِة أَ  وقوله تعالى: ُ الهِ ي َخلََق السه يهاٍم ثُمه اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش يَُدبُِّر اأْلَْمَر َما ِمْن َشفِيٍع إاِله ِمْن إِنه َربهُكُم هللاه

ُ َربُُّكْم فَاْعبُُدواُ أَفاََل تََ كهُرونَ  َذتَْيِن " [3]يونس:  ژ بَْعِد إِْذنِِه َذلُِكُم هللاه َذاهَا بِاْلُمَعوِّ  ( 12)َوتَُعوِّ

 ثالثاً إذا كانت حامالً .المطلب الخامس:النفقة للمرأة المطلقة 

اعتنى اإلسالم بالطفل واهتم به حتى قبل الوالدة فأوجب النفقة للمرأة المطلقة ثالثاً إذا كانت حامالً وهذه النفقة ألجل جنينها 

فتجب النفقة والسكنى لها سواء طلقها زوجها طالقا رجعيا أو بائنا حتى  . وليس ألجلها حيث قد سقطت نفقتها بطالقها الثالثة

  [7]الطالق:  ژ  َوإِْن ُكنه أُواَلِت َحْمٍل فَأَْنفِقُوا َعلَْيِهنه َحتهى يََضْعَن َحْملَُهنه ژ قال تعالى: (13)تضع حملها، وذلك باتفاق الفقهاء،

العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثالثا أو أقل منهن حتى تضع ال خالف بين " قال اإلمام القرطبي رحمه هللا

 (14)حملها"

 إباحة الفطر في رمضان للحامل ) حق الطفل الصحي(المطلب السادس: 

يجوز للحامل أن تفطر في رمضان ، إن خافت ضررا بغلبة الظن على نفسها وولدها، ويجب ذلك إذا خافت على نفسها هالكا أو 

د أذى، وعليها القضاء بال فدية، وهذا باتفاق الفقهاء. واتفقوا كذلك على عدم وجوب الفدية إذا أفطرت الحامل خوفا على شدي

من سماحة وعناية اإلسالم بالطفل قبل الوالدة أن أباح للمرأة  الحامل إذا ( 15)نفسها؛ ألنها بمنزلة المريض الخائف على نفسه.

ال يجب عليها الفدية كذلك إذا أفطرت خوفا على ولدها عند الحنفية والمالكية، وهو قول عند خافت على جنينها أن تفطر ،: و

الشافعية؛ " ألن الحمل متصل بالحامل ، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها وألن الفدية ثبتت على الشيخ الفاني 

وقال الحنابلة والشافعية (16)على الولد ليس في معناه.  بخالف القياس؛ ألنه ال مماثلة بين الصوم والفدية، والفطر بسبب الخوف

في األظهر عندهم: إذا أفطرت الحامل خوفا على ولدها فعليها مع القضاء الفدية )طعام مسكين عن كل يوم( ؛ لما روي عن ابن 

 .[184البقرة: ]ژ  َوَعلَى الهِ يَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طَعاُم ِمْسِكينٍ  ژ في قوله تعالى:عباس 

                                                           

يـْنَـَوريُّ، أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد اهلل بن إبراهي ،«ابن السُّينِّ » ( 12) الناشر:  ،ق: كوثر الربينيقحت .177 /1م بن بَُدْيح، الدِّ
هي: فاطمة بنت رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم، الزهراء، سيدة نساء العاملني ما عدا  .جدة / بريوت -دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن 

 . كنيتها: أم أبيها.مرمي بنت عمران. أمها: خدجية بنت خويلد بن وهب.
يف  هي أول من غطي نعشها يف اإلسالم، مث بعدها زينب بنت جحش، كانت أحب الناس إىل رسول اهلل، وأول آل بيته حلوقا به بعد موته، وقد كتبت

أسد »( سنة. تنظر ترمجتها يف: 20( هـ وكان عمرها )11سريهتا املؤلفات الكثرية، وال يتسع املقام لذكر شيء منها. توفيت لثالث خلون من رمضان سنة )
تقريب »( ، 202/ 2« )جتريد أمساء الصحابة»( ، 187« )بقي بن خملد»( ، 882/ 8« )الثقات»( ، 117/ 3« )اإلصابة»( ، 221/ 7« )الغابة

« سمط الثمنيال»( ، 113/ 2« )أعالم النساء»( ، 1101/ 8« )هتذيب الكمال»( ، 221/ 12« )هتذيب التهذيب»( ، 110/ 2« )التهذيب
 ( .20/ 2« )حلية األولياء»( ، 1308/ 2« )االستيعاب»( ، 810« )الدر املنثور»( ، 171)
 .113 - 111/  7، واملغين 31/  2، والقليويب 112/  1، وجواهر اإلكليل 110/  2ابن عابدين  ( 18)
 .113 /13،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب(  12)
 .180/  8، واملغين البن قدامة 281، 220/  8، وحتفة احملتاج 181/  1، وجواهر اإلكليل 181/  1االختيار  ( 11)
 .181/  1، والدسوقي 271/  2، وفتح القدير 117، 111/  2ابن عابدين (11) 
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. أما المرضع فـيمكنها أن تسترضع لولدها" وأدخلوها (17)أنه نسخ حكمه إال في حق الحامل والمرضع إذا خافتا على أوالدهما.

ْهَر فَْليَُصمْ ژ في قوله تعالى :  البقرة: ]ژ  هُ َوَعلَى الهِ يَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طَعاُم ِمْسِكيٍن. وناسخها عند مقاتل فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشه

184]. 

 تأجيل إقامة الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها وترضعه.المطلب السابع: 

أوجب اإلسالم عدم تنفيذ العقوبة  الشرعية التي تستحقها األم الحامل  إذا كان ذلك قد يؤثر على الولد ، أو تحقق أن العقوبة 

ِ ستقضي عليه . فقد روى عمران بن حصين أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن ُجهَْينَةَ أَتَِت النَّبِيَّ  نَا فَقَالَْت: يَا نَبِيَّ هللاَّ ا ، َوِهَي ُحْبلَى ِمَن الزِّ  أََصْبُت َحّدً

 ِ ِ فَأَقِْمهُ َعلَيَّ ، فََدَعا نَبِيُّ هللاَّ ، فَُشكَّْت َعلَْيهَا ثِيَابُهَا َولِيَّهَا فَقَاَل: " أَْحِسْن إِلَْيهَا ، فَإَِذا َوَضَعْت فَأْتِنِي بِهَا  فَفََعَل ، فَأََمَر بِهَا نَبِيُّ هللاَّ

ِ َوقَْد َزنَْت قَاَل:  ثُمَّ أََمَر بِهَا فَُرِجَمْت ،  َمْت بَْيَن َسْبِعيَن »ثُمَّ َصلَّى َعلَْيهَا ، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: تَُصلِّي َعلَْيهَا يَا نَبِيَّ هللاَّ لَقَْد تَابَْت تَْوبَةً لَْو قُسِّ

؟ ِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة لََوِسَعْتهُْم ، َوهَْل َوَجْدَت تَْوبَةً أَْفَضَل ِمْن أَْن َجاَدتْ  ِ َعزَّ َوَجلَّ  (18) «بِنَْفِسهَا هلِلَّ

وفي حديث آخر في قصة الغامدية التي اعترفت بالزنا وطلبت منه أن يقيم عليها الحد فقال لها الرسول الكريم الرؤوف الرحيم 

ا َكاَن اْلَغُد، نَّهُ َردَّهَا، صلوات ربي وسالمه عليه: قَاَل، فََجاَءِت اْلَغاِمِديَّةُ، فَقَالَْت: يَا َرُسوَل هللاِ، إِنِّي قَْد َزنَْيُت فَطَهِّْرنِي، َوإِ  فَلَمَّ

نِي؟ لََعلََّك أَْن تَُردَّنِي َكَما َرَدْدَت َماِعًزا، فََوهللاِ إِنِّي لَُحْبلَى، قَ  ا اَل فَاْذهَبِي َحتَّى تَلِِدي»اَل: قَالَْت: يَا َرُسوَل هللاِ، لَِم تَُردُّ ا َولََدْت «إِمَّ ، فَلَمَّ

بِيِّ فِي ِخْرقٍَة، قَالَتْ  بِيِّ فِي يَِدِه ِكْسَرةُ ُخْبٍز، «اْذهَبِي فَأَْرِضِعيِه َحتَّى تَْفِطِميهِ »: هََذا قَْد َولَْدتُهُ، قَاَل: أَتَْتهُ بِالصَّ ا فَطََمْتهُ أَتَْتهُ بِالصَّ ، فَلَمَّ

بِيَّ إِلَى َرُجلٍ  ِمَن اْلُمْسلِِميَن، ثُمَّ أََمَر بِهَا فَُحفَِر لَهَا إِلَى َصْدِرهَا، َوأََمَر  فَقَالَْت: هََذا يَا نَبِيَّ هللاِ قَْد فَطَْمتُهُ، َوقَْد أََكَل الطََّعاَم، فََدفََع الصَّ

ُم َعلَى َوْجِه َخالِدٍ  َح الدَّ يَّاهَا، فَقَاَل: َسبَّهُ إِ  فََسبَّهَا، فََسِمَع نَبِيُّ هللاِ النَّاَس فََرَجُموهَا، فَيُْقبُِل َخالُِد ْبُن الَْولِيِد بَِحَجٍر، فََرَمى َرْأَسهَا فَتَنَضَّ

، ثُمَّ أََمَر بِهَا فََصلَّى َعلَْيهَا، َوُدفِنَتْ «َمْهاًل يَا َخالُِد، فََوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَقَْد تَابَْت تَْوبَةً لَْو تَابَهَا َصاِحُب َمْكٍس لَُغفَِر لَهُ»
كما أوجب (19)

 اث أو وصية ونحوهما مما فصله العلماء ودونوه في كتبهم الفقه.اإلسالم الدية في قتل الجنين وأوجب له حقوقه المالية من مير

 .في الشريعة اإلسالمية المطلب الثامن :تحريم اإلجهاض

بغير عذر مقبول شرعي، من المالحظ أن القرآن الكريم لم يتطرق حول اإلجهاض بشكل مباشر، حرم االسالم إجهاض الجنين 

يستدلون بذلك بآيات القرآنية التي تحرم قتل النفس وإهالك الحرث و هاض مطلقًاولكن الفقهاء الذين ذهبوا إلى تحريم اإلج

قال  [205]البقرة: ژ َوإَِذا تََولهى َسَعى فِي اأْلَْرِض لِيُْفِسَد فِيَها َويُْهلَِك اْلَحْرَث َوالنهْسَل ژ  والنسل، ومنها قوله تبارك وتعالى:

اُكْم بِِه لََعلهُكْم تَْعقِلُونَ َواَل تَْقتُلُوا النهْفَس ژ     تعالى: ُ إاِله بِاْلَحقِّ َذلُِكْم َوصه َم هللاه  [129]األنعام : ژ  الهتِي َحره

ولكن حسب ما جاء في السنة النبوية الشريفة، فإن الجنين يمر بمراحل، وهي أن يكون نُطفة ثم علقة ثم ُمضغة كل منها مدتها 

ِإنَّ أََحَدُكْم يُْجَمُع َخْلقُهُ فِي بَْطِن »فعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا أربعون يوًما ثم يُنفخ فيه الروح، 

 ُ ِه أَْربَِعيَن يَْوًما، ثُمَّ يَُكوُن َعلَقَةً ِمْثَل َذلَِك، ثُمَّ يَُكوُن ُمْضَغةً ِمْثَل َذلَِك، ثُمَّ يَْبَعُث هللاَّ  َملًَكا فَيُْؤَمُر بِأَْربَِع َكلَِماٍت، َويُقَاُل لَهُ: اْكتُْب أُمِّ

ُجَل ِمْنُكْم لَيَْعَمُل َحتَّى َما يَكُ َعَملَهُ، َوِرزْ  وُح، فَإِنَّ الرَّ وُن بَْينَهُ َوبَْيَن الَجنَِّة إاِلَّ ِذَراٌع، قَهُ، َوأََجلَهُ، َوَشقِيٌّ أَْو َسِعيٌد، ثُمَّ يُْنفَُخ فِيِه الرُّ

                                                           

 .121، 180/  8، واملغين 220، 223/  1، وأسىن املطالب 222/  8حتفة احملتاج  ( 17)

 .11103،12/232،حديث رقم ما يستدل به على شرائط اإلحصان،باب كتاب احلدود،يف  معرفة السنن واآلثار(أخرجه البيهقي يف  13)
 1828 /8، 1101، حديث رقم باب من اعرتف على نفسه بالزىن ،كتاب احلدود(أخرجه مسلم يف صحيحه،يف   10)
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ى َما يَُكوُن بَْينَهُ َوبَْيَن النَّاِر إاِلَّ ِذَراٌع، فَيَْسبُِق َعلَْيِه الِكتَاُب، فَيَْعَمُل بَِعَمِل أَْهِل فَيَْسبُِق َعلَْيِه ِكتَابُهُ، فَيَْعَمُل بَِعَمِل أَْهِل النَّاِر، َويَْعَمُل َحتَّ 

 الَجنَّةِ 

ة (20)«  فاختلف الفقهاء حول إجهاضه قبل نفخ الروح فيه واختلفوا حول أي األطوار التي يُصبح فيها الجنين نفًسا بشرية ُمحرمَّ

حيث نصوا على أنه إذا نفخت في الجنين الروح حرم  عد نفخ الروح فيه فاتفقوا على أنه ال يجوز إجهاضه مطلقًا،القتل، أما ب

وصرح ابن عابدين بذلك فقال: لو كان الجنين حيا، ويخشى على حياة األم  ( 21)اإلجهاض إجماعا. وقالوا إنه قتل له، بال خالف

 .(22)ألم به موهوم، فال يجوز قتل آدمي ألمر موهوممن بقائه، فإنه ال يجوز تقطيعه؛ ألن موت ا

أما قبل ذلك ففيه خالف: فجمهور العلماء على تحريمه ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز لعذر، ومنهم من قال  

الجنين )وهي مرحلة بعدم الجواز مطلقًا، وأشهر هذه األقوال بين المذاهب الفقهية هي الجواز في األربعين األولى من مراحل 

 النطفة( إذا كان هناك عذر )مثل وجود خطر على حياة األم أو أن الحمل جاء من زنا أو اغتصاب( وتفصيل ذلك ما يلي:

اإلباحة مطلقا، وهو ما ذهب إليه الحنفية، حيث ذكروا أنه يباح اإلسقاط بعد الحمل، ما لم يتخلق شيء منه. والمراد  القول األول:

، وقال به أبو إسحاق (24)وهو ما انفرد به من المالكية اللخمي فيما قبل األربعين يوما(23)بالتخلق في عبارتهم تلك نفخ الروح

. واإلباحة (25)أيضا، وقال الرملي: لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروحالمروزي من الشافعية قبل األربعين 

قول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل، إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح إللقاء نطفة ال علقة، وعن ابن عقيل أن ما لم 

  (26)احب الفروع: ولكالم ابن عقيل وجهتحله الروح ال يبعث، فيؤخذ منه أنه ال يحرم إسقاطه، وقال ص

جواز باإلباحة لعذر  مقبول فقط، وهو حقيقة مذهب الحنفية. حيث نقل ابن عابدين عن كراهة الخانية عدم الحل  القول الثاني:

 لغير عذر، إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن ألنه أصل الصيد. 

                                                           

] ش أخرجه مسلم يف القدر باب كيفية خلق  8213،حديث رقم 111 /2،باب ذكر املالئكة ،اخلَْلقِ ِكَتاُب َبْدِء (أخرجه البخاري يف صحيحه، يف   21)
. )جيمع خلقه( يضم بعضه إىل بعض أو املراد باجلمع مكث البويضة بالرحم بعد تلقيحها بالنطفة. )علقة( دما غليظا 2128اآلدمي يف بطن أمه رقم 

)شقي أو سعيد( حسب ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته وما علمه سبحانه مما سيكون من هذا املكلف من جامدا. )مضغة( قطعة حلم قدر ما ميضغ. 
 أسباب السعادة أو الشقاوة. )فيسبق عليه( يغلب عليه. )كتابه( الذي كتبه امللك وهو يف بطن أمه[

. وانظر البحر 1811ط سنة  212/  8لرهوين على شرح الزرقاين ط عيسى احلليب، وحاشية ا 217/  2الشرح الكبري املطبوع مع حاشية الدسوقي  (21) 
ط  211/  3ط بوالق، وهناية احملتاج  201/  2، وفتح القدير 1272ط  873/  1، 112/  1ط العلمية األوىل، وحاشية ابن عابدين  288/  3الرائق 

/  1، واإلنصاف 223/  1ط مصطفى احلليب، والزرقاين على التحفة  818/  8ط امليمنية، وحاشية البجريمي  201/  1مصطفى احلليب، وحاشية اجلمل 
 .1812ط املنريية سنة  81 - 20/  11ط الرياض، واحمللى  311/  7، واملغين 101/  1، والفروع 131

أنه إذا كان الفقهاء منعوا هتك ط املنريية. واللجنة ترى  811/  1، واجملموع 288/  3، وانظر البحر الرائق 112/  1الدر وحاشية ابن عابدين  ( 22)
ألهنا األصل وحياهتا حرمة جسد األم وهي ميتة وضحوا باجلنني احلي. فإن احلفاظ على حياة األم إذا كان يف بقاء اجلنني يف بطنها خطر عليها أوىل باالعتبار 

 ثابتة بيقني، علما بأن بقاء اجلنني سيرتتب عليه موت األم وموت اجلنني

 .831/  2، وحاشية ابن عابدين 201/  2ر فتح القدي ( 28)
 ط األوىل. 212/  8حاشية الرهوين على شرح الزرقاين (  22)
 211/  3، وهناية احملتاج 223/  1، وحاشية الشررواين 818/  8حتفة احلبيب  ( 21)
 12/  1ط السادسة، وكشاف القناع  811/  2، والروض املربع 31/  1، وغاية املنتهى 831/  1، واإلنصاف 101/  1الفروع  ( 21)
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إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر، ونقل عن ابن وهبان أن من  -أجهضت نفسها  من -فلما كان يؤاخذ بالجزاء فال أقل من أن يلحقها 

األعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس ألبي الصبي ما يستأجر به الظئر )المرضع( ويخاف هالكه، وقال ابن وهبان: 

ابلة باإلباحة دون تقييد بالعذر فإنه يبيحه ومن قال من المالكية والشافعية والحن(27)إن إباحة اإلسقاط محمولة على حالة الضرورة

هنا باألولى، وقد نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: أن المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه اإلجهاض 

  (28)فينبغي أنها ال تضمن بسببه

ء الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: أنه يكره ومنهم من قال بالكراهة مطلقا. وهو ما قال به علي بن موسى من فقها القول الثاني:

اإللقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح؛ ألن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة، كما في بيضة صيد 

 يقال في اإلجهاض ، وقول محتمل عند الشافعية. يقول الرملي: ال(30). وهو رأي عند المالكية فيما قبل األربعين يوما(29)الحرم

 .(31)قبل نفخ الروح إنه خالف األولى، بل محتمل للتنزيه والتحريم، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ ألنه جريمة

التحريم وعدم الجواز ، وهو المعتمد عند المالكية. يقول الدردير: ال يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو القول الثالث:

يوما، وعلق الدسوقي على ذلك بقوله: هذا هو المعتمد. وقيل يكره. مما يفيد أن المقصود بعدم الجواز في عبارة قبل األربعين 

. كما نقل ابن رشد أن مالكا قال: كل ما طرحته المرأة جناية، من مضغة أو علقة، مما يعلم أنه ولد، ففيه (32)الدردير التحريم

الغرة. والقول بالتحريم هو األوجه عند الشافعية؛ ألن النطفة بعد االستقرار آيلة إلى وقال: واستحسن مالك الكفارة مع (33)الغرة

. وهو مذهب الحنابلة مطلقا كما ذكره ابن الجوزي، وهو ظاهر كالم ابن عقيل، وما يشعر به كالم (34)التخلق مهيأة لنفخ الروح

من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا، وعلى الحامل إذا شربت  ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة، إذ رتبوا الكفارة والغرة على

 .(35)دواء فألقت جنينا

 

 

 

                                                           

 1272ط  831/  2حاشية ابن عابدين  ( 27)
 فما بعدها 120/  2اإلقناع حباشية البجريمي  ( 23)
 831/  2حاشية ابن عابدين (20) 
 ط عيسى احلليب. 217 - 211/  2حاشية الدسوقي  ( 81)
 211/  3هناية احملتاج  ( 81)
 217 - 211/  2الشرح الكبري حباشية الدسوقي  ( 82)
 هـ والغرة كما يف كتب اللغة عبد أو أمة. وأصل الغرة البياض يف وجه الفرس واستعملت مبعىن العبد واألمة جمازا. 1831ط  218/  2بداية اجملتهد  ( 88)

تفصيل الكالم ورجح القاضي عياض أن لفظ الغرة جاء يف احلديث القائل: " غرة: عبد أو أمة ". جاء منونا فيكون ما بعده جاء على سبيل التفسري. وقال و 
 عن الغرة موضعه مصطلح غرة.

 .211/  3، وهناية احملتاج 223/  1، وحاشية الشرواين 818/  8حتفة احلبيب  ( 82)
 ط الرياض. 311/  7، واملغين 831/  1اإلنصاف  ( 81)
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 المبحث الثاني:

 بعد الوالدة ويشتمل على المطالب: باألطفال االهتمام 

 .بوصول الطفل  الفرح والتهنئة المطلب األول:

في معاملته للطفل أن يُستقبل في أوائل حياته بالفرح والبشر ، فاألوالد فمن هدي النبي  -بوصول المولود :   الفرح والتهنئة

نعمة من نعم هللا سبحانة وتعالى ، يهبها لمن يشاء ويمسكها عمن يشاء ، ولما كانت هذه النعمة تسر الوالدين بشرت المالئكة بهم 

 ژ  َم بِاْلبُْشَرى قَالُوا َساَلًما قَاَل َساَلٌم فََما لَبَِث أَْن َجاَء بِِعْجٍل َحنِي ٍ َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِهيژ رسل هللا من البشر،قال تعالى : 

وغير ذلك ،    [71هود: ] ژ َواْمَرأَتُهُ قائَِمةٌ فََضِحَكْت فَبَشهْرناها بِإِْسحاَق َوِمْن َوراِء إِْسحاَق يَْعقُوبَ ژ :  إلى أن قال[69]هود: 

تبشر اآلباء من السنن اإللهية ، ولهذا ذم هللا تعالى من تبرم من األنثى واستثقلها ألنه تعالى هو الذي  كثير من آيات القرآن التي

  [59]النحل: ژ  أاََل َساَء َما يَْحُكُمونَ   ژ ژ وهبها كما وهب الذكر والحياة ال تستمر إال بالذكر واألنثى معاً فقال :

بابن له: ليهنك الفارس. فقال الحسن: وما يدريك أنه فارس هو أو حمار؟ فقال: وقد روي أن رجال قال لرجل عند الحسن يهنئه 

 (36) .كيف نقول؟ قال: قل: بورك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره

ْن َكاَن يَُجالُِس قال الطبراني : حدثنا يحي بن عثمان بن صالح ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا السري بن يحيى أن أَنَّ َرُجاًل ِممَّ 

اٌر، لََعلَّهُ َخيَّاطٌ »اْلَحَسَن ُولَِد لَهُ اْبٌن فَهَنَّأَهُ َرُجٌل فَقَاَل: لِيَْهنَِك اْلفَاِرُس، فَقَاَل اْلَحَسُن:  قَاَل: فََكْيَف « َوَما يُْدِريَك أَنَّهُ فَاِرٌس لََعلَّهُ نَجَّ

ُ ُمبَاَرًكا»أَقُوُل؟ قَاَل:  ٍد  قُْل َجَعلَهُ هللاَّ ِة ُمَحمَّ  »(37)َعلَْيَك َوَعلَى أُمَّ

 فالتهنئة والهدايا تدخل السرور على أهل المولود وتشيع جواً من البهجة ، والمحبة واأللفة ، والترابط بين المسلمين .

 المطلب الثاني: األذان في األذن اليمنى للطفل.

لقد حرص اإلسالم على تثقيف الطفل وتربيته إسالمياً فأول شيء يفعله األب المسلم بعد والدة ابنه، يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم 

الصالة في اليسرى، ليكون أول عهد في الدنيا كلمة التوحيد، وذلك يؤثر في مسمع الطفل ونفسه، ولو لم يفهم معناه، وهذا ما 

َن في أُُذِن الَحسِن بِن عليٍّ حيَن َولدْتهُ  - -والسالم ،  فعن أبي رافع أنه :"قال: رأيت رسوَل هللا فعله الرسول عليه الصالة  أذَّ

، وهذا دليل على االعتناء بثقافة األذن والجوارح ألنها نوافذ إلى الطفل الذي سيتفاعل معها ويتشربها  (38)فاِطمةُ بالصالة "

َما » يقول :قال : سمعت رسول هللا طان يلكز المولود حين يولد كما روى أبو هريرة ويحّولها إلى مواقف ، كذلك فإن الشي

ْيطَاِن، َغْيرَ  ْيطَاُن ِحيَن يُولَُد، فَيَْستَِهلُّ َصاِرًخا ِمْن َمسِّ الشَّ هُ الشَّ ژ  : ثُمَّ يَقُوُل أَبُو هَُرْيَرةَ «  َمْريََم َواْبنِهَاِمْن بَنِي آَدَم َمْولُوٌد إاِلَّ يََمسُّ

ْيطَاِن الرَّ  يَّتَهَا ِمَن الشَّ ْيتُهَا َمْريََم َوإِنِّي أُِعيُذهَا بَِك َوُذرِّ َكُر َكاأْلُْنثَى َوإِنِّي َسمَّ  [36]آل عمران:  ژِجيِم َولَْيَس الذَّ

                                                           

مطالب  .8/81،كشاف القناع عن منت اإلقناع  .الناشر: مكتبة القاهرة ،الطبعة: بدون طبعة ،212 /0،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد ،بن قدامة( ا 81)
 .202 /2،أويل النهى يف شرح غاية املنتهى

الناشر: دار  ،احملقق: مصطفى عبد القادر عطا ،1218الطبعة: األوىل،  ،1/202،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،الطرباين ( 87)
 .بريوت –الكتب العلمية 

 .7/281(،1111، حديث رقم )باب يف الصيّب يُولد فـَيـَُوذَُّن يف أُُذنِه ،كتاب األدبيف   (أخرجه أبو داود يف سننه، 83)
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ْيطَاُن » وعن ابن عباس :  ، َواْستِْهالَلُهُ يَْعِصُر الشَّ  (.39) «بَْطنَهُ فَيَِصيُح، إاِلَّ ِعيَسى اْبَن َمْريََم َعلَْيِه السَّالَُم لَْيَس ِمْن َمْولُوٍد إاِلَّ يَْستَِهلُّ

فيؤذن في األذن اليمنى للطفل  ليكون لكزة مضادة للشيطان الذي يسعى جاهداً إلفساد الذرية وتدمير النشء . قال ابن القيم رحمه 

ْنَسان َكلَِماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته  هللا في كتابه تحفة المودود :"وسر التأذين َوهللا أعلم أَن يكون أول َما يقرع سمع اإْلِ

ْساَلم ِعْند ُدُخوله إِلَى الدُّ  ْساَلم فََكاَن َذلِك كالتلقين لَهُ شعار اإْلِ نْيَا َكَما يلقن كلمة التَّْوِحيد ِعْند َوالشَّهَاَدة الَّتِي أول َما يْدخل بهَا فِي اإْلِ

ر مستنكر ُوُصول أثر التأذين إِلَى قلبه وتأثيره بِِه وان لم يْشعر َمَع َما فِي َذلِك من فَائَِدة أُْخَرى َوِهي هروب ُخُروجه ِمْنهَا َوغي

ظه َما يُضعفهُ ويغيالشَّْيطَان من َكلَِمات اأْلََذان َوهَُو َكاَن يرصده َحتَّى يُولد فيقارنه للمحنة الَّتِي قدرهَا هللا وشاءها فَيسمع َشْيطَانه 

ْساَلم َوإِلَى ِعبَاَدته َسابِقَة على َدْعَوة الشَّْيطَان َكَما  أول أَْوقَات تعلقه بِِه َوفِيه معنى آخر َوهَُو أَن تكون َدعوته إِلَى هللا َوإِلَى دينه اإْلِ

وهذا يبين اهتمام النبي  (40)ولغير َذلِك من الحكم"َكانَت فْطَرة هللا الَّتِي فطر َعلَْيهَا َسابِقَة على تَْغيِير الشَّْيطَان لَهَا َونَقله َعْنهَا 

بعقيدة التوحيد ومطاردة الشيطان في بداية حياة المولود الجديد. 

 له بالبركه.  المطلب الثالث: تحنيك المولود بالتمر والدعاء

من تحنيك الطفل عند والدته بشيء من التمر بعد مضغه وترطيبه ، ولعل في وإنما المقصود ما شرع هللا تعالى بهدي رسوله 

ذلك مع كونه سنة ما يطمئن الطفل ويجعله آمناً على استمرار غذائه والعناية به وبخاصة تحنيكه بالتمر الذي ترتفع فيه نسبة 

جديدة ، وهي المص بالفم ليألفها عن عائشة الحالوة التي يتلذذ بها الطفل ، وفيه كذلك تمرين على استعمال وسيلة غذائية ال

ُك َعلَْيِهْم َويَُحنُِّكهُمْ أَنَّ َرُسوَل هللاِ »رضي هللا عنها  ْبيَاِن فَيُبَرِّ  (41)«َكاَن يُْؤتَى بِالصِّ

بَْيِر، قَالَْت: فََخَرْجتُ  ِ ْبِن الزُّ َوأَنَا ُمتِمٌّ فَأَتَْيُت الَمِدينَةَ فَنََزْلُت بِقُبَاٍء  وفي الصحيحين عن أسماء رضي هللا عنها  أَنَّهَا َحَملَْت بَِعْبِد هللاَّ

َل َشْيٍء َدَخَل َجْوفَهُ ِريُق »فََوَضْعتُهُ فِي َحْجِرِه، ثُمَّ  فََولَْدتُهُ بِقُبَاٍء، ثُمَّ أَتَْيُت بِِه النَّبِيَّ  َدَعا بِتَْمَرٍة فََمَضَغهَا، ثُمَّ تَفََل فِي فِيِه، فََكاَن أَوَّ

ِ َرسُ  َل َمْولُوٍد ُولَِد فِي اإِلْسالَمِ وِل هللاَّ َك َعلَْيِه َوَكاَن أَوَّ ، أي دعا له بالبركة . وفي هذا بيان ( 42)«، ثُمَّ َحنََّكهُ بِتَْمَرٍة ثُمَّ َدَعا لَهُ، َوبَرَّ

 . لمشروعية الذهاب بالمولود إلى أهل الصالح لينال من دعائهم

                                                           

فيه أشعث بن سوار ضعيف،  قال حمققه:  ،2/1111، 8111حديث رقم  أخرجه  الدارمي يف مسنده، فيكتاب الفرائض،باب مرياث الصيب،(  39)
يِث ( وقال الرتمذي: وروى أشعُث بُن سوَّاٍر وغرُي واحٍد عن أيب الزُّبرِي عن جابٍر موقوفاً. وكأنَّ هذا أصحُّ من احلد11120وأخرجه ابن أيب شيبة حديث )

 (.11181( ت: فيه شريك مساعه من أيب إسحاق الشيباين متأخر، وأحرجه ابن أيب شيبة حديث )2(. )1182املرفوِع، حديث )
الطبعة:  ،ق: عبد القادر األرناؤوطيقحت ،1/81،حتفة املودود بأحكام املولود ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،ابن قيم اجلوزية(  21)

 .دمشق –الناشر: مكتبة دار البيان  ،1071 – 1801األوىل، 
باب استحباب حتنيك املولود عند والدته ومحله إىل صاحل حينكه، وجواز تسميته  ،األدب كتاب ، يف صحيحه يف مسلم أخرجه (41 )

التحنيك:  .8/1101، 2127حديث رقم  ،،يوم والدته، واستحباب التسمية بعبد اهلل وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء عليهم السالم
ه بالتخفيف والتشديد، واألخري أشهر. انظر: غريب أن ميضغ التمر أو حنوه، مث يدلك به حنك الصغري داخل فمه، وحنكه وحنَّك

 (.102/ 8(، شرح مسلم للنووي )171/ 1احلديث أليب عبيد )
، 8010حديث رقم  ،وأصحابه إىل املدينةباب هجرة النيب  ،كتاب مناقب األنصار ، يف صحيحه يف البخاري أخرجه (42 )
1/11. 
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فِي َعبَاَءٍة ِحيَن ُولَِد، َوَرُسوُل هللاِ َذهَْبُت بِْعْبِد هللاِ ْبِن أَبِي طَْلَحةَ اأْلَْنَصاِريِّ إِلَى َرُسوِل هللاِ وفي الصحيحين أيضاً عن أنس قال: 

هُ فِي فِيِه، فََجَعَل فَقُْلُت: نََعْم، فَنَاَوْلتُهُ تََمَراٍت، فَأَْلقَاهُنَّ فِي فِيِه فاََلكَ « هَْل َمَعَك تَْمٌر؟»يَْهنَأُ بَِعيًرا لَهُ، فَقَاَل:  بِيِّ فََمجَّ ، ثُمَّ فََغَر فَا الصَّ هُنَّ

بِيُّ يَتَلَمَّظُهُ، فَقَاَل َرُسوُل هللاِ  اهُ َعْبَد هللاِ « ُحبُّ اأْلَْنَصاِر التَّْمرَ : »الصَّ َوَسمَّ
 فما كان في األنصار شاب أفضل منه.(43)

 .عقيقة عنهاالحتفال بالطفل في صغرا والوصية بال المطلب الرابع:

ُكلُّ ُغاَلٍم َرِهيٌن بَِعقِيقَتِِه »قال : عن رسول هللا باألطفال في صغرهم فيوصي بالعقيقة عنهم فعن سمرة بن جندب ويحتفل 

ى  (44)«تُْذبَُح َعْنهُ يَْوَم َسابِِعِه، َويُْحلَُق َرْأُسهُ َويَُسمَّ

، قال ابن القيم: أن أحاديث  (45) «بكبشين كبشين  -عنهما رضي هللا  -عن الحسن والحسين عق رسول هللا » وفي رواية: 

 الشاتين عن الذكر، والشاة عن األنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوه.

فروى أبو داود عن أم كرز قالت: سمعت  .أحدها: كثرتها، فإن رواتها: عائشة وعبد هللا بن عمرو، وأم كرز الكعبية، وأسماء.

 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح« شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاةعن الغالم »يقول: رسول هللا 

، وأحاديث الشاتين من قوله، وقوله عام، وفعله يحتمل االختصاص. الثالث: أنها متضمنة لزيادة، الثاني: أنها من فعل النبي 

واألخذ بهما ممكن، فال وجه لتعطيل  فكان األخذ بها أولى. الرابع: أن الفعل يدل على الجواز، والقول على االستحباب،

 (46)أحدهما.

                                                           

باب استحباب حتنيك املولود عند والدته ومحله إىل صاحل حينكه، وجواز تسميته  ،كتاب اآْلَدابِ أخرجه مسلم يف صحيحه، يف   ( 28)
)حتنيك(  ،1130 /8، 2122، حديث رقم يوم والدته، واستحباب التسمية بعبد اهلل وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء عليهم السالم

يف معناه أو قريب منه من احللو فيمضغ احملنك التمرة حىت اتفق العلماء على استحباب حتنيك املولود عند وال دته بتمر فإن تعذر فما 
تصري مائعة حبيث تبتلع مث يفتح فم املولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه ويستحب أن يكون احملنك من الصاحلني وممن يتربك 

)فالكهن( و اهلناء يقال هنأت البعري أهنؤهبه رجال كان أو امرأة فإن مل يكن حاضرا عند املولود محل إليه)يهنأ( أي يطليه بالقطران وه
قال أهل اللغة اللوك خمتص مبضغ الشيء الصلب)فغر فاه( أي فتحه)فمجه( أي طرحه )يتلمظه( أي حيرك لسانه ليتتبع ما فيه من آثار 

وأكثر ما يفعل ذلك يف  التمر والتلمظ واللمظ فعل ذلك باللسان يقصد به فاعله تنقية الفم من بقايا الطعام وكذلك ما على الشفتني
 .شيء يستطيبه ويقال تلمظ يتلمظ تلمظا وملظ يلمظ ملظا ويقال لذلك الشيء الباقي ملاظه

 ]قال األلباين[: صحيح .872 /2، 2182، حديث رقم مىت يعق، باب كتاب العقيقة( أخرجه النسائي يف السنن الكربى،يف   22)
وصحح  .]حكم األلباين[ صحيح .111 /2210،7، حديث رقم كم يعق عن اجلارية، باب  العقيقةكتاب ، يف  السنن الصغرى( أخرجه النسائي يف  21)

 .813/ 1إسناده أيضاً ابن كثري يف "ختريج أحاديث التنبيه"
هـ 1211والعشرون ، الطبعة: السابعة ،812 /2،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،ابن قيم اجلوزية ( 21)
اخلامس: أن قصة الذبح عن احلسن واحلسني كانت عام أحد والعام الذي  .مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت -الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت  ،م1002/

به الكبري. السادس: أن قصة احلسن ما روته عام احلديبية سنة ست بعد الذبح عن احلسن واحلسني، قاله النسائي يف كتابعده، وأم كرز مسعت من النيب 
« عن نسائه بقرة، وكن تسعاضحى رسول اهلل »واحلسني حيتمل أن يراد هبا بيان جنس املذبوح، وأنه من الكباش ال ختصيصه بالواحد كما قالت عائشة: 

[ ]آل 63}وليس الذكر كاألنثى{ ]آل عمران: : ، ومرادها: اجلنس ال التخصيص بالواحدة. السابع: أن اهلل سبحانه فضل الذكر على األنثى، كما قال
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َدقَة وإطعام ومن فوائد العقيقة : قال ابن القيم رحمه هللا تعالى : "فالذبيحة َعن اْلَولَد فِيهَا معنى القربان والشكران َواْلفَِداء َوالصَّ

ْطَعام للنَِّكاح الَِّذي الطََّعام ِعْند حوادث السُرور الِْعظَام شكرا هلل َوإِْظهَار لنعمته الَّتِي هِ  َي َغايَة اْلَمْقُصود من النَِّكاح فَإِذا شرع اإْلِ

 (47)هَُو َوِسيلَة إِلَى ُحُصول هَِذه النِّْعَمة فأَِلَن يشرع ِعْند اْلَغايَة اْلَمْطلُوبَة أولى َوأَْحَرى"

 بأحسن األسماء. الطفل المطلب الخامس: تسميه

ْلَوالِِد َعلَى التسميه بأحسن األسماء ألنَّه سيُنادى به بين النَّاس في الدنيا، ويُنادى به يوم القيامة فعن ابن عباس قال:قَْد َعلِْمنَا َحقَّ ا

راد اليسر حتى في األسماء ، وكره العسر لذلك أ (48) «أَْن يُْحِسَن اْسَمهُ، َويُْحِسَن أََدبَهُ  »اْلَولَِد، فََما َحقُّ اْلَولَِد َعلَى اْلَوالِِد؟ قَاَل: 

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : قال والعنف حتى في األسماء أيضا ، يظهر ذلك من نهيه عن اسم )حرب ( ، قال 

  )49(«أحب األسماء إلى هللا: عبد هللا ، وعبد الرحمن ، وأصدقها: حارث ، وهمام  وأقبحها: حرب، ومرة :  » رسول اله 

عن َسُمَرة بن ُجتُدِب، قال: قال رسول  » عن تسميتهم بأسماء قبيحة وغير جائزة فعن سمرة قال : قال رسول هللا فقد نهي  

يََن ُغالَمَك يََساراً، وال َربَاحاً، وال نَجيحاً، وال أْفلََح، فإنَك تقول: أثَمَّ هَُو؟ فيقول: ال، إنما هَُن أربعٌ : »--هللا تَزيُدن ، فال ال تَُسمِّ

 (50) «عليٍّ 

 (51) «َكاَن يَُغيُِّر ااِلْسَم القَبِيحَ أَنَّ النَّبِيَّ »أسماء كانت قبيحة فعن عائشة رضي هللا عنها وقد غير النبي

                                                                                                                                                                                           

ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها يف األحكام، وقد جاءت الشريعة هبذا التفضيل يف جعل الذكر كاألنثيني يف الشهادة واملرياث والدية،  [ ،63عمران 
إنه رهني بعقيقته، فالعقيقة تفكه وتعتقه، وكان األوىل أن يعق عن الذكر فكذلك أحلقت العقيقة هبذه األحكام. الثامن: أن العقيقة تشبه العتق عن املولود، ف

أميا :  »هلل بشاتني، وعن األنثى بشاة، كما أن عتق األنثيني يقوم مقام عتق الذكر. كما يف " جامع الرتمذي " وغريه عن أيب أمامة، قال: قال رسول ا
كل عضو منه عضوا منه، وأميا امرئ مسلم أعتق امرأتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار، جيزي كل   امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، كان فكاكه من لنار جيزي

 ، وهذا حديث صحيح.« عضو منهما عضوا منه، وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، جيزي كل عضو منها عضوا منها
 .1/71،حتفة املودود بأحكام املولود ،ابن قيم اجلوزية(  27)

 .3210، حديث رقم 11/110( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان، يف كتاب حسن اخللق، باب حقوق األوالد واألهلني،23) 
، لكنه تراجع 1173كان األلباين ضعفه يف مواطن كثرية ، انظر اإلرواء:   ( وقد020، حديث رقم )831/ 22أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري،  (20) 

 (.1( ط. دار املعارف، ومقدمته )ص213، والكلم الطيب ) 1077(، وصحيح الرتغيب والرتهيب: 012عن تضعيفه، فانظر الصحيحة )
إسناده صحيح. النفيلى: هو عبد اهلل بن  ،7/812، 2013رقم  ، حديثباب يف تغيري االسِم الَقبيح، كتاب األدب  ( أخرجه أبو داود يف سننه، يف 11)

( عن أمحد بن عبد اهلل بن يونس، عن زهري، هبذا اإلسناد. وفيه زيادة. وأخرجه مسلم 12( )2187حممَّد، وزهري: هو ابن معاوية. وأخرجه مسلم )
(. 1383( و )1387(، و"صحيح ابن حبان" )21117و ) (21173( من طرق عن منصور، به. وهو يف "مسند أمحد" )8123(، والرتمذي )2187)

املعىن يف ذلك وذكر العلة اليت من أجلها وقع النهي عن التسمية هبا، وذلك أهنم إمنا كانوا --: قد بني النيب123/ 2قال اخلطايب يف "معامل السنن " 
اظها، فحذرهم أن يفعلوه لئال ينقلب عليهم ما قصدوه يف هذه التسميات إىل يقصدون هبذه األمساء ومبا يف معانيها: إما التربك هبا أو التفاؤل حبسن ألف

باح، فنهاهم عن السبب الضد، وذلك إذا سألوا، فقالوا: أمَثَّ يسار؟ أمث رباح؟ فإذا قيل: ال، تطريوا بذلك، وتشاءموا به، وأضمروا على االياس من اليسر والر 
 ثهم االياس من خريه.الذي جيلب هلم سوء الظن باهلل سبحانه، ويور 

قال أبو بكر: ورمبا قال عمر بن علي، يف هذا  .181/ 1(،  2380) ، حديث رقم أبواب األدب عن رسول اهلل ( أخرجه الرتمذي يف سننه،  11)
 .]حكم األلباين[ : صحيح .«مرسال ومل يذكر فيه عن عائشة»، احلديث: هشام بن عروة، عن أبيه، عن النيب 
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وأسماء ليست قبيحة لكن ال يجوز التسمي بها ، فمثالً غير اسم ) عاصية ( إلى جميلة ، وكذلك غير اسم ) برة( إلى زينب ، 

أَنَّ اْبنَةً لُِعَمَر َكانَْت يُقَاُل لَهَا َعاِصيَةُ »تزكوا أنفسكم ، هللا أعلم بأهل البر منكم" فعن ابن عمر رضي هللا عنهما  ال» وقال : 

اهَا َرُسوُل هللاِ   (52)«َجِميلَةَ فََسمَّ

ةَ، فَقِيَل: تَُزكِّي نَْفَسهَ » َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ:  ِ أَنَّ َزْينََب َكاَن اْسُمهَا بَرَّ اهَا َرُسوُل هللاَّ وغير ذلك من األسماء  التي ( 53) «َزْينََب ا، فََسمَّ

مثل أصرم غيره إلى زرعة، وزحم إلى بشير، وحزن إلى سهل و حتى الكنية غير أبي الحكم إلى أبي شريح  كما غيرها النبي 

مع قومه َسِمَعهم يكنُّونه بأبي الَحكَم، --وِل هللا جاء في حديث الذي رواه أبو داود في سننه عن أبيه هانئ أنه لما َوفََد إلى رس

، فقال: " إن هللا هو الَحَكُم، وإليه الُحكُم، فلَِم تََكنَّى أبا الَحَكِم"، فقال: إن قومي إذا اختلفُوا في شيء أتوني، --فدعاه رسوُل هللا 

أحَسَن هذا، فمالك ِمن الولد؟ " قال: لي ُشَريٌح ومسلٌم وعبُد هللا، : "ما --فحكمُت بينهم، فَرِضَي ِكال الفريقين، فقاَل رسوُل هللا 

وكل ما ورد من األحاديث تدل داللة قاطعة شافية على  (54) «قال: " فََمن ْاكبَُرهُم؟ " قال: قلت: ُشريح، قال: "فأنت أبو ُشَريِح 

أثراً في شخصية صاحبها، وجميع تصرفاته و سلوكه  باألسماء الحسنة وتغيير األسماء القبيحة  حيث إن لألسماءاهتمام النبي 

 وتفكيره.

 المطلب السادس: حلق رأس الطفل يوم سابعه وتنظيفه وإزالة األذى عنه.

شرع اإلسالم أن يحلق رأس الطفل يوم سابعة إيذاناً بالعناية به وإزالة ما يؤذيه ، بل وشرع التصدق عنه بوزن شعر رأسه ذهباً 

ك إشارة إلى فدائه بالمال وعدم التفريط فيه ، وأن شعر رأسه الذي يؤذيه بقاؤه فيحلقونه ليس رخيصاً عند أو فضه . وكأن في ذل

 أسرته ، بل يوزن بالذهب الذي يحرص عليه الناس ، كما شرع ختانه ،

                                                           

، حديث رقم باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن، وتغيري اسم برة إىل زينب وجويرية وحنومها،كتاب اآْلَدابِ (أخرجه البخاري يف صحيحه، يف   12)
( عن أيب بكر بن 11/ حديث رقم 1137/ 8كتاب اآلداب، باب استحباب تغيري االسم القبيح ... )-أخرجه مسلم يف صحيحه  و1137 /8، 2180

عمر،  أيب شيبة، عن احلسن بن موسى األشيب، به وفيه أن هذه املرأة هي ابنة لعمر. هي مجيلة بنت ثابت بن أيب األفلح، أخت عاصم، وأم عاصم بن
(، 1310/ ترمجة  12/ 7(، وأسد الغابة )821/ 3فولدت له عاصًما، مث طلقها فتزوجها زيد بن حارثة. انظر طبقات ابن سعد ) تزوجها عمر سنة سبع

 (.281/ ترمجة  21، 21/ 3واإلصابة )
ه مسلم يف أخرج .و28/ 3(،  1102) ،حديث رقم  باب حتويل االسم إىل اسم أحسن منه ،كتاب األدبأخرجه البخاري يف صحيحه، يف    (53 )

وقيل زينب بنت أيب سلمة ربيبة النيب )زينب( قيل زينب بنت جحش زوج النيب  ،2121اآلداب باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن. . رقم 
]أمها أم سلمة رضي اهلل عنهن. )برة( صيغة مبالغة من الرب. )تزكي نفسها( متدحها وتثين عليها 
إسناده جيد، يزيد بن املقدام صدوق، روى ، 7/817، 2012، حديث رقم باب يف تغيري االسِم الَقبيح( أخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب األدب،  12)

( 1017" )( عن أمحد بن يعقوب، والنسائي يف "الكربى311له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه البخاري يف "األدب املفرد" )
أخربين بشيء  --(. وزاد فيه: قال أبو شريح: يا رسول اهلل 112عن قتيبة، كالمها عن يزيد بن املقدام، هبذا اإلسناد. وهو عند ابن حبان يف "صحيحه" )

 - ابن حبان: استعمال املصطفى يوجب يل اجلنة! قال: "طيب الكالم، وبذل السالم، وإطعام الطعام،، وهي عند البخاري يف "األدب املفرد". قال أبو حامت
-  اً بعاصية، ولكن تفاؤالً جبميلة، وكذلك ما ُيشِبه هذا اجلنس من األمساء؛ ألنه  هنى عن الطِّريِة يف غري خرب. - -هذا الفعل مل يكن تطريُّ
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فطرة : " َوقد قال ابن القيم رحمه هللا ، بعد أن ذكر نصوص خصال ال .وهو من خصال الفطرة التي حث عليها رسول هللا  

بالغرلة اشتركت ِخَصال اْلفْطَرة فِي الطَّهَاَرة والنظافة َوأخذ الفضالت المستقذرة الَّتِي يألفها الشَّْيطَان ويجاورها من بني آدم َوله 

 (55)اتَِّصال واختصاص"

ِ قال : عق رسول هللا وعن علي  يَا فَاِطَمةُ »َعِن اْلُحَسْيِن بَِشاٍة َوقَاَل: عن الحسن شاة ، وقال : يا فاطمة ، َعقَّ َرُسوُل هللاَّ

قِي بِِزنَِة َشْعِرهِ  فََوَزنَّاهُ فََكاَن َوْزنُهُ ِدْرهًَما« اْحلِقِي َرأَْسهُ َوتََصدَّ
والبد من اإلشارة إلى  أن بعض الناس يعجبهم جمة الطفل (56)

رعاء ، والبعض يزيدهم تردداً بقوله : رأس الولد طريقة وكثافة الشعر عليه ، فيترددون في الحلق له ألن رأسه ستصير جلحاء ق

ونهى * ال تتحمل الحالقة ! ومما ال شك فيه أن هذا إما جهل بالشرع ، وإما ضعف في االلتزام بالشرع . واألمران خطيران.

 أَنَّ َرُسوَل هللاِ »عن تشويه رأس الصبي بالقزع عن ابن عمر ِيُْحلَُق بَْعُض »ُت لِنَافٍِع َوَما اْلقََزُع قَاَل: قَاَل: قُلْ « نَهَى َعِن اْلقََزع

بِيِّ َويُْتَرُك بَْعضٌ  رأى قصة من شعر وقد يكون في هذا القزع تشبهاً بالكفار ، وفي الصحيحين. أن معاوية  (57) «َرْأِس الصَّ

إِنََّما هَلََكْت بَنُو »يَْنهَى َعْن ِمْثِل هَِذِه؟ َويَقُوُل: َسِمْعُت النَّبِيَّ  كانت في يد أحد الحراس فقال : فَقَاَل: يَا أَْهَل الَمِدينَِة، أَْيَن ُعلََماُؤُكْم؟

 ـ فوجب تركة ألنه فعل اليهود .(59) ثم قال معاوية : "َما ُكْنُت أََرى أَنَّ أََحًدا يَْفَعلُهُ إاِلَّ اْليَهُوَد،"  (58)«إِْسَرائِيَل ِحيَن اتََّخَذهَا نَِساُؤهُمْ 

 الطفل. السابع: ختانالمطلب 

َجاِل، َمْكُرَمةٌ »قال : بختان الطفل فهي من سنن الفطرة فعن أسامة عن أبيه رضي هللا عنهما أن النبي يهتم  اْلِختَاُن ُسنَّةٌ لِلرِّ

اْلفِْطَرةُ َخْمٌس، أَْو َخْمٌس ِمَن اْلفِْطَرِة: »يقول :  قال : سمعت النبي ويسميه البعض: الطهار وعن أبي هريرة  (13) «لِلنَِّساِء 

                                                           

 .1/111،حتفة املودود بأحكام املولود( ابن القيم اجلوزية،11) 

بَاِئحِ ( أخرجه حاكم يف املستدرك، في 11)  .]حكم األلباين[ : حسن ،211 /7130،2،حديث رقم ِكَتاُب الذَّ
] ش )القزع( حلق بعض الرأس مطلقا وهو  ، 1171 /8، 2121،حديث رقم بَاُب َكرَاَهِة اْلَقزَعِ  ،كتاب اللَِّباِس َوالزِّيَنةِ ( أخرجه مسلم يف صحيحه، في 17)

 ، الرأس مجيع من احللق يكون أن واملقصود حيح األول ألنه تفسري الراوي وهو غري خمالف للظاهر[األصح ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه الص
 وامليوعة الفسوق أهل سائر وعن ، واملعتقدات امللل بقية عن املسلم هبا يتميز اليت اإلسالمية الشخصية مع يتناىف اآلخر البعض وترك البعض حلق ألن

 واالحنالل.

)قصة من شعر( قطعة شعر من جهة  .178 /8213،2،حديث رقم باب حديث الغار ،كتاب أحاديث األنبياءيف   يف صحيحه،( أخرجه البخاري  13)
فخالف الناصية وهي مقدمة الرأس. )حرسي( أحد احلرس وهم الذين حيرسون احلاكم وقد يراد به اجلندي. )هلكت( كان ذلك سبب هالكهم إذ كان حمرما 

 النساء وفعلنه وسكت الرجال فلم مينعوهن. واملراد باملنهي عنه وصل الشعر[
 وإن وهذا:  اهلل رمحه[ 72]القيم ابن . قال11320،23/83،حديث رقم حديث معاوية بن أيب سفيان،ُمْسَنُد الشَّاِميِّنيَ ( أخرجه أمحد يف مسند، يف  10)
 عام احلسن مولد وكان بكبش احلسني وعن بكبش احلسن عن عق  النيب أن"  هو واحلديث.  يكفيان عباس وابن أنس فحديث متصالً  إسناده يكن مل

 .2/811يراجع:زاد املعاد،  " منه القابل العام يف واحلسني أحد
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني  .813 /21711،82،حديث رقم حديث أسامة اهلذيليف  ،مسند البصريني ( أخرجه أمحد يف مسند، 11)

 بن حيىي العوذي، وأبو املليح: هو ابن أسامة بن عمري اهلذيل.غري صحابيه فقد روى له أصحاب السنن. عفان: هو ابن مسلم، ومهام: هو ا
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اِرِب  ْبِط، َوقَصُّ الشَّ أي: خمسة أشياء، وأراد بالفطرة السنة القديمة التي  (61) «اْلِختَاُن، َوااِلْستِْحَداُد، َوتَْقلِيُم اأْلَْظفَاِر، َونَْتُف اإْلِ

 (62)شرائع فكأنها أمر جلى فطروا عليه.اختارها األنبياء عليهم السالم، واتفقت عليها ال

 بال كر من اآلفات وشكر هللا تعالى موهبته. تحصين الطفل المطلب الثامن:

َما أَْنَعَم : »قال : قال رسول هللا فعن أنس  األبوين إلى تحصين الطفل بال كر من اآلفات وشكر هللا تعالى موهبتهويرشد 

ُ َعلَى َعْبٍد نِْعَمةً  ا أََخذَ هللاَّ ِ، إاِلَّ َكاَن الَِّذي أَْعطَى أَفَْضَل ِممَّ وال شك أن الدعاء مجلبة لكل خير ، وفيه شكر (63) «فَقَاَل: اْلَحْمُد هلِلَّ

َن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم أَلَِزيَدنهُكْم، َولَئِْن َكفَْرتُْم إِنه َعَ ابِي لَ ژ الرحمن ، الذي يزيد من شكره ،  أي إِن   [7]إبراهيم:  ژَشِديٌد َوإِْذ تَأَذه

 شكروا النِّْعَمة زادهم من فَضله وأوسع لَهُم فِي الرزق.

 من بطن أمه قبل تمامه.      عند هللا إذا سقطمنزلة الطفل  المطلب التاسع:

َما ِمْن ُمْسلَِمْيِن » قال  أن رسول هللا اهتم اإلسالم حتى بالسقط ، فقد ورد بشأنه أحاديث تسر الوالدين ، فعن معاذ بن جبل 

هللاِ أَْو اْثنَاِن؟ قَاَل: " أَْو اْثنَاِن ". قَالُوا: أَْو َواِحٌد؟ يُتََوفَّى لَهَُما ثاََلثَةٌ إاِلَّ أَْدَخلَهَُما هللاُ اْلَجنَّةَ بِفَْضِل َرْحَمتِِه إِيَّاهَُما ". فَقَالُوا: يَا َرُسوَل 

هُ بَِسَرِرِه إِلَى اْلَجنَِّة إَِذا اْحتََسبَْتهُ قَاَل: " أَْو َواِحٌد ". ثُمَّ قَ  ْقطَ لَيَُجرُّ أُمَّ أي: إذا احتسبت أمه أجر  (64) «اَل: " َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه إِنَّ السِّ

 (65)مصيبته على هللا تعالى، قال السندي: "إذا احتسبته" أي: صبرت على فقده؛ طلبًا ألجر صبرها عليه من هللا تعالى.

 بالطفل وممازحته.مداعبة النبي المطلب العاشر: 

إن اإلسالم اهتم باألطفال اهتماماً كبيراً، فحض على حسن تربيتهم والعطف عليهم، وأوصى اآلباء والمربيين بأن يتفهموا 

ـ يالعب  وكانمشاعرهم، ويدخلوا إلى عالمهم، ويفهموا نفسياتهم، وينزلوا إلى مستواهم، فقد قال المربي األول محمد 

 ويداعب أبناء الصحابة، ويدخل السرور عليهم..

                                                           

)اخلتان( قطع قلفة الذكر وهي اجللدة اليت تكون  .111 /71330،،حديث رقم باب قص الشارب ،كتاب اللباسيف   أخرجه البخاري يف صحيحه، (61 )
لكتف. على أعلى الذكر عند الوالدة. )االستحداد( حلق شعر العانة وهي الشعر الذي يكون حول الفرج أو الذكر. )اإلبط( ما حتت مفصل العضد مع ا

 )تقليم( من القلم وهو القطع والقص[
 .بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  ،21 /22،( عمدة القاري شرح صحيح البخاريهـ311: ت) ،حممود بن أمحد بن موسى ،العيىن ( 12)
 ]حكم األلباين[ ،712 /28312،، حديث رقم كم يعق عن اجلارية، باب  كتاب العقيقةأخرجه أبن ماجه يف سننه، يف   (63 )

(، والضياء يف 1817إسناده ضعيف لضعف شبيب بن بشر. أبو عاصم: هو الضحاك بن خملد النبيل. وأخرجه الطرباين يف "األوسط" ) ولكن حسن
( من طريق حممَّد بن معمر، عن أيب عاصم، به. قال السندي: قوله: "كان الذي أعطى" أي: أّدى وفعل من احلمد. 2101( و )2101"املختارة" )

 ي: من النعمة."أفضل مما أخذ" أ
صحيح لغريه دون قصة السقط يف آخره،  ،811 /81(،21031،حديث رقم) حديث معاذ بن جبل ،ُمْسَنُد اأْلَْنَصارِ (أخرجه أمحد يف مسنده،يف  12)

( ، 1801( و )1830( ، والشاشي )128وهذا إسناد ضعيف لضعف حيىي التيمي، وهو حيىي بن عبد اهلل بن احلارث اجلابر. وأخرجه عبد بن محيد )
 ي، هبذا اإلسناد.( من طرق عن حيىي بن عبد اهلل اجلابر التيم818( و )811( و )811( و )200/ )21والطرباين يف "الكبري" 

مرشد ذوي احلجا واحلاجة إىل سنن ابن ماجه والقول املكتفى على »شرح سنن ابن ماجة املسمى  ،حممد األمني بن عبد اهلل بن يوسف ،البـَُويطي(  11)
 .جدة –الناشر: دار املنهاج، اململكة العربية السعودية  ،م 2113 -هـ  1280الطبعة: األوىل،  ،0/217،«سنن املصطفى
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يَأْتِي أَبَا طَْلَحةَ َكثِيًرا، فََجاَءهُ يَْوًما َوقَْد َماَت نَُغيٌر اِلْبنِِه، فََوَجَدهُ َحِزينًا فََسأََل قال: َعْن أَنٍَس قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِ  ـفعن أنس 

اثما ففي هذا الحديث الشريف جواز المزاح فِيَما لَْيَس  (66)«يَا أَبَا ُعَمْيٍر، َما فََعَل النَُّغْيُر؟: »َعْنهُ، فَأَْخبَُروهُ فَقَاَل َرُسوُل هللاِ 

من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع وزيارة االهل ألن أم سليم ومالطفة الصبيان وتأنيسهم وبيان ما كان عليه النبي 

 (67)انتهىوالدة أبي عمير هي من محارمه 

بِيُّ ُحْمَرةَ لَِسانِِه، يُْدلُِع لَِسانَهُ لِْلُحَسْيِن، َكاَن النَّبِيُّ فعن أبي هريرة يداعب الصبي الصغير بلسانه وفمه فكان  فَيََرى الصَّ

ِ إِنَّهُ لَيَُكوُن  : لَِي اْلَولَُد قَْد َخَرَج َوْجهُهُ َوَما قَبَّْلتُهُ قَطُّ، فَقَاَل النَّبِيُّ فَيَهَشُّ إِلَْيِه، فَقَاَل لَهُ ُعيَْينَةُ ْبُن بَْدٍر: أاََل أََراهُ يَْصنَُع هََذا بِهََذا، فََوهللاَّ

ففي هذه األحاديث الشريفة يالحظ فيها الحض على استعمال الرحمة للخلق (18)يَْرَحْم ال يرحم". أي يعجبه ويسرع إليه "َمْن اَل 

 كلهم كافرهم ومؤمنهم.

 ، واجتناب رفقاء السوء. للطفل المطلب الحادي عشر:اختيار الصحبة الصالحة

مما يجب االهتمام به السعي لتجنيب األطفال من القرناء السوء فإنهم يهدمون ما يبنيه الوالدان في سنوات، والمرء على دين 

من جليس السوء بقوله : َعْن  خليله، وكل قرين بالمقارن يقتدي، وليس أضر على الطفل من صاحب السوء، حيث حذر النبي 

ْوِء، َكَحاِمِل اْلِمْسِك، َونَافِِخ اْلِكيِر، فََحاِمُل اْلِمْسِك: » قَاَل: ، أَبِي ُموَسى، َعِن النَّبِيِّ  الِِح، َواْلَجلِيِس السَّ ا أَْن إِنََّما َمثَُل اْلَجلِيِس الصَّ إِمَّ

ا أَْن تَِجَد ِمْنهُ ِريًحا طَيِّبَةً، َونَافُِخ الِْكيِر:  ا أَْن تَْبتَاَع ِمْنهُ، َوإِمَّ ا أَْن تَِجَد ِريًحا َخبِيثَةً يُْحِذيََك، َوإِمَّ ا أَْن يُْحِرَق ثِيَابََك، َوإِمَّ ففي (69) «إِمَّ

هذا الحديث الشريف، الترغيب على مجالسة أهل الخير والصالح، والتحذير من مجالسة أهل الشر والفساد. قال ابن حبان رحمه 

األشرار ألن مودة األخيار سريع اتصالها بطيء : العقل يلزم صحبة األخيار ويفارق صحبة هلل تعالى " قال أبو حاتم 

انقطاعها ومودة سريع انقطاعها بطيء اتصالها، وصحبة األشرار تورث سوء الظن باألخيار، ومن خادن األشرار لم يسلم من 

 (70)الدخول في جملتهم. "

                                                           

( 12171وأخرجه أمحد يف" مسنده" ) .81 /3، 1120حديث رقم  باب االنبساط إىل الناس، ،األدب كتاب ، يف صحيحه يف البخاري أخرجه( 66 )
(، والبخاري يف 18821( من طريق حوثرة بن أشرس، كالمها عن محاد، به. وأخرجه أمحد يف "مسنده" )110عن عفان، وابن حبان يف "صحيحه" )

 ( من طريق سليمان بن املغرية، عن ثابت، به.832"األدب املفرد" )
 .211 /1،كراتشي  –قدميي كتب خانة الناشر:  ،شرح سنن ابن ماجه ،لسيوطيا ( 17)

للحسني بن علي بن أيب  ذكر مالعبة املصطفى ، عن مناقب الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعنيكتاب إخباره   ( أخرجه ابن حبان يف صحيحه، يف13) 
الليثي، روى له البخاري مقرونا سناده حسن، حممد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص ،إ281/ 11، 1071، حديث رقم طالب رضوان اهلل عليهما

. ومسلم متابعة، وحديثه عند أصحاب السنن، وهو حسن احلديث، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. خالد بن عبد اهلل: هو الواسطي الطحان
 قوله: "فيهش إليه". إال أن الصيب فيه عن أيب يعلى، وابن أيب عاصم، عن وهب بن بقية، هبذا اإلسناد، إىل 31وأخرجه أبو الشيخ يف "أخالق النيب" ص 

 عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن حممد بن بشر عن حممد بن عمرو، به. 31هو "احلسن بن علي". وأخرجه أبو الشيخ أيضا ص 
]  278 /2،1771لسوء، حديث رقم يف صحيحه، يف كتاب اْلربِّ َوالصَِّلِة َواآْلَداِب، باب استحباب جمالسة الصاحلني، وجمانبة قرناء ا مسلمأخرجه ( 69 )

 ش )حيذيك( أي يعطيك[

احملقق: حممد حمي الدين عبد  ،1/111،روضة العقالء ونزهة الفضالء ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، ،الُبسيت(  71)
  .1/21، سلوة األحزان لالجتناب عن جمالسة األحداث والنسوان ،بكر أبو ،اخلفاف،و بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية  ،احلميد
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خاصة في هذا العصر الذي  وتربيته على أسس صحيحة وتوجيهه نحو الخير ونهيه عن الشرور فيجب العناية بتنشئة الطفل

تكثر فيه المغريات والمفاسد فتؤثر على سلوك الطفل ، وتغير فطرته وتصده عن إتباع المنهج القويم فتفقد األمة بذلك أهم أسس 

 وجودها وحضارتها

 : قال الشاعر

 (71)على ما كان عوده أبوه *************وينشأ ناشئ الفتيان منا 

  بالطفل.النبي  المطلب الثاني عشر:الرحمة

ُز فِي َصالَتِي ِممَّ »ـ قال:أن النبي وعن أنس  ، فَأَتََجوَّ بِيِّ الَِة َوأَنَا أُِريُد إِطَالَتَهَا، فَأَْسَمُع بَُكاَء الصَّ ا أَْعلَُم ِمْن إِنِّي أَلَْدُخُل فِي الصَّ

ِه ِمْن بَُكائِهِ  ِة َوْجِد أُمِّ أحس بداخل يريد الصالة معه ، وهو في ركوعه أو تشهده األخير جاز فيه دليل على أن اإلمام إذا  (72)«ِشدَّ

له أن ينتظر لحوقه راكعا ليدرك الركعة ، أو جالسا ليدرك فضل الجماعة ، ألنه لما جاز له أن يقتصر صالته لحاجة غيره في 

 (73)أمر دنيوي كان تطويله لها ألمر العبادة بالجواز أحق وأولى.

ِ وعن أسامة بن زيد رضي   يَأُْخُذنِي فَيُْقِعُدنِي َعلَى فَِخِذِه، َويُْقِعُد الَحَسَن َعلَى فَِخِذِه األُْخَرى، ثُمَّ هللا عنهما قال : َكاَن َرُسوُل هللاَّ

هَُما، ثُمَّ يَقُوُل:  ابن لها لم يبلغ أن يأكل بوعن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول هللا  (74)«اللَّهُمَّ اْرَحْمهَُما فَإِنِّي أَْرَحُمهَُما»يَُضمُّ

، فَإِنَّ فِيِه َسْبَعةَ الطعام َوقَْد أَْعلَْقُت َعلَْيِه ِمَن الُعْذَرِة، فَقَاَل: " َعلَى َما تَْدَغْرَن أَْوالََدُكنَّ بِهََذا الِعالَِق، َعلَْيكُ  نَّ بِهََذا الُعوِد الِهْنِديِّ

ْهِريَّ يَقُوُل: بَيََّن لَنَا اْثنَْيِن، َولَْم يُبَيِّْن لَنَا خَ أَْشفِيٍَة، ِمْنهَا َذاُت الَجْنِب: يُْسَعطُ ِمَن ا ْمَسةً، قُْلُت لُعْذَرِة، َويُلَدُّ ِمْن َذاِت الَجْنِب " فََسِمْعُت الزُّ

، َوَوَصَف ُسْفيَاُن الُغالََم لُِسْفيَاَن: فَإِنَّ َمْعَمًرا يَقُوُل: أَْعلَْقُت َعلَْيِه؟ قَاَل: لَْم يَْحفَْظ، إِنََّما قَاَل: أَْعلَْقُت َعْنهُ  هِْريِّ ، َحفِْظتُهُ ِمْن فِي الزُّ

 (75)لِقُوا َعْنهُ َشْيئًا"يَُحنَُّك بِاإِلْصبَِع، َوأَْدَخَل ُسْفيَاُن فِي َحنَِكِه، إِنََّما يَْعنِي َرْفَع َحنَِكِه بِإِْصبَِعِه، َولَْم يَقُْل: أَعْ 

فََدَعا بِاْبٍن لِي لَْم يَأُْكِل الطهَعاَم فَبَاَل فِي ِحْجِر النهبِيِّ نت محصن: قَالَْت: أَتَْيُت النهبِيه وعن عبيد هللا بن عبد هللا ، عن أم قيس ب

 (76)"بَِماٍء فَنََضَحهُ َولَْم يَْغِسْلهُ َغْساًل 

                                                           

الطبعة: الثانية سنة ، 338 /2،املرشد إىل فهم أشعار العرب ،عبد اهلل بن الطيب بن عبد اهلل بن الطيب بن حممد بن أمحد بن حممد ،اجملذوب ( 71)
 .الكويت –فاة وزارة اإلعالم الص -الناشر: دار اآلثار اإلسالمية ،م 1030 -هـ  1210

] ش )وجد أمه( حزهنا وتأملها  710،حديث رقم 1/128 ،باب من أخف الصالة عند بكاء الصيب ،ِكَتاُب اأَلَذانِ (أخرجه البخاري يف صحيحه،يف   72)
 لبكائه وهي شديدة احلب له[

عام النشر:  ،احملقق: جلنة خمتصة بإشراف نور الدين طالب ،1/822، حتفة األبرار شرح مصابيح السنة ،ناصر الدين عبد اهلل بن عمر ،البيضاوي(  78)
 .الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ،م2112 -هـ  1288

 .1118،حديث رقم 3/3، باب وضع الصيب على الفخذ ،ِكَتاُب اأَلَدبِ ( أخرجه أبو داود يف سننه،يف   72)
] ش )أعلقت عليه( من اإلعالق وهو معاجلة عذرة  1718، حديث رقم 7/127،بَاُب اللَُّدودِ  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الطب، ( 71)

نبيه على أن الصيب ورفعها باإلصبع)تدغرن( من الدغر وهو الرفع. )العالق( إزالة املعلوق وهي اآلفة. )مل حيفظ( أي معمر. )ووصف سفيان. .( غرضه الت
 ه كما يتبادر إىل الذهن[اإلعالق هو رفع احلنك ال تعليق شيء من

 .8212، حديث رقم 1/11، أم قيس بنت حمصن ( أخرجه الشيباين، يف كتاب النساء، باب 71)
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( 77) «نُِضَح، َوأُتَِي بَِجاِريٍَة فَبَالَْت َعلَْيِه فَأََمَر بِِه فَُغِسَل بُِغاَلٍم فَبَاَل َعلَْيِه فَأََمَر بِِه فَ أُتَِي النَّبِيُّ » وعن أم كرز الخزاعية : قالت : 

يَُعوُدهُ، فَقََعَد ِعْنَد َرْأِسِه، فَقَاَل لَهُ:  ، فََمِرَض، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ باألطفال: عن أنس قال: َكاَن ُغالٌَم يَهُوِديٌّ يَْخُدُم النَّبِيَّ ومن رحمتة 

ِ الَِّذي أَْنقََذهُ ِمَن »َوهَُو يَقُوُل: ، فَأَْسلََم، فََخَرَج النَّبِيُّ نَظََر إِلَى أَبِيِه َوهَُو ِعْنَدهُ فَقَاَل لَهُ: أَِطْع أَبَا القَاِسِم ، فَ «أَْسلِمْ » الَحْمُد هلِلَّ

جارا له، ألن فيه إظهار محاسن ففي هذا الحديث الشريف بيان جواز عيادة أهل الذمة، وال سيما إذا كان الذمي  (78)«النَّارِ 

اإلسالم وزيادة التآلف بهم ليرغبوا في اإلسالم. وفيه: جواز استخدام الكافر. وفيه: حسن العهد. وفيه: استخدام الصغير. وفيه: 

 (79)عرض اإلسالم على الصبي، ولوال صحته منه ما عرضه عليه.

ِ ومن رحمتة   ْبَراِهيَم باألطفال بكاءه على فراقهم : فعن أنس قال : َدَخْلنَا َمَع َرُسوِل هللاَّ َعلَى أَبِي َسْيٍف القَْيِن، َوَكاَن ِظْئًرا إِلِ

 ِ هُ، ثُمَّ َدَخْلنَا َعلَْيِه بَْعَد َذلِكَ َعلَْيِه السَّالَُم، فَأََخَذ َرُسوُل هللاَّ ِ  إِْبَراِهيَم، فَقَبَّلَهُ، َوَشمَّ َوإِْبَراِهيُم يَُجوُد بِنَْفِسِه، فََجَعلَْت َعْينَا َرُسوِل هللاَّ

 :ِ؟ فَقَاَل ُ َعْنهُ: َوأَْنَت يَا َرُسوَل هللاَّ ْحَمِن ْبُن َعْوٍف َرِضَي هللاَّ ، ثُمَّ أَْتبََعهَا «يَا اْبَن َعْوٍف إِنَّهَا َرْحَمةٌ »تَْذِرفَاِن، فَقَاَل لَهُ َعْبُد الرَّ

ولما  (80)« لََمْحُزونُونَ إِنَّ الَعْيَن تَْدَمُع، َوالقَْلَب يَْحَزُن، َوالَ نَقُوُل إاِلَّ َما يَْرَضى َربُّنَا، َوإِنَّا بِفَِراقَِك يَا إِْبَراِهيمُ : »ى، فَقَاَل بِأُْخرَ 

إِلَْيِه إِنَّ اْبنًا لِي قُبَِض، فَأْتِنَا، فَأَْرَسَل  ويحكي لنا أسامة بن زيد قال: " قَاَل: أَْرَسلَِت اْبنَةُ النَّبِيِّ مات ابن ابنته فاضت عيناه 

ى، فَْلتَْصبِْر، َوْلتَْحتَِسبْ »يُْقِرُئ السَّالََم، َويَقُوُل:  ِ َما أََخَذ، َولَهُ َما أَْعطَى، َوُكلٌّ ِعْنَدهُ بِأََجٍل ُمَسّمً ، فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه تُْقِسُم َعلَْيِه «إِنَّ هلِلَّ

ِ نَّهَا، فَقَاَم َوَمَعهُ َسْعُد ْبُن ُعبَاَدةَ، َوَمَعاُذ ْبُن َجبٍَل، َوأُبَيُّ ْبُن َكْعٍب، َوَزْيُد ْبُن ثَابٍِت َوِرَجالٌ لَيَأْتِيَ  بِيُّ َونَْفُسهُ ، فَُرفَِع إِلَى َرُسوِل هللاَّ الصَّ

ِ، َما هََذا؟ فَقَاَل:  فَفَاَضتْ  -قَاَل: َحِسْبتُهُ أَنَّهُ قَاَل َكأَنَّهَا َشنٌّ  -تَتَقَْعقَُع  ُ فِي قُلُوِب »َعْينَاهُ، فَقَاَل َسْعٌد: يَا َرُسوَل هللاَّ هَِذِه َرْحَمةٌ َجَعلَهَا هللاَّ

َحَماءَ  ُ ِمْن ِعبَاِدِه الرُّ معناه أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام وأن دمع العين حرام وظن أن  )81(«ِعبَاِدِه، َوإِنََّما يَْرَحُم هللاَّ

                                                           

صحيح لغريه، وهذا إسناٌد ضعيف  27810، حديث رقم 810 /21، حديث أم كرز الكعبية اخلثعمية ،مسند القبائل (أخرجه أمحد يف مسند، 77)
ن أمِّ ُكْرز. أبو بكر احلنفي: هو عبد الكبري بن عبد اجمليد، وأسامة ابن زيد: هو الليثي، وهو خمتلف فيه حسن النقطاعه، عمرو بن شعيب مل يسمع م

 عن أسامة بن زيد، هبذا اإلسناد. -( 213/ )21( ، والطرباين يف "الكبري" 127فيما أخرجه ابن ماجه )-احلديث. ررواه أبو بكر احلنفي 
، حديث رقم 2/08، باب إذا أسلم الصيب فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصيب اإلسالم ،كتاب اجلنائز (أخرجه البخاري يف صحيحه،يف 73)

يف احلديث جواز استخدام املشرك، وعيادته إذا مرض، وفيه حسن العهد، واستخدام الصغري، وعرض اإلسالم على الصيب، ولوال صحُته منه ما  .1811
 ه من النار" داللة على أنه صح إسالمه، وعلى أن الصيب إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب.َعَرَضه عليه. ويف قوله: "أنقذ

 .بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  ،3/171،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،حممود بن أمحد بن موسى ،العيىن ( 70)
)ظئرا( زوج مرضعته وهي خولة  .1818،حديث رقم 2/38،«إنا بك حملزونون: »باب قول النيب  ،ِكتَاُب اجلََنائِزِ ( أخرجه البخاري يف صحيحه،يف   31)

كلمة اليت قاهلا بنت املنذر األنصارية النجارية. )تذرفان( جيري دمعهما. )وأنت( تفعل كما يفعل الناس عند املصائب. )بأخرى( أتبع الدمعة بأخرى أو بال
 بأخرى[

حديث  ،70 /2إذا كان النوح من سنته "« يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه: »النيبباب قول  ،ِكتَاُب اجلََنائِزِ ه،يف  أخرجه البخاري يف صحيح )81(
)ابنة( هي زينب رضي اهلل عنها. )قبض( قرب أن يقبض أي ميوت. )هلل ما أخذ وله ما أعطى( له اخللق كله يتصرف به إجيادا وعدما. )بأجل  ،1232رقم 

وقت معلوم حمدد. )ولتحتسب( تطلب بصربها األجر والثواب من اهلل تعاىل ليحسبه هلا من أعماهلا الصاحلة. )تتقعقع( تتحرك وتضطرب مسمى( مقدر ب
. )ما هذا( استفهام تعجب ملا يعلم من سنة صربه وهنيه عن البكاء. ويسمع هلا صوت. )شن( السقاء البايل. )ففاضت عيناه( نزل الدمع من عيين النيب 

 هذا رمحة( هذه الدمعة أثر رمحة وليست من اجلزع وقلة الصرب[)
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أن مجرد البكاء ودمع بعين ليس بحرام وال مكروه بل هو رحمة وفضيلة وإنما المحرم النوح نسي فذكره فأعلمه النبي النبي 

 (82)والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما إن هللا ال يعذب بدمع العين وال بحزن القلب.

 .حقوقهوإظهار  الطفلالمطلب الثالث عشر:استئ ان 

بالطفل، تأكيده على إعطائه حقه، ليشعره بقيمته في الحياة، ويعوده على الشجاعة في أدب، ويؤهله ومن مظاهر اهتمام النبي 

، أن رسول هللا مستقبال أن يعرف حقه ويطلبه وال يتعداه، ومن ثم يحافظ على حقوق اآلخرين ،فعن سهل بن سعد الساعدي 

أتى بشراب فشرب منه، وعن يمينه غال ِ أُتَِي بَِشَراٍب فََشِرَب ِمْنهُ، َوَعْن م، وعن يساره أشيا  فقال للغالم: أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ِ « أَتَأَْذُن لِي أَْن أُْعِطَي هَُؤالَِء؟»يَِمينِِه ُغالٌَم، َوَعْن يََساِرِه األَْشيَاُ ، فَقَاَل لِْلُغالَِم:  ِ يَا َرُسوَل هللاَّ ، الَ أُوثُِر بِنَِصيبِي فَقَاَل الُغالَُم: َوهللاَّ

 ِ ففي هذا الحديث الشريف جواز جلوس األطفال في مجالس الكبار، واحترام حقوقهم  (83)فِي يَِدهِ ِمْنَك أََحًدا، قَاَل: فَتَلَّهُ َرُسوُل هللاَّ

 واستئذانهم في بعض حقوقهم وأن السنة النبوية الشريفة تقديم األيمن وال يدفع إلى غيره إال بإذنه .

 .تنمية مهارة التفكير لدى الطفل المطلب الرابع عشر:

ِ فعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  َجِر َشَجَرةً الَ يَْسقُطُ َوَرقُهَا، َوِهَي َمثَُل »قَاَل: : أَنَّ َرُسوَل هللاَّ إِنَّ ِمَن الشَّ

ثُونِي َما ِهَي؟ ِ: فَاْستَْحيَْيُت، فَقَالُوا: يَا َرُسوَل فََوقََع النَّاُس فِي شَ « الُمْسلِِم، َحدِّ َجِر البَاِديَِة، َوَوقََع فِي نَْفِسي أَنَّهَا النَّْخلَةُ، قَاَل َعْبُد هللاَّ

 ِ ِ، أَْخبِْرنَا بِهَا؟ فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ ْثُت أَبِي بَِما َوقََع فِي نَ « ِهَي النَّْخلَةُ : »هللاَّ ِ: فََحدَّ أَلَْن تَُكوَن قُْلتَهَا أََحبُّ إِلَيَّ »ْفِسي، فَقَاَل: قَاَل َعْبُد هللاَّ

مشروعية الحوار والنقاش  وقد ذكر ابن عمر أنه كان أصغر القوم ولذلك سكت. ففي الحديث )84(«ِمْن أَْن يَُكوَن لِي َكَذا َوَكَذا

 ها.العلمي وتشبيه األشياء بنظائرها تحريكاً لعقول الطلبة و فضل النخلة، وكثرة منافع

 المبحث الثالث: 

 ويشتمل على المطالب: في اإلسالم  بعض حقوق األطفال

 المطلب األول: حق الطفل في ميراث بمجرد والدته.

الميراث حق متبادل بين اآلباء واألبناء وذوي النسب، وضحه الشرع اإلسالمي بدءا من القرآن والسنة الشريفة ثم الفقه 

َم َمالَهُ بَْينَ  بَنِيِه فِي  اإلسالمي المبني عليهما كما هو مفصل في كتب الفقه وعن ابن سيرين رحمه هللا : أَنَّ َسْعَد ْبَن ُعبَاَدةَ، قَسَّ

هََذا اْلَمْولُوُد َولَْم يَْتُرْك لَهُ َشْيئًا، فَقَاَل أَبُو  ، فَُولَِد لَهُ َولٌَد بَْعَدَما َماَت فَلَقَِي ُعَمُر أَبَا بَْكٍر فَقَاَل: َما نِْمُت اللَّْيلَةَ ِمْن أَْجِل اْبِن َسْعٍد،َحيَاتِهِ 

                                                           

الناشر: دار إحياء الرتاث  ،1802الطبعة: الثانية،  ،221 /1،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف ،النووي ( 32)
 .بريوت –العريب 

] ش  .1121، حديث رقم 7/111،باب: هل يستأذن الرجل من عن ميينه يف الشرب ليعطي األكرب ،كتاب األشربة(أخرجه البخاري يف صحيحه،يف   38)
 يف يده( أي ألقاه وأصله من الرمي على التل وهو املكان العايل املرتفع مث استعمل يف كل شيء يرمي به ويف كل إلقاء[)فتله رسول اهلل 

قال العلماء شبه النخلة باملسلم يف كثرة خريها ودوام  .181،1/83احلياء يف العلم، حديث رقم أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب العلم،باب  (32)
وورقها  ظلها وطيب مثرها ووجوده على الدوام فإنه من حني يطلع مثرها ال يزال يؤكل منه حىت يبس وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثرية ومن خشبها

خماصر وحصرا وحباال وأواين وغري ذلك مث آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا لإلبل مث مجال نباهتا وحسن هيئة وأغصاهنا فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا و 
م إىل أشجار مثرها فهي منافع كلها وخري ومجال كما أن املؤمن خري كله من كثرة طاعاته ومكارم أخالقه )فوقع الناس يف شجر البوادي( أي ذهبت أفكاره

 إنسان يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادي وذهلوا عن النخلة[البوادي وكان كل 

http://www.ajrsp.com/


م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرلألبحالمجلة األكاديمية   

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                       697  

ISSN: 2706-6495 

 

ا شَ بَْكٍر: أَنَا َوهللاِ َما نِْمُت اللَّْيلَةَ أَو َكَما قَاَل: ِمْن  ْيٌء أَْجلِه، فَاْنطَلِْق بِنَا إِلَى قَْيِس ْبِن َسْعٍد نَُكلُِّمهُ فِي أَِخيِه فَأَتَيَاهُ فََكلََّماه، فَقَاَل قَْيٌس: أَمَّ

هُ أَبًَدا، َولَِكْن أُْشِهُدُكَما أَنَّ نَِصيبِي لَهُ" وجه الداللة: لم ينكر أبو بكر، وعمر رضي هللا عنهما على سعد   (85)أَْمَضاهُ َسْعٌد فاََل أَُردُّ

 تقسيم ماله بين وارثه حال حياته أوالً، وكذلك لم ينكرا على ولد سعد رفضه لرد قسمة أبيه ثانياً، مما يدل على جواز قسمة

ابة رضوان هللا عنهم مخالف لهذا األمر، المال في الحياة، إذا ُضمن لمن سيأتي بعد القسمة من األوالد حقه، ولم يُعلم من الصح

 مما يدل على أنهم كانوا مجمعين عليه .

 في تربيته تربية إيمانية. المطلب الثاني: حق الطفل

َ  يَا أَيَُّها الهِ يَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا َوقُوُدَها النهاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَهاژ قال هللا تعالى:  َماَلئَِكةٌ ِغاَلظٌ ِشَداٌد اَل يَْعُصوَن هللاه

وقال بعض العلماء لما قال: قوا أنفسكم دخل فيه األوالد، ألن الولد بعض منه.  [6]التحريم:  ژ َما أََمَرُهْم َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُرونَ 

فلم يفردوا بالذكر إفراد سائر القرابات. فيعلمه  [61]النور: ژ  آبَائُِكمْ أَْن تَأُْكلُوا ِمْن بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت ژ كما دخل في قوله تعالى: 

 (86)الحالل والحرام، ويجنبه المعاصي واآلثام، إلى غير ذلك من األحكام.

 (87)وعلِّموهم"أنَّه قال: "أدِّبوهم [6]التحريم: ژ قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا ژ في قوله تعالى: وقد جاء عن عليٍّ 

الة، وعلى  ذائل، وتعليمهم علوَم الدِّين، وتدريبهم على الصَّ ومن أهمِّ وسائل الوقاية: تربيتهم على الفَضائل، وإبعادهم عن الرَّ

الِعبادات األخرى، وتوفير ُسبل حصانتهم من الوقوع في مصايد الشَّيطان وحبائله؛ وذلك بالتفريق بينهم في المضاِجع يدلُّ على 

ه أنَّ رسول هللا ذل اَلِة َوهُْم أَْبنَاُء َسْبِع ِسنِيَن، »قال: ك: ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ ُمُروا أَْواَلَدُكْم بِالصَّ

قُوا بَْينَهُْم فِي اْلَمَضاِجعِ   ة عند الذكور واإلناث.، وذلك أن بلوغ العشر مظنة الشهو(88)«َواْضِربُوهُْم َعلَْيهَا، َوهُْم أَْبنَاُء َعْشٍر َوفَرِّ

ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، فَاأْلَِميُر الَِّذي »قال:والوالد مسؤول عن ذلك، فقد جاء عن عبدهللا بن عمر أنَّ رسول هللا 

ُجُل َراٍع َعلَى أَهِْل  ُجِل َراٍع َعلَى َماِل َعلَى النَّاِس َراٍع، َوهَُو َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َوالرَّ بَْيتِِه، َوهَُو َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َوَعْبُد الرَّ

ففي هذا الحديث داللة على أن كل من كان تحت نظره  (89)«َسيِِّدِه، َوهَُو َمْسُؤوٌل َعْنهُ، أاََل ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 

 والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته وغير ذلك.شيء فهو مطالب بالعدل فيه 

                                                           

 .338،13/827، يف معجم الكبري، حديث رقم الطرباين( أخرجه 31)

 .888/ 8أحكام القرآن للجصاص: و 101 /13( القرطيب، 31)
 .117/ 12انظر تفسري الطربي  ( 37)

 .201 ،حديث رقم1/188، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة ،ِكَتاب الصَّاَلةِ ( أخرجه أبو داود يف سننه،يف   33)
إسناده صحيح. وهو  .2023، حديث رقم 118 /2،باب ما يلزُم اإلمام من حق الرعية ،كتاب اخلراج والفيء واإلمارةيف   ( أخرجه أبو داود يف سننه، 30)

( من طريق 1320(، ومسلم )7183(. وأخرجه البخاري )2121ري )(، ورواية أيب مصعب الزه002يف "موطأ مالك" برواية حممد بن احلسن الشيباين )
( و 2112( من طريق سامل بن عبداهلل بن عمر، والبخاري )2711( و )2113( و )2210( و )308عبد اهلل بن دينار، به. وأخرجه البخاري )

، كالمها عن عبد اهلل بن عمر. وجاء يف رواية سامل ( من طريق نافع موىل عبد اهلل بن عمر1311(، والرتمذي )1320(، ومسلم )1211( و )1133)
(. 2230(، و"صحيح ابن حبان" )1012( و )2201زيادة: وحسبت أن قد قال: "والرجل راٍع يف مال أبيه ومسؤول عن رعيته". وهو يف "مسند أمحد" )

يما يُلونه، وحيّذرهم أن خيونوا فيما وُكل إليهم منه، أو ُيضيموا، وأخرب أهنم قال اخلطايب: معىن الراعي ها هنا: احلافظ املؤمَتَن على ما يليه، يأمرهم بالنصيحة ف
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 والتعلم.في التعليم  المطلب الثالث: حق الطفل

نََعم، َحقُّ الَولَِد على الوالِِد أن يَُعلَِّمه »فقد جاء عن أبي رافع أنه قال: قلُت: يا رسول هللا، أللولَد علينا حقٌّ كحقِّنا عليهم؟ قال: 

باَحةَ  ثَه طَيِّبًا الِكتابَةَ والسِّ مَى وأن يَورِّ ففي هذا الحديث الشريف دليل على أن العمل في آالت الجهاد وإصالحها (90) «والرَّ

 وإعدادها كالجهاد في استحقاق فاعله الجنة،إذا كان ذلك بنية خالصة.

ِ فَهَُو لَْهٌو َوَسْهٌو، إاِلَّ أَ »أنَّه قال: وعنه  ُجِل بَْيَن اْلَغَرَضْيِن، َوتَأِْديبُهُ فََرَسهُ، ُكلُّ َشْيٍء لَْيَس ِمْن ِذْكِر هللاَّ ْربََع ِخَصاٍل: َمْشُي الرَّ

بَاَحةِ  ففيه دليل قاطع على جواز مالعبة الرجل أهله حيث إنها تعين على تكثير والدة الولد، فينوي ( 91)«َوُماَلَعبَتُهُ أَْهلَهُ، َوتََعلُُّم السِّ

 ين.به اإلعانة على الجهاد بتكثير المجاهد

 في العدل والمساواة. المطلب الرابع : حق الطفل

من حقوق األوالد المساواة بينهم في الَعطيَّة، فقد جاء عن النُّعمان بن بشيٍر، قَاَل: اْنطَلََق بِي أَبِي يَْحِملُنِي إِلَى  العدل والمساواة :

أَُكلَّ بَنِيَك قَْد نََحْلَت ِمْثَل َما نََحْلَت »نََحْلُت النُّْعَماَن َكَذا َوَكَذا ِمْن َمالِي، فَقَاَل: فَقَاَل: يَا َرُسوَل هللاِ، اْشهَْد أَنِّي قَْد َرُسوِل هللاِ 

َك أَْن يَُكونُوا إِلَْيَك فِي اْلبِرِّ َسَواًء؟»، ثُمَّ قَاَل: «فَأَْشِهْد َعلَى هََذا َغْيِري»قَاَل: اَل، قَاَل: « النُّْعَماَن؟ فاََل »بَلَى، قَاَل:  قَاَل:« أَيَُسرُّ

َ َواْعِدلُوا بَْيَن أَْواَلِدُكمْ »وقوله" )92(«إًِذا ففي هذا الحديث الشريف وجوب العدل بين األوالد، وتحريم التفضيل أو  (93)«اتَّقُوا هللاَّ

 التخصيص ذكرهم وأنثاهم لما في ذلك من العدل وإشعارهم جميعاْ بالمودة، وتصفية قلوبهم وإبعاد البغض والحقد والحسد عنهم.

 إذا بلغ سن الزواج. المطلب الخامس: حق الطفل في تزويج

ْجهُ فَإِْن بَلََغ َولَْم : » فقد جاء عن أبي سعيد وابِن عباٍس قاال: قال رسول هللا  َمْن ُولَِد لَهُ َولٌَد فَْليُْحِسِن اْسَمهُ َوأََدبَهُ، فَإَِذا بَلََغ فَْليَُزوِّ

ْجهُ فَأََصاَب إِْثًما، فَإِنََّما إِْثُمهُ َعلَى أَبِيِه  َمْن ُولَِد لَهُ َولٌَد » اس رضي هللا عنهما أنه كان يقول: ، وقد جاء عن ابن عبَّ  (94) «يَُزوِّ

ْجهُ فَأََصاَب إِْثًما، فَإِنَّمَ  ْجهُ فَإِْن بَلََغ َولَْم يَُزوِّ َمن رزقه هللا ولًدا، فليحسن اسَمه »ا إِْثُمهُ َعلَى أَبِيِه فَْليُْحِسِن اْسَمهُ َوأََدبَهُ، فَإَِذا بَلََغ فَلْيَُزوِّ

جهوتأديبه، فإ ْجتُهُ، فَقَْد قََضْيُت َحقَّهُ، »وكان سعيد بن العاص يقول: (95) «ذا بلغ فليزوِّ إَِذا َعلَّْمُت َولَِدَي اْلقُْرآَن َوأَْحَجْجتُهُ، َوَزوَّ

ْجهُ أَبُوهُ فَأََصاَب فَ »وقال قتادة: "كان يُقال:  (96)«َوبَقَِي َحقِّي َعلَْيهِ   (97«)اِحَشةً، أَثَِم اأْلَبُ إَِذا بَلََغ اْلُغاَلُم فَلَْم يَُزوِّ

                                                                                                                                                                                           

"والرجل راع  مسؤول عنه ومؤاخذون به. = ويف قوله: "املرأة راعية يف بيت بعلها" دليل على سقوط القطع عن املرأة إذا سرقت من مال زوجها. ويف قوله:
 د على عبيده وإمائه. وقد جاء "أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم".على أهل بيته" داللة على أن للسيد أن يقيم احل

(. 3111املصنف يف الشعب )،21/12، باب: ارتباط اخليل عدة يف سبيل اهلل عز وجل،كتاُب السَّْبِق والرَّمىِ ( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى،يف  01)
 : سليم. بداًل من: أيب سليمان.من طريق الزهري، وعنده 132/ 1وأخرجه أبو نعيم يف احللية 

 .113 /3، 3127، حديث رقم من بقية من أول امسه ميم من امسه موسى ،باب امليم من امسه: حممد ،املعجم األوسط ( أخرجه الطرباين يف 01)
 .1128،حديث رقم 1221 /8،بَاُب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة ،كتاب اهلباتأخرجه مسلم يف صحيحه،يف  (02)

 .إسناده صحيح ، 81030 ، حديث رقم288 /1، يف الرجل يفضل بعض ولده على بعض،باب كتاب الوصايا(أخرجه ابن أيب شيبة، يف   08)
 .110 /11، 3210 ( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان،حقوق األوالد واألهلني، حديث رقم  02)

 .3200، حديث رقم 11/187( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان، 01)

 .818 /21810،1، حديث رقم ما ينبغي للرجل أن يتعلمه ويعلمه ولده ،كتاب األدبيف   أخرجه ابن أيب شيبة، ( 01)
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ففي هذا الحديث الشريف داللة قاطعة على بيان جزاء اإلثم على الوالد لتقصيره في ذلك وهو محمول على الزجر والتهديد  

نه : "أي جزاء اإلثم عليه حقيقية ودل هنا الحصر على أن ال إثم على الولد مبالغة أل-رحمه هللا  -للمبالغة والتأكيد. قال الطيبي 

 (98)لم يتسبب لما يتفادى ولده من أصابه اإلثم."

 في النهفقة عليه إن كان فقيرا. المطلب السادس: حق الطفل

 ژَوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُُهنه َوِكْسَوتُُهنه بِاْلَمْعُروفِ  ژلقول هللا تعالى:  :وجوب النَّفقة عليه إن كان فقيراً 

وإعانتهم إن كانوا  [7]الطالق: ژ َوإِْن ُكنه أُواَلِت َحْمٍل فَأَْنفِقُوا َعلَْيِهنه َحتهى يََضْعَن َحْملَُهنه ژ ، وقوله تعالى: [233]البقرة: ژ  

، قال: كنُت عند عبدهللا بن عمٍرو فقِدم عليه قهرماٌن من الشَّام، وقد بقيَت ليلتان من  كباًرا فقراء، فقد جاء عن جابر الخيوانيِّ

فقال عبدهللا: عزمُت عليك لَما رجعت  .رمضان، فقال له عبدهللا: هل تركَت عند أهلي ما يكفيهم؟ قال: قد تركُت عندهم نفقةً 

ع وهذا يدل على أنه ال يلزم م(  99)«َكفَى بِاْلَمْرِء إِْثًما أَْن يَُضيَِّع َمْن يَُعولُ »يقوُل: فتركَت لهم ما يَكفيهم؛ فإنِّي سمعُت رسوَل هللا 

 صنعة أو بضاعة تفيد كفايته ومن يمون إلضراره.

واج، وعدم إجبارا عليه بمعيهن، أو بمعيهنة. السابع:حق الطفلالمطلب   في ُحسن االختيار في الزه

ِ » وقد جاء عن عائشة رضي هللا عنها، فقالت:  ِ، إِنَّ َجاَءْت فَتَاةٌ إِلَى َرُسوِل هللاَّ َجنِي اْبَن أَِخيِه يَْرفَُع فَقَالَْت: يَا َرُسوَل هللاَّ أَبِي َزوَّ

[ أَْن تَْعلََم النَِّساُء أَْن لَْيَس لِْْلبَاِء ِمَن 493قَالَْت: فَإِنِّي قَْد أََجْزُت َما َصنََع أَبِي، َولَِكْن أََرْدُت ]ص:« فََجَعَل اأْلَْمَر إِلَْيهَا»بِي َخِسيَستَهُ 

خيََّرها وهي بنت، وجعل الحقَّ لها في ردِّ النكاح، إذا لم تَكن لها يث أنَّ رسول هللا فنحن نِجد في هذا الحد(100)اأْلَْمِر َشْيءٌ 

ومن باب أولى عَدم إجبار  .أنَّ اإلسالم ال يَرضى بإكراه المرأة على النِّكاح -كلُّ الناس  -رغبة في هذا النِّكاح؛ حتى يَعلم النَّاُس 

واج ممَّن ال يَرغب كما يَ   .باءآلفعل بعُض االشابِّ على الزَّ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

احملقق: د جنم عبد الرمحن  ،888 /1،العيال ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي ،ابن أيب الدنيا(  07)
 [.11/ 3]موسوعة ابن أيب الدنيا  .والدمام –السعودية  -الناشر: دار ابن القيم  ،م1001 -هـ 1211الطبعة: األوىل،  ،خلف

 ،م2112 -هـ 1222الطبعة: األوىل،  ،2112 /1،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين ،اهلروي ( 03)
 لبنان -الناشر: دار الفكر، بريوت 

 .3121، حديث رقم 2/110،أَمَّا َحِديُث َأيب َعَوانَةَ ،باب ِكَتاُب اْلِفنَتِ َواْلَماَلِحمِ   (أخرجه حاكم يف املستدرك، 00)
يِق َرِضَي اللَُّه َعنـَْها ،ُمْسَنُد اأْلَْنَصارِ يف  ( أخرجه أمحد يف مسند ، 111) يَقِة َعاِئَشَة بِْنِت الصِّدِّ وقال الشيخ  202 /21128،21، حديث رقم ُمْسَنُد الصِّدِّ

، مث جزم باتصاله يف حاشية الصحيحة  21(، و )نقد نصوص حديثية( ص217شعيب األرناؤوط: حديث صحيح وأعله األلباين باالنقطاع يف غاية املرام )
 .8887ح1110ص7ج
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 في الرعاية و الحماية حق الطفلالمطلب الثامن :

وخاصة حمايته من التمييز العنصري وهذا ما أكد عليه رسول هللا عندما قال: اَل فَْضَل  الطفل ركز اإلسالم على حمايةوقد 

، َواَل أَْحَمَر  َعلَى أَْسَوَد، َواَل أَْسَوَد َعلَى أَْحمَ  َر، إاِلَّ بِالتَّْقَوىلَِعَربِيٍّ َعلَى َعَجِميٍّ  ، َواَل لَِعَجِميٍّ َعلَى َعَربِيٍّ
وجه الداللة في هذا (101)

 الحديث الشريف  أن شرافة األنساب واللون ال يساوي شيء وخيار القوم أفاضلهم بالتقوى.

 .في المشاركة حق الطفلب التاسع :المطل

ِ ژ  قال هللا تبارك وتعالى: المجتمع اإلسالمي مجتمع تشاوري ْل َعلَى هللاه ]آل عمران:  ژ َوَشاِوْرُهْم فِي اأْلَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكه

 للكبار في اتخاذ القرار.، فقد أعطى اإلسالم للجميع وخاصة لألطفال الحرية في التعبير عن آراءهم، ومشاركتهم  [159

ي ذلك في األمكنة واألزمنة المباَركة، وعدم الدعاء عليه. في المطلب العاشر: حق الطفل  الدُّعاء اآلباء له ،وتحرِّ

فمن مظاهر حسن معاملة األوالد دعاء هللا لهم وسؤاله أن يرزقوا بالصالح والهدى، )فللدعاء أثر عجيب في صالح األوالد 

واستقامتهم إذ دعاء الوالدين مستجاب عند هللا، فبالدعاء تزداد شحنة العاطفة وقوًدا وتتمكن الرحمة والرأفة من قلبي الوالدين، 

إليه في إصالح الطفل ومستقبله وهذه سنة األنبياء والمرسلين وأكثر الناس دعاًءا هلل لصالح  فيتضرعان إلى هللا ويبتهالن

ژ َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَ ا اْلبَلََد آِمنًا َواْجنُْبنِي َوبَنِيه أَْن نَْعبَُد األَْصنَامَ ژ أبنائهم، فهذا إبراهيم الخليل عليه السالم يقول: 

َربِّ َهْب لِي ژ وهذا زكريا الذي أنعم هللا عليه بذرية طيبة على كبر وهرم كإبراهيم الخليل عليهما السالم يقول:  [،35م: ]إبراهي

َعاءِ  يهةً طَيِّبَةً إِنهَك َسِميُع الدُّ  تضرع ودعا أن يرزقه هللا الذرية، وأي ذرية؟ أن تكون طيبة صالحة[38]آل عمران:  ژ ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ

. 

ةَ أَْعيٍُن، َواْجَعْلنَا لِْلُمتهقِيَن إَِماًما ژ ويخبر هللا على لسان المؤمنين الصالحين فيقول: يهاتِنَا قُره ژ َربهنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوُذرِّ

: َدْعَوةُ » قَاَل: قال: َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعِن النَّبِيِّ فعن أبي هريرة عن رسول هللا [ 74]الفرقان:  ثاََلُث َدَعَواٍت اَل َشكَّ فِيِهنَّ

اَل تَْدُعوا َعلَى أَْنفُِسُكْم، َواَل تَْدُعوا َعلَى »، وقال عليه الصالة والسالم: ( 102)اْلُمَسافِِر، َواْلَمْظلُوِم، َوَدْعَوةُ اْلَوالِِد َعلَى َولَِدِه "

فهذا الحديث الشريف يدلُّ داللة  (103)«تَُوافِقُوا ِمَن هللاِ َساَعةً يُْسأَُل فِيهَا َعطَاٌء، فَيَْستَِجيُب لَُكمْ  أَْواَلِدُكْم، َواَل تَْدُعوا َعلَى أَْمَوالُِكْم، اَل 

قاطعة على أنَّ دعاء الغضباِن قد يُجاب إذا َصادف ساعةَ إجابٍة، ويدل أيضا عن النهي عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في 

 الغضب.

 

 

                                                           

صحيح: إمساعيل: هو  حمققه: إسناده ، قال28230، حديث رقم  ،83 /272أحاديث رجال من أصحاب النيب  (أخرجه أمحد يف مسنده، يف111 )
من طريق أيب قالبة  8/111ابن ُعليَّة، وسعيد اجلريري: هو ابن إياس، وأبو نضرة: هو املنذر بن مالك بن قطعة العبدي. وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" 

 ذكره خمتصراً. وسط أيام التشريق ... فالقيسي، عن اجلريري، عن أيب نضرة، عن جابر قال: خطبنا رسول اهلل 
حسن لغريه،حيىي شيخ املصنف: هو  .872/ 0117،11، حديث رقم يف  مسند املكثرين من الصحابة، مسند أيب هريرة ( أخرجه أمحد مسند،112 )

 ابن سعيد القطان، وهشام: هو الدستوائي، وشيخه حييي: هو ابن أيب كثري.

 .2812 /2،8110باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر، حديث رقم  كتاب الزهد والرقائق،يف صحيحه، يف   مسلمأخرجه  (103 )
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 في الشعور بالقبول.حق الطفل المطلب الحادي عشر: 

لم يقف اإلسالم على حماية حقوق الطفل المادية بل أنه راعى حتى مشاعرة النفسية وجعل له حق بأن يشعر بالطمأنينة وراحه 

 : نفسية ، " وقد عاب القرآن الكريم من يسخط بوالدة األنثى فقال تعالى

ِ اْلبَنَاِت ُسْبَحانَهُ  ژ ا َوُهَو َكِظيمٌ َويَْجَعلُوَن َّلله َر أََحُدُهْم بِاأْلُْنثَى ظَله َوْجُههُ ُمْسَود ً ژ [58]النحل: ژ َولَُهْم َما يَْشتَُهوَن. َوإَِذا بُشِّ

هُ فِي التَُّراِب، أاََل َساَء مَ  َر بِِه، أَيُْمِسُكهُ َعلَى ُهوٍن أَْم يَُدسُّ وفي ذلك [ 59]النحل: ژ  ونَ ا يَْحُكمُ يَتََواَرى ِمَن اْلقَْوِم ِمْن ُسوِء َما بُشِّ

َمْن َعاَل َجاِريَتَْيِن َحتَّى تَْبلَُغا، َجاَء يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَنَا » حماية لحقوق األنثى "كما أثنى رسول هللا على من يحسن تربية اإلناث فقال:

  (104)َوَضمَّ إِْصبََعْيهِ « ، َوهَُو هََكَذا

 .والبقاء، في الهوية والجنسيةفي النماء المطلب الثاني عشر:حق الطفل 

أوصى اإلسالم وأكد على موضوع التزاوج، والعالقة السليمة بين الرجل واألنثى، وتغريب النكاح، ومباعدة فترات الحمل، 

وحق الطفل في النسب وغيره من الحقوق التي تؤدي إلى طفل سليم ومعافى، وذو خلق وتربية إسالمية سليمة تنعكس على 

 ه.المجتمع بأكمل

 النتائج والخاتمة وفيها:أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة.

الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات،وال حول وال قوة إال باهلل، وأشهد أن محمدا عبدهللا ورسوله، وصفيه من خلقه، صلوات هللا 

فقد وفقني هللا تعالى،بمحض فضله وكرمه،إلتمام وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه،ومن سار على نهجه إلى يوم الدين،أما بعد:

هذا البحث المتواضع، فلم يبق لي إال أن ألخص أهم ما توصلت إليه أثناء إعداده من نتائج علمية، وما أذكر به إخواني أهل 

 من توصيات نافعة لي ولهم جميًعا، ويكون ذلك كاآلتي:-طالبا وأساتذة-العلم

 أوالً:النتائج:

الطفولة عند الفقهاء يقف عند الثانية عشرة، أو هو الذي لم يبلغ الحلم، أو لم يراهق الحلم. وهو الذي ال يتكلم  أن تحديد عمر-1

 بما يراه، وينقله لغيره، أو ال يصف النساء وال يفرق بين الشوهاء والحسناء.

لجواز لعذر، ومنهم من قال بعدم الجواز اإلجهاض ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال با جمهور العلماء ذهبوا إلى تحريم-2

مطلقًا، وأشهر هذه األقوال بين المذاهب الفقهية هي الجواز في األربعين األولى من مراحل الجنين )وهي مرحلة النطفة( إذا 

 كان هناك عذر

 والترابط بين المسلمين .التهنئة والهدايا تدخل السرور على أهل المولود وتشيع جواً من البهجة ، والمحبة واأللفة ، -3

 .بعقيدة التوحيد ومطاردة الشيطان في بداية حياة المولود الجديداهتمام النبي -4

                                                           

، حديث رقم 101 /2،ذكر املدة اليت بصحبته إياهن يعطى هذا األجر له هبا، باب باب صلة الرحم وقطعها ( أخرجه ابن حبان،يف صحيحه، 112)
، 8/127قة. املقدمي: هو حممد بن أيب بكر. وأخرجه أمحد ث -وهو الباهلي -إسناده صحيح على شرط الشيخني، إبراهيم بن احلسن العالف .227
عن أيب معاوية، عن األعمش، عن الرقاشي، عن أنس. وأخرج أبو يعلى  3/111عن يونس، عن محاد بن زيد، هبذا اإلسناد. وأخرجه ابن أيب شيبة  123

: " من كن له ثالث بنات أو ثالث أنس، قال: قال رسول اهلل  من طريق شيبان، حدثنا حممد بن زياد الربمجي، حدثنا ثابت، عن 171/1يف "مسنده" 
 أخوات، فاتقى اهلل فيهن، وأقام عليهن، كان معي يف اجلنة هكذا" وأومأ بالسباحه والوسطى.
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 جواز جلوس األطفال في مجالس الكبار، واحترام حقوقهم واستئذانهم في بعض حقوقهم و تقديم األيمن فاأليمن.-5

تدلل على رحمته وتواضعه محمد -االهتمام اإلسالم باألطفال وعنايته بهم، حيث يالحظ بعض النماذج من سيرة نبينا -6

 عليه الصالة والسالم.-مع األطفال،وفي ذلك أعظم القدوة واألسوة لجميع أتباعه--ومداعبته ومالعبته وأخالقه السامية

 ثانيًا: أهم التوصيات المقترحة. 

وأن -سي أوال،ثم إخواني طلبة العلم وأساتذتهم بتقوى هللا عز وجل،في كل ما يسند إليهم من أعمال وواجباتأوصي نف-1

 .عز وجل:وأوصيهم بالتوجه التام إلى خدمة كتاب هللا سبحانه وتعالى وسنة رسوله -يخلصوا نياتهم هلل

ألن فهم الكتاب والسنة -ولغة أهل الجنة في الجنة--وسنة رسولهوأوصيهم باالهتمام البالغ بفهم اللغة العربية،لغة كتاب هللا - -2

 واجب،وال يفهمان حق الفهم إال بهذه اللغة،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.  

.تنشيط البحث العلمي في مجال السيرة النبوية الشريفة، وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية 3

 مثل هذه القضايا.في 

سبحانه وتعالى،وحده،وإن كان غير ذلك فمني،ويشهد هللا أني لم أقصد إال -وهذا ما توصلت إليه،فإن كان صوابا فمن هللا

اإلصالح،وأسأل هللا المغفرة لمن أهدى إلّي عيوبي،كما أسأله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين،إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى 

 ك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابيعهم بإحسان إلى يوم الدين.هللا وسلم وبار

 وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. 

 قائمة أهم المصادر والمراجع البحث:

 أوال: القرآن الكريم

نِّي»-1 ، تحقيق: كوثر  ،«ابن السُّ ْينََوريُّ أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد هللا بن إبراهيم بن بَُدْيح، الدِّ

  جدة / بيروت. -البرني، الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن 

بغدادي األموي القرشي، العيال، المحقق: د نجم عبد أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس ال ابن أبي الدنيا،-2

 الدمام. –السعودية  -م، الناشر: دار ابن القيم 1990 -هـ 1410الرحمن خلف، الطبعة: األولى، 

تحقيق: أحمد محمد شاكر، الطبعة:  مسند اإلمام أحمد بن حنبل،أحمد بن محمد بن هالل بن أسد الشيباني،   ابن حنبل،-0

 القاهرة. –م، الناشر: دار الحديث  1995 -هـ  1416األولى، 

 موفق الدين عبد هللا بن أحمد، الطبعة: بدون طبعة، الناشر: مكتبة القاهرة. كشاف القناع عن متن اإلقناع ابن قدامة، -5

بن سعد شمس الدين، تحفة المودود بأحكام المولود،تحقيق: عبد القادر  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب-4

 دمشق. –، الناشر: مكتبة دار البيان 1971 – 1391األرناؤوط، الطبعة: األولى، 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، زاد المعاد في هدي خير العباد،الطبعة: السابعة  ابن قيم الجوزية،-1

 مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت.  -م، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 1994هـ /1415والعشرون ، 

،تحقيق: سامي بن محمد سالمة، الطبعة:  تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي،  ابن كثير،-7

 م، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. 1999 -هـ 1420الثانية 
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 بيروت. –هـ، الناشر: دار صادر  1414 -محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، الطبعة: الثالثة  ،ابن منظور-8

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي،، روضة العقالء ونزهة الفضالء، المحقق: محمد محي البُستي-9

بيروت،و الخفاف، أبو بكر، سلوة األحزان لالجتناب عن مجالسة األحداث  –الدين عبد الحميد، الناشر: دار الكتب العلمية 

 والنسوان. 

مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن »، شرح سنن ابن ماجة المسمى عبد هللا بن يوسف محمد األمين بنالبَُويطي، -13

م، الناشر: دار المنهاج، المملكة العربية  2018 -هـ  1439، الطبعة: األولى، «ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى

 جدة. –السعودية 

ر شرح مصابيح السنة،  المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين ناصر الدين عبد هللا بن عمر، تحفة األبراالبيضاوي، -11

 م، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت.2012 -هـ  1433طالب، عام النشر: 

،تحقيق: عبد المنعم خليل المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار الدر محمد بن علي بن محمد الِحْصني، الحصكفي،-12

 م الناشر: دار الكتب العلمية،و بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.2002 -هـ1423الطبعة: األولى،  إبراهيم

،تحقيق: يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاح زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، الرازي،-10

 صيدا. –الدار النموذجية، بيروت  - م، الناشر: المكتبة العصرية1999هـ / 1420الطبعة: الخامسة، 

 كراتشي. –شرح سنن ابن ماجه، الناشر: قديمي كتب خانة  السيوطي،-15

، المحقق: مصطفى عبد القادر 1413سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، الطبعة: األولى، الطبراني، -14

 بيروت. –عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: الدكتور عبد هللا بن  الطبري،-11

، 236/ 17عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة،

 ار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن.م، الناشر: د 2001 -هـ  1422الطبعة: األولى، 

هـ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار إحياء التراث العربي 855، )ت: العينى، محمود بن أحمد بن موسى-17

 بيروت. –

عرب،الطبعة: عبد هللا بن الطيب بن عبد هللا بن الطيب بن محمد بن أحمد بن محمد، المرشد إلى فهم أشعار الالمج وب، -18

 الكويت -وزارة اإلعالم الصفاة  -م، الناشر: دار اآلثار اإلسالمية 1989 -هـ  1409الثانية سنة 

، الناشر: 1392، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الطبعة: الثانية، النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف-19

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 

، أبو الحسن نور الدين، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الطبعة: األولى، علي بن )سلطان( محمدالهروي، -23

 لبنان. –م، الناشر: دار الفكر، بيروت 2002 -هـ 1422
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، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة تحفة المحتاج في شرح المنهاج أحمد بن محمد بن علي بن حجر،الهيتمي، -21

هـ  1357ماء، الطبعة: بدون طبعة، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد،عام النشر: لجنة من العل

 م. 1983 -
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 الثالث والثالثون ثحبلا

 

 

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية 

 في سحاب من وجهة نظر معلميهم

The effect of cooperative learning strategy on developing the achievement of basic tenth 

students in English subject in a cloud from the viewpoint of their teachers 

 

 منال محمد مفضي درويشاعداد الباحثة: 

 المملكة األردنية الهاشمية –وزارة التربية والتعليم تخصص اللغة اإلنجليزية،  

manal.mohamad.da@gmail.comEmail:  

 

 ملخص:

أصبح حاجة ملحة ال غنى عنها لدى المتعلم. وباإلضافة إلى ذلك ال بد من اإلشارة  باستخدام استراتيجيات حديثةإن التدريس  

 إلى ارتفاع نسبة توجه الطلبة نحو األساليب التعليمية والجديدة تحت إشراف أساتذة مبدعين.

 وتتلخص مشكلة الدراسة من خالل السؤاليين التاليين: 

صيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تح ما -

 ؟معلميهم

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل ( في α≤ 0.0.هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 تعزى لمتغيرات: الجنس،  المؤهل التعليمي، همطلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلمي

 سنوات الخدمة؟

( من معلمي طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب خالل 46أجريت الدراسة على عينة تتكون من ) 

 (..9.02/9.9الفصل األول من العام الدراسي )

العمل على عقد ورش عمل لمعلمي اللغة االنجليزية وصيات منها: وبناء على نتائج الدراسة خلصت الدراسة لمجموعة من الت 

للصف العاشر لتوضيح مفهوم التعلم التعاوني واستراتيجياته وكيفية استخدامه من خالل الممارسة إلدراك مفهومه التربوي وكيفية 

 تطبيقه.

 وزارة التربية والتعليم االردنية.استراتيجية التعلم التعاوني، الصف العاشر، لواء سحاب،  الكلمات المفتاحية:
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The effect of cooperative learning strategy on developing the achievement of basic tenth 

students in English subject in a cloud from the viewpoint of their teachers 

 

 

Abstract 

 Teaching using modern strategies has become an urgent and indispensable need for the 

learner. In addition, it must be pointed out that the student’s tendency towards educational and new 

methods is under the supervision of creative professors. 

The study's problem is summarized by the following two questions: 

- What is the effect of cooperative learning strategy on developing the achievement of basic tenth 

students in the English language subject in a cloud from the viewpoint of their teachers؟ 

- Are there statistically significant differences at the level of significance (0.05 ≥α) in the impact 

of cooperative learning strategy on developing the achievement of basic tenth students in the 

English language subject in the clouds from the viewpoint of their teachers due to the variables: 

gender, educational qualification, and years of service? 

 The study was conducted on a sample consisting of (64) of the tenth basic teachers of English 

in Sahab during the first semester of the academic year  (9.9./9.02.)  

 Based on the results of the study, the study concluded a set of recommendations, including 

working to hold workshops for teachers of the tenth grade English language to clarify the concept of 

cooperative learning and its strategies and how to use it through practice to understand its educational 

concept and how to apply it. 

Key words: cooperative learning strategy, tenth grade, Sahab District, Jordanian Ministry of 

Education. 
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 مقدمة 

اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان  العظيم )اقرأ باسم ربك الذي خلقالحمد هلل القائل في كتابه  

 األنبياء محمد صلى هللا عليه وسلم. أشرفوالسالم على  ( والصالة0-0يعلم( )العلقما لم 

 وأشار إلى الكم الهائل الذي سيجنيه اإلنسان من معارف وخبراتالتعليم.  أهمية إلىلقد وجه هللا تعالى في آياته الكريمة  

 وعلوم وذلك من خالل أبحاثه على ما يدور من حوله في الكون.

د األمم. ة مرآه تعكس عادات وتقاليفهي بمثاب اللغة،تلعب اللغة دورا بارزاً في حياة البشرية؛ فال يمكن االستغناء عن تعلم  

 ع وعلومه.فتعلم اللغة ضرورة الكتشاف ميزات اإلنسان الطبيعية واالجتماعية مما يصنع معارف المجتم

يعتبر تعلم اللغة االنجليزية من أكثر اللغات التي يقبل عليها المتعلم، مما يجعلها أكثر اللغات تكلما وانتشارا في العالم.  

 باإلضافة إلى ذلك أن أكثر القصص والكتب والبرامج المسلية موجودة باللغة االنجليزية.

س بسيطا لها حيزا لي األساليب والوسائل الجديدة جاذبية، مما جعل أكثريعد التدريس من خالل التقنيات الحديثة والمتغيرة  

 .واضحا للعيان صاربل على العكس  األردن، التعليم فيفي 

اإلشارة  لى ذلك ال بد منأصبح حاجة ملحة ال غنى عنها لدى المتعلم. وباإلضافة إ باستخدام استراتيجيات حديثةإن التدريس  

 تحت إشراف أساتذة مبدعين. التعليمية والجديدة األساليبإلى ارتفاع نسبة توجه الطلبة نحو 

لتقليدية ا األساليبعلى االبتعاد عن  أكدتالتربية والتعليم وتوصيات الدراسات الحديثة التي  وزارة وتمشيا مع توجهات 

رة العصرية المبتكرة. قامت األردن مثابرة بإجراء تجربة مغاي باألساليب التعليميةوتبنيها واستبدالها المستخدمة في المدارس المملة 

التعلم  يجيةاستراتاستخدام بوجديدة في التدريس إثراء التعلم وتمكين الحفظ في الذاكرة ألطول مدة ممكنة وهو بتدريس االنجليزية 

  .التعاوني

 الدارسة مشكلة

 حظتالطلبة العاشر  بتدريس وتقوم ،لغة انجليزية لسنوات عديدة ةمعلمك الباحثة الدراسة من خالل عمل تم تحديد مشكلة 

 ن التاليين:مشكلة الدراسة من خالل السؤاليي وتتلخص ،التقليدية األساليبواالبتعاد عن  التعاوني عدد هائل من الطلبة نحو التعلم إقبال

في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر أثر استراتيجية التعلم التعاوني  ما -

 ؟معلميهم

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل ( في α≤ 0.0.هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 تعزى لمتغيرات: الجنس،  المؤهل التعليمي، ة نظر معلميهمطلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجه

 سنوات الخدمة؟

 فرضيات الدراسة

 : يتفرع من سؤال الدراسة الثاني الفرضيات التالية

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل (  في α≤ 0.0.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 تعزى لمتغير الجنس األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهمطلبة العاشر 

(  في استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل α≤ 0.0.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ) -

 لمتغير المؤهل التعيلمي.طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب تعزى 
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( في استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل α≤ 0.0.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) - 

 طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى:

 التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية. استراتيجيةأثر  ىإلالتعرف  -

 التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي استراتيجيةإذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في أثر التعرف  -

 .للمتغير الجنسفي مادة اللغة االنجليزية تعزى 

 التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي استراتيجيةالتعرف إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في أثر  -

 طريقة التدريس؟للمتغير في مادة اللغة االنجليزية تعزى 

 أهمية الدراسة

 مية تحصيلهمالطلبة في تنعلى التعلم التعاوني  استراتيجية أثرقوة  إلىالتعرف إلى ضرورة  اإلشارةفي تكمن أهمية الدراسة  

الحاجة  إلىالكم الهائل من الدراسات السابقة التي تداولت في مواضيعها  إلىهذه الدراسة  أوضحت. وكذلك في مادة اللغة االنجليزية

 فيمان ة تشكل حيزا مهما للباحثيشك أن هذه الدراس وال التعلم التعاوني. استراتيجيةالعمل كفريق في التدريس من خالل  إلىالملحة 

  يخص التعليم الحديث بعيدا عن التدريس التقليدي.

 مصطلحات الدراسة

تعليمي يستخدمه المعلم في الغرفة  أسلوب Cooperative Learning Strategy)) :(إجرائيا) التعلم التعاوني استراتيجية  -

عدد األفراد، وتقوم تلك المجموعات الصغيرة بالعمل معاً  الصفية، حيث يقوم المعلم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة

عليمة تحقيق أهداف ت البعض معبغية االستفادة من بعضهما و ،إذ يتبادل كل فرد في كل فريق بخبراته الخاصة ؛كفريق

 مقصودة.

ث يعمل م حيلتدريس تتمحور حول المتع استراتيجية"  :بأنهالتعلم التعاوني  في محاضرتها حول (9.06) العلي عرفتكما  

 ."يمي مشتركلدف تعهمين ضمن مجموعات غير متجانسة لتحقيق المتعل

ا ومما يترك أثرا كبيرا وواضح. البشرية والمادية المحيطة به أنواعها بجميعاستثمار الفرد للموارد  إنماء :إجرائيا() تنمية  -

في ذاته، ومما يجعله فردا عمليا ومنتجا في آن واحد، مما سيظهر ذلك األثر في جميع نواحي الحياة العملية والعلمية الخاصة 

  به.

المجتمع للحاجات  ألفراد األمثلبأنه االستغالل ( Development) مفهوم التنمية أن إلى( 9.00) حالوة وكما أشار 

 (96ص، 9.00)حالوة،  وفي عالقاته االجتماعية. حدث تحول في سلوك الفرديبحيث  ؛األساسية

تقدم التلميذ في المقرر الدراسي؛ مما يدفع هذا التلميذ للتقدم  درجة ومدىأداة قياس Achievement)) :(إجرائيا) تحصيل  -

 مكانه. لألمام خطوة أو البقاء في 

بأنه وسيلة تقويم يستخدمها السياسات التربوية لمراقبة أداء الفرد المتعلم وتحري المستوى ( 9.02، التحصيل( المقدادويعد  

   الذي حققه هذا المتعلم في الموقف التعليمي بداللة رقمية أو تقديرية والذي ينعكس في مواقفه الحياتية والمهارية والمعرفية.

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                             709  

ISSN: 2706-6495 

 حدود الدراسة 

 المدارس الحكومية األردنية التابعة لمديرية تربية لواء سحاب.: أجريت هذه الدراسة في حدود مكانية -

 (..9.02/9.9: أجريت هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي )حدود زمانية -

 ساسي.: أجريت هذه الدراسة على طلبة الصف العاشر األحدود بشرية -

 اإلطار النظري

 التعلم التعاوني: استراتيجية

مستويات  ضم)تالتعاوني هو أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم التالميذ إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة  الخبتي التعلمعرف   

حدة في تحقيق هدف أو أهداف ويتعاون تالميذ المجموعة الوا أفراد، 4 – 6يتراوح عدد أفراد كل مجموعة ما بين  مختلفة(،معرفية 

  (.9.06)قاسم،  .مشتركة

المسؤولية الفردية  تطوير في األفراد كمجموعةوقد أدرك علماء التربية واالجتماع في القرن العشرين أهمية العمل  

 وتقبل تبادل األفكار بين الطالب، واحترامو ،الطلبةروح التعاون والعمل الجماعي بين  وتطوير، الطلبةوالمسؤولية والجماعية لدى 

التعبير عن  مهارة وتحسين على اتخاذ القرار، للطلبة الفرصة، وزيادة أسلوب التعلم الذاتي على حل المشكلة وتطوير ،الرأي اآلخر

 ،تنمية والحصول على تغذية راجعة. ووالتحدثالجيد على االستماع  الطلبةتدريب و الثقة بالذات. وتعزيز المشاعر ووجهات النظر.

وإيجاد  .الروتين واالبتعاد عن األعمال ،القائد الناجح الطلبة سماتإكساب . ومختلفةوعة مجم في إطار مالئمةأنشطة تعليمية  وتقديم

 (.9.02، وهجيرة، إيمانواإلبداع. )جو مليء بالنشاط والحيوية 

 تنمية التحصيل الدراسي:

التحصــيل يقـــاس عــن "أن التحصــيل هــو معيـار النجــاح أو التفـ ـوق األكاديمي الذي يصل إليه المتعلم. وعلــى أن  

 (.9.02")خالد،.طريــق اختبـــارات التحصــيل أو تقـــديرات المعلمين

ثق ينب وما، تجاه ذاتهم ةإيجابي عالية ونظرة درجةمن لديهم  تحصيالً هماألكثر الطلبة وضحت أن حيث ( .9.0)الحموي،  

يل وأن مستوى التحص" وتخطي المعيقات، التفوقوشعورهم بالقدرة على  .ثقة بما لديهم مـن إمكانيـات واسـتعدادات وقدراتمن ذلك 

الدراسي يرتفع لدى اإلناث بالمقارنة مـع الـذكور وال تالحظ هذه الفروق بين الذكور واإلناث في أدائهم على مقياس مفهـوم الـذات، 

صية فرص كل ذلك يقلل إلى حد ما من الفروق في بناء الشخإذ إن أساليب التنشئة االجتماعية الحديثة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ ال

الغاية الفعلية من تنمية التحصيل الدراسي إضافة البنية المعرفية المفيدة لدى عقل اإلنسان بشكل أن ". وعليه فوتكوين مفهوم الذات

 تدريجي.

زام مع كما أن االنتباه والتركيز وااللت المتعلم.الدافعية لدى المتعلم عمال مؤثرا في رفع التحصيل الدراسي لدى  إيجاديعد و 

ة استثمار العشوائية في التعلم وضرور أواالبتعاد عن التخبط  إلى اإلشارةمع  ،يساعد المتعلم على البقاء في المقدمة اإلمكانالمعلم قدر 

 .(9.02)الكندري، وملك، في أداء الواجبات المدرسية وتحقيق االنجاز المرغوب به.الوقت 

 الدراسات السابقة

التعلم التعاوني في تحصيل طالب الصف األول المتوسط  استراتيجية( دراسة بعنوان " فاعلية 4102أجرى الطائي ) 

التعلم التعاوني في تحصيل طالب الصف األول المتوسط  بمادة   استراتيجيةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية  بمادة الكيمياء".

( طالبا من طالب الصف األول المتوسط في ثانوية .0مبادئ الكيمياء، ولتحقيق هذا الهدف طبقت الدراسة على عينة مكونة من)

 الراية موزعين على مجموعتين،
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ب محسوبا باألشهر والتحصيل الدراسي لمادة العلوم للمرحلة وبعد إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في العمر الزمني للطال  

التعلم التعاوني ودرست المجموعة الثانية الضابطة  باستراتيجية( طالبا 90االبتدائية، درست المجموعة األولى التجريبية وعددها)

االختيار من متعدد وتم إيجاد صدقه وثباته ( فقرة اختباريه من نوع .0بالطريقة االعتيادية، وتم إعداد اختبارا تحصيليا تألف من )

وطبق على مجموعتي البحث وأظهرت النتائج وجود فروق ذو داللة إحصائية في متوسط درجات طالب مجموعتي البحث ولصالح 

 التعلم التعاوني. باستراتيجيةالمجموعة التجريبية التي درست 

أسلوب التعلم التعاوني ودوره في تحفيز الفهم القرائي لمادة اللغة العربية  دراسة بعنوان " (4112شايع )ال أجرى 

م التعاوني لستراتيجيات التعامن  استراتيجيتينية لى مدى فاعلالدراسة التجريبية إلى التعرف عهذه هدفت كما و" ) تجريبيةدراسة )

ة المتوسطة في مادة لب المرحالم القرائي لطهى الفلع( Jigsaw)المجاميع  ستراتيجيةاو (STAD) فرق التحصيل استراتيجيةهما: و

طالبا وطالبة من الصف  (062)ت عينة الدراسة العشوائية من فيدية في التدريس. تأللغة العربية بدولة الكويت، مقارنة بالطريقة التقلال

  :كاآلتيإناث. وقد قام الباحث بتصميم أداة لجمع وقياس النتائج، وكانت  (022)ذكور و (.04)م هة المتوسطة منلالسابع من المرح

م لالتع راتيجيةاستالتعاوني، كانت لصالح مجموعة  التعلم واستراتيجية يديةلإحصائية بين الطريقة التق داللةوجود فروق ذات  -

 .يديةلى المجموعة التقلالتعاوني ع

في رائي تبعا لمتغير الجنس. فم القالفه ىلع هام التعاوني في أثرلالتع استراتيجية بينة إحصائية لالوجود فروق ذات د -

. وأما بالنسبة اإلناثى لإحصائية لصالح الذكور ع داللةهناك فروق ذات كانت "STAD"التحصيل فرق  استراتيجية

  .ى الذكورلع اإلناثإحصائية لصالح  داللةفكانت هناك فروق ذات  " Jigsaw" المجاميع الفرعية الستراتيجية

 الدراسات السابقة أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية و

اتفقت حالية الدراسة ال أن هذه وجدتالتعلم التعاوني فقد  استراتيجيةعلى الدراسات السابقة التي تناولت  ةبعد اطالع الباحث 

التعلم التعاوني فوائد عديدة ال تقتصر على زيادة التحصيل الدراسي بل تتعدى إلى جوانب أخر.  الستراتيجيةمع الدراسات السابقة أن 

 .  ونتائجها وال سيما موضوع الدراسة وهدفها في الدراسةالتي سيوظفها ورغم اختالف اختيار عينات الدراسة واألدوات 

 مجتمع الدراسة:

خالل الفصل األول من العام  في مادة اللغة االنجليزية في سحابتكون مجتمع الدراسة من معلمي طلبة العاشر األساسي  

 .(.9.02/9.9الدراسي )

 عينة الدراسة :

معلمي طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب خالل ( من 46) تتكون من أجريت الدراسة على عينة 

(، توزيع عينة الدراسة تبعاً 0(،)9(،)0. تم اختيارهم بطريقة عشوائية والجداول)(.9.02/9.9ول من العام الدراسي )الفصل األ

 لمتغيراتها المستقلة.

 توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس(: 1جدول رقم )

 النسبة المئوية)%( التكرار الجنس

 37.5 24 ذكر

 62.5 40 انثى

 100.0 42 المجموع
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 توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل التعليمي(: 2جدول رقم ) 

 النسبة المئوية)%( التكرار المؤهل التعليمي

 28.1 18 فأقل دبلوم

 62.5 40 بكالوريوس

 09.4 6 فأعلى ماجستير

 100.0 42 المجموع

 توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة(: 3جدول رقم )

 النسبة المئوية)%( التكرار الخدمةسنوات 

 28.1 18 سنوات (0) من أقل

 59.4 38 سنة (00-4.) من

 12.5 8 سنة (00) من أكثر

 100.0 42 المجموع

 

 منهج الدراسة :

اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل  

 اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

 أداة الدراسة :

اعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء تم بناء استبانه لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت  

  (6كما في الجدول رقم )أبعاد   على خمسة

 فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة: (2جدول رقم )

 الفقرات عدد الفقرات األبعاد #

 4-0 4 البعد األول : االهداف 0

 06-2 2 البعد الثاني : االنشطة 9

 02-00 0 البعد الثالث : االبداع 0

 96-.9 0 البعد الرابع : المقرر 6

 92-90 0 المدرسية البعد الخامس: البيئة 0

 

 صدق األداة:

المختصين والمشرفين والمشرف األكاديمي وأوصى بصالحيتها بعد جراء تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من  

 التعديالت عليها وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها النهائية.
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 ثبات األداة 

( 2902ستبانة )االللتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات  

 وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.

 المعالجة اإلحصائية:

(، وقد استخدمت SPSSبعد جمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ) 

 النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة.

 قشتهاومنا  نتائج الدراسة

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في  ما أوال : النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :

 ؟مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

فقرة من فقرات كل مجال من من أجل اإلجابة عن هذا السؤال، استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل  

 مجاالت االستبانة.

( درجات عن كل إجابة )موافق(، 6( درجات عن كل إجابة )موافق جدا(، و)0وقد أعطي للفقرات ذات المضمون اإليجابي ) 

( درجات عن كل إجابة )محايد(، ودرجتان عن كل إجابة )معارض(، ودرجة واحدة عن كل إجابة )معارض جدا(، ومن أجل 0و)

 فسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:ت

 ميزان النسب المئوية لالستجابات(: 5)جدول رقم 

 النسبة المئوية درجة االستجابات

 %.0أقل من  منخفضة جدا

 %02-%.0من  منخفضة

 %42 - %.4من  متوسطة

 %22 - %.2من  مرتفعة

 فما فوق %.2من  مرتفعة جدا

 ( خالصة النتائج00( النتائج ، ويبين الجدول ).0، 2، 2،  2، 4الجداول )وتبين 

 النتائج المتعلقة بالبعد األول )االهداف(

 ( المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول4جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 *االستجابة

 مرتفعة جدا 81.25 4.06 التقليدية الطريقة أهمية تفوق أهمية ذو التعاوني التعلم 0

 مرتفعة جدا 84.37 4.22 الطلبة يشجع التعاوني التعلم في الطلبة بين العمل تقسيم 9

 مرتفعة جدا 83.75 4.19 .والطلبة المدرسة بين العالقة يحسن التعاوني التعلم 0

 مرتفعة 71.87 3.59 التعاوني التعلم باستخدام التدريس في أكبر نجاحاً  يحقق أن المعلم بإمكان 6

 منخفضة 51.25 2.56 االدبية المواد بعض على التعاوني التعلم استخدام يقتصر 0

 مرتفعة جدا 80.62 4.03 نجاحه اسباب اهم من التعاوني التعلم في الطلبة بين االدوار توزيع 4

 مرتفعة 75.52 3.78 الدرجة الكلية
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 ( درجات0) أقصى درجة للفقرة* 

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة (السابق أن 4يتبين من الجدول رقم ) 

( حيث كانت نسبتها 4، 9،0، 0فعة جدا على الفقرات )على بعد االهداف كانت مرت االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

( 0( وكانت منخفضة على الفقرة )%20،22( حيث كانت نسبتها المئوية )6( وكانت مرتفعة على الفقرة )%.2المئوية اكثر من  )

( %20009بداللة النسبة المئوية )( وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة %00090حيث كانت نسبتها المئوية )

 (االنشطة) النتائج المتعلقة بالبعد الثاني 

 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني :(2جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 *االستجابة

 مرتفعة جدا 80 4.00 نجاحه اسباب اهم من التعاوني التعلم في الطلبة بين االدوار توزيع 2

 مرتفعة جدا 81.25 4.06 المشكالت وحل فهم على الطلبة المعلم يدرب 2

 مرتفعة جدا 88.12 4.41 جديدة أفكار إلى والوصول المواقف تنظيم في الطلبة المعلم يساعد 2

 مرتفعة 76.25 3.81 معينة مشكلة لحل جديدة أفكاراً  يطرحون الذين الطلبة المعلم يشجع .0

 متوسطة 68.12 3.41 العلمية المشكالت حل في مصورة وتدريبات أنشطة المعلم يوفر 00

 منخفضة 55.62 2.78 الصف ادارة على المعلم قدرة من يزيد التعاوني التعلم 09

 مرتفعة 71.25 3.56 التعاوني بالتعلم الدرس لتنفيذ كافية الدراسية الحصة مدة 00

 متوسطة 68.12 3.41 التعاوني التعلم تطبيق اثناء االخطاء بعض تحدث ان يمكن 06

 مرتفعة 73.59 3.68 الدرجة الكلية

 ( درجات0أقصى درجة للفقرة )*

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة ( السابق أن 2يتبين من الجدول رقم ) 

حيث كانت نسبتها المئوية ( 2، 2، 2االنشطة كانت مرتفعة جدا على الفقرات)بعد على  االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

( وكانت متوسطة على %22 - %.2( حيث كانت نسبتها المئوية من )00، .0(  وكانت مرتفعة على الفقرات )%.2أكثر من )

( حيث كانت نسبتها المئوية 09( وكانت منخفضة على الفقرة )%42 - %.4(  حيث كانت نسبتها المئوية من  )06، 00الفقرات )

 (.%20002لنسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية )( وكانت ا00049%)

 (االبداع) النتائج المتعلقة بالبعد الثالث

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث: (8جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 *االستجابة

 مرتفعة 73.75 3.69 بسهولة التعاوني التعلم لتنفذ الصف اثاث ترتيب تغيير يمكن 00

 مرتفعة 71.25 3.56 .تعلمه يمكن وسلوك مهارة اإلبداع 04

 مرتفعة 78.75 3.94 .اإلبداع حالة على سلباً  يؤثر اإلبداع مفهوم إدراك عدم 02
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 مرتفعة جدا 82.5 4.13 .اإلبداع على القدرة على إيجاباً  يؤثر اإلبداع بأهمية اإليمان 02 

 مرتفعة جدا 85 4.25 .االبداع ينمي الجديدة والحلول لألفكار والمحاولة التجريب حب 02

 مرتفعة 78.25 3.91 الدرجة الكلية

 ( درجات0أقصى درجة للفقرة )*

ة العاشر األساسي في مادأثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة ( السابق أن 2يتبين من الجدول رقم ) 

( حيث كانت نسبتها 02، 02كانت مرتفعة جدا على الفقرات ) االبداععلى بعد  اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

وكانت النسبة  (  %22 - %.2( حيث كانت نسبتها من )02، 04، 00(،  وكانت مرتفعة على الفقرات )%.2المئوية أكثر من )

 ( .%22،90ستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية )المئوية لال

 (المقرر)النتائج المتعلقة بالبعد الرابع

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع: (9جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 *االستجابة

 مرتفعة 73.75 3.69 .جديدة أفكـار ابتكـار على طالبه المعلم يشجع .9

90 
 المعلم وقدرات مواهب تنمية في االساسية للمرحلة العلوم مقرر يساهم

 اإلبداعية
 مرتفعة 75 3.75

 مرتفعة جدا 83.12 4.16 والتجريب المبادرة روح االساسية للمرحلة العلوم مقرر محتوى ينمي 99

 مرتفعة 75.62 3.78 فيها يعيش التي والبيئة بالمحيط المعلم يربط االساسية للمرحلة العلوم مقرر 90

 مرتفعة 73.12 3.66 حلها علي والقدرة حياتية مشكالت االساسية للمرحلة العلوم مقرر يثير 96

 مرتفعة 76.12 3.81 الدرجة الكلية

 ( درجات0أقصى درجة للفقرة )*

التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة أثر استراتيجية  ( السابق أن2يتبين من الجدول رقم ) 

( حيث كانت نسبتها المئوية 99كانت مرتفعة جدا على الفقرة ) المقررعلى بعد  اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

(، وكانت النسبة المئوية %22 - %.2( حيث كانت نسبتها من )96، 90، 90، .9(، وكانت مرتفعة على الفقرات)20،09%)

 ( .%24009لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية )

 (المدرسية البيئة) امسالنتائج المتعلقة بالبعد الخ

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع: (01جدول رقم )

 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 *االستجابة

90 
 واالكتشافات االنجازات بمتابعة االساسية للمرحلة العلوم مقرر يهتم

 الحديثة العلمية
 متوسطة 61.875 3.09

94 
 بأعمال والقيام مواهبهم بممارسة للطلبة تسمح أماكن المدرسة في يوجد

 وتخطيط ورسم تصميم من إبداعية إنتاج
 متوسطة 63.75 3.19
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 الفقرات #
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 *االستجابة

92 
 غير للمواد والمشاهدة واالطالع للقراءة كافية مساحات المدرسة في يوجد

 لها واالستماع المطبوعة
 مرتفعة 78.12 3.91

 مرتفعة جدا 83.75 4.19 المختلفة المراجع بها يتوفر مكتبة على المدرسة تحتوي 92

 مرتفعة جدا 85 4.25 الجميع بين واالحترام المحبة من جو المدرسية البيئة يسود 92

 مرتفعة 74.5 3.73 الدرجة الكلية

 ( درجات0أقصى درجة للفقرة )*

غة تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللأثر استراتيجية التعلم التعاوني في  ( السابق أن.0يتبين من الجدول رقم ) 

( حيث كانت نسبتها 92، 92المدرسية كانت مرتفعة جدا على الفقرات ) على بعد البيئة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

، 90على الفقرات) (  وكانت متوسطة%22،09( حيث كانت نسبتها من )92(،  وكانت مرتفعة على الفقرة )%.2المئوية أكثر من )

(، وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية %42 - %.4( حيث كانت نسبتها من )94

(2600%. ) 

 خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:

 لدرجة الكلية لالستجاباتالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد وا: (00جدول رقم )

 المجال الرقم
متوسط 

 االستجابة*

النسبة 

 المئوية

درجة 

 *االستجابة

 مرتفعة 75.52 3.78 البعد األول 0

 مرتفعة 73.59 3.68 البعد الثاني 9

 مرتفعة 78.25 3.91 البعد الثالث 0

 مرتفعة 76.12 3.81 البعد الرابع 6

 مرتفعة 74.5 3.73 البعد الخامس 0

 مرتفعة 75.59 3.78 الدرجة الكلية

 ( درجات0أقصى درجة للفقرة )*

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة  ( السابق أن00يتبين من الجدول رقم ) 

(  وكانت 22 - %.2كانت مرتفعة على األبعاد كافة حيث كانت نسبتها المئوية من ) االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

 ( .%20002النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية )

أثر في  (α≤1015)  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :ثانيا :النتائج الم

 استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

 تعزى لمتغيرات: الجنس،  المؤهل التعليمي، سنوات الخدمة ؟

 ( نتائج فحصها.00)(، 06(، )00( ، )09وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ، والجداول ) 
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أثر استراتيجية في   (α≤1015) داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات  ألولى التي نصها:نتائج فحص الفرضية ا 

زى لمتغير تع التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

 الجنس

 ( يبين النتائج 09( والجدول رقم )tلفحص الفرضية تم استخدام اختبار ) 

 نتائج اختبار )ت( تبعاً لمتغير الجنس: (04جدول رقم )

 مستوى الداللة ت االنحراف المتوسط العدد الجنس األبعاد #

 البعد األول 0
 27524. 4.0000 12 ذكر

3.244 .003 
 34317. 3.6417 20 انثى

 الثانيالبعد  9
 50938. 3.8333 12 ذكر

1.540 .144 
 27833. 3.5875 20 انثى

 البعد الثالث 0
 44992. 3.9667 12 ذكر

.549 .589 
 40210. 3.8800 20 انثى

 البعد الرابع 6
  41341. 3.7000 12 ذكر

-1.123- 
.273 

 41688. 3.8700 20 انثى

 البعد الخامس 0
 63889. 3.6500 12 ذكر

-.542- .594 
 54782. 3.7700 20 انثى

 الدرجة الكلية
 32415. 3.8300 12 ذكر

.747 .465 
 23531. 3.7498 20 انثى

 (0.0.دال إحصائيا عند مستوى الداللة )*

استراتيجية أثر في ( α≤0.0.)( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 09يتبين من الجدول رقم ) 

زى لمتغير تع التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

على الدرجة الكلية وعلى البعد الثاني والثالث والرابع والخامس األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم )ت( عليها اًكبر  الجنس

 ( وبهذا تقبل الفرضية الصفرية، ووجدت فروق على البعد األول ويبدو من المتوسطات الحسابية انها كانت لصالح الذكور0.0.من )

استخدام في   (α≤1015)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فحص الفرضية الثانية التي نصها:  نتائج

ير المؤهل تعزى لمتغ تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاباستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية 

 التعيلمي.

 ( يبين النتائج00( والجدول )ANOVAلفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ) 
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اشر التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العأثر استراتيجية التعلم في  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق(: 01جدول رقم ) 

 تعزى لمتغير المؤهل التعيلمي. األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

 مصدر التباين األبعاد
مجموع مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 البعد األول

 

 082. 2 164. بين المجموعات
.615 

 

.547 

 
 133. 29 3.870 داخل المجموعات

 31 4.034 المجموع 

 البعد الثاني

 214. 2 428. بين المجموعات
1.425 

 

.257 

 
 150. 29 4.352 داخل المجموعات

 31 4.779 المجموع 

 البعد الثالث

 

 169. 2 337. بين المجموعات

.173 
.975 

 

.389 

 
 29 5.018 داخل المجموعات

  31 5.355 المجموع

 البعد الرابع

 017. 2 035. بين المجموعات

.185 
.093 

 

.911 

 
 29 5.364 داخل المجموعات

  31 5.399 المجموع

 البعد الخامس

 350. 2 699. بين المجموعات

.331 
1.056 

 

.361 

 
 29 9.601 داخل المجموعات

  31 10.300 المجموع

 الدرجة الكلية

 121. 2 241. بين المجموعات

.069 
1.734 

 

.194 

 
 29 2.015 داخل المجموعات

  31 2.256 المجموع

أثر استراتيجية في  (α≤0.0.)( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 00يتبين من الجدول رقم ) 

زى لمتغير تع العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهمالتعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة 

( وبهذا تقبل الفرضية 0.0.على األبعاد كافة وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم )ف( عليها اًكبر من )المؤهل التعيلمي 

 الصفرية.

استخدام في  (α≤1015)د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجالتي نصها:  ية الثالثةفحص الفرض نتائج

ير سنوات تعزى لمتغ استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب

 الخدمة.

 النتائج( يبين 06( والجدول )ANOVAلفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ) 
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أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر في  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق(: 02جدول رقم )

 تعزى لمتغير سنوات الخدمة. األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

 مصدر التباين األبعاد
مجموع مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 البعد األول

 

 440. 2 880. بين المجموعات
4.044 

 

.028 

 
 109. 29 3.154 داخل المجموعات

 31 4.034 المجموع 

 البعد الثاني

 347. 2 694. بين المجموعات
2.464 

 

.103 

 
 141. 29 4.085 داخل المجموعات

 31 4.779 المجموع 

 البعد الثالث

 

 050. 2 099. بين المجموعات

.181 
.273 

 

.763 

 
 29 5.256 داخل المجموعات

  31 5.355 المجموع

 البعد الرابع

 465. 2 931. بين المجموعات

.154 
3.021 

 

.064 

 
 29 4.468 داخل المجموعات

  31 5.399 المجموع

 البعد الخامس

 1.089 2 2.178 بين المجموعات

.280 
3.888 

 

.032 

 
 29 8.122 داخل المجموعات

  31 10.300 المجموع

 الدرجة الكلية

 242. 2 484. بين المجموعات

.061 
3.958 

 

.030 

 
 29 1.772 داخل المجموعات

  31 2.256 المجموع

أثر استراتيجية في ( α≤ 0.0.)( السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 06يتبين من الجدول رقم ) 

زى لمتغير تع التعلم التعاوني في تنمية تحصيل طلبة العاشر األساسي في مادة اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

( وبهذا 0.0.على البعد األول والخامس وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم )ف( عليها اًصغر من ) سنوات الخدمة

 ترفض الفرضية الصفرية.
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 ( يبين النتائج00والجدول ) L.S.Dولمعرفة لصالح من كانت هذه الفروق تم استخدام اختبار  

 الفروقلداللة  L.S.D نتائج اختبار(: 05جدول رقم )

 البعد المتغيرات سنوات( 0) من أقل ( سنة4-00من ) ( سنة00) من أكثر مستوى الداللة

.010 
 ( سنوات0) من أقل  *70000. *67500.

 األول
.010 

 ( سنة4-00من )   -02500.- 846.

 ( سنة00) من أكثر    

.470 
.77000 

.30000 

 
 ( سنوات0) من أقل 

 الخامس
.059 

 ( سنة4-00من )   *47000. 029.

 ( سنة00) من أكثر    

.107 
.47025* 

.31850 

 
 ( سنوات0) من أقل 

الدرجة 

 الكلية

.016 

 ( سنة4-00من )   15175. 124.

 ( سنة00) من أكثر    

ادة طلبة العاشر األساسي في مأثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية تحصيل ( أن الفروق 00يتبين من  الجدول رقم ) 

من ( و)( سنوات0أقل من )على البعد األول كانت بين) سنوات الخدمة تبعا لمتغير اللغة االنجليزية في سحاب من وجهة نظر معلميهم

( ولصالح ( سنة00أكثر من )( و)( سنوات0أقل من )( وكانت هناك فروق ايضا بين )( سنوات0أقل من )( ولصالح )( سنة00-4)

( 4-00من )( ولصالح )( سنة00أكثر من )( و)( سنة4-00من )(، وعلى البعد الخامس  كانت الفروق بين )( سنوات0أقل من ))

 (.( سنوات0أقل من )( ولصالح )( سنة00أكثر من )( و)( سنوات0أقل من )(، و كانت الفروق على الدرجة الكلية بين )سنة

 

 التوصيات:

 لها الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:من خالل النتائج التي توصلت 

العمل على عقد ورش عمل لمعلمي اللغة االنجليزية للصف العاشر لتوضيح مفهوم التعلم التعاوني واستراتيجياته وكيفية  -

 استخدامه من خالل الممارسة إلدراك مفهومه التربوي وكيفية تطبيقه.

 ألساسية والثانوية.إجراء دراسات مماثلة على المراحل التعليمية األخرى ا -

 إجراء دراسات مماثلة على مناطق تعليمية أخرى للخروج بنتائج عن فاعلية هذه الطريقة التدريسية في تلك المناطق . -

 لمقررات دراسة أخرى.إجراء دراسات عن التعلم التعاوني  -

للغة األهداف العامة لمبحث وأشمل لالصفية، وذلك لتحقيق أعمق العمل على التعاون بين المعلمين والطلبة في داخل الغرفة  -

 وزيادة استيعاب الطلبة للمعلومات. االنجليزية للصف العاشر،

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                             720  

ISSN: 2706-6495 

 قائمة المراجع 

: دراسة حالة جامعة القدس في الضفة دور البحـــث العلمــــي فــــي دعـــم التنميــــة المستدامـــة (. 9.00)جمالحالوة، -

 .00-90(.9)6الغربية. أماراباك.

 .9.2-020(.94.جامعة دمشق.)الدراسي وعالقته بمفهوم الذاتل التحصي(..9.0الحموي،منى) -

دار األرقم، عمان ، . عالقة الصالبة النفسية بالتحصيل الدراسي لطالب التربية البدنية والرياضية(. 9.02الشايب، خالد ) -

 األردن.

، رسالة ماجستير غير هم القرائي لمادة اللغة العربيةأسلوب التعلم التعاوني ودوره في تحفيز الف(.2..9الشايع،شايع) -

 منشورة،جامعة الشرق االوسط، عمان ، األردن

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  .االتصال بين األسرة والمدرسة وعالقته بالتحصيل الدراسي(.9.02شويخة،محمد) -

 السلطان قابوس، مسقط.

التعلم التعاوني في تحصيل طالب الصف األول المتوسط بمادة الكيمياء.مجلة كلية فاعلية إستراتيجية  (.9.06الطائي،فالح) -

 .96-00النسخة األصلية. 00التربية األساسية.

 ، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة الشارقة، األمارات.المعلم المتجدد.التعلم التعاونيالمعلم المتجدد(.9.06العلي،عائشة) -

التعلم التعاوني وعالقته بالتحصيل األكاديمي دراسة ميدانية على عينة من طالب (.9.02رة )عمام، إيمان و بو مدين، هجي -

 .المغرب.جامعة)سعيدة(

 .تعريف التعلم التعاوني )الجماعي( وفوائده ومراحله ونموذج تطبيقي للتعلم التعاوني(. 9.06قاسم،أمجد) -

oom.com/?p=12283http://al3l 92/00/9.02. استرجع بتاريخ. 

 ، دار المعرفة، القاهرة، مصر.في القرآن الكريم)دراسة موضوعية(التنمية البشرية (.9.06الكمالي،طالل) -

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الكويت، حصيل الدراسي وطرق تطويره.الكويتالت(.9.02الكندري،لطيفة وملك،بدر) -

 الكويت.

 .90/00/9.02استرجع بتاريخ ./ www.alukah.net/social/0/124374(.التحصيل الدراسي.9.02المقداد،زرياف) -
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 ونالرابع والثالثبحث لا

 

 

 

 دي التاريخي الجزائري المغربــيوإشكاليــة النزاع الحد

The problematic of the Algerian-Moroccan historical border dispute 

 د. عائشة عبد الحميد 

 الجزائر -الطارف–الشاذلي بن جديد كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة 

malekcaroma23@gmail.com:  mail-E 

 ملخص :

أضحى تأمين الحدود السياسية للجزائر مسألة بالغة األهمية والتعقيد ، حيث تطور مفهوم تأمين الحدود السيما وأن الوضع  

األمني والجوار المتأزم للجزائر مع جيرانها خاصة على الحدود الغربية للوطن ونعني بها النزاع التاريخي بين الجزائر 

 ! د جذوره إلى ما قبل استقالل الجزائر وإلى غاية كتابة هذه األسطـر ، لم يحـلوالمغرب حول الحدود البرية الذي تعو

نبحث من خالل هذه الورقة العناصر المؤثرة في العالقات الجزائرية المغربية و في صميمها ملف الصحراء، و إن كان 

لمنهج التاريخي و المنهج التحليلي ، حصول انفراج في العالقات بين الرباط و الجزائر أمرا مستبعدا، مستخدمين في ذلك ا

نتوصل إلى نتيجة أولية مفادها أن التناقض الحاد بين البلدين إزاء قضية الصحراء الغربية خصوصا بعد عوامل تاريخية و 

 جغرافية و إيديولوجية فضال عن العوامل الدولية.

 

الصراع   قليمي ؛ العالقات الجزائرية المغربية؛النزاع الحدودي ؛ الصحراء الغربية ؛ الحوار اإل : يةالكلمات المفتاح

 األيديولوجي.

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:malekcaroma23@gmail.com


م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 722  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 

The problematic of the Algerian-Moroccan historical border dispute 

 

Abstract: 

 Securing Algeria's political borders has become a very important and complex issue, as the 

concept of securing the borders has evolved, especially since the security situation and the 

crisis of neighboring Algeria with its neighbors, especially on the western borders of the 

homeland, we mean the historical dispute between Algeria and Morocco over land borders, 

which dates back to pre-independence Algeria and until writing These lines, unsolved! 

In this paper, we examine the influential elements in Algerian-Moroccan relations at the heart 

of the Sahara issue, and if a breakthrough in relations between Rabat and Algeria is unlikely, 

using that historical and analytical approach, we reach a preliminary conclusion that the sharp 

contradiction between the two countries. On the issue of Western Sahara, especially after 

historical, geographical, ideological as well as international factors. 

Keywords: Border dispute; Western Sahara; regional dialogue; Algerian-Moroccan relations 

 .ideological conflict ؛
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 مقدمـــة :

 تحاول هذه الدراسة تتبع صعوبة تطبيع العالقات الثنائية بين المغرب والجزائر، بناءا على خلفية قضية الحدود

، حيث أصدر المغرب قرارا بفرض التأشيرة على الجزائريين وردت الجزائر 4991البرية المغلقة بين البلدين منذ عام 

 على هذا التصرف بإغالق الحدود البرية بين البلدين.

ر حيث يقوم النزاع بين الجزائر والمغرب  على أساس تناقض التصورات وتصادم المبادئ حول ترسيم الحدود ، فالتصو

 المغربي يقوم على " مبدأ الحق التاريخي "، والتصور الجزائري يقوم على مبدأ قدسية الحدود الموروثة عن االستعمار.

تدور المشكلة الرئيسية لهذه الورقة البحثية حول: ما هو أساس النزاع الحدودي الجزائري المغربي، فهل هو أساس تاريخي 

 أم أيديولوجي؟.

بطرس وع يدلنا و يدخلنا في العديد من التشعبات و المقاالت ذات الصلة أهمها: مقال بطرس إن البحث في هذا الموض

 الي: الجامعة العربية و تسوية المنازعات المحلية.غ

إن أهم الفرضيات التي يمكن طرحها هي أن احتمال تسوية الخالفات المغربية الجزائرية و حصول إنفراج في العالقات 

دة في المستقبل، بل نتيجة ذلك هو استمرار الوضع الحالي و الذي يشكل حالة حرب باردة و لكن متحكم البينية مسألة مستبع

 فيها.

 تقسم هذه الدراسة إلى العناصر التالية:

 الجذور التاريخيــة للنزاع الجزائري المغربي –أوال 

 النزاع الحدودي الجزائري المغربي في بعده العسكري –ثانيا 

 التاريخيــة للنزاع الجزائري المغربي:الجذور  –أوال 

إن جذور التوتر بين الجزائر والمغرب ليست وليد المرحلة الراهنة، بل يرجع إلى العهد االستعماري، إضافة إلى  

 وجود ملف قضية الصحراء الغربية المعقدة.

أنظار العالم، ألنه مرتبط بالقرارات حيث تعد الحدود الجزائرية المغربية موضوعا ذو إشكال جغرافي وسياسي، فهو محط 

ستعمار من جهة الدولية وسياسة المد والجزر التي عرفتها العالقات الجزائرية المغربية من جهة، وبتفاعالت قضية اال

 أخرى.

 .( 4) حيث تمثل الحدود الجزائرية المغربية مشكلة ومفارقة بالغة التعقيد والتناقض

 4991فقد خاضت الجزائر نزاعا حدوديا بريا وصل بها إلى درجة النزاع المسلح مثل ما حدث مع المملكة المغربية سنة 

، 4991أمام جذل متبادل حيث اتهم المغرب الحكومة الجزائرية أنها وراء محاولة اإلنقالب الفاشلة خالل جويلية  (2)

 لتي وقعت في منطقة القبائل الجزائرية.واتهمت الجزائر المغرب بأنه وراء اإلضطرابات ا
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 . (1)حيث يعد موضوع الحدود الجزائرية المغربية من أكثر المواضيع إثارة للجدل على الساحة السياسية 

 أثنــاء المرحلــة االستعماريـــــة: -أ(

مستعمرة إسبانية ، وكان يرجع جذور التوتر بين البلدين إلى ماقبل االستقالل فكما هو معلوم فإن الصحراء كانت  

 المغرب والجزائر وموريتانيا من المستعمرات الفرنسية.

، حيث كونت لجنة فرنسية مغربية من أجل تعين الحدود بصفة 4999طرحت مشكلة الحدود بعد االستقالل المغرب العام 

 .4991نهائية إال أن الجانب المغربي إنسحب منها عام 

د اعترفت بالحكومة المؤقتة الجزائرية كسلطة شرعية وحيدة لها صالحية التباحث مع وكانت حكومة الرباط )المغرب( ق

 . (1) المغرب بشأن قضية الحدود بين البلدين

وبدأ الملك محمد الخامس بإعالن مطالبته باستعادة صحراء البالد المغربية وكان يقصد بذلك ضم أجزاء من الجنوب الغربي 

 . ( )*(9) الجزائري إضافة إلى موريتانيا

مع  4994جويلية  69وقد أبرم المغرب في إطار سعيه لتعديل حدوده الموروثة عن االستعمار بروتوكول إتفاقي في 

 الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية برئاسة فرحات عباس ، إال أن هذا النزاع قد تفاقم بعد االستقالل.

 :النزاع الحدودي بعـد االستقــالل-ب(

واستمرت بتمسكها بمبدأ الحدود  4994لم تأخذ الجزائر باإلتفاق المبرم العام  4992تقالل في بعد نيل االس 

 . (9)المتوارثة عن االحتالل الفرنسي 

حيث بدأت تلوح بوادر األزمة على األفق، وقد وقعت عدة  4992أوت  49بعد االستقالل تفاقمت األزمة خاصة بعد 

للجزائر بأنها قمعت تظاهرات تطلب بإنظمام اإلقليم المغربي، وقد تحرشات عسكرية حول تندوف بعد اتهام المغرب 

أجل تسوية المشكلة، لكن قادة الثورة الجزائرية رفضوا أن  أرسلت المغرب إلى الجزائر مبعوثين على وقتني متالحقين من

 يبتوا في موضوع النزاع حيث تم إنتخاب الجمعية الوطنية الجزائرية.

اعتلى السيد أحمد بن  4991سبتمبر  69في  4994وعندما اشتد النزاع نشرت الحكومة المغربية بنود االتفاق السري لعام 

 . (2)عقب تعيين أول حكومة جزائرية عادية 2499سبتمبر  22بلة سدة الحكم في 

لكن تصريح بن بلة حول قضية الحدود الجزائرية المغربية لم يكن يدل على إنفراج األزمة أو أية مبادرة حول تطبيق اتفاق 

4994. 

 ، حيث لم تعترف الحكومة(1)صدر أول دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  4991سبتمبر  46وفي 

 الجزائرية باالتفاق السالف الذكر بدعوى إبرامه تحت أوضاع خاصة متمثلة في الحكومة المؤقتة.

 النزاع الحدودي الجزائري المغربي في بعده العسكري : –ثانيا 

عندما قامت القوات المغربية بضم جزء من األراضي الحدودية الجزائرية  4991يعود تاريخ النزاع إلى عام  

 . (9)للمغرب 

بعمل  4991، قامت القوات المغربية في أواخر سبتمبر 4992فبعد أكثر من عام على حصول الجزائر على استقاللها العام 

، حيث تمسكت الجزائر بمبدأ الحدود الموروثة عن  (46)عسكري اعتبرته الجزائر عدونا عليها، من جهة الحدود المغربية 

 . (44)االستعمار 
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 ـــــال:حــرب الرمـــــــــ -(4

يعتبر النزاع المسلح الجزائري المغربي من أبرز األشكال المعبر عن نمط التهديدات ذات الطبيعة العسكرية  

والذي يعد أحد األنماط التصورية في تفسير أمن الحدود الجزائرية والتي تميزت بها حقبة الستينات، حيث امتدت هذه 

شتباكات على ثالث مناطق: تندوف، بشــار في الجزائر ، وكانت اإل4991نوفمبر  69المرحلة من أول أكتوبر لغاية 

حيث تجند الشعب الجزائري كله  (42)ومنطقة عين فجيج بالمغرب وهي االشتباكات التي أطلق عليها اسم " حرب الرمال " 

صيان والتمرد لنصرة الدولة الفتية على إثر كلمة الرئيس  بن بلة المدوية " حقرونا " والتي كانت سببا أيضا في توقف الع

 الذين قاما بهمها كل من العقيد شعباني ومحند أولحاج والتحاقهما بالجيش للدفاع عن الوحدة الترابية للجزائر.

 . (41)والتي تنص على الحالة االستثنائية  4991من دستور  99وفعلت الجزائر حينما نص المادة 

لكي المغربي والجيش الجزائري على طول الحدود بتحركات من الجيش الم 4991ر ببداية الحرب كانت في سبتم 

 بين البلدين.

وقد إحجتازت بعض الوحدات للقوات الملكية المغربية الحدود الجزائرية على مستوى والية بشار ، وتمركزت في منطقة " 

كلم ، ليتطور النزاع باتجاه  96حاسي البيضاء " و " تنجوب " وتوغلت خلف الحدود الجزائرية على مسافة تزيد عن 

نيت "، ودخلت اإلقليم الجزائري لتحتل في الفاتح من أكتوبر حاسي تاجوجنوب " التصعيد الحاد، حيث دخل الطرفان نحو 

كلم شمال شرق تندوف، وقابله ذلك محاصرة جزائرية لمنطقة " فجيج "، لتتسع  96البيضاء وتنجوب " الواقعتان على بعد 

حلة جديدة باستعمال المعارك وتشمل منطقة حاسي البيضاء وتندوف من جهة ، فجيج من جهة ثانية ، وبذلك دخل النزاع مر

 . (41)األسلحة الثقيلة وإعالن التعبئة العامة، حيث تعد من الحروب الحدودية البرية على الشريط الحدودي الغربي للجزائر 

بعد العديد من مبادرات التسوية من أطراف  4991نوفمبر  62إنتهت حرب الرمال بإعالن إتفاقية وقف إطالق النار في 

عربية وإفريقية، لكن السالم التام في المنطقة لن يعود بعد أن لم يتقبل المغرب بتوصيات اللجنة المشتركة التي تنص على 

 . (49)كذا تحسين معاملة المواطنين الجزائريين المتواجدين في المغرب إنسحاب القوات العسكرية من على الحدود، و

حيث تم تدعيم التبادل التجاري بينهما، وإلغاء الرسوم الجمركية بالنسبة لبعض السلع  4991تم من جديد اإلتفاق في نوفمبر 

 الصناعية والغذائية.

عندما أعلنت الجزائر عن تأميم مناجمها من بينها  4999ماي  69ولكن ذلك لم يدم طويال إذ إنفجر النزاع من جديد في 

 . )*( منجم غار جبيالت الواقع في المنطقة التي يطالب بها المغرب

واعتبر المغرب هذا التصرف إنتهاكا لمهمة لجنة التحكيم اإلفريقية والخاصة لفض النزاع الحدودي بينما اعتبرته الجزائر 

 قرارا سياديا .

، حيث صادقت الحكومة 4922جوان  49إلى أن أبرمت معاهدة الرباط في  4991نفراج والتوتر من وبقي الوضع بين اإل

 .4992جوان  21أما المغرب فلم يصادق عليها إال في  4922جوان  22الجزائرية على هذا اإلتفاق في 

ب أو هواجس إقليمية، األمر الذي المغربي إنعكاسا للمشاكل الداخلية أمثر من كونه إنعكاسا لمطالحيث يعد النزاع الحدودي 

 يعطي للنزاع بعدا سياسيا أكثر منه جغرافيا.
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 قضيــة الصحــراء الغربيــة: -(2

ظهر نزاع الصحراء في بدايته قضية من قضايا تصفية االستعمار الغربي بالقارة السمراء، بين كل من المغرب  

انتقل ملف الصحراء من نزاع المستعمر إلى تصفيته، ثم إلى  4929وموريتانيا المطالبين باسترجاع هذا اإلقليم، ففي عام 

 . (49)نزاع جيوسياسي في المنطقة 

دي رواسب أخذت أبعاد تطورية على سير العالقات الجزائرية المغربية، وأزمت الوضع بينهما، ليس فقط ترك النزاع الحدو

في شقها العسكري بل حت في طبيعة العالقات الدبلوماسية واالقتصادية الجزائرية المغربية، وبالذات مع ولوج قضية 

ئية، وهذا ما أكده الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين الصحراء الغربية التي أعادت إحياء الخالفات واإلختالفات الثنا

إذ قال:" ال خالف على أن قضية الصحراء الغربية قد  4929في تصريح أدلى به لمجلة كولومبو اإلسبانية في نوفمبر 

 . (42)ابرزت من جديد جوهر الخالفات اإليديولوجية والسياسية وحتى االستراتيجية بين بلدان هذه المنطقة 

دافعت الجزائر ولسنوات عديدة أمام الهيئات األممية الدولية واإلقليمية على مبدأ هام في العالقات الدولية وهو مبدأ حق 

وقع الخالف بين موقفين  4929وخالل مؤتمر منظمة الوحدة اإلفريقية بكامباال في عام  4929تقرير المصير، فمنذ 

 متعارضين:

 أ الوحدة الترابية.موقف ومشروع مغربي مرتكز على مبد 

  ومشروع جزائري مرتكز على مبدأ تقرير المصير وفق قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة واإلعتراف بجبهة

 التي تناضل من أجل استقالل اإلقليماإلسبانية البوليزاريو على أنها حركة التحرير الوطنية الوحيدة في الصحراء 

(41 ). 

مم المتحدة على مبدأ تقرير المصير بوصفه أحد مبادئ القانون الدولي الملزمة، حيث نص حيث أكدت الجمعية العامة لأل

وأكد أيضا على ذلك  4996ديسمبر  41الخاص بتصفية االستعمار في  4941قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

لحقوق المدنية والسياسية والحقوق على المبدأ ذاته باإلضافة إلى العهدين الدوليين ل 4999الصادر في  2414القرار 

 . (49) 4999االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

إال أن المغرب ينظر إلى قضية الصحراء الغربية من منظور جيو اقتصادي إذ أن إقليم الصحراء الغربية يعتبر ذو أهمية 

السواحل الصحراوية من أغنى السواحل على المحيط اقتصادية حيث يعد أول منتج ومصدر للفوسفات في العالم ، كما تعتبر 

كلم على غرار باقي الثروات األخرى مثل البترول  496نوعا متواجدة على طول  96األطلسي بالثروة السمكية التي تفوق 

 والغاز الطبيعي ، الحديد اليورانيوم مما جعلها مطلبا ومكسبا جيو اقتصادي ملحا للنظام المغربي.

يخي باعتبارها جزءا تاريخيا منها، ألن قيام دولة صحراوية قد غرب أيضا واعتمدت على مبدأ الحق التاركما تتمسك الم

يشكل تهديدا مباشر للمغرب ويساهم في إضعافها اقتصاديا واستراتيجيا، خاصة إذا كانت موالية للجزائر األمر الذي من 

 . (26)الجزائر كدولة قائدة للمنطقة  شأنه أن يدعم الحصار الجزائري حول المملكة المغربية ويضع

إضافة إلى سعي المغرب المتواصل إلى التشكيك في نوايا الجزائر من حيث أنه ليس لديها مطالب أو مطامع اتجاه الصحراء 

المغربية، بحكم مساندتها لحركات التحرر في العالم الثالث ودعم جبهة البوليزاريو في السعي للتحرر وحق الشعب 

 على تقرير مصيره بنفسه. الصحراوي
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لمدينة أمقاال جنوب الجزائر والمعركة التي دارت بين الجيش الجزائري والمغربي  4929إضافة إلى إحتالل المغرب سنة 

وما صاحبها من تصعيد في سياق حرب تصريحات كادت تتحول إلى حرب لوال وساطة للرئيس التونسي بورقيبة وكذا سنة 

تيريس ربي لكامل اإلقليم الصحراوي فور إنسحاب موريتانيا من الجزء الذي كانت تحتله ) بعد اإلحتالل المغ 4929

بغض النظر عن الموقف المعلنة وغير المعلنة بين األطراف لتبقى قضية الصحراء الغربية واستمرار هذا النزاع  الغربية(

مما بيتها سيا للتوتر والالأمن على حدودها الغربية ، ومصدرا أساوحالة الالحل المالزمة لها هاجسا أمنيا بالنسبة للجزائر 

في حالة من اإلنكشاف األمني، خاصة وأنه أدى إلى تهديدات ومشكالت أمنية اقتصادية وإجتماعية أخرى للجزائر نتجت 

 . (24)عن الخالف والتنافر المستمر مع المغرب 

الذي يعتبر قرار للتحرر بإمتياز، ال يزال  4941سنة على اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة للقرار  99فرغم مرور 

اإلحتالل المغربي الذي صادق عليه آنذاك، مصرا على البقاء كقوة إحتالل في الصحراء الغربية، آخر حالة تصفية استعمار 

على الرغم من صدور حكم  4929أكتوبر  14طقة عسكريا آنذاك                 يوم في إفريقيا، منذ قيام المغرب بغزو المن

 أكتوبر من نفس العام. 49واضح عن محكمة العدل الدولية قبل ذلك بأيام قليلة في 

 2641و  4991قرار أممي من عام  466األمم المتحدة التي بقيت متفرجة على هذا الغزو على الرغم من صدور أكثر من 

، إال أن القضية الصحراوية ما زالت بدون حل عادل وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه وإجراء  (22)

استفتاء شعبي باإلقليم، وما زال المغرب يمارس إنتهاكاته ضد الشعب الصحراوي ، فهل يعتبر ذلك عدوانا طبقا لقرار 

، والذي نصت عليه أيضا المادة 4921سبتمبر  41معية العامة في الصادر عن الج 1141الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 مكرر من نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ؟ 1

جاء االتهام  4991دخل النزاع الحدودي الجزائري المغربي مرحلة جديدة إلى اليوم، دعونا نتذكر قليال أنه في  4991بعد 

ة بالضلوع في حادثة الهجوم على فندق " األطلس أسني " بمراكش ليتوقف تقريبا التعاون بين المغربي للمخابرات الجزائري

 البلدين وردت الجزائر بغلق حدودها مع المغرب.

سنة على قرار إغالق الحدود البرية بين الجزائر والمملكة المغربية ، وتعتبر الحدود المغلقة  29لقد مرت حوالي  

 ة نادرة في العالقات الدولية باعتبار أنها آخر الحدود البرية في العالم التي ال تزال مغلقة .بين الجزائر والمغرب حال

إضافة إلى مختلف التهديدات األمنية والجيوسياسية والتهديدات ذات الصبغة العسكرية الغير مباشرة وتعزيز مختلف 

الوسائل الرقابية الداخلية لتأمين الحدود الوطنية مثل مشاكل التهريب واالتجار غير القانوني والمخدرات واإلرهاب وغيرها 

(21) . 
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 خاتمـــــــــــــــة:

 

ومراقبة الحدود أمر جد حساس وحيوي لألمن القطري واإلقليمي للدولة الجزائرية نظرا ألة حماية سحيث تعد م 

لتشعب التهديدات والمخاطر الحدودية وصار لزاما على الجزائر حماية حدودها سواء كانت الشرقية والغربية ضد كل 

جديدة في منطقة الساحل اإلفريقي ويبقى ملف األمن  الجرائم العابرة لحدود الوطنية خاصة مع ظهور هواجس أمنية

 المؤسسة العسكرية وضمن مجالها المحفوظ.الحدودي داخل نطاق 

 مما سبق نستخلص االستنتاجات التالية: 

الدور المركزي ألزمة العالقات المغربية الجزائرية أضفى حالة من الغموض الشديد الذي يلف مستقبل هذه  -1

 العالقات.

 النظام الذي اختاره المغرب كسياسة إقليمية هو من سبب التناقض الشديد بين البلدين.إن طبيعة  -2

 يرى المغرب أن الجزائر ساندت البولساريو لتضمن انشغال المغرب عن مطالبة بمنطقة تندوف الجزائرية . -3

 و يمكن الوصول الى التوصيات التالية:

يتمحور حول شيء أساسي و معهم و هو حق الشعب الصحراوي إن إشكالية النزاع الحدودي الجزائري المغربي  -1

 في تقرير مصيره بنفسه.

 تمسك الجزائر بالقرارات األممية حول تقرير المصير. -2

دور قوات الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود البرية الجزائرية المغربية و خيار إغالق الحدود البرية بين  -3

 .4991البلدين منذ 
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 قائمـــة الهوامــش:

 . 14محمد مزيان، المغرب والجزائر، الجوار الصعب، مجلة سياسات عربية، ص  -(4

نور الدين دخان، عيدون الحامي، مسار تأمين الحدود الجزائرية، بين اإلدارة األحادية والصيغ التعاونية اإلقليمية،  -(2

   Revues.univ.ouargla.dz مجلة :

أمن الحدود وتداعياته الجيوسياسية على الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الحامدي عيدون،  -(1

 . 12، ص 2641-2649

، 4921بطرس بطرس غالي، العالقات الدولية في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية، القاهرة، المكتبة األنجلو مصرية،  -(1

 .212ص 

 .419، ص 4922وتسوية المنازعات المحلية، القاهرة دار الطباعة الحديثة،  بطرس بطرس غالي، الجامعة العربية -(9

" وعبر عنها عالل الفاسيإن أطروحة الحق التاريخي التي يتمسك بها المغربي تأتي أفكار زعيم حزب االستقالل "  -)*(

لمغرب الكبير " ، وتضم وهو الكتاب الذي يتضمن خريطة " ا 4999في الكتاب األبيض الذي أصدره الحزب في نوفمبر 

الخريطة كل من : بلد شنقيط )موريتانيا حاليا(، بشار وتندوف الخاضعتين للسيادة الجزائرية، وجزء من مالي والسينغال، 

 سبتة ومليلة الخاضعتين للسيادة اإلسبانية، وكذا إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب (  كلها إمتداد تاريخي للسيادة المغربية.

، الجزائر، المؤسسة 4919-4119العربية وتطور النظام اإلقليمي العربي،  –عبد اقالدر محمودي، النزاعات العربية  -(9

 .246، ص 2662الوطنية لإلتصال ، 

 .19، ص 2642نبيلة بن يوسف، البعد االقتصادي للعنف السياسي في الجزائر، منتدى المواطنة، الجزائر،  -(2

 .4991لجزائر، دستور ناصر لباد، دساتير ا -(1

 .499األسس والتطبيقات، ديوان المطبوعات الجامعية، ص عمر سعد هللا، القانون الدولي للحدود، الجزء الثاني،  -(9

الجوي (،  –البحري  –جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، المجال الوطني للدولة ) البري  -(46

 . 411، ص 2642التوزيع، دار العلوم للنشر و

 . 419جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص -(44

 .19الحامدي عيدوني، مرجع سابق، ص  -(42

، ص 2642، ديوان المطبوعات الجامعية، 4991سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء األول، دستور  -(41

11 . 

 سابق .نور الدين دخان، عيدون الحامدي، مقال  -(41

 .12الحامدي عيدون، مذكرة سابقة، ص  -(49

كلم  4266كذلك أن  4921حيث تحتوي المنطقة على أكبر مخزون إحتياطي من الفوسفات في العالم، مكتشف منذ  -)*(

 من األرض فوسفاتية.

 . 12محمد ميزان، مقال سابق، ص  -(49

 . 99الحامدي عيدون، مذكرة سابقة، ص  -(42

 . 11، مقال سابق، ص محمد مزيان -(41

http://www.ajrsp.com/


م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 730  

ISSN: 2706-6495 

 

عائشة عبد الحميد، إنتهاك قوات التحالف للقانون الدولي اإلنساني في العراق، رسالة دكتوراه ، جامعة باجي مختار  -(49

 . 91، ص 2641عنابة، أفريل 

  491، ص 4991اسة الدولية، جانفي ، السي444إبراهيم الدسوقي، البعد العسكر لنزاعات العربية العربية، عدد مراد  -(26

 . 99الحامدي عيدون، مذكرة سابقة، ص  -(24

 .19، ص 2646، أفريل 949تجارة المخدرات أنقذت االقتصاد العالمي، مجلة الجيش، عدد  -(22

دة ماء العينين لكحل، كاتب وإعالمي صحراوي، مقال: الصحراء الغربية، الحل العادل والدائم هو المخرج، جري -(21

 .2649مارس  21، األحد 9422الخبر، عدد 

 

  ، المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي. عائشة عبد الحميد، الدكتورة:  2020 ©جميع الحقوق محفوظة 

(CC BY NC) 

 

http://www.ajrsp.com/

