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 :ملخصال

والتكييف الشرعي لعقد البناء  ٬والفرق بينه وبين الصيغ المشابهة له ٬يعرض هذا البحث حقيقة عقد البناء والتشغيل واالعادة

ومدى مالئمة عقد البناء والتشغيل واإلعادة لالستثمار  ٬وبيان الصيغ االستثمارية لألوقاف بدولة الكويت ٬والتشغيل واإلعادة

 لة الكويت.في مجال األوقاف بدو

 وقد توصل الباحث إلى أن التوصيف الفقهي لعقد البناء والتشغيل واإلعادة هو أنه استصناع.

وبالرغم بأن هذا النوع من العقود مستحدثة إال أنه يحتاج من األمانة العامة لألوقاف عقد حلقات ولقاءات علمية للخروج 

 بصيغة مالئمة الستثمار أموال الوقف بدولة الكويت.

 

 ٬ االستصناع٬ الوقف االستثمار.BOTالبناء والتشغيل واإلعادة٬ البوت٬  :لكلمات المفتاحيةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:aljaidy@hotmail.com


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                       9  

ISSN: 2706-6495 

  

 

 

 

Building, Operating and Transfer Contract (B.O.T) and how to benefit from it in 

the field of endowments in Kuwait. 

Naser Hadi Farhan Al-Ajmi 

 

Abstract: 

This research presents the reality of the construction, operation and transfer contract, the 

difference between it and similar formulas, the legal adaptation of the construction, 

operation and transfer contract, and the description of investment formulas for 

endowments in Kuwait, and the appropriateness of the contract for construction, 

operation and transfer of investment in the field of endowments in Kuwait. 

The researcher concluded that the juristic description of the contract for construction, 

operation and transfer is that it is Istisna'a. 

Although this type of contract is new, it requires the General Secretariat of Endowments 

to hold scientific seminars and meetings to come up with an appropriate formula for 

investing endowment funds in Kuwait. 

 

Keywords: construction, operation, transfer, BOT, istisna'a, investment endowment. 
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 :مقدمة 

أرسى الرسول صلى هللا عليه وسلم نظاماً فريداً للوقف اإلسالمي٬ وذلك بما غرسه في قلوب أصحابه رضوان هللا عليهم من 

محبة الخير والعمل الصالح٬ قال جابر رضي هللا عنه: )لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ذو مقدرة إال 

 .(1)وقف(

سالمي م  بدء العهد النبو  في المدينة المنورة٬ من لالل بناء مسجد قباء الذ  وصفه القرنن وبدأ الوقف في العصر اإل

المسجد النبو  على أرض كانت أليتام من بني النجار اشتراها النبي صلى هللا عليه  بناء ثم تال ذلك (2)َّرئزئمئنئُِّّّٰ الكريم بأنه

 وسلم أول من وقف في اإلسالم بوقفه أرض مسجده. وسلم ودف  ثمنها مائة درهم .. فكان النبي صلى هللا عليه

٬ (4)٬ واألراضي الزراعية٬ والدروع(3)د تعددت أنواع الوقف التي عرفها الصحابة رضوان هللا عليهم٬ وشملت الدورـوق

العصر . وفي عهد الخلفاء الراشدين توس  الوقف في بناء المساجد٬ كما ازدهرت األوقاف في (6)٬ ونبار المياه(5)والعتاد

األمو  ازدهاراً كبيراً. وبرز ذلك في مصر والشام٬ ويرج  ذلك إلى كثرة األموال التي غنمها المجاهدون من تلك 

الفتوحات٬ كما تميزت األوقاف في العهد العباسي باستقاللية إدارة األوقاف عن القضاء٬ وكذا كثرت األوقاف في العصر 

 والة األمر ننذاك بهذا النوع من الصدقات.العثماني وتعدد مرافقها٬ وذلك بسبب رغبة 

                                                           

م، 3112( الخرافي، عبدالمحسن وآخرون، "التربية الوقفية" األمانة العامة لألوقاف نموذجًا، األمانة العامة لألوقاف، 1)
 .23ص

 .111( سورة التوبة، آية: 3)
"الجار قبل الدار والرفيق قبل كما في المثل الشائع: مسكن لإلنسان وهو به ساكنوه،  منزل حل  أو البيت؛ ال( الدور: هي 2)

ارِ " وكما في الحديث الشريف: )الطريق }َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم ( وقوله تعالى: َأاَل ُأَنبُِّئُكْم ِبَخيِر ُدوِر األَْنَصاِر؟ ُدوُر َبِني النَّج 
هـ 1231نظر: أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، دار عالم الكتب، الطبعة األولى، ]ا َوِدَياَرُهْم َوَأْمَواَلُهْم{

(1/412]).  
( الدروع: الدال والراء والعين أصل واحد، وهو شيء ]من اللباس[ ، ثم يحمل عليه تشبيها. فالدرع درع الحديد مؤنثة، 2)

هـ 1211س اللغة، تحقيق: عبدالسالم هارون، دار الفكر، ]انظر: أحمد بن فارس، معجم مقايي والجمع دروع، وأدراع
(3/361]).  

العتاد: العين والتاء والدال أصل واحد يدل على حضور وقرب. قال الخليل: تقول عتد الشيء، وهو يعتد عتادا، فهو عتيد  (3)
]انظر: أحمد بن  د عتد وأعتدةحاضر. ويقال للشيء المعتد: إنه لعتيد، وقد أعتدناه، وهيأناه ألمر إن حزب. وجمع العتا

 .([2/316هـ )1211فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسالم هارون، دار الفكر، 
ضع بالمدينة مو بئر حاء و  وتضاف بئر إلى ما يخصصها فمنه بئر معونة ،( آبار المياه: البئر أنثى ويجوز تخفيف الهمزة6)

وبئر رومة ]انظر: أحمد بن محمد بن علي  بضاعة بالمدينة أيضا وهي التي وقفها أبو طلحة األنصاري ومنه بئر
 .([1/61الفيومي، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت، )
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. (1)شاع الوقف في دولة الكويت منذ نشأتها٬ وذلك من لالل وقف أموالهم على المساجد والمدارس ونبار المياه .. وغير ذلك 

ن كما أن أكثر أوقاف المساجد موقوفة على المساجد القديمة٬ مثل مساجد: العدساني٬ النومان٬ القطامي٬ السرحان٬ اب

لميس٬ الوزان٬ هالل .. وغيرها. وكانت األوقاف قديماً منتشرة في جمي  أحياء الكويت القديمة٬ مثل: الشرق٬ القبلة٬ 

المرقاب. وقد كانت هذه األحياء في القديم المركز الرئيس للكويت٬ وكانت العقارات في تلك المناطق وال تزال ذات قيمة 

 .(2)اقتصادية عالية

م ألذت على عاتقها مسؤولية النهوض بالوقف في شتى مناحي الحياة في 1993ة العامة لألوقاف عام ومنذ إنشاء األمان

المجتم  الكويتي٬ وبدأت تعطي بعداً حضارياً جديدا٬ً ودوراً مستقبلياً جديداً وزاهراً للوقف اإلسالمي٬ ودوره في نهضة 

لخير  دوراً ريادياً في الصناديق الوقفية التي أنشأتها المجتم ٬ كما كان في عصور النهضة اإلسالمية٬ ويعطي للعمل ا

 .(3)األمانة العامة لألوقاف

فللوقف دور كبير وهام قامت به األمانة العامة لألوقاف في لدمة التعليم والصحة والدعوة ولدمة المجتم ٬ مثل: الصندوق 

جتماعية٬ والصندوق الوقفي للتنمية الصحية٬ الوقفي للقرنن الكريم وعلومه٬ والصندوق الوقفي للتنمية العلمية واال

والصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة٬ وكذا قامت مشاري  وقفية مثل: مشروع تأهيل المساجد التراثية٬ ومشروع مركز 

 .(4)الكويت للتوحد٬ ومشروع رعاية طالب العلم ..وغيرها

ة المجتم ٬ كما يسهم في تكوين رأس المال البشر  وتزداد أهمية الوقف من الناحية االقتصادية في أنه يسهم في تنمي

وتنميته٬ والمساعدة في تأسيس البنية التحتية ورأس المال االجتماعي٬ وإتاحة الفرص لتشغيل العمالة والتقليل من البطالة٬ 

ولذلك فإن الوقف  والمساهمة في زيادة الحراك التجار  للمجتم ٬ كما أنه مصدر لزيادة دلول الفقراء واأليتام والمحتاجين٬

 يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وانطالقاً من ذلك يتعين على الدولة االهتمام بالوقف وتنميته من لالل استثمار أموال الوقف في النواحي المفيدة للمجتم ٬ 

 كذلك ابتكار أساليب وقفية ليرية جديدة لإلنفاق.

( والبعض يسميه B.O.Tترجمة السم هذا العقد٬ والذ  يرمز له بحرف )إن عقد البناء والتشغيل واإلعادة الملكية حسب ال

)عقد البوت( شهد انتشاراً في كثير من الدول٬ وأصبحت تطبيقاته بديالً عن التمويل عن طريق الموازنة العامة٬ أو من 

                                                           

( الكندري، مريم أحمد، األمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة باألوقاف، رسالة ماجستير مطبوعة، من ضمن سلسلة 1)
 م.3116 -هـ 1224العامة لألوقاف بالكويت، ( األمانة 31الرسائل الجامعية رقم )

 /http://ww2.awqaf.org.kwعلى اإلنترنت  بدولة الكويت ( تاريخ الوقف، موقع األمانة العامة لألوقاف3)
Arabic/AboutEndowment/istoryOfWaqf.aspxEndowmentHistoryInKuwait/Pages/H. 

الحجي، محمد عبداهلل، األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ودورها ف تنمية المجتمع.رسالة ماجستير مطبوعة، ضمن  (2)
 م.3113 -هـ 1226( األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 31سلسلة الرسائل الجامعية، رقم )

 .1( الخرافي، عبدالمحسن وآخرون، مرجع سابق ص2)
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إيجاد مشروعات البنية  لالل القروض الخارجية والمعونات٬ أو التمويل المجم  عن طريق البنوك٬ وذلك لدوره الحيو  في 

 .(1)األساسية والتنمية

 أهمية البحث: 

الحاجة إلى إيجاد صيغ حديثة لتمويل واستثمار أموال الوقف٬ وتعمير أموال الوقف وبخاصة  تكمن أهمية البحث في مدى

الحاجة إلى دراسة هذه المتعثرة منها٬ مثل: األراضي الوقفية التي ال تجد المال الكافي الستثمار األرض وتعميرها٬ فكانت 

 ( وكيفية االستفادة منها في مجاالت األوقاف بدولة الكويت.B.O.Tالصيغة )

 أهداف البحث: 

 ( والفرق بينه وبين الصيغ المشابهة له.B.O.Tبيان مفهوم عقد البناء والتشغيل واإلعادة ) -1

 (.B.O.Tبيان التكييف الشرعي لعقد البناء والتشغيل واإلعادة ) -2

 غ االستثمارية لألوقاف بدولة الكويت.بيان الصي -3

 ( لالستثمار بدولة الكويت.B.O.Tمدى مالئمة عقد البناء والتشغيل واإلعادة ) -4

 الدراسات السابقة: 

إال أني سوف أركز على ما له عالقة بالوقف  هناك العديد من الدراسات التي تكلمت عن عقد البناء والتشغيل واإلعادة

 ومنها: 

 -هـ 1431مة لمجم  الفقه اإلسالمي الدولي في دورته التاسعة عشرة٬ والمنعقدة في الشارقة في عام الدراسات المقد -1

 م٬ والتي تناولت هذا األسلوب في تعمير األوقاف والمرافق العامة٬ وهي بحوث قيمة ومفيدة في هذا الباب.2119

( دراسة فقهية٬ وتناولت هذه B.O.Tتشغيل )ير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والو: تط(2)دراسة العمراني بعنوان -2

اإلعادة وتوصيفه الفقهي٬ وحكمه الشرعي٬ واألحكام الفقهية لعقد البناء والتشغيل والدراسة حقيقة عقد البناء والتشغيل 

تالءم واإلعادة في تمويل األوقاف٬ والتعرف على تطبيقات عقد البناء والتشغيل واإلعادة في مجال األوقاف٬ وتطويره بما ي

م  مقاصده٬ ومقاصد الوقف وأحكامه. وقد توصل البحث إلى أن التوصيف الفقهي األقرب لهذا العقد أنه عقد استصناع م  

٬ وإن هذا العقد يعتبر إجارة على عمل بالمنفعة أثناء مدة عقد االمتياز٬ فاجتم  في هذا العقد عقدان٬ فهو عقد مركب منهما

 اً مناسباً لتعمير األوقاف م  مراعاة الشروط والضوابط الشرعية للوقف.من العقود الجائزة ويعتبر ليار

                                                           

( وتطبيقه في تعمير األوقاف والمرافق العامة، بحث منشور B.O.Tأبو غدة، عبدالستار، عقد البناء والتشغيل واإلعادة )( 1)
 -هـ 1221ضمن بحوث مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 

 .م3111
( دراسة فقهية، بحث B.O.Tر تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )العمراني، عبداهلل بن محمد، تطوي( 3)

 .هـ1223منشور، مجلة العلوم الشرعية، العدد الحادي والثالثون، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
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(٬ تدرس حالة األوقاف في Case Studyوتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأن هذه الدراسة تعتبر دراسة حالة ) 

 الوقف. موالل واإلعادة في االستثمار في أدولة الكويت٬ ومدى االستفادة من صيغة عقد البناء والتشغي

 منهج البحث: 

ستعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي٬ وذلك من لالل التعريف بمفهوم عقد البناء والتشغيل واإلعادة 

(B.O.T وبيان التكييف الشرعي لهذا العقد بذكر أقوال العلماء فيه ومناقشتها والترجيح بينها٬ م  توثيق المعلومات )

المعتمدة٬ ثم بيان الصيغ االستثمارية ألموال الوقف بدولة الكويت٬ ومدى مالئمة عقد البناء وعزوها إلى مصادرها 

والتشغيل واإلعادة لالستثمار في الوقف بدولة الكويت٬ وذلك بدراسة وتحليل بعض النماذج المستخدمة لهذا العقد في األمانة 

 ف بدولة الكويت.الجهة المعنية بالوق االعامة لألوقاف بدولة الكويت حيث أنه

 خطة البحث: 

 : وبيانها كالتاليالنتائج والتوصيات الخاتمة وتشمل أربعة مباحث ثم مقدمة وذا البحث من هكون تي

 والفرق بينه وبين بعض الصيغ المشابهة له. (B.O.T) عقد البناء والتشغيل واإلعادة مفهومالمبحث األول:  -

 .(B.O.T) ء والتشغيل واإلعادةالبنا التكييف الشرعي لعقدالمبحث الثاني:  -

 الصيغ االستثمارية لألوقاف بدولة الكويت.المبحث الثالث:  -

 لالستثمار في األوقاف بدولة الكويت. (B.O.T) البناء والتشغيل واإلعادة مدى مالئمة عقدالمبحث الراب :  -

النتائج والتوصيات.الخاتمة وفيها  -
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 المبحث األول 

 إلعادة وأركانه وبعض العقود المشابهة لهمفهوم عقد البناء والتشغيل وا

إن عقد البناء والتشغيل واإلعادة هو عقد مستحدث٬ ولذلك تعددت العبارات في تعريفه٬ وأنقل هنا بعضاً منها٬ فلقد جاء في 

ارة قرار مجلس مجم  الفقه اإلسالمي الدول المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته التاسعة عشر في إم

م أن المقصود بعقد البناء والتشغيل واإلعادة )اتفاق مالك أو من يمثله م  ممول )شركة المشروع( على إقامة 2119الشارقة 

منشأة وإدارتها٬ وقبض العائد منها كامالً أو حسب االتفاق٬ لالل فترة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال المستثمر م  

 .(1)لمنشأة  صالحة لألداء المرجو منها(تحقيق عائد معقول٬ ثم تسليم ا

( بأنه نظام تعاقد  بمقتضاه يقوم القطاع الخاص UNIDOكما عرفته منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو 

يحق  بتنفيذ اإلنشاء )شامالً التصميم والتمويل( لمشروع بنية أساسية وإدارته واالحتفاظ به٬ وفي لالل فترة اإلدارة المحددة

له الحصول على مقابل الخدمات التي يقدمها من عوائد ورسوم وحقوق ملكية٬ بحيث ال تزيد عن المتفق عليه في العقد 

ليتمكن القطاع الخاص من استرداد استثماراته٬ ومقابل تكاليف اإلدارة والصيانة للمشروع٬ باإلضافة إلى عائد مناسب٬ وفي 

 .(2)الملكية إلى الجهة الحكومية أو جهة لاصة ألرى جديدة من لالل مناقصة عامة نهاية المدة يقوم القطاع الخاص بنقل

وبالنظر إلى هذه التعاريف وغيرها٬ نجد أنها التلفت في بعض عباراتها واستطردت في تفصيل وشرح المفهوم من العقد٬ 

 هذا المصطلح. إال أن تعريف مجم  الفقه اإلسالمي يعتبر تعريفاً جامعاً مانعاً وكافياً لتعريف

 : (3)ونجد أن هذا التعريف اشتمل على أربعة أركان وهي

األول: العاقدان؛ وهما أطراف العقد ويمثل الطرف األول مالك األرض سواء كانت الحكومة أو ناظر الوقف٬ والطرف 

 الثاني هو المستثمر وهو الذ  يقوم ببناء المشروع وتشغيله واالستفادة من ريعه مدة العقد.

 اني: المشروع الذ  يراد إقامته في العقد.الث

 الثالث: األرض محل المشروع.

 الراب : الصيغة؛ وهي األلفاظ التي يصاغ بها العقد.

 هناك عقود تشبه عقد البناء والتشغيل واإلعادة٬ وهي كثيرة وسوف أذكر بعضاً منها: 

                                                           

 .( الموقع اإللكتروني لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي11/1) 113قرار رقم  (1)
، الشارقة 2( وتطبيقه في تعمير األوقاف والمرافق العامة صB.O.Tبدالستار، عقد البناء والتشغيل واإلعادة )أبو غدة، ع (3)

 .م3111
، 6-3( في تعمير المرافق العامة واألوقاف، صB. O. Tالرشود، خالد بن سعود، تطبيق عقد البناء والتشغيل واإلعادة ) (2)

 .م3111الشارق 
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 Build-Own-Operate-Transfer B. O. O. T نقل ملكية-تشغيل-تملك-بناء 

 Design-Build-Finance-Operate D. B. F. O كفيل-تمويل-بناء-تصميم

 Build-Lease-Transfer B. L. T نقل ملكية-تأجير-بناء

 Lease-Renovate-Operate-Transfer L. R. O. T نقل ملكية-تشغيل-تجديد-تأجير

 Build- Transfer - Operate B. T. O تشغيل -نقل ملكية  –بناء 

 Build- Own - Operate B. O. O تشغيل -لكية م -بناء

 Modernize- Own – Operate- Transfer M. O. O. T نقل ملكية-تشغيل-تملك-تحديث

 Rehabitate– Operate- Transfer R. O. T نقل ملكية-تشغيل-إعادة تأهيل

 Rehabitate–Own- Operate  R. O. O تشغيل-تملك-إعادة تأهيل

 Build- Own – Renewal of concession B. O. R د االمتيازتجدي-تشغيل-بناء

 Build- Transfer – Lease B. T. L تأجير -نقل ملكية  –بناء 

 Design-Build-Operate- Transfer  D. B. O. T نقل ملكية-تشغيل-بناء-تصميم

 Build-Own- Lease - Transfer  B. O. L. T نقل ملكية-تأجير-تمليك-بناء

 Design-Promotion-Build- Lease - Transfer D. P. B. L. T نقل ملكية-تأجير-بناء-ترويج-متصمي

 Purchase-Build-Operate P. B. o تشغيل-بناء-شراء

 .(1)هذه الصور فيها تدالل وتشابه لكن تم العمل بها

 

  

                                                           

، 6، 3( وتطبيقاته في تعمير األوقاف والمرافق العامة، صB. O. Tعقد البناء والتشغيل واإلعادة )أبو غدة، عبدالستار،  (1)
 .م3111، الشارقة، 1، 4
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 المبحث الثاني 

 (B. O. Tالتكييف الشرع لعقد البناء والتشغيل )

هو  ه( فقط٬ وذلك ألنB.O.T( ولن أتطرق إليها لكثرتها٬ وسوف أقتصر هنا على عقد )B.O.Tابه عقد )هناك عقود تش

 األشهر بين هذه الصيغ.

فهناك فتاوى وقرارات جماعية صادرة عن ندوات فقهية لمجموعة البركة٬ وقرارات صادرة عن مجم  الفقه اإلسالمي 

ار شرعي صادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية٬ الدولي التاب  لمنظمة المؤتمر اإلسالمي٬ ومعي

 : (1)(٬ ويمكن تلخيص هذه الجهود وهذه المحاوالت في هذا الجدولB.O.Tهذه الجهود والمحاوالت تعرضت ألسلوب )

 التخريجات التي تناولها كل باحث عنوان البحث اسم الباحث م

القاضي محمد تقي  1

 العثمان

اإلجارة٬ االستصناع٬ االستنصاع م  كون  (B.O.Tوالتشغيل )البناء  عقود

 الثمن مبلغا مقطوعا٬ً اإلقطاع ولم يوافق عليه.

 بعبد الوهاالدكتور  2

 أبو سليمان

عقد جديد أصالة٬ عقد استصناع تغليبا٬ً قياسه  عقد البناء والتشغيل وإعادة الملك

على إعمار الوقف الخرب عند األحناف٬ عقد 

 لكراء عند المالكيةا

 رعبد الستاالدكتور  3

 أبو غدة

عقد البناء والتشغيل واإلعادة 

(B.O.T وتطبيقه في تعمير )

 األوقاف والمرافق العامة

(٬ تخريج ندوة البركة 13تخريج ندوة البركة )

( تخريجه في المعايير الشرعية٬ المصلحة 23)

 المرسلة٬ عقد مستحدث٬ عقد مركب٬ الجعالة.

كتور أحمد محيي الد 4

 الدين أحمد

االستصناع٬ اإلجارة٬ اإلقطاع أو االمتياز٬ كما  تطبيق نظام البناء والتمليك

أشار إلى الخصائص المشتركة بين صيغ 

 (B.O.Tتعمير الوقف غير التقليدية وال )

الشيخ مرتضى  5

 الترابي

عقد البناء والتشغيل واإلعادة: 

 التكيف الفقهي والحكم الشرعي

يج على العقود المعهودة٬ النظر إليه التخر

 بوصفه عقداً مستحدثاً.

الدكتورة ناهد على  6

 حسن السيد

والتشغيل حقيقة نظام البناء 

(B.O.T) 

 شركة مقطوعة موقوتة.

                                                           

( من الناحية الشرعية)عرض ومراجعة( B.O.Tاإلسالمبولي، أحمد محمد خليل، أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية ) (1)
 كما تم إضافة رأي الدكتور العمراني .م3113للبحوث والتدريب، ، ورقة بحث مقدمة للمعهد اإلسالمي 64ص
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محمد  عبد هللاالدكتور  7 

 العمراني

تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد 

البناء والتشغيل واإلعادة 

(B.O.Tدراسة فقهية ) 

 ع معه عقد إجارة على العملاستصنا

 

( عقد جديد محدث٬ وااللتالف على تكييفه أمر حاصل B.O.Tوبالنظر إلى هذه اآلراء واالطالع عليها نعلم أن عقد )

ومعلوم٬ إال أن أكثر اآلراء تميل إلى أنه عقد استصناع٬ وهو قول وجيه٬ كما أنه ينبغي النظر في كل عقد على حده٬ فربما 

 تلف تكييفها عن اآللر لوجود بعض االشتراطات٬ ربما تغير التكييف الشرعي لهذا العقد.بعض العقود يخ

: قال (1)في البيان والتحصيل البن رشد ( عند الفقهاء القدامى٬ فقد جاء عند المالكيةB.O.Tكما أن هناك رأ  مشابه لعقد )

أو بما دلل فيها على أن أسكنها في كل سنة  ابن القصار في رجل قال لرجل: اعطني عرصتك هذه أبنيها بعشرة دنانير

 ما غرمت فيها وأصلحت. بدينار٬ حتى أوفي

 قال: إن سمى عدة ما يبنيها به٬ وما يكون عليه في كل سنة فذلك جائز٬ وإن لم يسم فال لير فيه.

مدة تكفي السترداد (٬ ففيها استصناع بثمن يستوفى من االنتفاع بالمصنوع B.O.Tوواضح أن هذه الصورة مطابقة لعقد )

 .(2)ما دف  الصان 

 ( بصيغته الموضحة في تعريفه أنه عقد استصناع وهللا أعلم.B.O.Tوبهذا يتبين أن عقد )

 .(3)فاالستصناع هو: عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه االركان والشروط

  

                                                           

 .(4/341المصنف البن أبي شيبة ) (1)
 .13أبو غدة، عبدالستار، ص (3)
 .(3/332هـ، مجلة المجمع، العدد السابع، )1213ذي القعدة  13-4بتاريخ  63قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم  (2)
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 المبحث الثالث 

 بدولة الكويتالصيغ االستثمارية لألوقاف 

أصبح مفهوم استثمار الوقف من المفاهيم االقتصادية التي بدأ يتس  انتشارها على نطاق كبير في المجتمعات اإلسالمية٬ 

ويلقى قبوالً واسعاً لدى الباحثين في االقتصاد اإلسالمي والمتخصصين بشؤون األوقاف٬ فالوقف في ذاته منهج استثمار  

ه إلى أجيال متعاقبة٬ يحافظ على المال٬ ويوجهه للنف  العام٬ ويحقق مبدأ التكافل االجتماعي لير  طويل األجل٬ يمتد نفع

 .(1)بين أفراد المجتم 

واالستثمار من صميم مهام الناظر على الوقف٬ وإن لم يرد به شرط صريح٬ ألنه من جملة مقاصد الواقف٬ ما دام يترتب 

أكبر للموقوف عليهم٬ فضالً عن تحقيق المصلحة العامة التي ترتبط بالتنمية عنه دوام صدقته والزيادة فيها٬ وتحقيق نف  

واالستثمار٬ م  ضرورة االعتماد على االحترافية في االستثمار٬ ألنها من أهم قواعده التي يؤد  التقصير فيها إلى تبديد 

 .(2)الموارد الوقفية وإهدارها٬ وتفويت الفرص لتنميتها وتثميرها

وال الوقفية هو: تنمية األموال الوقفية وزيادتها٬ سواء أكانت أصوالً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة فاستثمار األم

 .(3)شرعاً 

٬ إال أن المقصود بهذا االستثمار هو  واستثمار أموال الوقف ينبغي أال تطغى على المقصد من الوقف٬ وهو العمل الخير

جلياً في التعامل م  المستفيدين٬ وهذا التأكيد لتأكيد على هذا المعنى ليكون المحافظة على أصل الوقف وليس الربح٬ وم  ا

 .(4)حقوق الوقف والتساهل في الضمانات ونحو ذلك ان االستثمار بحيث يؤد  إلى إهمالهو على عدم طغي

 : (5)فاألسس العامة الستثمار أموال الوقف هي

 تنمية األصول الوقفية. -1

 تحسين األداء المالي. -2

 بمعايير ونظم االستثمار. األلذ -3

 العمل على إيجاد فرص الربح العالي وتقليل التكاليف. -4

                                                           

 .م3113، 31مجلة أوقاف، عدد 11بشرية المستدامة والرقي المجتمعي، صاستثمار الوقف خدمة للتنمية ال (1)
، 36، مجلة أوقاف، العدد23-22أصبيحي، عبدالرزاق، إدارة واستثمار موارد األوقاف، اإلشكاالت والتحديات، ص (3)

 .م3113
، 31، مجلة أوقاف، عدد111فداد، العياشي صادق، استثمار األوقاف .. األسس الشرعية والمحددات االقتصادية، ص (2)

 .م3113
 .م3116، الطبعة الثانية، 44اليحيى، فهد بن عبدالرحمن، البنك الوقفي، ص (2)
 .م3112، الطبعة الثانية، 11-11القدومي، عيسى صوفان، الوقف اإلسالمي فنون إدارته والدعوة إليه، ص (3)
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 ي يشترط له اآلتي: كما أن استثمار األصل الوقف 

 أن يتولى االستثمار أمين. -1

 أن تتوفر فيه الخبرة والكفاية. -2

 أن يكون االستثمار في المجاالت المباحة شرعاً.  -3

 أن تكون صيغ االستثمار صيغاً شرعية. -4

 أن يكون االستثمار مأمونا٬ً بحيث ال يتجاوز حدود المخاطر المعهودة والمقبولة عرفاً دون تقصير أو تفريط أو تعد. -5

وبالنظر في حال الكويت٬ فلقد تأصل حب الخير وبذله في نفوس الشعب٬ وذلك منذ أن نشأت الكويت٬ فكان للوقف دور مهم 

د ومروراً بتعليم القرنن الكريم٬ ولكل ما يتعلق بالواجبات واآلداب االجتماعية٬ في حياة أبنائها منذ القدم٬ بدءاً من المساج

ْبرِ  َوتََواَصْوا نَمنُوا ال ِذينَ  ِمنَ  َكانَ  ثُم  امتثاالً لقوله تعالى:  ٬ فكانت الرحمة والصبر للقين شائعين (1)بالمرحمة َوتََواَصْوا بِالص 

وبئر٬ وكتاتيب لتعليم الصغار مبادئ القرنن وبعض من العلوم٬ وكانت تلك بينهم٬ فال يخلو حي من األحياء من مسجد٬ 

األوقاف تنحصر فيما تركه الواقفون األوائل من بيوت ودكاكين وأراضي٬ وكان منها الخير ٬ ومنها األهلي )الذر ( ومنها 

 .(2)المشترك )لير  وذر (

حقيق رسالة األمانة العامة لألوقاف باعتباره الرافد المالي لدعم يعتبر قطاع االستثمار أحد الركائز الهامة التي تساهم في ت

ر األمانة العامة األنشطة الوقفية من لالل استثمار األموال الموقوفة٬ وتنمية مواردها٬ كما أنه يوفر األساس الستمرا

 .(3)غراضرسالتها الخيرية والتنموية عن طريق توفير ري  مناسب إلنفاقه على هذه األ لألوقاف في أداء

إنشاء األمانة العامة لألوقاف  بويمكن الحديث عن تطور وتاريخ االستثمار الوقفي في دولة الكويت٬ وانطالقاته الجديدة عق

 ل عرض الموضوعات التالية:من لال

 االستثمار الوقفي فيما قبل مرحلة األمانة العامة لألوقاف. -1

 .استراتيجية االستثمار في األمانة العامة لألوقاف -2

 أوالً: االستثمار الوقفي فيما قبل مرحلة األمانة العامة لألوقاف: 

كانت إمكانيات الشعب محدود قبل ظهور النفط٬ فانحصرت مساهماتهم الخيرية في البيوت القديمة والدكاكين٬ وكان ري  

فكانت تنحصر مصادر أموال  ته.هذه العقارات قليال٬ً وال يكاد يكفي بعض حاجيات المساجد٬ أو حتى يكفي لتعيين إمام وكفاي

الوقف فيما تركه الواقفون من البيوت والدكاكين٬ وظلت تنمو من مرحلة إلى مرحلة حسب التطور االقتصاد  واالجتماعي 

 للدولة٬ حتى أصبحت ممتلكات الوقف الحالية مجمعات تجارية وبنايات سكنية استثمارية٬

                                                           

 .14سورة البلد، آية:  (1)
، الطبعة األولى، 121وآخرون، التربية الوقفية، األمانة العامة لألوقاف نموذجًا، صالخرافى، عبدالمحسن الجاراهلل،  (3)

 .م3112
 .161-131الخرافي، التربية الوقفية، مرجع سابق، ص (2)
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وجه االستثمار  لإلدارة الوقفية مهتماً بالعقارات٬ نظراً لسرعة تنامي وبيوت ومحالت تجارية وأراضي فضاء٬ فكان الت  

وم  مرور الزمن اتسعت دائرة صيغ  الطلب المحلي عليها في ذاك الوقت٬ ولقلة مخاطر االستثمار العقار  مقارنة بغيره.

جانب عمليات استثمار فائض الري  استثمار الموارد الوقفية٬ وشهدت عدداً من الظواهر اإليجابية التي يجب تسجيلها٬ فإلى 

في شراء عقارات مبنية لغرض التأجير٬ امتدت االستثمارات لتشمل مشاري  ومجاالت ووسائل ألرى إلنماء عائد الوقف 

 ومن أبرزها: 

 ينيات٬ مثل: مجم  األوقاف تسرانية التي شهدتها البالد منذ التنفيذ مشاري  عقارية كبيرة ساهمت في النهضة العم

 ديد من المباني السكنية والتجارية.والع

 .المساهمة في تأسيس عدد من المصارف اإلسالمية البارزة٬ مثل: بنك فيصل اإلسالمي٬ وبيت التمويل الكويتي 

 .إيداع األموال في شكل ودائ  استثمارية في البنوك المحلية 

  سواء دالل البالد أو لارجها.االستثمار في أسهم بعض الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 

إن محدودية أداء استثمار الموارد الوقفية في السابق تسبب في انخفاض الري ٬ وكان ذلك أحد األسباب الرئيسية التي دفعت 

المسؤولين للتفكير في إعادة تنظيم القطاع الوقفي ومنحه انطالقة جديدة نحو العصرية من لالل إنشاء األمانة العامة 

 م.1993في عام لألوقاف 

 : (1)ثانياً: استراتيجية االستثمار في األمانة العامة لألوقاف

م٬ بدأ العمل في إيجاد نهج جديد لكافة قطاعات العمل الوقفي٬ 1993بعد إنشاء األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت عام 

لنهج أن يتعامل جهاز االستثمار باألمانة م  ومن بينها القطاع االستثمار  في ضوء استراتيجية األمانة ككل٬ ويقضي هذا ا

األموال الوقفية من المنظور االحترافي الشرعي البحت٬ تاركاً الموازنة بين ذلك وبين المعايير التنموية التي تتبناها اإلدارة 

 العليا في األمانة العامة لألوقاف.

يت المكونات األساسية الستراتيجيتها في مجال االستثمار وفي إطار هذا المفهوم حددت األمانة العامة لألوقاف في دولة الكو

 في المحاور الرئيسية التالية: 

 .اإلطار االستراتيجي لالستثمار الوقفي 

 .الغاية االستراتيجية لالستثمار الوقفي 

 .أهداف االستثمار الوقفي 

 .سياسات االستثمار الوقفي 

 .ضوابط االستثمار الوقفي 

 : (1)استثمار أموال األوقاف وفيما يلي عرض ألهم مجاالت

                                                           

 .162التربية الوقفية، مرجع سابق، ص (1)
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 االستثمار في العقارات: -1 

 فكان االستثمار فيها يألذ األشكال التالية: 

 شراء األراضي بقصد إعادة بيعها لتحقيق أرباح رأسمالية. -

 بناء منازل وفيالت بغرض تأجيرها أو إعادة بيعها. -

 بناء عمارات سكينة بغرض تأجير الشقق ذات األحجام المختلفة. -

 المجمعات التجارية بغرض تأجيرها كأسواق أو مكاتب تجارية.بناء  -

 بناء الفنادق ذات المستويات المختلفة بقصد تأجيرها. -

و  %41م٬ حيث بلغت نسبة االنخفاض 1991م و 1991انخفضت إيرادات العقارات الوقفية بمستويات كبيرة جداً عامي 

الكويت٬ حيث تأثرت اإليرادات الوقفية٬ وتب  ذلك زيادة كبيرة  على التوالي٬ ويرج  ذلك إلى الغزو العراقي لدولة 66%

٬ ويرج  ذلك إلى تنفيذ جمي  المشاري  اإلنشائية التي %321م٬ حيث بلغت الزيادة في نسبة اإليرادات 1992جداً في عام 

يرادات٬ في الوقت الذ  توقفت بسبب الغزو العراقي وصيانتها دفعة واحدة بعد التحرير٬ األمر الذ  أدى إلى زيادة في اإل

صادف ارتفاع أسعار اإليجارات في العقار في دولة الكويت٬ ويعزى هذا التحسن التدريجي في قيمة اإليرادات إلى عدة 

 أسباب منها: 

ما تقوم اإلدارة بإنجازه بصورة مرحلية من مشروعات إنمائية حسب البرنامج الزمني للخطة التطويرية للعقارات  -1

 أدى إلى استحداث عدد من العقارات الجديدة٬ وبالتالي زيادة في اإليرادات.الوقفية٬ مما 

 التخلص من األصول العقارية غير المنتجة اقتصاديا٬ً والعمل على توجيه أعمالها فيما هو أجدى نفعاً لألوقاف. -2

سبة الوحدات المؤجرة السياسات التطويرية الجار  تنفيذها٬ والتي تهدف إلى تقليل نسبة الشواغر والمحافظة على ن -3

 بعموم العقارات.

رف  قيم اإليجار الشهر  للوحدات التي تقل معدالت أجرتها عن مستوى اإليجارات السائدة حسب اقتصاديات  -4

 المنطقة التي يق  فيها كل عقار.

 العوائد االستثمارية:  -2

فاق بين المؤسسة المالية والعميل تثبت وهي عن شهادات إيداع تقوم بإصدارها المؤسسات المالية اإلسالمية٬ وهي عقد ات

 إيداع العميل لمبلغ معين٬ وتستحق بعد فترة محددة.

بإيداع الفائض من أموال األوقاف في المؤسسات المالية اإلسالمية٬  –وبخاصة في بداية األمر  –وقد قامت إدارة األوقاف 

يات استراتيجيتها االستثمارية التركيز على تنوع م أنشئت األمانة العامة لألوقاف٬ وكان من أهم أولو1993وفي عام 

 األنشطة االستثمارية٬ فتم الدلول بأدوات استثمارية جديدة٬ مثل المرابحات والصناديق والمحافظ االستثمارية٬ 

                                                           

رسالة ماجستير، الطبعة الثانية، ، 12-11الهاجري، عبداهلل سعد، تقييم كفاءة استثمار أموال األوقاف بدولة الكويت، ص (1)
 .م3113
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م٬ حيث بلغت نسبة ٬1997 وقد زاد هذا االنخفاض في عام %91األمر الذ  أدى إلى انخفاض حجم الودائ  بنسبة  

 .(1)وذلك بتحويل األموال المودعة إلى استثمارات ألرى %55االنخفاض 

 االستثمار المباشر:  -3

وهو االستثمار الذ  يؤد  إلى تحقيق زيادة في الموجودات الرأسمالية اإلنتاجية٬ ويكون مباشراً إذا قام بإنشاء مشروعات 

ه المشاري ٬ وهو من أفضل مجاالت االستثمار٬ إنتاجية جديدة٬ أو قام بالمساهمة في إنشائها٬ أو قام بتمويل توس  مثل هذ

 :(2)حيث إنه يحقق ثالثة أنواع من المكاسب

 مكاسب في توزيعات أرباح نقدية. -

 مكاسب في شكل أرباح رأسمالية )زيادة في القيمة السوقية لألسهم(. -

 مكاسب في شكل توزيعات أسهم منحة. -

 نشاط المرابحة:  -4

ها من البائ  بمثل الثمن م  زيادة ربح معلوم متفق عليه٬ وتم التعامل م  هذه الصيغة وهي عبارة عن بي  السلعة التي اشترا

م حتى اآلن٬ وذلك تماشياً واستراتيجية االستثمار في سبل تنوع الصيغ االستثمارية٬ ففي عام 1993االستثمارية منذ عام 

م انخفضت 1997شاط المرابحة٬ وفي عام نتيجة للتوس  في ن %121م زادت قيمة المساهمة في المرابحات بنسبة 1994

٬ وذلك لتحويل المبالغ إلى استثمارات ألرى٬ مثل: المحافظ والصناديق االستثمارية٬ %59قيمة المرابحات بنسبة 

 والمساهمة في شركات جديدة.

 المحافظ والصناديق االستثمارية:  -5

ة٬ وتتميز نوق وتوجيهها إلى مجاالت استثمارية معيظهرت الحاجة إلى االستثمار في الصناديق بهدف جذب األموال من الس

تلك الصناديق بأنها تساعد صغار المستثمرين على استثمار أموالهم٬ باإلضافة إلى تنوع مجاالت االستثمار دالل الصندوق 

 ٬ وكذلك سهولة التخارج من الصناديق٬ وبالتالي إمكانية التسييل.ريؤد  إلى تقليل المخاط

م بالمساهمة في صناديق ومحافظ استثمارية٬ رغبة منها في تنوع مجاالت 1993العامة لألوقاف في عام  وقد قامت األمانة

م إلى واحد وعشرين صندوقاً ومحفظة 1997االستثمار في سبيل تقليل المخاطر٬ حيث قررت الدلول فيها حتى عام 

 .(3)استثمارية مختلفة النشاطات والعمالت والمناطق الجغرافية

 

                                                           

 .11-14تقييم كفاءة استثمار أموال األوقاف، مرجع سابق، ص (1)
 .13المرجع السابق، ص (3)
 .113-111تقييم كفاءة استثمار أموال األوقاف، مرجع سابق، ص (2)
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 الرابع المبحث 

 (B.O.Tمدى مالئمة عقد البناء والتشغيل واإلعادة )

( صيغة حديثة تلبي حاجة األوقاف٬ على رغم أنها تعطي ثمارها في األجل الطويل٬ لكن هذا ال يمن  من B.O.Tإن نظام )

 تنوي  التمويل في استثمار األوقاف٬ لذا وجب اعتماد تنصيف دقيق لمختلف األمالك الوقفية كأن نفرق بين: 

 استثمارات وقفية صغيرة تحتاج إلى تمويل قليل٬ وفي أجل قصير. -

 ات وقفية متوسطة تحتاج إلى تمويل متوسط وفي أجل متوسط أيضا٬ً استثمار -

 .(1)استثمارات وقفية كبيرة )ضخمة( تحتاج إلى تمويل كبير٬ ومدة أطول للتسديد٬ واسترجاع الوقف كامالً  -

صيغة ( وأنه عقد مستحدث٬ تم تكييفه على أنه استصناع٬ وأن صيغة التمويل بعقد االستصناع B.O.Tوبالنظر إلى عقد )

 .(2)الستثمارات الوقف إذا وفرت لها شروط العمل المناسبة لذلك٬ وهي تعود بالفائدة على الوقف٬ وأفراد المجتم  ةتمويلي

٬ فإنها إما أن تكون تملك األرض الموقوفة وتريد استغاللها بإقامة مشروع في هذا االستثماروالمؤسسة الوقفية لكي تدلل 

 كونها ال تملك المال.  ها بصيغة االستصناع٬ وذلك في حالعليها فإنها تعمد إلى من يمول

والحالة األلرى أن تقوم المؤسسة الوقفية بالبحث عن الفرص االستثمارية وتدلل بنفسها في صفقات استثمارية في عقد 

(B.O.T.كصيغة تمويلية إلقامة المشاري ٬ وهذا ما قامت به األمانة العامة لألوقاف ) 

 ( التي قامت بها األمانة العامة لألوقاف فإنها تنحصر في اآلتي: B.O.Tشاري  االستثمارية بصيغة عقد )وباالطالع على الم

 مشروع سوق الزل وساحة الصرافين. -1

 مشروع برج السالم. -2

 مشروع تجار  ملحق بمجم  األوقاف. -3

 مشروع برج سنابل. -4

امة لألوقاف٬ وذلك لوجود تحفظ من األمانة بسبب سنابل فال يوجد لد  تفاصيل من األمانة الع جفيما يتعلق بمشروع بر

 ذلك لن أتحدث عن هذا المشروع.لإشكاالت وإجراءات قانونية لم تنته٬ ف

 وإليك بيان تفصيلي عن المشاري  األلرى: 

 

                                                           

 .م3111توراه، الطبعة األولى، ، رسالة دك111مسدور، فارس، تمويل واستثمار األوقاف بين النظرية والتطبيق، ص (1)
 .م3111، رسالة دكتوره، الطبعة األولى، 143بن عزوز، عبدالقادر، فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم، ص (3)
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 مشروع سوق الزل وساحة الصرافين: -1 

 (.2م9561(٬ بمساحة )B.O.Tوصف المشروع: إنشاء محالت وبسطات ومواقف سيارات على أرض ملك للدولة بنظام )

 هذا المشروع بمشاركة األمانة العامة لألوقاف م  الهيئة العامة لشؤون القصر. 

 د. ك( تدف  لوزارة المالية. 23٬461) اً كويتي اً دينار ثة وعشرون ألفاً واربعمائة وستونالقيمة اإليجارية: ثال

د. ك( ويخص  5٬132٬167) اً كويتي اً ومائة وسبعة وستون دينار اً ن وثالثون ألفاومائة واثن ماليينقيمة المشروع: لمسة 

 اً كويتي اً ن ديناريوثمانية وتسع اً ن ألفيولمسمائة وستة وست ينمليونبقيمة ومن تكلفة اإلنشاء  %51األمانة العامة لألوقاف 

 د.ك(. 2٬566٬195)

 وفات.من المصر %51من اإليرادات المحصلة وتتحمل  %51لألمانة العامة لألوقاف 

 .(1)د. ك( 511٬314يبلغ نصيب األمانة العامة لألوقاف من متوسط صافي اإليراد السنو  للعقار مبلغ )

وتسعمائة  اً ن ألفين وثمانية وسبعم مبلغ ثالثة ماليي31/12/2116ف حتى بلغ إجمالي الري  المحقق لألمانة العامة لألوقا

 (.د. ك 3٬175٬934) اً كويتي اً ن ديناريوأربعة وثالث

 مدة المشروع: عشرون سنة.

 م. 6/9/1994تاريخ العقد: 

 أطراف العقد: 

 إدارة أمالك الدولة )طرف أول(. –وزارة المالية  -1

 األمانة العامة لألوقاف )طرف ثاني(. –الهيئة العامة لشؤون القصر  -2

 5411بيان مالي عقار سوق الزل رقم 

 صافي الري  إجمالي المصاريف إجمالي اإليرادات السنة

2111 96٬666٬51 31٬517٬11 65٬149٬49 

2111 211٬359٬11 162٬191٬35 49٬267٬65 

2112 237٬417٬56 192٬549٬13 44٬565٬44 

2113 245٬793٬75 156٬375٬21 92٬565٬55 

                                                           

متوسط صافي اإليراد السنوي للعقار محسوب على متوسط عائد آخر ثالثة سنوات وذلك الختالف القيمة اإليجارية  (1)
 .لجميع السنوات
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2114 277٬955٬51 167٬745٬11 111٬213٬69 

2115 291٬924٬75 149٬123٬19 141٬511٬66 

2116 315٬555٬95 145٬557٬12 169٬971٬56 

2117 353٬957٬35 151٬514٬55 173٬452٬51 

2115 364٬343٬25 161٬257٬66 213٬155٬59 

2119 365٬177٬39 154٬517٬92 151٬659٬46 

2111 355٬199٬17 137٬371٬72 251٬725٬36 

2111 354٬665٬55 92٬455٬93 292٬219٬92 

2112 356٬175٬22 161٬444٬65 225٬731٬57 

2113 371٬115٬45 213٬576٬37 166٬132٬15 

2114 399٬691٬35 215٬695٬15 193٬996٬21 

2115 437٬192٬53 255٬577٬69 175٬614٬54 

2116 736٬625٬49 195٬719٬27 541٬916٬22 

 3٬175٬943٬36 2٬759٬113٬95 5٬567٬945٬34 اإلجمالي

 

 مشروع برج السالم: -2

 2٬م5٬1765رض ملك لواقفي األمانة العامة لألوقاف وتبلغ مساحتها وصف المشروع: بناء مبنى تجار  على قطعة أ

 ويحتو  المشروع على: 

 للمبنى٬طابقين تحت األرض يكون أحدهما مواقف للسيارات والثاني متاجر ولدمات أساسية  -

 المرافق٬طابق أرضي يحتو  على متاجر وغيرها من  -

 عامة٬ت ميزانين يحتو  المكاتب اإلدارية ومتاجر ولدما -

 مكاتب٬طابق يحتو  كل طابق على  19 -

 االستصناع٬ه بمشاركة متناقصة م  البنك اإلسالمي للتنمية٬ وتم تنفيذه بصيغة هذا المشروع تم إنشاؤ
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ن ين وسبعمائة وتسعة وعشرييقيمة المشروع: تم بناء المشروع بتمويل من الشريك البنك اإلسالمي للتنمية بقيمة أربعة مال 

  ٬ك( ٬د ٬4٬729٬192 )اً كويتي اً ن دينارنين وتسعياً واثألف

سنوياً مصاريف  %4ك(٬ وتحتسب األمانة العامة لألوقاف  ٬د 721٬511يبلغ متوسط صافي اإليراد السنو  للعقار مبلغ )

رباح الناتجة إهالك٬ كما نصت االتفاقية المبرمة بين األمانة العامة لألوقاف والبنك اإلسالمي للتنمية على أن يتم توزي  األ

 من تأجير العقار على النحو التالي:

تدفعها األمانة العامة لألوقاف من صافي اإليراد السنو  للمشروع كقسط لسداد مساهمة البنك اإلسالمي للتنمية٬  43%

 ويوزع المتبقي بالنسب التالية: 

 للتنمية٬لصالح البنك اإلسالمي  %51٬4لصالح األمانة العامة لألوقاف٬  45٬6%

تم االتفاق على أن تعود ملكية األمانة العامة لألوقاف على العقار بعد سداد قيمة التمويل بالكامل٬ وقد استمر االلتزام بالعقد 

( من أصل القرض٬ ثم أبرمت األمانة ٬ك ٬د 3٬551٬126م٬ تم لاللها سداد مبلغ )2112م حتى سنة 2111من سنة 

( وعليه أصبح العقار ٬ك ٬د 1٬415٬573مية اتفاق سداد مبكر للمبلغ المتبقي بقيمة )العامة لألوقاف م  البنك اإلسالمي للتن

 ٬م1/1/2113لألمانة العامة لألوقاف اعتباراً من  اً ملك

 بيان مالي يوضح صافي ري  المشروع والتوزيعات

 ٬(1)م31/12/2112حسب العقد حتى تاريخ 

 السنة
رقم 

 العقار
 اإلجمالي أرباح مساهمة اإلجمالي أرباح األمانة إطفاء مساهمة

2112 2415 321٬333٬11 215٬259٬11 535٬592 216٬369٬11 744٬961٬11 

2111 2415 317٬412٬11 219٬445٬11 516٬551 195٬135٬11 714٬555٬11 

2111 2415 311٬591٬11 215٬455٬11 517٬175 194٬294٬11 711٬372 

2119 2415 443٬131٬11 311٬555٬11 744٬555 255٬415٬11 1٬131٬313٬11 

2115 2415 374٬691٬11 255٬295٬11 629٬956 241٬355٬11 571٬374٬11 

2117 2415 442٬541٬11 311٬524٬11 744٬164 255٬195٬11 1٬129٬112٬11 

2116 2415 251٬172٬11 191٬577٬11 472٬749 151٬141٬11 653٬591٬11 

2115 2415 291٬711٬11 195٬757٬11 491٬467 157٬929٬11 675٬396٬11 

                                                           

 .البيانات المالية وتفاصيل العقود تم الحصول عليها من األمانة العامة لألوقاف بالكويت (1)
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 السنة
رقم 

 العقار
 اإلجمالي أرباح مساهمة اإلجمالي أرباح األمانة إطفاء مساهمة

2114 2415 253٬593٬11 193٬226٬11 476٬519 152٬711٬11 659٬519٬11 

2113 2415 272٬335٬11 155٬555٬11 457٬591 272٬335٬11 633٬337٬11 

2112 2415 225٬716٬11 153٬755٬11 379٬491 225٬716٬11 524٬595٬11 

2111 2415 36٬124٬11 24٬545٬11 61٬569 36٬124٬11 53٬777٬11 

 5٬325٬577٬11 3٬551٬126٬11 6٬119٬443 2٬439٬317٬11 3٬551٬126٬11 اإلجمالي

 

 تجاري ملحق بمجمع األوقاف:  مشروع-3

 ٬ وتشمل على: 2م111٬41وصف المشروع: بناء مجم  متعدد الطوابق على مساحة مبنية إجماليها حوالي 

 2٬م 5111ما طابقين تحت األرض تبلغ المساحة المبنية لكل منه -

 2٬م5111طابق أرضي بمساحة  -

 2٬م5111طابق أول مساحته  -

ملك للدولة٬ تملك األمانة العامة لألوقاف حق ه بمشاركة متناقصة م  البنك اإلسالمي للتنمية٬ واألرض هذا المشروع تم بناؤ

 .(B. O. Tاالنتفاع بها )

 ٬( تدف  لوزارة المالية٬ك ٬د 32٬154ن ديناراً كويتياً )القيمة اإليجارية: اثنان وثالثون ألفاً ومائة وأربعة وثمانو

وأربعمائة  اً ن الفين ثالثة وتسعييالبنك اإلسالمي للتنمية بقيمة لمسة مال تم بناء المشروع بتمويل من الشريكقيمة المشروع: 

 (٬ك ٬د 5٬193٬411) اً كويتي اً دينار

( ونصت االتفاقية على أن يتم توزي  األرباح الناتجة من ٬ك ٬د 642٬111كما يبلغ صافي اإليراد السنو  للعقار مبلغ )

 تأجير العقار على النحو التالي: 

من صافي اإليراد السنو  بعد لصم مصاريف اإلدارة والصيانة بدون لصم قيمة  %56تدف  األمانة العامة لألوقاف 

د لصم مصاريف اإلهالك على الشركاء بالنسب كقسط لسداد مساهمة البنك اإلسالمي للتنمية٬ ويوزع المتبقي بع اإلهالك

 التالية: 

  لألوقاف٬عامة اللصالح األمانة  24% -

 للتنمية٬لصالح البنك اإلسالمي  76% -
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تم االتفاق على أن تعود ملكية حق االنتفاع باألرض بكاملها لألمانة العامة لألوقاف على العقار بعد سداد قيمة التمويل  

( من ٬ك ٬د 2٬565٬999م٬ تم لاللها سداد مبلغ )2112م حتى سنة 2115ام بالعقد من سنة بالكامل٬ وقد استمر االلتز

( ٬ك ٬د 2٬224٬414مساهمة البنك اإلسالمي للتنمية٬ ثم قامت األمانة العامة بإبرام اتفاق سداد مبكر للمبلغ المتبقي بقيمة )

 ٬(B, O, Tوحتى انتهاء عقد )م٬ 1/1/2113وعليه أصبح حق االنتفاع باألرض بالكامل اعتباراً من 

 ٬م2/9/1997(: B, O, Tتاريخ عقد )

 سنة٬مدة العقد: عشرون 

 أطراف العقد:

 أول٬طرف   إدارة أمالك الدولة –وزارة المالية  -

 ثاني٬طرف    األمانة العامة لألوقاف  -

 بيان مالي يوضح صافي ري  المشروع والتوزيعات حسب العقد

 اإلجمالي األمانةأرباح  اإلجمالي أرباح مساهمة إطفاء مساهمة رقم العقار السنة

2112 1411 361٬161 212٬221 503,382 63٬559 627٬241 

2111 1411 355٬129 195٬175 531٬217 61٬613 591٬511 

2111 1411 399٬743 233٬662 633٬415 73٬755 717٬193 

2119 1411 352٬991 215٬256 595٬246 67٬976 666٬222 

2115 1411 351٬561 213٬954 594٬545 67٬574 662٬419 

2117 1411 315131 171٬554 475٬654 53٬559 532٬543 

2116 1411 352٬242 215٬145 597٬291 67٬911 665٬211 

2115 1411 315٬743 177٬371 496٬114 56٬112 552٬126 

 5٬114٬755 512٬552 4٬492٬173 1٬623٬174 2٬565٬999 اإلجمالي

 

الطالع على هذه المشاري  الثالثة التي قامت بها األمانة العامة لألوقاف يتبين لنا أن مشروع برج السالم ليس من وبعد ا

(٬ ألن األرض تملكها األمانة العامة لألوقاف٬ لكنها أحسنت استغاللها وتعميرها عن طريق B, O, Tمشاري  عقود )

الستصناع٬ وهذا هو المطلوب من النظار والقائمين على الوقف بتطوير الشراكة م  البنك اإلسالمي للتنمية٬ وذلك بصيغة ا

 األراضي الوقفية وتعميرها بصيغ عصرية تدر دلالً على الوقف٬
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وما دلول البنك اإلسالمي للتنمية كشريك إال لجدوى االستثمار في مثل هذه المشاري ٬ وهذا يحسب للقائمين على األوقاف   

ة من شأنها تطوير الوقف مانة العامة لألوقاف بإيجاد صيغ استثمارية وشراكات استراتيجيفي دولة الكويت٬ متمثلة باأل

 ٬اإلسالمي

مشاري  عقود  يهملحق بمجم  األوقاف فأما المشروعان اآللران٬ مشروع سوق الزل وساحة الصرافين مشروع تجار  

(B, O, Tوالتي حصلت عليها األمانة العامة لألوقاف من إدارة أمالك )   الدولة التابعة لوزارة المالية٬ وتعد هذه المشاري

  ٬ناجحة وذات جدوى استثمارية عالية٬ وذلك لطبيعة عقود أمالك الدولة والتي تعتبر كأنها منح ذات إيجارات رمزية

أموال ( الستثمار B, O, Tوبهذه المناسبة فإني أشيد بعمل األمانة العامة لألوقاف وحرصها على االستثمار في عقود )

الوقف في المشاري  ذات الجدوى االستثمارية العالية٬ كما أحثها على مواصلة جهودها في الحصول على كثير من هذه 

العقود الجديدة٬ وتنوي  استثماراتها٬ ألن تاريخ هذه العقود قديمة نوعاً ما٬ مضى عليها أكثر من ثمانية عشر عاما٬ً وشارفت 

( جديدة٬ كما أن األمانة العامة لألوقاف تحظى بدعم كبير٬ واهتمام بالغ من B, O, Tد )على االنتهاء٬ ولم أطل  على عقو

القيادة السياسة٬ وعليها مسؤولية كبيرة في االستغالل األمثل ألموال الوقف٬ وعليها استغالل هذا الدعم المبارك لتوس  

 ٬ل العالينشاطها االستثمار  في مثل هذه المشاري  ذات المخاطر المنخفضة والدل

 الخاتمة: 

 الحمد هلل وحده٬ وصلى هللا وسلم على من ال نبي بعده٬ وبعد: 

 في لتام هذا البحث أذكر أهم النتائج٬ وهي كما يلي: 

 ٬( هو عقد مستحدثB, O, Tإن عقد البناء والتشغيل واإلعادة ) -1

إقامة منشأة وإدارتها٬ وقبض العائد ( هو "اتفاق مالك أو من يمثله م  ممول )شركة المشروع( على B, O, Tعقد ) -2

منها كامال٬ً أو حسب االتفاق٬ لالل فترة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال المستثمر م  تحقيق عائد معقول٬ ثم تسليم 

 ٬المنشأة صالحة لألداء المرجو منها"

 ( هي: B, O, Tهناك أربعة أركان لعقد ) -3

 العاقدان٬ -أ

 إقامته٬المشروع المراد  -ب

 المشروع٬محل  األرض -ج

 الصيغة -د

( B, O, O, T( ومنها بناء وتملك وتشغيل ونقل ملكية )B, O, Tهناك عقود تشبه عقد البناء والتشغيل واإلعادة ) -4

( وتأجير وتجديد وتشغيل ونقل ملكية B, L, T( وبناء وتأجير ونقل ملكية )D, B, F, O٬وتصميم وبناء وتمويل وتشغيل )

(L, R, O, Tوغيرها )٬ 

فتاوى وقرارا جماعية صادرة عن ندوات فقهية لمجموعة البركة٬ وقرارات صادرة عن مجم  الفقه هناك  -5

 ٬(B, O, Tاإلسالمي٬ وكذلك معيار شرعي عن هيئة المحاسبة٬ وكل هذه الجهود والمحاوالت تعرضت ألسلوب )

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                       30  

ISSN: 2706-6495 

عقد إجارة٬ استصناع٬ إقطاع٬ ( ومنها: أنه B, O, Tهناك نراء عديدة ومحاوالت التلفت في التكيف الشرعي لعقد ) -6 

 ٬وغيرها ٬٬عقد جديد أصالة٬ استصناع تغليبا٬ً عقد كراء٬ عقد مستحدث٬ عقد مركب٬ جعالة 

 ٬( أنه عقد استصناعB, O, Tالراجح في تكييف عقد ) -7

 ٬( كما في البيان والتحصيل البن رشدB, O, Tهناك نراء لفقهاء قدامى تشابه عقد ) -5

 ٬عتبر من صميم عمل الناظر٬ حتى لو لم يرد به شرط صريحإن استثمار أموال الوقف ي -9

استثمار األموال الوقفية هو: تنمية األموال الموقوفة وزيادتها٬ سواء كانت أصوالً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة  -11

 ٬شرعاً 

 ٬استثمار أموال الوقف ينبغي أال تطغى على المقصد من الوقف وهو العمل الخير  -11

 الستثمار أموال الوقف وهي:  هناك أسس عامة -12

 الوقفية٬تنمية األصول  -أ

 المالي٬تحسين األداء  -ب

 االستثمار٬األلذ بمعايير ونظم  -ج

 العالي٬العمل على إيجاد فرص الربح  -د

 هناك شروط الستثمار األصل الوقفي وهي:  -13

 أمين٬أن يتولى االستثمار  -أ

 الخبرة٬أن تتوفر فيه  -ب

 المباحة٬أن يكون االستثمار في المجاالت  -ج

 شرعية٬أن تكون صيغ االستثمار صيغاً  -د

 مأمونا٬ًأن يكون االستثمار  -ه

 الكويت٬أهل الكويت منذ نشأة  سوفتأصل حب الخير وبذله في ن -14

كان االستثمار في مرحلة ما قبل األمانة العامة لألوقاف يتمحور حول مساهماتهم الخيرية في البيوت القديمة  -15

 لمل مشاري  ووسائل ألرى مثل: مجم  األوقاف٬ والمساهمة في تأسيس بنك فيصوالدكاكين٬ كما امتدت االستثمارات لتش

 الشركات٬٬ وكذلك إيداع األموال في شكل ودائ  استثمارية٬ واالستثمار في أسهم بعض ياإلسالمي٬ وبيت التمويل الكويت

طاعات العمل الوقفي٬ ومنها م٬ بدأ العمل في إيجاد نهج جديد لكافة ق1993بعد إنشاء األمانة العامة لألوقاف عام  -16

  االستثمار ٬القطاع 

 أهم مجاالت االستثمار في األمانة العامة لألوقاف هو كما يلي:  -17

 العقارات٬االستثمار في  -أ

 االستثمارية٬الودائ   -ب

 المباشر٬االستثمار  -ج

 المرابحة٬نشاط  -د

 االستثمارية٬المحافظ والصناديق  -ه
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أو (٬ B, O, Tقامة مشروع عليها٬ فتعرضها لالستثمار بعقد )المؤسسة الوقفية إما أن تملك األرض وتريد إ -15 

 ٬(B, O, Tبإيجار محدد وتقيم عليها المشروع وهذا هو عقد )أو تألذ أرض من الحكومة تستثمرها بعقد استصناع٬ 

األمانة العامة لألوقاف قامت بعمل مشروع برج السالم على أرض يملكها واقفي األمانة٬ ومولت المشروع عن  -19

 ٬ق المشاركة المتناقصة م  البنك اإلسالمي للتنمية٬ وكان بصيغة االستصناعطري

 ( هما: B, O, Tحصلت األمانة العامة لألوقاف على مشروعين بنظام ) -21

 الصرافين٬مشروع سوق الزل وساحة  -أ

 األوقاف٬مشروع ملحق بمجم   -ب

زل وساحة الصرافين م  الهيئة استطاعة األمانة الدلول في مشاريعها عن طريق المشاركة في مشروع سوق ال -21

 األوقاف٬العامة لشؤون القصر٬ كما شاركت البنك اإلسالمية للتنمية في مشروع تجار  ملحق بمجم  

 ٬( ناجحاً وذا جدوى اقتصادية عاليةB, O, Tكان استثمار األمانة العامة لألوقاف في مشاري  ) -22

 ٬( قديمة وال يوجد عقود جديدة في السنوات األليرةB, O, Tجمي  عقود استثمار األمانة العامة لألوقاف في عقود ) -23

 وفي الختام؛ أذكر التوصيات اآلتية: 

 ٬( في دولة الكويت الستثمار أموال الوقف فيهاB, O, Tإعداد مزيد من دراسات الجدوى لمشاري  جديدة لعقود ) -1

الت المقدمة لها في الحصول على مزيد من ينبغي على األمانة العامة لألوقاف استغالل دعم الحكومة لها٬ والتسهي -2

( إلنشاء مشاري  واستثمارات بأموال الوقف٬ وذلك ألن إيجاراتها رمزية٬ B, O, Tاألراضي الخاصة بأمالك الدولة )

  ٬وعائد االستثمار مرتفعاً 

باللجان الشرعية  ( مستحدثة٬ وتحتاج من األمانة العامة لألوقاف متمثلةB, O, Tعقود البناء والتشغيل واإلعادة ) -3

 ٬وإدارة االستثمار عقد حلقات ولقاءات علمية للخروج بصيغة مالئمة الستثمار أموال الوقف

تحرص األمانة العامة على وض  لطة لتمويل مشاريعها بنفسها٬ دون الحصول على تمويل بالمشاركة م  جهات  -4

 الممول٬ر  معنا ذهب إلطفاء مساهمة ألرى٬ ما أمكن إلى ذلك سبيال٬ً ألن أغلب ري  هذه المشاري  كما م

تحرص األمانة العامة لألوقاف على ألذ قروض حسنة لتمويل مشاريعها٬ وإن لم تقدر على ذلك تحرص على ألذ  -5

 للممول٬تمويل مشاركة٬ ولكن بأقل نسبة أرباح ممكنة 

 محمد؛وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا 
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 للسلع االستهالكية النهائي للمستهلك ءرار الشراقاتخاذ  يف االقتصادية األزمةيم تأثير يتق

م(9102والية الخرطوم  –دراسة تطبيقية على المستهلك السوداني)  

 

 أمل على محمد سليمان :دكتورةال اعداد

 السعودية العربية المملكة- الطائف جامعة اإلدارية، العلوم كلية التسويق، قسم مشارك، أستاذ

  dameali123@gmail.comEmail:  

 

 مستخلص الدراسة:

الشراء  اتخاذ قراروأدت الى تعقد عملية  م1122التي حلت بالسودان منذ  االقتصادية األزمةفي  تكمن مشكلة الدراسة

بأبعادها )نقص السيولة ،  االقتصادية األزمةثير ت الدراسة الى تقييم تأوهدف ،االستهالكيةللسلع  للمستهلك السوداني

وقت وه ، مكان أالمشتر )طريقة الشراء ، الكمية هبعادأب النهائي للمستهلك اءقرار الشر اتخاذعلى  (التضخم ، الندرة

 نهنالك عالقة طردية بي :ج منهاتوصل البحث الى عدة نتائودراسة على المنهج الوصفي التحليلي ال اعتمدت.الشراء(

طريقة مما أدى الى تغيير وتعديل للسلع االستهالكية  السوداني النهائي للمستهلك واتخاذ قرار الشراء االقتصادية األزمة

من حيث اختيار مكان  للمستهلك السوداني وظهور عدد من األنماط الشرائية واالستهالكية الجديدةاتخاذ قرار الشراء 

على الحكومة انه  التي خرجت بها الدراسة اهم التوصيات .ة المشتريات ، طريقة الشراء، وأوقات الشراء الشراء ، الكمي

حياء إ جانب االستثمار إلىاإلنتاج وفتح مجاالت يعتمد على زيادة  االقتصاديإلصالح لالسودانية وضع برنامج شامل 

 مع زيادة االهتمام باألساليب اإللكترونية المنزلي ء الذاتياالكتفا ة كان سائد في معظم مدن السودان وهوودعم اسلوب حيا

 التسويق.إلتمام عمليات التبادل في 

 

 اتخاذ قرار الشراء، السلع االستهالكية.  النهائي،األزمة االقتصادية، المستهلك  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

 The problem of the study formulated in the economic crisis that occurred in  Sudan since 

2011, resulted in the complexity of the purchase decision-making process for the Sudanese 

consumer  for consumed goods. The study aimed to evaluate the impact of the economic 

crisis with the following dimensions (Liquidity shortage, inflation, and scarcity) to make  

final purchase decision for consumer with these dimensions (method of purchase, quantity 

purchased, place and time of purchase). The study adopted descriptive analytical approach , 

the study achieved many  results, as: There is a direct correlation   between the economic 

crisis and final purchase decision  for the Sudanese consumer, resulting in changing and 

modifying the method of purchase decision making for the Sudanese consumer and the 

emergence of a number of new purchasing and consumer patterns in terms of choosing the 

place of purchase, the amount of purchases, the method of purchase, and the times of 

purchase. The most notable recommendations of the study the Sudanese government should 

put in place a comprehensive program for economic reform that depends on increasing 

production and opening up investment fields in addition to reviving and supporting a 

lifestyle that was prevalent in most cities of Sudan, which is home self-sufficiency. 

Increasing  interest in electronic methods. 

Keywords: Economic crisis, final consumer, purchasing decision, consumer goods.  
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 :مقدمة 

 األجنبية، االستثماراتالنفطي وزيادة تدفق  اإلنتاجبسبب م 2991في عام  كبيرا   شهد االقتصاد السوداني ازدهارا   

النفطي للسودان  اإلنتاجمما ادى الى انخفاض عائد  ةالسودان عن شمالم انفصل جنوب 1122في  وبتطبيق اتفاقية نيفاشا

ية اإلنتاجعلى المنظمات  أثرت سلبيا   اقتصاديه حادة شهدت البالد أزمةو لتركز حقول النفط بالجنوب %51بنسبه 

ير وتعديل السلوك الشرائي واالستهالكي للمستهلك السوداني يتغاء. مما أدى الى سو والخدمية والمستهلكين على حد  

 .الجديدة واالستهالكيةالشرائية  وظهور عدد من األنماط

 :الدراسة مشكلة

على المستهلك النهائي  قد أثرت سلبيا   (الندرة التضخم، السيولة،)نقص  السودانية األخيرة االقتصادية األزمةن لقد لوحظ أ

من حيث كيفية اتخاذ  االستهالكيةللسلع  لمستهلك النهائيلاتخاذ قرار الشراء  وتعقيد عمليةي وأدت إلى صعوبة السودان

يمكن  وعليه المشتراه الشراء والكميات سلع والخدمات وأوقاتقرار الشراء والطريقة التي يشترى بها احتياجاته من ال

 :بحث كاالتيصياغة مشكلة ال

 :السؤال الرئيسي للبحث

 في اتخاذ قرار الشراء للمستهلك السودانيالندرة(  التضخم، السيولة،)نقص بعادها بأ االقتصادية األزمة تأثيرمدى ما 

التطبيق على والية مكان ووقت الشراء( ب المشتراه،الكمية  الشراء، طريقة الشراء،اتخاذ قرار ) للسلع االستهالكية

 الخرطوم.

 :كاآلتي لة فرعية من السؤال الرئيسيتفرعت أسئ

 ؟للمستهلك السوداني قرار الشراء يمكن أن يؤثر نقص السيولة على اتخاذ مدى أيإلى  -2

 ؟ستهلك السودانيذ قرار الشراء للمعملية اتخا علىارتفاع نسبة مستوي التضخم  أثرما  -1

 ؟للمستهلك السوداني قرار الشراء يمكن أن تؤثر ظروف الندرة فى السلع على اتخاذ مدى أيإلى  -3

 أهمية البحث:

 األزمةالمساهمة في معالجة مشاكل اتخاذ قرار الشراء للمستهلك السوداني في ظل تتمثل أهمية البحث العملية في 

وتأثيرها على عملية اتخاذ قرار  االقتصادية األزمةتوفير مادة علمية عن في  فتتمثلما األهمية العلمية . أاالقتصادية

 الشراء للمستهلك السوداني.

 :أهداف البحث

 :هدف البحث لتحقيق عدة أهداف منهاي

 .للسلع االستهالكية للمستهلك السوداني على اتخاذ قرار الشراء االقتصادية األزمةالتعرف على تأثير  -2

 السوداني. للمستهلك اتخاذ قرار الشراء السلع علىندرة  التضخم، يولة،الستوضيح أثر نقص  -1

ترشيد في  السودانيومساعدة للمستهلك  االقتصاديةتقديم توصيات يمكن أن تساهم في تخفيف اآلثار السلبية لالزمه  -3

 اتخاذ قرار الشراء.
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 منهج البحث: 

لتحديد  االستنباطيالبحث ،والمنهج  بموضوع ةابقة التى لها عالقلتتبع الدراسات الس التاريخييعتمد البحث على المنهج 

لوصف الظاهرة وقياس تأثيراتها من خالل الفروض تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي  وصياغةمحاور الدراسة 

 .االساليب االحصائية 

 فروض البحث:

 التالية:البحث لسابقة تم صياغة الفروض على التساؤالت ابناء  

 ية الرئيسية:الفرض

واتخاذ قرار الشراء  الندرة( التضخم، السيولة،)نقص  بإبعادها االقتصادية األزمةدالله إحصائية بين  يوجد أثر ذو -

 للمستهلك السوداني.

 تتفرع منها فروض فرعية:

 للمستهلك السوداني. دالله إحصائية بين نقص السيولة واتخاذ قرار الشراءيوجد أثر ذو  -

 .للمستهلك السوداني قرار الشراء له إحصائية بين التضخم واتخاذداليوجد أثر ذو  -

 الشراء للمستهلك. واتخاذ قرارلع دالله إحصائية بين الندرة السيوجد أثر ذو  -

 :مصادر البحث

 ومصادر أوليةوالرسائل العلمية  اعتمد البحث على نوعين من المصادر مصادر الثانوية متمثلة في المراجع والدوريات

 ة في االستبيان.متمثل

 :حدود البحث

 .ة الخرطوميللبحث وأل :ود المكانيةالحد

 الخرطوم بواليةالنهائيين  البشرية: المستهلكينالحدود 

 نموذج الدراسة:

 

 اتخاذ قرار الشراء                                             االقتصاديةاألزمة      

 المتغير التابع                                    المتغير المستقل                      

 

 نقص السيولة -

 التضخم -

 الندرة -

  

 .طريقة الشراء  -

 .الكمية المشتراه -

 .مكان الشراء -

 .أوقات الشراء -
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 .النظري واإلطار الدراسات السابقة الثاني:المحور  

تمثل في ت، التى تصادية الجزائرية االق االزمة واثار سبابأالى تحليل البحث  هدف: م( 1129، على) دراسة -

اعتمد  مع ضعف القاعدة االنتاجيةم 1122في  %5.1نسبة بتراجع اسعار المحروقات في االسواق العالمية 

سلبيا على ميزان المدفوعات اهم نتائج البحث اثرت االزمة االقتصادية  بحث على المنهج الوصفي التحليلي وال

دينار  جزائري  مليار 2111.1م وعجز الميزانية العامة للدولة  1125لسنة مليار دوالر   12،511عجز بلغ ال

االمر الذى ادى الى اثار اقتصادية  م1125لسنة  %1.19وارتفاع نسب التضخم حيث بلغت مع م 1125سنة 

العمل على تنويع القاعدة اإلنتاجية  قتراحات والتوصيات منهاالموعة من امج البحثواجتماعية سلبية وقدم 

  .الحد من الدعم المالي المقدم للمؤسسات االقتصادية الوطنيةمع لالقتصاد الوطني ودعم الصناعة الوطنية 

(Hamilton1 et .al , 2019)   دراسة

المشتركة لندرة فحص التأثيرات المستقلة و وتأثير ندرة المنتجات على قرار شراء المستهلك  هدف البحث الى دراسة

ة المنتج شراء المستهلك ،توصل البحث الى عدة نتائج اهمها يمكن لكل من ندر مراحل قرالى المنتج وندرة الموارد ع

وتقييم  اتخاذ قرار الشراء للمستهلك و كيفية معالجة المستهلكين للمعلومات تؤثر على مراحلوندرة الموارد أن 

لمتصورة ه المستهلك ، وتزيد القيمة ا، كما ان  ندرة المنتج والموارد تجذب انتباالبدائل واالختيارات واالستهالك

كير في مجموعة اإلبداع في االستخدام. في حين أن ندرة الموارد تشجيع المستهلكين على التف للمنتج النادر وتشجع

  لدى المستهلك  )مقابل ندرة المنتج( تؤدى الى تأجيل الرغبة في الشراء وندرة المواردأوسع من البدائل 

 (Odhiambo, 201(7) دراسة

تأثير األزمة االقتصادية على االستثمار األجنبي المباشر والتدفقات الداخلة في اقتصاديات أفريقيا   هدف البحث لدراسة

جنوب الصحراء تناول البحث تأثير االزمة االقتصادية العالمية على اقتصاديات أفريقيا جنوب الصحراء في اربعة دول 

 م1121 - 2991خالل الفترة من   olsتم استخدام بيانات اللوحة للتحليل مع هي بوتسوانا ،كينيا ،مالوي ،موزنبيق 

توصل البحث الى عدة نتائج منها خالفا للتوقعات االقتصادية كان الزمة االقتصادية تأثير إيجابي على تدفقات  االستثمار 

ي الدول محل الدراسة كما ساهمت ف ارات موجهه نحو الموارد الطبيعيةاألجنبي المباشر ويعذى ذلك الن معظم االستثم

 االزمة في االنفتاح على االسواق العالمية وخاصة في كل من كينيا  ومالوي .

(T. Klieštik, 2015)   ةدراس 

 لها تأثير دائمون يكفي ظل الركود االقتصادي التي قد  يرات في سلوك المستهلكهدفت الدراسة الى التعرف على التغ

قتصادية وفاات الدورة اال تأثيرسلوفاكية اعتمدت الدراسة على ثالثة فرضيات اساسية هي في السوق االستهالكية ال

ساهمت ج منها  العمرية ،تأثير للدخل، ومدة االزمة االقتصادية على سلوك المستهلكين، توصلت الدراسة الى عدة نتائ

روبية واحدة الجديدة، وإنشاء سوق أو التغييرات التي حدثت في السوق االستهالكية ) استخدام التقنيات مجموعة من

هلكين من جميع ،الكساد االقتصادي( في احداث  التغيرات في سلوك المستهلك وأن الركود االقتصادي أثر على المست
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تهلكين في البلدان الفاات العمرية تعتمد التغيرات في سلوك المستهلك على طول  فترة الركود تعتبر مشتريات المس 

.جدوى واقتصادية ومسؤولية في ظل الركود  األوروبية أكثر  

 م(9102،حاج على  نور، عوضدراسة )زهور الفضل محمد 

هدفت الدراسة الى حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في السودان ، تظهر اهمية البحث في ان  حساب  الرقم 

معيشة ومستويات التضخم واالنحسار القياسي ألسعار المستهلك أصبح مؤشرا يعتمد عليه في دراسة مستويات ال

الدنيا ( خالل  ، الوسطى العليا،) فاة الدخولالمستهلكين من  الشمالية( لمجموعة )الواليةاالقتصادي . مجتمع الدراسة 

م (  تم استخدام معادلة السبير لحساب الرقم القياسي أهم النتائج التي توصل اليها البحث ان عام 1115-2951الفترة ) 

شهد ارتفاع عام في أرقام السلع القياسية لمجموعة الدخول العليا والوسطى والدنيا ، تم التنبؤ باألرقام نسبة  م1115

-م  1121،    %21.12-م  1121 %23م 1112م كالتي ) 1125-م 1112التضخم خالل السنوات  القادمة من 

بنتائج أعاله وذلك لدعم اتخاذ القرار  . اهم التوصيات االستعانة%1.22م  1125، .  11.2% - 1122،  22.22%

 تناسب ومعدالت التضخم المتوقعة .بوضع استراتيجيات اقتصادية ت مع االهتمامللوزارات االتحادية بالسرعة والدقة 

(Vinod Sharma1, Jayant Sonwalkar2, 2013) 

 

ستهلك  في السوق هالكي للماء االستالتي حدثت في سلوك الشر ليط الضوء على التغيرات الرئيسيةقة الى تسهدفت الور

السنوات الـ  في الزمة االقتصادية العالمية االخيرة  واوضحت الورقة قد تغير سلوك المستهلك بشكل كبيرظل ا في الهندي

حاجة إلى المستمدة في المقام األول من ال وميزاته الرئيسيةلمستهلك الجديد االضوء على صورة  سلطتوالماضية  11

على تصادية توصل البحث الى عدة نتائج منها أثرت االزمة االق التقليدي،المستهلك  والتي تميزه عن ما يسمى األصالة ،

صادي بشكل كل من سلوك الشراء المخطط وغير المخطط له للمستهلك، لقد تغيرت كل ميزة في الوضع االجتماعي واالقت

خياراتهم ظة ووعي ا بقدرتهم على التأثير في العالم بخاص ما يشترونه ولماذا يشترونه أصبح المستهلكون أكثر يق

 االستهالكية .

(Inzinerine , 2012) دراسة 

با الوسطى اور للمستهلك العرقيوفحص التمركز  ستهلكين في ظل االزمة االقتصاديةهدفت الدراسة لفحص ميول الم

 299حليلها من التي تم تية. تكونت العينة وتأثيره على شراء المنتجات المحلية واألجنبوالشرقية وشخصية المستهلك 

لتشيكي يدعم لشراء تأثير الهوية الوطنية على المستهلك والتشدد العرقي ا مستجيب ا تشيكي ا. تؤكد النتائج الدراسة االتي

من المجيبين  ٪22نبية الغذائية التشيكية مقابل المنتجات الغذائية األج المنتجات المحلية فيما يتعلق بمقارنة جودة المنتجات 

عم والتشجيع يفترضون أن التشيك المنتجات ذات جودة أعلى في الغالب من المنتجات األجنبية. توصى الدراسة بان الد

ركة  كالسا ( الذى تقدمة وزارة الزراعة للمنتجات المحلية المميزة يسهم فى زيادة مبيعات المنتجات المحلية مثال لذلك ش

.وضع استراتيجياتهم التسويقية فيتلك النقاط يجب على المسوقين مراعاة  ) 
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 Leila Voinea & Alina Filip ,2011) ) 

الجدد في ظل االزمة االقتصادية  ينطرأت على سلوك المستهلك التيسلطت الورقة الضوء على مجموعة التغيرات 

كفلت للمستهلك الحق في  تيالم 2913وخاصة في قياس جودة المنتج ويعتقد الباحث ان وثيقة المستهلك االمريكية 

وغيرها ادت الى اثار اجتماعية سلبية بسبب زيادة النزعة االستهالكية وزيادة نمو االهمية االختيار واالستماع الية 

 االقتصادية ألنواع جديدة من المستهلكين الجدد تختلف تطلعاتهم وانماطهم الشرائية عن المستهلكين الماضي .

ان االزمة االقتصادية اثرت على سلوك المستهلك الجديد واصبح اكثر اقتصادا ومسؤولية من  توصل البحث الى نتيجة هي

 . االجتماعي تأثيرهابمنتجات ابتدأ من التصميم الى المستهلك الجديد حيت طريقة الشراء وماذا يشترى وازداد وعى 

 (  1986، )الزعبيدراسة 

ومدى اقبالة على السلع المعمرة في ظل الظروف الركود االقتصادي  األردنيهدفت الدراسة الى التعرف سلوك المستهلك 

وايجاد العالقة بين اسعار السلع المعمرة والطلب ، مستوى االدخار  وطرق شراء المستهلك في ظل الظروف الركود  

 أن يعتقد عندما رةالمعم السلع علي أنفاقه زيادة المستهلك توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج اهمها يفضلاالقتصادية 

 مستقبال يفضل ستنخفض أسعارها أن يعتقد عندما المعمرة السلع من شرائه يفضل المستهلك تأجيل .منخفضة أسعارها

 الصعبة. االقتصادية الظروف في المعمرة السلع من مشترياته وتقليص مدخراته زيادة المستهلك

 ابقة فيالسمع الدراسات الحالي تشابه البحث  ،السابقةو الدراسات  الحالي أوجه االختالف والتشابه بين البحث

ن الدراسات ع الحاليتناول االزمة االقتصادية وتأثيرها على سلوك المستهلك الشرائي واالستهالكي تميز البحث 

 ءاء الشررار ، الندرة ، نقص السيولة ( وتأثيرها على اتخاذ ق )التضخمالسابقة في تحديد ابعاد الزمة االقتصادية 

ر بعد واحد تأثي تناول بأبعاد ) كميات الشراء ، مكان الشراء ، اوقات الشراء ( بينما ركزت دراسات على للمستهلك 

م(،1129بالرو، و دراسة: )على  (.1121عوض  دراسة )زهور، مثل الزمة االقتصادية   (Inzinerine , 2012) 

 (Hamilton1, et.al , 2019)       دراسة

  :خلفية نظرية –تصاديةاالق األزمة :

 وخصائصها: االقتصادية األزمةمفهوم 

من جوانب  لالزمهودراستهم  وجهات نظر الباحثين لتعدد نظرا   االقتصاديةألزمة لاد مفهوم واحد جأيهنالك صعوبة في 

" ومن ن أزمة ماليةتباطؤ مفاجئ ناجم ع إنها حالة يعانى فيها اقتصاد بلد ما من" االقتصادية األزمةمن تعريفات مختلفة، 

أزمة يعانى من عدد من المظاهر منها انخفاض الناتج المحلى اإلجمالي ونقص في  المرجح أن االقتصاد الذي يواجه

زمة أن تأخذ شكل الركود أو الكساد كما يمكن لأل االقتصاديالسيولة مع ارتفاع في األسعار بسبب التضخم واالنكماش 

 ((Siddiqui ,A.s2011 .االقتصادي

 -أهمها: مظاهر معينة من  االقتصادية زمةنستنتج ان لأل من المفهوم السابق

 جد اتفاق بين الباحثين حول تعريفهال انه ال يوابالرغم من شيوع مصطلح التضخم : االقتصادي: ظاهرة التضخم أوال 

 -حيث يستخدم هذا المصطلح ليصف عدد من الحاالت المختلفة منها :

عندما يستخدم تعبير التضخم دون تميز الحالة  ويرى بعض الكتاب أنه العام،سعار توى األاالرتفاع المفرط في مس -1

  الباحث.وهذا ما سيعتمد علية  التي يطلق عليها فان المقصود مباشرة هو ارتفاع األسعار
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 النقدية.اإلفراط في إصدار العملة  أيالتضخم النقدي  -2 

 القوة الشرائية.في مات والتي يعبر عنها باالنخفاض انخفاض في العملة مقابل أسعار السلع والخد  -3

 التكاليف.ارتفاع  -4

  تضخم االئتمان المصرفي. -5

تشمل الندرة افتقار  األسواق. كمايقصد بها التوافر المحدود للسلع األساسية التي يكون عليها طلب في  :ثانيا: الندرة

 االساسية.االفراد للموارد من اجل شراء السلع 

 http://academocuofsedu/faculty/grambrow/tucrisstm2019 

 ثالثا نقص السيولة:

عن المستوى المطلوب ويستخدم هذا  االقتصادتبدأ أزمة السيولة في الظهور اذا زادت السيولة المتداولة او انخفضت في 

واألسواق و ال  القتصادياعلى النشاط  ولة تخلق نوع من الركود الذي يؤثر. نقص السياالئتمانالمصطلح كمرادف ألزمة 

  يجد الفرد النقود التي يشتري بها السلع رغم انخفاضها.

 :سلوك المستهلك النهائي مفهوم

العائلي.  استخدامه أو الخاص الستخدامه وشراؤها ما خدمة أو سلعة عن بالبحث يقوم الذي بالمستهلك النهائي الفرد يقصد

لتصرفات المباشرة والغير مباشرة التي يقوم بها األفراد في سبيل سلعة او جميع األفعال وابأنه "سلوك المستهلك  ويعرف

أن سلوك الشراء "يمثل مجموعة من  Ougust ( يرىم0221)المؤذن،  ."ه معينه حسب وقت محدد ومكان معينخدم

 )الصميدعي وراء، اإلجراءات والتي ال نستطيع مشاهدتها باستمرار و إنما يكون التعبير عنها فقط عند اتخاذ قرار الش

 باتخاذ القرارات المتعلقة الفرد بها يقوم بالكيفية التي المستهلك دراسة سلوك وتعكس هذه المفاهيم ارتبط م(9111يوسف،

  لديه. والمقبولة المرغوبة المنتجات على( الوقت الجهد، المال، (ةلدي المتاحة الموارد وانفاق بتوزيع

 :النهائي للمستهلك الشراء القرار اتخاذ ومراحل طبيعة

 الشراء، قرار اتخاذ عند عنها التعبير وإنما ،باستمرار مشاهدتها يمكن ال اإلجراءات من مجموعة هو الشراء قرار إن

 بينما طويلة، تكون وقد ومتداخلة ومتفاعلة للمستهلك كثيرة والنهائي الظاهري السلوك تسبق التي اإلجراءات تكون لذلك

 كما المستهلكين نوع يختلف حسب للمستهلكالشراء  القرار فإن اتخاذ هنا ومن قصيرة، فترةل كوني الظاهري السلوك

 اتخاذ في مهم دور قرارات أطراف عديده تلعب لتفاعل نتيجة يكون قد للمستهلك الشراءالقرار  أن اتخاذ إلى اإلشارة يجدر

   .الشراء قرار

 :المستهلك لدى الشراء قرارات أنواع

 تحدد ال تي هباختالف أنواع المنتجات المشتراو نوع باختالف تختلف النهائي المستهلك لدى الشراء قرار ذعملية اتخا إن  

، ثالثة أنواع هي القرارات الشرائية الروتينية في الشرائية تقع القرارات اغلب فان ثم من ،شرائها قرار تعقد اتخاذ مدى

 أنواع أربعة كما يمكن ان نميز ( 212 : ص م1112وآخرون،، عزام) .الشرائية القرارات المعقدة، الشرائية لقراراتا

 المتعلقة القرارات .https://www.univ-alger3.dz2019اوهي الشراء بشأن المستهلك يتخذها التي القرارات من

، قرارات تتعلق  القرارات المتعلقة باختيار عالمة تجارية، القرارات المتعلقة باختيار المحالت التجارية ،المنتجات بشراء

 : هيبتخصيص الموارد المتاحة 
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  :ءمراحل قرار الشرا 

أجزاء في شكل خطوات ومراحل  لثالثة ويتجزأ يتكون قرار عن عبارة المستهلك سلوك أن  Philip Kotler""ذكر 

 متتالية هي:

 قرار ما قبل الشراء ى:األول المرحلة -

 قرار الشراء :الثانية المرحلة -

 ر ما بعد الشراءقرا ة:الثالث المرحلة -

ويمكن استعمال نموذج من خمسة مراحل، هذه المراحل تحدد أن قرار الشراء ال يبدأ فقط عند لحظة الشراء الحقيقي 

 ((Kotler,1980 وإنما يبدأ قبل ذلك بوقت طويل وهذا ما يحفز رجل التسويق على إثارة حاجات المستهلكين الكامنة.

 -يلي: ويمكن تصوير هذا النموذج كما 

 (0شكل رقم )

 مراحل قرار الشراء للمستهلك النهائي

 

Source: Philip Kotler, Marketing Management, Analysis Planning & Control4th edition, 

Prentice Hall International, New Jersy, 1980, P.156. 

 أدوار الشراء:

المختلفة للشراء حتى يستطيع التأثير في  Rolesيد من يقوم باألدوار التي يهتم بها رجل التسويق هو تحد الهامةمن النقاط 

  :2004 ) ، )عبيدات وهناك خمسة أدوار يلعبها الشخص فيما يخص قرار الشراء هي قرار الشراء النهائي. 

 الشخص الذي يقترح شراء السلعة أو الخدمة. وهو-: Initiatorالمبادر  -

 ذي يؤثر تأثيرا كبيرا في قرار الشراء النهائي.الشخص ال وهو-: Influencerالمؤثر  -

ن يشتري وكيف يشتري ومتى أيصاحب الكلمة الحاسمة في أن يشتري أو ال يشتري، من  وهو-: Deciderالمقرر  -

 الشخص الذي يقوم بالشراء الفعلي. وهو-: Buyerيشتري. المشتري 

 مشتراه.الشخص الذي يستخدم السلعة أو الخدمة ال وهو-: Userالمستعمل  -

 في السودان: االقتصادية زمةاألسباب ا

من  ودان بمجموعه من المظاهرفي الس األخيرة االقتصادية زمةاألارتبطت  وقد اقتصاديه حادة أزمةوشهدت البالد  

  ( Sudan Economy ,Central, 2017)  أهمها:

 ارتفاع نسبة التضخم:أوال: 

الزراعي  اإلنتاجوانخفاض للفقدان العائدات النفطية  ى ذلكلسوداني ويعزمن األسباب الرئيسية لتدهور االقتصاد ا يعد

  انتشار الفساد وانعكس ذلك على: والصناعي وارتفاع مستويات الصرف الحكومي الي جانب

شعور ما بعد الشراء

قرار 
الشراء

تقييم 
المعلومات

الشعور 
بالحاجة

شعور ما 
بعد الشراء

قرار 
الشراء

تقييم 
المعلومات

تجميع 
العلومات

الشعور 
بالحاجة
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من  %1،2مليار دوالر ما يشكل نسبه  2.22مليار جنية  12،2م 1122وبلغ عجز موازنة لعام  عجز الميزانية: -2 

سلبيا على االرتفاع المفرط في مستوى األسعار العام للسلع والخدمات مع  األمر الذي انعكس علىالناتج المحلى 

 النقدية.اإلفراط في إصدار العملة  أيالتضخم النقدي 

 انخفاض في العملة مقابل أسعار السلع والخدمات. هو النخفاض القوة الشرائية: -1

ية األمر الذي ساهم في ارتفاع المفرط في اإلنتاجد من المصانع األمر الذي أدى لتوقف عد اإلنتاجتكاليف ارتفاع  -3

 االستهالكية.األسعار مع ظهور الندرة في بعض السلع 

 وانخفاض االحتياطي للنقد األجنبي: اختالل سعر الصرف :نيا  ثا

من النقد األجنبي مما ظهرت ندرة في االحتياطي  نتيجة لفقدان عائد النفط الذي يشكل المصدر األساسي للعمالت األجنبية

جنيه  22إلى  1.9سعر الدوالر الرسمي والجمركي من  زيادة دفع الحكومة السودانية التخذت حزمه من اإلجراءات منها

م ما أدى إلى هبوط الجنية السوداني أمام العمالت األجنبية 1125 ديسمبر 32البرلمان السوداني في  مالتي أجازها

سلبيا على  اثر . مماد سعر الدوالر خالل اليوم الواحدارتباكا في تحدي الموازيالسوق يصوره كبيرة ومتسارعة وشهد 

  .(9101)الحيارى،  السيولة.مع تحجيم حجم حركة االستيراد، 

 ظهور العجز في الميزان التجاري: :ثالثا  

جاري حيث بلغ األمر الذي أدى إلى الميزان الت فيالعجز  ارتفع نتيجة للعاملين السابقين مع تراجع الصادرات غير النفطية

إلى جانب األسباب  واعتمدت الدولة على حلول مؤقتة مثل رفع نسبة الضرائب والقروض المصرفي اإلنتاجزيادة تكلفة 

هنالك أسباب اخرى منها الحصار األمريكي للسودان وتراكم الديون األجنبية وارتفاع  االقتصادية زمةأل السابقة الرئيسية

  م(9102)صالح ،  البطالة.نسبة 

غير وتعديل مما أدى الى خدمية والمستهلكين على حد السوء، ية والاإلنتاجكل هذه العوامل أثرت سلبيا على المنظمات 

وأدت إلى  .الجديدة واالستهالكيةالشرائية  دد من األنماطالسلوك الشرائي واالستهالكي للمستهلك السوداني وظهور ع

من حيث كيفية اتخاذ قرار الشراء والطريقة  االستهالكيةللسلع  خاذ قرار الشراء لمستهلك النهائيات تعقيد عمليةصعوبة و

من خالل الدراسة  إثباتهوهذا ما سيتم  هالمشترا الشراء والكميات التي يشترى بها احتياجاته من السلع والخدمات وأوقات

 الميدانية.

 :يةنتائج تحليل الدراسة الميدان الثالث:المحور 

 جمع البيانات ومعالجتها احصائيا   تتمثل في اسلوب والتيء من على اجراءات الدراسة الميدانية يشتمل هذا الجز

الى وصف لمجتمع وعينة الدراسة  باإلضافةوتفسيرها، واجراء اختبارات الثبات والصدق للتأكد من صالحيتها 

 ختبار فروض الدراسة وذلك على النحو التالي:واالساليب االحصائية التي تم بموجبها تحليل البيانات وا

 مجتمع وعينة الدراسة: وصف-أوال  

والبالغ  )الخرطوم ، بحرى ، ام درمان(المستهلكين النهائيين بوالية الخرطوم المجتمع المستهدف للدراسة من  يتكون

لبحث من مجتمع الدراسة عن اعينة تمَّ اختيار مفردات  من سكان السودان و%25مليون نسمة بنسبة تبلغ  2 عددهم

المتوسطة والمنخفضة )حيث تم اختيار وحداتها عن طريق تقسيم المستهلكين الى الطبقات  طريق أسلوب العينة الطبقية

وذلك حتى تمثل المجتمع األصلي  درمان ( ) والخرطوم . بحرى ، أمالثالثة  الخرطوم  مدن واليةفى ( والمرتفعة الدخل 

بنسبة استرجاع  ( استمارة359( حسب قانون العينة الطبقية وتم استرجاع عدد )322تم توزيع عدد) تمثيال  صحيحا؛ حيث

 (%51فوق الحدود المتعارف عليها )(%ويعتبر معدل االستجابة من المعدالت العالية باعتباره ي92.5بلغت )
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 :خصائص عينة الدراسة يليوفيما  

 الدراسة خصائص أفراد عينة (0جدول )

 النسبة المئوية% التكرار الفئات عينةخصائص ال

 61.7% 922 ذكر / النوع1

 38.3% 021 انثى

 / العمر1

 

 %2171 021 سنة 21وأقل من  91

 %92 011 سنة 21وأقل من  21

 %0172 19 سنة 11وأقل من  21

 %172 99 سنة 11وأقل من  11

 %972 2 فأكثر 11

 %272 02 غير متعلم العلمي/ المؤهل 2

 %92 21 ثانوي

 %12 991 بكالوريوس

 %0271 19 ماجستير

 %072 1 دكتوراه

 %2271 091 أعمال حرة / نوع العمل2

 %2279 091 موظف حكومة

 %92 001 موظف قطاع خاص 

 %279 01 ربة منزل 

 %1079 022 2111وأقل من  0111 / مستوى الدخل فى الشهر1

 %2172 001 2111وأقل من 2111 

 %0171 21 09111وأقل من 2111 

 %271 01 01111وأقل 09111 

 %272 02 فأكثر 01111 

فى شراء السلع الشهري / حجم االنفاق 1

 االستهالكية

 %2171 012 2111وأقل من  0111

 92791 011 2111وأقل من 2111 

 %02 12 09111وأقل من 2111 

 %172 91 01111وأقل 09111 

 %172 91 فأكثر 01111 

 م.2019من نتائج الدراسة الميدانية  لمصدر: إعداد الباحثةا
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(%، وأن اعلى فاة عمرية هي 12.5) حيث بلغت نسبتهم ( أن غالبية أفراد عينة الدراسة من الذكور2) يتضح من الجدول 

نة من (%، والنسبة العظمى من افراد العي25.1سنة( بنسبة ) 31وأقل من  11الفاة التي تتراوح اعمارهم ما بين )

وموظفي الحكومة  نوع عملهم أعمال حرة كما أن غالبية العينة (%،12الجامعي حيث بلغت نسبتهم ) المستوى التعليمي

ان ( لغالبية أفراد العينة باإلضافة الى 2111وأقل من 2111ومستوى الدخل الشهري يتراوح ما بين ) (%،11.1بنسبة )

)الخبز، البنزين، اللحوم،  االستهالكيةجنية( شهريا" في شراء السلع  2111وأقل من  2111النسبة العظمى تنفق ما بين )

 . لة(امالبس، مواد البق

 :الدراسة أداةثانيا : 

للدراسة على االستبيان  الالزمةتتمثل أداة جمع البيانات التي اعتمد عليها الباحث في الحصول على البيانات األولية  

 :على النحو التالي راسة وذلكاالستبانة على متغيرات الد واشتملت

 بأبعادها(. االقتصادية زمةاأل) )المتغير المستقل(: المحور األول

واالستهالكي للمستهلك السوداني( ويشتمل على االبعاد  الشرائىاتخاذ القرار )المتغير التابع(: يقيس: ) الثانيالمحور 

 التالية:

 / البعد األول: مكان الشراء.2

 لكميات المشتراة./ البعد الثاني: ا1

 / البعد الثالث: أوقات وطرق الشراة3

ال  بشدة،أوافق  ال محايد، أوافق، بشدة،)أوافق  خماسي كما تم قياس درجة االستجابات المحتملة على الفقرات إلى تدرج 

 (. Likart Scaleأوافق( حسب مقياس ليكرت )

 اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة:: ثالثا

 (content validity)المقياس صدق محتوى  )أ(. اختبار

تم عرضها على مجموعة من  وحتى يتم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة

في مجال موضوع الدراسة وقد طلب من المحكمين إبداء  ( من المحكمين1المحكمين والخبراء المختصين بلغ عددهم )

ة أيلدراسة ومدى صالحية الفقرات وشموليتها وتنوع محتواها وتقويم مستوى الصياغة اللغوية أو حول أداة ا أرائيهم

مالحظات يرونها مناسبة وبعد أن تم استرجاع االستبيان من جميع الخبراء تم تحليل استجاباتهم واألخذ بمالحظاتهم 

مشار إليها ظات المحكمين وإجراء التعديالت الاألخذ بمالح الباحثة وقد اعتبرت وإجراء التعديالت التي اقترحت عليه

 .بمثابة الصدق الظاهري

  :(. اختبار الثبات9)

 :التاليوذلك على النحو  للمقاييسواعتمدت الدراسة على طريقة الفأكرنباخ للتأكد من االتساق الداخلي 
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 ( نتائج اختبار الفأكرنباخ لمتغيرات الدراسة9جدول رقم )

 المتغيرات الفقرات عدد معامل الفأكرنباخ

 بأبعادها االقتصادية زمةاأل/ 0 1 1722

 / مكان الشراء9 2 0.85

 / الكميات المشتراة2 2 0.80

 / أوقات وطرق الشراء2 2 1712

 9102من نتائج الدراسة الميدانية  المصدر: إعداد الباحثة

( وتعنى هذه القيم توافر %11من ) أكبرت الدراسة لجميع متغيرا ( نتائج اختبار الثبات أن قيم الفأكرنباخ1من الجدول )

 درجة عالية من الثبات الداخلي مما يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.

 :أساليب التحليل اإلحصائي المستخدم في الدراسة رابعا:

 األدوات اإلحصائية التالية: لتحليل البيانات واختبار فروض الدراسة، تمَّ استخدام

 وذلك باستخدام " كل من:  ألسالة االستبانة (Reliability Testإجراء اختبار الثبات ) /( 2) 

 أ/اختبار الصدق الظاهري. )ب(. اختبارات الصدق والثبات:

ي. / الوسط الحسابأ خالل:أساليب اإلحصاء الوصفي: وذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة من  /( 3)

 /االنحراف المعياري. ب

 وتم استخدام تحليل االنحدار )المتعدد( الختبار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسة. : االنحدار تحليل-( 3)

 :عرض وتحليل نتائج الدراسة خامسا :

ية النسبية يعكس األهموهذا للبيانات األساسية.  وصفيا  تقديم إحصاء   الى ل البيانات األساسيةيهدف الباحث من تحلي

 لعبارات الدراسة واستخدام أسلوب االنحدار لمناقشة فروض الدراسة وذلك على النحو التالي:

 :اإلحصاء الوصفي لمحاور الدراسة أوال :

 الندرة( ،االستهالكيةارتفاع اسعار السلع  السيولة،ص بأبعادها )نق االقتصادية زمةاألالمحور األول:  

 وذلك على النحو التالي: االقتصادية زمةاأللوصفي للعبارات التي تقيس فيما يلي التحليل اإلحصائي ا

 بأبعادها االقتصادية زمةاأل(: التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات 2جدول رقم )

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة

 الترتيب

0 
ة لنقص لم يحدث تغير في أسلوب حياتك نتيج

 السيولة

 2 متوسطة  62.5% 1.64 3.12

9 
تستطيع توفير احتياجاتك من النقود اللتزاماتك 

 اليومية

 2 متوسطة 64.0% 1.52 3.20

2 
نقص السيولة ساهم في زيادة مدخراتك وتقليل 

 المصروفات

 1 متوسطة 59.3% 1.54 2.97
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 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة

 الترتيب

2 
 االستهالكيةهل تعتقد حدث ارتفاع فى اسعار السلع 

 خالل الفترة االخيرة

مرتفعة  82.2% 1.07 4.11

 جدا 

9 

1 
الى توفيرها  االستهالكيةأدت الندرة فى بعض السلع 

 عن طرق السوق األسود

مرتفعة  83.2% 1.07 4.16

 جدا

0 

  مرتفعة  %70.2 1.36 3.51 جميع العبارات 

  م.9102المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل 

 ( ما يلي:3قم )يتضح من الجدول ر

( ماعدا %11( وأكبر من الوزن النسبي )3من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر/ المتوسط الحسابي لجميع العبارات 2

 زمةاألحيث يقل متوسطها عن الوسط الفرضي وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على  الثالثة(العبارة )

ة حيث حققت جميع . الندرة( بمستوى استجابة مرتفعاالستهالكيةتفاع اسعار السلع ار السيولة،بأبعادها )نقص  االقتصادية

 .%( 51.1( وأهمية نسبية )2.31( وبانحراف معياري )3.12عام مقداره ) العبارات متوسطا  

( الى توفيرها عن طرق السوق األسود االستهالكية-السلعأدت الندرة في بعض / ويالحظ من الجدول أن العبارة )1

( بانحراف 2.21ت في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )جاء

 . %( 23.1( وبأهمية نسبية مرتفعة جدا بلغت )2.15معياري )

ث بلغ ( حينقص السيولة ساهم فى زيادة مدخراتك وتقليل المصروفات/ أما المرتبة األخيرة فقد جاءت العبارة )3

 .%( 19.3( وأهمية نسبية بلغت )2.12( وبانحراف معياري )1.95متوسطها )

 :واالستهالكي للمستهلك السوداني المحور الثاني: اتخاذ القرار ألشرائى

فيما يلي التحليل اإلحصائي الوصفي للعبارات التي تقيس ابعاد اتخاذ القرار الشرائي واالستهالكي للمستهلك السوداني 

 التالي: على النحو

 :مكان الشراء /( 0)

 (: التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات بعد مكان الشراء2جدول رقم )

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة

 الترتيب

0 
األسواق التي تتعامل بالبطاقة االلكترونية أصبحت جاذبة لألسر 

 .مع انعدام ونقص السيولة

 2 مرتفعة جدا %83.4 1.15 4.17

9 
الى أن يبحث المستهلك  االستهالكيةأدى ارتفاع أسعار السلع 

 .عن أسواق جديدة أسعارها أقل

 0 مرتفعة جدا %87.7 0.92 4.38

2 
الى توفيرها عن طريق  االستهالكيةأدت الندرة فى بعض السع 

 .السوق األسود

 9 مرتفعة جدا %86.6 1.02 4.33

  مرتفعة جدا %85.9 1.02 2721 لعباراتجميع ا 
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 م.9102المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل  

 ( ما يلي:2يتضح من الجدول رقم )

( وهذه %11( وأكبر من الوزن النسبي )1من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر/ المتوسط الحسابي لجميع العبارات 2

 متوسطا   ان الشراء بمستوى استجابة مرتفعة جدا حيث حققت جميع العباراتالنتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مك

 .%( 21.9( وأهمية نسبية )2.11ري )( وبانحراف معيا2.31عام مقداره )

الى أن يبحث المستهلك عن أسواق جديدة  االستهالكيةأدى ارتفاع أسعار السلع / ويالحظ من الجدول أن العبارة )1

مرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة ( جاءت في الأسعارها أقل

 . %( 25.5( وبأهمية نسبية مرتفعة بلغت )1.91( بانحراف معياري )2.32)

( تتعامل بالبطاقة االلكترونية أصبحت جاذبة لألسر مع انعدام ونقص السيولة التياألسواق ت العبارة )األخيرة فقد جاء

 .%( 23.2( وأهمية نسبية بلغت )2.21( وبانحراف معياري )2.25حيث بلغ متوسطها )

 :الكميات المشتراة /( 9)

 الوصفي لعبارات بعد الكميات المشتراة اإلحصائي(: التحليل 1جدول رقم )

 باراتـعـال م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة

 الترتيب

2 
لسيولة أدى الى تقليل الكميات المشتراه من السلع نقص ا

 المعتادة االستهالكية

 2 مرتفعة جدا 86.4% 1.05 4.32

1 
المرتفعة األسعار فى  االستهالكيةقمت باستبدال السلع 

 المحالت التجارية بسلع بديلة أقل سعرا

 3 مرتفعة جدا 82.1% 1.17 4.11

3 
ظلت ثابته  االستهالكيةالكميات المعتاد على شرائها من السلع 

 لم تتأثر بارتفاع األسعار

 2 متوسطة 57.9% 1.54 2.90

 1 مرتفعة جدا %85.7 2.86 4.29 امتنعت عن شراء واستهالك السلع غير المتوفرة )الندرة( 2

  مرتفعة %78 1.65 2721 جميع العبارات 

 م.9102المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل 

 ( ما يلي:1رقم )يتضح من الجدول 

( ماعدا %11( وأكبر من الوزن النسبي )1من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر/ المتوسط الحسابي لجميع العبارات 2

حيث يقل متوسطها عن الوسط الفرضى وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مستوى الكميات  الرابعة(العبارة )

( 2.11( وبانحراف معياري )3.91عام مقداره ) العبارات متوسطا  ة حيث حققت جميع المشتراة بمستوى استجابة مرتفع

 .%( 52وأهمية نسبية )

( المعتادة االستهالكيةنقص السيولة أدى الى تقليل الكميات المشتراه من السلع / ويالحظ من الجدول أن العبارة )1

( بانحراف 2.31متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة ) في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ جاءت

 . %( 21.2( وبأهمية نسبية مرتفعة جدا بلغت )2.11معياري )
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( ظلت ثابته لم تتأثر بارتفاع األسعار االستهالكيةالكميات المعتاد على شرائها من السلع العبارة ) فقد جاءتاألخيرة  

 .%( 15.9( وأهمية نسبية بلغت )2.12ي )( وبانحراف معيار1.91حيث بلغ متوسطها )

  :أوقات وطرق الشراء /( 2)

 الوصفي لعبارات بعد أوقات وطرق الشراء اإلحصائي(: التحليل 1جدول رقم )

 اراتـبـعـال م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة

 الترتيب

2 
الى تغير أوقات  االستهالكيةأدى ارتفاع أسعار بعض السلع 

 .شرائها

مرتفعة  85.4% 1.09 4.27

 جدا

1 

1 
مرتفعة  %85.2 1.09 4.26 .نتيجة نقص السيولة االستهالكيةشراء السلع  قمت بتغير أوقات

 جدا

3 

3 
انعدام ونقص السيولة أوجدت اشكال جديدة من طرق اتمام 

 االستهالكية.عمليات البيع للسلع 

مرتفعة  86.0% 1.08 4.30

 جدا

2 

 
 2792 جميع العبارات

1.08 85.5% 
مرتفعة 

 جدا

 

 م.9102المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل 

 ( ما يلي:1يتضح من الجدول رقم )

( وهذه %11( وأكبر من الوزن النسبي )1/ المتوسط الحسابي لجميع العبارات اكبر من الوسط الفرضي للدراسة )2

ينة على مستوى أوقات وطرق الشراء بمستوى استجابة مرتفعة جدا حيث حققت جميع النتيجة تدل على موافقة أفراد الع

 .%( 21.1( وأهمية نسبية )2.12ري )( وبانحراف معيا2.12عام مقداره ) متوسطا  العبارات 

انعدام ونقص السيولة أوجدت اشكال جديدة من طرق اتمام عمليات البيع للسلع / ويالحظ من الجدول أن العبارة )1

في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة  ( جاءتستهالكيةاإل

 قمت بتغير أوقات)األخيرة العبارة  فقد جاءت. %( 21تفعة بلغت )( وبأهمية نسبية مر2.12( بانحراف معياري )2.31)

( وأهمية نسبية 2.19( وبانحراف معياري )2.11) متوسطةغ ( حيث بلنتيجة نقص السيولة االستهالكيةشراء السلع 

 .%( 21.1بلغت )

 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بفروض الدراسة:ثانيا" 

ارتفاع اسعار  السيولة،)بأبعادها  االقتصادية زمةاألعالقة ذات داللة احصائية بين  كهنال للدراسة:الفرضية الرئيسية 

الكميات  الشراء،مكان )بأبعاد هلك السوداني واالستهالكي للمست خاذ القرار الشرائىالندرة( وات االستهالكية،السلع 

 وتتفرع منها الفروض الفرعية التالية : :المشتراة، اوقات وطرق الشراء(

الندرة(  االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،) بأبعادها االقتصادية زمةاألبين  ذات داللة إحصائية هناك عالقة-

 الشراء.مكان و

الندرة(  االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،) بأبعادها االقتصادية زمةاألبين  ذات داللة إحصائية هناك عالقة-

 المشتراة.والكميات 
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الندرة(  االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،) بأبعادها االقتصادية زمةاألبين  ذات داللة إحصائية هناك عالقة- 

 وأوقات وطرق الشراء.

 زمةاأل وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار لتحديد العالقة السببية بين المتغير المستقل والذي يمثله

نتائج الفروض  يليوفيما  واالستهالكي للمستهلك السوداني. ويمثله اتخاذ القرار الشرائى والمتغير التابع االقتصادية

 لدراسة الرئيسية:الفرعية لفرضية ا

 :الفرضية الفرعية االولى

الندرة(  االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،بأبعادها ) االقتصاديةهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين األزمة 

 ومكان الشراء:

 ومكان الشراء االقتصادية زمةاأل( العالقة بين 0شكل رقم )

 المتغير التابع                                                                     المتغير المستقل 

 

 

 

وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار الخطى البسيط لتحديد العالقة السببية بين المتغير المستقل والذي 

 .نتائج التقدير يليالشراء(. وفيما  )مكان ويمثله والمتغير التابع( االقتصادية زمةاأليمثله )

 ومكان الشراء االقتصادية زمةاأل ( نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين1جدول رقم )

 نتيجة العالقة مستوى المعنوية T قيمة (Bمعامل االنحدار ) الفرضية الفرعية األولى

 قبول وجود عالقة 17111 09722 17219 ومكان الشراء االقتصادية زمةاأل العالقة بين

    R 1722االرتباط  معامل

    1711 (R2معامل التحديد )

    F 12722 قيمة

    17111 مستوى المعنوية

 م.9102 المصدر: إعداد الباحثة من نتائج بيانات الميدانية

 (:5يتضح من الجدول رقم )

فى اختيار  السوداني كمستهللواالستهالكي ل الشرائيواتخاذ القرار  االقتصادية زمةاأل/وجود ارتباط طردي قوى بين 2

 ( وذلك على النحو التالي:B( وقيمة معامل االنحدار)Rمكان الشراء. ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط )

واختيار مكان  االقتصادية زمةاأل( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين 1.22* بلغت قيمة معامل االرتباط )

 موضع الدراسة. الشراء للمستهلك السوداني

 زمةاأل( وهذا يعنى أن 1.311ومكان الشراء ) االقتصادية زمةاألمعامل انحدار متغير العالقة بين  بلغت قيمة * 

 الشراء.اختيار مكان  فيتؤثر  االقتصادية

قيمة  ث بلغتحي %( 55يؤثر في اختيار مكان الشراء بنسبة ) االقتصادية زمةاأل. كما تشير نتائج التقدير إلى أن متغير 1

 .%( 13تؤثر المتغيرات األخرى بنسبة ) ( بينما1.55معامل التحديد )

اتخاذ القرار الشرائى)مكان 

 الشراء(

 األزمة االقتصادية
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باختيار  واتخاذ القراربأبعادها  االقتصادية زمةاألداللة إحصائية بين  . كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات3 

( 21.29لمعامل العالقة ) (tغت قيمة )( حيث بل%5( عند مستوى معنوية )F( واختبار )tالختبار ) وفقا   مكان الشراء

. %5( وهذه القيم أقل من مستوى المعنوية 1.111( بمستوى معنوية )19.33) Fوقيمة  (1.111بمستوى داللة معنوية )

 زمةاأليتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  وعلية

 في اختيار مكان الشراء. المستهلك السوداني واالستهالكيى واتخاذ القرار الشرائبأبعادها  االقتصادية

الفرعية األولى بوجود عالقة  يتم قبول فرضية الدراسة الموضحة في الفقرات السابقة اإلحصائيوبناء على نتائج التحليل 

اختيار مكان  في السودانيللمستهلك  كيواالستهال واتخاذ القرار الشرائى االقتصادية زمةاألذات داللة إحصائية بين 

 .الشراء

 الفرضية الفرعية الثانية:

،الندرة( االستهالكية )السيولة ، ارتفاع اسعار السلع  بأبعادها االقتصادية زمةاألهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 :والكميات المشتراة

 اةوالكميات المشتر االقتصادية زمةاأل( العالقة بين 9شكل رقم )

 المتغير التابع                                                                المتغير المستقل   

 

 

 

وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار الخطى البسيط لتحديد العالقة السببية بين المتغير المستقل والذي 

 نتائج التقدير يليالمشتراة(. وفيما  )الكميات ويمثله تابعال المتغيرو( االقتصادية زمةاأليمثله )

 والكميات المشتراة االقتصادية زمةاأل ( نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين2جدول رقم )

 نتيجة العالقة مستوى المعنوية T قيمة (Bمعامل االنحدار ) الفرعية الثانيةالفرضية 

 قبول وجود عالقة 17111 2711 -17011 ت المشتراةوالكميا االقتصادية زمةاأل العالقة بين

    R 1712معامل االرتباط 

    1710 (R2معامل التحديد )

     F 21729 قيمة

    17111 مستوى المعنوية

 م.9102 المصدر: إعداد الباحثة من نتائج بيانات الميدانية

 (:2يتضح من الجدول رقم )

فى الكميات  السودانيلمستهلك  واالستهالكي واتخاذ القرار الشرائى االقتصادية زمةاألقوى بين  عكسي/وجود ارتباط 2

 ( وذلك على النحو التالي:B( وقيمة معامل االنحدار)Rالمشتراة. ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط )

واختيار  االقتصادية زمةاأل( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين 1.51* بلغت قيمة معامل االرتباط )

 موضع الدراسة. السودانيللمستهلك  الكميات المشتراة

اتخاذ القرار الشرائى)الكميات 

 المشتراة(

 األزمة االقتصادية
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 زمةاأل( وهذا يعنى أن -1.211والكميات المشتراة ) االقتصادية زمةاألبلغت قيمة معامل انحدار متغير العالقة بين  *  

 المشتراة.يؤثر عكسيا: فى الكميات  االقتصادية

قيمة  حيث بلغت %( 12يؤثر في الكميات المشتراة بنسبة ) االقتصادية زمةاألمتغير . كما تشير نتائج التقدير إلى أن 1

 .%( 39تؤثر المتغيرات األخرى بنسبة ) ( بينما1.12معامل التحديد )

وفقا   المشتراةوالكميات بأبعادها  االقتصادية زمةاألداللة إحصائية بين  . كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات3

( بمستوى داللة معنوية 2.11لمعامل العالقة ) (t( حيث بلغت قيمة )%5( عند مستوى معنوية )F( واختبار )tار )الختب

يتم رفض  . وعلية%5( وهذه القيم أقل من مستوى المعنوية 1.111( بمستوى معنوية )21.31) Fوقيمة  (1.111)

والكميات  االقتصادية زمةاألداللة إحصائية بين  فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات

 .المشتراة

الفرعية الثانية بوجود عالقة  يتم قبول فرضية الدراسة الموضحة في الفقرات السابقة اإلحصائيوبناء على نتائج التحليل 

 .االستهالكيةالكميات المشتراة من السلع بأبعادها و االقتصادية زمةاألذات داللة إحصائية بين 

 :الفرضية الفرعية الثالثة

الندرة(  االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،بأبعادها ) االقتصادية زمةاألبين  ذات داللة إحصائية هناك عالقة

 وأوقات وطرق الشراء:

 وأوقات وطرق الشراء االقتصادية زمةاأل( العالقة بين 2شكل رقم )

 المتغير المستقل المتغير التابع

 

 

 

ثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار الخطى البسيط لتحديد العالقة السببية بين المتغير المستقل والذي وإل

 .نتائج التقدير يليأوقات وطرق الشراء(. وفيما ) ويمثله المتغير التابع( واالقتصادية زمةاأليمثله )

 

 وأوقات وطرق الشراء االقتصادية زمةاأل ( نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين2جدول رقم )

 نتيجة العالقة مستوى المعنوية T قيمة (Bمعامل االنحدار ) الثالثة الفرضية الفرعية

 قبول وجود عالقة 17111 01712 17110 وأوقات وطرق الشراء االقتصادية زمةاأل العالقة بين

    R 1720معامل االرتباط 

    1711 (R2معامل التحديد )

    F 11709 قيمة

    17111 مستوى المعنوية

 م.9102 المصدر: إعداد الباحثة من نتائج بيانات الميدانية

 (:9يتضح من الجدول رقم )

أوقات )الشرائى اتخاذ القرار 

 وطرق الشراء(

 األزمة االقتصادية
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اختيار  في السودانيللمستهلك  واالستهالكي واتخاذ القرار الشرائى االقتصادية زمةاألقوى بين  طردي/وجود ارتباط 2 

( وذلك على النحو B( وقيمة معامل االنحدار)Rقيمة معامل االرتباط ) الشراء. ويتضح ذلك من خاللأوقات وطرق 

 التالي:

واختيار أوقات  االقتصادية زمةاأل( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين 1.22* بلغت قيمة معامل االرتباط )

 موضع الدراسة. السودانيللمستهلك  وطرق الشراء

 زمةاأل( وهذا يعنى أن 1.112وأوقات وطرق الشراء ) االقتصادية زمةاألر العالقة بين معامل انحدار متغي بلغت قيمة * 

 الشراء.تؤثر فى اختيار أوقات وطرق  االقتصادية

حيث  %( 11يؤثر في اختيار أوقات وطرق الشراء بنسبة ) االقتصادية زمةاأل. كما تشير نتائج التقدير إلى أن متغير 1

 .%( 32تؤثر المتغيرات األخرى بنسبة ) ( بينما1.11قيمة معامل التحديد ) بلغت

باختيار  واتخاذ القراربأبعادها  االقتصادية زمةاألداللة إحصائية بين  . كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات3

عالقة لمعامل ال (t( حيث بلغت قيمة )%5( عند مستوى معنوية )F( واختبار )tالختبار )وفقا  أوقات وطرق الشراء 

( وهذه القيم أقل من مستوى 1.111( بمستوى معنوية )11.21) Fوقيمة  (1.111( بمستوى داللة معنوية )21.12)

يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  . وعلية%5المعنوية 

 فى اختيار أوقات وطرق الشراء. كيواالستهال واتخاذ القرار الشرائى االقتصادية زمةاأل

الفرعية الثالثة بوجود عالقة  يتم قبول فرضية الدراسة الموضحة في الفقرات السابقة اإلحصائيوبناء على نتائج التحليل 

 اختيار أوقات وطرق الشراء. في واالستهالكي واتخاذ القرار الشرائى االقتصادية زمةاألذات داللة إحصائية بين 

 :ملخص لفرضية الدراسة الرئيسية وفيما يلى

ارتفاع اسعار  السيولة،)بأبعادها  االقتصادية زمةاألعالقة ذات داللة احصائية بين  كهنال للدراسة:الفرضية الرئيسية 

الكميات  الشراء،)مكان  واالستهالكي للمستهلك السوداني بأبعاد الندرة( واتخاذ القرار الشرائى االستهالكية،السلع 

 :فرع منها الفروض الفرعية التاليةوتت :، اوقات وطرق الشراء(المشتراه

 واتخاذ القرار الشرائى للمستهلك السوداني االقتصادية زمةاأل ( نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين01جدول رقم )

نتيجة  الفروض الفرعية لفرضية الدراسة

 الفرضية

 قبول الندرة( االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،بأبعادها ) يةاالقتصاد زمةاألهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 قبول  الندرة( االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،)بأبعادها  االقتصادية زمةاألهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 قبول الندرة( االستهالكية،فاع اسعار السلع ارت السيولة،)بأبعادها  االقتصادية زمةاألهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 م.9102التحليل إعداد الباحثة من نتائج المصدر :
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 النتائج والتوصيات  

  -أهمها: النتائج حسب تحليل الدراسة الميدانية توصل البحث الى مجموعه من 

الندرة(  االستهالكية،اسعار السلع  ارتفاع السيولة، )نقص بأبعادها االقتصادية زمةاألبين  هنالك عالقة طردية اوال:

الكميات المشتراة، اوقات وطرق  الشراء،)مكان  االستهالكية بأبعادللسلع  للمستهلك السودانيء واتخاذ قرار الشرا

 :تيتائج الدراسة تلك العالقة كاآلأظهرت نو الشراء( أكد ذلك جميع افراد العينة بمختلف مستوياتهم

 ،مستهلك السوداني فى اختيار مكان الشراءلل الشراءواتخاذ القرار  االقتصادية مةزاألبين  إيجابياثر وجود  -0

 -فى:واتضح ذلك 

في المرتبة  جاءت  تهلك عن أسواق جديدة أسعارها أقل(الى أن يبحث المس االستهالكيةأدى ارتفاع أسعار السلع ) -أ

( 1.91( بانحراف معياري )2.32لعينة على العبارة )األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد ا

ة الخرطوم يوأل شعبية في اطراف مدن العاصمةال(% ومما ساهم في ظهور االسواق 25.5وبأهمية نسبية مرتفعة بلغت )

االسعار وامكانية تميزت تلك االسواق بانخفاض  و فةلالكالكلة ال سوق مثل سوق سته بحرى سوق الثالثاء سوق صابرين

غيره جدا تتناسب وانخفاض دخل المستهلك وازدهار اسواق كانت موجوده لنفس السبب ومعظم تلك لشراء بكميات صا

 االسواق ال تلتزم وتتقيد بالمواصفات القانونية للسلع . 

 الخبز.( البنزين.)األسود. توفيرها عن طرق السوق  الى االستهالكيةبعض السلع  فيالندرة  أدت-ب

 تتعامل بالبطاقة االلكترونية أصبحت جاذبة لألسر مع انعدام ونقص السيولة.  تيال األسواق-ج

لمستهلك السوداني في اختيار الكمية  الشراءواتخاذ القرار  االقتصادية زمةاأل: وجود ارتباط عكسي قوى بين ثانيا

المعتادة( جاءت في  االستهالكيةعبارة )نقص السيولة أدى الى تقليل الكميات المشترأه من السلع  حيث جاءتالمشترأه 

( بانحراف معياري 2.31المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

 ، وترتب على ذلك: %( 21.2( وبأهمية نسبية مرتفعة جدا بلغت )2.11)

م في وف الندرة وارتفاع االسعار جاءت اللحولظر االستهالكيةشراء نهائيا لبعض السلع الالمستهلك عن  امتنع .أ

 .المرتبة االولى يليها الخبز

 الندرة.من الكميات المشتراة من السلع االستهالكية الرتفاع االسعار وظروف  خفضتمعظم االسر  .ب

فى  انيلسودلمستهلك ال واالستهالكي واتخاذ القرار الشرائى االقتصادية زمةاألارتباط طردي قوى بين  وجود-ثالثا: 

 .الشراءاختيار أوقات وطرق ومكان 

  -وترتب على ذلك : 

، وجود اكثر من  المقايضة) االستهالكيةونقص السيولة أوجدت اشكال جديدة من طرق اتمام عمليات البيع للسلع  انعدام-أ

من سعرها بصوره  لقبيع السلعة بأ اإلغراق هومن اشكال  سعر للسلعة الواحدة سعر لكاش وسعر بشيك . الكسر هو شكل

 . (كبيره

ساهم  الذياالمر  نتيجة نقص السيولة االستهالكيةشراء السلع  ير أوقاتيتغل العينة اضطرواالمستهلكين افراد  معظم-ب

 في رواج االسواق الخضر والحوم لوقت متأخر من المساء.

 ا .بسلع بديلة أقل سعر المحالت التجارية فيالمرتفعة األسعار  االستهالكيةالسلع  تم استبدال-ج

االستنتاج من خالل نتيجة االستبيان ان المستهلك السوداني في ظروف االقتصادية الصعبة وفى ظل االزمات يميل  تم-د

 .الدخار أكثر
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 المالحق 

 (0ملحق رقم )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 استـــــــــــــبيان

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته وبعد 

 أخي  المستهلك / أختي .....................

لي اتخاذ القرار الشراء للمستهلك االستبيان الذي بين يديك يهدف إلى دراسة بعنوان )تقييم  اثر أالزمه االقتصادية ع

السوداني للسلع االستهالكية  . بتطبيق على مستهلكين والية الخرطوم . شاكره ومقدره تعاونكم وكل ما ستدلى به من 

 معلومات تحاط بسريه كاملة وتستخدم ألغراض البحث العلمي  . 

 إعداد البحث بواسطة د. أمل على محمد سليمان 

 قسم التسويق  -جامعة الطائف   -سعودية المملكة العربية ال

 ملحوظة

 مواد ألبقاله –مالبس  –اللحوم  –البنزين  –يقصد بالسلع االستهالكية فى البحث ) الخبز 

  ضع عالمة حول اإلجابة التي تعبر عنك 

 أوال : البيانات األولية 

 النوع  -2

 ذكر )   (      أنثى   )    (    

 العمر  -1

 31اقل من 11

  21من أقل  31

 11أقل من  21

  11أقل من 11

 فأكثر . 11

 المستوي التعليمي -3

 غير متعلم  )   (   ثانوي )   (     بكالوريوس )     (    ماجستير )    (    دكتوراه)     

 نوع العمل  -2
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 أعمال حرة )   (   موظف حكومة )       ( موظف قطاع خاص )    (   ربة منزل . 

 مستوى الدخل فى الشهر  -1

 2111وأقل من  2111ن م

 2111وأقل من 2111من 

 21111وأقل من 2111من 

 21111وأقل من 21111من 

 واكثر 21111من 

 –البنزين  –ما هو حجم ما تنفقه شهريا فى شراء السلع االستهالكية  ؟  السلع االستهالكية يقصد بها ) الخبز  -1

 مواد ألبقاله (–مالبس  –اللحوم 

 2111وأقل من  2111من 

 2111وأقل من 2111من 

 21111وأقل من 2111من 

 21111وأقل من 21111من 

 واكثر.21111من      

 ( نقص السيولة ، ارتفاع أسعار السلع االستهالكية ،الندرةالمحور األول :أالزمه االقتصادية بأبعادها  )

اوافق  اوافق  بيان  

 بشدة 

ال  محايد

 اوفق 

ال اوافق 

 بشدة 

      حياتك نتيجة لنقص السيولة.   لم يحدث تغير فى أسلوب  -2

1-  

 .تستطيع توفير احتياجاتك من النقود  اللتزاماتك اليومية

     

 

3- 

 

 نقص السيولة ساهم في زيادة مدخراتك وتقليل المنصرفات. 

 

     

هل تعتقد حدث ارتفاع في أسعار السلع االستهالكية  خالل  -2

 فترة األخيرة.

     

1-  

ي بعض السلع االستهالكية الى توفيرها عن أدت الندرة ف

 طريق السوق األسود.

     

 المحور الثاني.  اتخاذ القرار الشراء  للمستهلك السودانى .) مكان الشراء

 ، الكميات المشراة، أوقات الشراء ، طرق الشراء(  فى ظل أالزمه االقتصادية .
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 مكان الشراء أوال .   

 أوافق أوافق البيان 

 بشدة

ال اوافق  ال اوافق يدمحا

 بشدة

األسواق التي تتعامل  بالبطاقة االلكترونية أصبحت جاذبة ألسر  -2

 مع انعدام و نقص ألسيوله.

     

أدى  ارتفاع األسعار السلع االستهالكية إلى أن يبحث المستهلك   -1

 عن أسواق جديدة أسعارها اقل.

     

الى توفيرها عن طريق أدت الندرة في بعض السلع االستهالكية  -3

 السوق األسود.

     

نقص ألسيوله أدى إلى  تقليل الكميات المشتراه من السلع  -2

 االستهالكية  المعتادة.

     

قمت باستبدال السلع االستهالكية المرتفعة األسعار  في المحالت  -1

 التجارية  بسلع  بديلة اقل سعرا .

     

 

1- 

 

ائها  من السلع االستهالكية ظلت ثابته  . الكميات المعتاد على شر

 لم تتأثر  بارتفاع األسعار.

     

5-   

 امتنعت عن شراء واستهالك السلع غير متوفرة ) الندرة (

     

  

 أوقات الشراء .ثالثا

     

أدى ارتفاع األسعار بعض السلع االستهالكية إلى تغير أوقات  -2

 الشرائها.

     

      شراء  السلع االستهالكية نتيجة  نقص السيولة قمت  بتغير أوقات -1

  

 طرق الشراء .ثالثا

     

انعدام و نقص السيولة أوجدت إشكال جديدة من طرق إتمام  -2

 عمليات البيع للسلع االستهالكية .

     

 

 تستطيع توفير احتياجاتك من النقود  اللتزاماتك اليومية عن طريق.  -  -2

 )(شيكات تحرر آلخرين ألجل .                    )(البنك.             

 )(مدخرات احتفظ بها في المنزل .   )( الكسر.
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 )(تحويالت من المغتربين             )(  أخرى 

 ارتفاع األسعار السلع االستهالكية بالمحالت التجارية  تم استبدالها بسلع  أخرى مثال -  1

 السكر ب ...................... -2 

 خبز ب ....................ال -1 

 الدقيق ب ...  -3 

 المالبس الجديدة ب ........................... -2 

 اللحوم ب .................................. -1 

 -أدى ارتفاع األسعار بعض السلع االستهالكية الى االمتناع نهائيا  عن شرائها منها : - 3

 ( اللحوم الحمراء   ) ( الفواكهالحوم البيضاء                )  ) ( 
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إدمان تدخين السجائر وعالقته بالرهاب االجتماعي لدى الطلبة العرب في الجامعات 

 الحكومية الماليزية 

  Cigarette Smoking Addiction and the Relationship to Social Phobia among Arab 

Students in Malaysian Public Universities. 

 أ. أنيس محمد خليفة عبد الدائم

 كلية العلوم االجتماعية في جامعة التكنولوجية الماليزية.-دكتوراه في علم النفس العيادي باحث

.Anees2013ly@gmail.com 

0060182710485 

 د. سليمان شكيب بن موهد نور

 جامعة التكنولوجية الماليزية.-محاضر في كلية العلوم االجتماعية

.shakib@utm.my 

0060137750417 

 

 الملخص 

هدفت الدراسة الراهنة إلى فحص طبيعة العالقة بين إدمان تدخين السجائر وأبعاده بالرهاب االجتماعي، فضال عن فحص 

المنهج الوصفي المقارن، واشتملت الفروق بين المدخنين وغير المدخنين في الرهاب االجتماعي، واعتمدت الدراسة على 

( غير مدخن، واستندت الدراسة على مقياسين إحداهما مقياس إدمان 502( مدخن و)191( طالباً بواقع )693العينة على )

تدخين السجائر، ومقياس الرهاب االجتماعي، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين إدمان تدخين 

أبعاده بالرهاب االجتماعي، وكان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المدخنين وغير المدخنين في مستوى الرهاب السجائر و

 االجتماعي وكانت لصالح المدخنين. 

 إدمان، تدخين السجائر، الرهاب االجتماعي، العرب، الجامعات، ماليزيا.  :الكلمات المفتاحية
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Cigarette Smoking Addiction and the Relationship to Social Phobia among Arab 

Students in Malaysian Public Universities. 

 

Abstract  

This current study aimed to examine the nature relationship between cigarette smoking 

addiction and its dimensions with social phobia, as well as examining the differences between 

smokers and non-smokers in social phobia. The study relied on the comparative descriptive 

approach, and the sample included (396) students (191) smokers and (205) Non-smoker, the 

study was based on two scales, one of which is the cigarette smoking addiction scale, and the 

social phobia scale, and the results indicated that there is  a direct relationship statistically 

significant between cigarette smoking addiction and its dimensions with social phobia, and as 

well as  there were statistically significant differences between smokers and non-smokers in the 

level of social phobia and the results were in the side of smokers. 

Keywords: Addiction, Cigarette smoking, Social phobia, Arab, Universities, Malaysian.                   

 

 المقدمة

إن إدمان تدخين السجائر من الظواهر الخطرة لما لها من أثار سلبية، وسيئة على الفرد، واألسرة، والمجتمع، ولكن تتجسد 

أهم مخاطرها خالل انتشارها في الوسط الجامعي على نطاق واسع بين الشباب، ويتضح ذلك من خالل ما توصل إليه الدوبي 

التي تناولت المعتقدات الخاطئة التي يحملها طالب الجامعات حول  Al-Dubai, et al ., 2014)وآخرون في دراستهم )

سجائر إدمان تدخين ال يعد عديد من الصدقات، وبناًء على ذلكالتدخين، وكشفت النتائج بأن التدخين يساعدهم على كسب ال

ن ية التي يحملها الطالب الجامعي ومفادها بألطالب المرحلة الجامعية كرد فعل لمشكلة نفسية، أو بناًء على المعتقدات السلب

التدخين يرمز للنضج، والرجولة، باإلضافة بأن التدخين يحد من التوتر والقلق، أو الرهاب االجتماعي الذي قد يعانيه بعض 

 الطالب في بداية المرحلة الجامعية.  

ل ال ، وعلى سبيل المثااديةية واالجتماعية والمنجد إن المصااب بالرهاب االجتماعي يتعر  للعديد من المشااكالت النفسو  

(، %52( يصاااابون بأمرا  نفساااية أخرى من أبرلها: القلق والفزب ورهاب السااااحة بنسااابة تصااال )%00الحصااار، ف)ن )

(، ففي كل هذه الحاالت ف)ن الرهاب االجتماعي يسااااابق وجود هذه %11(، واالكتئاب النفساااااي )%19واساااااتخدام الكحول )

 (. ومن ضمن أضرار الرهاب االجتماعي قد يسبب قلق شديد لألشخاص المصابين به،5013حانوتي،االضطرابات )ال
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مماا يددي إلى ارتباكهم بشااااااكل واضااااااح في مواقت التفاعل االجتماعي، وكما قد تدثر مخاوفهم االجتماعية، أو الشااااااعور   

 (.Blanco et al,. 2013ي )بالخوف الشديد على أدائهم العملي والمهني، وحتى في مستوى التحصيل الدراس

  (Watson et al., 2017)وكما  يجب تفسير ما توصل إليه بعض البحاث في المجال النفسي أمثال دراسة واطسون وآخرون 

والتي كشفت ب)ن األشخاص الذين يعانون من تأثير سلبي مزمن هم أكثر عرضة للتدخين في كثير من األحيان، وبالتالي 

ويرتبط التدخين بالقلق االجتماعي، وذلك من أجل التأقلم في المواقت االجتماعية، وفي سياق أخر  يتطور التدخين لديهم،

( بأن خفض حساسية القلق يساعد على تقبل برامج (Zvoensky, et al., 2018أشارت نتائج دراسة لفولينسكي ورفاقه  

برنامج عالجي جديد للمدخنين الذين يعانون من الرهاب  االمتناب عن التدخين، وهذا يوفر دليالً علمياً على فاعلية استخدام

الرهاب المصابين ب عدم تقبل االجتماعي الذي يصنت كنوب من أنواب اضطراب القلق، ولتحقيق ذلك يجب التحقق من أسباب

 االجتماعي للبرامج الوقائية والعالجية للحد من إدمان تدخين السجائر.  

 

 مشكلة الدراسة   

سجائر ال تدخين ة  األدبيات السابقة تبين أن هناك فجوة ليس من الواضح لماذا بعض األفراد المدمنين علىمن خالل مراجع

هم أكثر عرضة لإلصابة بالرهاب االجتماعي، وما مستوى كل بعد من أبعاد إدمان تدخين السجائر بين المصابين بالرهاب 

العالقة  (Dahne, et al., 2015)جال كما في دراسة داني ورفاقه االجتماعي، وكما تناولت فقط نتائج الدراسات في هذا الم

بين تدخين السجائر والرهاب االجتماعي، دون النظر في األبعاد األخرى التي تحدد مستوى االعتماد على التدخين، وفي 

شكل عام، والرهاب ضوء ذلك تتطلب ظاهرة إدمان تدخين السجائر فهماً عميقاً عن مدى اقترانها باالضطرابات النفسية ب

 االجتماعي بشكل خاص.

والحظ الباحثان من خالل المسح في األدبيات العلمية، والدراسات واألبحاث في مجال علم النفس فيما يخص دراسة متغير 

إدمان تدخين السجائر، وما مدى ارتباطه بالرهاب االجتماعي قليلة جداً، وذلك بحسب علم الباحثان، وبعضها تتناول متغير 

( وبينت نتائجه ارتفاب نسبة متوسط الرهاب  5002الرهاب االجتماعي مع إدمان الكحول والحشيش، كما في دراسة العتيبي )

(، ونسبة متوسط مدمني الحشيش الذين لديهم رهاب اجتماعي ) %35االجتماعي لدى مدمني المسكرات حيث بلغت )

القة موجبة بين الرهاب االجتماعي وإدمان المخدرات، وكما ( والتي توصلت ب)ن هناك ع5016(، ودراسة سامية )5366%

تباينت أهداف الدراسات الغربية التي تناولت متغير إدمان التدخين ومتغير الرهاب االجتماعي مع أهداف الدراسة الحالية 

اسة من ، وانفردت هذه الدر(Dahne et al., 2015; Watson. et al., 2017; Bahkshie. et al., 2018) كدراسة

خالل تناولها لموضوب إدمان التدخين وعالقته بالرهاب االجتماعي، باإلضافة انفردت أيضاً بعينتها من خالل دراسة واقع 

 الظروف النفسية التي يعيشها الطالب العرب المغتربون في الجامعات الماليزية الحكومية.

دخين السجائر لدى الطالب العرب المدخنين في الجامعات ولعل الدراسة الحالية تسلط الضوء من جديد حول مستوى إدمان ت

الحكومية الماليزية، في محاولة لمعرفة الدوافع الكامنة التي أدت إلى شراهة تدخين السجائر، وكما أردنا في هذه الدراسة 

من خالل األبعاد  تناول األبعاد المختلفة لظاهرة إدمان تدخين السجائر ومدى ارتباطه بمستوى الرهاب االجتماعي، وذلك

النفسية والعضوية حتى يتم تقديم رؤية شاملة لكافة العوامل التي تدثر في تلك الظاهرة، وخصوصاً بعد مراجعة التراث األدبي 

 إن هناك غياب شبه تام للمقاييس العربية التي تحدد مستوى إدمان تدخين السجائر، وهذا في حدود علم الباحثان،
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راسات العربية استخدمت استبانة البيانات الشخصية في تحديد هوية المدخن دون اإلشارة إلى مستوى وكذلك نجد إن أغلب الد  

 اد االعتماد النفسية والعضوية.  إدمان التدخين من خالل ابع

 

 أهداف الدراسة

الجامعات  بة العرب في. تحديد طبيعة العالقة أالرتباطية ما بين مستوى إدمان تدخين السجائر والرهاب االجتماعي لدى الطل1 

 الحكومية الماليزية المدخنين الحاليين. 

المات الع-الرتباطية ما بين مستوى أبعاد إدمان تدخين السجائر )العالمات واألعرا  النفسيةطبيعة العالقة أ . تحديد5

العرب في الجامعات عرا  لألضرار العضوية( والرهاب االجتماعي لدى الطلبة العالمات واأل-عرا  للتوق واللهفةواال

 الحكومية الماليزية المدخنين الحاليين.

غير المدخنين( لدى الطلبة العرب في -. التحقق من وجود اختالف من عدمه في مستوى الرهاب االجتماعي بين )المدخنين6

 الجامعات الحكومية الماليزية.

 أسئلة الدراسة

السجائر والرهاب االجتماعي لدى الطلبة العرب في الجامعات الحكومية . ما طبيعة العالقة أالرتباطية ما بين إدمان تدخين 1

 الماليزية؟

توق العالمات واألعرا  لل-الرتباطية ما بين أبعاد إدمان تدخين السجائر )العالمات واألعرا  النفسية. ما طبيعة العالقة أ5

لطلبة العرب في الجامعات الحكومية الماليزية العالمات واألعرا  لألضرار العضوية( والرهاب االجتماعي لدى ا-واللهفة

 المدخنين الحاليين؟

غير -( في مستوى الرهاب االجتماعي بين )المدخنين∝≤0602. هل يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )6

 المدخنين( لدى الطلبة العرب في الجامعات الحكومية الماليزية؟

 أهمية الدراسة

الحالية من خالل الكشت عن طبيعة العالقة االرتباطية ما بين إدمان تدخين السجائر والرهاب االجتماعي  ترجع أهمية الدراسة 

 لدى عينة من طلبة الجالية العربية في الجامعات الحكومية الماليزية.

مدخنين أثاره على ال وعليه ف)ن هذه الدراسة يمكن أن تسهم في تحديد الكثير من الحقائق المتعلقة ب)دمان التدخين، ومعرفة  

والمتمثلة في الزيادة أو النقصان في معدل التدخين اليومي للسجائر، وعالقته بمستوى الرهاب االجتماعي لدى طالب الجالية 

العربية المغتربين للدراسة في الساحة الماليزية، وبالرغم من الكم الكبير من الدراسات العربية واألجنبية في مجال إدمان 

على حد  – وجد الباحثان أن الدراسات العربية التي تناولت إدمان التدخين وعالقته بالرهاب االجتماعي قليلة جداً التدخين، 

 :علم الباحثان، ومن ثم ف)ن أهمية الدراسة الحالية تتجلى في االتي
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 أ. األهمية النظرية

نها تتميز عن غيرها من المراحل النمائية األخرى في . إن أهمية الدراسة تكمن من خالل الفهم العلمي للمرحلة الجامعية؛ أل1

كونها تشهد تطوير مهارات الطالب من أجل مواجهة صعوبات الحياة بعد التخرج، ولهذا مما يزيد من أهمية هذه الدراسة 

             أنها تجرى في البيئة الماليزية وبخاصةً على طالب الجالية العربية في المرحلة الجامعية.   

 توفر كم من المعلومات والحقائق حول إدمان تدخين السجائر.. 5

. إلقاء الضوء على ظاهرة إدمان تدخين السجائر وتأثيراته السلبة على صحة اإلنسان من النواحي النفسية والفسيولوجية، 6

 ومعرفة أثره على الطالب الجامعي.

دخين السجائر لدى طالب الجالية العربية في الجامعات . إلقاء الضوء على طبيعة مستوى الرهاب االجتماعي لمدمني ت5

 الحكومية الماليزية.

. إثراء المعرفة النظرية عن إدمان التدخين ودوره في سلوك الطالب.2  

 ب. األهمية التطبيقية

تدخين  ب. إن دراسة مستويات إدمان تدخين السجائر لدى المصابين بالرهاب االجتماعي، قد تلقي الضوء على دوافع وأسبا1

السجائر بشراهة الذي قد يتسم به سلوك المدخن الذي يعاني من مشكلة نفسية دون األخر، بحيث تمكننا بالتنبد بما سيكون عليه 

 سلوك مدمن التدخين. 

 . تشخيص مستوى إدمان التدخين لدى الطالب في المرحلة الجامعية من خالل مقياس تشخيصي معد خصيصاً لذلك.5

ا تسفر عنه نتائج هذه الدراسة في توجيه العاملين في مجال اإلرشاد النفسي والعالجي في كيفية التغلب على مم . االستفادة6

الردود السلبية نحو البرامج الوقائية والعالجية لدى مدمني تدخين السجائر المصابين بالرهاب االجتماعي، وذلك عن طريق 

 ن تحد من الردود السلبية وتطور من أدائهم في العملية العالجية.استخدام أفضل التقنيات واألنشطة التي من شأنها أ

 محددات الدراسة

 تم اختيارها عن طريق ، والتيتم تطبيق أدوات الدراسة على عدد من الجامعات الحكومية الماليزيةمحددات مكانية:  .1

يا، لجامعية والدراسات العللجامعات الحكومية التي يدرس فيها الطلبة العرب في المرحلة ابحيث تتضمن ا القرعة

التكنولوجية -العالمية اإلسالمية-الوطنية الحكومية-واسفرت القرعة عن اختيار أربع جامعات وهي جامعة )ماليا

 الماليزية(.

 م.5010/5019تم تطبيق أدوات الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  المحددات الزمانية: .2

( طالباً من الدارسين في الجامعات الحكومية 693تحديد الدراسة بالتطبيق على عينة قوامها ) تم المحددات البشرية: .3

 الماليزية.  

 مصطلحات الدراسة

"اإلدمان على السجائر )النيكوتين( بأنه تعود الفرد على تدخين السجائر واالدمان عليها ومما يددي  إدمان تدخين السجائر

 (.65: 5010جي، )العبا وتشبعه بالنيكوتين السام ويصبح مرضا ال يستطيع االستغناء عنه" بالتالي إلى امتالك جسمه ورئته

: هي الدرجة التي يحصل عليها المدخن طبقا إلبعاده النفسية، ولهفة اإلدمان، والبعد العضوي، ولمن االمتناب تعرف إجرائيا

 الباحثان.  عن التدخين من خالل مقياس إدمان التدخين الذي سوف يقوم ب)عداده 
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"بأنه حالة من الخوف المستمر غير منطقي وغير قابل للسيطرة عليه من شيء ما أو موقت ما أو نشاط" الرهاب االجتماعي: 

 (. 11: 5013)النعيم، 

في هذه الدراسة هي الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس الرهاب  ويعرف الرهاب االجتماعي إجرائياً: 

 تخدم في هذه الدراسة.االجتماعي المس

وهم الطلبة العرب الدارسين بكافة التخصصات في الجامعات الحكومية الماليزية في المرحلة الجامعية  :الطلبة العرب

 والدراسات العليا. 

 فرضيات الدراسة

 "( بين إدمان تدخين السجائر والرهاب االجتماعي لدى ∝، ≤02ال توجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة ) الطلبة

 العرب في الجامعات الحكومية الماليزية المدخنين الحاليين".

 ( ( بين أبعاد إدمان تدخين السجائر )العالمات واألعرا  النفسية∝≤ 0،02ال توجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة-

دى الطلبة العرب العالمات واألعرا  لألضرار العضوية( والرهاب االجتماعي ل-العالمات واألعرا  للتوق واللهفة

 في الجامعات الحكومية المدخنين الحاليين.

 ( غير -( في مستوى الرهاب االجتماعي بين )المدخنين∝≤ 0،02ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 المدخنين( لدى الطلبة العرب في الجامعات الحكومية الماليزية".

 األدبيات السابقة 

 لإلدمان على تدخين السجائر أوال النظريات المفسرة 

 نظرية التحليل النفسي 

تساتند هذه النظرية في تفسايرها لإلدمان بشاكل عام على عنصرين أساسيين وهما في: الصراعات النفسية بسبب الحاجة إلى 

لفرد ، أو عجز ااألمن والحاجة إلى تأكيد وإثبات الذات، والحاجة إلى إشاااباب الرغبة الجنساااية النرجساااية، وإذا لم يتم تحقيقها

عن حال الصااااااراعاات فا)ناه يلجأ لإلدمان، أما األساااااااس الثاني فيتمثل في االثار الكيمياوية للمواد المسااااااتخدمة في اإلدمان 

(. وبحساااااب وجهة نظر مدساااااس نظرية التحليل النفساااااي فرويد إن انخفا  تقدير الذات يددي إلى تكوين 5011)الركابي،

 (. 5005قوة دافعة إلى تكرار السلوك إليجاد الشفاء )فايد،  مشاعر القلق الغير محتمل التي تصبح

كما تقدم هذه النظرية العديد من االفتراضاات األسااساية في تفسيرها لسلوك المدمنين، بحسب نظرهم بأن عدم المرور السليم 

ن ى العديد مفي مراحل النمو النفساااااي الجنساااااي يدثر على تطور الشاااااخصااااااية لعدم تحقيق متطلبات كل مرحلة، وتددي إل

(. إذن نجد إن مدمن التدخين 5009االضااطرابات تظهر على شااكل مشااكالت نفسااية، وساالوكية كتعويض النقص )الطراونة،

دائما لديه رغبة في وضاااع أي شااايء في فمه، وذلك إلشاااباب اللذة الفمية، والتي يساااقطها المدخن من خالل تدخين الساااجائر 

 (.Comeau, Stewart & Loba ., 2001لتحقيق هذه الرغبة )

 النظرية السيكودينامية  

وتدكد النظرية الساايكودينامية أن اإلدمان بكافة أشااكاله يتطور عندما يتكون لديهم مشاااعر الفرع والسااعادة واالنتعا ، ومما  

 (. وتصاااابح قدرة التحمل منخفضااااة في5001يزيد الدافع لدى المدمنين للتعاطي هو الشااااعور بالهروب من األلم )المشاااااقبة،

ضاااااج مواجهة المواقت المحبطة، وتظهر على هيئة سااااالوك اندفاعي كاللجوء لإلدمان الذي يعتبر سااااالوك غير متطور، ونا

 (.     5012مي،لتحقيق اإلشباعات الفمية )العاص
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 نظرية إدارة الضغط 

ويعتبر  لضغط النفسي،تعلل نظرية إدارة الضغط أسباب اإلدمان بكافة صوره، لحاجة المدمن لخفض التوتر والقلق المددية ل

األشاخاص الذين لديهم مساتويات عالية من الضاغط النفسي أكثر عرضة للتوتر واإلجهاد، ويستخدم هدالء األشخاص المواد 

 (. 5001اإلدمانية لخفض التوتر والقلق والضغط )المشاقبة، 

 نظرية الذات 

الفرد عن تصاااااورات األخرين له من خالل تفاعله  وتفسااااار هذه النظرية المفهوم االجتماعي للذات والصاااااورة التي يعتقدها

معهم، لااذلااك يقوم الفرد إلثبااات ذلااك التفاااعاال الااذي يعتبر إيجااابياااً عن طريق تناااول مااادة التاادخين، لكي يظهر أمااام األخرين 

االجتماعي  هبصااورة اجتماعية جذابة ومقبولة في اعتقاده، والذات المثالية تعتبر مبتغاه في تحقيق الصااورة المثالية في محيط

 (.5012)النفيسة،

 نظرية األثر االجتماعي 

ترى هذه النظرية بأن األطفال واليافعين يتعرضاااااون للضاااااغوط فينخرطون في سااااالوكيات تتسااااام بالمخاطرة، كاللجوء إلى  

ين عتعاطي التبغ، وتتوقع البرامج الوقائية والعالجية هذه الضااااااغوط، فتعلم األشااااااخاص عن طرق مقاومتها قبل تعر  الياف

 (.5009لضررها )الخاروف،

    نظرية التعلم االجتماعي

تساااااتند هذه النظرية في تفسااااايرها للتدخين من خالل اراء بعض العلماء، الذي نتج عنه بأن التدخين يساااااتمر بسااااابب التعلم   

دخين ي فيقدم على التاالجتماعي، واقترانه بالمكافأة التي يحدثها األشاااراط، كما في حالة المراهق الذي يعاني من قلق اجتماع

ليطور اإلحسااااااس بأنه أمن وناضاااااج، ويعتبر التدخين وسااااايله لتخفيت قلقه االجتماعي، ولكن هذا اإلحسااااااس يعتبر مدقت 

 (.5000)تايلور، 

 النظرية الفارماكولوجية 

يكوتين في في كمية النتقدم النظرية الفارماكولوجية تفسيراً علمياً عن إدمان التدخين، في حال أن المدخن عندما يشعر بنقص 

الدم، وهذا يددي إلى تدخين نسبة معينة من السجائر، لغر  تنظيم مستوى النيكوتين في الدم، والتخلص من األعرا  

(. وقد يستخدم النيكوتين من قبل المدخنين لتنبيه 5005االنسحابية التي يحدثها انسحاب النيكوتين من الجهال العصبي )حسن،

ية؛ ألن هذه المنظمات تددي إلى تحسين مدقت في األداء، أو الشعور، وتعمل األستيلكولين والبيتا عمل المنظمات العصب

( على تخفيت القلق والتوتر، ويساعد التغير في الدوبامين، والنورابينفيرين والمورفينات Beta Endorphinإندورفين )

 (. 5000الذاتية على تحسين المزاج )تايلور،

 النظرية السلوكية 

وتضااايت النظرية الساااالوكية تفساااايراً أخر بالنساااابة لإلدمان على التدخين فهي ترى إن التدخين ساااالوك متعلم من خالل تقليد 

ومتاابعاة ارخرين واالقتاداء بهم، وكماا تدكاد النظرياة إن إدماان التادخين يرتبط باالتعزيز اإليجاابي الذي يشااااااعر به المدخن. 

 (.5012)النفيسة، 

 للرهاب االجتماعي ةثانيا النظريات المفسر

لقاد تم تفسااااااير الرهاب االجتماعي من عدة نظريات فكالً تفساااااار الرهاب االجتماعي بحسااااااب منظورها العلمي وبحسااااااب 

 تشخيصه، وسوف يتم عر  عدداً من هذه التفسيرات:

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 68  

ISSN: 2706-6495 

 
    نظرية التحليل النفسي 

ق شاعورية، يساتخدمها المصاب لغر  عزل القل تدكد نظرية التحليل النفساي بأن الرهاب االجتماعي، يعتبر حيلة دفاعية ال

الناااتج عن فكرة معينااة أو موقت اجتماااعي، بحيااث يتم تحوياال هااذا الموقت إلى موقت رمزي، ونجااد إن أغلااب المصااااااابين 

 (.Kearney, 2006بالرهاب يجهلون السبب الحقيقي الذي يقت وراء تكوين هذه المخاوف الغير منطقية )

 النظرية الفسيولوجية 

دم النظرية الفساايولوجية تفساايراً للقلق بشااكل عام، والذي يصاانت تحته الرهاب االجتماعي أو القلق االجتماعي، هو نتاج وتق

البارسايمبثاوي(، وهذا النشاط يسبب في ليادة نسبة األدرينالين في الدم، -ليادة نشااط الجهال العصابي الالإرادي )السامثاوي

ليادة ضاااربات القلب، والساااكر في الدم، وكذلك جحوظ العينان، وعندما يشاااكو ومن اعراضاااه ليادة ارتفاب ضاااغط الدم، و

 (.1995المصاب بالرهاب االجتماعي من كثرة التبول فهذا يدل على نشاط الجهال البارسيمبثاوي )عكاشة،

 نظرية المعلومات الحيوية 

د النج، ب)ن العمليات االنفعالية هي تمادناا نظرياة المعلوماات الحيوياة بتوضاااااايح عن طبيعة الخوف والقلق في ضااااااوء اعتقا

عمليات فسايولوجية؛ وبصاورة أكثر تحديداً ودقة يمكن القول بأن االنفعال يتحدد بنشااط البرامج الحركية الشاخصية المخزنة 

في الذاكرة والتي تقضاي إلى أثارة جسادية، ويعتبر االنفعال عبارة عن صاورة ضمنية للمعالجة المعرفية، ويدثر في السلوك 

 (.5012الناتج، وهذا يبدوا واضحاً في المخاوف االجتماعية )قابيل،

  نظرية التعلم االجتماعي

في حين يفساار بعض العلماء بحسااب منظور هذه النظرية اضااطرابات القلق التي من ضاامنها الرهاب االجتماعي بأنه ساالوك 

 (.5003ليد ردود أفعال االخرين )الغامدي، مكتسب تم تدعيمه من خالل التعزيز، وكما يتولد هذا االضطراب من خالل تق

   نظرية األفكار الالعقالنية

( إن المصااابين بالرهاب االجتماعي يحملون العديد من األفكار الالعقالنية والتي تساااهم بشااكل كبير في Ellisويرى إليس ) 

ي ومفيد، وأنهم محط سااااااخرية تدعيم اضااااااطرابه، في كونهم يعتقدون بأنهم منبوذين من ارخرين، ومعظم كالمهم غير مجد

 (. 1906االخرين )إبراهيم،

 النظرية السلوكية 

وتفسر النظرية السلوكية المخاوف المرضية والرهاب بكافة أشكاله على أنها نوب من التعلم الشرطي، انتقلت فيه القدرة على 

ا االصااااالي في حادثة قديمة مر به إحداث االساااااتجابة من المثير األصااااالي الطبيعي إلى بعض الظروف التي اقترنت بالمثير

 (.1992المريض في طفولته )فهمي،

 الدراسات السابقة 

العالقة بين أبعاد الشخصية، وبين االعتماد على النيكوتين،    (Kawakami et al.,  2000)تناولت دراسة كوكامي وآخرون 

جموعات: مجموعة المدخنين السابقين، ( مشارك، وتم تقسيمهم إلى ثالث م500الدراسة على عينة مكونة من ) وأجريت

  -ومدخن حالي، وغير مدخن، واألدوات المستخدمة في هذه الدراسة والمتمثلة في ارتي: )مقياس االعتماد على التدخين 

لتشخيص االضطرابات النفسية(، وأظهرت النتائج في هذه الدراسة إن مستوى االضطرابات  CIDIالدليل التشخيصي الرابع 

 مرتفعة لدى األفراد المعتمدين على التدخين.  العصابية

( بدراسة هدفت التعرف على سلوكيات التدخين عبر اضطراب القلق،   McCabe et al. , 2004وقام مكابي، وآخرون ) 

 ( مشاركاً في الدراسة، 122تكونت عينة الدراسة من ) 
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لقلق، تبعاد المشاركين الغير مطابقين، وتم استخدام مقياس اوتم إجراء تشخيص أولي وفقا لما تحدده المقابلة التشخيصية تم اس 

واستبانة التقرير الذاتي لعادات التدخين في الماضي والحاضر، وكشفت النتائج :  بأن المدخنين تحصلوا على درجات مرتفعة 

كما  وى حساسية القلقفي القلق العام وذلك بالمقارنة مع غير المدخنين، كما تفوق المدخنون على غير المدخنين في مست

أظهرت النتائج بأن التدخين كان مرتبطا بزيادة األعرا  خطورة حيث أن سلوكيات التدخين مرتبط بالهلع و بلغت نسبته 

 ( مع تشخيص الرهاب االجتماعي. %50( مرتبط مع أو بدون خوف من األماكن المكشوفة و)% 50(، و )% 50حوالي )

الكشت عن اثر القلق االجتماعي على لهفة تدخين السجائر   (Kimbrel et al., 2014)  وكما سعت دراسة كيمبرل ورفاقه 

( مدخن ال يعانون من 65( مدخن منهم )99لدى المدخنين الذين يعانون من اضطرابات القلق، وتكونت عينة المشاركين من )

ر تشخيص اضطرابات القلق )اضطراب ( استوفوا معايي50( مدخناً مصاب بالقلق االجتماعي، و)61اضطرابات نفسية، و)

القلق العام(، وتم اجراء تجربة من خالل إعطاء بقع النيكوتين والعالج الوهمي للمشاركين بطريقة متوالنة لمدة يومين، -الهلع

كبر ا واظهرت النتائج ان المدخنين المصابون بالقلق االجتماعي ليس لديهم إدمان مرتفع على النيكوتين، ولكنهم لديهم دافعاً 

الستخدام النيكوتين لتجنب النتائج السلبية، وكما تنبأت اعرا  القلق االجتماعي باللهفة على التدخين في حالة العالج الوهمي، 

 ولم تتنبأ به في حالة بقعة النيكوتين. 

دخنين، (  إلى الكشت عن الفروق في متوسطات درجات االكتئاب بين المدخنين وغير الم5012وسعت دراسة النفيسة )

( فرد، وتم تقسمهم إلى مجموعتين وذلك عن طريق استخدام العينة العشوائية البسيطة إلى 550وتكونت عينة الدراسة من )

( غير مدخن، وأعتمد الباحث على عدد من المقاييس كمقياس القلق للعالم تايلر، ومقياس بك لالكتئاب، 116( مدخن و)101)

ها: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المدخنين وغير المدخنين، وذلك لصالح المدخنين وأبرل النتائج التي تم التوصل إلي

 أي أن المدخنين أظهروا من خالل النتائج درجات أعلى في مستوى القلق، واالكتئاب من غير المدخنين. 

الجتماعي والنتائج المتعلقة ( والتي تهدف دراسة العالقة بين مستوى الرهاب اDahne et al., 2015دراسة داني ولمالئه )

بالتدخين كدالة لإلجهاد االجتماعي، وكذلك فحص العالقة بين مستوى الرهاب االجتماعي والضغط االجتماعي، وتكونت عينة 

( طالباً، واستخدمت هذه الدراسة النشرات، والمنشورات على االنترنيت، واستبيان فاجستروم،  لتقييم 25الدراسة النهائية من)

التدخين، ومقياس القلق االجتماعي الذي أعده سايس وكالرك، ومقياس التأثير اإليجابي والسلبي من إعداد واتسون  إدمان

ولمالئه، وجهال لقياس متغيرات التدخين )حجم النفخ، رقم النفخ، مدة النفخ، متوسط التدفق، الوقت والتاريخ(، وخلصت 

فاب في مستوى الرهاب االجتماعي يالحظ عليهم انخفا  في التأثير السلبي النتائج إلى أن المدخنين اللذين يعانون من ارت

 للضغوط االجتماعية بعد تدخين السيجارة، وكان هذا التأثير لم يتم مالحظته بين االفراد المتوسطين في مستوى الرهاب. 

ا كان تدخين السجائر يخفت ( التحقق فيما إذOta & Watanuki., 2015  Choi ,وهدفت دراسة تشيو، اوتا، واتاناكي )

من اإلجهاد عن طريق قياس اإلمكانيات اإليجابية ،و هو مكون من اإلمكانيات المرتبطة بالحدث في التجربة ،وتكونت عينة 

( شاب من الذكور الدارسين في المرحلة الجامعية، والدراسات العليا، واستخدمت هذه الدراسة من خالل 15الدراسة من )

،والصور المحايدة عاطفيا والمثيرة، وأشارت النتائج أن تدخين   ) ERPاإلمكانيات المرتبطة بالحدث  )التجربة  قياس 

 السجائر يخفض القلق، وأيضا تشير االستجابات النفسية أن تدخين السجائر يخفت من التوتر.

لهفة   )hen., 2018)Watson, Demarree & Coوفي سياق مختلت تناولت دراسة كل من واطسون، ديماري، وكوهين 

( مدخن يومي، 30التدخين واالجهاد للتفاعالت االجتماعية، ودور القلق االجتماعي بالتدخين، وتكونت عينة المشاركين من )

 عاماً، حيث حضر المشاركون جلستين: جلسة تعرضوا فيها لمهمة ضغط اجتماعي، 60-10تتراوع أعمارهم بين 
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ساعة، وتوصلت النتائج إلى أن المدخنون الذين لديهم مستوى مرتفع من القلق االجتماعي  55وجلسة منع فيها من التدخين لمدة   

 أكثر عرضة لخطر استمرار التدخين واالنتكاس بسبب الرغبة الشديدة التي يتعرضوا لها أثناء الموقت االجتماعية المجهدة. 

ن المخاوف البينية، والمخاوف من األماكن ( االرتباط بيBakhshie, et al., 2018وفحصت دراسة بخشي وآخرون )  

( حالة من 539العامة، والمخاوف االجتماعية فيما يتعلق ب)دراكات التدخين ذات التأثير السلبي، وكان عدد المشاركين )

الخوف و المدخنين المسجلين في تجربة اإلقالب عن التدخين، وأشارت النتائج إلى أن هناك تأثيراً كبيراً للمخاوف االجتماعية،

من األماكن العامة ب)دراكات التدخين ذات التأثير السلبي، وتقدم هذه الدراسة دليال تجريبياً أوليا على أن المخاوف االجتماعية 

 مرتبطة بشكل كبير ومتسق بالعديد من األنواب الهامة إكلينيكيا من إدراك التدخين. 

 تعقيب عام على الدراسات السابقة

راسات السابقة وفي حدود علم الباحثان تبين ندرة الدراسات العربية التي تناولت عالقة إدمان تدخين بعد االطالب على الد

السجائر بالرهاب االجتماعي لدى الطلبة العرب في الجامعات الحكومية الماليزية يتناول المدخنين المصابين باضطراب 

بحث في هذه المتغيرات، نظراً ألهمية الموضوب وخصوصيته الرهاب االجتماعي بشكل خاص، األمر الذي حتم على عاتقتنا ال

بالنسبة للمدمنين على تدخين السجائر المصابين بالرهاب االجتماعي بشكل عام، وطالب الجالية العربية المدخنين وغير 

خالل  منالمدخنين بشكل خاص، وتختلت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث موضوب وعينة الدراسة، ويتضح ذلك 

 العر  السابق للدراسات السابقة في ما يلي:

تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها أول دراسة بحسب علمنا تناولت طالب الجالية العربية الدارسين  -

في الجامعات الحكومية في ماليزيا من حيث الموضوب، حيث إن الدراسات السابقة أجريت في بيئات مختلفة عن 

ت العربية واإلسالمية، أما الدراسات التي تعرضت للمتغيرين معاً فهي دراسات أجنبية تختلت ثقافياً مع الدراسة البيئا

 الحالية.

ركزت على طبيعة العالقة    Watson, et al., 2018)الدراسات الغربية السابقة أمثال دراسة واتسون ولمالئه )  -

ظائت، دون التركيز على مستوى إدمان تدخين السجائر من حيث بين التدخين والرهاب االجتماعي من ناحية الو

 ابعاده وعالقته بمستوى الرهاب االجتماعي عن طريق المقارنة. 

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة  

استخدم الباحثان في الدراسة الحالية المنهج الوصفي بنطيه االرتباطي والمقارن للكشت عن طبيعة العالقة والفروق بين 

مجموعتي المدخنين وغير المدخنين على متغيرات الدراسة، ولتحقيق األهداف الرئيسية للدراسة الحالية، ففي الدراسة الوصفية 

المقارنة يحاول الباحث مقارنة األوضاب القائمة للمجموعات الداخلة في الدراسة لعدد محدد من المتغيرات، ف)ذا تبين وجود 

(. وقد أشار فان دالين إن 5010على أي من المتغيرات المتناولة في الدراسة )ملحم،  فروق معنوية بين هذه المجموعات

الدراسات المقارنة لألسباب تعتبر من ضمن أنواب المنهج الوصفي الذي يتعدى وصت الظاهرة من خالل تفسير العالقات 

 (.5011المتبادلة بين الحقائق مما ييسر فهمها )عبد الرحمن، 
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 مجتمع الدراسة

ومن ثم تكون مجتمع األساسي للدراسة الحالية من جميع طالب الجالية العربية المدخنين الحاليين وغير المدخنين الدارسين 

م، وقمنا بتحديد المجتمع االحصائي عشوائياً من خالل 5019-5010في الجامعات الحكومية الماليزية خالل العام الدراسي 

رعة نظراً لصعوبة الحصول على كافة البيانات من تلك الجامعات وكذلك البعد ( جامعات حكومية عن طريق الق5اختيار)

( طالباً، وفقاً إلحصائية/ دائرة قبول وتسجيل الطلبة األجانب في تلك 2530الجغرافي بينها، ويبلغ عدد الطالب العرب )

 (.1م، كما هو موضح في جدول )5010/5019الجامعات لعام 

 مجتمع الدراسة. ( يوضح توزيع افراد1جدول )

 النسبة المئوية % المجموع  الدراسات العليا المرحلة الجامعية الجامعة

 16655 156 333 21 الوطنية الماليزية

 12660 050 316 131 ماليا

 50602 5101 1562 125 التكنولوجية الماليزية

 61665 1110 1050 305 العالمية اإلسالمية

 %100 2530 6005 1320 المجموع

 

 عينة الدراسة الفعلية 

أجريت هذه الدراسة على عينة من طالب الجالية العربية في الجامعات الحكومية الماليزية المدخنين الحاليين وغير المدخنين، 

وقد اختيرت هذه العينة من عدد من الجامعات بدولة ماليزيا، وهي عينة تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية متعددة 

 ,Krejcie & Morgan)( بحسب جدول 632ل، وتم سحبها من القاعات أو المكتبات مباشرةً، حيث بلغ حجم العينة )المراح

( استبانة لضمان الحصول على الحد األدنى من عدد المفحوصين، وقد جمعت البيانات من 520، وتم توليع نحو )  (1970

( جميعها 693العليا  فبلغت االستبيانات التي تم استرجاعها ) مجموعة من الطالب العرب في المرحلة الجامعية والدراسات

( غير مدخن كمجموعة ضابطة  من 502( مدخن حالي و)191صالحة للتحليل اإلحصائي مولعة على مجموعتين بواقع )

 ضمن الطالب العرب الدارسين في الجامعات الحكومية الماليزية من كل الجنسيات العربية.

 أدوات جمع البيانات 

استخدم الباحثان في هذه الدراسة أداتين لقياس متغيرات الدراسة، وهما مقياس إدمان تدخين السجائر من إعداد الباحثان، 

 ومقياس الرهاب االجتماعي تعريب وتقنين مجدي الدسوقي.

 أوال مقياس إدمان تدخين السجائر )من إعداد الباحثان(

إدمان تدخين السجائر، وإلعداد هذا المقياس تم اتباب سلسلة من اإلجراءات تطلبت إجراءات الدراسة الحالية إعداد مقياس 

إلعداد مقياس إدمان تدخين السجائر الذي يحتاج توافر الخصائص السيكومترية، فقد تم تحديد النظريات التي تم تبنيها في 

ة لذات، ونظرية األثر االجتماعي، باإلضافإعداد المقياس، ومنها النظرية الفارماكولوجية، ونظرية التحليل النفسي، ونظرية ا

(، في (DSM-IV, 2013إلى معايير تصنيت ابعاد اإلدمان من خالل الدليل التشخيصي للجمعية األمريكية للطب النفسي 

 كونها خلفية لهذه األداة.
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نتقاء إدمان التدخين لغر  ا ومن اجل بناء مقياس إدمان تدخين السجائر تم تحديد العديد من المقاييس، واألدوات التي تناولت 

فقرات من هذه المقاييس بما يالئم األبعاد التي سيتم تحديدها في المقياس الحالي عن طريق التحليل العاملي االستكشافي، ومن 

 ,.Spielbrger et al)هذه المقاييس التي تم االستفادة منها على سبيل الذكر ال الحصر أمثال مقياس سبيلدجر وآخرون 

( ، والذي تم أقباسه من دراسة فاجستروم Fagerstrom Test for Nicotineومقياس فاجستروم إلدمان النيكوتين ) (2000

، وقمنا أيضا باالطالب على عدد من الدراسات التي تناولت مقياس إدمان التدخين (Fagerstrom et al., 2012)ولمالئه 

، والتي طبقت  مقياس الحكم الذاتي على التدخين، وقد تم (Difranza et al.,  2009)كما في دراسة ديفرنزا وآخرون  

( لألمرا  العقلية والنفسية في تحديد االعرا  االنسحابية (DSM-IVاالستعانة ايضا بالدليل التشخيصي واإلحصائي 

 لإلدمان على التدخين والتي ساهمت في تحديد فقرات مقياس إدمان تدخين السجائر.

 مقياس إدمان تدخين السجائر الخصائص السيكومترية ل

وفي هذه الخطوة تم عر  المقياس على عدد من المحكمين والخبراء في مجال علم صدق المحتوى أو صدق المحكمين: 

، Content validity Ratio (CVR)النفس والتربية والقياس النفسي، وتم حساب صدق المحتوى للفقرات باستخدام معادلة 

(. فتراوحت Brinkman, 2009 (( 0،12محكمين ) 0(، والقيمة الحرجة لعدد Lawshe, 1975والتي تسمى معادلة لو  )

(، وتصل نسبة أتفاق المحكمين على مفردات مقياس إدمان تدخين السجائر %100-0162نسبة االتفاق على كل مفردة ما بين )

جميع مفردات مقياس إدمان تدخين ( في CVR ((، وعن نسبة صدق المحتوى لو  93655بشكل عام بنسبة اتفاق بلغت )

(،  وهي نسبة صدق مقبولة 0612( وجميعها أكبر من القيمة الحرجة التي حددها لو  أقل من )1-12السجائر تراوحت بين )

 تشير إلى إمكانية استخدامه في الدراسة الحالية. 

ي يتم صائص التي يقيسها االختبار أ: حيث يمكن من خالل اتباب تقدير صدق التكوين من فحص الخالفرضي صدق التكوين

(. ومن إجراءات 100: 5011تحديد المفاهيم التفسيرية والتكوينات النظرية المسدولة عن األداء على االختبار )الريماوي، 

 حساب صدق التكوين الفرضي:

حظة المكونة للمتغير ويهدف هذا النوب من التحليل إلى اختزال عدد من المتغيرات المالالتحليل العاملي االستكشافي: 

(. للتحقق من صدق البناء العاملي للمقياس 5016الرئيسي، أو اختزال هذه المتغيرات إلى عدد أقل من العوامل واالبعاد )غانم، 

  Holting Principal componentتم التحليل استخدام العاملي االستكشافي وذلك باعتماد طريقة المكونات األساسية 

لتحديد االبعاد والجدر الكامن لكل بعد، أو عامل، حيث يعتبر العامل  Varimaxراء التدوير المتعامد بطريقة باإلضافة إلى إج

( طبقا 0660أكثر من الواحد صحيح وتشبعت عليه العبارة بقيمة ) eigenvaluesداالً إذا كانت قيمة محك الجذر الكامن 

على أكثر من بعد أو عامل فيتم اعتماد القيمة األعلى )الشافعي،  وإذا تشبعت العبارة Guilfordلمعيار أو محك جيلفورد 

5015.) 

 ( يوضح قيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسرة للعوامل2جدول )

 نسبة التباين التراكمي نسبة التباين الجذر الكامن العامل

 %31،51 %56،09 0،110 األول

 %11،33 5،660 الثاني

 %2،03 1،115 الثالث

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 73  

ISSN: 2706-6495 

  .ومن خالل التدوير المتعامد تم الحصول على التشبع األفضل، وقد تم تسمية األبعاد على حسب العامل المتشبع األكبر 

 ( مصفوفة العوامل بعد التدوير المتعامد وتسمية األبعاد.3جدول)

العالمات واألعرض  االبعاد

 النفسية

العالمات وأعراض التوق 

 واللهفة

العالمات واألعراض إلضرار 

 العضوية

 التشبع التشبع التشبع )الفقرات(

Q1 181, 656، - 

Q2 868, - - 

Q3 556، 111.  

Q4 261. 818.  

Q5 128, 551، - 

Q6 187, - - 

Q7 629، 117،  

Q8 177, - - 

Q9 828, - - 

Q10 669، 878, - 

Q11 655، 856, - 

Q12 - 871, 505، 

Q13 - 157, - 

Q14 - 688, - 

Q15 - - 851, 

Q16 - - 818, 

Q17 - - 171. 

Q18 - - 823, 

Q19 - - 816, 

Q20 - - 878, 

 

وقد جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات  صدق االتساق الداخلي:

 ة. للبعد الذي تنتمي إليه الفقر الثالثة والدرجة الكلية كل فقرة من فقرات األبعاد
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 ( يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه والمقياس ككل 7جدول )

االرتباط بالدرجة  قيمة الداللة االرتباط بالبعد الفقرات البعد

 الكلية

 قيمة الداللة

االعراض 

 النفسية

1 0،160** 0،000 0،321** 0،000 

5 0،315** 0،000 0،230** 0،000 

6 0،002** 0،000 0،135** 0،000 

5 0،056** 0،000 0،112** 0،000 

2 0،115** 0،000 0،230** 0،000 

3 0،395** 06000 0،210** 0،000 

 0،000 **0،353 0،000 **0،153 1 التوق واللهفة

0 0،150** 0،000 0،335** 0،000 

9 0،366** 0،000 0،251** 0،000 

10 0،151** 0،000 0،300** 0،000 

11 0،296** 0،000 0،592** 0،000 

15 0،355** 0،000 0،361** 0،000 

16 0،135** 0،000 0،329** 0،000 

15 0،399** 0،000 0،321** 0،000 

األضرار 

 العضوية

12 0،193** 0،000 0،351** 0،000 

13 0،021** 0،000 0،360** 0،000 

11 0،066** 0،000 0،369** 0،000 

10 0،130** 0،000 0،120** 0،000 

19 0،133** 0،000 0،203** 0،000 

50 0،103** 0،000 0،213** 0،000 

 

من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات االبعاد والدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية 

(. " وهكذا تزداد جودة المقياس إذاً على فقرات ترتبط ارتباطاً مرتفعا 0،01للمقياس دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )

 (.510: 5015بالدرجة الكلية لالختبار )ملحم، 

حيث تم حساب صدق البناء أو صدق التكوين وذلك بحساب االرتباطات الداخلية بين أبعاد المقياس االتساق الداخلي لألبعاد:    

 هو موضح في الجدول التالي:س كما والدرجة الكلية للمقيا
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 معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس إدمان تدخين السجائر والدرجة الكلية للمقياس.( 5جدول )

 الداللة قيمة االرتباط معامل األبعاد

 0،000 **0،030 العالمات واالعراض النفسية

 0،000 **0،092 العالمات واالعراض للتوق والهفة 

 0،000 **0،121 لألضرار العضوية العالمات واالعراض 

 

تشير البيانات الموضحة في الجدول السابق إلى أن جميع معامالت االرتباط إلبعاد مقياس إدمان التدخين والدرجة الكلية 

 (. 0،01ئياً عند مستوى الداللة )للمقياس كلها دالة إحصا

ان، ار، أي إمكانية المقياس إعطاء نفس النتائج تقريباً )عطوويقصد بالثبات االستقر معامل ثبات مقياس إدمان تدخين السجائر:

 جائر تم حسابها على النحو ارتي:(. ولتحديد معامل ثبات مقياس إدمان تدخين الس5019وأبو شعبان، 

 (.77( معامل الثبات لمقياس إدمان تدخين السجائر باستخدام التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ ن=)6جدول )

  رالمتغي

 

 الفقرات ارتباط معامل الفقرات

قبل  الزوجية(-)الفردية

 التعديل

معامل الثبات بعد 

التصحيح باستخدام 

 براون-سبيرمان

معامل 

 ألفا
الفقرات 

 الفردية

الفقرات  

 الزوجية

 0،06 0،039 0،130 6 6 بعد االعراض النفسية

بعد توق ولهفة 

 التدخين

5 5 0،115 0،065 0،05 

 0،01 0،902 0،053 6 6 ار العضويةبعد األضر

 0،91 0،955 0،095 10 10 المقياس ككل 

 

 ثانيا مقياس الرهاب االجتماعي 

، وقام بترجمته Roulin wee( 1995اعتمدت هذه الدراسة على مقياس الرهاب االجتماعي الذي قام ب)عداده رولين ووي )

( فقرة، وتكون اإلجابة من المفحوص على كل فقرة، بنعم، أو 63ن )وتقنينه للعربية مجدي الدسوقي، ويتضمن هذا المقياس م

، كما تصحح الفقرات عن ‘‘ال‘‘وتقدر الدرجة صفراً إذا كانت اإلجابة ‘‘ بنعم‘‘ال، ويمنح للمفحوص درجة واحدة إذا أجاب 

يحها باالتجاه ات يتم تصحطريق جمع الدرجة الكلية التي يتحصل عليها المفحوص من خالل تطبيق المقياس، ولكن بعض الفقر

( عاماً فأكثر. 15(، ويتم تطبيق المقياس على المفحوصين من عمر )50، 51، 11، 13، 15، 1، 6العكسي بالنسبة للفقرات )

 (.5005)الدسوقي، 

 صدق وثبات مقياس الرهاب االجتماعي في صورته األصلية  

بحساب معامل الصدق باستخدام الصدق التاللمي، عن  (5005وللتأكد من الخصائص السيكومترية قام مجدي الدسوقي )

 (، 0،01(، وهذا المعامل دال عند مستوى )0،21طريق استخدام معامل االرتباط، وبلغ معامل االرتباط )
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( وهذه القيمة دالة إحصائيا 56،31باإلضافة إلى استخدام معامل الصدق التمييزي فكانت قيمة النسبة الحرجة في المقياس ) 

(، فقد قام مترجم المقياس باستخدام طريقة إعادة تطبيق االختبار بعد فترة لمنية فبلغ معامل االرتباط 0،01توى داللة )عند مس

(، وتم حساب الثبات أيضاً عن طرق استخدام معامل ألفا كرونباخ 0،01(، وهو دال إحصائياً عند مستوى الداللة )0،09)

 (. 0،01ئياً عند مستوى الداللة )(، وهي قيمة دالة إحصا0،95فكانت قيمته )

: حرصاً من الباحثان مالئمة مقياس الرهاب االجتماعي على عينة صدق مقياس الرهاب االجتماعي في الدراسة الحالية

 الدراسة في البيئة الماليزية عملنا على قياس صدق المقياس بعدة طرق كما يلي:

لفقرات ومحتويات االختبار بواسطة الخبراء في المجال، ومن اجل يعتبر الصدق الظاهري إجراء مبدئي الصدق الظاهري: 

التحقق من المقياس بأنه يقيس السمة المعد ألجلها، وتعتمد هذه الطريقة في تحديد صدق االختبارات بطريقة أتفاق المحكمين 

علم النفس، وتم حذف  ( من الخبراء من أساتذة0(. ولقد تم عر  مقياس الرهاب االجتماعي على عدد )5011)أبوعالم، 

( فقرة، وكانت نسبة اتفاق الخبراء على فقرات مقياس الرهاب االجتماعي بلغ 65( فقرات ليصبح عدد فقرات المقياس )5)

 (. %02مجملها )

 من خالل العالقات الداخلية بين درجات فقراته والدرجة الكلية للمقياس، فبعد تطبيق المقياسصدق االتساق الداخلي للفقرات: 

( طالباً، وتصحيح إجابات افراد العينة، حسبت معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 50على العينة االستطالعية البالغة )

 (.1المقياس والدرجة الكلية لالختبار كما هو موضح في الجدول )

 .( يوضح معامالت االرتباط بين فقرات المقياس بالدرجة الكلية1جدول )

 قيمة الداللة االرتباط الفقرات قيمة الداللة االرتباط الفقرات

1 0،592** 0،000 11 0،200** 0،000 

2 0،592** 0،000 10 0،251** 0،000 

3 ،533** 0،000 19 0،555** 0،000 

7 0،213** 0،000 50 0،515** 0،000 

5 0،513** 0،000 51 0،552** 0،000 

6 06551** 06000 55 0،391** 0،000 

1 0،226** 0،000 56 0،291** 0،000 

8 0،212** 0،000 55 0،211** 0،000 

8 0،626** 0،000 52 0،335** 0،000 

17 0،651** 06000 53 0،239** 0،000 

11 0،501** 0،010 51 0،219** 0،000 

12 0،562** 0،000 50 0،510** 0،000 

13 0،559** 0،000 59 0،311** 0،000 

17 0،502** 0،000 60 0،121** 0،000 

15 06225** 0،000 61 0،335** 0،000 

16 0،216** 0،000 65 0،290** 0،000 

 (.0،01** تشير إلى مستوى الداللة )
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 معامل ثبات مقياس الرهاب االجتماعي في الدراسة الحالية: 

ي فا كرونباخ كما هو موضح فوللتحقق من ثبات مقياس الرهاب االجتماعي تم استخدام طريقة التجزئة النصفية، ومعامل أل

 (:0الجدول رقم )

 (.77( معامل الثبات لمقياس الرهاب االجتماعي باستخدام التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ )ن=8جدول )   

معامل ارتباط  الفقرات

-الفقرات )الفردية

 الزوجية(

معامل الثبات بعد 

التصحيح باستخدام 

 براون-سبيرمان

معامل 

 جتمان

كرونباخ الفا 

(∝) 

الفقرات 

 الفردية

الفقرات  

 الزوجية

 

16 13 0،006 0،09 0600 0600 

 

( قد تم التحقق من الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس الرهاب االجتماعي بين 0من خالل النتائج المعروضة في جدول )

(، وبعد تصحيحها باستخدام معادلة 0،00يين يساوي )الزوجية(، وتبين أن معامل ارتباط بيرسون بين القسم-الفقرات )الفردية

( وهو ارتباط موجب قوي ذو مستوى داللة 0،00(، وبمعامل جتمان تقدر )0،09)سبيرمان براون( أصبح معامل االرتباط )

 ( مما يعني ثبات واستقرار درجته الكلية. 0،00بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ )(، وكما 0،01إحصائية عند )

 اليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الحاليةاألس 

 معامل االرتباط بيرسون. .1

 .معامل الثبات ألفا كرونباخ .2

 .طريقة التجزئة النصفية .3

 براون.-معادلة سبيرمان .7

 .استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة .5

 عرض ومناقشة النتائج 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ال : الذي ينص هذا الفر  على انه: "نتائج ومناقشة الفرض األول

( بين إدمان تدخين السجائر والرهاب االجتماعي لدى الطلبة العرب في الجامعات الحكومية الماليزية ∝≤7075داللة )

 ".المدخنين الحاليين

عات ب المدخنين الحاليين في الجاملدراسة العالقة االرتباطية بين إدمان تدخين السجائر والرهاب االجتماعي لدى الطلبة العر

 (.9الحكومية الماليزية، تم استخدام معامل االرتباط بيرسون، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول )

 ( يوضح درجة ارتباط إدمان تدخين السجائر مع الرهاب االجتماعي.8جدول )

 القرار الداللة مستوى االرتباط معامل المتغيرات

 دال 0،000 **0،91 جائرإدمان تدخين الس

 الرهاب االجتماعي 
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بما يعني كلما لادت درجة مستوى  0،01يتضح من الجدول السابق وجود ارتباط موجب دال إحصائياً عند مستوى داللة  

 إدمان تدخين السجائر لاد مستوى الرهاب االجتماعي، وبالتالي ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة. 

مما سبق نالحظ أن العالقة بين إدمان تدخين السجائر والرهاب االجتماعي مرتفعة، فهذا يعني ان إدمان تدخين السجائر انطالقاً 

يدثر على مستوى الرهاب االجتماعي لدى الطلبة العرب، وربما يرجع ذلك إلى اإلدراك الخاطئ لدى المدمنين على تدخين 

 وخفض القلق، بحيث يلجأ المصاب بالرهاب االجتماعي للتدخين لغر  تحقيق السجائر بأن التدخين يساهم في تخفيت التوتر

اللذة واالبتعاد عن األلم مما يقلل االجهاد والضغوط النفسية، وهذه المعطيات تعطينا تفسيراً إلى ما توصل إليه واطسون 

 قالب عن التدخين.بعدم تقبل المصابين بالرهاب االجتماعي لبرامج اإل (Watson et al., 2018)ولمالئه 

والتي فحصت االرتباط بين الرهاب  et al., 2018) (Bakhshaie تتفق نتيجة الدراسة الحالية بشكل جزئي مع دراسة بخش

االجتماعي واإلدراك السلبي لدى المدخنين، والتي قدمت دليالً إكلينيكياً بأن الرهاب االجتماعي مرتبط ب)دراك المدخنين 

والتي اشارت إلى عكس ما  (Choi et al., 2015)ائج الدراسة الحالية مع دراسة تشيو ولمالئه السلبي، وكما تختلت نت

 Dahne)توصلنا إليه بخصوص أن إدمان تدخين السجائر يخفت من التوتر والقلق، وتختلت ايضاً مع دراسة داني ورفاقه 

et al., 2015) لضغوط االجتماعية لدى المدخنين المصابين بالرهاب ومن ابرل نتائجها انه ال يمكن مالحظة التأثير السلبي ل

 االجتماعي ذو المستوى المتوسط. 

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين ابعاد إدمان تدخين الذي ينص على انه: " نتائج ومناقشة الفرض الثاني: 

 ". السجائر والرهاب االجتماعي لدى الطلبة العرب المدخنين الحاليين

دمان تدخين السجائر والرهاب االجتماعي لدى الطلبة العرب في الجامعات الحكومية اسة العالقة االرتباطية بين أبعاد إلدر

ويوضح جدول  ،بين المتغيرين الماليزية المدخنين الحاليين، تم استخدام معامل االرتباط بيرسون لمعرفة طبيعة واتجاه العالقة

 ( النتائج.10)

 (.181جة ارتباط ابعاد إدمان تدخين السجائر مع الرهاب االجتماعي )ن=( يوضح در17جدول )

 معامل المتغيرات

 االرتباط

 القرار الداللة مستوى

 دال 0،000 **0،90 بعد العالمات واألعراض النفسية

 دال 0،000 **0،92 بعد العالمات واألعراض للتوق واللهفة

بعد العالمات واألعراض لألضرار 

 العضوية

 دال 06000 **0،90

 

( أن معامل االرتباط بين بعد العالمات واالعرا  النفسية، وكذلك بعد العالمات واالضرار 10تشير نتائج الجدول رقم )

( وهو 0،90العضوية في الرهاب االجتماعي لدى الطلبة العرب في الجامعات الحكومية الماليزية المدخنين الحاليين بلغت )

(، وكذلك نجد أن العالقة بين بعد العالمات 0،02(، وهو أقل من )0،000قيمة االحتمال )ارتباط دال وجوهري، عند 

 (.0،000( عند القيمة االحتمالية )0،92واالعرا  التوق واللهفة والرهاب االجتماعي عالقة موجبة إذ بلغ معامل االرتباط )

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 79  

ISSN: 2706-6495 

في أن  (Kawakami et al., 2000)وكامي ورفاقه واتفقت نتائج الدراسة الحالية في الجزئية التي توصلت إليه دراسة ك 

بأن المدخنين لديهم  (McCabe et al., 2004)االضطرابات العصابية مرتفعة لدى المعتمدين على التدخين، ومع مكابي 

 درجات مرتفعة في القلق العام.

القلق، وأيضاً  تشير االستجابات في أن تدخين السجائر يخفض  (Choi, et al., 2015)وكما تختلت مع دراسة تشيو ولمالئه 

النفسية أن تدخين السجائر يخفت من التوتر، وهذا ينطبق بشكل جزئي بحسب وجهة نظر الباحث، وباالعتماد على نظرية 

( في أن التغيرات الناتجة في مزاج المدخن يتوقت على نسبة النيكوتين في الدم الذي 5000بوميرلو المشار إليها في )تايلور، 

يحفز الدوبامين المسدول عن تحسين مزاج المدخن، وتختلت هذه النتيجة مع قام به "هانز إلنك" المشار إليه في  بدوره

( في وصفه لشخصية المدمن التقليدي، ومن ابرل ما توصل إليه بأن االنبساط هي  السمة األكثر ارتباطاً 5015، أباليد)

خين المصاب باالضطرابات النفسية وخصوصاً الرهاب االجتماعي من بالمدخن، وربما هذه السمة ال تنطبق مع مدمن التد

 خالل ما تم استنتاجه في الدراسة الحالية.

ومن خالل تفسير النظريات النفسية التي تناولت متغيرات الدراسة تنطبق هذه النتيجة مع منظور التحليل النفسي؛ وذلك للحاجة 

(، وكما تدكد النظرية السيكودينامية أن اإلدمان يتطور عندما تكون قدرة الفرد 5011لتأكيد الذات بالنسبة للمدخن )الركابي، 

(، وهي تتجسد في المكون المعرفي لدى المصابين بالرهاب 5012للتحمل منخفضة في مواجهة المواقت المحبطة )العاصمي، 

تظهر عليهم بعض مظاهر السلوك  االجتماعي، حيث يتوقعون النقد في كل سلوك يبدر عنهم في الموقت االجتماعية، وهنا

للهروب من المواقت، ويلجأ إلى إدمان تدخين السجائر لتخفيت التوتر  ةالسلوك االنسحابي في مظاهر االندفاعي كالغضب، أو

 أو األلم.

دارة إ ومما يعزل طبيعة العالقة بين العالمات واالعرا  النفسية لتدخين السجائر والرهاب االجتماعي نجده في تفسير نظرية

ففي منظورها يلجأ المدمن لخفض التوتر والقلق من خالل استخدام المواد    Stress Management theoryالضغط 

(، وهذا التفسير ينطبق مع العالمات واالعرا  النفسية لتدخين السجائر وبعض اعرا  الرهاب 5001اإلدمانية )المشاقبة، 

تماعي أكثر عرضة للتوتر واالجهاد، ويستخدم هدالء المصابون بالرهاب االجتماعي، فاألشخاص المصابين بالرهاب االج

 االجتماعي التدخين لخفض التوتر الناتج عن الموقت االجتماعية. 

وكما نجد من النتائج أن اتجاه العالقة بين إدمان تدخين السجائر والرهاب االجتماعي إيجابي، وتعتبر هذه النتيجة متسقة مع 

وترى أن الغاية األساسية للتدخين في تحسين صورة الذات؛ لكي يظهر المدخن بصورة  Self-theory أفكار نظرية الذات

 (. 5012اجتماعية مقبولة )النفيسة، 

أما بخصوص النتائج في الجزئية التي تناولت بعد العالمات واالعرا  للتوق واللهفة وعالقتها بالرهاب االجتماعي اختلفت 

التي أظهرت نتائجها بأن المصابين بالقلق االجتماعي    (Kimbrel et al., 2014)كيمبرل ورفاقه مع ما توصلت إليه دراسة 

بأن المدخنون الذين  (Watson et al., 2018)ليس لديهم إدمان مرتفع على النيكوتين. وتتفق مع دراسة واطسون ولمالئه 

س بسبب الرغبة الشديدة التي يتعرضوا لها أثناء يعانون من مستوى مرتفع للقلق االجتماعي أكثر عرضة لخطر االنتكا

 المواقت االجتماعية المجهدة. 

أما بخصوص العالقة بين العالمات واالعر  لألضرار العضوية بالرهاب االجتماعي تعتبر اول دراسة تتطرق لها بحسب 

 علم الباحثان، وما تم الحصول عليه من دراسات سابقة في مجال علم النفس،
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حثان من خالل ما تم التوصل إليه يمكن إضافة العالمات واالعرا  لألضرار العضوية لألعرا  التي يتم من ويفسر البا  

خاللها تشخيص الرهاب االجتماعي وخصوصاً المدخنين منهم، حيث تساهم في ظهور اعرا  الرهاب االجتماعي في 

 م، ومنها يشعر بالغثيان. المواقت االجتماعية ومنها ليادة نبضات دقات القلب وارتفاب ضغط الد

إذن يمكن تشخيص المصابين بالرهاب االجتماعي من خالل عالمات واألعرا  لألضرار العضوية لتدخين السجائر؛ ألن 

 كلما لاد مستوى اإلدمان تبرل العالمات الواضحة كتغير لون االسنان، وتسوسها، واصفرار األظافر، واشار كومو ولمالئه

et al., 2001)  (Comeau  من خالل تبنيهم ألفكار نظرية التحليل النفسي في إن المدخن دائماً لديه رغبة في وضع أي

شيء في فمه. مما يسبب تسوس االسنان بسبب التدخين المفرط لتحقيق الرغبة، من خالل استقرائنا للدليل التشخيصي 

 . (APA, 2000)اإلحصائي الرابع في أعرا  الرهاب االجتماعي 

ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية وينص هذا الفر  بانه "شة الفرض الثالث: نتائج ومناق

غير المدخنين( لدى الطلبة العرب في الجامعات -( في مستوى اضطراب الرهاب االجتماعي بين )المدخنين∝≤7075)

  الحكومية الماليزية".

بين متوسطي مجموعة المدخنين وغير المدخنين في  T-testم اختبار الختبار صحة هذا الفر  تم حساب الفرق باستخدا

 مستوى الرهاب االجتماعي، والتي يحددها الجدول التالي.

غير المدخنين( في مستوى الرهاب -للفرق بين مجموعتي )المدخنين T-test( يوضح نتائج اختبار 11جدول )

 (.386االجتماعي )ن=

ف االنحرا المتوسط ن الحالة المتغير

 المعياري

-Tقيمة 

test 

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 القرار

الرهاب 

 االجتماعي

 دالة 0،000 695 53،51 5،100 15،133 191 مدخن

 1،010 6،69 502 غير مدخن

 

غ (، وأن متوسط درجات المدخنين بل∝0،02دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) (T-test)( أن قيمة 11يتضح من الجدول )

الجدولية  T-test( أكبر من قيمة 53،51المحسوبة ) T-test(، وأن قيمة 1،010(، ومتوسط غير المدخنين بلغت )15،133)

(، مما ∝0،02وهي أصغر من مستوى الداللة ) 0،000، وبلغت القيمة االحتمالية عند القيمة 695عند درجة حرية  1693

نستنج من خالل قراءة النتائج بأن هناك فرق دال إحصائياً لصالح  يشير رفض الفر  الصفري وقبول البديل، وبالتالي

 المدخنين في مستوى الرهاب االجتماعي.

يلة استخدام السجائر كوس رهاب االجتماعي تكمن في الغاية منمن هذا المنطلق يمكن القول: إن تفوق المدخنين في مستوى ال

نية لدى المصابين بالرهاب االجتماعي المتمثلة في ربط السيجارة يعبرون بها عن ثقتهم، وهي من ضمن األفكار الالعقال

بالقبول االجتماعي، وتكمن األسباب وراء تدخين اللذين يعانون من مستوى مرتفع في الرهاب االجتماعي في شعورهم 

لتدخين يلجأ الطلبة ل باإلحباط، وعجزهم عن التخلص من األفكار المزعجة أثناء نشاطهم في المواقت االجتماعية. باإلضافة قد

 لخفض التوتر، وذلك للتعبير منهم للمعاناة، والكبت، وإبرال مظاهر النضج، واكتمال الشخصية من خالل التدخين.

تراضاتها حول ، ومن أهم افالحالية وتقدم نظرية التحليل النفسي تفسيراً يتفق مع النتيجة التي تم التوصل إليها في الدراسة

 (.5011بب الحاجة لألمن، وإلى تأكيد وإثبات الذات )الركابي، اإلدمان قد يكون بس
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إذاً من خالل منظور التحليل النفسي إن إدمان تدخين السجائر قد يكون نتاجاً للصرعات النفسية بسبب الحاجة إلى تحقيق   

عن طريق التدخين األمن، والحاجة إلى تحقيق الذات، وهي ما يسعى المصاب بالرهاب االجتماعي لتحقيقها بشكل رمزي 

 ضناً منه بأنها تحقق ما عجز عنه بأساليب واقعية في الوصول إليها.

ولتحديد سبب تفوق المدخنين في الرهاب االجتماعي تكشت عنه نظرية الذات من خالل تحديد المشكلة التي يعاني منها 

خرين له أثناء تفاعله االجتماعي معهم، المصاب بالرهاب االجتماعي تكمن في الصورة الراسخة في الذهن حول معتقدات ار

(. وتضيت نظرية التعلم االجتماعي 5012ففي هذه الحالة يسعى للتدخين إلثبات الصورة المثالية بحسب اعتقاده )النفيسة، 

ه نتفسيراً اخر والمرتبطة مع هذه النتيجة، ومن أهم االفتراضات التي قدمتها هذه النتيجة بأن التدخين يستمر بسبب اقترا

 (.5000بالمكافأة التي يحدثها األشراط، ويعتبر التدخين وسيلة لخفض القلق الناتج عن نقص النيكوتين في الدم )تايلور، 

والتي توصلت نتائجها بأن هناك  (Bakhshie et al,. 2018)واتفقت نتائج الدراسة الحالية جزئياً مع دراسة بخشي ولمالئه 

 والتي (Dahne et el., 2015)دراك المدخن، واتسقت ايضا مع دراسة داني ورفاقه عالقة بين المخاوف االجتماعية وأ

خلصت نتائجها في أن استخدام تدخين السجائر يساهم في خفض التأثير السلبي لدى المصاب بالرهاب االجتماعي المرتفع. 

نتائجها المتصلة بنتيجة الدراسة  ومن ابرل  (Watson et el,. 2018)وتوافقت جزئياً مع نتائج دراسة واطسون ولمالئه 

 الحالية بأن لدى المدخنين مستويات عالية من القلق االجتماعي.

 التوصيات 

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة يوصي الباحثان بما يأتي:

رامج الب دمج برامج إرشادية عالجية وقائية للمدمنين على السجائر والمقلعين عنه لمنع األعرا  االنسحابية مع .1

 التي تهدف لخفض االضطرابات النفسية.

يوصي الباحثان بضرورة االهتمام بالطلبة في المرحلة الجامعية، والبالغين المدمنين على تدخين السجائر المصابين  .5

بالرهاب االجتماعي من خالل تكثيت البرامج اإلرشادية التي تتبع فنيات تشجع على إتاحة الفرصة للتعبير عن 

 عن التفكير السلبي.  ةالناتج ن أجل التخلص من المخاوف االجتماعيةذواتهم م

عمل جلسات دعم نفسي للمدمنين على تدخين السجائر المصابين بالرهاب االجتماعي من أجل تطوير االستجابة  .6

 اإليجابية.

 الدراسات المستقبلية

 ابات نفسية أخرى.إجراء بحوث تتناول العالمات واألعرا  النفسية لتدخين السجائر مع اضطر .1

إجراء بحوث ودراسات تهتم بتقنيات علم النفس اإليجابي الذي يعنى بمشكلة اإلدمان على تدخين السجائر لدى  .2

 المصابين بالخوف االجتماعي. 

 فعالية برنامج سلوكي معرفي لخفض الرهاب االجتماعي لدى المدمنين على تدخين السجائر. .3

 أعرا  الرهاب االجتماعي لدى المدمنين على تدخين السجائر. فعالية برنامج إرشادي ديني في خفض  .7

 المراجع والمصادر 

 اوالً المراجع والمصادر العربية 

 (. عمان: دار الخليج.5)ط. كيف تقرأ أفكار اآلخرين: لغة الجسد(. 5015أباليد، محمد عبد الرحمن. )

 بيروت: دار الفرابي للنشر.. نسانالعالج النفسي الحديث: قوة اإل(. 1906إبراهيم، عبد الستار. )
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 (. اإلسكندرية: دار النشر للجامعات.3)ط .مناهج البحث لعلم النفس(. 5011أبوعالم، رجاء محمود. ) 

 )ترجمة بريك، وسام درويش، وداوود، فولي شاكر(، عمان: دار الحامد. علم النفس الصحي.(. 5000تايلور، شيلي. )

 . الريا : العبيكان.ضطرابات العصابيةاال(. 5013الحانوتي، سعدي موسى. )

الدوافع النفسية واالجتماعية لتدخين السجائر لدى عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية (. 5005حسن، لينب محمد. )

رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة: معهد الدراسات العليا  ( سنة, "دراسة مقارنة".11-12في المرحلة العمرية )

 ة، جامعة عين شمس. للطفول

مجلة دراسات (. التدخين لدى طالبات وطالب الجامعة األردنية أسبابه ومضارة وطرق عالجه. 5009الخاروف، أمل محمد )

 .01-31(، ص ص 1(، ب )63مج ), العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 المصرية. القاهرة: مكتبة االنجلو مقياس الرهاب االجتماعي.(. 5005الدسوقي، مجدي محمد. )

(. أسباب تعاطي المواد المخدرة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية، للجامعة المستنصرة كلية التربية 5011الركابي، لمياء ياسين. )

 .109-12(، ص ص 19ب)مجلة العلوم النفسية, قسم العلوم التربوية. 

 عمان: دار أمجد للنشر والتوليع. .والتربويةبناء وتصميم االختبارات والمقاييس النفسية  (.5011الريماوي، عمر طالب. )

(. الرهاب االجتماعي وعالقته ب)دمان المخدرات: دراسة مقارنة بين عينة مدمني المخدرات وغير 5016سامية، أريعم. )

 .151-109(، ديسمبر، ص ص 11ب) مجلة دراسات نفسية, مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية.المدمنين. 

اإلحصاء التقليدي والمتقدم في البحوث التربوية: أسس نظرية باستخدام برنامج (. 5015مد منصور. )الشافعي، مح

SPSS_LISREL_AMOS.  .الريا : مكتبة الرشد 

 .واالجتماعية ،مبادئ التوجيه واإلرشاد التربوي مشاكل الطالب التربوية النفسية السلوكية(. 5009الطراونة، عبد هللا. )

 العلمية للنشر والتوليع. عمان: دار باف 

 عمان: دار اإلعصار العلمي. العالج العقالني بين النظرية والممارسة. (. 5012العاصمي، ريا  نايل. )

 عمان: دار مجدالوي للنشر والتوليع. اإلدمان واإلنترنيت.(. 5010العباجي، عمر موفق. )

 عمان: دار صفاء للنشر والتوليع. . ها في العلوم السلوكيةاألنماط المنهجية وتطبيقات(. 5011عبد الرحمن، أنور حسين. )

 بيروت: دار الكتب العلمية.. القياس والتقويم التربوي(. 5019عطوان، أسعد حسين؛ وأبو شعبان. )

الرهاب االجتماعي لدى مدمني المسكرات والحشيش وعالقته ببعض المتغيرات (. 5002العتيبي، كتاب بن عقيالن. ) 

 الة ماجستير غير منشورة، الريا : جامعة نايت العربية للعلوم األمنية. رس الشخصية.

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.الطب النفسي المعاصر.  (.1995عكاشة، أحمد. )

رسالة . خصائص رسوم عينة من مرضى الرهاب االجتماعي وداللتها الرمزية (.5003الغامدي، طالل عبد هللا حسين. )

 منشورة، مكة: جامعة أم القرى.ماجستير غير 

 القاهرة: عالم الكتب. التحليل العاملي نظريا وعمليا في العلوم اإلنسانية والتربوية.(. 5016غانم، حجاج. )

 القاهرة: مدسسة طيبة للنشر. علم النفس المرضي, السكوباتولوجي.(. 5005فايد، حسين. )

 (. القاهرة: مكتبة الخانجي.6)ط. سيكولوجية التكيفالصحة النفسية: دراسات في (. 1992فهمي، مصطفى. )

العالج المعرفي لالكتئاب والقلق دراسة عبر حضارية بمكونات البناء المعرفي  (.5012قابيل، رأفت عبد الباسط محمد. )

  القاهرة: المكتب العربي للمعارف.  لالكتئاب والقلق.

 عمان: دار الشروق. خدرات: اإلرشاد والعالج النفسي.اإلدمان على الم(. 5001المشاقبة، محمد أحمد خدام. )
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 (. عمان: دار المسيرة للنشر.3)ط مناهج البحث في التربية وعلم النفس.(. 5010ملحم، سامي محمد. ) 

 عمان: دار المسيرة للنشر.  .القياس والتقويم في التربية وعلم النفس(. 5015ملحم، سامي محمد. )

 عمان: دار الثقافة. . قة المرض النفسي اعرف مرضك النفسي وتخلص منه إلى األبدحقي(. 5013النعيم، خنساء. )

(. القلق واالكتئاب لدى طالب جامعة نايت من المدخنين وغير المدخنين "دراسة 5012النفيسة، عبد العزيز بن علي. )

 .125-156(، ص ص 36(، ب)61مج)، المجلة العربية للدراسات األمنيةمقارنة". 

 والمصادر األجنبية  المراجع

Al-Dubai, S., Ganasegeran, K., Alshagga, M., Hawash, A., Wajih, W., & Kassim, S. (2014). 

The role of psychosocial and belief factors in self-reported cigarette smoking among university 

students in Malaysia. Health psychology research, 2(1). 

American Psychiatric Association. (2000). diagnostic and statistical manual of mental 

disorders-IV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association. 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (DSM-5®). (5th ed.), Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 

Bakhshaie, J., Rogers, A. H., Kauffman, B. Y., Fasteau, M., Buckner, J. D., Schmidt, N. B., & 

Zvolensky, M. J. (2018). Situational fears: Association with negative affect-related smoking 

cognition among treatment seeking smokers. Addictive behaviors, 85, 158-163. 

Blanco, C., Bragdon, L. B., Schneier, F. R., & Liebowitz, M. R. (2013). The evidence-based 

pharmacotherapy of social anxiety disorder. International Journal of 

Neuropsychopharmacology, 16(1), 235-249. 

Brinkman, W. P. (2009). Design of a questionnaire instrument, handbook of mobile 

technology research methods. Hauppauge, NY: Nova Science Publisher, 31-57. 

Choi, D., Ota, S., & Watanuki, S. (2015). Does cigarette smoking relieve stress? Evidence from 

the event-related potential (ERP). International Journal of Psychophysiology, 98(3), 470-476. 

 Comeau, N., Stewart, S. H., & Loba, P. (2001). The relations of trait anxiety, anxiety 

sensitivity, and sensation seeking to adolescents' motivations for alcohol, cigarette, and 

marijuana use. Addictive behaviors, 26(6), 803-825. 

Dahne, J., Hise, L., Brenner, M., Lejuez, C. W., & MacPherson, L. (2015). An experimental 

investigation of the functional relationship between social phobia and cigarette 

smoking. Addictive behaviors, 43, 66-71. 

DiFranza, J. R., Wellman, R. J., Ursprung, W. W., & Sabiston, C. (2009). The Autonomy Over 

Smoking Scale. Psychology of Addictive Behaviors, 23(4), 656. 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 84  

ISSN: 2706-6495 

 Fagerström, K., Russ, C., Yu, C.-R., Yunis, C., & Foulds, J. (2012). The Fagerström Test for 

Nicotine Dependence as a predictor of smoking abstinence: A pooled analysis of varenicline 

clinical trial data. Nicotine & Tobacco Research, 14(12), 1467–1473. 

Kawakami, N., Takai, A., Takatsuka, N., & Shimizu, H. (2000). Eysenck's personality and 

tobacco/nicotine dependence in male ever-smokers in Japan. Addictive Behaviors, 25(4), 585-

591. 

Kearney, C. (2006). Social anxiety and social phobia in youth: Characteristics, assessment, 

and psychological treatment. USA: Springer Science & Business Media. 

Kimbrel, N. A., Morissette, S. B., Gulliver, S. B., Langdon, K. J., & Zvolensky, M. J. (2014). 

The effect of social anxiety on urge and craving among, smokers with and without anxiety 

disorders. Drug and alcohol dependence, 135, 59-64. 

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research 

activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.  

 Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity 1. Personnel 

psychology, 28(4), 563-575.  

McCabe, R. E., Chudzik, S. M., Antony, M. M., Young, L., Swinson, R. P., & Zolvensky, M. 

J. (2004). Smoking behaviors across anxiety disorders. Journal of anxiety disorders, 18(1), 7-

18. 

Spielberger, C. D., Reheiser, E. C., Carlos, P. W., & Foreyt, J. P. (2000). Personality, 

motivational and situational determinants of regular and occasional use of smokeless 

tobacco. Personality and individual differences, 28(6), 1159-1170. 

Watson, N. L., DeMarree, K. G., & Cohen, L. M. (2018). Cigarette craving and stressful social 

interactions: The roles of state and trait social anxiety and smoking to cope. Drug and alcohol 

dependence, 185, 75-81. 

Watson, N. L., Heffner, J. L., McClure, J. B., & Bricker, J. B. (2017). Relationships between 

social anxiety and smoking-specific experiential avoidance. Journal of dual diagnosis, 13(1), 

1-5. 

 

المجلة األكاديمية  ،د. سليمان شكيب بن موهد نور ،أ. أنيس محمد خليفة عبد الدائم ،2020 ©جميع الحقوق محفوظة 

 (CC BY NC) .لألبحاث والنشر العلمي

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  مي | اإلصدار الخامس عشراث والنشر العلالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                    85  

ISSN: 2706-6495 
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 ملخص

، وبناء نماذج في فلسطين الشمسي في محافظات الضفة الغربيةتتناول هذه الدراسة التباين المكاني لكميات اإلشعاع 

 لتمثيل بيانات اإلشعاع الشمسي المرصودة من محطات الرصد الجوي المنتشرة في محافظات الضفة الغربية

وتمثيلها على الخرائط الجغرافية، في محاولة لتوضيح كميات اإلشعاع الشمسي التي تتلقاها محافظات الضفة الغربية 

فصول السنة األربعة، وذلك بهدف توجيه الجهود الى إستغالل هذا المورد النظيف في توليد الطاقة أو اإلستفادة  عبر

 منه في مناحي الحياة بشكل عام. 

وستتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والكاتوغرافي، عبر وصف كميات اإلشعاع الشمسي المقاسة في 

حليل األرقام الدالة عليها وتمثيلها على الخرائط للوصول الى التباين المكاني لإلشعاع ، وتمحافظات الضفة الغربية

 بإستخدام التقنيات الجغرافية والبرمجيات الخاصة بالخرائط. الشمسي 

وتوصلت الدراسة الى أن هناك فوارق نسبية بين محافظات الضفة الغربية من حيث كميات اإلشعاع الشمسي يمكن 

تها للوصول الى تحديد التباين المكاني لإلشعاع الشمسي في الضفة الغربية، وتبين على إثر ذلك أن قياسها ونمذج

أعلى كميات لإلشعاع الشمسي تتلقاها المناطق الوسطى من الضفة الغربية فيما تقل هذه الكميات شماالً على وجه 

 إلشعاع الشمسي الواصلة للضفة الغربيةالتحديد، وأوصت الدراسة بضرورة توجيه الجهود لإلستفادة من كميات ا

 في دعم المشاريع الصديقة للبيئة وخاصة توليد الطاقة المستدامة الصديقة للبيئة. 

طاقة ، الالضفة الغربية، نظم المعلومات الجغرافيةالتباين المكاني، االشعاع الشمسي،  الكلمات المفتاحية:

 .المتجددة
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The spatial variation of solar radiation in the West Bank-Palestine using 

Geographic Information Systems (GIS) 

Abstract:  

This work study the spatial variation of the quantities of solar radiation in the West 

Bank Governorates – Palestine, and the construction of  models to represent the solar 

radiation data from the meteorological stations scattered in the West Bank governorates 

and their representation on the geographical maps in an attempt to explain the quantities 

of solar radiation received by the West Bank governorates through the four seasons of 

the year, With the aim of directing efforts to exploit this clean resource in generating 

power or benefiting from it in the walks of life in general. 

This study followed the descriptive, analytical and lithographic method by describing 

the quantities of measured solar radiation in the West Bank governorates, analyzing the 

figures and representing them on the maps to reach the spatial variation of the solar 

radiation using geographic techniques and maps software. 

The results have reached that there are relative differences between the West Bank 

governorates in terms of quantities of solar radiation can be measured and modeled to 

reach the determination of spatial variation of solar radiation in the West Bank and 

found that the highest amounts of solar radiation received in the central areas of the 

West Bank, the study recommended that efforts should be directed to benefit from the 

amount of solar radiation that reaches the West Bank in support of environmentally 

friendly projects, especially the generation of environ-mentally friendly sustainable 

energy. 

Keywords: Spatial variation, Solar Radiation, West Bank, GIS, Renewable Energy. 
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 مقدمة

تتناول هذه الدراسة بالبحث والتحليل التباين المكاني لإلشعاع الشمسي في محافظات الضفة الغربية، حيث سيتم 

ك عن طريق بناء نماذج في بيئة برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، باإلعتماد على البيانات التي تم الحصول ذل

عليها من دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية، باإلضافة الى البيانات المتوفرة في األوراق العلمية التي درست 

ة، وبيانات تم الحصول عليها من محطات أرصاد اإلشعاع الشمسي في مناطق جغرافية محدودة في الضفة الغربي

جوية مملوكة ألفراد في الضفة الغربية، ومن ثم تحليل هذه البيانات وتنقيحها وإدخالها الى برمجيات نظم المعلومات 

 الجغرافية لتحليلها وإخراج النتائج النهائية. 

 مشكلة الدراسة وأهدافها

تعمل رائيلي، بالتالي فإنها تتعرض للتضييق فيما يخص الطاقة والتي تسفلسطين دولة محتلة تقع تحت اإلحتالل اإلس

كورقة ضغط سياسية يُلوح بها اإلحتالل اإلسرائيلي بين الفترة واألخرى، حيث كما ورد فإن معظم الطاقة التي 

 % 89نحو  –تستخدمها المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية تأتي عبر شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية 

وعليه من الواجب لزاماً البحث عن مصادر طاقة متجددة ومتوفرة، لذلك البد من توفر  –من الطاقة الكهربائية 

أبحاث ودراسات توضح كميات اإلشعاع الشمسي في محافظات الضفة الغربية، كما أن إستخدام الطاقة غير المتجددة 

ك ليد الطاقة الكهربائية تعود بتكلفة عالية على المنتج والمستهلوالمتمثلة في الفحم الحجري أو مشتقات النفط لتو

للطاقة الكهربائية ويؤدي الى رفع ثمن وحدة الكهرباء مراراً وتكراراً ، عدا عن التلوث واإلضرار بالبيئة المحيطة 

 نتيجة عمليات الحرق لمشتقات النفط المستخدمة في هذه الطريقة لتوليد الطاقة الكهربائية.

 ة الدراسةأسئل

هل يمكن قياس كميات اإلشعاع الشمسي في الضفة الغربية بغرض تصنيفها مكانياً وإبراز التباين المكاني  -

 لإلشعاع الشمسي في الضفة الغربية.

 الى أي مدى يظهر اإلختالف المكاني لإلشعاع الشمسي فيما بين محافظات الضفة الغربية. -

 واصلة لمحافظاتا لضفة الغربية ثابتة في كل فصول السنة.هل يمكن إعتبار كميات اإلشعاع الشمسي ال -

 أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من كون مواضيع الطاقة المستدامة والنظيفة أصبحت هدفاً للدراسة في معظم دول العالم، 

رة من ثووأصبحت سبل توليد الطاقة أو البحث عن مصادر طاقة جديدة صديقة للبيئة هامة بعد ما شهده العالم 

صناعية وتكنولوجية كبيرة خاصة خالل القرن األخير، وهو ما أوجد مشاكل كبيرة تتعلق في التلوث البيئي وسعي 

اإلنسان والدول لخلق مصادر طاقة خاصة بها تحقق استقالليتها وتجعلها قادرة على النمو واللحاق بركب التطور 

سات المختصة بدارسة اإلشعاع الشمسي في فلسطين قليلة فإن الدراالصناعي والعلمي والبيئي، ومن جانب آخر 

 وإن كانت متوفرة فهي تتوفر لمناطق جغرافية محدودة وال تغطي جانب التباين المكاني لإلشعاع الشمسي. 
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 أهداف الدراسة

إن هذه الدراسة تهدف الى وضع وصف تحليلي لكميات اإلشعاع الشمسي في محافظات الضفة الغربية، ومحاولة 

وضيح التباين المكاني لإلشعاع الشمسي في الضفة الغربية عبر إستخدام التقنيات الجغرافية الحديثة، ووضع ت

توصيات تهم العاملين في قطاع الطاقة وأصحاب القرار الفلسطينيين وتمهيد الطريق للدراسات الالحقة للحديث عن 

 سي في فلسطين. موضوع استخدامات الطاقة النظيفة المعتمدة على اإلشعاع الشم

  الدراسات السابقة

إن اإلشعاع الشمسي يُعّد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة التي أصبح لزاماً التمسك بها وإستخدامها لتوليد الطاقة 

الكهربائية بوجه الخصوص، وخاصة في المناطق التي تعاني من أزمات متكررة في الطاقة الكهربائية، والمناطق 

ت إستخدام الطاقة غير المتجددة والتي تستنزف الموارد وتلوث البيئة وتتسبب في المشكالت التي تتأثر بتداعيا

 البيئية المحلية واإلقليمية والعالمية. 

( اإلشعاع الشمسي بأنه مجموعة 4002فقد عرف الشيخ ) وعلى ضوء ذلك البد بداية تعريف اإلشعاع الشمسي 

ة والتي نلمس آثارها وهي تنتقل في الفضاء والغالف الجوي بسرعة األشعة األثيرية غير المجسمة في صورة مادي

الضوء، أو هي الطاقة الحرارية والضوئية والفوق بنفسجية الناتجة عن تفاعالت نووية في باطن الشمس بفعل 

 إشتقاق الهيليوم من ذرات الهيدروجين ) أو تحول الهيدروجين الى هيليوم ( . 

ساعة، وينخفض هذا المعدل في الشمال  0000-0000ياً في فلسطين ما بين ويتراوح معدل سطوع الشمس سنو

ويزداد في الجنوب، كما أنه يصل إلى حدوده القصوى في أشهر الصيف وإلى حدوده الدنيا في أشهر الشتاء. وأطول 

انون األول ك 44ساعة، وأقصر نهار هو الواقع في يوم  22حزيران، ويبلغ  42نهار في فلسطين هو الواقع في يوم 

ساعات فقط، ومن الطبيعي ان تزداد كمية اإلشعاع صيفاً عندما تكون السماء صافية، وأن تقل شتاءاً  20ويبلغ 

بسبب تراكم الغيوم في السماء، وعلى العموم فإن موقع فلسطين الفلكي يجعلها تتلقى إشعاعاً شمسياً كبيراً نسبياً، إذ 

كيلو حريرة  291في شمالي فلسطين، والى  4كيلو حريرة لكل سم 270يصل متوسط اإلشعاع الكلي السنوي الى 

 ( 4008جنوبها . ) جامعة القدس المفتوحة،  4/ سم

ومن خالل ذلك يظهر أن فلسطين بشكل عام، والضفة الغربية كإقليم داخل حدود فلسطين، مهيئة إلنشاء حقول 

 ية الى طاقة كهربائية. الخاليا الشمسية بغرض توليد الطاقة وتحويلها من طاقة شمس

( أن مناطق فلسطين تصنف ضمن فئات حسب كمية اإلشعاع الشمسي الذي  4008ويذكر جامعة القدس المفتوحة ) 

وتغطي هذه الفئة  4كيلو حريرة / سم 294تتعرض له الى، فئة اإلشعاع ذي الكمية المحدودة التي تقل فيها عن 

 298-294شعاع الشمسي ذي الكمية المتوسطة التي تتراوح ما بين الجزء الشمالي الغربي من فلسطين، وفئة اإل

 ، وتغطي األجزاء الشمالية الشرقية والوسطى من فلسطين، 4كيلو حريرة / سم
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، وتغطي مناطق األغوار  4كيلو حريرة / سم 400-280وفئة اإلشعاع ذي الكمية المرتفعة التي تتراوح ما بين   

 400لي، وأخيراً فهي فئة اإلشعاع الشمسي ذي الكمية المرتفعة جداً والتي تتجاوز الشمالية والوسطى والنقب الشما

 ، وتغطي األجزاء الجنوبية الشرقية من فلسطين في منطقتي وادي عربة والنقب الجنوبي .  4كيلو حريرة / سم

ول فقد أشار تقرير محص –الضفة الغربية  –أما فيما يخص كمية اإلشعاع المقاسة من عدة أماكن في منقطة الدراسة 

-2-2عليه من دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية حول كمية اإلشعاع الشمسي في محافظة الخليل في الفترة ما بين 

الى أن محافظة الخليل تستقبل معظم كميات اإلشعاع الشمسي خالل أشهر الصيف  4022-24-02الى  4022

 . 8وحتى أيلول  1وبالتحديد خالل األشهر أيار 

كيلو  0.1وقد ظهر أن محافظة الخليل تبلغ النهاية العظمى اليومية فيها من اإلشعاع الشمسي خالل أشهر الصيف 

واط لكل متر مربع (، الجدول التالي و الشكل البياني الذي يليه يوضح منحنى كميات  100واط / متر مربع ) 

 رة األرصاد الجوية الفلسطينية . االشعاع الشمسي في محافظة الخليل باإلعتماد على بيانات دائ

 . 4022: متوسط كميات اإلشعاع الشمسي في محافظة الخليل  2جدول

 كمية االشعاع ) كيلو واط / متر مربع ( الشهر

 0.28 يناير

 0.44 فبراير

 0.47 مارس

 0.00 أبريل

 0.09 مايو

 0.20 يونيو

 0.22 يوليو

 0.20 أغسطس

 0.04 سبتمبر

 0.41 أكتوبر

 0.28 نوفمبر

 0.29 ديسمبر

 .4021األرصاد الجوية الفلسطينية، : دائرة المصدر

حسب الشهر إبتداءاً من  4022والتالي هو الشكل البياني لمتوسط كميات اإلشعاع الشمسي في محافظة الخليل لعام 

  .شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر
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 :4022خليل حسب الشهر عام حافظة ال: متوسط كميات اإلشعاع الشمسي في م2شكل 

 

 . 4021دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية،  المصدر:                            

ومن خالل الشكل السابق يتبين أن أفضل الفصول إلستغالل اإلشعاع الشمسي في مناطق جنوب الضفة الغربية 

عبر محطة  دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية تتمثل في فصلي الربيع والصيف، تبعاً للبيانات المقاسة من قبل

متر عن  2001وعلى إرتفاع   31º51 N, 35º06 Eرصد الخليل التابعة لها والتي تقع ضمن اإلحداثيات 

 .سطح البحر

فيما أشارت بيانات محطة الرصد الجوي التابعة لدائرة األرصاد الجوية الفلسطينية في مدينة أريحا، والتي تقع 

متر عن سطح البحر، أن متوسط كميات اإلشعاع  400-على إرتفاع  31º53 N, 35º27 Eيات ضمن اإلحداث

 التاليين:كما في الجدول والشكل  4021الشمسي حسب الشهر بلغ خالل عام 
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 :4022متوسط كميات اإلشعاع الشمسي في محافظة أريحا حسب الشهر عام  :4جدول 

مربع(اط / متر و )كيلومتوسط كمية اإلشعاع الشمسي  الشهر  

 0.57 يناير

 0.61 فبراير

 0.71 مارس

 0.71 إبريل

 0.83 مايو

 0.86 يونيو

 0.85 يوليو

 0.67 أغسطس

 0.60 سبتمبر

 0.52 أكتوبر

 0.47 نوفمبر

 0.42 ديسمبر

 .4020دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية،  المصدر:

 :4022حا حسب الشهر عام متوسط كميات االشعاع الشمسي في محافظة أري :4شكل

 

 .4020دائرة االرصاد الجوية الفلسطينية،  المصدر:

في  4021خالل عام  أشهرويظهر من خالل الجدول السابق أن أعلى متوسط لكميات اإلشعاع الشمسي حسب 

 كيلو واط / متر مربع خالل شهر يونيو، 0.90مدينة أريحا تبلغ 
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تكون عادة خالل أشهر الصيف وأدناها خالل أشهر الشتاء، وهو ال أي أن أعلى كميات من اإلشعاع الشمسي   

 يخالف بذلك السلوك العام لكميات اإلشعاع في الضفة الغربية بشكل عام. 

( بالنسبة لكميات اإلشعاع الشمسي في محطة الرصد الجوي في 4021فيما تشير بيانات دائرة األرصاد الجوية )

متر عن سطح البحر، الى أن  170على إرتفاع  32º13 N, 35º15 Eيات مدينة نابلس والواقعة ضمن االحداث

  اآلتيين:بلغت كما الجدول والشكل  4021متوسط كميات اإلشعاع الشمسي في مدينة نابلس حسب الشهر، لعام 

 .4022: متوسط كميات اإلشعاع الشمسي في مدينة نابلس حسب الشهر لعام  0جدول

مربع(واط / متر  )كيلومسي متوسط كمية اإلشعاع الش الشهر  

 0.43 يناير

 0.53 فبراير

 0.72 مارس

 0.77 إبريل

 0.89 مايو

 0.90 يونيو

 0.94 يوليو

 0.84 أغسطس

 0.72 سبتمبر

 0.60 أكتوبر

 0.48 نوفمبر

 0.40 ديسمبر

 .4020دائرة األرصاد الجوية،  المصدر:
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 :4022ابلس حسب الشهر عام : متوسط كميات االشعاع الشمسي في مدينة ن 0شكل 

 .4020المصدر: دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية، 

ويظهر من خالل الجدول ان النهاية العظمى لمتوسط كميات اإلشعاع الشمسي في مدينة نابلس بلغت خالل أشهر 

و واط / كيل 0.80حيث بلغ متوسط كميات االشعاع الشمسي  4021الصيف وتحديداً خالل شهر يونيو خالل عام 

 متر مربع. 

في دراسته بعنوان " الدراسة الفنية واإلقتصادية إلستخدام أنظمة الخاليا  Snoubar ( 2013 )وقد أشار صنوبر 

الشمسية لتزويد أبراج اإلتصاالت بالكهرباء بدالً من الديزل " الى ان محافظة سلفيت تتلقى معظم كميات اإلشعاع 

صف العام الميالدي حيث يصل أعلى معدل لكميات اإلشعاع الشمسي في الشمسي فيها خالل اشهر الصيف ومنت

 كيلو واط / متر مربع، كما في الجدول اآلتي : 0.80سلفيت في شهر يونيو ليبلغ 

 : 4022: متوسط كميات اإلشعاع الشمسي في سلفيت  2جدول

 اليوم- مربع(واط ساعة / متر  )كيلوكمية اإلشعاع  الشهر

 4.27 يناير

 4.94 رفبراي

 2.27 مارس

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  مي | اإلصدار الخامس عشراث والنشر العلالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                    94  

ISSN: 2706-6495 

 2.99 نيسان 

 1.91 مايو

 0.80 يونيو

 0.04 يوليو

 0.02 أغسطس

 1.22 سبتمبر

 2.22 أكتوبر

 0.22 نوفمبر

 0.42 ديسمبر

 Techno Economic Feasibility of Energy Supply of Tower المصدر:

Communication Systems in Palestine by PV-Hybrid system, 2013. 

 

 :  4022يوضح الشكل البياني اآلتي أيضاً متوسط كميات اإلشعاع الشمسي في محافظة سلفيت خالل العام و

 . 4022: متوسط كميات اإلشعاع الشمسي في محافظة سلفيت حسب الشهر،  2شكل

 Techno Economic Feasibility of Energy Supply of Tower المصدر:

Communication Systems in Palestine by PV-Hybrid system, 2013. 

 0ويالحظ من خالل الشكل المرفق أن مدينة سلفيت تستقبل أعلى كميات من اإلشعاع الشمسي خالل شهر يونيو 

حيث بلغت  2كيلو واط / متر مربع، فيما أدنى كميات من اإلشعاع الشمسي كانت خالل شهر يناير  0.80حيث يبلغ 

 كيلو واط / متر مربع. 4.27

2.47
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4.17
4.88
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6.93
6.62

6.04

5.11

4.11
3.413.24
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(متر مربع / كيلو واط ) متوسط كميات االشعاع الشمسي 

متوسط كميات االشعاع الشمسي
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( الى أن مدينة القدس تتلقى أعلى كميات 4022أشارت محطة القدس لألرصاد الجوية في تقاريرها السنوية )وقد  

واط / متر مربع ، ويشير الشكل اآلتي   210إشعاع شمسي خالل السنة في شهور مايو ويونيو، حيث تبلغ حوالي 

 الى متوسط كميات اإلشعاع الشمسي المقاسة في مدينة القدس . 

 . 4022متوسط كميات اإلشعاع الشمسي في مدينة القدس لعام  : 1شكل

 

 . 4022المصدر : محطة األرصاد الجوية في القدس، 

فيما أدنى  4022حيث يظهر ان اعلى كميات تتلقاها مدينة القدس خالل العام تكون خالل أشهر الصيف في عام 

 كميات إشعاع شمسي سجلت خالل أشهر الشتاء.

دل ساعات سطوع الشمس في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، فتشير النشرة المناخية لعام أما في ما يخص مع

  ( الصادرة عن دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية الى ما يلي : 4022) 

 .4022: المعدل الشهري لعدد ساعات سطوع الشمس) ساعه/يوم( لكافة المحطات  1جدول

 رام هللا حاأري جنين الخليل المحطة / الشهر

 7.0 0.2 0.2 1.8 يناير

 7.0 7.1 7.0 0.8 فبراير

 7.0 7.2 0.7 0.2 مارس

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  مي | اإلصدار الخامس عشراث والنشر العلالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                    96  

ISSN: 2706-6495 

 20.4 20.2 8.9 8.1 أبريل 

 20.2 8.0 20.0 20.2 مايو

 22.8 22.2 22.1 22.7 يونيو

 24.4 22.7 22.0 22.9 يوليو

 22.1 22.2 22.0 22.0 أغسطس

 20.0 22.0 8.9 8.2 سبتمبر

 9.2 9.8 9.0 7.1 أكتوبر

 0.2 0.0 1.9 1.2 نوفمبر

 0.0 0.2 1.0 1.8 ديسمبر

 8.9 4.8 4.8 4.8 المتوسط

 91.1 99.8 99.1 99.4 أعلى قيمة

 1.8 1.9 4.1 4.8 أدنى قيمة

 ، دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية.4022النشرة المناخية  المصدر:

طع فيها الشمس بشكل أطول خالل أشهر الصيف ويظهر من خالل الجدول السابق أن كافة المدن الفلسطينية تس

بينما تقل هذه الساعات خالل أشهر الشتاء لتبلغ نهاياتها الدنيا، وهو ما يتوافق مع كميات اإلشعاع التي تتلقاها خالل 

ساعة / يوم فإن مدينة أريحا يبلغ متوسط  8.2أشهر السنة، ففي حيث تسطع الشمس في مدينة رام هللا بمعدل سنوي 

ساعة / يوم ، ويمكن تفسير هذا التباين في طبيعة طبوغرافية المنطقة كون مدينة أريحا منخفضة  9.8طوع فيها الس

تحت سطح البحر ويحيطها من الغرب جبال مرتفعة نسبياً تعمل على حرمانها من مدة التشمس الطويلة كما المدن 

 األخرى على الجبال .  

حداث تنمية وذلك لتمهيد الطريق إلوتباينه  في الضفة الغربية شعاع الشمسيمن هنا ستتناول هذه الدراسة توزيع اإل

مستدامة وكيفية استغالل هذه الطاقة المتجددة في مجاالت التخطيط اإلقليمي إلقليم الضفة الغربية واإلستفادة منها 

 في الخطط اإلقليمية القادمة .

ة إلستغالل هذا اإلشعاع الشمسي في توليد الطاقة الكهربائية وتظهر من خالل األرقام السابقة أن هناك إمكانية واضح

لغرض إحداث تنمية، وجعل هذه الفكرة أساساً في المخططات اإلقليمية والحضرية القادمة لمحافظات الضفة 

الغربية، وربما يتوجب علينا التعامل مع اإلشعاع الشمسي في فلسطين كمورد طبيعي مهدر ال يتم إستغالله بالشكل 

لمطلوب لتوليد الطاقة، وعند ترسيخ مفهوم الطاقة المتجددة المهدورة، عندها فقط سيكون هناك إتجاه واضح ا

 وصريح إلستغاللها في خدمة المخططات اإلقليمية القادمة مستقبالً .  

مد تحيث تظهر الحاجة إلستغاللها بسبب عدم وجود مصدر مستقل للطاقة الكهربائية في الضفة الغربية، حيث تع

من الطاقة  %1من الطاقة الكهربائية الواصلة لها من محطات توليد الكهرباء اإلسرائيلية و  %81الضفة الغربية ب 

 ( 4022تأتي عبر األردن، كما هو موضح بالرسم البياني الآلحق . ) الورقة القطرية لدولة فلسطين،
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 : مصادر الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية .  0شكل 

 4022مؤتمر الطاقة العربي العاشر  –الورقة القطرية لدولة فلسطين  :المصدر

أما أشكال الطاقة الرئيسية المستخدمة في فلسطين، فهي المشتقات النفطية كالغاز والبترول والبنزين والسوالر 

جاتها من امن المشتقات النفطية، كما تستورد فلسطين معظم احتي احتياجاتهاوتستورد فلسطين من إسرائيل جميع 

، والطاقات المتجددة  %80الطاقة الكهربائية من إسرائيل حيث وصلت الواردات من الجانب اإلسرائيلي ما نسبته 

خين المياه لتس –كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقتصر في أغلبها على إستخدامات محدودة كالسخانات الشمسية 

ة حيث تصل نسبة األسر الفلسطينية التي تستخدم السخانات الشمسي –اه إعتماداً على ألواح معدنية تسري بداخلها المي

   (4021، )عزام" .  4020 –" حسب إحصاءات تموز  %04إلى 

وأن هناك بعض  PV( أنه أصبح يُستخدم حديثاً في فلسطين األلواح الشمسية لتوليد الكهرباء 4021ويشير عزام )

متصلة بالشبكة العامة للكهرباء نظراً لموقعها أو للظروف السياسية التجمعات السكنية الصغيرة في فلسطين غير 

الخاصة التي تعاني منها فلسطين، وتستخدم هذه التجمعات وحدات توليد خاصة ولفترات قصيرة من الزمن نظراً 

لتجمعات ا لتكلفتها المرتفعة حيث غالباً ما تستخدم لساعات قليلة ليالً، وتعد قريتا " منيزل و العطوف " من هذه

للمساعدة في إضاءة هذه التجمعات بمساعدة مولد  PVغير المضاءة في فلسطين، وقد تم استخدام األلواح الشمسية 

كيلو واط / ساعة خالل النصف األول من عام  240ديزل، وفي طوباس تم تنفيذ المرحلة األولى من مشروع بقدرة 

كيلو واط / ساعة خالل الفترة القادمة، أما في أريحا تم  010وليد وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة في ت 4022

 واط لكل خلية ( .  221خاليا بقدرة  4020كيلو واط )  000تنفيذ مشروع يشمل لوحات الخاليا الشمسية بقدرة 

 طحول تقييم كفاءة الخاليا الشمسية لمتطلبات التخطي hashim et al (2013)وفي دراسة أعدها هاشم وآخرون 

 Characterization of photovoltaic solar panel efficiency forالحضري لمنطقة الجادرية بعنوان " 
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 requirements of urban planning at Al-Jadyria region  أشار الباحثون الى ان الخلية الشمسية هي "

تكون من ر " الفوتوفولتية "  والتي تجهاز كهربائي يعمل على تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كهربائية عبر تأثي

مـ من قبل العالم " ألكسندر ايدموند "  2908السيكلون وأشباه الموصالت الكهربائية أستخدمت للمرة األولى عام 

مكتشف تأثير " الفوتوفولتية " ، حيث تصنع الخاليا الشمسية من مواد أساسية كالسيليكون البلوري والسيليكون 

 افة لمواد أخرى كالكاديميوم والجاليوم وغيرها .الالبلوري ، باإلض

وفي الجدول التالي تظهر معدالت االشعاع الشمسي في محافظات الضفة الغربية حسب الفصول وهي البيانات  

وتحليلها ومن ثم اخراج النتائج التي تصف  GISالتي سيتم إدخالها الى بيئة برمجيات نظم المعلومات الجغرافية 

 واقع اإلشعاع الشمسي في الضفة الغربية. 

 . ²معدالت االشعاع الفصلية في الضفة الغربية  ميجا جول/ م:  0جدول  

 المحطة

 الفصل 

 جنين نابلس رام هللا اريحا القدس بيت لحم الخليل

 8..9 .9 99.1 4..9 99.1 99.8 9..9 الشتاء

 1..1 .1 11.1 19.4 11.1 11.8 9..1 الربيع

 14.8 11.8 18.4 11.4 18.1 18.1 11.8 الصيف

 91.9 98.8 94.1 98.1 94.8 91 98.1 الخريف

  فلسطين.–(. اإلشعاع الشمسي في الضفة الغربية  4020( عليان، عليان. )  4020) عليان، المصدر : 

الشمسي في الضفة الغربية كانت خالل فصل الشتاء  يتضح من خالل الجدول السابق أن أدنى معدالت لإلشعاع

معدل اإلشعاع الشمسي في محافظة  أعلى مربع ( فيما ُسجلمتر جول / ميجا  20حيث بلغت أدناها في نابلس ) 

 مربع (.  مترجول / ميجا  22.7بيت لحم في فصل الشتاء ) 

صل يف حيث كان أدنى القيم المسجلة في فوُسجل أعلى معدالت لإلشعاع الشمسي في الضفة الغربية في فصل الص

فيما سجلت أعلى المعدالت خالل فصل الصيف مربع (  مترجول / ميجا  40.8الصيف في محافظة نابلس وبلغت ) 

 مربع ( . مترجول / ميجا   47.0في بيت لحم والقدس وبلغت ) 

الشمسي كانت في نابلس ويعود ذلك  معدالت لإلشعاعفحسب الجدول السابق فإن أدنى ال أما من ناحية المحافظات

الى طبيعة تضاريس هذه المحافظة حيث أن المناطق المبنية ومحطات الرصد الجوي فيها تقع في مدينة نابلس 

والتي تتميز بكونها مدينة تقع في وادي بين جبلي جرزيم وعيبال وهو ما يؤثر في كمية اإلشعاع الواصل لها مع 

الملحوظ بينها وبين المحافظات األخرى  االختالفم، وهو ما أدى نظرياً الى هذا مطالع الشمس عبر العا اختالف

 في الضفة الغربية. 

فيما ُسجل أعلى المعدالت في محافظات بيت لحم والقدس وذلك يعود الى كون هذه المحافظات تتمتع بطبيعة جبلية  

لشمسي، وفرق واضح في نسب التغيم وهي مدن مببنية على قمم الجبال وتتعرض لكميات جيدة من اإلشعاع ا
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السنوية فيها كونها قريبة من األقاليم شبه الجافة في المناطق الجنوبية من فلسطين، حيث أن نسب التغيم وعدد األيام  

 – وكذلك معدل عدد األيام الماطرة –الغائمة فيها تقل عن نسب التغيم في المحافظات الشمالية من الضفة الغربية 

 سجل قيم عالية من اإلشعاع الشمسي مقارنة مع المحافظات األخرى. لذلك فإنها ت

، بالرغم من أنها األعلى حرارة بين فيما تتدنى نسبياً معدالت اإلشعاع الشمسي في محافظة أريحا واألغوار

وي الشق اآلسينظراً لطبيعة تضاريس المحافظة والتي تقع تحت مستوى سطح البحر وفي عمق  المحافظات،

متر وهو ما يؤثر في  200-000قي ويحدها من الغرب الشق الصدعي لحفرة اإلنهدام والذي يعلوها بحوالي األفري

، فيما يجب التفريق أيضاً بين إرتفاع معدالت الحرارة  -معدل سطوع الشمس  –معدل ساعات التشمس اليومية 

ي بالضرورة إرتفاع معدالت اإلشعاع ومعدالت االشعاع الشمسي وكمياته، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة ال يعن

، فإرتفاع درجات الحرارة له أسباب متعددة يشكل اإلشعاع الشمسي أحد عوامله ولكن ليس جميعها، حيث الشمسي

أن ارتفاع المنطقة عن مستوى سطح البحر وقيم الضغط الجوي وطبيعة المنطقة ونسب الرطوبة ومعدالتها ونسب 

 رتفاع أو إنخفاض درجات الحرارة في المنطقة. التغيم تلعب دوراً هاماً في ا

 

 منطقة الدراسة

 2829-1-21يطلق لفظ الضفة الغربية على األراضي الفلسطينية التي لم تحتلها العصابات الصهيونية في النكبة 

لى عمـ ، حيث انها سميت بالضفة الغربية نسبة لموقعها الجغرافي غرب نهر األردن، وبعد سيطرة القوات العربية 

 مـ .  2810-2-21الضفة الغربية تم ضمها لتصبح جزًء من المملكة األردنية الهاشمية، وذلك بتاريخ 

مـ، حيث إحتلت إسرائيل الضفة  2807وبقيت الضفة الغربية تحت الحكم األردني حتى الرابع من حزيران من العام 

بإعالن ضم الضفة الغربية الى أراضي "  الغربية وقطاع غزة وهضبة الجوالن وشبه جزيرة سيناء، وقامت قسراً 

دولة إسرائيل " وتعيين حاكم عسكري خاص بإصدار األحكام والقيام بدور الحكومة اإلسرائيلية في الضفة الغربية 

 . 

وبعد تفاهمات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واإلحتالل اإلسرائيلي التي أدت الى توقيع إتفاق اوسلو في 

، والتي بموجبها تم تقسيم الضفة الغربية الى مناطق 2880سبتمبر  20مة الواليات المتحدة في واشنطن عاص

 مصنفة الى :

 : وهي منطقة تخضع للسيادة اإلدارية والعسكرية الفلسطينية .  "A"المنطقة أ  -2

 : وهي منطقة تخضع للسيادة اإلدارية الفلسطينية والعسكرية اإلسرائيلية. "B"ب  المنطقة-4

 : وهي منطقة ذات سيادة إدارية وعسكرية إسرائيلية .  "C"ج  المنطقة-0

  (4020، 22فلسطين اإلحصائي السنوي  )كتاب. كيلو متر مربع 1011 وتبلغ مساحة الضفة الغربية

 )مركزكيلو متر مربع.  1924فيما تبلغ مساحة الضفة الغربية مع الجزء التابع لها من البحر الميت حوالي 

 وفا( –مات الوطني الفلسطيني المعلو
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المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  )الجهاز .4022نسمة في عام  4780002كما ويبلغ عدد سكان الضفة الغربية  

4021)  

  اآلتي:كما بالجدول  4008 – 4007حيث وزع السكان توزيعاً نسبياً حسب المنطقة والمحافظة ما بين األعوام 

 

 4008 – 4007حسب المنطقة والمحافظة لمحافظات الضفة الغربية ما بين األعوام  : توزيع السكان نسبياً  7جدول

 4008 4009 4007 المنطقة والمحافظة

 %..9 %..9 %..9 األراضي الفلسطينية

 11.1 11.1 11.4 الضفة الغربية

 0.9 0.9 0.9 جنين

 2.0 2.0 2.0 طوباس

 2.4 2.4 2.0 طولكرم

 9.2 9.1 9.1 نابلس

 4.2 4.2 4.2 قلقيلية

 2.0 2.0 2.0 سلفيت

 7.2 7.2 7.2 رام هللا والبيرة

 2.2 2.2 2.2 اريحا واألغوار

 2.7 2.7 2.7 القدس

 2.7 2.7 2.7 بيت لحم

 22.9 22.7 22.0 الخليل

 (4020، ديسمبر 400، ص 22فلسطين اإلحصائي السنوي  )كتاب المصدر:

محافظة، وهي جنين، طوباس، طولكرم، نابلس،  22ية مقسمة الى ومن خالل الجدول السابق يتضح أن الضفة الغرب

  الخليل.قلقيلية، سلفيت، رام هللا والبيرة، أريحا واألغوار، القدس، بيت لحم، 

 الغربية:ومن خالل الخريطة المرفقة يتضح التوزيع المكاني لمحافظات الضفة 

 

 

 

 منطقة الدراسة : –( : محافظات الضفة الغربية 2خريطة )
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 عمل الباحث. المصدر:
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 منهجية الدراسة 

 المعلومات:المنهجية ومصادر  أوالً:

وي ت الرصد الجلشمسي المقاسة من خالل محطاإتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لبيانات اإلشعاع ا

اد الجوية رة األرصالتابعة لدائ –ويبلغ عدد محطات الرصد الجوي الرسمية المنتشرة في محافظات الضفة الغربية، 

محطات وهي منتشرة في محافظات "  2والتي تحتوي على مجسات لرصد كمية اإلشعاع الشمسي  –الفلسطينية 

أي ما عدا محطة رام هللا  –رام هللا، نابلس، أريحا واألغوار، الخليل " وال يعمل بإنتظام منها سوى ثالث محطات 

شعاع الشمسي للمحافظات األخرى عن طريق األوراق العلمية فيما كان جمع البيانات فيما يخص كميات اإل –

واألبحاث المقدمة في هذا المجال، وتم مقارنة الكميات الواردة في هذه األوراق العلمية مع البيانات التي تم الحصول 

ة عليها من المصادر األخرى وأبرزها بيانات محطات الرصد الجوي الرسمية التابعة لدائرة األرصاد الجوي

الفلسطينية للتأكد من صحتها وإمكانية اإلعتماد عليها لدراسة التباين المكاني لإلشعاع الشمسي في الضفة الغربية، 

وعليه فإن البيانات النهائية التي تم إعتمادها تغطي معظم محافظات الضفة الغربية ما عدا محافظات " طولكرم، 

  من مصادر رسمية وال من أوراق علمية أو تقارير. قلقيلية، طوباس " لعدم توفر بيانات مقاسة لها ال

 :  الى البرامج المستخدمة ثانياً : معالجة البيانات وإدخالها

تم تحضير البيانات التي تم إعتمادها عبر توحيد الوحدات المقاسة بها وهي وحدة ) ميجا جول / متر مربع ( حتى 

ئة برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، فيما تم إدخال األرقام تكون البيانات متناسقة خالل عمليات التحليل في بي

حتى يتم تحليلها   ArcGIS 10.2.2انات النهائية كجداول الى بيئة برمجيات نظم المعلومات الجغرافية يوالب

وباس ية، ططولكرم، قلقيل –، وتم إستبعاد المحافظات التي ال يتوفر لها قياسات وهي ثالث محافظات وإخراج النتائج

 . من التحليالت –

 ثالثاً : تحليل البيانات وإخراج النتائج : 

ية في نظم تمثل الضفة الغرببعد إدخال البيانات الى بيئة برمجيات نظم المعلومات الجغرافية عبر الجداول لطبقات 

جداول  نات الىالمعلومات الجغرافية، جرى عملية لتحليل البيانات تمثلت في عدة خطوات، بداية في ادخال البيا

عنصر تمثل مجمل محافظات الضفة  22يحتوي على  polygonنظم المعلومات الجغرافية في طبقة بصيغة مضلع 

مع مراعاة أن تكون   polygon to pointعبر اداة   pointالغربية، ثم تحويل هذه البيانات الى نقاط بصيغة 

 بيانات اإلشعاع الشمسي المقاسة للمحافظة، تم بعد لتمثل –المنتصف الهندسي  –النقاط في منتصف كل محافظة 

 حيث كان النموذج كما يلي :  model builderعبر اداة بناء النموذج  Modelذلك إنشاء نموذج 
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تحتوي على بيانات خاصة باإلشعاع الشمسي أدخلت  pointحيث كانت المدخالت هي طبقات الضفة الغربية كنقاط  

من التعامل وذلك بهدف تعميم بيانات النقاط والتمكن  interpolation IDWتحليل التعميم سابقاً، وفي البداية جرى 

مع البيانات التي تغطي كافة أنحاء الضفة الغربية بناءاً على بيانات النقاط المدخلة، حيث كانت المخرجات من هذا 

يف، الصيف، الخر –ة األربعة مخرجات تمثل كميات اإلشعاع الشمسي للضفة الغربية في فصول السن 2التحليل 

متر وجرى بعد ذلك اعادة ترتيب لهذه النتائج عبر  200×200بأبعاد  rasterبصيغة مربعات  –الربيع، الشتاء 

وذلك لتصنيف النتائج وتحديدها بخمسة مستويات، فيما جرى بعد ذلك إخراج المعدل السنوي  Reclassifyاألداة 

وذلك عبر جمع الخرائط األربعة للفصول وقسمتها على  raster calculatorالعام لإلشعاع السنوي عبر أداة 

لتصنيف  reclassifyعبر األداة عددها ومن ثم جرى اعادة تصنيف للخريطة األخيرة النهائية للمعدل العام لإلشعاع 

 النتائج وتحديدها بخمسة مستويات وإخراج الخريطة النهائية.

 التحليل والنتائج

ليل البيانات التي أدخلت الى بيئة برمجيات نظم المعلومات الجغرافية أن هناك تباين مكاني يظهر من خالل تح

لإلشعاع الشمسي فيما بين محافظات الضفة الغربية، حيث تم تحليل بيانات االشعاع الشمسي عبر فصول السنة 

ن محافظات ي فإن الفرق فيما بيوكما يتضح من البيانات السابقة لكميات اإلشعاع الشمس لمحافظات الضفة الغربية،

ومن  -محافظات الضفة الغربية توزيعها الجغرافي وتضاريسها  –الضفة الغربية يمكن قياسها من جانب مكاني 

تقسمت النتائج والتحليالت الى خمسة أقسام وهي حسب فصول السنة حيث  –فصول السنة األربعة  –جانب زماني 

 وهي كما يلي :  األربعة باإلضافة الى مجموع الفصول

  الشتاء:فصل  أوالً:

( أن أعلى كميات مسجلة لإلشعاع الشمسي خالل فصل الشتاء كانت 4ويتضح من خالل الخريطة المرفقة ) خريطة 

فيما كانت القيم المتوسطة والمنخفضة في المحافظات  –بيت لحم ، القدس، رام هللا  –في المحافظات الوسطى 

 باإلضافة لمحافظة الخليل في الجنوب.  الشمالية من الضفة الغربية

ويعود ذلك الى عاملين هامين يؤثران على كمية اإلشعاع الشمسي الواصلة للضفة الغربية خالل فصل الشتاء، حيث 

أن طبيعة حالة الجو والضغوط الجوية المؤثرة على فلسطين خالل هذه الفترة في غالبها ضغوط منخفضة تتسبب 

خاصة في شمال الضفة الغربية، والتي ترتفع فيه نسب التغيم والرطوبة وهطول األمطار في زيادة كمية التغيم 

بشكل ملفت، فيما تنخفض هذه النسب في المناطق الوسطى والجنوبية مما يجعل هذه المناطق عرضة لوصول كمية 

كما وساهمت – الشمالية خاصة –أكبر من اإلشعاع الشمسي خالل فصل الشتاء مقارنة مع المحافظات األخرى 

الطبيعة الجبلية والتضاريسية لمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية في تقليل كميات اإلشعاع الشمسي الواصلة 

اليها خالل فصل الشتاء نتيجة ميل زاوية سقوط اإلشعاع الشمسي العالي وهو ما يؤدي الى تعرض السفوح الجنوبية 

 –ع مناطق جغرافية واسعة ضمن ما يعرف بمناطق ظل الجبل للجبال لكميات أكبر من االشعاع الشمسي ووقو

وهو ما يولد فروقاً يمكن قياسها فيما يخص كميات اإلشعاع الواصلة  –المنطقة الغير مواجهة لإلشعاع الشمسي 

 لهذه المناطق. 
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 اإلشعاع الشمسي في الضفة الغربية خالل فصل الشتاءمتوسط :  4خريطة  

 

 مصدر : عمل الباحث.ال
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 : فصل الربيع ثانياً: 

 االشعاع الشمسي في الضفة الغربية خالل فصل الربيع.  متوسط :0خريطة 

 

 الباحث.عمل  المصدر:

أن أعلى كميات لإلشعاع الشمسي خالل فصل الربيع تتلقاها  ( 0) خريطة  يظهر من خالل الخريطة السابقة

 ،الكمية كلما إتجهنا شماالً من الضفة الغربية وتقل هذه  وسطى والجنوبيةالمحافظات ال
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وذلك يرجع الى كون المناطق الوسطى والجنوبية هي األكثر تأثراً باإلشعاع الشمسي نتيجة لتعامد الشمس ظاهرياً   

في بداية فصل الربيع على خط اإلستواء في طريقها للتعامد على مدار السرطان مع بداية فصل الصيف، مما يجعل 

لها مجمل مناطق الضفة الغربية والمناطق الوسطى والجنوبية منها أكثر إستقراراً كميات اإلشعاع التي تتعرض 

  ووضوحاً من حيث الكميات وزوايا سقوط اإلشعاع الشمسي، كما وتقل األيام الغائمة والماطرة خالل فصل الربيع.

 : ثالثاً: فصل الصيف

 يف. االشعاع الشمسي في الضفة الغربية خالل فصل الصمتوسط : 2خريطة 

 

 عمل البحث.  المصدر: 
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 بينما كانت الوسطىيتضح أن أعلى كميات اإلشعاع كانت في المحافظات  (2 )خريطة ومن خالل الخريطة السابقة 

 ات اإلشعاع الشمسي في فصل الصيف،األقل في تلقي كميومحافظة الخليل جنوباً المناطق شمالية 

وميالن اإلشعاع الشمسي، حيث  –التضاريس  –هر األرضية حيث أن كميات اإلشعاع تتناسب عكسياً مع الظوا 

وهي مرتفعة بشكل عام مما يجعلها  –سلسلة جبال الخليل  –أن محافظة الخليل هي محافظة تتكون من عدة جبال 

خالل فصل الصيف عرضة لتكون السحب والغيوم المحلية نتيجة لإلنخفاض النسبي في درجات الحرارة صعود 

لرطب من بطون األودية عبر الجبال ليتكاثف على شكل غيوم وهو ما يؤثر فعلياً على كميات اإلشعاع الهواء البارد ا

ل زاوية يالشمسي المقاسة في منطقة الخليل، فيما تنخفض كميات اإلشعاع الشمسي في المحافظات الشمالية نتيجة م

 . اإلشعاع الشمسي الكبيرة

 : فصل الخريف: رابعاً 

 شعاع الشمسي في الضفة الغربية خالل فصل الخريف. االمتوسط : 1 خريطة
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 الباحث.عمل  المصدر: 

لخريف هي أن اعلى مناطق تتلقى االشعاع الشمسي خالل فصل ا (1 السابقة ) خريطة ويتضح من خالل الخريطة

عاع نسبياً شفيما تنخفض كميات اإل –الخليل، اريحا واألغوار، نابلس  –المحافظات الجنوبية والشرقية والشمالية 

أن المناطق الجنوبية في المناطق الوسطى بشكل عام والقطاع الغربي من المناطق الشمالية، ويعود ذلك الى 

والشرقية من الضفة الغربية يكون تأثير االشعاع الشمسي الساقط عليها كبيراً تبعاً لكون اإلشعاع الشمسي في فترة 

عالي نسبياً وشديد التركيز على المناطق الشرقة  –يف وخاصة في النصف األول من فصل الخر –الخريف 

والجنوبية خاصة وأنها تتعرض لمعظم هذه الكميات خالل ساعات الصباح، كونها تكون أولى المناطق التي تتعرض 

وتبقى هذه الكميات التي تتالقاها في أوجها حتى غروب  –شروق الشمس  –لإلشعاع الشمسي في بداية النهار 

ر اإلشارة الى أن كميات اإلشعاع الشمسي في الضفة الغربية ال يوجد بينها فروقات عالية سوى الشمس، وتجد

بكميات بسيطة نتيجة إلختالف التضاريس واألشكال السطحية أو زاوية ميالن اإلشعاع الشمسي، ولكن من خالل 

 ية. طات الموزعة في الضفة الغربالبيانات المقاسة يمكن أن يالحظ فروقاً ضئيلة نسبياً بين هذه البيانات والمح
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 : متوسط اإلشعاع الشمسي السنوي لمحافظات الضفة الغربية. خامساً  

 : متوسط كميات اإلشعاع الشمسي السنوية لمحافظات الضفة الغربية. 0خريطة 

 

 عمل الباحث المصدر:
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 ) بية خالل فصول السنة األربعةيتضح من خالل حساب متوسطات االشعاع الشمسي لمحافظات الضفة الغر 

ا بينما تقل هذه الكمية كلما اتجهن وسطىأن اعلى كميات لإلشعاع الشمسي سنوياً تتلقاها المحافظات ال ( 0خريطة 

ويعود سبب هذا التباين الى كون المناطق الوسطى تتلقى كميات إشعاع كبيرة وفي محافظة الخليل جنوباً، شماالً 

لمحافظات بفعل موقعها الجغرافي وأشكال السطح، فيما تقل هذه الكمية شماالً لنفس السبب، نسبياً مقارنة بباقي ا

 –كما أن طريقة التحليل المتبعة إلستخراج النتائج قائمة على التعميم، وبما أن كافة البيانات غير المتوفرة 

هي محافظات طولكرم، قلقيلية تقع شماالً و –المحافظات التي ال يتوفر لها بيانات بكميات اإلشعاع الشمسي 

وطوباس، فإنه لزاماً ستكون المناطق الشمالية هي األضعف من ناحية كميات اإلشعاع الشمسي نظراً لقلة نقاط 

توزيع البيانات على المنطقة عند إجراء التحليل، ولكن في حال مراجعة األرقام المتوفرة ايضاً لبقية محافظات 

ن مالحظة أنها تتلقى كميات إشعاع أقل من المناطق الوسطى والجنوبية من مناطق شمال الضفة الغربية يمك

 .  الضفة الغربية 

 التوصيات

ياً، من كميات اإلشعاع الشمسي، والتي تعتبر مرتفعة نسب لالستفادةتوصي الدراسة بتبني استراتيجية وطنية  -2

 صوصاً.الواصلة ألراضي الضفة الغربية في أغراض توليد الطاقة والتدفئة خ

فعلي  طرق قياس ابتكارتكثيف الدراسات والجهود التي تدرس اإلشعاع الشمسي، وتوجيه جهود الباحثين الى  -4

 لكميات اإلشعاع الشمسي في الضفة الغربية. 

العمل على زيادة أدوات وأجهزة رصد اإلشعاع الشمسي وأجهزة األرصاد الجوية المتطورة في محافظات  -0

 تكون مرجع لقياس أي من عناصر المناخ الحقاً في دراسات أخرى. الضفة الغربية حتى

اإلستفادة قدر اإلمكان من نتائج هذه الدراسة في تطوير نماذج وأساليب لقياس اإلشعاع الشمسي وتمثيلها على  -2

 خرائط ليسهل فهم سلوك اإلشعاع الشمسي وكمياته في محافظات الضفة الغربية
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اآلثار الفقهية واألخالقية المترتبة على التزامات عقود اإلجارة في ِظلِّ جائحة كورونا في 

 الشريعة اإلسالمية

 د. عبد الكريم مصطفى جاموس إعداد:

 لبنان –طرابلس  جامعةمساعد، أستاذ دكتوراه في الدراسات اإلسالمية والعربية، 

Email: jamous811100@gmail.com 

 

 :  ملخص البحث

قبل  برمتالتي أ   عقود اإلجارة في الشددددددريعة اإلسددددددالميةبقة إلى بيان األحكام الفقهية المتعل  يهدد  ذاا البث  

لعقود  مع معرفة اآلثار األخالقية، ذداه الاداحثدة وحدالدت الورو  الردارحدة في ذنفيداذدا في  دل  ، جداحثدة كورو دا

 :وجا  البث  في األمور اآلذية، ا تفاع المسددددددتاجر بها وإمكا ية فسدددددددها لعدم، اإلجدارة على التاامات الوفا  بها

هية في اآلثار الفق: األول: وثالثة مباح ، والدراسدددات السدددابقة فيأ، ويليها مشدددكلة البث  وأذميتأ وأذدافأ، مقدمة

ل  جدداحثددة كورو دا ة عل، في أثر جداحثددة كورو ددا على العقود: والثدا ي، المترذبدة على عقدد اإلجددارة في  دا  ىواألدلدة

واآلثار األخالقية المترذبة على عقد اإلجارة ، حاالت اإلجارة في الاواحح: والثال ، وضعها في الشريعة اإلسالمية

ل  جاحثة كورو ا  . في  ا

 ،األحكام الفقهية لعقود اإلجارة من حي  األصل في لاومها والوفا  بين المتعاقدين بها: فبينت ذاه الدراسة

مات على العقد بفسدأ وبرال أ أو ذعديل االلتاا لأ ذاثيرفوات الاا ب األخالقي للعقد ن وأ، وااللتاام بمقتضياذها

ل بها الكثير من جوا ب ت على الماتمع وذعر  حل   التي-كورو ا-وذاا ما يتناسب مع ذاه الااحثة، المترذبة عليأ

اثر عندما يت األجرة عن المستاجرأو وضع جا  من ، اواز فسخ عقد اإلجارةب وجا ت النتاحج والتوصيات ،الثياة

 ،على المستاجر الوفا  بعقد اإلجارة ما دام لم يتاثر بالااحثة، وقتضيأ الثاليبثسب ما ، عقد اإلجارة بااحثة كورو ا

 . أو التدفيف عن المسـتاجر إذا ذاثر عقد اإلجارة بااحثة كورو ا األجرةوعلى المؤجر رد 

 :  الكلمات المفتاحية

 . التاامات ،الااحثة ،األوبئة ،كورو ا جارة،عقود اإل ،اآلثار األخالقية ة،األحكام الفقهي
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Juridical and Moral Consequences Incumbent on the Lease Agreement 

Obligations in Islamic Sharia in the Shade of the Corona Pandemic  

Prepared by: Dr. Abdulkarim Mostafa Jamous 

Trablus University Assistant Professor - Lebanon 

jamous811100@gmail.com 

Research Summary: 

This research aims to investigate the legal provisions in the Islamic Shariah 

regarding the lease contracts signed before the corona pandemic and whose 

application has become inapplicable due to force majeure, to determine the moral 

consequences of the lease agreements on the payment obligations and the possibility 

of the tenant to terminate it due to not being able to benefit from it. The research 

consists of the following topics; introduction, followed by the problem, importance 

and objectives of the research, previous studies and then three topics. In the first topic, 

the legal consequences incumbent on the lease contract in the shadow of the Corona 

pandemic, in the second topic, the effect of the Corona pandemic on the contracts and 

the proofs of this effect in Islamic Sharia, in the third topic, the moral consequences 

incumbent on the lease contract in the shadow of the Corona pandemic are addressed.  

Our research explains that the legal provisions of the lease contracts become 

prominent on the point of liability by bindingness between the parties of the contract 

and being committed to its requirements, that the receding of the morality of the 

contract will show effect in terms of the termination, invalidity and the amendment of 

the incumbent liabilities, that this will befit in the Corona pandemic experienced 

socially and where many ways of life have stopped. In the conclusion and suggestions 

section, it is stated that, if the lease contract is affected by the Corona pandemic, it is 

permissible to terminate the contract or reduce the rental fee according to the 

situation, if the lease is not affected by the pandemic, the tenant should pay the rental 

fee, and if the lease contract is affected by the Corona pandemic, the lessor should 

return the rental fee or alleviate the conditions for the tenant.  

Keywords: Judicial provisions, Moral consequences, Lease contracts, Corona, 

Epidemics, Pandemia, Liabilities. 
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 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وق بعض رفع الناس بعضهم ف، وما كان لإل سان في الدلق ذديير، يدل ق ما يشا  ويدتار ر،الثمد هلل العلي الكبي

الة والص. خلق الشر وقدره وخلق الدير وقدره وما ألحد في األمور ذدبير، درجات ليبلوذم فهاا غني وذاك فقير

 يوعلى آلأ وأصثابأ ذو، النور المبين والسراج المنير، والسالم على سيد ا مثمد عبده ورسولأ البشير الناير

، ية واالجتماعيةوذلبية مترلباذأ الفرد، فالشريعة اإلسالمية ذستريع االستاابة لاميع جوا ب الثياة لإل سان. التقدير

قات ذلك العال األخالقية لتنويمجا ت األحكام الفقهية واألسس ، وفي  ل جاحثة كورو ا التي ألمت بالعالم أجمع

حكام العقود في المعامالت المالية والوفا  بها ضمن مقاصد الشريعة وخاصة ما يدص أ، الفقهية اإل سا ية واألحكام

 المؤمنينفهاه اآلية ذوصي . [1: ]سورة الماحدة {يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعقُودِ }: يقول ذعالى، اإلسالمية

كعقد  دهأو ما يتعلق بعبا، سبثا أ وذعالىسوا  منها ما يتعلق باهلل ، العقود واحترام جميععلى الثقوق  بالمثافوة

وااللتاام بأ ضمن أخالقيات التعامل بين المتعاقدين من الاا ب الفقهي واألثر ، جاحثة كورو ا اإلجارة في  ل  

اآلثار الفقهية واألخالقية المترتبة على فاا  ذاا البث  ليبين ، ات عليأ الشريعة اإلسالميةاألخالقي فيما رك  

 . قود اإلجارة في ِظلِّ جائحة كورونا في الشريعة اإلسالميةالتزامات ع

 :  مشكلة البحث أو الدراسة-1

ا تشر بال  جاحثة كورو ا وعمة العالم فكان لااماً على الدولة أن ذاخا قرارات الثور الكلي أو الااحي مع منع 

وإغالق كثير من الشددركات والمثال ، وذعريل الاامعات والمدارس، التاول واالجتماعات في  ل جاحثة كورو ا

ا أدى مم، وذوقفت الصناعات الكبيرة والصغيرة العامة والداصة، وذََعرَل كثير من أذل المهن والثر ، التاارية

وعاا  ،وقد أبرمت عقود سابقة ذتضمن دفع األجرة للمستاجر، ذعريل المكاسدب والمنافع المستاجرة من أصثابها

وغيرذا من عقود اإلجارة التي ذوقف ، وأجرة الثافالت المدرسية، والمثال التاارية غالبهم عن دفع إياار الشقق

 : فاا  البث  ليايب على األسئلة التالية. اال تفاع بمنافعها

ل  جاحثة كورو ا في الشريعة اإلسالمية -   .ما اآلثار الفقهية المترذبة على التاامات عقود اإلجارة في  ا

 وكيف ينور إلى الضددددرر؟ أو ياوز أن ذدفض األجرة بنسددددبة وكيف ذثتسددددب؟ كليةوذل يمكن أن ذسددددقل بال 

  ؟وكيف يتثقق العدل بين المؤجر والمستاجر بهاا الور  االستثناحي؟ الواقع على أصثاب العين المؤجرة

 ؟ ما اآلثار األخالقية الناذاة عن التعامل بالوفا  بالعقود بين المؤجر والمستاجر -

 :  أهمية البحث-0

وأن أول من عر  فكرة الورو  ، يوهر البثدد  أذميددة التعددامددل الفقهي األخالقي في  ددل الورو  الرددارحددة

وجا ت األحكام الفقهية مع مقاصدددددد الشدددددريعة ، الرارحة بالمفهوم النوري والتربيقي ذم فقها  المسدددددلمين القدامى

وذاثيرذما في عقود ، والااحثة، اروذلك من خالل ما عر  بمفهومي الع، اإلسددددالمية متضددددمنة الاا ب األخالقي

 .  المتعاقدين بها بينوضمان دفع الثقوق والتيسير ، اإلجارة والوفا  بها وخاصة بعقودالمعاوضات 
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 :  أهداف البحث-3

يهد  ذاا البث  إلى بيان كيفية التعامل فيما يدصُّ جاحثة ا تشار فيروس كورو ا في األحكام الفقهية الداصة 

يأ وما ذقتضدد، ضددو  القواعد العامة للمعامالت المالية والضددوابل الفقهية والمقاصددد الشددرعية بعقود اإلجارة على

وبيان أن الفقأ اإلسددددالمي  ددددامل لكل المسددددتادات التي ، ذاه الااحثة من ذعامالت أخالقية متعلقة بالوفا  بالعقود

 . ويعالج كل المشاكل سوا  في ماال العبادات أو المعامالت، ذررأ على الثياة

   :الدراسات السابقة-4

وإ ما  ،لم أجد فيما ذيسدددر لي االطالع عليأ من خصدددص اآلثار الفقهية واألخالقية لعقود اإلجارة ببث  مسدددتقل

جا ت أبثاث ودراسدددات فيما يدص موضدددوع اإلجارة من الاا ب الفقهي أو الاا ب األخالقي منفرداً غير مرذبل 

 ،كة النت حول بعض التسداالالت حول ذاه العقود ومصيرذا الفقهيوقد جا ت فتاوى على  دب، في جاحثة كورو ا

 : ساذكر بعض ذاه الدراسات فيما يلي

إعددداد  اار أحمددد عيسددددددى ، أثر العذر والجائحة في عقدي البيع واإلجارة وما يقابلهما في القانون المدني

ا في لتشريع بكلية الدراسات العليقدمت ذاه األطروحة استكماال لمترلبات درجة الماجستير في الفقأ وا، عويضات

ذكلم فيأ عن العار والااحثة بشددددددكل عام في عقود البيع . م 3002. فلسددددددرين، جامعة النااح الوطنية في  ابلس

وموقف العلما  من ، وأ واع الاواحح، واإلجارة، وأدلة اعتبارذما في عقدي البيع. واإلجدارة مع المقدار دة القا و ية

 . والقا ون المد ي، ورو  الرارحة في الفقأ اإلسالميوضع الاواحح ومفهوم ال

كلية الشددددريعة  3019/ 9/ 3لعبد الكريم حمد الماضددددي وذاريخ قبولأ ، أثر األخالق على عقود المعاوضااااات

ي فكا ت ف، وجا  في ثالثة مباح ، ذكلم فيأ عن الاا ب األخالقي فقل، جامعة الكويت، والدارسددددددات االسددددددالمية

 . وذوجهات الفقها  ألثر األخالق على عقود المعاوضات، والعقد والمعاوضةذعريف األخالق 

 . وجا  ذاا البث  في الامع بين اآلثار الفقهية واألخالقية لعقود اإلجارة في  ل جاحثة كورو ا

 :  حدود البحث-5

  .احثة كورو االتي أبرمت قبل ج عقود اإلجارةالدراسة حول األحكام الفقهية واآلثار األخالقية على  جا ت

 :  منهج البحث وإجراءاته-6

ذاصيل األحكام و، واالستنباطي في بعض األحيان، المنهج الوصفي التثليلي غالباً : المنهج المتةبع في ذاا البث 

 ،وذتبُّع الفتاوى الفقهية من الماامع الفقهية والمؤسسات الشرعية، الفقهية لعقود اإلجارة في  ل جاحثة كورو ا

 . فيما يدصُّ الواقع الثالي لهاه الااحثةوذو يفها 

 :  خطة البحث-7

 . اآلثار الفقهية المترتبة على عقد اإلجارة في ِظلِّ جائحة كورونا: المبحث األول

 . واألدلَّة على وضعها في الشريعة اإلسالمية، أثر جائحة كورونا على العقود: المبحث الثاني
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واآلثار األخالقية المترتبة على عقد اإلجارة في ِظلِّ جائحة ، الجوائححاالت اإلجارة في : المبحث الثالث

 . كورونا

 .  اآلثار الفقهية المترتبة على عقد اإلجارة في ِظلِّ جائحة كورونا: المبحث األول

 :ثالثة مطالبويشتمل على 

 .المطلب األول: تعريف عقد اإلجارة لغة واصطالحاً، ومشروعيتها

 .أقسام عقود المعامالتالمطلب الثاني: 

 .المطلب الثالث: عقد اإلجارة وما يترتب عليه من آثار في ِظلِّ جائحة كورونا

 :  ومشروعيتها، تعريف عقد اإلجارة لغة واصطالحاً : المطلب األول

 : تعريف العقد لغة: أوالً 

دة بل والشددد  ال أصدددلد يدلُّ على الرة عقد طرفي الثبل إذا وصدددل : اليق، (1)ذكر أذل اللغة أن العين والقا  والد 

إذا : عاقدذأ على كاا: كما يرلق أيضدددداً على الضددددمان والعهد يقال. ذمسددددكها فاحكم وصددددلها أحدذما باآلخر بعقدة  

بل والشددددد  . عقد البيع إذا أوجبأ: يقال، كما يرلق على الوجوب. عاذدذأ عليأ سددددوا   ،فالعقد في اللغة يدلُّ على الرة

 .  (3)الثس ي  أو المعنوي  

 : تعريف العقد في االصطالح: ثانياً 

التاام ذعه د بأ اإل سددددان ":فهوأما العام : معنى عام وآخر خاص  : أما في االصددددرالح فيرلق العقد على معنيين

   .(2) "وسوا  كان التااماً دينياً كالنةار أو د يوياً كالبيع، آخر أم ال سوا  كان يقابلأ التاامد ، على  فسأ

وذو المقصددددددود في . (4) "أو مدا يقوم مقامهما على وجأ  مشددددددروع، إياداب  بقبول فهو: "ربلوأمدا الدداص  

 . استعمال الفقها 

                                         
عبد  :ذثقيق، )عقد(: مادة، معجم مقاييس اللغة، أبو الثسين، أحمد بن فارس بن زكريا  القاويني الرازي، ابن فارس (1)

 . ذـ[1299م/ 1999، دار الفكر: ] شر، (68/ص4)ج، السالم مثمد ذارون

 . )عقد(: ( مادة399/ص2)ج، اليازجي وجماعة من اللغويين: ذثقيق، لسان العرب، مثمد بن مكرم، ابن منوور (3)

 . دار الكتب العلمية[: ] شر، (96)ص، القواعد، زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد، ابن رجب (2)

دار الكتاب : ] شر، (362/ص5)ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بن مثمدزين الدين بن إبراذيم ، ابن  ايم: نوري (4)

. دار الفكر[: ] شر، (169/ص2)ج، فتح القدير، كمال الدين مثمد بن عبد الواحد السيواسي، ابن الهمام. [3ط، اإلسالمي

، الدسوقي. دمشق[، دار الفكر: ] شر، (346/ص8)ج، العناية شرح الهداية، أكمل الدين، مثمد بن مثمد بن مثمود، البابرذي

 . بيروت[، دار الفكر: ] شر، (5/ص2)ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  مس الدين مثمد بن أحمد بن عرفة
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 : تعريف اإلجارة لغة: ثالثاً 

 : وذرلق على أمرين، اإلجارة في اللغة مشتقةد من األجر

 . كما ذرلق على جبر العوم الكسير، ذرلق على الكارا  على العمل

: يقول وكان الدليل. فاما الكرا  فاألجر واألجرة. جبر العوم الكسير: والثا ي، على العملالكرا  : األول فالمعنى

 من أجر  ما أعريت : واألجارة. المستاَجر: واألجير. والمفعول ماجور، والفعل أجر ياجر أجراً ، األجر جاا  العمل

 . [34: { ]سورة النسا أُُجوَرُهنَّ فَآتُوُهنَّ }: قال هللا ذعالى، ومن ذلك مهر المرأة: وقال غيره. في عمل

 أن: والمعنى الاامع بينهما. فهاان األصالن. و اس يقولون أجرت يده. وأما جبر العوم فيقال منأ أجرت يده

 . (5) "أجرة العامل كا ها  ي  يابر بأ حالأ فيما لثقأ من كدٍّ فيما عملأ

 : تعريف اإلجارة اصطالحاً ومشروعيتها: رابعاً 

ولاا  ،ولكنة أ ددملها وأوسددعها ذو ذعريف الثنابلة لإلجارة، عبارات فقها  المااذب في ذعريف اإلجارةاختلفت 

و أ، من عين  معلومة، مدةة معلومة، عقدد على منفعة  مباحة معلومة" :فقدد عرفوذدا بدا هدا، يكتفى بدأ في ذداا البثد 

ة  . ضمن باقي ذعريفات الفقها  لإلجارةفهاا التعريف يت. (8) "أو عمل بعوض  معين، موصوفة في الامة

ابن  يقول، أجمع الفقها  على مشددددروعية اإلجارة فقد، ومشددددروعيتها ثابتة بالكتاب والسددددنة واإلجماع والقياس

إال ما يثكى عن عبد الرحمن بن األصددم ، وأجمع أذل العلم في كل  عصدر  وكل مصددر  على جواز اإلجارة" :قدامة

وذاا غلل ال يمنع ا عقاد اإلجماع الاي سدددبق . يعني أ أ يعقد على منافع لم ذدلق. غرر أل أ؛ ال ياوز ذلك: أ أ قال

 . (9) "وسار في األمصار، في األعصار

رة عقد واإلجا، حي  إن البيع عقد على األعيان، فإن عقد اإلجارة يقاس على عقد البيع في جوازه: وفي القياس

قال  ،فلما جاز العقد على األعيان جاز العقد على المنافع، إلى األعيانوالثاجة إلى المنافع كالثاجة ، على المندافع

 ،فلما جاز العقد على األعيان، فإن الثاجة إلى المنافع كالثاجة إلى األعيان؛ والعبرة أيضددداً دال ة عليها" :ابن قدامة

 . (6)"وجب أن ذاوز اإلجارة على المنافع

                                         
 . )أجر(: مادة، (83/ص1)ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (5)

دار : ] شر، (250/ص3)ج، اإلراداتشرح منتهى ، منصور بن يو س بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس، البهوذي (8)

 . م[1992، الربعة األولى، عالم الكتب

، مكتبة القاذرة: ] شر، (8/ص6)ج، المغني، موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن مثمد أبو عبد هللا المقدسي، ابن قدامة (9)

 . ذـ[1266 –م 1986

 . (8/ص6)ج، المرجع  فسأ (6)
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، ليس لواحد  منهما فسدأ، عقد اإلجارة ذو عقدد الزم بين الررفينومن خالل ذعريف اإلجارة السدابق يتبي ن أن 

 . اللُّاوم وعدمأ ينقسم إلى قسمين باعتبار-الفقها كما قسةمأ –والعقد . (9)وذو مثلُّ اذفاق بين األحمة

 : أقسام عقود المعامالت: المطلب الثاني

ة وذاه الدراسددد، باعتبارات  مدتلفة، أقسدددام  عديدةة اإلسدددالمية إلى عقود المعامالت المالية في الشدددريعذنقسدددم 

 . ذتناول العقد من حي  اللاوم وعدمأ

إال بما ذنفسددددددخ بأ العقود الالزمة من وجود -عقد اإلجارة–ال ينفسددددددخ " قرر الفقها  أن عقد اإلجارة عقد الزم

 .  (10)"أو ذذاب مثل استيفا  المنفعة، العيب بها

أو  ،ألن العقد إ ما  دددرع لتثصددديل المقصدددود من العقود بأ، في العقد اللُّاوماعلم أن  األصدددل " :يقول القرافي 

مت غير أ أ مع ذاا األصل ا قس، المعقود عليأ ودفع الثاجات فيناسب ذلك اللاوم دفعاً للثاجة وذثصيالً للمقصود

د فإن التصر  المقصو، كالبيع واإلجارة والنكاح والهبة والصددقة وعقود الواليات، كالك: أحدذما: العقود قسدمين

ال يسددتلام مصددلثتأ مع اللاوم بل مع الاواز وعدم اللاوم وذو خمسددة ، والقسددم اآلخر، بالعقد يثصددل عقيب العقد

 . (11)"الاعالة والقراض والمغارسة والوكالة وذثكيم الثاكم ما لم يشرعا في الثكومة: عقود

أو يقبلأ ولكن ال يملك أحد ،  افا ال يقبل الفسددددددخ أبداً كلُّ عقد صددددددثيح " :با أ العقاد الالمموقدد عرة  الفقهدا  

 . (13)"الررفين فسدأ أو إبرالأ إال إذا حصل اذفاق بينهما على ذلك

ر   با أ، أي الااحا، والعقد غير الالمم  لسددبب  من أسددباب، كل عقد يقبل الفسددخ من طرفيأ أو أحدذما" :فقد ع 

ال ذقبل الفسدخ من قابل أحد طرفي  التي-التعريفكما مر  في –لالزمة وعقد اإلجارة من العقود ا. (12)"عدم اللُّاوم

ل  جاحثة كورو ا. العقد  ،وعليأ فهل ذتاثر عقود اإلجارة في  ا

                                         
 . (30/ص8)ج، المرجع  فسأ (9)

 . (339/ص3)ج، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بن ر دا (10)

 ،))أنوار البروق في أنواء الفروق((، الفروق،  هاب الدين أبو العباس، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، القرافي (11)

 . بيروت[، دار عالم الكتب للنشر: ] شر، (12/ص4)ج

، مؤسسة  باب الاامعة: ] شر، (405)ص، ونظرية الملكية والعقودالشريعة اإلسالمية وتاريخها ، أبو العينين، بدران (13)

لانة مكو ة من عدة علما  وفقها  في الدالفة ، مجلة األحكام العدلية. (95/ص8)ج، البثر الراحق، ابن  ايم. م[1968

بن فراموز بن مثمد ، مال خسرو. كراذشي[، آرام باغ، كارخا أ ذاارتا كتب،  ور مثمد: ] شر، (998/ص1)ج، العثما ية

. [1991، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية: ] شر، (269/ص3)ج، مرآة األصول في شرح مرقاة الوصول، علي

وزارة : ] شر، (204/ص3)ج، المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد هللا، بدر الدين مثمد بن عبد هللا بن بهادر، الاركشي

 . [م1965 -ذـ 1405، 3ط، األوقا  الكويتية

الشريعة ، بدران. (9/ص3)ج، المنثور في القواعد الفقهية، الاركشي. (95/ص8)ج، البحر الرائق، ابن  ايم (12)

 . (504)ص، اإلسالمية تاريخها ونظرية الملكية والعقود
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، اوذعريل له، وذلك لما ذ لثق ذاه الااحثة من ضدددرر بالمسدددتاجر بسدددبب ما أحدثتأ ذاه الااحثة من ذوقُّف  للثياة 

لحي  ألاات ذاه الااحثة الثكومات و ر خشية ا تشا، السدلرات إلى إصددار قوا ين ذنصُّ على الثور ومنع التاو 

 . ذاا المرض الوباحي عن طريق العدوى واالحتكاك القريب

ب عليهددا من اآلثددار الفقهيددة ، ا على أحكددام ذدداه العقودوذنددا ذدداذي أذميددة ذدداه الدددراسدددددددة حيدد  ذرك   ومددا يترذددة

روري ذاصدديل ذاه الااحثة من خالل قاعدة الاواحح لالك ك، واألخالقية بدصددوص ذاا العقد ولاومأ ان من الضددة

ل  الورو  القاذرة  :  رحأ في المرلب التالي وذو ما سيتمُّ . وأحكامها الفقهية في  ا

 :  ثار في ِظلِّ جائحة كوروناعقد اإلجارة وما يترتب عليه من آ: المطلب الثالث

 ة بسبب الجوائح تحرير محل النزاع عند الفقهاء في فسخ عقد اإلجار

وكو أ الزماً ، أل دأ عقدد معاوضددددددة كالبيع، اذفق جمهور الفقهدا  على أن عقدد اإلجدارة عقدد الزم من الررفين

لم ينفسددخ  ،فإذا قام المسددتاجر بفسددخ العقد قبل ا قضددا  مدة العقد، يقتضددي ذمليك المؤجر األجرة والمسددتاجر المنافع

 . (14)المنافعالعقد ولامتأ األجرة ولم يال ملكأ عن 

كما اذفقوا أيضداً على أن العين المؤجرة إذا أذت عليها جاحثة فعرلت منفعتها قبل ذمك ن المستاجر من استيفاحها 

 . وينفسخ العقد، (15)ذسقل عنأ األجرة

عت  صوص الفقها  من المااذب األربعة في بيان ذلك  : وذنو 

اماً في قريةأن  دددمس األحمة الثلوا ي أجاب عم: فقد ذكر ابن عابدين فر فن، ن سدددالأ فيما لو اسدددتاجر رجل حمة

إن لم يسددترع اال تفاع بالثمام فال : قال؟ ذل ياب األجر على المسددتاجر، الناس ووقع الاال  ومضددت مدة اإلجارة

 .  (18)"ذاب األجرة

                                         
دار : ] شر، (3-1/ص4)ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عال  الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الكاسا ي (14)

، مثمد بن أحمد الدريب، الشربيني. (32/ص3)ج، بداية المجتهد، ابن ر د. ذـ[1408 –م 1968، 3ط ، الكتب العلمية

. ذـ[1415، 1ط، دار الكتب العلمية: ] شر، (458/ص1)ج، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ معاني المنهاج،  مس الدين

 . (38/ص5المغني )ج، ابن قدامة

رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن ، عال  الدين، مثمد بن مثمد أمين بن عمر بن عبد العايا، ابن عابدين (15)

، مغني المحتاج، الشربيني. لبنان[ -بيروت ، دار الفكر للرباعة والنشر والتوزيع: ] شر، (98/ص8)ج، عابدين(

 . (458/ص3)ج

 . (108/ص9)ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين (18)
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و إذا أ، افمنع القثل من زراعته أكريت-السدددما البعلية التي ذسدددقى بما  –أرض المرر  "لو أن: وعند المالكية

حتى  ،وكالك إذا اسدددتعارت بالمرر، الكرا  ينفسدددخ أن-بسدددببأأي –زرعها المكتري فلم ينبت الارع لمكان القثل 

 . (19)"ا قضى زمن الاراعة فلم يتمكن المكتري من زرعها

ر إذا حدث خو د عامٌّ يمنع من سدددكنى ذلك المكان الاي فيأ العين المسدددتاجرة أو  "أ أ: وذكر ابن قدامة ذثصدددة

فهاا يثبت للمسددتاجر خيار الفسددخ أل أ أمرد غالب ، البلد فامتنع الدروج إلى األرض المسددتاجرة للارع أو  ثو ذلك

 .  (16)"..يمنع المستاجر من استيفا  المنفعة

أو  ،فا قرعت الرريق إليأ لدو  حادث، لو استاجر دابةة ليركبها أو يثمل عليها إلى مكان معين" :وقال أيضداً 

 . (19)"ى إلى مكة فلم يثج  الناس في ذلك العام من ذلك الرريق فلكل واحد منهما فسخ اإلجارةاكتر

أو  ،وكالك إن اضرر المستاجر إلى الرحيل عن البلد" :وذكر ابن حام أن عقد اإلجارة ينفسخ في حاالت فقال

أو خو   ما ع ، كمرض  ما ع ،فإن اإلجارة ذنفسخ إذا كان في بقاحها ضرر على أحدذما، اضرر المؤاجر إلى ذلك

َم َعلَْيُكْم إاِلَّ َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْيهِ }: لقولأ ذعالى، أو غير ذلك ا َحرَّ َل لَُكم مَّ و قل عن . [119: { ]سورة األ عامَوقَْد فَصَّ

 . (30)"-يعني األجرة-إذا حدثت  ازلة يعار بها لم يلامأ الكرا : قتادة قولأ

غون فسخ  ة بالمستاجربل الثنفية يسو  مما يدلُّ على أن جواز فسدها بالروارئ ، (31)اإلجارة باألعاار الداصة

 . إ أ مثل اذفاق: فيمكن القول، العامة مقبول لديهم أيضاً برريق األولوية

وقد  صة قرار المامع الفقهي اإلسدددددالمي التابع لرابرة العالم اإلسدددددالمي على أن عقد اإلجارة يتاثر بالاواحح 

ياوز للمسدددددتاجر فسددددددها بالروارئ العامة التي يتعار فيها اسدددددتيفا  ، اإلجارة..  ":جا  فيأ، الرارحةوالورو  

 .  (33)"...كالثرب والروفان و ثو ذلك، المنفعة

                                         
 . (391/ص3)ج، بداية المجتهد، ر د ابن (19)

 . (20/ص8)ج، المغني، ابن قدامة (16)

 . (93/ص8)ج، المرجع  فسأ (19)

 . بيروت[، دار الفكر: ] شر، (13-11/ص9)ج، المحلى، أبو مثمد، علي بن أحمد بن سعيد، ابن حام (30)

علي بن أبي بكر بن عبد الاليل ، المرغينا ي. (196-199/ص4)ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاسا ي (31)

دار احيا  : ] شر، طالل يوسف: ذثقيق، (349/ص2)ج، الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الثسن برذان الدين، الفرغا ي

بداية  ،أبو الثسن برذان الدين، علي بن أبي بكر بن عبد الاليل الفرغا ي، المرغينا ي. لبنان[، بيروت، التراث العربي

 مس ، مثمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي. القاذرة[، مكتبة ومربعة مثمد علي صبح: ] شر، (193/ص1)ج، المبتدي

 . م[1992، بيروت، دار المعرفة: ] شر، (18/ص4)ج، المبسوط، األحمة

 . (131595فتوى )رقم ال، فسخ عقد اإلجارة رؤية شرعية: عنوان المقال، (9قرار رقم ). مامع الفقأ اإلسالمي (33)
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وأمدا ثبوت الفسددددددخ في مثدل ذداه الثاالت فلرفع الضددددددرر عن المسددددددتاجر الاي لم يتمكن من اال تفاع بالعين 

وأن إ كار  ،أن الفسخ في الثقيقة امتناع من التاام الضرر" :يشير إلى ذلك فقال وقد ذكر الكاسدا ي ما، المسدتاجرة

أل أ يقتضي أن من ا تكى ضرسأ فاستاجر رجالً لقلعها فسكن ، الفسخ عند ذثقق العار خروج عن العقل والشرع

 . (32)"وذاا قبيح عقالً و رعاً ، الوجع يابر على القلع

لى من مثل قولأ ص، ت مبدأ رفع الضرر عن اآلخرين في  صوص كثيرةوال يدفى أن الشريعة اإلسالمية قرر

َرارَ )): هللا عليأ وسلم  . "الضرر يزال" :كقاعدة، والقواعد الفقهية كثيرة في ذاا الباب. (34)((اَل َضَرَر َواَل ضا

ل  جاحثة كورو ا في حال لم يتمكن من اسددددددتيفا  منفعة  العين وال  ددددددك أن مرالبة المسددددددتاجر باألجرة في  ا

  .وذاا منا   لمبدأ رفع الضرر الاي ذقرر سابقاً ، يقع على المستاجر اً و لم اً ضرر يعتبر ذلك، المستاجرة

 فإ أ يثبت حق، وما جا ت بأ الشددريعة اإلسددالمية من مبدأ رفع الضددرر، وبنا  على ما سددبق من أقوال الفقها 

 . الاواحح الفسخ للمستاجر في حال ذالك العين المؤجرة بسبب جاحثة من

وذلك  ،وأما في حال عدم قدرة المسددتاجر على الوصددول إلى العين المسددتاجرة التي ذمة عليها العقد لال تفاع بها 

وذو  فإن ذلك، وااللتاام بالقرارات الثكومية التي ذنصُّ على حور التاول وعدم التنقُّل، بسددددددبدب جداحثدة كورو ا

  ذفصدديل الثكم فيها كما سدديبي ن في المبث، تاَجر لأ حاالت متنوعةعدم ذمكن المسددتاجر من اال تفاع بالشددي  المسدد

 : التالي

 .  واألدلَّة على وضعها في الشريعة اإلسالمية، أثر جائحة كورونا على العقود: المبحث الثاني

 :  ويشتمل على مطلبين

 .  تعريف الجائحة لغة واصطالحاً : المطلب األول

 .  الجائحةاألدلة على وضع : المطلب الثاني

                                         
 . (199/ص4)ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاسا ي (32)

 ،مؤسسة زايد بن سلران آل  هيان لألعمال الديرية واإل سا ية: ] شر، الموطا، " مالك بن أ سالموطأ" فيمالك أخرجأ  (34)

. القضا  في المرفق(، )كتاب األقضية( 800/  3956): ( برقم1096/  4)، ذـ[1435 –م 3004، 1ط، اإلمارات، أبو  بي

 3). لبنان[ ،بيروت، دار المعرفة: ] شر، المستدرك على الصثيثين، أبو عبد هللا، " الثاكم النيسابوريمستدركه" فيالحاكم 

 . النهي عن المثاقلة والمداضرة والمناباة(، ( )كتاب البيوع3256): ( برقم59/ 
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 :  تعريف الجائحة لغة واصطالحاً : المطلب األول

 : تعريف الجائحة لغة: أوالً 

. (35)(إانة أَباي ي رايد  أَْن يَْاتَاَح َمالاي()): وفي الثدي ، وذو االسدددتئصدددال، الااحثة في اللغة ماخوذة من الَاوح

أي : وسدددنة جاحثة. اسدددتاصدددلت أموالهم إذا: وجاحتهم السدددنَة جوحاً وجياحة. (38)أي يسدددتاصدددلأ باألخا واإل فاق

 .  (39)مادبة

منأ و، جاح الشي  ياوحأ استاصلأ: يقال، وذو االستئصال، الايم والواو والثا  أصلد واحد: يقول ابن فارس

دة والنازلة : والاوحة والااحثة، (39)المصيبة ذثلُّ بالرجل في مالأ فتاتاحأ: والااحثة، (36)تقاق الااحثةا  الش 

 . (20)التي ذاتاح المال من سنة أو فتنةالعويمة 

 : الجائحة عند الفقهاء: ثانياً 

 :  اختلفت عبارات الفقها  في ذعريفها

 عاا العاقد عن" :ابا ه اوقدد عرفوذ، ولكنهم ذكلموا في األعداار، لم يتكلموا في الاداحثدة الحنفياةالوداذر أن 

 .  (21)"وذاا ذو معنى العار، بأ بتثمل ضرر زاحد لم يستثق إال-موجب العقد– المضي في موجبأ

 .  (23)"كالبرد والريح والايش، ذي ما ال يستراع دفعأ" :بقولهم المالكيةعرفها 

                                         
، صريةالمكتبة الع: وفق طبعة، ]ذرقيم األحادي ، سلمان بن األ ع  الساستا ي، داود" أبو سننه" في أبو داودأخرجأ  (35)

/  2" )سننه" في ابن ماجه. باب الرجل ياكل من مال ولده(، ( )كتاب اإلجارة2520): ( برقم213/  2)، بيروت[، صيدا

 . باب ما للرجل من مال ولده(، ( )أبواب التاارات3393): ( برقم293

ن ماد الدي، المبارك بن مثمد بن عبد الكريم الشيبا ي الااري، ابن األثير. (421/ص3)ج، لسان العرب، ابن منوور (38)

، (211/ص1)ج، طاذر أحمد الااوي ومثمود مثمد الرناحي: ذثقيق، النهاية في غريب الحديث واألثر، أبو السعادات

 . م[1999-ذـ 1299، بيروت، المكتبة العلمية: ] شر

 . (409/ص3)ج، لسان العرب، ابن منوور (39)

 . (493/ص1)ج، مقاييس اللغة، ابن فارس (36)

دار : ] شر، (514/ص1)ج، مثمد عوض مرعب: ذثقيق، تهذيب اللغة، أبي منصور، مثمد بن أحمد، األزذري (39)

 . م[3001، 1ط، بيروت، إحيا  التراث العربي

 . (410/ص3)ج، لسان العرب، ابن منوور (20)

 . دار الفكر[: ] شر، (149/ص9)ج، العناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد هللا، مثمد بن مثمد بن مثمود، البابرذي (21)

ف يوس: ذثقيق، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، أبو الثسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (23)

 . م[1994-ذـ 1414، بيروت، الفكردار : ] شر، (361/ص3)ج، الشيخ مثمد البقاعي
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وذي في كل ما ، كا ت من السددددما  أو من اآلدميين، والااحثة من المصدددداحب كلها" :بقولأ الشااااافعيوعرفها 

 .  (22)"وذرك حتى يبلغ أوا أ، ا تري من الثمار

 . (24)كالريح والبرد والاراد والعرش، أن الااحثة كل آفة ال صنع لآلدميين فيها الحنابلةوعرفها 

 ،ومن التعداريف السددددددابقدة يتبين أن وصددددددف الااحثة ينربق على وبا  كورو ا باعتباره جاحثة ال يمكن رد ذا

دذأ منومة . ولدالك ذنربق عليأ أحكام الاواحح التي  صة عليها الفقها  في كتبهم   الصددددددثة العالمية حيوذو ما أك 

وعليأ فكورو ا . وأن الااحثة ذي عبارة عن وبا  ينتشددددر بشددددكل سددددريع حول العالم، اعتبرت أن كورو ا جاحثة

 . (25)وبا  عالمييعتبر جاحثة من حي  ذو 

 .  األدلة على وضع الجائحة: المطلب الثاني

لية والمبادئ العامة التي من  ددا ها ووضددعت لها القواعد الك، إن الشددريعة اإلسددالمية قررت أحكام المعامالت

على أن  فادا ت السددددددنة المرهرة بالعديد من األدلة التي ذدل  ، مراعداة أحوال النداس و رو  حيداذهم ومعدا ددددددهم

من ذلك ما رواه ف، فيما يتعلق بها من اآلثار الفقهية والمبادئ األخالقية في التعامل، الاواحح لها أحكامها االستثناحية

ابَْتأ  ((:مى هللا عليأ وسددددل  قال رسددددول هللا صددددل  :  رضددددي هللا عنأ قالجابر بن عبد هللا يَك ثََمًرا فَاَصددددَ ْن أَخا لَْو باْعَت ما

ْنأ  َ ْيئًا، َجاحاَثةد  َا ما لُّ لََك أَْن ذَاْخ  يَك باَغْيرا َحقٍّ ، فاََل يَثا ا  َماَل أَخا  .  (28))؟ باَم ذَاْخ 

 .َرس وَل هللاا َصلةى هللا  َعلَْيأا َوَسلةَم  َهَى َعْن بَْيعا الثةَمَرةا َحتةى ذ ْاذايَ  أَنة )) رضدي هللا عنأ وروي عن أ س بن مالك

يكَ ، إاَذا َمنََع هللا  الثةَمَرةَ : فَقَالَ ، ذَْثَمرُّ : قَالَ ؟ َوَما ذ ْاذايَ : قَال وا لُّ َماَل أَخا  .  (29)((؟فَباَم ذَْستَثا

                                         
 . بيروت[، دار المعرفة: ] شر، (80/ص2)ج، األم، أبو عبد هللا، مثمد بن إدريس، الشافعي (22)

 . (61/ص4)ج، المغني، ابن قدامة (24)

، ألوبئةاتعرف على تصنيف األمراض وفقاً لعلم ؟ ما هو الفرق بين الوباء والجائحة: مقال بعنوان، عربي بوست: موقع (25)

 . sttth ://osopcitaht .tet، م[32/8/3030: موجود بتاريخ، م13/2/3030] شر في 

يا  دار إح: ] شر، صثيح مسلم، أبو الثسين، مسلم بن الثااج القشيري النيسابوري، "صحيحه" في مسلمأخرجأ  (28)

 . الاواحح(باب وضع ، ( )كتاب البيوع1554): ( برقم39/  5القاذرة[ )، الكتب العربية

 ،دار طوق النااة: ] شر، صثيح البداري، أبو عبد هللا، مثمد بن إسماعيل البداري، "صحيحه" في البخاريأخرجأ  (29)

باب من باع ثماره أو  دلأ أو أرضأ أو زرعأ وقد ، ( )كتاب الاكاة1466): ( برقم139/  3)، ذـ[1433، 1ط، بيروت

 . باب وضع الاواحح(، ( )كتاب البيوع1555): ( برقم39/  5" )صحيحه" في مسلم. وجب فيأ العشر(
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وفي حدي  جابر بن . (26)((النةباية َصلةى هللا  َعلَْيأا َوَسلةَم أََمَر باَوْضعا اْلَاَواحاحا أَنة )): وروى جابر رضي هللا عنأ

يأا َ ْيئًا، َمْن بَاَع ثََمًرا فَاََصابَْتأ  َجاحاَثةد )): عبد هللا أن رسدول هللا صلى هللا عليأ وسلم قال ْن َمالا أَخا ْا ما َعاَلَم  ،فاََل يَاْخ 

مْ  ا  أََحد ك  ْسلاما  يَاْخ  يأا اْلم   . (29)((؟َماَل أَخا

والاين قالوا ، روا  ورية وضددددددع الاواححعليها قرة  وبنا ً ، وغيرذدا من النصددددددوص التي وقف أمدامهدا الفقهدا 

وممن قال بوضددددع الاواحح ذكاا مامالً أكثر أذل " :قال الثافظ ابن عبد البر، بوضددددع الاواحح ذم جمهور الفقها 

وبوضدددددع الاواحح كان ، وذو قول عمر بن عبد العايا، د ومالك بن أ س وأصدددددثابأمنهم يثيى بن سدددددعي؛ المدينة

وذو قول للشددافعي كما ذكر . (40)"وبأ قال أحمد وسدداحر أصددثاب الثدي  وأذل الواذر، يقضددي رضددي هللا عنأ

 . (41)في بداية الماتهد

، للاواحح أثر في العقودر أن وذقر  ، فهاه النصدددددوص ذدل بواذرذا على وضددددددع الاواحح وأ أ واجب  ددددددرعاً 

 . واسترجاع مالأ، وذاعل من وقعت عليأ الااحثة صاحب حق في أن يرالب برفع الضرر عن  فسأ

الم عنها سيتم الك، ثارفإ أ يترذب عليها أحكام وآ، وباعتبار أن اإلجارة من العقود التي أصدابتها جاحثة كورو ا

 . في المبث  التالي

 .  ِظلِّ الظروف الطارئة وأقسامها عند الفقهاءالجوائح في : المطلب الثالث

يَن آَمن واْ أَْوف واْ باالْ }: لقولأ ذعالى، األصل في العقود أ أ ياب الوفا  بها إال ما قام الدليل على منعأ ق ودا يَاأَيُّهَا الةاا  {ع 

كم إال أن ذاا الث، الكريمةفكل ما يصدق عليأ أ أ عقد فقد وجب الوفا  بأ وذلك بمقتضى اآلية . [1: ]سورة الماحدة

وعقود  ،عقود الزمة ياب الوفا  بها: ذلك أن العقود ذنقسم باعتبار اللاوم وعدمأ إلى قسمين، ال يشمل جميع العقود

وعقد اإلجارة من العقود الالزمة التي ال . على االلتاام بها ولكن الشرع الثنيف ح ة ، جاحاة ال ياب الوفا  بها

 . دأ كما مرة معنا سابقاً يملك أحد الررفين فس

إال أن عقد اإلجارة قد يررأ عليأ من الاواحح العامة أو الثوادث الربيعية أو الورو  االقتصادية أو غير ذلك 

 ،وياعل المستاجر غير ملام بالوفا  بالعقد، من األسباب الرارحة ما ياعلأ قابالً للفسخ

                                         
باب من باع ثماره أو  دلأ أو أرضأ أو ، ( )كتاب الاكاة1469): ( برقم139/  3" )صحيحه" في البخاريأخرجأ  (26)

قبل باب النهي َعْن بيع الثمار ، ( )كتاب البيوع1524): ( برقم13/  5" )صحيحه" في مسلمو. زرعأ وقد وجب فيأ العشر(

 . بدو صالحها بغير  رط القرع(

 . باب وضع الاواحح(، ( )كتاب البيوع1554): ( برقم39/  5" )صحيحه" في مسلمأخرجأ  (29)

التمهيد لما في الموطأ من المعاني ، أبو عمر، يوسف بن عبد هللا بن مثمد بن عبد البر بن عاصم النمري، القرطبي (40)

دار وزارة عموم : ] شر، (198-195/ص3)ج، مثمد عبد الكبير البكري، علويمصرفى بن أحمد ال: ذثقيق، واألسانيد

 . ذـ[1269، المغرب، األوقا  والشؤون اإلسالمية

 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد، مثمد بن أحمد بن مثمد بن أحمد بن ر د القرطبي، ابن ر د الثفيد (41)

 . ذـ[1435 –م 3004، القاذرة –دار الثدي  : ] شر، (303/ص2)ج
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 .رت على حياة الناس وأعمالهم والتااماذهمفاث  ، حت البالدومن ذداه األسددددددبداب الردارحدة جاحثة كورو ا التي اجتا 

َر  والمهنوعر   وإغالق بعض ، وإيقددا  بعض المواصددددددالت، لددت كثيراً من جوا ددب حيدداذهم كتعريددل بعض الثا

وذلك  تياة القرارات الصدددادرة من السدددلرات في كل بلد على ، وحار الناس في بيوذهم، المؤسدددسدددات والمثالت

 . لة الااحثة في بلد  ماحسب ما ذستوجبأ حا

ل  جاحثة كورو ا: وبالنور إلى ذلك  ،أبرامها قبل ذاه الااحثة التي ذمة ؟ فما ذو حكم عقود اإلجارة القاحمة في  ا

 ؟ ا تشار ذاه الااحثة وجا  موعد ذنفياذا في  ل  

ووضدددددعوا لها األحكام ، ا   على أ واع الاواحح التي قررذا الفقهال بدة من التعر  : ولإلجابة على ذاا السددددؤال

نقسم الى وذي ذ. عنأ من وضع الاواحح  قل الداصدة التي ذسدتند إلى ما أ ار إليأ رسول هللا صلى عليأ وسلم فيما 

 : قسمين

لوج د وثكاآلفات السددددماوية من أعاصددددير وبرَ ، وال اختيار لهم في دفعها، جوائح ال فعل فيها لآلدميين: األول 

وذي التي ذكون . (43)األرضددية كالسدديول والفيضددا ات والاالزل والاراد والدود وغير ذلكأو الكوارث ، وقثل

 . (42)وذاه الاواحح ال خال  بين الفقها  في اعتبارذا، من هللا سبثا أ وذعالى

ويقداس عليهدا ما يبتلي هللا بأ الناس من األمراض المعدية والاواحح الوباحية كفيروس كورو ا الاي يدور حولأ 

 . البث ذاا 

، لكقرارات حور التاو  ، كتصددرفات السددلران وما يصدددر عنأ من قرارات: جوائح سااببها اآلدميين: الثاني

ل  جاحثة كورو ا في كثير  ، ومنع االجتماعات وكالك ما ، من البالد وإغالق المدارس والاامعات كما حصددل في  ا

أو ما ذصددددددنعأ الثرب من ذدريب لألراضددددددي  ،فأ الايوش ورا ذا من خراب ودمار في البيوت والممتلكاتذدل  

 .  (44)وذدمير للبيوت وذعريل الناس عن متابعة حياذهم والقيام بواجباذهم والوفا  بعقودذم

ل من ال بَ وقالوا بان اإلذال  الاي يقع للثمرة من قا ، وإلى اعتبدار ذاا النوع من الاواحح ذذب المالكية والثنابلة

 . (45)صوص فهؤال  بمثابة الااحثة السماويةوش والل  يمكن ذضمينهم من اآلدميين كالاي

                                         
، دار الفكر: ] شر، (209/ص3)ج، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، أبو بكر بن حسن بن عبد هللا الكشناوي: نوري (43)

 . (166-169/ص3)ج، بداية المجتهد، ابن ر د. [3ط، لبنان، بيروت

 ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، هللاأبو عبد ،  مس الدين، مثمد بن مثمد بن عبد الرحمن الررابلسي، الرعيني (42)

 . (166-169/ص3)ج، بداية المجتهد، ابن ر د. م[1993، 2ط، دار الفكر: ] شر، (9/ص5)ج، زكريا عميرات: ذثقيق

 . (169/ص3)ج، بداية الماتهد، ابن ر د (44)

و أب، لبر بن عاصم النمرييوسف بن عبد هللا بن مثمد بن عبد ا، القرطبي. (169/ص3)ج، بداية المجتهد، ابن ر د (45)

دار الرياض : ] شر، (869/ص3)ج، مثمد مثمد أحيد ولد ماديك الموريتا ي: ذثقيق، الكافي في فقه أهل المدينة، عمر

مطالب أولي ، مصرفى بن سعد بن عبده، الرحيبا ي. م[1960، ذـ1400، 3ط، المملكة العربية السعودية، الرياض، الثديثة

 . م[1994 -اذـ 415، 3ط، المكتب اإلسالمي: ] شر، (304/ص2)ج، المنتهىالنهى في شرح غاية 
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 ،باعتبار أ ها من الاواحح التي ال يمكن دفعها، وبدالنور في جداحثدة كورو ا يوهر أ ها ذدخل في القسددددددم األول

 .  سابقاً  وال خال  بين العلما  بوضع ذاا النوع من الاواحح كما مرة ، وال قدرة فيها للبشر

اعية إلى حور لثق الناس من قرارات السدددلران الد  آخر فإ ها ذدخل في القسدددم الثا ي من حي  ما يَ  ومن جا ب  

 . من البلدان التاوال الكلي أو الااحي كما في كثير  

 . وعلى ذاا فإن عقد اإلجارة يتاثر في ذاه الااحثة سوا  باعتباره من القسم األول أو من القسم الثا ي 

   .ة المترتبة على عقد اإلجارة في ِظلِّ جائحة كوروناواآلثار األخالقي  ، اإلجارة في الجوائح حاالت: المبحث الثالث

 :  ويشتمل على مطلبين

 .المطلب األول: أحوال الناس المستأجرين في ِظلِّ جائحة كورونا

 المطلب الثاني: اآلثار األخالقية على عقد اإلجارة في ِظلِّ جائحة كورونا.

 : وال الناس المستأجرين في ِظلِّ جائحة كوروناأح: المطلب األول

ن إذ إ، على كددل مسددددددتدداجر ااآلثددار المترذبددة على عقددد اإلجددارة  تياددة جدداحثددة كورو ددا ال يمكن ذعميمهدد إن  

ددة وإ ما ذم على حاالت متع، من  احية القدرة على اال تفاع بالعين المستاجرة ةواحد المستاجرين ليسوا على حالة  

وذلك على حسدددب ذمك ن المسدددتاجر من اال تفاع بالعين المسدددتاجرة وعااه ، (48)ثالث حاالت يمكن حصدددرذا في

 : عن ذلك

 ،بمعنى أ أ بإمكا أ أن ينتفع بما اسددددتاجره: ر من جاحثة كورو اأال يكون المسددددتاجر قد ذضددددر  : الحالة األولى

عليأ أن  فهاا ياب، ادر على السكنى فيأكمن استاجر بيتاً للسكنى وذو ق، ضدرر يعود عليأ دون أي  ، ا تفاعاً كامالً 

األصدل في عقد اإلجارة أ أ عقد الزم ال يسدع المسدتاجر فسدأ إال في حال ذسببت  ألن  ، ركامالً للمؤج   األجرةيدفع 

أ أن فبإمكا ، وذنا ما حصددل  ددي  من ذاا، جاحثة كورو ا في عدم ذمكين المسددتاجر من اال تفاع بالبيت المسددتاَجر

وذلام األجرة باسددددددتيفا  " :جدا  في مالدة األحكدام العدلية. ذمتدأ للمؤجر األجرة في تولهداا ثبتد، يسددددددكن البيدت

 .  (49)"المنفعة

اع ن من اال تفبمعنى أن المسدددتاجر لم يتمك  : ر من جاحثة كورو اأن يكون المسدددتاجر قد ذضدددر  : الحالة الثانية

اجر أو اسددت، إلقامة األفراح فيها من اسددتاجر قاعات  وذلك ك، بالعين المسددتاجرة وال باي   ددكل  من أ ددكال اال تفاع

 ،أو  ثو ذلك، أو بيوت لكي يسكن بها الرالب، حافالت لنقل طالب المدارس

                                         
: موجود بتاريخ، م19/5/3030] شر في ، كورونا وإيجار المساكن والمحال: مقال بعنوان، الاايرة  ت: موقع (48)

 sttth ://www .oreozeeso .tet/tewh/tarctcih. م[328/3030

، (69)ص،  ايب ذواويني: ذثقيق، لانة مكو ة من عدة علما  وفقها  في الدالفة العثما ية، مجلة األحكام العدلية (49)

 . كراذشي[، آرام باغ، كارخا أ ذاارتا كتب،  ور مثمد: ] شر
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ولم يتمكن ذؤال  المسدددتاجرين من اال تفاع بالعين المسدددتاجرة بسدددبب قرارات السدددلران بشدددان الثور والمنع من  

ل  وجود جاحثة كورو  أ وذسدددددقل عن. ففي ذاه الثال يثبت خيار الفسدددددخ للمسدددددتاجر، االتاول واالجتماعات في  ا

 .  (46)ن من اال تفاع بهاالاواحح بعدم التمك  قياسا على ذالك العين في –األجرة 

رر قد ذااوز القدر على أن يكون ذاا الضددددد  ، الضدددددرر الواقع على المسدددددتاجر جاحياً أن يكون : الحالة الثالثة

 ها من أل، بات التاارة ال ذاثير لها على العقودأن الدسارة المعتادة في ذقل  " :اإلمام الشداطبي ياكر، المعرو  عادة

الرارحة  بمثل ذلك األسدددددباب، اً إذا جاوزت المعتاد المالو  كثير ولكنها، عنها باذها التي ال ذنفك  طبيعة التاارة وذقل  

ب لكن بسب، من اال تفاع بالعين المستاجرة كان يتمكن المسدتاجر. (49)"اسدتثناحيً ا اً ذدبير ذوجب عندحا  ، اآل فة الاكر

 . ا ذو في السابقجاحثة كورو ا صار اال تفاع أقل عم  

إلى موضدددع كاا فما دخل إال في خمسدددة  ذكارى على دخول عشدددرين يوماً : وفي الدالصدددة" :يقول ابن  ايم 

 .  (50)"مديثلُّ عنأ من األجرة بثساب ذلك ويستقيم على قول أبي يوسف ومث: قال وعشرين يوماً 

وإن ، وإذا ضدمن عندذما إن كان الهالك قبل العمل ضمن قيمتأ غير معمول وال أجر عليأ": وفي المضدمرات

أ ويعري الثوب إن  ددا  ضددمنأ قيمتأ غير معمول وال أجر عليأ وإن  ددا  أعراه قيمتأ معموالً  كان بعد العمل فربُّ 

 . (51)"عنأ قدر األجرة يثل  : قال في  رح الرثاوي معناه. أجرذأ

امأ ل، يثاا المسددددتاجر عن منفعة ما وقع عليأ العقد، غالب فإن جا  أمرد  ":وقَاَل أبو القاسددددم الدرقي الثنبلي

 .  (53)"من األجر بمقدار مدة ا تفاعأ

ولكن بسدددبب جاحثة كورو ا ذعرل عمل المسدددتاجر فلم يعد ، المسدددتاجر بعض المنفعة ومثلها في حال اسدددتوفى

بب المدارس ثم بسدددالرلب إلى كمن اسدددتاجر حافلة لنقل ، اسدددتيفا  المنفعة إلى آخر عقد اإلجارةقادراً على متابعة 

أو كالبيوت التي يستاجرذا الرالب من أجل الدراسة ، جاحثة كورو ا أغلقت المدارس فتعرل المستاجر عن العمل

يها  قل ف إال عن األيام التي ذمة  رون ال يسدددتثقون األجرةفالمؤج  ، في الاامعات ثم بسدددبب كورو ا أغلقت الاامعات

 .  كالك يستثقون األجرة عن الفترة التي سكنها الرالب حقيقة، الرالب

                                         
. (166-169/ص3)ج، بداية المجتهد، ر دابن . (9/ص5)ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الرعيني: نوري (46)

، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيبا ي. (869/ص3)ج، الكافي في فقه أهل المدينة، القرطبي

 . (304/ص2)ج

 ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ذثقيق، الموافقات، إبراذيم بن موسى بن مثمد اللدمي الغر اطي، الشاطبي (49)

 . ذـ[1419 –م 1999، 1ط، دار ابن عفان: ] شر، (246-244/ص3)ج

 . (15/ص6)ج، البحر الرائق، ابن  ايم (50)

 . (21/ص6)ج، المرجع  فسأ (51)

 . (35/ص8)ج، المغني، ابن قدامة (53)
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 .  اآلثار األخالقية على عقد اإلجارة في ِظلِّ جائحة كورونا: المطلب الثاني

 ي الشريعةألذميتها ومدى ارذباطها بالمعامالت ف، األخالق في اإلسالم ذتصل اذصاالً وثيقاً بالمعامالت

ومن يتامل اآليات واألحادي  في ، ها في الشريعة اإلسالمية ذقوم على األخالق الثسنةفالمعامالت كل  ، اإلسالمية

فمن اآليات قولأ ، الشريعةالتي جا ت بها  والغايات وذاا ما يثقق المقاصد. يرى ذلك واضثاً ، ماال المعامالت

يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا الَ تَأُْكلُوْا أَْمَوالَُكْم }: وقال ذعالى. [1: ]سورة الماحدة {أَْوفُوْا بِاْلُعقُودِ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا }: ذعالى

نُكمْ   . [39: { ]سورة النسا بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن تََراٍض مِّ

وقد كنا  ثد ث أن ، ذامن حالل هللا لمن طلبها بصددددددق وبر  وحالل ، التاارة رزق من رزق هللا ":قال الربري

ل  العرش يوم القيامةالتاجر األمين الص    . (52)"دوق مع السبعة في  ا

ولكن المتاجر المشددروعة التي ذكون عن ، مة في اكتسدداب األموالال ذتعاطوا األسددباب المثرة  ":وقال ابن كثير

 .  (54)"من الباحع والمشتري فافعلوذا وذسببوا بها في ذثصيل المال ذراض  

 :  كثيرة وأما األحادي  فهي

تاي فَاْرف ْق باأا اللةه مة َمْن رَ )): مى هللا عليأ وسدددل  قال صدددل  : من ذلك ما روذأ عاحشدددة رضدددي هللا عنها قالت  ،فََق باا مة

 .  (55)((َوَمْن َ قة َعلَْيهاْم فَش قة َعلَْيأا 

رد ي َدايان  النةاسَ كَ )): قال صددلى هللا عليأ وسددلم عن أبي ذريرة رضددي هللا عنأ أن رسددول هللاو  فَإاَذا َرأَى، اَن ذَاجا

رً  ْعسددددددا وا َعْنأ  : ا قَاَل لافاْتيَا اأا م  : قالوعن جرير بن عبد هللا . (58)((فَتََااَوَز هللا  َعْنأ  ، هللاَ أَْن يَتََااَوَز َعنةا لََعلة ، ذََااَوز 

 .(59)((اَل يَْرَحم  هللا  َمْن اَل يَْرَحم  النةاسَ )): قال صلى هللا عليأ وسلم

                                         
موسى مثمد علي : ذثقيق، أحكام القرآن، المعرو  بالكيا الهراسي، أبو الثسن، علي بن مثمد بن علي، الربري (52)

 . ذـ[ 1405، 3ط، بيروت، دار الكتب العلمية: ] شر، (23/ص5)ج، عبد عرية وعاة

، (329/ص3)ج، مثمد حسين  مس الدين: ذثقيق، تفسير القرآن العظيم، أبو الفدا ، إسماعيل بن عمر، ابن كثير (54)

 . ذـ[ 1419، 3ط، بيروت، منشورات مثمد علي بيضون، دار الكتب العلمية: ] شر

 . باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الااحر(، ( )كتاب اإلمارة1636): ( برقم9/  8" )صحيحه" في مسلمأخرجأ  (55)

 صحيحه"" في مسلم. باب من أ ور معسرا(، ( )كتاب البيوع3096): ( برقم56/  2" )صحيحه" في البخاريأخرجأ  (58)

 . باب فضل إ وار المعسر(، ( )كتاب البيوع1583): ( برقم22/  5)

 في مسلم. باب رحمة الناس والبهاحم(، ( )كتاب األدب8012): ( برقم10/  6" )صحيحه" في البخاريأخرجأ  (59)

باب رحمتأ َصلةى هللا  َعلَْيأا َوَسلةَم الصبيان والعيال وذواضعأ وفضل ، ( )كتاب الفضاحل3219): ( برقم99/  9" )صحيحه"

 . ذلك(
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ْسلاًماَمْن أَقَاَل )): ال صلى هللا عليأ وسلمق: وعن أبي ذريرة رضي هللا عنأ قال  قال في . (56)((أَقَاَل هللا  َعْثَرذَأ  ، م 

 . (59)"غفر زلتأ وخريئتأ: أي أقال هللا عثرذأ، بيعأ: من أقال مسلما أي ":عون المعبود

فهاه جملة من أخالق المعامالت ذكرذا النبي صدلى هللا عليأ وسلم وح ة اإلسالم معا ر التاار أن يتدلقوا بها 

وإن من أعوم ما دعا اإلسددالم إلى التدلُّق بأ بين المؤجر والمسددتاجر ، في ماال البيع والشددرا  واإلجارة وغيرذا

ى هللا ل  النبي ص عن أ س رضي هللا عنأ أنة ف: ى ال ياكل المسدلم مال أخيأ المسلم بالباطلأمر بوضدع الاواحح حتأ أ 

لُّ فَباَم ذَ ، الثةَمَرةَ إاَذا َمنََع هللا  : فَقَالَ ، ذَْثَمرُّ : قَالَ ؟ ذ ْاذايَ َوَما : قَال وا. ذ ْاذايَ  َهَى َعْن بَْيعا الثةَمَرةا َحتةى ))م عليأ وسددل   تَثا سدددْ

 .  (80)((؟يكَ أَخا َماَل 

اه" صدددثيثأ "وعقد اإلمام البداري باباً في ]باب السدددهولة والسدددماحة في الشدددرا  والبيع ومن طلب حق اً : سدددم 

 . (81)"والمراد بالسماحة ذرك المضاجرة و ثوذا ال المكايسة في ذلك ":قال الثافظ ابن حار. فليرلبأ في عفا [

َم هللا  )): هللا عليأ وسددددلم قالثم روى البداري حديثاً عن جابر أن النبي صددددلى  اًل َرحا ْمًثا إاَذا ، َرج  ا َوإاذَ ، بَاعَ سددددَ

 . (83)((َوإاَذا اْقتََضى، اْ تََرى

ْمَح )): وعن أبي ذريرة أن رسددددول هللا صددددلى هللا عليأ وسددددلم قال َرا ا سددددَ ْمَح الشدددد  ْمَح اْلبَْيعا سددددَ بُّ سددددَ إانة هللاَ ي ثا

ا ا  سددهالً في البيع وجواداً يتااوز عن بعض : قولأ )إن هللا يثب سددمح البيع( أي ":قال المباركفوري. (82)((اْلقَضدَ

 .  (84)"حقأ إذا باع

اقدين  ريعة المتع "أن الشدريعة اإلسدالمية لم ذنور إلى العقد على أ أيتبين فمن خالل ذاه النصدوص وغيرذا 

 ،وااللتاامات على العقد ذثدد المنافع فبنا ً  -كما ذو الثال بالنوام الرأسمالي–مرلقاً 

                                         
باب بشارة من ستر هللا ذََعالَى ، ( )كتاب البر والصلة واآلداب3590): برقم( 31/  6" )صحيحه" في مسلمأخرجأ  (56)

 . عيبأ فاي الد يا بان يستر عليأ فاي اآلخرة(

 . 9/329عون المعبود  (59)

باب من باع ثماره أو  دلأ أو أرضأ أو ، ( )كتاب الاكاة1466): ( برقم139/  3" )صحيحه" في البخاريأخرجأ  (80)

 . باب وضع الاواحح(، ( )كتاب البيوع1555): ( برقم39/  5) صحيحه"" فيمسلم . أ العشر(زرعأ وقد وجب في

، بيروت، دار المعرفة: ] شر، (209/ص4)ج، فتح الباري، أبو الفضل العسقال ي الشافعي، أحمد بن علي، ابن حار (81)

 . ذـ[1299

 . باب السهولة والسماحة في الشرا  والبيع(، البيوع( )كتاب 3098): ( برقم59/  2" )صحيحه" في البخاريأخرجأ  (83)

إن هللا يثب سمح البيع سمح الشرا  سمح ، ( )كتاب البيوع3251): ( برقم58/  3" )مستدركه" في الحاكمأخرجأ  (82)

، بيروت، دار الغرب اإلسالمي: ] شر، جامع الترمذي، مثمد بن عيسى بن سورة، الترماي، "جامعه" في الترمذي. القضا (

باب ما جا  في سمح البيع ، ( )أبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليأ وسلم1219): ( برقم565/  3)، م[1998، لبنان

 . والشرا  والقضا (

 . 4/459ذثفة األحوذي  (84)
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لدين اإلسدددالمي قاحم على وا، كل ذلك  وراً لألخالق، بل وضدددع آلية إما لفسدددخ العقد أو ذعديلأ أو إقراره مع اإلثم 

ولالك لم ذقتصدر و يفة القاضدي في الفقأ اإلسالمي بتفسير ، ومنها عقود المعاوضدات، األخالق في جميع مااالذأ

ذاه الو يفة لأ الثق في فسدددددخ العقد إذا رأى بان االلتاام قد أرذق  فهو مع، النصدددددوص وذربيقها بل أبعد من ذاا

وكل ذلك اعتباراً ، أو ذعديلأ لكي يعيد ذوازن منافع العقد عند وجود  ر   طارئ، منأ أحدد أطرافدأ بددون قصددددددد  

، خالقيةومن ثم التربيق اآللي للعقد دون اعتبار للمتغيرات األ، لألخالقيات ودون الوقو  على الشددددددكل الواذري  

ضددى  ددرطاً في ذاا الفسددخ أو التعديل بل ومما يؤكد اعتبار األخالق في فسددخ أو ذعديل العقد لم ياعل الشددارع الر  

 .  (85)"كل ذلك ذثقيقاً لمبدأ األخالق اإلسالمية، يابر عليأ الرر  المما ع

 : وأما عن موقف الفقها  ذااه أثر األخالق في عقد اإلجارة

 : في ذلك اذااذين للفقها ف

ومنها –ص في أ هم يرون أن لألخالق أثر على عقود المعاوضددددات ويتلد  ، وذو اذااه الامهور: االتجاه األول

وقد  .الاراحع الاي يتعلق بالنوايا واألمور الباطنة وياخاون بمبدأ سدد  ، ينورون إلى مآالت األفعال فهم-اإلجارةعقد 

 ":بعد أن ذكلم عن مآالت األفعال: الق في العقود ذو ممدا أخا بأ مالك فقالذكر اإلمدام الشدددددداطبي أن اعتبدار األخ

 . (88)"التي حك مها مالك في أكثر أبواب الفقأ، وذاا األصل يبنى عليأ قواعد منها قاعدة سد  الاراحع

ماذب وذو ، منعنا من ذلك الفعل، فمتى كان الفعل السددددالم عن المفسدددددة وسدددديلة إلى المفسدددددة ":وقال أيضدددداً 

 .  (89)"مالك

وكالك  قل ابن القيم عن اإلمام أحمد أ أ كان ياخا بمبدأ سد الاراحع وينور إلى الاا ب األخالقي في المعامالت 

، أحدذما مقصدددددود لنفسدددددأ: فاألمر  وعان: فإ أ أمر و هي، وباب سدددددد  الاراحع أحد أرباع التكليف ":قال، عموماً 

ن ما يكو: والثا ي. عنأ مفسددددة في  فسدددأ ما يكون المنهي  : أحدذما:  وعانوالنهي ، والثا ي وسددديلة إلى المقصدددود

 . (86)"فصار سد الاراحع المفضية إلى الثرام أحد أرباع الدين، وسيلة إلى المفسدة

 : من  صوص الفقها  ما يؤكد على ذاا االذااه وإليك أيها القارئ

                                         
ة دراسات علوم الشريع: ]منشورات، (194)ص، أثر األخالق على عقود المعاوضات، عبد الكريم، حمد الماضي (85)

 . م[3019، 2: العدد، 48: مالد، والقا ون

 . (196/ص4)ج، الموافقات، الشاطبي (88)

 . (281/ص3)ج، الموافقات، الشاطبي (89)

مثمد  :ذثقيق، إعالم الموقعين عن رب العالمين، مثمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  مس الدين، ابن قيم الاوزية (86)

 . ذـ[1411 –م 1991، بيروت، دار الكتب العلمية: ] شر، (138/ص2)ج، عبد السالم إبراذيم
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ع بعض الندداس إلى عقددد النكدداح دو  من يتددار  ال: وحاتددأ في ذلددك، داق المؤجددلفقددد منع اإلمددام مددالددك الصددددددة 

ية خش: ين أو ما يسمى بعقد المضاربة ال ياياه مالك وحاتأ في ذلكوكالك قرض الدة ، (89)فيعقدو أ بغير صداق

 . (90)فيقوم بترغيب الداحن بالفاحدة مقابل أن التاجيل، أن يكون المدين معسراً 

ذستثقأ من اإلرث  فإذا كان ما: ينور: ثم أوصى لها، الموتوعند أحمد لو خالع الرجل امرأذأ وذو في مرض 

منعت الوصدية ، وإذا كا ت الوصدية أكثر من اإلرث المسدتثق لها، ت الوصديةصدث  ، أكثر مما أوصدى أو مسداو  لأ

ص األسعار بقصد ن يرخ  ويدخل في ذاا الباب ما ورد عنأ أ أ كان يكره الشرا  مم  . (91)الورثةبخشية اإلضرار 

 . (93)اس من الشرا  من جارهمنع الن

 ،وال يرون أي أثر لها على العقود، فهم ال يراعون المبادئ األخالقية، يمث لدأ الشددددددافعيدة: وأماا االتجااه الثااني

فال  ،دون النور إلى األخالق، وإلى مدى ذثقق األركان والشروط فيأ، وإ ما ينورون إلى الصورة الدارجية للعقد

 . لسبب أخالقي أو  وايا حسنة أو سيئة ماال لفسخ العقد أو إبرالأ

ح رأيأ في أن الثكم يكون داحماً على ما  هر : وقد قرر ذلك واضدثاً في كتابأ األم يقول رحمأ هللا بعد أن وض 

في الد يا  اموفي جميع ما وصفت ومع غيره مما استغنيت بما كتبت عنأ مما فرض هللا ذعالى على الثك   ":من العبد

أ على المثكوم من عباد هللا إال باحسددددددن ما يوهر وأخف   على أحد   على حاكم أن يقضددددددي أبداً  ماً دليدل على أن حرا

أ عليأ أو لم وإن احتمدل مدا يوهر مندأ غير أحسددددددندأ كدا دت عليدأ داللة بما يثتمل ما يدالف أحسددددددنأ وأخف  ، عليدأ

 .  (92)"ذكن

 الناس بدال  ما  هر عليهم استدالالً فمن حكم على  "ويقول أيضاً عمن حكم على الناس بدال  ما  هر منهم

على أن مددا أ هروا يثتمددل غير مددا أ هروا بددداللددة منهم أو غير داللددة لم يسددددددلم عندددي من خال  التنايددل 

 .  (94)"والسنة

ال و، ة حكم اإلسددددالم على أن العقود إ ما يثبت بالواذر عقدذاالكتاب ثم السددددنة ثم عام   فإذا دل  " :ويقول أيضدددداً 

  ،م غير عاقدذا على عاقدذاذفسد بتوذ   أالاقدين كا ت العقود إذا عقدت في الواذر صثيثة أولى يفسدذا  ية الع

                                         
 . (209/ص3)ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي (89)

 . (869/ص3)ج، الموطأ، مالك (90)

 . (258/ص9)ج، المغني، ابن قدامة (91)

 . (231/ص2)ج، إعالم الموقعين، ابن قيم الاوزية (93)

 . بيروت[، دار المعرفة: ] شر، (211/ص9)ج، األم، أبو عبد هللا، مثمد بن إدريس، الشافعي (92)

 . (213/ص9)ج، المرجع  فسأ (94)
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 .  (95)"ضعيفاً  سيما إذا كان ذوذماً  ثم

اذم يذاو فمن ذلك: ومن يبث  في كتب الشددافعية ياد ذربيقات كثيرة ذسددتند إلى ما ذذبوا إليأ في ذاا األصددل

ة اذر العقود الشددددددرعيوفاألولى االعتماد على  ":-أن بين حكم العيندة عنددذمبعدد –يقول النووي ، حكم بيع العيندة

 .  (98)""آخر بامر   األحكام وعدم

كان و، ومن فروعهم على ذاا األصددل لو أن رجالً ا ددترى سدديفاً يريد أن يقتل بأ  دددصدداً العتبر البيع جاحااً 

 . (99)اإلثم على  ية القتل

كان  ،بما فيها عقد اإلجارة ال ذفسدد إال بثصول الدلل في العقد  فسأن عقود المعاوضدة عند الشدافعي إفوذكاا 

أما األمور األخالقية الدارجة عن العقد فليس لها أي أثر على العقد فسداً أو ، يفقد  درطاً من  روطأ أو  ثو ذلك

 .   ثوه

ر وأن اعتبا، يعةر ر في كالم الفقها  ياد أن اذااه الامهور ذو األقرب إلى روح النصوص ومقاصد الشوالنا

الاا ب األخالقي الاي ذدعو إليأ  صدددددوص الشدددددريعة ويتفق مع مقاصددددددذا ياعلنا ال  قتصدددددر في النور إلى عقد 

وقع و لثق بأ من ضرر المستاجر  فسأ وما النور إلى وإ ما ياخا بعين االعتبار، اإلجارة و دروطأ ومدى ذثققها

 : يمكن القول أمن ذنا فإ ، جرا  عدم ذمكنأ من اال تفاع بالعين المستاجرة  لمعليأ من 

بان مبدأ التراحم واإلحسدددان والرفق بالمسدددتاجر كل ذلك يقتضدددي أن يرد المؤجر المال إلى المسدددتاجر الاي لم 

ن من جر يتمكأو يثل لأ من األجرة بثال كان المسددتا، حثة كورو ايتمكن من اال تفاع بالعين المسددتاجرة بسددب جا

 . اال تفاع بالعين المستاجرة في بعض األحيان

المال إلى المستاجر بثال لم يتمكن  المؤجر وال بد  من اإل ارة إلى أن الاا ب األخالقي كما أ أ يقتضي أن يرد  

  اأيضدددداً ينبغي على المسددددتاجر أن يؤدي المال إلى المؤجر في حال كان قادراً على اسددددتيف، من اسددددتيفا  المنفعة

 . بثاة جاحثة كورو ا اأو ياكله باألجرةيماطل  وأال، ولو كان ا تفاعاً جاحياً ، المنفعة

ا عين ما ذكلم فيأ الفقها  من وذا، جا ت لضدددددمان الثقوق لكال الررفين اإلسدددددالمية الشددددريعة وبهاا يتبين أن

 . ام الضابرة لنورية الورو  الرارحةحكاأل

                                         
 . (213/ص9)ج، المرجع  فسأ (95)

 . دار الفكر[: ] شر، (150/ص10)ج، المجموع شرح المهذب، أبو زكريا، مثيي الدين يثيى بن  ر ، النووي (98)

 . (212/ص8)ج، األم، الشافعي (99)
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 والنتائج والتوصياتالخاتمة 

جا ت بأ الشددددددريعة اإلسددددددالمية من األحكام المتعلقة بعقد اإلجارة في  ل  الاواحح اا التوصدددددديف لما وبعد ذ

 : التالية النتائجالدراسة الى  ذوصلت-كااحثة كورو ا–والروارئ 

كما أن من حق المؤجر ، العين المسددتاجرةبوعليأ فمن حق المسددتاجر أن ينتفع ، أن عقد اإلجارة عقد الزم -1

 .  باألجرةأن يرالب 

نعأ يم-أو عار عند الثنفية–ال ياوز للمسددتاجر أن يفسددخ العقد ما لم يكن ذناك أمر طارئ كوبا  كورو ا  -3

 .  من استيفا  المنفعة

أ أن فمن حق بسددددددبب الاواحح المسدددددتاجرةوقع على المسدددددتاجر ما يثول بينأ وبين اال تفاع من العين  إن -2

قد فإن فعل ف، ذا عليأيثق للمؤجر أن يمتنع من رد   وال ،التي دفعها عند إبرام العقد بإعادة األجرةيردالدب 

حت بالك النصوص يثلماالً ال  أأكلأثم في   .لأ كما صر 

 .عقد اإلجارة فياعتبار الاا ب األخالقي الاي ذدعو إليأ  صوص الشريعة ويتفق مع مقاصدذا  -4

 : الدراسة أوصتو

 ـددددتاجرالمس عن التدفيف أو األجرة رد المؤجر وعلى، بالااحثة يتاثر لم دام ما اإلجارة بعقد الوفا ب المستأجر

 .  كورو ا بااحثة اإلجارة عقد ذاثر إذا

فق الر ئفي التعامل مع المستاجر بما ذقتضيأ مباد الاا ب األخالقياألحكام الفقهية و ةمراعا: بوالمؤجر 

  بثق اآلخرين. حساناإل

 .العالمينوالحمد هلل رب 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

في  النهاية، ماد الدين أبو السعادات، المبارك بن مثمد بن عبد الكريم الشيبا ي الااري، ابن األثير (1

، المكتبة العلمية: ] شر، طاذر أحمد الااوي ومثمود مثمد الرناحي: ذثقيق، غريب الحديث واألثر

 . م[1999-ذـ 1299، بيروت

 . دار الفكر[: ] شر، فتح القدير، كمال الدين مثمد بن عبد الواحد السيواسي، الهمامابن  (3

، وتبير، دار المعرفة: ] شر، فتح الباري، أبو الفضل العسقال ي الشافعي، أحمد بن علي، ابن حار (2

 . ذـ[1299

 . بيروت[، دار الفكر: ] شر، المحلى، أبو مثمد، علي بن أحمد بن سعيد، ابن حام (4

 . دار الكتب العلمية[: ] شر، القواعد، زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد، رجبابن  (5
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بداية المجتهد ونهاية ، أبو الوليد، مثمد بن أحمد بن مثمد بن أحمد بن ر د القرطبي، ابن ر د الثفيد (8

 . ذـ[1435 –م 3004، القاذرة –دار الثدي  : ] شر، المقتصد

رد المحتار على الدر المختار ، عال  الدين، عمر بن عبد العايامثمد بن مثمد أمين بن ، ابن عابدين (9

 . لبنان[-بيروت ، دار الفكر للرباعة والنشر والتوزيع: ] شر، )حاشية ابن عابدين(

عبد : قذثقي، معجم مقاييس اللغة، أبو الثسين، أحمد بن فارس بن زكريا  القاويني الرازي، ابن فارس (6

 . ذـ[1299م/ 1999، الفكر دار: ] شر، السالم مثمد ذارون

، رةمكتبة القاذ: ] شر، المغني، موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن مثمد أبو عبد هللا المقدسي، ابن قدامة (9

 . ذـ[1266 –م 1986

 ،إعالم الموقعين عن رب العالمين، مثمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  مس الدين، ابن قيم الاوزية (10

 . ذـ[1411 –م 1991، بيروت، دار الكتب العلمية: ] شر، إبراذيممثمد عبد السالم : ذثقيق

: ] شر ،مثمد حسين  مس الدين: ذثقيق، تفسير القرآن العظيم، أبو الفدا ، إسماعيل بن عمر، ابن كثير (11

 . ذـ[ 1419، 3ط، بيروت، منشورات مثمد علي بيضون، دار الكتب العلمية

 . اليازجي وجماعة من اللغويين: ذثقيق، لسان العرب، مثمد بن مكرم، ابن منوور (13

، ميدار الكتاب اإلسال: ] شر، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراذيم بن مثمد، ابن  ايم (12

 . [3ط

، روتبي، دار الفكر: ] شر، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، أبو بكر بن حسن بن عبد هللا الكشناوي (14

 . [3ط، لبنان

، داصي، المكتبة العصرية: وفق طبعة، ]ذرقيم األحادي ، مان بن األ ع  الساستا يسل، أبو داود (15

 . بيروت[

دار إحيا  : ] شر، مثمد عوض مرعب: ذثقيق، تهذيب اللغة، أبي منصور، مثمد بن أحمد، األزذري (18

 . م[3001، 1ط، بيروت، التراث العربي

 . [دار الفكر: ] شر، العناية  رح الهداية، هللاأكمل الدين أبو عبد ، مثمد بن مثمد بن مثمود، البابرذي (19

 . دمشق[، دار الفكر: ] شر، العناية شرح الهداية، أكمل الدين، مثمد بن مثمد بن مثمود، البابرذي (16

، بيروت، دار طوق النااة: ] شر، صثيح البداري، أبو عبد هللا، مثمد بن إسماعيل البداري، البخاري (19

 . ذـ[1433، 1ط

مؤسسة  باب : ] شر، الشريعة اإلسالمية وتاريخها ونظرية الملكية والعقود، ينينأبو الع، بدران (30

 . م[1968، الاامعة

ر دا: ] شر، شرح منتهى اإلرادات، منصور بن يو س بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس، البهوذي (31

 . م[1992، الربعة األولى، عالم الكتب

، بيروت، دار الغرب اإلسالمي: ] شر، جامع الترمذي، مثمد بن عيسى بن سورة، الترماي، الترمذي (33

 . م[1998، لبنان

 . ان[لبن، بيروت، دار المعرفة: ] شر، المستدرك على الصثيثين، أبو عبد هللا، الثاكم النيسابوري (32

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 137  

ISSN: 2706-6495 

 

دراسات علوم الشريعة : ]منشورات، أثر األخالق على عقود المعاوضات، عبد الكريم، حمد الماضي (34

 . م[3019، 2: العدد، 48: مالد، والقا ون

، كردار الف: ] شر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  مس الدين مثمد بن أحمد بن عرفة، الدسوقي (35

 . بيروت[

 المكتب: ] شر، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصرفى بن سعد بن عبده، الرحيبا ي (38

 . م[1994-اذـ 415، 3ط، اإلسالمي

مواهب الجليل لشرح ، أبو عبد هللا،  مس الدين، مثمد بن عبد الرحمن الررابلسيمثمد بن ، الرعيني (39

 . م[1993، 2ط، دار الفكر: ] شر، زكريا عميرات: ذثقيق، مختصر خليل

وزارة : شر] ، المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد هللا، بدر الدين مثمد بن عبد هللا بن بهادر، الاركشي (36

 . م[1965-ذـ 1405، 3ط، األوقا  الكويتية

 . م[1992، بيروت، دار المعرفة: ] شر، المبسوط،  مس األحمة، مثمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي (39

 أبو عبيدة مشهور بن حسن: ذثقيق، الموافقات، إبراذيم بن موسى بن مثمد اللدمي الغر اطي، الشاطبي (20

 . ذـ[1419 –م 1999، 1ط، دار ابن عفان: ] شر، آل سلمان

 . بيروت[، دار المعرفة: ] شر، األم، أبو عبد هللا، مثمد بن إدريس، فعيالشا (21

: شر] ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ معاني المنهاج،  مس الدين، مثمد بن أحمد الدريب، الشربيني (23

 . ذـ[1415، 1ط، دار الكتب العلمية

ى موس: ذثقيق، أحكام القرآن، المعرو  بالكيا الهراسي، أبو الثسن، علي بن مثمد بن علي، الربري (22

 . ذـ[ 1405، 3ط، بيروت، دار الكتب العلمية: ] شر، مثمد علي وعاة عبد عرية

: ثقيقذ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، أبو الثسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (24

 . م[1994-ذـ 1414، بيروت، دار الفكر: ] شر، يوسف الشيخ مثمد البقاعي

))أ وار البروق في أ وا  ، الفروق،  هاب الدين أبو العباس، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، القرافي (25

 . بيروت[، دار عالم الكتب للنشر: ] شر، الفروق((

 الكافي في فقه أهل، أبو عمر، يوسف بن عبد هللا بن مثمد بن عبد البر بن عاصم النمري، القرطبي (28

لكة المم، الرياض، دار الرياض الثديثة: ] شر، أحيد ولد ماديك الموريتا يمثمد مثمد : ذثقيق، المدينة

 . م[1960، ذـ1400، 3ط، العربية السعودية

طأ التمهيد لما في المو، أبو عمر، يوسف بن عبد هللا بن مثمد بن عبد البر بن عاصم النمري، القرطبي (29

ارة دار وز: ] شر، عبد الكبير البكري مثمد، مصرفى بن أحمد العلوي: ذثقيق، من المعاني واألسانيد

 . ذـ[1269، المغرب، عموم األوقا  والشؤون اإلسالمية

دار الكتب  :] شر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عال  الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الكاسا ي (26

 . ذـ[1408 –م 1968، 3ط ، العلمية

، أبو  بي، سلران آل  هيان لألعمال الديرية واإل سا يةمؤسسة زايد بن : ] شر، الموطا، مالك بن أ س (29

 . ذـ[1435 –م 3004، 1ط، اإلمارات
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(131595) . 

بداية  الهداية في شرح، أبو الثسن برذان الدين، علي بن أبي بكر بن عبد الاليل الفرغا ي، المرغينا ي (43
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 . القاذرة[، مكتبة ومربعة مثمد علي صبح

، ةدار إحيا  الكتب العربي: ] شر، صثيح مسلم، أبو الثسين، مسلم بن الثااج القشيري النيسابوري (44

 . القاذرة[

 ،دار الكتب العلمية: ] شر، مرآة األصول في شرح مرقاة الوصول، مثمد بن فراموز بن علي، مال خسرو (45

 . [1991، لبنان –بيروت 
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Determinants of capital adequacy and its impact on     Islamic banks 

Study the effect of capital adequacy on its determinants  1999-2015 

 

 

 Abstract: 

This research paper aims to study the case of Al Baraka Bank of Algeria as a sample of 

Islamic banks operating in the Algerian banking market, where we relied on this on capital 

adequacy indicators to measure the effectiveness of risk management at the level of the 

bank. This study is based on the standard analysis method, using simple and multiple linear 

regression models through the use of the Eviews 9 statistical program. The study shows that 

there is a statistically significant relationship between the capital adequacy ratio in Al 

Baraka Bank of Algeria and the following independent variables: capital risk, the rate of 

return on equity, credit risk, the profit margin rate, the rate of return on assets. As a main 

conclusion in this research paper, there is no statistically significant relationship between the 

ratio of capital adequacy and the independent variable of liquidity risk in Al Baraka bank, so 

that it doesn't contribute in the effectiveness of this model as well, it doesn't explain the 

strong relationship between this one and the capital adequacy ratio, as a result, this is what 

has proved the hypothesis of the research study. 

Keywords:  Capital adequacy, Banking effectiveness, Standard analysis, Determinants, 

Statistical significance. 
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     لمقدمة:. ا9

محددات الفعالية  أهم، حيث من اإلسالميةالمالية  األدواتتقوم عليه  أنالذي يجب  األساستعتبر الفعالية المصرفية 

تولي اهتماما كبيرا بهذا الجانب وتضع  اإلسالميةالمصرفية للمنتجات طبيعة المخاطر المصاحبة لها، هذا ما جعل البنوك 

ولذلك نشاطها.  ألداءمخاطرها تختلف عن نظيرتها التقليدية نتيجة النهج الذي تتبعه  إلدارةتحوطية  وإجراءاتنظما 

دراسة قياسية  إجراءالمال من خالل  رأسعلى محددات كفاية  أيديناسوف نركز من خالل هذه الورقة البحثية التي بين 

بين نسبة كفاية  التأثير، من خالل دراسة 5192 -9111لقاعدة البيانات المتعلقة ببنك البركة الجزائري خالل الفترة من 

المال والعناصر المحددة له التي تمثل متغيرات نموذج الدراسة الخاصة ببنك البركة الجزائري، وهذا باستخدام  رأس

من خالل إتباع خطوات ومراحل بناء النموذج محل الدراسة مع االعتماد على  النماذج االنحدارية البسيطة والمتعددة

 .الدراسةأدبيات 

 . إشكالية الدراسة: 9.9

 انطالقا مما سبق يتم صياغة اإلشكالية التالية:

ما مدى فعالية بنك البركة الجزائري في إدارة المخاطر من خالل دراسة التأثير بين نسبة كفاية رأس المال والعناصر * 

 المحددة له ؟ 

 . فرضيات الدراسة: 0.9

بين نسبة كفاية رأس المال والعناصر المحددة له )متغيرات نموذج الدراسة(  وجود عالقة ذات داللة إحصائية: 9ف *

 على مستوى بنك البركة الجزائري.

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نسبة كفاية رأس المال والعناصر المحددة له على مستوى بنك البركة  :0ف* 

 الجزائري. 

 . أهمية الدراسة:0

المخاطر في البنوك التقليدية على مواجهة ومعالجة  إدارةوقواعد  أنظمةخصوصا بعدما فشلت سة هذه الدرا أهميةتجسدت 

المخاطر على مستوى البنوك  إدارة وأهميةدور  األفق إلىالمالية التي تعرضت لها اقتصاديات العالم، فبرزت  األزمات

الحلول  أهممن  وأنها اإلسالميةسسات المالية المال وتكييفه حسب منتجات المؤ رأسمن خالل معيار كفاية  اإلسالمية

على مثل  أكثرفي تسليط الضوء  اإلسهام أخرىهذا من جهة، ومن جهة الراهنة  األزماتوالسبل الكفيلة للخروج من هذه 

وما مدى قدرتها على احتواء المخاطر بفعالية وكفاءة مقارنة مع نظيرتها  اإلسالميةهذه الدراسات التي تمس البنوك 

 لتقليدية.ا

 ويمكن حصرها في النقاط التالية: . أهداف الدراسة:3

 .اإلسالميةالمخاطر على مستوى البنوك  إدارةالمال كمحدد لقياس  رأسفعالية وكفاءة مؤشر كفاية  إبراز -

 . اإلسالميةالمخاطر في البنوك  إدارة ألغراضكيفية توظيف نظم الرقابة العالمية وتفعيل دورها  إبراز -

 البنوك اإلسالمية الخاصة بالمؤسسات المالية اإلسالمية ومحدداتها التي تستخدمهاالمال  رأسمميزات كفاية  أهمعرفة م -

 إلدارة المخاطر والتحكم فيها. 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5صدار الخامس عشر | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإل

   
   

 
www.ajrsp.com                                                                                                                  144  

ISSN: 2706-6495 
 

 . الدراسات السابقة: 4

ألردنية محددات كفاية رأس المال في البنوك ا، بعنوان: " 5192، عبد هللا التميمي وسامر فخري عبيداتدراسة  -

كفاية رأس المال في البنوك األردنية،  تحددحاول الباحثان في هذه الدراسة تحديد أهم العوامل التي . ")دراسة تطبيقية(

، حيث قاما باختبار العالقة بين متغير كفاية رأس المال  5112 -5111بنكا أردنيا خالل الفترة  92وذلك بالتطبيق على 

ن جهة أخرى: مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السيولة، مخاطر االئتمان، مخاطر رأس المال، من جهة و المتغيرات التالية م

 حقوق الملكية، العائد على األصول.  معدل القوة اإلرادية، العائد على

بين نسبة كفاية رأس المال في البنوك التجارية األردنية  طرديةوقد توصل الباحثان إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

بين  عكسيةالعوامل المستقلة التالية: مخاطر السيولة،  معدل العائد على األصول، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية و

عالقة عدم وجود نسبة كفاية رأس المال والعوامل المستقلة التالية: معدل العائد على حقوق الملكية، مخاطر سعر الفائدة و

لمال في البنوك التجارية األردنية والعوامل المستقلة التالية: مخاطر رأس المال ذات داللة إحصائية بين درجة كفاية رأس ا

 ومخاطر االئتمان، ومعدل القوة اإلرادية. 

"محددات نسبة كفاية رأس المال ، بعنوان: Mohammed T. Abusharba ،I. Triyuwono ،5192دراسة  -

ل المحددة لنسبة كفاية رأس المال في الصناعة المصرفية قاموا بدراسة العوام في البنوك اإلسالمية االندونيسية"

 .5199 -5111اإلسالمية االندونيسية ، وذلك خالل الفترة 

(، DEP(، السيولة )FDR(، جودة أصول الدخل )ROAواستخدمت المتغيرات المستقلة التالية : متغيرات الربحية )

  .(CARنسبة كفاية رأس المال )تابع: هو  (، ومتغيرOEOI(، الكفاءة التشغيلية )NPFهيكل الودائع )

والنتائج المتحصل عليها العائد على الموجودات والسيولة يؤثران ايجابيا ومعنويا على نسبة كفاية رأس المال وهذا ما يدل 

باإلضافة على أن زيادة ربحية البنك اإلسالمي واألداء الجيد للسيولة ينعكسان ايجابيا على رأس المال البنوك اإلسالمية. 

( لديه تأثير سلبي ومعنوي على نسبة كفاية رأس المال وهو ما يعني أن الديون NPFإلى أن جودة أصول الدخل )

المعدومة عندما تكون مرتفعة سوف تؤدي إلى انخفاض في قيمة رأس المال البنوك وهذا ما يعرضها لمخاطر االئتمان، 

   ال يؤثران معنويا على نسبة كفاية رأس المال. أما بالنسبة لهيكل الودائع والكفاءة التشغيلية

أثر كفاية رأس المال في ربحية البنوك اإلسالمية، دراسة ، بعنوان: "5192سليمان ناصر، يونس مونة، دراسة  -

سرا إمقال منشور على مجلة " 0295 -0299قياسية على أكبر البنوك اإلسالمية من حيث حجم األرباح خالل الفترة: 

سعى هذا البحث إلى دراسة التأثير بين كفاية رأس  .5192 ، يونيواألول، المجلد الثامن، العدد اإلسالميةللمالية الدولية 

المال ونسب الربحية أو المردودية في البنوك اإلسالمية، وذلك من خالل دراسة قياسية على أكبر البنوك اإلسالمية في 

مؤسسة مالية إسالمية حسب توفر المعلومات( خالل الفترة:  52بين  نبنك إسالمي م 92العالم من حيث حجم األرباح ) 

، ولدراسة التأثير بين المتغيرات تم استخدام نموذجين النحدار خطي بسيط، باالستعانة بالبرنامج  5192 – 5199

 . Eviews7اإلحصائي 

بنك اإلسالمي الرفع من نسبة كفاية رأس وقد تبيّن أن هناك عالقة تأثير إيجابية، وتناسب طردي مباشر، إذ كلما حاول ال

 ROAوالعائد على األصول  ROEالمال كلما أدى ذلك إلى زيادة مؤشرات الربحية متمثلة في العائد على حقوق الملكية 

 . لكن وبما أن معيار بازل ُوضع أساساً للبنوك التقليدية،

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5صدار الخامس عشر | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإل

   
   

 
www.ajrsp.com                                                                                                                  145  

ISSN: 2706-6495 
 

بماليزيا لحساب كفاية رأس المال في البنوك  IFSBوبما أن هناك معيار وضعه مجلس الخدمات المالية اإلسالمية  

اإلسالمية بتطويع معيار بازل مع طبيعة عمل البنوك اإلسالمية، فإن البحث يوصي بتطبيق هذا المعيار ألن ذلك من شأنه 

 أن يرفع أكثر من مردودية البنك اإلسالمي.

   . ماهية كفاية رأس المال في البنوك اإلسالمية: 5

نذ تأسيسها العديد من الوثائق في مجال الرقابة على البنوك، بحيث لم يكن لهذه الوثائق أي صفة قانونية، أصدرت اللجنة م 

إال أن االتفاق على مثل هذه الوثائق من الدول الممثلة للمجلس منح هذه الوثائق صفة إلزامية، حيث إن عدم االلتزام بها قد 

المصرفي خاصة وأن أي جهة ترغب في التعامل مع البنك أو تقييمه تستند يعني عدم قدرة البنك على االستمرار في العمل 

 إلى قيامه بااللتزام بهذه الوثائق والمقررات. 

وقد أصدرت اللجنة عدداً من الوثائق والمقررات، وأهم هذه اإلصدارات هو معيار كفاية رأس المال، وتتمثل أهمية هذا 

لة توجد عالقة فيما بين رأس المال بمفهومه الشامل )القاعدة الرأسمالية( وبين المعيار في أنه يعد بمثابة أول دراسة شام

 .9%2عن  تقل ال أن يجب والتي المخاطر بأوزان المرجحةاألصول وااللتزامات العرضية 

 . مفهوم البنوك اإلسالمية: 9.5

ا "هي تلك المؤسسات المالية التي هناك العديد من التعاريف التي تطرقت لموضوع البنوك اإلسالمية حيث يمكن تعريفه

تقوم بالمعامالت المالية والمصرفية وغيرها من المعامالت المالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية، فال تتعامل بالربا أخذا وعطاءا، وذلك بهدف المحافظة على القيم واألخالق اإلسالمية وتطهير النشاط 

 . 5ممكن لتحقيق التنمية االقتصادية" الفساد، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعيالمصرفي من 

أما اتفاقية إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية فقد عرفها بأنها "المؤسسة المالية التي ينص القانون إنشائها ونظامها 

 .  2تعامل بالفائدة أخذا وعطاءا "األساسي صراحة على االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية وعلى عدم ال

 من خالل التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص ما يلي :

البنوك اإلسالمية هي مؤسسات الوساطة المالية بحيث تتعامل باألموال أخذا وإعطاءا، إيداعا وتوظيفا، تمويال 

في جميع أنشطتها وممارساتها بمبادئ  واستثمارا وهذا من خالل مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، بحيث تلتزم بالعمل

ومقتضيات وتوجيهات الشريعة اإلسالمية السمحاء، فال يجب أن تتعامل بالربا أخذا وعطاءا وال يجب أن تُحيد عن أحكام 

الشريعة اإلسالمية، إذ إنها الممر الرئيسي لمعامالته دون غيره من البنوك األخرى بهدف تحقيق التنمية االقتصادية و 

 تماعية.االج

   . مفهوم كفاية رأس المال:0.5

ليس له دور كبير في خلق قيمة مضافة للبنك، لكن و ،مال البنك أصغر عنصر في مصادر أموال البنكاليعتبر حجم رأس 

، فكبر حجم رأس المحتملة )الخسائر( مخاطرال الحتواء ومواجهةصمام أمان نه يمثل أ إالرغم صغر حجم رأس ماله 

لنا العالقة  وعليه تتشكلالمخاطر المصرفية،  جابهةسبيا يعد مصدر ثقة لدى المتعاملين مع البنك في مالمال البنك ن

توضيح ذلك  ، ويمكنكفاية رأس المالب هالمتواجدة بين المخاطر التي يواجهها البنك وحجم رأس ماله، وهذا ما يعبر عن

 : من خالل الشكل التالي
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يةالمصاريف التشريع رأس المال ودائع العمالء  

 خسائر متوقعة
قعة خسائر غير متو   

عة خسائر كبيرة متوق  

 حجم الخسارة

  : توزيع الخسائر29الشكل رقم  تكرار الخسارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورقة عمل مقدمة لكفاية رأس المال، سالمية في إطار المعيار الجديد قياس مالءة البنوك اإلحسن، ماهر الشيخ، المصدر: 

 .  1، ص: 0225، للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ئر التي تنشأ عن المخاطر التي يمكن أن تواجه البنوك وكيف يمكن وبالتالي يوضح لنا الشكل الكيفية التي توزع بها الخسا

 (متوقعةخسائر كبيرة غير تغطيتها وإدارتها، بالنظر إلى الشكل السابق يالحظ أنه كلما قلت مساحة الجزء تحت المنحنى )

ال يكفي رأس المال فإن ذلك يعني ارتفاع درجة مالءة البنك حيث أن تلك المساحة تمثل احتمالية وقوع خسارة بحجم 

 لتحمله، وعليه فكلما زاد رأس المال كلما قلت هذه االحتمالية أي المساحة تحت المنحنى.   

 للدائنين والدفعات سحوبات المودعين مجابهة ومواجهة على البنك مال رأس قدرة أنه على المال رأس كفاية تعريف يمكن

  .4البنك لها يتعرض التي والتصفية اإلعسار حاالت في

كما عرف كفاية رأس المال بأنه قدرة رأس المال على سداد االلتزامات والحفاظ على حقوق المودعين، أضف إلى ذلك 

 .2الحفاظ على العالقة بين البنك وعمالئه

(، بمعنى أن The Likelihood of Insolvency) كما يمكن تعريف كفاية رأس المال بأنها احتمالية إعسار البنك

 . 6االحتمالية يعني ارتفاع درجة مالءة البنكانخفاض هذه 

بناءا على ما سبق نستنتج أن كفاية رأس المال هو قدرة رأسمال البنك على مواجهة وتغطية المخاطر غير متوقعة في 

 . المستقبل، ومن ثم االستفادة من األرباح والعوائد التي تنتج عن هذه االستثمارات الخطرة وعليه خلق قيمة مضافة للبنك

 معيار كفاية رأس المال في البنوك اإلسالمية وفق معايير المؤسسات المالية اإلسالمية: . 6

تعتبر البنوك اإلسالمية ذات طبيعة مميزة تختلف عن باقي البنوك التقليدية، وهذا ما يجعلها تتميز في تطبيق واعتماد 

ل وتطبيقاته، ولذلك حاولت بعض المؤسسات المالية مقررات اتفاقيات بازل خصوصا فيما يتعلق بمعيار كفاية رأس الما

اإلسالمية وبعض الباحثين والخبراء االقتصاديين اقتراح معايير لكفاية رأس المال خاصة بالبنوك اإلسالمية، مما ينتج 

 .نهجية حساب نسبة كفاية رأس المالعنه اختالف في م
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ة رأس المال ال تأخذ بعين االعتبار خصوصية العمل المصرفي إن معايير إدارة المخاطر الدولية وعلى رأسها معيار كفاي

 اإلسالمي، لذا سعت البنوك اإلسالمية لوضع معايير تخدم طبيعتها المتميزة من خالل مؤسساتها المالية اإلسالمية.  

 . أهداف معيار كفاية رأس المال في البنوك اإلسالمية: 9.6

  :ويمكن إجمالها فيما يلي

ب المتبع في تحديد وقياس المخاطر التي تتضمنها المنتجات والخدمات المالية اإلسالمية، وتقدير األوزان توحيد األسلو -

الترجيحية لمخاطرها، وعليه فهو يهدف إلى إيجاد قاعدة متكافئة فيما بين هذه المؤسسات عند قيامها بتبني وتطوير 

 االحترازية الدولية. مع المعايير ممارسات تحديد المخاطر وإدارتها والتي تتفق 

معالجة الهياكل والمكونات المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية اإلسالمية بما يتفق مع أحكام الشريعة  -

 . 2اإلسالمية والتخفيف من مخاطرها باستخدام آليات وأساليب تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ر عن الهيئات اإلسالمية مناسبة لعمل البنوك اإلسالمية في ظل اتفاقيات بازل وفق يعتبر معيار كفاية رأس المال الصاد -

 الشريعة اإلسالمية. 

يسعى معيار كفاية رأس المال في البنوك اإلسالمية إلى تحقيق العدالة من حيث تحمل المخاطر، وذلك بسبب انتقال  -

 بدأ المشاركة في الربح والخسارة. مخاطر األصول تلقائيا إلى أصحاب حسابات االستثمار وفقا لم

 تطبيق اتفاقيات لجنة بازل في البنوك اإلسالمية: . 0.6

حاول العديد من الخبراء االقتصاديين عقب إصدار اتفاقيات لجنة بازل اقتراح جملة من اآلليات واألساليب المتعلقة بكفاية 

إلسالمي من خالل تكييفها لتوافق أحكام الشريعة رأس المال للتعديل في هذه االتفاقيات لتناسب العمل المصرفي ا

         :سالمية، ويمكن توضيح ذلك كما يلياإل

 : في البنوك اإلسالمية Iتطبيق اتفاقية بازل . 9.0.6

تختلف طبيعة موجودات ومطلوبات البنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية مما أدى إلى اختالف منهجية حساب كفاية رأس 

 : هار ذلك من خالل العناصر التاليةاتفاقيات لجنة بازل في ظل الطبيعة المتميزة للبنوك اإلسالمية، ويمكن إظالمال وفق 

إذا نظرنا إلى مكونات النسبة نجد بأن البسط يتكون من ثالثة شرائح، فبالنسبة للشريحة األولى والثانية فال يوجد اختالف  -

أما الشريحة الثالثة فهي تتكون من أدوات الدين ورأس المال الهجين ذات طبيعة في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية، 

 ربوية، وهذا ال يتوافق مع طبيعة عمل البنوك اإلسالمية؛  

يتكون مقام النسبة من ثالثة أنواع من المخاطر هي: المخاطر االئتمانية والمخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية، غير  -

ع أخرى من المخاطر تتعرض لها البنوك اإلسالمية ناتجة عن إدارتها لحسابات االستثمار المشتركة، أننا نجد هناك أنوا

  2 وال يوجد لها مثيل في البنوك التقليدية )المخاطر االستئمانية والمخاطر التجارية المنقولة(؛

  : من العمليات أساسييننوعين  إلىتنقسم ومن حيث معامالت ترجيح األخطار:  -

لصيغ القائمة على المشاركة في الربح والخسارة مثل المضاربة والمشاركة واالستثمار المباشر يحدد لها معامل ترجيح ا *

   ؛ 911%

أما الصيغ القائمة على المداينة والصيغ األخرى، كالمرابحة واإليجار والسلم واإلستصناع والقرض الحسن يمكن  *

، الثاني %911ر المضمونة ضمانا كامال برهن يكون معامل ترجيحها تقسيمها إلى جزئين: األول المعامالت غي

 ،%21المعامالت المضمونة ضمانا كامال برهن عقاري يوضع لها حد أدنى للترجيح هو 
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ونظرا الختالف طبيعة صيغ التمويل اإلسالمية فيما بينها فقد وضع لها حد أدنى، أي يمكن للبنك اإلسالمي أن يرفع من  

     1؛ذا رأى أن درجة المخاطرة في أي صيغة تكون أكبرهذه النسبة إ

أدخلت هيئة المحاسبة والمراجعة تعديالت على مكونات رأس المال بحيث حذفت العناصر ذات الطبيعة الربوية  -

وأضافت عناصر جديدة لرأس المال المساند هي احتياطي معدل األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار، وتأتي هذه 

ات من مفهوم الهيئة بأن حسابات االستثمار المشترك تتحمل مع المصرف المخاطر التجارية العادية التي االحتياط

يتعرض لها رأس المال، إال أنها وفي نفس الوقت تعرض المصرف اإلسالمي لنوعين من المخاطر )المخاطر االستئمانية 

 . 91 والمخاطر التجارية المنقولة(

  :99كفاية رأس المال للبنوك اإلسالمية هين نسبة إانطالقا مما سبق ف

%8

≤
احتياطات إعادة تقويم األصول + مخصصات مخاطر االستثمار + االحتياطات +  رأس المال المدفوع

المشترك المطلوبات( باسثناء حسابات االستثمار المشترك)) + ( رأسمال المصرف األصول الخطرة المرجحة الممولة من

50% من إجمالي األصول الخطرة المرجحة الممولة من حسابات االستثمار  +

 

 في البنوك اإلسالمية:  IIتطبيق اتفاقية بازل . 0.0.6

يمكن  في البنوك اإلسالمية اقترح بعض الخبراء االقتصاديين مجموعة من العناصر IIجل تطبيق اتفاقية بازل أمن 

 :  إجمالها في النقاط التالية

النسبية لها  ، إال أن األهمية(االئتمانية، التشغيلية، السوقيةثالثة )لمخاطر التتعرض المصارف اإلسالمية لألنواع ا -

 ؛ اإلسالمية التي تستثمر فيها تختلف عن البنوك التقليدية، وذلك تبعا لطبيعة نشاط الصيرفة اإلسالمية واألدوات المالية

تشمل المخاطر االستئمانية وبعض المخاطر نوع جديد من المخاطر هو المخاطر التشغيلية والتي  5أضافت لجنة بازل  -

األخرى التي تختص بها المصارف اإلسالمية كالمخاطر الناجمة عن عدم االلتزام بالنواحي الشرعية، ومخاطر اختالف 

اآلراء الفقهية في بعض الممارسات المصرفية، والمخاطر األخرى الناجمة عن اإلهمال والتعدي أو التقصير من طرف 

 سالمية؛ اإلالمصارف 

لتقييم المخاطر يمكن للمصارف اإلسالمية أن تختار واحدة من بينها،  5إن طرق القياس الثالثة التي اقترحتها لجنة بازل -

 .95بالرغم من أن طريقة التصنيف الداخلي هي التي تناسب طبيعة المخاطر فيها

نها تحتاج إلى نظم متقدمة في إدارة المخاطر تعتبر طريقة التصنيف الداخلي صعبة التطبيق في البنوك اإلسالمية أل -

وكفاءة عالية لنظم المعلومات، وكل هذا قد ال يكون متوفر في أغلب البنوك اإلسالمية، لذلك فإن تطبيق الطريقة المعيارية 

 تعتبر هي األنسب واألسهل بالنسبة للبنوك اإلسالمية.  

  : 92هي 5ة للبنوك اإلسالمية وفق لجنة بازل وفي ضوء ما تقدم فإن نسبة كفاية رأس المال المقترح

8

≤
االحتياطي المخاطر االستثمار + احتياطي معدل األرباح +   حقوق المساهمين

الموجودات  − مخاطر التشغيل + مخاطر السوق) +  اجمالي الموجودات   المرجحة حسب اوزان مخاطرها(مخاطر االئتمان

مخاطر السوق) + المرجحة حسب اوزان مخاطرها الممولة من حسابات االستثمار المشترك(مخاطر االئتمان
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 في البنوك اإلسالمية:   IIIمدى إمكانية تطبيق متطلبات اتفاقية بازل . 3.0.6

العديد من البنوك  أنجل تطبيق مريح  خاصة أفي  IIIإن البنوك اإلسالمية لديها القدرة لتكيف مع متطلبات اتفاقية بازل 

في كثير من الدول في ظل تطبيق اتفاقية  %51لكفاية رأس المال تتجاوز بالنسبة دالت جيدة اإلسالمية حاليا تسجل مع

اإلسالمية الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية في ماليزيا  بنوكالعادية أو معيار كفاية رأس المال لل 5بازل

عديالت على المعيار المطبق مسبقا، لذلك تناول توالمستمد من تلك االتفاقية وبالتالي ال يتطلب األمر منها سوى إدخال 

 :  المقررات، وذلك لعدة أسباب أهمهاكثير من الخبراء في المصرفية اإلسالمية حاجة البنوك اإلسالمية لتطبيق هذه 

طبيعة  ، يساعد البنوك اإلسالمية التي تختلف5191إلى غاية  IIIإن تأخير أجل التطبيق النهائي والكامل التفاقية بازل  -

 عملها عن البنوك التقليدية، على إعداد أرضية قادرة على تطبيق استيعاب تلك المقررات.  

حتى تؤكد مكانتها في النظام المصرفي العالمي وتستفيد  2إن المصارف اإلسالمية قادرة على استيعاب متطلبات بازل -

مية حيث إنها تقف على أرض صلبة وفلسفة متينة من الميزة التنافسية لها لكسب حصتها من الصناعة المصرفية العال

وهي كافية ألن تدرس بعناية هذه  5191أعطت فسحة من الزمن لغاية  2معايير بازل خاصة وأن االتفاقية المعنية لتطبيق

 . 94المتطلبات وتضع الخطط الكفيلة بتنفيذها بكل ثقة واطمئنان

ع الديون والمسماة بالتوريق ومثال عليها مسألة الرهن العقاري والتي كان من أسباب األزمة المالية العالمية عملية بي -

أدت إلى انهيار العديد من البنوك الدولية بينما البنوك اإلسالمية ال تتعامل مع القروض وهي شريك مع المستثمر بالربح 

 والخسارة.  

إلسالمية، من هنا وكي تطبق المصارف ويشار إلى أن المصارف اإلسالمية مرتبطة بمعايير مجلس الخدمات المالية ا

وأن يطوع معاييره مع المعايير الدولية «  2بازل» يجب أن يتقيد هذا المجلس بمعايير  «  2بازل» اإلسالمية معايير 

، ويشار أيضا إلى أن هيئات المحاسبة والمراجعة في المصارف اإلسالمية ليست « 5بازل» الجديدة كما فعل مع معايير

 . 92ا بمعايير بازل الجديدة ألنها تصدر معايير محاسبية وشرعيةمعنية كثير

 . تأثير األزمة المالية العالمية في البنوك اإلسالمية: 7

إن النظام المصرفي اإلسالمي ممثال بالمصارف اإلسالمية في شتى أنحاء العالم وليس فقط في الدول العربية واإلسالمية 

الصعيد المالي، ففي الوقت الذي نشهد فيه تعرض بعض البنوك في المنطقة لحاالت  كان بمنأى عن األزمة ونتائجها على

عجز، أو حتى لإلفالس أو لفقدان حجم كبير من السيولة التي يملكها، نجد أن البنوك اإلسالمية بقيت خارج دائرة الخطر، 

ي أدوات الدين أو أدوات االستثمار التقليدية، بسبب السياسات االئتمانية التي تتبعها والتي تتسم بالمحافظة وتجنب الدخول ف

األمر الذي مكنها من اكتساب استقرار في الودائع لدرجة عالية، وكسب ثقة العمالء في الوقت الذي ال تتوافر فيه هذه 

 . 96األمور للمصارف التقليدية

  : 0295-9111كفاية رأس المال على محدداته في بنك البركة الجزائري ثر أ. دراسة 8

إجراء دراسة قياسية لقاعدة البيانات المتعلقة بمحددات كفاية رأس المال لبنك البركة سوف نتطرق في هذا العنصر إلى 

، من خالل دراسة التأثير بين نسبة كفاية رأس المال ومؤشرات العائد 5192-9111الجزائري خالل الفترة من 

ت نموذج الدراسة الخاصة ببنك البركة الجزائري، وهذا المصرفي ومؤشرات المخاطر المصرفية التي تمثل متغيرا

باستخدام النماذج االنحدارية البسيطة والمتعددة، ومنه تسمح لنا نتائج هذه الدراسة بمعالجة إشكالية الدراسة ومن ثم إثبات 

 أو نفي فرضياتها. 
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 . تعريف بنك البركة الجزائري:9.8

 95بنكا، وهي بذلك موزعة على  95ركة المصرفية، والتي تتكون من ينتمي بنك البركة الجزائري إلى مجموعة الب

وفي ، 92فرعا 211مليار دوالر أمريكي، تقدم خدماتها لعمالئها في أكثر من  9.2دولة، حيث يبلغ رأس مالها أكثر من 

ل إدارة المخاطر هذا اإلطار فإن بنك البركة الجزائري يستفيد من الخبرة المتبادلة بين فروع المجمع، خاصة في مجا

 كفاية رأس المال( وهو موضوع الدراسة.  ؤشر)م

أول بنك إسالمي في الجزائر وهو عبارة عن بنك مشترك )بين القطاع العام و الخاص(  البركة الجزائري بنك يعتبر

في تمويل تخضع نشاطاته البنكية ألحكام الشريعة اإلسالمية، هو أول بنك إسالمي يفتح أبوابه في الجزائر، يساهم 

دج ، وقد قام البنك منذ  211.111.111المشاريع االستثمارية ذات الجدوى االقتصادية، برأس مال اجتماعي قدره 

بالتركيز على تطوير العديد من القطاعات واألنشطة الحيوية في الجزائر. ويقع المقر الرئيسي  9119 سنة تأسيسه في

 على مستوى الجزائر.  فرعا 52للبنك بالجزائر العاصمة ويضم حاليا 

 . كفاية رأس المال لبنك البركة الجزائري:0.8

، إال أننا سوف ندرس معدالت كفاية رأس المال التي حققها 9119بالرغم من أن نشأة بنك البركة الجزائري كانت سنة 

بتحديد قواعد  والمتعلقة 51/99/9114الصادرة في  14-24، وذلك باعتبار أن التعليمة رقم9111ابتداًءا من سنة 

الحيطة والحذر لتسيير البنوك والمؤسسات المالية قد حددت آخر أجل للبنوك الجزائرية لاللتزام بمعدل كفاية رأس المال 

  .9111ابتداًءا من نهاية تلك السنة أي  %2في حده األدنى بما ال يقل عن 

في  %95وما ياُلحظ على نسب كفاية رأس المال لبنك البركة الجزائري بأنها جيدة بشكل عام، بحيث أنها لم تنزل عن 

أسوأ حاالتها، ولّعل ذلك راجع إلى التوجيهات الصارمة لمجموعة البركة المصرفية لمختلف فروعها بما فيها فرعها 

اية رأس المال لبنك البركة الجزائري أعلى من النسبة المحددة من بالجزائر هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر نسبة كف

طرف بنك الجزائر باإلضافة إلى أن البنك قد احترم الحد األدنى للمالءة، هذا ما يجعل بنك البركة الجزائري يتمتع 

 بمالءة عالية اتجاه المخاطر. 

 . التحليل القياسي للنموذج محل الدراسة: 3.8

على المنهج التحليل القياسي، حيث سوف يتم االعتماد على التقارير السنوية لبنك البركة الجزائري  تعتمد هذه الدراسة

لتغطية الجانب التطبيقي من الدراسة، وعليه سوف يتم تجميع البيانات الخاصة بعينة الدراسة )بنك البركة الجزائري( 

بين نسبة كفاية رأس المال )كمتغير تابع( ومحدداته ، وهذا من خالل دراسة العالقة 5192 -9111للفترة الممتدة من 

، وذلك باستخدام المصرفية متغيرات مستقلة( التي تتمثل أساسا في مؤشرات العائد المصرفي ومؤشرات المخاطرك)

مع االستعانة  نماذج االنحدار الخطي البسيط والمتعدد من خالل إتباع خطوات ومراحل بناء النموذج محل الدراسة

 .  Eviews 9امج اإلحصائيبالبرن

 ومتغيرات الدراسة:  نموذج-9

CAB = f (LR , CR , CAR , ROE , ROA , PM) 

CAB = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 LR + 𝜷𝟐 CR + 𝜷𝟑 CAR + 𝜷𝟒 ROE + 𝜷𝟓 ROA +𝜷𝟔 PM + εt   

 حيث أن: 

BCA  نسبة كفاية رأس المال لبنك البركة الجزائري :l AdequacyCapita 
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LR  مخاطر السيولة :Liquidity Risk 

CR  مخاطر االئتمان :Credit Risk  

CAR  : مخاطر رأس المالCapital Risk     

ROE  العائد على حقوق الملكية :Return on Equity 

ROA  العائد على األصول :Return on Asset  

PM  هامش الربح :Profit Margin  

 سة: تقدير نموذج الدرا -0

تعتبر بيانات هذه الدراسة بيانات السالسل الزمنية مأخوذة من التقارير السنوية لبنك البركة الجزائري عينة محل 

الدراسة، بحيث توفر لنا كل المعطيات التي تساعدنا على بناء الدراسة القياسية، ولمعالجة إشكالية البحث أي ما مدى أثر 

لدراسة، فإنه البد علينا من تقدير فعالية نسبة كفاية رأس المال على المتغيرات نسبة كفاية رأس المال على متغيرات ا

وبعد جمع البيانات عن نسبة كفاية رأس المال (، OLSالمستقلة وذلك من خالل استخدام طريقة المربعات الصغرى )

نتائج تقدير نموذج الدراسة لنتحصل على  Eviews 9والمتغيرات المستقلة تم إدخال هذه البيانات للبرنامج اإلحصائي 

 كاآلتي: 

𝑪𝑨�̂�= -5.068751 - 0.007947*LR + 1.999938*CR - 0.366684*CAR - 0.359545*ROE + 

5.867090*ROA + 0.228616*PM 

 

 

 : LM Testاختبار  -3

لفترات سابقة ( بحدود الخطأ العشوائي ولكن LMيرتبط )في اختبار  eيالحظ في هذا االختبار أن حد الخطأ العشوائي 

 : ، ويمكن اختبار الفرضيات حيثmوإلى غاية الفترة 

 غياب االرتباط الذاتي في سلسلة البواقي.: 𝑯𝟎فرضية العدم -

 حيث يوجد ارتباط ذاتي في سلسلة البواقي. : 𝑯𝟏 الفرضية البديلة -

 كاآلتي:  Serial Correlation LM Test نتائج اختبارومنه نحصل على 

، وهذا يعني أن القيمة %91، %2، %9( أكبر من probن لنا من خالل جدول نتائج االختبار أن القيمة االحتمالية )يتبي

( وبالتالي نرفض وجود ارتباط ذاتي Q- squareصغر من القيمة الحرجة والتي لها توزيع مربع كاي)أيأالمحسوبة 

 إلحصائية للنموذج االنحدار المقدر. لحدود الخطأ العشوائي، وهذا إن دل إنما يدل على القوة ا

 :   ARCHاختبار ثبات التباين المشروط باالنحدار الذاتي  -4

من بين الفروض التي تتبعها طريقة المربعات الصغرى العادية أن الخطأ العشوائي تباينه يساوي قيمة ثابتة، وبالتالي 

،  ARCHالتباين المشروط باالنحدار الذاتي أو ما يعرف ب سنقوم باختبار فرضية اختالف التباين باستخدام اختبار ثبات 

ونحكم على النتائج سواء إمكانية قبول فرضية العدم القائلة بثبات التباين حد الخطأ العشوائي في النموذج المقدر أو رفض 

حصل على النتائج فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تنص على عدم ثبات التباين حد الخطأ العشوائي، ومنه نت

 التالية:  
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، معناه أن %91، %2، %9في هذه الحالة هي أكبر من   ARCHنالحظ من خالل جدول نتائج االختبار أن إحصائية 

، والنتيجة تقرر قبول فرضية العدم أي ثبات التباين ورفض عدم (الجدوليةالحرجة )القيمة المحسوبة أصغر من القيمة 

 ، وهذا يزيد من التأكيد على صحة وقوة النموذج المقدر إحصائيا. العشوائي خطأثبات التباين لسلسلة حد ال

  : Jarque- Beraاختبار إحصائية  -5

، وكذلك Jarque- Beraنقوم باختبار التحقق من أن هناك توزيع طبيعي للبواقي معادلة االنحدار باستخدام إحصائية 

ي معادلة االنحدار موزعة توزيعا طبيعيا انطالقا من إحصائية هذا يمكن رفض أو قبول فرضية العدم القائلة بأن بواق

 -Qلتوزيع مربع كاي ) حرجةأكبر من القيمة ال Jarque- Beraاالختبار فنرفض فرضية العدم إذا كانت إحصائية 

Square :وعليه نحصل على النتائج التالية .) 

 

        Jarque- Bera: نتائج اختبار إحصائية 20رقم  شكلال
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Series: Residuals

Sample 1999 2015

Observations 17

Mean       2.01e-15

Median  -1.036500

Maximum  6.846653

Minimum -7.602142

Std. Dev.   3.533885

Skewness   0.179882

Kurtosis   3.129017

Jarque-Bera  0.103470

Probability  0.949580

 

     Eviews 9بناءا على مخرجات برنامج  انالمصدر: من إعداد الباحث

أن البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا ولتأكد أكثر نذهب إلى نتائج يظهر لنا المدرج التكراري الموضح من خالل الشكل أعاله 

، وبالتالي %91، %2، %9( هي أكبر من Probنجد أن القيمة االحتمالية لإلحصائية ) Jarque- Beraفحص اختبار 

ن نتائج الفروض األساسية إن بواقي معادلة االنحدار موزعة توزيعا طبيعيا، ومن ثم فأنقبل فرضية العدم القائلة ب

ن استخدام طريقة إالستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية جاءت تتالئم وهذه الطريقة، ومنه في هذه الحالة ف

 المتغيرات صغرى العادية هو استخدام جيد وصالح لتمثيل العالقة بين نسبة كفاية رأس المال كمتغير تابع والمربعات ال

(LR, CR, CAR, ROE, ROA, PM .كمتغيرات مستقلة ) 

بالرغم من النتائج الجيدة المتحصل عليها إال أن نموذج االنحدار المقدر ينطوي على مجموعة من النقائص أهمها تلك 

، بحيث كانت معظم معلمات نموذج االنحدار t- studentقة بالمعنوية اإلحصائية للمعالم من خالل اختبار إحصائية المتعل

من أجل تحسين نموذج الدراسة أكثر  Firschالمقدر ليست لها أثر معنوي، ولهذا سوف نستخدم اختبار يدعى باختبار 

لي يسمح لنا هذا بمعرفة العالقة التأثيرية التي تربط بين المتغير التابع واختيار نموذج االنحدار األمثل لهذه الدراسة، وبالتا

BCA ( والمتغيرات التي تؤثر وتتأثر به، ومنه معرفة فعالية نسبة كفاية رأس المالBCA على محدداته في إدارة )

 المخاطر على مستوى بنك البركة الجزائري. 
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 : Firschاختبار  -6

لمعادلة االنحدار كأفضل معادلة مقدرة،  f(CAR)BCA =، فإننا نأخذ التقدير Firschختبار بناءا على ما سبق، وحسب ا

على المتغير المستقل  BCAونجري عليها االنحدار بإضافة المتغيرات المستقلة إليها، بحيث تحصل انحدار المتغير التابع 

CAR  على أكبر قيمة لمعامل التحديد 𝐑𝟐  كذلك معلمة المتغير ،CAR  تعتبر ذو أثر معنوي عند مستوى معنوية

 ROE، وبالتالي تعتبر أفضل معادلة انحدار مقدرة بالنسبة لنتائج المتغيرات المستقلة األخرى. نقوم بإضافة المتغير 91%

نتائج  مقارنة معتحديد المعامل ل أكبر قيمة إلى معادلة االنحدار المختارة، ويرجع السبب في ذلك إلى حصوله على

، Se = 0.129متغيرات المستقلة المتبقية، باإلضافة إلى ذلك تحصل على قيمة أصغر بالنسبة لألخطاء المعيارية أي ال

 ويمكن كتابة معادلة االنحدار الجديدة على الشكل التالي: 

  = α0 + α1 CAR + α2 ROE + εt BCA 

 أما فيما يخص نتائج االختبار يتم توضيحها من خالل الجدول اآلتي: 

 بالنسبة لمعادلة االنحدار المختارة  Firsch: نتائج اختبار 29الجدول رقم 

D.W 2R ROE 

α2 

CAR 

α1 

α0 المعادلة 

0,960 0,193 - 1,24 

0,655 

12,52 

4,873 

CAB= F(CAR) 

1,522 0,323 -0,19 

0,117 

1,24 

0,621 

18,16 

5,755 

CAB= F(CAR,ROE) 

  Eviews 9رجات برنامج بناءا على مخ انالمصدر: من إعداد الباحث

إلى معادلة االنحدار المختارة، قد حسن من قيمة معامل  ROEنالحظ من خالل الجدول أعاله أن إضافة المتغير المستقل 

مع الحصول على قيم صغيرة نوعا ما فيما يخص األخطاء المعيارية، ومنه تصبح هذه المعادلة هي أفضل 𝐑𝟐 التحديد

 ويمكن صياغتها على الشكل التالي:معادلة انحدار مقدرة، 

𝑪𝑨�̂�= 18.16 + 1.24 CAR - 0.19 ROE 

إلى معادلة االنحدار الجديدة، وذلك بسبب حصوله على أكبر قيمة لمعامل التحديد  CRثم نقوم بإضافة المتغير المستقل 

 ل التالي:   مقارنة مع المتغيرات المستقلة األخرى، وعليه يمكن كتابة معادلة االنحدار على الشك

= α0 + α1 CAR + α2 ROE + α3 CR + εt BCA 

 والجدول التالي يوضح نتائج االختبار كما يلي: 

 بالنسبة لمعادلة االنحدار الجديدة Firschنتائج اختبار  :20الجدول رقم 

D.W 2R CR 

α3 

ROE 

α2 

CAR 

α1 

α0 المعادلة 

0,960 0,193 - - 1,24 

0,655 

12,52 

4,873 

CAB=F(CAR) 
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1,522 0,323 - -0,19 

0,117 

1,24 

0,621 

18,16 

5,755 

CAB=F(CAR,ROE) 

1,999 0,592 1,76 

0,601 

0,03 

0,121 

2,29 

0,616 

-14,84 

12,207 

CAB=F(CAR,ROE,

CR) 

 Eviews 9بناءا على مخرجات برنامج  انالمصدر: من إعداد الباحث

، قد حسن من معادلة االنحدار بحيث ارتفعت قيمة CRل يظهر لنا من خالل الجدول أعاله أن إضافة المتغير المستق

 وبالتالي تعتبر هذه المعادلة أحسن معادلة انحدار مقدرة، ويمكن كتابتها على الشكل التالي: معامل التحديد، 

𝑪𝑨�̂�= - 14.84 + 2.29 CAR + 0.03 ROE + 1.76 CR 

كبر من قيمة أويرجع ذلك بسبب تحقيقه لمعامل التحديد  إلى معادلة االنحدار الجديدة، PMثم نضيف المتغير المستقل 

قل قيمة بالنسبة لألخطاء أمتبقية، باإلضافة إلى حصوله على المعامالت التحديد المحققة بالنسبة للمتغيرات المستقلة ال

 (، ومنه تكتب معادلة االنحدار على الشكل التالي:Se = 0.097المعيارية )أي 

ROE + α3 CR + α4 PM + εt= α0 + α1 CAR + α2  BCA 

 ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول اآلتي:

 بالنسبة لمعادلة االنحدار الجديدة Firschنتائج اختبار  :23الجدول رقم 

D.W 2R PM 

α4 

CR 

α3 

ROE 

α2 

CAR 

α1 

α0 المعادلة 

0,96

0 

0,193 - - - 1,24 

0,655 

12,52 

4,873 

CAB=F(CAR) 

1,52

2 

0,323 - - -0,19 

0,117 

1,24 

0,621 

18,16 

5,755 

CAB=F(CAR,ROE) 

1,99

9 

0,592 - 1,76 

0,601 

0,03 

0,121 

2,29 

0,616 

-14,84 

12,20

7 

CAB=F(CAR,ROE,CR) 

2,42

9 

0,681

0 

0,24 

0,13

1 

2,16 

0,596 

-0,003 

0,113 

1,15 

0,841 

-16,80 

11,27

9 

CAB=F(CAR,ROE,CR,

PM) 

  Eviews 9ات برنامج بناءا على مخرج انالمصدر: من إعداد الباحث

 𝐑𝟐 أدى إلى تحسين جودة معادلة االنحدار، بحيث ارتفع PMيتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن إضافة المتغير المستقل 

مع انخفاض قيم األخطاء المعيارية، وعليه تمثل هذه المعادلة أحسن تقدير بالنسبة لمعادلة االنحدار، ويمكن صياغة شكل 

 دار الجديدة كما يلي:معادلة االنح
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𝑪𝑨�̂�= - 16.80 + 1.15 CAR - 0.003 ROE + 2.16 CR + 0.24 PM 

قل قيمة بالنسبة أكبر مع حصوله على أنه تحصل على قيمة معامل التحديد أ، بما LRثم نقوم بإضافة المتغير المستقل 

 كن كتابة معادلة االنحدار على الشكل التالي:  من المتغيرات المستقلة األخرى المتبقية، وعليه يم لألخطاء المعيارية

CAB = α0 + α1 CAR + α2 ROE + α3 CR + α4 PM + α5 LR + εt 

 ونتحصل على النتائج من خالل الجدول التالي: 

 

    بالنسبة لمعادلة االنحدار الجديدة Firschنتائج اختبار  :24الجدول رقم 

D.

W 

2R LR 

α5 

PM 

α4 

CR 

α3 

RO

E 

α2 

CA

R 

α1 

α0 المعادلة 

0,96

0 

0,193 - - - - 1,24 

0,65

5 

12,52 

4,873 

CAB=F(CAR) 

1,52

2 

0,323 - - - -

0,19 

0,11

7 

1,24 

0,62

1 

18,16 

5,755 

CAB=F(CAR,ROE) 

1,99

9 

0,592 - - 1,76 

0,60

1 

0,03 

0,12

1 

2,29 

0,61

6 

-14,84 

12,207 

CAB=F(CAR,ROE,

CR) 

2,42

9 

0,681

0 

- 0,24 

0,13

1 

2,16 

0,59

6 

-

0,00

3 

0,11

3 

1,15 

0,84

1 

-16,80 

11,279 

CAB=F(CAR,ROE,

CR,PM) 

2,42

6 

0,681

0 

0,00

2 

0,15

9 

0,24 

0,21

7 

2,16 

0,62

8 

-

0,00

2 

0,11

9 

1,15 

0,88

9 

-16,87 

12,584 

CAB=F(CAR,ROE,

CR,PM,LR) 

  Eviews 9بناءا على مخرجات برنامج  انالمصدر: من إعداد الباحث
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لم يفيد معادلة االنحدار إطالقا، ولم يحسن جودتها، أي  LRه أن إدخال المتغير المستقل يظهر لنا من خالل الجدول أعال

بل أدى أيضا إلى ارتفاع قيم األخطاء المعيارية، وهذا راجع بسبب 𝐑𝟐 بمعنى أنه لم يؤدي إلى تحسين معامل التحديد

( من معادلة االنحدار LRبد من حذف هذا المتغير )االرتفاع الهائل لنسب مخاطر السيولة لبنك البركة الجزائري، ومنه ال

 المقدرة.

، وذلك من أجل معرفة القوة LRإلى معادلة االنحدار بعد إسقاط المتغير  ROAثم نقوم بإضافة المتغير المستقل األخير 

  : والقدرة اإلحصائية للنموذج سوف تزداد أم تنقص، ويمكن كتابة شكل النموذج االنحدار الجديد كما يلي

CAB = α0 + α1 CAR + α2 ROE + α3 CR + α4 PM + α6 ROA + εt   

 االختبار من خالل الجدول التالي:ويمكن الحصول على نتائج 

  

  بالنسبة لمعادلة االنحدار الجديدة Firschنتائج اختبار  :25الجدول رقم 

D.W 2R RO

A 

α6 

LR 

α5 

P

M 

α4 

CR 

α3 

ROE 

α2 

CA

R 

α1 

α0 المعادلة 

0,96

0 

0,19

3 

- - - - - 1,24 

0,65

5 

12,5

2 

4,87

3 

CAB=F(CAR) 

1,52

2 

0,32

3 

- - - - -0,19 

0,117 

1,24 

0,62

1 

18,1

6 

5,75

5 

CAB=F(CAR,R

OE) 

1,99

9 

0,59

2 

- - - 1,76 

0,60

1 

0,03 

0,121 

2,29 

0,61

6 

-

14,8

4 

12,2

07 

CAB=F(CAR,R

OE,CR) 

2,42

9 

0,68

10 

- - 0,2

4 

0,1

31 

2,16 

0,59

6 

-0,003 

0,113 

1,15 

0,84

1 

-

16,8

0 

11,2

79 

CAB=F(CAR,R

OE,CR,PM) 
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2,42

6 

0,68

10 

- 0,00

2 

0,15

9 

0,2

4 

0,2

17 

2,16 

0,62

8 

-0,002 

0,119 

1,15 

0,88

9 

-

16,8

7 

12,5

84 

CAB=F(CAR,R

OE,CR,PM,L

R) 

2,46

4 

0,68

84 

5,79 

11,3

47 

- 0,2

2 

0,1

41 

2,01 

0,68

8 

-0,35 

0,698 

-

0,34 

3,04

9 

-

5,43 

25,1

17 

CAB=F(CAR,R

OE,CR,PM,R

OA) 

2,47

7 

0,68

85 

5,87 

11,9

98 

-

0,00

8 

0,16

6 

0,2

3 

0,2

26 

1,99 

0,73

3 

-0,36 

0,740 

-

0,37 

3,24

2 

-

5,07 

27,4

28 

CAB=F(CAR,R

OE,CR,PM,L

R,ROA) 

   Eviews 9بناءا على مخرجات برنامج  انالمصدر: من إعداد الباحث

في معادلة االنحدار  ROAوإضافة المتغير المستقل  LRنالحظ من خالل الجدول أعاله أن إسقاط أو حذف المتغير 

نه يالحظ بناءا على ما سبق أن المتغير أكما ، 𝐑𝟐 المقدرة، قد حسن من جودة المعادلة من خالل زيادة قيمة معامل التحديد

مكن أن . وبذلك يLR)مخاطر السيولة( ليس ذات أهمية إحصائية وعليه يمكن إسقاط المتغير المستقل  LRالمستقل 

 تتلخص العالقة التالية، كأفضل معادلة انحدار مقدرة للنموذج المدروس كما يلي: 

= F(CAR, ROE, CR, PM, ROA)BCA 

 ويمكن كتابة شكل النموذج المقدر الجديد كما يلي:

𝑪𝑨�̂�= β0 + β1 CAR + β2 ROE + β3 CR + β4 PM + β5 ROA + εt 

 ومنه نحصل على:

𝑪𝑨�̂�= - 5.43 – 0.34 CAR - 0.35 ROE + 2.01 CR + 0.22 PM + 5.79 ROA 

  . الخاتمة:1

 . النتائج المتوصل إليها: 9.1

سعت هذه الدراسة التي بين أيدينا إلى التعرف على أهم العوامل التي تحدد وتؤثر على درجة كفاية رأس المال في بنك 

والذي  5192 -9111عدد خالل الفترة الممتدة من البركة الجزائري باستخدام نماذج االنحدار الخطي البسيط والمت

يتمحور موضوع اشكاليتها حول مدى فعالية بنك البركة في إدارة مخاطره من خالل دراسة التأثير بين نسبة كفاية رأس 

ف المال والعناصر المحددة له، وبناءا على ما سبق فقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي سو

 نعرضها بشكل يسمح لنا بتأكد من صحة الفرضيات المقدمة وذلك من خالل ما يلي: 
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وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نسبة كفاية رأس المال في بنك البركة الجزائري والمتغيرات المستقلة التالية:  -

الربح، معدل العائد على األصول. مخاطر رأس المال، معدل العائد على حقوق الملكية، مخاطر االئتمان، معدل هامش 

  وهذا ما يؤكد ويثبت صحة الفرضية األولى.

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نسبة كفاية رأس المال في بنك البركة والمتغير المستقل مخاطر السيولة  -

(LR بحيث أنه ال يسهم في قوة النموذج وال يفسر قوة العالقة بينه وبين نسبة كفاية ،).وهذا ما يؤكد ويثبت  رأس المال

 صحة الفرضية الثانية.

هناك ارتباط موجب وعالقة طردية بين نسبة كفاية رأس المال في بنك البركة والمتغيرات المستقلة التالية: مخاطر  -

 االئتمان، معدل هامش الربح، معدل العائد على األصول. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية األولى. 

سالب وعالقة عكسية بين نسبة كفاية رأس المال في بنك البركة والمتغيرات المستقلة التالية: مخاطر رأس هناك ارتباط  -

 المال، معدل العائد على حقوق الملكية. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية األولى. 

ركة والمتغير المستقل هناك ارتباط موجب، وليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نسبة كفاية رأس المال في بنك الب -

 المتمثل في مخاطر السيولة. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية. 

 استنادا على ما تقدم من نتائج تبين لنا من خاللها إثبات وتأكيد صحة الفرضيات المقدمة.

 . التوصيات والتوجيهات المتوخاة من الدراسة: 0.1

بنك البركة الجزائري ألن ذلك من شأنه أن يقلل من المخاطر التي إلزامية تطبيق نسبة كفاية رأس المال من طرف  -

يتعرض لها البنك خصوصا خطر السيولة من جهة، ويرفع من مردودية البنك بشكل أفضل من جهة أخرى، وهذا ما 

 يعكس لنا مفهوم الفعالية بشكل حقيقي لدى بنك البركة.

ة واإلشراف المطبقة على بنك البركة الجزائري بما يتوافق مع يجب على السلطات النقدية أن تعدل من أدوات الرقاب -

التزاماتها الشرعية، وهذا ما يعزز المكانة التسويقية للبنك ويزيد من الوعي في المجتمع حول هذه المؤسسات المالية 

 اإلسالمية. 

جموعة من االستثناءات من يجب على البنك المركزي تفهم طبيعة وخصوصية عمل البنوك اإلسالمية من خالل منحها م -

 أهمها مؤشر كفاية رأس المال. 

إلزامية إعداد القوائم المالية من طرف بنك البركة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  -

 بالبحرين، وضرورة تبني معيار كفاية رأس المال الذي أصدره مجلس الخدمات المالية اإلسالمية.  

د على الجزائر أن تسعى نحو إصالح منظومتها المصرفية والمالية كجزء من عملية اإلصالح االقتصادي الشامل من الب -

 أجل إعطاء هذه المنظومة دورها األساسي في التنمية المستدامة خاصة في مجال الخدمات المالية اإلسالمية. 
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، تاريخ  http://www.menafn.com، مقال منشور على الموقع: 2غسان الطالب، المصارف اإلسالمية أمام بازل  94

 . )بتصرف( 02h50، على الساعة: 12/03/2020االطالع: 

  ، مقال منشور على الموقع االلكتروني:"؟3هل المصارف اإلسالمية معنية بمعايير "بازل عدنان أحمد يوسف،  92

http://www.akhbarak.net  :20، على الساعة: 20/30/2020، تاريخ االطالعh35 . 
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 .21 -51، ص ص: 5111نوفمبر  2-2الخاصة، األردن، 

      متاح على الموقع االلكتروني لبنك البركة الجزائري : 92
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www.albaraka.com   (site consulté le: 29/04/2020, à : 22h55). 

 

 . المالحق: 99

 : نتائج تقدير نموذج الدراسة29الملحق رقم 

Dependent Variable: CAB   

Method: Least Squares   

Date: 05/08/20   Time: 17:23   

Sample: 1999 2015   

Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -5.068751 27.42784 -0.184803 0.8571 

LR -0.007947 0.166401 -0.047758 0.9628 

CR 1.999938 0.733501 2.726565 0.0213 

CAR -0.366684 3.242003 -0.113104 0.9122 

ROE -0.359545 0.740405 -0.485605 0.6377 

ROA 5.867090 11.99828 0.488994 0.6354 

PM 0.228616 0.226228 1.010555 0.3361 

     
     R-squared 0.688504     Mean dependent var 21.34412 

Adjusted R-squared 0.501607     S.D. dependent var 6.331788 

S.E. of regression 4.470050     Akaike info criterion 6.125578 

Sum squared resid 199.8135     Schwarz criterion 6.468665 

Log likelihood -45.06741     Hannan-Quinn criter. 6.159681 

F-statistic 3.683861     Durbin-Watson stat 2.477172 

Prob(F-statistic) 0.033881    

     
 Eviews 9بناءا على مخرجات برنامج  انالمصدر: من إعداد الباحث     

 Serial Correlation LM Test: نتائج اختبار 20الملحق رقم 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.394647     Prob. F(1,9) 0.2679 

Obs*R-squared 2.280885     Prob. Chi-Square(1) 0.1310 
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Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 05/16/20  Time: 21:04   

Sample: 1999 2015   

Included observations: 17   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 17.38602 30.66697 0.566930 0.5846 

LR -0.056024 0.169967 -0.329620 0.7492 

CR -0.415390 0.800824 -0.518703 0.6165 

CAR -1.305768 3.366613 -0.387858 0.7071 

ROE -0.450156 0.820174 -0.548854 0.5965 

ROA 6.231109 12.89702 0.483143 0.6405 

PM -0.025170 0.222914 -0.112916 0.9126 

RESID(-1) -0.494379 0.418628 -1.180952 0.2679 

  Eviews 9بناءا على مخرجات برنامج  انالمصدر: من إعداد الباحث

  ARCHن المشروط باالنحدار الذاتي نتائج اختبار ثبات التباي :23الملحق رقم 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.727145     Prob. F(1,14) 0.4082 

Obs*R-squared 0.789991     Prob. Chi-Square(1) 0.3741 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 06/02/20   Time: 04:01   

Sample (adjusted): 2000 2015   

Included observations: 16 after adjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 9.175183 5.611909 1.634948 0.1243 

RESID^2(-1) 0.223524 0.262129 0.852728 0.4082 

     
     R-squared 0.049374     Mean dependent var 11.91226 

Adjusted R-squared -0.018527     S.D. dependent var 18.24514 

S.E. of regression 18.41339     Akaike info criterion 8.780502 

Sum squared resid 4746.739     Schwarz criterion 8.877075 

Log likelihood -68.24401     Hannan-Quinn criter. 8.785447 

F-statistic 0.727145     Durbin-Watson stat 1.633896 

Prob(F-statistic) 0.408162    

  Eviews 9المصدر: من إعداد الباحثان بناءا على مخرجات برنامج 
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 (تقويمهمهارات تصميمه ومعايير ) نفوجرافيك المتحركاإل

 إعداد: د/ أسماء بنت سعد سعيد القحطاني

 أستاذ تقنيات التعليم المساعد بكلية التربية في جامعة حائل، المملكة العربية السعودية

 asmaq.it@gmail.com mail:E 

 

 الملخص

 االنفوجرافيك المتحرك ومعايير تقويم جودة مهارات تصميملهدفت الدراسة الحالية إلى الوصول إلى قائمة      

. وقد توصلت حركالمتاالنفوجرافيك تصميم وتقويم  عندلالستفادة منها من قبل الباحثين والمؤسسات التعليمية وذلك 

 الدراسة إلى قائمة المهارات والمعايير التالية:

أوالً: مهارات تصميم االنفوجرافيك المتحرك وقد اشتملت على ثمانْي مهارات رئيسة وخمسين مهارة فرعية 

 كالتالي:

 مهارة(. 11هارة التخطيط )م -

 مهارة(. 53مهارة اإلنتاج ) -

 مهارات(. 4مهارة التقويم ) -

ثانياً: معايير تقويم جودة االنفوجرافيك المتحرك وقد اشتملت على معيارين رئيسيين تربوي وفني يندرج تحتهما 

 إثنين وأربعين مؤشراً كالتالي:

 مؤشراً(. 11المعايير التربوية ) -

 مؤشراً(. 51معايير فرعية و 6)المعايير الفنية  -

وقد أوصت الدراسة باالستفادة من قوائم مهارات تصميم ومعايير تقويم جودة االنفوجرافيك المتحرك في بناء      

مواد وأدوات لدراسات مماثلة للدراسة الحالية. كما اقترحت إجراء دراسات في مجال تحديد مهارات تصميم 

 يك المتحرك في ضوء التصميم التعليمي.ومعايير تقويم جودة االنفوجراف

 تقويم. ،معايير ،تصميم ،مهارات ،االنفوجرافيك المتحرك الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

     The study aimed at presenting a list of the skills of the animated infographic design 

and the standards of quality evaluating it to benefit researchers and institutions 

educational in designing and evaluating the animated infographic. The study 

concluded the lists of skills and standards as follows: 

First: The skills of the animated infographic design included eight major skills and 

fifty sub-skills as the following: 

- Planning skills (11 sub-skills). 

- Production skills (35 sub-skills). 

- Assessment skills (4 sub-skills). 

Second: Standards of quality evaluations animated infographic included two major 

standards as educational and technical and forty-two indicators such as the following: 

- Educational standards (11 indicators). 

- Technical standards (6 sub-standards and 31 indicators).        

     The study recommended benefit from lists of design skills and standards for 

evaluating the quality of animated infographics in building materials and tools for 

studies similar to the current study. The study also suggested conducting studies in the 

field of defining design skills and standards for evaluating the quality of animated 

infographics according to instructional design. 

Key words: Animated Infographic, Skills, Design, Standards, and Evaluation. 
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 مقدمة:

 ياتتوالى تراكم االكتشافات والنظروت ،في شتى مجاالت الحياة سريعاً ومتالحقاً تطوراً  الحاضر العصريشهد      

 ل نتيجة للثورة المعلوماتية والمعرفية والتقنية؛ لذا كان منمن قب اإلنسانشهدها يوتطبيقاتها التقنية بصورة لم 

ى علوأثر هذا التطور مؤسسات المجتمع كافة، منظومة من خالل تطوير  المستجداتاالستجابة لهذه  الطبيعي

 ها.بما يخدم العملية التعليمية ويضمن باستمرار تجويدها وتحديثمن خالل توظيف المعرفة، والتقنية منظومة التعليم 

الحياة في عصر المعلوماتية كثيراً من المتطلبات الشخصية والمجتمعية، التي تفرض على كافة وتشهد 

التقنية والمعرفية التي تتضاعف كل ثالثة أشهر، ولذلك أفراد المجتمع واقع التعامل مع متغيرات هذا العصر 

يواجه القائمون على العملية التعليمية واقع التعامل مع نظم وفنون تقنية متجددة سعياً لتنمية قدرات طالبهم، 

وتأهيلهم للتعامل مع متغيرات العصر التقني، الذي يتطلب تعليم الطالب كيف يحصل على المعرفة بنفسه من 

ا المختلفة، وبالتالي جاءت الحاجة إلى تطوير نماذج تربوية دقيقة تتوخى االستغالل العقالني لتقنيات مصادره

 الحاسبات، والمعلومات، وفنون الجرافيك، والميديا، وتوظيفها بطريقة مثلى في عمليتي التعليم، والتعلم

 .(5113،)شلتوت

وإكساب الطالب  ،5151يق أهداف رؤية المملكة اليوم السعي نحو تحق إن من أهم وظائف التعليم الجامعي

يه المزيد وتوج ،وهو ما يستدعي التفكير من جديد في تصميم البرامج التعليمية ،مهارات القرن الحادي والعشرين

 من االهتمام لالستراتيجيات والتقنيات الحديثة التي من شأنها أن تنمي مهارات وقدرات خريجي المستقبل. 

مهارات الثقافة  تشمل ( أن مهارات القرن الحادي والعشرين63،ص5115وفادل )وقد ذكر ترلينج 

الرقمية، والتي يحتاج طالب هذا القرن إلى اكتسابها؛ لكي يصلوا بشكل مناسب إلى المعلومات والوسائل المتوافرة 

الحاجة إلى تعلم  لهم اآلن، ويقّوموها، ويحللوها، ويستخدموها، ويديروها، ويضيفوا إليها بصمتهم؛ لذا تنبع

المهارات المناسبة كالثقافة المعلوماتية، والثقافة اإلعالمية، وثقافة تقنية المعلومات واالتصال؛ لمعالجة الكم الهائل 

 من المعلومات والوسائل التقنية. 

لتقنية ا إن أحد األمثلة لمهارات الثقافة الرقمية هو االنفوجرافيك بأنماطه المتعددة والذي يُعد من المفاهيم

الحديثة التي اقتحمت مجال التعليم والتي البد من إكساب مهاراتها للطالب لمواجهة هذا الكم الهائل من المعلومات 

المعقدة الناتجة عن الثورة المعرفية والمعلوماتية، وبناء على ذلك فإن التصميم البصري للمعلومات أصبح من 

 المتطلبات األكثر أهمية في هذا العصر.

أو فن إسقاط األفكار التي يقوم بها المصمم من أجل إيصال رسالة  ،تصميم الجرافيك نهجاً إبداعياً  ويُعد

 ،يةوالثقاف ،والتعليمية ،أو مجموعة رسائل ذات محتوى مرئي ونصي للجمهور ألي غرض سواء التجارية ،معينة

(. ومن أبرز مجاالت تصميم الجرافيك التي تركز على االتصاالت المرئية 54،ص5112)الزحلف، أو السياسية

يستخدم لوصف نطاٍق واسٍع من ، والذي Animated Infographic االنفوجرافيك المتحركوطرق عرضها، 

 حلول التصاميم الرسومية االحترافية في إيجاد تواصل حيوي وفعال لألفالم والتلفاز واإلنترنت،
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مجموعة من عناصر التصميم بأنه: "االنفوجرافيك المتحرك ( Wiana,2017,p.104) ّرف وياناوطبقاً لذلك تع  

والتي تجمع ما بين لغة األفالم وتصميم الرسوم، وذلك من خالل دمج  ،التي تعتمد على الوسائط المرئية الحركية

 ".(3D( وثالثية البُعد )2Dعناصر مختلفة مثل: ثنائية البُعد )

وحسن والصياد  ،5116وحسن  ،Barnes 2016 )بارنزن الدراسات العلمية كدراسة وقد أكدت عدد م

وويانا  ،Zhou 2017وزهو  ،Zhou 2017وزهو  ،5112وعيد  ،5112والعشماوي  ،5116وخليل ،5116

( على فاعلية االنفوجرافيك المتحرك في التعليم، وأثره اإليجابي، وبضرورة Wiana et al 2018وآخرين 

االنفوجرافيك بأنواعه في المقررات، وإكساب المتعلمين مهاراتها. وتماشياً مع توصيات عدد من تضمين 

(، 5115المؤتمرات كالمؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد: الممارسة واألداء المنشود )

(، والمؤتمر الدولي 5113: لمستقبل واعد )والمؤتمر الدولي الرابع للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد: تعلم مبتكر

(، والتي أوصت بضرورة توظيف المستحدثات التقنية في مجال 5116"التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية" )

التعليم والتعلم، واالعتماد على الوسائط المتعددة لما لها من أهمية في استثارة حواس المتعلمين، وتنمية التفكير 

 وجعل التعليم أكثر عمقاً وثباتاً في أذهانهم. اإلبداعي لديهم،

 

 مشكلة الدراسة:

 موأحد مهامه ،للطالب االنفوجرافيك المتحرك؛ كونه من المهارات الرقمية الواجب إكسابهاانطالقاً من أهمية      

بترجمة المفاهيم والمعلومات اللفظية المعقدة إلى أشكال بصرية يسهل فهمها،  مهي قيامهين المستقبلية كمعلم

يات عدد نتائج وتوصوبناًء على ما أشارت إليه  .المتعلمينوإدراكها، وتذكرها، وبقاء أثر تعلمها لفترات طويلة لدى 

نها في ، وبضرورة تضميالتي توصلت إلى فاعلية االنفوجرافيك المتحرك في التعليم ذات العالقةمن الدراسات 

، وويانا وآخرين Zhou 2017، وزهو 5112العشماوي )المقررات، وإكساب المتعلمين مهاراتها مثل دراسة: 

Wiana et al 2018 إلى جانب توصيات عدد من المؤتمرات كالمؤتمر الدولي "التعلم في عصر التكنولوجيا .)

التقنية، واالعتماد على الوسائط المتعددة لما لهما من  (، والتي دعت إلى توظيف المستحدثات5116الرقمية" )

تتركز مشكلة الدراسة حول محاولة تحديد مهارات تصميم ومعايير تقييم جودة  ،أهمية في مجال التعليم والتعلم

 االنفوجرافيك المتحرك.

 أسئلة الدراسة:

 حاولت الدراسة اإلجابة عن سؤالين هما:     

 ؟االنفوجرافيك المتحرك ما مهارات تصميم .1

 ؟االنفوجرافيك المتحركجودة  تقويمما معايير  .5

 أهداف الدراسة:

 :ةالتالي تحقيق األهداف الدراسة إلىسعت 

 .االنفوجرافيك المتحرك هارات تصميمبمقائمة  إعداد .1

 .االنفوجرافيك المتحركجودة  تقويمبمعايير قائمة  عدادإ .5
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   أهمية الدراسة: 

 :من اسهاماتها المتوقعة التاليةتنبثق أهمية الدراسة      

 ،إلنفوجرافيك المتحرك ببعديه التربوي والتقنيا ومعايير تقييم جودة مهارات تصميمالتأصيل النظري ل .1

 السيما في ظل ندرة األدبيات العربية التي تناولت ذلك.

حتوى متأسيس قاعدة معرفية في المجال للباحثين والممارسين، والمؤسسات التربوية العربية التي تقدم  .5

 .إلكتروني من خالل تقنية االنفوجرافيك المتحرك

 حدود الدراسة:

المهاارات والمعاايير المقترحاة في هاذه الادراسااااااة محادودة بجهد الباحثة في الرجو  إلى أدبيات ودراسااااااات      

وتحليل نتائجها ومقارنتها، والتركيز على المهارات والمعايير التي تكرر ذكرها في هذه المصادر، بهدف  مختارة،

 الخروج بقائمة لهذه المهارات والمعايير.

 منهج الدراسة:

الدراساة المنهج الوصفي التحليلي الذي يُعنى ب اااااا "وصف الواقع أو الظاهرة المعاصرة من خالل  هذه وظفت     

(؛ وذلك 513، ص5115اف،سااااحليل ما يتعلق بها من وثائق ودراسااااات معاصاااارة تحليالً كيفياً" )العدراسااااة وت

 .االنفوجرافيك المتحركجودة  تقويمومعايير للتوصل إلى قائمة مهارات تصميم 

 مصطلحات الدراسة:

تصميم البيانات والمعلومات اللفظية فن هو  :((Animated Infographic االنفوجرافيك المتحرك -

همها ومشوقة يمكن ف مبسطةبطريقة  للمتعلم رسالة معينةإيصال إلى رسومات معلوماتية متحركة؛ بهدف 

 لمتحرك.االنفوجرافيك التصميم مغلقة المصدر  وأمفتوحة برامج ال بوضوح، والتي يتم إنتاجها باستخدام

على أداء  : هي القدرة(Animated Infographic Skills) االنفوجرافيك المتحرك مهارات  -

 كفاءة وفاعلية بكلمختارة لتصميم االنفوجرافيك المتحرك المتعلقة بالتخطيط، واإلنتاج، والتقييم  مهارات

 من خالل البرامج مفتوحة أو مغلقة المصدر لتصميم االنفوجرافيك المتحرك.

(: هي بنود أو عبارات تصف خصائص منتج Standards)االنفوجرافيك المتحرك  تقويممعايير جودة  -

 االنفوجرافيك المتحرك الذي يتميز بجودة التصميم.

 اإلطار النظري:

 تمهيد:

هماً موضوعاً ميجعل تصميم المعلومات مما  غير مسبوق من المعلوماتضخم ولمقدار اليوم تخضع البشرية 

 ،كبيرة رعةبس البصريةيمكن للعقل البشري أن يدرك المعلومات حيث  ؛البيانات والمعلومات المعقدةونقل تنظيم ل

يادة زلذلك لوحظ في السنوات األخيرة  ؛وبطريقة أكثر كفاءة ودائمة بالمقارنة مع المعلومات المكتوبة أو الشفهية

عالم المختلفة. التي يستقبلها المتعلمون من وسائل اإل معلوماتقدرة أكبر على فهم اللتوفير  االنفوجرافيكفي استخدام 

 .بصريةأو العمليات المتعلقة بموضو  معين في قصة  ،قدم البيانات والمعلوماتكونها ت
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 المصورة ياناتالبو الحروفو الرسوم البيانيةو الثابتة عناصر مختلفة مثل الصورة االنفوجرافيكتتضمن صناعة و  

متحركة ال االنفوجرافيكتطبيقات  ظهرتفي السنوات األخيرة، و. وسائل اإلعالم المطبوعة فيفقط التي نراها و

ل الثابت من الشك فاعلية، وأكثر أكثر شعبيةما جعلها  المؤثرة تتمتع بقدر أكبر من المعلوماتالتي التفاعلية و

(Uyandur,2014,p.1). 

 اإلنفوجرافيك المتحرك:تعريف 

الثابت، وقدرته على نقل المعلومات بفاعلية إال أن هناك بعض الموضوعات  على الرغم من قوة اإلنفوجرافيك     

واألفكار التي ال يمكن التعبير عنها بواسطة االنفوجرافيك الثابت حيث يستخدم االنفوجرافيك المتحرك في 

ك فيالموضوعات التي تحتاج إلى إظهار الحركة مثل توضيح حركة التروس داخل آلة معينة، ومعظم اإلنفوجرا

المتحرك يتضمن أيضاً عنصر الصوت الذي يمكن أن يكون موسيقى، أو مؤثرات صوتية، أو تعليق صوتي، أو 

مزيج منهما جميعاً؛ وذلك للمساعدة في توضيح موضو  االنفوجرافيك وزيادة العمق في المعلومات المقدمة، وجذب 

ك المتحرك إال أنه من ناحية اإلنتاج فهو أكثر االنتباه بصورة أكبر، وعلى الرغم من تلك المميزات لالنفوجرافي

 (.Beegle,2014,p25تعقيداً وتكلفة من االنفوجرافيك الثابت )

الرسوم المتحركة في الحاسب يُعرف باالنفوجرافيك المتحرك بأن ( Bryan,2012,p.8برايان ) أشار

رة والتي تم تطويرها بواسطة صو المتحركة.بالصور المتحركة والرسومات البيانية و ،بالرموز المتحركة، واآللي

 .أو كائن رسومي بداخل إطارات، يتكون كل إطاٍر من صور أو كائنات مرتبة بالتدريج إلنشاء الحركة ،رمزية

( بأنه: "عرض بصري للمعلومات والبيانات يمزج ما بين الكلمات، 64،ص5114) ه حسنفوتعرّ 

، وتلك الكلمات، والرسومات، والصور تكون وموجزةة والرسومات، والصور في كل واحد بطريقة منظم

 .متحركة"

( الرسوم المعلوماتية المتحركة بأنها: "تصميم البيانات والتوضيحات والمعلومات 5114)شلتوت، فوعرّ 

بشكل متحرك كامل حيث يتطلب هذا النو  الكثير من اإلبدا ، واختيار الحركات المعبرة التي تساعد في إخراجه 

 ."يقة وممتعة، وكذلك يكون لها سيناريو كامل لإلخراج النهائيبطريقة ش

( بأنها: "عبارة عن رسم تصويري متحرك يتفاعل معه القارئ، وهذا 655،ص5112وتعّرفه العشماوي )

يعتمد على جزء من مفهوم الرسوم المتحركة، وقد نراه في بعض مواقع الويب التي باتت تميل إلى هذا العلم 

لتشرح شيء معين، وبعضها يظهر على هيئة فيديو  CSS3وال   HTML5باستخدام تقنيات الويب المختلفة مثل 

 م الرسوم المعلوماتية لتمثيل المعلومات".يستخد

يستخدم مصطلح االنفوجرافيك المتحرك لوصف نطاٍق واسٍع من حلول التصاميم الرسومية االحترافية في 

( Wiana,2017,p.104إيجاد تواصل حيوي وفعال لألفالم والتلفاز واإلنترنت، وطبقاً لذلك تعّرف ويانا )

المتحرك بأنه: "مجموعة من عناصر التصميم الحركية التي تعتمد على الوسائط المرئية، والتي تجمع  االنفوجرافيك

( وثالثية البُعد 2Dما بين لغة األفالم وتصميم الرسوم، وذلك من خالل دمج عناصر مختلفة مثل: ثنائية البُعد )

(3D.") 
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وجرافيك والذي يختلف عن أنواعه األخرى يتضح مما سبق أن االنفوجرافيك المتحرك هو أحد أنوا  االنف 

ومدة العرض حيث يستخدم  ،ونو  وحجم المعلومات التي يمكن عرضهاالتصميم، من حيث الشكل في 

في هذه اً إجرائيوقد تم تعريفه  االنفوجرافيك المتحرك لعرض المعلومات التي يتطلب توضيحها إظهار حركة ما.

سالة رإيصال إلى رسومات معلوماتية متحركة؛ بهدف  اللفظية البيانات والمعلومات تصميمفن بأنه: الدراسة 

مغلقة  وأحة البرامج مفتو باستخداموالتي يتم إنتاجها  ومشوقة يمكن فهمها بوضوح، مبسطةبطريقة  للمتعلم معينة

 .االنفوجرافيك المتحركلتصميم المصدر 

 مسميات اإلنفوجرافيك المتحرك:

ن المسميات لهذه التقنية، وتتعدد وفقاً للغات ومجال االهتمام، حيث يسميه البعض هناك العديد م

،  video infographicوأحياناً يسمى بفيديو االنفوجرافيك  motion infographicباالنفوجرافيك المتحرك 

، بينما يطلق عليه البعض animated infographicويطلق عليه البعض اآلخر الرسوم المعلوماتية المتحركة 

، وقد اتفقت معظم التعريفات الخاصة باالنفوجرافيك المتحرك على أن Infographic Filmsأفالم االنفوجرافيك 

الميزة الرئيسية لهذا النو  هو أنها ليست مرئيات ثابتة، حيث يتم تحريك النص والرسوم التوضيحية، والرسوم 

الغالب من االنفوجرافيك المتحرك بالتأكيد هو الفيديو، لكن يوجد بشكل أقصر البيانية والمكونات األخرى. الشكل 

Chen, Chang & Huang, 2013).) 

( بأنه يُطلق على االنفوجرافيك المتحرك )الصور Wiana et al.,2018, p11كما ذكرت ويانا وآخرون )

رك. قة تالعبية تبدو وكأن الصورة تتحالمتحركة(؛ وذلك ألنه خالل صناعتها تم استخدام عدة صور متسلسلة وبطري

والهدف من ذلك هو خدا  عين المشاهد بأن ما يشاهده هو حركةً بالفعل. كما يُمكن أن نجد توضيحاً في صورة 

غير متحركة، ومن ثم تُمر الصورة بعدة تغيرات منظمة وبطيئة، وبالتالي تُعطي انطباعاً بالحياة، ويستخدم غالباً 

 زيونية، أو االفتتاحيات، أو بغرض عرض أحداث مختلفة.في اإلعالنات التلف

 النفوجرافيك المتحرك:ل التطور التاريخي

 حيث. عبر التاريخ كانت غنية(Animated infographic) المتحرك  إن عملية تطور االنفوجرافيك

اإلنسان عرض قصصه بطريقة مرئية منذ أن تعلم إنسان الكهوف كيفية الرسم على جدران منزله، وفيما يلي  حاول

 Woo,2015): )عرض لمراحل التطور كما ذكرها 

  والرسوماتقبل القرن السابع عشر: والدة الخرائط، والقياس: 

لخرائط األشكال المبكرة للتصوير من اتمثل الحلقة األولى فترة زمنية كبيرة قبل القرن السابع عشر. نشأت 

 لقرناووصف العناصر الفيزيائية. ومع نهاية  ،ق. م( لتصبح أكثر تعقيًدا لتساعد في المالحة 6511األولى )حوالي 

السابع عشر، بدأت تتشكل مفاهيم أساسيات حساب الوقت، والمسافة، والمسح الجغرافي، وخرائط الهندسة المعمارية 

 وبدأت بذور المرئيات تنبت. ،ع األساسوتم وض ،الفلكية

 :القرن السابع عشر: مولد المخططات 

مخططات السالسل كمع نهاية هذا القرن، تم اخترا  معظم المخططات البيانية الحديثة التي نعرفها اآلن 

جاري تتم نشر أعمال وليام باليفير األساسية، وأطلس الو، والمخططات الشريطية. الخطيةالزمنية، والمخططات 

 .مرئية جديدة عالم أشكاالً لل، ليقدم 1276والسياسي، في عام 
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  :القرن الثامن عشر: نمو المخططات البيانية والتقنيات المرئية األولى 

فقد تم ابتكار العديد من األشكال الحديثة  –في االبتكار  تطوراً شهد النصف األول من القرن التاسع عشر 

لتصوير البيانات في هذه الفترة: المخططات الدائرية، والمخططات اإلحصائية، والمخططات البيانية الخطية، 

لتصبح أكثر تعقيًدا مثل الخرائط  ومخططات السالسل الزمنية وغيرها. كما تطورت عملية رسم الخرائط أيضاً 

 األلوان وأطلس متعدد األبعاد. متعددة

 :العصر الذهبي لتصوير البيانات بعد منتصف القرن الثامن عشر 

الذهبي لتصوير البيانات. حيث تم إدخال العديد من  العصرعشر هو  الثامنيُعد النصف الثاني من القرن 

 .ةد، والمخططات االنسيابياالبتكارات مثل المخططات المساحية، والصور التوضيحية، والمخططات ثالثية األبعا

. وشهدت هذه 1715الذي يصور الحملة الروسية لعام  1761وهناك أمثلة مثل رسم جوزيف مينارد الشهير لعام 

 .لهذه التقنيات في المكاتب اإلحصائية الرسمية اً واسع اً الفترة أيًضا اعتماد

 :بدايات القرن التاسع عشر: العصور المظلمة 

لكن  ،السابقة، أصبحت االختراعات في فترة سبات عميق في بدايات القرن التاسع عشرمقارنةً بالفترة 

 يستمر تطبيق تصوير البيانات في مجاالت مختلفة وبدأت شعبيتها تزيد بين الجماهير.

 :منتصف القرن التاسع عشر: تعميم المنشورات 

المنشورات مثل مجلة فورشن، وبدأت شهدت فترة منتصف القرن التاسع عشر اعتماد وسائل اإلعالم على 

" بانتظام إليصال البيانات والمعلومات المعقدة. وشهدت هذه الفترة أيًضا تعميم االنفوجرافيكسفي استخدام "

 وأدوات البرمجيات في مجال األبحاث والمختبرات. ،المخططات الحاسوبية التي تم إنشاؤها باستخدام لغات البرمجة

 التي تم إنشاؤها باستخدام  الرسوماتأوائل القرن العشرين: تصوير  -ر أواخر القرن التاسع عش

 الحاسب اآللي:

صوير برمجيات تو ،شهد أواخر القرن العشرين تسارعاً في عملية تصوير البيانات بمساعدة الحاسب اآللي

يدية جز التقلتم تصوير مجموعات ضخمة من البيانات في أشكال معقدة، لم تعد مقتصرة على الحواوالبيانات، 

ألساليب التصوير اليدوي. حيث انتعشت أساليب التصوير الحديث من خالل برامج الحاسب، مثل المخططات 

 على شكل أشجار، ومخططات على شكل أشعة الشمس، ومخططات على شكل حبال. ومخططاتالشبكية، 

 :القرن العشرين: انتشار اإلنترنت 

؛ فلم يترك أي قطا  إال وتطور، من اإلنترنتشهد العقد المنصرم تطوراً في المخططات البيانية عبر 

الرياضة، إلى التسويق، إلى البيت األبيض. حيث ظهرت أنوا  جديدة من المنشورات في شكل صحافة البيانات 

يك وأشكاله األخرى أحد ، واكتسبت الشعبية. وأصبح األنفوجرافFiveThirtyEiqhtو NYT من Upshot مثل

 أنوا  المحتوى الفعلي لإلنترنت.

  :ت:تقنيات وأدوات جديدة على اإلنترنظهور الوقت الحاضر 

 ومن األمثلة على ذلك،، تفاعلية أكثر جاذبية أشكال إلى ثابتالشكل المن  االنفوجرافيك اليومتطور 

  االنفوجرافيك.وفيديو المتحرك،  واالنفوجرافيك، يالتفاعل االنفوجرافيك
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 األساس النظري لإلنفوجرافيك المتحرك: 

 (:Cues Summation Theoryنظرية التلميحات ) .1

أو عدد المثيرات  Cues))تشير نظرية التلميحات إلى أنه يزداد التعلم كلما ازداد عدد التلميحات 

(Stimuli) إذا كانت هذه المثيرات مترابطة معاً، ويكمل كل منها اآلخر، فمثالً الصوت يكمل الصورة ويرتبط ،

بها. وتتعدد أساليب التلميح فمنها السمعية، وهو ما يتعلق باألصوات، والموسيقى، والمؤثرات السمعية، ومنها 

وأسهم، وتأثيرات بصرية وغيرها. ولهذا  البصرية وهو كل ما يتعلق باألشياء المرئية من ألوان، وحركة، وخطوط،

يمكن توجيه المتعلم إلى الشيء المراد تعلمه باستخدام األسهم، والحركة، واللون، والرسومات المتحركة، والخطوط، 

والتظليل وغيرها من المواد البصرية، أو يمكن توجيهه باستخدام األصوات كالموسيقى، والتكرار، والتنبيه، 

 (.144، ص5113،عتمانة وغيرها من المواد المسموعة )والمؤثرات الصوتي

 ( إلى أن االنتباه يتميز بما يأتي:544ص، 5111) جانييهوقد أشار      

 .)انتقائي بدرجة شديدة )توجيه االنتباه لجزء محدود فقط من البيئة في الوقت الواحد 

 .يتوجه االنتباه لألشياء غير المألوفة التي تتميز عما حولها 

 االنتباه للموقف الذي يتميز باالعتدال من حيث التعقيد. يتوجه 

 .عرض المعلومات بشكل موجز يساعد على تركيز االنتباه 

 .استخدام التلميحات، واإلشارات يساعد على توجيه االنتباه والمحافظة عليه 

 مللعناوين تأثير قوي على كم، ونو  االنتباه في الحاالت التي تستخدم فيها الصور، والرسو. 

  تؤثر توقعات المتعلم على االنتباه بدرجة كبيرة )الحالة الذهنية للمتعلم( وعلى كم الجهد الذي يوظفه المتعلم

 لالنتباه.

 .وضع المادة بمستوى متوسط من حيث الصعوبة، والغموض يشجع االنتباه 

 .يوجه المتعلم انتباهه لألشكال، ويتذكرها أكثر من التفاصيل داخل األشكال نفسها 

 جمع بين أنماط عديدة من المثيراتت تقنية حديثةعد تُ ما سبق يمكن القول بأن االنفوجرافيك المتحرك م

التعليمية البصرية، والمسموعة، والمكتوبة، والمتحركة بشكل وظيفي متكامل لتحقيق أهداف تعليمية محددة، 

، وتوجيههم ى إثارة وجذب انتباه المتعلمينويجعلها تسهم بشكل فعال في تسهيل التعليم وتحسين التعلم. كما يهدف إل

نحو الشيء المطلوب تعلمه؛ ليتمكنوا من تحديده بسرعة باستخدام عناصر ومبادئ التصميم. ويساعد االنفوجرافيك 

 المتحرك على جذب انتباه المتعلم والمحافظة عليه من خالل التالي:

 مطلوب تعلمها، كالمؤثرات الصوتية.تقديم أشياء غير مألوفة بغرض جذب االنتباه للمعلومات ال 

  تركيز االنتباه على المعلومات األكثر ارتباطاً بالموقف التعليمي، من خالل استبعاد المعلومات غير

 المهمة.

 الرموز، والصور، والكتابة.ك التلميحات توجيه انتباه المتعلم من خالل استخدام 
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 (:Dual-Coding Theoryنظرية الترميز الثنائي ) .2

إلى أن المعلومات التي تستقبل في أنماط  تشير نظرية الترميز الثنائي(  أن Paivio,1986بايفيو )ذكر 

ولفظي( يتم معالجتها بشكل أفضل من المعلومات التي تستقبل فردياً )نصياً فقط(؛ لذا من األفضل  متعددة )نصي

ي )ف ع أنماط الترميز لدى المتعلمتقديم المعلومات نصياً، ولفظياً، وبصرياً كلما أمكن ذلك من أجل تشجي

 (.51،ص5111الصالح،

ومما يميز االنفوجرافيك المتحرك هو تقديم المعلومات البصرية، والسمعية تزامنياً، مما يساعد المتعلم على 

معالجتها، وبالتالي سرعة وسهولة اكتسابها. كما أنه يراعى في تصميمه مبادئ تجشع أنماط الترميز لدى المتعلم 

 أ التجاور المكاني، والتقارب الزماني للوسائط المتعددة.كمبد

 (:Cognitive Load Theoryنظرية العبء المعرفي ) .3

 ( ما يلي:1988,257-285) Swellerسويلر  تفترض نظرية العبء المعرفي حسب تعريف     

 )أو الذاكرة العاملة( أن التعلم األقصى يحدث لدى البشر عندما يكون العبء على الذاكرة قصيرة األمد .1

 بأقل قدر ممكن لييسر التغييرات في الذاكرة طويلة األمد.

في  د()أو قصيرة األم تشير هذه النظرية إلى الحجم الكلي للنشاط المعرفي الذي يحدث في الذاكرة العاملة .5

علم ن يوّجه المتأي وقت. العامل الرئيس الذي يساهم بالعبء المعرفي هو عدد البنود، أو المواد التي يجب أ

 انتباهه إليها.

يتم تخزين المعلومات في الذاكرة طويلة األمد فقط بعد توجيه االنتباه إليها، ومعالجتها بوساطة الذاكرة  .5

العاملة. وحيث إن الذاكرة العاملة ذات حجم وفترة زمنية محدودين بشكل كبير جداً؛ لذا فإن هذه القيود 

  يمكن أن تمنع التعلم في ظروف ما.

يجب أن يكون مصممو التعليم على وعي بالعالقة بين الذاكرة قصيرة األمد، وبين الذاكرة طويلة األمد  .4

 في الدماغ البشري عند تصميم المواد التعليمية.

إن المقصد الجوهري لنظرية العبء المعرفي هو أن جودة التصميم التعليمي يمكن أن تكون عالية إذا أخذ  .3

 (.165،ص5111)في الصالح، الذاكرة العاملةفي االعتبار دور وحدود 

أن االنفوجرافيك المتحرك يساعد على تحقيق التوازن في العبء المعرفي  يتضحمما سبق ووفقاً لهذه النظرية      

في التعلم من خالل مراعاته لمبادئ التصميم البصري، واستخدامه لعدة استراتيجيات  العبء المعرفي الزائد وتقليل

 :(17،ص5111ما ذكرها )الصالح، ذب االنتباه، وتحفيز الحواس ومن هذه االستراتيجياتتعمل على ج

  عدم إحداث تداخل بين الوسائط بمعنى استخدام أقل عدد من األلوان، وأبسط نمط من الخطوط، وأقل

 قدر من الكلمات في الشاشة الواحدة.

  ن  من تمييزها بصرياً.وضع المعلومات المهمة في وسط الشاشة، وتحديدها بشكل يمكِّ

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                  173  

ISSN: 2706-6495 

   شار أتحديد مواصفات النص، والصوت، والصورة، والحركة على الشاشة. واستخدامها بنسب معينة كما

، بينما الرموز واألسهم والدالالت بنسبة %61(، فالصور تستخدم بنسبة 5113) مصطفى جودة إلى ذلك

 .%15، والكتابة بنسبة 57%

 اشي التداخل أثناء معالجة المعلومات في الذاكرة العاملة؛ لذلك تجزئة المعلومات إلى أجزاء صغيرة لتح

 يجب أن يتم عرض خمس إلى تسع مواد في الشاشة.

 أنواع اإلنفوجرافيك المتحرك:

المتحرك هو الذي يتكون من مجموعة من الصور، والرسومات، واألسهم، والنصوص  اإلنفوجرافيك

الرئيسية والفرعية، والروابط، واألشكال الثابتة والمتحركة، والتي تعرض جميعها في شكل واحد متحرك، وهو 

 بدوره ينقسم إلى نوعين:

حقائق رك؛ إلظهار بعض التصوير فيديو عادي، ويوضع عليه البيانات والتوضيحات بشكل جرافيك متح .1

 والمفاهيم على الفيديو نفسه.

عبارة عن تصميم البيانات والتوضيحات والمعلومات بشكل متحرك كامل حيث يتطلب هذا النو  الكثير  .2

من اإلبدا ، واختيار الحركات المعبرة التي تساعد في إخراجه بطريقة شيقة وممتعة، وكذلك يكون لها 

 & Lankow, Ritchie) ل النهائي لهذا النو ، وهو األكثر استخداماً اآلنسيناريو كامل إلخراج الشك

Crooks, 2013, Thomas,,2012, PP.321-324). 

 :المتحرك مكونات اإلنفوجرافيك

 ،يشترك اإلنفوجرافيك المتحرك في المكونات الرئيسة مع أنماط االنفوجرافيك التعليمي األخرى )الثابت

 ,Marabella, 2014; Chiliban; Căuneac & Chiliban) يأتيوالتفاعلي( والتي يمكن توضيحها كما 

2014; Davidson, 2014; Siricharoen & Siricharoen, 2015) 

 ،واألشااااكال ،كاألسااااهم والرسااااوم ،واأللوان ،ويتكون من الصااااور :(visual parts) العنصر البصري .1

 والرسوم البيانية.

بشرط  )النص، واإلحصاءات، واألطر الزمنية، والمراجع(ويتكون من  :(contents) النصيالمحتوى  .5

 أن تكون مختصرة ومرتبطة بالعنصر البصري.

 متمثلة في )الحقائق واالستنتاجات لنقل الرسالة بصورة شاملة(، (:knowledgeالمعرفة، أو المفهوم ) .5

وإنما  ،لكونه أكثر من تجميع نص وصااااااورة فقط ؛ماا يميز اإلنفوجرافيك عن غيره من الرسااااااوم ذاوها

 أو المعرفة المراد إيصالها. ،طريقة لتمثيل المفهوم

 مزايا اإلنفوجرافيك المتحرك:

صال المعلومات وإي ،على شد االنتباه قدرتهبسبب ؛ وشعبيته بشكل ضخمالمتحرك  تزايد استخدام االنفوجرافيك     

ن الطالب قادرون على فهم وتحليل المعلومات المعروضة بهذه الطريقة. ينبغي أن يكوومن هنا  بطريقة مباشرة،

ح مدى خبرالطالب لكما أن إنتاج   والمهارات ،في المهارات المعرفية المتقدمة تهمالنفوجرافيك المتحرك يوضِّ

 ؛واإللمام بالعلوم المتنوعة ،التقنية
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المتحرك مع التقنيات الناشئة على ماهية ومتطلبات "محو األمية" للطالب  يؤثر االستخدام الواسع لالنفوجرافيكلذا   

 .والمعلمين الحاليين والمستقبليين، فهم بحاجة إلى تقبّل أشكال جديدة لعرض المعلومات واستخدامها بكفاءة

 .(p,6201,Vinh&  Siricharoen.228)سيريكارون وفين 

  في التعلم اإللكتروني المدمج بسبب التالي:  المتحرك برزت مزايا استخدام االنفوجرافيك ولقد     

 .على االنفوجرافيك الثابت في توضيح الحركاته تفوق .1

 وسهولة مشاركته عبر اإلنترنت. تهجاذبي .5

لمتحركة ا المعلوماتية الرسوم مشاهدةتيح للمتعلمين يُ ه، حيث وذلك بفضل عناصر ،يُعد أكثر إثارة ومتعة .5

 على مجاالت معينة من المعرفة.  والتركيز ،أثناء تصفح المحتوى

بل  ،فقطاهدة بالمشن وبحيث ال يستمتع المتعلم ،نتباهاالاإلبداعي، الذي يساعد على جذب  التصميمبتميز ي .4

 . التصميم مهاراتلتعلم  يعمل على تحفيزهم

، نظمةوتصنيف المواضيع الفرعية بطريقة م ،تصوير البيانات المعقدةعبر  ،إلى تسهيل عملية التعلم يؤدي .3

 .عرضه لتحقيق تفاعل المتعلم مع ما يتم الحركةوإضافة عنصر 

 حيث يسهل إيجاد العالقات والروابط بين العناصر في الرسومه بشكٍل أفضل باستخدام الدماغ البشريتعلم ي .6

 (.F.learning,2017)المعلوماتية المتحركة 

 ،من الميزات لالنفوجرافيك المتحرك العديدإلى  (Alshehri & Ebaid,2016,p.3)كما أشار الشهري وعبيد      

  ومنها:

 ، بحيث تكون أكثر وضوًحا بين المعلومات من خالل التمثيل البياني.المهمةاالهتمام البصري للمعلومات  .1

تتبع المعلومات بالترتيب الصحيح لها، مما تنظيم المعلومات بطريقة منطقية، وجذب أعين الطالب نحو  .5

 يسهل فهم وإيجاد العالقات فيما بينها.

على فهم المستخدمة واأللوان  ،والنصوص ،والصور ،والرسومات البيانية ،تساعد مجموعة العالمات .5

 دامطريقة سهلة وطبيعية للوصول إلى الطالب باستختعتبر لذا  ؛المحتوى بشكل أفضل بدالً من النص فقط

 أساليب تعليمية متنوعة.

واالستخدام المكثف للوسائط المتعددة، مما يزيد من تحفيز الطالب  ،تعتمد على األنشطة التفاعلية المرئية .4

 وجعل األنشطة التعليمية أكثر حركية وواقعية. ،على التعلم

ل التعليم وجع ،يةوربطها بالحياة اليوم ،المواديدعم التصوير المرئي للمعلومات موقف المعلم في تبسيط  .3

 للطالب. اً ونافع اً مفيد

مكن تفرصة للطالب لفهم الحقائق والمفاهيم بمجرد النظر إليها، وربطها بالذاكرة البصرية التي الوفر ي .6

 بسهولة لتكوين خبرات جديدة.من استرجا  المعلومات 

ال تصاالتدريس، وخاصة مبادئ الالتمثيل المرئي للمعلومات، وبالتالي تحقيق مبادئ على  تعمل .2

 .والتواصل
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بالمئة من الوسائط بال  11بدونها سيصبح و ؛مهمة ببساطة أداة رسومية ويعتبر االنفوجرافيك المتحرك 

سوف يكتظ العالم بمجرد صور رمزية ثابتة على شاشات العرض تتغير من حيٍن إلى آخر من دوِن أي وشأن، 

تأثيٍر يمكن توجيهه من خاللها. إن الغرض من الحركة هو إرسال رسالة باستخدام أكثر العناصر شيوعاً أال وهو 

تخطيطات وتصميمات مختلفة ألن المصمم سوف ينفذ عدة  ؛نها تعتمد بشكٍل كبير على النصإ)النص(، حيث 

ن السبب إمستخدماً برنامجاً ما، ولكن في النهاية سيتوجب عليه أن يرتكز في التصميم األساس حول النص، حيث 

لذا  ؛األول من صنع مشرو  االنفوجرافيك المتحرك هو )الجمهور( حتى يسمع ويرى رسالة من النتيجة النهائية

نشاء مفهوم مرتبط بالرسوم المتحركة، فإنه ييسر تواصالً سلساً بين البشر فإن النص هو العنصر األساسي أثناء إ

 (.Bryan,2012,p6) والحاسوب

 في إنت اج المحت وى المهمةاألدوات  أصبح أحد، المتحركاإلنفوجرافي ك مما سبق عرضه يتضح أن 

ة؛ لذا بشكل أكثر فاعليقدر كبير من المعلومات تقديم  من خالل، نتباه س ريعاً االيجذب  يال الذالفعّ  ياإللكترون

ضو  ، مما جعل مومن القراءة بدالً  ي المشاهدةكثي ر فال دظل تزايد الرغبة عن يف في التعليم أهمية خاصة اكتسب

 ات عالية ينبغي إكسابها للمعلمين والمتعلمين على سواء.إلى مهار يحتاج اً أمر االنفوجرافيك المتحرك تصميم

 صميم التعليمي لالنفوجرافيك المتحرك:نماذج الت

إن عملية تصميم االنفوجرافيك المتحرك عملية معقدة تشتمل على مراحل متعددة ذات عالقات تفاعلية 

 وبالتالي فإن استخدام نماذج التصميم التعليمي تعمل على تيسير عملية تصميم االنفوجرافيك ،ومتبادلة فيما بينها

المتحرك من خالل توضيح وتبسيط وتنظيم هذه العمليات، وفيما يلي عرض ألبرز تلك النماذج المستخدمة في 

 تصميم االنفوجرافيك كاآلتي:

تم تقسااااايم النموذج المقترح إلى  ( لتصلللللميم لإلنفوجرافيك التعليمي التفاعلي:2112)شللللللتوت نموذج  .1

تختلف في بعض النقاط التفصااااايلية لكل مرحلة،  خمس مراحل محاكياً نماذج التصاااااميم التعليمي، ولكن

لمراعاة خصاااااوصاااااية اإلنفوجرافيك، وتتمثل هذه المراحل في الدراساااااة والتحليل، التصاااااميم، اإلنتاج، 

 (.143،ص5116التقويم، والنشر واالستخدام )شلتوت،

ج في يستخدم هذا النموذ ( لتصميم الرسوم المعلوماتية "االنفوجرافيك":2112نموذج العشماوي ) .2

ظم، تفاعلية(، وهو مستمد من مدخل الن-متحركة -تصميم وإنتاج الرسوم المعلوماتية بأنماطها الثالثة )ثابتة

ويشتمل على ست مراحل أساسية هي: التحليل، التصميم، اإلنتاج، التجريب، التقويم، النشر واالستخدام. 

ة واضحة لتصميم وإنتاج الرسوم وتشتمل كل مرحلة من هذه المراحل على خطوات تفصيلية لتحقيق خط

 (.654،ص5112,المعلوماتية )العشماوي

الباحثة ما  تسااتنتج ،امالسااابق عرضااه ،لتصااميم االنفوجرافيك المتحركالتصااميم التعليمي  وذجيباسااتقراء نم     

 يلي:

التنفيذ، وفي المراحل الرئيسة للتصميم التعليمي، كالتحليل، والتصميم، النموذجان السابقان شابه يت .1

 لعناصر الفرعية لهذه المراحل.في ا انتلفيخوالتقويم. و

 بدالً من اختيار، أو تعديل مواد جديدة. ،في الهدف، وهو إنتاج شيئ جديدٍ يتفق النموذجان السابقان  .5
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 على التجريب والتنقيح.  بشكل كبير وذجين السابقينالنم تأكيد .5 

 التغذية الراجعة.تعتمد على  عرضيةبطريقة  هذان النموذجان ُصمم .4

 لتصميم االنفوجرافيك بشكل خاص. هذان النموذجان ُوضع .3

 خطوات تصميم االنفوجرافيك المتحرك:

)Jeff  جيف بينيت حيث ذكراختلفت اآلراء حول مراحل وخطوات تصميم االنفوجرافيك المتحرك، 

 )3201,Bennett تج ه للخروج بمنئساعات إلنشاالاإلنفوجرافيك المتحرك قصير المدة قد يستغرق عشرات  أن

 التالي:ك همجيد، وذكر خطوات تصمي

 تحديد طبيعة ونوعية الجمهور المستهدف. .1

 تحديد رسالة واضحة يرغب المصمم في إيصالها لجمهوره. .5

 والشكل. ،والنغمة ،تحديد الموضو  .5

 جمع المعلومات من عناصر ومواد بصرية. .4

 كتابة النقاط الرئيسية للفيديو. .3

 القصة. اختيار هيكل .6

 كتابة السيناريو: قّدر العدد المناسب من الكلمات بناًء على المدة الزمنية للفيديو كالتالي: .2

 23  ثانية 51كلمة فيديو. 

 131 كلمة دقيقة واحدة من الفيديو. 

 553  ثانية 11كلمة = فيديو. 

 511  دقيقة فيديو 5كلمة. 

 أو جودة الرسم والصورة.العصف الذهني لتوليد األفكار المرئية دون نقد الفكرة،  .7

 إنشاء اللوحة القصصية؛ وذلك لمطابقة العناصر البصرية مع النص المستخدم. .1

 تنقيح السيناريو واللوحة القصصية للخروج برسالة فعالة جيدة الرواية والصور. .11

 تسجيل التعليق الصوتي، ويشترط بأن يكون صوتاً احترافياً عالي الجودة. .11

خالل وضع إطارات القصة المصورة على الجدول الزمني، وتحديد التوقيت  إنشاء التحريك للعناصر من .15

 المناسب لعرض كل إطار.

ويتم ذلك من خالل تحويل الرسوم اليدوية إلى رسوم رقمية  ،وإطارات للشكل ،إنشاء الرسومات الرقمية .15

  Adobe Illustrator .باستخدام برامج مثل أدوبي إليستريتور 

الرقمية من خالل وضعها في الجدول الزمني لبرامج المونتاج مثل برامج تحرير مكثف للرسومات  .14

 األدوبي.

البحث عن خلفية موسيقية، أو مؤثرات صوتية إن لزم األمر بشرط أن تكون خافتة ال تؤدي إلى تشتيت  .13

 االنتباه.

 ضبط التحريك للعناصر واالنتقاالت بين المشاهد بشكل وظيفي. .16

 القيام التعديالت النهائية، ومشاركتها مع العميل لمراجعتها من قبله للتأكد من سالمتها.  .12
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 تصدير االنفوجرافيك المتحرك كفيديو للعميل، أو مشاركتها من خالل مواقع معينة كاليوتيوب. .17 

، mediaco-opتجربته في إنتاج االنفوجرافيك المتحرك لدى  (Mark Twain,2016)كما ذكر مارك توين      

 كالتالي:ها يمكن تلخيصوالتي تُعد بمثابة خطوات، أو دليل إرشادي للمبتدئين في تصميم االنفوجرافيك المتحرك 

مخطط المشرو : ويتضمن تحديد الخطوط العريضة للرسائل الرئيسية، تحديد الجمهور المستهدف،  .1

 العميل على المخطط. تحديد أفضل وسائل التواصل مع الجمهور، تحديد نو  البيانات، توقيع

المظهر العام للخطة: وذلك من خالل العمل مع العميل إلنشاء المقترحات والمظهر العام للمشرو . ومن  .5

 ثم توقيع العميل على االقتراح النهائي.

 إعادة التصميم: من خالل تصميم الشخصيات، وتحديد الطباعة، وخلفية الشخصيات. .5

، واألفضل أن تكون أقل عدداً من ذلك لترك مساحة كلمة 131ارب ما يق دقيقةكتابة السيناريو: لمدة  .4

 للرسوم المتحركة.

 اللوحة القصصية: ويتضمن النقاط الرئيسية للسيناريو والصور )القصة المصورة(. .3

 التوقيع على النص والشعار من قبل العميل الستخدامها في المشرو . .6

 حيث الشكل والمظهر واالنتقاالت بينها.إنشاء مشاهد الرسوم المتحركة واختبار جودتها من  .2

 تسجيل التعليق الصوتي النهائي قبل إدراجه في المشرو  للتأكد من مالءمته للمحتوى. .7

 إنتاج الرسوم المتحركة بشكل نهائي. .1

 إضافة المؤثرات الصوتية، ومزجها مع الرسوم المتحركة لتحقيق التفاعل. .11

 بصيغ مختلفة.اإلخراج النهائي للمنتج وتسليمه للعميل  .11

 كالتالي: ( ست عمليات لتصميم االنفوجرافيك المتحركAshby,k,2016وقد ذكر كايل آشبي )

 النص الفني. .1

 اللوحة القصصية. .5

 الرسومات. .5

 التعليق الصوتي والموسيقى. .4

 التحريك األولي. .3

 التحريك النهائي. .6

 المتحرك كالتالي: ( ست خطوات تصميم االنفوجرافيك5112كما أورد )شلتوت،       

 كتابة النص. .1

 تسجيل التعليق. .5

 رسم المشاهد. .5

 التحريك. .4

 إضافة المؤثرات الصوتية. .3

 اإلخراج النهائي. .6
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ن صناعة االنفوجرافيك المتحرك هي عملية أ( wiana et al.,2018,p.11وذكرت ويانا وآخرون ) 

مرحلة ما قبل اإلنتاج )صياغة المفاهيم،  :وتصف العملية كما يلي: أوالً  ،مستمرة تتم من خالل ثالث مراحل

أو  ،والحركة ،والشخصية ،تشمل صناعة المخططومرحلة اإلنتاج ) :والنصوص، والقصص المصورة( ثانياً 

 من دور إنتاج أخرى(. اً مرحلة ما بعد اإلنتاج )قد تحتاج تعاون :الرسمة األساسية( ثالثاً 

يك تصميم االنفوجرافل الفرعية خطواتالوجود االختالفات حول  من العرض السابق أنه بالرغم منيتبين 

الخطوات  بعضوبناًء على ذلك تم تبني التصميم، عملية  تم االتفاق عليها عند رئيسة المتحرك إال أن هناك خطوات

تحقيقها و نح إليه الدراسة الحالية سعتوهذا ما  ،السابقة للتوصل إلى قائمة مهارات تصميم االنفوجرافيك المتحرك

 للهدف األول والذي نص على إعداد قائمة بمهارات تصميم اإلنفوجرافيك المتحرك.

 عناصر تصميم االنفوجرافيك المتحرك:

وتشكل عناصر التصميم األعمدة الرئيسة لجميع األعمال الجرافيكية، وهي مفردات لغة الشكل التي 

صاميم الجرافيكية نفسها. إن عناصر التصميم مرتبطة يستخدمها المصمم الجرافيكي، وأحد المكونات األساسية للت

ارتباطاً وثيقاً مع بعضها، وال يمكن فصلها بمعالجة كل عنصر من عناصرها على انفراد؛ ألنها ستبدو دون معنى، 

أو بمعنى غير مكتمل، بينما التعامل معها مجتمعة سيجعلها تبدو بمظهر قوي، إضافة إلى مساعدتها على إظهار 

 (.32، ص5117بشكله النهائي وكوحدة واحدة )القصاص،  التصميم

تعد عناصر التصميم هي اللبنات، أو الوحدات األساسية في بناء البصريات التي تتكون من واحد أو أكثر 

 من العناصر اآلتية:

: وهي العنصااار األول في التصاااميم البصاااري، وهي عبارة عن موضاااع؛ ولذلك فليس لها Pointالنقطة  .1

" أو دائرة. والنقطة بمفردها قد تشااااااكل Dotعرض، والنقطة عادة ما تمثل بنقطة صااااااغيرة "طول وال 

بؤرة التصاااميم، إال أنها في الغالب تشااااكل جزءاً من تصاااميم بصااااري أكثر أهمية، فمجموعة من النقاط 

 يمكن أن تمثل مفاهيم، أو أشياء أكثر تعقيداً.

بعضااها إلى الحد الذي تختفي فيه المسااافات بينها  : وهو مجموعة من النقاط التي تتقارب معLineالخط  .5

فتشاااااكل كياناً جديداً. هذا الكيان الجديد له بعد واحد، وطول، وكنتيجة لذلك فله نقطة بداية، ونقطة نهاية، 

 ومسافة محددة بين هاتين النقطتين، والخط يمكن أن يكون مستقيماً، منحنياً، أو غير منتظم.

تمر حتى يقابل نقطة بدايته مرة أخرى يكون شاااكالً مغلقاً، أو يرى على : الخط الذي يساااShapeالشاااكل  .5

أنه شااااكل مغلق، وتتكون األشااااكال من اثنين أو أكثر من الخطوط، أو خط واحد يغير من اتجاهه مرتين 

 على األقل. واألشكال لها بعدين، طوالً وعرضاً، وقد تبدو منتظمة أو غير منتظمة.

حتوي خطوطاً إضااافية، أو أشااكال أخرى لتمثيل البعد الثالث، أو العمق، : الشااكل الذي يFormالتكوين  .4

 يسمى تكويناً.

: هو جزء من البصااريات غير مملوء بأي من العناصاار األخرى، وهو في حد ذاته يعتبر Spaceالفراغ  .3

عنصااااراً محدداً بواسااااطة المكونات األخرى للبصااااريات، وهو في حد ذاته، ليس له معنى، ولكن يمكن 

 تعريفه بأنه إيجابي أو سلبي، 
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والفراغ اإليجابي هو مساحة داخل الشكل أو التكوين محدد بخطوطه الخارجية، وهو يوجد بداخل الشيء. أما  

الفراغ الساالبي فهو المساااحة الموجودة والخطوط المحددة لألشااياء، والمثال األكثر شاايوعاً للفراغ الساالبي هو 

 خلفية الرسوم.

: وتعني المكافئ البصااااااري للحس أو اللمس، وهي الطريقة التي يحس بها Textureالبنياة أو النساااااايج  .6

المشاهد إذا لمس هذا الشيء أو أحس به، وهي العنصر الذي يجعل الشيء ناعماً أو خشناً، صلباً أو ليّ ناً، 

 ثقيالً أو خفيفاً، حاداً أو مستوياً.

أو لمعاناً، ويتم تمثيله بدرجة السااااااطو   : ويمكن تعريفه بأنه المساااااااحات األكثر بريقاً Lightالضااااااوء  .2

 الصادرة من لشمس، أو أي مصدر صناعي آخر داخل البصريات المستخدمة.

: وهو سااااامة للبصاااااريات تميزه من األساااااود إلى األبيض، وتضااااايف األلوان واقعية على Colorاللون  .7

ي نفس ين األجزاء المختلفة فاألشااااياء، وتجعلها أكثر تمثيالً لما تعبر عنه، كما تسااااتخدم األلوان للتمييز ب

 التصميم.

: وتعرف بأنها تغيرات ملحوظة ضااااامنية في موضاااااع الشااااايء الموجود في العرض Motionالحركة  .1

 (.141، ص5113ديفد مور،و البصري )فرانسيس دواير

 مبادئ التصميم المرئي لالنفوجرافيك المتحرك:

تساعد مبادئ التصميم على فهم كيفية استخدام عناصر التصميم بالطرق المثلى، وذلك عن طريق دمج تلك 

العناصر المختلفة ضمن عمل فني واحد. كما أنها تعد الهدف األساسي الذي يحاول المصمم الجرافيكي تحقيقه 

يته التعبيرية، وتعدد الصور بصورة تعكس الغرض الجمالي والوظيفي من أعماله التصميمية بعيداً عن ذات

واألساليب التي تحقق هذه المبادئ بحيث يصبح لكل منها اعتبارات خاصة تتطلب من المصمم الجرافيكي مراعاتها 

 (.113، ص5117بالصورة التي توصل الرسالة الفكرية، أو الجمالية التي يريد توصيلها للمشاهدين )القصاص، 

( أن مبادئ التصميم هي اإلرشادات التي ينبغي أخذها 141ص ،5113) ديفد مورو يرى فرانسيس دواير

في االعتبار عند استخدام العناصر ومكوناتها في تصميم البصريات ضمن رسالة موجهة، وهذه المبادئ ليست 

قواعد جامدة، ولكنها مجرد إرشادات لبعض الطرق التي يمكن أن تتجاور بها المواد البصرية، ألنه إذا وضعنا 

التصميم في أي مكان في عمل بصري من دون التفكير في كيفية ترتيبها، فإن الشكل النهائي قد ال يكون عناصر 

مثيراً لالهتمام. ومبادئ التصميم تساعدنا على خلق تركيبة فعالة والمصمم المبد  يختار من مبادئ التصميم التي 

 تناسب تصميماته.

، )122،ص5117على المصااامم مراعاتها ما ذكرته الجهني )ومن أهم مبادئ التصاااميم البصاااري التي يجب      

 والتي يمكن االستفادة منها عند تصميم االنفوجرافيك المتحرك:

: ويشاااير إلى توزيع عناصااار الرساااوم والصاااور على نحو متوازن، يُشاااعر المشااااهد Balance التوازن .1

 بالراحة عند النظر إليها.

وم والصااور، حتى يسااهل على المشاااهد إدراكها : ويُقصااد به وضااوح عناصاار الرسااClarityالوضااوح  .5

 وفهمها.
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: وتشااير إلى تكامل عناصاار الرسااوم والصااور بطريقة يشااعر معها المشاااهد بانسااجامها، Unityالوحدة  .5 

 ويفهم المعنى الذي تتضمنه ويقتنع به.

: ويعني ترتيب عناصاااار الرسااااوم والصااااور بطريقة منطقية تساااااعد على تتبع Organizationالتنظيم  .4

 كرة وإدراكها بسهولة، ويمكن تحقيق ذلك من خالل استخدام الترقيم أو األسهم أو األشكال الهندسية.الف

: ويشاير إلى انساجام عناصار الرسوم والصور، أو تناسقها فيما بينها، ويمكن تحقيقه Harmonyالتناغم  .3

ترحه الخط من خالل تكرار وحدات بصاااااارية معينة تربط األجزاء بعضااااااها ببعض، أو من خالل ما يق

 واللون والملمس وغير ذلك.

: من خالل تناول فكرة واحدة، مع اسااتبعاد جميع العناصاار، أو التفاصاايل التي قد Simplicityالبساااطة  .6

تُشااتت ذهن المشاااهد، فإذا كان ال بد من عرض تلك التفاصاايل فيمكن حينئذ تقساايمها على أكثر من رساام 

 يلفت انتباهه.أو صورة، وتقديمها في تسلسل يشد المشاهد و

لتصاااااميم الرساااااائل متعددة ( 536،ص5114) القواعد السااااابع التي اقترحها مايركما يمكن االساااااتفادة من       

 وهي كالتالي:  عند تصميم االنفوجرافيك المتحرك الوسائط،

 يتعلم الطالب من الكلمات والصور أفضل مما يتعلمون من الكلمات فقط.  قاعدة الوسائط المتعددة: (1

ا ة أفضاال ممريتعلم الطالب عندما تعرض الكلمات والصااور الموافقة لها متجاو التجاور المكاني: قاعدة (5

 يتعلمون عندما تعرض متباعدة عن بعضها على الصفحة أو الشاشة. 

يتعلم الطالب عندما تعرض الكلمات والصاور الموافقة لها بشكل متزامن أفضل  قاعدة التقارب الزمني: (5

 عرض بشكل متتابع. مما يتعلمون عندما ت

واألصااوات الدخيلة أفضاال مما يتعلمون  ،والصااور ،يتعلم الطالب عندما تحذف الكلمات قاعدة األحكام: (4

  .العرض عندما ترد في

والساارد أفضاال مما يتعلمون من الصااور  ،يتعلم الطالب من الصااور المتحركة قاعدة األجهزة الحسللية: (3

 المسمو  أفضل من المطبو ( )النصالمرئي على الشاشة.  والنص ،المتحركة

 ،والسااااارد أفضااااال مما يتعلمون من الصاااااور ،يتعلم الطالب من الصاااااور المتحركة قاعدة اإلسلللللراف: (6

 والنص المرئي على الشاشة.  ،والسرد ،المتحركة

إن تأثيرات التصاااميم أقوى بالنسااابة للمتعلمين األقل معرفة من المتعلمين األكثر  قاعدة الفروق الفردية: (2

ي كاذلاك أقوى باالنساااااابة للمتعلمين ذوي المهارة الفراغية العالية من المتعلمين ذوي المهارة معرفاة، وه

 الفراغية المتدنية. 

تصميم بشكل عام، واالنفوجرافيك العناصر ومبادئ ل المصامم ن معرفةمن خالل ما سابق يمكن اإلشاارة إلى أ     

 كةمتحر إيجاد رسااائل مرئيةفي  جعل عمله سااهالً في عملية التخطيط، على  ومراعاته لها المتحرك بشااكل خاص،

من  والتأثير في الجانب الوجداني لديه؛ وذلك ،كما أنها تسااااااعد على تنمية التفكير البصااااااري للمتعلمأكثر فاعلية، 

إيصاااال الكثير من المواقف، والمشااااعر، والمفاهيم المختلفة؛ لذا فإن التصاااميم الجيد يؤثر في إدراك المتعلم خالل 

 قيمة أكبر. تللمعلومات، وبالتالي سهولة تعلمها، مما يجعلها ذا
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 معايير تصميم اإلنفوجرافيك المتحرك: 

يتطلب تصميم االنفوجرافيك المتحرك تحديد المعايير التربوية، والفنية، ومراجعتها باستمرار وتعديلها؛ 

يجب  عدداً من المعايير ( 145ص،5116شلتوت ) اقترحللوصول إلى أعلى مستوى من الجودة في المنتج. 

 لتقديم اإلنفوجرافيك بشكل ناجح ومميز، ومنها: مراعاتها

 .لكل تصميم إنفوجرافيك حتى يكون ذا تركيز ووضوح اً واحداً ر موضوعيااخت -

 ر عنواناً مميزاً الفتاً.يااخت -

 معلومات وبيانات يمكن تمثيلها بصرياً. يارالمحتوى، واخت تحليل -

 المعلومات المقدمة.تأكد من صحة ال -

 معلومات الحقيقية لإلنفوجرافيك.الكر مصادر ذ -

 .مراعاة تسلسل المعلومات في التصميم -

 ر األشكال والرموز التعبيرية المناسبة لمحتوى اإلنفوجرافيك.يااخت -

 متناسبة مع فكرة وهدف اإلنفوجرافيك.ال، واأللوان الجذابةر يااخت -

 اإلنفوجرافيك.مراعاة البساطة في تصميم  -

 .مراجعة األخطاء اإلمالئية والنحوية -

 .، لضمان سهولة التواصلأسفل التصميمإضافة بيانات المصمم أو المؤسسة  -

( أن هنااك بعض االعتباارات التي يجاب مراعااتها لتصااااااميم إنفوجرافيك Ferreira,2014كماا ترى فيريرا )     

 جيد، وهي: 

 في تنفيذ التصميم الفعلي.وضع تصور مبدئي للتصميم قبل الشرو   -

 اختيار عنوان واضح وقادر على جذب االنتباه واالهتمام. -

 اإليجاز، ومحاولة الحد من البيانات الكثيرة. -

 التنو  في استخدام التصميمات إليصال المعنى. -

 عدم اإلسراف في استخدام األلوان وأشكال الخطوط؛ للحفاظ على بساطة التصميم. -

 أن يكون ذا صلة بمحتوى اإلنفوجرافيك.استخدام البيانات يجب  -

( أن هناك بعض المبادئ التوجيهية التي يجب وضاااعها Dalton & design,2014ديزاين )ودالتون،  ويرى     

 في االعتبار عند تصميم االنفوجرافيك وهي:

 تحديد الهدف من اإلنفوجرافيك. -

 أم تفاعلياً؟ تحديد الشكل: هل سيكون تصميماً معلوماتياً ثابتاً أم متحركاً  -

 يجب أن يكون قادراً على سرد ونقل المعلومات والبيانات بشكل فعال. -

 يجب أن يكون مناسباً للجمهور المستهدف، ومرتبطاً مباشرة باألهداف. -

 أن يمتاز باالستخدام الذكي والخالق لأللوان حتى يستطيع جذب االنتباه. -

 لتفريد.أن يتسم باألصالة واو أن يكون بسيطاً، وغير معقد، -

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                  182  

ISSN: 2706-6495 

 -ثابت( إلى قائمة معايير لتصميم االنفوجرافيك بأنماطه الثالثة )15، ص5112كما توصلت حسن ) 

تفاعلي(، تشتمل على مجالي التصميم التربوي، والتصميم الفني ويندرج تحتهما أحد عشر معياراً، ويشمل -متحرك

 كل معيار عدداً من المؤشرات كالتالي:

 لالنفوجرافيك بأنماطه الثالثة ويشمل:التصميم التربوي  .1

 .مراعاة األهداف التعليمية المحددة 

 .تقديم محتوى واضح ومحدد 

 .مراعاة خصائص المتعلمين 

 التصميم الفني لالنفوجرافيك بأنماطه الثالثة: .5

 .مراعاة البساطة في التصميم 

 .مراعاة اإلخراج الجيد 

 .مراعاة توظيف الخطوط بشكل سليم 

 األلوان بشكل مالئم. مراعاة استخدام 

 .مراعاة توظيف الرسوم واألشكال بشكل سليم 

 .مراعاة استخدام اللغة اللفظية بشكل سليم 

 .مراعاة تصميم التحريك بشكل يسهل التعامل معه 

 .مراعاة السهولة في استخدام االنفوجرافيك التفاعلي 

المتحرك؛  االنفوجرافيكام بها عند تصميم ونقد يتضح مما سبق االهتمام بتحديد المعايير والتأكيد على االلتز     

رات من خالل مجموعة من المؤشيه التصميم ومن ثم الحكم علجودة في كونها تستخدم في تقييم حيث تبرز أهميتها 

 وإخراجهاوتقييمها، وتطويرها وفق أسس واضحة، كما أنها تُعد إرشادات يجري من خاللها تصميم المكونات 

جودة، ولن يكون االنفوجرافيك المتحرك قادراً على جذب االنتباه، وتسهيل فهم المعلومات المعقدة بدرجة عالية من ال

معايير لمن اتم التوصل إلى مجموعة  وبناًء على ذلكإال إذا تم تصميمه وفق معايير محددة تضمن تحقيقه لألهداف. 

من  لثانيانحو تحقيقها للهدف  الدراسة الحالية إليه سعتوهذا ما  ،فنية لتقييم االنفوجرافيك المتحركالتربوية وال

 .تقييم جودة االنفوجرافيك المتحرك قائمة بمعاييرإعداد 

 االنفوجرافيك المتحرك:برامج تصميم 

 اس تخدامه يج ذاب وغن  ي بالمعلوم  ات س  اعد ف  انفوجرافيك متحرك  إليجادواألدوات  امجالبر ن ت   وفرإ     

برامج تصميم  فيما يأتي نبذة عنو .اإلنترنت عبر المحتوى التعليمي عل  ى نط  اق واس  ع ف  ي ع  رض

 (:151،ص5116شلتوت )كما أشار إليها اإلنفوجرافيك المتحرك 

ويعتبر من البرامج األولى في التأثيرات البصرية. وإنشاء  :Adobe After Effectأدوبي أفتر إفكتس  .1

مع مختلف أدوات  3Dو 2Dالرسوم المتحركة حيث يتيح للمستخدمين تحريك، أو تغيير الفيديو في أبعاد 

 الدمج والوظائف اإلضافية، فضالً عن االهتمام بتغيير الزوايا من قبل المستخدم.

برنامج خاص بشركة أبل غني عن التعريف؛ فهو أحد أهم وهو  :Apple Motionبرنامج أبل موشن  .2

 البرامج الخاصة بعمل التأثيرات حيث إن للبرنامج إمكانات عالية جداً.
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 ومن البرامج مفتوحة/ مغلقة المصدر والتي يمكن إضافتها لتصميم االنفوجرافيك المتحرك ما يلي:           

ويختص بتحريك الصور عن  ،من أشهر البرامج لتصميم الرسوم ثنائية األبعاد :Moho  موهو برنامج .3

 وهو برنامج مغلق المصدر، طريق استخدام بعض من األدوات التي تعمل على محاكاة الحركة الفيزيائية.

 .لينكس ويمكن تثبيت النسخة االحترافية على، وماكنتوش ويندوز تشغيل على نظم هويمكن تثبيت

وهو مغلق  يعد البرنامج األشهر في المونتاج،و :Pro Premiere Adobe برنامج أدوبي بريمير برو .4

 أو البصرية التي تتناسب مع الفيديو. ،ويعمل على إضافة المؤثرات السمعية المصدر،

، وهو مغلق هو البرنامج األشهر في مجال التصميمو :Photoshop Adobeبرنامج الفوتوشوب  .5

 ويعمل على التغيير في الصور وتصميمها بما يتناسب مع الفيديو. المصدر،

ون دئه يتيح إنشاحيث ، مفتوح المصدر إنشاء اإلنفوجرافيك المتحرك برامجهو أحد  :Powtoon برنامج .6

فهو لديه واجهة بسيطة تجعل من السهل على  ؛ومهارات التصميم المعقدة ،الحاجة إلى المهارات الفنية

 /https://www.powtoon.com/home ئه.المستخدم إنشا

يتيح إنتاج االنفوجرافيك المتحرك عبر مجموعة  برنامج مفتوح المصدر،وهو  :Go animateبرنامج  .7

من الشخصيات، والقوالب الجاهزة التي تمكن من بناء سناريو لقصة كاملة مع الشرح والتوضيح بإضافة 

وقد  فقط، ثم يتطلب االشتراك بعد ذلك. اً يوم 14وتسجيل األصوات البشرية، وهو موقع مجاني لمدة 

 /Vyond. https://www.vyond.comتحول اسمه إلى 

يتميز بواجهة بسيطة تمكن  لعمل االنفوجرافيك المتحرك برنامج مفتوح المصدر :Animaker برنامج  .8

إمكانية و ،وأشكال متحركة مجانية، يتميز بسهولته ،وخلفيات ،من إضافة شخصيات كارتونية المستخدم

 /https://www.animaker.com العربية واإلنجليزية.الكتابة باللغة 

تمكن المستخدم من إنشاء  مجاني وسهل االستخدام يعتبر برنامج مفتوح المصدر، :Visme برنامج .9

 ،وماليين الصور ،نو  خط مجاني 111االختيار من بين أكثر من ، وذا جودة عالية متحرك انفوجرافيك

 االنفوجرافيك المتحرك Vismeتجعل كما  قوالب مجانية متنوعة. ، مع توفرباإلضافة إلى آالف الرموز

 في التعلم اإللكتروني أكثر تفاعلية من خالل إتاحة النوافذ المنبثقة والعديد من الميزات األخرى.

ohttps://www.visme.c/ 

يمكن المستخدم من إنشاء االنفوجرافيك المتحرك بشكل برنامج مفتوح المصدر  :Moovly برنامج .11

 ،وعة الصورمن مكتبة متن هيوفر  َم الِ  اً؛مميز اً خيارويعتبر  حترافي بكتابة اليد، يتميز بسهولة االستخدام.ا

وتأثيرات النص مع إمكانية تحميل الصور والتسجيالت الصوتية.  ،والرسوم المتحركة ،الجاهزة والقوالب

؛ على سبيل المثال الرسوم (moovs) مجموعة متنوعة من ملفات الوسائط المتعددة وتسمى يمكن إنشاء

 المتحركة،

     /https://www.moovly.comعروض الفيديو. و

 في هذه الدراسة لتطبيق مهارات إنتاج االنفوجرافيك المتحرك لألسباب التالية: Moovlyوقد تم اختيار برنامج      

 واألجهزة الذكية. ،واألجهزة المحمولة الحاسب اآللي،على جميع أجهزة  يعمل .1
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 (Chrome ،Firefox ،Safari، Internet Explorer): يدعم المتصفحات األحدث واألكثر شعبية مثل .5 

 وال يلزم تثبيت البرنامج.

، وهي تقنية متصفح جديدة تجمع العديد من الميزات التي تتضمن HTML5على تقنية  Moovlyيستند  .5

 الفالش.

 عة العالية في التحرير.سرالسهولة االستخدام، و .4

الرسوم التوضيحية  أصل رقمي بدون حقوق ملكية )أشرطة فيديو، 311111على أكثر من  يحتوي .3

 وهذا ما يميزه عن البرامج األخرى. (واألصوات والموسيقىوالصور 

 توفر تطبيق للبرنامج في األجهزة الذكية. .6

 Go Animate.، و Powtoonيعتبر األرخص نسبياً مقارنة ببرنامج  .2

 تقويم االنفوجرافيك المتحرك:

م أجل تفادي مشاركة تصاميالمتحرك، ومن  االنفوجرافيكفي تقديم رسائل صحيحة عبر التحكم من أجل 

ر فإن الجمهوالمتحرك مدى جودة تصميم االنفوجرافيك  تقويمومن أجل  جودة منخفضة،ب متحرك انفوجرافيك

سيريكارون  كل من اقترح فقد يسترشد بها لمعرفة طريقة تفكير ومناقشة المصمم، لذا تدقيقالتقييم ولليحتاج أسئلة 

مكونات االنفوجرافيك  تقويم( مصفوفة أسئلة يمكن من خاللها p,6201,Vinh&  Siricharoen.272) وفين

 المتحرك عبر فئات رئيسية تشتمل على عدة أبعاد كالتالي:

  .العنصر البصري، ويتم تقييمه بأبعاد تحت فئة الجماليات 

 .المحتوى، ويتم تقييمه بأبعاد تحت فئة الفائدة 

 .المعرفة، ويتم تقييمها بأبعاد تحت فئة الفائدة 

استبانة يمكن من خاللها التأكد من إيصال االنفوجرافيك المتحرك (Zhou,2017,p.50)  صمم زهووقد    

للمعلومات بنجاح، حيث تركز األسئلة على سبعة عناصر كالتالي: الفائدة، الجاذبية، القابلية لالستخدام، إمكانية 

 الوصول، القيمة، الموثوقية.

تقييم الذاتي ال( قائمة من األسئلة الذاتية تساعد الطالب على Shellhorn,2013) شيلهورن كما وضع

، ، النو ، الصورة، الوقتميمتدور حول عشرة عناصر كالتالي: المفهوم، التصلمشرو  االنفوجرافيك المتحرك 

 التنقل، المساحة، الحركة، الصوت، والتواصل.

ي فالسابقة، من خالل استخدامها  قييمستمارات التاالستفادة من المصمم االنفوجرافيك المتحرك  ويمكن

ن جميع إحيث  قران.األتقييم يم الخبير، أو يتق وأيم الذاتي، يتقمرحلة التقييم لمشرو  االنفوجرافيك المتحرك عبر ال

كما أنها تساعد المصمم على معرفة جوانب القوة  ،ن بيانات مرجعية للعمل المستقبليهذه المعلومات ستكو

 وبالتالي تالفي األخطاء عند عملية التصميم لمشرو  جديد. ،والضعف
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 أدبيات الدراسة: 

، يةسنوات الماض األربعالدراسات السابقة ذات الصلة الوثيقة بالدراسة الحالية خالل تم عرض في هذا الجزء      

وأهم النتائج التي  وذلك من خالل استعراض الهدف من كل دراسة، وفق التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث،

 توصلت إليها كالتالي:

إلى إجراء مراجعة نقدية للدراسات المختلفة لوضع  (Rahim et al., 2015) نيوآخردراسة رحيم  هدفت     

ومعرفة أسس  ،ماليزيا في للمسلمين في تنفيذ المحتوى اإلسالمي لالنفوجرافيك المتحركتصور لإلطار المفاهيمي 

. وتوصلت الدراسة إلى وضع إطار مفاهيمي التواصل من خالله واستخدامه إليصال المحتوى في القرآن والسنة

ن يأمل مكما ، يمكن استخدامه كأساس لدراسات جديدة تُكمل ما بدأته هذه الدراسة مناسب لالنفوجرافيك المتحرك

ه بالسياق اإلسالمي، مع التأكيد أن االنفوجرافيك المتحرك ليس أن يالقي قبول المجتمع في استخدام ينخالله الباحث

 الغرض منه مجرد الترفيه فقط بل لنشر الدعوة اإلسالمية وممارستها كمنهج حياة.

بشكل  إلى الكشف عن المبادئ األساسية لتصميم االنفوجرافيك (Hassan,2016دراسة حسان )هدفت كما      

فعال، أيضاً سعت للكشف عن فاعلية اختالف نمطي االنفوجرافيك الثابت والمتحرك في فهم المعلومات واالحتفاظ 

م نمط االنفوجرافيك الثابت على المتحرك في فه فاعليةأظهرت النتائج قد و .في جامعة والية ايوابها بمقرر العلوم 

وف تكون سالمتحرك( بالشكل الصحيح -يم االنفوجرافيك )الثابتالمعلومات واالحتفاظ بها، كما أن استخدام تصام

ذات فائدة كبيرة في تدريس المواد العلمية المعقدة التي تنطوي عليها البيانات المكانية والزمانية. وبالتالي يمكن أن 

ماتي علوومن أبرز التوصيات تشجيع المصممين على استخدام التصميم الم .(STEMييسر تعلم موضوعات العلوم )

 (.STEMوتنمية المهارات التصورية في مجال تعليم )

إلى تحديد قائمة بمعايير تصميم االنفوجرافيك التعليمي بأنماطه الثالثة ( 5112دراسة حسن ) في حين سعت     

عليمية في لألغراض الت التفاعلي( والتي يمكن االستفادة منها عند تصميم وإنتاج االنفوجرافيك-المتحرك-)الثابت

وأظهرت نتائج البحث التوصل إلى إعداد قائمة بالمستويات المعيارية لتصميم االنفوجرافيك، واشتملت القائمة  مصر.

 على مجالين )التربوي والفني( ويندرج تحت كالً منهما عدداً من المعايير.  

 ضطراب اكتئابي رئيسي ا ساسية حول مرضإلى تقديم المعلومات األ (Zhou,2017زهو ) دراسة سعتوقد      

(Major Depressive Disorder) ،من خالل تزويد الناس بمقدمة وكيفية التعامل مع المرضى وعالجه. هو  ما

عن الفيلم  العينةوأظهرت النتائج رضا ، ثانية 11سريعة وفعالة للمرض عبر تصميم انفوجرافيك متحرك مدته 

ونجاحه في توصيل المعلومات بوضوح في فترة قصيرة مما زاد الوعي بهذا المرض وأعطى مثاالً عملياً لكيفية 

 دمج المعلومات بالفيلم بنجاح باستخدام عمليات تصميم االنفوجرافيك المتحرك للخدمات االجتماعية كهدف أساسي.

إلى تصميم مشرو  انفوجرافيك دراسة هدفت  (Zhou,2017) زهو ىوعلى نحو مماثل للدراسة السابقة، أجر     

متحرك بعنوان "رحلة عاطفية"، تقدم من خاللها فكرة للطالب الخريج لمساعدتهم على التأمل في األشياء التي 

وتحقيق الذات والثقة بالنفس ورفع الوعي والتفكير اإليجابي مما يسهل الحقيقية،  مشاعرهميهتمون بها، واكتشاف 

يديو قام الباحث بإنشاء ف وقد حماسهم واهتمامهم، هم اتخاذ القرار الصحيح في اختيار مهنة المستقبل بناًء علىعلي

من خالل تقديم مشرو  كامل التصور والخطوات لعملية التصميم،  انفوجرافيك متحرك يلفت االنتباه لهذه المشكلة

 سهولة فهم تصميم االنفوجرافيك المتحرك.حيث كان الهدف من التصميم هو التأكد من 
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وبتحليل نتائج االستبيان تم التوصل إلى أن االنفوجرافيك المتحرك قادر على جذب االنتباه ونقل الرسالة للجمهور   

 المستهدف، وأن نجاحه يكمن في التصميم الجيد له.

ة التعلم لدى تالميذ الصف السادس هدفت إلى زيادة مستوى كفاءوالتي  (5112دراسة العشماوي )وأخيراً،      

إعداد و لتدريس مقرر مادة العلوم،االبتدائي ذوي صعوبات التعلم في العلوم من خالل تصميم رسوم معلوماتية 

قائمة بالمعايير الخاصة بتصميم الرسوم المعلوماتية في مواقع الويب التعليمية، واختبار فعالية الرسوم المعلوماتية 

ي ف يق أهدافها، ومدى استمرار أثرها بعد االنتهاء من التدريس بواسطتها وخالل فترة المتابعةالمستخدمة في تحق

تفوق المجموعة التجريبية األولى التي درست بنمط الرسوم المعلوماتية المتحركة على أظهرت النتائج وقد مصر. 

 رسوم المعلوماتية التفاعلية علىالمجموعة الضابطة، وتفوق المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس بنمط ال

 المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية.

 

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

في هذا الجزء من الدراسة، تجيب الباحثة عن سؤالي الدراسة بناًء على تحليل نتائج دراسات ومشاريع وأدبيات 

 جودة تصميمه. تقويمالمتحرك ومعايير  تناولت مجاالت مهارات تصميم االنفوجرافيك

 إجابة السؤال األول: ما مهارات تصميم االنفوجرافيك المتحرك؟

حليل برامج ت، ووالدراسات والمنشورات التي تناولت االنفوجرافيك المتحرك تحليل األدبياتمن خالل القيام بف     

األخذ بمالحظات بعض و ،اإللكترونية وإنتاجه، باإلضافة إلى تحليل بعض الدورات وورش العمل تصميمه

مسين مهارة وخ ،على ثمان مهارات رئيسة وقد اشتملت قائمة في شكلها النهائيتم التوصل لل، المختصين في المجال

 هذه المهارات هي:فرعية، 

 مهارات التخطيط: -1

 تحديد الهدف الرئيسي لإلنفوجرافيك المتحرك. 1-1

 تحديد الجمهور المستهدف. 1-2

 األساسية المراد توصيلها.تحديد الرسالة  1-3

 تحديد أفضل وسائل التواصل مع الجمهور. 1-4

 األصوات المراد استخدامها إلنفوجرافيك المتحرك. ،اللغة ،األلوان تحديد الرسوم التوضيحية، 1-5

 تحديد الشعار أو التوقيع للمصمم والمراد استخدامه باإلنفوجرافيك المتحرك. 1-2

 لنص الفني(.مراعاة المبادئ اإلرشادية للسيناريو )ا 1-2

 مراعاة المبادئ اإلرشادية للقصص المصورة. 1-8

 مراعاة المبادئ اإلرشادية للصوتيات )تسجيل التعليق(. 1-9

 مراعاة المبادئ اإلرشادية للرسومات. 1-11

 مراعاة المبادئ اإلرشادية للتحريك. 1-11

 مهارات إنشاء الحساب: -2

 .تصميم االنفوجرافيك المتحركل Moovly فتح برنامج 2-1
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بإدخال بيانات المستخدم مثل  أو ،Googleأو  ،Facebookاب بمزامنة حساب المستخدم على إنشاء حس 2-2 

 اإليميل وكلمة المرور.

 مهارات إنشاء مشروع جديد: -3

 (.Creat moov)إنشاء انفوجرافيك متحرك جديد باستخدام أيقونة  3-1

 .إنشاء عنوان لمشرو  اإلنفوجرافيك المتحرك 3-2

 .االنفوجرافيك المتحركإنشاء وصف لمشرو   3-3

 :Moovly مهارات التعامل مع واجهة برنامج -4

 .الفئات الرئيسة لمكتبة الكائنات بالبرنامجاستعراض  4-1

 .إنشاء مكتبة شخصية للمستخدم باستيراد الوسائط من الحاسب اآللي 4-2

 .تصفح الكائنات عن طريق أيقونة البحث 4-3

 .المكتبة إلى منطقة العمل تطبيق السحب واإلفالت للكائنات من 4-4

 .ضبط حجم منطقة العمل باستخدام أزرار التكبير والتصغير 4-5

 استخدام خيارات النسخ والقص واللصق واالتجاه والمحاذاة. 4-2

 .ضبط خصائص لون الكائن 4-2

 .ضبط خصائص حجم الكائن 4-8

 .إضافة خلفية للمشرو  4-9

 .ضبط خصائص خلفية المشرو  4-11

 .المخطط الزمنيتوقيت ظهور الكائنات في  ضبط 4-11

 .التحكم في عدد الكائنات وظهورها في الثانية الواحدة 4-12

 .التحكم في كتم الصوت وتشغيله وإدراجه 4-13

 .معاينة المشرو  بعد إدراج أي كائن وضبط توقيته 4-14

 .أو تقصير المخطط الزمني لزيادة أو تقليل مدة عرض كائن معين ،التحكم في تمديد 4-15

 .التحكم في إظهار وإخفاء تأثيرات المقطع في المخطط الزمني 4-12

 دمج عدد من المقاطع في المخطط الزمني. 4-12

 .حفظ المشرو  دون إغالق البرنامج 4-17

 البرنامج.مع إغالق  ،حفظ المشرو  في صفحة المستخدم على البرنامج 4-19

 مهارات التعامل مع الوسائط المتعددة: -5

 إدراج نص. 5-1

 ضبط خصائص النص. 5-2

 إدراج صوت. 5-3

 ضبط خصائص الصوت. 5-4

 إدراج الرسوم، أو الصور، أو الفيديو. 5-5
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 ضبط خصائص الرسوم، أو الصور، أو الفيديو. 5-2 

 :ع تحريك الكائناتمهارات التعامل  -6

 .(Add animationباستخدام أيقونة )إضافة حركة للكائن  2-1

 .ضبط توقيت حركة الكائن 2-2

 :المستخدم مهارات التعامل مع واجهة مشاريع -7

 .تعديل مشرو  االنفوجرافيك المتحرك 2-1

 .نشاء نسخة أخرى من مشرو  االنفوجرافيك المتحركإ 2-2

 في اليوتيوب.نشر مشرو  االنفوجرافيك المتحرك  2-3

 :مشروع االنفوجرافيك المتحرك تقويممهارات  -8

 الذاتي لمشرو  االنفوجرافيك المتحرك. التقويم 8-1

 األقران لمشرو  االنفوجرافيك المتحرك. تقويم 8-2

 الخبير لمشرو  االنفوجرافيك المتحرك. تقويم 8-4

المتحرك من خالل الحصول على تحليل شامل  لمشرو  االنفوجرافيك وسائل التواصل االجتماعي تقويم 8-4

 لمحتوى الفيديو ومعدالت مشاركتها وفاعليتها.

 االنفوجرافيك المتحرك؟جودة  تقويمإجابة السؤال الثاني: ما معايير 

تحليل األدبيات والدراسات والمنشورات التي تناولت معايير تصميم الوسائط المتعددة بشكل عام فمن خالل      

في  تم التوصل للمعايير، األخذ بمالحظات بعض المختصين في المجالو ؛واالنفوجرافيك المتحرك بشكل خاص

االنفوجرافيك  لتقويم معياراً فرعياً ( 45معايير تربوية وفنية، يندرج تحتها )على  وقد اشتملت شكلها النهائي

 .المتحرك

 ل:المعايير التربوية لتصميم اإلنفوجرافيك المتحرك، وتشم -1

 .يجذب االنتباه مميز عنوان صياغة 1-1

 المتحرك. الهدف من اإلنفوجرافيك تحديد 1-5

 المحتوى التعليمي وفقاً لألهداف العامة. اختيار 1-5

 خصائص المتعلمين.لالمحتوى التعليمي  مناسبة 1-4

 التركيز على موضو  واحد لمعالجته. 1-3

 .إلى فقرات قصيرة مترابطة التعليمي المحتوى تحليل 1-6

 .وبيانات يمكن تمثيلها بصرياً اختيار معلومات  1-2

 المحتوى التعليمي للمفاهيم بالتسلسل والتتابع المنطقي. تنظيم 1-7

 .المحتوى التعليمي من مصادر موثقة اقتباس 1-1

 .البيانات اإليجاز في عرض 1-11

 .من األخطاء اإلمالئية والنحوية المحتوى التعليميسالمة  1-11
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 وتشمل: ،المعايير الفنية لتصميم اإلنفوجرافيك المتحرك -2 

 معايير كتابة النص: 2-1

 كتابة النص بلغة بسيطة. 5-1-1

 استخدام نو  واحد من الخط على الشاشة الواحدة. 5-1-5

 (.%15كتابة العدد المناسب من الكلمات ) 5-1-5

 مراعاة التباين في لون الخط مع الخلفية. 5-1-4

 في كتابة العناوين الرئيسة والفرعية. 56-17استخدام حجم الخط من  5-1-3

 الرئيسة والفرعية لتقطيع النص في أجزاء.استخدام العناوين  5-1-6

 كتابة بيانات المصمم أسفل التصميم. 5-1-2

 معايير اختيار اللون: 2-2

 استخدام الدرجات اللونية المتباينة. 5-5-1

 استخدام اللون إلبراز المعلومات المهمة. 5-5-5

 استخدام اللون بشكل يتناسب مع العالم الواقعي. 5-5-5

 الواحدة.في الشاشة  3-5استخدام األلوان بمعدل  5-5-4

 معايير الوسائط المتعددة: 2-3

 مكانياً. ةرالموافقة لها متجاو والرسومالكلمات  عرض 5-5-1

 تزامنياً.الموافقة لها  والرسومالكلمات  عرض 5-5-5

 والنص المسمو  تزامنياً.المتحركة  الرسوم عرض 5-5-5

 معايير اختيار الصور والرسوم )الثابتة والمتحركة(: 2-4

 استخدام الرسوم الواضحة. 5-4-1

 الرسوم المناسبة لألهداف.استخدام  5-4-5

 استخدام الرسوم المرتبطة بالمحتوى التعليمي. 5-4-5

 الموازنة في توزيع الرسوم على الشاشة. 5-4-4

 استخدام الرسوم الحديثة لجذب االنتباه. 5-4-3

 معايير اختيار الصوت والمؤثرات الصوتية: 2-5

 استخدام أصوات ومؤثرات صوتية واضحة. 5-3-1

 استخدام أصوات قصيرة في عرض المحتوى. 5-3-5

 خدام الصوت المعبر عن محتوى الشاشة.است 5-3-5

 استخدام المؤثرات الصوتية ذو النبرات المتدرجة والمتغيرة. 5-3-4

 مراعاة تكامل الصوت مع الوسائط األخرى. 5-3-3

 مراعاة استخدام سرعة الصوت مع خصائص المتعلمين. 5-3-6

 مراعاة الصياغة اللغوية الصحيحة للنص المسمو . 5-3-2
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 معايير التحريك: 2-2 

 .عرض انتقاالت متنوعة بين مشاهد االنفوجرافيك المتحرك 5-6-1

 اإليقاف(.-التأخير-إتاحة التحكم في االنفوجرافيك المتحرك من حيث )التقديم 5-6-5

 مناسبة سرعة حركة االنفوجرافيك المتحرك مع كمية المعلومات المعروضة. 5-6-5

 المتحرك مع مستوى الطالب. مناسبة طبيعة الحركة المستخدمة باالنفوجرافيك 5-6-4

 تحرك العناصر جميعها بشكل متناغم ومتكامل. 5-6-3

 :التوصيات والمقترحات

 التالية: والمقترحات التوصيات ةقترح الباحثتبناًء على نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة، 

 :التوصيات -أ

 المتحرك في بناء مواد وأدوات جودة االنفوجرافيك تقويماالستفادة من قوائم مهارات تصميم ومعايير  -

 لدراسات مماثلة للدراسة الحالية.

تضمين المقررات بكليات التربية لتقنية االنفوجرافيك المتحرك، وتدريب الطالب والطالبات على  -

 .ودمجها في العملية التعليمية وتقويمها،مهارات تصميمها، وإنتاجها، 

 :المقترحات -ب

دراسااااااات في مجال تحديد مهارات تصااااااميم االنفوجرافيك المتحرك من وجهة نظر المعلمين إجراء  -

 بوساطة اإلنفوجرافيك المتحرك. إلكتروني الذين صمموا محتوى تعليمي

معايير تقويم جودة االنفوجرافيك المتحرك في ضوء مهارات تصميم وإجراء دراسات في مجال تحديد  -

 التصميم التعليمي.

مماثلة للدراسة الحالية تتناول تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطالب في تصميم  إجراء دراسات -

 .االنفوجرافيك المتحرك في مجال التعليم وتقويم وإنتاج
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 :المراجع 

 أوالً: المراجع العربية:
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جامعة  -مجلة كلية التربيةكفاءة التعلم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم. بحث منشور، 

 (.55 ) -بورسعيد

http://www.ajrsp.com/
https://2u.pw/An392
https://www.youtube.com/channel/UCD8MP-Z5dtcxbACVtK7i5UA
https://2u.pw/fh8bG
https://2u.pw/Hnvg8


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                  192  

ISSN: 2706-6495 

في ضوء المدخل البصري لتنمية مهارة حل  أثر توظيف نمطين لإلنفوجرافيكم(. 5112عيد، نضال عدنان. ) 

. بحث ماجستير في المناهج وطرق التدريس بكلية المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة

 التربية في الجامعة اإلسالمية: غزة.
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 الكريمفي القرآن  مع قومهمانوح وإبراهيم عليهما السالم  حوار

 (تحليلية دراسة) 

The Dialogue of Noah and Ibrahim, peace be upon them, with their Peoples in the Holy 

Qur’an (an Analytical Study) 

 

 د. أيمن البيلي محمد

 المملكة العربية السعودية، معهد اإلدارة العامة، الرياض، مساعددكتوراه البالغة والنقد األدبي، أستاذ 

noor76198676@yahoo.comEmail:  

 

 :البحث ملخص

تهتم الدراسة بالوقوف على األساليب الحوارية بين نوح وإبراهيم عليهماا الساالو وقومهماا، وإرهاار أهام ماا تتسام با  

هذه األساليب بالغياً، والمعاني التي تفيض بها، وبيان الفروق بين أساليب األنبياء من جهة وبين أساليب خصومهم مان جهاة 

موقااا الَحَكاام والوسايف المفكاار بااين األنبياااء وخصااومهم، والعااودة باا  إلااى  أخار،، ومحاولااة اسااتدعاء عقاائ القااار  للوقااوف

أصااوا الحااوار اإلي،ااابي، وكيفيااة الاارد المنخقااي علااى البصاام، دون الهااروق أو التفلااذ ماان الحقيقااة إلااى الكااذق والباادا  

للتمييا  باين العقاوا  والتهديد، كما حاولذ الدراسة الوقوف على بعاض األلفاار والعباارال المساتبدمة مان أااراف الحاوار،

المتحاورة من خاللها، وكيا يمكن أن يكون موقا كئ منهما عند المواجهة الحقيقية، أو التعرض لقضايا مشابهة، ليتأكاد لناا 

صدق هؤالء األنبياء الدعاة الاذين لام يضانوا علاى البشارية ب عمااا العقائ وتنشايف الاذهن ومراجعاة منخاس الفخارة الساليمة، 

 اً اويالً يسلك  العاقلون المتيقظون دون أن يُستبا بفكرهم أو يُستهان بقضيتهم.ليرسموا لنا اريق

 ، العقئ.، ال،داا، نوح، إبراهيمالحوار :مفتاحيةالكلمات ال
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The Dialogue of Noah and Ibrahim, peace be upon them, with their Peoples in the Holy 

Qur’an (an Analytical Study) 

 

Abstract 

 

The present study aimed at examining the rhetorical methods Noah and Ibrahim, peace be 

upon them, used to communicate their peoples, showing the most important discursive 

features that boost the meaning overflows. In doing so, it clarifies the differences between the 

two prophets' methods and their opponents' methods. The study also exposes the original and 

correct thought that helps the reader respond logically and objectively to the opponent's 

doubts in such a way that creates a reader's critical mind to think and contemplate on the 

prophets' positions and their opponents', without removing facts or escaping from truth using 

lies, deceits, or violations. 

      The study identified some of the terms and phrases, which were used by the parties in 

dialogues that refer to the speakers' ideology, which can be distinguished depending on what 

they are uttering and wording. The analysis also showed that the usage of these terms and 

phrases can confirm to us the sincerity of the prophets that did not let any efforts in preaching 

mankind to think thoughtfully and practically, as well as to enable the faculty of mind and 

pure intuition in drawing a way for wise people to take and follow to express their ideas 

without underestimating their cause. 

Keywords: dialogue, argument, Noah, Ibrahim, ideology. 
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 :البحث مقدمة 

إن االهتماو بلغة القرآن الكريم يعد شرفاً لكئ باحث يريد الغاو  فاي تلال الكناوق القرآنياة واساتنباا ماا يساتخي  مان 

دالالل ومعاٍن، وال يقتصر هذا األمر على م،مئ ما يمكن أن يتعرض ل  الباحث من تحليئ التراكيب والعباارال، بائ يتعاداه 

ستخا  هذا الباحاث أن يوراا تلال االساتنتاجال فيماا يفياد واقعا . لاذاا جااء حاوار إلى ما يفيد الم،تم  في واق  حياتهم، إن ا

األنبياء في القرآن الكريم كدليئ على ما يمكن أن نسمي  باستدعاء العقوا من واق  قاديم إلاى واقا  حاديث، فواقا  األنبيااء فاي 

إن اإلنكار لوجود إل  واحد ملال لهاذا الكاون  حيثدعوتهم ال يمكن أن يشوب  تغيير عبر األقمان في مباابة العقئ البشري، 

ال قاا قائماً في بقا  كثيرة من عالمنا، فضالً عن استفادة المؤمنين من الخريقة التي سار بها األنبياء في دعوتهم في التركي  

 على مباابة العقئ البشري، وعدو االلتفال إلى نواح جانبية تبئ بهذه الدعوة ال،ليلة. 

كما إن اختيار البحث لدعوتين من أقدو الدعوال المقدسة عند البشر وهما دعوتا إباراهيم وناوح عليهماا الساالو، جااء 

في إاار التعاقاب ال مناي باين النبياين الكاريمين مان جاناب، وكاذلل التشااب  الكبيار باين الادعوتين فاي أقاواو سابروا حيااتهم 

ي تهديد المعاندين من الفريقين بالرجم لكال النبيين الكريمين، فقالوا لنوح عليا  فضالً عن التشاب  فلح،ارة ال تضر وال تنف ، 

لاا ن لاام تناا  ألرجمناال ﴿، وقااالوا ممثلااين فااي أبااي البلياائ علياا  السااالو ﴾لاا ن لاام تنتاا  يااا نااوح لتكااونن ماان المرجااومين﴿السااالو 

 .﴾واه،رني ملياً 

يأل فقف لم،رد التحليائ البالغاي، وإنماا ركا  فاي أكثار  وتسليف الضوء على أساليب الحوار عند النبيين الكريمين لم

، نواياا كاال الخارفين أءنااء الحاوارالمواان على التفاصيئ الحوارية من خاالا األلفاار والعباارال المساتعملة، كالكشاا عان 

ى آخار، واألساباق التاي دفعاذ كائ فرياس إليثاار أسالوق حاواري علا، كائ فرياس لاد،  واألهداف والغايال والمقاصد العقلية

    ويتضح كئ ذلل من خالا المنهج التحليلي الذي اعتمدناه في هذه الدراسة.

 :وأثره التربوي الحوار عند أهل اللغة

 الحوار عند أهل اللغة: -أ

ومحاارا ومحاارة  حاار إلاى الشايء وعنا  حاوراً ، الرجاو  عان الشايء وإلاى الشايءالحاور: جاء فاي لساان العارق  

وحاارل ، ا أي رجا  إليا  ماا نساب إليا بالكفر وليس كذلل حار عليا  رجالً  من دعاوفي الحديث: : رج  عن  وإلي ا وحؤوراً 

جاو  مان حااا الغصة تحور: انحدرل كأنها رجعذ من موضعها، وأحارها صاحبهاا والحور: النقصاان بعاد ال ياادة ألنا  ر

 إلى حاا.

ا معنااه مان النقصاان بعاد ال ياادة، وقيائ: معنااه مان فسااد أمورناا بعاد باهلل مان الحاور بعاد الكاورنعوذ وفي الحديث: 

والمحااورة: صالحها، وأصل  من نقض العمامة بعد لفها، مأخوذ من كور العمامة إذا انتقض ليها وبعض  يقرق مان بعاض، 

. وأصائ الحاور: واإلخفااقَ  ةَ ا وقيائ: أراد با  البيباأي جوابااً  الم،اوبة. والتحاور: الت،ااوقا يقااا: كلمتا  فماا رد إلاي حاوراً 

الرجو  إلى النقصا وقاا ال جاج: الحواريون خلصان األنبياء، عليهم السالو، وصفوتهم. قاا: والدليئ على ذلل قوا النبي، 

صلى هللا علي  وسلم: ال بير ابن عمتي وحواري من أمتيا أي خاصتي من أصحابي وناصري. قاا: وأصحاق النبي، صلى 

حواريون، وتأويئ الحواريين في اللغة الذين أخلصوا ونقوا من كئ عيبا وكذلل الحاوار، مان الادقيس سامي هللا علي  وسلم، 

)ابان   رة بعاد مارة فوجاد نقياا مان العياوقب  ألن  ينقى من لباق البرا قاا: وتأويل  في الناس الاذي قاد روجا  فاي اختيااره ما

 .(742هـ،  411منظور، 
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َر واْستَحاَر: نَظََر إلى الشيِء، فَُغِشَي علي ، ولام يَْهتَاِد وتَحي ُ، الثوَق: َغسلت ُ وبَيّضت ُحْرُل وجاء في القاموس المحيف  

، وهاي َحْيا خااِر، األم ْوض، يَُسايبُب إليا  مِسايئ مااءُ  المااِء، وَحاراُء، وهام َحيااَر،، والحاائُِر: م،تمالسبِيلِِ ، فهو َحْيراُن وحاائِر،

، والبسااتانوالَمكاااُن ال ةً ُمْبقِلَااةً َحِذ األرض حْيااَرةً، أي: ُمبضاابوتحياار الماااُء: دار واجتمااَ ، وأصاا، ُمخماا ِن  )الفيروقبااادي،  رب

 .(187، 184و،   7002 -هـ 4171

فلل البحث عن الحقيقة والرجو  إليها ، ولعلنا نصايب إن قلناا أن مما سبس يتضح أن الحوار عند أهئ اللغة يدور في 

وار المعنى  هو م،تم  الماء، واخضرار األرض، وكئ معنى آخر ناب  من ال،ذر اللغوي للحأهم تلل المعاني التي تمثئ هذا 

الشيء، والمتحااور إذا رجا  عان رأيا  أو إلاى رأيا  ف نماا يكاون فهو الرجو  عن الشيء وإلى يدور في فلل هذين المعنيين، 

حااا إلاى  صاان بعاد ال ياادة ألنا  رجاو  مانالنق معناى ، وكاذللبعد تفكر وتأمئ وتحاور وت،اوق فيعود إلاى ماوان الحقيقاة

رن في  المتحاور أن الحقيقة تتمثئ في راي  فحسب، ف ذا با  يرجا  عان هاذا الظان أءنااء الحاوار، ألنا  ي،اد ارفاا  حااا حااٍ 

 .  فينقص بعد قيادة ويستوقا م  نفس ي يد علي  

فكرهمااا حااوا قضااية خالفيااة.  يتبااادالنكمااا أن الت،اااوق يعااد ماان معنااي الحااوار، فااال حااوار إال بخاارفين يت،اوبااان و

عان فلال البحاث عان الحقيقاة، مماا ، وعدو االهتاداء للسابيئ ال تبتعاد باإلضافة إلى تلل المعاني، ف ن معاني اإلخال  والنقاء

ارياس آخار غيار الاذي إلى يباعد بين حقيقة الحوار وبين ال،دا، والذي يفضي بالشبص إلى ع،ب في نفس  يستدرج  حتماً 

 المتحاور. يرت،ي 

 األثر التربوي للحوار:  -ب 

وقاد باين هللا تعاالى الحاوار  للحوار المثمر آءار ال تحصى وال تعد في بناء العقئ البشري وتنمياة فكاره وقياادة ءقافتا ،

 ُشُعوبًا َوقَبَائَِئ لِتََعااَرفُوا إِنب هو أهم وسيلة للتقارق بين البشرية، فقاا تعالى ﴿يَا أَي هَا النباُس إِنبا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكمْ 

َ َعلِاايم،  ِ أَْتقَاااُكْم إِنب هللاب ﴾أَْكااَرَمُكْم ِعنااَد هللاب فااامت اج األفكااار وعرضااها ومناقشااتها يثااري ويماا  المساااحة . [41]الح،اارال،  َخبِياار،

الفكرية لد، كئ األاراف المتحاورة، وي،نب الم،تمعال في كثير من األحيان ويالل الرأي الواحد والفكار األوحاد، خاصاة 

 .لمعارف، وتحوا العالم إلى قرياة صاغيرةوا في رئ ما يشهده العالم من تخورال يصاحبها تماقج األفكار وتنقئ المعلومال

، أن البسران والسقوا في الغواية هو المآا الخبيعي والعاقبة المحتوماة للاذين يتغاضاون عان الحاوارالقرآن الكريم  بينوقد 

مان قواعاد اإلبقااء علاى الحيااة والتعميار قاعدة  واضعاً أقدو حوار على رهر البسيخة، حين استعرض ويصمون آذانهم عن ، 

بَا قُْربَانًا فَتُقُبَِّئ ِمْن أََحِدِهمَ  ا َولَْم يُتَقَببْئ ِمَن اْْلَخِر قَااَا أَلَْقتُلَنباَل قَااَا في األرض، فقاا تعالى ﴿َواْتُئ َعلَْيِهْم نَبَأَ اْبنَْى آَدَو بِاْلَحسِّ إِْذ قَرب

ُ ِمَن اْلُمتبقِيَن، لَ ِْن بََسْخَذ إِلَ  َ َرقب اْلَعالَِميَن، إِنِّي إِنبَما يَتَقَببُئ هللاب أُِريُد أَْن يب يََدَك لِتَْقتُلَنِي َما أَنَا بِبَاِسٍف يَِدَي إِلَْيَل أِلَْقتُلََل إِنِّي أََخاُف هللاب

َعْذ لَ ُ نَْفُسا   ُ قَْتاَئ أَِخياِ  فَقَتَلَا ُ فَأَْصابََح ِماَن اْلَباِساِريَن﴾تَبُوَء بِ ِْءِمي َوإِْءِمَل فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِق النباِر َوَذلَِل َجَ اُء الظبالِِميَن، فَخَوب

الحوار مع  واالستبفاف برأيا ، جلاب المصاائب لم،تما  كامائ، بائ االستهانة ب. فعدو اإلنصال للناصح و[10 -72]المائدة،

 وأغو، النفس لالن،راف وراء ارتكاق أوا جريمة قتئ عرفتها البشرية.

   والحوار:الفرق بين الجدال  -ج 

كمااًا ومنا ُ قِيائ ُمح َدْدَل فَْتلا  وفَتَْلتَا  فَاْتالً إِذا َشا لُا  َجاْدالً ة الفَْتائ. وَجاَدْلُذ الَحْباَئ أَْجدِ الَ،ْدا: ِشادجاء في لسان العرق  

ا وِمْ،اداا: ئ، َجاِدا وِمْ،ادَ الً. َوَرجاا، وقاد َجاَدلَا ُ ُم،ادلاةً وِجاداهُد فِي الُبصومة والقدرةُ علياقَِة الَ،ِديئ، والَ،َدا: اللبدَ لِِ َماِو الن

ي َخاَصااَم ُ ُجائ، َجااِدا، إِذا َكااَن أَقااو، فِاي الِبصاااو. وَجاَدلَا ُ أَ تاا ُ. وربقااا: جادلااُذ الرجاَئ فَ،َدْلتُاا ُ َجاْدالً أَي غليَشاِديُد الَ،ااَدا. و

 شدبة البصومة. وُمَ،اَدلَةً وِجداالً، َوااِلسُم الَ،َدا، وه
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ِة بِاْلحُ  بلةُ اا الَ،َدا: ُمقواإاِل ضل َا قوو، ي ال،دوتا أوفي الحِديث: م   ِةا َواْلُمَ،اَدلَةُ: اْلُمنارَرةُ َواْلُمباَصمةُ، َواْلمراُد ب  فاي اْلُح،ب ،ب

  أَحساني هاي تِ الحِديث الَ،َدُا َعلَى البااِئ والُب اْلُمغالَبِة ب  ال إرهار الحسِّ ف ِن َذلَِل محماود، لقولا  عا  وجائ: وجااِدلهم بِاال

  .(402)ابن منظور،   

المفاوضة على سبيئ المناقعة والمغالبة، وأصال  مان جادلذ الحبائ، أي: أحكماذ  ال،دااوقاا الراغب األصفهاني  

أيا . وقيائ: األصائ فاي ال،اداا: الصارا  وإساقاا اإلنساان فتل  ومن : ال،داا، فكأن الْمتََ،اِدلَين يفتائ كائ واحاد اْلخار عان ر

الاذين ي،اادلون فاي ﴿[، 472]النحئ/  ﴾وجادلهم بالتي هي أحسن﴿قاا هللا تعالى:  .صاحب  على ال،دالة، وهي األرض الصلبة

ماا ضاربوه لال ﴿ ،[17]هاود/  ﴾جادلتنا فأكثرل جدالنا، ﴿قد [18]الحج/  ﴾وإن جادلوك فقئ هللا أعلم﴿[، 12]غافر/  ﴾آيال هللا

]الرعاد/  ﴾وهام ي،اادلون فاي هللا﴿[، وقااا تعاالى: 21]الكهاا/  ﴾وكان اإلنسان أكثر شيء جادال﴿[، 28]ال خرف/  ﴾إال جدال

وال ﴿[، 1]الحاج/  ﴾ومن الناس من ي،اادا فاي هللا﴿[ ، 2]غافر/  ﴾وجادلوا بالباائ﴿[، 21]هود/  ﴾ي،ادلنا في قوو لوا﴿[، 41

 .(490هـ،   4147)األصفهاني،  [17]هود/  ﴾يا نوح قد جادلتنا﴿[ ، 492]البقرة/  ﴾ججداا في الح

ويبدو من تعريفال ال،داا اخاتالف معنااه كليااً عان الحاوار  فمنا  مكاروه، ومنا  حسان، فماا كاان منا  تثبيتًاا للحقاائس 

)ابان بخاااا،  للحقااائس فهاو المااذموو  وتثبيتًاا للسانن والفاارائض، فهاو الحساان وماا كااان منا  علااى معناى االعتااذار والمادافعال

 .(122و،   7001 -هـ 4171

هو ما يبص ال،دو، والثمرة المرجاوة األوا،  .في الفرق بين ال،داا والحوار ماال بد من التعريج عليه انفهناك فرق

منصبة بين األااراف من لغة  قاا وقالوا  وهي اللغة الحوارية المعروفة، وهي محمودة في عمومها إذا كانذ جملة الحوار 

برج أصئ الحوار عان إاااره المخلاوق، بباالف ال،اداا المتحاورة على القضية الرئيسة، دون التخرق إلى مسائئ أخر، تُ 

برج صاحب  من جادة الصواق إلى اريس الهالك دون أن يتلمس الحقيقة التي يبحث عنها، وهو ما سيتضاح الذي يمكن أن يُ 

 ةحولاوه إلاى لادد فاي البصاوم وإبراهيم عليهما السالو، في مقابئ حاوار خصاومهم الاذين من خالا الحوار الصادر من نوح

وأما الفرق الثاني، وهو ما يهمنا هنا فاي دعاوة األنبيااء، فهاو ترتياب  مذموو أفضى بهم إلى التهديد الصريح ألنبيائهم. وجدااٍ 

ا كاان ال،اداا فيا  ناو  مان الضاغف النفساي علاى كاال ولمااذ مان الحاوار وال،اداا فاي دعاوة األنبيااء للمعانادين والخغااة، كئٍ 

لن،اد أن الحاوار هاو  الخرفين، ألن في  إلحاح أشد على البصم، وجهد عقلي وتركي  منخقاي مان صااحب  أكثار مان الحاوار،

س األوا المخلوق لعاالج قضاية الشارك ودعاوة هاؤالء إلاى التوحياد فاي بداياة الادعوة، ءام ياأتي بعاد ذلال دور ال،اداا لالمنخ

ومان ءام القضاء على الدعوة، في  الببيثةالمحمود في مواجهة تعنذ هؤالء وإصرارهم على الشرك ليقضي على اموحاتهم 

أوالً للتمهياد ببياان إن الحاوار ياأتي يمكان أن نقاوا: محاولة إلحاق اله يمة بهم بلسان الحكمة ومنخس الغلبة للعقئ، وإن شا نا 

يتبعا  ال،اداا المحماود ءانيااً، حتاى ال يكاون  لغشااوة والساتار عان عياون المعانادين،ابيعة الدعوة ال،ديادة ومحاولاة إقاحاة ا

عند استحقاق  للعذاق، وهو ما يتضح من كالو قوو نوح )يا نوح قاد جادلتناا فاأكثرل جادالنا(، أي إنا  قاد للبصم المعاند ح،ة 

أكثر عليهم فاي الادعوة وألاح عليهاا بشادة فاي أكثار  حاورهم بالتدريج أوالً ينتظر جواباً منهم، فلما هربوا من القضية الرئيسة

اد  إلى سبيئ ربل بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هاي ﴿من موقا، ويتضح أيضاً في قول  تعالى لرسول  الكريم 

الحكمة والموعظة الحسنة، يلي هذا الحوار الدعوي ال،اداا الدعوة بفالبداية هي الحوار والمتمثئ في  [.472﴾ ]النحئ،أحسن

 .من مواجهة شديدةفي البداية بما هو أحسن، أي إن هناك ما هو أسوأ، حتى ال يتبلى الداعي عن دعوت  مهما قوبئ 
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 :األسلوب الحواري لنوح عليه السالم مع المعاندين من قومه  

ثاً، ذلل أن المتحدث تعالى شاأن  هاو خاالقهم وسايدهم، ولام يكان جلاذ ال شل أن لغة القرآن حيرل العلماء قديماً وحدي

عظمت  ليبااب عباده بمنهج بشري، بئ خاابهم بمنهج فوقي من جانس لغاتهم، ليكاون اإلع،ااق بعينا ، والحاوار فاي القارآن 

ء مواان الحوار بها أنها منهج قرآني مستقئ، ل  دالالت  وأغراض  وأدوات ، ومن عظيم ت،ليال هذه اللغة الفوقية عند استقرا

وال تهدف جميعاً إلى اإلقنا  الذي يمثئ الهدف الارئيس ألي حاوار لم تكن على نمف واحد أو إاار منفرد يمكن القياس علي ، 

ماا وراءهاا مان أسارار داللياة ومعاان ، ترفا  الح،ااق عالعظمة واإلع،ااقبشري، لتبرج إلينا هذه اللغة ال،ليلة مكتسية حلة 

 ال وتستوقفنا مفاهيم جديدة تدور في فلل كنا نبحث عن  أو نسترشد ب .نكاد نقا على تركيب منها إ بالغية، وال

فقد اتضح من خالا اساتقراء ماواان الحاوار فاي القارآن الكاريم، أن لكائ ماوان حاواري لغاة خاصاة وذلال بحساب 

، أسااليب الادعوة إلاى هللا رئيسااً مان ألنا  يشاكئ أساوباً سنرك  هنا على حوار أولاي العا و مان الرسائ ارفي الحوار، ونحن 

 .أكثر من غيرهم من أنبيائ  جئ شان  في كتاق هللا تهموألن حوارا

، فدعوت  أاوا عمراً بين ونبدأ هنا بحوار نوح علي  السالو والذي االذ دعوت  بين قوم  أللا سنة إال خمسين عاماً 

وقاد تعاددل  [.17]هاود، ﴾قالوا يا نوح قاد جادلتناا فاأكثرل جادالنا﴿ى األنبياء جميعاً، حتى إن قوم  قد سأموا دعوت  فقاا تعال

﴿لَقَاْد أَْرَساْلنَا نُوًحاا إِلَاى قَْوِماِ  فَقَااَا يَاا قَاْوِو ف،اء في ساورة األعاراف قولا  تعاالى مواض  الحوار بين نوح وقوم  في القرآن، 

َ َما لُُكْم ِمْن إِلَِ  َغْيُرهُ إِنِّي أََخافُ  قَااَا يَاا قَاْوِو ، قَاَا اْلَمَ ُ ِمْن قَْوِمِ  إِنبا لَنََراَك فِي َضاَلٍا ُمبِاينٍ ، َعلَْيُكْم َعَذاَق يَْوٍو َعِظيمٍ  اْعبُُدوا هللاب

ِ َماا اَل تَْعلَُماونَ أُبَلُِّغُكْم ِرَسااَلِل َربِّي َوأَْنَصُح لَُكاْم َوأَْعلَاُم ِماَن ، لَْيَس بِي َضاَللَة، َولَِكنِّي َرُسوا، ِمْن َرقِّ اْلَعالَِمينَ  أََوَعِ،ْباتُْم أَْن ، هللاب

بُوهُ فَأَْنَ،ْينَاهُ َوالباِذيَن َمَعا ُ فِاي اْلفُْلاِل َوأَْغَرْقنَاا الباِذيَن ، َجاَءُكْم ِذْكر، ِمْن َربُِّكْم َعلَى َرُجٍئ ِمْنُكْم لِيُْنِذَرُكْم َولِتَتبقُوا َولََعلبُكْم تُْرَحُمونَ  فََكذب

بُوا بِ  ويالحظ في اْليال أسالوق االساتعخاف المسابب مان اارف ناوح  .[11 -29]األعراف،  آيَاتِنَا إِنبهُْم َكانُوا قَْوًما َعِميَن﴾َكذب

علي  السالوا فال يدعوهم لشيء إال ب رهار حب  لهم ومودتا  نحاوهم ما  بياان السابب، فناداهه إيااهم بقولا   ياا قاوو  فيا  بياان 

اعبدوا هللا ما لكم مان إلا  غياره( بياان ) وقول ادهم يرجو البير لقوم  كما يرجوه كئ فرد منهم، من لت  فيهم وأن  فرد من أفر

 ناوح وأردوفي هذا النداء تت،لى معاني الرحمة والشفقة مان األنبيااء علاى أقاوامهم، لضالا هؤالء بتوجههم لغيره بالعبودية، 

أن يخغاى األءار النفساي عناد هاؤالء  بعاد جملاة األمار )اعبادوا هللا( من سرد الحقيقة الثابتة )مالكم من إل  غياره( علي  السالو

على أعرافهم الشركية، هذا األءر المتمثئ في الحصن المتين والمآق الحقيقي الذي تمثل  عبادة هللا وعادو وجاود غياره للادفا  

ءم يظهر هاذا  ،والمالذ حديث عن المل،أس ويستوقفها عند العنهم أو الل،وء إلي ، ف،ملة )مالكم من إل  غيره( فيها ما يه  النف

مد، هذه الشفقة حين يبررها بقول  )إني أخاف علايكم عاذاق ياوو عظايم(، وتالحام جملاة الناداء ما  هاذه ال،ملاة النبي الكريم 

في  من الدالالل الكثير، أهمها اساتمالة األساما  بعاد الناداء بببار ال يحتمائ الشال. كماا أن ذكار العاذاق  الببرية المؤكدة ب ن

 والتذكير بيوو القيامة بعد األمر بعبادة هللا تنشيف لعقئ هؤالء والتوج  للعبادة لمن يملل هذا اليوو وما في من عذاق ونعيم.

خخاب  م  قوم ، والذي أوجا ه فاي آياة واحادة، قوبائ باال،حود الباال   والع،يب أن المنخس الذي بدأ نوح علي  السالو

واإلنكار الشاديد مان قوما ، بائ واتهماوه بضاالا اريقا  بقاولهم )إناا لناراك فاي ضاالا مباين(، والمنخاس هناا يساتدعي مانهم 

يم، وكيا يكاون العاذاق، اإلسرا  في السؤاا عن ماهية البالس الذي وجههم نوح إلي ، واالستفسار عن حقيقة هذا اليوو العظ

فيكون النقاش ءرياً والحوار هادفاً، وهكذا تكون ح،ج المعاندين على الدواو هي انعاداو الح،اج ومانخقهم ال منخاس، فهائ مان 

الضاالا ومؤسساو الغواياة  العقئ أن يُتهم الهداة المهديون بأنهم ضالون غاوون؟! واألع،ب أن مدعي هاذا االفتاراء هام أهائ

 .في األرض
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ياا قاوو لايس باي ضااللة ولكناي ﴿جاء رد نوح علي  السالو التهامهم بالرحمة ذاتها استرقاقاً لقلاوبهم القاساية فقااا وقد  

، فكيا يكون في ضاللة وهاو رساوا ﴾رسوا من رق العالمين، أبلغكم رساالل ربي وأنصح لكم وأعلم من هللا ما ال تعلمون

ائ فايهم إيماناا وتوحياداً، مرسئ من رب ؟! وتكرار النداء في قول  )يا قوو( د ليئ على مد، صبر نوح عليهم، وأن  ماا قاا يؤمِّ

وقد لوحظ عدو اكتراء  علي  السالو بالدفا  عن نفس ، حيث نفى الضالا عن  وانتقئ سريعاً إلى دعوت  )إني رساوا مان رق 

، فاوف باألباايائ مملاوء بالفباا العالمين(، ألن االنشغاا بالهدف هاو الاذي يصاحح المفااهيم، أماا االنشاغاا عنا  فخرياس مح

على التعلس بالحس ال التعلس بالذال، ونوح علي  السالو جئ اهتمام  هاو الادعوة )أبلغكام  أرادوا تربيتنانبياء عليهم السالو واأل

 س ناوح عليا  الساالولمضار  )أبلغكم( إشارة إلاى عادو ياأ، واستعماا ارساالل ربي وأنصح لكم وأعلم من هللا ماال تعلمون(

حاضراً ومستقبالً، وأن األمر يستدعي صبراً وهمةً متالقمين. وانتقاا النبي الكاريم إلاى عقائ هاؤالء وماا يادور با  فاي قولا  

)أوع،بتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجئ منكم لينذركم ولتتقاوا ولعلكام ترحماون( يادا علاى علما  عليا  الساالو ودرايتا  

، فهم يتساءلون: أيعقئ أن ينا ا خبار هو قراءة ما يدور في ذهن البصم أو المتحاوربأسلوق الحوار المتب  في مثئ موقف ، و

أََكااَن ﴿جمي  العقوا ال،احدة الضالة، حكاى عنا  سابحان  بقولا  جائ شاأن   ارحت  لنفسهاالسماء على بشر مثلنا؟ وهو تساها 

اِر الباِذيَن آَمنُاوا أَنب لَهُاْم قَادَ  ْنهُْم أَْن أَنِذِر النبااَس َوبَشِّ َو ِصاْدٍق ِعناَد َربِِّهاْم قَااَا اْلَكاافُِروَن إِنب هَاَذا لِلنباِس َعَ،بًا أَْن أَْوَحْينَا إِلَى َرُجٍئ مِّ

بِين،  لقوما  كاان للتع،اب مان ماوقفهم، وهاو تع،اب بارره عليا   ، فأدرك ذلل نوح علي  السالو، وإخباره[7]يونس،  ﴾لََساِحر، م 

السالو بالمنخس والفخرة السليمة، وهو أن  جاء لنصحهم حتى يتقوا ويادخلوا فاي رحماة هللا، والعقائ يقاوا لاو أن هاذه الادعوة 

يتفاس فيا  الصاالح تتوج  إلى الشر والغواية لكان اتهاامهم لا  وإنكاارهم لدعوتا  منخقيااً، فاإلجماا  علاى حقيقاة البيار والشار 

ِ ﴿والفاسد والمؤمن والكافر، لكن  البضو  للهو، واساتكبار الانفس، قااا سابحان   بُونََل َولَِكانب الظباالِِميَن بِآيَااِل هللاب فا ِنبهُْم اَل يَُكاذِّ

بُ ، لذا كان عاقبة المكذبين من قوو نوح هو هالكهم وإغراقهم جميعاً [11]األنعاو،  ﴾يَْ،َحُدونَ  وهُ فَأَنَ،ْينَااهُ َوالباِذيَن َمَعا ُ فِاي ﴿فََكذب

بُوا بِآيَاتِنَا إِنبهُْم َكانُوا قَْوًما َعِمينَ  فكذق نوحااً قوُما  إذ أخبارهم أنا  هلل ، قاا الخبري  [11﴾]األعراف،  اْلفُْلِل َوأَْغَرْقنَا البِذيَن َكذب

مئ بخاعت ، وخالفوا أمر ربهم، ول،وا في اغياانهم يعمهاون، رسوا إليهم، يأمرهم ببل  األنداد، واإلقرار بوحدانية هللا، والع

 .(207و،   7000 -هـ 4170)الخبري،   فأن،اه هللا في الفلل والذين مع  من المؤمنين ب 

إِْذ قَااَا لَهُاْم أَُخاوهُْم نُاوح، أاََل  ،﴿َكذببَْذ قَْوُو نُاوٍح اْلُمْرَسالِينَ وشبي  بهذا الحوار ما جاء في سورة الشعراء في قول  تعالى 

َ َوأَِايُعاونِ ، إِنِّاي لَُكاْم َرُساوا، أَِماين،  ،تَتبقُونَ  َ  ،َوَماا أَْساأَلُُكْم َعلَْياِ  ِماْن أَْجاٍر إِْن أَْجاِرَي إاِلب َعلَاى َرقِّ اْلَعاالَِمينَ  ،فَااتبقُوا هللاب فَااتبقُوا هللاب

َوَما أَنَاا ، إِْن ِحَسابُهُْم إاِلب َعلَى َربِّي لَْو تَْشُعُرونَ  ،قَاَا َوَما ِعْلِمي بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ  ،لََل َواتببََعَل اأْلَْرَذلُونَ  قَالُوا أَنُْؤِمنُ ، َوأَِايُعونِ 

. وقاد رهار [441 -402]الشاعراء،  نَنب ِماَن اْلَمْرُجاوِميَن﴾قَالُوا لَ ِْن لَْم تَْنتَِ  يَا نُوُح لَتَُكو ،إِْن أَنَا إاِلب نَِذير، ُمبِين،  ،بِخَاِرِد اْلُمْؤِمنِينَ 

وحاوار ناوح لام جلياً في هذه اْليال التهديد لنوح عليا  الساالو باالرجم، وهاو ماا لام تصارح با  اْلياال فاي ساورة األعاراف، 

ر، فانصارفوا مان يبتلا رحمة وإشفاقاً على قوم  في الموضاعين، بائ أرهار قوما  الع،ا  والتقهقار أماا حاوار العقائ والتفكا

نقاش الحقيقة إلى التهديد الصريح بالرجم، والملفذ هنا أن اْليال التي جااء بهاا التهدياد صارحذ باأخوة ناوح باين قوما  قبائ 

د ، وفاي ذلال إشاارة إلاى أن المهادب ﴾كذبذ قوو نوح المرسلين، إذ قاا لهم أخاوهم ناوح أال تتقاون﴿الشرو  في تفاصيئ الحوار 

عقلا ، وهاو ماا رجاحة وابن من أبنائهم يعرفون  جيداً وال يشكون في  أو بعيداً عن هؤالء بئ هو فرد منهمليس غريباً بالرجم 

  بصارهم وعقولهم.عمى أيظهر أن الكفر الصريح عند هؤالء قد أ
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لَُكاْم نَاِذير، ُمبِاين، أَْن اَل َولَقَاْد أَْرَساْلنَا نُوًحاا إِلَاى قَْوِماِ  إِنِّاي ﴿تكرر هذا الحوار في ساورة هاود أيضااً فاي قولا  تعاالى كما  

َ إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَق يَْوٍو أَلِيمٍ  فَقَاَا اْلَمَ ُ البِذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِ  َماا نَاَراَك إاِلب بََشاًرا ِمْثلَنَاا َوَماا نَاَراَك اتببََعاَل إاِلب ، تَْعبُُدوا إاِلب هللاب

ْأِي َوَما نََر، لَُكْم َعلَْينَا ِمْن فَْضٍئ بَْئ نَظُن ُكْم َكااِذبِينَ البِذيَن هُْم أََراِذلُنَا  قَااَا يَاا قَاْوِو أََرأَْياتُْم إِْن ُكْناُذ َعلَاى بَيِّنَاٍة ِماْن َربِّاي ، بَاِدَي الرب

يَْذ َعلَْيُكْم أَنُْلِ ُمُكُموهَا َوأَنتُْم لَهَا َكاِرهُو ِ َوَماا ، نَ َوآتَانِي َرْحَمةً ِمْن ِعنِدِه فَُعمِّ َويَا قَْوِو اَل أَْساأَلُُكْم َعلَْياِ  َماااًل إِْن أَْجاِرَي إاِلب َعلَاى هللاب

ِ إِْن اََرْدتُهُمْ ، أَنَا بِخَاِرِد البِذيَن آَمنُوا إِنبهُْم ُماَلقُو َربِِّهْم َولَِكنِّي أََراُكْم قَْوًما تَْ،هَلُونَ  َواَل ، أَفاََل تََذكبُرونَ  َويَا قَْوِو َمْن يَْنُصْرنِي ِمَن هللاب

ِ َواَل أَْعلَُم اْلَغْيَب َواَل أَقُوُا إِنِّي َملَل، َواَل أَقُوُا لِلبِذيَن تَْ دَ  ُ أَْعلَاُم بَِماا أَقُوُا لَُكْم ِعْنِدي َخَ ائُِن هللاب ُ َخْياًرا هللاب ِري أَْعيُنُُكْم لَْن يُاْؤتِيَهُُم هللاب

اِدقِينَ ، لَِمَن الظبالِِمينَ  فِي أَنفُِسِهْم إِنِّي إًِذا قَاَا إِنبَماا يَاأْتِيُكْم ، قَالُوا يَا نُوُح قَْد َجاَدْلتَنَا فَأَْكثَْرَل ِجَدالَنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكْنَذ ِمَن الصب

ُ إِْن َشااَء َوَماا أَْناتُْم بُِمْعِ،اِ يَن، َواَل يَانفَُعُكْم نُْصاِحي إِْن  ُ يُِرياُد أَْن يُْغاِويَُكْم هُاَو َرب ُكاْم َوإِلَْياِ  بِِ  هللاب أََرْدُل أَْن أَنَصاَح لَُكاْم إِْن َكااَن هللاب

، والذي يعتقد بأن هناك تكراراً في اْلياال فهاو واهام  فاالقرآن ال يكارر المعااني الفرعياة، وإنماا [11 -72]هود،  ﴾تُْرَجُعونَ 

الكليااة أو الموضااو ، وعندئااٍذ فاا ن المحاااورال التااي يكررهااا القاارآن هااي ذال يكاارر الحقيقااة أو مااا يساامى فااي األدق الفكاارة 

الحقيقة الكلية الهامة كالمحاورال في العقيدة، ف ن العقيدة أسااس الادين كلا ، وكائ ماا فاي الادين جملاة أو تفصايالً إنماا يارتبف 

  .(22و،  4992)حفني،  إما مباشرة وإما بصورة غير مباشرة بالعقيدة، 

، إال أن م ياداً مان والشاعراء األعاراف تَيمان أن األسالوق الحاواري هناا أكثار تفصايالً مماا كاان فاي ساوروبالرغم 

فقصاة ناوح ما  قوما  فاي الساورتين تتبعهاا مباشارةً  .التأمئ يكشا لنا مد، االهتماو القرآني باإلي،اق هناك م  التفصايئ هناا

َ َماا األعراف  سورة يففمثالً قصة هود م  قوم  عاد، وبالتعبير القرآني ذات ،  ﴿َوإِلَى َعاٍد أََخاهُْم هُاوًدا قَااَا يَاا قَاْوِو اْعبُاُدوا هللاب

ْن إِلٍَ  َغْيُرهُ   اْن إِلَاٍ  ﴿، وفي سورة هود [12]األعراف،تَتبقُوَن﴾ أَفاََل لَُكم مِّ َ َماا لَُكام مِّ َوإِلَى َعاٍد أََخاهُْم هُوًدا قَاَا يَاا قَاْوِو اْعبُاُدوا هللاب

، وبالنظر إلى قصص األنبياء المتتابعة في السورتين يتبين لنا أن المقاو في سورة هاود [20﴾]هود،﴾َغْيُرهُ إِْن أَنتُْم إاِلب ُمْفتَُرونَ 

ا حيث يقوا هللا تعالىيتخلب التفصيئ والتوضيح، ولعئ بداية السورة تؤيد السبب في ذلل،  لَْذ ﴿الر ِكتَاق، أُْحِكَمْذ آيَاتُ ُ ءُمب فُصِّ

﴾ ]هاود، ، ِمان لبااُدْن َحِكاايٍم َخبِيارٍ  ْناا ُ نَااِذير، َوبَِشااير، َ إِنبنِااي لَُكام مِّ  اً اْلياال ءاام تفصاايلها تمهيااد إجماااافكااأن  [،7 -4أاَلب تَْعبُااُدوا إاِلب هللاب

نهم الاذين ساتتحدث عالما سيتم ب  التعامئ داخئ السورة، وجملة )أال تعبادوا إال هللا( عناوان عاريض لادعوة األنبيااء و اً أسلوبي

يوضاح هللا لنبيا  صالى هللا عليا  وسالم أن هاذا الكتااق السورة تفصيلياً م  قومهم. أما بداية األعراف ف نها خاالف ذلال حياث 

شارح لصدره ومنذر لقوم  وذكر، للمؤمنين، فاقتضى المقاو التعريج على األنبياء المذكورين عليهم السالو ما  قاومهم دون 

ْن ُ لِتُنِذَر بِِ  َوِذْكَر، لِْلُمْؤِمنِيَن، ،المص﴿ تفصيئ، قاا تعالى اتببُِعاوا َماا أُناِ َا إِلَاْيُكم  ِكتَاق، أُنِ َا إِلَْيَل فاََل يَُكن فِي َصْدِرَك َحَرج، مِّ

ا تََذكبُرونَ  بُِّكْم َواَل تَتببُِعوا ِمن ُدونِِ  أَْولِيَاَء قَلِيالً مب ن رب   .[1 -4]األعراف،  ﴾ مِّ

وقد اتب  نوح علي  السالو في تلل اْليال األسالوق الحاواري نفسا ، وذلال باساتمالة قلاوق هاؤالء المعانادين بأسالوق 

التوكيد م  ال من الحاضر بقول  )إني أخاف عليكم عذاق يوٍو أليم(، ف رهار الرحمة والشفقة بالمتحاور يستميئ قلب  وسمع ، 

قبئ هؤالء المعاندين، وكأنناا ال قلناا ما  ساورة األعاراف، غيار أن المشاهد هناا  وهنا يتكرر المشهد نفس  وال،واق بعين  من

هو مشهد اإلفصاح التفصيلي وإقالة األقنعة، حيث اتهم هاؤالء نوحااً عليا  الساالو فاي األعاراف بأنا  فاي ضاالا مباين )قااا 

ة )فقاا الم  الذين كفاروا مان قوما  ماا ناراك الم  من قوم  إنا لنراك في ضالا مبين(، لكنهم هنا بدأوا في إلقاء التهم متتابع

إال بشراً مثلنا وما نراك اتبعل إال الذين هم أراذلناا باادي الارأي وماا نار، لكام عليناا مان فضائ بائ نظانكم كااذبين(، وتكارار 

ر، لكام عليناا مان وماا نا -وما نراك اتبعل إال الذين هم أراذلنا بادي الارأي  -أسلوق النفي في ردهم )ما نراك إال بشراً مثلنا 

 فضئ( يضعا ح،تهم، ألنهم رنوا أن النفي المتتاب  يوق  نوح علي  السالو في مأقق الرد،
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وقد انكشا أمرهم وفاضذ سرائرهم بما يريدون ستره خلا هذه المنفيال بقولهم )بئ نظنكم كاذبين(، ألن اإلضراق يكاون   

صاادقين بائ كااذبين، لكانهم جااءوا باإلضاراق عان تهام أخار، عن ضد أو ما شاب  كأن يقولوا: أنذ يا نوح ومن معال لساتم 

القضاية ذاتهاا نقااش فضالً عن هروبهم من افترائهم الرئيس وإغالق التهم ب  لن يكشا أمرهم، ليفتضح أمرهم، وكأن تأجيئ 

 عليهم نوح )أال تعبدوا إال هللا(.التي عرضها 

، وقد أخض  جواب  على هؤالء لهذين العنصارين، فلام ونوح علي  السالو صاحب قضية ي ود عنها بالعقئ واألسلوق

يستبدو أسلوباً مهاجماً كما فعلوا، وإنما بدأ بتفنيد ح،،هم واحدة تلو األخر،، واألرو  هنا بدأ هذا التفنيد بأسالوق اساتفهامي 

تحتااج إلاى التاي دانياة وحالغاية في الدقة موقفاً وحدءاً، فموقا هؤالء هو موقاا المادعي كاذبا وبهتانااً، والحادث هاو قضاية 

، فل،أ إلى إشراكهم في القضاية وهام فاي األصائ يرفضاونها، وهاو أسالوق است،ما  جمي  القو، النفسية والعقلية واألسلوبية

حواري خا  يعد منه،اً في ذات ، فيقوا نوح علي  السالو )أرأيتم إن كنذ على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعمياذ 

، واألع،ب من هذا أن نوحاً علي  السالو يستعرض القضية الرئيسة بأسلوق المتواض  أنتم لها كارهون(عليكم أنل مكموها و

، فلم يقئ )إني على بيناة مان رباي( بائ اساتعمئ أرأيتم إن كنذ على بينة من ربي(مبالفي  )الذي يبحث عن اريس البير م  

تكاون القضاية )على بينة( حتى يلتفاذ هاؤالء إلاى حقيقاة فكارهم وأسلوق الشرا م  مراعاة التمكن مما بين يدي  من البينال 

 محئ نقاش وحوار.

فحساب  قاوا ناوح عليا   ،ف ذا أراد البيان القرآني أن يأخذ بيد صاحب الحقيقة لمناهج التربية في الحاوار ما  المباالا

ارهون(، فأي حاوار هاذا الاذي ال يعتارف أنل مكموها وأنتم لها ك)السالو للكافرين من قوم  وهو يدعوهم إلى الحقيقة األبدية 

احب الحس بحق  أو القضاء سريعاً على خصم  المتغخرس؟! إنها التربية القرآنية التي تض  االسالوق المنخقاي كمانج في  ص

حواري ال غنى عن ، فاالتهامال متعددة ومتباينة، والرد سريعاً عليها دون االلتفال إلى جلاب أساماعهم وعقاولهم ربماا يهادو 

ضية الحوار من أساسها، ونوح علي  السالو يحاوا جاهاداً ت،نيابهم لعاذاق هللا، فليصابر وليحااوا بكافاة األسااليب والمنااهج ق

المناسبة، وهو ما يفسر تكرار أسالوق الناداء فاي اْلياال أكثار )ياا قاوو( فيقاوا تعاالى )ياا قاوو أرأياتم إن كناذ علاى بيناة مان 

(، ومان إن أجري إال على هللا(، )ويا قوو من ينصرني مان هللا إن ااردتهم أفاال تاذكرون ربي(، )ويا قوو ال أسألكم علي  ماالً 

خالا هذه الناداءال التاي تظهار رحماة هاذا النباي الكاريم بقوما ، بادأ ناوح عليا  الساالو باالرد علاى ح،اج هاؤالء واحادة تلاو 

 عليا  الساالو والملفاذ هناا أنا  أءنااء تصادي ، هاؤالء حتاى النهاياة حياث ال صاداو ما األخر،، متبعاً األسلوق والمنهج ذات ، 

وهي قضية لم تكن مخروحة أصالً، بائ  لتهمة المعاندين ل  في قضية المؤمنين الذين اتبعوه، وج  أنظارهم إلى قضية الماا،

أي( والمعناى هم الذين أءاروها باستضعاف أتباع  والتقليئ من شأنهم بقولهم )وما نراك اتبعال إال الاذين هام أراذلناا باادي الار

 -هاـ 4170)الخباري،   وما ناراك اتبعال إال الاذين هام سافلتنا مان النااس، دون الكباراء واألشاراف، فيماا نار، ويظهار لناا 

. وروعة أسلوق ال،واق من نوح علاى هاذه القضاية جااءل مدوياة فاي أساما  هاؤالء المتغخرساين، إذ (792و،   7000

في موضو  الماا، ألن قضيت  ال تحتااج أماوالهم بائ قلاوبهم، وهاي مساألة  كشا علي  السالو سفاهة عقولهم ورجعية فكرهم

بعيدة كئ البعد عن ُعرف هؤالء، فكئ قضية كبيرة في اعتقادهم ال بد أن يحسمها الماا أو السلخة، ونوح يعلام ذلال فاأراد أن 

المعتماد علاى يتبعا  بأسالوق التوكياد  ، ءاميريحهم من عناء التفكير فاي األمار بأسالوق النفاي الصاريح )ال أساألكم عليا  مااالً(

االستثناء بقول  )إن أجري إال على هللا( ليلفتهم إلى المثيب الوحيد والمتفرد ب عخاء األجار وهاو هللا تعاالى، وحتاى يؤكاد ناوح 

 علي  السالو لهؤالء أن  صاحب قضية حقيقية ومفوض فيها من قبئ خالق .
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حواره م  هؤالء قضية يبناي عليا  موقفا  مان الادنيا بأكملهاا، فقاد وجاد نوح بذلل بئ جعئ قضية الماا في  ولم يكتاِ  

ن و  المااا، فا ن كاان هاؤالء المتكباروعن أتباع  من المؤمنين بكشا الحقائس وت،ليها فاي موضا تهممن المناسب أن يدف  ال

عتادلذ وات ناذ أفكاارهم بعاد إيماانهم لشاأنهم، فا ن هاؤالء الماؤمنين الاذين ا اً ون  سند من ال سند ل  ورافعون بالماا ويعد  يعتد  

التفريف في إيمان هؤالء هو التصريح بالنفي القاا  )وماا  ولذا كان األسلوق المناسب لعدالحقيقي لم يكن الماا في حسبانهم، 

اك ما  االساتدر أنا بخارد الذين آمنوا(، وبالغة األسلوق هنا ال تت،لى في هذا النفي فحساب، بائ تتضاح أكثار فاي التبريار لا 

 التركيب على النحو التالي.م،مئ هذا (، ويمكن إي،اق بالغة ولكني أراكم قوما ت،هلون  )إنهم مالقوا ربهم عليهم

مان تناسب أسلوق النفي القاا  )وما أنا بخارد الاذين آمناوا( ما  التوكياد )إنهام مالقاوا ربهام( ما  ماا يقتضاي  مقااو الحاوار  -

 ، وموقا نوح من أتباع  يناسب  النفي.لمثئ هؤالء المنكرين يناسبها التوكيدلحقائس، فحقيقة لقاء هللا ت،لية ل

، وكاأن ناوح عليا  الساالو بداللاة ألفارا  يلماح إلاى اساتحالة قبولا  ي )ااارد، مالقاوا(المعنوي بين لفظتَا والتناسب الت،انس -

ردهم وهم الورقة الرابحاة القوياة فاي بالتبلي عن أتباع ، ألنهم سيلقون هللا ويشهدون ل  بصدق دعوت ، فكيا يت،رأ بخ

 صف .

فااي االعتمااد علاى ال،ملااة )وماا أناا بخااارد الاذين آمناوا، إنهاام مالقاوا ربهام( جملتَاي النفاي والتوكيااد  األسالوبي بااين تعاانسال -

 االسمية في كئ منهما، والتي تفيد ءبول الحدث وقوت  وهو ما يتناسب م  الرد على هؤالء. 

ادعاء معرفة الحقيقاة قوا نوح )ولكني أراكم قوماً ت،هلون( يتناسب م  النفي والتأكيد السابقين، ألن  أسلوق االستدراك في -

هاؤالء الخغااة )وماا ناراك اتبعال إال الاذين هام أراذلناا( ما  إنكاارهم لحقيقاة التوحياد وتقاديمهم  مان قبائتصنيا البشر و

تدعي ماواجهتهم بحقيقاتهم جهلهام وافتقاارهم ألدناى ، يساللفضئ الدنيوي على أي فضئ آخر )وما نر، عليكم من فضئ(

 حدود العقئ.

وبااالرغم ماان إنكااار هااؤالء لقضااية التوحيااد، فقااد أصاار نااوح علياا  السااالو علااى اإلشااارة للوحدانيااة وخشاايت  ماان قااوة 

قاوو مان ينصارني مان هللا إن ساتدحض تادري،ياً )وياا وجبرول هللا تعالى، وهو علاى يقاين تااو أن دوافا  هاؤالء فاي اإلنكاار 

اردتهم(، وقد أراد باذلل أن يُاري خصاوم  ماد، العدالاة اإللهياة فاي دعوتا  ال،ديادة حاين يارون األتباا  المستضاعفين بهاذه 

أن  سبحان  سيحاسب نوحاً في حاا التقصير معهم أو اردهم، وهي لفتة رائعة مان ناوح عليا  الساالو، المن لة عند هللا، حتى 

 لوق هؤالء حين يعرفون قيمة المؤمن في هذا الدين العظيم.عسى أن تلين ق

وتأتي أساليب النفي المتتالية فاي قاوا ناوح )وال أقاوا لكام عنادي خا ائن هللا وال أعلام الغياب وال أقاوا إناي ملال وال 

معااني التأكياد علاى أقوا للاذين تا دري أعيانكم لان ياؤتيهم هللا خيارا هللا أعلام بماا فاي أنفساهم إناي إذا لمان الظاالمين( لتحمائ 

أكثر من مارة داخائ هاذه األسااليب، يرياد ناوح مان خاللا  الموقا والثبال على األمر، والالفذ هنا تكرار لفظ ال،اللة )هللا( 

وقاد أرياد بهاذه  حمئ هؤالء على االعتراف أو باألحر، إدخاا الشل في حقيقة موقفهم، ومان ءام التصاريح بحقيقاة التوحياد، 

،علهم يت،اهلون الرد ويتهمون نوحاً بال،اداا ويدعونا  إلاى إءباال يضعا موقا البصوو ومما يتفصيلياً، تفنيد الح،ج اْلية 

صدق دعوت  عملياً )قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرل جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كناذ مان الصاادقين(، ليل،اأ ناوح إلاى التصاريح 

ر إلي ، سواء كان هذا األمر يتعلاس بعاقباة هاؤالء أو هادايتهم أو غاوايتهم مرة أخر، واالستعانة ب  وإسناد كئ أم بلفظ ال،اللة

)قاا إنما يأتيكم ب  هللا إن شاء وما أناتم بمع،ا ين، وال يانفعكم نصاحي إن أردل أن أنصاح لكام إن كاان هللا يرياد أن يغاويكم( 

بهاا حتاى يتاذكروها علاى الادواو،  ويع ق نوح موقف  في نهاية حواره بالتأكيد على أصئ قضيت  وجوهرهاا وتاذكير خصاوم 

 هو ربكم وإلي  ترجعون(.) درها ضمير الغائب الحاضرصفيستعين بال،ملة االسمية التي يت
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ومن خالا تتب  أساليب الحوار في سورتَي األعراف وهود يمكننا أن نلبص أهم المالمح األسلوبية التي اعتمد عليها  

 :في النقاا التاليةم  المعاندين من قونوح علي  السالو في محاج،ة 

على أسااليب جاذق األساما  والعقاوا والقلاوق معااً، مراعااةً ألهمياة قضايت ، وذلال عبار أسااليب  اعتماد نوح علي  السالو -

النداء المتكررة )يا قوو( وإرهار البشية على قوم  من الهالك )إني أخاف علايكم عاذاق ياوو عظايم، إناي أخااف علايكم 

 إرهاراً للتعااا والرحمة ودحض ما يبالا ذلل مما يدور في عقوا هؤالء.أليم(، عذاق يوو 

االستعانة بأساليب النفي المتكررة م  أسلوق االستدراك بهدف القضاء على التهم الموجهة إليا  وإلاى دعوتا  وكاذلل الاذود  -

ناا بخاارد الاذين آمناوا، ولكناي عن أتباع  )ليس بي ضاللة ولكني رسوا من رق العاالمين، ال أساألكم عليا  مااالً، وماا أ

 أراكم قوماً ت،هلون(.

خاض نوح علي  السالو معركة التوحيد بكثير من التعبيارال المعبارة عان صادق دعوتا  والنقااش فاي كائ ماا يبصاها، فاي  -

ال إشارة إلاى تناساي الاذ مقابئ االكتفاء بتعبير واحد يداف  ب  عن ذات  )ليس بي ضاللة ولكني رسوا من رق العالمين(

 في سبيئ الهدف األسمى.

تنبيهاً للغافلين وإيقاراً لهم مان رقاادهم )إن  علي  السالو اإلصرار على التصريح بلفظ ال،اللة أكثر من مرة على لسان نوح -

أجري إال على هللا، من ينصرني من هللا، ال أقوا لكم عندي خا ائن هللا، لان ياؤتيهم هللا خياراً، هللا أعلام بماا فاي أنفساهم، 

 نما يأتيكم ب  هللا، إن كان هللا يريد أن يغويكم(.إ

إنهاء نوح علي  السالو حواره بالتأكيد على محور المنهج الذي بدأ ب  الحوار )هاو ربكام وإليا  ترجعاون(، ترسايباً للحقيقاة  -

 المخلقة في أذهان هؤالء المعاندين، وتركها على الدواو منشغلةً بها. 

 :عليه السالم مع قومهاألسلوب الحواري إلبراهيم 

ينبغي االهتمااو با  واالساتفادة منا  فاي حياتناا  في الحقيقة يعد حوار إبراهيم علي  السالو م  قوم  منه،اً تربوياً وأدبياً 

االجتماعية والنفسية، فبخاق أبو األنبياء ما  قوما  ي،اب النظار والتأمائ فيا  مان جميا  ال،واناب التاي يبحاث عنهاا الادارس 

غفااا ابيعاة ي البحث وخلئ في المنهج، كما أن إقتصار على تحليئ النص من جانب األخذ والرد هو تقصير فوالباحث، واال

 الموقا والحدث في  ضيا  لفوائد بالغية ونفسية كثيرة لصالح النص. 

، وهماا الحاوار الباا  ما  أبيا  نوا  الحاوار اإلبراهيمايين نوعين من أوالواجب البحثي هنا يفرض علينا التفريس ب

يعاد حاوار إباراهيم ما  أبيا  مان أهام الحاوارال القرآنياة التاي يمكان أن تفياد الباحاث والادارس للغاة والحوار ما  قوما . كماا 

ناصح ألبي  فحسب، بئ إنها تت،اوق هاذا المعناى البسايف  القرآن، فلم تكن دعوة إبراهيم علي  السالو ألبي  للوحداني  دعوة ابنٍ 

، ساواء بالنصح والتوجيا في استمالت  وتقريب  إلى الحس يستعين و إال الهالكالضالا وابن يبشى على أبي   فما منبمراحئ، 

ناسابة تمامااً للموقاا غيار م ي،علهاايسايء اساتعمالها أو  فربماا كما أنا  لاو حاذهاا، أو لم يحوذها وسائئ اإلقنا  المخلوبة حاذ

 والحدث.

وسنبدأ بحوار إبراهيم م  أبي ، جرياً على بدء إبراهيم دعوت ، حيث راعى األقاربين أوالً ليعخاي درسااً دعويااً جلايالً 

م،مالً في سورة األنعااو، فقااا  م  أبي  علي  السالو استعرض القرآن الكريم حوار إبراهيم قدو .في التبخيف لن،اح أي دعوة

لينتقائ بعاد ذلال إلاى  ،[21]األنعااو،  ﴾َوإِْذ قَاَا إِْبَراِهيُم أِلَبِيِ  آَقَر أَتَتبِبُذ أَْصنَاًما آلِهَةً إِنِّي أََراَك َوقَْوَمَل فِي َضاَلٍا ُمبِينٍ ﴿تعالى 

المعتمادان علاى بلوغا  مبلغااً رشايداً مان البحاث بخرياس العقائ والاوعي بيان أسباق تأهيئ إباراهيم لهاذه المهماة الشااقة، مان 

 الفخرة اإلنسانية والمحااان بالرعاية اإللهية، عن قضية التوحيد،
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َمَواِل َواأْلَْرِض َولِيَُكوَن ِماَن اْلُماوقِنِيَن﴾ فقاا تعالى   وصاوالً إلاى غايتا  ﴿إِنِّاي  [22]األنعااو،  ﴿َوَكَذلَِل نُِري إِْبَراِهيَم َملَُكوَل السب

ْهُذ َوْجِهَي لِلبِذي فَخَ  َمَواِل َواأْلَْرَض َحنِيفًا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن﴾َوجب  كامائولام تتعارض اْلياال لحاوار [، 29]األنعااو،  َر السب

ا ُ قَْوُما ُ قَااَا  فقاا تعالى التصريح بالمحاج،ة منهم في دعوت ،بين إبراهيم وأبي  أو بين  علي  السالو وبين قوم  سو،  ﴿َوَحاجب

ونِّي فِااي  ِ َوقَااْد هَااَداِن َواَل أََخاااُف َمااا تُْشااِرُكوَن بِااِ  إاِلب أَْن يََشاااَء َربِّااي َشااْي ًا َوِسااَ  َربِّااي ُكاائب َشااْيٍء ِعْلًمااأَتَُحاااج   ا أَفَاااَل تَتَااَذكبُروَن﴾هللاب

نبيا   وذلل في بداياة استعراضا  لقصاص األنبيااء، مباابااً لكن القرآن جاء بالحوار مفصالً في سورة مريما [، 80]األنعاو، 

يقًا نَبِيًّاا، إِْذ قَااَا أِلَبِياِ  يَاا أَبَاِذ لِاَم تَْعبُاُد َماا اَل ﴿الكريم صلى هللا علي  وسلم، فقاا تعالى   َواْذُكْر فِي اْلِكتَااِق إِْباَراِهيَم إِنبا ُ َكااَن ِصادِّ

يَاا أَبَاِذ اَل تَْعبُاِد ، ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم يَأْتَِل فَاتببِْعنِي أَْهِدَك ِصاَرااًا َساِويًّا يَا أَبَِذ إِنِّي قَْد َجاَءنِي، يَْسَمُ  َواَل يُْبِصُر َواَل يُْغنِي َعْنَل َشْي ًا

ْحَمِن َعِصيًّا ْيخَاَن َكاَن لِلرب ْيخَاَن إِنب الشب اْيخَاِن َولِيًّا، الشب ْحَمِن فَتَُكوَن لِلشب قَااَا أََراِغاب، ، ايَا أَبَِذ إِنِّي أََخاُف أَْن يََمسبَل َعَذاق، ِمَن الرب

قَاَا َساَلو، َعلَْيَل َسأَْستَْغفُِر لََل َربِّي إِنب ُ َكاَن بِي َحفِيًّا، َوأَْعتَاِ لُُكْم ، أَْنَذ َعْن آلِهَتِي يَا إِْبَراِهيُم لَ ِْن لَْم تَْنتَِ  أَلَْرُجَمنبَل َواْهُ،ْرنِي َملِيًّا

ِ َوأَْدعُ   .[18 -14]مريم،   ﴾و َربِّي َعَسى أاَلب أَُكوَن بُِدَعاِء َربِّي َشقِيًّاَوَما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاب

بغية وض  عنوان عاو لدعوة إباراهيم ألبيا ، وتلماس سابب الاوعي المبكار كان ولعئ إجماا الحوار في سورة األنعاو 

فقااا تعاالى مباشارةً بعاد  االساتفهاو،لد، البليائ، لاذا جااء القارآن بتفصايئ هاذا الاوعي واإلدراك باديالً عان جاواق أبيا  عان 

إناي وجهاذ ﴿قولا  تعاالى  إلاى الماوقنين﴾نري إبراهيم ملكول السماوال واألرض وليكاون مان  ألبي ﴿ وكذلل استفهاو إبراهيم

 .﴾وجهي للذي فخر السماوال واألرض حنيفا وما أنا من المشركين

إذ بادأ عليا  الساالو  ااً باين البليائ عليا  الساالو وأبيا ورد أما حوار سورة مريم، وهو موض  التحليئ، فقد كاان أخاذاً 

حواره وهو مدرك تمامااً أن البصام هاو أقارق النااس إليا  )نشاير هناا أنناا لسانا بماوان إءباال حقيقاة أباوة والاد إباراهيم مان 

سالوق االساتفهاو إلاى أ بعد ذلل فاستعمئ أسلوق النداء المشوق بالحب واالستعخاف وإرهار الرحمة )يا أبذ( لينتقئعدم (، 

وتقاديم السام  علاى  اإلنكاري المشوق بالتع،ب واالستغراق الشاديد )لام تعباد ماا ال يسام  وال يبصار وال يغناي عنال شاي اً(،

ولكن  يسم  من أي ات،اه، والخفئ يتعرف  البصر لشموليت  وإحاات   فالبصر ذو ات،اه واحد، فال ير، اإلنسان إال من أمام 

من خالا السم  على نبضال قلب األو فيستريح إليها قبئ أن يعرف وجهها، ويتعارف مان خاالا حاساة السام  علاى صاوتها 

)درويا،،  وصول األق فيأنس إليهما قبئ أن يتعرف على الوجوه وتفاصايلها، فالسام  مادخئ رئيساي مان ماداخئ المعرفاة 

 .(71و، 7044

 تتجلى أسباب هذا االستفهام وأهدافه أمام المعاني المطروحة، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:و  

فيا  ملمحاان يمكان اساتنبااهما: األوا، كاأن  ﴾أتتبذ أصناماً آلهاة﴿ارتباا هذا االستفهاو بأسلوق االستفهاو في سورة األنعاو  -

ليس هناك ما يمنا  مان اشاتراك الخغااة  . وءانيهما،ال رئيسة لكئ صنمعدو السم  والبصر واالفتقاد إلى المنفعة هي سم

والمتكبرين في صفال األصاناو المعباودة مان دون هللا، ما  م،اقياة السام  والبصار فاي معااني إعراضاهم عان النصاح 

 بوسائئ الدعوة كافة.

كاان نتي،اة لت،لياال  ﴾وال يغني عنال شاي اً لم تعبد ما ال يسم  وال يبصر ﴿بقول   خخاق إبراهيم العقلي في أسلوق االستفهاو -

اَماَواِل َواأْلَْرِض َولِيَُكاوَن ِماَن اْلُماوقِنِينَ ﴿رب  علي  فاي ساورة األنعااو فاي قولا  تعاالى   ﴾َوَكاَذلَِل نُاِري إِْباَراِهيَم َملَُكاوَل السب

الاذي رآه بعاد أن الكوكاب داًء مان إبراهيم بعقلة واحادة تلاو األخار،، ابتا تابعهاوما بعدها من آيال كونية  [22]األنعاو، 

ا أَفََئ قَاَا ال أُِحاب  اْْلفِلِاينَ ﴿ جن الليئ ا َجنب َعلَْيِ  اللبْيُئ َرأَ، َكْوَكبًا قَاَا هََذا َربِّي  فَلَمب وماروراً بالشامس  [21]األنعااو،  ﴾فَلَمب

اا أَفَاَئ قَااَا لَا ِن لباْم يَْهاِدنِي  ﴿ المصور  وإعماا عقل  في البحث عن البار والقمر ا َرأَ، اْلقََمَر بَاِقًغا قَاَا هَاَذا َربِّاي فَلَمب فَلَمب
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الِّين،َربِّي أَلَُكو  ا َرأَ   نَنب ِمَن اْلقَْوِو الضب اا  ، الشبْمَس بَاِقَغةً قَاَا هََذا َربِّي هََذا أَْكبَارُ فَلَمب مب اا أَفَلَاْذ قَااَا يَاا قَاْوِو إِنِّاي بَاِريء، مِّ فَلَمب

السااموال للااذي فخاار  إنااي وجهااذ وجهااي﴿ ومعرفااة اريااس التوحيااد، وانتهاااًء باالهتااداء [28 -22]األنعاااو،  ﴾تُْشااِرُكونَ 

  .[29]األنعاو،  ﴾َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  واألرض حنيفاً 

من الملفذ أن النفي داخئ أسلوق االستفهاو )ال يسم  وال يبصر وال يغني عنل شي اً( أراد ب  البليئ علي  السالو رف  توهم  -

كاون األصاناو تصالح ل لوهياة ما  صاالح ماا من اعتقد أن استفهام  في سورة األنعااو )أتتباذ أصاناماً آلهاة( هاو إنكاار 

عداها، ويمكن أن يستند المتوهمون إلاى توجا  هما ة االساتفهاو إلاى اتبااذ األصاناو ولايس اْللهاة، والحقيقاة أن إباراهيم 

علي  السالو كان هدف  في سورة األنعاو تسفي  عقئ هؤالء بالل،وء إلى صنم واالستعانة با ، لاذلل خاتم اْلياة بقولا  )إناي 

لكائ مان لام يعمائ عقلا  قبائ أن يتباذ إلهاا مان  اً عريض اً وعنوان اً عام اً ذلل إاار صبحاك وقومل في ضالا مبين(، ليأر

 لكئ ما ال يسم  وال يبصر وال يملل منفعة حتى لنفس . في سورة مريم دون هللا، ءم يأتي التفصيئ باإلنكار الكلي

ترف بنعمة المعرفة ويسندها إلاى صااحب العلام الحقيقاي )ياا أباِذ وعندما ينتقئ إبراهيم لتعليئ استفهام  اإلنكاري، يع

والتوكيد بكٍئ من )إن( و )قد( الداخلة علاى جملاة ، إني قد جاءني من العلم مالم يأتل(، مستعيناً بنداء الترفس والتودد )يا أبِذ(

الترفس من قبائ إباراهيم وهاو ينصاح مد، اإلنكار الذي يحيف بعقئ وكيان المبااب، وي داد هذا  الماضي )جاءني(، إلدراك 

، وكاأن البليائ عليا  الساالو يضا  نفسا  أباه باالتبا  مستعمالً أسلوق األمر المعلائ باال،واق )فااتبعني أهادك صاراااً ساوياً(

من لة المبااب، فيذكر السبب التباع ، ليحف  هذا المبااب على الوقوف ما  نفسا  والتفكيار مليااً فاي هاذا النقااش والحاوار 

 ، والذي يتوافس م  النفس اإلنسانية وما  الواقا  كاذلل  فالواقعياة فاي لغاة الحاوار القرآناي واقعياة نفساية ال لغوياة .ي،ابياإل

ر خخوال للوراء وعدو التسر  في ال،اواق. إلى التمهئ واالضخرار إلى التقهقفالحوار الفعاا هو الذي يدف  الخرف اْلخر 

 وممهداً للسعادة؟!فمن ذا الذي ال يريد اريقاً سالكاً 

ساتدرك  باالقراءة العادياة، فالتادفس  وأدركاذ ماالم تكان، والكناوق خرجذ بالآللئ نيالقرآ إنل كلما تعمقذ في الحوار

 هفهو عنادما ياأمر أبااالشعوري الذي فرضت  أهمية القضية لد، إبراهيم، خلس جواً من التناغم والتناسب بين أساليب حواره، 

ألصناو، فكيا ذلل؟ وهنا عبادة ا قد أنكر علي  قريباً عن عبادة الشيخان، وهو الذي  يس، ينهاه مباشرةً باالتبا  ل ال يضئ الخر

ألن إبراهيم لم يرد فقف أن ينب  أباه إلى خخأ اريق ، بئ أراد أيضاً أن يبلصا  مان فباا  تت،لى روائ  هذا اإلع،اق البياني، 

هاو ماا يبارر ايضااً سار اساتعماا صافة )الارحمن( هلل تعاالى فاي أسالوق منقاذاً ومبلصااً، و هاذا األقالشيخان، والاذي يظنا  

التحذير دون غيرها من الصفال )ال تعبد الشيخان إن الشيخان كان للرحمن عصياً(، بغرض تنبيا  هاذا الضااا إلاى الرحماة 

هاو فاي األسااس مخارود  الرئيسة واألصئ في هذا الكون، وما عداه ال ي،وق مبالفت ، وأن من اتبذه هذا األق دلايال لخريقا 

من رحمة خالق ، فكيا ل  أن يهدَي غيره إلى الخريس القويم؟! كما أن تكرار صفة )الارحمن( فاي اْلياة التالياة )ياا أباذ إناي 

أخاف أن يمسل عذاق من الرحمن فتكون للشيخان ولياً( إشارة إلى لفذ نظر األق إلى أن البالس العظيم قد جم  بين الثواق 

   أن يُظهر والءه هلل باإلسرا  والدخوا في رحمت  بدالً من الوالء للشيخان واختيار عاقبة السوء.وعليوالعقاق، 

والملفذ لالنتباه هنا أن كئ أسلوق إنشائي مان اارف إباراهيم عليا  الساالو ساواء كاان ناداء اساتعخاف واسات،داء أو 

جملة خبرية مؤكدة، لتنهض بالمعنى الكلي من جاناب، وتباين استفهاماً إنكارياً تع،بياً أو أمراً يهدف إلى نصح وإرشاد، تتبع  

العلة والسبب من الل،وء واالستعانة بهذا األسلوق اإلنشائي من جانٍب آخر. وبيان ذلل مثالً، أنل حين تدقس في قاوا إباراهيم 

إجاباة األق علاى ساؤال ، بائ  ألبي  )يا أبِذ لم تعبد ما ال يسام  وال يبصار وال يغناي عنال شاي اً( ت،اده عليا  الساالو ال ينتظار

 يسار  باإلجابة على ما سيدور في ذهن  بعد هذا الكالو،
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وهو: كيا لهذا االبن أن ينكر على أبيا  عباادة هاذه األصاناو؟ ولمااذا يتخاو  بهاذا اإلنكاار والتع،اب وهاو مان بناي جلادتي؟   

ني قد جاءني مان العلام ماا لام يأتال( حتاى يبخائ لنر، إبراهيم علي  السالو يض  ذلل كل  في جعبة ال،ملة الببرية المؤكدة )إ

ح،ة األس لة التي تدور في ذهن أبي . ف ذا قااا )فااتبعني( ساار علاى نفاس المانهج وبارر وعلائ األمار بقولا  )أهادك صاراااً 

للارحمن  سوياً(، وكذلل عندما ينَهَى أباه عن عبادة الشيخان بقول  )ال تعباد الشايخان( باين علاة ذلال بقولا  )إن الشايخان كاان

 عصياً(.

فعالياة الحاوار أسالوق الحاوار، ال مان ناحياة وجادنا ع،بااً ع،ابااً فاي علاى ابنا  فاي الارد  األق العاصايفا ذا حاان دور  -

إلاى تحويائ القضاية ق مباشارةً للغة الحوارية، حيث ينتقائ هاذا األوإنما أيضاً في العمس العاافي الذي يتصدر ا فحسب،

بكائ ماا  تأخاذ جاناب الاذال والشبصانة، محااوالً مساألة شبصاية  عن الحقيقة إلى من خخاق عقلي يناشد الذهن ويبحث

ولو بالباائ، فيسار  باإلنكار على إباراهيم رغبتا  عان آلهتا ، ما  إضاافة اْللهاة إلاى ضامير الملكياة  ايملل الدفا  عنه

التاي ارحهاا إباراهيم عليا   ا(، ولام يتعارض قاف للقضااياعت اقاً من  واستكباراً )قاا أراغب أنذ عن آلهتاي ياا إباراهيم

ابتاداًء مان االساتفهاو عان سابب اتبااذ ماا ال يسام  وال يبصار وال يملال نفعااً وال ضاراً، ماروراً  أو أشار إليها، السالو، 

ي،هاد نفسا  فاي الساؤاا عان ماهياة هاذا العلام أو صااحب ،  باعتراف إبراهيم بأن  قد جاءه من العلام ماا لام ياأل أبيا ، فلام

، وكذلل كئ المعانادين يتهرباون مان الحقيقاة إلاى أسالوق االساتفهاو  ألن حذير من االن،راف وراء الشيخانوانتهاًء بالت

ردودهم في صورة السؤاا يتناسب م  عنفهم وغضبهم، وقدرت  على اساتيعاق الادالالل المتعاددة التاي يريادون إحاااة 

واألع،اب أن  .(10و،   7001)نا اا،  ياد وغيرهاا الرسئ وأولياء هللا بظاللها، كالسبرية واإلنكاار والتاوبيو والتهد

العاافة ال،ياشة للبليئ علي  السالو والتاي رهارل جليااً فاي مخلا  كائ آياة عبار أسالوق الناداء )ياا أباِذ( قوبلاذ بقساوة 

غريبة الشكئ والخب  من جهة األق بئ واإلسرا  إلى التهديد )ل ن لم تنت  ألرجمنل واه،رناي مليااً(، وهاو ماا يمكان أن 

 .نسمي  بالعمس العاافي وراء أسلوق كٍئ من البليئ علي  السالو وأبي 

فتكسااوه  أبياا أسالوق إبااراهيم تكساوه الرحمااة والشافقة وماانح مسااحة لعقاائ البصام للتفكياار والتمهائ، أمااا أسالوق إن  

وكاأني هناا بقاوو ناوح عليا  ، (ل ن لم تنت  ألرجمنل واه،رناي مليااً من الحقيقة إلى التهديد السري  ) القسوة وال،فاء والهروق

لم يرد والع،يب أن البليئ علي  السالو  )ل ن لم تنت  يا نوح لتكونن من المرجومين( السالو يستعينون باألسلوق التهديدي ذات 

قابئ هذا التهدياد بعارض الساالو واألماان علاى خصام ، بائ أن ينتهي الحوار بأي تهديد يعكر صفو المحبة التي يكنها ألبي ، ف

صريح بخلب المغفرة ل  )قاا سالو، عليل سأستغفر لل ربي(، والتعبير بال،ملاة االسامية )ساالو عليال( ما  تنكيار الساالو والت

ودعوتا  باأن تشامئ كائ معااني ماا واجها  مان تهدياد،  ما داللة على االحتراو الشديد من قبئ إبراهيم ألبيا  وءباتا  علاى ذلال 

، قااا األلوساي معلقااً علاى أسالوق الحاوار باين إباراهيم يُقبئ استغفار إبراهيم لا  السالو قلب هذا األق العاصي، لعل  يلين أو

وأبي   ولقد سلل علي  الّسالو في دعوتا  أحسان منهااج واحاتج عليا  أباد  احت،ااج بحسان أدق وخلاس لايس لا  مان هااج لا ال 

ادت  لما يستبا ب  عقئ كائ عاقائ مان يركب متن المكابرة والعناد وال ينكب بالكلية عن سبيئ الرشاد حيث الب من  علة عب

عالم وجاهئ ويأبى الركون إلي  فضال عن عبادت  التي هي الغاية القاصية من التعظيم ما  أنهاا ال تحاس إال لمان لا  االساتغناء 

 (.141هـ،   4142)األلوسي،   التاو واإلنعاو العاو
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    ويمكننا من خالل هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم وأبيه أن نلخص أهم المالمح األسلوبية في النقاط التالية: 

أكثار مان أسالوق، ياأتي فاي تعدد أساليب الرحمة والشفقة واستعخاف المبااب من جانب إبراهيم عليا  الساالو متمثلاة فاي  -

هاـ،   4102 ،)ال مبشاري األرب  بقول  يا أَبَِذ توسال إلي  واستعخافا مقدمتها أن   وصّدر كئ نصيحة من النصائح 

النهي المفيد للنصح واإلرشاد )ال تعبد الشيخان( والتصريح بحب المبااب واالهتماو ألماره والباوف يلي  أسلوق  (70

استغفار إبراهيم لا  ب هوإخبارإلقاء السالو على البصم علي  من عاقبة السوء )إني أخاف أن يمسل عذاق من الرحمن( و

 رغم تهديده )سالو عليل سأستغفر لل ربي(.

أو التركي  والمواجهة المباشرة من ارف إبراهيم على قضية التوحيد وخل  كائ ماا عاداها، فلام يتعارض لمساائئ شبصاية  -

 عقل . في حين قاو أبوه بالتهديد المباشر دون استعراض حوار إبراهيم على  جانبية تبرج  من الهدف الرئيس

اعتماااد إبااراهيم علياا  السااالو فااي حااواره علااى صاافة )الاارحمن( هلل ساابحان ، اساات،الباً لعقاائ وقلااب البصاام فااي آٍن واحااد،  -

فاستعملها في قول  )إن الشيخان كاان للارحمن عصاياً( لمراجعاة موقاا الانفس المشاركة، وكياا لهاا أن تتارك إلهااً كلا  

واستعملها إبراهيم في تحذيره ألبيا   من أمره شي اً، فكيا يملل لغيره؟!!رحمة بعباده في مقابئ شيخان رخيص ال يملل 

بأسلوق الحنو والشافقة )إناي أخااف أن يمسال عاذاق مان الارحمن( فاي إشاارة إلاى وجاوق اإلسارا  فاي الادخوا تحاذ 

 رحمة الرحمن والهروق من عذاب  ب رهار التوحيد ل .

لهام ابيعاة خاصاة فاي المشااعر نحاو خصاومهم، وأنهام ال يلتفتاون ساو،  أرهرل أساليب الحوار بين الخرفين أن األنبياء -

ل مور الهامة التي تبني ويُبناى عليهاا، فا براهيم لام يلاس بااالً لتهدياد أبيا  باالرجم، بائ وضاع  جانبااً وأكمائ اريقا  نحاو 

 تحرير العقئ من تبعية الشيخان.

بوضاوح وجااء مواان كثيرة من كتاق هللا تعالى، وقد ت،لّى نتقلنا إلى حوار إبراهيم م  قوم ، ن،ده قد تعدد في ف ذا ا

إِْذ قَااَا  ،َولَقَْد آَتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشَدهُ ِمْن قَْبُئ َوُكنبا بِِ  َعاالِِمينَ ﴿في سورة األنبياء بين األخذ والرد من الخرفين، فقاا تعالى مفصالً 

 آَبَااُهُكْم فِاي َضااَلٍا ُمبِايٍن،قَاَا لَقَْد ُكْنتُْم أَْناتُْم وَ  ،قَالُوا َوَجْدنَا آَبَاَءنَا لَهَا َعابِِدينَ ، أِلَبِيِ  َوقَْوِمِ  َما هَِذِه التبَماءِيُئ البتِي أَْنتُْم لَهَا َعاِكفُونَ 

ِعبِينَ قَالُوا أَِجْ تَنَا بِاْلَحسِّ أَْو أَْنَذ ِمَن ال ااِهِدينَ  ،الب اَماَواِل َواأْلَْرِض الباِذي فَخَاَرهُنب َوأَنَاا َعلَاى َذلُِكاْم ِماَن الشب ، قَاَا بَْئ َرب ُكْم َرق  السب

ِ أَلَِكيَدنب أَْصنَاَمُكْم بَْعَد أَْن تَُول وا ُمْدبِِرينَ  قَاالُوا َماْن فََعاَئ هَاَذا بِآَلِهَتِنَاا إِنبا ُ  ،ْم إِلَْياِ  يَْرِجُعاونَ فََ،َعلَهُْم ُجَذاًذا إاِلب َكبِيًرا لَهُْم لََعلبهُا ،َوتَاهللب

هَاَذا  قَالُوا أَأَْناَذ فََعْلاذَ  ،قَالُوا فَأْتُوا بِِ  َعلَى أَْعيُِن النباِس لََعلبهُْم يَْشهَُدونَ  ،قَالُوا َسِمْعنَا فَتًى يَْذُكُرهُْم يُقَاُا لَ ُ إِْبَراِهيمُ  ،لَِمَن الظبالِِمينَ 

ءُامب ، فََرَجُعاوا إِلَاى أَْنفُِساِهْم فَقَاالُوا إِنبُكاْم أَْناتُُم الظباالُِمونَ  ،قَاَا بَْئ فََعلَ ُ َكبِياُرهُْم هَاَذا فَاْساأَلُوهُْم إِْن َكاانُوا يَْنِخقُاونَ  ،بِآَلِهَتِنَا يَا إِْبَراِهيمُ 

ُكمْ  ،ْنِخقُاونَ نُِكُسوا َعلَى ُرُءوِسِهْم لَقَْد َعلِْمَذ َما هَُؤاَلِء يَ  ِ َماا اَل يَاْنفَُعُكْم َشاْي ًا َواَل يَُضار  أُفٍّ لَُكاْم َولَِماا  ،قَااَا أَفَتَْعبُاُدوَن ِماْن ُدوِن هللاب

ِ أَفاََل تَْعقِلُونَ  قُوهُ َواْنُصُروا آَلِهَتَُكْم إِْن ُكْنتُْم فَاِعلِينَ  ،تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاب  ،نَاُر ُكونِي بَاْرًدا َوَسااَلًما َعلَاى إِْباَراِهيمَ قُْلنَا يَا  ،قَالُوا َحرِّ

 . [ 20-24]األنبياء/ ﴾َوأََراُدوا بِِ  َكْيًدا فََ،َعْلنَاهُُم اأْلَْخَسِرينَ 

وفكره ونضوج عقل  الدعوي بقول  تعالى )ولقاد هللا تعالى مهد ببيان ت،ليات  سبحان  على إبراهيم من المالحظ هنا أن 

آتينا إبراهيم رشده من قبئ وكنا ب  عالمين( وهو الرشد المقصود في اجتهاده علي  السالو حتى انتهى إلى الحقيقة المخلقة فاي 

على بيناة  سورة األنعاو )إني وجهذ وجهي للذي فخر السماوال واألرض حنيفاً وما أنا من المشركين(ا حتى يكون المستم 

 من صدق دعوت  علي  السالو وأن  مؤيد من عند رب .  
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بداية الحوار هي سؤاا إبراهيم للبصم )ما هذه التماءيئ التي أنتم لها عاكفون(، وهو السؤاا نفس  الذي سبس وأن بادأ  

ر وال يغناي عنال شاي اً(. وإن ب  إبراهيم حواره م  أبي  وإن كان أكثر تفصيالً لحقيقة التماءيائ )لام تعباد ماا ال يسام  وال يبصا

ما  قاوو إباراهيم وخصوصايت  ف الاذهن، ولعائ عمومياة االساتفهاو اختلفذ صيغة السؤالين، ف ن الهدف هو شحذ العقئ وتنشي

تا  وتصاويب م  إبراهيم، سبب  ابيعة الحوار م  األق والذي يفرض على االبن توضيح األمر وتقريبا  أكثار رغباة فاي هداي

ناد في ذلل إلاى ل،اوء إباراهيم فاي حاواره ما  أبيا  إلاى عارض رهيتا  مارة واحادة، قياادة فاي التفصايئ موقف ، ويمكن االست

والتبيان، وانتظار الرد من  النهاية، ببالف الموقا هنا حيث بدأ الحوار بسؤاا واحد لينتظر ال،واق منهم، ومن ءام يبادأ هاو 

(، ا لهاا عابادينؤاا فباً لهما وضعفاً لماوقفهم )قاالوا وجادنا آباءنافي ت،لية األمر انخالقاً من هذا ال،واق. فكان ردهم عن الس

ولعائ إباراهيم عليا  فكما لم يعملوا العقئ في التأني للرد على سؤاا إباراهيم، لام يعملاوه أيضااً حاين سابروه ْللهاة موروءا ، 

ي جااء بصايغة الماضاي )وجادنا السالو يريد من جوابهم هذا تحديد مسار ال،هاا والمنحارفين فاي هاذا العاالم، فاألسالوق الاذ

آباءنا لها عابدين( يدا داللة قااعة على أن التعلئ والتح،ج بما كان من األسالف الماضية، وإن كانوا مان ذوي القرباى، هاو 

جاوابهم الاذي جااء فاي صاف ، بائ انتقائ إلاى متابعاة أيسر سبيئ لالنحراف عان المسالل القاويم. فلام يهاتم إباراهيم باالرد علاى 

مؤكادة باالالو  المواجهة السريعة )قاا لقاد كناتم أناتم وآبااهكم فاي ضاالا مباين(، فتعاددل المؤكادال، ف،ااءل )قاد(ه ائمهم و

ضاافة إلاى التوكياد اللفظاي )أناتم( حتاى يقاا الً عان دخاوا، باإلالماضي )كنتم( إلفادة التحقياس والتوكياد، فضا ومتقدمة جملة

ضمير مقصود، كما أن وصا الضالا بالمبين في  تأكيد على ماد، غواياة البصم م  نفس  ويناقشها في سلوكها، فالتعيين بال

 هؤالء، وأن سلوكهم هذا ليس ضالالً عادياً أو ابيعياً، وإنما يبالا الفخرة السليمة.

يفار هاؤالء مان مواجهاة الحقيقاة، وباديالً عان االستفساار ماان وكعاادة المتشاكل فاي سالوك  وغيار الواءاس مان اريقا  

، وآباااءهم بالضااالا المبااين، يل،ااأون إلاى المواجهااة المباشاارة )أج تنااا بااالحس أو أنااذ ماان الالعبااين( عااتهمنإباراهيم عاان ساابب 

وغرضهم من هذا االستفهاو ليس الهروق من مواجهة إبراهيم فحسب، بائ الظهاور بمظهار القاوي والُمخالِاب بالحقيقاة، لكان 

عن الحقيقة، لكن الواق  يؤكاد غيار ذلال، بادليئ  البحث همستفهاماستفهامهم قد فضحهم وفضح ضعفهم وخوارهم، ويبدو من ا

. وبالغة رد البليائ جااءل مناسابة لخبيعاة االساتفهاو، كما سيتضح أن موقفهم من رد إبراهيم بعد ذلل يناقض هذا االستفهاو،

الساماوال واألرض  )بئ ربكم رقحيث وجهذ هم ة االستفهاو إلى ابيعة ما جاء ب  إبراهيم إن كان حقاً أو لعباً، ف،اء الرد 

لتكون )بئ( إضراباً عن اللعب أوالً تليها ال،ملة االسمية لبيان ابيعاة الحاس الاذي  الذي فخرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين(

جاء ب  )ربكم رق السماوال واألرض(، وترتيب الرد هنا دليئ على الوعي النبوي بخبيعة عقئ هاؤالء، ألن اإلضاراق وإن 

 موقف  وه ة شديدة لفكره المنحرف.ا سبس، في  استفاقة للبصم من حو، االعتراض على م

وقد أراد إباراهيم أيضااً بهاذا التعبيار )بائ ربكام رق الساماوال واألرض الاذي فخارهن( انشاغاا العقائ مارة أخار،، 

ق، القضاية مان وكان من الخبيعي هنا أن يقوا: بئ ربي الاذي بعثناي باالحس، لكنا  أراد انتبااههم إلاى باوار ماا هام عليا ، فناا

جذورها، حيث ال يستخي  أحدهم ال عم بنسبة خلس السماوال واألرض لغير هللا، لذا وج  الضامير إلايهم )ربكام(، والغارض 

هو الضغف على أعصابهم وإفاقتهم من كذبهم وإجبارهم نفسياً على االعتاراف باالبروج عان ااعاة سايدهم ووجاوق العاودة 

لسالو بكيد األصناو وتحخيمها بقول  )وتاهلل ألكيدن أصنامكم( إال تأكياداً ل غاراض الساابقة، إلي ، وما جاء قَسم إبراهيم علي  ا

فهاو عليا  الساالو لان يكتفاي بادعوة اللساان بائ ساينتقئ إلاى التغييار  وي يد عليها هنا ت،لية الدليئ العملي على صادق دعوتا ،

 باليد، ألن األمر جد خخير. 
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اً على اريس االستعارة أو المشاكلة التقديرية العتقاد المباابين أنهم ي عماون أن كما أن   سمى تكسيره األصناو كيد 

وفي قول  )بعاد . (92و،   4981)ابن عاشور،  األصناو تدف  عن أنفسها فال يستخي  أن يمسها بسوء إال على سبيئ الكيد 

. أوالً، كان يمكن إلبراهيم عليا  الساالو أن ينفاذ أن تولوا مدبرين( وقفة أسلوبية رائقة م  هذا النبي الكريم في أكثر من جانب

تهديده أماو قوم ، لكنهم كانوا سيتصدون ل  بكامئ قوتهم من ناحية، ولن يكاون قاادراً علاى محااج،تهم فاي ضاعا آلاتهم مان 

ماا سايقوو با ، ناحية أخر،. وءانياً، وهو استنباا هاو وتربويا حيث ل،أ إبراهيم إلى تهديد قوم  فاي آلهاتهم علنااً ومصارحاً ب

دون الل،وء إلى البدا  والمكر. وءالثاً، أن  أراد إرهار الحقيقاة فاي خيباة هاؤالء علاى الما ، حتاى يساتدرج الابعَض بخرياس 

 غير مباشر على الحس، فرق سام  أوعى من مبل ، وهو ما لم يكن سيحصئ إذا نفذ تهديده في وجودهم م  تصديهم ل .

البليئ وعده بالتحخيم )ف،علهم جذاذاً إال كبياراً لهام لعلهام إليا  يرجعاون(، وهاو ذكااء وتتوالى األحداث سريعاً، فينفذ 

، بعاد أن يساتوقفوا من البليئ في تمني رجوعهم عن ما هم في  مان ضاالا، فلعائ هاذا الصانم الكبيار يكاون سابباً فاي هادايتهم

عون إليهاا، يقاوا ال مبشاري  وإنماا اساتبقى أنفسهم في البحث عن سبب عبادتهم لتلال األح،اار، ولعلام إباراهيم أنهام سايرج

الكبير ألن  غلب في رن  أنهم ال يرجعون إال إلي ، لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسب  ْللهتهم، فيبكتهم بما أجاق ب  من قول  

نذ األصناو سابعين صانما قاا صاحب التحرير والتنوير  كا ،(471هـ،  4102)الكشاف،  بَْئ فََعلَ ُ َكبِيُرهُْم هذا فَْس َلُوهُْم 

مصخفة ومعها صنم عظيم وكان هو مقابئ باق بيذ األصناو، وبعد أن كسرها جعئ الفأس في رقباة الصانم األكبار اساته اء 

 .(98و،   4981)ابن عاشور،  بهم 

، فيهاا وجعئ األصناو بعد تحخيمها قخعاً )جذاذاً( رغبةً من  علي  السالو في إرهاار ماد، السافاهة والبساة التاي يعاي

 و ج ءا بسيخاً من هذا التحخيم.هؤالء بوالئهم لتلل األصناو التي ال تستخي  أن تدف  عن نفسها ول

قاالوا )وبالرغم من إفصاح إبراهيم عن نيت  بتحخيم األصناو، إال أنهم تساءلوا فيماا بيانهم عان المتسابب فاي تحخيمهاا 

إما لعدو تصديقهم ب،رأة إبراهيم علاى التحخايم، أو بعادو رغباتهم فاي مواجهاة التحادي  (من فعئ هذا بآلهتنا إن  لمن الظالمين

 .الذي بدأهم ب  البليئ علي  السالو، ل ال يظهرون بمظهر الضعيا الذي ال يملل ح،ة مقنعة لموقف 

فياأتون  راهيم(،وتتوالى األحداث حتى يقا إبراهيم موقا المسؤوا المخالب بال،واق )أأناذ فعلاذ هاذا بآلهتناا ياا إبا

ألن التحخيم حادث ومعلاوو علاى الحقيقاة،  (،فعلذ)وهو  بالمسند إلي  )أنذ( بعد هم ه التقرير م  اإلنكار، ويؤخرون المسند

يقوا عبد القاهر ال،رجاني  يحاولون بذلل أن يقر إبراهيم بأن  هو الفاعئ ال غيره، لكن المشكوك في  هو فاعئ ذلل التحخيم،

أأناذ فعلاذ )ذ فعلذ ذاك(، كان غرضل أن تقرره بأن  الفاعئا يبين ذلل قول  تعالى، حكاية عن قوا نماروذ  ف ذا قلذ: )أأن

ال شبهة في أنهم لم يقولوا ذلل ل  علي  السالو، وهام يريادون أن يقار لهام باأن كسار األصاناو قاد كاان،  (هاذا بآلهتنا يا إبراهيم

بائ فعلا  )؟ وقاا هو علي  السالو في ال،واق (أأنذ فعلذ هذا)الفعئ في قولهم ولكن أن يقر بأن  من  كانا وقد أشاروا ل  إلى 

والغارض مان عباارة البليائ إلا او هاؤالء الح،اة بنفاي األلوهياة  (،441و،  4997 -ـه4141 )ال،رجاني،  هذا(كبيرهم 

  .عن هذه الح،ارة

واألمر في قوا البليئ )فاسألوهم إن كانوا ينخقون( استه اًء بهم وبعقلهم، وتصريحاً بالسبرية من أصانامهم التاي ال 

. والتعبيار القرآناي والغرض من هذا األمر هو لفذ انتباههم إلى غيهم ورف  الغشاوة عان سامعهم وأبصاارهمتضر وال تنف ، 

وصاا واقعهام، فاالنتكااس مان الفعائ ى )ءم نكساوا علاى رهوساهم( غاياة فاي في وصا خيبتهم وقلبهم للحقائس في قول  تعال

نكس  والنكس: قلب الشيء على رأس ، وفي حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار وانتكس أي انقلاب علاى رأسا  وهاو دعااء 

 ،(714هـ،  4141)ابن منظور، علي  بالبيبة ألن من انتكس في أمره فقد خاق وخسر 
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ف،اء الشيء في غير موضع ، قريبين من االعتراف بالحقيقة لكن سرعان ما ارتدوا عنها وعادوا لوض   وكأن هؤالء كانوا  

الرد متوائماً م  موقفهم في صورة استفهاو إنكاري )أفتعبدون من دون هللا ما ال يانفعكم شاي اً وال يضاركم( متبوعااً بالتضا،ر 

والسابرية مانهم ومان أصاانامهم )أٍف لكام ولماا تعبادون ماان دون هللا( إليقاارهم مان غفلاتهم وتنباايههم علاى ماوقفهم المقلااوق، 

وهو تعبير عن ماد، يبي آخر )أفال تعقلون( ل ال ي،دوا مبرجاً أو مفراً من مصارحة أنفسهم، ويحيخهم إبراهيم باستفهاو توب

مماا حر  البليئ على متابعة القضية للنهاية، ألن م،رد االستعانة باالساتفهاو ولاو كاان توبيبااً هاو محاور جدياد للمناقشاة، 

فاي مقابائ ت،اهائ هاؤالء المعانادين لقضاية الحاوار مان يبرهن على سالمة وجدية الحوار الفعاا لاد، إباراهيم عليا  الساالو، 

، وهو ماا حادث مان األصئ وتمسكهم الدائم بالتهديد والوعيد في صورة األمر )قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين(

 قبئ في حوار إبراهيم م  أبي .

 ويمكننا أن نلخص أهم المالمح األسلوبية في حوار إبراهيم وقومه فيما يلي:

بدءاً بتكثيا التأكيد فاي  امن بداية الحوار إلى نهايت  تنو  أسلوق إبراهيم في الحوار م  موقف  الثابذ وأغراض  الواضحة -

مواجهة ميراث الضالا الذي يفتبر ب  هؤالء المعاندين، وذلال حاين واجههام بقولا  )لقاد كناتم أناتم وآبااهكم فاي ضاالا 

ح بتحخايم المصاحب للقسم المغلظ في تهدياده الصاري مبين(، ومروراً باإلصرار الواضح على االستعانة بأسلوق التأكيد

، موقفا  الواضاح فاي السابرية مان  ألكيادن أصانامكم بعاد أن تولاوا مادبرين(. إضاافة إلاى ذلالأصنامهم في قول  )وتاهلل

موقفهم بأكثر من أسلوق يتراوح ما بين ال،ملة الفعلية واسم الفعئ واألمر واالستفهاو )بئ فعلا  كبيارهم هاذا، فاساألوهم، 

 .عبدون من دون هللا، أفال تعقلون(أفتعبدون من دون هللا ما ال ينفعكم شي اً وال يضركم، أف لكم ولما ت

ا وإنكاره المخلس للتقليد األعمى وذلال حاين غارس شا،رة االساتفهاو العقلية على أعراف قوم  الباالةرهور ءورة إبراهيم  -

من بداية الحوار، وجعئ من هذه الش،رة أساساً يمكن االنخالق من  إلى بقية األفر  التي تحيف بها بهدف الوصاوا إلاى 

الحقيقة في قول  )ما هذه التماءيئ التاي أناتم لهاا عااكفون(، فاي مقابائ ال،اواق غيار المنخقاي والغيار مناساب لالساتفهاو، 

حيااث كااان االسااتفهاو عاان ماهيااة هااذه الح،ااارة ولاايس العلااة فااي عبادتهااا، فكااان جااوابهم خاوياااً )قااالوا وجاادنا آباءنااا لهااا 

التمهئ في األسباق )من فعئ هذا بآلهتنا إن  لمن الظالمين، فأتوا با  علاى عابدين(، وكذلل أساليب التهديد المتكررة دون 

 أعين الناس لعلهم يشهدون، حرقوه وانصروا آلهتكم(.

 

 

 الخاتمة:

رهر جلياً من خالا مواض  التحليئ كيا أن أساليب الحوار عند نوح وإبراهيم تبتلاا تمامااً عان أسااليب المعانادين 

بكائ جهادهم تحويائ دفاة الحاوار وإخراجا  مان إااار العقائ. فاألنبيااء علايهم الساالو آءاروا أسااليب  اوالمتكبرين الذين حاولو

الحوار المؤءرة كاالستفهاو المحف  للعقئ والذي ياأتي أحيانااً ألغاراض اإلنكاار والتع،اب والتاوبيو، واألمار والنهاي الهادفاان 

 حوار إبراهيم م  أبي . للنصح واإلرشاد، والنداء المستعِخا للمناَد، كما ورد في 

كما الحظنا أن األساليب النبوية لم تبتلا في ماهيتها وجدواها مان بادايال المواجهاال حتاى نهايتهاا، فماا وجادنا فاي 

 تلل األساليب ما يوحي بالتفلذ أو التهرق من ال،واق. 
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أو انفعااا إي،اابي  ال جادو،في مقابئ ذلل، لم ن،د في أساليب المعانادين كافاة ماا ياوحي أو يشاير مان بعياد بحاوار ذ 

وجادنا انفعااالً  يثري الحوار ويهدف إلى الغاية والقضية الشريفة التي يناضائ األنبيااء مان أجلهاا، بائ علاى العكاس مان ذلال 

 شبصياً وشعوراً بالكبر أفضى بهؤالء إلى التصريح بالتهديد والوعيد بديالً عن الوقوف م  النفس والتثبذ الحقيقة. 

 التوصيات:

أساليب الحوار عند نوح وإبراهيم م  قومهما م  توحد الهدف وهو الوصوا بالبصام والخارف اْلخار إلاى بار  تباين

، مماا مان األااراف المكاابرة والمعانادة األمان وهو الحقيقاة المخلقاة، فاي مقابائ أسااليب التفلاذ والهاروق والتهدياد والوعياد

عمس أكثر في الحوارال القرآنية وتنو  أساليبها ومادلوالتها، والوقاوف علاى يستدعي كثيراً من الدراسال اللغوية واألدبية للت

علاى اااال  دائام بأساباق التاأءير  -على حد سواء-التعبيرال المؤءرة بين أاراف الحوار المبتلفة، ليكون القار  والمبتص 

 في المبااب، وكيفية الحوار اإلي،ابي.
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 اسىتباةة على  البحىث اعتمىد. اليمهية بالجماورية والتعليم التربية وزارة  يوان زي العاملين للموظفين اإلجمالي العد  وهو 4501

 ث اة تىم اختبىار ربىا . ٪80.00 بلغىت اسىتجابة ةسىبة تشىك  استباةة 580 جم  وتم موظف 105 عل  ووزعت ينالباحث طورها

 والرضىا البشىرية المىوار  ممارسىا  بىين عالقىةعىن وجىو   البحث ةتائ  ثظار  االستباةة والتي بيهت ةتيجة ممتازة كما البحث

 وتقيىيم الترقيىة تلياىا ،الوظيفي الرضا عل  األرر ثكبر لاا كان المكازت الحوازز و ثن الهتائ  كشفت ،ذلك إل  باإلضازة. الوظيفي

 .الوزارة هذه زي العاملين لدى الوظيفي بالرضا عام شعور وجو  إل  البحث وخلص. األ اء

 التطىوير خطىطوثن يتم تصىميم  الموظفين، تطوير خطط م  التدريبية االحتياجا  تحلي  تقارير مواءمة بضرورة البحث ثوص 

 .لذلك وزقًا للموظفين السهوية الماهي

 .األ اء، الرضا الوظيفي الترقيا ، تقييم البشرية، الحوازز والمكازت ، الموار ممارسا   كلمات مفتاحية:

http://www.ajrsp.com/
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The Impact of Human Resources Practices on Job Satisfaction - An Applied Study on the 

Staff of the Bureau of the Ministry of Education in the Republic of Yemen 

 

ctAbstra 

The research aimed to investigate the impact of human resources practices; bonus & rewards, 

promotion, and performance appraisal on job satisfaction. The research adopted the descriptive 

analytical approach to answer the research questions and to test its hypotheses. The research 

population constituted from 4505 which is the total number of employees working in the Bureau 

of the Ministry of Education in Republic of Yemen. The research relied on a questionnaire 

developed by the researcher and distributed to 450 employees and 385 questionnaires were 

collected that constitutes a response rate of % 80.00. The research test the validity of the 

research instrument and find it a very strong. The research results showed a significant 

relationship between human resource practices and job satisfaction. Additionally, the findings 

revealed that bonus & rewards exerted the highest impact on job satisfaction, followed by 

promotion and lastly performance appraisal. The research concluded that there is an overall 

feeling of job satisfaction exhibited by employees working in this ministry.  

The research recommended the necessity to align the training needs analysis reports to 

employees’ development plans, and to design the annual professional development plans 

accordingly. 

Keywords: HR practices, Bonus & Rewards, Promotion, Performance appraisal, Job 

Satisfaction 
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 المقدمة. 1 

ولكن العام  الرئيسي الذي يؤرر عل  ث اء المهظمة هو القوة  ،العديد من العوام بالواق  يتأرر ةجاح ثي مهظمة  يز

يُعتبر مؤشر حاسم عن  حيث لفرص العم ، وزقاً  مستوى الرضا الوظيفي ويُعد الرضا .والرضا الوظيفي للعاملين العاملة لدياا

 بيلة العم و كذلك ، (Jeet & Uzzafar, 2014)شعور العاملين تجاه وظائفام، ويصف مقدار سعا تام م  تلك الوظائف 

العاملين زي المهظمة راضون عن  اذا كانالجدير بالذكر  و Koç, Çavuş, &   (Saraçoglu, 2014) عهاصرهابكازة 

 . (Khanna & Sehgal 2016)دازاا بشك  مباشر وظائفام، زيمكن للمهظمة تحقيق ثه

 

 وجو  و ز  حالة عدم. طالما استمر ز  العم  بالمهظمة العم  عل  الموظف يحفز ثن شأة  من عام  هو الوظيفي ان الرضا

 من الوظيفي رضاالموظفين و هذا يرج  ال  ال  وران عن الهاجم التوظيف تكلفة مهظمة األعمال ستواج  زإن وظيفي، رضا

(، اضازة ال  اة  HamdiaMudor & PhadettTooksoon, 2011) الطوي  المدى زي العم  عل  الموظف يحفز ثن شأة 

 ثة  الموظف وبين ما يعتقد يتلقاها التي المكازأة مبل  بين الفرق ثو معيهة وظيفة الذي يشعر ب  الموظف تجاه العام األةطباع

 من علياا يحص  تجاه ما يتلقاه من مكازت (، زقد يتولد احساس الموظف بالسعا ة (Kehinde, 2011  يستحق الحصول علي 

 برضا يتمت  الذي الفر  زإن ولذلك،. لوظائفام المختلفة األبعا  متبايهة حول عن الرضا الوظيف  مشاعر قد يهت  ووظيفت ، 

 ,Robbins) حيالاا سلبي بموقف وظيفت  سيظارعن  راضي والشخص الغير وظيفت ، تجاه ايجابياً  بموقفاً  سيظار عالي وظيفي

2003). 

 تولي زي الرغبة يعطي  ثو العم  إل  الذهاب زعالً  يريد يجعل  ثو اليومي العم  لمواصلة الداز و الشك ان الرضا الوظيف  يمث  

 إحساسام و، (Pandy & Khare, 2012 ) العم  تجاه الموظفين موقف ، زاو(Kithuku, 2012) مشروع ثو جديدة مامة

 ,Kaliski) بأةتاجية الموظف مباشراً  ارتباطاً  ثن الرضا الوظيفي يرتبط عموماً  المعتقد ومن. العم  زي والهجاح باإلةجاز

 مكان زي والما ية االجتماعية للعوام  العاطفية االستجابة عن زضال الموظف، واجبا  يعكس الوظيفي لذلك  الرضا .(2007

 ,Hanaysha & Tahir مهظمة ثي ثهداف ثحد هو الوظيفي الرضا بهاء ثن زي  شك ال ومما. (Trevor, 2001)العم 

2016).) 

 ,Jayatilake, 2016; Širca, Babnik & Breznik, 2012 Absar, Azim)توصلت العديد من األ بيا   دوق

Balasundaram, & Akhter, 2010)  إل  ثن مهظما  األعمال تعتمد عل  ممارسا  ا ارة الموار  البشرية بادف تحقيق

لذلك تعد ممارسا  إ ارة الموار  البشرية من  . المهظما هداف تلك الرضا الوظيفي والذي بدوره سيؤ ي إل  تحقيق ث

ممارسا  إ ارة الموار  البشرية وايضاً ثن  Gürbüz   ,(2009) المتغيرا  المام  التي تؤرر عل  تحقيق الرضا الوظيفي

 & Khanna & Sehgal, 2016; Jeet) الرضا الوظيفيمن ثج  تحقيق  والفعال للعاملينتركز عل  االستخدام األمث  

Uzzafar, 2014)،  المستحي  زهجاح مهظما  األعمال بدون ممارسا  إ ارة الموار  البشرية هو من(Islam, Bangish, 

Muhammad &  Jehan, 2016.) 
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وتُعد الحوازز واحدة من ممارسا  إ ارة الموار  البشرية والمتمثلة بأةواع األجور ثو المكازت  التي يتحص  علياا الموظفين  

 (. Dessler, 2008والهاشلة عن وظائفام )

لتقييم ث اء الموظف  واحدة من ممارسا  إ ارة الموار  البشرية والذي يوضح ويصف العملية المهاجي تقييم األ اء  عديُ وكذلك 

 . (Niazi, 2014)بعد زترة معيهة

 ثكبر مواق  باا قدرالموظف إل   تقدم واحدة من الممارسا  المامة زي إ ارة الموار  البشرية والتي تهص عل  ثن وتُعد الترقية

يبذلوا  الذين من موظفياا مقاب  إةتاجية عالية لتعزيز مكازأة الموظف الترقية كأ اة األعمال تستخدممن مسؤولية، زمهظما  

  (.(Malik, Danish, & Munir, 2012 مزيداً من الجاد

بديوان لذلك جاء  هذه الدراسة للتوضيح و راسة مدى تأرير ممارسا  إ ارة الموار  البشرية عل  الرضا الوظيف  للعاملين 

قدي و ة سواء كاةت ز  شك  تعويض الما ية و الغير ما ية  المكازت . زالحوازز الت  تشتم  عل  التربية والتعليموزارة 

من اهم مماراسا  الموار  البشرية تأريراً عل  الرضا تُعد   Javed, Rafiq, Ahmed & Khan, (2012) امتيازا  اخرى

م األ اء  وراً هاماً كأحد ، كما ان لتقييألةاا ثحد األسباب الرئيسية التي تشج  العاملين عل  بذل المزيد من الجاد ةظراً  الوظيف 

الارم  زيعل  ثلوظيفة  الترقي زيالموظف  وتزايد زرص الراتب زي زيا ةحيث يترتب علي   مماراسا  الموار  البشرية

ز   ثهميتاا تبثق و الت   كأحد المماراسا  الاامة للموار  البشرية كما ال يمكن اغفال  ور الترقية، (Niazi, 2014) الوظيفي

 .Miceli & Mulvey, 2000) الماهي)مساره  زيتطور الموظف  احتمالية

 

 مشكلة البحث . 2

البلدان  زية  ثكهتيجة للممارسا  الخاطلة إل ارة الموار  البشرية اال  الوظيفي لقد تهاولت العديد من األ بيا  مشكلة الرضا

 Islam et al., 2016, Yeganeh)تستوجب المزيد من البحث و الدراسة  التيللدرجة  الهامية كان مقدار التحقيق محدو  جداً 

& Su, 2008, Mahmood, 2004 and Singh 2004). 

خالل العقدين  المهطقة العربيةزقد تحسهت ممارسا  إ ارة الموار  البشرية زي  ، (Moovala & Janahi, 2013)وزقا

ن هذا التحسن لم ثالموار  البشرية من ذو الكفاءة ومن حملة المؤهال  اال  موظفيالماضيين، زقد قامت مهظما  األعمال بتعيين 

 كان يهبغي ثن يكون علياا. التييكن بالوتيرة  

 الرئيسي التالي: وزي ضوء ماتقدم من مشكلة الدراسة، جاء  هذه الدراسة لألجابة عل  التساؤل

التربية والتعليم بالجماورية وزارة  يوان ن زي يفي عل  العامليالوظ اما هو تأرير ممارسا  إ ارة الموار  البشرية عل  الرض

 اليمهية.
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 البحثفرضية . 3 

Η1  يوان لعاملين زي لدى الممارسا  إ ارة الموار  البشرية عل  الرضا الوظيفي حصائية إيوجد تأرير ذو  اللة 

 التربية والتعليم بالجماورية اليمهية.وزارة 

 

 واالدبياتالدراسات السابقة . 4

 بيا  التي اشار  إل  متغيرا  البحث ومهاقشتاا وةقدها ةقداً علمياً  يتطرق هذا الجزء عن اال

 

  الموارد البشريةإدارة ممارسات  4.1

مهظما   وحيث ثن. ولكن ثهم مور  هو الموار  البشرية. والتكهولوجية والماليةتعم  مهظما  األعمال بسبب موار ها البشرية 

وبشك   ثةام مامينضازة ال  إال تزال بحاجة إل  الهاس ألةتاج السل  والخدما  للعمالء.  ياألعمال ليست مؤتمتة بالكام ، زا

 (.Dy Kam, 2015العمالء )كبير زي تقديم المهت  ثو الخدمة لاؤالء 

هداف المهظمة المحد ة زوجو  الموظفين يرتبط ثقيق تسع  ال  تح يهم ثحد األ وار التثتلعب  الموار  البشرية  الذي ويُعد الدور

 (.Koç et al., 2014بقيم المهظما  ) وريقاً  ارتباطاً 

ال يعتمدا عل  موار ها المالية ثو عل  استخدام التقهيا  الحديثة، ب  عل  مدى استخداماا لموظفياا  كفاءة وزعالية المهظمةن ث

 ,Hosain)مهظمة يكمن زي مدى كفاءة استخداماا للموظفين الموهوبين  ثيةجاح  المتفاةين والمتحمسين والفعالين. لذلك، زإن

2016). 

الحفاظ  يهبغيالبشري ميزة تهازسية للمهظمة، زأة  باإلضازة إل  القدرا  المتعلقة باإلةتاج زأة  يمث  رثس مال  ويمث  المور 

تكهولوجيا ورثس المال ولكن الموار  البشرية مميزة وليس . زمن السا  عل  المهازسين ةسخ موار  ثخرى مث  الواستدامت علي  

االلتزام التهظيمي  زي تحقيقلذلك ال يمكن تجاه   ور إ ارة الموار  البشرية  .(Janjua & Gulzar, 2014)من السا  تقليدها 

 .(Islam et al., 2016)من  ون ممارسا  الموار  البشرية هو من األمور المستحيلة  ويعد الهجاحالتهمية،  ومن رم

 

 الوقت، وتطور مرور م  ولكن المهظما  زي زائضاً  تعتبر السابق زي الموظفين شؤون إ ارة ثو البشرية الموار  لقد كاةت 

 إال من تهازسية ميزة عل  الحصول يمكهاا ال ثةاا تلك المهظما  ث ركت ، و تزايد حدة المهازسة والتسويق واالبتكار التكهولوجيا

 لديام اآلال  و تجايزا ، حيث ثن األزرا  األزرا  ، م  اختالف عن األصول األخرى من  هي التي األصول ثهم إ ارة خالل

 جزء هي البشرية الموار  ، زإ ارة(Dilshad, 2013) مختلفة تقهيا  م  مختلفة بطرق تدار وعواطف، لذا يبهبغ  ثن مشاعر

 .(Bhardwaj, 2015) "األزرا " ببعد تعهي التي المهظمة من

 

للقوى يشير مصطلح "الموار  البشرية" إل  المعرزة والماارا  والقدرا  اإلبداعية والمواهب والقدرا  والقيم والمعتقدا  

 ،(Mahmud & Idrish, 2011)زي المهظمة العاملة 
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 ,Gürbüz) االلمساهمة زي تحقيق ثهداز للمهظمةمجموعة من السياسا  والممارسا  التي تعزز رثس المال البشري زا    

، واختيار، وتدريب، وتواص ، توظيفمن  المدراءك  ما يقوم ب   عل  إةاا (Dessler , 2007)، كما يشار الياا وزقاً  (2009

إ ارة  قب  منجواةب "الموار  البشرية"  ه منتهفيذ ما يتوجب عل الممارسا   و تشتم  تلكالموظفين.  خدما  وتقييم وإةااء

األ اء  والحوازز وتقييمواالختيار والتوجي   ،والتوظيف ،وتحلي  الوظائف ،خطيط الموار  البشريةبما زي ذلك ت المهظمة

الذي (  (Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright, 2008 ، وعالقا  العم . ويتوازق هذا التعريف م  والتدريب والتهمية

ومواقفام  الموظفينلهظم التي تؤرر عل  سلوك وا الممارسا و البشرية هي مزي  من السياسا   الموار ثن إ ارة  زي  ذكر

 وث ائام. 

 والسياسا  الممارسا  هي العوام  وهذه متعد ة عوام  من مزي  هي البشرية الموار  إ ارة زأن(، ,Gerhart (2007وزقاً 

 .إيجابية بطريقة المهظمة التي يعم  باا ةحو الموظف وث اء وموقف سلوك عل  تؤرر التي والهظم

 من جاةب صاحب كالتزام البشرية الموار  إ ارة ممارسة إل  يهظرون الموظفين زإن ،(Whitener, 2001) ذكره لما وطبقاً 

 .تجاهام العم 

تُعد ممارسا  إ ارة الموار  البشرية جزء مام وال غه  عه  زي تهظيم األعمال. زالعمال المؤهلين يمثلوا عل  ما سبق وبهاء 

تعزيز ث اء الموظفين زي ةااية المطاف يعو  بالفائدة عل  المهظمة. زالقوى العاملة المؤهلة ثن كما  ة اإلةتاجية.ضمان لزيا 

ممارسا  تمث  (. كما (Rounok & Parvin, 2011تحقيق ةجاح المهظمة  بالكثير زيتمتلك الدازعية تسام  يوالماهرة، الت

طور المهظمة، لتحقيق ثهدازاا بفعالية وكفاءة. لذا يلرخاء المهظمة. ألن الفر  هو الذي به  و هاماً  إ ارة الموار  البشرية جاةباً 

 & Kabene, Orchard,  Howard, Soriano)زالفر  هو ثكثر األصول قيمة للمهظمة، لذا يهبغي إ ارتاا عل  ةحو سليم 

Leduc, 2006). 

 يالرضا الوظيف 4.2

 يرغبون زي زالموظفون. يُسم  بالرضا الوظيفي الوظائف التي يشغلوةاا تجاه إيجابي الموظفين من خالل موقف تعبير ثن

 (.Koç et al., 2014)للماام المهوطة إليام  ث ائام مقاب  مهاسبة ظروف وزي مهاسبة بيلة زي عملام توقعا  تحقيق

 ,Roelen, Koopmans & Groothoff) البيلية والعوام  الشخصية سما  يشم  األبعا  متعد  مفاوم الوظيفي و يُعد الرضا

2008.) 

 ويكازأ جيد بشك  زاو يقوم ب  ب ، يستمت  معين ثن الموظف الذي يقوم بعم  يعهي الوظيفي زأن الرضا (Kaliski, 2007)وزقاً 

. المرء عم  م  والسعا ة الحماس ثيضاً  يعهي الوظيفي إضازة ال  ذلك، زأن الرضا. التي يبذلاا زي ا اء هذا العم  الجاو  عل 

 األخرى األهداف وتحقيق والترقية، والدخ  احساس الفر  بالتقدير، إل  يؤ ي الذي الرئيسي العهصر هو الوظيفي ثن الرضا

 .بتحقيق الذا  الشعور إل  تؤ ي التي

 تجاه الموظفين شعور لكيفية حاسم ويعتبر الرضا الوظيفي مؤشر. للعم  وزقاً  الرضا مستوى هو للموظف الوظيفي ثن الرضا

 & Jeet)المهظمة  إةتاج بزيا ة ثيضاً  يرتبط الموظفين رضا مستوى بعملام. والجدير بالذكر ثن اهتمامام مدى ويصف عملام

Sayeeduzzafar, 2014) 
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 المتعلقة الظروف عن الهاجم ث ائ  مستوى يهعكس عل  الذي الموظف ومشاعر العاطفي العهصر ثيضاً  الوظيفي الرضا ويراعي 

 .(Dy Kam, 2015)بعمل  

 

 لتوقعا  تلبياتاا امكاةية من حيث والوض  الحالي للوظيفة الشخص للوظيفة توقعا  بين الفرق بأة  يعرف الرضا الوظيفي

خبرا  األحساس بالسعا ة ثو الكره تجاه  من العديد لتراكم ةتيجة موقف الوظيفي الرضا ر. ويُعتب(Dy Kam, 2015) الفر 

 ثهتمامام مدى ويصف وظيفتام حيال الموظفين شعور لكيفية حاسم مؤشر هو الوظيفي زالرضا، لاا الموظفالوظيفة التي يشغ

 .(Jeet & Sayeeduzzafar, 2014) بعملام

وعن الوظيفة التي يعم  باا والعالقا  ذا  األرتباط بتلك  زر  معين وعن البيلة التي تحيط ب ، حياة عن السعا ة يعهي زالرضا

 Azeem) العم  تجارب تقييم عن ةاتجة إيجابية، ثو ممتعة عاطفية حالة هو الوظيفي ا(. الرضKoç et al., 2014) الوظائف

& Akhtar, 2014  

تقييم  ةاتجة من التفاؤل ثو السرور يمكن تعريف  عل  ثة  حالة من الوظيفي الرضا ثن إل  (Haque & Taher, 2008)وثشارا 

 لوظيفت  الموظف مالحظة بسبب إيجابية ثو سلبية مشاعر يُعرف الرضا الوظيفي عل  ثة كما .التي يشغلاا شخص لوظيفتة

(Jegadeesan, 2007). 

 

 ما مهظمة زي العاملون الموظفون كان إذا. مهظمة ثي زي الموظفين ث اء تحديد زي رئيسياً  عامالً  للموظفين الوظيفي الرضا يعتبر

سيزيد بدوره من  مما ثق  سيكون الموظفين  وران زإن البشرية، الموار  إ ارة قب  من البشرية الموار  ممارسا  عن راضون

 .(Mehta, 2014) األةتاجية الكلية لام

 الموظفين، والعم  عل  تطوير مجالام الماهي هما إحدى األولويا  القصوى إلي مهظمة. رضا عل  الحفاظ زإن ولذلك،

(Khanna & Sehgal, 2016) 

 ,Mehta)مهظمة األعمال. )كلما زا  الرضا الوظيفي كلما زا   كفاءة الموظفين، الذي بدوره يؤ ي ال  األةتاجية وربحية  

2014. 

 ثكثر كاةوا إذا عملام ثرهاء إةتاجية وثكثر التزاماً  ثكثر ثن الموظفين سيكوةوا (Al-Hussami, 2008)وزي هذا السياق ازا  

الوظيفة  عن الموظف توقعا  عل  ثيضا يعتمدان ب  الوظيفة عل  زقط يعتمدان ال الرضا موعد زالرضا. رضا عن وظائفام

زوزقاً  الواق ، زي. األعمال مهظما  وزعالية بكفاءة األمر يتعلق عهدما الرئيسية العوام  ثحد الوظيفي الرضا اعتبار يمكن .ةفساا

ورغباتاا، والتي تعد  احتياجاتاا، لدياا ككائها  بشرية األول المقام زي يعاملوا ثن يجب زالموظفين الجديد، اإل اري للهموذج

 السطح عل  خاص بشك  الوظيفي الرضا ثهمية وتظار. المعاصرة مهظما  األعمال زي الوظيفي الرضا ثهمية يعكس مؤشر

 عدم مث  باألستياء تجاه الوظيفةوجو  احساس لدى الموظفين  عل  المترتبة السلبية العواقب من العديد االعتبار زي ثخذ ما إذا

الحوا ث، والعكس صحيح، زفي حالة وجو  شعور  عد  وزيا ة العم  عن ةسب غياب العاملين وزيا ة والء الموظفين للمهظمة،

بالرضا الوظيفي، تتولد مشاعر ايجابية من جاةب الموظفين تهعكس عل  عملام وتؤ ي بدورها ال  تزايد الدازعية لديام مما 

 ((Aziri, 2011التهظيمي للموظفين  من مستوى االلتزاميعزز 
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 نموذج البحث. 5

ثعتمد  الدراسة عل  إطار مفاهيمي ةظري يوضح طبيعة الادف من الدراسة الحالية، وهو  راسة العالقة التأريرية بين 

ممارسا  إ ارة الموار  البشرية، كمتغير مستق ، وبين الرضا الوظيفي، كمتغير تاب ، زي ظ  بعض المتغيرا  الديموغرازية. 

 التالي:  الشك كما هو موضح زي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجماورية اليمهية –البيلة المبحورة: العاملين زي  يوان وزارة التربية والتعليم 

 

 

 المتغير التابع

 

 الرضا الوظيفي

 المتغير المستقل

 ممارسات الموارد البشرية:

 الحوافز والمكافآت

 الترقيات

 تقييم اآلداء
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. منهجية البحث6   

البحثية التي اتبعاا الباحثين التمام هذا البحث واالشارة للمعالجا  االحصائية التي يتطرق هذا الجزء عن االجراءا  والمهاجية 

 قاست واختبر  متغيرا  البحث

 مجتمع وعينة البحث: 6.1

( موظف 4501، والبال  عد هم )الجماورية اليمهيةزي  التربية والتعليموزارة  يوان زي كازة العاملين  منيتمث  مجتم  البحث 

 وموظفة.

تم اختيارهم باألسلوب  بديوان الوزارةموظف وموظفة من العاملين  105من  تكوةت ةالحالي عيهة الدراسة األساسية اما

 وتم استرجاعاستبيان وزقاً لجدول )مورجان(،  105بتوزي   ينجيد لمجتم  البحث، حيث قام الباحث تمثي  لضمانالعشوائي 

مما ث ى ال  استبعا هم زأصبحت العيهة الهاائية  ةاستبياةا  غير مكتمل 7وكان من بيهام  % 80.00اي بمعدل استجابة  580

578.  

 اجراءاتهادواته وأسلوب البحث و 6.2

 وذلك للكشف عنعل  المها  الوصفي التحليلي باعتباره المها  المهاسب لمتغيرا  البحث وثهداز  وزروض ،  دراسةال ةثعتمد

. كما اليمهية بالجماورية والتعليم التربية وزارة  يوانتأرير ممارسا  إ ارة الموار  البشرية عل  الرضا الوظيفي للعاملين زي 

واق  هذه البحث وصفاً  قيقاً وشامالً، والوقوف عل  متغيرا  وصف خصائص لكوة  المها  المهاسب لهذا المها  تم اختيار 

الهتائ ، ومحاولة وض   ستخالصوتحليلاا ال بياةا ، معتمدين زي ذلك عل  جم  الهااالتي توجد بي ، وتحديد العالقا المتغيرا 

 تصميممةتمثلت ا اة البحث زي استبيان تم  ، وخدمة مهسوبي الوزارة.توصيا  ومقترحا  من شأةاا خدمة باحثين آخرين

 بموضوع ومتغيرا  الدراسةمن واق  الدراسا  السابقة ذا  االرتباط و ينالباحث ة من قب وإعدا 

 األستبيان ثبات 6.3

 ةياإلجتماع للعـلوم اإلحصـائية الـبرام  حـزمة برةامـ  استـخدام طريق عن بياناالست ربا  مـعام  حـساب تم

(SPSS)Statistical Package for Social Sciences  كروةباخ ثلفا معام  لحساب ذلكوAlpha Coefficient.   

يان االستب تمت  إل  ويشير مرتف  ربا  معام  وهو ( 0.886) تساوي كامالً  يانلالستب العامة ثلفا لمعام  الكلية القيمة كاةتو

 . الثبا  من عالية بدرجة

 ة البحثالتحقق من فرضي 6.4

 من مستوى العالقة اإلرتباطية وذلك بحساب المعامال  اإلرتباطية بين أكدالتتم وللتحقق من صحة هذه الفرضية 

، مستخدمين معا لة التربية والتعليموزارة  يوان ز   العاملين حسب ثراء الموظفين والرضا الوظيفيممارسا  الموار  البشرية 

 -: التالي، كما يوضحاا الجدول SPSSبييرسون وذلك من خالل برةام  
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ممارسا  ا ارة بين  PEARSON CORRELATION COEFFICIENTاطا  لبيرسونمصفوزة اإلرتب 

 (578الموار  البشرية والرضا الوظيفي)ن=

 المتغيرات

 ممارسات ادارة الموارد البشرية

 الدرجة الكلية الترقيات تقييم االداء الحوافز والمكافأت

ي
يف

ظ
و
ال
ا 
ض

لر
ا

 

 **0.776 0.756 **0.710 **0.882 معام  اإلرتباط

 0.01 0.01 0.01 0.01 الداللةقيمة 

  الة احصائياً   الة احصائياً   الة احصائياً  اإلحصائية الداللة

  الة احصائياً 

 2 5 4 الترتيب

 )*معام  ارتباط  ال إحصائياً عهد مستوى                                     (0.01 )معام  ارتباط  ال إحصائياً عهد مستوى**

0.05) 

للعاملين  يتضح من مصفوزة االرتباطا  ان ههاك عالقة ارتباطية موجبة وذا   اللة احصائية بين الرضا الوظيفي

وبين الدرجة الكلية لممارسا  ا ارة الموار  البشرية. وكاةت قيمة معام  االرتباط الكلية  التربية والتعليموزارة  يوان ز  

( وهذا يعه  ان ممارسا  ا ارة الموار  0.01ذو  اللة احصائية عهد مستوى )مرتف  ويجاب  و( وهو معام  ارتباط 0.776)

 الوزارة.  يوان ز لدى العاملين  مستوى الرضا الوظيفي من تعززالبشرية 

، لدى الموظفين ممارسا  ا ارة الموار  البشرية ارتباطا بالرضا الوظيفي كاةت اكثر والمكازأ  ثن الحواززا وكم

مرتف  وذو  اللة احصائية عهد مستوى ايجاب  و( وهو معام  ارتباط 0.882معام  االرتباط لبيرسون )حيث بلغت قيمة 

سواء كان  ينالمتميز ينالموظف بتقدير ا اء التربية والتعليمز  وزراة ( ويعه  هذا ثة  كلما قامت إ ارة الموار  البشرية 0.01)

وازز ما ية من خالل صرف مكازاءا  ةقدية او عالوا  ةظير تميز حازز معهوى من خالل تقدير جاو هم  و تثميهاا او ح

 .بالوزارة للعاملين ، كلما ا ى ذلك ال  زيا ة مستوى الرضا الوظيفي جاو هم  اةجازاتام

بالرضا الوظيفي، حيث بلغت قيمة معام  االرتباط لبيرسون  از  المستوي الثاة  من حيث ارتباطا رقيا أت  التتو

تمكين الموظفين    كلما تم( ويعه  هذا ثة0.01مرتف  وذو  اللة احصائية عهد مستوى )ايجاب  و( وهو معام  ارتباط 0.756)

كلما ا اى ذلك ال  زيا ة  واضح معلن لكازة الموظفين عن آلية الترقيةظام ههاك ، وكلما كان ث اء بعض الماام وتفويضام زي

 مستوى الرضا.
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 وذا   اللة ارتباطية ايجابية ومرتفعة ايضاعالقة  والرضا الوظيفي تقييم اال اءبين العالقة االرتباطية  وكاةت 

وكلما كاةت تتم  ا ائام،الموظفين عن آلية تقييم  لكازةواضح معلن  ةظامههاك    كلما كان(، مما يعه  اة0.01احصائية عهد )

 ة.الوزار زيذلك ال  زيا ة مستوى الرضا الوظيفي لدى العامين تسم بالحيا ية، كلما ا ى تقارير رسمية ت عملية تقييم اال اء وزق

وزارة  يوان  زيتأرير ممارسا  ا ارة الموار  البشرية عل  مستوى الرضا الوظيفي للعاملين وللتحقق من مقدار 

 :التالي الجدوليوضح   والذيالمتعد   االةحدار، تم عم  تحلي  التربية والتعليم

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعا 

 رجا  

 الحرية

متوسط 

 المربعا 
R R2 f- value  Sig. 

 22.005 3 65.598 اإلةحدار

 9.326 375 3423.312 البواقي 0.01 10.21 0.325 0.772

  378 3489.897 الكلي

 

ثن ههاك تأرير  ال إلي الموضح ز  الجدول السابق الخط  المتعد   االةحدارثشار  المعطيا  اإلحصائية زي جدول تحلي  

( تقييم اال اء –الترقيا   –الحوازز والمكازأ  ( لممارسا  إ ارة الموار  البشرية الثالرة )0.01إحصائياً عهد مستوى  اللة )

 (f- value)، وذلك بدلي  ارتفاع قيمة  التربية والتعليم بالجماورية اليمهيةوزارة   يوان الرضا الوظيفي لدى العاملين ز عل  

 ≤ a)، وهو ثق  من مستوى الداللة (0.01( وه  قيم ذا  جاللة احصائية عهد مستوى  اللة  )10.33  بلغت قيمتاا )الت

ز ذلك قيمة معام  اإلرتباط، حيث بلغت  ،(0.05  .((0.772ويعزِّ

بمقدار  اال اء( تفسرتقييم  –الترقيا   –الحوازز والمكازأ  ) كما يمكن القول بأن ممارسا  إ ارة الموار  البشرية الثالرة 

. وبهاًء علي ؛ يتمُّ R)2 0.32 =5(، وذلك اعتماً ا عل  قيمة معام  التحديد ز  الوزارة الوظيفي للعاملينالرضا من  .32)5(%

 اللة احصائية لممارسا  إ ارة الموار  البشرية عل  يوجد تأرير ذو  عل :والت  تهص الرئيسية االول  للبحث  قبول الفرضية

 . اليمهية زي الجماورية التربية والتعليموزارة  يوان الرضا الوظيفي للعاملين زي 

 التربية والتعليموزارة  يوان لعاملين ز  ل عل  الرضا الوظيفي الموار  البشرية وللكشف عن تأرير ك  ممارسة من ممارسا 

  -التالي: ضيحاا من خالل الجدول زيمكن تو
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 β T- value Sigبيتا B األبعاد

 39.24  13.127 0.01 (Constant)الثابت 

 0.01 8.76 0.611 0.866 الحوازز والمكازأ 

 0.05 2.685 0.424 0.253 تقييم اال اء

 0.01 7.108 0.653 0.720 الترقيا 

 

 ه  الحواززالرضا الوظيفي ثن ثكثر ممارسا  إ ارة الموار  البشرية تفسيراً وتأريراً عل   يوضح الجدول ثعاله

ترقيا  حيث كاةت ، يل  ذلك ال(0.01( و اللتاا االحصائية )8.76( الت  بلغت )T- valueوالمكازأ  وذلك استها اً ال  قيمة )

(T=7.108( و الالتاا االحصائية )0.01)  ًاأل اءتقييم ، واخيرا ( حيث كاةتT=2.685( و الالتاا االحصائية )0.05) 

 التعليق العام على النتائج 6.5

الهتائ  ان  اظار ، و قد الجماورية اليمهيةب التربية والتعليمبوزارة  الوظيف  بالرضامماراسا  الموار  البشرية  ارتبطت -4

اغلب الدراسا  ارتباطاً ايجابياً بالرضا الوظيف ، و بذلك تكون قد ثتقفت م  ةتائ  كاةت اكثر المماراسا  و المكازاءا   الحوازز

رتبطت بعالقة ايجابية هامة م  الرضا ثثن الحوازز  ةتائجااظار  ث والتي راسة التي تم االستها  علياا زي ا بيا  هذا البحث. 

 . الوظيفي

تؤرر ممارسا  الموار  البشرية عل  الرضا الوظيف  و هذا ما اتفقت علي  ةتائ  الدراسة م   ةتائ  الدراسا  السابقة الت  – 2

، حيث اكد  تلك الهتائ  التأرير  الكبير للحوازز و المكازاءا  بأعتباره اهم معيار يعكس الوظيفياختبر  تأريرها عل  الرضا 

ا  الموظفين من خالل مهحام المكازاءا  سواء الما ية او الغير ما ية، األمر الذى يعزز من تقدير اإل ارة لجاو  و اساام

 الشعور بالرضا لدى هؤالء الموظفين و يحثام عل  بذل الجاد و تحسن ا ائام الوظيف .  

عل  الرضا الوظيف ، و قد كما اتفقت ةتائ  الدراسة م   ةتائ   الدراسا  السابقة ز  وجو  تأرير ذو  اللة احصائية للترقية 

يرج  السبب ال  ان الموظفين يسعون  ائما ال  تطوير مجالام الوظيف  و التدرج ز  الايك  الوظيف  و تقلد مهاصب اكثر 

 اشرازية من خالل الترقية بادف الحصول عل  زيا ة ز  الراتب و عل  مميزا  اخرى معهوية. 

قد يرج  السبب ال  ان األولويا  األول  للموظفين هو جه  المزيد من المكازاءا  و  بيهما جاء تقييم األ اء األق  تأريراً ، و

 الحصول عل  الحوازز الت  من شائهاا زيا ة مستوى  خلام بشك  عام،
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يلياا الترق  صعو اً ز  الايك  الوظيف  بما يعزز من شعورهم بوجو  مسار وظيف  واضح يحقق لام مزيد من التطور   

تال  زاذا ما تحققت لام زرص تزايد المكازاءا  و الحوازز و الترقية زسياًت  تصورهم لتأرير تقييم األ اء ز  الماه ، و بال

 المستوى األق . 

 والتوصيات. األستنتاجات 7

هذا الجزء ملخصاً لألستهتاجا  الت  توص  الي  البحث م  تقديم تفسير لتلك األستهتاجا ، اضازة ال  التوصيا   يتهاول

 مقترحة.ال

 ستنتاجاتاأل 7.1

 مما يستهت  مه  اتباع الوزارة آللية تقارير رسمية لتقييم ا اء الموظفينعل   التربية والتعليموزارة  اعتما  تبين ،

ممهاجة تعتمد عل  الموضوعية ز  تقييم األ اء من خالل وجو  معايير بتلك التقارير تعكس مدى اةجاز الموظف 

 األةجاز وزق توقعا  ك  وظيفة.  ومستوى هذاللماام المهوطة الي  

  مما يستهت  مه  ان زرص حقيقية للترقي يمث  يةتمكين الموظفين وتفويضام زي ث اء بعض الماام اإلشراز انتبين ،

السب  الاامة ألكساب موظفياا المزيد من المعارف الت  تفوق الماام األعتيا ية  أحدوالتفويض كالوزارة تهتا  التمكين 

 لترقيتام.  وذلك تمايدثتوصيف الوظيفة  والمحد ة ضمنباا الت  يقومون 

 ترسخ سياسةمه  ، مما يستهت  ن األمان الوظيفي مما يخلق لديام احساس بالرضاالموظفين بقدر كبير م تبين احساس 

تزايد مع  الشعور باأللتزام التهظيم  من جاةب هؤالء الموظفين تجاه ي الذياألحتفاظ بالموظفين ز  الوزارة، األمر 

 وظائفام.

  يستهت  مه  امكاةية الربط بين اةحفاض  ، ممايمهحام شعورا باإلةجاز الشخصي الموظفين بأن عملامتبين عدم شعور

مستوى اشراك الموظفين ز  صهاعة القرار ، األمر الذى يترتب عه  غياب زرص األبداع  و بين عدم احساس 

الموظفين باألةجاز الشخص ، زاذا ُمهح الموظفين زرصاً للمشاركة ز  صهاعة القرار و اقتراح حلول قد يولد لديام 

  .الشعور باألةجاز الشخص

 

 التوصيات 7.2

 :برز  للباحثين التوصيا  التاليةالبحث  ضوء االستهتاجا  التي توص  إلي  زي

 

  بربط تحلي  األحتياجا  التدريبية للموظفين بخطط التطوير لضمان تعزيز الهقاط  التربية والتعليمقيام وزارة ضرورة

 الت  تحتاج ال  تحسين و ذلك من خالل بدء األعتما  عل  ةموذج قياس الفجوة ز  األ اء.

 ك ضرورة قيام الوزارة بأعدا  خطط سهوية للتطوير الماه  للموظفين بما يتوازق م  التخصص الت  تتطلب  ةوعية تل

 الوظائف.
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    ضرورة التأكيد عل  اعتما  تقارير التغذية الراجعة عن تقييم األ اء كاجراء اساس  لتمكين الموظفين من التعرف عل

 الهقاط الت  تحتاج ال  تحسين ز  الجواةب ذا  األرتباط بالماام الوظيفية الت  يقومون باا.

 تحفيزهم عل  اقتراح حلول ابداعية للمشاك  الت  قد تواج  ون عل  المشاركة ز  اتحاذ القرار ضرورة تشجي  الموظفي

 التشغي  اليوم  بادف توليد الشعور باألةجاز الشخص  لديام. 
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   :المستخلص

للصناديق اإلستثمارية وقد المحاسبي  ودورها في تقويم األداء األساليب الحديثة للتحليل الماليتناولت الدراسة 

 واإلقليمية واألداء   محليةهل هنالك عالقة بين المؤشرات اإلحصائية لألسواق المالية الأنه تمثلت مشكلة الدراسة في 

اإلحصائية  أثر للمؤشرات عدم وجودتبين  نتائج حيثعدة إلى  وتوصلت الدراسة للصناديق اإلستثمارية ؟ المحاسبي

ثر للمؤشرات اإلحصائية وأنه ليس هنالك أ االستثمارية، المحاسبي للصناديقلألسواق المالية المحلية على كفاءة األداء 

اإلعتماد على مؤشرات األسواق المحاسبية في وأن  للصناديق اإلستثمارية المحاسبيإلقليمية على األداء لألسواق المالية ا

العمل على منها عديدة إلى توصيات  وتوصلت الدراسة تجويد المحفظة اإلستثمارية يزيد من كفاءة الصناديق اإلستثمارية.

 المالية.من القوائم والتقارير إلزام منشآت األعمال بإبراز قيم محافظها اإلستثمارية ض

 

تقويم  المحاسبي،األداء  المالية،أسواق األوراق  االستثمارية،الصناديق  ،األساسي التحليل المالي :الكلمات المفتاحية

 األداء.
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Modern financial analysis methods and role in evaluating the accounting 

performance of investment funds 

 

Abstract: 

        The study addressed the contemporary trends of financial analysis and its role in 

evaluating the accounting performance for investment funds, so the problem of the study was 

that there is relationship between the statistical indicators of the local and regional  financial 

markets and the accounting performance of the investment funds , The study reached several 

results as it was found that there is no effect of statistical indicators of the local financial 

markets on the efficiency of the accounting performance of investment funds , as well as 

regional , and that relying on accounting markets indicators to improve the investment 

portfolio increases the efficiency of investment funds . 

The study reached many recommendations, the most important of which is to work on 

obligating business enterprises to display the values of their investment portfolios in the 

financial statements and reports. 

Key Words: 

  Basic financial analysis, Investment funds, Stock markets,   Accounting performance, 

Performance evaluation.  

 

  :المنهجياإلطار  :أوالا 

  :تمهيد

للتحليل المالي األساسي مكنت المحللين الماليين للقيام بتحليل أمثل للبيانات المالية  الحديثةإن ظهور التوجهات             

لخروج بتقييم عادل الخاصة بالشركات، وذلك بإتباع مجموعة من المؤشرات اإلقتصادية والصناعية والرياضية بهدف ا

  .ألسهمها، مراعية في ذلك بعض المعايير األساسية الحديثة التي تحدد كل من نوع وطبيعة نشاطها

إذ إنه من الضروري التعرف على المركز المالي  المستقبلي،يعتبر التحليل المالي خطوه ضرورية للتخطيط المالي     

مستقبلية لها ويعتمد التحليل المالي على البيانات واألرقام التي تظهر في الحالي ألي منشأة قبل الشروع في وضع الخطط ال

قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ويعتبر التحليل المالي أداة للكشف عن مواطن الضعف والقوة في المركز المالي 

 .للمشروع كما يستخدم التحليل المالي كمقياس ألثر السياسات اإلدارية على أرباح المشروع
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  :الدراسةمشكلة 

لتفعيل آلية هنالك ضرورة  مما حدا بأن تكونأصبحت أسواق المال تتأثر بالسياسات العامة للدولة في اآلونة األخيرة       

في صناديق اإلستثمار تقييماً وتفصيالً  وتحديداسواق المال لتنبؤ بالفشل والنجاح المالي في أفي االحديث التحليل المالي 

 األداء المحاسبيلمالية على سواق امن خالل بيان أثر مؤشرات األ عف والقوة في هذه الصناديق اإلستثماريةلعناصر الض

 :التساؤلين التاليينيمكن عرض مشكلة البحث من خالل اإلجابة على و االستثمارية،للصناديق 

 االستثمارية؟للصناديق  اسبيالمحواألداء  هل هنالك عالقة بين المؤشرات اإلحصائية لألسواق المالية المحلية -1

 االستثمارية؟ المحاسبي للصناديقاإلقليمية واألداء  هل هنالك عالقة بين المؤشرات اإلحصائية لألسواق -2

 الدراسة: فرضيات

 التالية: الفرضيات إختبار إلى الدراسة تسعى  

واألداء المحلية ألسواق المالية الفرضية األولى " أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المؤشرات اإلحصائية ل

 ".اإلستثمارية  المحاسبي للصناديق

واألداء اإلقليمية  الفرضية الثانية " أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المؤشرات اإلحصائية لألسواق المالية

 ".اإلستثمارية  المحاسبي للصناديق

  :الدراسةأهمية 

إكتشاف العروض اإلستثمارية الرابحة  يعينها فيالحديث لإلدارة حيث تحليل المالي أهمية التنبع أهمية الدراسة من      

والجيدة ومعرفة قدرة المنشأة اإلئتمانية في مقدرة أصول الصناديق اإلستثمارية على تغطية اإللتزامات خالل فترة معينة 

ديق اإلستثمارية من خالل معرفة مؤشرات نتائج وكذلك تقديم النصح واإلرشاد للمشاكل اإلدارية لتفادي الفشل المالي للصنا

 المختلفة.األعمال وبالتالي إتخاذ اإلجراءات المناسبة لمواجهة اإلحتماالت 

      الدراسة:أهداف 

 يمكن بيان أهداف الدراسة في النقاط التالية: 

 المختلفة للصناديق اإلستثمارية الحديث معرفة الطرق واألساليب المستخدمة في التحليل المالي. 

 ز مواطن القوة وتصحيح اإلنحرافاتالتوصل لنقاط القوة والضعف في الصناديق اإلستثمارية لتعزي. 

 ركز المالي للصناديق اإلستثماريةبحث الخطوات الضرورية للتخطيط المستقبلي والتعرف على الم. 

 

 منهجية الدراسة:

التى لها عالقة بموضوع هذا البحث والمنهج ات السابقة وتبعت الدراسة كالً من المنهج التاريخى لتتبع الدراسأ    

و اإلستقرائي إلختبار مدى صحة الفرضيات واعتمدت الدراسه في  لتحديد محاور البحث وصياغة الفرضياتاالستنباطي 

 .وأخرى الدوريات والكتب التقارير والبيانات المالية وجمع البيانات على المالحظة و 
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   الدراسة: حدود

 .دبي(سوق  األمارات،سوق  الخرطوم، )سوقاألسواق المالية  المكانية: الحدود        

 م2099 -م 2000الزمانية:  الحدود        

 

 ثانياا: الدراسات السابقة: 

ء تجاهات المعاصرة في التحليل المالي ودورها في تقويم األداإلهنالك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع ا   

 : هم الدراسات والمتمثلة فيثمارية وفيما يلي يتناول الباحث أالمالي والمحاسبي للصناديق االست

 :  م(6002دراسة: )عوض هللا، 

تناولت الدراسة دور التحليل المالي في التنبؤ بإعسار البنوك و تكمن أهمية الدراسة في أن اإلعسار المالي   

لنتائج عديدة أهمها أن ني وعلى قاعدة المتعاملين مع المصارف وتوصلت الدراسة للمصارف له تأثير على االقتصاد الوط

كل الدراسات السابقة التي تناولت التنبؤ باإلعسار ركزت على النسب المالية كمدخالت للنماذج المقترحة للتنبؤ باإلعسار 

ف مسمياته مثل التحليل المالي والتحليل المالي أهمية التحليل المالي بمختل وأشارت كذلك كل الدراسات السابقة إلى المالي، 

أوصت الدراسة ل المالي بواسطة السالسل الزمنية ، كما المركب والتحليل المالي بواسطة أسلوب االنحدار والتحلي

، وأن وإيجاد قدرة تنبؤ عالية باإلعسار CAELبواسطة نظام اإلنذار المبكر  بضرورة تطوير أسلوب التحليل المالي

ات عرض المعلومات بالقوائم المالية وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها تقتضي توفر عنصر اإلفصاح المناسب متطلب

 .في هذه القوائم والذي من شانه تزويد تدعيم القرارات االستثمارية مما يقلل من فرص التعرض إلي مخاطر المستقبل

 : م(6002دراسة: )زهرة، 

المالية في تقويم األداء ، و تمثلت مشكلة الدراسة في أن هنالك ضعف في استخدام  تناولت الدراسة أهمية النسب

أسلوب النسب المالية في تقييم أداء الشركات وقد يرجع ذلك إلي جملة من عوامل قد يكون أهمها متعلقا بطبيعة الوعي 

 عن عملياتها ومركزها المالي. المحاسبي والمالي بشان أهمية التحليل ورغبة بعض المنشات بعدم اإلفصاح السليم

هنالك زيادة ملحوظة في المخزون السلعي وهذا يمثل تكلفة لرأس المال أن توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها 

 كبر من المطلوبات الطويلة وهذا ما يعرض الشركة للمخاطرة الماليةن مبلغ المطلوبات القصيرة األجل أتبين باو ،  العاطل

 أقلبتي التداول والسريعة كانت قليلة وهذا يدل على أن الموجودات المتداولة والسريعة التحول إلي نقد أن مؤشرات نسو، 

ركة بعناصر ذات كفاءة وتدريبها أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الكادر المحاسبي في الشمن المطلوبات المتداولة كما 

لنسب المالية عند تقويم أداء الشركات وتوعية المنتسبين عتماد على أسلوب التحليل باستخدام ا، وضرورة اإل ستمراربإ

 .بأهمية هذا األسلوب

 

 :(  م6002دراسة: )عبد السالم، 

الدراسة في التساؤالت التالية: ما موقع التحليل  وتمثلت مشكلة التنافسي،تناولت الدراسة التحليل االستراتيجي واألداء  

اإلستراتيجي؟ وما  المصارف لمنظومة التحليلوما مستوى تبني  المصرفية؟ات اإلستراتيجي في األجندة التنافسية لإلدار

 ؟ اإلستراتيجي المحددة لكثافة التحليلالعوامل 
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توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها : تأكيد صحة اإلفتراضات ذات الصلة بمعنوية العالقات السببية بين كثافة التحليل 

التفوق في األداء التنافسي بمحاوره المختلفة ) مالي ، زبون ، تشغيلي ، إبداع ( ، اإلستراتيجي في الصناعة المصرفية و

وإن العالقة بين كثافة التحليل االستراتيجي واألداء التنافسي ليست عالقة معنوية من الناحية اإلحصائية فحسب بل أنها 

بعدد من التوصيات من أهمها : تطوير وتنمية  شرطاً موقفياً للنجاحات التنافسية على مستوى الصناعة كما أوصت الدراسة

بأساليب وآليات التحليل اإلستراتيجي وترسيخ ثقافة التفكير اإلستراتيجي اإلبداعي  المصرفيةالقدرات المعرفية لإلدارات 

 بوصفها نقطة االرتكاز لنجاح التحليل اإلستراتيجي في المصارف.

 : م(6002دراسة: )فاطمة، 

ليف الجودة في تحسين األداء المالي) دراسة حالة شركة المشروبات الغازية( ، و تمثلت مشكلة تناولت الدراسة تكا 

الدراسة في التساؤل عن هل يسهم قياس وتحليل الجودة في تحسين جودة منتجات المشروبات الغازية وخفض كلفتها وما 

عدة نتائج منها: تفتقر شركة بغداد للمشروبات  إلىالدراسة هو مدى إنعكاسه على تحسين األداء المالي للشركة ، وتوصلت 

الغازية إلى أي تصنيف علمي لتكاليف الجودة أو طريقة علمية لتحليل هذه التكاليف ، وظهور محدودية نقاط الفحص 

والرقابة على العملية اإلنتاجية إذ تحددت بنقطتي فحص فقط وهذا إنعكس على ظهور نسبة واضحة من تكاليف الفشل 

والخارجي و أظهرت النتائج العالقة اإليجابية والمعنوية بين نتائج قياس وتحليل تكاليف الجودة ومقاييس األداء  الداخلي

أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات : منها التأكيد على اإلدارة العليا بشكل عام واإلدارة المالية بشكل كما المحاسبي 

التكاليف من قياس وتحليل تكاليف الجودة وطرائق إستخدامها وإمكانية اإلستفادة خاص باإلهتمام باألساليب العلمية لمحاسبة 

 منها في تحسين الجودة .

 : م(6002دراسة )أسامة، 

إلى تعثرها وفي ظل وجود  أدتتمثلت مشكلة الدراسة في تعرض الكثير من الشركات السعودية إلى مشكالت مالية         

: هل نماذج الشبكات العصبية  عثر المالي ويمكن صياغة تساؤالت الدراسة في اآلتيالعديد من النماذج للتنبؤ بالت

؟ هل يساعد إستخدام نماذج الشبكات العصبية  صطناعية قادرة على التنبؤ بالتعثر المالي بدقة عالية للشركات المساهمةاإل

دراسة إلى عدد من النتائج ة ، وتوصلت الصطناعية في تحديد نسبة مئوية للحالة المالية لشركات المساهمة السعودياإل

هذه الشركات على  إدارةهمية ودور التنبؤ بالتعثر المالي في توقع التعثرات المالية للشركات في المستقبل مما يمكن أهمها أ

ثر لتعفالس ، قلة ومحدودية الدراسات المحاسبية في مجال احيحية مما يجنبها خطر التعثر واإلجراءات التصإتخاذ اإل

استخدام نماذج الشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ  ضرورة خلصت الدراسة إلى و المالي في البيئة السعودية ، 

بالتعثر المالي للشركات المساهمة السعودية ، ضرورة دراسة اسباب التعثر المالي في الشركات المساهمة السعودية وعمل 

 فالس.تالفي وصول الشركات إلى مرحلة اإلواالجراءات الالزمة للحد من ظاهرة التعثر 

 : (Gilbert & Charles)   ،6002دراسة: 

المركز  صحةتمثلت مشكلة الدراسة في أن  ، المالي للبنك الزراعي الغاني تناولت الدراسة التحليل النقدي لألداء          

تكمن أهمية الدراسة في أنها تزود اإلدارة و ، رسالته ورؤيته المؤسسية تحقيقأمر حاسم ل المالي للبنك الزراعي الغاني

يجابية الواحد للبنك كانت إ أرباح السهم أن عدة نتائج منها : توصلت الدراسة إلىو المالي للبنك داءالحقيقي لأل بالموقف

 ، م2090م و2009رغم أنها واجهت تقلبات بين عام 
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، لم يقدم البنك تقريرا عن %99م إلى 2092خفض في ثم ان %992م إلى نسبة 2090رتفع عائد السهم في عام حيث إ 

 أوصتخسائر مالية للبنك والعمالء كما  ذلك قد ال يكون من ضمن شروط التقارير في البنك مما أدى إلى ألنحاالت الغش 

،  ولةالسيب دون التضحية األساسية أنشطة اإلقراض التركيز على أن يستمر البنك في الدراسة بعدد من التوصيات منها :

 إجمالي الودائع ينبغي تحسين،  إدارة مخاطر االئتمان نهجه في من حيث ينبغي أن يستمر البنك فيتبني أفضل الممارسات

 . تعبئة الودائع حملة تنشيطعملية ل خطوات من خالل تبني

 األولالمبحث 

 اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة

 اآلتي:تشمل متغيرات الدراسه  الدراسة:متغيرات 

 .المالي(الحديثة للتحليل  )األساليبمتغير مستقل متمثل في  أوال:

 (.اإلحصائية لألسواق المالية )المؤشرات ومتمثل فيمتغير تابع  ثانيا:

 تسعى الدراسة إلى إختبار الفرضيتين التاليتين: :فروض الدراسة

 واألداء المحاسبيلألسواق المالية المحلية  هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين المؤشرات اإلحصائية األولى: " الفرضية

 " للصناديق اإلستثمارية.

 اإلقليمية واألداء المحاسبيهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين المؤشرات اإلحصائية لألسواق المالية  الثانية: "الفرضية 

 " للصناديق اإلستثمارية.

 ( متغيرات الدراسة10/رقم )شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 .الباحث(اد إعد )المصدر:

 

 

 متغير تابع

  صائيةالمؤشرات اإلح

 لألسواق المالية.

 متغير مستقل

األساليب الحديثة 

  للتحليل
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 : الحديث الماليمفهوم التحليل 

إن ظهور التوجهات الجديدة للتحليل المالي األساسي مكنت المحللين الماليين للقيام بتحليل أمثل للبيانات المالية             

قييم عادل الخاصة بالشركات، وذلك بإتباع مجموعة من المؤشرات اإلقتصادية والصناعية والرياضية بهدف الخروج بت

ألسهمها، مراعية في ذلك بعض المعايير األساسية الحديثة التي تحدد كل من نوع وطبيعة نشاطها ، هناك مجموعة من 

التعاريف تحدد طبيعة وعمل هذا المنهج الحديث حيث عرف التحليل األساسي بانه تطبيق نظريات اإلقتصاد الكلي  بغرض 

وبأنه ذلك التحليل الذي يقوم به رجال متخصصون يطلق عليهم إسم ، سهم الشركاتالتوقع  باإلتجاهات المستقبلية لسعر أ

المحللون األساسيون يعملون على تحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالظروف اإلقتصادية والصناعية والمالية بهدف 

نتها مع القيمة السوقية إلتخاذ القرار التنبؤ بما ستكون عليه ربحية الشركة لتحديد القيمة الحقيقية للورقة المالية ومقار

 (6002)حفني ،.اإلستثماري السليم

كما تم تعريفه أيضا بأنه هو الذي يستند على إستخدام القوائم المالية للشركة  كمدخل للتوصل إلى قيمة سهمها العادلة  

على التحليل االقتصادي و النمو  آخذا في الحسبان النمو المحتمل في أرباحها و يبدأ هذا النوع من التحليل بالتركيز

المحتمل في اإلقتصاد و التضخم داخل المجتمع و حالة البطالة ومستوى وإتجاه سعر الفائدة  معتمدا على مجموعة من 

المؤشرات التي يمكن من خاللها التعرف على األحوال اإلقتصادية بحيث تمكن المحلل المالي من التنبؤ بمستوى الناتج 

وتستخدم هذه التنبؤات كأساس للتنبؤ المستقبلي لمبيعات مختلف القطاعات الصناعية ومن ثم التنبؤ  والدخل القومي

 م(6002)عبدالمعطي، :بمبيعات وأرباح كل شركة داخل كل قطاع 

الشركات داخل القطاعات  عملية التنبؤ بالمبيعات واألرباح لمختلف بأنهالتحليل األساسي وقد عرف أحد الكتاب 

اعي و يركز على تحديد أي من األسهم يتم شراؤها بصرف النظر عن قطاعات النشاط اإلقتصادي أو الصن الصناعية

وعلى ضوء ما سبق يتم إختيار األسهم المالئمة داخل كل قطاع حسب الطريقة التي يتم  التي تنتمي إليه هذه الشركات

 (6002)حفني ، :التالي سفل، وذلك وفقا للشكل بموجبها التنبؤ بالمبيعات واألرباح بمدخل التنبؤ من أعلى إلى أ
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 مدخل التنبؤ من األعلى إلى األسفل )نظرة عمودية(/  (0/6شكل رقم )

 

 .299ص المالية،بورصة االوراق  حنفي، عبد الغفارالمصدر: 

 

ل عام وظروف ومن كل ذلك يستخلص الباحث بأنه هو ذلك التحليل الذي يقوم بدراسة األوضاع اإلقتصادية بشك

القطاع بشكل خاص من جهة وظروف الشركة المعنية بشكل مفصل من جهة أخرى حيث يهدف للوصول إلى ما 

كان السعر السوقي أقل بكثير من السعر العادل  السوق فإذابسعر  ما ومقارنتهيسمى بالسعر العادل أو الحقيقي لسهم 

  فيه.سعر العادل فيجب تجنب عملية اإلستثمار كان أكبر من ال إستثمارية وإذايكون هذا السهم فرصة 

 الحديث:أهمية التحليل المالي األساسي 

 يلي:تتلخص أهميته فيما      

يؤثر على المحيط الداخلي  اإلقتصادية والذيجي الذي تشهده الساحة مواكبة التطور اإلقتصادي والتكنولو .9

 .لجديدةخاصة فيما يتعلق باالبتكارات المالية ا والخارجي للشركة
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ا أضف إلى ذلك معدالت الفائدة المتفاوتة التي تقره لظاهرة التضخم على أسعار األسهم التأثير الكبير .2

نظرا  بإستقاللية نوعية في أدائها المصرفية وأن هذه األخيرة أصبحت تتميز خاص المصارف التجارية

 المالي.في السوق  لتأثيرها الكبير

  :المالي األساسي الحديثف التحليل أهدا

دراسة وتفسير كل المتغيرات اإلقتصادية وغير اإلقتصادية التي من الممكن أن  يهدف التحليل األساسي إلى              

تؤثر على أسعار األسهم بهدف تحديد القيمة الحقيقية للشركات والقيمة العادلة ألسهمها حيث تعتبر أهم طرق تقييم أسهم 

ار األداء التاريخي للشركات وتوقعات األرباح والمبيعات المستقبلية ويهدف التحليل المالي الشركات ألنه يأخذ بعين اإلعتب

األساسي كذلك إلى التعرف على مقدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها طويلة وقصيرة األجل والتعرف على مدى كفاءة 

كما يعمل على تحليل وتقييم العوامل المالية وغير  إدارة الشركة في إستخدام المتاح لها من أصول أو موارد لتحقيق األرباح

المالية والتعامل على السهم في السوق لكي يبرز الحقائق التي تختفي وراء األرقام وتوضح جوانب القوة والضعف في 

 (6002)أمين ، إقتصاديات الشركة ومركزها المالي.

 :المنهج المتبع في التحليل المالي األساسي الحديث 

  :يستند المحلل المالي على مدخلين أساسيين في تحليل وتقييم أداء وأسهم الشركات وفقا للمداخل االتية          

 مراحل ثالثةحيث يتضمن و التحليل من األعلى إلى األسفل يتمثل في التحليل الكلي إلى الجزئي أ :المدخل األول 

 :كمايلي 

، بهدف التعرف على التغيرات المحتملة في الظروف التركيز على الظروف اإلقتصادية :المرحلة األولى  .أ

 .االقتصادية وتأثيرها المحتمل على أسواق رأس المال

من خالل التنبؤ بالظروف  ة من أجل معرفة الصناعات الواعدةتحليل ظروف الصناع :المرحلة الثانية  .ب

يجة التغير في الظروف نتأو  لتكنولوجيأو بسبب التطور ا التي يحتمل أن تسود في المستقبل اإلقتصادية

 .أو نتيجة ألسباب أخرى اإلجتماعية

والتي  رفة أفضلها داخل الصناعة الواعدةبهدف مع يتم التحليل على مستوى الشركات :المرحلة الثالثة .ج

 .يوصي المحلل األساسي باإلستثمار في األوراق المالية التي تصدرها

حيث يتم التحليل  ل الكلي أي من األسفل إلى األعلىالجزئي إلى التحلييتم اإلنتقال فيه من التحليل  : المدخل الثاني 

وأخيرا يتم التركيز على  ة من أجل معرفة الصناعات الواعدةعلى مستوى الشركات ثم تحليل ظروف الصناع

ق الظروف اإلقتصادية بهدف التعرف على التغيرات المحتملة في الظروف اإلقتصادية والتأثير المحتمل على أسوا

 :التالي  يمكن توضيح مدخلي التحليل األساسي من خالل الشكل التخطيطيو  رأس المال

 

 

 مدخلي التحليل األساسي/  (0/3شكل رقم )
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 م2099المصدر: اعداد الباحث 

 

 : مفهوم الصناديق االستثمارية

قسام البورصة يكونها علي انها مجموعه قيم منقولة وطنيه وأجنبية موزعه بين مختلف أ تعرف الصناديق اإلستث

المالك حسب أفضليته الشخصية وثروته و عمره كما يجب تأمين إدارتها بواسطة توزيع المخاطر.
(9190)فريد،

  

وبأنها مؤسسات مالية ذات طبيعة خاصة وذات أغراض خاصة تتمثل في تجميع مدخرات األفراد في صندوق تديره 

تأمين عمليات تمويل ينة ، وعرفت من الناحية االقتصادية بأنها وسيلة لجهة ذات خبرة إستثمارية واسعة مقابل عمولة مع

قتصاد القومي عن طريق ربط المدخرات بأسواق المال.اإل
(9110)هندي،

 

بأنها وعاء مالي لتجميع مدخرات األفراد واستثمارها في االوراق المالية من خالل جهة ذات وقد عرفها كاتب آخر  

راق المالية.خبرة في إدارة محافظ االو
(9110)منى،

  

وراق المالية تعطي لصاحبها ار الجماعي لألستثموعرفت قانونيا بأنها رؤوس أموال مجمعة عن طريق مؤسسات اإل

صول معينة )سندات(.صص من رأس مال الجهة المصدرة )األسهم( أو حق دائنيه في أالحق في تملك ح
(9110)معوض،

 

والمساهمين يدفع بمقتضاه المساهمون مبالغ نقدية معينة إلى إدارة الصندوق في نها عقد شراكة بين إدارة الصندوق وبأ

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            243  

ISSN: 2706-6495 

 

التي تتعهّد  بعدد من الحصص في أموال الصندوق  مقابل حصولهم على وثائق اسمية بقيمة معينة تحدد نصيب كل مساهم

ناتجة عن استثمارات الصندوق كل اإلدارة باستثمارها في بيع وشراء األوراق المالية، ويشترك المساهمون في األرباح ال

بنسبة ما يمتلكه من حصص، وفقاً للشروط التي تبيّنها نشرة اإلصدار.
 (9111)الحسني،

وهي محفظة من االوراق المالية المنوعة تعمل على تقليل المخاطر بالمقارنة باالستثمار في االوراق المالية 

الفردية.
(2090)عصران،

 

يف المحفظه االستثماريه : بأنها مجموعه من االصول والموجودات التى يمتلكها يمكن تعر إلى أنه الباحث يخلص

دوات وسنداته فى محفظه واحده وتضم أساس جمع المستثمر ألسهمه ة ثروته وتحقيق الربح وتقوم على أالمستثمر لزياد

 الخسائر.دوات حقيقيه كالعقارات والمبانى لتنويع الدخل بهدف تقليل سهم والسندات وأماليه كاأل

 : االستثمارية داء المحافظ تقويم أ

تحسب المبالغ التي تأتي كدخل مستثمر في المحفظة ومن  أنستثمارية وتقاس عوائدها البد المحفظة اإل حتى تُقوم

 الخسائر التي تكبدها المستثمر وهذا كنسبه مئوية من إجمالي مبلغ المحفظة . أورباح التي تحققت حسب تلك األثم ت

س مدي نجاح او فشل المحفظة يقاس بالنسب والمعدالت التي يتعامل بها السوق كاالنحراف المعياري إن قيا

لمستثمر بخلل في عوائد أما اذا شعر اشرات المعتمدة في السوق ذلك من المؤ إلىختالف وما ومعامل اإل ومعامل بيتا

ستثماريه أخرى تحقق له إلى أدوات إ تزيد فأنه يلجأ لمخاطرالعوائد تقل تدريجيا وا أن ذا الحظالمحفظة فإنه يلجأ لتعديلها فإ

قل قق عائد ومنفعة بأعتبار عامل الوقت حتى يحسن الشراء والبيع لتحأعلى عائد بأقل المخاطر مع األخذ بعين اإل

مخاطرة.
(9110)صيام،

 

عتبار:المحافظ اإلستثمارية البد من أخذ المبادي التالية بعين اإل عند تقويم أداء
(2009موط وكنجو،)ش

 

ساس القيمة السوقية أو العادلة لألصول وليس علي أ صافي قياس صافي أصول المحفظة يجب أن يتم علي أساس -1

 تكلفتها .

هو عائدها اإلجمالي الذى يشمل داء إداره المحفظة أ ساسا لتقويميجب أن يكون العائد على اإلستثمار المعتمد أ -2

و الخسائر الرأسمالية المحققة وغير المحققة التي تنشأ رات التي تشملها المحفظة مضافا إليها المكاسب أستثمااإل

 ستثمارات .فعل تقلب القيمة السوقية لهذه اإلعادة ب

وهذا يعني ستثمارات الزمني للتدفقات المتوقعة من اإل ستثمارات بعد ترجيحه بالبعديجب إحتساب العائد علي اإل -3

 ساب القيمة المخصومة لهذه التدفقات وذلك بمراعاة توقيت حدوثها.حتوجوب إ

رقام القياسية والمؤشرات السوق المالي ككل مقاسا بأحد األ ستثمارية بأداءمن المفيد ان تتم مقارنة أداء المحفظة اإل -4

 المالية المتعارف عليها .

 

 

 

 لمبحث الثانيا
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 الدراسة الميدانية

 البحث:مجتمع وعينة  

 ليةختيار تلك العينة من بيانات القوائم والتقارير المام ، وقد تم إ2099-م2000ة المالية شملت عينة الدراسة الفتر         

 وراق المالية.وتقارير سوق الخرطوم لأل لألسواق

للتحليل ساليب الحديثة عالقة األنحدار الخطي للتنبؤ بمدى أسلوب اإللى منهج التحليل الكمي باستخدام عتماد عوتم اإل

لجودة التنبؤ ومعنوية معامالت ختبارات يرتبط بهذا األسلوب من إوما  االستثمارية،بالتحليل المالي والمحاسبي للصناديق 

( باإلضافة إلى المنهج التحليلي من خالل دراسة السياسات T,Fختباري )دار مثل معامل التحديد ومعامل اإلرتباط وإنحاإل

 المحاسبية لعينة الدراسة.

 المقترح:األساليب االحصائية المستخدمة في تشغيل بيانات الدراسة التطبيقية للنموذج 

،  لتحليل بيانات القوائم والتقارير المالية Microsoft office Excelحصائي برنامج إعتمد الباحث على البرنامج اإل

ختبار واإلختبار المستخدم إل  Eviewsستخدام برنامج بإوتحليل البيانات اإلحصائية بواسطة الحاسب اآللي وذلك 

ثر حليل الوصفي لمتغيرات الفرضيات وإختبار تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد لتحديد أفرضيات الدراسة التطبيقية بالت

تجاه وقوة العالقة بين ، ومعامل اإلرتباط لتحديد إ المتغير المستقل على المتغير التابع لفرضيات الدراسة التطبيقية

جل وصف وتحليل بيانات الدراسة جموعة من األساليب اإلحصائية من أوتم استخدام م رات لفرضيات الدراسةالمتغي

 : التطبيقية وفق ما يلي

عدد من متغيرات ( لدراسة التوزيع المشترك لSLR) Simple Linear Regressionنحدار الخطي البسيط اإل .9

والمتغير التابع للمساعدة في تفسير التغير الذي يطرأ على  يجاد العالقة بين المتغير المستقلتقاس دون خطأ إل

 المتغير التابع تبعاً للتغير في المتغير المستقل.

 رتباط بيرسون.معامل إ .2

 ( فكلما كانت القيمة:Squared-R( )2Rالمعدل ) معامل التحديد .9

a) تام.صحيح فان هذا يدل على وجود إرتباط  مساوية للواحد 

b)  رتباط قوي فان هذا يدل على وجود إ 0.0ساوية كبر أو مقل من الواحد صحيح وأكانت القيمة أ إذاأما

 وباقي القيمة ترجع لعوامل أخرى،

c)  رتباط ضعيف وباقي وأكبر من صفر فإن هذا يدل على إ 0.0أما إذا كانت قيمة معامل التحديد أقل من

 القيمة ترجع لعوامل أخرى.

d) رتباط.صفر فان هذا يدل على عدم وجود إل ذا كانت قيمة معامل التحديد مساويةأما إ 

 ( فكلما كانت القيمة:Adjusted R-Squaredمعامل التحديدالمعدل ) .0

a) رتباط تام،واحد صحيح فإن هذا يدل على وجود إمساوية لل 

b) رتباط قوي وباقي فان هذا يدل على وجود إ 0.0ساوية كبر أو مأما إذا كانت القيمة أقل من الواحد صحيح وأ

 ع لعوامل أخرى،القيمة ترج
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c)  رتباط ضعيف وباقي القيمة وأكبر من صفر فإن هذا يدل على إ 0.0أما إذا كانت قيمة معامل التحديد أقل من

 ترجع لعوامل أخرى،

d) رتباط.ود إن هذا يدل على عدم وجيمة معامل التحديد مساوية لصفر فإذا كانت قأما إ 

 معنوية على ( للحكمFختبار )وإالمستقل  والمتغير لتابعا المتغير بين العالقة معنوية على ( للحكمTختبار )إ .0

 .نحداراإل

 .( فكلما كانت القيمة:Probمستوى المعنوية ) .9

a) قوية.( فإن هذا يدل أن هناك عالقة معنوية 0.000أو مساوية ) قل منأ 

b) قوية.ن هذا يدل على عدم وجود عالقة معنوية ( فإ0.000ت القيمة أكبر من )كان أما إذا 

 المالية.على القوائم والتقارير  المالية باإلعتماديانات القوائم والتقارير بمن واقع  للدراسة: كل العام للنموذج المقترحالهي

 نموذج بيانات القوائم والتقارير المالية للنموذج جدول )0/6(

 السنة

ساليب الحديثة للتحليل المالياأل  يالمحاسبالتحليل  

للصناديق 

ستثماريةاإل  

ؤشر سوق الخرطوم م

وراق الماليةلأل  

مؤشر سوق 

ماراتاإل  

مؤشر سوق 

 دبي

6002     

6002     

6002     

6000     

6000     

6006     

6003     

 م2099المصدر: إعداد الباحث، من واقع البيانات المالية، 

 المقترح:إجراءات تطبيق النموذج 

 ي:تتمثل إجراءات تطبيق النموذج في اآلت

 منهجية إعداد نموذج لكل فرضية على حدا. استخدام .9

 .Eviewsير المالية ببرنامج رادخال بيانات القوائم والتقإ .2

 نحدار الخطي البسيط.تحليل البيانات إحصائياً بإستخدام نموذج اإل .9

 :األولىنموذج عينة الفرضية  مؤشرات
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المؤشرات اإلحصائية لألسواق المالية المحلية و األداء  على أنه " هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تنص الفرضية 

 للصناديق اإلستثمارية " . المحاسبي

 المالية: لألوراقمؤشر سوق الخرطوم  .0

 أدناه:( 2/2يحمل المؤشر البيانات الواردة بالجدول )       

 (6/6جدول )

 وراق المالية لعينة الدراسةمؤشر سوق الخرطوم لأل

 وراق الماليةلألرطوم مؤشر سوق الخ السنة

6002 6،226،0 

6002 6،222،22 

6002 6،323،32 

6000 6،322،26 

6000 6،322،22 

6006 6،222،62 

6003 3،022،02 

 م2099المصدر: إعداد الباحث، من واقع البيانات المالية، 

 

 (6/2شكل )

 وراق المالية لعينة الدراسةمؤشر سوق الخرطوم لأل

 

 م2099باحث، من واقع البيانات المالية، المصدر: إعداد ال
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وراق المالية في تذبذب خالل مؤشر سوق الخرطوم لأل ( أن2/0والشكل )( 2/2قم )يتضح للباحث من بيانات الجدول ر

فترة  م أسوأ2001العام ( نقطة في حين يمثل 9909،00بتحقيقه لمعدل )له فضل معدل م أ2099ًفترة الدراسة وتعتبر سنة 

 ( نقطة.2999،90دنى مستوى بلغ )بتحقيقه أل

عالقة ذات داللة إحصائية بين المؤشرات  )هناكعلى أنه  تنص الفرضية :الثانيةنموذج عينة الفرضية  مؤشرات

 (.اإلستثماريةللصناديق  واألداء المحاسبي لألسواق المالية األقليميةاإلحصائية 

 أدناه:( 2/9لمؤشر البيانات الواردة بالجدول )يحمل ا :الماليةوراق مؤشر سوق اإلمارات لأل. 0

 

 (6/3جدول )

 مؤشر سوق االمارات لالوراق المالية لعينة الدراسة

 وراق الماليةاإلمارات لألمؤشر سوق  السنة

6002 
2،002،6022 

6002 6،226،630 

6002 
6،220،2223 

6000 
6،222،3020 

6000 
6320،2623 

6006 
6220،6022 

6003 
2303،222 

 م2099من واقع البيانات المالية،  المصدر: إعداد الباحث،
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 مؤشر سوق االمارات لعينة الدراسة/  (6/2شكل )

 

 م2099المصدر: إعداد الباحث، من واقع البيانات المالية، 

نحو  تجاهاإلمارات لألوراق المالية في إ سوق أن مؤشر (2/0والشكل ) (2/9احث من بيانات الجدول رقم )يتضح للب

( نقطة 9099،2000بتحقيقه لمعدل )له ضل معدل أفم 2000رتفاع وتعتبر سنة م ومن ثم بدأ باإل2099حتى العام  الهبوط

 ( نقطة.2909،0209دنى مستوى بلغ )م أسوأ فترة بتحقيقه أل2099في حين يمثل العام 

 أدناه:( 2/0يحمل المؤشر البيانات الواردة بالجدول ) المالية:وراق مؤشر سوق دبي لأل .6

 

 (6/2جدول )

 وراق المالية لعينة الدراسةمؤشر سوق دبي لأل

 وراق الماليةمؤشر سوق دبي لأل السنة

6002 2230،22 

6002 0232،62 

6002 0203،22 

6000 0230،26 

6000 0323،32 

6006 0266،23 

6003 3322،222 

 (.م2099 ) لباحث من واقع البيانات الماليةالمصدر: إعداد ا
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 (6/2شكل )

 وراق المالية لعينة الدراسةمؤشر سوق دبي لأل

 

 م2099المصدر: إعداد الباحث، من واقع البيانات المالية، 

وراق المالية في تذبذب خالل سوق دبي لأل مؤشر ( أن2/9والشكل )( 2/0يتضح للباحث من بيانات الجدول رقم )

م اسوء فترة 2099( نقطة في حين يمثل العام 0199،19لمعدل ) م افضل معدل بتحقيقه2000فترة الدراسة وتعتبر سنة 

 ( نقطة.9909،91بتحقيقه الدنى مستوى بلغ )

 التحليل المحاسبي للصناديق االستثمارية : .3

 

 (2/0) جدول

 التحليل المحاسبي للصناديق االستثمارية لعينة الدراسة

 التحليل المحاسبي للصناديق االستثمارية السنة

2000 00،91% 

2009 29،01% 

2001 99،09% 

2090 29،90% 

2099 0،9% 

2092 0،00% 

2099 9000،99% 

 م2099المصدر: إعداد الباحث، من واقع البيانات المالية، 
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 (2/0شكل )

 التحليل المحاسبي للصناديق االستثمارية لعينة الدراسة

 

 م2099المصدر: إعداد الباحث، من واقع البيانات المالية، 

سالتثمارية فالي حالالة تذبالذب خالالل أن التحليالل المحاسالبي للصالناديق اإل والشكل أعالاله للباحث من بيانات الجدول يتضح 

سوء عام بمعدل بلالغ م أ2099( في حين يمثل العام %9000،99م افضل سنة بمعدل بلغ )2099فترة الدراسة ويمثل العام 

(0،9%) . 

 الدراسة:فرضيات  اختبار

 ح )هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين المؤشرات اإلحصائية لألسواق المالية المحلية واألداءختبار النموذج المقترإ .9

 للصناديق اإلستثمارية(  المحاسبي

 مؤشر سوق الخرطوم لالوراق المالية

ستقل ( العالقة بين المتغير التابع )التحليل المحاسبي للصناديق االسثتمارية( والمتغير الم9/2/90يبين الجدول رقم )

)مؤشر سوق الخرطوم( ألفراد العينة الختبار الفرضية األولى والتي تنص على أن  )هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 المؤشرات اإلحصائية لألسواق المالية المحلية واألداء المحاسبي للصناديق اإلستثمارية(

 

 (2/9جدول رقم )

 للصناديق االسثتمارية( والمتغير المستقلالعالقة بين المتغير التابع )التحليل المحاسبي 

 )مؤشر سوق الخرطوم لالوراق المالية( ألفراد العينة الختبار الفرضية األولى

 .Prob اإلختبار اإلحصائي الخطأ المعياري معامل اإلرتباط المتغيرات

C -99،09901 90،00992 -9،100990 0،9001 

 0،0900 2،999091 0،009990 0،099099 المالية لألوراقمؤشر سوق الخرطوم 

 2،902،99 متوسط اإلنحراف التابع 0،000919 معامل التحديد

 9،902092 اإلنحراف المعياري للمتغير التابع 0،909292 معامل التحديد المعدل
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 Akaike 9،909909 معيار 0،021909 إنحدار اإلنحراف الخطأ المعياري

 Schwarz 9،290919 معيار 929،0999 مجموع معامل القيمة التقديرية

 Hannan-Quinn 9،992990 معيار 20،09909- تسجيل إحتمال

 Durbin-Watson stat 9،090900معيار  0،002129 التكرار اإلحصائي

  0،090099 إختبار مستوى المعنوية

 Eviewsرنامج م، بيانات الدراسة التطبيقية وفق ب2099المصدر: إعداد الباحث، من واقع البيانات المالية، 

 

 يتضح للباحث من بيانات الجدول اعاله ما يلي:

 وأن المتغيرالقوة التفسيرية للنموذج  ويستخدم لقياس( R-Squared( )0،000919يبلغ معامل التحديد ) .9

 اثر( عبارة عن %02.29( من التغيرات في المتغير التابع والباقي )%00.00المستقل مسئول بمعدل )

 (.0،909292وتبلغ قيمة معامل التحديد المعدل ) المتغيرات األخرى

2. (C(          المعدل الثابت لتغير المتغير التابع وفق تغير المتغير المستقل والبالغ )-99،09901.) 

(، وقيمة االختبار االحصائي 90،00992يبلغ معامل الخطأ المعياري للمعالم المقدرة للمعدل الثابت بقيمة ) .9

(t-Statisticوالبا )(وهي اكبر من قيمة الخطأ 0،9001( عند مستوى خطأ للمعلمة )9،100990-لغ )

 ( بما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية.0.00)

 ( عندما تكون قيمة0،009990( بمعامل خطأ معياري بلغ )0،099099تبلغ قيمة معامل المتغير المستقل ) .0

كبر ( وهي أ0،0900( عند مستوى خطأ للمعلمة )2،999091( والبالغ )t-Statisticحصائي )اإلختبار اإل

 ( بما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية.0.00من قيمة الخطأ )

( للنموذج 0،090099( عند معامل خطأ يبلغ )F-Statistic( )0،002129حصائي )التكرار اإلتبلغ قيمة  .0

حصائية وال يمكن صياغة ذات داللة إ دم وجود عالقة( بما يعني ع0.00كبر من قيمة الخطأ )ككل وهي أ

 النموذج ألفراد العينة.

يتضح مما سبق بأن فرضية الدراسة والتي نصت على أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المؤشرات اإلحصائية 

 لألسواق المالية اإلقليمية و األداء المالي للصناديق اإلستثمارية ( لم تتحقق .

) هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المؤشرات اإلحصائية لألسواق المالية اإلقليمية و األداء ترح ختبار النموذج المقإ. 2

 للصناديق اإلستثمارية (. المحاسبي 

 مارات لالوراق المالية :أوال : مؤشر سوق اإل

والمتغير المستقل )سوق ارية(، العالقة بين المتغير التابع )لتحليل المحاسبي للصناديق االسثتم أدناهيبين الجدول 

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية )رضية الثانية و التي تنص على أن مارات لألوراق المالية( ألفراد العينة الختبار الفاإل

 اإلستثمارية (. المحاسبي للصناديقبين المؤشرات اإلحصائية لألسواق المالية اإلقليمية و األداء 
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 (2/0جدول رقم )

 المتغير التابع )التحليل المحاسبي للصناديق االسثتمارية( والمتغير المستقلالعالقة بين 

 ختبار الفرضية الثانيةوراق المالية( ألفراد العينة إلمارات لأل)مؤشر سوق اإل

 .Prob اإلختبار اإلحصائي الخطأ المعياري معامل اإلرتباط المتغيرات

C -2،990090 9،101990 -0،999299 0،0902 

 0،0010 0،991192 0،009101 0،009909 سوق االمارات لالوراق الماليةمؤشر 

 2،902099 متوسط اإلنحراف التابع 0،999021 معامل التحديد

 9،902092 اإلنحراف المعياري للمتغير التابع 0،000090- معامل التحديد المعدل

 Akaike 9،929999 معيار 9،099992 إنحدار اإلنحراف الخطأ المعياري

 Schwarz 9،999221 معيار 299،0200 مجموع معامل القيمة التقديرية

 Hannan-Quinn 9،990909 معيار 29،91991- تسجيل إحتمال

 Durbin-Watson stat 9،091990معيار  0،902990 التكرار اإلحصائي

  0،001000 إختبار مستوى المعنوية

 

 Eviewsم، بيانات الدراسة التطبيقية وفق برنامج 6002المصدر: إعداد الباحث، من واقع البيانات المالية، 

 

 يتضح للباحث من بيانات الجدول اعاله ما يلي:

(، يستخدم لقياس القوة التفسيرية للنموذج. ان المتغير R-Squared( )0،999021يبلغ معامل التحديد ) .9

( عبارة عن اثر %99.90( من التغيرات في المتغير التابع والباقي )%99.90المستقل مسئول بمعدل )

 (.0،000090-المتغيرات األخرى. وتبلغ قيمة معامل التحديد المعدل )

2. (C( المعدل الثابت لتغير المتغير التابع وفق تغير المتغير المستقل والبالغ )-2،990090.) 

االحصائي (، وقيمة االختبار 9،101990يبلغ معامل الخطأ المعياري للمعالم المقدرة للمعدل الثابت بقيمة ) .9

(t-Statistic( والبالغ )-وهي اكبر من قيمة الخطأ 0،0902( عند مستوى خطأ للمعلمة )0،999299 )

 ( بما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية.0.00)

( عندما تكون قيمة 0،009101( بمعامل خطأ معياري بلغ )0،009909تبلغ قيمة معامل المتغير المستقل ) .0

( وهي اكبر 0،0010( عند مستوى خطأ للمعلمة )0،991192( والبالغ )t-Statistic) االختبار االحصائي

 ( بما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية.0.00من قيمة الخطأ )
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( للنموذج 0،001000( عند معامل خطأ يبلغ )F-Statistic( )0،902990تبلغ قيمة التكرار االحصائي ) .0

وال يمكن صياغة دم وجود عالقة ذات داللة احصائية ( بما يعني ع0.00من قيمة الخطأ ) أكبرككل وهي 

 النموذج ألفراد العينة.

 

 :وراق الماليةمؤشر سوق دبي لأل ثانيا:

المستقل )االساليب  االسثتمارية( والمتغيريل المالي للصناديق ( العالقة بين المتغير التابع )لتحل2/9يبين الجدول رقم )

عالقة ذات داللة إحصائية بين  )هنالكأن على  ألفراد العينة الختبار الفرضية الرابعة التي تنص الحديثة للتحليل(

 .اإلستثمارية( للصناديق واألداء المحاسبيالمؤشرات اإلحصائية لألسواق المالية اإلقليمية 

 (2/9جدول رقم )

 ية( والمتغير المستقلالعالقة بين المتغير التابع )التحليل المالي للصناديق االسثتمار

 الثانيةختبار الفرضية ( ألفراد العينة إلوراق المالية)مؤشر سوق دبي لأل

 .Prob اإلختبار اإلحصائي الخطأ المعياري معامل اإلرتباط المتغيرات

C 0،209220 0،990090 0،009019 0،1999 

 0،0099 0،019992 0،009900 0،000190 مؤشر سوق دبي لالوراق المالية

 2،902099 متوسط اإلنحراف التابع 0،099090 معامل التحديد

 9،902092 اإلنحراف المعياري للمتغير التابع 0،920999- معامل التحديد المعدل

 Akaike 9،990090 معيار 9،029990 إنحدار اإلنحراف الخطأ المعياري

 Schwarz 9،999092 معيار 229،0910 مجموع معامل القيمة التقديرية

 Hannan-Quinn 9،919000 معيار 22،01009- سجيل إحتمالت

 Durbin-Watson stat 9،019190معيار  0،909299 التكرار اإلحصائي

    0،009090 إختبار مستوى المعنوية

 Eviewsوفق برنامج  م، بيانات الدراسة التطبيقية6002المصدر: إعداد الباحث، من واقع البيانات المالية، 
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 ث من بيانات الجدول اعاله ما يلي:يتضح للباح

(، يستخدم لقياس القوة التفسيرية للنموذج. ان المتغير R-Squared( )0،099090يبلغ معامل التحديد ) .9

( عبارة عن اثر %19،90( من التغيرات في المتغير التابع والباقي )%9،90المستقل مسئول بمعدل )

 (.0،920999-المعدل )المتغيرات األخرى. وتبلغ قيمة معامل التحديد 

2. (C( المعدل الثابت لتغير المتغير التابع وفق تغير المتغير المستقل والبالغ )0،209220.) 

(، وقيمة االختبار االحصائي 0،990090يبلغ معامل الخطأ المعياري للمعالم المقدرة للمعدل الثابت بقيمة ) .9

(t-Statistic( والبالغ )عند مستوى خطأ للمعلمة0،009019 ) (وهي اكبر من قيمة الخطأ 0،1999 )

 ( بما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية.0.00)

( عندما تكون قيمة 0،009900( بمعامل خطأ معياري بلغ )0،000190تبلغ قيمة معامل المتغير المستقل ) .0

وهي اكبر  (0،0099( عند مستوى خطأ للمعلمة )0،019992( والبالغ )t-Statisticاالختبار االحصائي )

 ( بما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية.0.00من قيمة الخطأ )

( للنموذج 0،009090( عند معامل خطأ يبلغ )F-Statistic( )0،909299تبلغ قيمة التكرار االحصائي ) .0

وال يمكن صياغة دم وجود عالقة ذات داللة احصائية ( بما يعني ع0.00ككل وهي اكبر من قيمة الخطأ )

 لنموذج ألفراد العينة.ا

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المؤشرات يتضح مما سبق بأن فرضية الدراسة والتي نصت على أن 

 للصناديق اإلستثمارية ( لم تتحقق . المحاسبياإلحصائية لألسواق المالية اإلقليمية و األداء 

   :النتائج 

 مثل في اآلتي:توصل الباحث لعدد من النتائج تت           

  االستثمارية.للصناديق  المحاسبيعلى األداء  المحليةللمؤشرات اإلحصائية لألسواق  وجود أثرعدم تبين 

  اإلستثمارية.للصناديق  المحاسبيعلى األداء  اإلقليمية للمؤشرات اإلحصائية لألسواق وجود أثرعدم تبين 

 المحفظة اإلستثمارية يزيد من كفاءة الصناديق اإلستثمارية. اإلعتماد على مؤشرات األسواق المحاسبية في تجويد 

 .عدم اإلفصاح عن مخاطر المحافظ اإلستثمارية في صلب القوائم المالية 

 :التوصيات

 تي:الباحث باآلمن خالل النتائج يوصي          

 .العمل على تحديد القوائم المالية كمحافظ إستثمارية بصورة أكثر شفافية 

 ز إستشارية تسهم في رفع كفاءة األداء المالي والمحاسبي للصناديق اإلستثمارية.إعداد مراك 

 .فرض قيود إليضاح قيمة الصناديق اإلستثمارية في صلب القوائم المالية 
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 :لمراجعا

 :الكتب: أوال 

 األردن عمان،92 ص ،9ط وائل للنشر، ، مدخل صناعة القرارات ، م2009 ، م ، شاكر ، . 

 ،األسكندرية ،مصر.290،صبورصة األوراق المالية ، دار الجامعة الجديدة للنشرم ،2009حنفي ، ع، 

  ، 900، ص بورصة األوراق المالية و إدارة المحافظ ،إتحاد المصارف العربيةم، 9190باز، ف . وآخرون ،

 بيروت ، لبنان.

  ، ة ، مصر.،األسكندري992،ص إدارة المنشآت المالية ، دار المعارفم ، 9110هندي ، م 

  ، القاهرة ،مصر.0،صصناديق اإلستثمار للبنوك والمستثمرين ، الدار المصرية اللبنانيةم ،9110قاسم ، م، 

  ، دراسة وتحليل من منظور اإلقتصاد اإلسالمي ( ، مؤسسة شباب صناديق اإلستثمار م ،9111الحسني ، أ(

 ، األسكندرية ، مصر . 0،صالجامعة 

 ، دار التعليم ،  اداء صناديق االستثمار في ظل متغيرات سوق االوراق الماليةتقييم م، 2090عصران ، ع

 ، األسكندرية ، مصر . 09،  ص الجامعي

  ، عمان ، األردن . 19ص مبادئ اإلستثمار ، دار المناهج ،م ، 9110صيام ، أ ، 

  ، القاهرة ، مصر . ،290،س أسس اإلستثمار ، الشركة العربية المتحدةم ، 2009شموط ، م . و كنجو ، ك 

 : : الرسائل العلميةثانيا

  ، قياس فاعلية التحليل المالي في تحسين تقرير المراجع الخارجي ، غير منشور،  م ،2009عبدالرحيم ، أ

 الخرطوم ، السودان.

  ،أم درمان ،، جامعة أم درمان اإلسالمية دور التحليل المالي في التنبؤ بإعسار البنوك،  2009ع ، ابوبكر  ،

 السودان.

  ، العدد أهمية النسب المالية في تقويم األداء ، مجلة اإلدارة واإلقتصادم ، 2000العامري ، ز . و الركابي ، أ ،

 ، بغداد ، العراق . 99

  ، العراق.99،ص90،ط  التحليل اإلستراتيجي و األداء التنافسي ، المجلة العلمية للنشرم ، 2009عبيد ،ع ، 

  ،20،العدد  اثر تكاليف الجودة في تحسين األداء المالي ، مجلة العلوم االقتصادية م ،2009محمد ، ف ،

 ،بغداد ، العراق .90ص

  ، اساليب التحليل المالي الحديثة ودورها في التنبؤ بالتعثر المالي لبعض شركات المساهمة م 2090مهدي ، أ ،

 السودان .، الخرطوم ، السعودية ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

 :الدوريات: ثالثا

 دور التحليل المالي في تشخيص عوامل القوة والضعف في القوائم المالية للشركات   م، 2092، ت ، عبد الرحمن

 ، العدد 9 ، المجلد  ، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية االقتصادية المقترضة عند اتخاذ القرار االئتماني المصرفي

 . العراق ،  29
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 من وجهات نظر المعلمات بمدينة تبوك بالمدارس العامة ذوي االعاقةشكالت دمج م

 

 نجوان عبد الحميد محمود شمس الدين د.

 السودان جمهورية للبنات، األحفاد جامعة النفس، علم قسم مساعد، أستاذ)علم النفس التربوي(،  دكتوراه

 nagwanshams@yahoo.com  Email: 

 

 

 :مستخلص البحث

العامة  االعاقة بالمدارسذوي هدفت الدراسة الى التعرف على السمات العامة المميزة لوجهات نظر المعلمات نحو دمج  

قامت في ضوء بعض المتغيرات في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية.  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي و

على معلمات المدارس الدامجة في مدينة تبوك  طبقت الدراسةالبيانات بعد استطالع رأي المعلمات.  استبانة لجمعبتصميم 

  معلمة. 34بالمملكة العربية السعودية والبالغ عددهن 

بااليجابية بدرجة دالة العامة  االعاقة بالمدارسذوي أظهرت الدراسة النتائج التالية: تتسم وجهات نظر المعلمات نحو دمج 

ضوء هذه النتائج أوصت  يالتعليمية. وفوالبيئة  وهما )المنهج(احصائياً في ثالث محاور وغير دالة احصائيا في محورين 

 المدارس. االعاقة فيذوي الدراسة ببعض المقترحات قبل دمج 

 

 ذوي االعاقة، دمج، مشكالت :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed at identifying the teacher’s perspectives towards mainstreaming disabled 

children in regular schools in Tabuk City, Saudi Arabia. In addition to determining the possible 

differences according to some variables. To fulfill these objectives, the descriptive Methodology 

was used A questionnaire was designed after consulting the teachers. The study sample consisted 

of ( 43) teachers in mainstreaming schools. The results revealed that teacher’s perspectives of 

mainstreaming were positive in three items, and negative in two items Moreover, the results 

showed significant differences due to the curriculum and the educational environment. 

In the light of the results, the researcher suggested some recommendations before 

mainstreaming disabled children in schools. 

Keywords: problems, inclusion, people with disabilities 

 

  

 

   :المقدمة

واجباً إنسانيا  األولى،أقصى قدراتهم في المرتبة  نوع خاص من التربية توصلهم إلى االعاقة وتوفيرذوي بيعداالهتمام 

وانطالقاً من ذلك باتت  المجتمع.واجتماعياً مستوحى من القيم الدينية واإلنسانية ومن طبيعة التكامل االجتماعي وحق الفرد في 

رقيها وتقدمها من خالل االهتمام والعناية بهذه الفئة من األطفال بما تقدمه لهم من خدمات تربوية وتأهيلية المجتمعات تعبر عن 

 القومي.إلى استثمار طاقاتهم ومشاركتهم في دفع االقتصاد  تساعدهم على التأقلم والتفاعل داخل مجتمعهم باإلضافة

صحية،  توفير بيئةمعه ويستثمر طاقاته الدفينة فإن ذلك يتطلب  أن يندمج في المجتمع ويتعايش ذو االعاقةولكي يستطيع 

فكري لمحتويات المجاالت الفنية وتطويعها لتكيفها مع قدراته بحيث يمكنه  ووعي مناسبة،واجتماعية، وثقافية وفنية، ومادية 

 .االستيعاب كغيره على حد سواء

( "إن الطفل المعاق عقلياًأو جسدياً له الحق 88:1777( )34في المادة ) وتأكيداً لذلك فقد ورد في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

 والتدريب، والتعليم،كما له الحق في الرعاية الخاصة  الحق،وعلى الدولة أن تكفل له هذا  وكريمة، كاملة،في التمتع بحياة 

 الفردي،تاحة الفرص الترفيهية لتحقيق نموه والتأهيل واإلعداد لممارسة العمل المناسب وإ المتكاملة،وخدمات الرعاية الصحية 

 ".والثقافي والروحي واالندماج في المجتمع

( نفس المفهوم والحق للطفل المعاق ذهنياً 39:1772(  )14في الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته في المادة ) وايضاً جاء

 أو بدنياً .
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وتقديم الخدمات التعليمية والتربوية واالجتماعية جاء وي االعاقة  ذ ب( انه في اطار االهتمام  (Odom,et.al,1999يوضح

مفهوم دمج هؤالء األطفال مع أقرانهم العاديين والذي بدأ يأخذ صوراً واشكاالً متعددة من حيث التفسير العلمي له والهدف الذي 

من يدعو إلى الدمج الجزئي في بعض  ، فهناك من يرى ضرورة الدمج االجتماعي ، ومنهم ذو االعاقةوضع من اجله بالنسبة 

النشاطات ، ومنهم من يذهب الى الدمج بالمفهوم الشامل الذي يشتمل على البيئة المحيطة ككل لما له من أثر ايجابي في تدعيم 

ص، فرص التفاعل والتكيف للطفل واالسرة والمجتمع ويتعامل مع الجوانب اإلنسانية والمجتمعية وكما ذكر )السرطاوي، والشخ

( أن التحاق جميع الطالب بمدرسة الحي يمثل أحد المكونات المهمة للدمج الشامل، حيث يتم وضع 3222والعبد الجبار، )

 بفصول مناسبة ألعمارهم ، مع توفير التواصل الفعال مع جميع الطلبة.ذوي االعاقة  الطلبة 

، كما القى هذا المفهوم ة خالل العقود الثالثة االخيرةديفي المدارس والصفوف العاذوي االعاقة بدأ االهتمام بتعليم ودمج 

من خالل عقد العديد من المؤتمرات الدولية لعل من اهمها مؤتمر سالمنكا في اسبانيا عام  أكبرالرعاية والدعم الدولي بصورة 

االطفال كافة واإلقرار ( الذي عقدته منظمة اليونيسكو حيث اقرت الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر بمبدأ الجمع بين 1773)

مهم ، تضم جميع التالميذ وترحب بما بينهم من فروق وتساند تعلفي سبيل التوصل الى مدارس للجميعبضرورة العمل 

للجميع وضرورة مبدأ " التعليم  م( الذي اكد على3222عام )وايضا مؤتمر داكار في السنغال  وتستجيب الحتياجاتهم الفردية.

 اجات االطفال ذوي االعاقات " .األخذ باالعتبار احتي

عديد من أصبح الدمج بكافة أشكاله أحد المفاهيم التربوية المتبعة حديثاً في ال ذوي االعاقةوبناء على هذا االهتمام العالمي بدمج 

 .الدول االجنبية والعربية

االعاقة ذوي أصحاب  المذكورين في خلود الدبابنة وسهى الحسن ان التحاق( Angelides and Aravi 3228يوضح )

ذوي فتعليم  واألكاديمي،العادية يوفرلهم فُرَص علم متساوية مع أقرانهم العاديين، تساعدهم على النمواالجتماعي  بالمدرسة

وعالميا وبالمقابل ال تستطيع التشريعات  االعاقة محلياً لذوي في المدارس العادية حق ضمنتها لتشريعات الخاصة  االعاقة

 .ان تطويرالمعلمين لتوجهات ووجهات نظر ايجابية نحو الدمجوالقوانين ضم

الطلبة ذوو يواجه انه المذكورين في نفس المرجع  (Mcleskey and Waldron 3223كما يرى مكليسكيووالدرون )

في وعلى ما ال يستطيع الطالب تعلمه  األكاديمية،عادة ما يركزون بالدرجة األولى على النواحي فإن معلميه  صعوبات،

التي  الطلبة،وقلما يلتفتون إلى دراسة البيئة االجتماعية االنفعالية وما تتضمنه من وجهات نظر وتوجهات نحو هؤالء  المدرسة،

 .فشلهم في الصف العادي االعاقة أوذوي تًعد من العوامل الحاسمة والمؤثرة في نجاح 

ملية التعرف على وجهات نظر المعلمين وتصوراتهم ( المذكور في المرجع السابق انه تّعدع Wood ) 3223ويذكر وود 

ذوي في المدارس العادية أمرا مهماً،ألّن للمعلم دورا حاسما في نجاح إدماج ذوي االعاقة  نحوالدمج ومايثير قلقهم حول تعليم 

واإلنجاز لدى هؤالء الطلبة وبالتالي فإن المعلم يّعد المحفز األكثر تأثيراً في التفاعل االجتماعي  .في الصف العادي االعاقة  

  الصف.داخل غرفة 

كما وأكد ايضاً ان العديد من الباحثين حاولوا دراسة وجهات نظر المعلمين وآرائهم نحو الدمج سواء كانوا معلمي الصف 

 البرامج،ذه وحاولوا دراسة خبرات المعلمين ومايثير قلقهم حول قدرتهم على تنفيذ مثل ه  .أم معلّمي التربية الخاصة العادي،
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ووجدوا أن المعلمين يمتلكون خبرات ووجهات نظر وردود فعل متباينة نحوالدمج ، تعتمد بدرجة أساسية على مدى امتالكهم 

 .للكفايات الالزمة للتعامل مع هؤالء الطلبة ضمن الصف العادي، وتوافرالدعم والتسهيالت الالزمة في غرفة الصف

عّرف وجهات نظر المعلمين وتقييمها يمكن أن يساعد في تحديد خصائص المعلم ( ان ت Taylor) 1777ويؤكد تايلور 

واإلجراءات المتبعة في تنفيذ برامج الدمج ، بحيث يساعد ذلك على تحسين تصميم البرامج وتنفيذها، واإلجراءات اليومية 

داعمة لتطوير مدارسهم على مواجهة ،وخدمات الدعم المتاحة ، وتدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناءها وتوفير الخدمات ال

التحديات بنجاح، وتساعد المراجعة والتقييم المستمر للتغيرات التي قد تطرأ على وجهات نظر المعلمين في تقييم فعالية الخبرات 

تحديد  واإلجراءات المتبعة في التخطيط والتنفيذ لبرامج الدمج في المدارس، وبرامج تدريب المعلمين ، كما تساعد أيضاً في

  .مدى التقدم في برامج الدمج

 

 :البحثمشكلة 

( ان مفهوم الدمج كفلسفة حديثة في التربة الخاصة مصطلحاً  gulfkids.com/ pdf/Damjيذكر سعود ناصر السياري ) 

 ظهر نتيجة وجود المؤسسات الخاصة والداخلية التي قيدت الطفل ذو االعاقة، وعزلته عن مجتمعه فأصبح يعيش غريب في

وسط مجتمعه وبين أهله، وبالتالي ظهر مفهوم الدمج وذلك للتحرر من تلك المؤسسات، والمقصود من الدمج هو التكامل 

مع أقرانهم في المدرسة العادية وأن هناك أربعة أنواع من التكامل التي يتم من خالله تطبيق لذوي االعاقة  والتطبيع واإلدماج 

 الدمج. 

التي غالبًا ما تصاحب عملية الدمج، ومن المهم إدراك هذه المشكالت، وتفهم األسباب التي تقف من هناك الكثير من المشكالت 

أشارت ذوي االعاقة  ورائها، وذلك للعمل على تجاوز كل مشكلة، وحلها بالطريقة التي تناسبها وبما يتماشى مع مصالح 

( أن من اهم هذه المشكالت افتقار المعلمين للتدريب 3227( و )أبو العال 3223و )البراهيم   (Rouse et al 1996)دراسات 

وعدم توفر الدعم من قبل اخصائيين في التربية الخاصة، والمشاركة ذوي االعاقة  الكافي الذي يجعلهم قادرين على التعامل مع 

 باالضافة الى عدم تدريب وتفهم المعلم العادي.ذوي االعاقة  غير الفعالة ألسر 

في المدارس العامة، وعليه يهدف هذا البحث للتعرف على ذوي االعاقة  المعلمين أنه من الصعب إدماج  وبعتقدالكثير من

المدارس العامة من وجهات نظر المعلمات في مدينة تبوك، وتتلخص المشكلة في محاولة  في ذوي االعاقةمشكالت دمج 

 اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

  العامة؟جهات نظر المعلمات نحو دمج األطفال ذوي اإلعاقة بالمدارس ماهي السمة العامة التي تميّز و .1

 بالمركز؟لطبيعة العمل  العامة تعزى االعاقة بالمدارسذوي هل توجد فروق فيوجهات نظر المعلمات نحو دمج  .3

 لمي؟العالعامة تعزى لمتغير المؤهل  االعاقة بالمدارسذوي .هل توجد فروق في وجهات نظر المعلمات نحو دمج 4

 المدمجة؟ االعاقةلنوع  العامة تعزى االعاقة بالمدارسذوي .هل توجد فروق في وجهات نظر المعلمات نحو دمج 3
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 :البحثأهمية 

العامة بمدينة تبوك،  االعاقة بالمدارسذوي تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع وهو دراسة وجهات نظر المعلمات نحو دمج 

 ويمكن توضيح هذه األهمية في اآلتي: الدمج.جه عملية ومعرفة المشكالت التي توا

العناية بهم وتقديم الرعاية الصحية والتربوية والتعليمية  االعاقة وأهميةذوي أهمية الفئة التي يتناولها هذا البحث وهي    ·1

 لهم.

 عليم األساسي الت أقرانهم في االعاقة معذوي االهتمام العالمي والعربي الذي يحظى به اتجاه دمج    ·3

وذلك بعد معرفة أبرز المشكالت التي تواجه عملية  الدمج،. قد توفر نتائج هذا البحث بعض المعلومات للعاملين في مجال 4 

 الدمج.وذلك من أجل أخذها في االعتبار عند التخطيط لبرامج  األساسي،مرحلة التعليم  االعاقة فيذوي دمج 

 .لذوي االعاقةيدة لمنهج التأهيل المستخدم .ربما تمثل هذه الدراسة إضافة جد3

 البحث:أهداف   

 اآلتي:تتمثل أهداف البحث في 

 العامة. االعاقة بالمدارسذوي .التعرف على السمة العامة المميزة لوجهات نظر المعلمات نحو دمج 1

ى لطبيعة العمل بالمركز والكشف العامة التي تعز االعاقة بالمدارسذوي .دراسة الفروق في وجهات نظر المعلمات نحو دمج 3

 العامة التي تعزى لمتغير المؤهل العلمي. االعاقة بالمدارسذوي في وجهات نظر المعلمات نحو دمج  عن الفروق

 المدمجة.اإلعاقة  العامة تبعاً لنوع االعاقة بالمدارسذوي . التعرف على الفروق في وجهات نظر المعلمات نحو دمج 4

 البحث:فروض 

 العامة بااليجابية بدرجة دالة إحصائيا.  االعاقة بالمدارسذوي م وجهات نظر المعلمات نحو دمج . اتسا1

لطبيعة العمل  العامة تعزى االعاقة بالمدارسذوي .توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المعلمات نحو دمج 3

 بالمركز.

العامة تعزى لمتغير المؤهل  االعاقة بالمدارسذوي نحو دمج .توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المعلمات 4

 العلمي.

لنوع اإلعاقة  العامة تعزى االعاقة بالمدارسذوي وجهات نظر المعلمات نحو دمج  إحصائية في. توجد فروق ذات داللة 3

  المدمجة.

 البحث:حدود 

 من حيث البعد الجغرافي : تتم الدراسة  بمدارس مدينة تبوك  . .1

 )البصرية ، العقلية ، صعوبات التعلم ( ذوي االعاقة   الحدود الموضوعية : تشمل من حيث .3

 .3212إلى  3219من حيث الفترة الزمنية :  وهي الفترة من .4
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 البحث:مصطلحات 

  اآلتية:يشتمل البحث على المصطلحات 

  المشكلة:تعريف  .1

أو أي صعوبة تواجه اإلنسان  تعالج.ة صعبة ينبغي أن ( أن المشكلة هي حالOxford,2006ورد في قاموس أكسفورد الحديث )

  الحل.يتطلب حلها التفكير إليجاد 

 اإلجرائي:التعريف 

مرحلة التعليم األساسي بمدارس مدينة  االعاقة فيذوي والعوائق التي تواجه عملية دمج  بالمشكالت الصعوباتيقصد الباحث 

 تبوك.

  الدمج: .0

في بيئة قريبة من البيئة ذوي االعاقة  ( ان مفهوم الدمج يشير إلى تعليم 1778:37)يوضح  جمال الخطيب ومنى الحديدي 

في ذوي االعاقة  التربوية العادية ، أو في البيئة التربوية العادية نفسها . فالبيئة التربوية هي الصف العادي وعليه فان تعليم 

فية العادية ولهذا يعتبر هذا الصف بمثابة بيئة تعليمية صفوف خاصة يحد من الفرص المتاحة لهم للمشاركة في األنشطة الص

 مقيدة للطفل ذو الهمم العالية .

  للدمج:التعريف اإلجرائي 

المدارس العادية بمدينة تبوك وفق معايير قبول ودمج هؤالء األطفال في مرحلة التعليم األساسي ورياض  االعاقة فيذوي قبول 

 التربية.األطفال الصادرة عن وزارة 

 اإلعاقة األطفال ذوي .3

( أن المعاق هو الفرد الذي فقد جزء من كفاءته الحسية أو الحركية أو 184:3221أوضح حسين محمد صادق ) .3

العضلية أو العقلية أو النفسية أو االجتماعية سواء كان ذلك بالميالد أو باالكتساب بحيث تصبح تلك اإلعاقة مزمنة اياً 

در على القيام بالعمل وفي حاجة خاصة إلى االعتماد على الغير في حياته العامة مما يجعله غير قا درجتها،كانت 

 والخاصة. 

 التعريف اإلجرائي:

تم دمجهم في  تعلم والذينصعوبات  سمعية، عقلية: بصرية، التالية:اإلعاقات  واحدة منيعانون من  االعاقة الذينذوي هم 

 تبوك.المدارس العامة في مدينة 

 

  علمات:الموجهات نظر  .5

( ان وجهات نظر المعلمين نحو الدمج يقصد بها معتقدات المعلمين وأفكارهم تجاه 3227:9ذكرت خلود الدبابنة وسهى الحسن )

 العادية.تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس 
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 اإلجرائي:التعريف 

 البحث.نها من خالل الدرجة الكلية ألفراد العينة على أداة وقد تم التعبير ع تبوك،وجهات نظر المعلمات بالمدارس العامة بمدينة 

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 الدمج: أوال: مفهوم

 تمهيد:

وتعرف على أنها مجموع البرامج التربوية المتخصصة التي تقدم  االعاقة،ذوي تعد التربية الخاصة الجانب التطبيقي لعلم نفس 

ك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن وتحقيق ذواتهم ومساعدتهم على وذل  ذوي االعاقة  لفئات من 

 االعاقة،ذوي التكيف. وتعنى التربية الخاصة بمجموعتين رئيسيتين هما مجموعة األفراد ذوي الحاجات غير العادية ومجموعة 

هم األفراد الذين ينحرف أداؤهم عن األدء الطبيعي إلى ( ف  Exception Individualsأما األفراد ذوو الحاجات غير العادية )

ذوي االعاقة  درجة تصبح معها الحاجة إلى البرامج التربوية الخاصة حاجة ماسة . وعليه هذه المجموعة تشمل كالً من المتفوقين 

واالعاقة العقلية معاً أو االعاقة المضاعفة كشلل الدماغ ذوي االعاقة  المتعددة وهي تضم أصحاب ذوي االعاقة  بالإلضافة إلى فئة 

(    Handicapped Individua االعاقة )ذوي السمعية وفقد البصر أو غير ذلك من أنماط اإلصابة بأكثر من إعاقة . أما األفراد 

ح اإلعاقة فهم األشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية أوعقلية أو سلوكية أو لغوية أوتعليمية أو غيرها، وهكذا فمصطل

 ال يشمل التفوق أو الموهبة في حين أن المصطلح الحاجات الخاصة يشملها. 

ذوي ( أنه يصعب توفير معلم التربية الخاصة وغرفة المصادر والوسائل التربوية الخاصة بكل فئة من 3214يذكر الروسان )

كما ذكر أن مشكلة تقبل  المعدلة،المادة العلمية  لصعوبة توفر المعلم المؤهل في التربية الخاصة وصعوبة توصيل االعاقة نظرا

ذوي بالمدرسة لفكرة الدمج خاصة بالنسبة للطلبة العاديين يعمل على زيادة الهوة بينهم وبين أقرانهم والعاملين ادارة المدرسة 

 خاصة.من حيث تقبلهم والتعاون معهم مما يزيد من اهمال هؤالء األطفال في الصفوف العادية أو الاالعاقة 

وذلك تأكيداً  العام،في نظام التعليم  االعاقة لاللتحاقذوي ( أن مفهوم الدمج يتمثل في إتاحة الفرص 2001:5يوضح الخطيب )

وفقاً ألساليب  العادية،والعمل على تلبية االحتياجات التربوية المختصة لهم ضمن إطار المدرسة  التعليم،لمبدأ تكافؤ الفرص في 

 العامة.إلى كادر التعليم في المدرسة  إضافة متخصص،يشرف على تقديمها كادر  مختصة،يمية ومناهج ووسائل تعل

وذلك لما يترتب عليه من حساسية  التخطيط،ويضيف بأن الدمج يعد من البرامج التي تحتاج إلى دقة وحذر متناهيين في  

وسائل وأنسبها لتقديم الخدمة ألكبر عدد ممكن من وهو من أهم ال وأسرته. ذو االعاقةومخاطرة قد تعود بالضرر الفعلي على 

المكاني والمواصالت  تتعلق بالبعدال تسمح لهم الظروف لأللتحاق بمراكز التربية المختصة ألمور  االعاقة الذينذوي 

 .ةوالجوانب المادية واالقتصادي

 سية التالية: ( أن فلسفة الدمج تقوم على االفتراضات األسا42:1778) والحديدي ويذكر الخطيب 

 حاجات تربوية خاصة متعددة ومتنوعة.ذوي االعاقة .ان لدى 1
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.إن هناك عدداً من البدائل التربوية أو األوضاع التعليمية التي تستطيع في أي وقت كان تلبية الحاجات الخاصة صاحب 3

 .في البيئة التربوية األقل تقييداالتي توفر له تعليم  االعاقة

 االعاقةارس الخاصة أو الصفوف الخاصة فقط بعد أن يتضح أن المشكالت التي يعاني منها الطفل صاحب . اللجوء إلى المد4

 تحول دون استفادته من الصفوف العادية.

 تعريف الدمج: 

( أنه بحكم األهمية البالغة التي يحظى بها موضوع الدمـج  gulfkids.com/ pdf/Damjيذكر ناصر بن علي الموسى )

فقد ظهرت له   كافة األصعـدة، وبحكم ما يتضمنه من مفاهيم تربويـة، ونفسيـة، واجتماعيـة، وفنية مختلفةالتربوي على 

المؤهلين مع أقرانهم ذوي االعاقة  تعريفـات كثيرة، لعـل من أبـرزها شمولية وشيوعاً، أن المقصود بالدمـج "هو دمج األطفال 

وبرنامج وطريقة تعليمية مستمرة تُقر حسب حاجة كل طفل على حدة، ويشترط  دمجاً زمنياً، تعليمياً، واجتماعياً، حسب خطة

أما من الناحية اإلجرائية فقد  فيها وضوح المسئولية لدى الجهاز اإلداري والتعليمي والفني في التعليم العـام والتربية الخاصة.

في   ذوي االعاقة  لى أنه "تربية وتعليم األطفال ( ع3222عرفته األسرة الوطنية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم )

 المدارس العادية مع تزويدهم بخدمات التربية الخاصة.

( أن عملية  الدمج هي عملية تهدف إلى توفير الخدمات  gulfkids.com/ pdf/Damjكما يذكر سعود ناصر السياري )

 .ليمية العامةبجانب أقرانهم من خالل األنظمة التعلذوي االعاقة  التعليمية 

الحياة إن الدمج بالمعنى الشامل هو مجموعة من اإلجراءات والممارسات التي تزيد من فرص الفرد للمشاركة القصوى في         

أما اإلدماج التعليمي الذي يعتبر من عملية الدمج الشاملة فإنه يشير إلى االجراءات المتخذة لتوفير خدمات  واالجتماعية، الثقافية

  العادية.ية الخاصة من خالل المؤسسات التربوية الترب

 إليه )البطاينة.في المدارس العادية مع أقرانهم وإعدادهم للعمل في المجتمع الذي ينتمون ذوي االعاقة الدمج يعني تعليم  إذن،

كافؤ الفرص في التعليم و لالنحراط في نظام التعليم الخاص كاجراء للتاكيد على مبدأ نذوي االعاقة  (،  وهو اتاحة الفرص 48ص

ضمن اطار المدرسه العاديه ووفقا الساليب ومناهج  لذو االعاقةيهدف الدمج بشكل عام الى مواجهة االحتياجات التربويه الخاصه 

تلك العملية التي . ووسائل دراسيه تعليميه  يشرف على تقديمها جهاز تعليمي متخصص اضافة الى كادرالتعليم في المدرسه العامه

تشتمل على جمع الطالب في فصول ومدارس التعليم العام بغض النظر عن الذكاء أو الموهبة أو اإلعاقة أو المستوى االجتماعي 

 لهم تلبيةتتاح  تقييداً. بأنأقل البيئات  االعاقة فيذوي واالقتصادي أو الخلفية الثقافية للطالب  . وهو إجراء لتقديم خدمات خاصة 

  تعلمهم.اخل الصف من أجل زيادة فرص احتياجاتهم الخاصة د

 علىالعاديين في الفصول العادية ولجزء من اليوم الدراسي  االعاقة واألطفالذوي والدمج يعني التكامل االجتماعي والتعليمي 

 إلى األقل، حيث يرتبط هذا التعريف بشرطين البد من توافر هما وهماوجود الطالب في الصف العادي لجزء من اليوم الدراسي

 .جانب االختالط االجتماعي المتكامل والذي يتطلب أن يكون هناك تكامل وتخطيط تربوي مستمر

أما مفهوم الدمج فهو في جوهره مفهوم اجتماعي أخالقي نابع من حركة حقوق اإلنسان ضد التصنيف والعزل ألي فرد بسبب 

 االعاقة.لذوي جتماعية إعاقته إلى جانب تزايد االتجاهات المجتمعية نحو رفض الوصمة اال
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والبد أن تتم عملية الدمج وفق تخطيط تربوي سليم وأن عملية التخطيط التربوي لها مستلزمات ومطالب ال يمكن ان يتم بدونها 

 وذلك مثل اإلحصاءات الدقيقة واألهداف الواضحة والتصور العميق.

ويتميز برنامج الدمج النموذجي فى ان  خاصة،تعليمية بصفة المجتمع بصورة تامة وفي العملية ال االعاقة فيذوي يقصد به دمج 

نشاطات اجتماعية جنباً الى جنب مع أقرانهم، وعادة ما يتلقون تعلماً إضافياً خارج الصف العادي من قبل  االعاقة يشاركونذوي 

 (.878:3212معلم خاص مثل معلم غرفة المصادر)الصمادي:

فى أقل البيئات تقيداً وهذا يعني أن يوضع مع ذوي االعاقة  إجراء لتقديم خدمات خاصة ( هو 21:3211وعرفته هال السعيد )هال:

 أقرانه وأن يتلقى خدمات خاصة ، وأن يتفاعل مع أقرانهً.

الصف الخاص، او غرفة المصادر أو الصف  التالية:خالل البدائل  االعاقة منذوي وأن هذا المصطلح يشير الى تدريس الطالب 

 ت أو الصف العادي طوال الوقت.لجزء من الوق

 وهي:وأورد عدة تعريفات للدمج 

  الدمج:أهداف 

اسيوط  النسائية جامعة )الجمعيةوهي كما يلي  االعاقة فىالمجتمعذوي هناك العديد من األهداف التي تحققها عملية دمج 

:3213: ) 

لهم حقوقهم ويقلل  االعاقة كأشخاصبذوي نه يعترف أقرانهم يتماشى مع حقوق ااالنسان األساسية حيث أ االعاقة معذوي دمج -

 من امكانية النظر إليهم باعتبارهم وصمة عار فالتأكيد على الدمج يعني الترحيب بالجميع. 

فى سياق التعليم للجميع ينبغي احترام ممارسة الحق األساسي فى التعليم المعترف بها رسمياً بوصفه حقاقاً من حقوق كل انسان -

 تلبي الموارد المخصصة للتعليم احتياجات جميع األطفال بغض النظر عن كونهم ذوي اعاقة أو ال.  وينبغي أن

قرب وتقدير مشاكلهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات  االعاقة عنذوي اتاحة الفرصة لألطفال للتعرف على أقرانهم من -

 الحياة. 

صعوبة انتقالهم الى مؤسسات ومراكز بعيدة عن بيتهم وخارج أسرهم  بيئتهم المحلية والتخفيف من االعاقة فىذوي خدمة ذوي -

 وينطبق هذا بشكل خاص على األطفال من المناطق الريفية عن مؤسسات ومراكز التربية الخاصة.

  الدمج:فوائد 

ات في معظم ليصبح أمراً واقعاً تفرضه التشريع االعاقة ماكانذوي ( أن دمج 42:1778يذكر جمال الخطيب ومنى الحديدي )

وعدم قدرة هذه  الخاصة،المؤسسات والمدارس  تربيتهم فيدول العالم إال ألسباب حقيقية من أهمها اتضاح عدم فاعلية 

عالوة على ذلك فالدمج  ذلك.وغير  االعاقة،ذوي وتغيير اتجاهات المجتمع نحو  االعاقة،ذوي المؤسسات على استيعاب كل 

  أهمها: قة ومناالعاذوي يعود بفوائد كبيرة على 

العيش الكريم في مجتمعهم كأشخاص لهم الحق في أن يعاملوا باحترام كما يسهل  االعاقة علىذوي ان الدمج يساعد  .1

 في تعديل اتجاهات المجتمع نحوهم.
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على أن يشعر بأنه جزء من مجتمعه وليس فرداً ينتمي إلى أقلية محرومة تعامل معاملة  ذو االعاقةإن الدمج يشجع  .3

 ويطور مفهوم الذات لديه. سيئة

إن الدمج يهيئ الفرص للمعلمين لتفهم الفروق الفردية بين المتعلمين ويشجعهم على تطوير البرامج واستخدام األساليب  .4

 (3213)خولة  الفروق.التي تراعي تلك 

ومراكز  لتكاليف المادية التي تتطلبها اقامة وتشغيل مدارس( الحد من اwww.gulfkids.comويضيف إبراهيم الشدي )

 االعاقة.خاصة لذوي 

  الدمج:اسلوب 

هناك اربعة  ن( أ3223( و)الخطيب 3222( و )الخشرمي gulfkids.com/ pdf/Damjيوضح سعود ناصر السياري )

  وهي:الدمج  خالله تطبيقأنواع من التكامل التي يتم من 

فصول ملحقة بمدرسة عادية )هذا ما هو يطبق حالياً في كل برامج التربية  االعاقة فيذوي بوضع  نكووي :المكاني.التكامل 1

 السعودية.الخاصة بالمملكة العربية 

أقرانهم في استخدام الموارد المتاحة في العملية التربوية والتعليمية في  االعاقة معذوي ويتم بإشراك  :.التكامل الوظيفي3

 المدرسة.

 

 أقرانهم في األنشطة غير المنهجية  االعاقة معذوي يشير إلى إشراك  االجتماعي: وهوكامل . الت4

بعض األحيان في مادتي التربية الفنية  وفي-المدرسية الحفالت-والرحالت الزيارات-الصباحية اإلذاعة-طابور الصباح  :مثل

  .والرياضية ويعتبر التكامل االجتماعي أكثر الطرق نجاحاً 

الحياة في مجتمعهم بعد التخرج من المدرسة حتى تضمن لهم لذوي االعاقة وهذا يشير إلى إتاحة الفرصة  :امل المجتمعي. التك4

 حق العمل واالعتماد على النفس 

( أن الدمج التربوي في المملكة العربية السعودية  يتم  gulfkids.com/ pdf/Damjبن علي الموسى ) ويفّصل ناصر

 :بطريقتين هما

  :ريقة الدمج الجزئي.ط1

إلى أن هذا النمط من  (1999)وتتحقق من خالل استحداث برامج فصول خاصة ملحقة بالمدارس العادية، وقد أشار الموسى 

خاص بهم بالمدرسة العادية، حيث يتلقون الرعاية التربوية والتعليمية الخاصة بهم مع  االعاقة بفصلذوي الخدمة يتضمن إلحاق 

فصل، مع العمل على إتاحة الفرصة لهم لالندماج مع أقرانهم في بعض األنشطة الصفية، واألنشطة الالصفية، بعضهم في ذلك ال

  المدرسة.وفي مرافق 

 :وبرامج الفصول الخاصة على نوعين
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طفال فصول تطبق مناهج معاهد التربية الخاصة مثل فصول األطفال القابلين للتعلم من ذوي االعاقة العقلية وفصول األ .أ

 .الصم

 .فصول تطبق مناهـج المدارس العاديـة مثل: فصول األطفال المكفوفين، وفصول األطفال ضعاف السمع  .ب

 الدمج الكلي:  طريقة 0

 

وتتم عن طريق استخدام األساليـب التربوية الحديثة مثل، برامج غرف المصادر، وبرامج المعلم المتجول، وبرامج المعلم 

 .لمتابعة في التربية الخاصةالمستشار، وبرامج ا

 

 : التالي( هذه االنماط من تقديم خدمات التربية الخاصة على النحو 1777وقد عرف الموسى )

 :برنامـج غرفة المصـادر .أ

مفهوم تربوي يتضمن الركائز الرئيسة  وهو المدارس العادية االعاقة فيذوي بواسطتها تتم عملية دمج  التيهو أحد األساليب 

 : يةالتال

. تخصيص غرفة في المدرسة العادية تكون ذات مستلزمات مكانية وتجهيزية وبشرية تحددها طبيعة خصائص واحتياجات 1

 .الفئة أو الفئات المستفيدة

 بالمدارس- أصالً -الصفوف الدراسية بالمدرسة العادية مع أقرانهم إن كانوا من الفئات الموجودة  االعاقة فيذوي  إبقاء 3

أو إلحاقهم بالصفوف الدراسية بالمدرسة العادية مع أقرانهم إن كانوا من الفئات التي كانت تدرس تقليدياً بمعاهد التربية العادية، 

 .الخاصة، أو الفصول الخاصة الملحقة بالمدارس العادية

 .انهممن يومهم المدرسي في الصفوف الدراسية مع أقر %92-األقل  على-يقضوا  االعاقة أنذوي على  يتحتم 4

غرفة المصادر لالستفادة من خدماتها حسب جدول تحدده متغيرات أهمها حاجة الطفل إلى خدمات  االعاقة علىذوي  يتردد 3

التربية الخاصة، طبيعة اعاقة الطفـل وشدتها، الصف الدراسي الذي يدرس فيه الطفل، وغير ذلك من المتغيـرات التي يمليها 

 .التربية الخاصة، ومعلم الفصل العـاديالموقف التربوي على كل من معلم 

المدرسة التي يوجد بها برنامـج غرفة مصـادر، أو تحويلهـم إليها إن كانوا  االعاقة فيذوي . قد يكون من الضروري تسجيل 9

ين المدرسة من التالميذ المسجلين في مدارس ال يوجد بها هذا البرنامج، األمر الذي يستدعي ضرورة تأمين وسيلة نقل للتالميذ ب

 والمنزل.

 

 :برنامـج المعلم المتجول .ب

 

المدارس العادية، وهو مفهوم تربوي يتضمن الركائز الرئيسية  االعاقة فيذوي هو أحد األساليب التي بواسطتها تتم عملية دمـج 

 :التالية
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وأن يقضوا معظم  .ا مسجلين بها فعالً إبقـاؤهم فيها إن كانو أو أقرب المدارس العادية إلى منازلهم، االعاقة فيذوي  تسجيل 1

 .يومهم المدرسي في الصفوف الدراسية مع أقرانهم العاديين

تقديم خدمات  االعاقة بغرضذوي . يقوم معلم متخصص في التربية الخاصة بالتجول في المدارس العادية التي يوجد بها 3

  أهمها:التربية الخاصة لهم، وذلك وفقاً لجدول تحدده متغيرات 

 يقطعها.وعدد المدارس التي يزورها وطول المسافات التي  العبء التدريسي منها لتي يتكونادد الطالب وطبيعة حاجاتهم ع

 

  .يكون مقره في قسم التربية الخاصة بإدارة التعليم، أو في إحدى المدارس التي يعمل بها . 4

 

 :برنامج المعلم المستشار ج.

لى في المدارس العادية، وهو مفهوم تربوي تقوم فكرته عذوي االعاقة  م عملية دمج هو أحد األساليب التي بموجبها تت 

ذوي تالميذ  االستفادة من خدمات معلم متخصص في التربية الخاصة، يقوم بزيارات ميدانية للمدارس العادية التي يوجد بها

ي النصح دمات التربية الخاصة التي تتمثل فشأنهم في ذلك شأن المعلم المتجول، بغرض تقديم خذوي االعاقة  ، االعاقة  

ي قسم والمشورة لمعلمي الفصول العاديـة حول كيفية التعامل مع هؤالء األطفال، وهو أيضا كالمعلم المتجول يكون مقـره ف

.لالتربية الخاصة بإدارة تعليم المنطقة، أو إحدى المدارس التي يعمل بها، كما يحتاج أيضاً إلى استخدام وسيلة نق  

 :د. برنامـج المتابعة في التربية الخاصة

 

هذه البرامج يمكن تعريفها على أنها عبارة عن برامج موجودة لدى األمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم 

اث برامج خدمات التربية الخاصة، وهو إجراء مؤقت ينتهي بمجرد استحد من- حالياً -لمتابعة بعض الفئات التي ال تستفيد 

 .للتربية الخاصة في مدارس التعليم العام لتلك الفئـات

  الدمج:مبررات 

 (:877-878ظهرت فكرة الدمج لعدد من المبررات أهمها)الصمادي: -

 السلبية الى االيجابية.  االعاقة منذوي االتجاهات االجتماعية نحو  فيالتغير الواضح  -

تلقي الرعاية الصحية والتربوية واالجتماعية أسوة  االعاقة فيذوي احة على حق ظهور القوانين والتشريعات التي تنص صر -

 بزمالئه وفى أقل البيئات التربوية تقييداً. 

بعض المجتمعات وخاصة فى الدول النامية مع قلة عدد المراكز والمؤسسات الخاصة لرعايتهم مما  االعاقة فيذوي تزايد  -

 حد الحلول لهم. يعني أن الدمج بأشكاله قد يكون أ

  الدمج:الشروط الواجب توافرها لتطبيق سياسة 

 هناك بعض األمور التي يجب مراعاتها قبل تطبيق الدمج ومن أهم هذه األمور ما يلي
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 (:  19:1772)منظمة اليونسكو:

فسي للطالب المراد ويجب أن يراعي نوع شدة العوق قبل البدء بعملية الدمج المجتمعي ومعرفة االستعداد الن :االعاقةنوع 

 دمجه. 

مبكرة من األسرة لمساعدتهم على أداء بعض الوظائف  االعاقة تربيةلذوي يجب أن تسبق عملية الدمج  :المبكرةالتربية 

  األكل. فياألساسية للحياة مثل الكالم والحركة والتنقل واالعتماد على نفسه 

ذوي نبغي تدريبهم جميعاً على كيفية التعامل األسري والتربوي مع حيث ي :العاديةاعداد اآلباء واألمهات ومعلمي المدارس 

 التعامل مع المواقف السلوكية. االعاقة وكيفية

 

 الدمج:برامج  ايجابيات وسلبيات

كما أن هنالك بعض الجوانب السلبية التي يمكن  أمور،أن برامج الدمج بأنواعها تسهم في تحقيق عدة  (3221:2يذكر الخطيب )

 وقد لخصها في اآلتي: أن تظهر 

  :االيجابيات أوالً:

تعديل اتجاهات المجتمع بشكل عام واتجاهات األسرة والمعلمين والطلبة في المدرسة العادية بشكل خاص وتوقعاتهم  .1

األمر الذي يؤدي إلى  بهم،واالحتكاك المباشر  قرب،األطفال والمعلمات في المدارس العادية عن  االعاقة تعّرفذوي نحو 

 تلبيتها.دير أفضل وأكثر موضوعية وواقعية لطبيعة مشكالتهم ومواجهتها واحتياجاتهم المختصة وكيفية تق

  المتخصصة.تخفيض التكلفة االقتصادية المترتبة على خدمات التربية المختصة في المؤسسات والمراكز 

  السلبيات: ثانياً:

سة خصوصاً إذا ما اعتبرنا التحصيل األكاديمي معياراً أساسياً زيادة الهوة بين أصحاب الهمم العالية وباقي طلبة المدر .1

 الدمج.للحكم على نجاح برنامج 

 المختصة.المدارس العادية من االهتمام الفردي الذي يتوفر لهم في مراكز التربية  االعاقة فيذوي حرمان  .3

المختصة أو غرفة المصادر أو المجتمع المدرسي خصوصاً عند تطبيق فكرة الصفوف  االعاقة عنذوي زيادة عزلة  .4

للتخفيف من هذه  االعاقة وأقرانهماألمر الذي يستدعي إيجاد أنشطة تربوية مشتركة بين الطلبة ذوي  المنسجمة،الجماعات 

 العزلة.

التأثير على مستوى دافعيتهم نحو التعلم وتدعيم المفهوم السلبي عن الذات  االعاقة وبالتاليذوي تدعيم فكرة الفشل عند  .3

 وإمكانياته.خصوصاً إذا ما كانت المتطلبات المدرسية تفوقه 

فرص المشاركة في نظم  االعاقة منلذوي ( ان من مبررات الدمج ما يترتب عليه من حرمان 3213ويذكر الببالوي وأحمد ) 

 ،التعليم العام ومن حق االنتماء الى المجتمع واالسهام فيه
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تعديل البرامج الدراسية التي تواجه حاجاته مع  االعاقة يتطلبلذوي جتماعية المناسبة كما ذكرا أن توفير الفرص التربوية واال 

االعاقة ذوي وأن من العوامل التي تسهم في نجاح استراتيجية الدمج تحديد أعداد ذوي  اليه،امداد الفصل العادي بما يحتاج 

مج باالضافة الى االختيار المناسب للمعلمين الذين التخطيط المسبق للد واجتماعيا، أكاديمياومدى استفادتهم  وخصائصهم

 على التعاون مع المدرسة. االعاقة والعاديينذوي سيقومون بالتدريس وتدريبهم وحث أسر ذوي 

 

 اإلعاقة: ثانياً:

 اإلعاقة.تعد اإلعاقة من الظواهر الموجودة في المجتمعات منذ القدم وال يوجد مجتمع يخلو من  

 تعريف اإلعاقة:

السالم العالمي والتأهيل للمعوق عّرف صاحب الهمم العالية على أنه  كل فرد يختلف عمن يطلق  مؤتمر ( ان3221داؤد ) ذكر

عليه لقب سوي أو عادي جسمياً أو عقلياً أو نفسياً أو اجتماعياً الى الحد الذي يستوجب عمليات تأهيلية خاصة حتى يتحقق أقصى 

 تكيف تسمح به قدراته .

اإلعاقة ليست ظاهرة حديثة بل هي ظاهرة عرفتها المجتمعات اإلنسانية منذ  ( أن12-14 :1778لخطيب والحديدي )ويُفّصل ا

مفهوم اإلعاقة يشير إلى جميع االنحرافات عن النمو الطبيعي ، وأن األفراد المعوقون هم الذين يعانون من  العصور، وانأقدم 

من األطفال  %12،أو سلوكية،أو لغوية ،أو تعليمية . كما أضاف أن مايزيد عن إعاقة سمعية أو بصرية، أو جسمية، أو عقلية 

في سن المدرسة في أي مجتمع يعانون من إعاقة ما ، األمر الذي يتطلب تزويدهم ببرامج تربوية خاصة . وتجدر اإلشارة إلى 

. ولذلك فمن الواضح  %19النامية بحوالي  أن المؤسسات والمنظمات الدولية ذات العالقة تقدر نسبة حدوث اإلعاقات في الدول

 أن هناك نسبة غير قليلة من األطفال في أي مجتمع بحاجة إلى تربية خاصة .  

 وسوف تركز الباحثة على : تعريف اإلعاقة العقلية ، وتعريف اإلعاقة السمعية ، وتعريف اإلعاقة البصرية 

 .اإلعاقة العقلية :1

إلى األطفال ذوي االعاقة العقلية ً )البسيطة والمتوسطة( هما من أكثر الذين يحتاجون  أن فئات )3221:11يذكر الخطيب )

في  إعداد جيد للدمج في المدارس العادية وذلك لتعدد المهارات التي يحتاجونها . إن هذه الفئة من األطفال يصعب دمجها

 الصفوف العادية لذا فهم بحاجة إلى صفوف مختصة ضمن المدرسة العامة .

أما أهم المهارات التي يحتاجونها قبل دمجهم في المدارس العادية هي : مهارات العناية بالذات ، المهارات الحركية ، مهارات 

حركية ،والمهارات الوظيفية . وذكر –النطق واللغة ، المهارات االجتماعية ، مهارات القراءة والكتابة ، المهارات الحس 

االن ليس هناك ثمة اتفاق كبير على تسمية وتصنيف االعاقة الفكرية وأنه كمفهوم شامل ( أنه الى 3211مصطفى والريدي )

 للداللة على انخفاض األداء الوظيفي العقلي بكافة درجاته.
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 .اإلعاقة السمعية : 0

اسة السمع ( ان هيئة الصحة العالمية عرفت الشخص األصم األبكم على أنه ذلك الفرد الذي ولد فاقدا لح3221اورد صادق )

مما ادى الى عدم استطاعته تعلم اللغة والكالم ، أو أصيب بالصمم في طفولته قبل اكتساب اللغة والكالم ، وقد يصاب بعدم تعلم 

اللغة والكالم مباشرة ، ولكن لدرجة أن آثار التعليم قد فقدت بسرعة ، اذن هو عاجز في تلك الحاسة حيث تكون قدراته أقل من 

( أنه يمكن تصنيف فئة األطفال ذوي االعاقة السمعية في مستويات ثالث 3221:11ويضيف فريد الخطيب ) الشخص العادي .

 ،هي : 

 األطفال الذين يعانون صمم كلي . .1

 األطفال الذين لديهم بقايا سمعية ويحتاجون إلى سماعات معينة .  .3

 األطفال الذين يعانون من مشكالت سمع . .4

اقة السمعية هي عدم قدرتهم على التواصل مع اآلخرين ، كما إن توفير السماعات وطريقة وإن أهم مشكلة تواجه ذوي االع

التواصل المناسبة مع وجود شخص مؤهل وقادر على ترجمة اللغة االشارية إلى لغة منطوقة أو مكتوبة يسهل عليهم بشكل فعال 

 الدمج في المدارس العامة .

عبيرية ناتجة عن وجود خلل أو عجز في حصيلته اللغوية خصوصاً القدرة التعبيرية إن وجود مشكلة في قدرة المعوق سمعياً الت

 تجعله يعاني من مشكالت تكيفية خالل مراحل الدمج ولكنها ال تمنعه عن الوصول إلى أعلى المستويات التعليمية .

 .اإلعاقة البصرية : 1

الضوء ويتلقى تعليمه من خالل الحواس األخرى دون ( الكفيف بأنه ذلك الشخص الغير قادر على رؤية 3221عرف صادق )

( بأنه الشخص الذي 3213( .كما عرفه الببالوي وخضر )Brailleالبصر ، ويتم ذلك باستخدام طريقة لمس الحروف البارزة )

 ضعف بصره للدرجة التي يعجز فيها عن أداء عمل يحتاج أساسا للرؤية.

( في التدرب على مهارات التنقل والحركة ، 3221:11رية كما يوضح الخطيب )وتكمن احتياجات األطفال ذوي االعاقة البص

والقراءة والكتابة بطريقة "برايل" ، والتدريب على تنمية الحواس األخرى ؛ كاللمس والسمع والشم ، مما يسهل عليه إلى حد 

 بعيد عملية الدمج في مجتمع المبصرين في المدارس العادية وفي الصف العادي .

الواضح أن أي من الفئات السابقة تحتاج إلى إعداد برامج تأهيلية مناسبة ،  وتدريب متقن يسبق دمجهم في المدرسة العادية من 

 بحيث تلبي احتياجاتهم الخاصة .

 :  لذوي االعاقةالحاجات النفسية واالجتماعية 

 على تطور مهاراتهم االجتماعية واالنفعالية ،ان أكثر ما تفلرضه االعاقة قيودا خاصة على األطفال قد يكون أثرها كبير  
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وهي كذلك تعود إلى ردود فعل استجابات اآلخرين قد يصعب التميز بين تأثيرها وتأثير اإلعاقة على النمو فهي قد تمنع الطفل  

 من التمتع بالقدرات االجتماعية واالنفعالية والعقلية .

 

 رابعاً:  الدراسات السابقة :

 تمهيد :

العامة ، ومن ثم االعاقة بالمدارس ذوي د الباحثة أهم الدراسات العربية ، واألجنبية التي لها عالقة بمشكالت دمج سوف تور

سوف تقوم الباحثة بالتعقيب عليها  واستخالص نقاط االستفادة منها ، وربطها بالدراسة الحالية للمساهمة في تحقيق أهداف 

 البحث .

 أوالً : الدراسات العربية :

( بعنوان: مشكالت دمج التالميذ ذوى إضطراب التوحد من وجهة نظر معلميهم و أولياء أمورهم 3217اسة  محمد )در

مشكالت دمج التالميذ ذوى إضطراب  وعالقته بإعداد وتأهيل المعلمين و البيئة الدراسية. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على

عالقته بإعداد وتأهيل المعلمين و البيئة الدراسية فى مدارس مرحلة األساس التوحد من وجهة نظر معلميهم و أولياء أمورهم و

بمحلية الخرطوم شرق بوالية الخرطوم حيث إرتكزت الدراسة على ثالث أبعاد شكلت محاور الدراسة وهى : المشكالت 

ر عينة البحث عن طريق العينة التعليمية ، و المشكالت المرتبطة بالخدمات المدرسية ، و المشكالت اإلجتماعية ، تم إختيا

 القصدية .

( 122أشتمل مجتمع الدراسة على نوعين من الفئات وهما معلمى الدمج وأولياء أمور الطالب ، عدد عينات الدراسة هى )

 (.94( وأولياء األمور أيضاً )94توزعت بالتساوى حيث كان المعلمين عددهم )

ي ،إستخدم الباحث اداة االستبانة حيث قام بتصميم إستبانتين لفئتى الدراسة المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصف

، إختبار مان  T.testكما إستخدم أداة المقابلة ، تم معالجة البيانات بواسطةعدد من األساليب اإلحصائية وهى إختبار )ت( 

 المئوية و التكرارات وكان من أهم النتائج:ويتنى ، إختبار )ف( لتحليل التباين األحادى ، معامل إرتباط بيرسون ، النسب 

بدرجة ذوي االعاقة  تتسم نظرة معلمي المدارس بمرحلة األساس نحو دمج التالميذ التوحديين مع التالميذ من غير 

 إيجابية.

 هناك مشكالت تعليمية تواجه دمج تالميذ ذوي إضطراب التوحد بالمدارس و بدرجة عالية من وجهة نظرة المعلمين.

سم المشكالت المرتبطة بالخدمات المدرسية لدمج تالميذ ذوي اضطراب التوحد في المدارس بدرجة عالية من وجهة تت

 نظر معلمي المدارس األساسية.

 

( هدفت الى التعرف على المشكالت التي تواجه الدمج من وجهة نظر المعلمين بمدينة دمشق ومدى 3211دراسة عواد ) -3

طبقت على ذوي االعاقة  ر تبعا لمتغيرات الخبرة والمؤهل. استخدم الباحث استبانة مشكالت دمج االختالف في وجهات النظ

 ( معلما وأسر ذوي االعاقة.412)
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توصلت النتائج الى عدم فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير الجنس والمؤهل العلمي ووجود فروق في متغير الخبرة، كما  

المنهج وتدريب الكادر التعليمي العام والخاص واألسر والبيئة المدرسية كما أوصت  تركزت أبرز المشكالت في محوري

 بتزويد المدارس باخصائيين في التربية الخاصة.

م( ، وكانت "بعنوان دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية 3227دراسة خلود الدبابنة وسهى الحسن )-4

" ، هدفت الى التعرف على وجهات نظر المعلمين ضمن مسار الدمج الشامل في األردن ، باألردن من وجهة نظر المعلمين

إضافةإلى تحديد الفروق في  وجهات النظر تبعاً للمتغيرات ) نوع المدرسة ومستوى الصف ، ومكان التدريس ، والمؤهل 

نت عينة الدراسة من  معلمي الطلبة المعاقين العلمي ، وإدراكات المعلم للنجاح في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية . تكو

( معلماً . وقد طورت الباحثتان استبانه خاصة لهذا الغرض . وأظهرت النتائج أن وجهات النظر 129سمعياً وكان عددهم )

وق كانت ايجابية على ثماني فقرات ومحايدة على سبع وثالثين وسلبية على ثالث فقرات . كما أشارت الدراسة إلى وجود فر

دالة إحصائيا تعزى لمتغير نوع المدرسة لصالح المدارس الخاصة ، ولمتغير مكان التدريس لصالح المدارس العادية ، ولمتغير 

المرحلة الدراسية لصالح معلمي األساس ، ولمتغير المؤهل العلمي للمعلمين لصالح المعلمين الحاصلين على مؤهالت علمية 

خاصة . ولم تظهر النتائج فروقاً دالة إحصائيا تبعاً لمتغير ادراكات المعلمين للنجاح في أخرى ال ترتبط بتخصص التربية ال

 رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية .

في ذوي االعاقة  م( ، هدفت هذه الدراسة الى التعرف على األهمية النسبية لمشكالت 3228.دراسة بو مصطفى والسميري )3

شيوعاً في المدرسة الجامعة ، والتعرف ذوي االعاقة  التعرف على أكثر مجاالت مشكالت المدرسة الجامعة في فلسطين ، و

على الفروق المعنوية في مشكالت أطفال الفئات الخاصة تبعاً لمتغيري الجنس ، ونوع اإلعاقة ، والتعرف على أثر تفاعل 

( طفالً وطفلة من 332ت عينة الدراسة من )في المدرسة الجامعة . وتكونذوي االعاقة  الجنس ونوع اإلعاقة في مشكالت 

. وقد كانت أهم نتائج الدراسة تتمثل في : ندرة ذوي االعاقة  في المدرسة الجامعة .أعد الباحثان مقياس مشكالت ذوي االعاقة  

ذوي ،وتدني درجات ة  ذوي االعاق، وزيادة  الكثافة الطالبية ال تسمح بمتابعة ذوي االعاقة  الوسائل التعليمية المناسبة لتعليم 

في اإلمتحانات بسبب قصر وقت الحصة ، وهذه أكثر المشكالت حدوثاً لدى األطفال ذوي االعاقة الحركية، ومشكلة االعاقة  

طباعة الكتب المدرسية بطريقة عادية ال تناسب أطفال الفئات الخاصة خاصة ذوي االعاقة السمعية وأيضا صعوبة إنهاء العمل 

ال الفئات الخاصة خاصة ذوي االعاقة البصرية . كما أظهرت الدراسة أن مجال المشكالت التعليمية أكثر الذي يبدأه أطف

المجاالت شيوعاً لدى األطفال موضوع الدراسة .كذلك أظهرت الدراسة انه ال توجد فروق معنوية في مجالي المشكالت 

السمعية  . كما بينت الدراسة عدم وجود فروق معنوية لتفاعل كل النفسية واالجتماعية تبعا لمتغير اإلعاقة لصالح ذوي االعاقة 

 الجنسين ، ونوع اإلعاقة في مشكالت األطفال موضوع الدراسة .

م(، هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مشكالت الطلبة ذوي االعاقة البصرية المدمجين في مدارس 3228.دراسة أبوعنين )9

( معلماً 38ببعض المتغيرات من وجهة نظر أولياء األمور والمعلمين. تكون مجتمع الدراسة من )التعليم العام القطرية وعالقتها 

 ،ومعلمة. قامت الباحثة بإعداد استبانه خاصة تناسب الدراسة
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وتلخصت أهم النتائج في اآلتي : وجود بعض المشكالت التي تواجه الطلبة ذوي االعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعليم 

العام القطرية ووجود بعض المشكالت التي تواجه الطلبة ذوي االعاقة البصرية المدمجين بالمدارس القطرية من وجهة نظر 

المعلمين بدرجة منخفضة في المجاالت المتعلقة بالتجهيزات الصفية ، التكيف ، التحصيل الدراسي ، المشكالت النفسية ، 

في القضايا التي تتعلق بالمباني المدرسية والدرجة الكلية لالستالنة . كما أوضحت  وقضايا متعلقة بالمعلمين ، بدرجة متوسطة

 الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في : شدة اإلعاقة ، العمر عند اإلصابة ، والجنس . 

لمدارس االبتدائية في م( ، هدفت الى التعرف على مشكالت دمج التالميذ ذوي االعاقة العقلية في ا3223.دراسة الحسين )2

( مدرسة ألحقت بها فصول لدمج التالميذ ذوي 18( من المنتسبين ل )322المملكة العربية السعودية . تكونت العينة من )

االعاقة العقلية . استخدم الباحث استبانه وصفية لغرض الدراسة . وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة : أن أهم 

ية المتعلقة بدمج التالميذ ذوي االعاقة العقلية هي إن المناهج الدراسية الحالية للتالميذ العاديين ال تتضمن المشكالت التعليم

موضوعات وأنشطة تتعلق بهم ، عدم وجود برامج تدخل مبكر تساعد ذوي االعاقة العقلية في اكتساب مهارات االستعداد 

ني بين ذوي االعاقة العقلية داخل الصف الواحد . وكانت أهم المشكالت المدرسي ، والتفاوت الواضح في العمر العقلي والزم

الخدمية المتعلقة بدمجهم هي : عدم توفر خدمات طبية للتالميذ داخل المدرسة ، وعدم وجود خدمات مناسبة تلبي احتياجات 

تماعية تتمثل في عدم وجود برامج النظافة الشخصية الالزمة )حمامات مناسبة ، مغاسل( في صفوف الدمج . أما المشكالت االج

اجتماعية مناسبة تساعد التالميذ العاديين في تكوين اتجاهات ايجابية تجاه أقرانهم من ذوي االعاقة العقلية ، وقلة األنشطة غير 

ات الصفية المشتركة. وفيما يختص بالمعلمين عدم وجود برامج تدريبية لرفع مستواهم وتزويدهم بالكفايات واالستراتيجي

التربوية الحديثة في تعليم التالميذ ذوي االعاقة العقلية في إطار المدرسة العادية .ومن المشكالت أيضا محدودية مساهمة األسرة 

 ومعلمي وتالميذ التعليم العام في إنجاح الدمج . 

في المدارس العادية  قة  ذوي االعا( ، هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم الصعوبات التي تواجه دمج 3224.دراسة جعفر)8

بمدينة عمان من وجهة نظر المعلمين ومدى االختالف في تقدير مدى الصعوبات تبعا للمتغيرات : نمط الوظيفة ، والخبرة 

معلمو غرف  92منهم معلمو صفوف عادية ، و  92معلم ومعلمة ) 122التدريسية ، والجنس ، ونمط المدارس . بلغت العينة 

فقرة(  كوسيلة لجمع المعلومات ، وأشارت النتائج إلى وجود اختالفات في  42حثة استبانه مكونة من )مصادر( صممت  البا

تقييم أفراد العينة لصعوبات الدمج تبعا لنمط الوظيفة بالنسبة للبيئة التعليمية لصالح معلمي الصفوف العادية ، ولم تشر النتائج 

هاأشارتإلى وجود اختالفات بين تقييم عينة الدراسة لصعوبات الدمج تبعا لمتغير إلى وجود اختالفات تبعا لمتغير الجنس ، إالأن

 نمط المدارس لصالح معلمي المدارس الحكومية .

وتحديد االيجابيات والسلبيات في ضوء محاور ذوي االعاقة م( ، هدفت الى معرفة واقع تجربة دمج 3224.دراسة بديوي )7

توفر اإلمكانيات الالزمة لتجربة الدمج ومقترحات المديرين والمعلمين لتطوير تجربة الدراسة ومعرفة أهداف الدمج ومدى 

الدمج . كما تهدف إلى دراسة الواقع النفسي للمعلمين في المدارس التي تطبق الدمج ودراسة المشكالت التي يتعرض لها 

دراسة أربع استبيانات ومقياساً لالحتراق النفسي التالميذ في تجربة الدمج النفسية واالجتماعية والسلوكية . تضمنت أدوات ال

 يشمل األول استبيان المدراء حول تجربة الدمج واالستبيان الثاني للمعلمين ،
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واالستبيان الثالث يتضمن مشكالت نفسية للتالميذ ورابعاً استبيان أولياء األمور التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة . وأهم نتائج  

: عدم وجود فروق بين المديرين والمعلمين في مدارس الدمج والمعاهد الخاصة في ضوء محاور الدراسة تلخصت في 

الدراسة، وجود فروق احصائية بين عينتي المعلمين في مدارس الدمج والمعاهد الخاصة على مقياس االحتراق النفسي لصالح 

 معلمي مدارس الدمج 

لى التعرف على أكثر المشكالت التربوية والسلوكية شيوعاً بين أصحاب م(  ، هدفت الدراسة ا3223.دراسة مسعود ومحمد )7

الهمم العالية في صفوف الدمج ، والكشف عن األساليب التي يستخدمها المعلمون في مواجهتهم لهذه المشكالت والصعوبات 

تملت على ثالث مجاالت تناول التي قد تحد من قدرتهم على مواجهتها بالشكل المطلوب . قام الباحثان بتصميم أداة خاصة اش

المجال األول المشكالت التربوية والسلوكية والثاني األساليب التي يتبعها المعلمون في مواجهة هذه المشكالت والمجال الثالث 

الصعوبات التي تواجه المعلمين وتؤثر على أساليب عملهم . وقد أظهرت النتائج أن أكثر المشكالت التربوية كانت ضعف 

الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة .أما المشكلة السلوكية األبرز فقد كانت النشاط الزائد وعدم االلتزام بالقواعد الصفية ،  مستوى

وكانت ابرز الصعوبات عدم معرفة المعلمين بالطرق المناسبة في التعامل مع هذه المشكالت وكيفية التعامل مع أصحاب الهمم 

 العالية داخل الصف .

ذوي م( ، هدفت الدراسة إلى التعرف على برامج الدمج المطبقة على الطلبة والطالبات من 3222لخشرمي ).دراسة ا12

في المدارس العامة بالمملكة العربية السعودية وتقييم مدى نجاح تلك البرامج ، وتحديد العقبات التي تعترضها . بلغت االعاقة  

استخدمت الباحثة استمارة خاصة بالجهات التي تطبق الدمج تضمنت (مدرسة. 127عينة المدارس المختارة في الدراسة )

فقراتها تساؤالت حول متطلبات الدراسة التي تم تحديدها في أسئلة الدراسة .وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها تنوع البدائل 

المصادر ، وصف خاص مع  التربوية المتوفرة لألطفال المدمجين ، حيث تمثلت في فصول خاصة ، وفصل عادي مع غرفة

صف عادي ، وصف خاص مع خدمات داخل الصف ، وخدمات المعلم المتجول ، وخدمات استشاري التربية الخاصة ، وصف 

من إعاقة سمعية )صمم وضعف سمع ذوي االعاقة  عادي دون خدمات ، وتوزعت الخدمات التربوية على األطفال في مختلف 

( ، وإعاقة عقلية ، واضطرابات سلوكية ، وتوحد ، وإعاقة حركية ، وصعوبات ( وإعاقة بصرية )كف بصر وضعف بصر

التعلم ، واضطرابات النطق والكالم .وأوضحت النتائج أن نسبة نجاح نسبة الدمج في معظم المدارس التي تطبق الدمجمن وجهة 

مثلت معوقات نجاح الدمج في االتجاهات . وت %12، فيما بلغت نسبة اإلخفاق وعدم النجاح  %73نظر القائمين عليه قد بلغت 

، وعدم التهيئة المسبقة ، وعدم تعاون ذوي االعاقة  السلبية ، ونقص الخبرة والمعرفة ، وعدم توفر المعلم المتخصص ، وتعدد 

 األسرة ، والتشخيص الخاطئ ، وعدم توفر صفوف وتسهيالت بنائية .

ج ذو االعاقة السمعية في المرحلة االبتدائية في الكويت ،تكونت عينة ( ، هدفت الدراسة إلى دم1777.دراسة الجمعان )11

سنوات( وتمت مجانسة العينة من حيث المستوى الثقافي لألسرة والعمر  8-2طفالً تراوحت أعمارهم بين ) 49الدراسة من 

تم إدماج األطفال كلياً أي والجنس ومستوى الذكاء وسالمة الحواس األخرى والتقرير السمعي وعدم وجود إعاقة مزدوجة . و

  بالصف.وضع الطفل ذو االعاقة السمعية في الصفوف العادية ولكل طفلة خطة فردية تتماشى مع الخطة الجماعية 
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استخدمت الباحثة المالحظة العملية باإلضافة الى نتائج األطفال الدراسية للطلبة المدمجين في المدارس كأدوات للدراسة . 

ربة عن حصول أحد األطفال من ضعاف السمع على المركز األول في الصف الثاني االبتدائي . أما سلبيات أسفرت نتائج التج

التجربة فتمثلت في عدم تفهم الموجهين في المدرسة لألطفال ضعاف السمع المقيدين لديهم بالمدارس ، وقلة وجود المصادر 

فرغ فريق العمل وصعوبة تواجدهم عند الطلب نظراً الرتباطهم المرجعية العربية المتخصصة في اإلعاقة السمعية ، وعدم ت

 بمهام عملهم األصلية . 

 

 ثانياً : الدراسات األجنبية :

( أن هنالك العديد من الدراسات األجنبية التي بحثت في العوامل المعرفية واالنفعالية لدى 3227:9ذكرت الدبابنة الحسن )

المتخذة من قبلهم ، وثمة دراسات أخرى بحثت في تأثير عوامل أخرى كحجم الصف ، المعلم وأثرها فياإلجراءات العالجية 

وخدمات الدعم المتاحة ، وبنية الصف . وثمة متغيرات أخرى ذات عالقة بخصائص المعلم تمت دراستها مثل الجنس ، 

 والمعرفة باإلعاقة أو الدمج ومستوى الصف الذي يدرسه . ومن هذه الدراسات : 

هدفت إلى مقارنة وجهات نظر واتجاهات المعلمين نحو ) Lampropoulou&Padeliadu (1997)روبوالوبدليدودراسةالمب

( معلما ُيعملون في ثالثة أماكن التحاق 372ذوي الحاجات الخاصة ودمجهم في المدارس العادية ، تكونت العينة من )

وقد اظهر معلم الطلبة الصم بشكل خاص وجهات نظر  .اقوأظهرت النتائج أن وجهات نظر المعلمين تعتمد على مكان االلتح.

 .إيجابية أكثر نحو األفراد ذوي اإلعاقات مقارنة بمجموعات المعلمين األخرى ،لكن وجهات نظرهم نحو الدمج كانت أكثر سلبية

نحو الدمج الترتبط طردياً بوجهات الخاصة  إلى أن وجهات نظر معلمي المدارس العادية ومدارس التربية النتائجوأشارت 

اإلعاقات، وأشارت إلى أن المتوسط العامل استجابات المعلمين يعبر عن قبول مجموعة المعلمين ذوي نظرهم نحو األفراد 

نحو الدمج تختلف اختالف اًداالً باختالف خبرتهم في تعليم األطفال ذوي اإلعاقة المعلمين لعملية الدمج ، وأن وجهات نظر 

 معية . الس

هدفت إلى توضيح العالقة بين وجهات نظر معلمي الصفوف العادية نحوالدمج   Keith & Ross(1998)ودراسة كيثوروس

ونجاح عملية دمج الطالب ذوي الحاجات الخاصة ومنهم أصحاب اإلعاقة السمعية ،وقد تبين أن لدى هؤالء المعلمين وجهات 

تبطت المعرفة باإلعاقة والخبرة بوجهات نظر أكثر إيجابية، باإلضافة إلى مدى وقد ار .نظر إيجابية ،بشكل عام نحو الدمج

وقد أشار العديد من المعلمين إلى حاجتهم للتدريب  . امتالك المعلمين للكفايات الالزمة في تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

خصائيي اللغة ومفسري لغة اإلشارة لتسهيل عملية والمعرفة والمهارة لتسهيل دمج هذه الفئة من الطلبة ، فضالً عن وجود أ

 الدمج .  

وجدوا أن وجهات نظر المعلمين للدمج واستجابتهم  Soodak&Podell&Lehman (1998) )دراسةسوداكوبودلوليمان .1

ى االيجابية له ترتبط بمدى امتالكهم مهارات التدريس الفعال وخبراتهم التدريسية للطلبة ذوي الحاجات الخاصة ، ومد

استخدامهم وممارستهم للتعليم الفعال، وإدراكاتهم للصعوبات التي يواجهها هؤالء الطلبة ،والتعاون مع المعلمين المساندين 

 وحجم غرفة الصف . 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشر | تأريخ اإلصدار: 

 
 

 

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                                 277  

 

ISSN: 2706-6495 

 
هدفت إلى التعرف على وجهات نظر ثمانية معلمين نحو دمج  Cheuk& Hatch (2007)  )دراسة شيوكوهاتش .3

فال ذوو اإلعاقة السمعية في مرحلة رياض األطفال، وقد أظهرت النتائج أن وجهات نظر األطفال  ذوي الصعوبات ومنهما ألط

المعلمين ركزت على فائدة الدمج في تطوير النواحي االجتماعية لألطفال ذوي الصعوبات ،كما أكدت الدراسة على ضرورة 

ريب منظم لهم يسهم في تكوين وجهات نظر تهيئة المعلمين الستقبال هؤالء الطلبة في صفوفهم العادية من خالل توفير تد

كما أن هنالك العديد من الدراسات األجنبية  الخاصة  .إيجابية لديهم نحو تعليم األطفال ذوي الصعوبات في صفوفهم العادية 

 ( منها : 129:3211بالدمج وذكرت في حسام الخلف )

في أسبانيا " ، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم ( ، بعنوان "تقييم تجربة الدمج Marchesi, 1986دراسة مارشيسي ) .4

الصعوبات التي تواجه عملية الدمج في المدارس العادية ، وقد شملت الدراسة عدداً من كبيراً من المعلمين والمعلمات ممن 

ه كأداة للدراسة . ( معلماً ومعلمة . استخدم الباحث استبان3174شاركوا في تربية األطفال داخل المدرسة العامة وكان عددهم )

وتوصلت النتائج الى وجود عدد من الصعوبات وهي : عدم توفير الخدمات الطبية المناسبة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

، قلة معرفة المعلم بأساليب التواصل مع الطلبة أصحاب الهمم العالية في المدارس العادية ، وعدم مرونة المنهج الدراسي مع 

 في الصف العادي ، وعدم توفر اإلمكانيات والوسائل التعليمية المناسبة لهم . عالية أصحاب الهمم ال

بكافة أشكالها" هدفت الدراسة إلى استكشاف أهم ذوي االعاقة  ( بعنوان "أهم معيقات دمج Law ,1993دراسة لو ) .3

( أسرة من أهالي األطفال ذوي 33) معيقات الدمج سواء كانت ثقافية ، اجتماعية ، بيئية أو مؤسسية . تكونت العينة من

االحتياجات الخاصة . استخدمت الدراسة المقابالت كأداة لجمع المعلومات . وتوصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من وجود معيقات 

وك الفظ لوحظت على المنحدرات الحادة ، واألبواب الثقيلة ، والعتبات إال أن العوائق السلوكية واالجتماعية والمتمثلة في السل

 من قبل الطالب العاديين وأحياناً من قبل المدرسين ، أو من قبل الهيئة اإلدارية هي األكثر صعوبة  وتأثيراً على عملية الدمج.

( ،بعنوان " الصعوبات التي يواجهها الطالب ذوي صعوبات التعلم في المدرسة العادية Albinger,1995دراسة ألبنجر ) .9

عرف على الصعوبات التي يواجهها هؤالء الطالب في المدرسة العادية . وطبقت الدراسة على خمسة " ، هدفت الدراسة الى الت

طالب في المرحلة األساسية يتلقون خدمات في غرف المصادر . استخدم الباحث استبانه كأداة للدراسة إضافةإلى بطاقات 

التربية العامة ليتلقوا خدمات خاصة في غرف  المالحظة . وأشارت  النتائج الى أن الطالب يعتبرون مغادرتهم صفوف

المصادر على أنه وضع محرج يوجد الحاجة لديهم لخلق قصص ملفقة لكي يبرروا لزمالئهم أسباب تركهم للصفوف الدراسية 

 هذا مع كونهم يحبون المجئإلى غرف المصادر ألنهم يشعرون أنها تلبي احتياجاتهم . 

في كل من أمريكا ذوي االعاقة  ( ، بعنوان "دراسة مقارنة لتجربة دمج Rouse , et,al 1996دراسة راوس وآخرون )

 الدمج .وبريطانيا" ، هدفت الدراسة إلىإجراء مقارنة لتجربة الدمج بكافة جوانبها في بريطانيا وأمريكا بما فيها معيقات هذا 

فرت نتائج الدراسة الى أن المدرسة تواجه إضافةإلى المالحظة الموضوعية لتجارب الدمج . وأس استخدم الباحث استبانه

المعيقات التالية في الدمج : الطرق واألساليب التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل ، الترتيبات الجماعية والتي تعزز العزل ، 

األوضاع  وجود ادراكات مختلفة للدمج ، ضعف النشاطات طويلة المدى والتي تدعم استمرارية الدمج ، عدم رضا الوالدين عن

 الحالية ألبنائهم داخل المدرسة الدامجة ،

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشر | تأريخ اإلصدار: 

 
 

 

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                                 278  

 

ISSN: 2706-6495 

 
الخوف من فقدان التسهيالت الخاصة لعملية الدمج ، األبنية المدرسية القديمة والتي من الصعب تكييفها وتعديلها لتناسب  

لعملية الدمج ، احتياجات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ، مقاومة بعض معلمي التربية الخاصة ومعلمي التربية العادية 

الخوف من عدم توفر اإلجراءات الطبية الالزمة داخل المدرسة ، اإلعداد والتأهيل غير المناسبين للمعلمين الجدد والذين سوف 

 يعملون ضمن الدمج . وأن أسباب فشل برامج الدمج تكمن في صعوبة تعديل المعلمين ألساليب تدريسهم.

 

 السابقة:التعقيب على الدراسات 

ت بعض الدراسات السابقة بدراسة وجهات نظر المعلمين نحو الدمج وهذه الدراسات هي  : )دراسة خلود الدبابنة وسهى اهتم

 & Keithكيثوروس دراسة ، ) Lampropoulou&Padeliadu (1997)المبروبوالوبدليدوم(  ، دراسة 3227الحسن )

Ross(1998 سوداكوبودلوليمان ،دراسة(Soodak&Podell&Lehman (1998  دراسةشيوكوهاتش، دراسة  (Cheuk& 

Hatch (2007(1771 بينما اهتمت بقية الدراسات بمعرفة المشكالت والصعوبات التي تواجه دمج األطفال ذوي اإلعاقة )

بالمدارس العامة . وهدفت بعض من الدراسات السابقة لمعرفة وجهات نظر المعلمين نحو دمج ذوي االعاقة العقلية مثل دراسة 

م(، وذوي االعاقة السمعية  )دراسة 3228م( ، وذوي االعاقة البصرية مثل دراسة أمألبوعنين )3223ين عثمان الحسين )حس

، Keith & Ross(1998دراسة كيثوروس ( ، و1777م(، ودراسة ماجدة حكم الجمعان )3227خلود الدبابنة وسهى الحسن )

( ، اما بقية الدراسات  Albinger,1995دراسة ألبنجر )م )وصعوبات التعل.Cheuk& Hatch (2007)ودراسةشيوكوهاتش

 استهدفت مجمل مشكالت أصحاب الهمم العالية  وحصرها بصورة عامة .

 

 منهج البحث وإجراءاته

يتضمن منهج البحث واإلجراءات ، المنهج المتبع ،وعينة البحث واألدوات التي استخدمت ، وكيفية إجرائها  ثم المعالجات    

 ية التي تمت الختبار الفروض .اإلحصائ

 البحث:منهج 

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي ، وهو المنهج الذي يفّسر ويوّضح الظاهرة تفصيلياً ، ممايجعل للباحثة تحديد العالقات ، وإمكانية 

هج الغالب ( أن األسلوب الوصفي يهدف لوصف ظاهرة معينة نوعياً ، وكمياً ، وهو المن13:3224التنبؤ. ويوضح يحيي )

 اتباعه في مجال الدراسات اإلنسانية . 

 البحث:عينة 

معلمة من مدارس التعليم العام بمدينة تبوك ، لإلجابة على أسئلة استبيان الدراسة)وجهات  34تم اختيار عينة عشوائية حجمها 

 العامة بمدينة تبوك (.االعاقة بالمدارس ذوي نظرالمعلمات نحو دمج 

  البحث:أدوات 

تحقق للباحثة اختبار الفروض ، واإلجابة على أسئلة البحث ، كان البد من االختيار األفضل لألدوات المناسبة لمتغيرات حتى ي

 البحث . وعليه فقد استخدمت الباحثة األدوات التالية:
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 .مقياس رأي المعلمات في الدمج من اعداد الباحثه بعد استطالع رأي المعلمات .1

 . المالحظة . 3

النتهاء من التصحيح قامت الباحثة بتجميع وتفريغ البيانات في جداول ، أعدت خصيصاً لهذا الغرض وتمت معالجتها وبعد ا

 الحاسوب . إحصائياً بجهاز

 :اإلحصائيةالمعالجات 

 استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية اآلتية :

 . النسبة المئوية .1

 . اختبار ) ت( لمتوسط مجتمع واحد .3

 ار تحليل التباين األحادي ..اختب 4

 .اختبار شيفي للمتوسطات .3

 اوالً: مجتمع وعينة الدراسة:

( من المعلمات أو اإلداريات في مدارس  مدينة تبوك لإلجابة على أسئلة استبيان الدراسة ) 34تم اخذ عينة عشوائية حجمها ) 

 مات في مدينة تبوك (.العامة كما تراها المعلاالعاقة بالمدارس ذوي مقياس  مشكالت دمج 

 أدناه بيان بتوزيع العينة حسب متغيرات الدراسة:

 

 متغيرات الدارسة:

 (:34( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير طبيعية العمل بالمركز )ن =  1جدول رقم )  

 النسب المئوية العدد طبيعية العمل بالمركز

 13.953 6 إدارية

 32.558 14 معلمة عامة

 6.9767 3 ائية نطقأخص

 46.512 20 معلمة دمج

 100 43 المجموع

 

 (:43العلمي )ن =  ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرالمؤهل 0جدول رقم ) 

 النسب المئوية العدد العلمي:المؤهل

 39.5 17 تربية خاصة

 34.9 15 تربية عامة

 14 6 دبلوم
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 7 3 علوم اجتماعية

 4.7 2 أخرى

 100 43 جموعالم

 

 :(43( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة )ن =  3جدول رقم ) 

 النسب المئوية العدد الخبرة

 23.3 10 ( سنوات5أقل من )

 48.8 21 سنوات 12-5من 

 27.9 12 سنوات  فأكثر 12

 100 43 المجموع

 

 (:43غير نوع اإلعاقة المدمجة)ن = ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مت 4جدول رقم ) 

 النسب المئوية العدد نوع اإلعاقة المدمجة

 41.9 18 بصرية

 37.2 16 عقلية

 14 6 سمعية

 7 3 صعوبات تعلم

 100 43 المجموع

 (:43( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المرحلة الدراسية  )ن =  5جدول رقم ) 

 لنسب المئويةا العدد المرحلة الدراسية

 65.1 28 االبتدائية

 16.3 7 المتوسطة

 14 6 الثانوية

 4.7 2 رياض األطفال

 100 43 المجموع
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 ثانياً: :نتائج الخصائص القياسية للمقياس:

 43أخذت عينة تمثل كل مجتمع الدراسة بلغ حجمها 

 تجانس الفقرات : -1

المقياس ، تم حساب  معامل االرتباط المعدل لدرجات بنود)فقرات( والدرجة  لتحديد االتساق الداخلي والتجانس بين فقرات كل

الكلية للمقياس ) مشكالت دمج أصحاب الهمم العالية بالمدارس العامة كما تراها المعلمات في مدينة تبوك ( والجدول التالي 

 يوضح ذلك : 

 (: 6جدول رقم ) 

العامة كما االعاقة بالمدارس ذوي بالدرجة الكلية للمقياس  ) مشكالت دمج يوضح معامالت ارتباط درجات البنود ) الفقرات(  

 (:. 34)ن=  0.05تراها المعلمات في مدينة تبوك (والجدول التالي يوضح ذلك عند مستوى معنوية 

مدراس بال أصحاب الهمم العاليةيوضح معامالت ارتباط درجات البنود )الفقرات(بالدرجة الكلية للمقياس )مشكالت دمج 

 (43)ن= 0.05العامة كما تراها المعلمات في مدينة تبوك ( والجدول التالي يوضح  ذلك عند مستوي معنوية 

 المحور االول : البيئة المدرسية المحور

 س البند

01 

 س

02 

 س

03 

 س

04 

 س

05 

 819. معامل االرتباط

** 

.815 

** 

.652 

** 

.788 

** 

.827 

** 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

رالمحور الثاني:اولياء األمو  المحور 

 س

12 

 س

11 

 س

10 

 س

09 

 س

08 

 س

07 

 س

06 

 البند

.741 

** 

.729 

** 

.602 

** 

.572 

** 

.812 

** 

.795 

** 

.801 

** 

 معامل االرتباط
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 المحور المحور الثالث: الكادر التعليمي / االداري

 س

25 

 س

24 

 س

23 

 س

22 

 س

21 

 س

20 

 س

19 

 س

18 

 س

17 

 س

16 

 س

15 

 س

14 

 س

13 

 البند

.58

6 

** 

.64

0 

** 

.41

9 

** 

.69

5 

** 

.47

9 

** 

.49

6 

** 

.63

1 

** 

.67

2 

** 

.67

0 

** 

.75

9 

** 

.54

7 

** 

.51

9 

** 

.46

* 

* 

 معامل االرتباط

 

 المحور المحور الرابع:األطفال ذي االعاقة وأقرانهم

 س

29 

 س

28 

 س

27 

 س

26 

 البند

.404 

** 

.600 

** 

.626 

** 

.406 

** 

 معامل االرتباط

 

 

 

 . 20221و  2025** معامل االرتباط معنوي عندي مستوي الداللة 

حظت الباحثة أن جميع  معامالت االرتباط موجبة ودالة تمت دراسة البنود المكونة لالستبيان وبعد المعالجة اإلحصائية ال

،  38في المحور الثالث وفي المحور الرابع البنود  14( للبنود مجموع درجات المحور عدا البند 0.05إحصائياً عند مستوى )

 ،  وقد تم حذفها لعدم معنوية معامل ارتباط البند مع المحور 43،  43،  41،  37

 

 المحور الخامس:المنهج المحور

 س البند

30 

 س

31 

 س

32 

 س

33 

 س

34 

 س

35 

 س

36 

 774. معامل االرتباط

** 

.618 

** 

.642 

** 

.839 

** 

.740 

** 

.828 

** 

.774 

** 
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 (8جدول رقم )

رقم البند  حورالم م

 المحذوف

 قيمة االحتمال معامل االرتباط البندالمحذوف

)مستوى 

 الدالل(

 االستنتاج

 

 الثالث 1

Q13 

 ةأصحاب الهمم العالي دمج األطفال ذوو اإلعاقة

 0.62 -078.- يخلق أعباء إضافية على معلم الصف.

غير دال 

 إحصائياً 

 الرابع 3

Q27 

 

ب الهمم يتعاون األطفال العاديون مع أصحا

 العالية 

0.275 0.07 

غير دال 

 إحصائياً 

 الرابع 3

Q28 

 

داخل الفصل أصحاب الهمم العالية يؤثر وجود 

على زميالتهم العاديات )سير الدراسة، تفاعلهم 

 مع المعلم..الخ....(

-.017- 0.92 

غير دال 

 إحصائياً 

صحاب الهمم يقدم األطفال العاديون المساعدة ال Q31 الرابع 9

 عندما يحتاجونهالية العا

 

0.126 0.42 

غير دال 

 إحصائياً 

أصحاب الهمم يسخر األطفال العاديون من  Q32 الرابع 2

 العالية

 

-.208- 0.18 

غير دال 

 إحصائياً 

 Q33 الرابع 8

 

يعتمد األطفال على أنفسهم داخل المدرسة 

 )العناية بالذات(

 

0.212 0.17 

غير دال 

 إحصائياً 

 Q34 الرابع 7

-- 

مشكالت أصحاب الهمم العالية بب وجود يس

 داخل الصف لضعف مستواهم الدراسي
-.049- 0.76 

غير دال 

 إحصائياً 

 

 للبنود مع المجموع الكلي لدرجات  المقياس  األمر الذي يبين صدق البناء والتكوين للمقياس . 

 ثبات المقياس: -2

( فكان معامل  الثبات للمقياس  34للمقياس  لكامل عينة الدراسة) ن=قامت الباحثة بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ لمعرفة الثبات 

 مما  يؤكد تمتع المقياس  بدرجة ممتازة   من الدقة واالتساق في القياس  .  0.83( ، وأقل بند حصل على 0.93الكلي  )
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 (: يوضح قيم معامل  الثبات ) ألفا كرونباخ(  لمقياس7جدول رقم ) 

ي اإلعاقة بالمدارس العامة كما تراها المعلمات في مدينة تبوك والجدول التالي يوضح ذلك عند مشكالت دمج األطفال ذو 

 (: 34)ن=   0.05مستوى معنوية 

 

 قيمة معامل الثبات كرونباخ عدد البنود المحور ) البعد(

 0.84 5 المحور األول: البيئة المدرسية

 0.85 7 المحور الثاني : أولياء األمور

 0.84 13 ثالث : الكادر التعليمي اإلداريالمحور ال

 0.83 4 المحور الرابع : األطفال )ذي اإلعاقة  والعاديين (

 0.85 7 المحور الخامس :  المنهج

أصحاب الهمم المقياس الكلي :  مقياس  مشكالت دمج 

 مدارس العامة كما تراها المعلمات في مدينة تبوكالعالية بال
36 

0.93 

 

 

 :ب المئوية إلجابات عينة الدراسة على فقرات  المقياسثالثاً: النس

 34( يبين المتوسط واالنحراف المعياري والمنوال وترتيب البنود  آلراء عينة الدراسة حول بنود الدراسة) ن = 7جدول رقم ) 

) 

 

 : المحوراألول:  البيئة المدرسية

االنحراف  المتوسط البند

 المعياري

نسبة الموافقة 

 %علي البند 

الترتيب العام في  الترتيب داخل المحور

 المقياس

Q01 2.67 1.23 41.75% 3 32 

Q02 3.42 1.44 60.50% 2 15 

Q03 3.6 1.38 65.00% 1 10 

Q04 2.12 1.33 28.00% 5 36 

Q05 2.53 1.49 38.25% 4 35 

(  %65.00الدعم التعليمي (  بنسبة العاقة  ذوي اتوجد في المدرسة غرفة مصادر تتلقى من خاللها  : Q03 كان البند الثالث ) 

يوجد في المدرسة إشارات تسهل حركة ذوي اإلعاقة  : Q04حاصال على أعلى نسبة موافقة  الرتبة االولى . والبند الرابع ) 

 (12خصوصا اإلعاقة البصرية واإلعاقة الحركية (  حاصال على الترتيب الخامس جدول رقم ) 

 (12ياء األمور : جدول رقم )وفي المحور الثاني: أول
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 المتوسط البند

االنحراف 

 المعياري

نسبة الموافقة علي البند 

% 

الترتيب داخل 

 الترتيب العام في المقياس المحور

Q06 3.44 1.08 61.00% 2 14 

Q07 3.07 1.3 51.75% 4 20 

Q08 3.05 1.11 51.25% 5 21 

Q09 3.26 1.2 56.50% 3 18 

Q10 2.72 1.3 43.00% 7 31 

Q11 3.56 1.16 64.00% 1 12 

Q12 2.86 1.34 46.50% 6 29 

) توجد الخطة الدراسية المناسبة والتي يتم مراجعتها دوريا( علي المرتبة االولي  بنسبة   : Q11حصل البند الحادي عشر : ) 

 . %64.00موافقة 

محاضرات( لتقبل فكرة الدمج( على  –نشرات  –قيف )ندوات : ) يتلقى أولياء أمور األطفال العاديين التث  Q10والبند العاشر)  

 . %43.00الرتبة السابعة   بنسبة موافقة 

 ( :11جدول رقم ) 

 :المحور الثالث :الكادر التعليمي / األداري

 المتوسط البند

االنحراف 

 المعياري

نسبة الموافقة علي البند 

 الترتيب العام في المقياس الترتيب داخل المحور %

Q13 3 1.35 50.00% 10 25 

Q14 3.74 1.31 68.50% 4 6 

Q15 4.09 1.02 77.25% 1 1 

Q16 2.93 1.56 48.25% 11 26 

Q17 2.88 1.4 47.00% 13 28 

Q18 3.84 1.15 71.00% 2 3 

Q19 2.91 1.51 47.75% 12 27 

Q20 3.05 1.31 51.25% 7 22 

Q21 3.79 1.04 69.75% 3 5 

Q22 3.05 1.4 51.25% 8 23 

Q23 3.67 1.25 66.75% 5 7 
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Q24 3.14 1.3 53.50% 6 19 

Q25 3.02 1.34 50.50% 9 24 

 

 (13جدول رقم ) 

 و العاديين ( -ذوي االعاقة  المحور الرابع :  األطفال )

 المتوسط البند

االنحراف 

 المعياري

نسبة الموافقة علي البند 

% 

الترتيب داخل 

 اسالترتيب العام في المقي المحور

Q26 3.6 1.33 65.00% 2 9 

Q27 3.81 1.22 70.25% 1 4 

Q28 3.56 1.24 64.00% 3 13 

Q29 2.65 1.23 41.25% 4 33 

 

 

 (13جدول رقم ) 

 :الخامس: المنهجالمحور 

 المتوسط البند

االنحراف 

 المعياري

نسبة الموافقة علي البند 

% 

الترتيب داخل 

 الترتيب العام في المقياس المحور

Q30 3.58 1.28 64.50% 3 11 

Q31 3.91 1.11 72.75% 1 2 

Q32 3.6 1.31 65.00% 2 8 

Q33 3.37 1.38 59.25% 4 16 

Q34 2.86 1.49 46.50% 6 30 

Q35 3.3 1.47 57.50% 5 17 

Q36 2.56 1.45 39.00% 7 34 

 q15: بند الخامس عشر التابع للمحور الثالث )يتضح من الجداول أعاله أن اعلي موافقة لكافة المقياس)الرتبة االولى ( كانت لل

( واقل نسبة موافقة على مستوى %77.25تنوع المعلمات أساليب التدريس ليتناسب جميع األطفال داخل الفصل(  بنسبة 

قة  ذوي االعا: يوجد في المدرسة إشارات تسهل حركة   Q04( كانت للبند الرابع التابع للمحور االول ) 42المقياس )الرتبة 

 (. %28.00خصوصا اإلعاقة البصرية واإلعاقة الحركية  بنسبة موافقة 
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 ومناقشتها عرض النتائج

 : عرض النتائج اوالً 

يتم في هذا الفصل عرض النتائج التي توصلت لها الدراسة، وذلك عن طريق عرض كل فرض والنتائج المتعلقة به ، ومن ثم 

 :دراسة. وفيما يلي عرض لنتائج ال التعليق عليها

 :الفرض األول

العامة بااليجابية بدرجة دالة االعاقة بالمدارس ذوي ينص الفرض األول على أنه " .اتسام وجهات نظر المعلمات نحو دمج 

احصائياً  " . وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( للمجموعة الواحدة ، فأظهرت نتيجة التحليل الجدول التالي 

: 

أصحاب الهمم ( اختبار )ت( للمجموعة الواحدة لمعرفة السمة العامة المميزة لوجهات نظر المعلمات نحو دمج 13)  جدول رقم

 (34بالمدارس العامة بمدينة  تبوك .)ن=العالية 

 

المتوسط  المحور ) البعد(

 النظري

)القيمة 

 المحكية(

نة
عي

 ال
ط

س
و

 

ي
ار

عي
لم

 ا
ف

را
ح

الن
ا

 

درجا قيمة )ت(

ت 

 الحرية

 االستنتاج الداللة

 )االتجاه العام(

 المحور االول: البيئة المدرسية

15 14.35 4.93 -.866- 42 0.39 

فروق غير دالة 

 احصائيا:

اليمكن الحكم على 

 االتجاه.

 : أولياء األمورالمحور الثاني

14 21.95 6.008 1.041 42 .0.30 

فروق غير دالة 

 احصائيا:

اليمكن الحكم على 

 االتجاه.

لث: الكادر التعليمي المحور الثا

 اإلداري
39 46.60 10.804 4.62 42 0.00 

دال احصائيا: االتجاه 

 إيجابيي مرتفع

ذي المحور الرابع: األطفال )

 اإلعاقة  والعاديين (
12 28.63 7.55 14.44 42 0.00 

دال احصائيا: االتجاه 

 إيجابيي مرتفع جدا

 :  المنهجالمحور الخامس
21 23.19 6.843 2.1 42 0.04 

دال احصائيا: االتجاه 

 إيجابيي متوسط

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشر | تأريخ اإلصدار: 

 
 

 

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                                 288  

 

ISSN: 2706-6495 

 
مقياس  المقياس الكلي:

أصحاب الهمم مشكالت دمج 

بالمدارس العامة كما  العالية

 تراها المعلمات في مدينة تبوك 

108 
134.7

2 
26.99 6.49 42 0.00 

دال احصائيا: االتجاه 

 إيجابيي مرتفع جدا

مشكالت دمج األطفال الكلي )مقياس  للمقياس بي نحو المقياس بكافة محاورهإيجامن الجدول أعاله يتضح أن رأي عينة الدراسة 

بالمدارس العامة كما تراها المعلمات في مدينة تبوك( ولمحاوره الثالث )الكادر التعليمي اإلداري( ذوي االعاقة ذوي اإلعاقة 

ائيا للحكم على االتجاه العام للمحورين االول يتضح أن االختبار غير دال احص (. كما( والخامس )المنهجذوي االعاقةوالرابع )

 )أولياء األمور( المدرسية( والثاني)البيئة 

 :الفرض الثاني

أصحاب الهمم العالية وجهات نظر المعلمات نحو دمج  إحصائية فيينص الفرض الثاني على أنه )توجد فروق ذات داللة 

وللتحقق من هذا الفرض   قامت   الباحثة بإجراء تحليل التباين  (.زبالمدارس العامة بمدينة تبوك تعزى لطبيعة العمل بالمرك

 األحادي على النحو التالي:

المقياس عينة الدراسة نحو  في آراء( يوضح نتيجة اختبار)ف( تحليل التباين االحادي لمعرفة داللة الفروق 15جدول رقم )

 (:34متغير " طبيعة العمل بالمركز " )ن= حسب

 

 

 إدارية العمل بالمركز طبيعةالمحور/ 

معلمة 

 عامة

اخصائية 

 نطق

معلمة 

 دمج

 

 قيمة

(F) 

 مستوى

الداللة 

)قيمة 

 االحتمال(

 

 االستنتاج

 )اتجاه الداللة(

ط 
س

و
ال

ي
اب

س
ح

ال
ط  

س
و
ال

ي
اب

س
ح

ال
ط  

س
و
ال

ي
اب

س
ح

ال
ط  

س
و
ال

ي
اب

س
ح

ال
 

 دالة إحصائياً  فروق غير 0.45 0.90 12.33 15.25 12.85 15.43 المحور االول: البيئة المدرسية

 فروق غير دالة إحصائياً  0.91 0.17 19.67 22.20 21.77 22.57 : أولياء األمورثانيالمحور ال

: الكادر التعليمي المحور الثالث

 اإلداري
 فروق غير دالة إحصائياً  0.67 0.53 38.00 42.35 43.38 47.00

المحور الرابع: األطفال 

أصحاب الهمم العالية )

 والعاديين(

 فروق غير دالة إحصائياً  0.84 0.27 15.33 17.25 16.85 19.29

 فروق غير دالة إحصائياً  0.63 0.59 20.33 22.50 23.46 25.86 المنهجالمحور الخامس: 

 فروق غير دالة إحصائياً  0.65 0.55 105.67 119.55 118.31 130.14 مقياس مشكالت المقياس الكلي:
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 االعاقة بالمدارسذوي دمج 

العامة كما تراها المعلمات في 

 مدينة تبوك 

 

مل بالمركز للمقياس بكافة يستنتج من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات متغير طبيعة الع

 .ما يؤكد اتفاق آراء عينة الدراسة، م2029محاوره، عند مستوى داللة 

 الفرض الثالث :

روق ذات داللة إحصائيةفي وجهات نظر المعلمات نحو دمج أصحاب الهمم العالية ينص الفرض الثالث على أنه )توجد ف

 بالمدارس العامة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء:ة بإجراء تحليل التباين األحادي وللتحقق من هذا الفرض   قامت   الباحث

تحليل التباين االحادي لمعرفة داللة الفروق في  آراء عينة الدراسة التي تعزى لمتغير يوضح نتيجة اختبار )ف(  (16جدول رقم )

 (:34المؤهل العلمي  " )ن=

 

 

 المؤهل العلميالمحور/ 

تربية 

 عامة

تربية 

 خاصة

علوم 

 أخرى دبلوم اجتماعية

 مستوى (Fقيمة)

الداللة 

)قيمة 

 االحتمال(

 

 االستنتاج

 )اتجاه الداللة(

ط 
س

و
ال

اب
س

ح
ال

ي
 

ط 
س

و
ال

ي
اب

س
ح

ال
 

ط 
س

و
ال

ي
اب

س
ح

ال
 

ط 
س

و
ال

ي
اب

س
ح

ال
 

ط 
س

و
ال

ي
اب

س
ح

ال
 

المحور االول: البيئة 

 11 13.17 19.67 13.94 14.67 المدرسية
1.26 0.30 

 فروق غير دالة إحصائياً 

: أولياء المحور الثاني

 21.67 26.67 20.71 23.13 14.35 األمور
1.08 0.38 

 فروق غير دالة إحصائياً 

: الكادر الثالمحور الث

 42.5 54.33 40.88 43.4 21.95 التعليمي اإلداري
0.98 0.43 

 فروق غير دالة إحصائياً 

: المحور الرابع

  أصحاب الهمم العالية 

 14.17 26.33 16.24 18.2 43.12 (والعاديين

1.89 0.13 

 فروق غير دالة إحصائياً 

المحور الخامس: 

 18.33 31.33 21.47 25.87 17.33 المنهج
3.40 0.02 

 فروق دالة إحصائياً 
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 محاوره،متوسطات متغير المؤهل العلمي للمقياس بكافة  يستنتج من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

 ، عدا المحور الخامس ) المنهج ( . 2029عند مستوى داللة 

 (18جدول رقم )

 (:34العلمي ) ن =  لمتغير المؤهل للمقياس تبعاً  2029داللة  عند مستوىيوضح الفروق بين المتوسطات حسب اختبار شيفي 

المحور / المؤهل 

 العلمي

 مستوى الداللة  من متوسط توسطفرق م

 )قيمة االحتمال(

 

 االستنتاج

 )اتجاه الداللة(

 "دبلوم" متوسط فئةالفرق لصالح المتوسط األكبر وهو  *0.02 دبلوم تربية عامة المنهج

"تربية  متوسط فئةالفرق لصالح المتوسط األكبر وهو  0.01 علوم اجتماعية تربية خاصة المنهج

 خاصة

 لفروق توجد دالة إحصائيا يكون الفرق لصالح المتوسط األكبر للفئتين في حالة ان ا

 الرابع:الفرض 

ذوي االعاقة بالمدارس وجهات نظر المعلمات نحو دمج  إحصائية فيينص الفرض الرابع على أنه: )توجد فروق ذات داللة 

بإجراء اختبار)ف( تحليل التباين األحادي على  وللتحقق من هذا الفرض   قامت   الباحثة المدمجة.تعزى لنوع االعاقة العامة 

 النحو التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقياس الكلي: مقياس

أصحاب مشكالت دمج 

بالمدارس الهمم العالية 

العامة كما تراها 

المعلمات في مدينة 

 تبوك 

23.19 125.27 113.24 158.33 109.83 2.25 0.08 

 فروق غير دالة إحصائياً 
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حسب متغير نوع اإلعاقة تباين االحادي لمعرفة الفروق في آراء عينة الدراسة نتيجة اختبار )ف( تحليل ال ح( يوض17جدول رقم )

 (:34المدمجة " )ن=

 

نوع اإلعاقة المحور/ 

 المدمجة

 عقلية سمعية بصرية

صعوبات 

 علمت

 قيمة

(F) 

مستوىالداللة 

)قيمة 

 االحتمال(

 

 االستنتاج

 )اتجاه الداللة(

ط 
س

و
ال

ي
اب
س

ح
ال

 

ط 
س

و
ال

ي
اب
س

ح
ال

ط  
س

و
ال

ي
اب
س

ح
ال

 

ط 
س

و
ال

ي
اب
س

ح
ال

 

المحور االول: البيئة 

 المدرسية
15.78 11.67 14.5 10.33 1.87 0.15 

فروق غير دالة 

 إحصائياً 

: أولياء المحور الثاني

 األمور
23.33 23.83 20.06 20 1.16 0.34 

فروق غير دالة 

 إحصائياً 

: الكادر المحور الثالث

 التعليمي اإلداري
46.61 38.33 42.62 34.33 1.72 0.18 

فروق غير دالة 

 إحصائياً 

أصحاب : المحور الرابع

 (والعاديين الهمم العالية
19.67 18.67 14.69 14.67 1.75 0.17 

فروق غير دالة 

 إحصائياً 

 فروق دالة إحصائياً  0.02 3.79 16 20.5 25.83 25.89 المنهجخامس: لمحور الا

المقياس الكلي: مقياس 

أصحاب الهمم مشكالت دمج 

بالمدارس العامة كما  العالية

تراها المعلمات في مدينة 

 تبوك 

131.28 118.33 112.38 95.33 2.30 0.09 

فروق غير دالة 

 إحصائياً 

 

س بكافة ود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات متغير نوع اإلعاقة المدمجة للمقيايستنتج من الجدول أعاله عدم وج

 2029، عند مستوى داللة محاوره عدا محور المنهج

 تبعاً لمتغير نوع اإلعاقة سللمقيا 2029ن المتوسطات حسب اختبار شيفي عند مستوى داللة ( يوضح الفروق بي17جدول رقم )

 (:34) ن = 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشر | تأريخ اإلصدار: 

 
 

 

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                                 292  

 

ISSN: 2706-6495 

 
 

نوع  المحور /

 اإلعاقة

مستوى الداللة  من متوسط فرق متوسط

 )قيمةاالحتمال(

 

 االستنتاج

 )اتجاه الداللة(

فئة " لصالح المتوسط األكبر وهو متوسط الفرق  0.02 عقلية بصرية المنهج

 بصرية "

صعوبات  بصرية المنهج

 تعلم

فئة "  لصالح المتوسط األكبر وهو متوسط الفرق 0.02

 بصرية "

 المنهج

 وبات تعلمصع

فئة "  لصالح المتوسط األكبر وهو متوسط الفرق 2024 سمعية

 سمعية "

 رق لصالح المتوسط األكبر للفئتينفي حالة ان الفروق توجد دالة إحصائيا يكون الف. 

 

 : مناقشة النتائجثانياً 

 :تمهيد

 واألهداف والنتائج . يتناول هذا المبحث تفسير النتائج التي توصل لها البحث ، وذلك بعد عرض الفروض، 

 

العامة بااليجابية بدرجة دالة االعاقة بالمدارس ذوي : ينص على أنه " اتسام وجهات نظر المعلمات نحو دمج الفرض األول

االعاقة بالمدارس ذوي احصائياً  "" ويهدف هذا الفرض للتعرف على السمة العامة المميزة لوجهات نظر المعلمات نحو دمج 

 تبوك . العامة بمدينة 

( أثبتت النتائج صحة هذا الفرض في بعض محاور المقياس ، وأوضحت أن وجهات نظر المعلمات 12ومن خالل الجدول رقم )

العامة اتسمت بااليجابية بدرجة دالة احصائياًفي المحاور : الثالث والرابع والخامس . أما في االعاقة بالمدارس ذوي نحو دمج 

درسية(   والثاني )أولياء األمور( فيتضح أن االختبار غير دال احصائيا للحكم على االتجاه العام المحورين االول )البيئة الم

 للمحورين .

نسبياً مع  بعض الدراسات التي اظهرت نتائج ايجابية منها    واختلفت هذه النتيجة 

أن وجهات نظر المعلمين والتي أظهرت نتائجها   ) Lampropoulou&Padeliadu (1997  )المبروبوالوبدليدودراسة

أصحاب الهمم العالية تعتمد على مكان االلتحاق . وقد اظهر معلمو الطلبة الصم بشكل خاص وجهات نظر إيجابية أكثر نحو 

  .مقارنة بمجموعات المعلمين األخرى،لكن وجهات نظرهم نحو الدمج كانت أكثر سلبية

نحو الدمج الترتبط طرديًا بوجهات الخاصة  ادية ومدارس التربيةإلى أن وجهات نظر معلمي المدارس العالنتائج وأشارت 

 ،ذوي االعاقةنظرهم نحو 
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وأشارت إلى أن المتوسط العامل استجابات المعلمين يعبر عن قبول مجموعة المعلمين لعملية الدمج ،وأن وجهات نظر  

 ال ذوي اإلعاقة السمعية .نحو الدمج تختلف اختالف اًداالً باختالف خبرتهم في تعليم األطفالمعلمين 

التي بينت أن لدى المعلمين وجهات نظر إيجابية ،   Keith & Ross(1998)كما أن النتيجة اتفقت مع نتائج دراسة كيثوروس

وقد ارتبطت المعرفة باإلعاقة والخبرة بوجهات نظر أكثر إيجابية ، باإلضافة إلى مدى امتالك المعلمين   .بشكل عام نحو الدمج

وقدأشار العديد من المعلمين إلى حاجتهم للتدريب والمعرفة والمهارة  .ات الالزمة في تدريس الطلبة ذوي االعاقة السمعيةللكفاي

 لتسهيل دمج هذه الفئة من الطلبة ، فضالً عن وجود أخصائيي اللغة ومفسر بلغة اإلشارة لتسهيل عملية الدمج .  

الذين وجدوا أن وجهات نظر المعلمين للدمج  Soodak&Podell&Lehman (1998))وكذلك مع دراسة سوداكوبودلوليمان

واستجابتهم االيجابية لترتبط بمدى امتالكهم مهارات التدريس الفعال وخبراتهم التدريسية للطلبة ذوي الحاجات الخاصة، ومدى 

، والتعاون مع المعلمين المساندين  استخدامهم وممارستهم للتعليم الفعال ، وإدراكاتهم للصعوبات التي يواجهها هؤالء الطلبة

 وحجم غرفة الصف . 

االعاقة بالمدارس ذوي وبناًء على ذلك تستنتج الباحثة ، بعد تحقيق هذا الفرض، من اتسام وجهات نظر المعلمات نحو دمج  

بيئة المدرسية(   والثاني العامة بمدينة تبوك بااليجابية.في المحاور : الثالث والرابع والخامس . أما في المحورين االول )ال

 )أولياء األمور( فيتضح أن االختبار غير دال احصائيا للحكم على االتجاه العام للمحورين 

العامة االعاقة بالمدارس ذوي : ينص على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية  في وجهات نظر المعلمات نحو  الفرض الثاني

 كز .بمدينة تبوك  تعزى لطبيعة العمل بالمر

بالمدارس العامة بمدينة تبوك التي تعزى ذوي االعاقة و يهدف هذا الفرض لدراسة الفروق في وجهات نظر المعلمات نحو دمج 

( الذي أوضح أنه  ال توجد فروق دالة 11لطبيعة العمل بالمركز. تحققت الباحثة من هذا الفرض من خالل الجدول رقم  ) 

العامة  بمدينة تبوك التي تعزى لطبيعة العمل بالمركز اي االعاقة بالمدارس ذوي و دمج إحصائياً فيوجهات نظر المعلمات نح

( التي اشارت  الى وجود اختالفات 3224ان هذه النتيجة لم تتفق مع ما افترضته الباحثة ، ولكنها اتفقت مع نتائج دراسة جعفر)

 بة للبيئة التعليمية لصالح معلمي الصفوف العاديةزفي تقييم أفراد العينة لصعوبات الدمج تبعا لنمط الوظيفة بالنس

م( وأهم نتائجها تلخصت في : عدم وجود فروق بين المديرين والمعلمين في مدارس الدمج 3224وأيضاً مع  دراسة بديوي )

خاصة والمعاهد الخاصة في ضوء محاور الدراسة، وجود فروق احصائية بين عينتي المعلمين في مدارس الدمج والمعاهد ال

 على مقياس االحتراق النفسي لصالح معلمي مدارس الدمج .

وترى الباحثة أ، اختالف االعاقات يؤثر على رأي المعلمات فمثال االعاقة العقلية تتطلب مجهود أكبر من االعاقة البصرية أو 

 اته.االعاقة السمعية نسبة ألن ذو االعاقة العقلية يتطلب تعديل أو تطوير المنهج حتى يلبي حاج

االعاقة بالمدارس ذوي ينص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائيةفي وجهات نظر المعلمات نحو دمج الفرض الثالث : 

ذوي العامة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.يهدف هذا الفرض إلى الكشف عن  الفروق في وجهات نظر المعلمات نحو دمج 

 المؤهل العلمي.العامة التي تعزى لمتغير االعاقة بالمدارس 
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(  أن النتيجة  ال تتفق مع الفرض وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات متغير 13يتضح من خالل الجدول )

 المؤهل العلمي للمقياس بكافة محاوره ، عدا المحور الخامس ) المنهج ( .

 ( .14كبر للفئتين  وذلك يظهر من خالل الجدول )في حالة ان الفروق توجد دالة إحصائيا يكون الفرق لصالح المتوسط األ

م( ،والتي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة احصائيا تبع لمتغير نوع المدرسة 3227وتتفق هذه النتيجة مع الدبابنة و الحسن )

معلمي االساس  لصالح المدارس الخاصة ، ولمتغير مكان التدريس لصالح المدارس العادية ، ولمتغير المرحلة الدراسية لصالح

، ولمتغير المؤهل العلمي للمعلمين لصالح المعلمين الحاصلين على مؤهالت علمية أخرى ال ترتبط بتخصص التربية الخاصة . 

 ولم تظهر النتائج فروقاً دالة احصائياً تبعاً لمتغير ادراكات المعلمين للنجاح في رعاية الطلبة ذوي االعاقة السمعية . 

ذوي االعاقة  الى اختالف المؤهل لدى المعلمات فالمعلمة خريجة التربية الخاصة على دراية بتشخيص  وتعلل الباحثة ذلك

ووضع البرنامج المالئم العاقته، بينما المعلمة العامة ال تكون مؤهلة لذلك. وحدث أنه عندما كانت الباحثة تقوم بتدريب الطالبات 

ذات طالبات بحضور الدرس، وقد صرحت احدى المعلمات الحقا بأن في مدارس الدمج رفضت بعض المعلمات بالسماح لل

 ال تستفيد من الدرس ألن المعلمة لم تتلقى تدريبا عن االعاقة.  االعاقة

  الفرض الرابع :

العامة  تعزى االعاقة بالمدارس ذوي وينص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية  في وجهات نظر المعلمات نحو دمج 

االعاقة بالمدارس ذوي عاقة المدمجة  . يهدف هذا الفرض التعرف على الفروق في وجهات نظر المعلمات نحو دمج لنوع اال

 العامة  تبعاً  لنوع االعاقة المدمجة  .

( وهي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات متغير نوع اإلعاقة 13تتضح نتيجة هذا الفرض من خالل الجدول )

لمقياس بكافة محاوره عدا محور المنهج .  في حالة ان الفروق توجد دالة إحصائيا يكون الفرق لصالح المتوسط األكبر المدمجة ل

 ( .19للفئتين  وذلك يظهر من خالل الجدول رقم )

ثل في : م( ، والتي كانت أهم نتائجها  تتم3228وتتفق النتيجة نسبيا ًمع نتائج  دراسة نظمي أبو مصطفى ونجاح السميري ) 

ندرة الوسائل التعليمية المناسبة لتعليم الفئات الخاصة ، وزيادة الكثافة الطالبية ال تسمح بمتابعة أطفال الفئات الخاصة ،وتدني 

في االمتحانات بسبب قصر وقت الحصة ، وهذه اكثر المشكالت حدوثاً لدى األطفال ذوي االعاقة ذوي االعاقة  درجات 

لكتب المدرسية بطريقة عادية ال تناسب أطفال الفئات الخاصة خاصة المعاقين سمعياً وايضا صعوبة الحركية، ومشكلة كتابةا

انهاء العمل الذي يبدأه أطفال الفئات الخاصة خاصة ذوي االعاقة البصرية . كما أظهرت الدراسة أن مجال المشكالت التعليمية 

أظهرت الدراسة انه ال توجد فروق معنوية في مجالي المشكالت  أكثر المجاالت شيوعاً لدى األطفال موضوع الدراسة .كذلك

النفسية واالجتماعية تبعا لمتغير اإلعاقة لصالح االعاقة السمعية. كما بينت الدراسة عدم وجود فروق معنوية لتفاعل كل 

 الجنسين ، ونوع اإلعاقة في مشكالت األطفال موضوع الدراسة .

لخصت أهم نتائجها في اآلتي : وجود بعض المشكالت التي تواجه ذوي االعاقة البصرية م(، التي ت3228و دراسة أبوعنين )

المدمجين في مدارس التعليم العام القطرية من وجهة نظر أولياء األمور بدرجة متوسطة في مجاالت تعاون المدرسة مع اولياء 

 االمور ، تنقل الطالب من و إلى المدرسة .
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تي تواجه الطلبة ذوي االعاقة البصرية المدمجين بالمدارس القطرية من وجهة نظر المعلمين كذلك وجود بعض المشكالت ال 

بدرجة منخفضة في المجاالت المتعلقة بالتجهيزات الصفية ، التكيف ، التحصيل الدراسي ، المشكالت النفسية ، وقضايا متعلقة 

درسية والدرجة الكلية لالستبانة . كما اوضحت الدراسة عدم بالمعلمين ، بدرجة متوسطة في القضايا التي تتعلق بالمباني الم

 والجنس . دة االعاقة، العمر عند االصابة ،وجود فروق ذات داللة احصائية في : ش

م( ، فكانت أهم النتائج التي توصلت لها: أن أهم المشكالت التعليمية المتعلقة بدمج ذوي االعاقة 3223اما دراسة الحسين )

المناهج الدراسية الحالية للتالميذ العاديين ال تتضمن موضوعات وأنشطة تتعلق بأصحاب الهمم العالية ، عدم  العقلية هي ان

وجود برامج تدخل مبكر تساعد ذوي االعاقة العقلية في اكتساب مهارات االستعداد المدرسي ، والتفاوت الواضح في العمر 

واحد . وكانت أهم المشكالت الخدمية المتعلقة بدمج ذوي االعاقة العقلية  هي العقلي والزمني بين المعاقين عقليا داخل الصف ال

: عدم توفر خدمات طبية للتالميذ ذوي االعاقة العقلية  داخل المدرسة ، وعدم وجود خدمات مناسبة تلبي احتياجات النظافة 

ت االجتماعية تتمثل في عدم وجود برامج الشخصية الالزمة لهم  )حمامات مناسبة ، مغاسل( في صفوف الدمج . أما المشكال

اجتماعية مناسبة تساعد التالميذ العاديين في تكوين اتجاهات ايجابية تجاه التالميذ ذوي االعاقة العقلية ، وقلة األنشطة غير 

بية لرفع مستواهم الصفية المشتركة بين ذوي االعاقة العقلية  وأقرانهم العاديين . وفيما يختص بالمعلمين عدم وجود برامج تدري

وتزويدهم بالكفايات واالستراتيجيات التربوية الحديثة في تعليم التالميذ ذوي االعاقة العقلية في إطار المدرسة العادية .ومن 

 المشكالت ايضا محدودية مساهمة األسرة ومعلمي وتالميذ التعليم العام في انجاح الدمج . 

نت أهم النتائج التي توصلت إليها تنوع البدائل التربوية المتوفرة لألطفال م( ، والتي كا3222وكذلك دراسة الخشرمي )

المدمجين ، حيث تمثلت في فصول خاصة ، وفصل عادي مع غرفة المصادر ، وصف خاص مع صف عادي ، وصف خاص 

مات ، مع خدمات داخل الصف ، وخدمات المعلم المتجول ، وخدمات استشاري التربية الخاصة ، وصف عادي دون خد

وتوزعت الخدمات التربوية على االطفال في مختلف اإلعاقات من اعاقة سمعية )صمم وضعف سمع ( وإعاقة بصرية )كف 

بصر وضعف بصر( ، وإعاقة عقلية ، واضطرابات سلوكية ، وتوحد ، وإعاقة حركية ، وصعوبات التعلم ، واضطرابات 

الدمج في معظم المدارس التي تطبق الدمج من وجهة نظر القائمين عليه النطق والكالم .وأوضحت النتائج أن نسبة نجاح نسبة 

. وتمثلت معوقات نجاح الدمج في االتجاهات السلبية ، ونقص  %12، فيما بلغت نسبة اإلخفاق وعدم النجاح  %73قد بلغت 

سبقة ، وعدم تعاون األسرة ، الخبرة والمعرفة ، وعدم توفر المعلم المتخصص ، وتعدد اعاقات االطفال ، وعدم التهيئة الم

 والتشخيص الخاطئ ، وعدم توفر صفوف وتسهيالت بنائية .

( ، والتي أسفرت نتائج التجربة عن حصول أحد األطفال من ضعاف السمع على المركز األول في 1777ومع دراسة الجمعان )

في المدرسة لألطفال ضعاف السمع المقيدين لديهم الصف الثاني االبتدائي . أما سلبيات التجربة فتمثلت في عدم تفهم الموجهين 

بالمدارس ، وقلة وجود المصادر المرجعية العربية المتخصصة في االعاقة السمعية ، وعدم تفرغ فريق العمل وصعوبة 

 تواجدهم عند الطلب نظراً الرتباطهم بمهام عملهم األصلية.
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ا  الى أن الطالب ذوي صعوبات التعلم  يعتبرون مغادرتهم صفوف (  ، وأشارت  نتائجهAlbinger,1995دراسة ألبنجر )اما 

التربية العامة ليتلقوا خدمات خاصة في غرف المصادر على أنه وضع محرج يوجد الحاجة لديهم لخلق قصص ملفقة لكي 

ون أنها تلبي يبرروا لزمالئهم أسباب تركهم للصفوف الدراسية هذا مع كونهم يحبون المجئ الى غرف المصادر ألنهم يشعر

 احتياجاتهم .

من الواضح أن أي من الفئات السابقة تحتاج إلى إعداد برامج تأهيلية مناسبة ،  وتدريب (أنه  3221:11)ويؤكد فريد الخطيب

 متقن يسبق دمجهم في المدرسة العادية بحيث تلبي احتياجاتهم الخاصة .

عزى لنوع االعاقة المدمجة ماعدا في محور المنهج الدراسي ، وتستنتج الباحثة من نتيجة هذا الفرض أن عدم وجود فروق ت

وتعلل الباحثة ذلك بأن كل فئة من فئات االعاقة تحتاج الى منهج يتضمن اشياء وأساليب تدريس  خاصة تتناسب مع نوع االعاقة 

 والتي يجب مراعاتها عند الشروع في برنامج الدمج .

واعداد  بوك تم دون تهيئة للبيئة التعليمية التي تتمثل في التوعية وتنوير األطفالوترى الباحثة أن الدمج في مدارس مدينة ت

وحدث في احدى المدارس الدامجة أن األطفال غير ذوي االعاقة عندما قابلن طفلة ذات اعاقة عقلية في  لإلعاقة،المنهج المالئم 

. كما أن بعض المعلمات رفضن قبول من ذوات االعاقة رها عن زميالتهاالمدرسة الذت بالصراخ ألنها ال تعلم ولم يتم تنوي

 طالبات من ذوات االعاقة في فصولهن لعدم معرفتهن كيفية التعامل الصحيح مع االعاقة.

لألمم المتحدة اذ أن المملكة موقعة ومصادقة  لقد تم الدمج في مدارس تبوك ألنه في ذلك الزمن كان من المفترض اعداد تقرير

 ق األشخاص ذوي االعاقة التي تلزم الدول األعضاء بدمج ذوي االعاقة في المدارس العامة. على اتفاقية حقو

 

 الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات

 ثم التوصيات. استخالصها ومنفي هذا الفصل تستعرض الباحثة النتائج التي توصل إليها البحث، واالستنتاجات التي تم 

 :: نتائج البحثأوالً 

 :النتائج التالية إلىتوصل البحث 

الثالث  المحاور:بدرجة دالة احصائياً في  باإليجابيةالعامة االعاقة بالمدارس ذوي . اتسام وجهات نظر المعلمات نحو دمج 1

)أولياء األمور( فيتضح أن االختبار غير دال احصائيا  المدرسية( والثانيأما في المحورين االول )البيئة  والخامس.والرابع 

 للمحورين.االتجاه العام  للحكم على

تبوك التي  العامة بمدينةاالعاقة بالمدارس ذوي نظر المعلمات نحو دمج  في وجهاتال توجد فروق دالة إحصائياً  .1

 تعزى لطبيعة العمل بالمركز.

 عدا المحور الخامس محاوره،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات متغير المؤهل العلمي للمقياس بكافة  .3

 للفئتين.حالة وجود فروق دالة إحصائياً يكون الفرق لصالح المتوسط األكبر  )المنهج(. في

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات متغير نوع اإلعاقة المدمجة للمقياس بكافة محاوره عدا محور  توجد ال .4

 لفئتين.لوفي حالة وجود فروق دالة إحصائيا يكون الفرق لصالح المتوسط األكبر  المنهج،
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 :ثانياً: االستنتاجات

أن هنالك مشكالت كثيرة وصعوبات تعيق عملية الدمج التربوي، وقد قامت الباحثة  من خالل كل ما ذكر، تستنتج الباحثة

 : المدارس العامة على النحو التاليفي ذوي االعاقة بتصنيف مشكالت دمج 

عدم وجود  ،)عدم مناسبة المباني، عدم تهيئة غرف الصف :هاالمدرسية والتجهيزات الصفية منتتعلق بالبيئة  مشكالت 1

، ب عند الدخول والخروج من المدرسة، ممرات منحدرات، ممرات مخصصة لهم لتفادي الزحام الطال)مصاعد كهربائية

 دورات المياه خاصة  ....الخ ( .

مشكالت قصر الحصة  ،أو عدم مرونة المنهج هج الدراسية: )عدم مناسبة بعض المنامشكالت تتعلق بالجانب التعليمي منها. 3

وسائل ، عدم توفر االمكانيات والة كتابتها التناسب الفئات الخاصة، الكتب المدرسية طريقا يؤدي الى تدني التحصيل الدراسيمم

الكثافة الطالبية  ، زيادةذوي االعاقةجميع الطالب دون تمييز، صعوبة االنتهاء من العمل الذي يبدأه التعليمية المناسبة لخدمة 

المدمجين في المدارس  أصحاب الهمم العالية، صعوبة ايجاد طرق التقييم المناسبة للطلبة ذوي االعاقةوعدم متابعة المعلمين 

 العادية(.

تماعية مشتركة بين وعدم وجود انشطة اجبذوي االعاقة )عدم وجود انشطة تتعلق مشكالت تتعلق بالجانب االجتماعي منها :. 4

 ( معلمين والطالبات في انجاح الدمجوالع التالميذ، محدودية مساهمة االسرة جمي

، عدم قبل البدء بتطبيقه داخل المدرسة )عدم تهيئة الطالب العاديين للدمج :لق بالجانب النفسي والسلوكي منهامشكالت تتع. 3

د وعدم االلتزام رسي، مشكالت النشاط الزائوجود برامج تدخل مبكر تساعد ذوي االعاقة في اكتساب مهارات االستعداد المد

، عدم معرفة المعلمين بالطرق المناسبة ل مع ذوي االعاقة في الصف العادي، قلة معرفة المعلم بأساليب التواصبالقواعد الصفية

 (.تفي التعامل مع هذه المشكال

فريق متكامل للعمل  لتربية الخاصة، ال يوجد)عدم وجود برامج تدريبية لمعلمي ا :الت تتعلق بالموارد البشرية منهامشك. 9

عدم وجود خدمات مناسبة تلبي احتياجات النظافة  داخل المدرسة، ذوي االعاقة، عدم توفر خدمات طبية داخل المدرسة

 في صفوف الدمج(. لذوي االعاقة الشخصية الالزمة 

ختلفة لدعم هذا النوع من تعاون الهيئات المية، عدم )قلة تطوير االجراءات الرسم :كالت تتعلق بالجانب االداري منهامش.  2

 (. التعليم

 

  :ثالثاً: التوصيات

، اعادة النظر في آلية تطبيق عملية الدمج التربوي وذلك بتهيئة الموارد البشرية من . على األجهزة التربوية، والتعليمية1

قة مع مراعاة عملية الدمج التربوي لذوي االعا نجاحإلاداريين ومعلمين وطالب والبيئة المدرسية وتكييف المناهج وغيرها 

 ، واالجتماعية.احتياجاتهم النفسية، والتربوية، والبدنية

في التعليم العام وذلك بالتوعية بالنسبة للمعلمين  قةذوي االعا. ضرورة االعداد والتخطيط المسبق إلنجاح عملية دمج 3
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 .درسة وغيرها من الوسائل المالئمةي الموتحسين البيئة المدرسية وتعديل مبان واألطفال

ادر من اداريين ومعلمين ومعلمات على اساليب التعامل مع ذوي االعاقة، بمختلف فئاتهم بالمدارس الكو. تأهيل وتدريب 4

 .العامة

 . لذوي االعاقة.  استحداث وتوفير بعض المعينات واإلمكانيات لبرامج الدمج بالنسبة 3

 . بمختلف فئاتهم بالتعليم العام ذوي االعاقةدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بمشكالت دمج . إجراء المزيد من ال9

 

 المراجع

 :اوال: المصادر

 ، الصين.(، طبعة موسعة3222االنجليزية )قاموس اكسفورد الحديث لدارسي اللغة  .1

 : المراجع العربية: ثانياً 

 ، دار الزهراء، الرياض. بصرياالمعاقون ( 3213الببالوي ايهاب وخضر محمد محمود ) .3

 الطبعة الثالثة. –( قضايا ومشكالت في التربية الخاصة، دار الفكر، عمان، األردن 3214الروسان فاروق ) .4

 ، دار الزهراء، الرياض.قضايا معاصرة في التربية الخاصة( 3213الببالوي ايهاب وأحمدالسيد على) .3

، كلية العلوم التربوية ، الجامعة األردنية ، إلى التربية الخاصة ،المدخل م( 1778الخطيب جمال و الحديدي منى ) .9

 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ، الطبعة االولى ،عمان،األردن .

 الدمج الشامل لذوي االحتياجات الخاصة.( 3222السرطاوي،زيدان والشخص، عبدالعزيز، والعبد الجبار ) .2

 االمارات،دار الكتاب الجامعي.

. دمـج األطفـال المعوقين بصرياً فيالمدارس العادية: طبيعته، برامجـه، ومبرراته(، 1773لي )الموسى، ناصرع .8

 مركزالبحوث التربوية - جامعة الملك سعود

خطوات البحث العلمي ، قاف لالنتاج الفني واالعالمي ، الطبعة األولى ) أ، ب ، ت (م( ،  3224محمد سليمان يحي ) .7

 الخرطوم ، السودان . 

 -(بحث مقدم لكلية الدراسات العليا لنيل درجة الدكتوراه فى التربية الخاصة 3217د سامي بابكر أحمد محمد )محم-7

 قسم التربية الخاصة كلية الترية جامعة بحرى السودان

 ( االعاقة الفكرية، دار الزهراء، الرياض.3211.مصطفى والء ربيع و الريدي هويدة ))12

 مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة . ج بين جدية التطبيق والواقع ،الدمم(،  3211.هال سعيد )11

 ( البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات الخاصة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن.3213.يحي أحمد يحي )13
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 ثالثاً : الدوريات العلمية :

مشكالت دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلمين والمدراء م(، 3211.حسام عبد الكريم الخلف )1

 دانية في مدارس الدمج بمرحلة التعليم االساسي في مدينة دمشق  ، سوريا  .، دراسة ميوأولياء األمور

دراسة تحليلية ألتجاهات التالميذ االسوياء والمعاقين )صم بكم مكفوفين( نحو النشاط م(، 3221.حسين محمد صادق داؤد )3

،  4الرياضية ،بورسعيد ، مصر، ع ، المجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية الرياضية ، كلية التربيةالرياضي 

 ( .172-128ص)

، دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية من وجهة نظر المعلمين م( ، 3227.خلود الدبابنة وسهى الحسن  )4

 ( 13-1، األردن  ، ص) 1، العدد  9المجلة  األردنية في العلوم التربوية  ،مج 

 وزارة التربية والتعليم االردنية  ، مؤتمر بيروت ،لبنان . ة حول مفاهيم وأسس في الدمج  من ورقم( ، 3221.فريد الخطيب )3

م(،اتجاهات المعلمي حول دمج الطلبة المعاقين في  الصفوف االولى الثالثة مع الطلبة 3212.علي محمد  علي الصمادي)9

 3،العدد  17اإلنسانية( ،مج  العادين في محافظة عرعر،مجلة الجامعة االسالمية )سلسلة الدراسات

 رابعاً : المنشورات :

 م( ، الميثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته  ، ، الخرطوم، السودان . 3224-م 1772. جمعية اعالميون من أجل األطفال )2

 م( ، اتفاقية حقوق الطفل.1772. منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( )8

م( ، المؤتمر العربي  االقليمي حول ادماج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم النظامي ، 3221ي ). مكتب اليونسكو االقليم7

 بيروت ، لبنان . 

.منظمة اليونسكو .العمل معا خطوط توجيهية للمشاركة بين المهنيين ووالدي األطفال والشباب المعوقين:إرشادات في التربية 7

 م.1772ضيف :اليونسكو  -الخاصة

 : منشورات المكتبة االلكترونية :   خامساً 

. إبراهيم بن عبد العزيز الشدي، برامج التربية والتعليم لألطفال والشباب في مدينة الرياض ودمج األطفال ذوي االحتياجات 12

 (www.gulfkids.comذوي االحتياجات الخاصة )الخاصة في مدارس التعليم العام ، ) اطفال الخليج 

 ( www.gulfkids.com. الجمعية النسائية بجامعة اسيوط . منتدى التجمع المعني بحقوق المعاق )11

ال الخليج . سعود ناصر السياري،  الدمج وأهميته في اعداد المجتمع نفسياً و تهيئته لقبول ذوي االحتياجات الخاصة . أطف13

 (www.gulfkids.comذوي االحتياجات الخاصة ،)

 ( www.gulfkids.com. عبير الجفال . أطفال الخليج )14

 لمدارس التربوية ، . ناصر بن علي الموسى ، دمج األطفال ذوي االحتياجات التربوية  الخاصة في ا13

 (www.gulfkids.comأطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة ، )

 (.3227.االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي االعاقة )19
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للعمل خارج المنزل  األم()اآلثار السلبية على تربية الطفل المترتبة على خروج المرأة 

 (دراسة وصفية تحليلية) اإلسالميةفي المجتمعات 

 الدغيم إبراهيم خالد. د :إعداد

 تركيا–أستاذ مساعد في كلية العلوم اإلسالمية بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم 

   khaled.dukhim@izu.edu.tr mail:E 

 05366717556: ـه

 

 ملخص البحث 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

بير البناء األسري و لها تأثير كتعد األسرة اللبنة األولى في بناء المجتمعات اإلنسانية و تعد المرأة أحد أهم أركان  

في تربية األبناء و إعدادهم لخوض غمار الحياة و ال سيما في المجتمعات اإلسالمية التي تتميز عن غيرها من 

المجتمعات بمجموعة من الضوابط الشرعية والثقافات التراثية التي تجعل لألم الدور األكبر في تربية األبناء في 

أن تخرج من بيتها للسعي في  إلى-المجتمعات  وتختلف باختالف-المرأة ولظروف معينة  وربما تضطر األسرة.

 كثيرة.طلب العيش واإلنفاق على البيت وهذا يترتب عليه أمور 

عملها أساساً على تربية األبناء والقيام على خدمة الزوج ورعاية إلسالمية تتركز مسؤولية المرأة وا وفي المجتمعات

 .شؤون البيت

( إلى الخروج خارج المنزل للعمل والسعي في طلب الرزق لإلنفاق على نفسها األمكن الظروف قد تضطر المرأة )ل

 شرابوهذا يترتب عليه غياب األم عن رعاية الطفل في البيت من جهات عديدة مثل: الطعام وال أطفالها.وعلى 

ر البد من آثا األم لكن تربوياً  ويقوم مقاممن ينوب  بعض هذا وربما يعّوضغيرها والنظافة والرعاية الصحية و

ك الساعات غياب األم في تل والنفسية بسببالنواحي المعرفية والعقلية  وشخصيته منالطفل  سلبية على تربية

 الطويلة عن طفلها.

افعه له ودوولذلك سيتم في هذا البحث تسليط الضوء على مشروعية عمل المرأة في اإلسالم والشروط الشرعية 

ومجاالت عملها وحقوق الطفل في اإلسالم ثم النتائج السلبية على تربية الطفل نتيجة خروج األم للعمل ثم خاتمة 

 ونتائج البحث واقتراحات وتوصيات، ويليها مصادر البحث ومراجعه.

 تربية الطفل، عمل المرأة، اآلثار السلبية  الكلمات المفتاحية:
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The negative effects on child rearing of woman (mother) leaving to work 

outside the home in Muslim societies. 

Analytical Descriptive Study 

Preparation By: Dr. Khalid Ibrahim Al Dughaim 

Lecturer at the faculty of Islamic Sciences at Sabah-Al Din Zaim – Turkey 

   khaled.dukhim@izu.edu.tr mail:E 

05366717556 

Research Summary 

In the name of Allah most Merciful, most Gracious 

           The family is the first building of human societies and woman is one of the 

most important pillars of family construction and has a great influence in raising 

children and preparing them for life, especially in Muslims societies, which are 

distinguished from other societies by a set of legal controls and heritage cultures that 

make the mother the biggest role in raising children in the family. Under certain 

circumstances-different from different societies-woman may have to leave her home 

to seek a living and to spend on the home, which entails many things. 

            In Muslim societies, woman’s responsibility and her work are mainly focused 

on raising children, serving the husband and taking care of the affairs of the home. 

However, circumstances may force woman (mother) to go out the house to work and 

seek a livelihood to spend on herself and her children. These results in the mother’s 

absence from taking care of the child at home from many areas such as: food, drink, 

hygiene, health care, etc. And may compensate some of this acting as the mother, but 

educationally there must be negative effects on the child’s upbringing and personality 

from the cognitive, mental and psychological aspects due to the absence of the mother 

in those long hours about her child. 

            Therefore, this research will highlight the legitimacy of woman’s work in 

Islam, its legitimate conditions, its motives, areas of work, the rights of the child in 

Islam, and the negative consequences on the upbringing of the child as result of the 

mother’s exit to work, then the conclusion, the results of the research, suggestions and 

recommendations, followed by research sources and review. 

Key words: Raising a Child, Woman’s Work, negative effects     
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 المقدمة:

لك تنجز كل خير وبفض قويم،يم باسمك اللهم، نفتتح كل عمل كريم، وبنورك نستقبل كل سبيل بسم هللا الرحمن الرح

 بعد: و التسليم،إخوانه األنبياء أفضل الصالة وأتم  وعلىوعلى سيدنا محمد  وآخراً،فلك الحمد والشكر أوال  عميم،

المجتمع وانتهاء ب ومروراً باألسرةمن الفرد  دءاً ب وأنثى،من ذكر  كافة،م على تحقي  السعادة للنا  لقد حرص اإلسال

 اإلنسان ككل.

ولهذا فقد جاء تشريع ربنا سبحانه مراعياً جميع جوانب اإلنسان الدينية والدنيوية، وسن السنن، لكي يخوض الرجل 

عاته إلسالم، وتشريجنباً إلى جنب، وتتحق  لهم السعادة والهناء في الدنيا واآلخرة. في ظل ا الحياة،والمرأة معركة 

 السامية.

تكامل الجهود في وأناط هللا تعالى كل من الرجل والمرأة بمهام خاصة بكل واحد منهما وأخرى مشتركة بينهما لت

 المرأة.التربوية المناطة بكل من الرجل والوظيفة تأدية األمانة و

 شؤون البيت والزوج واألوالد ومن ثم قد تكون وتعد الوظيفة األساسية للمرأة هي تربية األبناء والقيام على رعاية 

المعيشة وللخروج خارج المنزل لتأمين متطلبات الحياة  وتضطر المرأةهناك ضرورة للعمل تبعاً للظروف المختلفة 

 الطفل.عليها من آثار تربوية سلبية على  وما يترتبأمام حالة غياب المرأة عن طفلها  وهنا نكون

قسمت البحث إلى ف البحث،حتى يمكن تحقي  هدف والمقاربة التسديد  –باهلل تعالى  مستعيناً -حث فحاولت في هذا الب

مجاالت عملها وحقوق الطفل الم والشروط الشرعية له ودوافعه ومشروعية عمل المرأة في اإلس رئيسة:عدة نقاط 

قتراحات انتائج البحث وعمل ثم خاتمة وفي اإلسالم ثم النتائج السلبية على تربية الطفل نتيجة خروج األم لل

 .ومراجعهالبحث  ويليها مصادر ،وتوصيات

 

  أهمية البحث

 تمتعوالتي تصة خا يةاإلسالم وفي المجتمعاتتنبع أهمية البحث من أهمية األسرة في المجتمعات اإلنسانية عامة 

ية وأخرى ثقاف ،الشرعيةبالضوابط والقواعد خصوصية دينية ترتبط  المجتمعات،من  ابخصوصية عن غيره

 خرى.أأحياناً األخرى المجتمعات مع ثقافات  اً بعضها مشترك وربما يكونتنفرد بها في بعض األحيان تراثية 

 لطفولة.االكبير في تربية أبنائها والسيما في مرحلة  ولها الدوراألم الركن األساسي في األسرة ونشأتها  حيث تعد  

 البحث أهداف

 بيان مكانة المرأة في األسرة في المجتمعات اإلسالمية 

   بيان حكم عمل المرأة في اإلسالم ودوافعه 

  الكشف عن مجاالت عمل المرأة وضوابطه في اإلسالم 

    التربية في مرحلة الطفولة وحقوق الطفل في اإلسالمدور األم في أهمية 

   ماعية.واالجت ب األم عن طفلها من النواحي العقلية والمعرفيةاآلثار التربوية السلبية المترتبة على غيا 
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 منهج البحث 

 المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي في بعض المواضع التوثيقية 

 

 مكانة المرأة في اإلسالم: 

 لقد حق  اإلسالم للمرأة المساواة التامة مع الرجل: في اإلنسانية، وفي التكليف، وفي الجزاء.

ن نَّْفسٍ َواِحَدةٍ }الَِّذي َخلَقَ : ففي مساواتها مع الرجل في اإلنسانية يقول تعالى   :وقال تعالى   [.6الزمر: ة ]سور {ُكم مِّ

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََ  ِمْنهَا َزْوَجهَا َوبَثَّ ِمْنهُمَ   ]سورة ا ِرَجاالً َكثِيًرا َونَِساء{}يَاأَي هَا النَّاُ  اتَّقُوْا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ

 [.1النساء:

َكَر َواألُنثَى{}فََجَعَل ِمْنهُ و ْوَجْيِن الذَّ كذلك حق  اإلسالم المساواة التامة بين الرجل والمرأة  [.93]سورة القيامة: الزَّ

ن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوهَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً طَيِّبَةً  :تعالىيقول  في التكليف والعبادة، ورة ]س {}َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ

 [.39النحل:

}فَاْستََجاَب لَهُْم َرب هُْم أَنِّي الَ أُِضيُع َعَمَل  ثم ساوى اإلسالم بعد ذلك بين شقي اإلنسانية في الجزاء، يقول عز وجل:

ن َذَكٍر أَْو أُنثَى{ نُكم مِّ الَِحاَت ِمن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوهَُو ُمْؤمِ  [.131]سورة آل عمران: َعاِمٍل مِّ ٌن }َوَمن يَْعَمْل ِمَن الصَّ

تلك نماذج... من تكريم اإلسالم للمرأة ومساواتهما  [.121]سورة النساء: فَأُْولَـئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َوالَ يُْظلَُموَن نَقِيًرا{

 مع نصفها اآلخر)الرجل( في الحقوق اإلنسانية، وفي أهليتها للتدين والعبادة، وفي تبعة التكليف.

ني للمرأة المسلمة أخذ طابعاً فريداً، إذ كثيراً من اآليات القرآنية تنزل من السماء وبإمعان النظر نرى التكريم الربا

ُ  :لىوتتدخل في شؤون آحاد من النساء، مثل قوله تعا ِ َوهللاَّ ُ قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجهَا َوتَْشتَِكي إِلَى هللاَّ }قَْد َسِمَع هللاَّ

َ َسِميٌع بَِصير{يَْسَمُع تََحاُوَرُكَما إِنَّ   [.1]سورة المجادلة: هللاَّ

إن عناية اإلسالم بالمرأة والتي يصعب حصرها أو اإلحاطة بها ما هي إال انعكا  لعلو مكانتها، وأهمية دورها، 

 وجالل مهمتها، وأثرها في المجتمع اإلسالمي.

 سالمي  أليست المرأة مسؤولة عن رعاية البيت المسلم الذي تؤلف وحداته المجتمع اإل

 أليست صانعة األجيال ومربيتهم  فأي مهمة في األمة أخطر وأدق وأعظم من هذه المهمة ! 

إن المتأمل في دور المرأة المسلمة يخلص إلى أن منزلتها في المجتمع كمنزلة القلب من الجسد، فبصالحها يصلح 

 المجتمع، وبفسادها يفسد، فما المجتمع إال نتاجها وثمرة لجهدها وانعكا  لفكرها وأخالقها وصفاتها، 

 المرأة بين التعليم والعمل: 

  ما عالقة التعليم بالعملقدر  و أن نتعلم  وإلى أي مرحلة  وبأي ترى لماذا تتعلم المرأة  وماذا يجب

ولكي نحاول اإلجابة عن هذه األسئلة نجد أن تعليم المرأة هو أمر متداخل مع موضوع عمل المرأة، ووظيفتها أي 

 هة أخرى. بما يحتاج إليه المجتمع في حدود المحافظة عليها من جهة، والمحافظة على دورها األسري المهم من ج

وبمعنى آخر فإن نوع تعليم المرأة مرتبط بالعمل الذي يسمح لها المجتمع أن تمارسه هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

فإن المجتمع في األصل يسعى إلى تعليم المرأة لكي تكون ربة بيت صالحة تقد  مسؤولياتها نحو زوجها وبيتها 

م مجتمع اإلسالم، فهي تعمل على تنشئة أبنائها التنشئة اإلسالمية وأطفالها وأسرتها بشكل عام فيما يرضي هللا ويخد

 القويمة التي تجعلهم يؤدون رسالتهم نحو أمتهم،
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كما تعمل على القيام بواجباتها الزوجية ورعاية زوجها لكي يؤدي رسالته في اإلعمار في األرض ويكون لبنة  

ريتان كلفها هللا بهما، وخلقها على هيئة تؤهلها ألدائهما صالحة في المجتمع، فهاتان المسؤوليتان الرئيستان الفط

وهما وظيفتا األمومة والزوجية فيهما يعمر الكون، وإن إخالصها وتفانيها فيهما يؤثر على صالح المجتمع وسعادته 

 تأثيراً كبيراً.

سواء في مسألة قيامها  واإلسالم في الحقيقة لم يحد من عطاء المرأة إال في حدود الخروج عن مبادئه التي سنها،

برسالتها نحو أوالدها وزوجها وأسرتها بما يرضي هللا حيث جعل هللا ذلك في مرتبة الجهاد في سبيله وكذلك من 

 أجل صيانتها والحفاظ عليها.

وقد كانت في العصر النبوي هناك الراوية للحديث والمثقفة والمعلمة والمرأة التي تساهم في الحروب بمساندة 

 الرجل.

كما أن من النساء، من ساهمت في صناعة الغزل والنسيج وفي صناعة الحصر وزخرفتها وفي صناعة دبغ الجلود 

 الخ. .وجني النباتورعي اإلبل 

وخالصة األمر فإن تعليم المرأة بشكل أساسي هو من أجل أن تكون حياتها الزوجية ناجحة مع زوجها وأبنائها، 

قدر من الثقافة والعلم تستطيع بهما المرأة فهم طبيعة عصرها وعقلية زوجها،  فالعصر الحديث أصبح يحتاج إلى

حتى تكون زوجة ناجحة كما أنها تحتاج أن تفهم ميول أبنائها وقدراتهم، وتعمل على توجيه هذه الميول والقدرات 

م إلى النمو لكي تأخذ بيده فيما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة، وتحتاج أيضاً إلى مناقشتهم والرد على أسئلتهم

الفكري واالجتماعي السليم. كما يجب أن تتعلم أيضاً ما ينفعها وتستفيد به من وقت فراغها، وهي في منزلها وتخدم 

به مجتمعها عن طري  بعض الهوايات والمهن المفيدة كمبادئ الخياطة والتطريز والتدبير المنزلي، والفنون 

 التطبيقية المختلفة. 

كانت إمكاناتها وميولها وظروفها تسمح بمواصلة دراستها، فالمجتمع يجب أن يتيح لها الفرصة المتابعة  أما إذا

دراستها في التحصيل العلمي، والتدريب على بعض المهن التي تخدم بيانات جنسها: كالتدريس والطبابة والتمريض 

 (1)والخدمة االجتماعية وغير ذلك. 

 .نزل بما يتناسب مع عفتها و دينهاخذ حقها في العمل خارج الماإلسالم أتاح للمرأة أن تأو

 

 ما هو عمل المرأة؟

قد يسأل سائل يقول: حقا إن مزاولة المرأة للوظائف أو لألعمال الحرة ال يصلح أساساً لرقي المرأة، وال يدعم 

 االقتصاد، فماذا نريد للمرأة 

   ليعطل مواهبه وقواه أتظل عاطلة بال عمل  ومن الذي يقول إن اإلنسان خل

في الواقع أن أحدا من أهل اإلسالم لم يقل إن المرأة ال تعمل، فالمرأة عضو من المجتمع، وال بد أن تساهم في بنائه 

 .ونهضته

                                           
 -11م  ، ص 1399،  1( ملقي ، هيام : المرأة بين التعليم والعمل، دار الكتاب العربي، بيروت ، ط1)

 بتصرف  19
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إن التخصص في األعمال والمهن أرقی ما توصل إليه اإلنسان واعتمده في هذا العصر وقوام التخصص الموهبة و 

يها اإلنسان، ثم الممارسة والمران الذي ينمي هذه الموهبة ويصقلها، هذا إنسان ذو عقل الفطرية التي جبل عل

رياضي، ثابت النظر في الربط واالستنباط فهو يصلح للهندسة والتخصص في علوم الرياضيات والفيزياء، وهذا 

 ذا...إنسان ذكي ماهر في التحليل والتركيب فهو يصلح للكيمياء أو للصيدلة، ونحوها .. وهك

والواقع أن قانون التخصص ليس بدعاً في نظام الحياة، بل هو قانون فطري، فطر هللا الحياة وأقامها عليه، وأمر 

عباده باتباعه، واألخذ به، وحذرهم من الشيطان الذي يوسو  لهم كي يحيدوا عنه، فقال تعال حاكياً عن الشيطان 

إذا  [.113]سورة النساء: َوآلُمَرنَّهُْم فَلَيُبَتُِّكنَّ آَذاَن األَْنَعاِم َوآلُمَرنَّهُْم فَلَيَُغيُِّرنَّ َخْلَ  هللّاِ{}َوألُِضلَّنَّهُْم َوألَُمنِّيَنَّهُْم  قوله:

نظرنا إلى العمل الذي يجب أن تشتغل المرأة به، ونلقي على كاهلها مسؤوليته على ضوء مقررات علوم اإلنسان، 

غناء لإلنسانية عنها ما دامت مفتقرة إلى البقاء على هذه الكرة األرضية، تلك نجد أنه وظيفة حيوية هامة جداً ال 

 الوظيفة هي وظيفة )األمومة( و تربية األبناء .

 إن الفطرة تعد المرأة لهذه الوظيفة منذ اللحظات األولى لتكوينها جنين في بطن أمها كما يقرر ذلك علماء األجنة.

 تركب في الرحم تركيباً تدريجياً يجعلها تستعد لوالدة الولد وتربيته.وهكذا يقرر العلم أن جسم األنثى ي

والمرأة في حقيقتها تختلف اختالفاً كبيراً عن الرجل، في تركيبها الفسيولوجي و السيكولوجي، فعلى النساء أن ينمين 

ال، سمى من دور الرجأهليتهن تبعاً لطبيعتهن، من غير أن يحاولن تقليد الذكور، فإن دورهن في تقدم الحضارة أ

 فيجب عليهن أال يتخلْين عن وظائفهن المحدودة.

ولسنا أمام خصيصة خفية لكي نكثر من االستشهاد عليها بأقوال علماء النفس وعلماء اإلنسان، بل هي ظاهرة 

واضحة في تركيب المرأة الظاهري وبنيانها الجسدي، تشهد لدى كل ذي عين يبصر بها أن المرأة اختصت هذه 

 لوظيفة، اختصاصاً يعجز عن منافستها فيه رجال العالم أولهم وأخرهم، عظيمهم وصغيرهم.ا

ومن الذي لم يلحظ تكوينها النفسي لهذه المهمة منذ نعومة أظفارها، حيث تميل إلى اللعب بالدمى، وتمار  بهن 

 متها..! عمل األمومة، ثم تحدها بعد ذلك وهي بكر عذراء تقبل على الطفل وتلفه بحنوها ورح

ولنذكر هنا نتيجة تجربة المرأة األوربية في خروجها إلى العمل حيث جاءت بعد تلك الفترة الطويلة من اشتغالها 

فيه لتثبت أنه مناقض لطبيعة المرأة وفطرتها، كما دلنا على ذلك االستفتاءات التي أجريت في ذلك، منها استفتاء 

ي مصانع رينو، فقد أكدت أغلبية عامالت مصانع رينو للسيارات أنهن أجري في فرنسا )حاملة لواء تفلت المرأة( ف

يفضلن البقاء في المنزل عوضاً عن العمل خارجه، على الرغم من أن هؤالء العامالت توصلت إلى استقاللهن 

 ضمن طبقة فقيرة مضطهدة اقتصادياً !!.

لكل من الولد والوالدة، وليست قاصرة على ويقرر علم النفس وعلم التربية أن تفرغ األم لوليدها ضرورة حيوية 

أحدهما، فاألم تشعر بحاجتها النفسية على وليدها، أن تشرف على رعايته وتستمتع بالتعم  في فهم احتياجاته 

 (2)وتلبيتها، واالستماع لمناغاته ، واالستجابة إليها، حاجتها في ذلك كله لصيانة قلبها و كبدها.!!

 

 

                                           
  121م  ، ص 1399( عتر ، نور الدين : ماذا عن المرأة   ، دار الفكر ، دمش  ، ط 2)
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 أصل عمل المرأة في اإلسالم 

إن البيت هو مملكة األسرة، ومقر عمل المرأة أساساً.. في رعاية البيت و التربية و أوجب اإلسالم النفقة على 

ُ  الزوجة ، كما في قوله تعالى: ا آتَاهُ هللاَّ ن َسَعتِِه َوَمن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُنفِْ  ِممَّ ُ  }لِيُنفِْ  ُذو َسَعٍة مِّ  نَْفًسا إاِلَّ الَ يَُكلُِّف هللاَّ

له تنشغل بالتكسب عنها، وقوفقد كفيت النفقة حتى تنصرف لمهمتها الرئيسة، وال  [.9]سورة الطالق: َما آتَاهَا{

َن النَّاِ  يَْسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم اْمرَ  :تعالى ةً مِّ ا َوَرَد َماء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ أتَْيِن تَُذوَداِن قَاَل َما َخْطبُُكَما قَالَتَا }َولَمَّ

َعاء َوأَبُونَا َشْيٌخ َكبِير{ في هذه اآلية بيان لسبب خروجهما لهذا  [.29]سورة القصص: الَ نَْسقِي َحتَّى يُْصِدَر الرِّ

 العمل الخارجي مما يعني أنه ليس أصل عملهما.

ع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته، كلكم را» و قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .(9)« والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

فالحديث نص على رعاية المرأة لبيت زوجها، مما يتطلب بقاءها فيه و العناية بشؤونه فالمسؤولية األولى و األساسية 

 البيت و التربية و الرعاية .هي 

 .(1)هذا باإلضافة إلى ما شاع من عمل المرأة منذ صدر اإلسالم إلى يومنا هذا 

 دوافع عمل المرأة المسلمة: 

 تناولت العديد من البحوث والدراسات الدوافع التي وراء خروج المرأة لميدان العمل.

لباحثين والدارسين فبعضهم اهتم بدراسة االتجاهات والقيم وتعددت النتائج وتنوعت بتنوع آراء واتجاهات ومذاهب ا

 الدافعة لعمل المرأة. 

وفري  آخر رأى أن التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، أفرزت أزمات اجتماعية ومادية حادة اعترضت 

خطي تلك األزمات، والمادية حياة المرأة واألسرة، وكانت دافعاً قوياً لخروج المرأة إلى العمل الذي ساعدها على ت

العامل االقتصادي و منها بشكل خاص، وقد أظهرت نتائج الدراسة في هذا المجال أن أهم دوافع عمل المرأة هي: 

 العامل الثقافي و النفسي االجتماعي

ت حيث تؤكد العديد من الدراسات أنه عندما تخرج المرأة للعمل إما أن تكون بحاجة ملحة لكسب قوتها، أو قو

أسرتها، وبالتالي ال يمكنها االستغناء عن عملها، وإما أن يكون عملها عامالً مساعداً في رفع المستوى االقتصادي 

 والثقافي لألسرة.

وأجريت دراسات كثيرة ومتعددة حول هذا الموضوع في العالم اإلسالمي والعربي فيقول الدكتور )عبد اللطيف 

 بي:فضل هللا( في دراسته عن المغرب العر

)) أن النساء العامالت دفعن إلى العمل تحت ضغط الحاجة المادية، فعندما ال تجد المرأة رجالً أو عائلة تتكل عليها 

 في لقمة عيشها، فإنها سوف تجد نفسها مجبورة على الخروج إلى العمل،

                                           
الجمعة، باب الجمعة  911ح م(، 996 -هـ 216( متف  عليه: رواه البخاري: محمد بن إسماعيل ت )9)

 في القرى والمدن.

كتاب المساقاة،  2336م(، ح 991 -هـ 961ورواه مسلم : أبو الحسن ابن الحجاج بن مسلم القشيري ت )

 باب : أخذ الحالل وترك الشبهات.

  93-99م ، ص 1339،   1( السالم ، سالم بن عبد العزيز: عمل المرأة ، مطبعة السفير، الرياض، ط1)
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ادحة ، ومن لية من الطبقة الكوأن الغالبية المطلقة من النساء العامالت في المغرب العربي ينتمين إلى الشرائح السف 

البديهي أن تخصيص جزء من وقت المرأة للعمل خارج المنزل من شأنه أن ينعكس على حياة األسرة.. كما أن 

مساهمتها بشكل محسو ، وأحياناً بشكل رئيسي في ميزانية األسرة، ينتج عنه باإلضافة إلى توزيع األدوار وتغيير 

و هذه الدراسة وغيرها يمكن تعميمها إلى حد  (1)في وضع األسرة المالي ((. مواقع السلطة داخل األسرة، تحسن

 مقبول على باقي المجتمعات اإلسالمية المتشابهة بالثقافة و الضوابط األخالقية في المجتمع .

تائج نالنفسي االجتماعي، كدافع لخروج المرأة للعمل، وقد بينت  –و يأتي بعد العامل االقتصادي، العامل الثقافي 

 الدراسات والبحوث المختلفة أن العمل ضرورة إنسانية

. ة. . . إلخة والسياسية و الثقافيفمن خالله تولدت اللغة والعادات والتقاليد والقوانين والنظم االجتماعية واالقتصادي

حقي  ت، األمر الذي منح اإلنسان الشعور بالرضا والقدرة على تحق  لإلنسان الشعور بقيمة الذاتومن خالله أيضاً 

 . الرسالة التي خل  من أجلها

 من النساء العامالت يعملن لتحقي  ذواتهن، وإلشباع حاجتهن باالجتماع باآلخرين، وكذلك من %11ن اتضح أ))

 (6)((.مدارکهن أجل تطوير أفقهن وتوسيع

ويمكن القول بأن الدافع االقتصادي له شأن كبير في خروج المرأة للعمل ألنه يعمل بصورة قاطعة على تحسين 

وتوفير فرص أفضل لتعليم األبناء، كما أنه يحسن بنفس الوقت مرکزها داخل  المستوى المعاشي للمرأة واألسرة

األسرة، وترى غالبية النساء أن يعاملن معاملة أفضل نتيجة مساهمتهن في دخل األسرة. وترى نسبة كبيرة من 

ر في دوالنساء أنه ينبغي أن يكون لهن دور اقتصادي معترف به، ومصدر مستقل للدخل، و بالتالي يكون لهن 

القرارات التي تتخذ بشأن إنفاق األموال، ولديهن الرغبة في تحقي  الذات عن طري  تثقيف النفس وإنماء الخبرات 

والمهارات والتخلص من أنواع الكسل والخمول المخيم على حياتهن في المنازل، والذي أفقدهن لذة الشعور بالرضا 

التي حملنها أصبحت عرضة للتهديد و خاصة في هذا الزمن عن الذات وبالتالي شعرن أن الرسالة اإلنسانية 

 المضطرب ، تلك أهم الدوافع لخروج المرأة للعمل. 

لقد كان للمرأة الغربية عذرها حين خرجت إلى العمل والكد ألنها لم تكن تجد المعيل الذي يتكفل عيشها وال يتاجر و 

 ن تعمل لتحيا و كان لها تاريخها الخاص وظروفها الخاصة.بأنوثتها، وكان مجتمعها متفککاً مشتتاً، فكان عليها أ

يغاير ذاك الحال فاألسرة ال زالت والحمد هللا مرتبطة، وال زال الرجل ينظر إلى  -أما والحال عندنا نحن المسلمين 

مختلف  في المرأة نظرة الكافل والراعي والمعيل و إن إسالمنا يمنعنا أن ننساق مع التيار فنقحم نساءنا مع الرجال

 األعمال بغية دراهم معدودة بالغة ما بلغت..

 مجاالت عمل المرأة المسلمة خارج المنزل و شروطه :

َن  يقول جل ذكره مخبراً عن قصة موسى عليه وعلى نبينا الصالة والسالم: ةً مِّ ا َوَرَد َماء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ }َولَمَّ

َعاء َوأَبُونَا َشْيٌخ َكبِ  النَّاِ  يَْسقُوَن َوَوَجَد ِمن  ريُدونِِهُم اْمَرأتَْيِن تَُذوَداِن قَاَل َما َخْطبُُكَما قَالَتَا الَ نَْسقِي َحتَّى يُْصِدَر الرِّ

                                           
، عبد اللطيف: المرأة والعمل في المغرب العربي، جامعة محمد الخامس ، الرباط ،  ال ط ( فضل هللا1)

 29م ، ص 1396، 

 .  19، تماضر زهري : العائلة الليبية المسلمة وتطورها ، الط ، الت ، ص ( حسون6)

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح
  
 

 

www.ajrsp.com                                                                                                         310  

ISSN: 2706-6495 

 

هاتان  [.22-29 :]سورة القصص فََسقَى لَهَُما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَاَل َربِّ إِنِّي لَِما أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَقِير{( 29)

اآليتان الشريفتان تشيران إلى حاالت االضطرار التي تلجئ المرأة إلى العمل خارج المنزل، وتكشف عن حقائ  

 هي غاية في األهمية في قضية عمل المرأة .

و المرأة مجبولة على الضعف وعدم القدرة على مساجلة الرجال في األعمال العامة، ويبدو ذلك جلياً في قول 

 رأتين: )) ال نسقي حتى يصدر الرعاء((. أي ال بد لنا من تأخير السقي حتى يفرغ القوم.الم

و المرأة المسلمة ال تضطر إلى العمل إال عند عدم وجود الرجل الذي يتولى العمل باألصالة، ولهذا قالت: ))و أبونا 

يائنا إنما فال يصلح للقيام به(. وأننا مع حشيخ كبير(( أي: وما لنا رجل يقوم بذلك وأبونا شيخ كبير قد أضعفه الكبر 

 تصدينا لهذا األمر لكبر أبينا وضعفه وإال كان عليه أن يتواله.

و الرجل المسلم تأخذه الغيرة في هللا فيتصدى لحماية حريمه وصيانتهن عما اضطررن إليه اضطراراً ، ولهذا قالت 

زوجته أو أخته أو ابنته أو أمه أو قريبته بنفسه، ويكفلها اآلية: فسقى لهما ، وعليه فيجب على كل مسلم أن يفتدي 

 ويكفيها مؤونة الكد والكدح من أجل لقمة العيش احتساباً وطلباً لمرضاة ربه.

ولعله من العسير بمكان أن يظل المجتمع اإلسالمي )معزوالً( عن غيره من المجتمعات األخرى ، وال سيما في 

مختلفة و دورها الفّعال في انفتاح األسرة الصغيرة ثم المجتمع على العالم الكبير وقت انتشرت فيه وسائل اإلعالم ال

 المتباين الثقافات المختلف االتجاهات.

و حقيقة ، الوظائف النسوية كثيرة ومتاحة على امتداد الزمن واختالف البيئات والظروف کالتمريض وتطبيب 

المراحل الدراسية، بل إن من هذه المجاالت منها ما هو من اختصاص النساء، والخياطة، وتدريس البنات في مختلف 

 المرأة وحدها تدريس الفتيات والتمريض النسوي مما يفرض الخلوة واالختالط والتبرج إن توالها الرجال ..

نجد أن هذه الوظائف إن اقتصرت على النساء ولم يشغل بها رجال لما احتاجت النساء إلى مخالطة الرجال أو 

 النخراط في سلك أعمالهم وكذلك العكس. ا

واإلسالم ال يعارض أن تعمل المرأة وف  ما تقضي به طبيعة العصر بما حوته من تطور إن سلمت الفتنة كما سنرى 

، إن اإلسالم ال يعارض أن تكون للمرأة باع كبير في تنمية المجتمع وخدمته، بل يضع جملة من الشروط ترمي في 

 المرأة والمجتمع من آفات االنحراف .مجملها إلى حماية 

وأكثر من هذا نجد اإلسالم وهو دين الواقعية يفتح الباب أمام أية ضرورة تحكم )الواقع( في قضية عمل المرأة 

 كمسألة الجهاد الذي لم يكتبه هللا على المرأة ولم يحرمه عليها !

 ولم يمنعها منه حين تكون هناك حاجة إليها وال يسدها الرجال.

 

 أما الشروط الشرعية لعمل المرأة المسلمة: 

فلقد وضع اإلسالم شروطاً لخروج المرأة من بيتها لحاجتها، استقاها العلماء من النصوص الشرعية ومن مقاصد 

 الشريعة، تتخلص في اآلتي:

 الحجاب و )عدم االختالط أو التبرج أو السفور أو الخلوة(. - 1

 أمن الفتنة. -2

 إذن الولي. -9
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 يستغرق العمل وقتها أو يتنافى مع طبيعتها.  أال- 1

 وأال يكون فيه تسلط على الرجل.  -5

و يعطي اإلسالم األولوية للبيت من اهتمام المرأة ، بل هو األصل في عملها، ويتطلب البيت منها الكثير من وقتها 

ا، وهل في إمكان األم المكدودة بالعمل ، ووجدانها لتهب له جوه وعطره و لتمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايته

 المرهقة بمقتضياته، المقيدة بمواعيده بروتينها أن تفي بواجباتها البيتية المقدسة على الوجه المطلوب  

ومعلوم أن عمل المرأة إن كان فيه مضيعة لألوالد، وتقصير بح  الزوج ، يكون محرماً، ألن ذلك خروج على 

وتعطيل للمهمة الخطيرة التي عليها القيام بها، مما ينتج عنه سوء بناء األجيال، وتفكك  الوظيفة الطبيعية للمرأة

 عرى األسرة التي تقوم على التعاون والتكامل والتضامن.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن المرأة التي تعمل في هذه المهن واألعمال الرجالية تكتسب مظهر الرجال وسلوكهم، 

 (9)فتضعف فيها معاني األنوثة بعد جيل أو جيلين من الزمن!!.بل إن أجسامهن تتغير 

اقتضت حكمة الباري سبحانه وتعالى أن تكون المرأة تابعة للرجل، ال متبوعة وليس في هذا حط من قدرها أو و 

 نيل من كرامتها كما يلوكه التقدميون!!.

اُموَن َعلَى النَِّسا لقوله تعالى: ونجد أن هللا تبارك وتعالى قضى بأن تكون المرأة تابعة ال متبوعة، َجاُل قَوَّ  ء{}الرِّ

فرض عليها السكون والقرار في البيت، وحببه إليها، وأمرها بعدم الخضوع في القول، وال و [.92]سورة النساء:

يتأتى منها حين تتسلط على الرجال وتديرهم، إن ذلك يقتضي مخالطتهم ومخاطبتهم بمختلف ضروب الكالم وبشتی 

  (9)ساليب، وهذا ال يتأتي من المسلمة المتحجية الرزينة في كثير من األحيان.األ

 :الطفل في اإلسالموحقوق الطفولة تعريف 

َخلَّقٍَة َوَغْيِر  :قال هللا تعالى ْضَغٍة م  ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن ن ْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمن م  نُقِر  فِي ُمَخلَّقٍَة لِّنُبَيَِّن لَُكْم وَ }فَإِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ

ُكْم{ ى ثُمَّ نُْخِرُجُكْم ِطْفالً ثُمَّ لِتَْبلُُغوا أَُشدَّ َسّمً  [.1]سورة الحج: األَْرَحاِم َما نََشاء إِلَى أََجٍل م 

ه موه وتطورإن خل  اإلنسان هو إحدى معجزات الخال  الواهب للحياة والقابض لها. خل  اإلنسان، وخطط لمسيرة ن

في نس  بديع متكامل، وفي إطار واضح المعالم مترابط األجزاء، خل  كل شيء بقدر وفي وقت معلوم، بحيث 

تترتب النتائج على المقدمات، وتنشأ من مجموع األجزاء النظم المتناسقة، فال تتقدم الثانية على األولى، وال تتلو 

 –2النطفة،  – 1ظ المراحل العمرية التي يمر بها اإلنسان وهي : )) األولى الثانية. ومن خالل اآليات السابقة نالح

وِحهِ َوَجَعَل ى: تعالـالخل  الســوي، يقول  –6اللحم،  –1العظام،  –1المضغة ،  –9العلقة،  اهُ َونَفََخ فِيهِ ِمن ر  }ثُمَّ َسوَّ

ا تَْشُكرُ  ْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ قَلِيالً مَّ وفي هذه المرحلة يأخذ الجنين شكله اإلنساني  [.3]سورة السجدة: ون{لَُكُم السَّ

 .أنثى(أو  )ذكراً ويتحدد نوعه 

 الروح  نفخ – 9

                                           
،    2العداصددددددمدة ، الرياض ، ط(  انظر : نواب الددين ، عبدد الرب : عمدل المرأة وموقف اإلسددددددالم منده ، دار 9)

 136 -192م ، ص 1393

(  انظر : القرضاوي ، يوسف: مركز المرأة في الحياة اإلسالمية ، سلسلة رسائل ترشيد الصحوة، 9)

  16 -12م ، ص 1399القاهرة، 
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هذا الكائن الذي اهتم اإلسالم به منذ والدته، بل قبل والدته، من حيث صيانة األسرة، ووضع دعائمها القويمة، 

سن اختيار الزوجة، ومراعاة النواحي الصحية والعقلية وكفالة حقوق كل من الزوج والزوجة، والحث على ح

 والخلقية والدينية وغيرها، ألنها تؤثر في تكوين وتطور شخصية المولود مستقبالً 

أودع هللا أسراره في خل  اإلنسان إلى أن يقول تعالى ثم نخرجكم طفالً، وبذلك يبدأ اإلنسان مرحلة مهمة في حياته 

هتم بها اإلسالم اهتماماً بالغاً وحفظ لها حقوقاً كثيرة، وقبل ذكر هذه الحقوق ال بّد من هي مرحلة الطفولة، والتي ا

: الرخص الناعم الرقي ، وهو المولود مادام ناعماً رخصاً، ))الطفل الوسيط:تعريف الطفولة، جاء في المعجم 

الفترة ما بين نهاية  ))فهيعلم النفس: أما تعريف الطفولة في  (9البلوغ(( )والطفولة: هي المرحلة من الميالد إلى 

 وتنقسم مرحلة الطفولة إلى فترتين متميزتين: ،البلوغالرضاعة وسن 

المشي،  مثل:من عامين إلى خمسة أعوام وفيها يكتسب الطفل المهارات األساسية ـ مرحلة الطفولة المبكرة:  1

 واللغة بما يحق  قدراً كبيراً من االعتماد على النفس.

من العام السدداد  وحتى الثانية عشددر وتنتهي هذه المرحلة ببلوغ الطفل، ودخوله ـ       مرحلة الطفولة المت خرة:  2

 (10) (المراهقة(مرحلة مختلفة كثيراً عن سابقتها، وهي مرحـلة 

أَْذَن الَِّذيَن ِمن ْليَْستَأِْذنُوا َكَما اْستَ }َوإَِذا بَلََغ األَْطفَاُل ِمنُكُم اْلُحلَُم فَ  أما الطفولة في اإلسالم فتستخلص من قول هللا تعالى:

ُ َعلِيٌم َحِكيم{ ُ لَُكْم آيَاتِِه َوهللاَّ وهكذا أطل  القرآن الكريم على اإلنسان في هذه  [.13]سورة النور: قَْبلِِهْم َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاَّ

 المرحلة "طفالً".

ات ذات أبعاد زمنية محسدددوبة منذ لحظة اإلخصددداب إلى بلوغ تعريف الطفولة في اإلسدددالم منطلق ))يأخذوبالتالي  

 (11) (تلفة(المخالرشد، وأبعاد أخرى تتصل بالنمو والنضـج ومراحـله 

وفي حقيقة األمر يرتبط التعريف العام للطفولة باعتبارات كثيرة، تتصل بنواحي مختلفة جسمية ونفسية واجتماعية 

صعب صياغة تعريف موحد ومعتمد للطفولة دون تداخل مراحل عمرية وزمنية ودينية وغيرها، بحيث يكون من ال

 أخرى. 

فهي المرحلة التي ال يستطيع فيها الطفل االعتماد على نفسه واستقالله. لذا فإن اإلسالم قد حفظ لهذا الطفل حقوقه 

 كاملة 

 اإلسالم:حقوق الطفل في 

  و كان غير مصاٍن في الجاهلية، إذ كان وأد البنات منتشراً لدى كثير من العرب، خشية العار أو  الحياة:حق

 ةيالحاالفقر، وربما وأد بعضهم البنين، فأعلن هللا تعالى تحريم ذلك العمل، فقال تعالى مقرراً ح  الطفل في 

 [.91]سورة اإلسراء: هُْم َوإِيَّاُكم إنَّ قَْتلَهُْم َكاَن ِخْطئًا َكبِيًرا{}َوالَ تَْقتُلُوْا أَْوالَدُكْم َخْشيَةَ إِْمالٍق نَّْحُن نَْرُزقُ 

                                           
 . 16م ، ص :  1393، دار الدعوة ، استانبول ، تركيا ، ال ط ،  2المعجم الوسيط ، ج :  (3)

 ي ،  عبد الرحمن التربية النفسية للطفل والمراه  ، دار الراتب الجامعية ، بيروت ( العيسو10)

 . 19م ، ص :2000،   1، ط :      

 م 1339،  1الدويبي ، عبد السالم اإلسالم والطفل ، دار الملتقى للنشر ، قبرص ، ط :   (11)

  .  11ص :        
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من أولى حقوق الطفل التي عرفتها الشعوب في تواريخ وحقب مختلفة كان ح  الطفل في  ))إنويمكن القول:  

الحرب، ل في السلم والحياة، واستثنائه من كل ما يمكن أن يكون سبباً في تعرضه لحكم يحرمه من الحياة، أو للقت

في حين آثرت الفلسفة اليونانية مفهوم التخلص من الطفل المعاق على حماية حقه في الحياة، واستنكر المسلمون 

 (جسدية(األوائل هذا الموقف مؤكدين على ح  المعاق في الحياة مهما كانت خطورة عاهته وطبيعتها، نفسية أو 

(12)  

  :حق الطفل في النسب 

وأن ينسب إلى أسرة. وأنكر اإلسالم ما  وأم،أن يكون له أب  أي:االنتماء إلى شخص يرعاه ويحميه. وهو حقه في 

كان منتشدراً في الجاهلية من التبني، واعتبرها عادة ذميمة تخالف أصدول الفطرة السليمة، ولما ينتج عنها من آثار 

لحقوق، ألن الحقوق األخرى من الرضدددددداع إلى أن هذا الح  من أهم ا والمجتمع، بداإلضددددددافةسدددددديئدة على الفرد 

 (13)والحضانة والنفقة واإلرث وغيرها، تعتمد في نشأتها على ثبوت النسب 

  :حق الطفل في التسمية 

وهو اختيار اسم مناسب له يدعى به ويميزه عن غيره من النا ، وعلى الوالدين أن يحسنوا تسمية أبنائهم ذكوراً 

سماً حسناً جميالً، له معنى محموداً، يتميز به عن غيره، وينادى به في حياته وبعد وإناثاً. بحيث يختارا لطفلهما ا

 مماته، 

 ) إنكم تدعون يوم القيامة بأسددمائكم وأسددماء آبائكم فأحسددنوا أسددماءكم (() قال: فعن النبي صددلى هللا عليه وسددلم أنه 

(14) 

  :حق الطفل في الرضاعة 

َضاَعةَ َوعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُهُنَّ }َواْلَوالَِداُت يُرْ  :قال هللا تعالى ِضْعَن أَْوالََدهُنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَن يُتِمَّ الرَّ

 ِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل َذلَِك{بَِولَدِ  َوِكْسَوتُهُنَّ بِاْلَمْعُروِف الَ تَُكلَُّف نَْفٌس إاِلَّ ُوْسَعهَا الَ تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدهَا َوالَ َمْولُوٌد لَّهُ 

)) أنه رغم ورود النص القرآني بصيغة الجملة  إليـه:وقيل في معنى هذه اآليـة وما ترمي  [.299]سورة البقرة:

الخبرية إال أنها في الحقيقة تحمل معنى األمر، لذلك فإن ح  الرضاعة يعد من الحقوق الواجبة على الوالدين، وبناء 

ن على األم أن ترضع ابنها سواء أكانت في عقد الزوجية أم مطلقة من زوجها، وهذا يعد واجباً دينياً على ذلك فإ

ولعل هذا االهتمام العجيب بغذاء الطفل يكمن  (15)وهي مسـؤولية أمام هللا يوم القيامة عن الوفاء بهذا الواجـب ((

 في أهمية ودور لبن األم في هذه المرحلة من العمر في التكوين السليم للطفل نفسياً وجسدياً.

                                           
، 1مركز الراية للتنمية الفكرية، جدة، السعودية ، ط : مجموعة مؤلفين، ماال نعلمه ألوالدنا ،   (12)

  .932م ، ص:2009

انظر: حوامدة ، باسم و القادري ، أحمد و أبو شريخ ، شاهر : تربية األطفال في اإلسالم، دار   (19)

  وما بعدها. 29م، ص:2001، 1جرير،          عمان، األردن، ط :

  1هـ(، سنن أبي داود،  ج : 291ـ  202رو السجستاني(، )أبو داود )سليمان بن األشعث بن عم  (11)

م، كتاب األدب، باب: في تغيير األسماء،  2001، 2تحقي  : محمد عوامة ، مؤسسة الريان ، بيروت ، لبنان ، ط :

  999، ص:1303ح: 

 .93حوامدة ، باسم وصاحباه ، تربية األطفال في اإلسالم ، مرجع ساب  ، ص:   (11)
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  :حق الطفل في الحضانة 

جعله في حضنه، يقال: حضن الطائر البيض: رقد عليه للتفريخ، وحضن  وحضانة:، حضناً ))حضنهوالحضانة لغة: 

وح  ( 16) (شؤونه(الصبي: رعاه ورباه، فهو حاضن، والحضانة: الوالية على الطفل لتربيته وتدبير  الرجل

الحضانة في اإلسالم على الوالدين، وتتضمن حماية الطفل عما يضره، والقيام بتلبية كافة احتياجاته من مأكل 

يقة نفسه، ويلبي حاجاته ذاتياً. والحقومشرب وملبس وعالج ونظافة وغيرها حتى يصبح قادراً على أن يخدم نفسه ب

إن رعاية اإلسالم لهذه المرحلة في حياة الطفل، إنما تنبع من حرصه الشديد على بناء اإلنسان وتربيته تربية سليمة، 

 وبناء شخصيته المتكاملة، والمحافظة على صحته النفسية والجسمية في صغره وكبره وجميع مراحل عمره.

اً التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ميالده، شكر ))الشداة: ويقصدد بالعقيقة والنظافةحق الطفل في العقيقة 

 (17) (أنثى(هلل تعالى على نعمة المولود ذكراً أو 

والعقيقة سدددددنة مسدددددتحبة، وهي تعبير عن االبتهاج والسدددددرور بقدوم المولود، وذلك ببذل المال واإلنفاق. ويقصدددددد 

الرأ ، والختان من سنن الفطرة التي أوصى هللا بها أنبياءه ورسله، عن أبي هريرة رضي  الختان وحل  بالنظافة:

ف اإلبط، ونت األظفار،خمس: الختان، واالسددتحداد، وتقليم  الفطرة))هللا عنه، عن النبي صددلى هللا عليه وسددلم قال: 

 (18) (الشـارب(وقـص 

صحية كثيرة وحكم عظيمة، لما فيه من النظافة والطهارة، وللختان فوائد  حادة،واالستحداد هو حل  الشعر بآلة 

وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة، وغيرها. أما حل  الرأ  فهو مظهر آخر من اهتمام اإلسالم وعنايته بالطفل ونظافته 

وسالمته، بإزالة كل ما قد عل  به في بطن أمه، ومن أهمها شعر الرأ  لما في ذلك من فوائد في الصغر وآثار 

 جليلة في الكبر.

  التعليمحق الطفل في:  

ْن هَُو قَانٌِت آنَاء اللَّْيِل َساجِ  :ورفع منزلة أهل العلم. قال تعالىفاإلسالم فرض على أهله العلم والمعرفة فرضاً،  ًدا }أَمَّ

ُر أُْولُوا األَْلبَاب{َوقَائًِما يَْحَذُر اآلِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُْل هَْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَ   ُموَن َوالَِّذيَن الَ يَْعلَُموَن إِنََّما يَتََذكَّ

، أوجبه اإلسالم هو عام شامل التعليم الذي ))ح وعني اإلسالم بالتعليم للصغار والكبار أيضاً و  [.3]سورة الزمر:

ية العلم وآثاره اإليجابية في الدنيا وذلك نظراً ألهم( 19) (الدنيا(يشمل العبادات، والمعامالت، والعقائد، وأمور 

 واآلخرة. 

 

                                           
  .192مرجع ساب  ، ص :  1الوسيط ، ج :المعجم   (16)

، كتاب الطهارة، باب: خصال الفطرة،     9النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج:  (19)

  .  193،ص:136ح:

  9هـ( ، الجامع الكبير، ج :293ـ  203الترمذي )أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سورة( ، )  (19)

م ، كتاب األضاحي ، باب  1339،  2ي ، بيروت ، لبنان ، ط : تحقي : بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالم

   191، ص :1122: من العقيقة ، ح : 

  91باسم وصاحباه ، تربية األطفال في اإلسالم ، مرجع ساب  ، ص : ،  حوامدة (13)
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  المساواة:حق الطفل في  

رَ  :، وعدم التفري  بينهم، قال تعالىأوجب اإلسالم المساواة بين األطفال سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً   أََحُدهُْم }َوإَِذا بُشِّ

ا َوهَُو َكِظيم هُ فِي ( 19) بِاألُنثَى ظَلَّ َوْجهُهُ ُمْسَوّدً َر بِِه أَيُْمِسُكهُ َعلَى هُوٍن أَْم يَُدس  يَتََواَرى ِمَن اْلقَْوِم ِمن ُسوِء َما بُشِّ

على األنثى، لبيان اإللهي إنكار تفضيل الذكر وواضح من ا [.13-19 ]سورة النحل: الت َراِب أاَلَ َساء َما يَْحُكُمون{

 لم مثل هذا الفعل.وأنه من فعل الكفار في الجاهلية، وال يلي  بالمس

  :حق الطفل في حسن المعاملة 

كان الطفل بحاجة إلى الطعام والشدددراب والملبس والمسدددكن  ))إذاجاء اإلسدددالم ليهذب األخالق، ويربي الطباع.  و

. لما لحسن المعاملة من آثار إيجابية في أخالق وسلوك  (20) (كله(ليعيش فإن حسن معاملته ال تقل أهمية عن ذلك 

 صغيراً وعندما يكبر.الطفل 

 حق الطفل في اللعب: 

) وعندما تزوج النبي صدددلى هللا عليه وسدددلم عائشدددة رضدددي هللا عنها كانت للصدددغار.)لقد أقر اإلسدددالم ح  اللعب  

صغيرة، ولذلك كان صلى هللا عليه وسلم يعطيها حقها من اللهو، فقد أذن لهـددددددا برحية األحبـددددددان وهم يلعبـددددددون 

 (21) بالحـراب بالمسـجد ((

وغير هذا من اآلثار النبوية التي تعطي األطفال فرصددددتهم في اللعب واللهو ألن مرحلتهم تتطلب مثل هذه األمور. 

هذه أكثر الحقوق التي كفلها اإلسدددددالم لصددددديانة الطفل وحمايته، ويمكن اإلشدددددارة إلى )) أن مسدددددألة رعاية الطفل 

اية العصر الحديث باالهتمام والتقدير الذي حظيت به وضمان حقوقه، لم تحظ في أوروبا في العصور المظلمة وبد

مع ظهور اإلسدددددالم وانتشدددددداره، فقد نفخ الدين اإلسددددددالمي في رعاية الطفل وتربيته روحاً جديدة، ووجه المجتمع 

توجيهاً إيجابياً فريداً، شدمل الطفل بالعناية واالهتمام. فقد كانت مرحلة الطفولة في أوروبا في تلك العصور مرحلة 

صدددديرة جداً، تنتهي ببلوغ الطفل عامه السددددابع أو الثامن، وكان األطفال يعاملون معاملة الكبار في حالة الجريمة ق

واالنحراف، فيحاكمون ويودعون السددددددجون مع الكبار، وتطب  عليهم أحكام اإلعدام، كما كانت الفئات المحرومة 

فكانوا عرضددة النتشددار األوبئة واألمراض. وقد من األطفال تعيش ظروفاً صددحية واقتصددادية واجتماعية قاسددية، 

م. 1313كانت هذه الظروف وغيرها مدعاة الهتمام عالمي، جسددددددته األمم المتحدة في إعالنها لحقوق الطفل عام 

وحتى مع صدددددور هذا اإلعالن، فال زال الكثير من األمم والشددددعوب ال يعطي الطفولة حقها، وال تضددددمن حسددددن 

يباعون بمبالغ زهيدة في بعض أجزاء من شدددرق آسددديا، وهناك أطفال يعملون بالسدددخرة، رعايتها. إذ هناك أطفال 

وآخرون اختلطت أنسددددابهم من جراء التخصدددديب الصددددناعي، كما في الواليات المتحدة، وهناك أطفال التخصدددديب 

و  (22) ((األنبوبي والصناعي، وهناك أطفال آخرون يستخدمون إلجراء التجارب الطبية والدوائية على أجسامهم 

                                           
 99المرجع نفسه ، ص:   (20)

  11المرجع الساب  نفسه ، ص:  (21)

  16 - 11والطفل، مرجع ساب  ، ص : الدويبي ، عبد السالم اإلسالم   (22)
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مع األسدددف يأتي في زماننا بعض المفتونين بتلك الحضددددارة الزائفة ليؤطر لتربية أطفال المسددددلمين بحجة التقدم و 

 االنفتاح و الحضارة و غير ذلك .

 

 اآلثار التربوية على الطفل المترتبة على خروج األم للعمل خارج المنزل:

 

في اإلسالم ال بد لنا أن نشير إلى وضع المرأة في العصور الحديثة بعد هذا التأصيل السريع لمشروعية عمل المرأة  

حيث أنه )) في أواخر حقبة الستينات مهدت حركة تحرير المرأة الطري  لتجد النساء مواضع في أماكن العمل 

اهبهن ووهكذا تبدلت حياة األسرة إلى األبد ، طالبت النساء بتساوي الفرص و ُخضن المغامرات اإلبداعية و طبقن م

بعيداً عن البيوت و سعْين لفرص العمل التي غالباً ما تكون بعيداً عن األسرة ولكن بعد أن ظفرت النساء في مهنهن 

الجديدة بالحرية والمساواة مع الرجال واجهت اإلناث عواقب غير متوقعة ناجمة عن القتال على أكثر من جبهة 

 (23) ج واألطفال ((خالل السعي للحفاظ على الوظيفة والمنزل والزوا

ة هميأ واآلخر علىالحين  ويؤكدون بين وحقوق الطفلجهود المرأة عند من ينادون بحقوق المرأة  وبالتالي تشتت

 .الرئيس فيه ودور األمالتربية 

  :م للطفل يحدد سلوكه وشخصيتهة األمدى حساسية واستجاب

و ما يعرف في الفقه بالحضانة فإن النساء عليه أقدر من الرجال )) هإن تربية األطفال والعناية بهم في سن الّصغر   

لما فُطرن عليه من مزيد من العطف والحنان والصبر و لهذا قّدم النساء فيه على الرجال فكانت األم مقدمة فيه على 

ة في اإلسالم فالعملية التربوي (21)األب ومن ورائه والجدة مقدمة فيه على األب والجد ومن ورائهما من الرجال ((

متكاملة المعالم و التطبي  و تحتاج إلى وعي و تبّصر بالواجب المناط باألب و األم حيث أن كثير من اآلباء و 

 األمهات ال يعلمون

)) أن الطفل واحد من رجال األمة إال أنه مستتر بثياب الصبا فلو كشف لنا عنه وهو كامن تحتها لرأيناه واقفاً في  

مصاّف الرجال القوامين لكن جرت سنة هللا أال يتف  زوال تلك األستار إال بالتربية شيئاً فشيئاً وال تؤخذ إال بالسياسات 

 (25) الجيدة على وجه من التدريج ((

المسألةـــ في الحقيقة ــــ تعتبر إلى حد كبير مسألة تعرف على استعدادات الطفل ورغباته ليصبح أكثر تحمالً و 

للمسؤولية ، ثم يلي ذلك األساليب والوسائل التي تساعده و تشجعه عليها فكيف سيكون الوضع في حال غياب األم 

 العنصر األهم واألكثر تأثيراً في العائلة

                                           
  1، ص2010،  1( هيرولد ، شيلي : األسرار السبعة للتربية المثالية ، مكتبة جرير ، الرياض ، ط29)

   110-113(  الكردي ، أحمد الحجي ، أحكام المرأة في الفقه اإلسالمي ، ال ط ، ال ت ، ص21)

  30الت ، ص (  حسين ، محمد الخضر ، السعادة العظمى ، الط ،21)
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وتبين الدراسات العديدة أن تنشئة األطفال في جو من الحنان و على أيدي آباء عطوفين له أهميته العظمى في  ((

 (26) مساعدة األطفال على أن يشبوا على التعاون والشعور بالمسؤولية ((

قة بالنفس ثفعندما تكون األم حنونة وتستجيب للطفل واحتياجاته بسرعة فإن الطفل سيتحلى بالشعور باألمان وال

وينمو ليصبح طفالً مستقالً ، أما إذا كانت األم تطمئن الطفل بين حين وآخر لكنها غير حساسة و ال تستجيب بسرعة 

الحتياجات طفلها فإن الطفل سيشعر بالتوتر واالنعزال ولن يشعر باألمان الكافي ويتأخر غالباً في النمو واالستقالل 

ة األم إلى االستياء النفسي والشعور بالنبذ وأنه غير محبوب وهذا بدوره يؤثر سلباً ، وربما يقود هذا التباطؤ باستجاب

 على عالقاته مع المجتمع المحيط في المستقبل .

 

 : أما من الجوانب العقلية

فإن العقل من أهم الطاقات اإلنسانية و هو الذي يميز اإلنسان عن سائر الكائنات وجميع أركان اإلسالم و التكاليف 

التعليم مبني على العقل وبناء الجانب العقلي عند الطفل و يقوم من جوانب متعددة وهي التعقل والتثبت و التفكر  و

والتدبر ألن هللا تعالى أودعه في كيان اإلنسان و   )) يكون مبعث أفكاره ومرشداً وقائد مسيرته في الحياة الدنيا 

 (27) ومميزه بين الخير والشر والهدى وضالل ((

 يشمل ومن األهمية بمكان بالنسبة للطفل ألنه يعتبر من أهم مكونات الشخصية والتربية العقلية  والجانب العقلي

إعداده بحيث يكون سليم التفكير قادراً على االستقالل عن اآلخرين وبشكل تدريجي وفهم البيئة التي تحيط به 

اً لفترات أكثر من أجل تلبية هذه االحتياجات العقلية وضرورة التفاعل اإليجابي معها ولذلك وجود األم ضروري جد

ونقل الخبرات المتعددة إلى طفلها وهذا بحد ذاته يحتاج إلى وقت طويل وال يتم بطريقة تلقينية محددة في وقت 

 ومكان معين 

تواجهه  يعقله على حل المشكالت الت المبكرة تنميكثرة احتكاك الطفل بأمه و خاصة في مرحلة الطفولة وكذلك 

في المستقبل رغم صغر سنه وتكّون روح الشعور بالمسؤولية واالعتماد على النفس ألن الطفل يرى أمه كل شيء 

 في الوجود و يرى أنها مصدر إلهامه و معارفه كلها

 عو تنمية عقل الطفل وحثه على التأمل والتفكير ليتعرف على آيات هللا ومخلوقاته )) والبعد عن التقليد واالتبا

 (28)األعمى و طلب الدليل والمعرفة اليقينية (( 

                                           
(  فوسددددتبر، كونسددددتانيس : تربية الشددددعور بالمسددددؤولية عند األطفال ، ترجمة خليل كامل إبراهيم ، مراجعة 26)

 19م ، ص1331،  1وتقديم: عبدالعزيز القوصي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط

 

جتماعية ، الدار العلمية الدولية للنشر، ( الخطيب ، إبراهيم ياسين ، و زياد أحمد محمد ،  التربية اإلسالمية اال29)

 23 -29م، ص  2001عمان ،

 1333( النحالوي ، عبد الرحمن ، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، دار الفكر ، بيروت ، الط ، 29)

 113م ، ص 
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حتى تصبح هذه األفكار تراكمية تنمو وتشّب مع الطفل و تكّون قناعاته في المستقبل ويكون إسالمه والتزامه في 

حيطة مالمنهج الرباني عن قناعة وتأمل وتفكير وليس وراثياً فقط قائم على التبعية االجتماعية والتقليد األعمى للبيئة ال

 .به

 :أما في الجوانب االجتماعية

وهي ضرورية في تربية الطفل بشكل سليم مع بيئته التي يولد فيها حيث يكتسب مواد تصرفاته االجتماعية من  

االستعدادات الداخلية و من البيئة االجتماعية المحيطة به وهذا البناء للجوانب االجتماعية في حياة الطفل له دور 

يته في المستقبل وأكثر النا  احتكاكاً بالطفل سيكون له األثر الواضح في حياته وتوجهاته في تكوين شخص

االجتماعية فحريٌّ باألم أن تكون قريبة من طفلها أكبر وقت ممكن حتى تعطي للطفل بشكل مباشر أو غير مباشر 

 تي يكون لها الدور األكبر فيمؤشرات حسية ومعنوية يستطيع الطفل من خاللها تكوين االتجاهات االجتماعية ال

 تكوين معالم شخصيته في المستقبل .

و إن الجانب الوجداني واالنفعالي مهم للغاية في تربية الطفل و بناء شخصيته واالنفعاالت السليمة والوصول إلى 

 مستوى النضج والتدرج السليم في التربية يؤدي إلى نمو الشخصية و نضجها بشكل صحيح وألن .

 

 خالق:األرس القيم األخالقية وتشجيع الطفل على اكتساب األخالق الحميدة واالبتعاد عن الرذائل وشرور جانب غ

إن من آثار خروج المرآة ) األم ( أيضاً و ترك طفلها القصور في تربية القيم ألن الجانب القيمي مهم للطفل منذ 

ا من األم وإن غيابها عن البيت ربما يؤدي إلى صغر سنه و يجب مراعاته واالهتمام به من قبل األسرة وال سيم

التقصير في هذا الجانب وينتج عنه ثغرات يظهر أثرها في المستقبل و كما هو معلوم أن هذه القواعد والمثل العليا 

جاء به الوحي حيث يؤمن بها اإلنسان ويتحدد سلوكه بناء عليها حيث تكون هذه القواعد )) مرجع حكمه في كل ما 

  (29) نه من أفعال وأقوال وتصرفات تربطه باهلل والكون ((يصدر ع

ثم تنميه الميول اإليجابية نحو فعل الخير وغر  القيم األخالقية التي أمر هللا بها عباده وهذا يتم من خالل االحتكاك 

ث الطفل حيالمباشر والمفروض مع األم بطريقة مباشرة و مع مرور الزمن تنمو هذه القيم لتوظيفها في سلوك 

 تتراكم هذه القيم لتشكل قيم أخالقية فاعلة تعود على الطفل بالسعادة واإلنتاج في الحياة الدنيا والنجاة في اآلخرة.

و التربية اإلسالمية الصحيحة من األم تكون هادفة و مقننة و تكون )) بالحب قبل الخوف بما يجب من األقوال 

   (30) واألفعال الحسنة ((

الفطرة ونزوعها نحو الكمال الخلقي و الصفات األصيلة و تنمية قدرة الطفل على التعبير والكالم وإثراء  و تنمية نمو

 ،لكلمات و تنمية الصفات األخالقيةثروته اللغوية التي تبدأ بالحروف ثم ا

                                           
 116م ، الط ، ص  2006( ناصر، إبراهيم ، التربية األخالقية ، دار وائل ، عمان ، 23)

م ، 1331، عبد الحليم ، خواطر حول أزمة الُخل  المعاصر ، مكتبة المعارف ، الرياض ، الط ، ( أبو شقة 90)

 12ص
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ن منذ إلنساو معلوم أن األخالق هي ملكات فطرية في النفس البشرية أو مكتسبة لها آثارها الواضحة في سلوك ا 

صغر سنه و إن وجود األم مع الطفل لوقت أطول له دور مهم في ترسيخ هذه الصفات بحيث يكون في المستقبل ))  

  (31) أكثر قدرة على التمييز بين الخير والشر والجمال والقبح واإليثار والشجاعة ((

ذا الجانب منذ الصغر بحيث يستطيع الطفل أن الجانب الوجداني واالنفعالي و تنميته  و االهتمام به و ال سيما أيضاً 

يتدرب على الحب و التقبل والكره والغضب بطريقة إيجابيه ومتوازنة ألن االتزان االنفعالي له دور كبير في نضج 

 شخصية الطفل بشكل صحيح .

 

 نتائج البحث و الخاتمة 

سها فيه منافس ، هو تربية األجيال ، وبناء إن عمل المرأة األول واألعظم الذي ال ينازعها فيه منازع ، وال يناف

شخصيات األطفال و زرع القيم األخالقية في نفوسهم و سلوكهم ، و لقد هيأ هللا المرأة ) األم ( لهذه المهمة بدنياً و 

ام قنفسياً ، ويجب أال يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان، فإن أحداً ال يستطيع أن يقوم م

 المرأة في هذا العمل الكبير، الذي عليه يتوقف مستقبل األمة ، و به تتكون أعظم ثرواتها، وهي الثروة البشرية.

وهذا ال يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعاً، فليس ألحد أن يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت، 

 صريح الداللة.

جائز، وقد يكون مطلوباً، إذا احتاجت إليه، كأن تكون أرملة، أو  وعلى هذا األسا  : فإن عمل المرأة في ذاته

مطلقة، أو لم توف  للزواج أصالً ، وال مورد ها وال عائل ، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو 

 المنة.

الصغار، أو تساعد وقد تكون األسرة هي التي تحتاج إلى عملها، كأن تعاون زوجها، أو تربي أوالدها، أو إخوتها 

أباها في شيخوخته وقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة ، كما في تطبيب النساء ، وتعليم البنات ، 

 ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة. 

البيت هو المكان الطبيعي للمرأة وهذا يتمشى مع الفطرة التي خلقت عليها وجبلت و هو المكان األول واألسا  -1

 بية األطفال و بناء شخصياتهم تر

 ال يكون عمل المرأة خارج منزلها إال لضرورة وظروف ملحة. -2

والضرورة الملجئة إلى العمل خارج البيت تقدر بقدرها، مما يساير أحوال المجتمع اإلسالمي وظروفه وأعرافه  -9

 وال يتضارب مع القواعد الكلية المجمع عليها.

التي تتحلى بما المرأة المسلمة في حياتها العامة حجابها الذي تسمو به وسلوكها اإلسالمي من أهم وأبرز اآلداب  -1

 الرشيد الرزين الذي تترفع به عن سفاسف األمور ومحقراتها ودناياها! والذي يفرض احترامها وتقديرها.

 

 

                                           
( الخميسي ، السيد سالمة ، التربية والمدرسة والمعلم ، قراءة اجتماعية ثقافية ، االسكندرية ، دار الوفاء، 91)

 16م ، ص 2000
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 و من االقتراحات و التوصيات :

  والدرو  والمناسبات لنشر الوعي اإلسالمي والثقافة تكثيف دور الدعاة والمفكرين عن طري  المحاضرات

الضرورية للمرأة المسلمة، وتبصيرها بدورها األساسي في تربية األبناء  وأهميتها في بناء المجتمع 

 اإلسالمي.

  إبراز حقيقة ودور عمل المرأة في عمليات اإلنتاج والبناء التي يحتاجها المجتمع، عن طري  وسائل اإلعالم

 وغيرها.. إلخ. والصحافة

  ترتيب  نصف عمل بنصف أجر ) ثالثة أيام في األسبوع مثالً ( ، وذلك لبعض النساء العامالت حسب

 الظروف واألحوال.

  ابتكار بدائل متاحة للعناية بتربية الطفل و بناء شخصيته و العمل على المقاربات في سبيل الوصول إلى

ث ال تتعارض بشدة مع عمل األم و ضرورة مفارقتها لطفلها ، عناية حقيقية و بناءة من األم لطفلها ، بحي

 بحيث ال إفراط و ال تفريط .

 و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين و صلى هللا على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم .
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 الناجحة العالمية كورونا والمشروع المدرسي الجديد للمواطنةأزمة 

 بوكرين كريماعداد الباحث: 

 المغرب – جامعة الحسن األول، علم االجتماعاللغة والتواصل وستاذ باحث في أ

 Bougrine_karim@hotmail.com mail:E 

 

 ملخص

 مدددن قر ددد   فدددي عتددد دا ا قضدددا امكتسدددباتحا حدددول التبطدددز بردددو ر  التدددي مدددن التددد ا  أحددد أز أ مدددة  ولوددددا الع  ددد 

 وإعددددا  مراجعددددة  ددددسب المكتسددددبا   إلدددد الحقيقددددة أز األ مددددا  تدددد عودا  ومددددا  شددددا بة، لكددددنمح  ددددة عددددن  ددددل مألوفددددة و

سب مدددن بدددين  اتددد  القضدددا ا مو دددوع الموا حدددة الدددس  تسدددع   ددد مسدددا لتتا فدددي سدددياا المسدددتر ا  والتغيدددرا  القا مدددة 

فكدددر قدددا م  إلددد فيتدددا ممتدددوا الموا حدددة  سوسددديولوجية  تحدددولال لاسدددة إلددد  الوقدددوئ علددد  اقا قددد  فدددي سدددياا مقالبدددة 

وتتسدددده معتددددا  ا ددددر  الممتددددوا  المحلددددي،الضدددديقة والحمطيددددة التددددي  حبحددددي عليتددددا االدتمددددا   أل روحددددةلتردددداو  وم   بساتدددد 

 دددداا،م دددروع موا حدددة  أفددد الكلدددي فدددي  اإلدسدددادي  اادددل  مدددن معدددولم  حبدددس المدددوالا واالاتخفدددا  و  دددي  بددداالد را 

تعبيدددرا عدددن إدسدددادية عميقدددة ال  وبدددسلص تقدددبا الموا حدددة أ ماتددد  والم دددا ر المحيطدددة بددد  ب العدددالم،متحدددرو وواع بقضدددا ا 

است ددددرائ م ددددروع  إلدددد تتددددأت  أمال ددددا إال مددددن اددددخل دمددددوذي تربددددو  مبحددددي علدددد  ال  موقرا يددددة والع الددددة وسدددداع 

ز إلددد  تددد بير أ مدددا  ترمدددي فدددي ذا  الوقددد اإلدسددداز وسدددعا ت تحقيددد  لفا يدددة  إلددد تسدددع   مدددا عالميدددة، بقددد ل موا حدددة

    العالم ومقاومتتا

المثدددالي، المدددوا ن  ،المسدددتقبل، الم دددا رم لسدددة  القددديم، التربيدددة، ال  مقرا يدددة، الموا حدددة العالميدددة، :الكلماااال الميااااتي 

  المعولم الت بير
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Abstract 

The Corona crisis has caused many tremors that have been linked to the essence of our gains 

regardingfamiliar and blemish-free issues of our era in a short time, but the truth is that the 

crises always invite us to review these gains and call them into question in the context of new 

developments and existing changes. Among these issues is the subject of citizenship, 

whichthis study under scrutiny seeks to pin down its characteristics against the backdrop of a 

sociological approach in which the concept of citizenship turns into a discrete and 

autonomous thought that transcends the narrow and stereotypical premise on which local 

belonging is based, and widens the concept framing within a globalized time that rejects 

disparities and differences, and endorses total human involvement in pursuit of a developing 

citizenship project, mobile and cognizant of the world issues, its crises and the imminence 

surrounding it. Thus, citizenship becomes an expression of deep humanity that can only yield 

fruit through an educational model based on democracy and justice, seeking to foresee a 

project of global citizenship, insofar as seeking to attain human well-being and welfare; a 

model which aims to manage and resist world crisesat the same time. 

Key words: education, democracy, global citizenship, values, the school of the future, risk, 

ideal citizen, globalized management. 
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 مقدمة

ممتدددددوا مت دددددع  وحامدددددل لددددد الال  م تلمدددددة،  مدددددا تدددددتحكم فيددددد  المحددددد  ا  االجتماعيدددددة والثقافيدددددة 1ممتدددددوا الموا حدددددة

فدددي كبدددرل علددد  مسدددتول الترجمدددة ال اإلشدددكاال  مدددن و طدددرل الع  ددد شدددا ص ممتدددوا  و دددو االقتقدددا  ة  والسياسدددية وحتددد 

إفر قيدددا، مدددن قبيدددل بر طاديدددا، الددد ادمالو، جحدددوب فحمدددوذي الموا حدددة فدددي  ول  .بالسدددياقا  السدددالمة الدددس ر ا ددد لتبا ظدددل

 عدددرئ الموا حدددة علددد  أدتدددا مرموعدددة مدددن السدددلو ا  والقددديم  االسدددبادي الدددس لددديا ذاو الدددس  درددد ب فدددي الحمدددوذي  ااسددبادي

مرتبطدددا بالسدددياقا  السياسدددية ا ممتومدددبتدددسا  قدددبا ممتدددوا الموا حدددة والمواقدددل التدددي تترددداو   ا دددر  جغرافيدددة معيحدددة و

 .لكل بل 

الرعا دددة، ممتدددوا ال ولدددة ةال ولدددة  شدددت بعدددرئ ممتدددوا الموا حدددة تحدددوال  بيدددرا التدددبي باالمتددد ا  التدددال  ي الدددس   لقددد و

 اإلدسدددازبمددديخ  الدد  مقرا يا  وحقدددوا  التددبي أ ضددداممتدددوا   أدددد ا مدد .(ال ولدددة الو حيدددة ، ولدددة ال يددرا  ،العحا دددة ال ولددة

 وبالمساوا  بين الرحسين    األسر ةوبتع   الحماذي 

 تدددد فعحا إلدددد  مقالبددددةو وليددددا،  إقليميدددداومددددا عقبتددددا مددددن تبعددددا  اقتقددددا  ة واجتماعيددددة وسياسددددية اليددددوا  ة  ولوددددداجا حدددد

مو دددوع الموا حدددة مدددن ج  ددد  بمخمدددا ج  ددد   ال تحمقدددل عدددن تحقيدددرا  الما دددي بدددل توسددده دطاقتدددا  اادددل عدددالم معدددولم 

بتدددسا العدددالم وب دددأز الريدددل الم لسدددي تغددد وب الم دددا ر  لقددد   قدددز  دددسب األ مدددة العالميدددة دددداقو  ال طرب دددأز عخقتحدددا 

 تثبيتتا الس  دو  ت يي ب وبر  من ج    التساؤل حول القيم التي دسع  إل  

مضدددا  الم لسدددي عبدددر جدددر  للتقاليددد   دددرل قضدددية الموا حدددة  اادددل ال إلددد تسدددع   دددسب ال لاسدددة  األسدددا ،علددد   دددسا  

لسدددة الموا حدددة التدددي دتدددوا إليتدددا فدددي ظدددل جا حدددة الم األولبيددة واألمر كيدددة بتدددسا ال قدددوب ومددد  الدددروابي بيحتدددا وبدددين 

والتدددي أ ددد   حاجتحدددا الققدددول إلددد  تددد بير األ مدددة بمحطددد  اإلدسددداز العدددالمي أو المدددوا ن   ولوددددا التدددي  دددربز العدددالم

 المحلي محط  االدتما   الثقافي أوالعالمي وليا بلغة االدحسال 

 أهداف الدراسة

 بير األ ما  تحز عحواز االدتما  إل  اإلدسادية التأسيا لم روع موا حة عالمية قا ل  عل  ت  

 الموا حدددة ومحاولدددة تكييمتدددا مددده م دددروع  المتعلقدددة بمو دددوع دددخع علددد  التقاليددد  األولوبيدددة واألمر كيدددة اإل

 الموا حة العالمية الر    

 و  موقرا ي  من المحلية إل  الكودية والت لص من عق   اللوز المحلي لقالا فكر شمولي االدتقال 

   دمدددوذي ج  ددد  لموا حدددة  الضددديقة وإعددد ا الترددداو  الر  دددي لمحطددد  التربيدددة علددد  ال قوصددديا  واالدتمدددا ا

 ت  ص، تتتبه وتقيم األ ما  التي تقي  العالم 

                                                           
غير تم االعتما  في تح    ممتوا الموا حة عل  مقالبة سوسيولوجية تستثحي الحوع السياسي الس   ل ا الممتوا بتح   ا   -1

    ولوجيااإلعن  لغة  محسل ة
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  وتعمددد  لددد ل  لموا حدددة تحردددر علددد  الحمطيدددة والتسدددلي الثقدددافي اإلعددد ا التأ يددد  الددد ا م علددد   ول الم لسدددة فدددي

  وع اإلدسادياألجيال مب أ االد را  في الم ر

  الترربة الم ال ة والقيم الكودية  مواقه تأسيا لموا حة عالمية داجحة 

 في التق   للم ا ر وتوقه ح وأتا  أ مية الموا حة العالمية 

 أهمية الدراسة

والمتعلدددد  بقضددددية الموا حددددة،  تتضددددمح تكتسددددي  ددددسب ال لاسددددة أ ميددددة  بددددرل بددددالحقر إلدددد  الم ددددروع الددددس  

لعدددالم وأصدددابت  بال دددلل والتراجددده أ ققدددز مدددن ج  ددد  أ ميدددة االد دددرا  فدددي م دددروع فالرا حدددة التدددي  دددربز ا

موا حدددة  وديدددة مدددن ادددخل التأسددديا لم دددروع م لسدددي  دددا ئ  ربدددي األجيدددال الخحقدددة علددد  تمضددديل حدددا 

اقوصدددية الحسدددابا  الثقافيدددة الضددديقة  حيدددث ال مردددال وال مكددداز لخدحسدددال الثقدددافي  لددد االدتمدددا  اإلدسدددادي ع

 للرميدده بددزأ والتت  دد ، وبددسلصأدتددا علدد  دمددا ال ددي مددن ال طددول   بأ ملتددا اإلدسددادية أ قحددزالمحلددي فددي  مددن 

 والرتو دددة ا مدددة اإلقليميدددةترددداو  أداديتددد  وادتما اتددد  أز  بددد األلضجميددده بقددداع  دددسب  ملددد ا فدددي اإلدسدددازأز 

 لتسا العالم 

 ةيمدرس بعيونالمواطنة   

 أ ، (121ة السدددددالمو ي، ب  الم دددددال ة واال رابيدددددة وا حدددددةالم لسدددددة فضدددددا  لت دددددكيل الم علددددد  أز  تمددددد  الرميددددده

 أادددرلالم لسدددة ماسسدددا  ب لتحددد ت المسدددال و دددمن دمدددا  معيحدددة تيمحدددةلغيدددر اا دددعة وقيدددو  االيدددة مدددن الموا حدددة 

األسددددر ، الترال ددددة،  الحكوميددددة، المقددددالاغيددددر  اإلعددددخا، المحقمددددا قواعدددد  الموا حددددة مددددن قبيددددل  إلسددددا تسددددا م فددددي 

  ا رابيا الماعلة لعرقيةاالدتما ا  ا و سلص

، تحدددداول الم لسددددة فددددي بعددددر الدددد ول  الدددد ادمالو، فردسددددا، سو سددددرا، الدددد  موا حددددة قا مددددة علدددد  آاددددرفددددي جاددددد  

و ددددعيا  ومبددددا لا  ماسسددددية،  لتددددسا الحددددوع المحبثدددد  مددددنوتمثددددل ادرلتددددرا دموذجددددا حقيقيددددا  ال  مقرا يددددة الت ددددال ية 

دقر دددة  إلددد تقدددير أقدددرب جتمددداعي والثقدددافي واالقتقدددا   بدددل ال تقدددل عحددد  حددد  التقعيددد  اال بتدددسا المحقدددول الموا حدددةف

 بال ددد  التربدددو الحدددا السياسدددي   متددد ي فيتدددامسددداولية برلماديدددة أقدددرب مدددن  الموا حدددة تكدددوزسياسدددية فالتربية علددد  

 علددد  اقوصدددية الموا حدددة شدددا    دددسب الروادددد  وتعتبدددر  ةالوظيمدددة السياسدددية، الحدددا االدت دددابي، وظيمدددة البرلمددداز(  

  وتربو السياسالتي تتمر  بالطابه  االدرلي  ة الم لسة عح 

   أمدددددا"ال  حاميدددددة وال دددددرا ة المسددددداولية،"فالحقدددددوب االدرلي  دددددة ترافددددد  ممتدددددومي الموا حدددددة والمدددددوا ن بممدددددا يم 

و دددد فعحا  ددددسا اجتماعيددددة   إ   ولوجيددددةحمولددددة لممتددددوا لا  ضددددهوالسو سددددر ة فتددددي ت ال ادمر يددددة المردسددددية،الحقددددوب 

الممتددوا دمسدد  ومددن  أ ميددةمددن  معرفددي  حبعددثقلدد  ب إلدد  ال ددعول  ددل  ولددة وا حددة التددي ترسددمتاالت ددع  فددي أشددكال الم

  ؟ابحا ت إل  دسع ي تال المثالي للموا حة  و الحموذي ما  وفالساال المطرول  الس  دح  ب،الحموذي  إشكالية
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 ي علددددد  التدددددوالي:و ددددد أساسدددددية بدددددا  م أدددددخ  ا سدددددت عا مدددددنإال ادددددخل  عدددددن  دددددسا السددددداال إلجابدددددةال تسدددددتقيم ا 

  responsabilitéالمساولية و / action الح ا Nationalisme/2الو حية

 إليددد   عوالمثمدددر  مدددا  ددد 3واالدددد ماي اإلشدددراوتسدددا م فدددي تمعيدددل  أزللموا حدددة الحقيقيدددة  إذزال بددد  وتبعدددا لتدددسا المعطددد ،  

ستقددد ل  العحقدددر ة و لددد حردددر ع  زألموا حدددة لتدددسا الحمدددوذي مدددن ا التقليددد  المردسدددي ذو ال قوصدددية التحوعيدددة ، البددد  

اسددددتراتيرية الحددددسل مددددن المسددددتر ا   م لسددددة تتبحدددد إال ب لدددد   ددددسا  ال  تددددأت   و االاتخفددددا  العرقيددددة   أشددددكالجميدددده 

 وسياسيا  ، اجتماعيااقتقا  االقا مة 

الا  مرمدددوع سدددلو ا  ومتددد أ ضدددافتدددي  شدددعول وجددد ادي باالدتمدددا ،الموا حدددة ليسدددز فقدددي مرتدددو ا معرفيدددا مبحيدددا علددد  ف

التخميدددس فدددي صدددحه القدددرال،  إشدددراو إلددد  سدددع   م دددتلشدددكل  علددد  مدددثخ تعمدددل السو سدددر ة وتردددالب، فالم لسدددةو قددديم 

با تدددا وغيدددر عميددد  فدددي بعدددر  أصدددبامدددا  سدددم  بمردددالا التخميدددس  و دددو  ول  إ دددالسدددلطة القدددرال فدددي  وات ددداذ القدددرال

التعبيددددر الحددددر لدددد ل  فددددي ااصددددية غيددددرال  ر  ول ددددا فقدددديقددددسددددباديا التددددي ادحإالترددددالب التددددي اا ددددتتا فردسددددا و

 األ دد ائ  ددا ن، بددينبددين مددا در دد  وبددين مددا  ددو   وسددط ضدديهجغرافيددا، د محملددزو متحددوع ممتددوا  أمدداا إذزالتخميددس دحن 

  من جتة أارل وبين الحقا   القا مة من جتة المرجو  غا ا وال

 تقدددا ه القطددد   ث( حيددد20ب  2002، يااايأوديجةالع  ددد  مدددن الميدددا  ن  المثاليدددة تطدددالة الموا حددد أز وديجيااايأ  دددرل

للحيدددددددا   وإلسدددددددا التغييدددددددر  إلا  تعبيدددددددر عدددددددن  فتدددددددي.(22،ب  2012ةلوبومبدددددددول، األاخقيالسياسدددددددي بالقطددددددد  

ميددد از عدددا ل بدددين   ، فتدددي فدددي آز واحددد علددد  السدددوا  التعددد   والوحددد   مبدددا  ال تحمقدددل عدددن  تدددادأ مدددا  ال  مقرا يدددة

متحوعدددة  أا إدسددداديةقددديم الموا حدددة  وديدددة  حدددول مدددا إذا  اددددز  وحددداالكوديدددة وال قوصدددية  و دددسا مدددا جعدددل السددداال مطر

 (  13، ب 2012ة لير،  بتحوع ال قوصيا ؟

 المدخل الثقافي والمواطنة

 الثقددددافي والتدددد اال الثقددددافي والحددددرب الثقافيددددة والتقددددا ا ، فالتعدددد  الثقافددددة  مسددددألةقضددددية الموا حددددة  عددددن ال تحمقددددل 

ذ دددد    فددددي  ددددسا القدددد   ،  ب ددددكل  بيددددر الموا حددددة م ددددروعفددددي   تدددداأر تعبددددر عددددن م ددددا   لواقدددده أقددددافي وغير ددددا 

 ولدددة  ،فردسدددا دمدددا مسدددالعلددد  التحدددوع واالدددد ماي  الدددس   سدددم حمدددوذي التحددد  وادرلتدددرا ب إلددد  االسدددت الل وماروساااياراف

 2002ةلافو، لمتددداجرل الممدددحتغ وغيدددر المر دددي المعدددروئ باققدددا  الحمدددوذي الددد ادمر ي  فدددي مقابدددلالتعددد   المرتمعدددي 

  (33،ب 

صددددراع بددددين التوجدددد  التقليدددد   الدددد  مقرا ي وبددددين التوجدددد   وسددددي الموا حددددة ت ددددكل ، تالحمددددوذي الدددد ادمر ي  حسدددد ف

التدددي تتبحا دددا الم لسدددة دمسدددتا فدددي  واإلققدددا سياسدددة التمييددد   ترسددد   مدددا أدتدددا الحددد  ث المسدددطر مدددن  دددرئ الحكومدددا 

  "الموا حة ال القة"ما  سم  ب م روع

                                                           
2
Du  civis de la république romaine à « l’entreprise citoyenne » de la fin du XXe siècle, l’histoire de la notion de 

citoyen a suivi les attentes politiques de chaque époque. Ce concept constitutionnel a connu ainsi de nombreux 

déclins et renaissances qui ont modelé notre vision contemporaine de la citoyenneté 
 سياسي لقبا معتم ا في الحتغ ال  مقرا ي الس  سال  علي  دماذي بعر ال ول األولبية  الموا حة الت ال ية ممتوا3
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 امتقدددابجدددل أسسدددز لممتدددوا الموا حدددة با تما تدددا بتحقيددد  العدددي  الم دددترو مدددن أ أادددرل  حددداو  وال حدددين أزفدددي  

وذي بدددالحما رافاااو ماروساااي آادددرفدددي جادددد   و سدددت ل التقدددا ا والدددت لص مدددن المر   دددة العرقيدددة مواقددده القدددراع و 

فدددي  ةثقدددالمدددن ادددخل تت دددكل  ا رابيدددة موا حدددة  دددرل دمدددوذي الدددس   بقددد  لا ددد ا فدددي  (33،ب  2002ةلافدددو،  التحددد  

 قواع  موا حة فاعلة ومساع   عل  التح   عبر إلسا   التلميس عل  حمل م عل التغيير ق ل 

 المواطن المستقبلي  نحو إعداد

 الترربددة والتربيددة"جاددد   تدداب  إلدد  1916جددوز   ددو  سددحة  ألمدد  عتبددر  تدداب ال  مقرا يددة والتربيددة الددس  

ع التربية،فلقددد  تمكدددن جدددوز   دددو  بمضدددل المتمر ددد   جدددول مو دددو األعمدددال أشدددترمدددن   1938سدددحة   تبددد الدددس  "

إلدددد   ت فلسددددم تحولددددز والمحتدددداي  و اإل ال  اسددددا لمكددددر ج  دددد  وفلسددددمة تربو دددة مرتبطددددة بممددددا يم  أز أفكدددالب التربو ددددة

ظدددا ر  الحمدددو  فيددد دلمدددا   محطلددد  مقر دددة الحقدددل التربدددو  و لبطددد  بعلدددم الدددحما تتغيددد    حامية مثاليدددة سددديكو دقر دددة

   اإلدساديةلترربة ا تطول ل مرحلة من مراح عح  الطمل

و دددي ال تحسدددل  ب دددكل عددداا عدددن فلسدددمة  ،جو دددل  اسدددص دقر دددة جدددوز   دددو  بالحقر دددة الس يدددة ولقددد  سدددم 

بددددين دقر ددددة الترربددددة والحقر ددددة السياسددددية ،  أساسدددديجددددوز   ددددو   حدددداو لابددددي  فحسدددد لتددددا    أسدددداالترربددددة التددددي 

 مقر دددة  مدددن ادددخل إالي، وال  مكدددن لصددد  معالمددد  عبدددر محطددد  البحدددث  الترر بددد إالفدددالمرتمه الحددد  ث ال  مكدددن فتمددد  

تحدددز مسدددال فلسدددمة جدددوز   دددو   حتضدددنتبتدددسا المحطددد  ، للحيدددا  اليوميدددة   ادعكاسدددااعتبال دددا  والدددروابي االجتماعيدددة 

  (33،ب  2001،  اسصة ةلبحا  الحقر ة التربو  مما يم ال  مقرا ية الترر بية و واح   خ من

،  مددددا  ددددرتبي اآلاددددربقضددددا ا التضددددامن والحدددد  المدددد دي واحتددددراا ب ددددكل عدددداا،  ددددرتبي م ددددروع المددددوا ن 

 إ دددالب ولددد  بردامرددد   مسدددتقخو أساسددديا ابمكاتددد  االدت ددداب والحدددا السياسدددي،وبالتالي فددداز صدددحه المدددوا ن  مثدددل د دددا 

، تدددس ردا بمدددا جدددا  فدددي  تددداب "ا ميدددل " واألسدددر ةعدددن الحيدددا  المتحيدددة والرماعيدددة  ب االسدددتقخليةس،  ددد ال ددداب ال محدددي

   ملمكتال وحر البعي  عن  ل تبعية ، ال دموذي "المتوح  الطي "وز جاو لوسو، حيث لر

شدددكل  أ   سدددتل امدددوا ن ال ال إعددد ا  أز دددو  ول التربيدددة حددد ثيدددر االدتبددداب عحددد  قرا تحدددا لدددحص جدددوز   دددو   مدددا

  إز م ددددروع بددددل، واألاخقدددديمت ققددددة فددددي مرددددال الت ددددر ه العمددددومي والتددددال   الددددو حي التربيددددة مددددن أشددددكال ال

تمر ددد  حدددول تربيدددة   دددالو فيتدددا التخميدددس مدددن ادددخل ترربدددة تسددداع  م علددد  الحقدددول علددد  المتدددالا  والقددد لا   

 في مرتمعاتتم  أحرالاللعي  

لكددددددن   (03-00،ب  2001ة اسددددددص،  تقددددددبا الم لسددددددة فددددددي دقددددددر جددددددوز   ددددددو ، فضددددددا    مقرا يددددددا

 األدقمدددةفدددي  أزماسسددداتي  مدددا  دددو ال دددت تددد ل فقدددي فدددي الحقددداا السياسدددي وال فدددي ال دددكل ال ال بحسدددب ال  مقرا يدددة 

، الكحيسددددة، األسددددر تدددداأر علدددد  العخقددددا  االجتماعيددددةة  أزال  قددددية التددددي  حبغددددي  ترسددددي  للحيددددا ال ددددمولية ، لكحتددددا 

التوا ددددا  التدددي تعرفتدددا الماسسدددا  السياسدددية ب تدددرتبيو الحيدددا   أشدددكالشدددكل مدددن  أدتدددا بمعحددد  المقدددحه، الم لسدددة( 

 :اآلتيةحول القما   بحيمن القيم و ي تح أدما وز   و  تسا م في ظتول ترربة القسم عح  ج إزدمستا  
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   وح   السا 

  المساولية 

  الغير ة والتضامن 

بدددين الوسدددا ل  الترابطدددا   وإ لاوال  مقرا يدددة  لدددتعلم قواعددد مثاليدددا   تقدددبا الم لسدددة فضدددا علددد   دددسا األسدددا ، 

وبدددين متدددالا  الطمدددل وق لاتددد  مدددن جتدددة جتدددة مدددن  ة  ددداال    دددكلوز المحددديي االجتمددداعي( الم لسدددينالتربو دددة و

  أارل

والتدددأقلم مددده  اآلادددر نتح  ددد  مقدددالح  فدددي التبدددا  مددده مقدددالا  ، مدددن ادددخل تحميدددة ش قددديت ،الطمدددل   دددتمكن

علددد   المعرفدددة الملقحدددة    أشدددكالتعا يددد  مددده  عبدددر  ل ددد الحدددا الترر بدددي الدددس    بمضدددل دددسا  بدددر محيطددد ، و 

 للمرتمه ال  مقرا ي  أوليا جحيحيا تقبا الم لسة شكخ و   سا التوج ، 

المدددوا ن ال  دددرتبي فقدددي  أز، حيدددث "المدددوا ن"و "التلميدددسممتدددومي " بدددين  ا وأيقددداترابطددد دلمدددا، فدددي دمدددا السدددياا

ب ددكل حيدداتي  مكحدد  مددن فتددم واقعدد   قددطلا عليدد مددا  ب واألمددر  تعلدد  بقدد ل  عامددة ألكددن  ، بتقو ددة متددال  ااصددة

 إالالم ددال ة المعالدددة فددي توجيددد  حيددا  الرماعدددة، وال  ددتم ذلدددص  لمدددو  نمدد رمددد ومحيط  وبددسلص  قتدددر المددوا ن  

 فحسددد  بدددل ااصدددية مرتبطدددة بالقددد لا  بدددسلص تقدددبا الموا حدددة حيدددث ال عبدددر التربيدددة التدددي تسدددتل  دددسب الغا دددة

  وتوجيتتا لمتم العالم أ ضاتثبيز الحر ة  اال المضا  االجتماعي و اال الحيا  ال اصة  إلعا  وظيمة 

و والمحسددددرمة فيمددددا بيحتددددا    المتحاغمددددةدقطددددة التقددددا  لمرموعددددة مددددن الترددددالب  ،بتددددسب المعددددادي ،ص قددددبا ال دددد 

 ود دددا ال ددداب بدددين الح دددا    و مدددغ ترمددده   مضدددا  قددديم االجتمددداعيتحال  اادددل  تحددد   ممتدددوا ال  مقرا يدددةبدددسلص 

 الوعا  االجتماعي 

 المدرسة كيضاء اجتماعي

جددوز  و   فددي    سددع  سدداال  تع  لدد ؟ أولدد  أبددا  المرتمدده  يددل تقددبا الم لسددة فضددا  قددا لا علدد  الحمدداظ ع

مدددن ادددخل بلدددول  م دددروع م لسدددة تدددامن باالدددد ماي االجتمددداعي   عحددد اإلجابدددة إلددد "ال  مقرا يدددة والتربيدددة"    تابددد

 اال فضددا  الم لسددة ، تددتم عمليددة الت دددكيل فدد مرتمدده ج  دد   إد دددا   دد ئ فددي دمددا الوقددز علدد  ت ددتغلللتلميددس و

،ب  2011ة و ،  ددددل مرتمدددده  اسددددت اال قدددديم وغا ددددا  علدددد  القددددا ملتربيددددة تقددددوا علدددد  الددددتعلم القولبددددة الز ا أو

 (101،ب  1993ةبول  ددددو، ل دددد   فقددددي علدددد    مومددددة الحقدددداا االجتمدددداعي المتيمن إزلكددددن التربيددددة ، (112

لم، معددالئ ج  ددد   مسددتقلة عدددن القدديم السدددابقة،  كددسا ت تلدددل التربيددة عدددن الدددتع إدتدددايمدددن حدد   محعتددافدداز ذلدددص ال  

  ولقي  لتق ا المرتمه أساسيالتربية فتي محتغ  أما المعرفة شكل قا م عل  الز التعلم ترو ر وصمي

 التجربة المشاركة واليردانية

 ول الم لسدددة فدددي الحمددداظ علددد  اقوصدددية المدددر  بددد  دددو اعتدددرائللمرتمددده  إصدددخحيوصدددل التربيدددة  مدددحتغ  إز

  التي  حملتا  سا المر ، الر     واألشيا 
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 دحن األو ددداع علددد  تغييدددر ما  كدددوز أبدددا  المرتمددده ل يحدددا بقددد ل   دددسا األايدددروز للتربيدددة معحددد  عحددد وبدددسلص  كددد

 اادددددل الغا دددددا  االجتماعيدددددة  إ مددددداجتم اسدددددتثمال ققددددد سدددددت عي فر اديدددددة التخميدددددس ت موا حدددددة دمدددددوذيأمددددداا  إذز

ممدددا  ، وا  مقيدددا  لح دددا  المدددر  والمرتمددده علددد  السددد 3القا مة لدددسلص  ر ددد  جدددوز   دددو  علددد  دقر دددة الترربدددة

  (33،ب  2002ة و ،   اتيةوأ رعل دقر ة التربية دقر ة براغماتية،   مية 

التربيدددة فدددي المكدددر   تددد لال  الدددس     المعدددال" التماعدددلب"فدددي  دددسا ال دددأز  تحددد   جدددوز   دددو  عدددن مدددا  سدددمي  

 م دددتر ة  للمدددر   اادددل تردددالب مرتمعيدددة المكدددر المرتمعي،لكحددد   حددد   ا فدددي معحددد  الم دددال ة المعليدددةأو المدددر   

 وتحقيقدددد   ، تطددددو رب بددددة ، لكحتددددا م ددددروع عليحددددا بحدددداؤب وأعطددددا   وأتقددددبا المر اديددددة فحسدددد  امتخ ددددا  ال  كددددسا

 تثبيددددز فقددددي تعحدددديالمعددددل، فالتربيددددة ال بمعرفددددة ال ول  المعلومددددة وعلدددد  قددددو علدددد  مددددن اددددخل  االعتمددددا   ذلددددص و

 االجتمددداعي بدددين محيطددد  التلميدددس و  اسدددتع ا ابدددين لتدددو   لغدددي ا المعلومدددة فدددي ذ دددن الطمدددل، لكحتدددا توجيددد  مدددا ر

    (33،ب  2011ة و ، سوا  القغير أو الكبير

 التربية الخاطئة

عددددالض جددددوز   ددددو   ثيددددرا التربيددددة التقلي  ددددة، ما عددددالض فددددي ذا  الوقددددز التربيددددة المتمر دددد   حددددول ذا  

الطمدددل، فالتربيدددة التقلي  ددددة تتدددتم بمعدددالئ قدددد  ال تكدددوز صدددا بة وغالبددددا مدددا تكدددوز مسددددتوحا  مدددن اإلل  الثقددددافي 

 و لدددة بدددسلص مقدددالح تثبيدددز  دددسب األفكدددال علددد  الدددرغم مدددن مقاومتددد  لتدددا، متم إلددد   و تسدددع  التربيدددة مرتمدددهلل

 العخقا  االجتماعية المتر      وحر ية  حاجات  الر      اال   حامية

 سددداع  عقدددل  فدددالطبه االجتمددداعي لتدددسب التربيدددة  بددده ادتربولدددوجي ادددا  ، ألدددد   تميددد  بالسدددطحية وبالتقليددد  وال

أ   قولبدددة والتطبددده  المدددتعلم علددد  التطدددول وعلددد  ت طدددي الرتدددل   فالتربيدددة بتدددسا المعحددد  تقدددوا علددد  التأأيدددث وال

 وتوقرا ية ومحافقة  أ ، تربية تقلي  ةأدتا 

التددي  "الرومادسدديةالتربيددة   أو مددا  سددمي "اطددا  لصدد  ا جددوز   ددو  فيمددا  تعلدد  بالتربيددة الر  دد   أ حدداو أ ضددا 

أز الطمدددددل  ولددددد  علددددد  فطدددددر  وقددددد لا  تمكحددددد  مدددددن التطدددددول والحمدددددو ب دددددكل  أساسدددددتا  تقدددددوا علددددد  فكدددددر 

ح عددددا  الح ددددأو ة لأل مددددال ليسددددز فددددي الحقيقددددة إال اسددددتع ا ا  للتغييددددر ولترددددالب مرتبطددددة أوتومدددداتيكي،لكن ال

وت لددد  دوعدددا  الغيدددرالتربيدددة التقلي  دددة تعلمدددا محعددد ال عدددن تردددالب تقدددحه  آادددر،مدددن جادددد   بدددالمحيي االجتمددداعي 

  لعدددد،  ددددسا الحددددوع مددددن التربيددددة  المحمقددددل عددددن سدددديرول   الواقدددده العددددالمي المتغيددددر االجتمدددداعي مددددن الرمددددو 

 تكدددوز مرتبطدددة بالثقافدددة فدددي الغالددد  ، الز الم لسدددة ال ددداب والعددداا الوعدددا  االجتمددداعي ا دددر   الم لسدددة ادددالي 

  الم تلمة وال تحمتا عن غير ا من الثقافا  والقواع  التربو ة  السا     اال المرتمه المحلية

عحاصدددر الفدددي فدددي الدددتعلم  المحمدددتا يالتدددي تستقددد ل الحدددا الددد  مقرا لتربيدددة التقلي  دددة ل الحقددد  الموجددد  إ ردددا و مكدددن 

 اآلتية:

                                                           
 ال  فر  داا، واع ومتطول  إل الترربة عح  جوز   و   ي بحا  معرفي ل  قية المستقبل الرامية  -3
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  ة يمعرفحقيقة اللل فضا  واعتبال ا الم لسةتق  ا 

   الر      األفكالالقطيعة مه الترربة واستع ا ا 

 والحمطية فعل التس ر   

 لمعرفة غير   حاميةاجترالب بسب   ت كيل متعلم سلبي ومح و  الطمول  

  نموذج مقارن حول ميهوم المواطنة

، إعدد ا ب التقليدد  األولوبددي ج  يددا عددن التقليدد  األمر كددي مددن حيددث القددمة التددي تسددم المددوا ن الددس  دسددع  إلدد    حمقددل

فدداذا  ددداز ممتددوا الموا حدددة أولوبيددا ال  حمقدددل عددن فلسدددمة األدددوال والتوجددد  الدد  مقرا ي الليبرالدددي الددس  ألسدددت  الثدددول  

ة، فدددداز التقليددد  األمر كددددي  حسددددل   عدددن  ددددسا التقددددول المردسدددية، مددددثخ مددددن قبيدددل قدددديم الحر ددددة والمسددداوا  ، والم ددددال 

المثدددددالي ألدددددد   تمر ددددد  حدددددول قيمدددددة  ذا  المدددددوا ن  اادددددل المضدددددا  االجتمددددداعي ، االقتقدددددا   والسياسدددددي ، أ  أز 

مثاليدددة القددديم القواعددد  وال حاملدددة لتمدددوا  أ ضدددا إذا  اددددز الم لسدددة األولبيدددةو ادددالصالموا حدددة تقتدددرز بطدددابه براغمددداتي 

مدددن دقر دددة الترربدددة وقدددول التماعدددل وعخقدددا  التدددأأير  ول ا   ددداالموا حدددة  أسددداألمر كيدددة تسدددتم  ،فددداز الم لسدددة ا

 ب ولب أ ضا والتأأر فالمتالا  والق لا  ليا من  قحعتا الم لسة فحس  بل المتعلم 

 

(األمريكي)التقليد   

 

)التقليد األوربي والهندي(   

  التبددددا  ممتددددوا الموا حددددة بممددددا يم ال  مقرا يددددة

  " ةوحقر ة الترب"الو " ة الترربةدقر"و

  الموا حة  ح  م دي وسياسي 

   بإ ددددال  مسددددتقل لدددد  بردامردددد حتددددايالموا حددددة 

 ةالتوج  البراغماتي(  الكرودولوجي

   الترربة  سبيل لقحه المتالا  والق لا 

  الم لسدددددة شدددددكل مدددددن أشدددددكال الحيدددددا  اليوميدددددة

 المرتبطة بالعخقا  االجتماعية والماسسا 

 لمقحه ،الكحيسة( ة األسر  ،ا 

  الم لسدددة  مضدددا  و وعدددا  تسدددو ب ال  مقرا يدددة

 والمساولية 

 ولدددددددددة وبمددددددددديخ  التدددددددددبي الممتدددددددددوا بممتدددددددددوا ال 

 ال  مقرا يا  وحقوا اإلدساز 

  الموا حة وال  مقرا ية الت ال ية 

  )الموا حة  توج  سياسية ادرلترا 

  حامية ممتوا الموا حة والتبا   بالمساولية   

  الحمولددددددددددة اإل   ولوجيددددددددددة للموا حددددددددددة و ول ددددددددددا

 االجتماعية فردسا، ال ادمالو،سو سرا( 

 االاتخفا   الموا حة القا مة عل  التحوع ودبس 

  الموا حة  قيم وسلو ا  وليا  معرفة وتعلم 

  الموا حددددة المثاليددددة الرامعددددة بددددين القطدددد  السياسددددي

 والقط  األاخقي  
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  الموا حددددة  متددددم للواقدددده و دددداد را  فددددي مسددددال

 الحيا  في عخقة مه اآلار ن 

 الموا حددددة  حقطددددة التقددددا  بددددين ترددددالب م تلمددددة ،

 الم لسة بين أبا  المرتمه وتحول  

  الموا حة  ترربة تماعلية 

 

  الموا حة بين ال قوصية والكودية 

  أو  ، إلدددد اا وز قيدددد  حددددر موا حددددة فددددي التلميددددس  حدددد

 ةالحموذي التح  (   شر 

 

 

م دددروع موا حدددة ج  ددد    حبثددد   ي التقاليددد  األولوبيدددة واألمر كيدددةالموا حدددة فددد وأشدددكال مقدددا رل علددد   دددو   معرفتحدددا

تقدددبو إليتدددا  دددسب ال لاسدددة ، تت طددد  حددداج   الددد وا ر الرغرافيدددة وحددد و  الحقر دددا  التربو دددة المرتبطدددة بتدددا ، علمدددا أز 

مددددن حيددددث الوقددددا ه و التحدددد  ا   فلقدددد  أصددددبا العددددالم المعددددولم  تقاسددددم الددددربا عددددالم اليددددوا   تلددددل عددددن عددددالم األمددددا 

و توحيدددد  القددددل اإلدسددددادي تحددددز م ددددروع تربددددو   ال سددددال ، وال سددددبيل مددددن اددددروي إال التماعددددل اال رددددابي المثمددددرو

  م ال ة ومح مرة االص قا م عل  موا حة عالمية

كورونا والتحدي الجديد  أزمة  

 يلدددديا فقددددي  أ مددددة جا حددددة تبا قددددز معتددددا وتيددددر  االقتقددددا  العددددالم 19ادت ددددال وبددددا   ولودددددا المسددددتر   وفيدددد   إز

افعدددة دا  قدددال " لب  دددال  كمدددر مدددن ذلدددص ، فبدددفالحقيقدددة أ  ، العالميدددة والمحليدددة األسدددوااحر دددة  إأر ددداوتعطلدددز علددد  

   قو  مضاعمة إل من الضرل بتحو ل   االستما    دسترلي  من تبعا   سب القا ر   و دمه سوالحمه ال"، 

ا سو ددد، ل دددي مدددن التت  ددد  وال طدددول  علددد  دمدددا ا اإلدسدددادي دددو توحيددد  القدددل   ولوددددا  أ مدددةالرميدددل لبمدددا فدددي 

 ة فاعيددددة موحدددد   شددددملز التدددد ابير القددددحية والمرتمعيدددد إسددددتراتيرية لتبحددددي وا ددددا مددددن اددددخل ترحدددد  الرميدددده

   سدددا م ب دددكل  بيدددر فدددي بدددرو  ددددوع ج  ددد  مدددن الموا حدددة العالميدددة المقاومدددة للم دددا رسو دددو الددد،  واالقتقدددا  ة

  (12،ب  2001ةبيص، 

 ل ي تدددد  الثددددرو  الب ددددر ة إدسددددادي ددددو االد ددددرا  فددددي م ددددروع تضددددامحي   مددددةاأل ل  لقحتدددد   ددددسب أ ددددم  إز  

حردددر علددد  الكمدددا ا  التددد جين و السياسدددا   عدددن  عيدددوب لقددد    دددمز  دددسب الرا حدددة .(33،ب  2020ةمدددولاز، 

تستقددد ل جميددده أشدددكال بدددرو  "اإلدسددداز" الدددس  أصدددبا بر قددد   حمحدددي  اادددل التدددي  اددددز  ومدددا و˓ واالجتتدددا ا  

ال بوديددة و ااددل ألوقددة المددال و األعمددال ، ليقددبا إدسددادا جر حددا  حبددس حقدد   مسددا  وال ددطي وال التما ددة و  وا ددر

اللتمدددائ مدددن ج  ددد  ا إلددد  ، و فعتحدددا أشدددب  مدددا  كدددوز برثدددة تتحلدددل فدددي  ر قتدددا إلددد  التخشدددي والددد  الددد وال ˓العثدددر

دسددداز وتمكيحددد  حدددول مو دددوع" اإلدسددداز" باعتبدددالب الحمدددوذي الحقيقدددي لكدددل بحدددا  تحمدددو  جدددا  وفعدددال، فتحميدددة اإل

"القدددحة، التعلددديم  ةبدددرو  المقدددا  الحافعدددة اجتماعيدددا   مدددن إحدددخل اترا دددا  ا رابيدددة  دددو صددداده  لحدددراو حقيقدددي

  التافتة والطميلية( ،واد حال المقا  الت ة واألمن"
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ولقددد  سدددب  أز أ ددد   ثيدددروز ومدددن بيدددحتم نو ليددداا بي لنونالسدددحز و نو نو ليددداا ا مددداز نعلددد   دددرول  تحميدددة اإلدسددداز  

وتدددد عيم م ددددال ت  الطوعيددددة اددددخل مراحددددل االستك ددددائ، البحددددا ، الت طدددديي، التقر ددددر والتقددددو م  فالب ددددر  ددددم الثددددرو  

والب دددر فددداعلوز مر   دددوز فدددي م دددال ه التحميدددة والبحا  البددد  إذز ˓الحقيقيدددة لألمدددم  مدددا جدددا  فدددي تقر دددر األمدددم المتحددد  

فددددي إ ددددال مقالبددددة شددددمولية للتحميددددة  ااددددل  (87، ب 2003مددددن توسدددديه فددددرب اإلبدددد اع اإلدسددددادي ةشددددومبيترو ي در،

المحطدددد  المرتمعددددي المر دددد ، موا حددددة  الساتيددددة المحمعيددددة وموا حددددة  الحقددددل الم لسددددي  ترمدددده فددددي آز واحدددد  بددددين 

ة ددالا،   مددا تحقددتر فيدد  المحليددة بالكوديددةبددرول الرماعددة والقيددا ا    Liberal Leaderوتحقددتر فيدد  لول األفددرا 

2012 )  

ال ˓فدددي الت طددديي وفدددي صدددحه القدددرال ˓م لسدددي قدددا م علددد   الموا حدددة الم دددال ة فدددي م دددروع  لمالمدددتعال بددد  مدددن إشدددراو 

بدد  مددن احتددراا اقوصدديات   ماعددل ذ  إلا   حامددل لم ددروع ذ حددي و معرفددي ال بدد  مددن تحر ددرب مددن م دداعر الغربددة 

ن(  لددد  الحددد  فدددي  1903،واإلدتقال دددة مدددن ادددخل إشدددباع حاجاتددد  و لغباتددد  ةعلدددم الدددحما اإلدسدددادي عحددد  نأبرا ددداا ماسدددلو

(، لددد  الحددد  فدددي الع الدددة باعتبال دددا إدقدددافا 2000التحميدددة ة دددالل فاسددديص( ما لددد  الحددد  فدددي الم  حدددة ةفددد  ر كوما ول، 

(  مدددا لددد  الحددد  فدددي لسدددم معدددالم السياسدددة و تمعيدددل م دددال ت  ةال لاسدددا  السياسدددية والعخقدددا  ال وليدددة 1999ةلولددد ،

لددد  الحددد  فدددي المردددال وفدددي السدددلطة ˓ لعدددا ل للثدددروا  وتو  عتدددا عحددد  ل   دددز و لوجدددر ( ، لددد  الحددد  فدددي التددد بير ا

 دددسب الترسدددادة الحقوقيدددة ال بددد    ولددد  الحددد  فدددي  تأ يددد  ادتما ددد    دددمن الم دددروع اإلدسدددادي ( ˓ 1921ةمي دددال فو دددو، 

مدددن اسدددت عا تا  اادددل الرسدددا ل المعرفيدددة الموجتدددة لألجيدددال الم لسدددية حتددد   سدددمتا الطمدددول والرغبدددة فدددي االلتقدددا  

فأ مددددة  ولودددددا   ددددمز عددددن   ددددل اطدددداب "المحليددددة" وعدددد    مكادددددة   (131، ب  2003 ددددوأرادي ،  ة ددددازباألو

  نالكودية" واالدتما  إل  الحقل اإلدسادي

   دددسب  فدددي  مدددوا العدددالم فعلدددي اد دددرا تحميدددة الريدددل الم لسدددي الر  ددد   دددي بوابدددة دحدددو تحميدددة  أز لقددد  أبدددر   الرا حدددة

ال ددداب  ˓ كوديالمحلدددي بدددال˓  او دددة صددداع    تماعدددل فيددد  الدددساتي بدددالمرتمعي  ذول ددداز  العقخديدددة  ددديالحقدددر  ال دددمولية 

إدتدددا سددديرول  الع الدددة بلغدددة ةلول (التدددي عليتدددا أز تترددداو  مدددا  سدددم  بأشدددكال ناال دددتخئ المتددديمنن أونالتمددداوض  بالعددداا 

عا ليددددددة ( وتستقدددددد ل جميدددددده أسددددددالي  الرأسددددددمالية ال12،ب  2000المتدددددديمننأو "التيمحددددددة المردددددددة" ة ولباسددددددوز،

ةتقددددير المددددوا ˓ الطميليددددة عل   ددددسا األسددددا   فلسددددمة وإلشددددا ا تربو ددددا علدددد  حدددد  تعبيددددر  "سددددوتو " و " ددددالل  ن

أدددم السدددعي إلددد  أوال  والعدددالم قضدددية أاخقيدددة تمدددرض بالضدددرول  المقدددالحة مددده الدددسا  الموا حدددة فقضدددية 3مادتدددا م"

ضدددامحية تلغدددي  الحدددواج  اإل   ولوجيدددة و تحقيددد  مدددا  ضدددمن السدددعا   والرفا يدددة لردسددداز فدددي  دددسب األلض تحدددز اطدددة ت

 االاتخفا  الرغرافية 

ي تتغيدددد  الدددد فاع عددددن حدددد  تدددغيددددر الما لرددددة وغيددددر المرت قددددة( الوالمسددداولة ةعحددد ما دتحدددد   عددددن الم لسددددة الرددددا   

فادحدددا د دددي   لبدددا ج  ددد ا مدددن العقخديدددة المتحدددول  التدددي سدددوئ تحرلددددا ˓فدددي مسدددا لة واقعددد  والسدددعي إلددد  تغييدددرب  المدددتعلما

  ال عول  من المكودا  الخشعول ة وت ل  ل  حا اترا ا  ج     من الضبي الساتي 

                                                           
 Overal  Planingلل مادتا م ممتوا "الت طيي ال امل"  استح    ا 3
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( Psychic mobilityتبعدددا لدددسلص، علددد  الم لسدددة أز ت لددد  لددد  حا دموذجدددا مدددن ال  قدددية  تسدددم بدددالحراو الحمسدددي ة 

ال مدددا علددد  غددر(  87، ب1988مدددولا ،  ةش قدددية تتسددم بالم ددال ة االدمعاليدددة ˓ علدد  حدد  تعبيدددر "جدداو ليردددر " 

حتددد  واز  اددددز المحددد  ا  السوسددديوأقافية غيدددر مت دددابتة ˓  وجددد  عحددد  ال ددد ص اليابدددادي والكدددول  علددد  سدددبيل المثدددال 

 ومقومدددا  التحميدددة التدددي  رحتدددا" بيتدددر  وسدددوتو " مدددن قبيدددل وأفكال دددا مدددن مبدددا   الموا حدددة، ش قدددية تسدددتم  لول 

  (45-40، ب 1968 وسوتو ،  ة بيتر "العوز الساتي" "المبا أ  المحلية" و"استثال  الرتو 

أمبر قيدددة ˓تتددد عم شدددت  االسدددتراتيريا    مدددا  رعلتدددامغلوبدددة لغدددة غيدددر  اإلدسددداز الدددتعلم علددد  الموا حدددة   رعدددل  إز  

علميددددة  ادددددز أو دمسددددية   إدتددددا حا ددددر  فددددي  ددددل شددددي ، وبكددددل المعددددادي، ˓قادوديددددة أو أول ددددة ˓  ادددددز أو عقخديددددة 

عددددا    يبددددة اإلدسدددداز  مر دددد  تحطلدددد  محدددد   ددددل ال طددددي واآلليددددا   ددددو م ددددروع إلي للموا حددددة م لسدددد ددددروع المالف

( فددداذا  اددددز الع  ددد  مدددن المددد ال  التربو دددة الكبدددرل مدددن مثيدددل "م لسدددة التحليدددل 2000الفيوليدددز و لدددو، (والتددد ابير

الحمسددددي التربددددو "  و"م لسددددة الرماعددددة" و"حلقا  الحقاشددددا  الرمعيددددة" قدددد  أقددددر  بمر   ددددة المددددتعلم فددددي ألوقددددة 

 ةو فاعلدددد ةمحر ددددموا حددددة  أ ميددددةب أز تعددددي رالحا دددد فعلدددد  اسددددتراتيريا ˓ربو ددددة التواصددددلية والتماعليددددة العمليددددا  الت

صدددا قة  تبتددد    موا حدددة ن (  فكدددلJulios Lipsو أصدددل لألشددديا  ة تددداب "أصدددل األشددديا " للكاتددد  ن˓ ا وعالميدددامحليددد

 اإلدساز  لفا ية من اإلدساز وتمر بواسطة اإلدساز ألجل

 خاتمة

تدددحرا فدددي أز  االيدددو التدددي دتواا دددا الم لسدددة الحموذجيدددةعلددد  و العدددالم بأسدددرب  ولوددددا مرر دددا حدددة لقددد  غيدددر  جا   

دحدددو  بي و سددداع إلددد  تغييدددر فضدددا   ال ددداب والعددداا  رددداإمسدددتقل، متدددال  ،م دددالو،  ،بولتر تدددا  مدددوا ن حدددر لسدددم

عخقدددة  ل  مددن ج  دد  مدددا أز الرا حددة أأددا  اإلدسدداز تحددز سددياا معددولم ومسدددتقبل علدد  دحددو  ضددمن لفا يددة،  األفضددل

غيددداب ظدددل  فدددي  الموا حدددةعخقدددة ج ليدددة ووأيقدددة، إذ ال مكدددن الحددد  ث عدددن التربيدددة و قيم الكوديدددة بوصدددمتاالتربيدددة بدددال

ادعددد اا ال  مقرا يدددة الحقيقيدددة القا مدددة علددد  المسددداوا  وتكدددافا المدددرب والمبحيدددة أ ضدددا علددد   الحر دددا  ال اصدددة والعامدددة و

،  ليدددا  التربيدددة وسددديلة  2013أبدددو ح دددي ،   ة مددداز بددداالاتخئ وشدددرعية التعددد  اإل  التسددداما والع الدددة االجتماعيدددة و

 ال ول لتع    قيم الموا حة( 

بحددا   لدديموتعحقوقيددة فددي غيدداب تربيددة  القدديم الكوديددةالحدد  ث عددن ب ددكل عكسددي،  ، وأ ضددا دمددا القدد  فددي   مكددن ال و

البحددددث واالستك ددددائ والتحقيدددد   ت ددددريهبو  لمحترددددةتكددددو ن الكمددددا ا  اب، االبتكددددال ب، اإلبدددد اعب، و ددددا ئ  تسددددم بددددالرو  

 م دددروع م لسدددي و ومدددا أحوجحدددا اليدددوا إلددد ، العملدددة الحق  دددةوجتي از  دددتدددمتخ م قددديمالعلمدددي والمعرفدددي  فالتربيدددة وال

جدددل تأ يدددل داشدددقتحا علددد   دددو  لؤ دددة إب اعيدددة قا مدددة ألديدددة بدددين الموا حدددة المحليدددة والكوب دددكل متحددداغم  مددد ي   بدددو تر

 ،واالدمتالا والمساولية واالدضبا  عل  أسا الحقا
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 ااصدددةلدددو ن لقدددالا ا المثمدددراإلدتددداي واالبتكدددال أسدددا وفددد  الحر دددة والتغييدددر وبحدددا  ال ولدددة واألمدددة  ومت ددبعة بمبدددا   

  ( 92، ب 2019ة جي ول ،   عامة لعالم بـأسربقالا ال و

  ددز ، لكحتددا  ، لدد  السددخمة والوقا ددةقدد  تكددوز أ مددة  ولودددا قدد  أجبرتحددا علدد  التباعدد  االجتمدداعي حرصددا عواتامددا،  

 بدددل و عتحدددا ،ذ  الوجددد  الكدددودي و فعتحدددا إلددد  التقدددالب اإلدسدددادي أ ثدددر مدددن ذ  قبدددل التضدددامحي المكدددر آادددر،فدددي جادددد  

  التقا ا والتطاحن أشكالعن   بعي  تحز لا ة موا حة معولمة التمكير في عخقتحا بتسا العالم إعا   إل  أ ضا

 لمصادر والمراجعا

 المراجع بالعربية

 ال الطليعدددة للطباعدددة والح دددر ، بيدددرو  ، ،   و دددا  فا ضدددة : موا حدددة محقوصدددة( 2003وجيددد  ة ، دددوأرادي  -

 لبحاز

 ليدددة التربيدددة ،  تحميدددة قددديم الموا حدددة العالميدددة لددد ل  لبدددة المرحلدددة الرامعيدددة دددـ( 1330صدددابر ة  ،جيددد ول   -

  اإللكتروديددددددددةمكتبددددددددة المحتددددددددل  ،المحتددددددددل  سددددددددول ا ( بحددددددددو  و لاسددددددددا  ة ،جامعددددددددة  م دددددددد  

com.almanhal,platrform://https 

  .(،  ليا  التربية وسيلة ال ول لتع    قيم الموا حة ، لسالة ماجستير 2013أبو ح ي  ، بساا ة -

( ، محاولددددة فتددددم معتقدددد ا  وممالسددددا   الدددد  الرامعددددة حددددول الموا حددددة الرقميددددة :  2012 ددددالا ، دددددول  ة -
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إدماج المحبوسين في ظل التشريع العقابي  إلعادةالنظام القانوني لإلفراج المشروط كآلية 

 الجزائري

 د/ عائشة عبد الحميد

 الجزائر – الطارف ،جامعة الشاذلي بن جديد والعلوم السياسية،كلية الحقوق 
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 الملخــــــص:

 

فإذا كان التجريم يهدف إلى تحديد األفعال المنهي  بأسره،أساس النظام القانوني الجنائي  والعقاب هماالتجريم إن  

أو مخالفة األوامر  بانتهاكعنها أو الواجب إتيانها، فإن العقاب هو الشق الجزائي المقدر والمالئم للتوقيع على كل من يقوم 

 المحظورة قانونا، لذا يعد التجريم والعقاب هما عماد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

تشريعات الجنائية هو العقاب من خالل العقوبات السالبة للحرية واالستثناء هو إعادة إدماج المحبوسين في فاألصل في ال

 الحياة العادية من خالل عقوبة خدمة النفع العام وكذا اإلفراج المشروط.

 

 .المحبوسين المحبوس، إدماج، العقاب، الجزاء، السجون :الكلمات المفتاحية 
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The legal system for parole as a mechanism for the reintegration of detainees 

under Algerian penal legislation 

 

Abstract  :  

Criminalization and punishment are the basis of the entire criminal legal system. If 

criminalization aims to determine the actions that are forbidden or to be taken, the punishment 

is the estimated and appropriate penal part to sign for anyone who violates or violates the 

prohibited orders legally, so criminalization and punishment are the pillars of the principle 

Legitimacy of crimes and penalties. 

The basic principle in criminal legislation is punishment through negative penalties for 

freedom, and the exception is the reintegration of prisoners in ordinary life through the 

penalty of serving the public benefit as well as conditional release. 

 

 Key words: prisons - punishment - punishment - imprisonment - the inclusion of prisoners. 

  

 

 مقدمـــــة:

ولما كان الحبس هو الجماعة الرسمية  ومحيطه،إبعاد الجاني عن اإلجرام  المحبوسين،يقصد بإعادة إدماج  

ها من شأنه أن يعمق فجوة اإلجرام، ويكون هذا اإلدماج المتعددة اإلختصاصات في هذا المجال، فإن تواجد هذا األخير ضمن

 من خالل آليتين رئيسيتين هما: آلية نظام اإلفراج المشروط وكذا آلية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.

 50-50قرر المشرع الجزائري قانون خاص بتنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين وهو القانون رقم 

، فقد اضاف فيه 5581جانفي  05، المؤرخ في 58-81المعدل والمتمم بموجب القانون  5550فيفري  50في المؤرخ 

 .منه 80مكرر  805إلى  805مواد من المشرع فصل رابع بعنوان:" الوضع تحت الرقابة اإللكترونية "، ضمن ال

ة تطبيق العقوبات ذلك أن المحاكمة الجزائية ال ففي ضوء الفكر العقابي الحديث أصبح القانون والعدالة يهيمنان على مرحل

تنتهي بمجرد صدور الحكم بسجن المتهم إذ تعتبر العقوبة منذ لحظة الصدور على المجرم مرحلة جديدة بالنسبة للمحكوم 

ل، ولمواجهة عليه وبالنسبة للمجتمع، فقد تكون هذه المرحلة ابتداءا لحياة أفضل وإما إبتداءا لحياة أشد إنحرافا في المستقب

هذا اإلشكال وهذه المرحلة من حياة الشخص المذنب المحكوم عليه، وفي سبيل تأمين عالج أفضل للمحكوم عليه وتحصنه 

 ،تحول دون عودته لإلنحراف مجددا بمؤهالت شخصية ومهنية تشكل درعا واقيا له في المستقبل
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ي الجزائري إلى إيجاد بدائل للعقوبة وأساليب معاملة حديثة بهدف فقد سعت التشريعات العقابية الحديثة ومنها التشريع العقاب 

 إعادة تأهيل المحكوم عليه وتعديل طباعه حتى يتكيف من جديد مع المجتمع.

والتساؤل الجوهري الذي يطرح في هذا السياق هو هل نجحت طرق اإلصالح العقابي التي يتبناها المشرع  

المنتهجة في هذا الصدد وما مدى مسايرة المشرع الجزائري للتشريعات العقابية الحديثة الجزائري، وكذا السياسة العقابية 

 المقارنة؟.

 سنحاول اإلجابة عن إشكالية نظام اإلصالح العقابي في الجزائر من خالل نظامين أساسيين.

 المشــروط. اإلفراج-أوال

 النفــع العــام. عقوبــة-ثانيا

 

 صلب الموضوع:

لعقاب هو الجزاء الذي يقرره القانون لمكافحة الجريمة وإعادة تأهيل وإصالح الجناة، وإعادة إدماجهم حيث يعتبر ا 

في المجتمع من خالل إتجاه السياسة الجنائية الحديثة في مجال السياسة العقابية للحدد من الجريمة وإعطاء فرصة إلصالح 

 . (1)المحبوس 

صالح العقابي سواء داخل المؤسسات العقابية أو خارجها وهذا تجسيدا لتطبيق ففي ظل تبني المشرع الجزائري لنظام اإل

 . (0)، المتعلق بتنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوس 5550لعام  50-50القانون رقم 

ال يعني تحقيق  إذا كان الحبس عقوبة سالبة للحرية النموذج األمثل للعقاب في التشريعات الجنائية الحالية، إال أن هذا

أغراض العقاب في السياسة الجنائية الحديثة والمتمثل في إصالح المجرم وإعادة تأهيله كأهم سبل مكافحة اإلجرام والعودة 

 .( 3)إليه 

تعد الجزائر من بين الدول التي سنت شرائع وقوانين خاصة بالسجن والسجناء ، تطبيقا للقواعد النموذجية الدنيا  

ء التي اقرتها األمم المتحدة ، وتطبيقا للميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، حيث يعود أو تنظيم يتعلق بالسجون لمعاملة السجنا

 . (5) 8795فيفري  80المؤرخ في  55-95، والذي تضمنه نص األمر رقم  (4) 8795وإعادة التربية في الجزائر إلى سنة 

 . (6) ا هاما في عملية اإلصالح واإلدماج اإلجتماعي للمحبوسينحيث تلعب السجون والمؤسسات العقابية في الجزائر دور

حيث تعد عملية إدماج المحبوسين وتأهيلهم من األهداف التي يسعى إليها المشرع وبهذا لتفادي عودتهم إلى إرتكاب الجريمة 

 01-81دة في ظل القانون رقم من خالل آلية اإلفراج المشروط ، وكذا آلية الوضع تحت المراقبة اإللكترونية كنظام جدي (7)

(8 ). 

 في نظام اإلفراج المشروط وأنواعــه: -أوال

إن نظام اإلفراج المشروط من أهم أنظمة إعادة إدماج المحبوس إجتماعيا إذ بواسطته يتمكن من العودة إلى أسرته  

 ليقضي ما تبقى من عقوبته خارج اسوار المؤسسة العقابية.

منه. ومعنى اإلفراج المشروط هو  805إلى  800ضمن المواد من  50/50النظام هو القانون ومصدر هذا اإلجراء أو 

إطالق سراح الحبوس ضمن شروط تحددها الجهة المختصة بذلك ليوقع عليها ويتعهد بإحترامها وعدم اإلخالل بها، وهو 

 بذلك يعتبر في حالة إفراج مقيدة قانونا.
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 اإلفــراج المشـروط العــادي: -(1

بتصفح المواد المشار إليها أعاله يتضح جليا بأن اإلفراج المشروط يتضمن أكثر من نوع والذي يمكن تقسيمه على  

 النحو التالي:

 األول: اإلفراج المشروط )العادي(.

 الثاني: اإلفراج المشروط )الصحي(.

 الثالث: اإلفراج المشروط االستثنائي(.

روط والذي أسميته بالعادي تمييزا له عن باقي األنواع، فهو اإلفراج عن أما عن النوع األول أي اإلفراج المش 

المحبوس بتوافر مجموعة من الشروط القانونية وإليها الشروط الموضوعية ، وهي شروط قبلية، كما عليه أن يتعهد بإحترام 

 مجموعة من الشروط أيضا، وهي الشروط البعدية.

 لمشروط )عموما(:شروط االستفادة من نظام اإلفراج ا -أ(

يتعين على الراغب في اإلستفادة من هذا اإلجراء أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط القانونية والموضوعية على  

 النحو التالي:

 بخصوص الشروط القانونيــة: -

اإلشارة شروط االستفادة من نظام اإلفراج المشروط ألي نوع كان مما سبق  50/50من القانون  800لقد حددت المادة 

 إليه كما يلي:

حسن السيرة والسلوك والمقصود بذلك أال يأتي المحبوس المرشح لالستفادة من هذا اإلجراء أي شيء مما يخالف نظام  -8

 المؤسسة العقابية، وأن يتمتع بالخلق الحسن مع الكافة دون استثناء.

في أي تكوين مهني أو حرفي أو تعليم، يتوج في  إظهار ضمانات جدية لالستفادة ، والمقصود بذلك أن يشارك المحبوس -5

النهاية بشهادة تسمح له باإلندماج مرة أخرى في مجتمعه ممات يثبت أوال وأخيرا أن المعني اصبح أهال لتحمل مسؤوليته 

 خارج أسوار المؤسسة، وبالتالي إمكانية إفادته باإلفراج المشروط دونما حرج.

، على أن فترة اإلختبار هذه تختلف من محبوس آلخر حسب األحوال مما (9)فترة إختبارأن يقضي فترة الحبس المحددة ك -0

 يجعلنا نفصلها على النحو التالي:

 بالنسبة للمحبوس المبتدئ: -1

أعاله ، فإن فترة االختبار يجب أال تقل عن النصف أي نصف العقوبة المقررة حكما ،  800فوفقا للفقرة الثانية من المادة 

 ضح األمر نورد المثال التالي:وحتى يت

( سنوات حبسا أو سجنا األمر سيان إذ ال فرق بين المحكوم عليه في جناية أو 50محبوس مبتدئ اإلجرام، محكوم عليه بـ ) -

 ( على اعتبار نصف العقوبة.55جنحة، أو حتى مخالفة فإن فترة اإلختبار المطلوبة قانونا هي عامان )

 تـاد:بالنسبة للمحبوس المعـ -0

( ثلثا العقوبة المحكوم بها عليه، بغض 5/0بالرجوع إلى المادة أعاله في فقرتها الثالثة، نجد أن فترة االختبار هي ) 

 النظر عن كونها جنحة أم جناية أو حتى مخالفة.
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 بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بالسجن المؤبـد: -3

فترة اإلختبار بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد بـ  50/50 ( الفقرة الرابعة من القانون800لقد حددت المادة ) 

 ( سنـة.80)

يستفاد من ذلك أن المحكوم عليه بالسجن المؤبد بإمكانه أن يقدم طلب االستفادة من نظام اإلفراج المشروع أمام الجهة 

 المختصة حسبما سيأتي بيانه الحقا.

طار العفو الرئاسي تعتبر كعقوبة مقضاة بغض النظر عن مدة الحبس أو صنف مع اإلشارة إلى أن الفترة المستفاد منها في إ

( من 0أجنبي (، هذا ما ذهبت إليه الفقرة ) –مواطن –أنثى  –ذكرا  –قصيرة  –عقوبة طويلة  –معتادا  –المحبوس )مبتدئا 

 المادة السابق ذكرها.

 بخصوص الشروط الموضوعيــة: -

ضوعية ليست مقننة، إنما هي مستوحاة من واقع حال المحبوس، وهي مالحظات كما العادة، نقول بأن الشروط المو

تثار بشأن المحبوس وتدون ضمن بطاقة السيرة والسلوك الخاصة به، ليلجأ إليها عند الحاجة من ضمنها عدم إحترام زمالء 

 الزمالء ... إلخ. اإلقامة وموظفي المؤسسة العقابية، عدم االستجابة ألوامر المسؤولين استعمال العنف مع

 صالحيــة قاضي تطبيــق العقوبـات بخصـوص اإلفــراج المشـروط: -ب(

( شهرا كحد أقصال لصالحية قاضي تطبيق العقوبات ، 50( من قانون تنظيم السجون مدة )808لقد حددت المادة ) 

 وهو مجال صالحياته بمعنى:

ن الرامية إلى االستفادة من نظام اإلفراج المشروط التي تساوي أن قاضي تطبيق العقوبات ملزم بالبت في طلبات المحبوسي

 أو تقل مدتها عن المدة أعاله فقط.

وبالمفهوم المخالف للنص فإن قاضي تطبيق العقوبات ال يمكن له الفصل في ما عدا ذلك من الطلبات ، اي تلك التي تتجاوز 

 عتبر في حكم الخروج عن الصالحية القانونية في هذا المجال.شهرا ألنها ت 50مدة الحبس المتبقي فيها ألكثر من ذلك أي 

 الوثائق االساسيــة لتشكيـل ملف اإلفراج المشروط: -ت(

الوثائق  50/50/5550لقد حدد المنشور الوزاري المتعلق بكيفية البت في ملفات اإلفراج المشروط الصادر في  

 الي:الضرورية لتشكيل ملف اإلفراج المشروط على النحو الت

 الطلب أو اإلقتـراح: -8

المقصود بالطلب هو ذلك الذي يحرره المحبوس أو وليه أو محاميه حسب األحوال، فيما اإلقتراح هو الذي يتقدم  

 بها إما مدير المؤسسة أو قاضي تطبيق العقوبات أمام اللجنة بغرض اإلفراج عن الحبوس طبقا لما يقرره القانون.

 الجزائيـــة:الوضعيــة  -5

الوضعية الجزائية هي مطبوع يتواجد على مستوى المؤسسة تحتوي على كل البيانات الخاصة بالمحبوس، إبتداء  

من هويته مرورا بالجرم المرتكب وما إذا كان قد حوكم أم ال يزال وتاريخ دخوله الحبس وتاريخ خروجه وما إذا كان قد 

 استفاد من العفو أم ال ، وهكذا.

 (:55فــة السوابق القضائيــة رقم )صحي -0

 الصحيفة هذه الغرض منها معرفة ما إذا كان المعني مبتدئا أم معتادا لإلجرام. 

 نسخة من الحكم والقرار: -0
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الغرض من تقديم هذه األحكام والقرارات معرفة األعباء الملقاة على عاتق المحبوس من غرامة ومصاريف  

 قضائية وتعويضات مادية.

 ـادة عدم الطعـن أو شهـادة عدم اإلستئناف:شه -0

هذه الشهادة الغرض منها معرفة ما إذا كاتن المعني محكوما عليه نهائيا أم ال، ألنه لوم لم يكن محكوما عليه نهائيا  

 فإنه لن يستفيد من اإلفراج المشروط.

 ملخـص وقائـع الجريمــة: وذلك لمعرفـة الجم المرتكب وظروفـه. -0

دفع المصاريف القضائية والغرامات حسب الحالــة: وهذه تفيد تبرئة المعني مما قد يكون في ذمته تجاه خزينة  قسيمة -9

 الدولة.

 وصل دفع التعويضات المدنية المحكوم بها على المعني أو ما يثبت تنازل الطرف المدني عنها: -1

عليه ضمن الحكم الجزائي، وبالتالي إبراء ذمته وهذه الغرض منها معرفة ما إذا كان المحبوس قد نفذ ما حكم به  

 تجاه الضحية أو الطرف المدني حسب األحوال.

تقرير مدير المؤسسة العقابية عن وضعية المحبوس وسيرته وسلوكه مدة حبسه وكذا األعمال المنجزة والشهادات  -7

 المحصل عليها خالل هذه المدة.

المساهمة في  –داخل المؤسسة من مختلف األنشطة كتقديم خدمات للمؤسسة وهذا بغرض اإلطالع على ما قام به المحبوس 

 المشاركة في الدراسة واإلمتحانات على مختلف أنواعها، وهكذا. –تدريس المحبوسين أو تكوينهم 

 وفضال عما سبق فإن الواقع فرض تقديم بعض من الوثائق هي من األهمية منها: 

منها معرفة مكان تواجده بعد اإلفراج عنه لتسهيل مسألة متابعته ومراقبته واستدعائه  شهادة إقامة المحبوس، وهذه الهدف -

 عند الحاجة.

 الجهة المعنيـة بتشكيـل ملفـات اإلفـراج المشـروط: -ث(

إن الجهة المختصة بتشكيل ملفات إعادة اإلدماج بما في ذلك ملفات اإلفراج المشروط، هي مصلحة إعادة اإلدماج  

خيرة تعمل في هذا المجال تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات ، إثر ذلك يتم تحديد جلسات نظر هذه الملفات من ، وهذه األ

 قبل هذا األخير.

 كيفيــة عمـل لجنـة تطبيــق العقوبـات: -ج(

 قبل إتخاذ إجراء في هذا الخصوص يتعين القيام بما يلي: 

تطبيق العقوبات على مستوى المؤسسة العقابية المعنية، ويبلغ األعضاء جدولة الجلسة، هذه الجدولة يقوم بها قاضي  -8

 المعنيين بالجلسة للحضور بتاريخ انعقادها.

 حينها تتم دراسة كافة الملفات المطروحة أو المجدولة بما في ذلك ملفات اإلفراج المشروط. -5

ر مجمل الشروط أصدر قاضي تطبيق العقوبات ما يتداول أعضاء اللجنة في الملفات المعروضة ، ومتى تأكد لها تواف -0

 يسمى )مقررة اإلفراج المشروط(.

غير أنه في حالة إختالف أعضاء اللجنة على اإلفراج عن المحبوس ، فإن إجراءات التصويت تتم بينهم ، وفي  

 حالة التساوي يرجح صوت الرئيس والذي هو قاضي تطبيق العقوبات إن إيجابيا أم سلبيا.

 ى أمين لجنة تطبيق العقوبات تبليغ النائب العام بالمقررات التي اصدرها قاضي تطبيق العقوبات فور توقيعها.يتول -0

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 342  

ISSN: 2706-6495 

 
( تتضح الرؤية بخصوص تلك الملفات على النحو 51وبعد مضي مدة الطعن القانونية الممنوحة للنائب العام والتي هي ) -0

 التالي:

أصدرها قاضي تطبيق العقوبات جملة أمام لجنة تكييف العقوبات، حينها لن  * قد يطعن النائب العام في المقررات التي

يتمكن أي محبوس من مغادرة المؤسسة، على اعتبار أن الطعن ذو أثر موقف، ومن ثم يصبح االنتظار سيد الموقف بالنسبة 

 للجميع.

( يوما من 00أمامها خالل مدة )مع اإلشارة إلى أن لجنة تكييف العقوبات يتعين عليها البت في الطعن المقدم  

تاريخ الطعن، على أن عدم البت خالل المدة المذكورة يعتبر رفضا للطعن ، اي تصبح مقررة اإلفراج المشروط في حل من 

 طعن النائب العام، ومن ثم توقع مقررة اإلفراج المعنية والسماح للمحبوس بالمغادرة حيث يجب.

 صرف النظر عن الباقي في هذه الحالة:* قد يطعن في بعض الملفات في حين ي

يبقى المحبوس المطعون في مقررته في حالة انتظار إلى غاية البت في الطعن المقدم من قبل النائب العام من طرف لجنة  -أ

 تكييف العقوبات حسبما تقدم.

نائب العام، لتطبق في جانبه توقع مقررات اإلفراج المشروط فيما يتعلق بالملفات التي تم صرف النظر عنها من قبل ال -ب

 ( أدناه.0اإلجراءات الموالي ذكرها للبند )

 * قد ال يطعن في أي ملف ، وفي هذه الحالة يوقع قاضي تطبيق العقوبات مقررات وكذا رخص اإلفراج المشروط.

 زام بمايلي:إثرها يغادر المحبوس المفرج عنه بشرط إلى حيث يقيم دونما أي عائق يذكر فقط يتعين عليه اإللت -

 اإللتزام بالشروط المدونة في المقررة وكذا رخصة اإلفراج.

 التوجه إلى مكتب قاضي تطبيق العقوبات حيث يقيم.

التوجه إلى مكتب قاضي تطبيق العقوبات حيث يقيم المحبوس إذا كان هذا األخير يقيم خارج دائرة إختصاص قاضي تطبيق 

 العقوبات الذي منحه اإلفراج المشروط.

 اآلثــار المترتبــة عن االستفادة من نظام اإلفراج المشروط: -

 هنا يتيعن التمييز بين إحتمالين إثنين على النحو التالي: 

 :إحتمال االستفادة الفعلية من اإلفراج المشروط 

 يترتب عن االستفادة من اإلفراج المشروط ما يلي:

 يتوجه المحبوس حيث يريد حرا طليقا. -8

 مدونة ضمن المقررة وكذا رخصة اإلفراج المشروط.إحترام الشروط ال -5

 اإللتزام بالحضور الدوري أمام قاضي تطبيق العقوبات في الوقت الذي يحدده هذا األخير. -0

عدم مغادرة مكان تواجده إال بعد إخطار قاضي تطبيق العقوبات، وبطلب مكتوب ومسبب على أن يحدد فيه المكان  -0

 والزمان والمهمة.

بأي شرط مما ذكر في مقررة اإلفراج، كأن يمتنع عن المثول أمام قاضي تطبيق العقوبات دون  في حالة إخالله -0

 مبرر أو سابق إعالن، أو يأتي جريمة الحقة. تلغي هذه األخيرة ويعاد المعني إلى المؤسسة حيث كان.

منها فيتعين عليه استكمالها  تعتبر المدة التي قضاها المحبوس أثناء اإلفراج عليه كأنها عقوبة مقضاة، أما ما تبقى -0

 وفقا لوضعيته الجزائية الجديدة.
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 :إحتمال رفض طلب االستفادة من اإلفراج المشروط 

في حالة ما إذا ما تم رفض طلب اإلفراج المشروط ألي سبب كان ال يمكن للمحبوس أن يعيد طلب دراسة ملفه إال بعد 

 حالتين: ( أشهر من تاريخ الرفض والمقصود بالرفض هنا50مضي )

 كون الملف تم رفضه اساسا من قبل لجنة تطبيق العقوبات. -8

كون الملف تم قبوله من طرف لجنة تطبيق العقوبات، غير أن النيابة طعنت فيه وتم قبول طعنها، وبالتالي رفض  -5

 على مستوى لجنة تكييف العقوبات.

 المدة القانونية المذكورة آنفا.ففي هاتين الحالتين ال يمكن إعادة طرح الملف لدراسته إال بعد مضي 

 اإلفــراج المشروط ألسبـاب صحيــة: -(0

لقد أولى المشرع عناية خاصة بالمحبوسين عموما والمرضى منهم خصوصا وذلك ما يتجلى من خالل القسم  

 حيث تناول وبشكل ال يدع أي مجال للشك مسألة الرعاية الصحية للمحبوس. 50/50الثاني من القانون رقم 

تتناول في مجملها كل الرعاية الصحية والطبية دون منازع، وذلك أمر طبيعي ألنه ال  00إلى  09لك أنه حدد له المواد من ذ

يعقل بأي حال أن يلقى بإنسان ما في مكان ما دون تفقده أو مراعاة حاجياته، سيما إذا كان وضعه على شاكلة المحبوس، 

حيح فمن باب أولى أن يراعى المريض منهم بصفة أكثر جدية وهو ما ذهب إليه ولما كان هذا األمر يتعلق بالمحبوس الص

المشرع في باب اإلفراج المشروط حيث قرر أن المحبوس المريض بدوره له الحق في االستفادة من نظام اإلفراج 

 المشروط.

 :من القانون أعاله تعطي هذا الحق للمحبوس على النحو التالي 805-807-801فهاهي الموا 

من خالل دراسة المواد المشار إليها أعاله يتضح أن المحبوس المريض من حقه االستفادة من اإلفراج المشروط ،  

 وبشروط أقل حدة من تلك المفروضة على المحبوس العادي.

السابق  800منه تعفي المحبوس المريض من شرط أداء فترة اإلختبار فقررت أنه ودون مراعاة ألحكام المادة  801فالمادة 

دراستها، فإنه يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا والمصاب بمرض خطير أو إعاقة دائمة والتي من شأنها أن تؤثر سلبا 

وبصفة مستمرة ومتزايدة على حالته الصحية البدنية والنفسية، أن يستفيد من اإلفراج المشروط ألسباب صحية بقرار من 

 وزير العدل حافظ األختام.

ظ هنا أن المشرع أعطى هذه الصاحية لوزير العدل وهو ما يؤكد إهتمام المشرع بهذه الشريحة من والمالح 

 المحبوسين.

 شروط اإلستفادة من اإلفراج المشروط ألسباب صحيــة: -أ(

لم يترك المشرع باب االستفادة من هذا اإلجراء مفتوحا على مصراعيه، بحيث يمكن ألي كان اإلدعاء بأي مرض  

 نفسه، بل قيده بشروط بحيث لن يستفيد منه إال من كان أهال له وهذه الشروط هي:يراه ل

 أن يكون المحبوس المريض محكوما عليه نهائيا. -8

 أن يكون مصابا بمرض خطير أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس. -5

 ة البدنية منها والنفسية.أن يكون هذا المرض أو اإلعاقة يؤثر سلبا وبصفة دائمة ومستمرة على حالته الصحي -0

أن يكون هذا العجز أو الداء ثابتا يقينيا بما ال يدع مجال ألي شك، والحقيقة أن هذا العنصر األخير هو الفيصل في  -0

 الموضوع، مما يجعل السعي إلثباته من أولى األوليات.
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و السعي إلى إثبات ذلك الداء أو العجز ولذلك نجد بأن الشغل الشاغل في بداية األمر لدى قاضي تطبيق العقوبات المعني ه

 من طرف المصالح المختصة.

 اإلجراءات الخاصة باإلستفادة من اإلفراج الصحي: -ب(

 في البداية أشير إلى أن هذا النوع من اإلفراج أي اإلفراج الصحي ال يختلف عن اإلفراج العادي إال في: 

 يعاني منها المحبوس. مسألة التقرير الطبي المثبت للمرض أو اإلعاقة التي -8

 مسألـة عدم مراعاة فترة االختبار. -5

أما ما عداه من الشروط فيجب توافرها جملة، وتفاديا للتكرار الذي ال أراه مفيدا هنا، أرجو من القارئ الكريم العودة إلى 

 األحكام الخاصة باإلفراج المشروط العادي في هذا الخصوص.

 

إخطار قاضي تطبيق العقوبات، وبطلب مكتوب ومسبب على أن يحدد فيه المكان  عدم مغادرة مكان تواجده إال بعد -0

 والزمان والمهمة.

في حالة إخالله بأي شرط مما ذكر في مقررة اإلفراج ، كأن يمتنع عن المثول أمام قاضي تطبيق العقوبات دون مبرر أو  -0

جريمة الحقة، فإن من شأن ذلك أن يتسبب في حرمانه  سابق إعالن أو أن يتفقده قاضي تطبيق العقوبات فلم يجده أو يأتي

 من مواصلة االستفادة من اإلفراج المشروط، وبالتالي تلغى هذه األخيرة ويعاد المعني إلى المؤسسة حيث كان.

 ومتى أغليت االستفادة من اإلفراج المشروط فإن المدة التي قضاها أثناء اإلفراج عليه تعتبر كأنها عقوبة مقضاة. -0

 أما ما تبقى منها فيتعين عليه استكمالها وفقا لوضعيته الجزائية الجديدة.

 إحتمال رفض طلب االستفادة من اإلفراج المشروط ألسباب صحيـة.

في حالة رفض طلب االستفادة من اإلفراج المشروط ألي سبب كان، فإنه ال يمكن للمحبوس أن يعيد طلب دراسة ملفه إال 

 اريخ الرفض.( اشهر من ت50بعد مضي )

 اإلفــراج المشـروط االستثنائي: -(3

هذا النوع من اإلفراج المشروط ذو طبيعة خاصة من حيث سبب االستفادة منه، ولذلك أطلقت عليه تسمية  

 )اإلفراج االستثنائي(.

دماج أعاله المتضمن قانون السجون وإعادة اإل 50/50من القانون  800ومصدر هذا النوع من اإلفراج هو المادة 

 اإلجتماعي للمحبوسين.

 شروط االستفادة من هذا النوع من اإلفراج المشروط: -أ(

 أعاله شرطا واحدا ووحيدا لالستفادة من اإلفراج المشروط  االستثنائي هو:  800لقد حددت المادة 

يمس بأمن المؤسسة  أن يقوم الحبوس بإبالغ السلطات المختصة عن حادث خطير محتمل وقوعه مستقبال، والذي يمكن أن -

 العقابية.

 أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه أو بصفة عامة يكشف عن مجرمين واإليقاع بهم وإيقافهم. -

يستنتج مما ذكر أعاله بأن المحبوس الذي يمكن أن يستفيد من هذا اإلجراء يتعين عليه أن يكون العين الساهرة عن  

 المحتملين مستقبال ، ويستوي أن يكون هذا التدبير داخلي أو خارجي،أمن المؤسسة ، ويتحسس خطوات المجرمين 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 345  

ISSN: 2706-6495 

 
كأن يكون هناك تنسيق بين افراد ما بغرض زعزعة استقرار المؤسسة من الداخل عبر بث الفوضى والنيل من سالمة  

 نزالء المؤسسة عموما، ومنه ضرب استقرار جهاز الدولة في هذا الخصوص.

 ذا اإلجراء:اإلستثنــاء الوارد في هـ -ب(

لقد استثنى المشرع المحبوس الذي يقوم بإبالغ السلطات المعنية بما هو محتمل وقوعه من أعمال شغب قد تمس  

سالمة المؤسسة، من شرط قضاء فترة اإلختبار التي يتعين على أي محبوس قضاءها داخل المؤسسة لمعرفة توجهاته 

المتضمن قانون السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي  50/50نون من القا 800وسلوكه ، وذلك ما ذهبت إليه المادة 

 للمحبوسين.

 الجهــة المعنيــة بالفصـل في هذا النوع من اإلفراج: -ت(

فإن الجهة المختصة بإصدار مقررة االستفادة من اإلفراج المشروط  50/50من القانون  801وفقا ألحكام المادة  

 ت التي يترأسها وزير العدل حافظ األختام ، إذ هو المختص بتوقيع هذه المقررة.ألسباب صحية هي لجنة تكييف العقوبا

 اآلثــار المترتبــة عن االستفادة من اإلفراج ألسباب صحيــة: -ث(

 هنا يتعين التمييز بين احتماليــن على النحو التالي: 

 يتوجــه المحبوس حيث يريد حرا طليقا. -8

 المقررة وكذا رخصة اإلفراج المشروط.إحترام الشروط المدونة ضمن  -5

 اإللتزام بالحضور الدوري أمام قاضي تطبيق العقوبات حيث يقيم المستفيد في الوقت الذي يحدده هذا األخير. -0

على أن المحبوس المستفيد من هذا النوع من اإلفراج ، قد ال تطبق عليه اإلجراءات الخاصة بذاك المستفيد من اإلفراج 

، وذلك بالنظر إلى حالته الصحية فقد يقعده المرضى بالمستشفى أو البيت ، وال يتمكن من المثول أمام  المشروط العادي

 قاضي تطبيق العقوبات فما العمل والحال هذه؟.

إن المنطق السليم يقتضي من قاضي تطبيق العقوبات مراعاة هكذا ظروف، بل عليه أن يتابع حالته أيا كان تواجده بيتا أم  -

 ، متى كان طريح الفراش.مستشفى

يوما يمدد ذلك  05أو  80أما إن كان غير ذلك أي بإمكان المحبوس أن يمدد موعد مثوله، فبدل الحضور أمامه كل  

 يوما أو أكثر من ذلك أو أقل، إذ ال مانع قانوني في هذا الخصوص. 00إلى 

 إذا كانت هذه التعويضــات ضخمــة. -أ

من محكوم عليه، وقضى بدفع التعويضات تضامنا وكان البعض منهم فقيرا أو فارا أو  إذا كان الحكم يتضمن أكثر -ب

 رافضا أصال لدفع التعويضات.

 فمثل هذا اإلحتمال متوفر بكثرة، وكثيرا ما كانت لجنة تكييف العقوبات تقرر رفض الطلب لألسباب المشار إليها. 

 ح بحدة، فأقول:وهنا أجد نفسي مضطرا لطرح هذا اإلنشغال ، ألنه مطرو

وذلك تماشيا مع األهداف المتواخاة من إصدار هذا التشريع، والذي  50/50ماذا لو تم تعديل هذه الجزئية من القانون  -

 يهدف من جملة ما يهدف إلى إعادة إدماج المحبوس إجتماعيا وإذ أعتقد أن اإلفراج الصحي يعتبر من صميم إعادة اإلدماج.

المريض سيما الميؤوس من شفائه ، بل والعاجز حتى عن توفير شيء مما يستحقه من فاإلبقاء على المحبوس  

الدواء ،داخل الحبس بسبب عدم دفعه للتعويضات أو حتى الغرامة ال يتماشى وسياسة الدولة في هذا الخصوص ، ولماذا لم 

 يفكر المشرع في سبيل آخر يحل محل هذا الرفض ، أليس كذلك ؟.
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الفاعل، وال أشجع نهائيا اإلفراج عن مجرم إنتهك قوانين الدولة بأي حجة كانت، إنما إريد أن ألفت النظر  أنا ال أبرر فعلة -

إلى أن ) موت المحبوس ( في الحبس رغم السعي الحثيث إلى تشكيل ملف اإلفراج الصحي للمعني على مسمع ومرأى 

تخصهم، وإعطائهم والمحبوس أمل اإلفراج عنه عند إجتماع الجميع، وقيام أهله بالمساهمة في ذلك بإحضار المستندات التي 

 لجنة تكييف العقوبات، يبلغ الجميع في النهاية أنه ال أمل يذكر ، فيه ما يقال ويسجل تجاه مؤسسات الدولة سيما العدالة منها.

ء األخير أولى ومن ثم وبإجراء مقارنة موضوعية بين )موت المحبوس داخل الحبس( و )اإلفراج عنه( فإن اإلجرا 

 بكثير.

، حيث يعود حق  (12) 557أما اإلفراج المشروط في قانون القضاء العسكري الجزائري فقد نصت عليه المادة 

منح اإلفراج المشروط في القضاء العسكري إلى وزير الدفاع الوطني بناءا على إقتراح رئيس المؤسسة التي يقضي فيها 

 . (11)كيل الجمهورية العسكري وقائد الناحية العسكرية المعني عقوبته، وهذا بعد أخذ رأي و

ويوضع العسكريون حيز اإلفراج المشروط عنهم تحت تصرف وزير الدفاع الوطني إلكمال مدة الخدمة الملزمين 

 . (10)بها للدولة ويوضعون كليا تحت السلطة العسكرية 

 العمــل للنفع العــام: –ثانيا

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وال  58-57حدثه المشرع الجزائري بالقانون رقم العمل للنفع العام جزاء است 

" يمكن للجهة  8مكرر  0ق.ع " وتنص المادة  0مكرر  0يمكن تطبيقه إال بعد صيرورة الحكم بالحبس نهائيا " المادة 

عام بدون آجر، لمدة تتراوح بين أربعين القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع ال

( شهرا، لدى 81( عن كل يوم حبس، في أجل أقصاء ثمانية عشر )5( ساعة بحساب ساعتين )055( ساعة وستمائة )05)

شخص معنوي من القانون العام ..." ، وقد تضمنت المواد المنظمة للعمل لصالح النفع العام أحكام تطبيق هذه العقوبة، التي 

 بديال أحيانا لعقوبة الحبس في الجنح، وذلك بتوافر الشروط اآلتية:تعتبر 

 مكرر وما يليها من قانون العقوبات. 00أن ال يكون المتهم مسبوقا قضائيا وفق األحكام التي تضمنتها المادة  -

ثا ال يقل عمره عن ستة أن يكون المحكوم عليه أهال للمسؤولية الجزائية أصال أي بلغ سن الرشد الجنائي، أو أن يكون حد -

 ( سنة، يوم إرتكاب الوقائع المجرمة أي الجريمة.80عشر )

( سنوات حبسا ، وأن ال تكون العقوبة المنطوق بها تتجاوز سنة 0أن تكون عقوبة الجنحة المرتكبة ال تتجاوز ثالث ) -

 واحدة حبسا.

( ساعة 05ة عند إرتكاب الوقائع المجرمة تكون بين أربعين )تحديد عقوبة العمل للنفع العام بالنسبة لمن له األهلية الجنائي -

( ساعة، وبالنسبة للحدث الذي بلغ سن التمييز ستة عشر سنة عند إتيان الجريمة تكون مدة العمل بين عشرين 055وستمائة )

 ( ساعة.055( ساعة وثالثمائة )55)

في فقرتها  8مكرر  0حقه بالعمل للنفع العام، فتنص المادة أن يقبل المحكوم عليه باستبدال عقوبة الحبس المنطوق بها في  -

الثانية " يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه، ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة 

 إعالمه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم".

باستبدال عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام بجميع المزايا التي يتمتع بها العامل، وهو ما تؤكده  يتمتع المحكوم عليه الذي قبل -

بنصها " يخض العمل للنفع العام لألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية واألمن وطب  0مكرر  0المادة 

 العمل والضمان اإلجتماعي".
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لى مدى تطبيق المحكوم عليه لعقوبة العمل للنفع العام، وحل اإلشكاالت التي تبدو أثناء يسهر قضاي تطبيق العقوبات ع -

 تنفيذ العقوبة، وله وقف تطبيق تلك العقوبة ألسباب صحية أو عائلية             أو اجتماعية بحسب ما يراه.

الل باإللتزامات المترتبة على هذه العقوبة، حيث تنبيه المحكوم عليه إلى وجوب اإللتزام بأحكام العمل للنفع العام بعدم اإلخ -

أن إخالله بها يؤدي إلى تطبيق عقوبة الحبس المنطوق بها في حقه، حيث يسهر عندها قاضي تطبيق العقوبات على مدى 

لتنفيذ تطبيق المحكوم عليه لتلك اإللتزامات، فإذا أخل بها دون عذر جدي أخطر النيابة العامة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 .( 13)عقوبة الحبس المحكوم بها عليه 

 إن العقوبة البديلة هذه من ضمن األنظمة التي سعى إليها المشرع الجزائري على غرار التشريعات العالمية. 

 50المؤرخ في  57/58إن عقوبة العمل للنفع العام )والتي تسمى ايضا بالعقوبة البديلة( تم تقنينها بموجب القانون رقم 

 .5557ير فبرا

 ( تتناول في مجملها األحكام التي تتعلق بـ:50مكرر  50إلى  58مكرر من ) 0بحيث خصص لها المادة 

إمكانية لجوء القضاة إلى إفادة الجناة بعقوبة بديلة تتمثل في أداء عمل للنفع العام لدى شخص معنوي من القانون العام وبدون 

 أجر كمايلي:

 ( ساعة بالنسبة للجاني البالغ.055عمل إلى ساعة  05لمدة تتراوح بين ) -8

 هكذا قال المشرع.. –( ساعة بالنسبة للجاني القاصر 05ساعة عمل إلى  55لمدة تتراوح بين ) -5

 شروط االستفادة من عقوبــة العمل للنفـع العام: -أ(

 تقسيمه إلى:فإن الشروط الواجب توافرها في المعني يمكن  58مكرر  50بالرجوع إلى أحكام المادة  

 الشروط القانونيــة. -أوال

 الشروط الموضوعيــة. –ثانيا 

 أما الشروط القانونية فهي التي نص عليها القانون صراحة والتي تناولتها المادة أعاله كما يلي: -

 إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا. -8

 وقائع المجرمة.سنة على االقل وقت إرتكاب ال 80إذا كان المتهم يبلغ من العمر  -5

 سنوات حبسا. 50إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة ال تتجاوز  -0

 إذا كانت العقوبة المنطوق بها ال تتجاوز سنة حبسا نافذة. -0

وباستقراء هذه الشروط يتضح جليا بأن الصنف الوحيد الذي يتعين أن يستفيد من اداء عقوبة العمل للنفع العام هو  

يسبق أن وطأت قدماه الحبس، وهو ما يعني أن المجتمع قد مد يديه إلى هؤالء لمساعدتهم على عدم  ذلك الجاني الذي لم

التواصل مع الجناة بالمرة كما أن ذلك يعني وضع حد أمام هؤالء في التمادي أو مواصلة درب اإلجرام وذلك من أهم 

 مميزات هذا اإلجراء.

 ـع العام عموما:في اإلجراءات الخاصـة بعقوبـة العمل للنف -ب(

إن الملف الجزائي الخاص بالمستفيد من عقوبة العمل للنفع العام ، ال يختلف في شيء عن غيره من الملفات مهما  

 كان الوصف الجزائي المعطى له، فهو إذا ملف عادي جدا ، إنما اإلختالف الذي يمكن أن يالحظ هو فقط:

 ( سنوات.50مرتكب ال يتجاوز )في كون الحد األقصى المقرر قانونا للجرم ال -8

 ( سنة يوم ارتكاب الجريمة.80في كون سن الجاني ال يمكن أن يقل عن ) -5
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 في كون الجاني غير مسبوق تماما. -0

 آليـة توزيع ساعات العمل الخاصـة بالعمل للنفع العام: -ت(

يد من عقوبة العمل للنفع العام ضمن في البداية أشير إلى أن المشرع قد بين الساعات التي يجب أن يعملها المستف 

 الحدين األقصى واألدنى على النحو التالي:

 :بالنسبــة للبالــغ 

ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم  055و  05عدد ساعات العمل بالنسبة للبالغ بين  58مكرر  0لقد حددت المادة 

 حبس.

 وذلك ما يعيني:

 ( ساعة عمل.05األدنى والذي هو )أن ال يجوز أن يمنح القاضي أقل من الحد  -8

ساعة عمل، وإن تجاوزه في الحدين كان قد  055أنه ال يجوز أيضا للقاضي أن يمنح أكثر من الحد األقصى والذي هو  -5

 خرق القانون، مما يعرض حكمه للنقض مباشرة.

 :بالنسبــة للحــدث 

 في الفقرة الثانية منها بأنه: 58مكرر  0لقد حددت المادة 

 ( ساعة.055( ساعة وأال تزيد عن )55أال تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن )يجب 

 وذلك ما يعيني أيضا:

 ( ساعة عمل.55أنه ال يجوز أن يمنح القاضي أقل من الحد األدنى والذي هو ) -8

ساعة عمل، وإن تجاوزه في الحدين كان قد  055أنه ال يجوز أيضا للقاضي أن يمنح أكثر من الحد األقصى والذي هو  -5

 . (14) خرق القانون، مما يعرض حكمه للنقض كذلك

 

 

 الخاتمــة:

  

لقد شهد النظام العقابي تحوال ملحوظا في مجال اإلصالح العقابي منذ نهاية مرحلة األلفين إلى يومنا هذا ، فقد تم  

جوان  55المؤرخ في  555-71تربية وهذا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم إنشاء المديرية العامة إلدارة السجون وإعادة ال

والمتضمن إحداث المديرية العامة إلدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها وقد حددت مهامها بإصالح قطاع  8771

ائري، وقد تم بصفة المؤسسات العقابية وكان هدفها المساهمة في إنجاح السياسة العقابية إلصالح النظام العقابي الجز

ديسمبر  50المؤرخ في  50-070تفصيلية تحديد طريقة اإلصالح العقابي في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن تنظيم المديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج وفي نفس السياق وبالتوازي تم إحداث اللجنة  5550

ما فيه النظام وقد تمثلت مهمتها الرئيسية في عملية تنفيذ إصالح شامل للعدالة ب 8777توبر الوطنية إلصالح العدالة في أك

 ،العقابي الجزائري
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شملت إعادة تكييف المنظومة القانونية والتنظيمية وكذا إصالح النظام العقابي السائد وقد توجت الجهود المبذولة في مجال  

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي  5550فبراير  50المؤرخ في  50-50اإلصالح بإصدار قانون 

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية  85/55/8795الصادر في  95/55للمحبوسين وهذا خلفا لألمر السابق رقم 

 المساجين.

المحبوسين إجتماعيا وقد حدد هذا القانون إعادة تأهيل  50-50وعليه فقد تبنى المشرع الجزائري في القانون الجديد رقم 

اآلليات والمبادئ لتحقيق أهداف السياسة العقابية وجدير بالذكر أن التسمية تغيرت من قانون تنظيم السجون وإعادة تربية 

 المساجين إلى إعادة اإلدماج اإلجتماعي، فالقانون الجديد ركز على فكرة إعادة التربية وإعادة اإلدماج اإلجتماعي

للمحبوسين، وبهذا يشكل هذا القانون بكونه ضمانة أساسية لحقوق المحبوسين وأعطاهم حقوق لم تكن ورادة من قبل في 

وهذا التطور الذي طرأ على القانون الجديد يدل على وجود سياسة عقابية جديدة  85/55/8795الصادر في  95/55األمر 

تكامال ومحكما على المستوى النظري وقد أدرج رؤية عصرية لمسألة إعادة في الجزائر ... فالقانون الجديد يعتبر قانونا م

 تربية المحبوسين وإدماجهم في المجتمع.

 من أجل تحسين ظروف المحبوس أو النزيل سطرت عدة برامج منها: 

ي إطار توسيع طاقات االستيعاب عن طريق فتح مؤسسات جديدة وتوسيع مؤسسات موجودة منذ الفترة االستعمارية فف -

مؤسسة عقابية عبر أنحاء التراب  800تحديث المؤسسات العقابية وجعلها تتالءم مع المقاييس الحديثة والتي يبلغ عددها 

هذا العام وهذه  5588مؤسسة عقابية عبر عديد واليات الهضاب العليا وجنوب البالد خالل عام  80الوطني فقد تم إنجاز 

ألف مكان صمم وفق اشكال هندسية معمارية جد متقدمة قصد ضمان ظروف  87ا لـ المؤسسات العقابية تتسع في مجموعه

 حبس جد آمنة وتحفظ كرامة السجين.

في إطار تكوين وتشجيع تنفيذ برامج اإلصالح العقابي الذي تنتهجه الجهات المختصة بعملية إعادة التأهيل اإلجتماعي  -

 . 5557ة البديلة لعقوبة السجن في سنة من العقوب 8055للمحكوم عليهم فقد استفاد حوالي 

محبوس من نظام اإلفراج المشروط و  8750وفيما يتعلق بتطبيق مختلف أنظمة إعادة اإلدماج اإلجتماعي فقد استفاد  -

 من إجازة الخروج والتي تمنح عادة لذوي السلوك الحسن. 5001آخر من الحرية النصفية فيما منح  8005

 قائمــة الهوامــش:

مجاهدي إبراهيم، سياسة التجريم والعقاب الدولية لمكافحة جرائم المخدرات ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية،  -(8

 .000، ص 5/5585االقتصادية والسياسية، عدد 

 58عدد  بوبكر عبد القادر، تقييم النظام العقابي الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، -(5

 . 587، ص 5580مارس 

رضا معيزة، الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، االقتصادية  -(0

 . 501-509، ص  5580مارس  58والسياسية، عدد 

تخصص القانون الخاص  بالغ ظريفة، بدار سميرة، سياسة إصالح السجون في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، -(0

 . 50، ص 5580-5585والعلوم الجنائية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .8795سنة  80، جريدة رسمية عدد  55-95األمر رقم  -(0
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مسعودي مواكنير، المؤسسات العقابية في الجزائر، أنظمتها وأنواعها حسب قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج  -(0

 . 090-000، ص 8، عدد 05حبوسين، حوليات جامعة الجزائر، العدد االجتماعي للم

عبد هللا زياني ، اإلفراج المشروط في قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين، مجلة حقوق  -(9

 . 810-800، ص ص 5اإلنسان والحريات العامة، عدد 

 58-81ة كنظام جديد لتكييف العقوبة، دراسة في ضوء القانون رقم صدراني نبيلة، الوضع تحت الرقابة اإللكتروني -(1

، ص 0المتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد 

800-899. 

 . 880، ص 5581سائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات، دار الهدى،  -(7

يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي  5550فيفري  50المؤرخ في  50-50القانون رقم  -(85

 . 50/5581، ج.ر عدد 58-81للمحبوسين ، المعدل بالقانون رقم 

المعدل والمتمم لألمر رقم  5581يوليو  57المؤرخ في  80-81قانون القضاء العسكري الجزائري، القانون رقم  -(88

98-51 . 

ح الدين جبار، القضاء العسكري في التشريع الجزائري والقانون المقارن، دار الخلدونية، الطبعة األولى، صال -(85

 . 550، ص 5585

 من قانون القضاء العسكري الجزائري. 557أنظر المادة  -(80

 .085ص ،   5581م للنشر، فعبد هللا أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار مو -(80
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 ملخص:ال

معينة. تمر مجتمعاتنا بتحوالت عميقة تفضي إلى تراجع قيم قديمة وانبثاق قيم حديثة لها خصوصيات وسياقات 

 يسعى البحث العلمي إلى رصدها ودراستها وفق مقاربات متنوعة في ميادين وحقول معرفية مختلفة.

يهدف هذا المقال إلى تحليل مفهوم الفردانية واستقراء أهم مظاهرها، وتحديد تجلياتها في جوانب الحياة العائلية 

  المغربي.مت بتغير منظومة القيم في المجتمع والمهنية والدينية والسياسية، انطالقا من الدراسات التي اهت

 التغير االجتماعي، القيم، الفردانية، الدراسات السابقة، المجتمع المغربي. :الكلمات المفتاحية
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Individualism value in Moroccan society 

(A lecture in some changes values studies in Morocco) 

 

Abstract 

Our societies undergo deep changes which lead to the regression of ancient values and 

the appearance of new ones with determined specificities and contexts. The scientific 

research tries to determine and study it according to various approaches in various 

fields.  

This article tries to determine the concept of individualism and see its values and its 

repercussion in family, professional, religious and political life starting from studies 

concerned with changing values in Moroccan society. 

Keywords: Societal changes, values, individualism, previous studies, Moroccan  

Society. 

 

 مقدمة:ال

يفقده كل نفوذه وسلطته على النفوس والسلوكات  دخل المغرب مرحلة انتقالية تتميز بتراجع القديم تراجعا ال

. ولعل هذا 1واستيعابه والهيمنة عليهواالختيارات، وبظهور الجديد وتقدمه تقدما ال يقوى معه على تكييف القديم وهضمه 

بدراسات عديدة وظفوا فيها قراءات ومقاربات متنوعة في ميادين وحقول ما دفع العديد من الباحثين المغاربة إلى القيام 

. شملت هذه الدراسات مجاالت األخيرة معرفية مختلفة لدراسة التغير االجتماعي الذي عرفه المغرب خالل العقود

من المجتمع المغربي. إال أن الدراسات التي همت تغير القيم تبقى جد محدودة نظرا للصعوبات  وفئات مختلفةمتعددة 

 التي تعتري هذا المجال.

وكيف خاللها؟  فماهي هذه الدراسات؟ وماهي نتائجها؟ وكيف يمكن قراءة التحوالت القيمية التي عرفها المجتمع من

 في المجتمع المغربي؟ ا وتطوره قيم الفردانية استخالص يمكن

                                                           
البيضاء،  عبد السالم الحيمر، مسارات، مسارات التحول السوسيولوجي في المغرب، منشورات جريدة الزمن، مطبعة النجاح الجديدة الدار 1 

 .8، ص 1111
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سنحاول من خالل هذا البحث تفصيل بعض الدراسات الوطنية التي استأثرت بموضوع تحول القيم في المجتمع 

المغربي، وسنعمل على استخالص قيم الفردانية منها، وقراءة آثار التحوالت التي طرأت على مجتمعنا المعاصر خالل 

 ن تحديد مفهوم القيم عموما ومفهوم الفردانية خصوصا.لكن قبل ذلك البد م السنوات األخيرة.

 مفهوم القيم:-1

أهمية كبرى نظرا  يكتسي البحث في موضوع القيمو فهوم القيم هو مفهوم شاسع يتداخل مع مفاهيم أخرى قريبة منه.م

للتحوالت التي تعرفها المجتمعات المعاصرة. لذلك يعتبر فهم القيم أساسيا لفهم تغيير المجتمع وتغيرات األفراد، وفهم 

المحفزات األساسية لسلوكات ومواقف الفاعلين. و"القيم ليست شيئا أكثر من أفضليات جماعية تظهر في وضع 

 .2نظيم هذا الوضع"مؤسساتي وتساهم بطريقة تكونها في ت

-1891( كما بالنسبة لفيبر )1981-1981القيم مفهوم أساسي في العلوم االجتماعية منذ نشأتها. بالنسبة لدوركهايم )

 .1(، القيم أساسية لتفسير التنظيم والتغيير االجتماعي، على المستوى االجتماعي كما على المستوى الفردي1819

ة لدوركهايم كما بالنسبة لفيبر، بواسطة القيم المترسخة في األفراد وفي النهاية موزعة تتأمن الوحدة االجتماعية، بالنسب

. يشدد فيبر على أهمية الطهرية في تكوين الروح الرأسمالية، أما فيما يتعلق بدوركهايم فإن 4بينهم ومتمثلة من قبلهم

ي يرد إلى تصورين لما يعتبر شرعيا في هذين التمييز المهم في نظره الذي يقيمه بين التضامن اآللي والتضامن العضو

النمطين من المجتمعات الشديدة التناقض: من جهة، امتصاص الفرد في الوحدة الجماعية، ومن جهة أخرى اعتبار 

 .1المجتمع بصفته محصلة الجهود الفردية المنسقة والمراقبة

قبل علم االجتماع الكالسيكي، فإن وضعها وطريقة ولكن إذا كانت أهمية القيم، أو"المثل الجماعية" مؤكدة بقوة من 

عملها يبقيان غامضين. ودوركهايم الذي يزعم أنه "يعامل الوقائع االجتماعية بصفتها أشياء"، يصر على موضوعية 

 . 1عندما ندرك الرابطة بين أنظمة القيم و التقاليد، يتبين لنا أن أنظمة القيم تشكل أنظمة منفتحةلكننا  .6القيم

وع ـإلى ظهور مفاهيم متعددة لهذا الموضلدى السوسيولوجيين، مما أدى  لمفهوم القيم االستعماالت الشاسعةددت تع

(Boudon, 2001 ; Inglehart, 1997 ; Kohn, 1969 ; Parsons, 1951 ; Rokeach, 1973).  أثارما وهذا 

  9إشكاليات متعددة أهمها غياب مناهج إمبريقية ناجعة لقياس القيم وغياب إجماع حول هذا المفهوم.

 

 

                                                           
 .151، ص 2002الثانية،  ةترجمة الدكتور سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعالمعجم النقدي لعلم االجتماع،  2 

3 Shalom H. Schwartz (2006), les valeurs de base de la personne :théories, mesures et applications 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2006-4-page-929.htm p829. 
 ةتوزيع، الطبعر. بودون وف. بوريكو، المعجم النقدي لعلم االجتماع، ترجمة الدكتور سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وال  1

 .151، ص 2002الثانية، 

 .151-150نفس المرجع، ص  5 

 .151، ص مرجع سابق ،ر. بودون وف. بوريكو 6 

 .155نفس المرجع، ص  2 
8 Shalom H. Schwartz (2006), les valeurs de base de la personne :théories, mesures et applications, op cit, p 929-
930 
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 :مفهوم الفردانية-0

الفردانية ذات أوجه عديدة وأنماط مختلفة، ووجهات نظر متباينة، وجميعها يمثل الفرد ركيزتها األساسية. إال أن مفهوم 

ضرورة دراسة وتحليل جذري لهذه المفاهيم من  Alain Laurentالفردانية يحمل دالالت أكثر اختالفا، لذلك يرى 

 .  8منظور تاريخي

التي تعني شيئا ال يمكن تقسيمه ماديا، مثل ذرة  Individuum   الالتينية   مشتقة من  Individu"فكلمة فرد 

 .19ديمقريطس؛ أو غرضا فكريا بال أجزاء، مثل الوحدة"

وتقال عن "كل نظرية، كل نزعة   Individualism يأخذ مفهوم الفردانية صورته االشتقاقية من المصطلح الالتيني 

 . 11الواقع األكثر جوهرية وإما أعلى درجة قيمية" ترى في الفرد أو في الفردي إما صورة

"الفردانية نظرية ترى أن المجتمع ليس غاية بذاته وال آلة لغاية فوق األفراد الذين يكونونه، ولكنها ال غرض لها سوى 

إال خير هؤالء ومصلحتهم. وفي مقصد عامي، قد يقصد بالفردانية نزعة االنعتاق من كل واجب تضامني لعدم التفكير 

  12بالذات".

فرد" و"فردية" لتمثيل ما تتفرد به الكائنات، ليس في وجودها فحسب، بل أيضا في طبيعتها وفي "يستعمل علم االجتماع 

خاصية، يعتبرها علماء االجتماع، مميزة  Iindividualismeمفهوم الفردية . 13ميزتها، مقابل ماهو مشترك بينهما

لبعض المجتمعات وبخاصة المجتمعات الصناعية الحديثة: ففي هذه المجتمعات يعتبر الفرد الوحدة المرجعية األساسية، 

سواء بالنسبة إليه بالذات أو بالنسبة للمجتمع. إن الفرد هو الذي يقرر مهنته ويختار قرينه. وهو يتحمل "بحرية تامة" 

. وبالتالي تتناقص وزن "الرموز االجتماعية" التي كانت تحدد المالمح الرئيسية لخيارات 14ؤولية معتقداته وآرائهمس

 11الناس وأنشطتهم

بمعناها العام التي تعني  selfishnesوأيضا مع األنانية   egoismيلتبس معنى الفردانية مع معنى المذهب األنوي 

المصلحة الذاتية كأساس  عني فقطي المعتمد على النفس ال يألخالقي. الفعل الفرد"المصلحة الذاتية" كأساس للسلوك ا

 .16للسلوك األخالقي

وعموما فالفرد، بصفته فردا حديثا، يفلت من الحتميات االجتماعية بقد رما يكون ذاتا فاعلة خالقة لذاتها، بعكس الفرد 

 .11االجتماعي الذي يتحدد بموقعه في المجتمع

 

                                                           
9  Alain Laurent, Histoire de l’individualisme, Que sais-je, No 2712, P.U.F Paris 1993. 

   pdf.net-https://WWW.kutub موسوعة الالند الفلسفية. 19 

 نفس المرجع. 11 

   قموسوعة الالند مرجع ساب 12 

 . نفس المرجع 11 

 . 414، صابقس رجعمر. بودون وف. بوريكو، 14 

 .132، ص 2005ألولى، بيروت دراسات الوحدة العربية، الطبعة اأنطونيو غدنز، علم االجتماع، مركز  15 
 .11، ص 2991ياسر قنصوه، الليبرالية إشكالية مفهوم، رؤية للنشر، القاهرة،   16

 . 111، ص 2911آالن تورين، براديكما جديدة لفهم عالم اليوم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  11 
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 :حول تغير القيم بالمجتمع المغربي السابقةدراسات ال-3

 البحث الوطني حول القيم:  3.1

ونقطة انطالقة ألبحاث أخرى في هذا  ،القيم اهتمت بموضوعأول دراسة وطنية  19"البحث الوطني حول القيم"يعتبر 

القيم المفضلة من " أي les valeurs majoritairesيهدف هذا البحث إلى دراسة القيم األكثر انتشارا"و المجال. 

يمكن أن  التي"، les valeurs minoritairesوأيضا معالجة القيم األقل انتشارا " طرف غالبية المغاربة، ذكورا وإناثا.

 .18تكون قيما قديمة أخذت تفقد قيمتها وتتالشى شيئا فشيئا، أو قيما صاعدة يعود تبنيها إلى وقت قريب

وب. لها بنية مشابهة للمجتمع المغربي من حيث المعايير المعتمدة في مستج 1999شملت الدراسة عينة مكونة من 

الدراسة. وهذه المعايير هي: وسط اإلقامة )حضري/ قروي(، الجنس، السن، الحالة العائلية، المستوى الدراسي، 

 الوظيفة أو المهنة. 

 :أربع محاورتوزعت مجاالت البحث على 

  القيم واألسرة 

 ديةالقيم الدينية والتقلي 

 القيم السياسية 

 .القيم المرتبطة بالعمل والترفيه 

 البحث في هذه المجاالت؟أهم تجليات قيم الفردانية التي يمكن استخالصها من هذا هي  فما

 القيم واألسرة 

 %39إلى  1869سنة  %15في هذا القسم، خصوصا فيما يتعلق بالزواج، بينت الدراسة أن نسبة العزوبة تتزايد  من 

. %45إلى   %24. أما لدى الرجال فقد ارتفعت من %32إلى  %7. وقد ارتفعت النسبة عند النساء من 1864سنة 

سنة( عزابا بينما كانوا ال يمثلون  34-15من الشباب القرويين )  %35كان  1884تعرف البادية نفس التحول، سنة 

. وإذا أخذنا هذه اإلحصائيات بعين االعتبار، سيكون من المهم معرفة ما إذا كان هذا التحول 1869سنة  %14سوى 

يواكبه تغير على مستوى القيم. وللمزيد من الدقة، يتعلق األمر هنا بمعرفة ما إذا كان من المحبذ بالنسبة للفتى وللفتاة، 

   في الوقت الراهن، أن يتزوجا أو أن يمددا عزوبيتهم.

من العينة تعتبر األطفال    %65بينت الدراسة  تحول بنية األسرة المغربية. ففي الفصل المتعلق بعالقات اآلباء بأبنائهم

يعتبرونهم بمثابة عالة و مصدر لإلنفاق. و على الرغم من ضعف هذه  %12بمثابة ضمانة وأمان للمستقبل، في حين 

 بين اآلباء واألبناء.النسبة، إال أنها تبين مدى تحول العالقات 

                                                           
 .2006 في الصادر الخمسينية تقرير إطار في المنشورالتقرير التركيبي للبحث الوطني حول القيم   18 

 وزي.أشرف على هذا البحث حسن رشيق، رحمة بورقية، عبد اللطيف بن شريفة، محمد الط

 نفس المرجع.  11 
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فإذا كان لألبناء أهمية العتبارهم صمام أمان المستقبل بالنسبة للعائلة الممتدة. فإن العائلة الصغيرة تتمثل األبناء كعالة،  

وكلما اعتبر اآلباء األطفال بمثابة عبء كلما توجهوا إلى تحديد عدد الوالدات وتحديد الخصوبة المثالية. هذه التمثالت 

 ي توجه سلوكيات العائلة وتوجهاتها من عائلة ممتدة إلى عائلة نووية.هي الت

إن اختيار العدد المحدود من األطفال يعني فيما يعنيه تغيرا في عالقة الفرد بذاته، وعالقته باآلخرين ولعل أهم ما يمكن 

وأصبحت له  القدرة على  استنتاجه أن المغربي، بفعل ظروف متعددة، صار أكثر عقالنية في التعامل مع األشياء.

الحساب الكمي للتكلفة بما يضمن الربح ويقلل الخسارة. لم يعد األطفال يشكلون الضمانة أو تقاعد اآلباء. بل صاروا 

 .نوعا من الوجاهة االجتماعية

واجب فقط يعتبرون ذلك من  %2 ترى أنه من واجب األبناء رعاية أبائهم المسنين والتكفل بهم.  %97 معظم العينة

لكن وثيرة زيارات الوالدين تبين الصعوبة المادية المطروحة في الحفاظ على عالقات   الدولة والجمعيات الخيرية.

تكون الزيارة  %46يقومون بزيارتهم بطريقة منتظمة )مرة في الشهر على األقل(. و بالنسبة ل  %32منتظمة. ف 

األعياد. أما الذين انقطعوا عن كل زيارة فال يشكلون سوى  من الحاالت تنحصر الزيارات في أيام %15ناذرة. وفي 

3%. 

تفضل استقاللية األبناء بالنسبة لألسر الزوجية لكن مع التشبث باألشكال التقليدية للتضامن العائلي. والجمع بين الميل 

يمكن لإليمان بقيم إلى االستقاللية وبين التضامن ال يمكن أن يكون بدون توترات داخل األسرة. وفي هذه الحالة 

 التضامن أن )إجبارية التكفل بالوالدين المسنين( أن يستمر رغم التحوالت البنيوية لألسرة.

حضري(. وبخصوص  %61قروي،  %50كل من القرويين والحضريين ال يفضلون السكن المشترك مع الوالدين )

  بالنسبة للبنت.  %60نحو استقاللية االبن و %75اختيار الشريك يميل 

أن االبن هو الذي يجب أن يختار زوجته  %79يعتبر اختيار الشريك مؤشرا يسمح بتقدير استقاللية األبناء. إذ يرى 

يعتبرون أن القرار يجب أن يتخذه الوالدان، في حين تنخفض النسبة عندما يتعلق األمر باختيار الفتاة  %20بنفسه مقابل 

 لزوجها.

. فالقيم قد تتعارض وتتنافر وفي الحالة القيم والبنيات االجتماعية مشكالفي مسار التحول االجتماعي يطرح التناسب بين 

التي تكون فيها األسر المعنية متوفرة على استقاللية مادية، تكون قيم الفردانية واالستقاللية في أقصاها. وكلما كانت 

من النساء المتوفرات على مستوى تعليم  %63أكثر للتفاوض حول استقالليتها. المرأة متعلمة كلما توفرت على حظوظ 

 فقط لدى األميات.   %12ثانوي أو أكثر تمكن من اختيار شريك حياتهن بأنفسهن، مقابل 

 %46حيث أن  2,92األسرة الكثيرة األفراد أقل حظوة لدى المبحوثين. المعدل المثالي لألطفال في كل أسرة هو 

 .%18و  %28أطفال فيمثلون على التوالي  4أو  1طفالن على أكثر تقدير. أما الذين يفضلون يفضلون 

باعتباره قيمة يعرف التضامن األسري فارقا بين األشكال التقليدية للتضامن القائم على التشارك في السكن وفي الجوار 

رة النووية. ويجب التركيز على هذا النوع من العالقة وبين البنيات األسرية الجديدة القائمة على استقاللية الزوجين واألس

 بين القيم والواقع حيث يدفع واقع متحول عدم التشجيع على تطبيق القيمة التقليدية التي مازال الناس متشبتين بها عاطفيا.
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رصد التنافر يعتبر هذا البحث األول من نوعه الذي سلط الضوء على التحوالت القيمية في مجال األسرة المغربية. و

والتوتر بين القيم: قيم االستقاللية والحوار تتعارض مع تلك المتعلقة بالطاعة والتبعية. ويكمن التوتر بقوة بين التضامن 

األسري واستقاللية الزوجين. والعالقات بين اآلباء واألبناء تتجه أكثر فأكثر نحو المساواة والحوار واالستقاللية عكس 

 تي يشوبها الغموض.   العالقات الزوجية ال

 القيم الدينية والتقليدية 

 أكد معظم المبحوثين أن التقاليد القديمة بدأت تفقد قيمتها عند األجيال الجديدة، لكن دون أن يعني ذلك تالشيها بالمرة.

 خلصت الدراسة في هذا الفصل إلى نتائج مهمة:

إطار العالقات االجتماعية. ودون العمل على جعلها كقيمة، يتم تالشي الفضائل التقليدية الرئيسية التي تلهم الثقة في  -

 اعتبار الشك والحذر موقفا عمليا. فهي وضعية يوجه فيها الحس العملي األعمال االجتماعية.

تعرض سوق المعلومة الدينية لتغيير كبير؛ فوسائل اإلعالم غدت متنوعة وأقل خضوعا لمراقبة الدولة. ومنطق  -

ي هو الذي أصبح يتحكم أكثر فيما هو ديني وليس العكس. والعالقة مع هذا األخير آخذة في التواصل الجماهير

االتجاه نحو العالقات غير الشخصية وليس العكس. ونحو التواصل المباشر والفردي. إن الوصول إلى المعلومة 

 بحرية يساعد على استقاللية الفرد، وبالتالي على تعدد وتنوع القيم. 

 تنوع كبير في مصادر المعلومة الدينية جراء االنتشار الهائل لوسائل اإلعالم.  -

 القيم والسياسة 

االهتمام بالعمل السياسي يبقى ضعيفا خصوصا لدى فئات الشباب. نسبة االنتماء إلى المنظمات السياسية والنقابية 

جمعيات هي بالخصوص  1إل نقابات و 2منهم إلى أحزاب سياسية، و %2ينتمي . (%11)والجمعوية ضعيفة جدا 

جمعيات األحياء والتنمية. ونسبة األشخاص الراغبين في االنخراط في اإلطارات التقليدية للعمل السياسي )حزب 

 سياسي و نقابة( هي ضعيفة جدا. موقف المستجوبين اتجاه مشاركة المرأة في العمل السياسي موقفا إيجابيا.

 العمل والترفيه 

مستجوبين الشغل المضمون والمستمر. ومن المؤكد أن الوظيفة العمومية توفر استقرارا نموذجيا في يفضل نصف ال

العمل. وغالبا ما يتم تفضيلها عن باقي القطاعات. ففيما يخض العمل في الوظيفة العمومية أو العمل لحساب شخصي 

. وعلى العكس من ذلك، وفيما يخص لصالح االختيار الثاني %54جوابهم لصالح االختيار األول، و  %46جزم 

تأسيس مقاولة شخصية. وتتقارب نسب الذين يعطون  %43الوظيفة العمومية، و  %57االختيار األفضل لألبناء، أيد 

ى المبادرة الشخصية ظالعمومية. لكن في هذه الحالة، تحاعتبارا أكبر للشغل المستقر والذين يفضلون العمل في الوظيفة 

 وركوب المخاطرة بالتقدير.  

ومن أجل تحديد العالقة بالمخاطرة وضع المستجوب في مواجهة وضعية افتراضية: "إذا كنت موظفا وسنحت لك 

 الفرصة بالحصول على قدر مالي مهم،
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لمغادرة وظيفة قارة  عبروا عن استعدادهم %42هل ستكون على استعداد لتقديم استقالتك بهدف خلق مقاولة خاصة؟"  

وتحمل المخاطرة لخلق مشاريعهم الخاصة. المخاطرة منا مفضلة على استقرار العمل. وستكتسي اعتبارا أكبر حينما يتم 

 اتخاذها فرديا وخارج أية بنية جماعية للعمل.

ياضة وقراءة الكتب في مجال الترفيه يبقى التلفزيون الوسيلة المفضلة، في حين تسجل الهوايات األخرى كممارسة الر

 واالستماع إلى الموسيقى نسبة ضئيلة.

يسافرون مع اإلقامة لدى العائلة. أقلية فقط تفضل السفر السياحي.  %73أما فيما يخص السفر التقليدي أكثر شيوعا. 

ما بين تعتمد الكراء. الشباب أكثر استفادة من العطل. والذين تتراوح أعمارهم  %12تقضي عطلتها بالفندق و   15%

يكترون شققا(. أما  %18المخيمات،  %25يرتادون الفنادق،  %26سنة يحققون المعدالت األكثر ارتفاعا ) 14و  21

.  بغض النظر عن السن اإلشارة  %10و  8عند الكبار فالمعدل يتراوح بالنسبة لهذه األنماط المختلفة من السكن بين 

 ( من المغاربة يقيمون عند بعضهم خالل العطل.%80ل )إلى أن الغالبية تقيم عند العائلة خالل العط

 اإلسالم في الحياة اليومية، بحث حول الممارسات اليومية بالمغرب 3.0

يتداخل الدين مع االجتماعي والثقافي والسياسي. يشكل الدين المرجعية الثقافية والهوياتية والروحانية لكل مسلم. "إذا 

يعيشون إسالميتهم بوصفهم "مسلمين بسطاء"، فإن شريحة من الشباب المتعلم، مما كان أغلبية المغاربة ال ينفكون 

استفادوا من مكاسب التربية، يعتبرون أنفسهم أفقه في الدين من آبائهم، إذ يطالبون اليوم بحق مقاربته بكيفية مغايرة، 

لى إدماج الحقل الديني في مؤسسات كالتوسل بالرجوع إلى مصادر اإلسالم، أو عبر نظرة تحررية، أو بمقاربة تقوم ع

    29الدولة"

 صدر في السنوات األخيرة العديد من الدراسات العلمية حول التدين بالمغرب، ومن بينها البحث الذي صدر بعنوان 

(l'islam au quotidien)  "أنجزه مجموعة  21"اإلسالم في الحياة اليومية، بحث حول الممارسات الدينية بالمغرب

وتحدث عن تحوالت  2996من الباحثين في العلوم االجتماعية )محمد الطوزي، محمد العيادي، حسن رشيق( سنة 

التدين في المجتمع المغربي، وَساق أرقاما ونَِسبا حول الممارسات الدينية كالصالة والصوم وغيرها من العبادات، 

م بدراسة التدين والممارسات الدينية بالمغرب على مستوى واسع شملت ويعتبر هذا هو البحث األول من نوعه الذي قا

أُِخذ فيها معطى السن والجنس أهمية (جهة بالمغرب 16مغربيا موزعة على  1116)الدراسة عينة تمثيلية للمغاربة 

  دالت العلمنة.داخلها، والخالصة العامة التي بشَّر بها البحث، هي توجه مجتمعنا نحو الحداثة، من خالل تصاعد مع

تقترح هذه الدراسة إذن قراءة التدين اليومي في المغرب انطالقا من مرجعية أطروحات "العلمنة". وتأسيسا على وقائع 

 ومعطيات ميدانية، 

من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة في الفصل األول المتعلق بالممارسات الطقوسية والمعتقدات الدينية، هي 

، القيم األساسية للدين في المغرب تقوم على نالممارسات الدينية الفردية وهيمنة التدين الفردي رغم أالنزوع إلى 

 الصالة الجماعية 

                                                           
 www.rdh.50.ma، 13المغرب الممكن إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، تقرير الخمسينية، ص  20 
محمد العيادي، حسن رشيق، محمد الطوزي، اإلسالم في الحياة اليومية، بحث حول القيم والممارسات الدينية في المغرب، الدار البيضاء،  -21 

 .2002المغربي للعلوم االجتماعية المركز 
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وضحت الدراسة أنه، على الرغم من كونه يبدو وكأنه يزداد شدة وكثافة، خاصة على مستوى تعبيره السياسي،  

بالتناسب مع ارتفاع مستويي العيش والتمدرس، لم يعد التدين يحتل مجاال محدودا في الحياة اليومية للمغاربة وال ينتشر 

 جدا.إال في مكان وزمان محددين 

ي خلص إليها الفصل األول المعنون ب"الممارسات الطقوسية والمعتقدات الدينية" أن القيم المركزية من بين النتائج الت

للتدين في المغرب تقوم أساسا على الصالة الجماعية ضمن جمع المصلين، غير أن الممارسة الفردية هي التي تهيمن 

 في الواقع.

من  %8,8من المستجوبين الحضريين يؤدون صالة الجماعة باستمرار في المساجد، مقابل %7,2 أن  البحثوضح ي

 %49,3المستجوبين في المجال القروي. مع تمثيل واضح لنسبة الذين يؤدونها بصفة غير منتظمة في المجال الحضري 

و  %51,1)على التوالي . نفس النسبة  فيما يخص صالة الجمعة %36,7وفي المجال القروي  وفي المجال القروي 

 من المصلين(. المالحظ أن نسبة الصلوات الجماعية متقاربة بين المدن والبوادي. 52,3%

تستخلص الدراسة أن الصلوات الخمس ال تؤدى جماعة إال من طرف نسبة قليلة من األوفياء للصالة في المساجد. فقط 

الذين تتراوح أعمارهم  المبحوثيناجد. أقلية صغيرة من من المستجوبين أكدوا إقامتهم الصلوات الخمس في المس 8%

 سنة.  60عند الفئات التي يفوق عمرها  %9,1مقابل  (%4,4)سنة  24و  18بين 

من الصلوات تقام بصفة جماعية من طرف  %42تزداد إقامة الصلوات الخمس جماعة في المساجد مع التقدم في السن. 

بصفة غير  %41)ضمنها  %60,4سنة مقابل  24-19بصفة غير منتظمة( عند الفئة  %37,7)ضمنها  42,1%

-19أكدوا أنهم لم يسبق لهم أن أقاموا الصالة جماعة في المساجد ) %57,9منتظمة( عند الفئة التي تفوق سن الستين. 

 سنة. 69ستجوبين الذين يفوقون ممن ال %39,6سنة( مقابل  24

 69لدى فئات  %75,5( و24سنة  -19) %59,1اإلقبال على الصالة الجماعية إذ تصل إلى في ليلة القدر تزداد نسبة 

 سنة فما فوق. نفس النسب تقريبا تشمل صالة العيدين )العيد الكبير، العيد الصغير(.

ومعيار قياسها، الممارسة الفردية ال تعني الفردانية الدينية، التي يصبح فيها الفرد باعتباره قيمة هو مركز القيم الدينية 

وتعدو فيها مسألة ممارسة الدين مسألة خاصة وشخصية. الممارسة الدينية تقوم خارج المؤسسات التقليدية وتميل إلى أن 

( واختيارات شخصية.  عالقة الفرد بالدين أصبحت bricolageتصبح مجهولة الهوية وفردية ومباشرة تنتج توليفات )

ت التقليدية، نظرا لتنوع المصادر الدينية مما يجعلها مجهولة الهوية وفردية تتجه إلى الخروج عن إطار المؤسسا

 ومباشرة.

تبين الدراسة، كما هو الحال في الصالة الجماعية، نقصا في االنتماء للجمعيات الدينية. كما كشفت عن تراجع 

الشباب في االنخراط في جمعيات  المؤسسات الدينية التقليدية مثل الزوايا والطرق التقليدية. بالمقابل تظهر رغبة

 %11,3يريدون جمعيات دينية، و  %16,5يرغبون في االنضمام إلى جمعيات خيرية، و  %24المجتمع المدني )

 ترفض االنضمام ألية جمعية(. %43جمعيات حقوقية، في حين 
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كدوا تأثير عائلتهم الديني عليهم. من المستجوبين أ %65يكتسي التأثير الديني لألسرة أهمية كبيرة في المجتمع المغربي. 

. في حين يبقى تأثير األقارب واألزواج يبقى جد (%22,5)يليه تأثير األم  %62,3يأتي تأثير األب في المرتبة األولى )

 (.%6,8، الزوج %6,0، الجد %4,9محدود )العم 

 : نسبة إقامة الصالة حسب وسط اإلقامة1جدول 

 مجموع قروي حضري مكان اإلقامة

 25,5 25,5 52,5 صالة الفجر بانتظام في وقتها

 41,6 42,1 42,2 صالة الفجر بدون انتظام في وقتها

 32,9 33,3 32,4 مصلين ال يصلون صالة الفجر في وقتها 

 8,0 8,8 7,2 صالة جماعية بانتظام في المسجد

 42,7 36,7 49,3 صالة جماعية في المسجد بدون انتظام 

 68,2 70,8 65,3 نهائيا في المسجدمصلين لم يصلوا 

 51,7 52,3 51,1 صالة الجمعة بانتظام

 20,5 17,2 24,2 صالة الجمعة بشكل غير منتظم

 27,7 30,5 24,7 مصلين ال يشاركون أبدا في صالة الجمعة 

 49,4 53,5 45,1 صالة النوافل بانتظام

 23,6 30,3 31,5 صالة النوافل بدون انتظام

 27,0 16,4 23,4 صالة النوافلال يقيمون 

 (2991) المصدر: اإلسالم في الحياة اليومية

في الفصل الثاني"عالقة الشباب بالدين"، بينت الدراسة أن الشباب المغربي أكثر تشبثا بالدين. وأن شباب اليوم أثر 

 تدينا من شباب األمس. ويرجع الفضل في ذلك إلى دور مؤسسة األسرة

إقامة الصالة رهينة بتقدم السن. كلما اقترب الموت، كلما أصبحنا أكثر ممارسة للفرائض الدينية. لذلك يعتبر الشباب 

لم  %22,2سنة.  24-19هم الذين يقيمون الصالة بانتظام بالنسبة للفئة من  %41,6أقل تدينا، وألقل التزاما. فقط  

 من هذه الفئة تقيم الصالة بانتظام. %95,2أو أكثر. و  69فقط عند من هم في سن  %0,7يصلون أبدا مقابل 

 الشباب أقل انتظاما في ممارسة الطقوس الدينية. االلتزام بالطقوس ينقص كلما نقص السن. 

 69عند فئة  %0,7سنة، في حين ال تشكل سوى  24-19عند فئة  %13,7نسبة غير المنتظمين في صلواتهم هي 

 سنة فأكثر.

  %50,3 سنة فأكثر. 69لدى فئة  %88,5سنة مقابل  24-19عند فئة  %49,7لصلوات النوافل.  الشباب أقل إقامة

 سنة فأكثر. 69فقط لفئة  %11,5أكدوا أنهم لم يصلوا أبدا النوافل، مقابل  (18-24)من المبحوثين 
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  %9,1مقابل  (18-24)لدى الفئة العمرية   %4,4تقل نسبة الصلوات الخمس جماعة في المسجد عند فئة الشباب.      

سنة فأكثر. نفس المالحظة بالنسبة لصالة الجمعة، حيث الشباب  أقل التزاما بها من المتقدمين في السن.  69لدى      

سنة  69غير منتظمين لدى فئة  %15,1بما فيها  %82مقابل  (18-24)بدون انتظام لدى فئة  %22بما فيها  64,8%

لدى  %75,5( مقابل 24-19لدى فئة ) %59,1نفس التطور في النسبة يالحظ عند الفئتين في ليلة القدر،     فما فوق.

 التدين الفردي والتدين الموسمي. سنة فما فوق. نالحظ تطورا في  69فئة 

ترى اإلفطار في رمضان يعتبر حرية  %40,8الشباب أكثر تسامحا مع عدم أداء الفرائض الدينية من المتقدمين سنا. 

سنة( أكدوا أن عدم أداء هذه الفريضة الدينية هو  14-21من فئة ) %42,2سنة(  24-19من فئة ) %45,4شخصية. 

 سنة فما فوق. 69عند فئة  %30,3مسألة شخصية. هذه النسبة تنخفض تدريجيا مع التقدم في السن. 

 %4,8ليس لها رأي مقابل  %11,6و اإلناث في اإلرث غير عادلة، ومن الشباب ترى عدم مساواة الذكور  12.3%

 سنة فما فوق.  69من فئة 

تستخلص الدراسة أن ممارسة الشعائر الدينية لدى الشباب في المغرب هي ممارسة فردية أكثر منها جماعية واختيار 

 التدين هو اختيار فردي يتقدم بتقدم السن.

شئة االجتماعية للشباب إذ تأتي األسرة في المرتبة األولى المدرسة ثم جماعة األقران و تتعدد األطراف المتدخلة في التن

وسائل االتصال. كما تتنوع مصادر المعلومة الدينية: التلفاز، القنوات الوطنية والعربية، واألشرطة السمعية والبرامج 

 اإلذاعية بنسبة أقل تأثيرا.

رأة "التدين بصيغة المؤنث". أوضح البحث أن تدين المرأة المغربية يعرف الفصل الثالث من الدراسة خصص لتدين الم

تحوالت مهمة. المرأة أكثر ممارسة للشعائر الدينية، تصوم النوافل أكثر مما تصليها، لكنها تقبل االختالط. مظاهر تدين 

 المرأة أكثر فردانية بحيث ال تساير المجموعة. 

مرأة ترتبط بموقعها داخل المجتمع، وبالعالقات بين الخصوصي والعمومي، وتقسيم يمكن القول أن وضعية التدين لدى ال

العمل. الزالت هناك بعض الصعوبات تعوق خروج المرأة إلى الفضاء العام ونوع من التفاوت في قبول االختالط حسب 

الالتي ترتدن المساجد أقل من نسبة األمكنة. لذلك فالنساء تركز على قيم التقليد والمحافظة أكثر من الرجل. نسبة النساء 

الرجال. هن أقل معرفة بالقراءة والكتابة مما يجعل ولوجهن إلى المعرفة الدينية في الكتب قليل. مما يجعل العديد من 

 النساء يركزن على القنوات التلفزيونية من أجل تلقي المعلومة الدينية.

 مع األفكار الحديثة في المجال االقتصادي ودخول اقتصاد السوق.حفاظ النساء على التقاليد ال يمنعهم من التعاطي 

التحوالت التي طرأت على المجتمع المغربي نقلت المرأة من إطار مؤسسة العائلة الممتدة إلى إطار مؤسسة نستنتج أن 

والفعل في مجال عالقة األسرة النووية... بيد أن هذا االنتقال لم يترافق بتحول ثقافي قيمي يمس طرق التفكير واإلحساس 

الرجل بالمرأة، وفي إطار األسرة الحديثة. فظلت القيم البطريركية التي كانت تؤطر مكانة المرأة ودورها في العائلة، 

 .22هي نفسها التي تؤطر إلى حد كبير مكانتها ودورها الجديدين في األسرة النووية

                                                           
 .13، ص مرجع سابقعبد السالم الحيمر،  22 
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 "  sles jeunes en chiffre 2012 "امالشباب في أرقدراسة المندوبية السامية للتخطيط " -3.3

عينة ي، حول القيم األكثر أهمية في حياة الشباب المغرب ،21"الشباب قي أرقام"شملت دراسة المندوبية السامية للتخطيط 

سنة، وتعتبر هذه المرحلة مفصلية بين المدرسة وعالم الشغل،  24إلى 11من الشباب المغربي تتراوح أعمارهم من 

تمثالتها  الطفولة والنضج، ونظرا ألهمية هذه الفئة التي تشكل خمس المجتمع المغربي، فإن معرفة انتظاراتها ووبين 

 يساعد على األخذ بعين االعتبار متطلباتها في إعداد السياسات العمومية. 

المندوبية السامية للتخطيط هذا العمل بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وبينت فيه أن عدد الشباب الذين تتراوح  أصدرت 

في المائة  4,48في المائة منهم ذكور  6,19مليون شخص  6،1بحوالي  2911سنة قدر سنة  24و 11أعمارهم بين 

الشباب من هذه الفئة العمرية يعيشون في المدن. حيث في المائة من  1,11إناث . مبرزا أنه حسب وسط اإلقامة فإن 

استنادا إلى المؤشرات و في المائة بالوسط القروي(. 2,21في المائة من مجموع سكانها ) مقابل  19ر1يمثلون 

المذكورة التي تعتمد على معطيات البحوث واإلحصاءات التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط وخاصة البحث 

في المائة من الشباب الذكور يعيشون حالة العزوبة فيما  4,81حول التشغيل والبحث الوطني حول الشباب. أن الوطني 

   .في المائة من الفتيات من نفس الفئة العمرية سبق لهن الزواج 6,22

حضري و  %41,2يفكرون في الزواج )  %44,1دراسة  في الفصل المخصص لقيم الشباب وتصوراتهم أن أكدت هذه 

 %58,8ال يفكرون فيه )  %55,9( ، في حين (%34,1نسبة الذكور  ( تفوق%57,6قروي( بنسبة إناث ) 48,6%

 %67,8قروي(،  %28,4حضري و   ( %29,0يعتبرون الزواج واجبا دينيا %28,8. و)قروي %51,4حضري و 

 برونه مقيدا للحرية.يعت %0,7قروي( و %68,2     حضري %67,4،(يعتبرونه استقرارا وبناء أسرة 

، الدين %46,2أفادت نفس الدراسة على أن األشياء األكثر أهمية في حياة الشباب هي: الحصول على سكن الئق 

 .%1,8، العائلة%6,6، الدراسة %10,0، تقدم الوطن %11,4، العمل 23,9%

  :(0225) دراسة القيم والتغير االجتماعي في المغرب لرحمة بورقية 3.3

الدين و السياسة بالتحوالت التي عرفها المغرب في مجال  24 "القيم و التغير االجتماعي في المغرب" دراسةاهتمت 

قديما  شكل كل من الدين، القبيلة واألسرة األطر المرجعية للتنشئة االجتماعية. فالمجتمع المغربي فتغير القيم. بواألسرة و

ن القيم التقليدية التي تتدخل في عالقات األفراد بالدول على غرار المجتمعات العربية اإلسالمية ورثت خزانا م

وبالجماعة. فالمصادر األساسية للقيم كانت تتجلى في الدين، العادات، التقاليد واألعراف، وتنهل من قاموس الثقافة 

التي تنظم حياة  التقليدية مثل )الطاعة، الرضي، الكلمة، المعقول، النية، الخير...( الذي يشكل خزانا للقيم األخالقية

 األفراد وعالقتهم بالجماعة.

                                                           
23  Haut commissariat au Plan, (2012). Enquête Nationale sur les jeunes en 2011.  
24 Rahma Bourquia (2010) « valeurs et changement social au Maroc », Quaderns du la Mediterrania 13  
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األسرة هي المؤسسة األولى التي تنتج فيها القيم، وقديما في األسرة الممتدة كانت السلطة أساس العالقة بين اآلباء 

تجاه واألبناء، الرجال والنساء، األخوة الكبار واإلخوة الصغار. السلطة تقابلها الطاعة والرضي والحشمة من األبناء ا

 اآلباء. هذه القيم كانت تجد صداها في مؤسسات التنشئة االجتماعية مثل المدرسة والمسجد.

التطور والتغير االجتماعي فتح قاموس القيم التقليدية لقيم جديدة كونية. حيث أصبحت األسرة أكثر مرونة وتحتوي 

نماذج وأشكال أخرى من العائالت. فإذا كانت األسرة الممتدة هي النموذج المهيمن في القديم فإن األسر المغربية 

ل األمهات العازيات واإلخوة واألخوات الذين يعيشون مع ، مع ظهور أشكال جديدة من األسر مث%63أصبحت نووية 

معطيات البحث الوطني في  . بينتحداثيةقيم تقليدية لصالح قيم  ت تراجع. فبدون أبائهم نتيجة عوامل خارجية بعضهم

يفضلون أن تكون القرارات مشتركة  %72، و  %73,8القيم أن قيمة طاعة األبناء آلبائهم تراجعت لصالح الحوار ب

 من األزواج يفضلون سكنا مستقال عن آبائهم.     %56,7بين الزوج والزوجة، 

هذه التحوالت االجتماعية شكلت خزانا تركيبيا من القيم تتفاوض وتتفاعل و قد تثير توترات داخل األسرة المغربية 

  وداخل المجتمع ككل. 

 :  (0210)بالمغرب  دراسة الرابط االجتماعي 3.5

ساهمت التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية الوطنية والدولية في تغيير أشكال التضامن والعالقات 

بإنجاز  2998بين المواطنين المغاربة فيما بينهم ومع الدولة. قام المعهد الملكي للدراسات اإلستراتيجية، خالل سنة 

أنجز هذا البحث عبر  21ابط االجتماعي بالمغرب: أي دور للدولة وكافة الفاعلين االجتماعيين؟"برنامج الدراسات " الر

( لجرد األبحاث البيبليوغرافية على المستوى الوطني والدولي. المرحلة 2919-2999ثالث مراحل: المرحلة النوعية ) 

وغطت الدراسة جميع مناطق المملكة.  شخص، 1999( تناولت عينة تمثيلية مكونة من أكثر من 2912-2911الكمية )

( همت هذه المرحلة إعداد تقرير استراتيجي تركيبي لخص المعطيات المتراكمة طوال 2912المرحلة االستراتيجية )

( دراسة الجوانب الثقافية والهوياتية لمشروع الجهوية، والثقة 2911-2912فترة الدراسة. مرحلة الدراسات التكميلية ) 

عمومية والمطالب االجتماعية، وظاهرة التشيع بالمغرب: النشأة والتطور، والفوارق والتماسك االجتماعي والسياسات ال

 .26في المغرب

 خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

  :نواة أساسية للرابط االجتماعي الرابط األسري -

القرابة: آباء، إخوان وأخوات، أبناء،  بينت الدراسة أن تكرارات الزيارات العائلية تستجيب لعامل تغير درجة عالقة

المبحوثين  من %46إذا كان . أجداد، أحماء...زيارة اآلباء طقس يحافظ عليه أغلبية المستجوبين،  بوثيرة مختلفة

 منهم ال يزورونهم أبدا.  %7,6يزورون آباءهم يوميا أو على األقل مرة كل أسبوع فإن 

                                                           
25 https://www.ires.ma/wp-content/uploads/2015/11/rapport_de_lenquete_nationale_sur_le_lien_social.pdf  
26https://www.ires.ma/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8

%A7%D8%A8%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/ 
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مقابل  %36,9المبحوثون القرويون أكثر زيارة ألجدادهم اد العائلة باختالف وسط اإلقامة. تتغير نسبة زيارات أفر

تكثر الزيارات كلما قرب الرابط العائلي، وتقل مع بعد في الوسط شبه الحضري.  %25,2من الحضريين،  25,3%

 على المستوى االجتماعي. أواصر القرابة )العائلة القريبة، العائلة البعيدة(. مما يؤدي إلى تراجع الرابط 

 تكرار الزيارات ألفراد العائلة غير القاطنين في نفس المنزل لستة أشهر ماضية.:  0 جدول

    تكرار   

         

 الزيارات

                        

 أفراد العائلة

مرة كل  تقريبا كل يوم

 شهر

في بعض 

 المناسبات

 المجموع لم يكشف أبدا

 100 1,7 11,6 34,4 22,1 30,3 األجداد

 100 2,3 7,6 22,4 21,6 46,0 اآلباء 

اإلخوان 

 واألخوات

32,5 23,3 35,1 8,4 0,7 100 

 100 6,1 17,2 23,6 21,5 31,6 األبناء

 100 1,1 13,8 43,8 19,7 21,6 األحماء 

 100 3,1 12,8 63,1 11,1 9,8 آخرون

Source : Rapport sur l’enquête nationale sur le lien social au Maroc (2012)  

 :في المجتمع المغربي الصداقةقوة رابط  -

أهم يختارون في األغلب أفضل األصدقاء  (%54,9في جواب المبحوثين على سؤال حول األصدقاء المفضلين؟ أكد )

. هذا (%3,2)من رفاق الدراسة أو زمالء العمل  (%7,3)الجيران و  (  يختارونهم من%21,7من األقارب و )

( من الشباب يتخذون %37,3المعطى يتأكد عند الذكور كما عند اإلناث. إال أنه مع تغير  السن يتغير هذا االختيار، )

ات صداقة خارج من األقل شبابا. الشباب أثر توجها إلى ربط عالق (%56,6أصدقاءهم المفضلين من العائلة مقابل )

 "أوالد الدرب". (%42,1محيط العائلة. يتجهون نحو الجيران )

عبر كل من المبحوثين عن الخدمات المنتظرة اتجاه األصدقاء واألقارب والجيران تعكس رؤى متناقضة للروابط 

أما اآلباء فينتظر (. %32,9( و ثم التضامن )%40,6( و السرية )%40,8االجتماعية: ينتظر من األصدقاء االحترام )

(. وأخيرا عالقة الجوار يجب أن تبنى %26,9( وتبادل الزيارات )%33,4والحب واالحترام ) (%81,1منهم الرضا )

 (.%44( و التضامن )%55,6(، وعدم التدخل )%73,7على االحترام )

( يفضلون %59,6في تراجع. )رغم أهمية قيمة التضامن المجتمع المغربي، في المقابل أكدت الدراسة بأن هذه القيمة 

 ( يؤكدون أنهم ال يتضامنون مع اآلخرين.%54,5رعاية أنفسهم، )
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من  %64,6هذه النتائج تقدم صورة متدهورة للرابط االجتماعي في المجتمع المغربي خصوصا في المجال الحضري ) 

 (.المستجوبين يعتبرون أن التضامن تراجع في الوسط الحضري

( إال أنهم يفضلون عالقات %62,4الجيران، رغم أن معظم المستجوبين يعرفون جيرانهم )عن نوعية العالقة مع 

( فقط يفضلون عالقات تبادل األشياء %25,4( مقابل )%47,4محدودة معهم تقوم على تبادل التحية عن بعد )

التبادل مع الجيران،  والخدمات والزيارات. توضح النتائج أن المرأة المغربية التي كانت في القديم محور عالقات

من النساء   (%28,5( تفضل عالقة تقوم فقط على تبادل التحية. مقابل )%40,1أصبحت اليوم تحد من هذه العالقة )

 تفضل تبادل الخدمات والزيارات مع الجيران.

 0211البحث الوطني حول لشباب  3.5

 41وأقل من  19المتراوحة أعمارهم بين  من الشباب 1999عينة يبلغ عددها  21الوطني حول الشبابشمل البحث 

(. تبنى البحث سنة 44و 11بين  %12سنة و 14و 21بين  %11سنة و 24و 19تتراوح أعمارهم بين  %11سنة )

 مقاربة كيفية ليخلص إلى نتائج مهمة:

تؤكد غالبية  فيما يخص المرجعية الثقافية واألخالقية، يشكل حب الوطن والعائلة والدين نسقا مرجعيا للشباب. حيث

بمثابة أهم  %24،1والدين بالنسبة ل  %14،6(. وتُعتبر العائلة بالنسبة ل %89،1المبحوثين اعتزازها بمغربيتها )

من  %1إجماال:  %2،1( وأخيرا الدراسة )%9،1( وتقدم البلد )%19،4األمور في الحياة. ويأتي بعد ذلك الشغل )

 سنة(.  44-14نسبة لفئة بال % 9،2سنة مقابل  24-19الفئة العمرية 

يَعتبر شابان من أصل ثالثة الزواج قيمة مرجعية وذلك ألسباب تتعلق باالستقرار العائلي، ويَعتبر الثلث الباقي الزواج 

منهم أن األطفال يكتسون  %91 منهم أن نجاح الزواج رهين باإلخالص و يعتقد %81أساسيا ألسباب دينية. ويرى 

النجاح. إلى جانب هذه القيم، التي تبقى تقليدية مع ذلك، تحيل عوامل أخرى إلى ممارسات أكثر أهمية بالغة في ذلك 

 (.%19( والمحافظة على الحرية الفردية )%18حداثة مثل مشاركة الرجال في األشغال المنزلية )

(. ويؤمن بذلك عدد %69) والتشغيل )%81.4 تؤمن أغلبية الشباب بتكافؤ الفرص بين الجنسين في مجالي التمدرس )

 (.على التوالي %14و % 9981أكبر من حملة شهادات التعليم العالي )

مقابل  %14تعبِّر النساء عن اإليمان بتكافؤ الفرص في مجال ولوج الشغل، بشكل يفوق تعبير الرجال عن ذلك )

 ولية.فقط يؤمنون بالمساواة بين الجنسين في مجال ولوج مناصب المسؤ %6981(. غير أن  69%

 %41منهم( وتدهور التضامن العائلي ) %61االجتماعية ) هناك توافق واسع في صفوف الشباب  حول تزايد التفاوتات

 سنة. 24-19بين فئة  %42سنة مقابل  44-11بين صفوف الفئة العمرية  %48إجماال: 

                                                           
م المملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط، الفقرات الرئيسية من تدخل السيد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط بمناسبة تقدي 22

 نتائج البحث الوطني حول الشباب.

https://www.hcp.ma/Principaux-passages-de-l-intervention-de-Monsieur-Ahmed-Lahlimi-Alami-Haut-

Commissaire-au-Plan_a1021.html 

http://www.ajrsp.com/
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منهم فقط  %1لشأن العام. ذلك أن فيما يخص المشاركة في الحياة العامة، يُولي الشباب المغاربة اهتماما قليال با

 %1منهم في اللقاءات التي تنظمها األحزاب السياسية أو النقابات، و %4منخرطون في حزب سياسي، ويشارك 

منهم في  %8منهم في مظاهرات اجتماعية أو إضرابات في حين يُشارك  %4أعضاء نشيطون في نقابة ما، ويشارك 

 بكيفية غير منتظمة.  %14بكيفية منتظمة و %16في االنتخابات  أنشطة تطوعية. وفضال عن ذلك، يشارك

مسألة إصالح التعليم،  %91و  ،التشغيل وتكافؤ الفرص للولوج إليه من الشباب %86يطرح  ،أولوياتهمفيما يخص 

. وقد %16متبوعا بتحسين الخدمات الصحية بنسبة  %91ويحتل السكن الالئق المرتبة الثالثة ضمن األولويات بنسبة 

 منهم.  %62من الشباب وتوسيع مجال حرية التعبير من طرف  %12تم ذكر احترام حقوق اإلنسان كأولوية من طرف 

( االنشغاالت %19( وانخفاض مستوى الموارد )%19( والبطالة )%94الء المعيشة )، يُشكل غوبالنسبة للمستقبل

 الرئيسية للشباب.

 

 خالصة .3

لقد حاولنا عرض مضامين أهم األبحاث التي أنجزت في المغرب حول موضوع القيم، وتتجلى قيمة هذه الدراسات في 

المتحكمة في تغير منظومة القيم ببالدنا، وتأثير العوامل  ورصد المتغيراتالوقوف على أهم النتائج المتوصل إليها، 

لم نتطرق إلى تغير القيم وتحرر الفرد من الواجبات التقليدية التي كان يقوم بها.  السياسية واالجتماعية واالقتصادية فيها.

 في مجملها، بل حاولنا الوقوف على قيم الفردانية التي تستأثر بها دراستنا. 

إلى مراكز البحث ث في مجال القيم يجعل مثل هذه الدراسات جد محدودة، في الوقت الذي نحتاج لعل صعوبة البح

 هو موجود في الدول المتقدمة. لدراسة التحوالت االجتماعية بالمغرب على غرار ما

  

http://www.ajrsp.com/
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 بيبليوغرافيا

 المراجع باللغة العربية

المعجم النقدي لعلم االجتماع، ترجمة الدكتور سليم حداد، المؤسسة الجامعية  (2991) ر. بودون وف. بوريكو -

 الثانية،  للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة 

أبحاث في النظرية العامة في العقالنية العمل االجتماعي والحس المشترك، ترجمة  (2919) ريمون بودون -

 .جورج سليمان، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة األولى، بيروت 

 .لية مفهوم، رؤية للنشر، القاهرةالليبرالية إشكا (2991) ياسر قنصوه -

 .براديكما جديدة لفهم عالم اليوم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  (2911) آالن تورين -

 . الخمسينية تقرير إطار في للبحث الوطني حول القيم  المنشور( 2996)التقرير التركيبي  -

اإلسالم في الحياة اليومية، بحث حول القيم والممارسات  (2991) محمد العيادي، حسن رشيق، محمد الطوزي -

 .المغرب، الدار البيضاء، المركز المغربي للعلوم االجتماعية  الدينية في

مسارات، مسارات التحول السوسيولوجي في المغرب، منشورات جريدة الزمن،  (1888) عبد السالم الحيمر -

 .مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء

 .ألولى، بيروت علم االجتماع، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة ال (2991) أنطونيو غدنز -

 المراجع باللغة الفرنسية

Alain Laurent (1993) Histoire de l’individualisme, Que sais-je, No 2712, P.U.E Paris. 

Haut commissariat au Plan, (2012). Enquête Nationale sur les jeunes en 2011. 

Rahma Bourquia (2010) « valeurs et changement social au Maroc », Quaderns du la 

Mediterrania 13  

 المواقع االلكترونية

 pdf.net-https://WWW.kutubموسوعة الالند الفلسفية. 

Shalom H. Schwartz (2006), les valeurs de base de la personne :théories, mesures et 

applications  

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2006-4-page-929.htm 

https://www.ires.ma/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%

D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9

%8A/ 

http://www.ajrsp.com/
https://www.kutub-pdf.net/
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2006-4-page-929.htm
https://www.ires.ma/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://www.ires.ma/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://www.ires.ma/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://www.ires.ma/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/


م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                  368  

ISSN: 2706-6495 

 
Enquête Nationale auprès des Institutions Sans But Lucratif (ISBL), (Exercice 2007), 

Rapport de Synthèse, Décembre 2011, Royaume du Maroc, Haut-Commissariat des 

Plans, Direction de la Statistique. 

https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-nationale-aupres-des-institutions-sans-but-

lucratif_t13862.html 

 www.rdh.50.ma وح مشترك، تقرير الخمسينيةنقاش العام من أجل طمالمغرب الممكن إسهام في ال

المملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط، الفقرات الرئيسية من تدخل السيد أحمد الحليمي، المندوب السامي 

 للتخطيط بمناسبة تقديم نتائج البحث الوطني حول الشباب.

https://www.hcp.ma/Principaux-passages-de-l-intervention-de-Monsieur-Ahmed-

Lahlimi-Alami-Haut-Commissaire-au-Plan_a1021.html 
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ص السريرية ئوالخصا ،البيليروبين ،(RDW) ردراسة العالقة بين عرض توزع الكريات الحم

 لمرضى سرطان المعدة

 د. تغريد قدار

سورية - الالذقية ،جامعة تشرين ،كلية الطب البشري ،قسم الطب المخبري ،مدرسة  

عبد هللانادر  .د .أ  

سورية - الالذقية ،جامعة تشرين ،كلية الطب البشري ،قسم طب األورام ،أستاذ مساعد  

 د. ايمان سلهب

يةسور – الالذقية، جامعة تشرين، كلية الطب البشري ،قسم الطب المخبري، طالبة ماجستير في الطب المخبري  

Email: imanslhb@gmail.com  

 

 ملخص ال 

نذارية لسرطان المعدة )مرحلة والعوامل اإل RDWعالقة بين البيليروبين والـ وجود بثبا  تهدف هذه الدراسة إلالهدف: 

 .الواسما  الورمية( –الورم 

خالل الفترة في الالذقية  ممن راجعوا مشفى تشرين الجامعي ومركز األورام التابع له فردا   112شملت الدراسة  الطرق:

. تم توزيعهم في مجموعتين كالتالي: مجموعة مرضى سرطان المعدة شملت 2019وكانون األول  2018الممتدة بين تموز 

تم تقييم مرحلة سرطان المعدة  أنثى(. 22ذكرا  و 34)فردا   56 شملت ومجموعة الشواهد أنثى(، 23ذكرا  و 33) ا  مريض 56

تم استجواب المرضى والحصول على )اللجنة األمريكية المشتركة لمكافحة السرطان(.  AJCC نظام التصنيفاعتمادا  على 

أجري التحليل الحصول على عينا  الدم الوريدي للتقييم الطبي الحيوي.  تم من بثم والسلوكية،المعلوما  االجتماعية 

 .25اإلصدار  SPSSباستخدام البرنامج للنتائج حصائي اإل

http://www.ajrsp.com/
mailto:imanslhb@gmail.com
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بينما ارتبط  CA19-9و CEAوالواسمين الورميين مرحلة الورم بشكل إيجابي مع  RDWارتبط الـ  النتائج: 

هام. كانت قيم الـ  في حين لم يبد البيليروبين المباشر أي ارتباط العوامل،بشكل سلبي مع هذه  البييلروبين الكلي وغير المباشر

RDW بشكل  المباشرغير قيم البيليروبين الكلي و تضانخفلدى الشواهد. بينما من قيمه  لدى مرضى سرطان المعدة أعلى

 عند مرضى سرطان المعدة مقارنة مع الشواهد. ملحوظ

للمساعدة في التنبؤ بخطر حدوث سرطان  RDWلكل من البيليروبين الكلي وغير المباشر والـ تم استخراج القيم الحدية  

(، البيليروبين غير المباشر > P < 0.001ملغ% ) 0.79> (، البيليروبين الكلي P < 0.0001) RDW  >12.3%المعدة: 

  (.P < 0.0001ملغ% ) 0.55

والبيليروبين عامال   RDWتشير النتائج التي توصلت اليها دراستنا إلى أنه من الممكن أن يكون كل من الـ  االستنتاجات:

كما تشير لوجود قيمة تشخيصية محتملة لهذه المقاييس المخبرية تسمح بإدخالها في برامج  سرطان المعدة.لإنذاريا  محتمال  

 .المسح والكشف المبكر عن سرطان المعدة

 اإلنذارية العوامل ، البيليروبين،الحمر الكريا  توزع المعدة، عرض سرطان: المفتاحية الكلمات
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 ABSTRACT 

Objective: The purpose of the present study was to investigate whether a relationship 

exists between bilirubin, RDW, and prognostic factors for gastric cancer (tumor stage - tumor 

markers). 

Methods: The study included 112 individuals admitted to Tishreen University Hospital 

and the Oncology Center in Latakia during the period between July 2018 and December 2019. 

They were distributed into two groups as follows: the group of gastric cancer patients included 

56 patients (33 males and 23 females), and the control group included 56 individuals (34 

males and 22 females). The stage of gastric cancer was evaluated based on the AJCC 

(American Joint Committee on Cancer) cancer staging  system. Patients were interrogated, and 

social and behavioral information were obtained, then venous blood samples were obtained for 

biomedical evaluation.  Statistical analysis was done using SPSS version 25 software. 

Results: RDW was positively associated with the tumor stage and tumor markers (CEA 

and CA19-9). Total bilirubin (TBIL) and indirect bilirubin (IBIL) were negatively associated 

with these factors, while direct bilirubin (DBIL) showed no significant association. Patients 

with gastric cancer had higher RDW than healthy controls, while total bilirubin (TBIL) and 

indirect bilirubin (IBIL) were significantly decreased. The threshold values for TBIL, IBIL 

and RDW were extracted to help predict the risk of gastric cancer: RDW > 12.3% (P < 

0.0001), total bilirubin < 0.79 mg% (P < 0.001), indirect bilirubin < 0.55 mg % (P < 0.0001). 

 Conclusions: The results of our study indicate that both RDW and bilirubin could be 

potential prognostic factors for gastric cancer, the results also indicate a potential diagnostic 

value of these laboratory measurements that allow them to be included in screening programs 

for early detection of gastric cancer. 

Keywords:  gastric cancer - red blood cell distribution width- bilirubin- prognostic factors. 
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المقدمة: - 1 

يتم تشخيص [. 1سبب للوفيا  الناتجة عن السرطان ]أشيع عالميا  وبثالث  سرطان المعدة هو خامس أشيع سرطان 

عالج  جراحي،لذلك فإن فعالية طرق العالج المناسبة )استئصال  متقدمة،العديد من مرضى سرطان المعدة بمراحل إصابة 

واإلنذار ما زال غير مشجع. إن تحديد مؤشرا  إنذار جديدة من أجل التشخيص  مرضية،عالج كيميائي( غير  شعاعي،

 أهمية بالغة. اذالمبكر وتقييم اإلنذار بشكل أدق سيكون 

[. اعتبر هذا المشعر منذ مدة طويلة 2] التنوع في حجم الكريا  الحمر RDWعرض توزع الكريا  الحمر يصف 

مشعر قيم لتقييم شدة   RDW[. وقد بينت العديد من الدراسا  الحديثة أن الـ3] فةمفيدا  الستكشاف مسببا  فقر الدم المختل

األمراض المناعية الذاتية و المرض أو لتحديد اإلنذار للعديد من األمراض غير الدموية، كاألمراض القلبية الوعائية

وسرطان المعدة  RDWالتقارير التي تعنى باالرتباط بين  ، ما زالت[. مع ذلك7-4] األمراض الكبدية والسرطانا و

 محدودة.

 [.8] منتج نهائي مهم النحالل الكريا  الحمر، إلى بيليروبين مباشر وبيليروبين غير مباشروهو البيليروبين، يصنف 

مضاد التهاب ومضاد للسرطان. و حماية من األكسدة يةمباشر، يملك خاصالعدة دراسا  أن البيليروبين، خاصة غير بينت 

لذلك، تم إبثبا  أن القيم األعلى للبيليروبين مرتبطة بإنذار أفضل أو وجود أقل لعدة سرطانا  مختلفة مثل سرطان  باإلضافة

[. مع ذلك، ما زالت الدراسا  التي تهتم بالعالقة بين البيليروبين 12] ولونق[ وسرطان ال11] سرطان الثديو[ 9،10] الرئة

 ان المعدة قليلة. وسرط

دراسة العالقة بين بلسرطان المعدة، قمنا  محتمال  نذاريا  إ والبيليروبين عامال   RDW من الـ كل   لتأكيد ما إذا كان

والواسمين  TNMوالتي شملت مرحلة الورم  السريرية لمرضى سرطان المعدة وبعض الخصائصوالبيليروبين   RDWالـ

 .CA19-9و CEAالورميين 

 :ومواده البحث طرائق-2

شفى تشرين الجامعي ومركز األورام التابع له في ستمن المراجعين لم ا  مريض 56: شملت الدراسة شريحة المرضى 2-1

 .سنة 83و 37تتراوح أعمارهم بين  المعالجة(،تم تشخيصهم حديثا  بسرطان المعدة )قبل الالذقية والذين 

شفى تشرين الجامعي والذين خضعوا لتنظير هضمي ستمن المراجعين لم فردا   56: تم إدخال شريحة الشواهد 2-2 

 سنة. 80و 37تتراوح أعمارهم بين  المعدة،بهدف نفي إصابتهم بسرطان  علوي وذلك

 Red blood cell distribution widthعرض توزع الكريا  الحمر  وتشمل:المعالم الدموية  :متغيرات البحث 2-3

(RDW الخضاب ،) Hemoglobin(Hgb،) تعداد الكريا  الحمر  Red blood cell count(RBC حجم الكرية ،)

 المئوية نسبةالWhite blood cell count (WBC ،)(، تعداد الكريا  البيض MCV)Mean cell volume  الوسطي

 ،لعدال المئوية لنسبة اللمفاويا ، ل

http://www.ajrsp.com/
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(، عرض MPV) mean platelet volumeحجم الصفيحا  متوسط platelet count (PLT ،)تعداد الصفيحا    

 platelet large cell ratio نسبة الصفيحا  كبيرة الحجمplatelet distribution width (PDW ،) توزع الصفيحا 

(P-LCRالمعالم الكيميائية .) البيليروبين الكلي وتشمل :Total bilirubinالبيليروبين المباشر ، Direct bilirubin ،

والمستضد  CEAالورمي : المستضد الجنيني وتشمل . الواسما  الورميةIndirect bilirubinالبيليروبين غير المباشر 

 .CA19-9الكربوهيدراتي 

تم تقييم مرحلة . 2019وكانون األول  2018جمعت العينا  خالل الفترة الممتدة بين تموز  منهجية البحث: 2-4

[ وفق 13])اللجنة األمريكية المشتركة لمكافحة السرطان(  AJCCالتصنيف األميركي  نظام سرطان المعدة اعتمادا  على

وبالتالي تم تقسيم المرضى إلى أربع مجموعا  حسب مرحلة الورم  مراحل،والذي يحدد أربع  TNM نقائل-عقد-نظام ورم

تشمل مرضى المرحلة الثانية مرضى، المجموعة الثانية  6 وتضم المرحلة األولى  تشمل مرضىلديهم: المجموعة األولى 

 تشمل مرضى المرحلة الثالثة ، المجموعة الثالثةا  مريض 16 وتضم  وتشمل ، المجموعة الرابعة ا  مريض 19ضم وت

 االجتماعيةتم استجواب المرضى والحصول على المعلوما   ا .مريض 15ضم وت Vمرضى المرحلة الرابعة 

حيث قمنا بجمع البيانا  التالية: بثم تم الحصول على عينا  الدم الوريدي للتقييم الطبي الحيوي.  والسلوكية،والديموغرافية 

أضداد فيروس  األسترالي،العامل  الكلية،وظائف  ،الواسما  الورمية الكبد،وظائف  الدموية،المقاييس  الجنس، العمر،

 . CEAالمدخنين من بين المرضى الذين أجري لهم، وتم تحديد  cالتهاب الكبد

يتأبثران   RDWقمنا باعتماد معايير صارمة في انتقاء العينا  ألن البيليروبين والـ: معايير االستبعاد من الدراسة 2-5

: السرطانا  األخرى، األمراض المناعية الذاتية، القصور الكلوي، التهاب ما يليوشملت معايير االستبعاد  ،بعدة عوامل

  سابقة للقبول.ال األربعة شهراأل  دم، وأخيرا  نقل دم خاللالالكبد الفيروسي الفعال، فقر 

مل من الدم الوريدي لكل مريض على أنابيب حاوية على  3: تم جمع المناعيةالختبارات الدموية والكيميائية وا 2-6

(. قمنا بتحليل العينا  باستخدام جهاز tripotassium ethylenediaminetetraacetate) K3 EDTAمضاد التخثر 

حاوية   مل على أنابيب   2.5كما تم جمع  الدموية،( للحصول على المناسب Sysmex XP-300) الثالبثي تحليل الدم اآللي

تقاس امتصاصيته تفاعل لوني من خالل اآللي Mindray BS-240 جهاز  باستخداملقياس البيليروبين  ى الهيبارينعل

 قسمين،مل من الدم الوريدي في أنابيب جافة وتم تقسيم المصل بعد التثفيل إلى  2بواسطة مقياس الطيف الضوئي. قمنا بجمع 

، والقسم  ELISAالـ باستخدام طريقةعلى حدى  كل   cقسم للكشف عن العامل األسترالي وأضداد فيروس التهاب الكبد 

 .Immulite 1000الفحص المناعي اآللي  اآلخر إلجراء الواسما  الورمية باستخدام جهاز

لمجموعة الدراسة باستخدام النسبة تم التعبير عن الخصائص االجتماعية والديموغرافية  الدراسة اإلحصائية: 2-7

( للتعبير عن المتغيرا  (mean ± Std. Deviationالمعياري االنحراف ± استخدمت قيمة المتوسط  المئوية %.

لتقييم الفروقا  بين متوسطا  المعالم الدموية ومراحل الورم األربعة. تم استخدام  ANOVAاختبار تم استخدام  المستمرة،

 .لتقييم متوسطا  المعالم الدموية بين مجموعة المرضى ومجموعة الشواهد Independent Samples Test اختبار

http://www.ajrsp.com/
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 SPSSالتحاليل اإلحصائية باستخدام برنامج أجريت  . RDWتم ضبط عوامل اإلرباك المحتملة بحسب عالقتها مع الـ  

اعتبر   .XLstatباالستعانة ببرنامج  ROC)قمنا برسم منحنى ) .%95وُحسبت مجاال  الثقة عند مستوى  25اإلصدار 

 ذا  أهمية إحصائية. (P < 0.05)الفروق عند مستوى المعنوية 

 :النتائج -3

 إناث(، %41.1ذكور،  %58.9مريض سرطان معدة ) 56 شملت الدراسة الخصائص السريرية ألفراد الدراسة: 3-1

لوحظ . (1)لخصت خصائصهم السريرية في الجدول  إناث(  %39.3ذكور،  %60.7) ا  شاهد 56ضمت مجموعة الشواهد 

انخفاض قيم و ، بعد الضبط مع العمر والهيموغلوبين،بشكل واضح RDWارتفاع قيم الـ مرضى سرطان المعدة لدى 

 MPV قيم الـ دراستنا أنأظهر   لذلك، باإلضافةمجموعة الشواهد. مع مباشر مقارنة البيليروبين غير الو كليالبيليروبين ال

كما وجدنا من خالل . يهممنخفضة لد  RBC الـو الخضابكانت قيم بينما  المعدة،كانت مرتفعة عند مرضى سرطان 

مرضى سرطان المعدة مقارنة مع مجموعة كانت منخفضة بشكل واضح لدى  PDWالـ و P-LCR الـ دراستنا أن قيم

 مرتفعة. PLT كانت قيم الــ الشواهد بينما 

 ص االجتماعية والسريرية والمقاييس الدموية لعينتي المرضى والشواهدئ(: الخصا1) الجدول   

 

 المواصفات

  الشواهد مرضى سرطان المعدة

P value 
 النتائج العدد النتائج العدد

 -  34/22  56 23 33 / 56 )ذكر/أنثى( الجنس

WBC 6.83 56 (³)ألف/مم2.1 56 7.041.45 0.553 

 62.7111.3 56 65.498.37 0.145 56 (%) العدالتنسبة 

 30.4210.41 56 28.076.98 0.167 56 (%) للمفاوياتنسبة ا

 PLT(³ألف/مم) 280.12 5611.2 56 236.5156 0.011 

 MPV)8.09 56 )فمل0.93 56 8.330.81 0.041 

PDW )11.84 56 )فمل2.39 56 15.787.91 0.001 

 P-LCR)%( 56 17.786.3 56 21.278.8  0.019 

Hgb )12.42 56 )غ/دل0.84 56 13.141.1 0.001> 

RBC 4.39 56 (³)مليون/مم0.36 56 4.570.39 0.013 
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MCV )82.72 56 )فمل4.97 56 82.613.58 0.901 

RDW )%( 56 13.491.2 56 12.590.98 0.001> 

 <0.690.13 56 0.790.15 0.001 56 )ملغ/دل( بيليروبين كلي

 0.230.08 56 0.240.09 0.524 56 )ملغ/دل( بيليروبين مباشر

 0.460.11 56 0.550.16 0.001 56 )ملغ/دل( بيليروبين غير مباشر

 النسبة المئوية العدد  مرضى سرطان المعدة

 CEA(طبيعي/مرتفع) 48.13/%51.87 29/27 56% 

 CA19-9(طبيعي/مرتفع) 66.08/%33.92 19/37 56% 

 TNM(///V) 56 6/16/19/15 10.71%/28.57%/33.93%/26.79% مراحل الورم 

  

، بعد الضبط مع العمر   RDWارتفاع قيم الـلوحظ  البيليروبين ومرحلة سرطان المعدة:و RDWالـ  العالقة بين 3-2

 لم يبد   بينما TNM( بالتوازي مع تقدم مرحلة الورم المباشروغير )الكلي  قيم البيليروبين وانخفاضوالهيموغلوبين، 

بينت دراستنا أن تعداد  ك،باإلضافة لذل .(1)شر أي ارتباط مهم مع مراحل الورم، كما هو موضح في الشكل البيليروبين المبا

كما ، بينما كانت قيم الهيموغلوبين منخفضة. TNMبالتوافق مع تقدم مرحلة سرطان المعدة مرتفعا  كان  PLT الصفيحا 

 (2)هو موضح في الجدول بالتوافق مع تقدم مرحلة الورم. كما  P-LCR الـ الحظنا من خالل دراستنا انخفاض قيم
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 الورممباشر( مع مراحل المباشر وغير الكلي والوالبيليروبين ) RDW الـ (: عالقة1) الشكل

    

 *(: عالقة المقاييس الدموية بمراحل الورم 2) الجدول     

 V P value    المرحلة المرحلة  المرحلة  المرحلة  قيم المخبريةال

WBC 8.41.77 6.761.83 6.682.3 6.452.28 0.293 

 65.166.67 65.888.91 61.3114.48 59.9310.24 0.453 العدالت

 27.666.4 27.617.9 32.7413.8 31.688.72 0.444 اللمفاويات

RBC 4.330.39 4.300.31 4.370.35 4.320.41     0.139 

Hgb 12.600.90 12.511.004 12.240.72 12.130.48 0.041 

MCV 82.986.12 81.734.93 83.865.055 82.224.66 0.628 

RDW 12.710.22 13.261.18 13.891.41 14.521.48 0.027 

PLT 220.66122.4 252.3181.97 289.85100.04 340.44122.54 0.034 

MPV 8.40.73 7.760.74 8.030.9 8.170.97 0.052 

PDW 12.082.67 10.761.41 12.653.07 11.921.88 0.414 

P-LCR 20.918.49 18.486.33 17.365.66 15.335.63 0.023 

 0.760.12 0.710.14 0.680.12 0.640.12 0.024 كليالبيليروبين ال
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 0.240.11 0.230.10 0.220.079 0.230.08 0.953 مباشرالبيليروبين ال 

بيليروبين غير ال

 مباشرال

0.510.12 0.480.14 0.460.11 0.410.09 0.025 

 ((mean ± Std. Deviation المعياريتم التعبير عن القيم باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف *

 

مع  ا  إيجابي ا  ارتباط  RDWكان للـ (:CA19-9و CEA) مع الواسمات الورمية RDWالـ عالقة البيليروبين و 3-3

CEA و CA19-9مع  ا  سلبي ا  مباشر ارتباطالغير و الكلي لبيليروبينكان ل. ،بعد الضبط مع العمر والهيموغلوبينCEA 

  .(4و 3ين الجدول) مع هذين الواسمين ا  ايجابي ا  ارتباطالبيليروبين المباشر أظهر ، بينما CA19-9و

 * CA19-9والبيليروبين )كلي ومباشر وغير مباشر( مع  RDW الـ (: عالقة3الجدول ) 

 

 النتائج

CA19-9  

P value 
 مرتفع طبيعي

  19 37 (56)من أصل  العدد

  33.92 66.08 النسبة المئوية %

RDW 13.611.57 14.031.29 0.03 

 0.690.15 0.680.07 0.04 البيليروبين الكلي

 0.220.09 0.240.06 0.033 البيليروبين المباشر

 0.470.13 0.430.09 0.018 البيليروبين غير المباشر
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 * CEAوالبيليروبين )كلي ومباشر وغير مباشر( مع  RDW الـ (: عالقة4الجدول ) 

 

 النتائج

CEA  

P value 
 مرتفع طبيعي

  29 27 (56)من اصل  العدد

  51.87 48.13 النسبة المئوية %

RDW 13.681.76 13.831.2 0.015 

 0.690.13 0.680.13 0.008 البيليروبين الكلي 

 0.200.06 0.250.10 0.03 البيليروبين المباشر

 0.490.11 0.430.12 0.008 البيليروبين غير المباشر

 ((mean ± Std. Deviation *تم التعبير عن القيم باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 

 والبيليروبين الكلي وغير المباشر عند مرضى سرطان المعدة: RDWالقيمة التنبؤية للـ  3-4

كان أعلى والبيليروبين الكلي وغير المباشر كانا أخفض لدى مرضى سرطان المعدة  RDWنجد مما سبق أن الـ 

لتحديد  ROCبالمقارنة مع الشاهد، بالتالي قد يكون لهذه المعايير أهمية في تشخيص هذا الداء. لذا قمنا باستخراج منحنى 

مسح من أجل كشف مرضى سرطان المعدة إلجراء والبيليروبين الكلي وغير المباشر  RDWالقيمة التنبؤية لكل من الـ 

 (.5وتوصلنا إلى النتائج التالية، الجدول )

 والبيليروبين الكلي وغير المباشر RDWللـ  ROC(:  نتائج إختبار 5الجدول  )            

 RDW البيليروبين الكلي 
البيليروبين غير 

 المباشر

 ملغ% 0.55 ملغ% 0.79 %12.3 القيمة الحدية المثلى

المنحني المساحة تحت 

AUC 
0.741 0.722 0.719 

 %59  %63  %88  الحساسية

  %82 %82   %52 النوعية
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PPV  65% 78%  77%  

NPV  81%  69% 67%  

P value  <0.0001 <0.001  <0.0001 

 

(، المساحة تحت المنحني P < 0.0001) %12.3هي  RDWبالنسبة للـ  cut-off pointكانت القيمة الحدية المثلى 

AUC=0.741  الحساسية(52، النوعية %88% ،PPV= 65% ،NPV= 81%( الشكل ،)2.) 

(، المساحة تحت P ˂ 0.001) %ملغ 0.79هي  cut-off pointالقيمة الحدية المثلى  بالنسبة للبيليروبين الكلي كانت

(، وللبيليروبين 2(، الشكل )PPV =78% ،NPV =69%، %82، النوعية %63)الحساسية  =AUC 0.722المنحني 

(، المساحة تحت المنحني P ˂ 0.0001) %ملغ 0.55هي  cut-off pointالقيمة الحدية المثلى غير المباشر كانت 

AUC= 0.719  الحساسية(82، النوعية %59% ،PPV =77% ،NPV =67%( الشكل ،)2.) 

 

 

 والبيليروبين الكلي وغير المباشر RDWالخاصة بكل من الـ  ROC(: منحنيات 2الشكل )
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 المناقشة: -4 

المرتفع والبيليروبين المنخفض لدى مرضى سرطان المعدة مع عاملين إنذاريين قويين   RDWـالبينت دراستنا ارتباط  

 مة إحصائيا  بعد الضبط مع العمروبقيت العالقا  ها، ومرحلة الورم(. CA19-9و CEAالواسمين الورميين )

 حيوي إنذاري محتمل واسم يلعب  دوروالبيليروبين يمكن أن  RDW كل من الـ هذه النتائج أنبينت الهيموغلوبين. و

تم اختيار [، لذلك 14المرتفع كان نتيجة النخفاض الهيموغلوبين ] RDW الـ الدراسا  السابقة أنأظهر  لسرطان المعدة. 

القا  هامة وبقيت الع RDWـ خفاض الهيموغلوبين على ارتفاع قيم الهيموغلوبين طبيعية لنفي تأبثير انمع قيم المرضى 

 [.15] مرتبط بشكل إيجابي مع التقدم بالعمر RDWأبثبتت الدراسا  أن ارتفاع الـ . هيموغلوبينإحصائيا  بعد الضبط مع ال

نشير إلى أن مجموعة المرضى في دراستنا ممابثلة من ناحية المجال العمري لمجموعة الشاهد وبالرغم من ذلك كانت قيم الـ 

RDW  عندهم أعلى، وذلك بعد الضبط مع العمر. بناء  على ما سبق يمكننا القول أن ارتفاع قيم الـRDW  ينطوي على

[، ومن المسلم به جيدا  16] وعالما  االلتهاب RDW الـ إيجابية بين قةالكشفت دراسا  سابقة عن وجود عآليا  أخرى. 

على  قد يكون، بشكل جزئي RDW الـ نذار سرطان المعدة. لذلك افترضنا أن ارتفاعتطور وإأن االلتهاب المزمن يرتبط مع 

لمجموعة  Cohort studyدراسة حشدية أظهر  باالستجابة االلتهابية لدى مرضى سرطان المعدة. كمثال،  ا  ، مرتبطاألقل

[. 17، الفبرينوجين( بخطر مرتفع لحدوث السرطان ]CRP ،WBCارتفاع العالما  االلتهابية )مثال:ارتباط من السكان 

يجعل من [ لدى مرضى سرطان المعدة 19]CRP وNLR [18 ]إضافة لذلك، تم إبثبا  أن ارتفاع المؤشرا  االلتهابية مثل 

  .لدى هؤالء المرضى عوامل إنذاريةالممكن اعتبارها 

لدى مرضى سرطان المعدة مقارنة بمجموعة الشواهد، قمنا باستخراج منحنى  RDWأظهر  دراستنا ارتفاع قيم الـ 

ROC  لتحديد القيمة التنبؤية  للــRDW كانت القيمة الحدية المثلى ،cut-off point  بالنسبة للـRDW  12.3هي% (P 

  .%52، ونوعية %88(، بحساسية 0.0001 >

، 20] بخطر وإنذار عدة أنواع من السرطان Oxidative stress ارتباط اإلجهاد التأكسديبثبتت الدراسا  السابقة أ

مع البيليروبين المرتفع عادة  يرتبط [. لذلك، 22] مضاد أكسدة ذاتييلعب دور البيليروبين أن أبثبتت دراسا  أخرى  [،21

دراستنا أن قيم البيليروبين بينت [. 9[ أو نتائج أفضل لمرضى السرطان ]23خطر أقل لحدوث السرطان لدى عامة السكان ]

، مما يقترح احتمالية أن يكون مقارنة مع مجموعة الشواهد مباشر كانت منخفضة لدى مرضى سرطان المعدةالالكلي وغير 

، بالنسبة للبيليروبين الكلي كانت القيمة ROCقمنا باستخراج منحنى لذلك  المعدة.البيليروبين متورطا  في إمراضية سرطان 

، وللبيليروبين غير %82ونوعية  %63(، مع حساسية P ˂ 0.001ملغ% ) 0.79هي  cut-off pointالحدية المثلى 

 . %82، ونوعية %59ة ( مع حساسيP ˂ 0.0001ملغ% ) 0.55هي   cut-off pointالمباشر كانت القيمة الحدية المثلى 

 الواسما  الورمية.والبيليروبين بمرحلة الورم و RDW بينت دراستنا ارتباط الـباإلضافة لذلك 

 ،لسرطان المعدةprognostic factors عوامل إنذارية هي أن الواسما  الورمية ومرحلة الورم من المعروف 

دراستان إنذاريان محتمالن لسرطان المعدة وما يدعم افتراضنا هذا هو  والبيليروبين عامالن  RDW الـ افترضنا أنلذلك  

لدى مرضى سرطان   إنذار سيءالمرتفع كان مرتبط مع  RDWأبثبتتا أن  retrospective studiesراجعتان حديثتان 
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باإلضافة لدراسة حديثة أخرى أبثبتت أن البيليروبين المنخفض ارتبط مع معدال  بقيا منخفضة لمرضى  [. 25،24] المعدة 

 . [26] سرطان المعدة

 االستنتاجات والتوصيات:  -5

بشكل وبثيق مع العوامل اإلنذارية لسرطان المعدة )مرحلة الورم  RDWكل من البيليروبين والـ  ارتباط دراستنابينت 

 أيضا   أظهر  دراستنا مما يدل على وجود قيمة إنذارية محتملة لكل منهما. (CA19-9و CEA الورميانالواسمان و

مما يقترح احتمالية أن يكون  لدى مرضى سرطان المعدة مقارنة  مع الشواهد RDW الـ قيم وارتفاع انخفاض قيم البيليروبين

لدراستنا الحالية عدة مزايا بالمقارنة مع  .المعدة سرطانتنذر بخطر حدوث  تشخيصية قيمة  RDWوالـ  للبيليروبين

لدى مرضى سرطان المعدة بالرغم من عدم انخفاض   RDWارتفاع الـ ظهر  أ  دراستنا حيث أنالدراسا  السابقة، 

لمرضى  محتمل  والبيليروبين يمكن أن يلعب دور عامل   إنذاري   RDWأبثبتت هذه الدراسة أن كل من الـ ، والهيموغلوبين

-crossدراستنا هي دراسة مستقطعة  .ن دقة اإلنذار، وكل منهما متوفر وسهل اإلجراء وقليل التكلفة ويزيد مسرطان المعدة

sectional لذلك نحتاج مقارنة بالدراسا  العالمية المجراة وهي نقاط ضعف في هذه الدراسة وحجم العينة صغير ،

ا يساهم في مم لدى مرضى سرطان المعدة  RDWوللـ  قيمة اإلنذارية للبيليروبينلدراسا  حشدية وحجم عينة أكبر لتقييم ال

مج في برا ما، بحيث يمكن إدخالهفي سرطان المعدةالتشخيصية لهذين المعلمين القيمة  وإلبثبا نذار، زيادة الدقة في وضع اإل

 المسح للكشف المبكر عن هذا السرطان.
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 ملخص البحث:

ي في  ضيييول العيييرسعة اإلسيييالمية، الت للجنسيييية التركية اثسيييت نا يةهدف هذا البحث إلى بيان األحكام الفقهية 

  الهجتهع العربي عامة والسوري خاصة، مع  معرفة  الرؤسة القانونية الناظهة لهنح اكتسيبها ألل   الههاجرس  م

باإلضييافة إلى اارار اثجتهاعية لحل الهواطنة في الهجتهع التركي،  ،تلك الجنسييية في القانون التركي الهوافل لها

تفادة م  تلك الحقوق واثلتزام بها عليه م  واجبات، وجال البحث في األمور م  حصييييييا عليها اثسيييييي وإمكيانية 

ااتية: مقدمة، وسليها معييييييكلة البحث وأههيته وأهدافه، والدراسييييييات السييييييابقة فيه، ورالرة مباحث: األو : مفهوم 

جنسيييية وال اني: مفهوم الالجنسيييية والهواطنة في العيييرسعة اإلسيييالمية والفرق بينهها والرؤسة القانونية التركية لها، 

األحكام و الجنسييية التركية اثسييت نا يةوالهواطنة في العييرسعة اإلسييالمية، والفرق بينهها، وال الث: طرق اكتسييا  

 الفقهية الهتعلقة بها. 

فالهواطنة صييفة سكتسييبها الفرد الذي سولد على إ ليل دولته  ،الفرق بي  الهواطنة والجنسييية بينت هذه الدراسةةة:

ه وأجداده سحهلون مواطنة وجنسييية هذه الدولة، وأما الجنسييية فقد سكتسييي  العييدو جنسيييية دولة لير دولته وآباؤ

 األصلية التي تعتبر وطناً له. وتسهى الجنسية الهكتسبة أو الطار ة.

 أن الحاصييييا على الجنسييييية التركية اثسييييت نا ية ستهتع بجهيع الحقوق العييييرعية التابعة للدولة فكانت النتائج:

لهجتهع العييرعية الهترتبة على الجنسييية التركية اثسييت نا ية في ا حقوقستهتع بالوباعتباره شييدصيياً  انونياً  التركية،

اظ لهل على حل الحف لها القانون للهواطني  األصليي ، معسكفالتي هدنية الجتهاعية والسياسية واث التركي كالحقوق

قوق لذلك، وليرها م  الح لالكفالة التي تؤهله لإذا كانت تتوفر فيهاثنتديا  والترشييييييح في تقليد الوثسيات العامة 

 التي نو عليها القانون التركي.

لهجتهع ا ،اارار اثجتهاعية الهواطنة، ،الجنسييييييية التركية اثسييييييت نا ية ،األحكام الفقهية الكلمات المفتاحية:

 التركي
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Juridical Provisions and Legal Perspective About the Social Effects of the 

Exceptional Turkish Citizenship and Right to Citizenship on Turkish 

Society  
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Trablus University Assistant Professor - Lebanon  

mail.comjamous811100@g 

Research Summary: 

The aim of this research is to explain the legal perspective that regulates the 

exceptional Turkish citizenship acquired by the Arab society in general, especially the 

majority of the Syrian immigrants in the light of the Islamic law as well as the granting 

of this citizenship in the Turkish law in accordance with Islam, the social effects of the 

citizenship in the Turkish society and the citizenship acquirer’s right to benefit from 

these rights and their responsibilities and liabilities.  The research consists of the 

following topics; introduction, followed by the problem, importance and objectives of 

the research, previous studies and then three topics. In the first topic, the concept of 

nationality and citizenship in Islamic sharia, the difference between them and the 

perspective of Turkish law on this issue, in the second topic, the concept of nationality 

and citizenship in Islamic sharia and the difference between them, in the third topic, the 

ways of acquiring Exceptional Turkish citizenship and the related judicial provisions 

are addressed. 

Our research explained the difference between nationality and citizenship. 

Accordingly, citizenship is the quality that an individual, his father or grandfather has 

acquired by being born on the land of the country where he lives and carries his 

citizenship and nationality. 
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 Nationality is the citizenship that a person acquires from any state other than his / her 

state, which he/she regards as his/her homeland, and is named as the nationality that is 

acquired afterwards.  

As a result, the person who acquires Exceptional Turkish citizenship can benefit 

from the legitimate rights conferred by the government of Turkey. Because now he/she 

has become a person who can be incumbent on the Exceptional Turkish citizenship and 

benefit from the legitimate rights of the Turkish society. These rights, like political 

social and civil rights, are guaranteed by law, as in the case of the original citizens. 

They also have the right to vote and be candidates in elections if there are conditions 

that authorize them in this regard, as well as other rights recognized in Turkish law.  

 Keywords: Judicial provisions, Exceptional Turkish citizenship, Citizenship, 

Social consequences, Turkish society. 
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 المقدمة

 هللا الرحه  الرحيلبسل 

الحهد هلل الهلك الهعبود، ذي العطال واله  والجود، واه  الحياة وخالل الوجود، ث نُحصي رناًل عليه، هو كها 

أرنى على نفسيييييه حيث كان ولل سك  هناد وجود، نحهده تبارد وتعالى ونسيييييتعينه فهو الرحيل الودود، والصيييييالة 

الدلل الحهيد، والرأي الرشييييد، والقو  السيييدسد، بلسا الرسيييالة على والسيييالم على سييييدنا محهد عبده ورسيييوله ذو 

ِ  التحيدسييد، وأدأل األمييانية دون نقو أو مزسيد.  ييا  تعييالى:   دأ احةةَ لأقأكَّم ْمس ن فبِس وأ َذق كأ مَّ الةة  ب كَّ اسَّ ات قَّواب رأ ا النة  ايأيَهةأ يةةأ

ثَيرك  االك كأ ا َرجأ بأث  َمنبهَّمأ ا وأ هةأ جأ وب َأ ا  لأقأ َمنبهةأ كأ مب وأ لأيبكَّ َأ عأ ا أ كأ َ  َّذ امأ إَ حأ األأرب َأ بََا وأ اَّلَّو أ ال َذق تأسةةةةةةأ ات قَّواب َّذ اَّ وأ نَسةةةةةةأ ا وأ

قَيبكا [. فدلل هللا الناس م  أ  واحد وأم واحدة، وجعا لهل األرض مكان للسييييكنى رل جعلهل 1{ ]سييييورة النسييييال:رأ

لأ شيييييعوبا و با ا  ا  تعالى:  مب }يأايأيَهأا الن اسَّ إَن ا كأ كَّ مأ رأ َ  يأكب فَّوا إَ قأبأائَتأ لَتأعأارأ عَّوبكا وأ مب شةةةةةَّ عألبنأاكَّ جأ يَّنثأى وأ ِر وأ كأ قبنأاكَّم ْمس ذأ

بَير{ لَيٌم كأ أ عأ  َّ  َ مب إَ َ يأتبقأاكَّ ومع مرور الزم ، أصبحت تلك القبا ا دوثً، كا دولة [. 11]سيورة الحجرات: َعندأ َّ 

تعرف بها، ودسييييييتورها الذي تد ييييييع له، و امت هذه الدو  على اثحترام الهتباد  فيها بينها، لهيا حدودها التي 

مع ووصييار سييكان كا دولة سنتسييبون إلى الدولة التي سعيعييون فوق أرضييها، باعتبارها الوط  الذي سعيعييون فيه، 

ة جالت العييرسعة اإلسييالمية ملبيع الدو  وما رافقها م  تقسيييهات جارافية زسادة الر عة السييكانية في العالل وتوسيي  

ألسييس ا وسيين ت القواني  إلى جان األحكام هاعية، فعييرعت متطلباته الفردسة واثجتو حياة اإلنسييانلجهيع جوان  

الدولية بي   توالعال ا، دولةفي كا  مع بع هل العال ات اإلنسيانية بي  األفراد لتنظيلاألخال ية والقيل اثجتهاعية  

مقاصد العرسعة اإلسالمية والحقوق وخاصية ما سدو أحكام الجنسيية والهواطنة ضيه  ، ضالدو  بع يها مع بع

ر لظالهة على بعض البالد، اضطالحرو  ا اثجتهاعية، وفي ظا التهجير القسيري والتعيرسد السيكاني الذي خلفته

ان لالحتهال بها واثسييتيط واللجول إلى الدو  الهجاورة أو البعيدةتلك البالد إلى النزوح والهجرة  الك ير م  سييكان

فوق أرجا ها هروباً م  الحر ، وكان  ص  السبل في ذلك  لتركيا التي استقبلت ك يراً م  سكان البالد الهجاورة 

وعلى رأس تلك البالد، فترت  على هؤثل الههجرس  واجبات لهيا وذليك نتيجية الحرو  التي تتعرض تليك البالد، 

عطتهل الدولة حقوق  لهل ضيييه  الرؤسة القانونية الحاكهة لتلك البالد مع العناسة كها أ ، امتهل بهاإ لتلك البالد نتيجة

سةةةةةةية للجناألحكةام الفقهيةة والرؤيةة القةانونية اثجتهياعيية م   بيا الهجتهع التركي لهل، فجيال هيذا البحيث ليبي  

 واآلثار االجتماعية لحق المواطنة في المجتمع التركي.  التركية االستثنائية

 مشكلة البحث يو الدراسة: -1

ع   وبعداً  هل،بدسن ونة األخيرة مسيييييللة الهجرة م  بالد الحرو  الى الدو  الهجاورة لها فراراً ازدادت  في اا

أبوابها أمام الههاجرس   الدو كيامهيا، وفي الهقابا فتحت ك ير م  الظلل اليذي لحل أهيا تليك البالد بسييييييبي  ظلل حُ 

 ك ير موم  أوا ا هذه الدو  تركيا التي فتحت أبوابها أما ،فسييكنوا تلك الدسار مع حصييولهل على حل الهواطنة فيها

وأعطتهل حل الهواطنة في دسارها  م  خال  تعييرسعات   ،م  العييعو  عامة والعييع  السييوري الهظلوم خاصيية

 تي سهيت بالجنسية اثست نا ية  فجال البحث ليجي  على األسئلة التالية:  ال ،ورؤسة  انونية ناظهة لتلك الهواطنة

 في العرسعة اإلسالمية؟  لجنسية التركية اثست نا يةعلى اما األحكام الفقهية الهترتبة  -
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  الهواطني ؟ما اارار اثجتهاعية الناتجة ع  التعاما الهجتهعي للهجنسي  م   با  -

 لحل الهواطنة في الهجتهع التركي؟ما اارار اثجتهاعية -

 يهمية البحث: -0

ظهر البحث أههية اكتسا  الجنسية التي أصبحت م  ال رورة بهكان للههاجرس  في ظا هذه الحرو  وتلك سُ 

بها ؛ لها سترت  على كسييإليهالهظالل الوا عة في البلد األم لهذا الهسييكي  الههاجر، فكان امتالكها أمراً مههاً بالنسييبة 

امتيازات ستهك  الفرد م  خاللها العيش بصييييورة كرسهة، مع اثلتزام باألحكام العييييرعية في ضييييول مقاصييييد م  

 .العرسعة، والرؤسة القانونية واارار اثجتهاعية لحل الهواطنة في الهجتهع التركي

م   لك ير قدم حلوثً س ووواجبات لجهيع أبنال الوط  الواحد، ولذا فه أن اكتسيييييا  الجنسيييييية تت يييييه  حقو اً و 

 الهعكالت والهعو ات التي تقف أمام الههاجرس  الهظلومي  اليوم.

 يهداف البحث: -3

سهدف البحث إلى بيان األحكام الفقهية للجنسية التركية، وإظهار حقو ها الهكتسبة، والفرق بينها وبي  الهواطنة 

لتركي التركية اثست نا ية م   با الهجتهع ام  ناحية الحقوق واثلتزامات، وكيفية التعاما مع الهجنسيي  بالجنسية 

 م  خال  الرؤسة القانونية الناظهة لهنح تلك الجنسية.

 الدراسات السابقة: -4

ك رت الدراسيات حو  الجنسية وأحكامها، وحو  الهواطنة وحقو ها، ولل أجد فيها تيسر لي اثطال  عليه  في 

ة للجنسييييية التركية اثسييييت نا ية  ببحث مسييييتقا، وإنها جالت ألبحاث باللاة العربية  م  خصييييو األحكام الفقهيا

أبحاث ودراسييات فيها سدو موضييو  الجنسييية  م  الجان   القانوني  أو الجان  اثجتهاعي  منفرداً لير مرتب  

بالرؤسة القانونية والنظرة اثجتهاعية م  الهجتهع التركي بدصييييول  الجنسييييية التركية اثسييييت نا ية،  و د جالت 

للة م  بح ت الهسيي ،ثت  على شييبكة النت حو  بعض الحاثت الداصيية فيها سدو الجنسييية التركية الهكتسييبةمقا

 منها في هذه الدراسة.  اثستفادةو د تهت  ،وجهات اجتهاعية مدعهة ببعض القواني  التركية الناظهة لها

 سلذكر بعض هذه الدراسات فيها سلي: 

أصييا هذه الدراسيية رسييالة  : للدكتور سييهيح عواد الحسيي ،ا اإلسةةيميالجنسةةية والتجنسو ويحكامها في الفق

م، دمعيييل، دار  4002ماجسيييتير، تل منا عيييتها في كلية اإلمام األوزاعي للدراسيييات اإلسيييالمية في بيروت سييينة 

م ،  و د الحدسث فيها ع  مفهوم الجنسية، وما ستعلل بها، وأربعة أبوا ، األو   4011/ ـه 1214 ،4النوادر، ط 

تحدث فيه ع  الجنسيييية وطرق اكتسيييابها في العيييرسعة والقانون. أما ال اني فدصيييه بالحدسث ع  آرار الجنسيييية في 

العييييييرسعة اإلسييييييالمية. وال الث تناو  فيه موضييييييو  اإل امة والتجنس في دار الكفر، والرابع تكلل فيه ع   واني  

 صره العنوان على أحكام الجنسية والتجنس في الجنسية في بعض القواني  الوضعية. والهالحظ على هذه الدراسة 

 الفقه اإلسالمي.
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 أستاذ الدراسات اإلسالمية إعداد أ د /حس  السيد خطا  حقوق المواطنة وواجباتها في ضوَّ الكتاب والسنة:

كلية اادا  جامعة الهنوفية، وجال أربعة مطال  الهطل  األو : أسيييييس الهواطنة وخصيييييا صيييييها في ضيييييول 

. والهطل  ال اني: التلصيييا العييرعي للهواطنة في ضييول الكتا  والسيينة. والهطل  ال الث: واجبات الكتا  والسيينة

 الهواطنة في ضول الكتا  والسنة. والهطل  الرابع: حقوق الهواطنة في ضول الكتا  والسنة.

، 1، ط : إعداد رحي ا لراسبة، بيروت: العييييبكة العربية لثبحاث والنعييييرالجنسةةةةية في الشةةةةريعة اإلسةةةةيمية

م. نا ش فيه مفهوم الجنسيييية، واأللفاظ ذات الصيييلة، وتكييف رابطة الجنسيييية، وأركان الجنسيييية ونعيييلتها، 4011

وتكلل ع  منح الجنسيييية واكتسيييابها في العيييرسعة اإلسيييالمية. وع  آرار الجنسيييية في العيييرسعة اإلسيييالمية. والبا  

 سالمية، واستردادها.األخير تناو  فيه الحدسث ع  زوا  الجنسية في العرسعة اإل

 إضافة البحث على الدارسات السابقة:

 واارار اثجتهاعية لحل ،دراسيييييية األحكيام الفقهية مع إظهار الرؤسة القانونية للجنسييييييية التركية اثسييييييت نا ية

 الهواطنة في الهجتهع التركي.

 حدود البحث: -5

 ،ركيوما سدصييها م  القانون الت ،التركية اثسييت نا ية الفقهية للجنسيييةكانت الدراسيية في البحث حو  األحكام 

 وعال تها بالهجتهع التركي.  

 منهج البحث وإجراَّاتا: -6

دو التارسدي في بعض ما س لالباً، والهنهجالهقارن الهنهج الهتسبع في هذا البحث: الهنهج الوصييييييفي التحليلي 

مصادرها وتتب ع األحداث الحاصلة بدصول التجنس وتوظيفها فيها  الفقهية م القانون التركي، وتلصيا األحكام 

 ة.ف اثست نا يوسدو  الوا ع الحالي في هذا الظر

 كطة البحث: -7

 .الهبحث األو : مفهوم الجنسية والهواطنة في العرسعة اإلسالمية والفرق بينهها والرؤسة القانونية التركية لها

 .واألحكام الفقهية الهتعلقة بها ية التركية اثست نا يةالجنسالهبحث ال اني: طرق اكتسا  

الهبحث ال الث: الحقوق اثجتهاعية واثلتزامات الهترتبة على اكتسيييييا  الجنسيييييية اثسيييييت نا ية في العيييييرسعة 

 اإلسالمية والهجتهع التركي.

 والرؤية القانونية التركية لهاالمبحث األول: مفهوم الجنسية والمواطنة في الشريعة اإلسيمية والفرق بينهما 

 ويشتمت على مطلبيس:

 المطلب األول: مفهوم الجنسية والمواطنة والرؤية القانونية لهما.

 المطلب الثاني: مفهوم الجنسية والمواطنة في الشريعة اإلسيميةو والفرق بينهما.
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 المطلب األول: مفهوم الجنسية والمواطنة والرؤية القانونية لهما.

 مفهوم الجنسية يوالك: 

 .(1)هي الصفة التي تلحل بالعدو م  جهة انتسابه لععٍ  أو أمة تعريف الجنسية لغة:

والجنسية مصدر معتل م  الجنس، وهو ال ر ، ذكر في الهصباح الهنير: "الجنس: ال ر  م  كا شيل، 

ا، أي: سعييييييياكلييه"، والجهع أجنيياس، وهو أعل م  النو ، فييالحيوان جنس، والطير جنس. سقييا : هييذا سجييانس هييذ

 .(4)والتجنيس: تفعيا م  الجنس

: "مييا سييد   على ك يرس  مدتلفي  بيياألنوا ، فهو أعل م  النو ، فييالحيوان جنس واإلنسيييييييان وعنةةد المنةةاطقةةة

 .(1)جنس"

م  الهتفل علييه بي  الباح ي ، أن الجنسييييييية رابطة بي  الفرد والدولة، ولك   تعريف الجنسةةةةةةيةة اصةةةةةةطيحةاك:

في طبيعية هيذه الرابطة، ها هي رابطة سييييييياسييييييية أم  انونية أم اجتهاعية، أم هي تجهع بي  هذه اثختالف بينهل 

 .(2)الهعاني كلها، أو بع ها

م  خال  النظر في تعارسف علهال القانون سظهر أن هناد أربعة اتجاهات في تعرسف الجنسييية سهك  حصييرها 

 في اتجاهي :

  رابطة بي  الفرد والدولة، وأن هذه الرابطة  د تكون سييياسييية، سرأل أن الجنسييية هي عبارة ع االتجاه األول:

أو  انونية، أو اجتهاعية، وأشييييار إلى ذلك أحهد سييييالمة عندما عرف الجنسييييية بلنها: "رابطة سييييياسييييية و انونية، 

 .(5)تنعئها الدولة بقرار منها، تجعا الفرد تابعاً لها، وع واً فيها"

                                                 
 بالقاهرة[.(، ]نعر: دار الدعوة، مجهع اللاة العربية 121/ل1، )جالمعجم الوسيطالزسات، أحهد، وآخرون،  (1)

(، ]نعر: الهكتبة العلهية 1/111، )جالمصباح المنير في غريب الشرحالفيومي، الكبير أحهد ب  محهد ب  علي الهقري،  (4)

(، ]نعر: 114/ل10، تحقيل: محهد عوض مرع ، )جتهذيب اللغةبيروت[. األزهري، محهد ب  أحهد، أبي منصور،  –

م[. اب  فارس، أحهد ب  فارس ب  زكرسال القزوسني الرازي، أبو الحسي ، 0140، 1دار إحيال التراث العربي، بيروت، ط

هـ[. 1111م، 1191(، ]نعر: دار الفكر، 284/ل1، مادة: )عقد(، تحقيل: عبد السالم محهد هارون، )جمعجم مقاييس اللغة

َ العرباب  منظور، محهد ب  مكرم مادة: )جنس(. الجوهري،  (،115/ل1، تحقيل: اليازجي وجهاعة م  اللاوسي ، )جو لسا

(، ]نعر: 115ل1، تحقيل: أحهد عبد الافور عطار، )جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسهاعيا ب  حهاد، أبو نصر، 

 م[، مادة )جنس(. 1189- هـ1209، 2دار العلل للهالسي ، بيروت، ط

 (، مادة: )جنس(. 120/ل1، )جالمعجم الوسيطالزسات، وآخرون،  (1)

-تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسيمية واآلثار المترتبة عليهاودي، عبد هللا ب  سليهان ب  عبد الهحس ، الهطر (2)

 هـ[. 1212(، ]نعر: الرساض، 11، )لدراسة فقهية تطبيقية

يس للقوانمبادئ القانوَ الدولي الخاص )الجنسية والموطس ومعاملة األجانب والتناَع الدولي سالمة، أحهد عبد الكرسل،  (5)

 هـ[. 1201، 1(، ]نعر: دار النه ة العربية، القاهرة، ط14، )لوالمرافعات المدنية الدولية(
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 .(4)القانونية التي تلِحل شدصاً بدولة محددة" وذكروا في تعرسفها أنها: "الرابطة

 .(9)و الوا أس اً: "عال ة  انونية بي  الفرد والدولة، سصير الفرد بهقت اها ع واً في شع  الدولة"

ذه  إلى تعرسفها بلنها: "صيييفة سرت  منحها م  جان  الدولة اختصييياصييياً شيييدصيييياً لها تجاه  االتجاه الثاني:

 .(8)و  األخرأل"الفرد، سحتج  به  با الد

وهذا اثتجاه سرأل أن العبرة في تعرسف الجنسية باارار الهترتبة عليها، في عال ة الدولة مانحة الجنسية بالدو  

 .(1)األخرأل، بإعطا ها اختصاصاً سهك  اثحتجاج به  با سا ر الدو  بدصول الفرد الذي ستهتع بجنسيتها

ا لها فقا : "نظام  انوني ت ييييييعه الدولة، تحدد به شييييييعبها وم  هذه التعرسفات ذكر الهطرودي تعرسفا واسييييييع

 .(10)وسكتس  حاما الجنسية صفة تفيد انتسابه إليها"

 هذا التعرسف اشتها على أركان الجنسية، وهي عبارة ع  رالرة أركان: 

 الفرد الذي سحها الجنسية.  -1

 الدولة التي منحته إساها.  -4

 الرابطة القانونية التي ترب  بي  الفرد والدولة.  -1

 ثانياك: المواطنة: 

: كلهية الهواطنية معييييييتقيية م  الوط ، والوط : مكييان اإلنسييييييان ومحيا إ يامتييه، وأوطييان الانل المواطنةة لغةة

 . فالوط  في اللاة: محا اإلنسيييييان، أي الهكان الذي اتدذه مقاماً (11)مراب يييييها، وأوطنُت األرض اتدذتها وطناً 

 وسكناً، بعيداً ع  عال ته به،  ا  رؤبة: 

 أوطنت أرضاً لل تك  م  وطني  كيها ترأل أها العراق أنني 

                                                 
 (.14، )لمبادئ القانوَ الدولي الخاصسالمة،  (4)

 م[. 1114(، ]نعر: دار النه ة العربية، القاهرة، 54/ل1، )جالوسيط في القانوَ الدوليو رساض، فؤاد عبد الهنعل (9)

 (.41-44، )لمبادئ القانوَ الدولي الخاصسالمة،  (8)

 (.12، )لدراسة فقهية تطبيقية-تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسيمية واآلثار المترتبة عليهاالهطرودي،  (1)

 (.15الهرجع نفسه، )ل (10)

(. 4415-4412/ل4، )جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(. الجوهري، 140/ل4، )جمقاييس اللغةاب  فارس،  (11)

 (.  41/ل12، )جتهذيب اللغةاألزهري، 
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، وسظهر مها سييييبل أن (14)وجال في لسييييان العر : "الوط : الهنز  تقيل فيه، وهو موط  اإلنسييييان ومحل ه"

يعييييون عليها، والرابطة بي  الوط  في اللاة سعييييتها على رالرة أسييييس: بقعة م  األرض، ومجهوعة م  الناس سع

 الناس والوط ، وهي السك  واثستقرار فيه.

ذكر الباح ون تعرسفات عدة للهواطنة، م  هذه التعرسفات:  ولهل: "إنها العال ة الع ييوسة  المواطنة اصةةطيحاك:

ما سترت  والتي ترب  ما بي  الفرد والوط  الذي سكتسيي  جنسيييته، وما تفرضييه هذه العال ة أو الجنسييية م  حقوق 

 .(11)عليها م  واجبات تنو عليها القواني  واألعراف"

وفي تعرسف آخر  الوا: ارتباط اإلنسيان بوط  سنتهي إليه، وسحها جنسييته وسؤم  بعرعه و يهه، وسحصا فيه 

على حقو يه، وتتحقل فييه عال تيه الهفييدة بيالهجتهع واليدولية، وتقع علييه واجبيات الوط  والتزاماته، وتنطبل عليه 

 .(12) وانينه"

بيالنظر في هيذس  التعرسفي  نجيد أنههيا ربطا الهواطنة بالوط ، أي البقعة الجارافية التي سنتسيييييي  إليها الفرد، 

 ولك  ث تنعل تلك الهواطنة إث بعد أن سحها العدو جنسية ذلك الوط ، فها هي عال ة الهواطنة بالجنسية؟

 ريعة اإلسيميةو والفرق بينهما.المطلب الثاني: مفهوم الجنسية والمواطنة في الش

 يوالك: معنى الجنسية في الشريعة اإلسيمية:

الجنسيية في اإلسيالم "نظام  انوني مصيدره العير  الحنيف، الذي  ام بتعرسع القواني ، التي تنظل عال ة الفرد 

لحظة دخوله في الهسييييييلل بياليدولية اإلسييييييالميية، وبي  ميا سترتي  على هيذه العال ة م  حقوق والتزامات، تبدأ م  

اإلسيالم، فإذا التزم بلحكام و واني  الدولة اإلسالمية وأحكام العر  الحنيف، وأظهر وثله وانتهاله لسسالم وأهله 

 .(15)تحققت فيه صفة الهواطنة والجنسية"

 ثانياك: المواطنة في الشريعة اإلسيمية:

 في بني اإلنسان، وتعاليل اإلسالم لل تك  فطر هللا اإلنسان على ح  الوط ، إذ ح  الوط  لرسزة أودعها هللا

 تنافي هذه الارسزة، با إنها جالت تعجع على ح  الوط ، واثنتهال إليه والدفا  عنه،

                                                 
 (.251/ل11، )جلساَ العرباب  منظور،  (14)

(، ]نعر: الهركز 41، )لالمواطنة في القانوَ الدولي والشريعة اإلسيميةالبهجي، إسناس محهد، الهصري، سوسف،  (11)

 م[. 4011، 1القومي لسصدارات القانونية، القاهرة، ط

(، ]نعر: دار الحكهة، لندن، 41-48، )لتحديات وإشكاالت –ورقات في المواطنة والوطنية الدبيان، أحهد محهد،  (12)

 م[. 4011، 1ط

(، ]نعر: دار 91، )لالجنسية وتناَع القوانيس دراسة مقارنة-القانوَ الدولي الخاصجها  الدس ، صالح الدس ،  (15)

 م[.4001الفكر الجامعي، اإلسكندرسة، 
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وكَّم ْمسفه  النصول الدالة على ذلك  وله تعالى:    َرجَّ لأمب يَّخب مب فَي الْديَس وأ َس ال َذيسأ لأمب يَّقأاتَلَّوكَّ َّ عأ  الأ يأنبهأاكَّمَّ َّ 

قبَسَطيس أ يََّحَب البمَّ  َّ  َ تَّقبَسطَّوا إَلأيبَهمب إَ مب يَأ تأبأَروهَّمب وأ  [.8{ ]سورة الههتحنة:َديأاَركَّ

ولها هاجر النبي صيلى هللا عليه وسيلل هو وأصحابه إلى الهدسنة الهنورة وأ ام دولة، لرس في نفوس أصحابه 

بر به ابة دسييييتور لثمة أن الهؤمني  "أمة واحدة م  دون ح  الوط  واثنتهال إليه، و رر في الصييييحيفة التي تعت

 .(14)الناس"

ومها سد  على أن ح  الوط  م  اإلسهان ما رواه عبد هللا ب  عدي  ا : رأست رسو  هللا صلى هللا عليه وسلل 

ِك لََدُيُر أَُرِض هللاِ، َوأَحييَ   أَرُ -لهكيية–على راحلتييه وا فيياً بييالحزورة سقو   ِض هللاِ إِلَى هللاِ، َولَُوَث أَنِّي : ))َوهللاِ إِنييس

 .(19)أُُخِرُجُت ِمُنِك َما َخَرُجُت((

 ثالثاك: الفرق بيس الجنسية والمواطنة

: أن الهواطنة صيييفة سكتسيييبها الفرد الذي سولد على إ ليل دولته، وآباؤه وأجداده سحهلون مواطنة وجنسيييية األول

ولة لير دولته األصييلية التي تعتبر وطناً له. وتسييهى الجنسييية الدولة، أما الجنسييية فقد سكتسيي  العييدو جنسييية د

الهكتسيييييبة أو الطار ة، وهناد أسيييييبا  ثكتسيييييا  تلك الجنسيييييية كالوثدة أو الزواج أو التجنس، وعليه: فهواطنة 

  العيدو ث تتاير، بينها جنسيته بإمكانه أن سايرها متى شال، م  هنا سهك  أن نعتبر أن رابطة الهواطنة أ وأل م

 رابطة الجنسية، ألن الهواطنة تكس  الفرد الجنسية، ولك  الجنسية ث تكس  الفرد الهواطنة.

: أن حياميا الجنسيييييييية ث سعتبر كييالهواط  األصييييييلي م  حييث الحقوق والواجبيات، ث سيييييييهيا الحقوق الثةاني

 . (18)السياسية

 قهية المتعلقة بها:واألحكام الف الجنسية التركية االستثنائيةالمبحث الثاني: طرق اكتساب 

 ويشتمت على مطلبيس: 

 المطلب األول: ينواع الجنسية في الشريعة اإلسيمية والرؤية القانونية التركية لهاو وطرق اكتسابها.

                                                 
، تحقيل: مصطفى السقا، وإبراهيل األبياري، وعبد الحفيظ العلبي، سير  ابس هشاماب  هعام، عبد الهلك، جها  الدس ،  (14)

 هـ[.1195 –م 1155، 4(، ]نعر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوثده بهصر، ط501/ل1)ج

، ]نعر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ابس حباَ صحيح" اب  حبان، محهد ب  حبان، صحيحافي " ابس حباَأخرجه  (19)

( )كتا  الحج، ذكر البيان بلن مكة خير أرض هللا وأحبها إلى هللا(. 1908( بر ل: )44/  1هـ[ )1212 –م 1111، 4ط

 1[ )ن، ]نعر: دار الهعرفة، بيروت، لبناالمستدرك على الصحيحيس" الحاكل النيسابوري، أبو عبد هللا، مستدركافي "الحاكم 

 ( )كتا  الهجرة، تعا   سرا ة رسو  هللا صلى هللا عليه وآله وسلل وسوخ سدي فرسه عند رؤسته(.2411( بر ل: )9/ 

(، ]أطروحة 25، إشراف: جها  حعاش، )ليحكام الجنسية والمواطنة مس منظور إسيميسعيد ع هان، رنا صبحي،  (18)

-والتعرسع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلساستكها  متطلبات الحصو  على الهاجستير في الفقه 

 فلسطي [. 
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في ظت الشةةةةةريعة اإلسةةةةةيمية والرؤية  الجنسةةةةية التركية االسةةةةةتثنائيةالمطلب الثاني: األحكام المترتبة على 

 القانونية لها.

 األول: ينواع الجنسية في الشريعة اإلسيمية والرؤية القانونية التركية لهاو وطرق اكتسابها.المطلب 

 ث بد م  معرفة أن الجنسية نوعان: أصلية ومكتسبة. 

 يوالك: الجنسية األصلية 

و ه"هي التي ت بت للعييدو منذ وثدته، وث ستو ف ربوتها على تقدسل طل ، أو انتظار موافقة، فالهقت ييي لها 

 .(11)حل الدم أو حل اإل ليل"

 م  التعرسف السابل سظهر أن الجنسية األصلية سستطيع العدو أن سكتسبها م  خال  أمرس  ارني : 

والهراد بحل الدم "ربوت الجنسيييية للهولود فور وثدته م  شيييدو ستهتع بالجنسيييية الوطنية  األول: حق الدم:

 .(40)لدولة ما، سوال كان األ  أو األم"

وأ ٌ لقرآن الكرسل أن الهؤمني  كيان واحد، سنتهون إليه جهيعاً،  ا  تعالى:   رر ا َأ إَكب َمنَّو ؤب ا البمَّ { ]سورة إَن مأ

، فهذه النصول تد  "على أن رابطة الدس  (41)[. و ا  صلى هللا عليه وسلل: ))اُلُهُسلُِل أَُخو اُلُهُسلِِل((10الحجرات:

ي تجهع بينهل على اختالف أجناسهل وألوانهل ولااتهل، فالهسلل سكتس  هي أ وأل رواب  األخوة بي  الناس، والت

 .(44)الهواطنة والجنسية اإلسالمية م  لحظة وثدته، وهي تقابا الجنسية األصلية في القانون الوضعي"

 كها أن م  األحكام التي  ررتها العيرسعة اإلسالمية أن الهولود ألبوس  مسلهي  سحكل بإسالمه، وسكتس  جنسية

الدولة اإلسيييالمية تبعاً لهها، وأما في حا  كان األ  مسيييلهاً واألم ليس كذلك، أس ييياً فإن الهولود سكتسييي  الجنسيييية 

 اإلسالمية تبعاً لوالده الهسلل، وإذا كان العكس، األم مسلهة واأل  ليس كذلك، فقد اختلف الفقهال: 

                                                 
(، ]نعر: منعورات 58-59، )لالتقليد والتجديد في يحكام الجنسية دراسة مقارنةاألسدي، عبد الرسو  عبد الرضا،  (11)

 م[. 4014، 1الحلبي الحقو ية، ط

، 1(، ]نعر: دار العلل للهالسي ، ط59، )لويحكامهما في القانوَ الكويتيالجنسية ومركز األجانب الهداوي، حس ،  (40)

 م[. 1191

، ]نعر: دار طوق النجاة صحيح البخارق" البداري، محهد ب  إسهاعيا، أبو عبد هللا، صحيحافي "البخارق أخرجه  (41)

في مسلم لل الهسلل وث سسلهه(. ( )كتا  الهظالل، با  ث سظلل الهس4224( بر ل: )148/  1هـ[. )1244، 1بيروت، ط –

القاهرة[  –، ]نعر: دار إحيال الكت  العربية صحيح مسلممسلل ب  الحجاج القعيري النيسابوري، أبو الحسي ،  صحيحا""

 ( )كتا  البر والصلة واادا ، با  تحرسل الظلل(.4580( بر ل: )18/  8)

(، ]رسالة ماجستير، كلية الدراسات 94، )لمنظور إسيمي يحكام الجنسية والمواطنة مسع هان، رنا صبحي سعيد،  (44)

 م[. 4011العلياـ جامعة النجاح الوطنية، فلسطي ، 
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وذه  الجههور إلى عدم الحكل بإسييييالمه إث  ،(41)ذه  الجههور إلى إسييييالم الهولود تبعاً إلسييييالم أحد أبوسه

 ، فعلى  و  الجههور فإن الهولود سكتس  جنسية دار اإلسالم، وأما على  و  الهالكية فال سهكنه ذلك.(42)باأل 

وم  جهيية الرؤسيية القييانونييية التركييية فقييد اعترف القييانون التركي بحل الييدم، واعتبر كييا م  سولييد م  أبوس  

بوسه م  تركيا سييييييوال داخا الزواج أو خارجه، فإنه ت بت له الجنسييييييية التركية، وسعتبر م  تركيي ، أو كان أحد أ

 .(45)الهواطني  األتراد بهوج  حل الدم

والهراد بحل اإل ليل: "ربوت الجنسييية للهولود بسييب  وثدته على إ ليل الدولة، ألنه مسييق   الثاني: حق اإلقليم:

 .(44)رأسه، دون النظر لصفة والدسه

العيرسعة اإلسالمية تعترف بحل اإل ليل، ومها سهك  اثستدث  به ما رواه عهرو ب  شعي  أن أبيه ع  جده أن 

تِِهُل أَُدنَاهُُل، َوهُُل سٌَد َعلَ  . (49)ى َمُ  ِسَواهُُل((النبي صلى هللا عليه وسلل  ا : ))اُلُهُسلُِهوَن تَتََكافَلُ ِدَماُؤهُُل، َوسَُسَعى بِِذمس

سث سفيد "جواز دخو  الذمي إلى دار اإلسيييييالم والعيش مع الهسيييييلهي ، وأن م  حقه الهواطنة في الدولة فهذا الحد

 . بهوج  حل اإل ليل. (48)اإلسالمية إذا التزم أحكام اإلسالم، وهذا سعبه التجنس في العصر الحاضر"

                                                 
(، ]نعر: 481/ل1، )جتبييس الحقائق شرح كنز الدقائقالزسلعي، ع هان ب  علي ب  محج  البارعي، فدر الدس ،  (41)

، تحقيل: علي الحاوق الكبيرردي، علي ب  محهد، أبو الحس ، هـ[. الهاو1111، 1بوثق، القاهرة، ط-دار الكبرأل األميرسة 

 . 2/111م[. الكافي، اب   دامة، 1111-هـ 1211، 1(، ]نعر: دار الكت  العلهية، بيروت، ط22/ل8محهد، عاد  أحهد، )ج

اق،  (42) (، ]دار الكت  981/ل8، )جالتاج واإلكليت لمختصر كليتعبد هللا ب  محهد ب  سوسف، أبو عبد هللا العهير بالهوس

 م[.1112، 1العلهية، ط

م، وهو موجود في 4019، ]نعر في قانوَ الجنسية التركيةالهوسوعة الحرة، مقا  بعنوان: –الهو ع: وسكيبيدسا  (45)

 .gooaa://st.i:.:a//:s.tthم[، 45/4/4040

 (.59، )لالجنسية ومركز األجانبالهداوي،  (44)

روت، ، ]نعر: دار الهعرفة، بيالمستدرك على الصحيحيس" الحاكل النيسابوري، أبو عبد هللا، سننافي " يبو داود أخرجه (49)

" محهد ب  جامعافي " الترمذق( )كتا  الجهاد، با  في السرسة ترد على أها العسكر(. 4951( بر ل: )12/  1لبنان[ )

( )أبوا  1211( بر ل: )81/  1م[ )1118، ]نعر: دار الار  اإلسالمي، بيروت، لبنان جامع الترمذقعيسى ب  َسُورة، 

 الدسات ع  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلل، با  ما جال في دسة الكفار(.

 (.94، )ليحكام الجنسية والمواطنة مس منظور إسيميع هان،  (48)

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 396  

ISSN: 2706-6495 

 

، على أن -(41)و على  يد الحياةوهو م  طرحه أهله خوفاً م  العيلة أو التههة وه-و د اتفل الفقهال أن اللقي  

. وبهذا فإنه سكتس  جنسية الدولة اإلسالمية التي (10)اللقي  إذا وجد في دار اإلسيالم فإنه سحكل بإسيالمه تبعاً للدار

 .(11)ع ر عليه في أرضها

، رل ستبعه -اإلسيييالم–إذن: ست يييح مها سيييبل أن أسييياس الهواطنة في العيييرسعة اإلسيييالمية إنها هو وحدة الدس  

 إل امة في دار اإلسالم بهقت ى عقد الذمة.ا

وسظهر أن القانون التركي ث ستوسييع في إربات الجنسييية بهوج  حل اإل ليل وإنها هي حاثت نادرة، إذ األصييا 

 .(14)في القانون التركي للحصو  على الجنسية األصلية حل الدم

 (: االستثنائيةوتسمى )الجنسية  ثانياك: المكتسبة

نون بقولهل: "الجنسيييية الالحقة التي سحصيييا عليها الفرد بإرادته واختياره، وتسيييهى الهكتسيييبة، عرفها أها القا

 .(11)ألنها تكتس  وث تفرض، وتسهى كذلك بالجنسية اثختيارسة، وذلك للدور الذي سقوم به الفرد في اختيارها"

 في جهيع الدو : وثكتسا  هذه الجنسية هناد طرق عدة وأسبا  مدتلفة، وهي أسبا  متفل عليها 

ف بييلنييه: "طليي  الفرد اثنتهييال إلى دوليية معينيية، وموافقتهييا على  بولييه في عييداد  عس طريق التجنس: -1 و ييد ُعر 

 .(12)رعاساها"

كها جال في تعرسفه أس ياً: "تدلي الفرد ع  جنسيييته األصييلية، واكتسييا  جنسييية أخرأل، ولالباً ما سكون الفرد 

 .(15)دمج بهجتهع الدولة الجدسدة، و دم وثله لها" د  طع عال ته بالدولة األولى، وان

                                                 
 (. 419/ل1، )جتبييس الحقائق شرح كنز الدقائقالزسلعي،  (41)

(، ]نعر: دار 118/ل4، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهد، عالل الدس ، الكاساني، أبو بكر ب  مسعود ب  أح (10)

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ[. اب  عرفة، محهد ب  أحهد، شهس الدس ، 1204 –م 1184، 4الكت  العلهية، ط 

 ،في فقا اإلمام الشافعيو المهذب (، ]دار الفكر: بيروت[. العيرازي، إبراهيل ب  علي ب  سوسف، أبو إسحاق145/ل2)ج

اإلنصاف في معرفة الراجح مس (، ]نعر: دار الكت  العلهية، بيروت[. الهرداوي، علي ب  سليهان، أبو الحس ، 4/111)ج

 (، ]دار إحيال التراث العربي[.212/ل4، )جالخيف

 م[. 4008(، ]نعر: دار النوادر، 11، )لالجنسية والتجنس ويحكامهما في الفقا اإلسيميالحس ، سهيح،  (11)

م[، 4011، ]نعر في كت شيَّ عس الجنسية التركية والحاالت التي تخولك للحصول عليهامو ع: لربتنا، مقا  بعنوان:  (14)

gooaa://8too.s.ttr . 

، مكتبة النه ة 4(، ط41، )لالشريعة اإلسيميةالقانوَ الدولي الخاص في القانوَ الدولي وفي مسلل، أحهد،  (11)

 .1/101، 1155الهصرسة، القاهرة، 

 م[. 1111(، ]نعر: دار الفكر الجامعي، اإلسكندرسة، 45، )لالقانوَ الدولي الخاصعلي، هعام صادق،  (12)

، اوَ الخليجييحكام الجنسية ومركز األجانب في مجلس التعباخع ، عهر أبو بكر، ععوش، أحهد عبد الحهيد،  (15)

 م[. 1110(، ]نعر: مؤسسة شبا  الجامعة، اإلسكندرسة، 188-189)ل
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وم  التعارسف السابقة ستبي  أن للتجنيس أركان رالرة: أولها: الفرد الذي سرل  في الحصو  على الجنسية م  

لك الدولة، بي  ذلك الفرد وت دولٍة ما. وال اني: موافقة تلك الدولة على طلبه؟ وال الث: الرابطة القانونية التي شييتنعييل

 بحا  تلس اثتفاق م   ِبا الدولة على منحه الجنسية. 

وسسيييييتطيع العييييييدو أن سحصيييييا على الجنسييييييية م  طرسل التجنس بلن ستقدم بطل  إلى الدولة التي سرل  

  بيالحصييييييو  على جنسيييييييتهيا، ليصييييييبح فرداً م  أفراد رعياسياهيا، له ما للهواطني  م  حقوق وعليه ما عليهل م

 .(14)واجبات

 على أن تتوفر فيه شروط التجنيس: 

 اإل امة: بلن سكون العدو عنده نية اثستقرار الدا ل، واإل امة الهستهرة. -

األهلية العقلية: وذلك لها سترت  على التجنيس م  التدلي ع  الجنسيية األصييلية للحصيو  على جنسييية جدسدة  -

 . (19)تقت ي اثنتهال إلى أمة ووط  لير أمته ووطنه

وأما التجنس م  ناحية فقهية فقد فرق الفقهال بي  جنسييية دار اإلسييالم وجنسييية اإلسييالم، فالذي سسييلل دون أن 

سهاجر إلى دار اإلسييالم، فإنه بإسييالمه سكتسيي  جنسييية اإلسييالم بهعنى أنه سصييبح أحد أفراد األمة الهسييلهة، لكنه ث 

 . (18)سكتس  جنسية الدولة اإلسالمية

 .(11)سالم فال تهنح إث بالهجرة إليها، واتداذها وطناً، مع اثلتزام بلحكامها و وانينهاأما جنسية دار اإل

سنو على إمكانية الحصييو  على  -14حسيي  الهادة –وم  وجهة النظرة القانونية التركية فإن القانون التركي 

ورة، الذس  سعتبر تجنيسهل ضرالجنسية اثست نا ية، ولك  في حاثت محددة ذكرها القانون، نذكر منها: األشدال 

بهوج   رار  الجنسيييييييية التركيية اثسييييييت نا يةوكيذليك م  سعرفون بيالههياجرس ، فهؤثل سهكنهل الحصييييييو  على 

 .(20)رسهي

                                                 
 م[.1199، 1(، ]نعر: منعلة الهعارف، ط112، )لالجنسية والموطس ومركز األجانبصادق، هعام علي،  (14)

 م[.4001 – 4000، 2(. ]ط49، )لالوجيز في القانوَ الدولي الخاصسنظر: الدحدوح، سالل حهاد،  (19)

(، 1011-1019، )لدراسة مقارنة ألحكاما وفلسفتا في ضوَّ القرآَ والسنة –القرضاوي، سوسف، فقه الجهاد  (18)

 م[. 4001، 1]نعر: دار وهبة، القاهرة، ط

(، ]نعر: العبكة العربية لثبحاث والنعر، بيروت، 24، )لالجنسية في الشريعة اإلسيميةلراسبة، رحي ا محهد،  (11)

 م[. 4011

(20)
م، وهو 4040، ]نعر في شروط وكيفية الحصول على الجنسية التركية، مقا  بعنوان: EDIUG TAPXE مو ع: 

 gooaa://iii./uasohw://owt./s.ttrم[. 49/4/4040موجود في 

http://www.ajrsp.com/
https://www.expatguideturkey.com/
https://www.expatguideturkey.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 398  

ISSN: 2706-6495 

 

. أو: "الزواج (21)وسقصييييد به: "الزواج الذي سُعقد بي  أفراد م  جنسيييييات مدتلفة" عس طريق الزواج المختلط: -4

 .(24)سية"الذي سرب  بي  زوجي  مدتلفي الجن

لقد  رر الفقهال أن األجنبية إذا تزوجت مه  هو في دار اإلسالم مسلهاً كان أو ذمياً، فإنها تتبع لزوجها لزوجها 

، خالفاً للحنابلة، فإن الهسييتلمنة إذا تزوجت م  ذمي سسييك  (21)الذي سسييتوط  دار اإلسييالم، وهو مذه  الحنفية

. فعلى  و  الحنفية فإن الهسيييييتلمنة تكتسييييي  (22)نها لو أرادت ذلكدار اإلسيييييالم فإنها ث تهنع م  العودة إلى وط

 .(25)جنسية الدولة اإلسالمية بالزواج م  مسلل كان أو ذمي، وعلى  و  الحنابلة فإنها ث تكتسبها

وم  ناحية القانون فإن معظل القواني  ترأل أن الزواج ساير جنسيييييية الهرأة األجنبية عندما تقترن برجا سدالفها في 

 .(24)نسية، وأن هذا الزواج سترت  عليه فقدان الزوجة لجنسيتها األصلية، واكتسابها لجنسية زوجهاالج

ث سؤرر على جنسيييية الرجا، ففي معظل القواني  ث سكتسييي  الرجا الجنسيييية ع   -الهدتل –ولك  هذا الزواج 

أن الزواج ث  -14الهييادة حسيييييي  –. بينهييا سرأل القيانون التركي (29)طرسل زوجتيه، إث بييلن ستقيدم بطليي  تجنيس

سؤها العيدو للحصيو  على الجنسية اثست نا ية بهجرد انعقاده، با ث بد م  أن سه ى على الزواج رالث سني  

 ، ضه  شروط معينة حددها القانون. (28)على األ ا، رل ستقدم بطل  للحصو  على الجنسية اثست نا ية

إمكانية حصو  الهست هرس  على  -( ) (1) 14حس  الهادة –حيث سرأل القانون التركي  عس طريق االسةتثمار: -1

 ع  طرسل اثست هار، كها حدد القانون نوعية اثست هار، الجنسية التركية اثست نا ية

                                                 
 م[.1195(، ]نعر: مطبعة الجبالوي، 14)ل، الجنسية في التشريعات العربية المقارنةرساض، فؤاد عبد النعل،  (21)

(، ]نعر: منعورات الحلبي الحقو ية، 554، )لدراسة مقارنة –الوسيط في يحكام الجنسية عكاشة، محهد عبد العا ،  (24)

 م[.4004، لبنان، بيروت، 1ط

بيروت،  –(، ]نعر: دار الهعرفة 51/ل5، )جالمبسوطالسرخسي، محهد ب  أحهد ب  أبي سها، شهس األ هة،  (21)

 (.110/ل9، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم[. الكاساني، 1111

، تحقيل: عبد هللا ب  عبد الهحس  اإلقناع لطالب االنتفاعالحجاوي، موسى ب  أحهد ب  موسى ب  سالل، أبو النجا،  (22)

 هـ[.1241 –م 4004، 1(، ]ط11/ل4التركي، )ج

(، ]نعر: العركة الهتحدة للتوزسع، 14-15، )لالمستأمنيس في دار اإلسيميحكام الذمييس وزسدان، عبد الكرسل،  (25)

 م[.1194بيروت، 

(، ]نعر: إررال للنعر والتوزسع، 105، )لالوجيز في القانوَ الدولي الخاص اإلماراتيالهواري، أحهد محهد،  (24)

 م[.4014، 1األردن، ط

 (.114الهرجع نفسه، )ل (29)

. شروط وكيفية الحصول على الجنسية التركية، مقا  بعنوان: EDIUG TAPXEمو ع:  (28)

gooaa://iii./uasohw://owt./s.ttr 
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ومقدار الهبالا الهالية الهراد اسيييييت هارها، والهدة التي سنباي أن سق ييييييها الهسيييييت هر وهو  ا ل على معيييييروعه  

 .(21)حد أدنىاثست هاري، وهي رالث سني  ك

ية في ظت الشريعة اإلسيمية والرؤية القانون الجنسية التركية االستثنائيةالمطلب الثاني: األحكام المترتبة على 

 لها.

 حكم الجنسية في الشريعة اإلسيمية: 

لهيالدي، ا"الجنسيية بهعنى انتهال اإلنسيان إلى دولة معينة سنس  إليها لل تحدث إث في آخر القرن التاسع ععر 

 .(50)لظروف جدت على البعرسة، ما وجدت م   با"

بت آرال العلهال حو  فكرة الجنسية، سهك  حصرها في اتجاهي :   ولقد تعع 

لفكرة الجنسيييييية في العيييييرسعة اإلسيييييالمية: وخالصييييية رأسهل أن فكرة التجنيس فكرة  كرونالهن الفريق األول:

 ، وحجتهل في ذلك: (51)يةمستحدرة، لل تتعرض لها أحكام العرسعة اإلسالم

 إَنْي قَّتب يأايأيَهأا الن اسَّ ن فكرة الجنسية تتعارض مع عالهية رسالة اإلسالم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:  إ

َميعكا مب جأ َ إَلأيبكَّ سَّولَّ َّذ [. وروأل جابر ب  عبد هللا رضي هللا عنهها أن النبي صلى هللا عليه 158{ ]سورة األعراف:رأ

ةً((وسلل  ةً، َوبُِعُ ُت إِلَى النساِس َعامس  ا : ))َوَكاَن النسبِي  سُُبَعُث إِلَى  َُوِمِه َخاصس
. ومه  سرأل ذلك العيخ محهود (54)

ث سنظر إلى الجنسية وذلك لها سترت  عليها م  ت ييل -عند تكوس  الدولة–حيث سرأل أن اإلسالم  (51)شلتوت

 .(52)سهاوي نز  لجهيع الناسسنافي عالهية اإلسالم، وعهومه كدس  

 ، (55)وأن فكرة الجنسية فيها إحيال للروح العصبية والقبلية الجاهلية التي حاربها اإلسالم و  ى عليها

                                                 
(21)

، وهو موجود في 15/1/4011، ]نعر في سياسة الجنسية في الجمهورية التركية: مقا  بعنوان: UGUمو ع:  

 gooaa:///uasohw://owt./s.ttrم[، 49/4/4040

 (.44، )لمبادئ القانوَ الدولي الخاصسالمة،  (50)

 ،طرق اكتساب الجنسية في الشريعة اإلسيمية وانعكاسها على القوانيس الوضعيةسنظر: رضوان، جها  عاطف،  (51)

القانوَ الدولي الخاص في م[. الف لي، أحهد محهود، 4011، 1(، ]نعر: مكتبة الوفال القانونية، اإلسكندرسة، ط55)ل

 م[.4001، 1، العدد: 11(، ]مجلة البلقال للبحوث والدراسات، الهجلد: 48، )لاإلسيم

و  هللا تعالى فلل تجدوا مال فتيههوا ( )كتا  التيهل، با  التيهل و 115( بر ل: )92/  1" )صحيحافي " البخارقأخرجه  (54)

 ( )كتا  الهساجد ومواضع الصالة(.541( بر ل: )41/  4" )صحيحافي " مسلمصعيدا طيبا(. 

ومه  ذه  إلى ذلك أس اً: الدكتور محهد حامد سلطان في كتابه: القانون الدولي العام و ت السلل. كذلك: الدكتور أحهد  (51)

 في الجنسية ومركز األجان .  محهد  سهت، في كتابه: الهوجز

ـ 1208، 5(، ]نعر: دار العروق، القاهرة، ط211، )لاإلسيم عقيد  وشريعةشلتوت، محهود،  (52) م[. وسنظر: 1188-ه

 (.59)ل طرق اكتساب الجنسية في الشريعة اإلسيمية وانعكاسها على القوانيس الوضعيةورضوان، 

 (.51، )للشريعة اإلسيمية وانعكاسها على القوانيس الوضعيةطرق اكتساب الجنسية في اسنظر: رضوان،  (55)
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مب إَذب ودليا ذلك:  وله تعالى:   لأيبكَّ َ عأ ةأ َّذ مأ واب نَعب كَّرَّ اذب قَّواب وأ الأ تأفأر  َميعكا وأ َ جأ ببَت َّذ واب بَحأ تأَصمَّ اعب اَّ فأ وأ دأ نتَّمب يأعب أأل فأ كَّ

مب  [. و وله صلى هللا عليه وسلل ع  العصبية الجاهلية: ))َدُعوهَا فَإِنسهَا 101{ ]سورة آ  عهران:بأيبسأ قَّلَّوبَكَّ

 . وبالتالي فالجنسية تعبه العصبية الجاهلية التي حاربها اإلسالم. (54)ُمُنتِنَةٌ((

ي  بجال به اإلسيييالم م  حيث أن التفرسل  ستنافى مع ماهاني، الجنسيييية نظام علوسرأل أصيييحا  هذا اثتجاه أن 

نسييييييية التي كان م  نتا جها ا صييييييال الدس  ال ورة الفر ، حتى  امتعلى الدس  األجنبي والوطني سييييييابقاً كان مبنياً 

 نظام الجنسية العلهاني. ، وتل  استبداله بلرابطة الجنسية كلصا

في العرسعة اإلسالمية: خالصة رأسهل أن اإلسالم عرف م هون فكرة القا لون بفكرة الجنسية  الفريق الثاني:

، إث أن القا لي  بهذا القو  رلل اتفا هل على (59)الجنسيييية كهعيار لتكوس  عنصييير العيييع  في الدولة اإلسييييالمية

 : اتجاهيسم هون فكرة الجنسية، لكنهل اختلفوا في األساس الذي  امت عليه فكرة الجنسية إلى 

سرأل أن األسياس الذي تقوم عليه الجنسييية في العيرسعة اإلسييالمية إنها هو العقيدة واعتناق الدس   ول:االتجاه األ

. (51). فعقيدة العييدو هي جنسيييته، حيث أن الهسييلهي  ث "سعرفون جنسييية إث اثنتهال لسسييالم"(58)اإلسييالمي

 .(41)م دس  وجنسية معاً"، "فاإلسال(40)فاإلسالم سعتبر أن الجنسية ملتصقة بالدس  لير منفصلة عنه

أن أصييحا  هذا اثتجاه: خلطوا بي  فكرة اإلمة اإلسييالمية والجنسييية اإلسييالمية،  وسرأل األسييتاذ أحهد سييالمة

فاألمة اإلسيالمية ث سنتهي إليها إث م  كان مسيلهاً، والجنسيية اإلسيالمية التي تعني اثنتسيا  إلى الدولة اإلسالمية 

  .(44)ت ل الهسلل ولير الهسلل

                                                 
 مسلم( )كتا  الهنا  ، با  ما سنهى م  دعوة الجاهلية(. 1518( بر ل: )181/  2" )صحيحافي " البخارقأخرجه  (54)

 ( )كتا  البر والصلة واادا ، با  نصر اأُلخ ظالها أو مظلوما(.4582( بر ل: )11/  8" )صحيحافي "

(، ]مجلة مصر الهعاصرة، الهجلد: 19، ل)فكر  الجنسية في التشريع اإلسيمي المقارَسنظر: السنوسي، أحهد طه،  (59)

 م[. 1159، 448، العدد: 28

 (.104، )لمبادئ القانوَ الدولي الخاصسالمة،  (58)

 م[.1115-هـ 1215، 1، ط(، ]نعر: مكتبة وهبة، القاهرة41، )لاألمة اإلسيمية حقيقة ال وهمالقرضاوي، سوسف،  (51)

(، 10ل، )دراسات مقارنة في الجنسية وإقامة األجانب في سورية ولبناَ في الشريعة اإلسيميةسنظر: شباط، فؤاد،  (40)

 م[.1190]نعر: مطبعة الجبالوي، 

 م[. 4118(، ]نعر: دار النه ة العربية، 440، )ليحكام القانوَ الدولي في الشريعة اإلسيميةحامد، سلطان،  (41)

(، ]الهجلة الهصرسة للقانون 118-119، )لنظام الجنسية بيس التشريع اإلسيمي والنظام الوضعيسالمة، أحهد،  (44)

 م[. 4001، 51الدولي، الهجلد: 
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أن أصييحا  هذا اثتجاه لل سفر وا بي  جنسييية الهسييلل الذي سعيش في ظا الدولة اإلسييالمية  يتضةةح مما سةةبق

وعقيدته، وعليه فال سهك  لاير الهسيلل الذي سقيل في الدولة اإلسيالمية أن سهتلك الجنسية اإلسالمية، وإلى هذا ذه  

 .(41)نسية اإلسالمية"أحهد طه السنوسي حيث سقو : "إن الذميي  ث ستهتعون بالج

سرأل أن األسيياس الذي  امت عليه الجنسييية في العييرسعة اإلسييالمية هو العييرسعة دون العقيدة:  االتجاه الثاني:

فلصيييحا  هذا القو  سرون التفرسل بي  اإلسيييالم كعقيدة، وبي  اإلسيييالم كعيييرسعة تنظل شيييؤون األفراد السيييياسيييية 

اإلسيييالمية تعتبر الفرد تابعاً للدولة اإلسيييالمية ث باعتباره شيييدصييياً . وعليه فالعيييرسعة (42)واثجتهاعية وليرها

متدسناً سدس  بالدس  اإلسييالمي، با باعتباره شييدصيياً  انونياً توافرت فيه العييروط التي م  خاللها سكتسيي  الجنسييية 

 .(45)اإلسالمية، وهو ما سعرف في الو ت الحالي بالجنسية

الذمي كم  سقيل في الدولة اإلسيييييالمية م  لير الهسيييييلهي  ك   ل أن العيييييرسعة اإلسيييييالمية تهست يييييح مها سيييييب

لهجرد أن سد يييع لسيييلطان الدولة اإلسيييالمية وسلتزم  ،الدولة اإلسيييالمية على جنسييييةوالهسيييتلم  م  الحصيييو  

بقوانينهيا، وهو ميا أكيده عبيد الكرسل زسيدان في موط  الرد على م  سقو  بيلن الذمي ث سهك  أن ستهتع بالجنسييييييية 

ية فقا : "وهذا القو  ضيعيف، فالدولة اإلسيالمية تلخذ بقاعدة الهساواة، في الحقوق والواجبات بي  الهسلل اإلسيالم

واليذمي، ولكنهيا تسييييييت ني م  هيذه القياعيدة بعض الحقوق والواجبيات ثبتنيا هيا على العقييدة الدسنية، وم  هنا جال 

ذا ث سعني أن الييذمي ث ستهتع بييالجنسييييييييية التفيياوت في بعض الحقوق والواجبييات بي  الهسييييييلل والييذمي، ولك  هيي

 .(44)اإلسالمية"

أسيياس مفهوم الجنسييية عند أصييحا  هذا اثتجاه سقوم على أسيياس العييرسعة كقانون ودسييتور، وليس على إذن 

، وهو ما ذه  إليه  انون التجنيس التركي، حيث إنه لل سجعا م  شروط الحصو  على الجنسية اثست نا ية العقيدة

با سرأل أنه سكفي للحصيييو  على الجنسيييية أن سكون العيييدو مهاجراً م  وطنه، أو بالااً لى دس  معي  ، اثنتهال إ

راشييييداً ليسييييتطيع أن سقدم على طل  الجنسييييية، أو لير ذلك م  الحاثت التي نو عليها  انون التجنيس في تركيا 

 .  (49)والتي تكلهنا عنها سابقاً 

                                                 
 (. 22، )لفكر  الجنسية في التشريع اإلسيمي المقارَالسنوسي،  (41)

 (. 98، )لاإلسيمية وانعكاسها على القوانيس الوضعيةطرق اكتساب الجنسية في الشريعة سنظر: رضوان،    (42)

 (.22-21، )لفكر  الجنسية في التشريع اإلسيمي المقارَسنظر: السنوسي،  (45)

، العدد: 14(، ]مجلة البعث اإلسالمي، الهجلد: 51 – 58، )لالجنسية في الشريعة اإلسيميةزسدان، عبد الكرسل،  (44)

 (. 45-42، )ليس والمستأمنيس في دار اإلسيميحكام الذميم[. زسدان، 1149، 2

(49)
م، 9/9/4014، ]نعيير في التداعيات واآلثار والعقبات-السةةوريوَ والجنسةةية التركية قبت صةةفة اللجوَّدباغ، باسييل،  

 ..gooaa://iii.s.stsos.tt.wم[، 48/4/4040وهو موجود بتارسخ 
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لتزامات المترتبة على اكتساب الجنسية االستثنائية في الشريعة المبحث الثالث: الحقوق االجتماعية واال

 اإلسيمية والمجتمع التركي.

 ويشتمت على مطلبيس: 

 المطلب األول: الحقوق االجتماعية المترتبة على الجنسية االستثنائية.

 المطلب الثاني: الحقوق المدنية والسياسية المترتبة على الجنسية االستثنائية. 

 المطلب الثالث: االلتزامات المترتبة على الجنسية االستثنائية. 

وسقصييد بهذا البحث الحدسث ع  الحقوق واثلتزامات التي تترت  على الجنسييية اثسييت نا ية، "والتي تعطي 

له اجبات و للفرد صييفة الهواطنة في الدولة، فيحتا مركزاً  انونياً معتبراً ستيح له التهتع بحقوق دسييتورسة مقابا تحه 

، ولقد وضيييع الفقهال  اعدة نفيسييية تعتبر أصيييالً في تقرسر الحقوق والواجبات بالنسيييبة له  سحهلون (48)وتكاليف"

جنسيية الدولة اإلسيالمية في الهجتهع اإلسالمي فقالوا عه  سحها جنسية الدولة اإلسالمية مه  ليس م  الهسلهي : 

: )فيإذا  بلوا عقيد الذمة فلعلههل أن لهل ما أ العييييييرعي الهعروفللهبيدوذليك أخيذاً  )لهم مةا لنةا وعليهم مةا علينةا(و

 . إث أن هناد است نالات لهذه القاعدة، سيرد في البحث بع ها. (41)للهسلهي  وعليهل ما على الهسلهي (

 وسحس  أن سبدأ الكالم ع  الحقوق الهترتبة على الجنسية اثست نا ية رل الواجبات: 

 تماعية والمدنية المترتبة على الجنسية االستثنائية.المطلب األول: الحقوق االج

 يوالك: مس جهة الشريعة اإلسيمية.

مأ جال اإلسالم ليحفظ كرامة اإلنسان،  ا  تعالى:   حق الكرامة اإلنسانية: نأا بأنَي آدأ مب ر  لأقأدب كأ { ]سورة وأ

حا  الهوت والحياة، سقو  عبد الرحه   [. كها دعا اإلسالم إلى احترام النفس اإلنسانية وتعظيهها في90اإلسرال:

ب  أبي ليلى: كان سها ب  حنيف و يس ب  سعد  اعَدس  بالقادسية، فهروا عليهها بجنازة، فقاما، فقيا لهها، إنها م  

ت به جنازة فقام، فقيا له: إنها جنازة  أها األرض، أي م  أها الذمة، فقاث: إن النبي صلى هللا عليه وسلل مرس

، ف . وم  إكرام اإلسالم لسنسان أن النبي صلى هللا عليه وسلل لل سك  سهر  في (90)قا : ))أَلَُيَسُت نَُفًسا؟((سهودي 

 . (91)معاركه مع الكفار بعد انتهال الهعركة بجيفة إث وسلمر بدفنها إكراماً لها كونها إنساناً 

                                                 
 (.102، )لالجنسية في الشريعة اإلسيميةلراسبة،  (48)

، تبييس الحقائق شرح كنز الدقائق(. الزسلعي، 100/ل9، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، سنظر:  (41)

 (.144/ل2)ج

في  مسلم( )كتا  الجنا ز، با  م   ام لجنازة سهودي(. 1114( بر ل: )85/  4" )صحيحافي "البخارق أخرجه  (90)

 ( )كتا  الجنا ز، با  القيام للجنازة(.141( بر ل: )58/  1" )صحيحا"

 م[. 400، 2(، ]نعر: دار الفكر، دمعل، ط928، )لآثار الحرب دراسة فقهية مقارنةسنظر: الزحيلي، وهبة،  (91)
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رمة دمال م  سحهلون جنسيييييية : فقد  ررت العيييييرسعة اإلسيييييالمية ححق المحافظة على الدم والمال والعرض

، روأل عبد الرحه  ب  (94)الدولة اإلسيييييالمية م  لير الهسيييييلهي ، وأنها معصيييييومة وأن دم الذمي كدم الهسيييييلل

البيلهاني أن النبي صلى هللا عليه وسلل أتي برجا م  الهسلهي   تا رجالً م  أها الذمة، فرفع ذلك إلى رسو  هللا 

تِِه(( صيلى هللا عليه وسيلل فقا : ))أَنَا ولقد وضيع علي ب  أبي طال  رضي هللا عنه أصالً  .(91)أَُولَى َمُ  َوفَى بِِذمس

تُنَا فََدُمهُ َكَدِمنَا َوِدسَتُهُ َكِدسَتِنَا" عظيهاً في ذلك فقا : " َمُ  َكاَن لَهُ ِذمس
. وأما حفظ األعراض فقد  ررت العييييرسعة (92)

أنوا  األذأل سييييوال بالكالم كالعييييتل أو الفعا كال يييير ، جال في اإلسييييالمية حرمة إسذال أها الذمة بلي نو  م  

. وأما األموا  فقد  ا  سيدنا علي رضي (95)حاشية اب  عابدس : "وسج  كف األذأل عنه وتحرسل ليبته كالهسلل"

 هللا عنه ع  أها الذمة الذس  سعيعيييون في ظا الدولة اإلسيييالمية: "وأموالهل كلموالنا"، ولهل حرسة التصيييرف فيها،

، وث سجوز اثعتدال على ماله، (94)كها لهل أن سصنعوا خهراً وسعربوها وسبيعوها، وأن سربوا الدنازسر وسلكلوها

 .(99)ذكر اب  عابدس : "وس ه  الهسلل  يهة خهره وخنزسره إذا أتلفه"

دولة : العييييييرسعة اإلسييييييالمية ث تهنع لير الهسييييييلهي  مه  سحهلون الجنسييييييية الحق االعتقاد والحرية الدينية

، فقد جال في الوريقة الدسيييتورسة التي وضيييعها النبي (98)اإلسيييالمية م  مهارسييية شيييعا رهل الدسنية داخا معابدهل

ٍد ال ةُ ُمَحهس ِ َوِذمس يِّ َعلَى نسبِ صلى هللا عليه وسلل في الدولة اإلسالمية في الهدسنة الهنورة: ))َولِنَُجَراَن َوَحَسبِهَا ِجَواُر هللاس

 .(91)َوِملستِِهُل َوأَُرِضِهُل َوأَُمَوالِِهُل َوَلا ِبِِهُل َوَشاِهِدِهُل َوَعِعيَرتِِهُل َوتَبَِعِهُل(( أَُنفُِسِهلُ 

                                                 
 (. 11، )لحقوق يهت الذمة في الدولة اإلسيميةالهودودي، أبو األعلى،  (94)

ف ، ]نعر: مجلس دا رة الهعارالسنس الكبرى" أحهد ب  الحسي  ب  علي، أبو بكر، سننا الكبيرفي " هقيالبيأخرجه  (91)

( )كتا  النفقات، با  بيان ضعف الدبر الذي 14044( بر ل: )10/  8هـ[ )1155، 1العهانية بحيدر آباد الدك ، الهند، ط

" الدار  طني، علي ب  عهر، أبو الحس ، سننافي " دار قطنيالروي في  تا الهؤم  بالكافر وما جال ع  الصحابة في ذلك(. 

( )كتا  1451( بر ل: )154/  2م[ )4002-هـ 1242، 1، ]نعر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طسنس الدار قطني

 الحدود والدسات وليره(.

ن ضعف الدبر الذي روي في ( )كتا  النفقات، با  بيا14014( بر ل: )12/  8" )سننا الكبيرفي " البيهقيأخرجه  (92)

( )كتا  الحدود 1414( بر ل: )191/  2) سننا"في "والدار قطني  تا الهؤم  بالكافر وما جال ع  الصحابة في ذلك(. 

، ، ]نعر: الهكت  اإلسالميمصنف عبد الرَاق" الصنعاني، عبد الرزاق ب  ههام، مصنفافي " وعبد الرَاقوالدسات وليره(. 

 ( )كتا  العقو ، با  دسة الهجوسي(.18212( بر ل: )19/  10هـ[ )1201 –م 1181، 4بيروت، لبنان، ط

رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابس اب  عابدس ، محهد ب  محهد أمي  ب  عهر ب  عبد العزسز، عالل الدس ،  (95)

 [.لبنان-(، ]نعر: دار الفكر للطباعة والنعر والتوزسع، بيروت 492-491/ل1، )جعابديس(

 (. 118-119/ل1، )جالمبسوطسنظر: السرخسي،  (94)

 (.491/ل1، )جالدر المختاراب  عابدس ،  (99)

 (. 40، )لحقوق يهت الذمة في الدولة اإلسيميةالهودودي،  (98)

 م[.1181-هـ 1201، 8(، ]نعر: الهكت  اإلسالمي، بيروت، ط155، )ليكبار عمرالطنطاوي، علي،  (91)
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وفي احترام العرسعة لحل اثعتقاد عند لير الهسلهي  داخا الدولة اإلسالمية، في هذا العلن تذكر العهدة العهرسة  

 .(80)نفسهل وأموالهل وكنا سهل وصلبانهلالتي تنو  على األمان ليهود بيت الهقدس، على أ

كها أن الدولة اإلسييييالمية احترمت خصييييوصييييياتهل، فلهل أن سرجعوا في حياتهل إلى  انونهل الذي سؤمنون به، 

وسدسنون له، سروأل أن عهر ب  عبد العزسز كت  إلى الحسيي  البصييري  ا الً: "ما با  الدلفال الراشييدس  تركوا أها 

نكاح الهحارم وا تنال الدهور والدنازسر؟ فلجابه الحسيييييي : "إنها بذلوا الجزسة ليتركوا وما اليذمية وما هل عليه م  

 .(81)سعتقدون وإنها أنت متبع ولست مبتد ، والسالم"

: جال اإلسالم ليقر  مبدأ الهساواة بي  الناس، على اختالف أجناسهل وألوانهل ورقافاتهل، وجعا مبدأ حق المساوا 

مب قوأل والعها الصالح  ا  تعالى:  التفاضا إنها هو الت َ يأتبقأاكَّ مب َعندأ َّ  كَّ مأ رأ َ  يأكب [. و ا  11{ ]سورة الحجرات:إَ

بِي  َعلَى َعَجِهي  َوَث صلى هللا عليه وسلل" ))سَا أَس هَا النساُس، أََث إِنس َربسُكُل َواِحٌد، َوإِنس أَبَاُكُل َواِحٌد، أََث َث فَُ َا لَِعرَ 

، َوَث أَُحَهَر َعلَى أَُسَوَد، َوَث أَُسَودَ َعلَى أَُحَهَر إِثس بِالتسُقَوأل((لِ  َعَجِهي  َعلَى َعَربِي 
. فالناس كلهل سواسية، "واختالف (84)

الدس  ث سسب  سلباً للحقوق م  األفراد الهدالفي ، فللهسلل وليره حل الهساواة في جهيع مجاثت الحياة، وث سجوز 

ال على أي منهل، وكونهل لير مسلهي  ث سعني اثنتقال م  حقو هل، با ما داموا مواطني  في الدولة اثعتد

 .(81)اإلسالمية لهل ما للهسلهي  م  حقوق، وعليهل ما على الهسلهي  م  واجبات دون أي تفر ة"

ه لل سفتح البا  ان، إث أن: جال اإلسيالم ليكفا حرسة التفكير، وليصييون حرسة التعبير لسنسييحق التفكير والتعبير

على مصيراعيه، با وضع لذلك ضواب  و يود م  أههها أن تتنافى مع مباد  العرسعة اإلسالمية، إذ كا ما خالف 

 . (82)الدس  اإلسالمي فهو مرفوض، كها سعتبر اإلسالم م  سحها أفكاراً تتنافى ومباد  اإلسالم خارجاً ع  الهلة

انأاَت لحكام أن سحكهوا بي  الناس بالعد   ا  تعالى:  : لقد أمر اإلسالم احق العدالة مب يَأ تَّؤَدواب األأمأ كَّ رَّ أ يأأبمَّ َ  َّذ إَ

لَ  واب بَالبعأدب مَّ كَّ تَّم بأيبسأ الن اَس يَأ تأحب مب كأ ا حأ إَذأ لَهأا وأ َل [. و ا  تعالى:  58{ ]سورة النسال:إَلأى يأهب رَّ بَالبعأدب أ يأأبمَّ َ  َّذ إَ

 ََ ا سأ اإَلحب [. إذ العد  أساس الهلك، وهو سقت ي أن سكون الهسلل وليره سواسية أمام القانون 10]سورة النحا: {وأ

الأ اإلسالمي دون محاباة لهسلل وظلل لايره  ا  تعالى:   َط وأ اَّ بَالبقَسب َ شَّهأدأ اَميسأ لَِلذ نَّواب كَّونَّواب قأو  يأايأيَهأا ال َذيسأ آمأ

ِم  ََّ قأوب نأآ مب شأ ن كَّ َرمأ َدلَّواب يأجب لأى يأال  تأعب  [. وحذر النبي م  ظلل لير الهسلهي ،8{ ]سورة الها دة:عأ

                                                 
هـ 1210، 1(، ]نعر: مكتبة اب  ك ير، الكوست، ط1952/ل2، )جالجامع الصحيح للسير  النبويةالهرصفي، سعد،  (80)

 م[.4001-

 (.18، )لحقوق يهت الذمة في الدولة اإلسيميةالهودودي،  (81)

، 1]نعر: جهعية الهكنز اإلسالمي، دار الهنهاج، ط مسند يحمدو" اب  حنبا، أحهد ب  محهد، مسندهفي " يحمدأخرجه  (84)

 (.41194( بر ل )10/5584م[ )4010-هـ 1211

(، ]نعر: دار الفكر، بيروت، 425-1/422، تحقيل: خليا محهد هراس، )جاألموالاب  سالم، أبو عبيدة القاسل،  (81)

 م[. 1188

 (.84، )ليحكام الجنسية والمواطنة مس منظور إسيميسنظر: ع هان،  (82)
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. (85)ُربَِعيَ  َعاًما((فقا  صلى هللا عليه وسلل: ))َمُ   َتََا ُمَعاهًَدا لَُل سََرُح َرا َِحةَ اُلَجنسِة، َوإِنس ِرسَحهَا تُوَجُد ِمُ  َمِسيَرةِ أَ  

الهسلهي  فقا : ))أََث َمُ  ظَلََل ُمَعاهًَدا أَِو اُنتَقََصهُ، أَُو َكلسفَهُ فَُوَق طَا َتِِه، أَُو أََخَذ ِمُنهُ  كها دعا إلى العد  في معاملة لير

 . (84)َشُيئًا بَِاُيِر ِطيِ  نَُفٍس فَلَنَا َحِجيُجهُ سَُوَم اُلقِيَاَمِة((

: لقد رل   اإلسييالم في العلل والتعلل، ونصييول الكتا  والسيينة في هذا العييلن ث تكاد الحق في التعلم والتعليم

تحصيى، وث سوجد دليا على ا تصيار طل  العلل على الهسلهي ، ولل سقا أحد م  الفقهال بذلك، با النصول تد  

نسية ل م  سحهلون جعلى أن العيرسعة حفظت حل التعليل في الدولة اإلسيالمية للهسيلهي  ولير الهسيلهي ، فه  ح

الدولة اإلسالمية أن ستعلهوا شؤون دسنهل، وأن س عوا ناشئتهل في الهدارس، وسساههوا في نعر العلوم والهعارف، 

 والنهوض بالهجتهع وبنال الح ارة اإلسالمية.

 نو د ذكر الدكتور وهبة الزحيلي أن اإلسيييالم أعطى لير الهسيييلهي  "الحل في تعلل شيييؤون دسنهل وحياتهل دو

تدخا م  أحد، وث سجوز منعهل م  ذلك، ألنها م  حقو هل، وأنه بف يييييا العلل والتعليل سهك  الهسييييياههة في تنهية 

 اإلسالمي.  (89)وتطور الهجتهع"

: تعهدت الدولة اإلسييييييالمية بحهاسة لير الهسييييييلهي  الدس  سحهلون جنسييييييية الدولة حق الضةةةةةةماَ االجتماعي

ذمة هللا و-حراسييتنا–لذمة سوج  حقو اً علينا لهل، ألنهل في جوارنا، وخفارتنا اإلسييالمية، سقو  القرافي: "إن عقد ا

ورسييوله، ودس  اإلسييالم، فه  اعتدأل عليهل ولو بكلهة سييول أو ليبة في عرض أحدهل، أو نو  م  أنوا  األذسة، 

 .(88)أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة هللا وذمة رسوله وذمة اإلسالم"

ي كتابه آرار الحر  أن اإلسالم ضه  لاير الهسلهي  م  الذس  سحهلون جنسية الدولة كها ذكر وهبة الزحيلي ف

اإلسيييالمية الحل في ال يييهان اثجتهاعي، فكان الدليفة سعطيهل م  بيت ما  الهسيييلهي ، وكان ث سفرق بينهل وبي  

ذمة سسييل  على أبوا  . ومها سذكر في هذا الجا  أن عهر ب  الدطا  مر  بعيييخ م  أها ال(81)الهسييلهي  في ذلك

                                                 
 ( )كتا  الجزسة، با  إرل م   تا معاهدا باير جرم(.1144ل: )( بر 11/  2" )صحيحافي " البخارقأخرجه  (85)

( )كتا  الدراج والفيل واإلمارة، با  في تععير أها الذمة 1054( بر ل: )114/  1" )سننافي " يبو داودأخرجه  (84)

لخذ الهسلهون م  ( )كتا  الجزسة، با  ث س18911( بر ل: )405/  1" )سننا الكبيرفي " البيهقي إذا اختلفوا بالتجارة(.

 رهار أها الذمة وث أموالهل شيئا باير أمرهل إذا أعطوا ما عليهل وما ورد م  التعدسد في ظلههل و تلهل(

 (.951دراسة فقهية مقارنة، )ل –آثار الحرب دراسة فقهية مقارنةالزحيلي،  (89)

 ،الفروق ))ينوار البروق في ينواَّ الفروق((القرافي، أحهد ب  إدرسس ب  عبد الرحه ، شها  الدس  أبو العباس،  (88)

 (، ]نعر: دار عالل الكت  للنعر، بيروت[.12/ل1)ج

 (.951دراسة فقهية مقارنة، )ل-آثار الحرب دراسة فقهية مقارنةسنظر: الزحيلي،  (81)
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، فقا  له: ما أنصييفناد، كنا أخذنا منك الجزسة في شيييبتك رل ضيييعناد في  الهسيياجد بسييب  الجزسة والحاجة والسيي  

 .(10)كبرد، رل أجرأل عليه م  بيت الها  ما سصلحه، ووضع عنه الجزسة وع  ضربا ه

ى البصرة: "انظر م   ِبَلك م  أها ومها حفظه التارسخ أن عهر ب  عبد العزسز كت  علي ب  أرطلة عامله عل 

ته، وول ت عنه الهكاس ، فلجر عليه م  بيت الهسلهي  ما سصلحه"  .(11)الذمة م  كبُرت سن ه، وضعفت  و 

: دعت العرسعة اإلسالمية إلى الكس  وطل  الرزق واثبتاال م  ف ا هللا، بعرط اجتنا  حق التملك والكسب

، وجعلت ذلك حقاً لكا فرد م  أفراد الدولة اإلسالمية، (14)عامالت في العرسعةالهكاس  الهحرمة والتقيد بلحكام اله

با شنعت على م  سقصر في مهارسة هذا الحل، ألنه سيكون طا ة معطلة، وعبئاً على ليره، والنصول في ذلك 

آكأ ك يرة  ا  تعالى:   َ وأ َت َّ  َأ َمس فأضب َض يأببتأغَّو َأ فَي األأرب َربَّو َأ يأضب و رَّ آكأ َ وأ بَيَت َّ  َأ فَي سأ َأ يَّقأاتَلَّو و ]سورة  {رَّ

[. فقرن بي  ال اربي  ابتاال ف ا هللا، وبي  الساعي  في الجهاد في سبيا هللا، روأل أبو برده أن النبي 40الهزما:

ُجِا بِيَِدِه، َوُكا  بَُيعٍ َمبُ -أو أف ا–صلى هللا عليه وسلل سئا: أي الكس  أطي   . فطل  (11)ُروٍر((؟ فقا : ))َعَهُا الرس

الرزق وابتااؤه واألخذ باألسبا  أمر مطلو  شرعاً. فهذا كله سؤكد على أن العرسعة اإلسالمية تحفظ حل الكس  

والتهلك لجهيع أفراد الدولة اإلسالمية بها فيهل م  سحهلون جنسية الدولة اإلسالمية، وأنهل بإمكانهل أن سهارسوا 

 رال وتجارة وإجارة ولير ذلك مها أباحه اإلسالم في مجا  الهعامالت. جهيع األنعطة التجارسة، م  بيع وش

 ثانياك: مس جهة الرؤية القانونية التركية: 

فإن القانون التركي سرأل أن على م  سحها الجنسيية اثسيت نا ية ث فرق بينه وبي  الهواط  األصلي، م  حيث 

 رارات التجنيس اثسييييييت نا ي الصييييييادرة ع  الحكومة  بإمكانه أن ستهتع بجهيع الحقوق اثجتهاعية وذلك بهوج 

 .(12)التركية

فالحصييييو  على الجنسييييية اثسييييت نا ية سفتح البا  أمام صيييياح  الجنسييييية للتسييييجيا في الهدارس والجامعات 

التركية، كها سصييبح كالهواط  األصييلي م  ناحية الهعامالت وامتالد العقارات واألحوا  العييدصييية، كها تؤهله 

 ال هان الصحي، للحصو  على

                                                 
د، سعد (، تحقيل: طه عبد الرؤوف سع144، )لالخراج سنظر: سعقو  ب  إبراهيل ب  حبي  ب  سعد، أبو سوسف، (10)

 حس  محهد، ]نعر: الهكتبة األزهرسة للتراث[.

 (. 59، )لاألموالاب  سالم،  (11)

 م[. 1180-هـ 1200، 1(، ]نعر: دار الفكر، بيروت، ط114، )لنظام اإلسيم الحكم والدولةالهبارد، محهد،  (14)

سننا في " البيهقيلعنا(.  ( )كتا  البيو ، ليس منا م 4148( بر ل: )10/  4" )مستدركافي " الحاكمأخرجه  (11)

 ( )كتا  البيو ، با  إباحة التجارة(.10508( بر ل: )441/  5" )الكبير

َ المجنسوَو ما هي حقوقهم وواجباتهم مو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان:  (12) َ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريو بعد ي

 .gooaa://iii.asrs.s.ia.../oم[، 44/4/4040م، وهو موجود في 41/10/4019]نعر في  ومخاوفهم؟
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والهساعدات اثجتهاعية م  خال  تقدسل طل  إلى مدسرسة الو ف والددمات أو ما تعرف بـيييي )مدسرسة السوسيا (،  

كها أن الجنسية اثست نا ية تؤهله للحصو  على جواز سفر وتجعله  ادراً على التنقا والسفر داخا البالد وخارجها 

 . (15)كلي مواط  أصلي

 حقوق السياسية المترتبة على الجنسية االستثنائية. المطلب الثاني: ال

 يوالك: مس جهة الشريعة اإلسيمية. 

 الكالم ع  الحقوق السياسية بالنسبة له  سحها جنسية الدولة اإلسالمية سكون م  جانبي : 

: حل تولي الوثسات العامة: لقد بحث فقهاؤنا الوثسات العامة على ضييييييول  واعد نصييييييول الجانب األول

العيرعية اإلسيالمية فتوصيلوا إلى أن م  سحهلون جنسيية الدولة اإلسيالمية ليس بوسعهل أن ستقلدوا جهيع الوثسات 

العامة، با هناد وثسات ث سصييييلح لها إث الهسييييلهي  ألن م  شييييروط م  ستقلدها أن سكون مسييييلهاً، وم  أهل هذه 

 الوثسات: 

. فهذا الهنص  م  طبيعته أنه ث (14)وتعنى: "خالفة النبوة في حراسة الدس  وسياسة الدنيا" اإلمامة العظمى:

سهك  أن سوكا إلى لير الهسييييلهي  م  أفراد الدولة اإلسييييالمية، إذ هو في الحقيقية نيابة ع  صيييياح  العيييير  في 

  ى هذا الهنص  اإلسالم، فال سهكحراسة الدس  وسياسة الدنيا كها ذكر الهاوردي، ولذلك اشترط الفقهال فيه  ستول

 . (19)أن ستوثه لير الهسلل

أس يياً اشييترط لها الفقهال اإلسييالم، والسييب  في ذلك كها سقو  الدكتور عبد الكرسل زسدان: "فثن  والية الجهاد:

سلتزموا و الجهاد سلتزم به الهسلل دون الذمي، وإن كان للذميي  أن سعتركوا مع الهسلهي  في الدفا  ع  دار اإلسالم

 .(18)بهذا الواج ... فكان م  السا ا الهقبو  أن سكون  ا د الجيش مسلهاً"

 ، الق ال وثسة، با هو م  أخطر الوثسات،(11)وسطلل عليها اسل السلطة الق ا ية والية القضاَّ:

                                                 
َ المجنسوَو ما هي حقوقهم وواجباتهم مو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان:  (15) َ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريو بعد ي

 .gooaa://iii.asrs.s.ia.../o؟ ومخاوفهم

 (، ]نعر: دار الحدسث، القاهرة[. 5، )لاألحكام السلطانيةالهاوردي، علي ب  محهد ب  محهد ب  حبي ، أبو الحس ،  (14)

، تحقيل: محهد سوسف و اإلرشاد إلى قواطع األدلةسنظر: الجوسني، عبد الهلك ب  عبد هللا، أبو الهعالي، رك  الدس  (19)

 م[.1150-هـ 1141(، ]نعر: دار السعادة، مصر، 924موسى، علي عبد الهنعل عبد الحهيد، )ل

(، 110-141/ل2، )جمغني المحتاج إلى معرفة يلفاظ معاني المنهاجالعربيني، محهد ب  أحهد الدطي ، شهس الدس ،  

 هـ[. 1215، 1]نعر: دار الكت  العلهية، ط

 (. 98، )ليحكام الذمييس والمستأمنيس في دار اإلسيمزسدان،  (18)

(، 110، تقدسل: محهد نعيل ساسي ، )لنظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانوَأبو البصا، عبد الناصر موسى،  (11)

 ]نعر: دار النفا س للنعر والتوزسع، األردن[. 
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افََريسأ ولها لل سك  للكافر وثسة على الهسلهي  كها  ا  تعالى:    َّ لَلبكأ عأتأ َّذ لأس يأجب بَيي وأ َمنَيسأ سأ ؤب لأى البمَّ ]سورة  {عأ

، فقد اتفل الفقهال على أن (101)، والوثسة سبيا م  أعظل السبا(100)[. وث سبيا أعظل م  الق ال121النسال:

، وم  ناحية أخرأل فالق ال سعني فصا (104)اإلسالم شرط فه  ستقلد وثسة الق ال في الدولة اإلسالمية

 ، ولير الهسلل ث سؤم  بالعرسعة أصالً فكيف سحكل بها؟(101)ل العرسعةالدصومات و طع الهنازعات على ضو

وث تعني هذه اثسيت نالات أن م  سحها جنسيية الدولة اإلسيالمية "محروم م  الحقوق السياسية في ظا الدولة 

كون تاإلسيالمية، فله أن ستولى بعض الهههات السيياسيية ضيه  اإلطار الذي ترسيهه العرسعة اإلسالمية، بحيث ث 

 .(102)هذه الهههة ذات صباة دسنية أو تتصا بالعقيدة"

، وأم الها م  (105)على أن الهاوردي ذكر أن الذمي بإمكانه أن ستقلد وزارة التنفيذ في الدولة اإلسييييييالمية

الوثسات التي تعتبر م   بيا "اسيتاال  كافة الطا ات واثبداعات الهتوافرة في شع  الدولة اإلسالمية سوال كانت 

السةُ اُلُهُؤِمِ  هذ ه الطا ات لدأل الهسيييلهي  أو لدأل أها الذمة، عهالً بقو  النبي صيييلى هللا عليه وسيييلل: ))اُلِحُكَهةُ ضيييَ

على أن م  سحها جنسييييييية الدولة اإلسييييييالمية  د  عبد الكريم َيداَ. وسؤكد الدكتور (104)سَيلُُخُذهَا إَِذا َوَجَدهَا(("

ك ير م  الوثسات فيقو : "وفيها عدا هذه الوظا ف القليلة التي سعيييترط له  فتحت له الدولة اإلسيييالمية البا  أمام 

 .(109)ستوثها أن سكون مسلهاً، سجوز اشتراد الذميي  في تحها أعبال الدولة وإسناد الوظا ف العامة إليهل"

حل اثنتدا  والترشيح والهعاركة في اختيار ولي األمر: سقو  الدكتور عبد الكرسل زسدان  الجانب الثاني:

: " ا  الفقهال سعترط فيه  سنتد  اإلمام ما سعترط في اإلمام نفسه، أي أن سكون مسلهاً، على -نقالً ع  الهاوردي–

 . (108)هذا سكون حل انتدا  اإلمام مقصوراً على الهسلهي  مهنوعاً ع  ليرهل"

                                                 
 (. 195/ل2، )جمغني المحتاج إلى معرفة يلفاظ معاني المنهاجالعربيني،  (100)

 (.149، )لشريعة والقانوَو نظرية الحكم القضائي في الأبو البصا (101)

(. الرعيني، محهد ب  محهد ب  عبد الرحه  الطرابلسي، 1/ل9، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (104)

(، ]نعر: دار الفكر، 98/ل4، تحقيل: زكرسا عهيرات، )جمواهب الجليت لشرح مختصر كليتشهس الدس ، أبو عبد هللا، 

(. الرحيباني، مصطفى السيوطي، 515/ل2، )جالمحتاج إلى معرفة يلفاظ معاني المنهاجمغني م[. العربيني، 1114، 1ط

 هـ[. 1215 –م 1112، 4(، ]نعر: الهكت  اإلسالمي، ط242/ل1، )جمطالب يولي النهى في شرح غاية المنتهى

ابس عابديسو  حاشية(. اب  عابدس ، 194/ل2، )جمغني المحتاج إلى معرفة يلفاظ معاني المنهاجالعربيني،  (101)

 (. 154/ل5)ج

 (.111، )لو الجنسية في الشريعة اإلسيميةلراسبة (102)

 (. 44-45، )لاألحكام السلطانيةالهاوردي،  (105)

 (. 112)ل و الجنسية في الشريعة اإلسيميةولراسبة (104)

 (.91، )لو يحكام الذمييس والمستأمنيس في دار اإلسيمزسدان (109)

 (.81الهرجع نفسه، )ل (108)
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ورلل ذلك فإنه ث سوجد في العرسعة اإلسالمية ما سهنع م  معاركة لير الهسلهي  م  الذس  سحهلون جنسية الدولة 

اإلسالمية في انتدا  ولي األمر أو ليره مه  سه لون الدولة اإلسالمية، با إن عهوم النصول كقوله تعالى: 

الأ تأعأ   ى وأ الت قبوأ لأى الببْر وأ نَّواب عأ تأعأاوأ ََ وأ ا وأ البعَّدب لأى اإَلثبَم وأ نَّواب عأ  [.4{ ]سورة الها دة:اوأ

وباعتبار أن الترشيح سعتبر م  األمور الدنيوسة فال ما سهنع م  سحهلون جنسية الدولة اإلسالمية م  "الهعاركة في  

سحهلون . كها أن معاركة م  (101)هذا اثنتدا  ألنهل لير مهنوعي  م  الهعاركة في شؤون الدولة الدنيوسة"

جنسية الدولة اإلسالمية في م ا هذه الحقوق سعتبر م   بيا استاال  جهيع طا ات الهجتهع اإلسالمي، واست هار 

 . (110)كا ما فيه م   درات وكفالات دون أن سعيل ذلك لون أو عرق أو دس 

روعة ومها سييبل ست ييح أن الدسييتور اإلسييالمي س ييه  للهواط  مسييلهاً كان أو ليره جهيع الحقوق الهعيي

 والتي م  حقه أن سحصا عليها كإنسان كرمه الدالل سبحانه وتعالى، ومل كه هذه الحقوق.

 ثانياك: مس جهة الرؤية القانونية التركية: 

فيالقيانون التركي سرأل أن م  سحها الجنسييييييية اثسييييييت نا ية فقد صييييييار م  حقه أن سهارس جهيع الحقوق 

صيليي ، فيحل له أن سنتد  وسدلي بصيوته، وسرشيح م  األشدال م  السيياسيية التي سكفلها القانون للهواطني  األ

 .(111)سرسد، كها جعا له القانون الحرسة في تقلد الوثسات العامة إذا كانت تتوفر فيه الكفالة التي تؤهله لذلك

 التركية.  ةالمطلب الثالث: االلتزامات المترتبة على الجنسية االستثنائية في الشريعة اإلسيمية والرؤية القانوني

الحصييو  على الجنسييية اثسييت نا ية سترت  عليها واجبات ستوج  على حاما الجنسييية اثسييت نا ية القيام بها 

 تجاه الهجتهع التركي: 

تقدسل الوثل للدولة: دعت العرسعة اإلسالمية إلى ح  الوط  واثعتزاز به الهساههة في بنا ه وتطوره في -1

 ا   (114)نهت ع  الديانة واعتبرت كا م  سدون وطنه سحرم م  أدنى حقو هشتى مناحي الحياة، كها أنها 

لأمَّوَتعالى:   يأنتَّمب تأعب مب وأ انأاتَكَّ ونَّواب يأمأ تأخَّ سَّولأ وأ الر  أ وأ ونَّواب َّذ نَّواب الأ تأخَّ [. والوط  49{ ]سورة األنفا :يأايأيَهأا ال َذيسأ آمأ

 الهنفعة لوطنه،أمانة، وحفظها سكون بلن سقدم العدو الدير و

                                                 
 (.82الهرجع نفسه، )ل (101)

 (.112، )لالجنسية في الشريعة اإلسيمية سنظر: لراسبة، (110)

بعد يَ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريوَ المجنسوَو ما هي حقوقهم  الهو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان: (111)

 .gooaa://iii.asrs.s.ia.../o؟ وواجباتهم ومخاوفهم

 (.925-922، )لدراسة فقهية مقارنة –آثار الحرب الزحيلي،  (114)
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ية الجنسوسحار  كا ما م  شلنه أن سعود بال رر على وطنه. وم  وجهة الرؤسة القانونية التركية فإن م  سحها  

عليه أن سقدم وثله للدولة، أن سكون صاد اً في وث ه، حتى ستحقل اثندماج بالهجتهع الذي صار  التركية اثست نا ية

 .(111)سحها جنسيته

مية تلزم م  سحهلون جنسية الدولة اإلسالمية بهبلا م  الها  سطلل عليه جزسة، وفلسفتها في العرسعة اإلسال-4

، وم  (112)ذليك أن هذا مقابا التعهد بالحهاسة، وتوفير األم  والحياة الكرسهة لجهيع مواطني الدولة اإلسييييييالمية

ل لهالية الهترتبة على الهواطنة ع  طرسجهية الرؤسية القيانونيية التركيية فيإن القيانون سعتبر القييام بيلدال الواجبيات ا

الجنسيييية اثسيييت نا ية، سسيييهل بإنعيييال معيييارسع م  شيييلنها أن تنهض با تصييياد الهجتهع التركي، وتعود على خزسنة 

الدولة، األمر الذي سحسيي  ا تصيياد الدولة، وبذلك سكون م  سحها الجنسييية اثسييت نا ية صيياح  رسييالة ودور بنال 

 .  (115)ع الذي سعيش فيهوع واً فعاثً في الهجته

اثلتزام بالنظام العام للدولة اإلسييالمية، والد ييو  لقانونها: وسعتبر ذلك شييرطاً في الحصييو  على جنسييية -1

، كها  رر ذلك الفقهال، فقد ذكر العيييرازي  وله: "وث سجوز عقد الذمة إث بعييرطي : بذ  (114)الدولة اإلسييالمية

وق اادميي ، وفي العقود والهعامالت ولرامات الهتلفات، فإن عقد على الجزسة، والتزام أحكام الهسييييييلهي  في حق

 .(119)لير هذس  العرطي  لل سصح العقد"

وم  الرؤسة القانونية التركية فإن الجنسية اثست نا ية تعبر على رضا الفرد بالقانون الذي الهجتهع التركي، 

، كها أن ذلك سعتبر م  طاعة (118)م بالقانون واحترامهوبالتالي فالجنسية اثست نا ية تستوج  م  صاحبها اثلتزا

مب أولى األمر التي أمر هللا بها عندما  ا :   َر َمنكَّ لَي األأمب يَّوب سَّولأ وأ يأَطيعَّواب الر  أ وأ نَّواب يأَطيعَّواب َّذ ورة { ]سيأايأيَهأا ال َذيسأ آمأ

ئنان واثستقرار والبعد ع  الفساد [. كذلك لها سترت  على اثلتزام به م  الععور باثطه51النسال:

 . (111)والفوضوسة

                                                 
بعد يَ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريوَ المجنسوَو ما هي حقوقهم الهو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان:  (111)

 . gooaa://iii.asrs.s.ia.../o وواجباتهم ومخاوفهم؟

 (. 110، )لالجنسية في الشريعة اإلسيميةسنظر: لراسبة، سنظر:  (112)

بعد يَ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريوَ المجنسوَو ما هي حقوقهم الهو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان:  (115)

 . gooaa://iii.asrs.s.ia.../o؟ وواجباتهم ومخاوفهم

 (.495-492/ل1، )جمغني المحتاج إلى معرفة يلفاظ معاني المنهاجسنظر: العربيني،  (114)

 (. 452/ل4، )جالمهذب في فقا اإلمام الشافعيالعيرازي،  (119)

حقوقهم بعد يَ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريوَ المجنسوَو ما هي الهو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان:  (118)

 وواجباتهم ومخاوفهم؟

 (.924-925، )لدراسة فقهية مقارنة –آثار الحرب سنظر: الزحيلي،  (111)
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الدفا  ع  أرض الوط : الدفا  ع  الوط  م  الهقاصد الهعروعة للجهاد في اإلسالم، والنبي األعظل صلى -2

هللا عليه وسلل لها هاجر إلى الهدسنة الهنورة وأ ام دولة فيها لرس في نفوس أصحابه ح  الوط  وأنه م  اإلسهان، 

ح هل أن سبذلوا أموالهل وأرواحهل في سبيا حهاسة الهدسنة والذود عنها ورد أي اعتدال عليها، ووعدهل على ذلك كها 

قَّوَالجنة  ا  تعالى:   َأ بَْهمب يَّرب يأاَّ َعندأ رأ اتكا بأتب يأحب وأ َ يأمب بَيَت َّذ بأس  ال َذيسأ قَّتَلَّواب فَي سأ سأ الأ تأحب { ]سورة آ  وأ

 [.141عهران:

ع  معاركة م  سحهلون جنسية الدولة اإلسالمية في القتا  والدفا  ع  الوط  فقد نصت الوريقة الدستورسة  وأما 

التي وضعها النبي صلى هللا عليه وسلل كدستور للدولة اإلسالمية الجدسدة على معاركة لير الهسلهي  مه  سحهلون 

 لهدسنة ومؤونة القتا : "وأن اليهود سنفقون مع الهؤمني جنسية الدولة اإلسالمية، معاركتهل للهسلهي  في الدفا  ع  ا

ما داموا محاربي ، وأن سهود بني عوف ومواليهل وأنفسهل أمة مع الهؤمني ، وأن بينهل النصر على م  حار  أها 

. وهذه الوريقة وأم الها م  النصول ترت  عليها خالف بي  الفقهال في إ حام لير الهسلهي  (140)هذه الصحيفة"

سستوطنون في الدولة اإلسالمية في حرو  الهسلهي ، وسظهر أن األ ر  إلى مقاصد العرسعة والهصلحة هو  مه 

، وذلك سد ع لتقدسر اإلمام، وث سدفعون إلى (141)ما ذه  إليه الحنابلة، م  أن سستعان بهل إذا احتاج األمر ذلك

معتقد ث سؤم  به، وهذا م  التسامح التي امتازت  ذلك دفعاً، إذ إن العرسعة ث تكره أحداً أن س حي بنفسه م  أجا

 .(144)به العرسعة اإلسالمية

وم  ناحية الرؤسة القانونية التركية فإن القانون التركي سرأل أن على حاما الجنسيييييية اثسيييييت نا ية مكلف بلدال 

دس حيث أن العيييع  سييينة وذلك  ياماً بهذا الواج  الهق 18 – 40الددمة العسيييكرسة إذا كان عهره ستراوح ما بي  

التركي سنظر نظرة شييييييزر إلى م  لل سؤد الدييدميية العسييييييكرسيية أو تهر  منهييا، والتي تعتبر واجبيياً مقييدسييييييياً في 

 .(141)تركيا

 الخاتمة

بعيد الو وف على هيذا البحيث م  زواسا مدتلفة، وجوان  متعددة، فقد خلو الباحث إلى النتا ج والتوصيييييييات 

   : مس هذه النتائج:التالية

اإلسيالم القواني  الوضيعية في إرسيال مفهوم الهواطنة عندما نظل رسو  هللا صلى هللا عليه وسلل عال ة سيبل  -

 الهسلهي  بايرهل في الهدسنة فيها سسهى بصحيفة الهدسنة.

                                                 
تحقيل:  ،الروض األنف في شرح السير  النبوية البس هشامالسهيلي، عبد الرحه  ب  عبد هللا ب  أحهد، أبو القاسل،  (140)

 م[.4000-هـ 1241، 1ث العربي، بيروت، ط(، ]نعر: دار إحيال الترا421/ل4عهر عبد السالم السالمي، )ج

 (.121/ل2، )جاإلنصاف في معرفة الراجح مس الخيفالهرداوي،  (141)

 (122-121، )لالجنسية في الشريعة اإلسيميةسنظر: لراسبة،  (144)

بعد يَ يصبحوا مواطنيس يتراكو السوريوَ المجنسوَو ما هي حقوقهم الهو ع: زمان الوصا، مقا  بعنوان:  (141)

 . gooaa://iii.asrs.s.ia.../o؟ اجباتهم ومخاوفهموو
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اً كان أو ، مسلهلقانونهاأن العيرسعة اإلسيالمية تعترف بالجنسيية اإلسالمية لكا م  سقيل فوق أرضها وسد ع  -

 لير مسلل. 

الجنسييية نوعان: أصييلية: وهي التي تكتسيي  ع  طرسل حل الدم أو حل اإل ليل، ومكتسييبة: وهي التي سحصييا  -

 . العقاري واث تصادي للبلد اثست هار م  عليها العدو ع  طرسل التجنس أو الزواج الهدتل  أو

لعروط الااً راشداً، ضه  اأن القانون التركي سنهح الجنسيية اثست نا ية لكا مهاجر سقط  في تركيا، إذا كان ب -

 التي سنو عليها  انون التجنيس التركي، بعيداً ع  هوسته ودسنه.

 التوصيات: 

 تقوسة الرابطة الوطنية في نفوس الناشئة، إذ ح  الوط  م  اإلسهان.  -

كي رباحترام القانون التركي واثندماج في الهجتهع الت الجنسية التركية اثست نا يةسوصيي البحث م  سحهلون  -

 الذي سدعو إلى )أخوة بال حدود(. 

أن تحذو الدو  الهجاورة لسيييورسة حذو تركيا في اسيييتقبا  الههاجرس  السيييورسي  وتجنيسيييهل، ولير ذلك مها  -

 سفرضه مبدأ األخوة اإلسالمية والرحهة اإلنسانية. 

 والحمد لِل رب العالميس
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 المصادر والمراجع

 القرآَ الكريم

 –م 1111، 4، ]نعر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طصحيح ابس حباَاب  حبان، محهد ب  حبان،  (1

 هـ[.1212

-هـ 1211، 1]نعر: جهعية الهكنز اإلسالمي، دار الهنهاج، ط مسند يحمدواب  حنبا، أحهد ب  محهد،  (4

 م[.4010

 م[. 1188: دار الفكر، بيروت، ، تحقيل: خليا محهد هراس، ]نعراألموالاب  سالم، أبو عبيدة القاسل،  (1

رد المحتار على الدر المختار اب  عابدس ، محهد ب  محهد أمي  ب  عهر ب  عبد العزسز، عالل الدس ،  (2

 لبنان[.-، ]نعر: دار الفكر للطباعة والنعر والتوزسع، بيروت )حاشية ابس عابديس(

 ، ]دار الفكر: بيروت[. الكبيرحاشية الدسوقي على الشرح اب  عرفة، محهد ب  أحهد، شهس الدس ،  (5

ل: عبد ، تحقيمعجم مقاييس اللغةاب  فارس، أحهد ب  فارس ب  زكرسال القزوسني الرازي، أبو الحسي ،  (4

 هـ[. 1111م، 1191السالم محهد هارون، ]نعر: دار الفكر، 

 ، تحقيل: اليازجي وجهاعة م  اللاوسي . و لساَ العرباب  منظور، محهد ب  مكرم (9

، تحقيل: مصطفى السقا، وإبراهيل األبياري، وعبد سير  ابس هشاماب  هعام، عبد الهلك، جها  الدس ،  (8

 –م 1155، 4الحفيظ العلبي، ]نعر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوثده بهصر، ط

 هـ[.1195

اسي ، قدسل: محهد نعيل س، تنظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانوَأبو البصا، عبد الناصر موسى،  (1

 ]نعر: دار النفا س للنعر والتوزسع، األردن[. 

، ]نعر: مجلس دا رة الهعارف العهانية بحيدر آباد السنس الكبرىأحهد ب  الحسي  ب  علي، أبو بكر،  (10

 هـ[.1155، 1الدك ، الهند، ط

عر: دار إحيال ، تحقيل: محهد عوض مرع ، ]نتهذيب اللغةاألزهري، محهد ب  أحهد، أبي منصور،  (11

 م[. 4001، 1التراث العربي، بيروت، ط

ات ، ]نعر: منعورالتقليد والتجديد في يحكام الجنسية دراسة مقارنةاألسدي، عبد الرسو  عبد الرضا،  (14

 م[. 4014، 1الحلبي الحقو ية، ط

 َيحكام الجنسية ومركز األجانب في مجلس التعاوباخع ، عهر أبو بكر، ععوش، أحهد عبد الحهيد،  (11

 م[. 1110، ]نعر: مؤسسة شبا  الجامعة، اإلسكندرسة، الخليجي

، 1بيروت، ط –، ]نعر: دار طوق النجاة صحيح البخارقالبداري، محهد ب  إسهاعيا، أبو عبد هللا،  (12

 هـ[. 1244

، ]نعر: المواطنة في القانوَ الدولي والشريعة اإلسيميةالبهجي، إسناس محهد، الهصري، سوسف،  (15

 م[. 4011، 1لسصدارات القانونية، القاهرة، ط الهركز القومي
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]نعر: دار الار  اإلسالمي، بيروت، لبنان،  جامع الترمذق، محهد ب  عيسى ب  َسُورة، الترمذق (14

 م[.1118

ار ، ]نعر: دالجنسية وتناَع القوانيس دراسة مقارنة-القانوَ الدولي الخاصجها  الدس ، صالح الدس ،  (19

 م[.4001، الفكر الجامعي، اإلسكندرسة

، تحقيل: أحهد عبد الافور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، إسهاعيا ب  حهاد، أبو نصر،  (18

 م[. 1189- هـ1209، 2عطار، ]نعر: دار العلل للهالسي ، بيروت، ط

وسف ، تحقيل: محهد سو اإلرشاد إلى قواطع األدلةالجوسني، عبد الهلك ب  عبد هللا، أبو الهعالي، رك  الدس  (11

 م[.1150-هـ 1141موسى، علي عبد الهنعل عبد الحهيد، ]نعر: دار السعادة، مصر، 

 ، ]نعر: دار الهعرفة، بيروت، لبنان[.المستدرك على الصحيحيسالحاكل النيسابوري، أبو عبد هللا،  (40

 [. م1184، ]نعر: دار النه ة العربية، يحكام القانوَ الدولي في الشريعة اإلسيميةحامد، سلطان،  (41

بد ، تحقيل: عبد هللا ب  عاإلقناع لطالب االنتفاعالحجاوي، موسى ب  أحهد ب  موسى ب  سالل، أبو النجا،  (44

 هـ[.1241 –م 4004، 1الهحس  التركي، ]ط

 م[. 4008، ]نعر: دار النوادر، الجنسية والتجنس ويحكامهما في الفقا اإلسيميالحس ، سهيح،  (41

، 1، ]نعر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طسنس الدار قطني ، الدار  طني، علي ب  عهر، أبو الحس (42

 م[.4002-هـ 1242

ي ، ]نعر فالتداعيات واآلثار والعقبات-السوريوَ والجنسية التركية قبت صفة اللجوَّدباغ، باسل،  (45

 .ww.alaraby.co.ukhttps://wم[، 48/4/4040م، وهو موجود بتارسخ 9/9/4014

، ]نعر: دار الحكهة، لندن، تحديات وإشكاالت –ورقات في المواطنة والوطنية الدبيان، أحهد محهد،  (44

 م[. 4011، 1ط

 م[.4001 – 4000، 2، ]طالوجيز في القانوَ الدولي الخاصالدحدوح، سالل حهاد،  (49

]نعر: الهكت  اإلسالمي،  ،مطالب يولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباني، مصطفى السيوطي،  (48

 هـ[. 1215 –م 1112، 4ط

طرق اكتساب الجنسية في الشريعة اإلسيمية وانعكاسها على القوانيس رضوان، جها  عاطف،  (41

 م[. 4011، 1، ]نعر: مكتبة الوفال القانونية، اإلسكندرسة، طالوضعية

مواهب الجليت لشرح هللا،  الرعيني، محهد ب  محهد ب  عبد الرحه  الطرابلسي، شهس الدس ، أبو عبد (10

 م[. 1114، 1، تحقيل: زكرسا عهيرات، ]نعر: دار الفكر، طمختصر كليت

 م[. 1114، ]نعر: دار النه ة العربية، القاهرة، الوسيط في القانوَ الدوليو رساض، فؤاد عبد الهنعل (11

 م[.1195جبالوي، ، ]نعر: مطبعة الالجنسية في التشريعات العربية المقارنةرساض، فؤاد عبد النعل،  (14

 م[. 400، 2، ]نعر: دار الفكر، دمعل، طآثار الحرب دراسة فقهية مقارنةالزحيلي، وهبة،  (11

 ، ]نعر: دار الدعوة، مجهع اللاة العربية بالقاهرة[.المعجم الوسيطالزسات، أحهد، وآخرون،  (12
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، ، ]نعر: العركة الهتحدة للتوزسع، بيروتيحكام الذمييس والمستأمنيس في دار اإلسيمزسدان، عبد الكرسل،  (15

 م[.1194

، 2، العدد: 14، ]مجلة البعث اإلسالمي، الهجلد: الجنسية في الشريعة اإلسيميةزسدان، عبد الكرسل،  (14

 م[. 1149

عر: دار ، ]نتبييس الحقائق شرح كنز الدقائقالزسلعي، ع هان ب  علي ب  محج  البارعي، فدر الدس ،  (19

 هـ[. 1111، 1بوثق، القاهرة، ط-الكبرأل األميرسة 

بيروت،  –، ]نعر: دار الهعرفة المبسوطالسرخسي، محهد ب  أحهد ب  أبي سها، شهس األ هة،  (18

 م[.1111

، إشراف: جها  حعاش، يحكام الجنسية والمواطنة مس منظور إسيميسعيد ع هان، رنا صبحي،  (11

]أطروحة استكها  متطلبات الحصو  على الهاجستير في الفقه والتعرسع بكلية الدراسات العليا في جامعة 

 فلسطي [. -النجاح الوطنية في نابلس

سالمة، أحهد عبد الكرسل، مباد  القانون الدولي الدال )الجنسية والهوط  ومعاملة األجان  والتناز   (20

 هـ[. 1201، 1والهرافعات الهدنية الدولية(، ]نعر: دار النه ة العربية، القاهرة، ط الدولي للقواني 

، ]الهجلة الهصرسة للقانون الدولي، نظام الجنسية بيس التشريع اإلسيمي والنظام الوضعيسالمة، أحهد،  (21

 م[. 4001، 51الهجلد: 

مجلة مصر الهعاصرة، الهجلد: ، ]فكر  الجنسية في التشريع اإلسيمي المقارَالسنوسي، أحهد طه،  (24

 م[. 1159، 448، العدد: 28

الروض األنف في شرح السير  النبوية البس السهيلي، عبد الرحه  ب  عبد هللا ب  أحهد، أبو القاسل،  (21

-هـ 1241، 1، تحقيل: عهر عبد السالم السالمي، ]نعر: دار إحيال التراث العربي، بيروت، طهشام

 م[.4000

 ،ت مقارنة في الجنسية وإقامة األجانب في سورية ولبناَ في الشريعة اإلسيميةدراساشباط، فؤاد،  (22

 م[.1190]نعر: مطبعة الجبالوي، 

ر: ، ]نعمغني المحتاج إلى معرفة يلفاظ معاني المنهاجالعربيني، محهد ب  أحهد الدطي ، شهس الدس ،  (25

 هـ[. 1215، 1دار الكت  العلهية، ط

 م[. 1188-هـ 1208، 5، ]نعر: دار العروق، القاهرة، طوشريعةاإلسيم عقيد  شلتوت، محهود،  (24
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 واقع المخططات وتحديات سوق الشغل التنموي بينخطاب المشروع المدرسة المقاوالتية و

 ) تحليلية دراسة-نموذجاالمدرسة المغربية )

The Entrepreneurial School and the Discourse of Development Project between the 

Reality of plans and the Challenges of the job Market 

(The Moroccan School as a Case Study) 

 اعداد: 

 لعرايش سهامالباحثة: 
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 ملخص

التووووي  األساسوووويةحووووة المرامووووي أتكوووون المةرسووووة اليوووووى ملفتحووووة علوووا الملاووووو الةوووولاعي والوووورو  الم اوالتيووووة  وووي  أن

فالمعرفووووة التووووي ت ووووتو ، بالفعاليووووة والل اعووووة  المبووووا رات التربولووووة الحاليووووة فووووي موووول عووووالم معووووولم لوووو من إليهوووواتسوووعا 

فووي رسووم معووالم مةرسووة  بلغووة الحا وور صووتبتها موون عمووو الللرلووة الةوولاعية والت ليووة  ووي اللاجحووة  ووكت وم وومو ا

 ملوووا ر اسوووتلاا   إلووواه الةراسوووة ذتهوووة   ووو.الف ووول والغيووواع اللفعوووي أ وووكال وتستةوووةر جميووو   قولوووة تةوووةر الكفوووا ات

احت وووان م وووروع مةرسوووي  إلووواالوووةعو   لووواإو سوووت هاأيوووة ب ميووو  غرب واليووول المةرسوووة الم لالووورو  الم اوالتيوووة  ا ووو

ل خةوووية   را وووات بال ملوووة،إ، وسووو  قواعوووة الفكووور ا  تووواجي الم ووواوالتي  ووومن مسوووار  وووامن لووو تتر وووا  ا  متكامووول

الةراسوووة وال تسوووتثلي  و ذاتهوووا واسوووت تليتها فوووي .مووون اليووووى.يوووتح قوووا ر  علوووا صووول  حوووراى ح ي وووي  وعلوووا  تعلميوووة 

 أل ا  ور ال يم والخةوصيات الث افية  ةعامات أساسية للبغي أن ترتكا عليها المةرسة الم اوالتية.

الةوووولاعي، م غ، التكووووولن، المعرفووووة المهليووووة والخذماتيووووة، ال وووويم، البوووورا لتيووووةالم اوال المةرسووووة :المفتاحيااااةالكلمااااات 

 ، سو  ال غلالتلمية
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The Entrepreneurial School and the Discourse of Development Project between the 

Reality of plans and the Challenges of the job Market 

(The Moroccan School as a Case Study) 

 

Abstract 

Enabling today’s school to be open up to the industrial logic and the entrepreneurial spirit is 

deemed one of the basic goals put forward by the current educational initiatives in a 

globalized world, which rests on effectiveness and efficiency. The knowledge that derives its 

strength from the depth of the industrial and/or technical theory is successful in form and 

content in terms of the prerequisites of the present through devising significant milestones for 

a strong school that exports competencies and imports all forms of failure and utilitarian 

absence. This study aims to explore the aspects of the entrepreneurial spirit within the circles 

of the Moroccan school with all its levels and call for the embracing of an integrated 

educational project within which the rules of an entrepreneurial thought guarantee an 

educational character capable of making a real movement and attaining its independence and 

autonomy at present time despite numberless constraints and challenges. 

Keywords: entrepreneurial school, training, professional and service knowledge, values, 

industrial paradigm, development, job market 
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 مقدمة

مووون أ وووم التحوووةلات التوووي لرفعهوووا المختةوووون فوووي ال وووان التربووووج اليووووى  وووو جعووول التربيوووة  موذجوووا للتتقوووي العلموووي 

راحووول فهوووم سووويرور  واالقتةوووا ج والت لوووي. فالمعرفوووة التربولوووة لوووم تعوووة  موووا  ا ووو  مووون قبووول مرحلوووة فحسووول مووون م

  والتابيوووو  ا ووول ي ال ابووول ل جووورمووون التةووولي  المعرفووواأل ووويا  واسوووتيعاع  يفيوووات حوووةوشها بووول أ وووح   وووكت جةلوووةا 

 جمي  أصلا   روع الحيا  العامة لإل سان.

ول وووة ر وووا  ووو ال  البووواحثون علوووا  اصوووية ن ت للوووة المعرفوووةن مووون  وووتل إلحاقهوووا بم موعوووة مووون المفوووا يم مووون قبيووول   

 الا او لسما  المةرسة بتحوللف    كتفيو، التةبير،التسيير، التا يل الت لي، الخوصةة( التي ال تالتسول

 ال ةلوووة  الةللاميوووة م موعوووة مووون العتقووواتفوووي التاسوووي  أل وووا ل بووول Ecole du Maché ن مةرسوووة السوووو نع  

 .  عة لحراى تلموجالةا

 اسووووتعةا ات تابي يووووة( قووووالم علووووا نالع للووووة  Habitusن المعرفووووة ال لمكوووون تفعيلهووووا إال موووون  ووووتل  ووووابتو  إن نت للووووة

التووي تسووعا إلووا تحولوول التربيووة إلووا  لوواى ت لووي، مووللم  و (  103 ، ص2012   بيرجاايالت ليووة ن علووا حووة تعبيوور  

إلوووا األ وووذ بلمووووذ  ال اعوووات المتخةةوووة الكاللوووة فوووي الم سسوووات التعليميوووة باعتبار وووا  ترموووي فوووي  فووو  الوقووو وملوووت . 

. إن تحولووول (ص Derouet et Dutercq   ،1997  ،168   ه نالت للوووةن أو نالمكللوووة المعرفيوووةنف وووا  لتفعيووول  وووذ

ع ت يوووين ت معهوووم إرا   موحوووة  وللخرطوووون تحووو  عمووول جمووواعي موحوووة   ووور ا الللووواى التربووووج إلوووا م اولوووة لسوووتةعي 

يووووة متخةةووووة   وقيووووا   موحووووة . وبالتووووالي فووووان أحووووة أ ووووةا   ووووذا التوجوووو  الم وووواوالتي  ووووو إحووووةا  م موعووووات مهل

 ووووذه الةراسووووة   تغيوووواتومووووةرا  ملةووووات الكترو يووووة، عوووواملين ت ليووووين، أسوووواتذ   بوووورا ...(  متخةةووووين معلوموووواتيين،

الوقووو  علووا العةلووة موون المفووا يم موون مثيوولة ع للووة المعرفووة، الم اولووة التربولووة، المعرفووة الت ليووة، البوورا لغم الةوولاعي 

فوووي أفوووو متالبوووات  يوووةتم اوال  يفيوووة التاسوووي  لم وووروع مةرسوووةل فوووي لالوووو مووون إ وووكالية  بووور  تتمثوووتفوووي التربيوووة.... و

 لها  ةوصياتها. وطلية واق  مةرسةتح   سو  ال غل و

 أهداف الدراسة

  لسوووويرور  العووووالم  موا بووووةمةرسووووة م اوالتيووووة مبليووووة علووووا التةووووورات الةوووولاعية والت ليووووة وم ووووروع  إعووووةا

 المعولم و للاميت .

  عوووون ف وووول  وا عووووتنتسووووالر متالبووووات العةوووور  رسووووية مسووووتهلكة المعرفووووة مة قيووووو  وتبعوووواتالووووتخل  موووون

 االجتماعية والث افية. السياسية، ،الللرلة المعرفية الخالةة لوحة ا في مل التغيرات االقتةا لة

 المةرسووووية فووووي مةوووواحبة و عووووم م ووووروع المةرسووووة الم اوالتيووووة وإلحاقهووووا  ل وووويما علووووا  ور المةالتا يووووة الوووو

 باللموذ  الث افي المحلي.
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   مووون الوووتعلم  الخبووورات  اال ت وووالور التكوووولن فوووي اال ت وووال مووون مرحلوووة ا تسووواع المعوووار  إلوووا مرحلوووة ا تسووواع

   ا.(.إلا ا 

    األصعة المةرسة الم اوالتية  ي  لوان قيا   للمست بل وقا ر  علا صل  حراى علا مستو  جمي . 

 لوووووين علوووووا إعوووووةا  م وووووارلعهم  بووووورات الالبوووووة الم ب ، تتبووووو  وت يووووويم ور الم سسوووووات ال امعيوووووة فوووووي صووووو ل

 .الم اوالتية

 أهمية الدراسة

ال لمكووون أن  كتفوووي بالتةوووفيو للمووووذ  مةرسوووي قوووالم علوووا معرفوووة  لرلوووة عيووور متاوووور ، فعوووالم اليووووى لرفووو  

تحوووةلات جةلوووة  ال تسوووتاي  المعرفوووة الكتسووويكية ومله ياتهوووا التوافوووو معهوووا إال مووون  وووتل  ةوووال  التةووولي  

تةووووليعية للمعرفووووة المةرسووووية  ووووي ال ووووعار ال ةلووووة للتغييوووور وم ووووروع المةرسووووة و الت للووووة.  ووووذه البوابووووة ال

الم اوالتيوووة إحوووة   وووذه البوابوووات التوووي تسوووعا  وووذه الةراسوووة إلوووا تو وووي  أ ميتهوووا فوووي سووويا  تةوووور علموووي 

 قيوووو ، فالمةرسوووة فوووي عةووور ا الحوووالي ماالبوووة باقتبوووا  الللرلوووة الةووولاعية  ووومن  فووو  جةلوووة ل ووو   الووورو  

 ا   الم ارل  الخاصة بها.الم اوالتية وقي

 المدرسة المقاوالتية بلغة التداخل التخصصي

إن الحوووةلث عموووا لسوووما بالمةرسوووة الم اوالتيوووة لسوووتلاى اسوووتةعا   جميووو  التخةةوووات،وال لمكووون فوووي ملووو  االحتكووواى الوووا 

ولوجيا فسوسووويولوجيا التلليموووات   مفهووووى الم اولوووة( وسوسوووي ، رجيسوووية تخةةوووية تووواعم ا حاطوووة ال ووواملة بال  وووية 

وعلووووووى  ا  ار المهوووون  المهللووووة وسووووو  ال وووووغل( إلووووا جا وووول سوسوووويولوجيا التربيوووووة  ال وا وووول المعرفيووووة( وعلوووووى 

ح وووة ر.موووة مفا يميوووة  مثمووور وقوووا ر علوووا العوووابر للتخةةوووات  وووذا التموووا.  لهوووم معليوووون.  وعلووووى ال وووا ون، االقتةوووا 

 ووووة ومحاولووووة م اربتهووووا ا اتقووووا موووون  وووول تكووووون أ وات أساسووووية للوقووووو  عوووون قوووورع موووون  والوووور ا  ووووكالية المعرو

المتغيووورات. فواقووو  المةرسوووة المغربيوووة علوووا  وووو  م وووا ل التوجيووو  والم وووروع ال خةوووي للتلميوووذ وعلوووا  وووو  طبيعوووة 

وتب وووا  البووورام  الم ووورر  واليوووات التكوووولن وم وووال الخبووورات فوووي مووول متالبوووات سوووو  ال وووغل لاووور  أ ثووور مووون سووو ال

فوواعت تربولوواك و  يووف توول    تي أن لةوويرالم وواوال للفكووراليوووى  ووو  يووف لمكوون  التووي  واجههووا الح ي يووة أ ووم التحووةلات

سة مدر  كالفكر الم اوالتي من الفكر المةرسي  ذا في صل  م اولة  اجحة استراتي يا من   تل ت رلل ال

˓ التربولوووةالتوووااو  بوووين الفكووور الةووولاعي الم ووواوالتي والللرلوووة  وإن أ وووم موووا أفر.تووو  العولموووة واصوووافافاتها ال ةلوووة   ووو

ألح تووو  الللرلوووة الةووولاعية با صوووت   ول وووة سوووع  م موعوووة مووون األعموووال إلوووا التعرلوووف بهوووذا الخووو  ال ةلوووة الوووذج

سوووار  فبعوووةما .(2017)ن Pierre Moeglin  Industrialiser l 'éducation البيوووةاعوجي مووون بيلهوووا  تووواع

الملاوووو ا  تووواجي  لملاو الموووا و ، ا وووتغلموووا لسوووما بوووا إطوووارجلووول فوووي  إلووواجلبوووا  لتللووويم الت وووافي والللووواى التربووووجا

 التةورات التربولة.  ا لمكا ا  تبوأت لها جةلة  معا لة للفس  وصل البعة الث افي  ور  علا ت الم  الم اوالتي
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الةوووولاعي للللرلووووة التربولووووة للووووةر  تحوووو   ووووة  اسووووتراتي ي و للووووامي و ووووو  لووووو  اال توووورا إن االعتوووورا  بهووووذا 

تحولووو  الللرلوووة ˓ لتةوووور التربووووج واليوووات الم ووروع الةووولاعي. بلوووا ا علوووا  وووذا المعاوووام اولووة تربولوووة تموووا  بوووين ا

 ( .16، ص  0202  مرلا ، البيةاعوجية إلا ورش وح ل عمل للتلم وفو حكامة إ تاجية ارتبا  بالتكلفة

 

 المقاولة والقيم ،المدرسة

توحا  مووون قلووول التووورا  المغربوووي و راسوووة تواف هوووا أو ال لسوووت يم الحوووةلث عووون الم اولوووة التربولوووة  ون ال ووويم الث افيوووة المسووو

 م وووروع التلميوووذ ال ةلوووة .فالموووذ رات التربولوووة علوووا عوووة  ا الكبير الم ووواوالتي عوووةى تواف هوووا مووو  الم وووروع التربووووج

الوووذج  ووو  علوووا التوجهوووات المهليوووة والخةماتيوووة لوووم تووول   فوووي  0(المبوووةع االجتمووواعي، م وووروع نألوووفن، م وووروع ا  وووا.

طبيعوووة  وووذه التوجهوووات فوووي عتقتهوووا بوووال يم وان  ا ووو   وووذه األ يووور  حا ووور  ب وووو  فوووي  حوووولحة ت وووكيل ر لوووا وا ووو

الميثوووا  الووووطلي للتربيوووة والتكوووولن وفوووي الكتووواع األبووويط  موووا  وووي حا ووور  فوووي الخاووواع ال ةلوووة الوووذج تبلتووو  الوووةوالر 

 ستراتي ية.ستع الي والر لة ا السا ر  علا تلالل المخا  ا 

الرحوووا الوووذج توووةور حولووو  مختلوووف األ  ووواة التربولوووة،  موووا أ ووو  عةووول العمليوووة التواصووولية لعتبووور  الموووتعلم محوووور 

 إلوووا المةرسوووية  وقلووول عمليوووة التغييووور والت ةلوووة. فكووول الللرلوووات الحةلثوووة التوووي تتبلوووا ق وووية الموووتعلم تسوووعا باألسوووا 

وقووو  المسوووت بل، الوووذج  ن ووووفووي سووولم الم تموو  .فوووالمتعلم  مسوووت بت ترت ووا   بووو لاسووتثمار  وووذا المكووون التربووووج الب ووورج 

 ( 97، ص 0111  أمالان، لسم طمو  الفكر ا  سا ي ب كل عاى

.فكمووا  ووو 0، تسووعا المللومووة التربولووة إلووا ت ولووة ملكووات المووتعلم موون  ووتل تعالووا  سوو   ال يموويتوجوو وتفعوويت لهووذا ال

لمعرفووووي، ال ا وووول اال فعووووالي، ال وا وووول الووووثت ة  ال ا وووول ا تةعا ةون اسووووبوووولتوووواتا  المعلوووووى، فبلووووا   خةووووية المووووتعلم 

. فووووالتعليم الااااتعلم  علينااااا ال نعلاااام المااااتعلم تعلاااام اال ااااتغا  ال تعلاااامةن (0205)ميريااااو بفيلياااا ل ولال ا وووول السوووولو ي.

الوووذج لوووروى   ووول المعرفوووة فحسووول للموووتعلم لعتبووور تعليموووا عووواجاا علوووا م ابهوووة تحوووةلات التغييووور والت ةلوووة، بيلموووا الوووتعلم 

المتعلمووووين علووووا إعاووووا  معلووووا لتعلموووواتهم حتووووا لتمكلوووووا موووون التوصوووول إلووووا معرفووووة  لسوووواعة ذاى الووووذجالمل ووووو   ووووو 

ذواتهووووم، إ راى تمووووثتتهم ، قبووووولهم للتبووووا ل الفكوووورج، وقووووةرتهم علووووا التعاقووووة موووو  ذواتهووووم وموووو  محووووياهم. إذن فووووالتعلم 

 وووويم لووووتم ل وووول أن لراعووووي البعووووة الوجووووةا ي والسوووولو ي. وال لووووتم تاصوووويل  ووووذلن البعووووةلن إال موووون  ووووتل  سووووو موووون ال

ك وموووا المةرسوووة الم اوالتيوووةالعتقوووة بوووين ال ووويم وم وووروع   يوووف إذن تت وووكلاسوووتةماجها فوووي مكو وووات  خةوووية المتعلم.

 سيرور   ذا الم روعك ألجل  حةاشهااست لبغي  ي ال يم التي ل

سووو   للالوووو الموووتعلم و وووو علوووا عتبوووة بلوووا  الم وووروع ال خةوووي مهليوووا  وووان أو حياتيوووا مووون ت اربووو  االجتماعيوووة ومووون  

 فيبلي بذلك معالير معيلة ومن تم ل   تةورا لمست بل . ال يمي المكتسل،

                                                           

المذكرات التربوية رقم 18/4164 و149
1

 

 يتجاوز معنى القيم هنا الدالالت التأملية  والفلسفية السائدة في التراث األدبي الكالسيكي  ألن القيم المطروحة في عالقتها مع الطرح المقاوالتي 2

 هي قيم تدبيرية وليست مجردة.
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وفووي  ووذا الةووة  للووةر  حووةلثلا عوون ال وويم باعتبار ووا العمووو  الف وورج الووذج لسووتلة عليوو  المووتعلم لبلووا   خةووية متكاملووة 

 ة.وملس مة م  ذاتها ومحياها قا ر  علا اال تيار واتخاذ قراراتها ب ان مواقفها المست بلي

و  وووي أل وووا بمثابوووة معوووالير موجهوووة  فوووال يم توجووو  الموووتعلم، ت علووو  لفكووور فيموووا ل ووووى بووو  مووون أعموووال ا يوووة أو مسوووت بلية،

وعالوووات اليووووى تختلوووف عووون عالوووات األمووو   لتح ي هوووا،الوسوووالل الكفيلوووة بالغالوووات المةرسوووية ت وووي   الموووا لل ووواط .فت ربة 

االقتةوووووا لة  ارتوووووب  معهوووووا الوشوووووا  بالم سسووووواتةرجوووووة ل الم ووووواوالتي ، لهوووووذا احت ووووول  المةرسوووووة ال وووووكل وال الووووول

 .الت ار ي(  م روع ا  ما  األ ر  والسياسية واالجتماعية

كااال ر باااة تصااانع المر اااوب فيااا  والمشاااروع يصااانع ن ( 35، ص  0112 وفوووي  وووذا الةوووة  ت وووول سووويمون  لموفووووار

أن تكوووون بلوووا  تعاقوووةلا  هامووون أصووول م اولوووةم اولوووة الن فكووور  ال  المةرسوووة .  اتووو  األبعوووا  الةالوووة ال تسوووتثليهاالنهاياااة 

تلووواول ق وووية الم وووروع  فوووي باااوتيني  الااا ي لست ووور  المسوووت بل   وووكل مووون أ وووكال ال ووويم المال وووة علوووا  حوووة تعبيووور ر 

 و نقواعة الم روعن.  العةلة من  تب  وم االت  ة نا ثربولوجيا الم روع

بحووةلثلا عوون م ووروع ابووات المسووت بل، و وللووةر  فكوور بوووتيلي فووي ق ووية الم ووروع تحوو   وو  ش ووافي لست وور  بو

   قالموووة علوووا اللاعوووة ال ووواأج أ هوووا  ،  مرتباوووة بتوجووو  .ملووويالم اولوووة  فكووور  ، لمكووون ال وووول أن الم اولوووة المةرسوووية

التووووي ت ووووو  إلووووا الووووتحكم فووووي المسووووت بل. فهووووي فووووي البةالووووة حلووووم ، إر وووواص ، تةووووور ، لتحووووول إلووووا فكوووور  قابلووووة 

مهووووا ر ا وووات ال تسووووتثلي مسوووالة ال وووويم  موووون حيوووث أن فكوووور   أج م ووووروع للتةوووليف ،مترجمووووة إلوووا أ ووووةا  وتحك

تلالووو ممووا  ووو معاووا فووي الواقوو ، ومووا  سووعا إلووا تحسوويل  أو ت وواو.ه، فهووو ل سووة للووا عتقووة ا  سووان بممكلاتوو  

 ارطووة الارلوووو  ةرسوووة الم اوالتيووةأل وو  ح وول مفتووو  مووون أجوول ت وواو. و وووعيات  الرا لة.وبهووذا المعلووا ، للوول الم

 المبوووووا ر ، التفاوت،االبتكار،المسووووو ولية،الت ةلة،تةبير   تغيوووووي تح ي هوووووا ولوووووو باستح وووووار جالوووووي لل ووووويمالتوووووي 

وذلووك بت ووخي  الو ووعيات واعتمووا  اليووات لت وواو. الوول   ال الم. ووذه ا ليووات  ووي مووا تسووعا إليوو  اليوووى  (األ.مووة

الاعي ،المفاو ووووة، الهيملووووة الم اولووووة التربولووووة اليوووووى فووووي موووول مووووا لسووووما با تلووووارات المسووووت بل  الووووذ ا  االصوووو

 (…المر ة

 ؟مية أم عنوال أزمةنخطاب ت:  المقاوالتية تربية علىال

ملوووذ سووولك االبتوووةالي إلوووا  توووةرل  الفكووور الم ووواوالتيإلوووا فوووي الت ربوووة التربولوووة الكلةلوووة  موووثت  سوووعا ملاوووو الم اولوووة  

ث توووم اال ت وووال موووثت مووون مفهووووى فوووي  وووكل بعوووط المفوووا يم األساسوووية حيووو جوووةرجتغيير  مموووا أ   إلووواحوووةو  ال امعوووة 

التلميوووذ إلوووا مفهووووى الابوووون وتحولووو  الم سسوووات التعليميوووة أ وووب  موووا لكوووون إلوووا م ووواوالت مختةوووة فوووي إعوووةا  عموووال 

 لفالة  م اوالت أ ر .

 وووذا التوجووو  الوووذج لفووور  المةرسوووة مووون محتوا وووا  (JoelleTremblay   0202 ا ت وووةت الباحثوووة ˓ فوووي  وووذا السووويا 

  الما إلا  لو إ سان حر وسعية. الح ي ي الذج سعا 
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لوووم لعوووة الحوووةلث عووون ن التربيوووة ن بووول عووون ن التكوووولن ن وأصوووبح  المعوووار  ن قوووةرات ن ولوووم لعوووة األسوووتاذ مةرسوووا بووول 

مرو وووا علوووا  مووو  معوووين مكيوووف ل ميووو  و وووعيات التوووةرل .  لموووةر ا فووو   مةووواحبا وموجهوووا لةرجوووة أصوووب  معووو 

ا تحميوووول المسوووو ولية للمةرسووووين لكووووو هم لرأسووووون  ووووذه الخاووووة  فعوووو  الباحثووووة السووووالفة الووووذ ر إلوووو ناللمذجووووةن ووووذه 

 التلمياية ولوجهون سهامها المةمر   في وج  التتميذ.

 ت ول الباحثة جوللة

ن ل ة أقةيلا في تكولللا لمةرسي المست بل األسا  الذج ترتكا علي  مهلتهم المست بلية والذج ترتكا علي  المعرفة  فسها. 

ل  الرلا يات والفر سية مثت ألساتذ  تابعوا تكوللهم في تخةةات أ ر  من مثل التارلخ لذلك تم إسلا  مهمة تةر

ص  ،Tremblay)،0202والعلوى. لم تعة الما   المعرفية مهمة ب ةر أ مية المله  واليات التةرل ن.  12) 

تووو ،  ألن التهافووو  فوووي السووولك الثوووا وج  موووا فوووي السووولك ال وووامعي توووم اسوووتةعا   وووذا ال وووكل الةووولاعي فوووي جميووو  جاليا 

علووا احت وووان المتفوووقين  وووان  وموووا بغوورت موووا ج أج لهووة  إ سووواع الم سسوووات أرباحووا  بير .فوووي  ووذا ال وووان، تتووواب  

 الفيلسوفة الباحثة   ة ا لهذه الموجة التةليعية والتب يعية للح ل الةراسي قاللة ة

فاع عن جو   العتقة م شرا علا قرارات ا  ارات أصب  الة˓ عوت تامين جو   التةرل  بإشرا  وتلول  الموا  المعرفية» 

 (051، ص Tremblay) ،0202«.ال امعية من  تل التوميف الةولي لللخبة والخبرا  

أصوووب  الحوووةلث اليووووى عووون ن رأسوووملة العمليوووة التربولوووة ن مووون  وووتل ملاوووو الووورب  والتكلفوووة. لوووذلك لمكووون أن  فسووور 

˓ م ووووروع الم سسووووة˓ ل الف ووووا  التربوووووجةن الم ووووروع البيووووةاعوجيا قبووووال المتاالووووة علووووا  لمووووةن الم ووووروع ن  ا وووو

الميووول     حوووو  لوووو م اولوووة تربولوووة ال تسووولم مووون اال االقوووات إذا موووا  والوووذج لفسووور ˓نم وووروع التلميوووذ˓ م وووروع التمكوووين

رفا يووووة سووووعا   تح يووووو  إلوووواواستسوووولم  لملاووووو الوووورب  عوووووت السووووعي  ةالتربوووووج الخالةوووو  اصوووويتهاا ااحوووو  عوووون 

 ا  سان.

 كراهات بالجملةإ

أسوووويرا لم موعووووة موووون التةووووورات اللابعووووة عوووون  بولووووة فووووي اللموووووذ  المةرسووووي المغربوووويلب ووووا م ووووروع الم اولووووة التر

  الم ووووروع  علووووا صووووعية  وووول ال بهووووات للاموووو  التسوووول  ال يووووة باليووووات التغيوووور الح ي ووووي ال لكفووووي بمفوووور ه بوووول طمووووو 

 ووووك أن الر ووووان الووووذج لسووووم  ووووذه  .والمعرفووووة...( تةوووولي  ال المهللووووة، ال وووويم، التوجيوووو  التربوووووج، ال خةووووي للتلميووووذ،

المرحلوووة البيةاعوجيوووة اليووووى  وووو  يوووف  تبلوووا قاعوووة  تربولوووة ملاموووة لتاوووور مهلوووي و فوووا اتي مسوووالر لمتالبوووات العةووور. 

 إ را ات   ملها فيما للية  والحةلث عن المةرسة المغربية  و حةلث عن تفاوتات و

 . م امين المذ رات الرامية إلا تفعيل الفكر الم اوالتي ال تتوافو م  واق  الم تم  المحلي وإ را ات 

  عموووت مفهوووى الم ووروع ال خةووي لوو شر علووا تمووثتت التلميووذ لمعا يوو  ولخلووو لووة   ووذا األ يوور لبسووا علووا

 مستو  الفهم واألجرأ .

 جعياتهووووا موووون تةووووورات عربيووووة ال تموووو  بةوووولة الوشووووالو التربولووووة المت ووووملة للم ووووروع تسووووتمة أبعا  ووووا ومر

 بواق  مةرستلا المحلية.
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  قةوووور التوجيووو  المةرسووووي فوووي مووول الغووووت  الاملوووي المخةووو  لوووو  وع ووواه علوووا  عووووم افوووا  الم ووووروع

 ال خةي للتلميذ وتبيان  اوط  العرل ة.

  فووي موول معرفووة  التيوو  المعرفووي الووذج لعووا ي ملوو  التلميووذ فيمووا لتعلووو بتحووةلات سووو  ال ووغل ومحة اتوو  ال ةلووة

 عير  امية وعير صا عة لحراى مهلي.

 را وووات أشبتوووث صوووحتها العةلوووة مووون الةراسوووات واألبحوووا  التربولوووة و. تهوووا الكثيووور مووون األطروحوووات  وووذه ا 

-59، ص  0202لعوووورال ،   ال امعيوووة التوووي تلاولوووو  ب وووكل  وووواص  ق وووية الم وووروع ال خةووووي للتلميوووذ

للوووواى البووووة  أوال بتةووووحي  المسووووارات الةاعمووووة لهووووذا  تيووووةالتالوووو  إلووووا م ووووروع المةرسووووة الم اوال، و (88

 الم روع من قبيل ق ية التوجي  التربوج  والبرام  والم ررات وعير ا.

 

 ؟حليف أم عائق : التكنولوجيا

يثواللمو السرل  الذج تعرف  ال رلة العالمية من˓فللاى الحواسيل ˓ التاور الذج تعرف  التكلولوجيا مثير لل ةل  إن  ح

أشرت  ذه التكلولوجيا بابعا  ا   يفة  أ ثر من أج وق  معالير  ةماتية جةلة  ورقمية ت عللا  تسا لقيم وةا  استح

سةالمت عبة علا  مدر  الم اوالتيةك  ال

وبذلك لم تتمكن  ذه الوسالل من التخفيف ˓ الح ي ة أن  ذه الوسالل لم تكن لوحة ا لتخلو التغيير في  كل المعرفة الم اوالتية

فالللاى الت لي ال ل ةر علا تحةلة ˓حة  التراتبية  ا ل الم سسات  ت اسم المعلومة اللعلي بال رور   هالة التراتبية (  من

اال تبارات و األ ةا  المسار  بمعلا أ ن تاشيرات  مرتباة  ˓السلو ات . قة لكون تاشيره وا حا علا مستو  اللتال  

علا  سبية  ل  ة معلمهم مللرلن للفكر الم اوالتي في المةرسةال لكنمات الم ةمة .باللرو  الما لة التي تفسر  وعية الخة

 ة علاوتحةشوا في م ابل ذلك ˓  عوامل الل ا  التي توفر ا  ذه الوسالل 

  و التلليمية. ا  سا يةالعوامل 

 الم روع في عيون ال المين علي . أ مية 

 .التعاون و التلسيو في العمل 

  ال خةي للتلميذ للم روع سرجواأل ا  ارجالةعم . 

  الم اوالتي لخاوات الم روع والتةميم المع لن  الر يةالتةبير . 

المةال  التربولة السا ر  علا أجرأ  الع لية الم اوالتية  ا ل ول ة توصل   ˓حة ر الا الل ا أتمثل العتقات بين الفاعلين 

الذ ا   في تم ية فا فراط عل  ذه الوسالل  ارقة و متفوقة(.وطوبيان ا ت أن  لف اال  رار  رور  عةى إلا المةار 

 Entreprise Ressource   أب  إلا فعل التخل  مل   ما  الذج للبغي  من الو م ا وع قة لخلو االصالاعي مثت 

Planning /ERP   عير متوقعة سالر  ل لل(وقة، 
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 إذا . البالة ةالوميفي باأل لمة أ ب  ون ا فراط في استخةامهاوقة لك تتوق  سلو ات الفاعلين نأفالتكلولوجيا ال تستاي   

ما لسما ب مرتب بلا  ت ار ي ل أج م سسة˓ ت  لالو من مر الة الفاعل و ا تلارات أن ا    لاى من تكلولوجيا فت بة 

و  ( وعي با شار الملتلر البالوعي الممكن و يرن  .(202 ، ص 0125، ب

 اإلنساللجديد لمفهوم والخطاب االفكر المقاوالتي 

 ستةوووةرت بوووذلك و وووي˓ سياسوووات توووةجين و ح ووور علوووا الكفوووا ات واالجتهوووا ات   وووي  سياسوووات الحا ووورال  وووك  أن   

أصوووب  برل ووو  للمحوووي  ا ووول  والووور الفسوووا  وال وووا  والابو يوووة و ا ووول أروقوووة  الوووذجن ا  سوووانبووورو. ن  وووكالأجميووو  

التت وووي  إلووواأ وووب  موووا لكوووون ب ثوووة تتحلووول فوووي طرل هوووا  ˓عثووورللبوووذ حلووو  ال اجرلحووو إ سوووا ا ليةوووب ، الموووال و األعموووال 

ن باعتبووواره ا  سوووانحوووول مو ووووعن  مووون جةلوووة تلتفوووا لمحاولوووة   المةرسوووة الم اوالتيوووةبووور. ت لوووذلك والوووا الووواوال.

  وووو صوووا   ات ا وووات ال ابيوووة  إحوووتلمووون   وتمكيلووو ا  سوووانفتلميوووة ، اللمووووذ  الح ي وووي لكووول بلوووا  تلمووووج جوووا  وفعوووال

 . يلحراى ح ي 

 ا  سوووان'ولليووواى الفوووان 'علوووا  ووورور  تلميوووة  و'ولليووواى بيةل'و'ارسووول  وج' ومووون بيووولهم ون ثيووور ول وووة سوووبو أن أ وووة 

الت رلوووور والت ووووولم .فالب وووور  ووووم الثوووورو  ، التخاووووي ، البلووووا  ،وتووووةعيم م ووووار ت  الاوعيووووة  ووووتل مراحوووول االستك ووووا 

 إذنبوووة اللون مر الوووون فوووي م وووارل  التلميوووة والبلا .والب ووور فووواع˓الح ي يوووة ل موووم  موووا جوووا  فوووي ت رلووور األموووم المتحوووة 

 ا وووول  م اربووووة  وووومولية للتلميووووة إطووووارفووووي  (87، ص0225،  يا ر ووووومبيترو  ا  سووووا ي ا بووووةاعموووون توسووووي  فوووورص 

وتلةووووهر فيوووو  رو  ، واحووووة بووووين الذاتيووووة الملفعيووووة والملاووووو الم تمعووووي المر وووول انت موووو  فووووي   الح وووول التربوووووج

 . يا اتوال و  ال ماعة بر  Liberal Leaderفرا األ

ال بوووة مووون احتوووراى ˓فوووي التخاوووي  وفوووي صووول  ال ووورار ˓التلميوووة م وووروع فوووي ا  سوووان إ وووراىال بوووة مووون بهوووذا المعلوووا ،  

 تلارلوووة مووون مووون تحرلوووره مووون م ووواعر الغربوووة وا  و حامووول لم وووروع ذ لوووي و معرفوووي إرا   ةوصووويات   فاعووول ذج 

لووو  الحوووو فوووي  .  4-3)، ص   1972،علوووة 'أبرا ووواى ماسووولو ا يا  سوووحاجاتووو  و رعباتووو   علوووم الووولف   إ وووباع وووتل 

لووو  الحوووو فوووي العةالوووة باعتبار وووا  ،(0222، ( موووا لووو  الحوووو فوووي المةللوووة  فوووةلرلكومالور1985، التلميوووة   وووارل فاسووويك

السياسوووية والعتقوووات  (  موووا لووو  الحوووو فوووي رسوووم معوووالم السياسوووة و تفعيووول م وووار ت   الةراسوووات0111، رولوووا إ ةوووافا

الم وووال وفوووي لووو  الحوووو فوووي ˓ لووو  الحوووو فوووي التوووةبير العوووا ل للثوووروات وتو.لعهوووا ،  (علوووة رلالووو  و روجووور. الةوليوووة

  وووذه الترسوووا ة الح وقيوووة ال بوووة مووون اسوووتةعالها  ا ووول الرسوووالل المعرفيوووة الموجهوووة ل جيوووال˓  (0120، السووولاة  فو وووو

 حتا لسمها الامو  والرعبة في االرت ا  باألوطان. المةرسية

 ر وووان ذو الع ت يوووة  وووي  ووومولية وووذه الللووور  ال. التح وووة  األجيوووالتلميوووة   حوووو بوابوووة ال ةلوووة ل يووول المةرسووويا إن تلميوووة

سوووويرور  العةالووووة بلغووووة  إ هوووواالمحلووووي بووووالوطلي والخوووواص بالعوووواى . ˓ تي بووووالم تمعي لتفاعوووول فيوووو  الووووذا .اولووووة صوووواعة 

 'التفوووواوت المهوووويمن'أو نالهيملووووة المر ووووةنتت وووواو. مووووا لسووووما با ووووكال 'االلووووتت  المهوووويمن' أو أن رولا(التووووي عليهووووا 

 وتستةةر جمي  أساليل الرأسمالية العاللية الافيلية. (17، ص 0222  ورباسون،
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  وووية ف.3و ن وووارل ما هوووالمن ننسووووتوج  علوووا حوووة تعبيووورالتلميوووة فلسوووفة وإر وووا ا تربولوووا  ةووويرت˓ علوووا  وووذا األسوووا  

تةبيرلوووة   ارطوووة طرلوووورسوووم مووون  وووتل  والواقووو  تأ تقيوووة تفووورت بال ووورور  المةوووالحة مووو  الوووذا ق ووويةالتلميوووة 

 ( . 166، ص Ponsioen ،1965الوسالل واأل ةا   بو سيون وا حة

تغيوووا الوووةفاع عووون حوووو ت( الوووذج ةوعيووور المرتاقووو ة عيووور الم  ل ووو ةو المسووو ول  ال وووا  المةرسوووةعلوووةما  تحوووة  عووون 

مووون الع ت يوووة المتلوووور  التوووي سوووو  تحرر وووا  فإ لوووا   وووية  ربوووا جةلوووةا˓تغييوووره  إلوووافوووي مسووواللة واقعووو  والسوووعي  ا  سوووان

المةرسوووة علوووا تبعوووا لوووذلك،  مووون المكو وووات الت وووعورلة وتخلوووو لوووةللا ات ا وووات جةلوووة  مووون ال وووب  الوووذاتي ال وووعورج .

( علوووا حوووة تعبيووور Psychic mobilityخلوووو لوووةللا  موذجوووا مووون ال خةوووية لتسوووم بوووالحراى اللفسوووي  ت أن الم اوالتيوووة

علوووا عووورار موووا لوجوووة علوووة  ( 87ص، 1988مووووراج،   سوووم بالم وووار ة اال فعاليوووة خةوووية تتن ˓  جووواى لير ووورن

، حتوووووا وان  ا ووووو  المحوووووة ات السوسووووويوش افية عيووووور مت وووووابهة ˓ ال وووووخ  اليابوووووا ي والكوووووورج علوووووا سوووووبيل المثوووووال 

 خةوووية تسوووتمة رو  التلميوووة وأفكار وووا مووون مبوووا ا نالعوووون الوووذاتين نالمبوووا أ  المحليوووةن وناسوووتثار  ال هوووو ن  بيتووور 

 .ن(45-40، ص 1968،  وسوتوج

تتووواعم  ليسووو  مغلوبوووة بوووةليل أ هوووا ا  سوووانلكووون لغوووة ˓ بووور مع ووولة  واجههوووا اليووووى أصوووحي  أن العولموووة والرقملوووة  موووا 

حا ووور  فوووي  ووول  إ هووواعلميوووة  ا ووو  أو  فسوووية . ˓قا و يوووة أو شورلوووة ˓ أمبرل يوووة  ا ووو  أو ع ت يوووة ˓ وووتا االسوووتراتي يات 

 مر ووا تلالووو ملوو   وول  ا  سووان يبووة   عووا  م ووروع  ووو   ة الم اوالتيووة فووي المةرسووةفالتلميوو ، وبكوول المعووا ي  ووي ،

التربولوووة الكبووور   موووةار  ا ووو  العةلوووة مووون ال فوووإذا.(82-75، ص 0222الفيوليووو  و لوووو، (والتوووةابير وا ليووواتالخاووو  

 أقووووورتقوووووة ال ماعوووووةن.ونحل ات الل ا وووووات ال معيوووووةن  ن .ونمةرسوووووةالتربووووووج مووووون مثيووووول نمةرسوووووة التحليووووول اللفسوووووي

ت ووور  أنفعلوووا اسوووتراتي يات التلميوووة بوووةور ا ˓ليوووة والتفاع يةالتواصووول العمليوووات التربولوووة ةروقوووأفوووي  الموووتعلمبمر الوووة 

فكووول تلميوووة ' ( .Julios Lipsو اصووول ل  ووويا    تووواع نأصووول األ ووويا ن للكاتووول '˓ محووورى و  فاعووول محلوووي  هبوووةور

 . المست بل لاعةصأمل  وتلميذ اليوى  و .  ساناألجل  ا  سانبواساة  وتمر ا  سانمن صا قة  تبتةا 

 توصيات

العةلووة موون  عا سووتةا با ر ووا إلووا ها ووملفووي سوويا  مخرجووات  ووذه الةراسووة، وموون أجوول تفعيوول الحمولووة الللرلووة التووي تت

وقووووا ر  علووووا تحفيووووا طتبهووووا  نم ووووروع جامعووووة مغربيووووة ملفتحووووة علوووا الفكوووور الم وووواوالتينالتوصووويات تحوووو  علوووووان 

  وجا ا فيما للية أنولمكن  .235-212) ، ص  2014، لولةا، سا او  ( مست بلية   م اوالتيةل يا   م ارل

  وتاوووولر م سسوووات صوووغر   إ  وووا حوووتل م وووارل  م وووررات م اوالتيوووة بموووا لتلاسووول مووو  حاجوووة الالبوووة فوووي إ

 . اصة بهم

 وتعمووويم ذلوووك ، مسوووالك  اصوووة لوووذاتها  جعلهوووافوووت  مسوووارات تكولليوووة فوووي الم اوالتيوووة علوووا مسوووتو  التوجيووو  و

 . في جمي  مراحل التمةر   ا عةا ج، الثا وج وال امعي(

                                                           
 Overal  Planing التخطيط الشامل  وممفهكارل مانهايم استحدث  3
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  التفكيووور فوووي إعوووةا  بووورام   اصوووة مسوووت لة تهوووتم بوووالفكر الم ووواوالتي، عالتهوووا تكوووولن الالبوووة فوووي  وووذا الم وووال

 .الم اوالتية الممارسة األطر إ را وتكون تح  

  الةاعمووووة  األجهووووا ات بالتلسوووويو موووو  وم وووواتل علووووا مسووووتو  ال امعوووو أعمووووالالعموووول علووووا إ  ووووا  حا وووولات

السووووا ر  علووووا ا ت ووووا  الم ووووارل  ا بةاعيووووة التووووي لةووووممها الالبووووة وذلووووك قةووووة تلميووووة وترقيووووة الوووورو  

 الم اوالتية لةلهم.

  اعتموووا  الوووذ ا  االصوووالاعي ووسوووالل التكلولوجيوووا والتواصووول المعموووول بهوووا فوووي ال امعوووات العالميوووة عووووت

 (.…تل ين، إل ا ، بحث، حة   لرلةال  اال تفا  بالوسالل الكتسيكية

  ووور ش افوووة العمووول الحووور لوووة  الالبوووة مووون  وووتل االرتكوووا. علوووا األبحوووا  الميةا يوووة و وووذلك ملوووا    راسوووة  

 الحالة ل عمال الحر  اللاجحة.

  تكوووولن وتووواطير أسووواتذ  مختةوووين فوووي الم وووال الم ووواوالتي لسووواعةون علوووا تتبووو  وت يووويم الم وووارل  الخاصوووة

 بالالبة.

   وفوووت   ة مووون أجووول تبوووا ل الخبووورات والت وووارعمللووورلن وم ووواولين أجا ووول فوووي سووويا   وووةوات علميووواسوووتةعا

 .لم ارل  الالبة المتفوقين قلوات  را ات  ارجية  اعمة ما لا ومعلولا

 

 خاتمة

تووووةرل  الم اولووووة بالمةرسووووة أو ال امعووووة ال لسووووتلة فحسوووول علووووا مبووووررات اقتةووووا لة مح ووووة لكلوووو  لا ووووي م ووووروع 

  تسووووهيل  وووووور ووووان المةرسووووة الم اوالتيووووة اليوووووى ، المتووووةر  موووو  واقوووو  حاموووول لتحووووةلات جةلووووة  فر ووووية ا سوووو اى 

مووون بوووةلل   لووواى لوووي  و فوووالتاور البيوووةاعوجي ملووواى بم وووارا  عووالم متغيووور ،اال خووراط ب وووكل ال وووابي  ا ووول  وووذا الواقوو 

 إال الح ر علا التلمي  والسلبية واالستعا ة علهما بخااع تلموج وا   و فا .

سوووة اليووووى، أ ثووور مووون ذج قبووول، م بووور  علوووا قبوووول التحوووةج بتغييووور  لامهوووا وبرام هوووا بموووا لسوووت يل لمةووولحة المةر

الموووور  الب ووورج.والت ربة الم اوالتيوووة بوووالمعلا الوووذج تلاولتووو  الةراسوووة رقوووم  ال لوووي  ف ووو  فوووي أروقوووة الموووال واالقتةوووا  

علووا االبتكووار والت ةلووة مسووتةعيا فووي  وول  ال يوول المةرسووي قووا را ال ةلووة للتلميووة حيووث لةووب  عبوول للسوو م موو  الخاووا

  حس  ال يمي وفو مواطلة سليمة وواعة . م روع  مراحل
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ذاتية يرة س  

المغوووورع.  -مغربيووووة ال لسووووية، أسووووتاذ  بالسوووولك الثووووا وج ا عووووةا ج بووووال ليار  ،0122، موووون مواليووووة سااااهام لعاااارايش -

. لهوووا م وووالين فوووي طوووور الابووو  -سوسووويولوجيا التربيوووة-حاصووولة علوووا  وووها   الماسوووتر فوووي علوووم االجتمووواع، تخةووو  

لحموووووتن علووووووان نالم وووووروع ال خةوووووي للتلميوووووذ بوووووين التلليووووور والممارسوووووةن ون صوووووور  الموووووةر  فوووووي الواقووووو  

 االفترا ين. 

، مغربوووي ال لسوووية، أسوووتاذ باحوووث بالمةرسوووة الوطليوووة للعلووووى التابي يوووة ب امعوووة 0120، مووون مواليوووة باااوكرين كاااريم -

ات، حاصووول علوووا  وووها   الوووة توراه فوووي األ ع الفر كوفوووو ي الم وووارن نتخةووو  أ ع فر سوووين، الحسووون األول بسوووا

 مووووا أ وووو  حاصوووول علووووا  ووووها   الماسووووتر فووووي علووووم االجتموووواع نتخةوووو  سوسوووويولوجيا التلميووووةن. لوووو  م موعووووة موووون 

ن ونالو وووم والسوووفر فوووي Vers et déliresا صوووةارات مووون أبر. وووا  لووووان  وووعرج باللغوووة الفر سوووية   ووور بفر سوووا 

ت ربووة الكتابوووة علوووة عبوووة الكبيووور الخايبوووين   ملوووت  جمووواعي   ووور ب امعوووة نابووون طفيووولن ال لياووور (. لهوووتم حاليوووا بابحوووا  

 و راسات تتعلو بحوار الث افات والفكر الم اوالتي وسوسيولوجيا الفلون.
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الشرطة السودانية  ىعامة في تحسين الصورة الذهنية لددور العالقات ال  

الداخلية العامة بوزارةوالعالقات  عالملإلدارة العامة اإل لىق عيسة وصفية بالتطبراد  

: ابراهيم قسم هللا محمد أحمدعداد الطالبإ  

جمهورية السودان –للعلوم والتكنولوجيا باحث دكتوراه، إعالم وعالقات عامة، كلية علوم االتصال، جامعة السودان   

Email: ebrahim22509@gmail.com  

3227037990 

 المستخلص:

يهدف هذا البحث للوقوف على العالقات العامة كنشاط اتصالي والدور الذي تؤديه مختلف برامج العالقات العامة داخل وزارة     

خلية )رئاسة الشرطة( في تحسين صورتها والدفاع عنها، وتحقيق التواصل الفعال بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي الدا

، وقد احتوى هذا البحث على مدخل مفاهيمي للعالقات العامة لضبط المفهوم وتحديد مبادئه وكذالك أهدافه ثم ركز الباحث في 

 امة ودورها في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة في تحقيق التوافق بين المؤسسة وجمهورها.الجزء الثاني منه على العالقات الع

 الصورة الذهنية، رئاسة الشرطة، العالقات العامة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

    This research aims to find out about public relations as a communication activity and the role 

played by various public relations programs within the Ministry of Interior (Police Presidency) in 

improving its image and defending it, and achieving effective communication between the 

institution and its internal and external audiences. This research contained a conceptual approach 

to public relations to control the concept and define Its principles as well as its goals, then the 

researcher focused in the second part of it on public relations and its role in improving the mental 

image of the institution in achieving compatibility between the institution and its audience. 

Keywords: Mental image, police leadership, public relations 
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 :مقدمة

 محاجة االنسان الي التواصل مع االخرين قديمة قدم الحياة ومع التقدم اإلنساني برزت أهمية العالقات العامة كعلم لتحيق التفاه   

 .للجميعوالتواصل بين المؤسسات وجمهورها وذلك من خالل عكس أهداف وأنشطة المؤسسة 

االن درجة النجاح المتوقعة لعدم وضوح مفاهيم ومبادي  حتىتحقق  السودان لممن ناحية أخري فان العالقات العامة في    

 .والمصالحها في المنشآت العالقات العامة وأهدافها ووظائفها ونشاطها وتختلف طرق وأساليب ممارست

سواء أكان ذلك من حيث وفرة البحوث او شمولها  العلمية،أحرزت العالقات العامة في الدول المتقدمة سبقا ملموساً من الناحية    

كما حققت فيه كمهنة مستويات أداء تكاد تكون قياسية وأصبحت العالقات العامة وظيفة حيوية مهمة من وظائف  عقمها،او 

 .يلوالتموسة الحديثة يستلزم االهتمام بها واعطاءها مكانها داخل المؤسسة جنبا الي جنب مع وظائف اإلنتاج والتسويق المؤس

 لىعوتعد االجهزة الشرطية من أهم األجهزة التي يستخدمها المجتمع في عملية الضبط االجتماعي السلوكي والتي تعمل     

وسالمتها فهي تعتبر أداة الدولة وتجسيد سلطة المجتمع في حفظ االمن والنظام الي  استقرار المجتمعات والمحافظة علي امنها

جانب ما تقوم به من خدمات هجرية ومرورية ودفاع مدني ونجدة وإصالح اجتماعي داخل السجون تقوم أيضا بتنفيذ القوانين 

 .الجماعةالتشريعية في المجتمعات لصالح امن 

 .واستقرارهصدي للعديد من التحديات األمنية التي تواجه المجتمع وتهدد أمنه وفي سبيل ذلك فهي مطالبة بالت

الحاسم في كثير من المواقف ويتطلب أحيانا فرض قيود والتزامات علي الجمهور مما يسبب أحيانا ضيق  يتطلب التعاملوهذا     

فكان  ة،المؤسسالي رسم صورة ذهنية سلبية لهذه وكبت للحرية وهذا بدوره يؤدي الي توتر العالقة بين الشرطة والجمهور وبالت

البد من وجود جهة تختص بتحسين تلك الصورة الذهنية لدي المواطن عن مؤسسة الشرطة وما لحق بها من تشوهات خالل الفترة 

  . االنتقالية ) ثورة التغيير ( ودراسة إمكانية تحسين وبناء الصورة الذهنية الطيبة عن هذه المؤسسة

 :لبحثامشكلة 

هم أموالهم وممتلكات علىالشرطة جزء ال يتجزأ من المجتمع ومن واجباتها حماية المواطنين وتحقيق امنهم وسالمتهم والمحافظة    

 .المجتمعوتقديم الخدمات التي يحتاج لها افراد 

 .الشرطةأداء  علىالرغم من ذلك نجد ان هنالك عدم رضا وبعض المأخذ  وعلى

المواطن بما تقوم به الشرطة من مهام وواجبات لتحقيق أهدافها وغاياتها وفقاً للدستور والقوانين  وأدراكمام وهذا ناتج عن عدم ال

 .واللوائح

 فإن مشكلة البحث تتبلور في التساؤل التالي:

 ما هي الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطنين السودانيين؟
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  :البحثأهمية 

جه المجتمع يوماً بعد يوم فإن الصورة الذهنية لرجل الشرطة يعد أحد أهم المواضيع التي يجب في ظل الظروف األمنية التي توا

 عنها.ان تحظى بالبحث 

االجهزة بحاجة لدعم ومساندة وتعاون المواطنين لضمان نجاحها في اداء رسالتها في المجتمع والمتمثلة بتوفير  أكثركما انها 

 غيرهم من المقيمين والوافدين.اجواء األمن والطمأنينة للمواطنين و

 :البحثاهداف 

 يهدف البحث إلى اآلتي:

 .التعرف على الصورة الذهنية عن رجل الشرطة لدى المواطنين سواء كانت إيجابية او سلبية.2

 .  التعرف على مدى الرضا عن اسلوب رجل الشرطة مع المواطنين.9

 العالقة مع المواطن. الصورة الذهنية عن رجل الشرطة في أثر. التعرف على 0

 :البحثتساؤالت 

 ما هي الصورة الذهنية عن رجل الشرطة لدى المواطن؟ .2

 الشرطة؟ماهي الوسائل المستخدمة من قبل العالقات العامة لتغيير الصورة الذهنية السائدة لدي المواطن عن  .9

تي شهدتها البالد في الفترة الماضية هل يمكن تغيير الصورة الذهنية الخاطئة لدي المواطن عن الشرطة بعد االحداث ال .0

 تمارسها؟واألساليب التي كانت 

 المؤسسات؟ماهي األدوار التي تؤديها العالقات العامة في بناء وتحسين وتطوير  .4

 بها؟هل للعالقات العامة بالشرطة رؤية واضحة للقيام بالمهام المنوط  .0

 :البحثمنهج 

وصفي التحليلي والذي يعتبر واحداً من المناهج االساسية بل اكثرها شيوعاً في من أجل تحقيق البحث استخدم الباحث المنهج ال

 البحوث الوصفية.

 حدود البحث:

 الحد الموضوعي: تتمثل حد البحث في دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة

 :الزمانيالحد  
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 . م 9322اغسطس  الي 9322 الحدود الزمنية ديسمبر

 د البشرية: تقتصر الدراسة على المواطنين المتعاملين مع منافذ خدمات الشرطة.الحدو

 :المكانيالحد 

 يقتصر هذا البحث على السودان والية الخرطوم وزارة الداخلية رئاسة الشرطة.

 اإلطار النظري:

 المبحث األول 

 مفهوم ونشأة وتطور العالقات العامة

 أوالً: مفهوم العالقات العامة

وقد حث هذا التطور نتيجة للتعقد المتزايد  ،ريعاً خالل األربعين سنة الماضيت العالقات كمفهوم إداري وكوظيفة نمواً سنم    

اد كذلك زيادة فهم دوافع ومطالب األفر العام،للمجتمع الحديث، وزيادة االعتمادية المتبادلة بين منظماته، والقوة المتزايدة للرأي 

أييد وتعاون وثقة اآلخرين عن طريق اإلقناع جزء من العمل اليومي للمدير في أي نوع من أنواع وأصبح كسب ت والجماعات،

 والعالقات العامة أصبحت تعبيراً شائعاً في اللغة والفكر. المنظمات.

ظمات لمنوالمفهوم اإلداري للعالقات العامة في المجتمع المعاصر الذي يتسم بترابط وتداخل العالقات فيه تضلع جميع ا    

بمسئوليات عامة. ومن ثم فإنها يجب أن تقبل المحاسبة في جميع تصرفاتها التي تؤثر على اآلخرين. غير أن القبول الكامل بواسطة 

لمسئولياتها تجاه الجمهور الذي تخدمه أو تؤثر تصرفاتها عليه لم يتحقق  –التي تهدف أوالً إلى الربح على حد سواء  –المنظمات 

اك اتجاه واضح نحو ذلك، فرجال األعمال يعلمون تماماً أن مشروعاتهم ال تعمل من منطلق الحرية المطلقة أو الحق بعد، ولكن هن

اإللهي. ولكنها كأي جزء آخر من المجتمع توجد بناء على اتفاق وتقبل المجتمع لها. كما أن مصالح المجتمع تعبر عنها وترعاها 

اف إلى ذلك أن الرأي العام مهما بدأ ضعيفاً أو واهياً في لحظة زمنية معينة فإنه قد الحكومة من خالل أجهزتها المختلفة. يض

يتحول إلى تشريع ملزم. ونتيجة لذلك فإن اإلدارة الحكيمة ال تجعل من العالقات مجرد وظيفة استشارية فحسب، وإنما تجعلها من 

ر وذلك حتى يتسنى أخذ تأثير كل قرار على الجمهور في وظائف اإلدارة العليا. كما إنها تحرص على أن تكون فلسفة كل مدي

 االعتبار. 

 ألتية.اويرى الباحث أن من ابرز تعريفات العالقات العامة وأدقها التي يمكن االعتماد عليها واكسبت ثقة وعراقة وهى التعريفات 

 العامة:تعريف الجمعية الدولية للعالقات  -1

 تعريفاً يلخص إلى الفقرات التالية: 474م التي ركس هارلو بعدد 2271في عام     
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تمثل العالقات العامة وظيفة إدارية متميزة تساعد على اإلقامة والمحافظة على خطوط اإلتصال ، والفهم المقبول والتعاون بين 

رأى المنظمات وجمهورها ، وتتضمن مشكالت أو موضوعات اإلدارة وتساعد اإلدارة على أن تبقى محاطة علماً ومستجيبة ل

 الجمهور.

وتساعد اإلدارة على أن تبقى على علم بالتغيير واستثماره بفعالية  الجمهور،وتحدد وتؤكد على مسؤولية اإلدارة لخدمة مصالح   

وتستخدم أساليب البحث واالتصال األخالقي كأداتها األساسية )فيكر  االتجاهات،كجهاز إنذار مبكر للمساعدة على توقيع 

 م(.9334،

وظيفة إدارية ذات طابع مخطط ومستمر تهدف من خاللها المنظمات  ))بأنهافتها الجمعية الدولية للعالقات العامة كما عر  

وذلك عن طريق تقيم الرأي العام المتعلق بها من  عواطفهم،الجمهور والمحافظة على تفهم  إلى كسبوالهيئات العامة والخاصة 

تحقيق تعاون مثمر أكبر ومقابلة المصالح العامة بدرجة أكفا عن طريق المعلومات أجل ربط سياستها وإجراءاتها قدر اإلمكان ل

 ونشرها((.المخططة 

م 2202تولى مسؤوليتها في شركة جنرال موتورز األمريكية عام  والذي العامة،ويرى أيضاً بول جارت أحد رواد العالقات    

مستمرة هي الجهود ال الحقيقية، وإنمابدو في صورة مخالفة لصورتها أن ))العالقات العامة ليست وسيلة دفاعية لجعل المؤسسة ت

 م(.2223من جانب اإلدارة لكسب ثقة الجمهور من خالل األعمال التي تحظى باحترامه((. )عجوة ، 

ثير لصالح تأوعرفها الدكتور إبراهيم إمام بأنها فن التأثير في الجماهير بوسائل اإلعالم المختلفة تعبئة المشاعر وكسب ال     

 شخصية أو قضية أو مؤسسة.

 ثانياً: نشأة وتاريخ العالقات العامة وتطورها:

نشاط العالقات العامة مارسه اإلنسان منذ القدم وفي مختلف العصور كوسيلة لتحقيق التفاهم والتعايش مع من حوله، الجديد     

عالقات العامة واالتصال بالجمهور والجهود المستمرة التي فقط في الموضوع هو وسائل االتصال التي استعملها المشتغلون بال

 (. 9333)حجاب، وهبي، يبذلها المتخصصون في إنشاء وتدعيم عالقات سليمة منتجة بين الهيئات التي يمثلونها وجماهيرها

هات الجماهير محدودة مع أن الجماهير في األزمنة القديمة كانت أصغر حجماً وأقل تعقيداً وكانت وسائل التعبير عن اتجا    

وطريقة التعبير بدائية وساذجة ويمكن تتبع الجهود التي كانت تبذل في مختلف العصور لنشر األنباء والمعلومات بقصد التأثير 

 على الجماهير. 

لكهنة ا في ظل الحضارة الفرعونية كان الكهنة الواسطة التي تتولى االتصاالت بين الفرعون باعتباره ملكاً. وكان هؤالء    

يقومون بمهام العالقات العامة ويستخدمون في ذلك أسلوب االجتماعات التي كانوا يعقدونها في المعابد، ويختارون المناسبات 

 الدينية والشعبية لتوصيل المعلومات،
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تأثير ونجحوا في المثل مواسم الحصاد وفيضان النيل ...الخ فالمصريون القدماء استعملوا العالقات العامة أيام الحرب والسلم  

على نفوس الناس وأفكارهم كما نجحوا في تعبئة مشاعرهم وإقناعهم باالتجاه الجديد، وخاصة عند حدوث انقالبات سياسية أو 

  .جديدةظهور ديانات 

سياسية ت الاهتم ملوك وحكام بابل بالتأثير في عواطف الناس وأفكارهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم في أوقات األحداث واالنقالبا    

والعسكرية واالقتصادية، وكان لملوك بابل صحف تسجل فيها األحداث اليومية، كما توجه عن طريقها المعلومات والتعليمات. 

فقد كان الملك يدعم عماله وموظفيه في األقاليم للحضور إلى بابل في األعياد والمناسبات. ففي هذا الوقت يستطيع أن يدفع أوامره 

 أن هذا االختبار فيه دليل إحكام خطة التوقيت، أي اختيار الوقت المناسب للحملة اإلعالمية.  شك والوتعليماته، 

استطاعت الحضارة اإلسالمية تطوير العالقات العامة بفضل الشعراء والكتاب والخطباء، إذ كانوا يحثون على الجهاد في     

قات العامة إذ عادة ما يصحب اإلرشاد الديني توجيه اجتماعي وسياسي، سبيل هللا، ويقوم الخطباء في المساجد بدور خطير في العال

وكان الفاطميون والشيعة من أشد الناس اتقاناً لفنون الدعوة لمذاهبهم، وكان األزهر خير مكان ظهرت فيه العالقات واالتصاالت 

يه ى جامعة للشيعة تدرس فيها العلوم ويروج فالطيبة بالناس والدعوة للشيعة والخليفة، وقد حوله الخليفة الفاطمي من مسجد إل

للمذهب الفاطمي. تردت المجتمعات في ظلمات التعصب والجهالة نتيجة للتعصب الديني واالنحالل االقتصادي واالجتماعي 

هذه الكنيسة  توالنفوذ اإلقطاعي، وبدأت الثورة البروتستانتية التي قام بها مارتن لوثر وتحديه لسلطات الكنيسة الكاثوليكية، وجد

الجديدة أنه البد من التفكير في فنون الدعاية المختلفة من أجل الدين، كما عملت على تخريج متخصصين في الدعوة الدينية عن 

طريق إنشاء معهد خاص لذلك ومن هنا أخذ االهتمام يتجه نحو العالقات العامة وذلك عن طريق الكتاب والمؤلفين والصحفيين 

 .  (9330ا في النشر واإلعالم لكسب ثقة الجماهير وتأييد )أحمد،وغيرهم ممن ساهمو

ظهرت العالقات العامة باعتبارها نشاطاً مستقالً مع بداية الثورة الصناعية وما صاحبها من توسع ضخم في العمل والتجارة،      

ائل القرن العشرين، فقد نتج عن التقدم ولكن لم تعرف العالقات العامة بمفهومها الحديث إال في أواخر القرن التاسع عشر وأو

الصناعي في المجتمعات الغربية ظهور المؤسسات الصناعية الضخمة التي تعتمد على اإلنتاج الوفير، واستخدام ألوف من العمال، 

نظر ي وكان أصحاب الشركات واالحتكارات ينظرون إلى العمال على أنهم آالت تعمل لإلنتاج دون توقف، أما المستهلكون فلم

إليهم المحتكرون إال على أنهم مرتع العيش الثمين أوفرائس وضحايا لالستغالل وامتصاص األرباح منهم مما دفع أصحاب العمل 

( العديد من  Ivy Leeإلى البحث عن أسلوب لكسب ثقة الجماهير فكانت العالقات العامة خير سبيل لذلك كما وضح)إيفي لي 

وم العالقات العامة خالل رحلته مع المهنة التي بدأت مع بداية القرن الماضي حتى وفاته عام المبادئ المهمة التي أكدت مفه

 م وتتمثل فيما يلي: 2204

  النشر وحده ال يكفي لكسب تأييد وثقة الجماهير، وأن القول الجميل البد أن يسانده الفعل الجميل مما يؤكد ضرورة وأهمية ربط

 ة والمصداقية بين المؤسسة وجماهيرها. األقوال باألفعال مما يزيد الثق
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  التأكيد على أهمية وضرورة العنصر اإلنساني وقد نصح رجال األعمال بضرورة إعالن أهدافهم وتحديد سياساتهم وعدم

 المبالغة في النشر والمخاطبة وعدم إخفاء قراراتهم وسياساتهم. 

 سة التي كان يتبعها بعض رجال األعمال، وللتأكيد على أهمية )أعرف جمهورك( وقد انتقد السيا أكد إيفي على مبدأ مهم وهو

دراسة ومعرفة الخصائص النفسية واالجتماعية لكل فئات الجماهير النوعية مما يزيد من فعالية التفاعل واالتصال اإلقناعي 

 اإليجابي مع تلك الجماهير. 

 ن والتي تبرز من خالل المشاركة االجتماعية لكل من حوله أكد إيفي لي أهمية الصورة اإلنسانية للمسئولين والقادة السياسيي

 م(. 9333)صالح،

  افتتح إيفي مكتب للعالقات العامة ولم يقتصر نشاطه على المجاالت الداخلية بل كان رائداً أيضاً في العالقات العامة الدولية وقد

داد الصحف األمريكية بالمعلومات الالزمة عن اتهم في بعض الصحف )إيفي لي لسان هتلر( خالفاً للحقيقة حيث حرص على إم

 الشئون األلمانية في محاولة الستعادة العالم في ألمانيا.

 المبحث الثاني:

 مفهوم الصورة الذهنية

تعد الصورة الذهنية الموضوع األساسي في علم العالقات العامة ، تماما كالجسم اإلنساني بالنسبة للطب البشري ،أو عناصر     

هي التي تعكس الواقع ،وهي التي تحمل المعلومات عنه إلى العقل اإلنساني  imageبالنسبة للعلوم الطبيعية ،فالصورة الذهنية المادة 

الذي ال يواجه الواقع مباشرة ،وإنما يواجهه بطريق غير مباشر هو الوصف ، والعالقات العامة تقوم بجزء كبير من وظيفتها من 

شر للواقع ، فكل الكلمات أو الرموز المستخدمة في االتصال اإلنساني ما هي إال صور ذهنية تحمل خالل هذا التقديم غير المبا

 (.229ص ت بدون، ،عبدالمجيد) معلومات عن واقع معين ، وبالتالي تكون رؤيته بطريقة غير مباشرة

 نشأة مصطلح الصورة الذهنية:

على يد العالم جراهام دالس والذي أشار في كتابه الطبيعة البشرية  م2232ظهر مصطلح الصورة الذهنية إلى الوجود في عام     

 (.217ص م ،9337، حجابوالسياسية إلى أن الناخبين في حاجة إلى تكوين شيء مبسط ودائم ومنظم عند الثقة في مرشح ما )

السياسية  ين ثم استخدم في المجاالتوكمصطلح له عالقة بالمنشآت التجارية لم يستخدم إال مع بداية النصف الثاني من القرن العشر

 واإلعالمية والمهنية المختلفة.

وكان العلماء العرب في مقدمة من توصل الستخدام الصورة الذهنية بشكل واضح حيث ميزوها بأنها عبارة عن صور موجودة 

 في ذهن اإلنسان عن األشياء وبينوا أهمية اإلدراك في حصول الصور في العقل اإلنساني.
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رغم تقدم العرب في سبر أغوار الصورة الذهنية إال أن عدداً من العلماء في الغرب نشروا بعض المؤلفات كان لها أثرها في و    

م وبعده مواطنه كينيث بولندك 2213تحديد ونشر مفهوم الصورة الذهنية ومنها كتاب تطوير المنشأة للكاتب األمريكي لي بريستول 

 (.10م،ص 9330هـ2490م )الدليمي 2212في كتابه الصورة الذهنية 

 Walterومفهوم الصورة الذهنية قد نما وترعرع في أحضان الدراسات الغربية إذ يعد الصحفي األمريكي وولتر ليبمان )    

Lemban م ، 2299( أول من تناول موضوع الصورة النمطية ، في كتابه المشهور "الرأي العام" الذي نشر ألول مرة سنة

وولتر ليبمان( أنه أول من ربط بين االتصال ووسائل اإلعالم والصورة الذهنية ، و قوله أن هذه الوسائل تتوسط بين وينسب إلى )

 اإلنسان والبيئة المحيطة به .

 تعريف الصورة الذهنية:

هنية بشكل عام يرى بعض العلماء في مجال العالقات العامة إن محاولة رصد الحقل الداللي الذي يحتله مفهوم الصورة الذ    

داخل مختلف ميادين المعرفة ، يحتاج إلى اإلحاطة بعدد كبير من الكتابات متنوعة التخصصات ، حيث تعددت التعريفات وتباينت 

واختلفت التوجهات بالنظر إلى المداخل المختلفة والمرتبطة بميادين العلوم اإلنسانية وهذا مما زاد من غموض مفهوم الصورة 

في توضيح معالمها، وهذا التنوع والتعدد ال يقتصر على التعريفات وإنما يمتد إلى أنواع الصورة الذهنية التي أكثر مما ساهم 

حياتنا اليومية ، بل أنواعا متعددة منها ، " فكل فرد يكون صورا  نستخدمها، فنحن ال نستعمل نوعا واحدا من الصور الذهنية في

ذهنية نتيجة لتفاعله مع البيئة الحقيقية ، وبالتالي تختلف الصور الذهنية من شخص إلى آخر الن خبرة كل فرد ال يمكن أن تتشابه 

رمان التي يظل يكتسبها طوال حياته )الشمع خبرة اآلخرين ، ومن ثم فان كل فرد يشرح ويفسر خبرته في ضوء تجاربه وخبراته 

 م(.9332،

و)صورة ذهنية( ظهور هيئة األشياء في عقول الناس ، مما يجعلهم ال يترددون إذا طلب منهم وصفاً، يطلقون األحكام عليها كأنها 

 م(.9323ادريس،شاخصة أمامهم، وذلك ألن لها مثيالً في عقولهم )

( بأنها تشير إلى )التقديم العقلي ألي شيء ال imageستر في طبعته الثانية تعريفاً لكلمة )وفي اللغة اإلنجليزية أورد قاموس وب

يمكن تقديمه للحواس بشكل مباشر، أو هي محاكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة وهي أيضاً استرجاع لما اختزنته الذاكرة، 

ق(  ويقودنا هذا التعريف بعيداً عن الوهم فال شيء غير حقيقي على أو تخيل لما أدركته حواس الرؤية أو السمع أو الشم أو التذو

 .م(9337 اإلطالق في الصورة التي تتكون عن فرد معين أو مؤسسة ما في أذهان األفراد أو الجماعات من وجهة نظرهم )حجاب ،

 المبحث الثالث:

 الذهنية:أنواع الصورة 

 نفسها من خاللها . . الصورة المرآة ، وهي الصور التي ترى المؤسسة2

 . الصورة الحالية ، وهي التي يرى بها اآلخرون المؤسسة 9

 . الصورة المرغوبة ،وهي التي تود المنظمة أن تكونها لنفسها في أذهان  الجماهير .0
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لى ثير ع. الصورة المثلى، هي أمثل صورة يمكن أن تتحقق إذا أخذنا في االعتبار منافسة المنشآت األخرى وجهودها في التأ4

 الجماهير ، ولذلك يمكن أن تسمى بالصورة المتوقعة .

 م(.9324. الصورة المتعددة، وتحدث عندما يتعرض األفراد لممثلين مختلفين للمؤسسة يعطي كل منهما انطباعاً مختلفاً ) عجوة ، 0

 وظائف الصورة الذهنية:

 (: 9329ذه الوظائف فيما يأتي)يوسف،ولقد حدد الباحثون مجموعة من الوظائف للصورة الذهنية وتتمثل ه

تؤدي الصورة الذهنية إلى تيسير عملية تصنيف المنبهات الواردة إلى اإلنسان من العالم الخارجي، مما يوفر له حالة من  .1

قلل هذا ياقتصاد الجهد ، حيث يقدم هذا التصنيف أطرا عامة تكفل للفرد التفاعل مع المواقف المختلفة وفق المعرفة المسبقة عنها، و

 التصنيف من نطاق الجهل في التعامل مع األحداث. 

تؤدي الصورة الذهنية إلى تسهيل التواصل بين الناس ، حيث أن تبسيط الظواهر في صورة رموز يجعل التفاعل بين الناس  .2

مبسط  إلنسانية في شكلممكنا على أساس هذه الرموز، ويلجا العقل اإلنساني إلى تكوين الرموز كعملية حتمية لتنظيم التجارب ا

 حتى يسهل عليه ترتيبها واختزالها وتذكرها. 

 تقدم الصورة الذهنية للفرد معيارا تقويما للحكم على صحة ما يصل إليه من معلومات.  .3

تستخدم الصورة الذهنية كأداة للدفاع عن الذات ، إذ تشير بعض الدراسات في هذا المجال إال إن الصور تتيح للفرد فرصة   .4

 ير كثير من أفعاله . تبر

تزيد الصورة الذهنية من تقدير الذات نتيجة عضوية الفرد في جماعة معينة ، فالصورة االيجابية عن الجماعة التي ينتمي إليها  .5

الفرد قد تزيد من تقديره لذاته ومن شعوره بالرضا عن نفسه ، ذلك أن الصورة االيجابية للفرد أو الجماعة توفر رجع صدى ايجابي 

دى اإلنسان مما يمنحه شعورا بالرضا واالطمئنان، كما تؤدي الصورة االيجابية إلى إضفاء الشرعية على إيديولوجية الجماعة ل

وتبرر توجهاتها وممارساتها وتدافع عن عنها وتؤكد  على هويتها االجتماعية ، كما تؤكد الشعور بالتفوق لدى 

 (. 12،ص9329أعضائها)يوسف،

اء وتدعيم الصورة الذهنية في مجال العالقات العامة ، فقد برزت وظيفة تخصصية ضمن وظائف المشتغلين وبالنسبة لوظيفة بن

وهي الوظيفة التي يقوم شاغلها بتحديد عناصر الصورة   Image Makerبالعالقات العامة هي وظيفته "صانع الصورة" 

فادة من كافة الظروف التي تساعد على تحقيقها ودراسة األوضاع المرغوبة للمؤسسة والتي ينبغي بذل الجهد من اجل تكوينها واالست

 (.12، 9329المعاكسة لتفادي آثارها السلبية على صورة المؤسسة ، أو إضعافها إلى أدنى حد ممكن )يوسف،
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 عرض النتائج وتفسيرها

ور انية التي اجريت على عينة من جمهيتضمن هذا الفصل عرضاً مفصالً للنتائج التي توصل إليها الباحث في الدراسة الميد    

 وزارة الداخلية.

 منهج التقييم:

استخدم في هذا التقييم المنهج الوصفي واعتمد على منهج المسح بطريقة العينة حيث تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع 

 جمعها عن طريق وسيلة )أداة( جمعالدراسة، كما استخدم المنهج التحليلي وذلك عن طريق تحليل اجاباتهم على األسئلة التي تم 

 البيانات االستبيان. 

 اختيار العينة:

 تم االختيار بواسطة العينة العشوائية إلتاحة الفرصة ألفراد العينة للتعبير عن أراءهم ووجهات نظرهم حول محاور االستبيان. 

 عينة الدراسة:

( فرد، تم استبعاد 92بعد التحقق من صدقها واستجاب منهم )( فرد، وزعت أداة الدراسة )اإلستبانة( 03بلغ مجتمع الدراسة )

( من المجتمع األصلي %93.3( استبانة شكلت نسبة )92استبانتين لعدم إرجاعهما وأصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل )

 للدراسة وهي كافية جداً وتفي لألغراض المرجوة منها. 

 تفاصيل االستبيان كاآلتي:

 أسئلة 5                  : تكونت من البيانات الشخصية

 أسئلة مغلقة. 23   تكونت من                                 : ساسيةالبيانات األ

 سؤال   9            مقترحات وآراء المفتوحة:االسئلة 

 أدوات جمع البيانات:

 استعنت بعدة أدوات تتفق مع االستبانة ومحاورها كما يلي: 

 :/ االستبانة1

باليد لكل من المستهدفين للدارسة، ووضحت لهم اإلرشادات والتوجيهات التي في مقدمة االستبيان، ثم تم  االستباناتتم توزيع 

 جمعها مباشرة بعد تعبئتها ومن ثم تفريغها لتحليلها إحصائياً. 
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 SPSS( )Statistical Package for Socialلتحليل البيانات الخاصة باالستبيان استخدمت برنامج التحليل االحصائي )و

Science :تم إدخال هذه المتغيرات ثم طبقت عليها مجموعة من المعالجات اإلحصائية وهي ،) 

 / معامل إرتباط الفا كرنباخ.0

 االحصاء الوصفي للبيانات )الشخصية واالساسية(/ 3

  .التكرارية (أ

 النسب المئوية.  (ب

 ج( االتجاه العام.

 د( األشكال البيانية.

 للبيانات )الشخصية واالساسية(الحصاء االستداللي / ا4

 / احصاءات االسئلة المفتوحة5

 الوصف اإلحصائي لالستبانة: 

( وذلك لقياس درجة التجانس والتباين لعينة الدارسين وذلك لضمان تمثيلها للمجتمع، وكذلك variableتم اختبار المتغيرات )

 هدفت لمعرفة الترابط بينها.

  الصدق والثبات:

 : هو مقياس أو مؤشر لثبات وصدق االختبار )بطارية االختبار(معامل ألفا كرنباخ -

 يشار الى ألفا كرنباخ على انه مقياس لالتساق )االتساق الداخلي(، وقيمة كرنباخ الفا تمثل الحد األدنى لثبات االستبانة.

 تم حساب قيمة الصدق والثبات بالمعادلة ادناه:
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 للعبارات: صدق االتساق الداخلي

 :الصدق التجريبي( 2)

قمت باختبار معامل الصدق التجريبي، وذلك عن طريق استخدام معادلة االرتباط لبيرسون بين فقرات المقياس ذات العالقة، 

 (.3922- 3فتراوحت قيـم معامالت االرتبــاط بينها ما بيـن )

 : الصدق الذاتـي( 9) 

 لتربيعي لمعامل ثبات االختبار، وذلك كما يلي:وقمت بقياس الصدق الذاتي بحساب الجذر ا

 ½معامل الصدق الذاتي = )معامل ثبات االختبار( 

 إذن فالصلة وثيقة بين الصدق الذاتي والثبات، وقد قمت بحساب معامل ثبات االختبار بطريقة التباين، وذلك كما يلي:

 : Cronbach Alphaالتباين باستخدام معادلة الفا كرونباخ طريقة)1) 

 التي أجريت على العينة التي تم تطبيق مقياس دافعية اإلنجاز عليها في الجدول اآلتـــي: تلخيص اختبارات الصدق والثباتيمكن 

 جدول رقم )   (

 ملخص االختبارات السيكومترية على عينة الصدق والثبات

 الداللة الدرجة االختبار

 مرتفع 8.73 معامل ألفا كرونباخ 

 

بق أن أداة االستبانة أوفت بالشروط السيكومترية لالختبار الجيد، وأنها تفي باألغراض التي صممت من نستنتج مما س

 أجلها.

 مقياس ليكارت الخماسي:

 ال اعرف( حسب األوزان التالية: –ال  –استخدمت مقياس ليكارت الثالثي للخيارات ) نعم  
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 أوزان مقياس ليكارت الثالثي

 الـــرأي الوزن

 نعم 2

 ال 9

 ال اعرف 0

 

 الجداول االتية تصف عينة الدراسة الميدانية وفق البيانات الشخصية كما يلي:      

 :الفئات العمرية -1

 ( يوضح توزيع العينة حسب متغير الفئات العمرية9جدول رقم )           

 النسبــــة التكرار  الفئات العمرية

 %0.14 22 سنة 43 - 03من 

 %2.09 2 سنة 03 - 42من 

 %1.0 2 سنة 13 - 02من 

 %3.3 3 سنة فما فوق 12

 %122 02 المجموع

 

سنة كان  43 - 03الجدول والشكل البياني يوضحان تباين الفئات العمرية لحجم العينة حيث نجد االكثر تكرار الفئات العمرية من 

، اما الفئات العمرية  %2.09افراد ونستبهم  2م عدد سنة وه 03 - 42، وتليها الفئات العمرية من %0.14فرد بنسبة  22عددهم 

 . سنة فما فوق 12، بينما ال يوجد فرد عمره %1.0بلغ عددهم فرد مثل نسبة  سنة 13 - 02من 
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 :االجتماعية الحالة-3

 يوضح توزيع العينة حسب متغير الحالة االجتماعية (0جدول رقم )

 النسبــــة التكرار  الحالة االجتماعية

 %7.00 23 عازب/ة

 %7.13 27 متزوج/ة

 %1.0 2 اخري )مطلق/ة او ارمل/ة(

 %122 02 المجموع

1-  

فرد من حجم العينة  27بالنظر للجدول والشكل البياني يوضح الحالة االجتماعية االكثر تكرار فئة متزوج/ة حيث بلغ عددهم 

فهي حالة اخري )مطلق/ة او ارمل/ة( لحالة االقل تكرار ، اما ا%7.00ونسبتهم  23، ومن ثم عازب/ة وعددهم %7.13ونسبتهم 

 .%1.0بنسبة 

 :التعليمي المستوي-4

 ( يوضح توزيع العينة حسب متغير المستوي التعليمي4جدول رقم )       

 النسبــــة التكرار  المستوي التعليمي

 %3.3 3 ثانوي

 %0.22 90 جامعي

 %7.23 0 فوق الجامعي

 %122 02 المجموع

فرد  90ين الجدول والشكل الدائري المستوي التعليمي للعينة حيث نجد الجامعي في المركز االول والتي كان عدد العينة فيها يب

اما المستوي التعليمي ثانوي فال  العينة،من حجم  %7.23افراد ونستبهم  0 فوق الجامعي، ثم المستوي التعليمي %0.22بنسبة 

      يوجد.
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 :الوظيفي الوصف-5

 ( يوضح توزيع العينة حسب متغير الوصف الوظيفي0جدول رقم )       

 النسبــــة التكرار  الوصف الوظيفي

 %1.0 2 مدير

 %0.24 4 رئيس قسم

 %0.24 4 رئيس ادارة

 %2.17 22 اخري

 %122 02 المجموع

فرد  22صف وظيفي اخر بلغ اكثر عدد يبين الجدول والشكل البياني الوصف الوظيفي للعينة الدراسية حيث ان الذين لديهم و

، ثم الوصف الوظيفي رئيس قسم ورئيس ادارة التي تساوت في نسبتها، بينما نجد فرد وصفه الوظيفي مدير حسب %2.17بنسبة 

 حجم العينة.       

 االحصاء الوصفي للبيانات األساسية:

 المقيـاس العبـــــــــــــــارة

 

 يالــــــــــــــــــــــــرأ

و
جم

لم
ا ع

 

ب
تي

تر
ال

 

 اإلتجاه العام

 ال اعرف ال نعم للرأي

العالقات العامة بوزارة الداخلية لها دور كبير  .2

 في خلق عالقات طيبة مع الجمهور 

 االيجابية 0 92 6 9 93 التكرار

 %233 % 21.4 % 7.1 % 71.4 النسبة %

. تمتلك العالقات العامة بوزارة الداخلية خطة 9

 الصورة الذهنية لتحسين

 االيجابية 0 92 9 2 17 التكرار

 %233 % 32.1 % 7.1 % 60.7 النسبة %

. يوجد بإدارة العالقات العامة خبراء في مجال 0

مكافحة األزمات لمعالجة تلك االزمة وغيرها من 

 الحاالت الطارئة )الصورة السالبة(

 االيجابية 4 92 6 4 18 التكرار

 %233 % 21.4 % 14.2 % 64.3 النسبة %

. تتم عملية تقويم وتقييم عند حدوث اي صورة 4

 سالبة تتوالها الوزارة 

 االيجابية 9 92 5 1 22 التكرار

 %233 % 17.7 % 3.6 % 78.6 النسبة %

. إدارة العالقات العامة بوزارة الداخلية تساهم 0

 في تحسين الصورة الذهنية

 االيجابية 2 92 2 3 23 التكرار

 %233 % 7.1 % 10.7 % 82.1 النسبة %

 م0202( درجات    المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 3أقصي درجة لإلجابة )
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 باستقراء الجدول أعاله يتضح ما يلي:

عامة بوزارة الداخلية تساهم في ( إدارة العالقات ال0( وتفاصيلها كالتالي إن العبارة رقم )0-2ايجابية االتجاه العام للعبارات من )

( تتم عملية تقويم وتقييم 4، والعبارة رقم )%2992تحسين الصورة الذهنية جاءت في الترتيب األول بين الفقرات الخمس بنسبة 

ارة ( العالقات العامة بوز2، وجاءت العبارة رقم ) %7291عند حدوث اي صورة سالبة تتوالها الوزارة في الترتيب الثاني بنسبة 

( يوجد 0، وأيضاً العبارة رقم ) %7294الداخلية لها دور كبير في خلق عالقات طيبة مع الجمهور في الترتيب الثالث بنسبة 

بإدارة العالقات العامة خبراء في مجال مكافحة األزمات لمعالجة تلك االزمة وغيرها من الحاالت الطارئة ) الصورة السالبة 

( تمتلك العالقات العامة بوزارة الداخلية خطة لتشخيص 9، وكذلك العبارة رقم )%1490بنسبة  المشوهة( في الترتيب الرابع

تبعاً لميزان تقديرات مقياس ليكارت  5-1عليه فإن تقديرات البيانات االساسية من ، %1397االزمة في الترتيب الخامس بنسبة 

 الثالثي مستوي رضا تام. 

 المقيـاس العبـــــــــــــــارة

 

 الــــــــــــــــــــــــرأي

و
جم

لم
ا ع

 

ب
تي

تر
ال

 

 اإلتجاه العام

 ال اعرف ال نعم للرأي

. العالقات العامة بوزارة الداخلية استفادة من 1

 الصورة السالبة السابقة 

 االيجابية 4 92 9 2 27 التكرار

 %233 % 7.1 % 32.1 % 60.7 النسبة %

بوزارة . تفضل موظف العالقات العامة 7

الداخلية ان يكون مدرب ومؤهل ومتخصص 

 عالقات عامة

 االيجابية 1 92 0 0 28 التكرار

 %233 % 0 % 0 % 100 النسبة %

. تمتلك العالقات العامة بوزارة الداخلية خطة 2

 لبناء صورة ذهنية جيدة

 االيجابية 0 92 5 4 19 التكرار

 %233 % 17.9 % 14.3 % 67.9 النسبة %

وظيفة العالقات العامة بوزارة الداخلية لديها  .2

 تأثير على االزمات االمنية 

 االيجابية 5 92 10 2 16 التكرار

 %233 % 35.7 % 7.1 % 57.1 النسبة %

. من الطرق التي تساعد في حل تشويه 23

الصورة الذهنية نشر الحقائق  والمعلومات 

 والتعامل مع اآلراء المختلفة

 االيجابية 2 92 2 1 25 التكرار

 %233 % 7.1 % 10.7 % 82.1 النسبة %

 م  0202 درجات المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، (3أقصي درجة لإلجابة)

( تفضل موظف العالقات العامة 7وهي كاآلتي: العبارة رقم ) 23-1يوضح الجدول والشكل البياني أعاله ترتيب العبارات من 

(  23، وأيضاً العبارة رقم ) %233ارة الداخلية ان يكون مدرب ومؤهل ومتخصص عالقات عامة في الترتيب األول بنسبة بوز

من الطرق التي تساعد في حل تشويه الصورة الذهنية نشر الحقائق  والمعلومات والتعامل مع اآلراء المختلفة في الترتيب الثاني 

 ، %2992بنسبة 
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،  %1792متلك العالقات العامة بوزارة الداخلية خطة لبناء صورة ذهنية جيدة في الترتيب الثالث بنسبة ( ت2والعبارة رقم ) 

، %1397( العالقات العامة بوزارة الداخلية استفادة من الصورة السالبة السابقة  في الترتيب الرابع بنسبة 1وأيضاً العبارة رقم )

 %0792وزارة الداخلية لديها تأثير على االزمات االمنية في الترتيب الخامس بنسبة ( وظيفة العالقات العامة ب2والعبارة رقم )

 حسب الميزان التقديري لمقياس ليكارت الثالثي.     مستوي رضا تام وهما يقابالن االتجاه العام 

 النتائج:

 هنية.اثبتت الدراسة أن إدارة العالقات العامة بوزارة الداخلية تساهم في تحسين الصورة الذ .2

 الجمهور.توصلت الدراسة إلى أن العالقات العامة بوزارة الداخلية لها دور كبير في خلق عالقات طيبة مع   .9

بينت الدراسة أن يوجد بإدارة العالقات العامة خبراء في مجال مكافحة األزمات لمعالجة تلك االزمة وغيرها من الحاالت  .0

 السالبة المشوهة(. )الصورةالطارئة 

والتعامل مع اآلراء  الحقائق والمعلوماتدراسة أن من الطرق التي تساعد في حل تشويه الصورة الذهنية نشر اظهرت ال .4

 المختلفة.

 االمنية.اثبتت الدراسة ان وظيفة العالقات العامة بوزارة الداخلية لديها تأثير على االزمات  .0

 المقترحات:

 خلية لتحسين الصورة الذهنية:مقترحات للنهوض بإدارة العالقات العامة بوزارة الدا

 التدريب الداخلي والخارجي والتأهيل المستمر والحديث والمواكبة للكوادر. .2

 اضافة مختصين ومتدربين ومؤهلين جدد. .0

 االهتمام بالبحوث والدراسات السابقة واالستفادة منها ومن مقترحاتها وتوصياتها. .3

 عقد ورش عمل وسمنارات لعمل الصورة الذهنية. .4

 أجهزة واآلليات وتقنيات مواكبة لمستحدثات االزمة. توفير  .5
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 المستخلص

المعارف  فيويظهر ذلك جلياً  والتعليم،مجال التربية  فيديات بكل أنواعها والسيما عصر محاصر بالتح فينعيش 

على حد السواء فكان البد من  التعليمية والتربويةالعبء كبيراً على اإلدارات صبح أنواعها حيث أ بشراهة وبكافةايد تتز التي

أصبح  الذيالسليم  التربويإال عن طريق التوجيه  يأتيال  والذي الحتمية ذلك ومواكبته من أجل التغيير والتطوير همجاب

واإلشراف  بالتوجيهكبيراً  هتما االأصبح  والتربوية حيثطال المؤسسات التعليمية  الذيللتصدع  التصدي فيضرورة 

ا تحدثت الورقة عن أهمية اإلشراف مك والمعنى،خالل المفهو   من الفنيالورقة البحثية اإلشراف  هذه فيتناولنا  فقد .التربوي

وية واألساليب اإلشرافية الترب التربوياإلشراف  مبادئالحديث  فيجاء  لككذ التربوية،هميته أو الفنيودور المشرف  الفني

الحديث  التربوياالشراف و التربوياإلشراف  فييضاً تناولت الورقة التطور الحادث أو مهنياً،تنمية المعلمين  فيودورها 

الورقة دور المدير  فيوكذلك جاء  ،التربويوأساليبه ومستقبل األشراف  التربوياألشراف  فيالحديثة  االتجاهاتوكذلك 

       ة.بالمدرسكمشرف مقيم 

 

 التوجيه، اإلشراف، التعليم  :مات المفتاحيةالكل
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Development of educational supervision, and its role in the educational process   

 

Abstract 

We live in an age besieged with challenges of all kinds, especially in the field of 

education, and this is evident in the knowledge that is increasing in all kinds and forms. The 

burden has become great on the educational and educational departments alike. The path of 

proper educational guidance, which has become a necessity in dealing with the crackdown on 

educational and educational institutions, where attention has become great guidance and 

educational supervision. The paper discussed the importance of technical supervision and the 

role of the technical supervisor and its educational importance, as well as the principles of 

educational supervision and educational supervisory methods and its role in the professional 

development of teachers. The paper also discussed the development of the educational 

supervision And modern educational supervision as well as recent trends in educational 

supervision and methods and the future of educational supervision, as well as in the paper the 

role of the director as a supervisor resident in the school. 

Key words: mentoring, supervision, education 

 

 -مقدمة: 

 التربوية،كان اإلشراف التربوي قديماً عملية تبني على مفهو  عد  الثقة بالمعلم وعد  قيامه بدور إيجابي في العملية 

 المادة،وكان التركيز على سلوك المعلم داخل الصف وخصوصاً ما يرتبط بهذا السلوك من ناحية ضبط النظا  وأساليب تلقين 

ولكن مع تغير  وتأنيبه.المعلم وعثراته ليس من أجل توجيهه وتطوير عمله بل من أجل عقابه  أخطاء تصيدوكان هم المفتش 

النظرة إلى المدرسة ووظيفتها ، وإلى مدير المدرسة وواجباته ، وإلى المتعلم وجعله محور العملية التربوية ، ومع تقد  البحوث 

مفهو  اإلشراف التربوي حتى أصبح عملية ديموقراطية تعاونية يتم  األخرى ، تطور االجتماعيةفي التربية وعلم النفس العلو  

فيها تفاعل بين مختلف عناصر العملية التعليمية التعلمية من معلمين ، وطالب ، ومناهج دراسية ، وإمكانات مادية وبشرية ، 

حيث إن مخرجات العملية  التعلمية وبيئة محلية ، وكنتيجة لعملية التفاعل ، يطرأ تحسن على كافة عناصر العملية التعليمية

 ،تامة كنتيجة حتمية لضعف مدخالتهاالتربوية العربية في مجملها غير 
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فإن األمل المرجو للخروج من هذا الواقع المتردي يكمن لدى اإلشراف التربوي فهو يهدف إلى تحسين التعليم ، فإذا استطعنا   

ن بذلك قد خطونا الخطوة الصحيحة األولى في السبيل المطلوب لتصحيح مسار أن نوجد إشرافاً تربوياً ديمقراطياً ، فإننا نكو

العملية التعليمية، من أجل تربية مثمرة .غير أن اإلشراف التربوي ما زال في بالدنا العربية تفتيشاً وفي بعضها اآلخر توجيهاً ، 

يير علمية سليمة ، بحيث يستطيعون القيا  بالدور الخطير لذلك يجب إعداد المشرفين التربويين إعداداً إشرافياً دقيقاً ، وفق معا

 المنوط بهم ، وهو تحسين التعليم . 

  -البحث: مشكلة 

 -: التالي الرئيس السؤال في البحث مشكلة تمثلت

 العملية التعليمية؟ في التربويما دور اإلشراف  -1

 -التالية: باإلضافة إلى األسئلة الفرعية 

 التعليمية؟العملية  في يالتربوما أهمية اإلشراف  -7

 التعليمية؟العملية  في التربويغايات  هي ما -2

 للمعلم؟بالنسبة  التربويما أهمية اإلشراف  -3

  -البحث: أهداف 

 -إلى: هدف البحث 

  التربويالتعريف باإلشراف  -7

 العملية التعليمية  في التربويإبراز أهمية اإلشراف  -2

 واهدافه  التربويالتعريف بغايات اإلشراف  -3

 بالنسبة للمعلم  التربوياإلشراف  أهميةعرفة م -4

  -البحث: أهمية 

بالنسبة للعملية التربوية  التربوياإلشراف دور واهمية  همية الموضوع الذى يتناوله وهوأأهمية البحث من  تأتى

ن المهمة األولى إكما  وتطويرها،تحسين جميع عناصر العملية التعليمية  فيالعملية حيث يقع عليه دور كبير والتعليمية 

حل المشكالت  فيومساعدته  لديه،وتحسين مستوى األداء  وتنميتها،تطوير قدرات المعلم  هي التربويواألساسية لإلشراف 

 تواجهه. التي
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  (24-23،ص2872)سعيد، -:والمعنىالمفهوم  الفني:رف اإلش 

التاريخ اإلنسانيِّ لكثيٍر من الحضارات  اإلشراف التربوي مصطلٌَح حديث، لكنَّ لمضمونه جذوًرا ممتدة في أعماق

ْت بتربية أبنائها، وعِملْت على توفير األجواء المناسبة لهم لينشؤوا تنشئة سليمة، متشربين بالقِيَِم والُمثُل والمبادئ التي  التي اهتمَّ

منظمة لتوفير الخدمة التعليمية الشاملة واإلشراف التربوي الذي نعنيه هو: "عبارة عن الجهود الفنيَّة ال الحضارة.تستند إليها تلك 

في الحقل التربوي في مجال تحسين العملية التعليمية التربوية بجميع عناصرها من معلٍم وطالٍب ومنهٍج وأساليِب تقويٍم ووسائِل 

إلى العمليَّة  يختلف مفهو  اإلشراف التربوي باختالف النظرةو التربية.تدريٍس، فهو عملية قيادية تهدف إلى تحقيق أهداف 

، ففي الوقت الذي كان ينظر فيه إلى  التعليم  أنه عملية نقل   التعليميَّة وأهدافها ، وباختالف النظرة إلى عمليتي التعليم والتعلم

دور التأكد من تمّكن المعلمين من هذا ال اهتماماتهالمعلومات من المعلمين إلى المتعلمين ، كان  اإلشراف التربوي  يضع في سلّم 

، وإتقانهم لهذه المهمة ولهذا فقد كان  التعلّم  يعني تلقي المتعلم المعارف والمعلومات   وكان  التعليم  يعني القدرة على نقل 

المعارف والمعلومات من المعلمين إلى المتعلمين ، لذا فقد كانت عملية  اإلشراف التربوي  تقتصر على تقديم التوجيهات 

ولكن هذا ،  الذي ينقصه الحوار والتفاعل بين المعلمين والمشرفين في أغلب األحيان االتصالي إطار من والتعليمات للمعلمين ف

المفهو  لإلشراف التربوي لم يعد مقبوالً في ضوء التغيرات التي طرأت على العملية التربوية من حيث نظرتها إلى طريقة 

تصر على نقل المعلومات والمعارف ، بل أصبحت تهدف إلى إحداث التغيرات التعلم والتعليم ، إذ لم تعد النظرة إلى  التعليم  تق

اإليجابية في سلوك المتعلم من خالل األهداف السلوكية المختلفة ، وتبع ذلك تغير النظرة القاصرة إلى اإلشراف التربوي ، 

   لتصبح نظرة أكبر شمولية لعملية اإلشراف التربوي وعالقتها بالعملية التعليمية

وفيما  المعاصرة،العصر الحديث بناء على المستجدات التربوية  التربوي في تعريفات اإلشرافمن هنا فقد تعددت و

 :التربوييلي عرض لبعض التعريفات الحديثة التي يؤمل أن تساعد في استخالص تعريف إجرائي لإلشراف 

يير اإليجابي في أدائهم لمهماتهم التعليمية والمساندة هو عملية التفاعل مع المعلمين من أجل تيسير عمليات إحداث التغ -7

 المتكامل.لتحقيق النمو المهني  التعليم،لعملية 

مرغوب فيها في ويستهدف إحداث تأثيرات إيجابية  وعملياته،ته متكامل العناصر له مدخال (System) هو نظا  -2

 والتعلم.ت الفئة المستهدفة تسهم في تحسين عمليات التعليم كفايا

لمساعدتهم على  الصفية؛هو سلسلة من الجهود المخططة والمنظمة الموجهة نحو أداء المعلمين لمهماتهم التعليمية  -3

 وأثر.تطوير قدراتهم ومهاراتهم في تنظيم التعليم وتنفيذ المنهاج التربوي وتحقيق أهدافه في فعالية 

مهارات تنظيم تعلم التالميذ  امتالكلمديرين والمعلمين على هو تلك العملية المخططة والمنظمة والهادفة إلى مساعدة ا  -4

بشكل يؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية والتربوية وتكون على هيئة نظا  يتكون من مجموعة من العناصر أو 

، ولها مدخالت وعمليات ادلية مع بقية العناصر والعملياتالعمليات، ولكل عنصر أو عملية وظيفة وعالقات تب

 ومخرجات.

 هو جميع الجهود المبذولة في أداء المعلم من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم  -8

 -التربوي: وبهذا فإن عملية اإلشراف التربوي تعني أن عمل المشرف 
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   تعليمي: يضع المعلمين أما  حقائق جديدة              

   تدريبي: تدربهم على مهارات جديدة             

   يحرك المعلمين في إطار خطة منظمة موضوعة بالتعاون معهم تنسيقي:             

   تغييري : يستهدف إحداث التغيير في سلوك المعلمين وسلوك طلبتهم             

   ستشاري : يقد  المقترحات والبدائل لمعالجة الصعوبات التي تواجه التعليم والتعلمإ             

تجاه واحد إن توجه عمل المدرسين في أن تحرك وأهو أن تنسق و” تشرف“معني أن  وقد ذكر بعض الباحثين أن

” شراف التربوي بأنه اإل (22،ص  7727)حسين ،  عرف.  (73، ص7712فندى ،. )األ ستخدا  ذكاء التالميذإمحدد ، ب

طالق قدراتهم بية والتعليم ، إلنشاط موجه يعتمد على دراسة الوضع الراهن ، ويهدف إلى خدمة جميع العاملين في مجال التر

، كما أن هنالك تعريف إيزابيل  ورفع مستواهم الشخصي والمهني بما يحقق رمفع مستوى العملية التعليمية وتحقيق أهدافها

والذي ” اإلشراف التربوي على المعلمين“اإلشراف التربوي في كتابهما  عرفا فقد (7702)فيفر ودنالب ، فيفروجين دنالب 

عملية التفاعل التي تتم بين فرد أو أكثر وبين المعلمين بقصد تحسين أدائهم ، :”على أنه  7773حمد عيد ديراني عا  ترجمه م

اإلشراف التربوي هو نشاط علمي منظم تقو  به سلطات إشرافيه . ف .”ن الهدف النهائي من ذلك كله هو تحسين تعليم التالميذإو

شراف ، بهدف تحسين العملية التعليمية التعلمية ، ويساعد في النمو المهني للمعلمين على مستوى عال من الخبرة في مجال اإل

من خالل ما تقو  به تلك السلطات من الزيارات المستمرة للمعلمين وإعطائهم النصائح والتوجيهات التي تساعدهم على تحسين 

  (72، ص2882. )عوض هللا وآخرون ،  أدائهم

يمكن القول بأن اإلشراف التربوي عملية منظمة ومخططة تهدف إلى تحسين الناتج  ومن خالل التعاريف السابقة

التعليمي من خالل تقديم الخبرات المناسبة للمعلمين والعاملين في المدارس ، والعمل على تهيئة اإلمكانات والظروف المناسبة 

وبهذا فإن .  حقق لهم الحياة السعيدة في الدنيا واآلخرةوت واجتماعياً  وعلمياً  للتدريس الجيد الذي يؤدي إلى نمو الطالب فكرياً 

متالك القدرات لتنظيم تعلّم الطلبة بشكل يحقق األهداف إالنظرة الحديثة لإلشراف التربوي أنه عملية تساعد المعلمين على 

    التربوية

 -: التربوي اإلشرافأهمية 

تحسين جميع عناصر  فيحيث يقع عليه دور كبير  تعليمية،والمن أهم عناصر العملية التربوية  التربوييعد اإلشراف 

هى تطوير قدرات المعلم وتنميتها ، وتحسين  التربويالعملية التعليمية وتطويرها ، بل إن المهمة األولى واألساسية لإلشراف 

تشاف قدرات المعلم زمة وكذلك إكتواجهه ، وتزوده بالخبرات الآل التيحل المشكالت  فيمستوى األداء لديه ، ومساعدته 

تطوير  فيمختلف المجاالت وتوظيفها  فييتمتع بها  التيومواهبه وتهيئة الفرصة المناسبة إلظهار تلك القدرات والمواهب 

 العملية التربوية والتعليمية والرقى بها .

ذا كانت أسس إعداد فإ المعلمين،العملية التعليمية وعليه تتوقف ممارسات  فيمفتاح التقد   التربويويعد اإلشراف 

تحسين أساليب التعليم  فيالمعلم سليمة ومناسبة فال يمكن اإلستغناء عن اإلشراف كعملية مساعدة للمعلم حيث له التأثير الكبير 

  (77، ص2882.)عوض هللا وآخرون ، هداف التربويةمما يحقق األ
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  -: التربوياإلشراف أهداف  

من خالل  التربوياإلشراف  إليهايرمى  التيوالثقافية  واالجتماعيةارية هنالك الكثير من األهداف التربوية اإلد

أداء مهامه بفعالية ، ومن هذه  فيتساعد المعلم  التيمياً إلى بث اإليجابيات والخبرات ارساته المختلفة مع المعلمين ، رامم

إدارة الصف  فيالتدريس و فيعلم ، وتطوير كفاءته األهداف ، صقل المعلومات النظرية األكاديمية أو المهنية أو الثقافية لدى الم

وغرس أخالقيات المهنة ،  االجتماعيدوره  يعيالذى  المتفانيعمليات التقويم ، باإلضافة إلى خلق المعلم المخلص  فيو

مع  اعيةاالجتمومعالجة القصر لديه ، وتحسين عالقاته  للدروسباإلضافة إلى تدريب المعلم على التخطيط والتخصير الجيد 

، كذلك  الذاتيهد المعلم بج الدراسيتطوير المنهج  فيساهمة والم  المهنيزمالئه ورفع روح التعاون مع اإلدارة وتطوير المنو 

هداف دعم اإلدارة المدرسية وتزويدها بالجرعات التربوية الالزمة والنهوض بمجتمع الطالب إلى األحسن والوصول إلى من األ

 ا المواهب منهم وتنشيطه

ت آلخر حسب ما الرؤى التربوية والتعليمية من وق هداف وهنالك غيرها الكثير ، جميعها يتجدد بتجددأمن  ما سبقكل 

حالة من التجديد المستمر ، كما  في ربويتال، وبذلك تصبح أهداف التوجيه  المستقبليأو  اآلتيظروف الحال والواقع  تفتضيه

تخص التوجيه أنما نعنى بذلك تحديد فترة سريانها لفترة  التيهداف وحينما نوضح األ العملية التعليمية ككل ، فيهو الحال 

 (73-72. )العماس ، ص هداف حسب مقتضيات ذلك الوقت زمنية محددة ، يتم فيها بلوغ تلك األ

 -:أهمية دور المشرف التربوي

أهميته من خالل الخدمات الفنية التي يقدمها والمتمثلة في متابعة العملية التربوية ومعايشة  اإلشراف التربوي يكتسب

على عملية ول المناسبة لها، فهو حلقة اإلتصال بين الميدان واألجهزة اإلدارية والفنية التي تشرف لحلمشكالتها، ثم وضع ا

لتوسع في الخدمات التعليمية مع إنتشار المدارس وإزدياد عددها يفرض الحاجة إلى وجود مشرفين بأن ا التعليم والتعلم، علما

متخصصين في مواد الدراسة المختلفة ليقوموا بمهمة اإلشراف على أعمال المعلمين، ومساعدتهم وتمكينهم من تحقيق األهداف 

بوي كحلقة وصل بين مستوى التخطيط في إدارة التعليم ولعل موقع المشرف التر.   (Fichtman 2001 P: 305)  .المنشودة

 ومستوى التنفيذ في المدرسة يعطي دوره المزيد من األهمية، وهذه األهمية تأتي من دوره المفترض في ترشيد صناعة القرار

علومات المخططين هناك بالمعلومات المطلوبة عن ظروف الواقع وإمكاناته، وهي م في مستوى التخطيط عن طريق تزويد

ضرورية إلتخاذ قرارات قابلة للتطبيق، وإنطالقاً من هذا الموقع يفترض أن يقو  المشرف التربوي في مستوى التنفيذ بتفسير 

السياسات ويوضح أهداف القرارات والخطط وآليات تطبيقها، ويعمل بالتعاون مع العاملين في المدرسة على أن تكون الجهود 

ويفترض في المشرف التربوي أن يكون مدركاً لكافة األساليب والطرق .  (21،ص 2887ى ، )عطوموجهة لتحقيق األهداف. 

التي يمكن أن تساعد المعلمين على التغير والتطوير والسير نحو األفضل، وأن يكون منطلق إختيار األسلوب المعين ما يستلزمه 

ى إستعمال األساليب والوسائل التي يراها مناسبة في الموقف اإلشرافي بكل أبعاده، فالمشرف التربوي إنسان مبدع قادر عل

ظروف معينة مع أشخاص معينين ولديه إمكانية التبديل والتعديل في هذه األساليب بالشكل الذي يتطلبه الموقف التربوي، 

عاً للمواقف ويستطيع المشرف التربوي الذي يقود عملية إحداث التغيير والتطوير التربوي أن يمارس األساليب الجديدة تب

 التعليمية الطارئة ما دا  هدف هذه األساليب هو تحسين البرنامج التعليمي من ناحية وتحسين أداء المعلمين من ناحية أخرى.

 ،( 228ـ 224،ص  7771)الخطيب، وآخرون ، 
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 -: التربويمبادئ اإلشراف  

اونون ويتفاعلون معاً لتحقيق أهدافه، الذين يتع االختصاصينيستند العمل التربوي بصورة رئيسية على مجموعة من 

من هذا .  (13،ص2884)محمود ، وهذا التعاون المبني على أسس سليمة ومتينة شرط ال بد منه للوصول إلى مخرجات تامة. 

المنطلق ال بد من إرساء قواعد متينة يقو  عليها اإلشراف التربوي، ليؤدي دوره في تحقيق األهداف التربوية المنشودة في 

 (708،ص2882)الحريرى ،  ، ومن أبرز هذه المبادئ ما ذكره (41، ص 2881)صيا  ، سرع وقت وأقل تكلفة ممكنين. أ

 :هو اإلشراف التربوي بأن

بكل جوانب الموقف التعليمي وبجميع عناصر العملية  النظر إلى عملية اإلشراف على أنها عملية تهتم  :عملية شاملة -7

كما  .التعليمية من مدرس وطالب ومنهج وأساليب وبيئة وتسهيالت مدرسية والعمل على تحسينها واإلرتقاء بمستواها

 .ليمأنها تعنى بجميع العوامل المؤثرة في تحسين العملية التعليمية وتطويرها ضمن اإلطار العا  ألهداف التربية والتع

 :كما يلي اإلشراف التربوي مجموعة من المبادئ التي يقو  عليها .(787ص، 2887)شعت ونشوان،ويذكر

ن يعمل كل فرد كما يعتمد اإلشراف في المقا  األول على األسلوب الديمقراطي، الذي ال يؤمن بأ  :عملية ديمقراطية -2

يحب ولكن بما يشمله من الديناميكية والفهم والحساسية لدور القائد التربوي، باإلضافة إلى تعاون وإندماج كل 

 .األعضاء العاملين والمشتركين في تنفيذ البرنامج المدرسي من خالل العالقات الرسمية وغير الرسمية

ح حاجات العاملين في الحقل التربوي، ومنها العالقات اإلنسانية وذلك من خالل العمل على توضي  :عملية إنسانية -3

فهي عملية تعنى  .بين أعضاء هيئة التدريس التي تعتمد الصداقة والمعاملة غير الرسمية والثقة المتبادلة واإلحترا 

ة لمبادئ الشورى بتنمية العالقات اإلنسانية والمشاركة الوجدانية في الحقل التربوي، بحيث تتحقق الترجمة الفعلي

واإلخالص والمحبة واإلرشاد في العمل، والجدية في العطاء، والبعد عن إستخدا  السلطة وكثرة العقوبات وتصيد 

 :أن من مبادئ اإلشراف التربوي (41، ص  2881)صيا ،  صيا  كما يضيف   .األخطاء

ل لكل جديد في الرأي والعمل نتيجة ويتم ذلك عن طريق التفكير اإلبداعي، حيث يكون الوصو  :تشجيع اإلبداع -4

التفكير العميق والبحث والتجريب، ويستطيع المشرف التربوي نتيجة اإلبداع واإلبتكار عند المعلمين إتاحة حرية 

التفكير لهم، وإشراكهم في تحسين األهداف والمحتويات والمنهج وطرق التدريس والتقويم وتشجيعهم على التجريب، 

 .اإلعتراف بجهودهم واإليمان بقدراتهموبث الثقة بالنفس و

 :مجموعة أخري من المبادئ لإلشراف التربوي  كذلك صيا  ويضيف

تتمثل في المقدرة على التأثير في المعلمين والطلبة وغيرهم من ذوى العالقة بالعملية التعليمية   :عملية قيادية  -8

 .ية وتطويرهاالتعلمية في المدرسة، لتنسيق جهودهم من أجل تحسين هذه العمل
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أي يهدف إلى تحسين التعليم والتعلم من خالل رعاية وتوجيه وتنشيط النمو المستمر لكل من المعلم   :عملية فنية -2 

) الخطيب  الخطيب ويذكر .والطالب والمشرف نفسه وأي شخص آلخر له أثر في تحسين العملية التعليمية التعلمية

 :أن اإلشراف التربوي  (38، ص 7771واخرون، 

تحرص على إشراك المشرفين والمديرين والمعلمين والطالب وأولياء األمور، وذلك بتنسيق   :عملية تعاونية -1

وهي عملية تعاونية في مراحلها المختلفة )من تخطيط وتنسيق وتنفيذ  .جهودهم وتنظيمها أي: العمل من خالل الجماعة

العالقة السلبية بين المشرف والمعلم، وينظم العالقة  وتقويم ومتابعة( ترحب بإختالف وجهات النظر، مما يقضي على

أن  (88،ص7701)العيساوى ، العيساوى ويضيف .بينهما لمواجهة المشكالت التربوية وإيجاد الحلول المناسبة

 :اإلشراف التربوي

لتعلمية. تقو  على أساس البحث والمالحظة والتجريب، وذلك من أجل تطوير العملية التعليمية ا  :عملية علمية  -0

لتشجيع البحث والتجريب واإلبداع، وتوظف نتائجها لتحسين التعليم، وتقو  على السعي لتحقيق أهداف واضحة قابلة 

 .للمالحظة والقياس

، وقد أثبتت مرونتها عن طريق إتباع أساليب  متطورة عملية مرنة اإلشراف التربوي تعتبر عملية  :عملية مرنة -7

. فهي متطورة تتحرر من القيود الروتينية، وتشجع المبادرات  ووسائل متعددة من أجل الوصول إلى األهداف المرجوة

 ويضيف .اإليجابية، وتعمل على نشر الخبرات الجيدة والتجارب الناجحة، وتتجه إلى مرونة العمل وتنويع األساليب

 :منها اإلشراف التربوي مجموعة من المبادئ التي يرتكز عليها (18،ص2884)طافش، طافش

حيث يكتسب المشرف القدرة على توقع المشكالت التي تواجه العمل، فيتخذ اإلجراءات   :إستشراف المستقبل  -78

ة التي تمكنه من تالفيها قبل وقوعها، ويكتسب المشرف هذه القدرة من خالل خبرته في الحياة ومن دراسته الوقائي

 .العلمية للماضي والحاضر

حتى ال تنحرف العملية التربوية عن مسارها القديم يقبل المشرف التربوي بمبدأ النقد والنقد   :النقد والنقد الذاتي  -77

عمل معه على تقبله، فهو صما  األمان الذي ال يسمح بالسلوك اإلنحراف إلى أهداف الذاتي، ويدرب الفريق الذي ي

 .غير مرغوبة، ويقو  النقد بدوره البناء والتصحيحي الذي يساعد على وضوح الرؤية وال يسمح بتزييف المواقف

 :الحديث بالخصائص اآلتية اإلشراف التربوي كما يتميز 

تتغير ممارستها بتغير المواقف والحاجات التي تقابلها ومتابعة كل جديد في مجال الفكر التربوي  عملية تفاعلية أنه -7

 .والتقد  العلمي

بل يتمم في سيرها نحو األفضل، ال تبدأ عند زيارة مشرف وتنقضي بإنقضاء تلك الزيارة،  عملية مستمرة أنه -2

 .المشرف الالحق مسيرة المشرف السابق

http://www.ajrsp.com/
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100181/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100181/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100181/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100181/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100181/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100181/posts


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                                 460  

ISSN: 2706-6495 

المدعمة باألدلة الميدانية والممارسة العملية، وعلى الصراحة التامة في تشخيص  عملية تعتمد على الواقعية أنه -3 

 .نواحي القصور في العملية التربوية

المتذمر، كما تقبل المعلم المبدع بين المعلمين وتقدرها، فتقبل المعلم الضعيف أو  عملية تحترم الفروق الفردية أنه -4

 .والنشيط

هدفها تبصير المعلم بما يجنبه الخطأ في أثناء ممارسته العملية التربوية، كما تقد  له العون  عملية وقائية عالجية أنه -8

 .الالز  لتخطي العقبات التي قد تصادفه في أثناء عمله

 .لدى المعلمين عملية تهدف إلى بناء اإلشراف الذاتي أنه -2

 .خاصة وأهداف التربية عامة وسيلة هامة لتحقيق أهداف السياسة التعليمية أنه -1

 

 -: األساليب اإلشرافية التربوية ودورها في تنمية المعلمين مهنيا  

 -متعددة ونأخذ منها على سبيل المثال مايلى :األساليب اإلشرافية التربوية 

ن األسلوب اإلشرافي الوحيد الذي يعتمد عليه المشرفون التربويون ، على توشك الزيارة الصفية أن تكو:   الزيارة الصفية / 7

المقصود بالزيارات الصفية و .الرغم من وجود أساليب إشرافية أخرى عديدة ال تقل أهمية عنها بل قد تفوقها من حيث الجدوى

لصف أثناء عمله، بهدف رصد زيارة مدير المدرسة )المشرف المقيم( أو المشرف التربوي المتخصص للمعلم في حجرة ا

النشاطات التعليمية والتربوية، ومالحظة التفاعل الصفي، وتقويم أداء المعلم، والوقوف على أثره في الطالب. وتعتبر الزيارات 

 الصفية من أقد  أساليب اإلشراف التربوي، وال تزال من أهمها في الوقت الحاضر

  -:  أهداف الزيارات الصفية  

 . ف التعليمي والفعاليات التربوية بصورة طبيعيةمالحظة الموق -7

 . مالحظة أثر المعلم في تالميذه والوقوف على مدى تقدمهم التعليمي -2

 . تقويم أساليب التعليم، والوسائل التعليمية واألنشطة، والوقوف على مدى صالحيتها ومالءمتها لسيكولوجية التعلم -3

على مدى مالءمتها لقدرات التالميذ وتلبية حاجاتهم، وما يعترض ذلك  التحقق من تطبيق المناهج الدراسية، والوقوف -4

 . من صعوبات

ستجابة المعلمين ومدى ترجمتهم األفكار المطروحة في الزيارات السابقة سواء أكان المشرف التربوي إمعرفة مدى  -8

 . نفسه هو الزائر أ  كان الزائر زميالً آخر له

سلوب بوجه خاص لتدريب المعلمين قبل الخدمة، وأثناء الخدمة في إطار مبسط، حيث أنه يستخد  هذا اإل : التعليم المصغر /2

يستغرق وقتاً قصيراً، ويستخد  عدداً قليالً من الطالب، كما أن العملية التي يقدمها التعليم المصغر للمتدربين من شأنها أن تعزز 

ر في كلية )ستانفورد( للتربية أوائل الستينات حيث ، وقد ظه (382،ص2887)جودت والسرطاوى ،رجع المردود لديهم. 

 لتحقت مجموعة من خريجي كليات اآلداب ببرامج إعداد المعلمين في الكلية،إ
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ساً أو جدية تجاه المواد التربوية بسبب أن القانون يفرض على الذين يودون ممارسة التدريس حماولم يظهر الدارسون   

بتدأ األساتذة في قسم إعداد المعلمين بالبحث عن الوسائل التي تروي حاجات المتدربين إو الحصول على شهادة تأهيل تربوي .

 قصيرة. ، وحقق نجاحاً كبيراً في فترة 7723وترضيها، فأنشئ مختبر للتعليم المصغر عا  

  -: المصغرمميزات التعليم 

 الطالب قليالً التعليم المصغر تعليم حقيقي فعلي مهما كان الدرس صغيراً ومهما كان عدد  -7

التعليم المصغر يبسط العوامل المعقدة التي تدخل في الموقف التعليمي ويتيح الفرصة للتركيز على مهارة واحدة أو  -2

 .مهارتين على األكثر

التعليم المصغر يركز على التدريب لغرض تحقيق مها  محددة، وهذه المها  قد تكون ممارسة مهارات معينة في إلقاء  -3

رسة طريقة معينة في التدريس، أو إتقان بعض مواد المنهج الدراسي أو عرض طريقة معينة في الدرس، أو مما

 التدريس

التعليم المصغر يسمح بزيادة التحكم في الممارسة، إذ من الممكن عند إعداد مواقف التعليم المصغر التحكم في مدة  -4

من الممكن  األخرى، لذلكم في كثير من المواقف الدرس وعدد التالميذ وطرق التغذية الراجعة واإلشراف، بل والتحك

 .أن يتضمن البرنامج التدريبي درجة عالية من التحكم

 ، أو أحد المعلمين المتميزين داخل أحد الصفوف العادية ، نشاط عملي يقو  به المشرف التربوي : الدروس التطبيقية / 3

ار النظرية المطروحة للتطبيق العملي في الميدان، أو لتجريب وذلك لمعرفة مدى مالءمة األفك ، وبحضور عدد من المعلمين

التربوي في إقناع المعلمين وسيلة تعليمية جديدة يرغب المشرف ختبار أو إل ، طريقة تعليمية مبتكرة لمعرفة مدى فاعليتها

 بفاعليتها وأهمية استخدامها

 -: أهداف الدروس التطبيقية

ة المعلمين وتحسين أدائهم، وذلك عن طريق إكسابهم مهارات جديدة من تهدف الدروس التطبيقية إلى رفع كفاء

ستخدا  أساليب تربوية حديثة، كما تعمل على تشجيع المعلمين على أن ينهجوا نهجاً علمياً في تفكيرهم لوضع خطط جيدة، إ

قية تهدف إلى تمكينه من تجريب وفيما يخص المشرف التربوي فإن الدروس التطبي.  بتكار أساليب حديثة في األداء التربويإو

أضف إلى ذلك أن الدروس التطبيقية .  ختبار فاعليتها، والتعرف على مدى إمكانية تطبيقها في الميدانأفكاره التي يطرحها إل

حترا  المتبادل بين المعلمين والمشرفين، وعلى خلق مناخ تعمل على خلق رابطة من المودة القائمة على التفاهم، وعلى اإل

اوني بينهم من خالل التعاون المشترك في التخطيط والتنفيذ، وتقويم نتائج التطبيق، مما يتيح الفرصة للتواصل اإليجابي تع

 المقترح بين المشرف والمعلمين

وهي وسيلة أخرى من وسائل اإلشراف يخطط لها المشرف التربوي أو مدير المدرسة،  : تبادل الزيارات بين المعلمين / 4

مع المعلمين من أجل تمكينهم من زيارة زمالئهم األكثر تأهيالً، واألطول خبرة، فيقو  معلم أو عدة معلمين، بزيارة بالتنسيق 

معلم آخر في فصله وبين طالبه في نفس المدرسة أو بمدرسة أخرى لمشاهدة كيفية تدريس نفس المادة أو مواد أخرى لنفس 

 . قيق األهدافالصف أو لصفوف أخرى بهدف تنويع األساليب لتح
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 -: هداف تبادل الزيارات بين المعلمينأ

تبادل الخبرات واإلطالع على طريقة المعلم في التفاعل مع طالبه من أجل تحقيق األهداف السلوكية المحددة في  -1

تجاه في سبيل الهدف ستخدا  أسئلة متنوعة للحصول على إجابات متناسقة، تنم على سالمة اإلإخطته اليومية، ب

 .نشودالم

 .تقويم المعلم عمله من خالل مقارنة أدائه بأداء اآلخرين  -2

 .تقريب وجهات النظر بين معلمي المادة الواحدة والمعلمين بوجه عا  -3

 .بعضهم بعضاً  واحترا تعميق فهم المعلمين  -4

سائل تحسين أداء المعلمين، ورفع وسيلة إشرافية من وهى  : المداولة اإلشرافية : أو المقابلة الفردية، كما يطلق عليها أحياناً  / 8

كفاءتهم المهنية، وتطلق على المشاورات والمناقشات التي تدور عادة بين المشرف التربوي والمعلم حول قضايا تربوية 

 .ستدعاء من مدير المدرسة أو أحد المعلمينإوتعليمية عرضية أو محددة، وتتم بمبادرة من المشرف التربوي أو بناء على 

 -:  مداولة اإلشرافيةأهداف ال 

 . وكل ما يؤثر في عمله أو يعوق نموه وميوله،والوقوف على آماله  مهنته،تجاهات المعلم نحو إالتعرف على  -7

ستثمارها على مساعدة المعلم على معرفة ما لديه من مواهب وكفايات، وقدرات، والتوصل "إلى أفضل السبل إل  -2

 .الوجه األكمل

 .ؤولية وتقدير الظروفتهيئة المعلمين لتحمل المس -3

جتماعات المعلمين، وتكميلها ألن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى مداوالت إشرافية مع كل معلم على إمؤازرة  -4

 .حدة لتتضح األمور الغامضة لديه

ة إثارة الحماس وتقدير العاملين والتعبير عن شكرهم ومكافأتهم بالتركيز على األعمال البناءة والجوانب المشرق  -8

 .والجهود الموفقة

للمداولة إجراءات البد من توفرها كأن تتم في وقت يناسب كالً من المشرف والمعلم ، :   إجراءات المداولة اإلشرافية

د المشرف لها ، و يفضل أن تتم المقابلة بعد و في وقت يناسب لهم ، و أن تعقد بعد فترة وجيزة من الزيارات الصفية ليستع

حترا  أداء كافة أعماله المدرسية في مكان هادئ ، و أن يكون النقاش موضوعياً قائماً على تبادل الرأي واإلانتهاء المعلم من 

 المتبادل ، و أن يستهل المشرف اللقاء باإليجابيات لتعزيز ثقة المعلم ، و أن يتجنب المشرف إلزا  المعلم بالنظريات التربوية .

مقامه كمدير المدرسة أو المعلم األول، يلعب دوراً كبيراً في تنمية كفاءة  وهكذا فإن المشرف التربوي، أو من يقو 

المعلم المهنية، ولكي يتمكن من القيا  بدوره على وجه حسن، فالبد له قبل كل شيء من أن يعرف كيف يكسب ثقة المعلم ليقد  

 .ضرورة لذلكستفادة من خبرته وال يتردد في طلب العون منه إذا دعته الستشارته، واإلإعلى 

تصال بين المشرف التربوي والمعلمين، يستطيع المشرف من خاللها أن ينقل إلى المعلمين إوهي وسيلة  : النشرة اإلشرافية/ 2

  بعض خبراته وقراءاته ومقترحاته ومشاهداته بقدر معقول من الجهد والوقت
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ي أو مدير المدرسة من الكتب والدوريات أو وهي عبارة عن مختارات يجمعها المشرف التربو:  القراءات الموجهة/ 1 

النشرات التربوية ويقدمها للمعلمين إلطالعهم على الجديد في تخصصهم أو تذكيرهم بما طال عهدهم به من أساسيات العملية 

 .التعليمية

مع معلميه أو معلمي جتماعات( تربوية يجتمع فيها المشرف أو مدير المدرسة إوهي لقاءات ) : اللقاءات والندوات التربوية/0

عدة مدارس للمادة الواحدة بعد تخطيط مسبق، ويتبادلون الرأي فيه حول سبل تطوير العملية التعليمية والتربوية وتنمية الخبرات 

  والمهارات المهنية للمعلمين وغالباً ما ينتهي إلى توصيات وقرارات ينبغي تنفيذها

عرض عدد من القادة التربويين لقضية تربوية أو موضوع محدد، وفتح المجال بعد  فهي : عبارة عن : أما الندوات التربوية / 7

 : ذلك للمناقشة الهادفة، وهي تتميز عن اللقاءات التربوية بما يلي

جتماع يشارك فيه عدد مختار من الخبراء األكاديميين عادة، أو كبار المسؤولين إللقاء أوراق عمل معدة مسبقاً إأنها  -7

 .يسي من المواضيع التربويةحول موضوع رئ

ستماع إلى أكثر من وجهة نظر حول موضوع الندوة، كما تتيح الفرصة تتيح الندوات التربوية فرصة واسعة لإل -2

 .للمداخالت والتعقيبات من الحضور المشاركين في الندوة

ى المنطقة التعليمية أو تتجاوز الندوة في سعة المشاركة فيها حدود لقاءات المدرسة أو مجموعة المدارس إلى مستو -3

 .المستوى الوزاري العا ، فهي أسلوب إشرافي يستعان به في تطوير بعض المفاهيم أو تعديلها

 .يتم التركيز فيها على الموضوعات والخبرات النظرية -4

مهنية  ت إشراف قيادات تربوية ذات خبرةلى يقو  به مجموعة من المعلمين تحهو نشاط تعاونى عم : الورش التربوية/ 78

 تربوى محدد . نموذجواسعة بهدف دراسة مشكلة تربوية مهمة أو أنجاز واجب أو 

وهي برامج منظمة مخططة تمكن المعلمين من الحصول على مزيد من الخبرات الثقافية والمهنية، :  البرامج التدريبية/ 77

غايته النمو المهنى  فيإشرا بو، وهو إسل نتاجيةوكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عملية التعلم، ويزيد من طاقات المعلمين اإل

  التربويالمجال  فية المعلمين وزيادة الكفاءة الوظيفية للمتدربين خالل خدم

أو  سلوب إشرافي يقو  به المشرف التربوي والمعلمون بزيارة مخطط لها إلى المؤسساتإوهو :  الزيارات الخارجية/ 72

 تعليم خارج نطاق مدارس التعليم العا  .ع ذات العالقة بالتربية والالمواق

 (2887)أبوكشك، -: دور مدير المدرسة كمشرف مقيم وأثره في تحسين العملية التربوية

نجاحها إفي تسيير العملية التربوية و هاماً  يعتبر مدير المدرسة المشرف التربوي المقيم في مدرسته الذي يلعب دوراً 

جابية وصحية تعمل على التطوير المهني للمعلمين وتطوير ل عن توفير بيئة تربوية إييجابي وهو المسؤوويدعم التغيير اإل

المنهاج وتحسينه وتوفير الوقت للتخطيط المشترك بين المعلمين والقيا  بورشات عمل لهم وتشجيعهم على تبادل الزيارات 

م بتوفير الجو دارة المدرسة وتشويق التالميذ وتحفيزهم للتعلإلية والسلطة في راكهم بالمسؤشإالصفية وتنمية طاقاتهم وقدراتهم و

 ،و تالميذ مدرستهأيجاد الحلول السليمة للمشكالت التي تواجه العاملين معه إل عن المناسب وهو المسؤو
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 دائهم وكيفية تصرفهم مع المشاكل التي تحدث في الصف وبذلكأوهو الموجود مع المعلمين يزورهم في فصولهم ويتابع   

تصال والتواصل بين عناصر العملية التعليمية وألن مدير المدرسة هم حلقة اإل بالمعلم،ن يلم بكل ما يتعلق أيستطيع المدير 

 التعلمية فهو المحور البناء والفاعل والقائد ونجاح المؤسسة التربوية نابع من نجاحه

 -: مقيمكفايات ومهمات مدير المدرسة من حيث هو مشرف 

عمال المدرسة ونشاطاتها وسير العمل فيها وهو المّوجه لمعلمي مدرسته والمسؤول ألمشرف على جميع المدير هو ا

  لى دورين رئيسيين هماإنسجا  والتعاون بينهم ويمكن تصنيف دور المدير ومسؤولياته شاعة روح اإلإالمباشر عن 

 -: داريالدور اإل –وال  أ

شرافي على سير العمل في المدرسة وهذا يتطلب من ا  المدرسي واإلداري بأنه عملية ضبط النظويعرف الدور اإل

 دارية يمكن تصنيفها في المجاالت التاليةإالمدير القيا  بسؤوليات 

  حصاءات والشؤون الماليةتنظيم السجالت والملفات واإل -1

 تنظيم الجدول المدرسي -2

 توزيع المسؤوليات على الهيئة التدريسية والعاملين في المدرسة -3

 نتقالهم وتوزيعهم على الصفوف وتزويدهم بالشهاداتإبول التالميذ وق  -4

 ضبط الغياب والحضور والتأخير  -5

 ضبط الخروج على النظا  المدرسي  -6

 بنية والمرافقشراف على األاإل  -7

 خرى للمعلمين والطلبة والمحافظة عليهاتوفير الكتب والوسائل التعليمية واللواز  األ  -8

 سة والمجتمع المحليتفعيل العالقة بين المدر -9

 تزويد مديرية التربية والتعليم بالمعلومات المطلوبة -11

 نشطة المنهجية والالمنهجيةخرى على صعيد األالتنسيق والتعاون مع المدارس األ  -11

 خرىالزيارات المتبادلة بين معلمي المدرسة والمدارس األ -12

 -: الدور الفني – ثانيا  

رتفاع بمستواها وهذا يتطلب من المدير القيا  على سير العملية التعليمية واإلشراف يعرف الدور الفني بأنه عملية اإل

 -: بالمجاالت التالية

 .عمال المعلمين وتقويمهاأمتابعة  -7

 ستفادة من مضمونهاجتماعات تناقش فيها المناهج والكتب المدرسية وطرق اإلإعقد  -2

 حتياجات المهنية للمعلمينمتابعة اإل -3

 لصفوف وتنسيق عمل المعلمين وجهدهمالزيارات الميدانية ل  -4

 ستخدا  الوسائل التعليمية وتنويع طرق التدريسإهمية أعقد ورش للمعلمين حول   -8

 متابعة تدريس المنهاج بشكل سليم  -2
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 مساعدة التالميذ في التغلب على الصعوبات التي تعترض تقدمهم في الدراسة  -1 

 نتائجها ستخالصإختبارات التشخيصية والتحصيلية والتخطيط لإل  -0

ن الهدف من الزيارة الصفية هو تحسين التعليم وليس الغرض منها تقويم إن يعلم علم اليقين أن على مدير المدرسة إو

ويطلع عليه المعلم حتى تساعد النتائج التي يمكن التوصل  ن تكون الزيارة معلنة حسب برنامج معد مسبقاً أالمدرس ، ويجب 

ن إرتفاع بمستواها فكان الدور الفني لمدير المدرسة يساعد في تحسين العملية التعليمية واإل ذاإليها على تحسين التعليم ، وإ

داري يعمل على ضبط النظا  المدرسي والمحافظة على حسن سير العمل في مدرسته ولذا ال يمكن الفصل بين الدور الدور اإل

مل فإن المشرف التربوي المراد وجوده وهو الذى يكون قادراً المج فيو  داري والدور الفني لمدير المدرسة فهما متالزمان .اإل

 على أن :

ويوجد لديه الرغبة في تغييرها بما يحقق  الصفية،بعد  الرضا عن بعض ممارساته التعليمية  يوجد لدى المعلم شعوراً   -7

لشخصي بناء على ما أفاده قتناعه اإوتكون نتيجة  المعلم،لتكون الرغبة في التغيير نابعة من داخل  الذاتي،له الرضا 

  من المشرف التربوي

 فيه،تجاه المرغوب ويحلله لتطويره وتعديله باإل عمله،يدفع المعلم إلى القيا  بحوار داخلي بينه وبين نفسه يناقش فيه  -2

من خالل إقناع المعلم بضرورة إعادة النظر في بعض ممارساته التعليمية بناء على ما حققه من معارف وخبرات 

  دةجدي

من خالل إبراز جوانب القوة لديه واإلشادة بها، وتشجيعه  المهنية،وتحقيق ذاته  بنفسه،يساعد المعلم على تعزيز ثقته  -3

  من خالل رفع معنوياته

نفتاح ورغبة ، ال على أساس تنفيذ إتخاذ القرارات المتصلة بعمله ونموه المهني بثقة وإيساعد المعلم المستهدف على  -4

 دون مناقشة . وذلك لئال يكون دور المعلم سلبيا في اتخاذ القرارات الالزمة لتطوير أدائهقرارات المشرف 

د الحاجات التدريبية للمعلمين في أثناء الخدمة في سبيل تحقيق المزيد من النمو المهني للمعلمي -8  يحدِّ

ليكونوا قادرين على متابعة  يساعد مديري المدارس على القيا  بمسؤولياتهم وأداء أدوارهم اإلدارية واإلشرافية؛ -2

 توصيات المشرفين وتنفيذها وتقويم نتائجها

  يقو  بإجراء الدراسات والبحوث الموجهة نحو تحسين العملية التعليمية ونحو تطوير المناهج التعليمية وإثرائها -1

 (1)الحاج،ص :وبهذا فإن منطلقات اإلشراف التربوي المرغوبة تتمثل في 

وي الجيد من الفرضية األساسية القائلة بأن جميع المعلمين يمتلكون القدرة الكامنة على النمو نطالق اإلشراف التربإ -أ

تخاذ القرارات المناسبة لتنظيم التعلم الفعال وتحقيق األهداف المنشودة إذا ما توافر لهم إالمهني بالقدر الذي يمكنهم من 

  المناخ الديموقراطي المالئم

من الكفايات  ويتطلب ذلك أن يمتلك المشرف التربوي مخزونًا متكامالً  شامالً،ل كون اإلشراف التربوي الفعا -ب

وتلبي ما بينهم من تفاوت في اإلمكانات والخبرات  للمعلمين،ستراتيجيات اإلشرافية التي تناسب الحاجات المختلفة واإل

 ستعدادومستوى النضج واإل
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تخاذ القرارات المناسبة المتصلة بعمله ومسئولياته ، إقادًرا على مساعدة أفراد الفئة المستهدفة ليصبح كل منهم شخًصا  -ت 

ًرا من التبعية ، داعيًا لمهامه ومسئولياته ، حريًصا على النجاح في أدائها، متجدًدا متطوًرا مرنًا منفتًحا، يعرف  متحرِّ

ع يزيد كفايته ويشعره كيف يستفيد من أخطائه في تحسين تطويره وأدائه، ويسعى دائما إلى مواكبة كل جديد ناف

  بالرضا عن الذات المهنية

  .، تطويرياً  ، بنائياً  ، وقائياً  ، عالجياً  تشخيصياً  التربوي:أي أن يكون اإلشراف 

 -: التربويتطور اإلشراف 

خالل جتماعية التي شهدتها الحضارة لقد نشأ اإلشراف التربوي مع بداية وجود التربية متأثراً بالتغيرات السياسية واإل 

العصور المتعاقبة ، والمتتبع لتطور اإلشراف التربوي يرى أن مفهومه بعناه وممارساته المتعارف عليها اآلن لم يتبلور في 

التربية والتعليم إال حديثاً ، حيث نشأ اإلشراف التربوي في أول أشكاله في القرن السادس عشر في مدينة بوسطن في الواليات 

نظمت لجان من اآلباء لزيارة المدارس ، ومراقبة أعمال المعلمين ، ثم تزايدت أعداد المدارس ، فتم  المتحدة األمريكية ، حيث

تفريغ أحد المعلمين ليقو  جزئياً بمها  اإلشراف على المعلمين ، إلى أن تولدت القناعة بأن يقو  بهذه العملية شخص معين هو 

ه في التفتيش على المعلمين ، مركزاً على النواحي اإلدارية ، حيث كان مدير التربية في المنطقة ، وقد مارس المدير أعمال

يمارس أعماله في مراقبة المدارس والمعلمين ، من أجل ضبط عملية التعليم ، وبقي هذا الشكل مستمراً حتى الربع األول من 

 -: ثم تبلورت ثالث مراحل لتطور اإلشراف التربوي وهي(72،ص7772)محمود،القرن العشرين . 

مرحلة التفتيش :  فكان المفتش يرى أن دوره يكمن في التخطيط للمعلم ، وما على المعلم سوى التنفيذ دون نقاش ألن  / 7 

المفتش كان يؤمن أن المعلم بحاجة مستمرة للتوجيه فهو شخص ال يعرف ما يجب عليه أن يفعل ، وال يستطيع القيا  بعملية 

من عمل المفتش ، الذي يقد  للمعلم نتائج أبحاثه لتطبيقها في الفصل دون تردد ، وخير معبر البحث والتجريب ، فهذه العمليات 

عن هذه المرحلة ما قال " أمين بقطر " يصف المفتشين في هذه المرحلة : " هم غالباً متكبرون مستبدون ، وفي زيارتهم 

 ، وإمالء مالحظاتهم للمدرسين وال يقبلون مناقشةً . للفصول ينفثون جواً من الكبرياء والغرور ، وهمهم البحث عن األخطاء

تجاهات جديدة في اإلدارة ، تنادي بإيجاد عالقات إنسانية حسنة بين المشرق والمعلم ، من إالتوجيه :  حيث ظهرت  / مرحلة2

نهوض بأداء أجل زيادة دافعيته للعمل ، حيث ينظر للمعلم كإنسان له حاجاته وقدراته ، وركزت هذه المرحلة على ال

المعلم داخل الفصل دون النظر إلى الجوانب األخرى في العملية التربوية ، كالمنهاج ، والوسائل التعليمية ، وأداء التلميذ، 

 والتسهيالت المادية  . 

يق هذا تجاهات لتحقإوالهدف الرئيس لهذا اإلشراف ، تحسين العملية التعليمية ، وقد ظهرت عدة  التربوي:مرحلة اإلشراف / 3

واإلشراف  المنمي التكاملي،إلشراف باستخدا  الهدف اإلشراف اإلكلينيكي ، واإلشراف باألهداف ، واإلشراف التشاركي ، وا

 (73،ص7772)محمود، . واإلبداعي الوقائي والتصحيحي،
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 -: الحديث التربوياإلشراف  

توجيه قبل أن يقو  بتقويمهم ، ألن التقويم يأتي بعد وإن النظرة الحديثة للمشرف التربوي أنه يقد  للمعلمين التدريب وال

ستكشاف الموارد الالزمة إلقدار المعلم على أداء عمله ، وألن التقويم في إالتخطيط والتدريب والتوجيه والمساعدة على 

 . اإلشراف الحديث مرحلة من مراحل اإلشراف وليس معادال له

)الحاج  -: أن يمتلك المشرف عدداً من الكفايات القيادية األساسية ، فهو  اإلشراف التربوي تجاه التكاملي فيويحتم اإل

 (78،ص7701، 

  مخطط : يحدد األهداف ويعد خطة العمل ، ومشروعات النمو المهني -7

  حترا وقائد متطور : يتعامل مع المعلمين في جو من األمن والثقة واإل -2

 . ضوعة لهذه الغاية ، ويتابع ما يترتب على التقويمومقو  تربوي : يقّو  الخطط والبرامج حسب معايير مو -3

  ومؤمن بعمله وبمستقبل عمله ، وملتز  بأخالق مهنة التربية -4

 ومعني بتطبيق المنهاج : أي معني بتطويره وتنفيذه وتقويمه -8

  هتما  بالثقافة والقيم الثقافيةومثقف : يوجه العاملين معه لإل -2

 تربوي فإن ثمة عدداً من الكفايات التي ال بد من أن يمتلكها المشرف التربوي منهاوبناء على المفهو  السابق لإلشراف ال

 (74-73،ص7701)الحاج ،

التدريس الفعال : فلكي يستطيع تطوير أداء المعلمين ، فإنه يجب أن يكون هو نفسه معلماً نموذجياً، فالمعلم ال يقتدي  -أ

ف بأسلوب جديد أو يقترح وسيلة إلى لع -بمعلم فاشل، والمشرف التربوي يضطر أحياناً  ب دور المدرس حين يَُعرَّ

  جديدة ، أو يقد  درساً أنموذجياً 

ال بد من أن يمتلك ي تنقيح المناهج وتطويرها ، فإنه تحليل المناهج وتطويرها : فإذا كان من مهمات المشرف التربو  -ب

ووضع التصورات الالزمة لتحسينها أو المهارة التي تمكنه من تحليلها، وتشخيص نقاط القوة والضعف فيها ، 

  تطويرها أو تغييرها

التواصل اإلنساني مع اآلخرين: فإذا لم يملك القدرة على تفهم حاجات اآلخرين ، وتقبل نقاط ضعفهم ، وتعزيز   -ت

ولى حترا  وتقدير ؛ فإنه لن ينجح في عمله ؛ ألن الوصول إلى قلوب اآلخرين هو الخطوة األإنجاحاتهم ، ومعاملتهم ب

  تجاه الذي يريدللوصول إلى عقولهم ودفعهم في اإل

ستقراء حاجات المعلمين، وآليات رفع مستوى أدائهم من إتصميم البرامج التدريبية في أثناء الخدمة: أي قدرته على  -ث

 (خالل برامج واقعية غنية ومناسبة لمستوياتهم )النمو المهني

ات متعددة كتقويم عطاء المعلمين، وتقويم أداء التالميذ من خالل بناء تقويم البرنامج التربوي: وهذا ينطبق على قدر -ج

 ختبارات التشخيصية وتحليل نتائجها مثالً اإل

  تنظيم العمل الجماعي : بكل ما ينطوي عليه من فهم لديناميات الجماعة وأساليب العمل الجماعي وتوجيهه  -ح
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ن قادراً على القيا  بالبحث وبخاصة اإلجرائي منه ، ويجب ممارسة العمل البحثي : فالمشرف التربوي ينبغي أن يكو  -خ 

 .  أن يقد  المساعدة المتخصصة للمعلمين حين يحتاجونها في هذا المجال

 -:  االتجاهات الحديثة في اإلشراف التربوي وأساليبه

ربوية ، ولعل أبرزها تجاهات التي تبحث في اإلشراف التربوي والقيادة التيزخر األدب التربوي الحديث بكثير من اإل

 :  تجاهات التاليةاإل

بأنه نمط من الجهود اإلشرافية الموجهة بشكل مركز  (Cogan) اإلشراف العيادي ) اإلكلينيكي ( : ويعرفه كوجان -7

نحو تحسين ممارسات المعلمين التعليمية الصفية ، انطالقاً من تسجيل كل ما يجري في غرفة الصف من أفعال وأقوال 

معلم والمتعلمين في أثناء العملية التعليمية ، ثم تحليله بالرجوع إلى ما هو متوفر من معلومات حول تصدر عن ال

 (73،ص7701)الحاج، تجاهاتهم ومهاراتهم(إالمعلمين والمتعلمين )معارفهم وخبراتهم و

لمهارات العملية ستخدا  التعليم المصغر : هذا اإلشراف المنطلق من تصور كامل وواضح للكفايات واإاإلشراف ب  -2

األساسية التي يحتاج إليها المعلمون في أدائهم لمهماتهم التعليمية في إطار دورهم ومسؤولياتهم ومن ثم يجري تقسيم 

الكفايات وما تتضمنه من مهارات أساسية إلى مهارات فرعية متكاملة يجري التركيز على إكسابها للمعلمين 

. وتتابع عملية اإلشراف  دة بعد األخرى في مواقف تعليمية/ تعلميه مصغرةالمستهدفين بصورة متدرجة ونامية الواح

دورها لتحقيق التكامل بين المهارات المترابطة التي تنتظم في كفاية كبرى واحدة إلى أن يتحقق للمستهدفين إتقانها في 

 .  كل متكامل وبشكل جيد

 :راف ينطلق من حقائق ومسلمات أساسية هياإلشراف الجمعي / الزمري / الفريقي : وهذا النوع من اإلش  -3

 (20-21،ص7701)الحاج،

ختصاص إن تضافر الجهود اإلشرافية المتنوعة والمتكاملة لعدد من المشرفين التربويين والخبراء من ذوي اإل -أ

لعدد من  هتمامات المختلفة يمكن أن يلعب دوراً إشرافياً فاعالً ، ويقد  خدمات إشرافية متكاملة لمعلم فرد ، أوواإل

 المعلمين الذين تجمعهم حاجات مهنية أو تدريبية مشتركة

ثمة فئات من المعلمين والعاملين التربويين يشتركون في حاجات مهنية وتدريبية مشتركة تتطلب خدمات إشرافية   -ب

يجري  معينة يمكن أن يقدمها لهم مجتمعين مشرف فرد ، أو فريق من المشرفين والخبراء بصورة متكاملة شاملة ،

 ( فيها تناول الكفاية أو الكفايات المستهدفة من جميع جوانبها )النفسية والتربوية واألكاديمية واألدائية

أن التغيير والتطوير الذي قد يعجز مشرف فرد عن تحقيقه بسبب تعدد جوانبه وتنوع الكفايات الالزمة للتأثير فيه   -ت

  يستطيع اإلشراف الفريقي إنجازه بكفاية وفاعلية

أنه يشكل قوة داعمة أكبر ، تستطيع مواجهة أية مقاومة متوقعة إلحداث التطورات المنشودة ، وتكون أقوى من أي   -ث

 مشرف فرد ، فالفريق أقدر من الفرد على التصدي للتغيير والتطوير

يضمن تحقيق / إنه و .المنشودةإنه يوفر مصادر متعددة ومتكاملة للخبرة الالزمة إلحداث التغييرات والتطويرات  -ج

  الشمولية في العملية اإلشرافية بحيث تشمل مختلف عناصر وجوانب النظا  التربوي والعملية التربوية
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إنه يعمل على إزالة التضارب والتناقصات التي تصيب الفئات المستهدفة من جراء التناقصات في التوجيهات   -ح 

 والتعليمات التي يتلقونها في إطار اإلشراف الفردي

قد يصيب ضعفه الكثير من أفراد  ضعيف،نب العملية اإلشرافية اآلثار السلبية التي قد تنشأ عن وجود مشرف إنه يج  -خ

  الفئات المستهدفة

  .المستهدفإنه يتمتع بمرونة تسمح بتعديل وتغيير أعضاء الفريق اإلشرافي عندما تتغير أهداف اإلشراف أو المشروع  -د

شراف التربوي تتنوع بسبب عدد من العوامل التي تؤثر على تحديد نوعية ومما ال شك فيه أن أساليب وطرائق اإل

 :سلوب اإلشرافي ، ولعل أبرز تلك العوامل ما يلياإل

  لهدف اإلشرافيا -

  طبيعة الفئة المستهدفة من النواحي المهنية والشخصية العامة والخاصة -

 نات الخارجية الخاصة بالفئات المستهدفة وبيئاتهااإلمكانات المادية والبشرية الداخلية الخاصة بالمشرف ، واإلمكا -

 (722)الدويك وآخرون ، صاإلشراف الوقائي :   -4

شتغاله بالتدريس وزياراته للمعلمين فهو األقدر من غيره على إكتسب خبرة حية أثناء إحيث إن المشرف التربوي    -

منع قدر جهده وقوعها والتقليل من آثارها الضارة التنبؤ بالصعوبات التي يمكن أن يواجهوها في عملهم في المستقبل لي

 التغلب عليها ومساعدة المدرس على كسب ثقته بنفسه ليتمكن من 

عتباره مختلف الظروف المحيطة إوالمشرف التربوي اللبق يتخذ من األساليب ما يناسب كل موقف واضعاً في    -

فتراضات تؤدي إلى تصور لما يمكن إرحات وتصورات وبالعملية اإلشرافية فيشترك مع المعلمين في مناقشات ومقت

 فيها.أن يحدث في المستقبل من متاعب ومحاولة تالفيها قبل الوقوع 

حترامهم إياه من خالل إحساسهم ببعد إحتفاظ بتقدير التالميذ له وواإلشراف الوقائي يمنح المعلم القدرة على اإل  -

 فيها.رة على التحكم نظره ومواجهته للمواقف الجديدة بشجاعة وبقد

سلوب يعمل على تجنيب أفراد الفئة المستهدفة أية صعوبات أو عثرات قد تعترض أداءهم ألعمالهم إن هذا اإل -

 التقويم.ومهامهم المتصلة بتنظيم التعلم أو التعليم أو اإلدارة أو 

ئة المستهدفة والتي ينبغي أن تظهر وينطلق في ذلك من رسم واضح للصورة األدائية الكفية لكل فرد من أفراد الف   -

في سلوكهم األدائي ، ويعتمد المشرف الكفي في رسم هذه الصورة على خبراته وتجربته العملية وعلى الفلسفة 

اإلشرافية التي يتبنى وعلى فلسفة التربية والتعليم في النظا  الذي يعمل فيه ، ولكي يحقق المشرف هذا الهدف الوقائي 

كتساب المهارات والكفايات إلإلشراف والتدريب في أثناء الخدمة لمساعدة أفراد الفئة المستهدفة على  ، ينظم برنامجاً 

 األدائية الالزمة لألداء الكفي الفعال  وبذلك يعصمهم من الوقوع في الخطأ ويزيد ثقتهم بأنفسهم وبالعملية اإلشرافية .

هارات المعلم وكفاياته وتوظيف التعليم المصغر إحدى التقنيات ستخدا  المنمي التحليلي لمإوتشكل تقنية اإلشراف ب  -

 الحديث.الوقائية الفعالة في اإلشراف التربوي 

اإلشراف اإلبداعي : رغم ندرة تطبيق هذا النوع من اإلشراف إال أنه يدفع المشرف التربوي إلى بذل أقصى ما   -8

صفات الشخصية مثل مرونة التفكير والصبر واللباقة يستطيع في مجال العالقات اإلنسانية وإلى أن يتصف ببعض ال
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ستفادة من تجارب اآلخرين وفهم الناس واإليمان بقدراتهم ، والرؤية الواضحة والثقة بقدراته ، والتواضع ، واإل 

ين ، الشاملة لألهداف التربوية ، والمشرف المبدع ال يتقيد بالحرفيات وال يكون انتهازياً ويعمل مع المعلمين وبالمعلم

يساعد في الكشف عن قدراتهم ويستخرج جهودهم الخالقة لتوجيهها إلى تحقيق األهداف التربوية وال يفرض آراءه 

 على معلمين التباعها ويستفيد مما يفعله اآلخرون ويأخذ منه العبر في أحيان كثيرة .

  األوساط:اإلشراف عن طريق المنمي التكاملي متعدد  -2

 األوساط:توظيف عدد من األوساط اإلشرافية من أجل بلوغ أهداف محددة ومن هذه  يهدف هذا األسلوب إلى   -

المشاغل  الدورات، التوضيحية،الدروس  الصفية،الزيارات  والجماعية،جتماعات الفردية اإل الدراسية،الحلقات 

 العمل.أوراق  التربوية،

عضاً لتحسين كفايات المعلمين ومهاراتهم وتستخد  هذه األساليب أو بعضها على نحو متكامل يتمم بعضه ب   -

 التدريسية 

ستخدا  الزيارات الصفية مع إسلوب أهمية كبرى في كونه يناسب كافة ميول المعلمين فقد يفيد ويكتسب هذا اإل  -

 آخرين.سلوب الدروس التوضيحية مع إستخدا  إبعض المعلمين بينما يفيد 

في األردن حاولت تحديد تأثير استخدا  المنمي التكاملي متعدد األوساط  ( دراسة ميدانية 7708وقد أجرى الرابي )  -

سلوب اإلشراف إتجاهاتهم نحو اإلشراف التربوي وذلك بمقارنته بتأثر إفي إيجابية سلوك المعلمين التعليمي ، وفي 

جابية سلوك المعلمين سلوب اإلشراف العادي في إيإسلوب المنمي التكاملي يتفوق على إالعادي ، وأظهرت النتائج أن 

 (28،ص7702)المسار،تجاهاتهم نحو اإلشراف التربوي . إالتعليمي وفي تحسين 

إن األجواء التي يوفرها هذا المنمي التكاملي في األوساط اإلشرافية المختلفة هي أجواء منفتحة ، طليقة ، إيجابية ،   -

لمشاركة في أوجه النشاط اإلشرافي المختلفة ، تخطيطاً تتقبل مشاعر المعلمين وأفكارهم وتستخدمها ، وتشجعهم على ا

، وتنفيذاً ، وتقويماً ، بما تسنده إليهم من أدوار رئيسة ، مثل اإلسها  في قيادة بعض الحلقات وإعداد التقارير ، وإجابة 

بناء الثقة والمودة األسئلة ، القيا  بقراءات موجهة ، مما يساعد على تطوير عالقة المساعدة بين المشرف والمعلم ، و

بينهما وقيا  نموذج من التواصل المفتوح والحوار المستمر بين الطرفين وهذا يتعمق من خالل ما يطرح في األوساط 

 –اإلشرافية المتكاملة من أفكار ، وقناعات ، وممارسات ، وقيم ، واتجاهات ، تنفذ إلى أعماق الموقف التعليمي 

 (22،ص7702)المسار، ليل والتقويم .التعلمي وعناصره المختلفة بالتح

ويعرف بأنه مجموعة العلميات التي  باألهداف،سلوب اإلدارة إسلوب اإلشرافي على هذا اإل باألهداف: يقو اإلشراف   -1

 للقياس،وتتضمن تحديد األهداف المنوي تحقيقها تحديداً واضحاً وقابالً  والمعلم،يشترك في تنفيذها كل من المشرف 

أن  (288-284،ص7772)نشوان ،ويرى  المتوقعة،ولية لكل من المشرف والمعلم في ضوء النتائج وتحديد المسئ

  -عملية اإلشراف باألهداف يجب أن تمر بالمراحل التالية.

يقو  المشرف التربوي بتحديد أهداف مع المعلمين تكون واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق في فترة زمنية  (7

 معقولة.
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مؤشرات ومعايير األداء) الطرائق والوسائل(التي تلبي األهداف الواردة في المرحلة  يقد  المشرف التربوي (2 

 ( 7رقم )

 ( .7شتقاق أهداف جزئية تنبثق عن األهداف الواردة في المرحلة رقم )إ (3

 وضع أهداف جزئية ) عملية ( لكل جانب من جوانب اإلشراف المنوي العمل فيها . (4

 عايير لقياس األهداف الجزئية من أجل تقويمها .شتراك المشرف والمعلمين في وضع مإ (8

 تقدير مشترك من جانب المشرف التربوي والمعلمين لجدوى األهداف الجزئية . (2

 صياغة أهداف جزئية بديله ، تستخد  عند فشل تحقيق األهداف األولى . (1

 ستراتيجيات التي ستتبع في تحقيق األهداف .ختيار اإلإشتراك المشرف والمعلمين في إ (0

 تنقيح المها  الموكلة لكل فرد من أفراد الفريق ، ومراجعة الخطط التفصيلية وأدوار كل مشترك . (7

 دراسة أثر األنظمة الفرعية األخرى ذات الصلة بنظا  اإلشراف التربوي . (78

 ب أن تسير مع العملية اإلشرافية مراقبة العمليات وضبطها ، وهذه عملية مستمرة يج (77

 تائج .تقويم األداء وتقويم الن (72

  دورة مرة أخرى إعادة ال (73

 : اإلشراف التربوي مستقبلية

تخاذ إإن النظرة الحديثة للوظيفة األساسية للمشرف التربوي الجيد تركز على قدرة المشرف على تمكين المعلم من 

سات المعلم في ستقالل المعلم عن المشرف إلى حد بعيد، وتحرص على شخصنة ممارإالقرار وتحريره من التبعية، وتؤكد على 

 (33،ص7701)الحاج، لتزا  الواعيمناخ من الحرية المسؤولة واإل

، كما أن المشرف Diagnose Then Prescribe سلوب التشخيص والعالجإواإلشراف التربوي الجيد يقو  على 

فتراض أن لكل إمن الذي ينطلق  Reflective Supervision الجيد يعتمد أساليب اإلشراف االستراتيجي النقدي أو المتأمل

معلم من المعلمين فلسفته وطرائقه ومفاهيمه المكتسبة الخاصة المتصلة بمفهو : التدريس، والتعليم، والتعلم، والنظا ، وطرائق 

التدريس، والتدريب...إلخ. ويدرك المشرف أن هذه المفاهيم تستحوذ على المعلم وتوجه أنماط سلوكه في عملية التعليم والتعلم، 

ويتوهم بعض المشرفين ـــ أحياناً ـــ أن بإمكانهم إحداث التغيير .  (33،ص7701)الحاج، اطه الصفي والالصفيوفي نش

المنشود في قناعات المعلمين وسلوكهم ببساطة؛ ضاربين بعرض الحائط ما يكون قد ترسخ لديهم من مفاهيم وقناعات، 

من هنا يظهر أن إحداث .  المعلمين حتى غدت لديهم من المسلماتستقرار تلك المفاهيم والقناعات في أذهان إومتغافلين عن 

القناعة لدى المعلم بضرورة التغير وقيمته وأهميته يشكل متطلباً أساسيًّا ، ومنطلقًا مالئًما إلحداث التغييرات والتطويرات 

النتاج المنشود في العملية اإلشرافية، هو  وإذا كان التعلم . المنشودة ، وأن ذلك يأتي في أعلى درجات سلم العملية اإلشرافية

فيه، وتصبح عمليات التعليم  مرغوباً  و العملية المنتجة ؛ فإن الطالب )المتعلم ( يمثل المادة الخا  المراد تشكيلها نتاجاً  والتعليمه

  :يطًا وتنفيًذا وتقويًما( أبعادهاوالتعلم )العملية التربوية( ذات أبعاد أساسية يشكل المعلم والمتعلم محوريها، وعملية التعليم )تخط

ويعني ذلك أن المعلم يخطط وينفذ ويقَوِّ  مدى نجاحه في إحداث آثار ونواتج معينة لدى الطلبة، وأن  : تعليم الطالب التعلم 

يذ والتقويم( ، المشرف الجيد هو الذي يتمكن من مساعدة المعلم على إدراك هذه األبعاد الثالثة للعملية التربوية )التخطيط والتنف
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ال أن يوجد لدى المعلم القدرة على إصدار الحكم على أدائه وما يحدثه ،  ويربط بينها  وبذا فإن وظيفة المشرف واإلشراف الفعَّ

والمشرف الجيد هو الذي يدفع ،  المرغوبة النتائجمن أثر، وبالتالي الشعور بضرورة إحداث التغيير في ممارساته إذا لم تتحقق 

ستراتيجي هو والمشرف النقدي اإل،   ى إيجاد الحوار الداخلي بينه وبين نفسه لتأمل عمله وتحليله ، والتفكير في تطويرهالمعلم إل

ويقو  عمله،ويعمل على تطويره في  الذي يستطيع أن يدفع المعلم المستهدف إلى سلوك الموقف النقدي البناء حيث يحاور نفسه،

ستثارة العمليات إ، ال يرقى إلى مستوى  ياً ،سطح اً ، شكلي اً يلفظ -في معظمه-لتعليم السائدولما كان ا.  تجاه المرغوب فيهاإل

العقلية الراقية، وال يالمس سوى العمليات العقلية البسيطة الدنيا، فإنه ال سبيل إلى تغيير ذلك إال بالتدريب وإتاحة الفرصة 

.  لك ، ال أن يضع المشرف التربوي القرارات ويطلب إليهم تنفيذهاللمعلمين ليتخذوا القرارات بأنفسهم وينفذوها بأنفسهم كذ

رتقاء بالعملية التعليمية إلى المستوى المطلوب ، ينبغي أن يتعامل المشرف على قد  ولكي يتمكن من تحقيق ما سبق، واإل

له سمعته، وله مكانته التربوية... من منطلق أن المعلم هو خبير تعليمي له شخصيته، و المساواة وبمنتهى الموضوعية مع المعلِّم

ويمكن للمشرف ،  ستعداًدا لتقبل التوجيهات، وإحداث التغيير في أساليبه وطرائق تدريسهإنفتاًحا وإألن ذلك يجعل المعلم أكثر 

 ومن ثم الثقة بما يقدمه المشرف لهالمعلم وتعزيز ثقته بنفسه أوالً ،  التربوي تحقيق ذلك إذا عمل على تقدير ذات

 وبهذا فإن االستراتيجية التي تقو  عليها مهنة اإلشراف التربوي الجيد تعتمد على األبعاد التالية،  (32،ص7701)الحاج،

 (20،ص7772)عبداللطيف،

البعد النظري العلمي الذي ينظر إلى اإلشراف على أنه عملية موجهة نحو إحداث تغييرات في البنية العقلية والوجدانية  -0

م التغيير من الداخل إلى الخارج، ويتطلب حدوث هذا التغيير إتاحة كل الفرص أما  المعلم ليتأمل للمعلم؛ بحيث يت

 ممارساته ومراجعة وتحليل قناعاته ومعتقداته اإلشرافية

واإليمان بقدرته على تحقيق اإلبداع والتجديد  بالمعلم،حترا  والثقة البعد اإلنساني الذي يتمثل في توفير كل فرص اإل -7

  طويروالت

  لتزاماته األخالقية نحو المتعلمين ومسؤولياته وواجباته اإلنسانية نحوهمإالبعد األخالقي الذي يتمثل في توعية المعلم ب -78

 .جتماعي الذي يتمثل باإليمان بالعمل الفريقي، والجماعي، والتعاوني في إطار ديموقراطيالبعد اإل -77

تجاهات اإلشرافية كلها في نسق ئل واألساليب والطرائق واإلستراتيجية على تطبيق وتوظيف الوساوتقو  هذه اإل

متكامل وبشكل علمي ومخطط بهدف ترجمة األهداف المرجوة إلى نتائج فعلية ملموسة، فهي تربط بين التخطيط، 

  .والتنفيذ، والتقويم

 

 -البحث: نتائج       

 -التالية: توصل البحث إلى النتائج 

 العملية التعليمية  ظم فيمتعاله دور  التربوياإلشراف  -7

 العملية التعليمية  فيإهمية كبيرة  التربويلإلشراف  -2

 التعليمية.العملية  فيله أهداف وغايات  التربوياإلشراف  -3

 تطور المعلم ويساعده على حل المشكالت فيمهم جدا  التربوياإلشراف  -4
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التغيير  إداهبه ألنه  االهتما  االتحاديةالوزارة  فية على الدولة ممثلة التربويالعملية  فيودوره  التربويألهمية اإلشراف 

هذا المجال  فيمع ضرورة توفير كل معينات العمل  الفاعلية،المؤهل للقيا  بالعمل وزيادة  الفنيوإيجاد الكادر  والتطوير،

 تدريب.بال االهتما وكذلك 
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 ما يلي:يقترح الباحث 
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   .التربوياإلشراف التدريب وأثره على  فيعمل دراسة  -3

 

 -: الخاتمة
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 التيكما قرأنا فقد نالت الكثير من المسميات وذلك دليل على التجارب والممارسات المتعددة  والذي التعليمي،المجال  فيهميته أل

حيث كانت األجهزة  عامة.بصورة  التربويوبالعمل  وترقيها،تليق بها  وإصحاب القرار لوضع أسس المسؤولينمن  استهدفتها،

خرى حيث أنها تعتبر منارة يسير على هداها الجميع هملت بدالً من أن تكون مميزة بين بقية اإلدارات التربوية األأالتوجيهية قد 

و قيادة رشيدة يرجى الخير من عمل بال هدف أمثمر للفرد اإلنسان ولمجتمعه ووطنه ، إذ ال ال سبيل الوصول إلى تعليم فعال ف

تعتبر المقود والدليل الذى يعمل على  التي التربوي التوجيهأجهزة  فيوإنسانية متمثلة  اجتماعيةقيم  تخطط وتنفذ من خالل

 التربويراف واإلش التوجيهجوانب  باعتبارهداف السامية من وراء ذلك ، مسارهما الصحيح لبلوغ األ فيوضع التعليم والتربية 

   كثيرة ومتعددة بتعدد مستويات التعليم . 
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 ملخص

يسعى هذا المقال إلى دراسة النص القرآني في ضوء نظرية اللسانيات النصية، وذلك من خالل رصد مظاهر 

المستوى  بحيث ستتجه العناية فيوتجليات االتساق واالنسجام باعتبارهما من المفاهيم المركزية التي تقوم عليها هذه النظرية؛ 

األول المتعلق باالتساق إلى تحديد مختلف األدوات الشكلية المساهمة في تحقيق التماسك النصي بين األجزاء المشلكة للنص 

 يف القرآني، بينما سيتجه االهتمام في المستوى الثاني المرتبط باالنسجام إلى الوقوف على العالقات الخفية التي تنظم النص

، بحيث إذا كان االتساق يقف عند حدود البنية السطحية الظاهرية ممثلة في الوسائل اللغوية )الشكلية( التي تصل بين الذهن

أجزاء الخطاب فإن االنسجام يتجاوز ذلك إلى الغوص في أعماق النص من خالل دراسة موضوعه وبنيته الكلية مستثمرا في 

 ذلك المالبسات المقامية.

 .بنية ،نص ،نسجاما ،تساقا ،لسانيات النص :فاتيحالكلمات الم
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Abstract 

This article aims to study the Quranic text in light of textual linguistics theory through 

examining the manifestations of cohesion and coherence because they are two of the major 

concepts that this theory stands on. 

On one hand, relating to cohesion. We will focus on defining the different textual tools that 

contribute on making the parts of Quranic text cohesion. 

On the other hand, relating to coherence. We will shed light on the invisible relations that 

organize the text in the mind; considering that if cohesion stands only on the limits of the surface 

structure (linguistic/textual tool) which link the parts of discourse. Then, coherence go deeper 

to study the text's object and its general structure through the context. 

Key words: Textual linguistics, Cohesion, Coherence, Text, Structure 

 

 مقدمة

 لقد عرف البحث اللساني تحوالت كبيرة كانت وليدة إعادة النظر والبحث المستمرين سعيا للوصول إلى نظرية كلية للنص

تعالج كل جوانبه، وتعد لسانيات النص من المقاربات المهمة التي عرفها البحث اللساني؛ فهي فرع معرفي جديد ظهر في 

النصف الثاني من الستينيات والنصف األول من السبعينيات، يعنى بدراسة نسيج النص اتساقا وانسجاما وذلك من خالل وصفه 

كيبية والداللية والتداولية والبالغية كما توصف الجمل حسب المدارس اللسانية، في ضوء مستوياته اللغوية، الصرفية والتر

وعليه فلسانيات النص هي ذلك العلم الذي يهتم بدراسة النصوص باعتبارها وحدة لغوية كبرى تتألف من مجموعة من الجمل 

ي وتواصلي معين. ويعتبر االتساق والفقرات والمقاطع والمتواليات المترابطة شكال وداللة ووظيفة، ضمن سياق تداول

واالنسجام من المفاهيم المركزية في اللسانيات النصية، ويقصد عادة باالتساق الكيفية التي تتماسك بها جمل النص من حيث 

العالقات التركيبية والداللية والمعجمية القائمة بين وحداته سواء أكانت مفردات أم جمال، وتنصرف العناية فيه إلى حروف 

العطف وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة والضمائر وحروف التفسير، وكل ما يقصد به الربط بين متواليات النص 

ووحداته، وتقوية األسباب بين جمله، بينما يقصد باالنسجام مجموع العالقات والروابط غير المتحققة لفظا بين وحدات نص 

ى ستناد إلى قدراته التأويلية وبتشغيل معلوماته ومعارفه، وتتجه العناية فيه إلما، وتتطلب من المتلقي أن يشارك في بنائها باال

 مجموعة من العناصر نذكر منها: البنية الكلية والسياق والمعرفة الخلفية.

من  265-062اآليات: )قرآني النص الفي  وبناء على هذا سنحاول في هذا المقال رصد مظاهر وتجليات االتساق واالنسجام

 ، (البقرة سورة

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                 478  

ISSN: 2706-6495 

؛ أولهما  ألنه أفصح النصوص العربية وأشدها تماسكا النصوص لسببين اثنينوقد اخترنا النص القرآني دون غيره من  

واتساقا، وما اتساقه وانسجامه إال تجل من تجليات إعجازه، أما السبب الثاني فهو ما حظي به من اهتمام بالغ من لدن العلماء 

ماء القرآن والمفسرين عن مظاهر التماسك النصي في القرآن، وذهبوا إلى أنه يشكل كال موحدا العرب؛ إذ كشفت طائفة من عل

متآخذ األطراف على سبيل تفصيل كل سورة لما أجمل في السورة التي قبلها، بل إن هناك من اعتبره لشدة تماسكه كالكلمة 

انيات النصية وبيان أبعادها التجريبية؛ ذلك أن النص الواحدة، وهو أمر يجعل النص القرآني مجاال خصبا لرصد تجليات اللس

القرآني يزخر بالعديد من أدوات االتساق التي تساهم في تماسكه الشكلي، وكذا بالعديد من آليات االنسجام التي تساهم في 

عتبارات نظرا لهذه اال للدراسة والتحليلاتخاذ النص القرآني متنا  تماسكه الداللي والموضوعاتي، وعليه فقد كان من المالئم 

 من جهة وألنه عماد الحضارة اإلسالمية ومؤسسها من جهة ثانية.

 بحث:أهداف ال

 تحليل النص القرآني في ضوء المبادئ النظرية التي تقوم عليها اللسانيات النصية؛ -

 ؛ائهالربط بين أجزمظاهر اتساق النص القرآني من خالل الوقوف على مختلف األدوات المساهمة في رصد  -

 بالوقوف على العالقات الخفية التي تنظم النص وتولده. بيان مظاهر وتجليات انسجام النص القرآني -

 

 مظاهر االتساق في اآليات .1

إن الهدف من هذا المحور هو دراسة التعبير القرآني دراسة نصية تسعى للكشف عن أدوات اتساقه وطبيعة نظامه اللغوي 

مضامينها ودالالتها؛ إذ ال يقتصر أي نص كيفما كان نوعه على الجانب الداللي فقط وإنما المشكل لآليات للوصول إلى 

 بالتعاضد والتكامل بين الشكل والداللة.

لي الوالعتبارات منهجية سنهتم بدراسة اتساق المقطع القرآني في ثالثة مستويات أساسية: المستوى التركيبي والمستوى الد

أن نقوم بالتذكير بمفهوم كل مستوى وأهم أدواته قبل وضع اآليات على محك التجربة  علينا لزاما والمستوى المعجمي، وكان

هو: ما هي أهم وسائل االتساق النصي التي  مقالي المتحكم في هذا الجانب من الوالتطبيق، على أن يبقى السؤال األساس

 اآليات؟أسهمت في تماسك هذه 

 االتساق التركيبي .أ

في هذا المستوى عن طريق مجموعة من الوسائل اللغوية، منها الوصل ويكون بأدوات الربط من حروف يتحقق االتساق 

العطف واألسماء الموصولة وحروف التفسير أو ما يقوم مقامها مما يفيد الشرح أو ما يفيد التمثيل، وكل ما يقصد به الربط 

عريفاته هو "اصطناع عالقة نحوية سياقية بين معنيين بين جمل النص وتقوية األسباب بين وحداته. والربط في أبسط ت

 .(4، ص7991)حميدة،  باستعمال واسطة تتمثل في أداة رابطة تدل على تلك العالقة"

ويعد العطف من أهم أشكال الربط، هذا إن لم نقل إنه أهمها على اإلطالق؛ إذ كثر حضوره في التعبير القرآني إلى درجة أنك 

  ،دة عدة مرات، ومن ثم فقد حظي باهتمام بالغ من لدن الدارسينتجده في اآلية الواح

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                 479  

ISSN: 2706-6495 

بل إنه كان من بين المواضيع المشتركة بين النحاة والبالغيين؛ فقد درسه النحاة تحت عنوان العطف ودرسه البالغيون تحت  

 عنوان الفصل والوصل، وقد عده النصانيون المحدثون وسيلة مستقلة من وسائل االتساق.

األزهر الزناد في كتابه "نسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصا" بين أنواع الربط، إذ يرى أن هناك ربطا وقد ميز 

خطيا باألداة، وهو المتحقق بذكر إحدى أدوات الربط )الواو، الفاء، ثم...(، ثم هناك الربط الخطي التتابعي الذكري وقد أوضحه 

ان، وهو ربط بين األحداث أو الحركات حسب تعاقبها على محور الزمن، حيث بقوله "والخطي هنا تعني التتابع في الزم

، وهناك الربط (46، ص 7991)الزناد،  يوافق سرد األحداث في النص تتاليها الكرونولوجي في الزمن الحقيقي أو الفزيائي"

 .(44، ص 7991)الزناد،  تيجته"الخطي المنطقي والمقصود به الربط "القائم على أساس السببية أي ربط السبب المحرك بن

وليس ثمة شك في أن آيات التعبير القرآني ترتبط عن طريق هذه األدوات بل إننا نكاد نذهب جازمين إلى أن النص القرآني 

وهكذا وبناء على ما تقدم سيتركز عملنا في المحور على  ،مجال خصب لرصد هذه األدوات وبيان أثرها في تماسك أجزائه

الربط الموجودة في اآليات ثم بيان دورها في تعالق مكونات النص، وذلك من خالل وصف البناء الشكلي  إحصاء أدوات

 للنص وأثره في تنامي دالالته.

يالحظ أن النص يعالج موضوع اإلنفاق بحيث يتألف من صورتين أساسيتين، صورة الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا وابتغاء 

ماله رياء الناس، وفي مقابل كل صورة يورد التعبير القرآني تشبيها تمثيال يروم البيان واإليضاح، مرضاته وصورة من ينفق 

 وقد جاءت هذه الصور متعالقة أشد ما يكون التعالق، فما هي إذن أدوات الربط التي ساهمت في تماسك اآليات وتعالقها ؟

 ربط الموجودة في اآليات في الجدول اآلتي:ولإلجابة عن هذا السؤال نقترح أن نورد أوال جميع أدوات ال

 رقم اآلية عدد المرات أداة الربط

064، 061، 062اآليات:  مرات 6 "مثل"  

 062إلى اآلية  062من اآلية  مرة 71 حرف "الواو"

 064، 067،061، 062اآليات: مرات 4 االسم الموصول "الذي"

 067اآلية:  مرة واحدة "ثم"

 062، 064، 061اآليات:  مرات 1 حرف "الفاء"

 

يالحظ من خالل هذا الجدول أن حرف العطف "الواو" تكرر بشكل ملحوظ في النص برمته، بل إنه يتكرر مرات عديدة في 

اآلية الواحدة، ومن ثم فقد لعبت الواو دورا أساسيا في الربط بين مكونات النص وأجزائه، ففائدة العطف هنا هي وصل الكالم 

 ،واإلشراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، والدخول معه في المعنى حتى يكون النص وحدة كبرىبعضه ببعض 
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وتجدر اإلشارة هنا إلى أن حرف "الواو" يختلف عن باقي حروف العطف األخرى بحيث إن هذه األخيرة "تفيد مع اإلشراك   

معاني: مثل أن "الفاء" توجب الترتيب من غير تراخ و"ثم" توجبه مع تراخ، و"أو" تردد الفعل بين شيئين وتجعله ألحدهما 

ل، فإذا قلت األو ى سوى اإلشراك في الحكم الذي يقتضيه اإلعراب الذي أتبعت الثانيال بعينه )...( لكن الواو وليس للواو معن

جرجاني، )ال )جاءني زيد وعمرو( لم تفد بالواو شيئا أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبته لزيد والجمع بينه وبينه"

 .(042، ص 7990

لربط داخل النص القرآني وبيان دورها في الربط بين جمله تتبع عمل أدوات ا –نسبيا  –وعلى ضوء هذه المعطيات يسهل 

وآياته وكذا أثرها في نمو دالالته، وعليه يبدو أن اآلية األولى قد استهلت بأداة من أدوات التمثيل )مثل( إذ مثل تعالى حال 

ند إلى األرض وإلى نبات كما يسالمنفقين في سبيله بالحبة التي أنبتت سبع سنابل بحيث "لما كانت الحبة سببا أسند إليها اإل

، (126، ص 0226)الزمخشري،  الماء، ومعنى إنباتها سبع سنابل، أن تخرج ساقا يتشعب منها سبع شعب لكل واحدة سنبلة"

 وقد تم الربط في هذه الحالة عن طريق "الوصل اإلضافي" بواسطة األداتين "مثل" و"كمثل".

 يضاعف لمن يشاء   عن طريق واو العطف وكذلك األمر بالنسبة للجملة التالية ﴿ وقد اتصلت هذه الجملة بالتي بعدها ﴿ وهللا

وهللا واسع عليم   فقد ارتبطت أجزاء هذه اآلية بواسطة حرف العطف "الواو" الذي ساهم في وصل جملها، كما اتصلت هذه 

وال أذى لهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال اآلية بآية ﴿ الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا 

يحزنون   عن طريق االسم الموصول "الذين" العائد على فئة المؤمنين عامة والمنفقين في سبيل هللا خاصة، حيث بين جل 

ط بين الجملتين، أما ربشأنه اإلنفاق في سبيله بأن قال ﴿ ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى   وتفيد "ثم" من الناحية التركيبية ال

خشري، )الزم من الناحية الداللية فمعناها "إظهار التفاوت بين اإلنفاق وترك المن واألذى، وأن تركهما خير من نفس اإلنفاق"

واألذى "أن  (126، ص 0226)الزمخشري،  ، ويقصد بالمن "أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه" (121، ص 0226

، وقد جمع التعبير بينهما بواسطة الواو للداللة على أن (121، ص 0226)الزمخشري،  يتطاول عليه بسبب ما أزال إليه"

األمرين كليهما يبطل عمل المنفق ويحول بينه وبين مرضاة هللا، وبهذا ميز تعالى اإلنفاق ابتغاء مرضاته أي بدوام تناسي 

 سيما وأن "ثم" هنا استعيرت للداللة على "دوام وجود فعل الترك وتراخي زمن بقائه"اإلحسان وترك االعتداد به 

أي دوام ترك االمتنان ودوام تناسي اإلحسان، "وعليه حمل قوله تعالى ﴿ ثم استقاموا   أي  (121، ص 0226)الزمخشري، 

ه ثبت األجر واستحق بدليل قوله تعالى وب (121، ص 0226)الزمخشري،  داموا على االستقامة دواما متراخيا ممتد األمد"

﴿ لهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون   فهو نتيجة مباشرة لفعل اإلنفاق إذ أورده مباشرة بعد الحديث عن 

 ترك المن واألذى.

ا ليم   والفصل هنقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وهللا غني ح آية﴿ويبدو أن هذه اآلية وقعت مفصولة عن 

ال يعني تفكك الخطاب وإنما اتساقه، بحيث ارتبطت هذه اآلية باألولى ارتباطا معنويا على سبيل اإليضاح والبيان إذ يبين 

تعالى أن الرد الجميل والعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول خير من صدقة يتبعها المن واألذى، وقد عطف 

و جملة ﴿ وهللا غني حليم   للداللة على أنه تعالى غني وال حاجة به إلى منفق يمن ويؤذي، وقد زاد التعبير عليها بواسطة الوا

القرآني األمر بيانا وإيضاحا بأن دعا المؤمنين إلى عدم إبطال صدقاتهم بالمن واألذى كما هو الحال بالنسبة لمن ينفق ماله 

الناس وال يؤمن باهلل واليوم اآلخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل  اءيرياء الناس إذ يقول ﴿ كالذي ينفق ماله ر

 فتركه صلدا. ال يقدرون على شيء مما كسبوا. وهللا ال يهدي القوم الكافرين  ،
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وقد اتسقت أجزاء هذه اآلية عن طريق ثالثة عناصر أساسية؛ فأما األول فهو كاف "كالذي" التي لعبت دور الربط بين   

ملتين من جهة، ومن جهة ثانية "يجوز أن تكون هذه الكاف في محل النصب على الحال أي: ال تبطلوا صدقاتكم مماثلين الج

، في حين يتجلى العنصر الثاني في أداة التمثيل )مثله، كمثل( إذ وظفت لتمثيل (124، ص 0226)الزمخشري،  الذي ينفق..."

الثالث فهو "الفاء" ﴿ فأصابه وابل فتركه صلدا   ومعلوم أن الفاء توجب الترتيب النفقة رياء الناس بحجر أملس، أما العنصر 

من غير تراخ، ومن ثم فقد وظفت لربط الصلة بين أجزاء هذا المشهد الذي يصور النفقة التي ال ينتفع بها بحجر عليه تراب 

السرعة في وقوع الحدث أو الترتب السريع  وأصابه مطر فتركه أجرد نقيا، ومن جهة ثانية فقد وظفت "الفاء" للداللة على

للنتيجة، ويسمى هذا النوع من الربط بالربط الخطي التتابعي الذكري إذ جاءت األحداث في اآلية تبعا لتتاليها الكرونولوجي 

 حو اآلتي:لنفي الزمن الحقيقي، وإذا علمنا بأن الفاء توجب الترتيب من غير تراخ تبين لنا بأن أحداث هذه اآلية جاءت على ا

 

 

وهكذا يستمر التماسك والربط بين اآليات لتحقيق االتساق بين األجزاء حيث يمضي التعبير القرآني في ذكر اآليات وإحكام 

عضها اآليات وترابط العناصر الالحقة بالعالقات بينها، وعليه ال يحتاج األمر، بعد هذا الذي تقدم، إلى تأكيد تالحم ما تبقى من 

 ببعض وتعلقها بالسابقة لها.

ل بل يتعداه إلى الربط بين الجم ،وعلى هذا األساس يظهر أن أدوات الربط ال يتوقف دورها عند الربط بين الكلمات المتجاورة

حفظ الصلة  والهما تركيبية تتمثل فيأ ؛والعبارات لتحقيق االتساق النصي، كما يظهر بأن أدوات الربط تؤدي وظيفتين اثنتين

بين أجزاء التركيب والثانية داللية تتجلى في بناء المعنى الذي تروم اآلية التعبير عنه، غير أننا نالحظ بأن أدوات الربط 

 نوحدها ال تسعفنا في بعض األحيان في الكشف عن اتساق النص، إذ البد من اللجوء إلى العالقات الداللية التي تجمع بي

اآليات؛ ذلك أن بعض اآليات لشدة اتصالها تستغني عن الرابط الشكلي، ومن ثم وجب على المحلل البحث في أوجه المناسبة 

 واالتصال بين اآليتين. 

 االتساق الداللي .ب

 ويتحقق عن طريق اإلحالة، واإلحالة عالقة داللية بين عنصر محيل وعنصر محال عليه، ومن العناصر اللغوية التي تملك

خاصية اإلحالة: الضمائر المتصلة والمنفصلة والمستترة والبارزة وأسماء اإلشارة. وتعتبر اإلحالة شكال من أشكال التماسك 

اللفظي وهي من أهم األدوات التي تحقق اتساق النص القرآني، ومن ثم فهي بمثابة الخطوة األولى التي يقدم عليها الباحث 

 لكشف البناء الداللي للنص.

اصر اإلحالية هي مجموعة من "األلفاظ ال تملك داللة مستقلة بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء والعن

، ومعلوم أن اإلحالة تنقسم إلى قسمين أساسيين، (774، ص 7991)الزناد،  أخرى من الخطاب فشرط وجودها هو النص"

إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي، أولهما اإلحالة المقامية ويقصد بها "إحالة عنصر لغوي 

كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم، حيث يرتبط عنصر لغوي إحالي بعنصر إشاري غير لغوي هو 

 ،(779، ص7991)الزناد،  ذات المتكلم"

 سقوط المطر حجر عليه تراب حجر أملس
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)الزناد،  صر معجمي على مقطع من الملفوظ أو النص"فهو اإلحالة النصية "وهي إحالة عن –وهو األهم  –أما القسم الثاني   

، ومن ثم فهي تلعب دورا أساسيا في الربط بين أجزاء النص بحيث ال يمكن للمتلقي فهم عناصرها دون  (779، ص 7991

ي إحالة لية وهالعودة إلى العناصر المحال عليها، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع يتفرع بدوره إلى قسمين أولهما اإلحالة القب

على سابق أو إحالة بالعودة وتقوم على "استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة في النص أو 

"استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى  ، والثاني هو اإلحالة البعدية وتقوم على (14، ص 0222)الفقي،  المحادثة"

، ولعل أبرز أدوات اإلحالة كما سبقت (42، ص 0222)الفقي،  مل الحقا في النص أو المحادثة"أو عبارة أخرى سوف تستع

 اإلشارة هي الضمائر بأنواعها وأسماء اإلشارة.

وعلى هذا األساس سنحاول فيما يلي بحث تجليات هذا المظهر االتساقي وذلك من خالل رصد أبرز أدواته )الضمائر وأسماء 

 في تماسك اآليات موضوع الدراسة. اإلشارة( وبيان أثرها

لقي ست ةالبد من اإلشارة إلى نقطة أساسي وقبل أن نشرع في تحديد أدوات اإلحالة وبيان دورها في تماسك التعبير القرآني 

بين السور المكية والمدنية؛ فمن المعروف أن األولى  ويتعلق األمر بالفرق بعض الضوء على تجليات هذا النوع من االتساق،

تتميز بالدعوة إلى التوحيد وعبادة هللا وذكر القيامة والجنة والنار، ومجادلة المشركين وكذا فضح أعمالهم من سفك دماء وأكل 

أموال اليتامى، كما تكثر هذه السور من عرض قصص األنبياء بينما تهدف السور المدنية إلى بيان العبادات والمعامالت 

 ونظام األسرة وقواعد الحكم ووسائل التشريع ومخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم لإلسالم.والحدود والجهاد والسلم والحرب، 

وبما أن سورة البقرة سورة مدنية فقد اشتملت على مجموعة من المواضيع تهم جانب العبادات والمعامالت ونذكر منها 

هللا  اق وأثره في نفوس المنفقين في سبيلموضوع اإلنفاق الذي عالجته اآليات موضوع الدراسة؛ فقد بين عز وجل أهمية اإلنف

 كما صور أجره تصويرا بيانيا يكشف بما ال يدع مجاال للشك عن أهمية هذا السلوك في الدين اإلسالمي.

فقد ابتدأ التعبير القرآني بتشبيه النفقة في سبيل هللا بالحبة التي أنبتت سبع سنابل دليال على المضاعفة وبين أحوال المنفقين 

اء مرضاة هللا تعالى ثم ثنى بمشهد يخالف المشهد األول ويتعلق األمر بالذي ينفق أمواله رياء الناس، لينتقل بعد ذلك إلى ابتغ

 تصوير أحوال الطرفين تصويرا بيانيا آخر لكنه يختلف عن األول من حيث طبيعة العناصر المعتمدة في التشبيه.

آخذ جمل التعبير القرآني من جهة وتماسك مجموع اآليات من جهة ثانية، فما ومما ال شك فيه أن لإلحالة دورا أساسيا في ت

هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل الوقوف على  واتساقها؟هي إذن مظاهر اإلحالة في اآليات وكيف ساهمت في تماسكها 

 األدوات اإلحالية في النص وبيان دورها في ترابط أجزائه.

حاضرة في مجموع اآليات، خصوصا منها اإلحالة على سابق لكون هذا العنصر أكثر انتشارا في يالحظ أن اإلحالة النصية 

معظم النصوص خاصة النص القرآني؛ إذ ال تخلو أي آية من ضمير متصل أو منفصل، بارز أو مستتر يعود على عنصر 

ابه هذا إلى فئة معينة من الناس تتجلى أساسي في النص أال وهو المخاطب المتمثل في المؤمنين؛ فاهلل عز وجل يتوجه بخط

إيراده تعالى لعبارة ﴿ يا أيها الذين آمنوا   ومن ناحية ثانية فإن طبيعة المخاطب تتغير بتغير  يظهر ذلك بجالءفي المؤمنين، و

لى أهل غالب عطبيعة السورة ذلك أن المكي من السور ما وقع خطابا ألهل مكة، والمدني ما وقع خطابا ألهل المدينة، وألن ال

 ـ: ﴿ يا أيها الناس  ، مكة الكفر فقد خوطبوا ب
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ـ: ﴿ يا أيها الذين آمنوا   وبما أن المخاطب األساسي في هذه اآليات أهل المدينة اإليمان فخوطبوا بفي حين كان الغالب على  

إذ ورد ذكرها في اآلية األولى هو هذه الفئة )الذين أمنوا( فلقد كان من الضروري أن يحيل النص القرآني على هذه الفئة؛ 

 خطاطةوذكرت بعدها الضمائر متأخرة عن المحال عليه، ولهذا كانت اإلحالة إحالة داخلية على لفظ سبق ذكره، ونقترح ال

 لتوضيح العالقة بين الضمائر والعنصر المحال عليه: ةالتالي

 المؤمنون من الناس

 

 

أن اإلحالة في هذه اآليات هي إحالة على سابق يتمثل في فئة "الذين آمنوا"، وقد تواجدت في  لخطاطةيالحظ من خالل هذه ا

مجموع اآليات، وتواجدها هذا داللة واضحة على االتساق الظاهر والتماسك النصي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يالحظ أن 

ي تكون نسيج النص بحيث كانت كل الضمائر سواء الضمير هو أكثر العناصر اإلحالية استعماال فقد ساهم بشكل واضح ف

المتصلة أو المنفصلة عائدة على الفئة التي كانت موضع حديث خاص في اآليات. ومن خالل هذا التواجد الواسع للضمائر 

 خر.المحيلة على فئة المؤمنين من الناس تبين لنا ذلك االتساق الحاصل بين اآليات رغم ورود بعضها منفصال عن البعض اآل

 االتساق المعجمي .ج

ويحدث حينما تترابط وحدات النص بغير أشكال الربط النحوي والداللي، وإنما عن طريق العالقات القائمة بين مفردات النص 

 والمقابلة والتضام... ارويحققها التكروجمله 

له أو شبه مرادف أو عنصرا  ويعد التكرار "شكال من أشكال االتساق المعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف

، ويحدده السجلماسي بقوله هو "إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع )أو (04، ص 0270)خطابي، مطلقا أو اسما عاما"

، وقد أشار أيضا إلى وظيفة (416ص  ،7942 )االسجلماسي، المعنى الواحد بالعدد أو بالنوع( في القول مرتين فصاعدا"

بين أجزاء النص واصطلح على هذا النوع من التكرار "البناء" وهو مصطلح يدل داللة واضحة على التكرار في الربط 

التالحم والترابط بين أجزاء النص إذ يقول "البناء هو إعادة اللفظ الواحد بالعدد وعلى اإلطالق، المتحد المعنى كذلك مرتين 

 .(411ص  ،7942 اسي،)االسجلم فصاعدا، خشية تناسي األول لطول العهد في القول"

ر في تماسك البناء النصي، ومن ثم يمكن القول إن نظرتهم اكانوا على وعي تام بأهمية التكر إن القدماءيتضح من هذا القول 

لهذه الظواهر اللغوية لم تكن نظرة ضيقة تقف عند حدود الجملة بل إنها كانت نظرة واسعة تبحث في أدوات تماسك البناء 

 النصي.

أن ظاهرة التكرار في القرآن الكريم هي "ظاهرة الفتة للنظر )...( تستريح لوجوده النفس، ويتقبله الطبع ويحس  والمالحظ

، كما أنه يسهم في اتساق النص القرآني على المستويين األفقي (01، ص 7991)زهران،  المستمع باستجابة يدرك عمقها"

 والعمودي.

 آمنوا يحزنون ربهم أجرهم لهم الذين أنفقوا يتبعون أموالهم ينفقون
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صرين يتكرران بشكل ملحوظ في النص برمته، أما العنصر األول فهو لفظ الجاللة وإذا عدنا إلى النص سنالحظ بأن هناك عن 

حيث تكرر بدرجة الفتة للنظر وهي: عشر مرات، واستمرار ذكر لفظ الجاللة عبر اآليات يساهم في تماسك أجزائها، أما 

العنصرين  ر هذيناتفسير تكرس مرات في النص، ويمكن العنصر الثاني فهو فعل "اإلنفاق" الذي تكرر بصيغ مختلفة خم

في اآليات بالنظر إلى طبيعة السورة وموضوعها؛ فسورة البقرة كما سبقت اإلشارة سورة مدنية والسور المدنية كما هو معلوم 

ة ر لفظ الجاللابمفهومها العام، ومن ثم فإن تكر تهدف إلى بيان العبادات والمعامالت، ويعد اإلنفاق جزءا من هذه العبادات

زع فإن التعبير القرآني نبشكل ملحوظ يهدف إلى إثبات العبادة له تعالى دون سواه، ولما كان اإلنفاق جزءا من هذه العبادات 

ر مفردات اإلنفاق بصيغ متعددة لبيان أهمية هذا السلوك في الدين اإلسالمي وحث المؤمنين من الناس على العمل به اإلى تكر

 .ابتغاء مرضاة هللا

ر في اتساق آيات النص القرآني وتماسكها، ذلك أن انتشار لفظ الجاللة وفعل اإلنفاق في ثنايا النص يساهم اهذا وقد ساهم التكر

في تآخذ جمله من جهة وتآخذ آياته من جهة ثانية مما يجعل منه كال موحدا، ومن أمثلة هذا التماسك أيضا هو ذكر االسم 

فكأن  064بداية النص وإيرادهما مرة ثانية في اآلية   فيالذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا  مثل الصلة﴿الموصول وجملة 

 التعبير القرآني يذكر المتلقي بأهمية اإلنفاق في سبيل هللا وابتغاء مرضاته من ناحية ويوحد بين آياته وأجزائه من ناحية ثانية.

وإذا أمعنا النظر في البناء الداللي لمجموع اآليات تبين لنا أنه يقوم على التكرار باألساس؛ إذ بدأ بتشبيه حال النفقة في سبيل 

هللا بالحبة التي أنبتت سبع سنابل ثم ثنى بتشبيه حال النفقة رياء الناس بالحجر األملس، ليشبه مرة ثانية حال النفقة ابتغاء 

 التي أصابها وابل فآتت أكلها، وفي المقابل يشبه حال النفقة رياء الناس بجنة أصابها إعصار فاحترقت.  مرضاة هللا بالجنة

وعليه يمكن القول إن اتساق النص ناتج عن مظهرين اثنين: أولهما التكرار المتمثل في تكرار المفردات وتكرار الصور 

لجمع بين صورتين متناقضتين: صورة اإلنفاق في سبيل هللا وصورة البيانية، والثاني هو المقابلة وتظهر أشد ما تظهر في ا

 اإلنفاق رياء الناس. 

 مظاهر االنسجام في اآليات .۲

وكما سبق ذكره فاالتساق يهتم بالبنية السطحية الظاهرية أي الكيفية التي تترابط بها النصوص شكليا، مما يجعله تمهيدا للباحث 

خباياه التي تساعده على التماسك من ناحية المعاني واألفكار المتواجدة فيه، وهذا  قصد الغوص في أعماق النص والبحث في

ما يبحث فيه االنسجام، ومن ثم يمكن اعتبار االتساق خطوة عملية مبدئية للوصول إلى االنسجام، هذا األخير الذي يعد المرحلة 

 ا وجهان لعملة واحدة.النهائية والهدف المبتغى من دراسة النصوص دراسة لسانية، فهما بهذ

ويقصد عادة باالنسجام العالقات والروابط غير المتحققة لفظا، والتي تتطلب من المتلقي أن يشارك في بنائها باالستناد إلى 

قدراته التأويلية وبتشغيل معلوماته ومعارفه. وبناء على هذا سنحاول فيما يلي كشف انسجام اآليات القرآنية وذلك من خالل 

 لى ثالثة مستويات أساسية: المستوى الداللي، المستوى التداولي، المستوى البالغي.الوقوف ع
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 المستوى الداللي .أ 

سيتركز عملنا في هذا المستوى على عنصرين اثنين أولهما "موضوع الخطاب"، ويقصد بموضوع الخطاب "بنية داللية 

تقصر حسب ما يتطلبه الخطاب من إيجاز وإطناب،  تصب فيها مجموعة من اآليات بتضافر مستمر عبر متواليات قد تطول أو

 .(742، ص 0270)خطابي،  أو شرح وتمطيط...الخ"

وعليه يبدو أن موضوع اآليات هو "أهمية اإلنفاق في الدين اإلسالمي" إذ يدعو سبحانه وتعالى المؤمنين من الناس إلى إنفاق 

، كما أنه يدعو هذه الفئة )المؤمنين( إلى تجنب االعتداد بالنفقة األموال في سبيله وابتغاء مرضاته لما في ذلك من أجر وثواب

وتقديمها رياء الناس ال في سبيل هللا لما في ذلك من إبطال لهذا العمل. وقد استعان التعبير القرآني بمجموعة من المشاهد 

الجنة ء الناس، حيث وظف صورة الحبة والبيانية إلظهار التفاوت بين من ينفق ماله ابتغاء مرضاة هللا وبين من ينفق ماله ريا

 لوصف مضاعفة أجر اإلنفاق في سبيله ووظف صورة الحجر األملس لبيان عدم االنتفاع من الصدقة وغياب الفائدة.

ويظهر موضوع اإلنفاق انطالقا من جملة البداية ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا   مما يجعل من هذه الجملة جملة 

في هذه اآليات ويجعل العمق واحدا مما يؤدي إلى تماسك النص تماسكا عضويا، إذ تأخذ بنية النص من هذه الجملة محورية 

المحورية نقطة انطالق تناسل النص ونموه، فتتولد عن هذا المحور أحيانا أبنية فرعية متوازية أو متجاورة تقوم في عمقها 

ص إلى محورين اثنين تبعا لهذه الجملة التي وردت على رأس كل محور، وقد على تحقيق غاية واحدة، وعليه يمكن تقسيم الن

تفرعت عن األولى صورتان متوازيتان تتمثل األولى في صورة الحبة والثانية في صورة الصفوان واألمر نفسه بالنسبة 

الثانية الجنة التي أصابها الوابل، و للجملة الثانية ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات هللا   فالصورة األولى هي صورة

هي صورة الجنة التي أصابها إعصار فاحترقت، وعن كل صورة من هذه الصور الكلية تفرعت مجموعة من الصور الجزئية 

 التي تزيد المشهد بيانا وإيضاحا، وبهذا التدرج ينمو النص ويتولد بعضه من بعض إلى نهايته.

تجه العناية فيه إلى وصف البناء الداللي لآليات، ويتعلق األمر بالعالقات القائمة بين اآليات أما فيما يخص العنصر الثاني، فست

، )خطابي سواء أكانت هذه األخيرة متجاورة أم متباعدة، وهي "عالقات تتجاوز النظر إلى االرتباط الشكلي إلى ما هو أعمق"

 .(741، ص 0270

بحيث إن العالقة بين اآليتين األولى والثانية هي عالقة بيان  ،للمقطع القرآنيمن هذا المنطلق يمكن تفسير البناء الداللي 

وتفسير؛ إذ لما خشي التعبير القرآني غموض الصورة لدى المتلقي لجأ إلى تفسير النفقة في سبيل هللا وكذا أجرها عنده تعالى، 

ا أذى. وهللا غني حليم   بحيث إنها تأكيد لما جاء ﴿ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه 060وكذلك األمر بالنسبة لآلية 

في اآلية السالفة من حكمة اإلنفاق والبذل، إذ تهدف إلى إظهار التفاوت بين الرد الجميل والصدقة التي يتبعها األذى ومن ثم 

يتبعها  أن "الصدقة التي فهي تشترك مع اآلية الثانية في دعوة المؤمنين من الناس إلى عدم إبطال صدقاتهم بالمن واألذى، ذلك

وأولى منها كلمة طيبة وشعور سمح. كلمة طيبة تضمد جراح القلوب، وتفعمها بالرضى والبشاشة.  ! األذى ال ضرورة لها

قطب، ) )...( فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالة يؤديان الوظيفة األولى للصدقة: من تهذيب النفوس وتأليف القلوب"

قد زاد التعبير القرآني األمر بيانا ووضوحا بأن شبه إبطال الصدقة بالمن واألذى بالحجر الذي أصابه ، و(124، ص 0221

 المطر فتركه صلدا أي تركه أجرد نقيا داللة على غياب الفائدة،
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إنه مشهد كامل مؤلف من "منظرين متقابلين شكال ووضعا وثمرة، وفي كل منظر جزئيات، يتسق بعضها مع البعض من  

ة فن الرسم وفن العرض، ويتسق كذلك مع ما يمثله من المشاعر والمعاني التي رسم المنظر كله لتمثيلها وتشخيصها ناحي

 .(124، ص 0221)قطب،  وإحيائها"

اتصاال وثيقا على سبيل الشرح والتفسير فقوله تعالى ﴿ وتثبيتا من أنفسهم   يكشف عن  064وقد اتصلت هذه اآليات باآلية 

ب اإلنفاق في سبيله تعالى وابتغاء مرضاته، ويتمثل في جهاد النفس إذ المقصود من هذه الجملة هو أن بذل جانب من جوان

المال "أشق شيء على النفس على سائر العبادات الشاقة وعلى اإليمان، ألن النفس إذا رضيت بالتحامل عليها ذلت خاضعة 

، 0226ري، )الزمخش ن إنفاق المال تثبيتا لها على اإليمان واليقين"لصاحبها، وقل طمعها في اتباعه لشهواتها، وبالعكس، فكا

، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن تشبيهه تعالى لحال المنفقين بالجنة وتشبيهه للنفقة بالوابل والطل دليل على (124ص 

ائدة في زاكية عند هللا، ز –بعد أن يطلب بها وجه هللا ويبذل فيها الوسع  –ذلك أن "نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة  ،المضاعفة

، ولما كان المشهد "مجاال للبصر والبصيرة من جانب، ومرد (129، ص 0226)الزمخشري،  زلفاهم وحسن حالهم عنده"

قطب، ) ظواهر، جاء التعليق لمسة للقلوب: ﴿ وهللا بما تعملون بصير  "األمر فيه كذلك إلى رؤية هللا ومعرفته بما وراء ال

، وعليه يمكن القول إن هذه اآلية شرح وتفسير للمعنى الوارد في اآلية األولى بحيث بينت بشكل واضح (124، ص 0221

يان ة األخيرة من النص ارتباط بمعنى اإلنفاق في سبيل هللا وكذا أجره المضاعف عنده تعالى، هذا وقد ارتبطت هذه اآلية باآلي

وإيضاح عن طريق المقابلة إذ جاءت هذه األخيرة بصورة جنة أصابها إعصار فاحترقت وهي تمثيل لمن يعمل األعمال 

الحسنة وال يبتغي بها وجه هللا "فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة، فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من أبهى الجنان 

 .(129، ص 0226)الزمخشري،  كت بالصاعقة")...( فهل

نخلص مما سلف إلى أن النص ينهض على المقارنة غير المصرح بها، بين من ينفق ماله في سبيل هللا وابتغاء مرضاته وبين 

ن ناحية، ممن ينفق ماله رياء الناس وال يبتغي بها وجه هللا تعالى، ولعل هذا ما يفسر المقابلة التي انبنت عليها اآليات، هذا 

ومن ناحية ثانية يبدو أن عالقة البيان واإليضاح هي الخيط الناظم لمجموع اآليات، بحيث يوضح الالحق منها السابق مما 

جعل النص متآخذ األطراف متماسكها، وفي نهاية األمر جعله كل ذلك منسجما حيث إن هذا االنسجام والتناسق "ال يقف عند 

 .(102، ص 0221)قطب،  رواقه فيشمل المشاهد مجتمعة من بدئها إلى منتهاها"المشاهد فرادى، بل إنه ليمد 

 المستوى التداولي .ب

ستتجه العناية في هذا المستوى إلى جانبين؛ األول السياق وخصائصه لنرى دوره في التأويل، والثاني البنية الخطابية للنص 

 أي الوقوف على عناصر العملية التواصلية وبيان العالقات فيما بينها. 

ر عام تنتظم فيه عناصر النص ووحداته يعد السياق من العناصر التداولية المهمة في دراسة انسجام النص القرآني، وهو "إطا

اللغوية ومقياس تتصل بواسطته الجمل فيما بينها وتترابط، وبيئة لغوية وتداولية، ترعى مجموع العناصر المعرفية التي يقدمها 

 .(11، ص 0221)بودرع،  النص للقارئ"

 قبل الدارسين قديما وحديثا واستعانوا به في ولما كان السياق من العناصر المهمة في دراسة النص فقد حظي باهتمام بالغ من

 فهم النصوص، وعليه سنحاول فيما يلي الوقوف على سياق اآليات وبيان أثره في فهم مضامينها وتأويل دالالتها.
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وقبل أن نشرع في تسليط الضوء على عناصر سياق اآليات البد من اإلشارة إلى أن السياق القرآني أنواع، فهناك سياق  

الذي يشكل وحدة عضوية متكاملة متتامة، وسياق المقطع الذي يشكل محورا رئيسيا من محاور سياق السورة، وسياق  السورة

اآلية الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بسياق المقطع، حيث يشكل سياق اآلية لبنة في بناء سياق المقطع، وتتحد مباني اآليات حول 

ي السورة، حيث تدور جميع المقاطع حول فلك السورة الواحدة أال وهو معاني مقطعها، ويشكل المقطع عضوا أساسيا ف

 .(11، ص 0224)محمود،  موضوعها

يفهم من هذا الذي تقدم أن هناك سياقين أساسيين أولهما سياق السورة والثاني سياق المقطع، وال يمكن الوقوف على الثاني 

الخطأ البحث في تلك الصالت الجزئية مع غض النظر عن النظام دون اإلشارة إلى السياق الذي جاءت فيه السورة، إذ "من 

، ص 0271)بودرع، في لسانيات النص وتحليل الخطاب،  الكلي الذي وقعت عليه السور، ففي هذا الغض جور عن القصد"

66). 

 ول سور القرآن علىمبدئيا ينبغي أن نأخذ بعين االعتبار أن سورة البقرة من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة، وهي أط

اإلطالق وتضم عدة موضوعات، وقد نزلت هذه السورة لتحقيق غرض عظيم إذ بالتأمل في مجموع موضوعاتها يظهر أن 

 غرضها العام هو: إعداد األمة للخالفة وتكليفها بالشريعة وتبليغها بعد تخلي بني إسرائيل عنها.

هناك محورا واحدا يجمعها كلها "محور واحد مزدوج يترابط  يرى صاحب "الظالل" في تحديده لسياق سورة البقرة أن

الخطان فيه ترابطا شديدا )...( فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة اإلسالمية في المدينة واستقبالهم لها 

 ة الدعوة والخالفة في األرض"ومواجهتهم لرسولها صلى هللا عليه وسلم وللجماعة المسلمة في أول نشأتها، وإعدادها لحمل أمان

 .(04، ص 0221)قطب، 

وإذا أمعنا النظر في السورة برمتها تبين لنا بأنها تشمل موضوعات مختلفة الشرائع، وبينت بشكل واضح تعاليم الدين اإلسالمي 

السورة رغم وحدة غرضها ها لحمل أمانة الدعوة والخالفة في األرض، ومن ثم كانت هذه تألجل إعداد الجماعة المسلمة وتهيئ

جامعة للمعاني المختلفة والمواضيع المتباعدة، وهي سمة من سمات القرآن الكريم إذ كثيرا ما "ألف بين المعاني المختلفة في 

، وقد (61، ص 0271)بودرع، في لسانيات النص وتحليل الخطاب،  السورة الواحدة وألقى بينها تداعيا معنويا ونظميا"

مد الدراز مثال بسورة البقرة، فهي سورة على طولها تتألف وحدتها من مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة نقترح ضرب األستاذ مح

 :التالي جدولأن نوردها في ال

 بنية سورة البقرة

 التعريف بشأن القرآن الكريم مقدمة

 دعوة الناس إلى اإلسالم المقصد األول

 دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة المقصد الثاني

 عرض شرائع الدين اإلسالمي المقصد الثالث
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 ذكر الوازع والنازع الديني المقصد الرابع 

 التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة خاتمة

 

يالحظ من خالل هذا الجدول أن هناك سياقات متعددة، وبالنظر إلى موضوع المقطع )اإلنفاق( يبدو أنه جاء في سياق عرض 

عامة وإقامة قواعد النظام االقتصادي االجتماعي الذي يريد اإلسالم أن يقوم عليه المجتمع المسلم شرائع الدين اإلسالمي 

 خاصة.

ويتجلى هذا النظام في التكافل والتعاون المتمثل في الزكاة المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع، بخالف النظام الربوي 

 القرآني آداب الصدقة وأهميتها في اإلسالم وكذا أجر المنفقين في سبيل هللا الذي كان سائدا في فترة الجاهلية، وقد بين التعبير

وابتغاء مرضاته، كل هذه األمور تشكل في مجموعها جانبا أساسيا من نظام االقتصاد اإلسالمي والحياة االجتماعية التي تقوم 

نو دقة والتكافل. واإلنفاق في سبيل هللا هو صعليها، إذ نجد في هذا الدرس "الحديث عن تكليف البذل واإلنفاق، ودستور الص

الجهاد الذي فرضه هللا على األمة المسلمة )...( إذ يرسم هذا السياق دستور الصدقة في تفصيل وإسهاب. يرسم هذا الدستور 

عطيها وعمال ممظلال بظالل حبيبة أليفة، ويبين آدابها النفسية واالجتماعية، اآلداب التي تحول الصدقة عمال تهذيبيا لنفس 

نافعا مربحا آلخذيها، وتحول المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون والتكافل، وترفع البشرية إلى مستوى كريم: 

 .(124، ص 0221)قطب،  المعطي فيه واآلخذ على السواء"

لحمل أمانة الخالفة في األرض، وبهذا يظهر أن المقطع جاء في سياق توجيهات الدين اإلسالمي للجماعة المسلمة وإعدادها 

بحيث يمكن اعتباره درسا لهذه الفئة من الناس يحمل في طياته دعوة إلى اإلنفاق والبذل، مستندا في ذلك على مجموعة من 

وظيفة حجاجية باألساس ألنه كانت هناك "نفوس شحيحة ضنينة بالمال تحتاج إلى هذه اإليقاعات القوية،  الصور البيانية ذات

، ص 0221)قطب،  حاءات المؤثرة، كما تحتاج إلى ضرب األمثال، وتصوير الحقائق في مشاهد ناطقة تبلغ األعماق"واإلي

124). 

وعلى ضوء هذه المعطيات السياقية نتبين البنية الخطابية للمقطع القرآني، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن البنية الخطابية في القرآن 

ه و الرسول صلى هللا عليه ثان لرسالة وهو جبريل عليه السالم ومتلقأول ل ز وجل، ومتلقة من مرسل هو هللا عالكريم مكون

 ثالث وهو صحابة الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن جاء بعدهم من البشر إلى أن تقوم الساعة.وسلم، ومتلق 

يها، م إلى أن يرث هللا األرض ومن علوعليه فالقرآن الكريم "رسالة إلى البشرية جمعاء، منذ بعثة النبي صلى هللا عليه وسل

 فالبث من هذا االعتبار متصل على الوجه األبد )...(، مما يجعل هذه العالقة ترقى إلى ما فوق الزمنية التاريخية والتاريخانية"

 .(1، ص 0227)مرتاض، 

مه إلى مسلمة، إذ يتوجه تعالى بكالوإذا عدنا إلى المقطع سنجد بأن الكالم منصب على المتلقي باألساس ويتمثل في الجماعة ال

هذه الفئة قصد إعدادها لحمل أمانة الخالفة في األرض وبناء مجتمع مسلم يقوم على التكافل والتعاون بين أفراده عن طريق 

 الزكاة المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع:
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ومن ثم فإن فعل الكالم في السورة يهدف إلى اإلقناع بأسلوب يخاطب العقل والقلب معا، بحيث تعددت الصور البيانية واختلفت 

في الجماعة المسلمة ومخاطب خاص وهو متعدد؛ تبعا لطبيعة المتلقي، ذلك أن التعبير القرآني موجه إلى مخاطب عام يتمثل 

فهناك المنفقون في سبيل هللا وابتغاء مرضاته وهم الذين يجودون بأموالهم سرا وعالنية في إخالص ونقاء، وهناك من يتبع 

يح ذلك ن توضالنفقة بالمن واألذى، وهناك من ينفق المال كارها أو مرائيا، وهناك من يضن بالمال فال يعطيه إال بالربا، ويمك

 في الخطاطة التالية:

  

 

 

 

 

باألساس تقوم على الحض والتأليف من جهة وانطالقا مما سبق يمكن القول إن وظيفة المقطع القرآني هي وظيفة توجيهية 

وعلى النهي من جهة ثانية، والخطاب في هذه الحالة ال يبدأ بالفرض والتكليف وإنما يبدأ بالحض والتأليف، ويتمثل ذلك في 

ابل وعرض صورة الزرع الذي يمثل الحياة النابضة النامية والمعطية كما يظهر أيضا في صورة جنة بربوة عالية إذا أصابها 

تشربت منه وازدادت خصوبة و"إذا لم يصبها ال تظمأ ألنها ترتضع من ثدي آخر، هو قطر الندى بسحره ونقائه... فهي 

 .(776، ص 7991)موسى،  مخصبة في كل حال، نامية أبدا"

ها المسلمة كان في ومن ناحية ثانية فقد جاء الخطاب بصيغ النهي من الخالق إلى المخلوق: ﴿ ال تبطلوا   ذلك أن هذه الجماعة

بعض الضعف والنقص الذي يستدعي مجموعة من التوجيهات واإليحاءات المستمرة، وبهذا تظهر طبيعة الخطاب القرآني 

ووظيفته "فهو كائن حي متحرك )...( يعمل ويتحرك في وسط الجماعة المسلمة، ويواجه حاالت واقعة فيدفع هذه ويقر هذه، 

 .(124، ص 0221)قطب،  ا، فهو في عمل دائب، وفي حركة دائبةويدفع الجماعة المسلمة ويوجهه

يتأكد مما سبق أن العالقة التداولية لبنية الخطاب، تؤدي إلى تكوين نسيج النص لتسهم بذلك في انسجام الخطاب القرآني في 

تشبيهاته وبيان أبعادها هذا المقطع، ومن ثم وتأسيسا على هذا يسهل إلى حد ما فهم مضامين المقطع ودالالته وكذا تحليل 

 الحجاجية،الجمالية و

 المتكلم: هللا عز وجل
الرسالة: الدعوة إلى اإلنفاق 

 في سبيل هللا 
 المتلقي: الجماعة المسلمة

نوعام: المسلمال يمتلقال الباث: هللا تعالى  

 من ينفق ماله في سبيل هللا

 من ينفق المال كارها أو مرائيا

 من يتبع النفقة بالمن واألذى

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                 490  

ISSN: 2706-6495 

هذا ما سنحاول  ؟البيانية التي تقوم عليها اآلياتلذا نتساءل اآلن: إلى أي حد ستسعفنا المعطيات التداولية في تحليل الصور   

 .اإلجابة عنه في المستوى الثالث واألخير من دراستنا لالنسجام في اآليات ويتعلق األمر بالمستوى البالغي

 المستوى البالغي .ج

تنبع ضرورة هذا المستوى الوصفي / التحليلي من الطبيعة الخاصة للخطاب القرآني الذي ندرسه؛ إذ هو خطاب بياني باألساس 

ينزع إلى توظيف االستعماالت البيانية بوجه عام والتشبيه بوجه خاص، بهدف تقريب المعنى من ذهن المتلقي من جهة وإقناعه 

فمن المعروف أن التشبيه يقوم على الجمع بين "مشهدين" يتفقان في وجوه كثيرة تلتقي كلها لتكون وجها واحدا من جهة ثانية، 

قصد اإلعالم واإلخبار، وهي الوظيفة الرئيسية للكالم بشكل عام، والتأثير واإلقناع هي الوظيفة الرئيسية للخطاب القرآني 

 بشكل خاص.

ما يخصص الخطاب القرآني، بل إنه سمة بارزة من سماته أي أن أنواع الخطاب توظف  لكن هذا ال يعني أن هذا المستوى هو

التشبيه والمجاز واالستعارة...الخ ولكن درجة وقوة توظيفها تختلف من هذا إلى ذاك. وفي جميع أنواع الخطاب يظل الخطاب 

ها متعددة يرتبط بعضها بما هو جمالي وبعضالقرآني أشدها توظيفا لالستعماالت البالغية خاصة التشبيه، لمقاصد وأغراض 

 اآلخر بما هو حجاجي.

وعليه فإذا أردنا أن نقف عند بعض اآلليات البالغية الموظفة في المقطع فلن نجد سوى ما سماه البالغيون ب"التشبيه التمثيل"، 

طرف هيأة  تشبيه مركب بمركب وكلويقصد عادة بالتشبيه التمثيل ذلك التشبيه الذي "يقوم على التعدد في وجه الشبه. فهو 

حاصلة من أمور يحسن تشبيه كل جزء من أجزاء أحد الطرفين بما يقابله من الطرف اآلخر. ويقتضي التعدد فيه طوال في 

 .(02، ص 7990)الزناد، دروس البالغة العربية نحو رؤية جديدة،  التركيب قصد استيفاء العناصر المكونة للصورة"

اول فيما يلي الوقوف على مظاهر التشبيه التمثيل في المقطع وبيان العالقات القائمة بين صوره وكذا وبناء على هذا سنح

 دورها في تحقيق انسجام اآليات.

يالحظ أن المقطع القرآني يقوم على أربعة تشبيهات أساسية ثالثة منها تندرج ضمن التشبيه التمثيل والرابع يدخل في خانة 

به ذلك "التركيب الذي يعقد فيه الشبه بين الطرفين عن طريق التلميح دون التصريح، فهو تشبيه  التشبيه الضمني، ونعني

 .(12، ص 7990)الزناد، دروس البالغة العربية نحو رؤية جديدة،  مضمر في النفس"

 التشبيه األول

م إن هذه السنابل لطيبها وطيب سبع سنابل، "ث يشبه التعبير القرآني النفقة في سبيل هللا بالحبة التي تلقى في التربة الطيبة فتنبت

، وبين المشهدين شبه يتجسم في مظاهر (772، ص 7991)موسى،  معدن أرضها نراها مليئة بالحب ففي كل سنبلة مئة حب"

بيله سكثيرة يمكن النظر إليها في مستويين اثنين، مستوى قريب يتمثل في المضاعفة إذ يضاعف هللا تعالى أجر المنفقين في 

، ص 0221)قطب،  وابتغاء مرضاته بقدر الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه، و"يهب غالته مضاعفة بالقياس إلى بذوره"

، بحيث بين تعالى أهمية اإلنفاق في سبيله وكذا أجر هذا العمل الطيب، وقد استعان التعبير القرآني بالسنابل نظرا (126

قوام حياتهم ومن ثم فإن اإلنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته كهذه السنابل، ذلك أنه إذا ألهميتها إذ هي غذاء األحياء وما به 

 كانت السنابل قوام حياة اإلنسان في جانبها المادي فإن اإلنفاق ابتغاء مرضاة هللا قوام حياة اإلنسان في جانبها الروحي؛
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طبيعة الحية والحياة النامية التي تدفع الناس إلى فهو تهذيب وتزكية وتطهير لنفس المعطي، وبهذا يصور تعالى مشهد ال  

 اإلنفاق فهذا المشهد يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاء.

ويتمثل المستوى البعيد لتشبيه اإلنفاق في سبيل هللا بالحبة التي أنبتت سبع سنابل في كونه تصوير للخصوبة الماثلة في قلوب 

 تعالى، فصارت معادن الخير وينابيع تثري حياة اإلنسان بكل معنى جميل هو عماد الحياة المؤمنين "التي أخصبتها صلتها باهلل

 .(777، ص 7991)موسى،  اإلنسانية في مجالها الروحي"

ومما تجب اإلشارة إليه هنا هو مراعاة التعبير القرآني "لمبدأ القرب" عند المتلقي بحيث يصور حال المنفقين في سبيل هللا 

اته باالعتماد على عناصر واضحة لدى المتلقي، ولها أهمية بالغة في ثقافته وحقله المعرفي إذ الزرع هو رمز وابتغاء مرض

 الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة.

 التشبيه الثاني

ط عليه المطر قيشبه التعبير القرآني في التشبيه الثاني نفقة الذي ينفق ماله لغير وجه هللا تعالى بحجر أملس عليه تراب فس

 فأزال ترابه ليتركه أجرد نقيا دون أن ينتفع بهذا المطر. 

والجامع بين المشبه )النفقة لغير وجه هللا وإنما رياء الناس( والمشبه به )الحجر الذي أصابه الوابل( هو غياب الفائدة وعدم 

، (129، ص 0221)قطب،  يعقب فائدة" االنتفاع، فصاحب المال ضاع منه ماله من غير فائدة بحيث "لم يثمر خيرا ولم

 وكذلك الحجر فقد انحدر عنه الماء دون أن ينبت عليه نباتا علما أن الماء مصدر النفع والخير بل إنه قوام الحياة كلها.

 ومن الممكن جدا أن يكون التعبير القرآني قد أراد من خالل هذا التشبيه وصف قلب المنافق، وغفلته، وموته وخلوه من الحس

، ومن (770، ص 7991)موسى،  بمعاني الخير والحياة و"أنه وإن صب عليه ماء الحياة صبا فال يزداد إال صلودا وغفلة"

جهة ثانية فإن ذلك التراب ما هو إال تلك الغاللة الرقيقة التي توارت خلفها حقيقة نفسه، ومن ثم فالتراب هو ذلك "القناع 

إذ سرعان ما ظهرت حقيقة نفسه وتبين أن  (770، ص 7991)موسى،  م الوابل"الزائف الذي تقنع به وهو لم يلبث أما

غرضه من اإلنفاق هو إشعار اآلخر بضعفه ونقصه تجاهه، ألنه يريد من اآلخذ للصدقة أن يشعر دائما بأنه صاحب الفضل 

 عليه.

 التشبيه الثالث

منه ما  ضاة هللا بجنة بربوة عالية، إذا أصابها وابل تشربتوفي مقابل الصورة السابقة يشبه التعبير القرآني النفقة ابتغاء مر

تزداد به خصوبة، وإذا لم يصبها الوابل أصابها الطل، وهذا يعني أنها في كلتا الحالتين ال تظمأ وإنما هي مخصبة في كل 

وب المنفقين؛ ضمنية قل حال، وهذا هو الجامع بين الطرفين ويشترك هذا التشبيه والتشبيهات السابقة في كونها تصف بطريقة

فما تلك الربوة إال قلب المؤمن المرتفع عن الدنايا "فالقلوب المؤمنة باهلل ورسالة الخير إذا لم تثر الحياة اإلنسانية بما يحييها 

، وبهذا تظهر أن العالقة (771، ص 7991)موسى،  حياة صحيحة ويخصبها خصوبة ظاهرة كان ذلك نقصا في حقيقتها"

الثاني والثالث هي عالقة تقابل، تتمثل في الجمع بين صورة القلوب الميتة التي يطبعها الكفر والنفاق والقلوب  بين التشبيه

 الحية الطيبة العامرة بالخير، 
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 وعلى هذا األساس نتبين الفرق بين المشهدين إذ "هناك صالدة وموت وهنا حياة ممرعة زاهية تمدها األرض والسماء" 

، فالقرآن يشبه القلوب القائمة على اإليمان بالحياة في حين يشبه القلوب القائمة على الكفر والنفاق (774، ص 7991)موسى، 

 بالموت، وهكذا يؤلف التعبير القرآني بين الصور المتباعدة ويقرن بين المعاني المتعارضة.

 التشبيه الرابع

إنما بحيث لم يأت في أسلوب التشبيه وصياغاته المعروفة ويختلف التشبيه األخير عن التشبيهات السابقة من حيث األسلوب 

فيمحقها محقا كما يمحق فيتبعها المن واألذى  –أو هذه الحسنة  –جاء في صيغة سؤال: أيود أحدكم أن يكون صاحب هذه الجنة 

 ؟إعصار جنة

م القيامة بينما يتمثل المشبه به في والمالحظ أن المشبه في هذه الحالة هو صاحب األعمال الذي يكون شديد الحاجة إليها يو

صاحب جنة عظيمة موصوفة بكثرة نخيلها وأعنابها وتنوع ثمارها، لكن صاحبها ضعف وشاخ وعجز عن إنقاذها من 

االحتراق وهو في أشد ساعاته حاجة إلى ظلها ونعمها، فالمشبه به هنا عبارة عن مشهد مؤلف من مجموعة من الصور التي 

 ل إذ كان في البداية غنيا بقوته وجنته لينتهي بذلك إلى حالة الضعف والفقر واحتراق الجنة.تلخص قصة هذا الرج

وعليه يمكن القول إن القصد من إيراد هذه القصة هو حث المؤمنين من الناس على اإلنفاق ابتغاء مرضاة هللا وأن تكون 

ا إليه هو االستفهام الذي انبنت عليه القصة، فالمسؤول أعمالهم خالصة لوجهه تعالى دون غيره، ولعل ما يؤكد هذا الذي ذهبن

في هذه الحالة غير محدد "فهو كل فرد من أفراد اإلنسان يبحث في نفسه عن جواب هذا السؤال ويحدد موقفه من األعمال 

، ص 7991، )موسى التي يعملها في محيط البر، وأن يجتهد في أن تكون خالصة خلوصا كامال هلل، ليس لغيره فيها شائبة"

772). 

سواء على مستوى البناء الفني أو الغرض، بحيث قامت على الجمع بين  ربعةاك انسجاما بين التشبيهات األومن البين أن هن

مشهدين اثنين بهدف تصوير قلوب المنفقين في سبيل هللا من جهة وقلوب المنفقين رياء الناس من جهة ثانية مستندة في ذلك 

 أن نالحظ اللمتمثلة في: السنبلة، الحبة، الوابل، الطل، الجنة...الخ، وفي معرض هذا القول ال يسعنا إعلى عناصر الطبيعة ا

حبة أنبتت سبع سنابل. صفوان عليه تراب فأصابه الوابل،  زراعي!عرضت في محيط متجانس "محيط  ربعةأن التشبيهات األ

الوابل والطل واإلعصار التي تكمل محيط الزراعة لم يخل منها  جنة بربوة فآتت أكلها ضعفين، جنة من نخيل وأعناب... حتى

َن مشهدا واحدا (172، ص 0221)قطب،  محيط العرض الفني المثير" ، وهكذا تتصل أجزاء المقطع وتتعالق تشبيهاته لتَكوِّ

 منسجما.

 نتائج البحث

 المقال:وبعد هذا يمكن أن نشير إلى ما يمكن اعتباره "نتائج" تمخض عنها هذا 

قد أسهمت أدوات عدة في التماسك الشكلي للمقطع على رأسها العطف خاصة بالواو، ذلك أن النص عبارة عن جمل  -

ومتتاليات متعاقبة خطيا ولكي تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة ومن ثمة اضطلعت الواو بوظيفة 

 الربط بين الجمل.
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اإلحالة القبلية وذلك عن طريق الضمائر وأسماء اإلشارة بحيث كانت من األدوات التي ساهمت في اتساق النص  - 

هناك نقطة مركزية في المقطع تعلقت بها كل مكونات النص، باإلضافة إلى التكرار الذي يعد من أهم أدوات االتساق 

 المعجمي التي ساهمت في التماسك النصي للمقطع.

التماسك الداللي للنص ذلك أن كل آية تتصل بالتي قبلها على سبيل  تلعب العالقات الداللية بين اآليات دورا مهما في -

 عالقة داللية معينة: التأكيد، اإلجمال / التفصيل، البيان واإليضاح...

إن كشف انسجام النص القرآني يتطلب الوقوف على ثالثة عناصر أساسية أولها السياق وخصائصه والثاني هو  -

 انية الموظفة ووظيفتها.البنية الخطابية، ثم األدوات البي

إن تحديد سياق النص القرآني يتطلب الوقوف على مجموعة من العناصر على رأسها طبيعة السورة )مكية، مدنية(،  -

 وأسباب النزول ثم الغرض العام والمحور الرئيسي الذي تدور حوله كل السورة.

 اع من السياق: سياق السورة، سياق المقطعإن الحديث عن السياق في النص القرآني يتطلب الوقوف على ثالثة أنو -

 وسياق اآلية.

 خالصة

نخلص من كل هذا الذي تقدم إلى أن المقطع القرآني مقطع متماسك األطراف ومتآخذ األجزاء بحيث ساهمت 

خر زمجموعة من األدوات في اتساقه الشكلي من ناحية وفي انسجامه الموضوعاتي والداللي من ناحية ثانية، ذلك أن النص ي

بالعديد من األدوات واآلليات التي تشد أجزاءه وتربط آياته ومعاني جمله. وما يقال في هذا المقطع يقال في كل المقاطع القرآنية 

بل في كل سورة من سور القرآن الكريم، فلكل سورة وحدة موضوعية تشد أجزاءها وتربط آياتها ومعاني جملها، و"ما 

 )بودرع، ئية إنما هو مشتق من الموضوع الكلي للسورة أو موصول به بوجه من الوجوه"اشتملت عليه السورة من معان جز

 .(69، ص 0271في لسانيات النص وتحليل الخطاب، 

 

 الئحة المصادر والمراجع

 ؛7991، الطبعة األولى بيروت، ، نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية، مكتبة لبنان ناشرون،مصطفى حميدة -

 ؛7991بيروت، الطبعة األولى، فيما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، األزهر الزناد، نسيج النص: بحث  -

 ؛7990محمود محمد شاكر، دار المدني، القاهرة، الطبعة الثالثة،  عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه -

 ؛0226الطبعة الرابعة، محمد عبد السالم شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،  تحقيق، الزمخشري، الكشاف -

 ؛0222علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دار قباء، القاهرة، الطبعة األولى، صبحي إبراهيم الفقي،  -

 ؛0270الطبعة الثالثة، ، بيروت، المركز الثقافي العربيمحمد خطابي، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب،  -

 ؛7942في تجنيس أساليب البديع، تحقيق عالل الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، الطبعة األولى،  السجلماسي، المنزع البديع -

 ظواهر قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية،البدراوي زهران،  -

 ؛7991
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 ؛0221دار الشروق، القاهرة، الطبعة الشرعية الثانية والثالثون، سيد قطب، في ظالل القرآن،  - 

 ؛0221العدد الخامس والعشرون، يوليوز، اإلحياء، أثر السياق في فهم النص القرآني، عبد الرحمان بودرع،  -

داللية نقدية، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األولى، المثنى عبد الفتاح محمود، نظرية السياق القرآني: دراسة تأصيلية  -

 ؛0224

حيث مقدم بعبد الرحمان بودرع، في لسانيات النص وتحليل الخطاب نحو قراءة لسانية في البناء النصي للقرآن الكريم،  -

 ؛0271للمؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية، 

الطبعة األولى،  يميائي مركب لسورة الرحمان، دار هومة، الجزائر،عبد الملك مرتاض، نظام الخطاب القرآني: تحليل س -

 ؛0227

 ؛7991الطبعة الثالثة،  محمد أبو موسى، التصوير البياني: دراسة تحليلية لمسائل البيان، مكتبة وهبة، -

 ؛7990األولى، الطبعة األزهر الزناد، دروس البالغة العربية نحو رؤية جديدة، المركز الثقافي العربي، بيروت،  -
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 (اللص والكالب) يميولوجية في أسماء شخصيات روايةقراءة س

Simiological reading in the names of the characters of the novel "thief and dogs" 

 عبد الفتاحعبدان  :ثحباال اددعا

 ربيةالمغالمملكة  – القنيطرة-طفيلابن  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

abdansafi2012@gmail.com ˸mailE 

 

 الملخص: 

وفق منظور  م خدمات جليلة للدراسات النقدية من أجل استكناه النصوص اإلبداعيةيعتبر علم السيميائيات علما حديثا قد      

وال شك أن األديب الرفيع ينتخب ألفاظه بعناية فائقة لتشييد  عميقة لكتابها. ورؤيةالحاملة لرسائل ثقافية  تهاوتأويل دالال جديد

كل  صرح أن لبنات إبداعه خطوة خطوة، فال يدع مجاال للعبث والفوضى، الشيء الذي جعل ناقدا بارزا كروالن بارت ي

 فهي تحتاج منا تأويال ما يكسبها معنى. كلمة في النص األدبي عالمة، وبالتالي

وسنحاول من خالل مقالنا هذا أن نستغور أسماء أبطال رواية "اللص والكالب" للروائي الشهير نجيب محفوظ باعتبارها     

لمصر ما بعد  أسود تحيل على واقع اجتماعي أنموذجا راقيا في انتقاء أسماء أعالم تحمل في طياتها عالمات مائزة ومحايثة

وتدفعه إلى ركوب مغامرة  ،تستثير فضول القارئوهي  ،ثورة الضباط األحرار في عقد الخمسينيات من القرن الماضي

النص الروائي من ناحية أولى، وأيضا تشغيل  يحاكيه  الذي ،سقاط على العالم الخارجيملية اإلالتأويل من خالل ممارسة ع

تركيبي والصوتي لجرد المميزات اللسانية التي يتسم بها هذا االسم العلم من ناحية ثانية، آلية التفكيك اللغوي والصرفي وال

أيضا التساؤل عن الغاية أو الوظيفة التي يؤديها االسم، ولماذا اختاره الكاتب من بين أسماء أخرى كثيرة كان  يجدر بناكما 

 بإمكانه اعتمادها.

 نجيب محفوظ ،رواية اللص والكالب ،اء األعالمأسم ،علم السيميولوجيا الكلمات المفاتيح:
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Simiological reading in the names of the characters of the novel "thief and dogs" 

 

Abstract :  

semiological reading in the names of the characters of the novel "thief and dogs" 

The science of semiotics is a modern science that provided great services for critical studies in 

order to inhabit creative texts according to a new perspective and to interpret its connotations 

bearing deep cultural and visionary messages for its book. There is no doubt that the high-

ranking writer selects his words very carefully to construct the blocks of his creativity step by 

step, so there is no room for tampering and chaos, the thing that made prominent critic Crolan 

Barth say that a word in the literary text is a sign, and therefore it needs us to interpret what 

makes it meaningful. 

    Through this article, we will try to take advantage of the names of the heroes of the novel 

“The Thief and the Dogs” by the famous novelist Naguib Mahfouz, as it is a sophisticated 

model in selecting names of flags bearing positive and modern signs that refer to a black 

social reality for Egypt after the revolution of the free officers in the fifties of the last century, 

which is It evokes the curiosity of the reader, and leads him to ride the adventure of 

interpretation by practicing the projection process on the outside world, which is simulated by 

the narrative text on the one hand, and also operating the mechanism of linguistic, 

morphological, structural and phonological analysis of the linguistic features that characterize 

this name on the other hand, as it is worthy of us Also, the question about the purpose or 

function performed by the name, and why the writer chose it among many other names that he 

could adopt. 

             

Keywords : The semiological, the names of flags, Novel of the thief and dogs, Naguib 

Mahfouz 
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        تقديم

 «إن الفن ال يعرف الضوضاء، إنه نظام محض »

 روالن بارت

ذكائه وعقله وفطرته المتميزة أن يختصر العالم بشساعته وترامي كائن رمزي بامتياز، استطاع بفضل نسان إن اإل    

 ،هوتوثيق معارف ،التواصل بين أفرادهو ،التعبير عن حاجياتهمن التي مكنته  ،أطرافه في مجموعة من العالمات اللغوية

 وتشييد هذه الحضارة اإلنسانية الممتدة في التاريخ والمسترسلة في المستقبل. 

، وذلك رغبة منه في لميراثه الثقافي، للدراسة والتحليل نسان الطابع المركب لوجوده، الذي هو إفراز طبيعيلقد أخضع اإل   

التي  ،د وتتبع الدالالتميائيات الذي ستكون مهمته رصسيزي، وكان نتيجة ذلك ظهور علم الاكتشاف قواعد سلوكه الرم

وهو  ،وهو مستهلكها ،ذلك "أن اإلنسان هو المنتج للمعاني ه وزمانه،ل جسده ولغته وأشيائه ومكاننسان من خالينتجها اإل

ميائيات شامال فأصبح مجال السي ،(25، ص 5102 ،السميائيات السردية ) سعيد بنكراد،أيضا ضحيتها األولى واألخيرة"

 ما دام العالم الذي نعيش فيه غارقا في العالمات. ،يث يشمل كل ظاهرة مهما كان نوعهابح ،ومتشعبا

 ،جرائية وجهازه االصطالحي وفلسفته المفهوميةميائيات كمنهج نقدي، له أدواته اإلوفي هذا الصدد نشير بأن بروز السي   

لذي عرفته المناهج النصية المغرقة في الشكالنية والداعية إلى عزل النص عن لم يكن ليتحقق لوال الفشل النقدي الواضح ا

ت المباشرة للنصوص ليست ك النقاد أن الممارسات النقدية المكتفية بالبنية السطحية والدالالحينما أدر  سياقه المحيط به،

ئيات "كحل سحري لكل ما استعصى على دمت السيميا، فق  حاطة بالرسائل الشعرية الجمة التي يتضمنها الخطابكافية لإل

وهو ما تقرره الناقدة البلغارية  ؛(25، ص 5102، السميائيات السردية )سعيد بنكراد، البنيوية من مشاكل نظرية وتطبيقية"

يون الروس، وإنما هو عدسة مقعرة نإن النص ليس نظاما لغويا كما يزعم الشكال »جوليا كرستيفا دون تردد في قولها: 

جوليا كريستيفا، مجلة الفكر ) «ودالالت متغايرة ومتباينة ومعقدة في إطار أنظمة اجتماعية ودينية وسياسية سائدة لمعان

د توبذ ،(055ص ، 01 ددالعربي، ع  السيميائيات المنهج الواعد بتحقيق ما فشلت فيه المناهج اللسانية األخرى.  لك ع 

سوسير أن تكون إال دراسة وال تعدو السيميائيات حسب فردناند دي      

فرديناند دي سوسير: محاضرات في   ) العالمة وسط الحياة االجتماعية

، ومن تم نستشف أن الخطاب األدبي هو نسيج (5102علم اللسان العام، 

من العالمات المركبة والمعقدة التي يتوجب على القارئ المثالي أن يفك 

الجتماعية لفهم البنية العميقة أو شفراته ويكشف أسراره ودالالته الثقافية وا

وعلى هذا األساس فغاية أي تحليل  ة المستبطَنة التي يبتغى إبالغها؛الرسال

)سعيد  ورده إلى العناصر التي أنتجته ،هي مطاردة المعنى  وترويضه

  .( 05، ص5102السردية،  بنكراد: السميائيات

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 498  

ISSN: 2706-6495 

 
 (0811لحميداني: من أجل تحيليل سوسيوبنائي لرواية المعلم علي نموذجا، حميد  ) يشير الناقد المغربي حميد لحميداني    

أي أدب كان، البد أن يحتوي على مدلول ما، وهذا المدلول ال بد أن يرتبط بقضية ما من القضايا التي تروج في الوسط بأن 

ومن ثمة فإن العالمة األدبية مهما تعددت وتعمقت لن تخرج عن السياق الثقافي  الذي ظهر فيه النتاج اإلبداعي.االجتماعي 

  .وال عن عالم الواقع الذي تتغدى منه ،الذي أنتجها

ي، عوإذا كانت العالمة عند سوسير عالمة مجردة تتكون من الدال والمدلول، وتتجرد من الواقع والطابع الحسي والمرج     

يديولوجيا، وفي نظره ليس كل عالمة واقعي ال يمكن فصلها عن اإلباختين ذات بعد مادي فإن العالمة عند ميخائل 

وبقراءة أخرى فالعالمة هي ماثول يحيل على  إيديولوجية ظال للواقع فحسب، وإنما هي كذلك قطعة مادية من هذا الواقع.

ميوز، أي النشاط الترميزي الذي يقود موضوع عبر مؤول، وهذه اإلحالة هي ما يشكل في نظرية برس ما يطلق عليه الس

إلى إنتاج الداللة وتداولها، وبعبارة أخرى، إن السيميوز هي المسؤولة عن إقامة العالقة السيميوطيقية الرابطة بين الماثول 

الذي يقوم به المؤول. وعلى هذا األساس فإن السميوز تتحدد باعتبارها سيرورة  االلزامي فعل التوسط والموضوع عبر

يشتغل من خاللها شيء ما كعالمة، وتستدعي استيعاب الكون من خالل ثالثة مستويات: ما يحضر في العيان، وما يحضر 

 .( 20، ص 5115 وتطبيقاتها،السميائيات مفاهيمها  )بن كراد، سعيد، في األذهان، وما يتجلى من خالل اللسان

 أهداف الدراسة  -1

مقاربتهم للنصوص  النقدية إلى إضاءة قضية جوهرية تغفل عنها أقالم كثير من الدارسين في نرنو من خالل هذه الدراسة    

أسماء األعالم المناسبة للمقام الحكائي وما يقتضيه هذا االختيار من خلفيات  اإلبداعية الروائية، تتجسد في مسألة انتخاب

معرفية وسوسيوثقافية ترتبط بالفضاء المحكي عنه، وما يفترض أن تحمله هذه األسماء من تشفير رمزي يتغيى إبالغ رسالة 

 أو توجيه سهام النقد أو تشييد موقف ما للمبدع إزاء القضية المسرود عنها.

 أهمية الدراسة   -2

ه رواية "اللص والكالب" ضوع من جهة أولى، ثم إلى ما تتبوأتكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة بالنظر إلى جدة المو   

شرقا المتوج بأكبر جوائز األدب العالمية، فالرواية اكتسحت منذ عقود الساحة الثقافية العربية  نجيب محفوظ لألديب العالمي

نفاذ إلى كثير من البرامج التعليمية بالدول العربية من بينها برمجتها في السنة الختامية للبكالوريا واستطاعت ال ،وغربا

 األدبية بالمغرب حيث تلقى إقباال واسعا بين الطالب والمربين لتدارس قضاياها االجتماعية والنفسية وأبعادها الرمزية. 

نجيب محفوظ لهذه األسماء الَعلَمية ألبطال الالت وبواعث اختيار ولعل من شأن هذه الدراسة أن تقدم إضاءة واضحة عن د

    روايته وكشف منطق التضاد التي شيدت عليه.

 سماء األعالم بنياتها ومرجعياتها في الرواية العربية أ -3

سيميولوجية  هامون، فليب،)شخصيات الرواية""سيميولوجية ، هاسم العلم في كتاب PH.Hamon يتناول فيليب هامون      

، ويعتبرها عالمة سيميائية تتحدد دالالتها ومقاصدها عبر السياقات النصية والذهنية، وذلك (5105الشخصيات الروائية، 

قائمة على التقابل واالختالف واالستبدال. ويقوم اسم العلم بدور تمييزي للشخصية   ضمن عالقات نصية بنيوية تفاعلية

 . سردي والحكائيداخل المسار ال
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يحمل اسم العلم في طياته داخل السياق النصي أو الخطابي أو في معزل عنه مجموعة من الوظائف التي يمكن حصرها     

ويمكن أن نستعين أيضا  في الوظيفة التقريرية التعيينية، والوظيفة التضمينية اإليحائية، والوظيفة األيقونية البصرية،

 0R.Jackobson (JAKOBSON, R. Essais de linguistique األخرى التي حددها رومان جاكبسون بالوظائف

générale,   1963 ) ،عالوة على وظيفة التشاكل الداللي، هذا كالوظيفة االنفعالية، والوظيفة التأثيرية، والوظيفة المرجعية

 ثناء تفكيك النص وتركيبه.وتحقيق االتساق واالنسجام، وتسهيل مأمورية القراءة والتلقي أ

ة معينة، وعليه، فالشخصية تتخذ من خالل اسمها دالالت ووظائف اجتماعية وإيديولوجية، وتعبر عن وضعية طبقي    

إيحاء من شأنه إنارة جانب من القصة أو الرواية، وأحيانا قد يلمح إلى تطابق مع الوضعية  ألن اسم الشخصية عموما،

أو الفكرية لهذه الشخصية، بدليل كون الطبقة الراقية في الحضر تختار أسماء معينة خالفا ألهل النفسية أو االجتماعية 

الرواية التاريخية حري بصاحبها أن يختار أسماء ترتبط و األرياف المتمسكين بأسماء األجداد واألسماء التاريخية.

 بالمرحلة التي تقترن بها، وأيضا مرجعيتها الدينية والثقافية.

يفصح عن جنس  ثم إنه لالسم غنى في دالالته، فقد يكون مبعث ذكرى أو رمزا عند الكاتب بالذات. كما أن      

 ذلك من دالالت أخرى غير محصورة. .(، ومعتقدها الديني، إلى غيرأفريقية-أنثى(، وموطنها )عربية-الشخصية )ذكر

إنما يفعل ذلك إلثارة المتلقي، أو تخييب أفق  ،صياتهوهكذا، فالروائي وهو يعمد جاهدا إلى اختيار أسماء شخ    

انتظاره، أو مخاطبة عقله وذهنه وذكائه، ليتقبل عالم الشخصية، ويتعرف أدوارها السردية، ويستوعب وظائفها العاملية 

مقال سيمياء  الحمداوي، جميل،) والتيماتيكية والكالمية، وذلك عبر امتدادات الرواية، وحسب إيقاعها السريع أو البطيء

 (.اسم العلم الشخصي في الرواية العربية

وظفت الرواية العربية الكالسيكية ضمن مسارها التطوري مجموعة من الشخصيات التي تحمل أسماء علمية وقد       

واضحة ومحددة دالة على شخصيات إنسانية مكثفة اجتماعيا وفيزيولوجيا ونفسانيا وأخالقيا. وقد تأثرت في ذلك 

نري بلزاك... التي اشتغلت على ميل زوال، وهوفلوبير، وستندال، وإبالرواية الواقعية الغربية الكالسيكية كما عند 

، واللقب توظيف األعالم الشخصية المرجعية اإلحالية الغنية بالدالالت والسمات، وارتبطت بالوصف، والبورتريه

كثيرة تارة،  ة، فسيجد أنها توظف أسماء علميةوعليه، فمن يتأمل الرواية العربية الكالسيكي والكنية، وشجرة النسب؛

د فيها تارة أخرى. بيد أن ما يالحظ على هذه األسماء غلبة المرجع الديني، كتوظيف زينب وحامد في رواية" وتقتص

ة في رواية" بداية ونهاية" لنجيب سيحسنين، ونفوحسن، وحسين، و ، واستخدام علي،زينب " لمحمد حسين هيكل

عبد الرحمن في رواية " دفنا الماضي" لعبد  وتوظيف إدريس في رواية "أوراق" لعبد هللا العروي، وأيضا ،محفوظ

 . الكريم غالب...إلخ
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 :فوظحلنجيب م "اللص والكالب"شخصيات  أسماءفي اختيار الدالالت الرمزية  -4

تنوعا واختالفا ليجد  ،ديب العربي والعالمي نجيب محفوظروائي الضخم والغني الذي تركه األنتاج الإن المتأمل في اإل       

عد نظر، فأسماء شخوصه في غالب األحيان وليدة البيئة معان وب  إعالم التي ظل الكاتب ينتقيها بحيطة وأسماء األفي طبيعة 

األسماء بدالالت كثر من ذلك عمد نجيب محفوظ إلى شحن هذه ، بل أهذه الشخوص االجتماعية والثقافية التي تنتمي لها

تدفعه إلى و ،أو رسالة إبالغية تستثير فضول القارئ ،عالمة متميزة يحائية تجعل من االسم في حد ذاتهسيميائية ورموز إ

النص الروائي من ناحية أولى،  يحاكيه  الذي ،سقاط على العالم الخارجيملية اإلمن خالل ممارسة ع ركوب مغامرة التأويل

تي يتسم بها هذا االسم العلم من وأيضا تشغيل آلية التفكيك اللغوي والصرفي والتركيبي والصوتي لجرد المميزات اللسانية ال

يجدر بالناقد أيضا التساؤل عن الغاية أو الوظيفة التي يؤديها االسم، ولماذا اختاره الكاتب من بين أسماء ناحية ثانية، كما 

 أخرى كثيرة كان بإمكانه اعتمادها.

وهي: سعيد  ات الموظفة فيهاوتوقفنا عند أسماء أهم الشخصي ،"ظر اآلن في رواية " اللص والكالبوإذا ما أمعنا الن      

 باإلضافة إلى نور وسناء ،رؤوف علوان ثم الشيخ علي الجنيدي والمعلم طرزانهران ونبوية سليمان وعليش سدرة وم

 ة مختلفة، سنلفي أن هذه األعالم ذات إيحاءات لغوية وصواتيالمخبر حسب هللا والضحية حسين شعبان ، زيادة علىوبياضة

ابستمولوجية ول في ثناياها أبعادا سوسيولوجية وتحم وعميقة، تتساوق إلى حد سحيق مع البنية العميقة الثاوية في النص،

 وسيكلوجية أيضا.

مدخل إلى التحليل  )بارت، روالن، «لكل شيء معنى، وإال، فال معنى ألي شيء» بأن روالن بارت يصرحوإذا كان    

وأيضا ربط وشائج  ،، فإن غايتنا محاولة اإلمساك بهذا المعنى الزئبقي التائه بين عوالم النص(10البنيوي للقصص، ص 

 سماء واأللقابوبين األ في البداية التمييز بين أعالم الذكور وأعالم اإلناث، ناإذ يمكنالصلة بين الدوال ومدلوالتها المائزة، 

كالشيخ  ،وأحيانا صفة اجتماعية ما ،تشتمل على اسم ولقب ن. ونسجل في المنطلق أن بعض هذه األسماء مركبة،أمر بي   وهذا

 أتى مفردا دون لقب ودون صفة اجتماعية كنور وسناء. علي الجنيدي، وبعضها 

، وال يمكن أن خاصة في اختيار األلقاب التي طغت "فعالن"من الناحية الصرفية نسجل حضورا بارزا لصيغة المبالغة      

 استثناء لقب عليشبالصرفية، ف وطرزان تبنى على نفس الصيغةمر عفويا، إذ نجد مهران وعلوان وسليمان يأتي هذا األ

يل( الذي ورد على وزن ، والمبالغة، أفعال وأدوار هذه الشخوص في الروايةر على صفة المبالغة التي وسمت يلتأشل ،)فع 

أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته، وأبعد نهاياته، وال تقتصر في العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب ف البالغيين، في عر

  .(2صالصناعتين الكتابة والشعر،  ،أبو الهالل الحسن العسكري،) مراتبه

خوص وتكشف لنا عوالم هذه الش من االقتراب أكثر منن تمكننا أ ولعل من شأن الدراسة الداللية لهذه األسماء المختلفة    

 مشيدة باألساس على ينم عن دالالت سيميائية عميقة "،اللص والكالب"بطل رواية اسم سعيد مهران، ف .عن بنيتها العميقة

ارتباط بالوسط االجتماعي والثقافي للرواية، واسم سعيد من األسماء  منطق التناقض أو على الثنائية الضدية، وهو ذو

 شائعة في البيئة المصرية خاصة والعربية عامة.يقة والالعربية العر

ي، ئنان النفسي في السياق اللغولسانية تحيل على السعادة والفرح واالطمة أو لغوي عالمةإن اسم سعيد مهران باعتباره      

 ،في السياق السوسيوثقافي للرواية يعيش البطل أزمة ما فتئت تشتد لكنه
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، عان الفقر والحرمان واليتم واالنقطاع متواصال اسرمدي احية، فسعيد مهران عاش ويعيش شقاءوتضيق به السبل من كل ن 

كيف لهذه الشخصية أن تكون ف لوجية.يويدألوانها الزوجية واالجتماعية واألالمبكر عن الدراسة، عان كذلك الخيانة في شتى 

ولهذا لم  ،فهو ال يملك شيئا ب تحرق األخضر واليابس؛تعلة بالغضنار مش اصدرهو ا؟وكيف تنفذ السكينة إلى قلبه سعيدة؟

محمد ) وقد أقدم على أول سرقة في غضون شهر من مرض أمه ،يجد سعيد غضاضة في أن يمتهن السرقة في مجتمعه

ومن يومها لم يكف سعيد عن القراءة والسرقة،  ؛(021الرمزية في أدب نجيب محفوظ، ص  ، فاطمة الزهراء سعيد،

جيب الرمزية في أدب ن ،فاطمة الزهراءمحمد سعيد، ) لإلعداد للمستقبل، والسرقة للتعامل مع أخطاء وضعه الراهنالقراءة: 

وسعيد مهران آخر األمر من أبناء الطبقة الدنيا التي ال يزال مصيرها معلقا بأيدي اللصوص من أبناء  ،(021ص  محفوظ،

 .(029، ص 0892األدب المقارن بين النظرية والتطبيق،  اهيم، عبدالرحمان،برإ) الطبقة العليا

يعكس  مهران( فهو يحيل على المهارة والخفة والحذاقة، األمر الذيالشخصي للبطل، أما اللقب ) هذا من ناحية االسم     

خلق حياة أسرية مستقرة قبل ولوج  في فسعيد مهران كما تقدمه الرواية بطل فاشل، فرغم النجاح النسبي ،آخر اتناقض

نتهي به األمر محاصرا في ي، لمخططه االنتقامي غياهب السجن، فقد فشل مهران في مفاوضة أعدائه، كما فشل أيضا في

ة اللص والكالب، ص رواي )محفوظ، نجيب، "االستسالم بال مباالة" ،مفرا من االستسالم حينئذ مقبرة، فلم يجد

واة والسعي وراء والظلم والالمسا االنحاللالزيف و العالم االنتهازي الفاسد الذي هيمنت فيه قيم.....مودعا هذا (015

ة اللص والكالب، ص رواي )محفوظ، نجيب،المصالح الشخصية، فال" أمل له في الهروب من الظالم بالجري في الظالم"

 .، نجا األوغاد وحياتك عبث(058

بة : صورة المرأة الساذجة المحهر في صورتين مختلفتينرية في الرواية تتمظأما نبوية سليمان فهي شخصية محو    

ة فاسقة وجثة نتنة ال تتحول في عيني البطل إلى امرأالخيانة، وصورة المرأة الماكرة والناكرة للجميل، فبل عملية الصالحة ق

لم مشتق من النبوة كداللة على زة، اسم عاسم نبوية باعتباره عالمة اجتماعية مائف على حد تعبير السارد. يوارها تراب

 والعفة التي هي سمة األنبياء والرسل.خالص واألمانة اإل

خالص لبعضهما تحت النخلة الوحيدة في الحقل، التي كانت وتواعدا معا على اإل ،لغرم بها سعيد البطهذه المرأة التي أ   

فعى لترتمى في لطاهرة سرعان ما تغير غشاءها كاألالمخلصة املتقى الحبيبين قبل إبرام عقد الزواج. لكن نبوية الزوجة 

تغدو على النقيض من االسم الذي ف ؛وتتنكر لكل تضحياته في إسعادها ،اأحضان العشيق عليش وتخون الزوج المغرم به

 جنسها كله، ة فيغدر والفساد األخالقي والقيمي لهذه الزوجة الوضيعة التي لم تعد لسعيد مهران ثقتحمله رمزا للخيانة وال

 .(05ة اللص والكالب، ص رواي )محفوظ، نجيب،بل ويضيف" سحقا لمن يطرب ألنغام امرأة"

ي إلى حد بعيد على حادثة مبايعة األنصار للرسول )ص( تحت الشجرة نهذا الحدث الروائي المرتبط بخيانة الزوجة أحال    

د سعيد تحت النخلة ع  اإلسالم، على النقيض من ذلك نبوية تَ وأخلصوه الوعد وضحوا بأنفسهم في سبيل نصرته ونصرة دين 

 وتنقض الوعد.

، أحد سليمان اشتهر به النبي وهذا االسم رجل السالم،الذي يدل من الناحية اللغوية على يار لقبها "سليمان" تأما اخ       

لومو.، ولفظه العبأنبياء بني إسرائيل  لنكتشف مرة ثانية أن هذا االسم مشيدة على فلسفة التناقض والتضاد، ري: ش 
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خالص والشرف والمكانة السامية في واد، بيد أن السمات الشخصية لهذه البطلة في اللة االسم المرتبطة بالنبوة واإلفد 

 مليء باالنتهازية والخيانة والغدر. ،الرواية تصب في واد آخر

الثالثة، وهي ذات حضور وازن في الرواية، أال وهي، عليش سدرة، يجسد شخصية أحد أعوان ننتقل بكم إلى الشخصية     

في  ، كما في لسان العرب،البطل، ويبقى اسم عليش سدرة من بين األسماء ذات اإلحالة المباشرة، إذ ورد في تاج العروس

، باب علش: لَّْوش  : ابن   الوق ،الذئب الع  تارج العروس من جواهر  الزبيدي، محمد المرتضي،) ابن  آَوى هو األَْعَراب ي 

اية التي تقدمه كتابع وهو فعال ذئب حقيقي في اقترانه بأحداث الرو. الطبعة الثانية، باب علش(طبعة الكويت،  القاموس،

 ،القلكن لم يكن صديقا على اإلط ولعب دور الصديق،ذين كان سعيد مهران يثق فيهم ثقة عمياء، عوان الوعون من األ

يتجنب غضبي يحبني ويتملقني و وكانلذكي... كنت البطل وأعجب شيء أني خدعت به وأنا ا"يقول سعيد مهران عنه: 

  .(15ص  ة اللص والكالب،رواي محفوظ، نجيب،) "ويلتقط فتات العيش

ده مع علمه وسي  استغلها ليخون م  والتي  كما صوره مهران بحكم العالقة التي كانت تربط بينهما، الذئب() هذا هو عليش      

اعتبر  . وعندما واجهه مهران بخيانته،ممتلكاته على اويستوليا من ورائه يتزوجثم  شرطة،لبه ل انويشي "،نبوية"زوجته 

 اجب المروءة دفعني إلى ما فعلت"و ،والواجب أيضا والنصيب ولكنها القسمة ،لم أرتكب جريمة" ؛ذلك واجبا ومروءة

  .(05رواية اللص والكالب، ص  نجيب،محفوظ، )

ابن ) وهو ذو شوك ة، ...سدر ، واحدتها: شجرة النبق، فالسدرأكثر من معنى اجمبحسب المع "سدرة" لقبه حمليو    

وبذلك اختيار هذا اللقب، في اعتقادي، مشيد على مقصدية من لدن الكاتب، فهو إنسان  ،منظور: لسان العرب، مادة سدر(

ه من الخونة، صب  سعيد في حقه وابال تمخطط سعيد في تحقيق العدالة، وهو انتهازي ووصولي مثله مثل طبقأفشل مؤد، 

...(، حتى صار من منظوره كل  ابن االفعى -الدودة –العقرب  -جرب الكالب -فيل-جبان – خفساء)والتحقير من السباب 

 (.9اللص والكالب، ص  جيب،محفوظ، ن )كيف انقلب االسمان اسما واحدا؟ ،نبوية عليش من"

 

والعطف وهو أحد أسماء هللا الحسنى، لكن من الرأفة والرحمة  الرواية، فاسمهعلوان، الشخصية الرابعة في  رؤوف أما     

ر ظهره لصداقته ه، فقد أداال تستقر الرحمة في قلب ،نسان مادي وانتهازييض من خصال حامل هذا االسم، فهو إعلى النق

وتخلى عنه في المواقف العصيبة بعد خروجه من السجن، بل أكثر من ذلك أشاع عنه الكثير من األخبار الزائفة في  بالبطل،

 ض الشرطة والرأي العام على مطاردته.وحر   ،جريدة الزهرة

الصاعدة  ولقبه علوان من العلو والسمو، وهي الصفة الراسخة التي كانت تنطبق عليه، فهو رمز لالنتهازية المصرية     

سيعا إلى عالمية والالقانونية لنفسها جميع الوسائل المادية واإلالتي كانت تبيح  ،في فترة الخمسينيات من القرن الماضي

وقد أومأ المؤلف إلى نقطة اللقاء بين الرائد والمريد حينما  ى حساب الطبقات المهمشة والفقيرة.ولو عل ،االرتقاء االجتماعي

ذهب  .(021، ص نجيب محفوظالرمزية في أدب  ،فاطمة الزهراء سعيد، )محمد ا لوزن مهرانجعل اسم علوان مقارب

سعيد إلى أستاذ الثورة القديم، فوجد نفسه أمام لغز كبير، لقد سكن علوان في قصر من القصور التي كان يحارب أصحابها 

 وحمايتها، إذ يعلق سعيد في هذا الشأن أن "ا بادي النفوذ، موغال في السلطة وينعم بخيراتها قديما، وقد أصبح صحفي

 .(85اللص والكالب، ص  ، نجيب،")محفوظلبعض اللصوص دون البعض تتحي ز الحكومة
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رجل متصوف ومتعبد  "علي"واسم  اجتماعية دينية تحيل على الوقار،الشيخ صفة ف وبخصوص الشيخ علي الجنيدي،    

متعبد  شخصية تصوره الرواية في صفة وهو هلل صباح مساء،العبادة والتضرع وانكب على  ،تعالى عن ملذات الدنيا الفانية

 ويهتدون بأوامره. ،بطريقه زاويته عدد هام من المريدين واألتباع الذين يقتضون وزاهد يجتمع في

 فالجنيد شخصية حقيقية يعد من كبار شيوخ ،ميساله نجيب محفوظ من تاريخ التصوف اإلواسم الجنيدي لقب استقا       

عاش بالعراق  ،هـ(589) ت  محمد أبو القاسم الخراز القواريريالجنيد بن  صوفية بالعالم العربي، واسمهالطرق ال

ويعتبر الجنيد عند علماء التصوف سيد »تى صار أحد أقطاب الصوفية الكبار، ع بمذهبه حمام الشافعي، وتشب  وصاحب اإل

ص  ،رسائل الجنيد الجنيد، األمام أبو القاسم،) «ئفة، ومقدم هذه الجماعة، وإمام هذه الخرقة، وشيخ طريق التصوفهذه الطا

ه المهابة تحيل على عالم المتصوفة بكل طقوسة ورمزية عميقة، أن الربط بين االسمين وليد دالل وبذلك يتضح .(0

النقد لغياب القيم الدينية في المجتمع، وانعزال رجال الدين عن قضايا وانعزاليته الموحشة، وكأن نجيب محفوظ يوجه سهام 

 فسادت قيم االنتهازية واالستغالل البشع للمال والفساد لتكريس وضع اجتماعي معين. ،ومصائر الشعوب ،الحياة

وحيدة  تناقض، فهي امرأةوتبقى شخصية "نور" منارة هذا القلب المتعمد لألسماء، وهذا المربع السيميائي المشيد على ال    

دون جدوى، قصت عليها  جاهدة وراءه توسع ،ها النور والحنان والحب للبطللبضحية مجتمع شهواني، تحمل في ق

. فينطفئ قبس النور الظروف االجتماعية البائسة التي عاشتها فارتمت في ظلمات الرذيلة وسواد الليالي لكسب لقمة العيش

والكآبة في حياة هذه الشخصية التعيسة والمسلوبة الحقوق في مجتمع فاسق يلهث وراء المتعة تخفق نبضات الظالم والظلم و

االستخدام الرمزي لنموذج المرأة الساقطة والعاهر  محمد سعيد، أن محفوظ كان يكثر من وترى الباحثة فاطمة والجسد.

حفوظ هذا االستخدام قائال: المرأة الساقطة نتيجة ظروف اجتماعية قاهرة بغرض كشف فساد وسلبيات المجتمع. وقد فسر م

، بينما هذه ) المرأة( ظاهرها الدعارة تنفع الناقد االجتماعي جدا ألنك تواجه بها شخصيات بارزة ظاهرها وباطنها الدعارة

نجيب  الرمزية في أدب )محمد سعيد، فاطمة الزهراء، وباطنها يمكن أن يكون البؤس، ولهذا فهي مثال صالح للنقد القاسي

وتتقاسم نور مع سعيد كثيرا من الصفات فهي مثله منبوذة من المجتمع، وتعيش حياة الضياع والقهر،  .(12محفوظ، ص 

) محمد سعيد، فاطمة  وهذا النموذج يعبر في أدب نجيب محفوظ دائما عن مسؤولية المجتمع عن خلق مثل هذه النماذج

  . (022الرمزية في أدب نجيب محفوظ، ص  الزهراء،

مخططات البطل، فاسمه يتألف من شقين، ر الداعم والحاضن لب دوطرزان، الذي لع المعلمأما بخصوص تسمية      

خبرة والمعرفة الشعبية على عالم الشغل في األوراش التقليدية، فتضفي هالة من الصفة اجتماعية ترتبط ب المعلم، وهي

خيالية ظهرت ألول مرة  شخصية هون الثقافة العربية، فعلى لفظ أجنبي ع طرزانأصحابها، في حين تحيل كلمة 

حققت ، وEdgar Rice  Burroughs      (1875 - 1950) األمريكي للمؤلف القردة طرزان روايةب 0805 أكتوبر في

حيث ظهر طرزان  ،ات الخياليةويعتبر البعض شخصية طرزان واحدة من أشهر الشخصي ،الرواية في حينها نجاحا بالغا

ولعب األطفال والمالبس الداخلية  للبنزين ودعايات وإذاعية تلفزيونية األطفال وبرامج وكتب فالمأ بعد نشر الرواية في

 . حقيقية ذاع صيت هذه الشخصية الروائية لدرجة أن البعض كان مقتنعا أن طرزان هو شخصية  ،واألحذية الرياضية
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طرزان إذن، اسم ذو حمولة أجنبية، وهو داللة على القوة والشجاعة في االنخراط في الثورة التي يقودها سعيد اسم ف    

وهو من زوده بالسالح )المسدس(،  ،مستجدات والوقائع الخارجيةال ويؤمن بها، لذا كان في مقدمة مسانديه، فكان يخبره بكل

 اقت به األحوال. ويطعمه أيضا كلما ض ،وظل يخفيه عن عيون الشرطة التي تترصده

في غير أن نقطة الضوء الوحيدة في أسماء رواية اللص والكالب تكمن في سناء، سناء األمل، وسناء المستقبل، ف      

أي بارتفاع ، .(555، ص 0155بين منازلة الشعراء ومدح خير األنبياء،   القرني، عائض،)  "ءبشر أمتي بالسنا " الحديث

الرواية التي ظلت ذلك األمل  ، لذا فاسمها يتساوق مع وظيفتها فيسناء أي ارتفع. وقد سني يسنى المنزلة والقدر عند هللا

الكدر المنتشر ال " ومن خالل هذا مظلم المفتقد للقيم،يتمنى سعيد أن يكافح من أجله في هذا العالم ال الذي شراق الوحيدواإل

  .(1اللص والكالب، ص  محفوظ، نجيب،) يبسم إال وجهك يا سناء"

وهو وسيط اجتماعي لحل المشاكل، وإذابة المسافات بين المتنازعين  ،بيضيخص المعلم بياضة، صاحب القلب األ وفيما     

شخص يشكل امتدادا للسلطة  حسب هللا، الذي تقدمه الرواية على أنهوتقريب وجهات النظر بين األعداء، على عكس المخبر 

 د سعيد مهران؛، فآزر عليش ونبوية ضكالب" لحمايتها من نظام العدالةلوالتملق، إذ سرعان ما جنح إلى "مجموعة ا

ه تيتبع فهو يكرس زاويةالهذه  منو والمخبر كلمة ذات حمولة بوليسية ترتبط بجهاز المخابرات األمنية في نظام الدولة.

تلك الطبقة التي كانوا  ،مةوانتقلوا من مصاف الجماهير إلى جهاز السلطة الحاكؤالء الخونة الذين خانوا مبادئهم، له

 .(029الرمزية في أدب نجيب محفوظ، ص  ، فاطمة الزهراء،محمد سعيد) يحاربونها قديما

الحمولة الداللية العميقة، فاختيار هذا االسم من طرف محفوظ ليس ين شعبان "الضحية" سميوزا مشبعا بويبقى حس     

يحيل على  ومخططاته الفاشلة، ومن ناحية أخرىمن ناحية للشعب الذي اكتوى من جرائم النظام وتعسفاته  رمزبريئا، إذ ي

اسم له خلفيات ومرجعيات دينية تحيل على ابن  "حسينيما "فالبراءة والصفاء كونه يسفك دمه هباء في أمر ال دخل له فيه، 

اللص نجيب،  محفوظ،) ويسقط األبرياء" ،فالمجرمون ينجون"  علي بن أبي طالب الذي قتل غدرا، ودون سابق إنذار،

  .(025ص  والكالب،

 الخاتمة  -5

ن تسميات شخوص وأبطال رواية اللص والكالب تحميل دالالت رمزية متينة، نابعة عن قصدية أدبية نستنتج أ وعليه،      

سعيا ربما   paradoxeب على ثنائية التناقض الغالفي وإبداعية للروائي المصري المتوج بجائزة نوبل لألدب، والتي شيدها 

مدون في الخفاء إلى إرساء عون أشياء، ويعحرار الذين يد  سياسي المصري إبان حكم الضباط األإلى فضح زيف قيم الواقع ال

سية، نقيضها، ومن تم نستشف أن اتجاه األديب إلى الرمز قصدا أو قسرا قد استدعته ظروف اجتماعية وسياسية ذات حسا

لتعبير عن وجهة نظره، ودون االصطدام مع السلطة وأيضا فرضت على محفوظ األديب أن يتخفى وراء سلطة الرمز 

 لإلفالت من المحاسبة واالنتقام، خاصة إذا عرفنا أن زمن تحبير الرواية تصاعدت فيه سياسة القمع واالعتقاالت.

تفاصيلها وجزئياتها داللة سيميائية تحيل على  ة فريدة، تحمل جلديوأختم بالقول أن رواية اللص والكالب أيقونة سر      

ذين زاغوا عن وهي أيضا رسالة مشفرة للضباط األحرار ال زمن إنتاجها، لمصر في والثقافي الواقع االجتماعي والسياسي

ت من القرن الماضي، كما حالم البراقة التي تعاقدوا مع الشعب المصري عليها خالل بداية الخمسينياالوعود الوردية واأل

 أنها توجيه تصحيحي إلحياء المطالب الشعبية بتبني النهج االشتراكي وإرساء لبنات المساواة والعدالة االجتماعية،
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سيظل الروائي المتميز الذي صور الحياة المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، تصوير وال غرو أن نجيب محفوظ  

  أعماله السردية كانت وال تزال حدثا أدبيا بارزا في تاريخ النهضة الفكرية الحديثة. فنان مقتدر ومبدع، لذلك فإن

 

 :المصادر والمراجع -6

 .لسان العرب، مادة سدر ابن منظور، محمد،   -

 .0892، 0لتطبيق، مكتبة الشباب، ط األدب المقارن بين النظرية وا اهيم، عبدالرحمان،برإ -

 .0885إلنماء الحضاري، حلب، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ترجمة مندر عياشي، مركز ا بارت، روالن، -

 .5115، 0الدار البيضاء ، ط السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، منشورات الزمن، ، سعيد،بن كراد -

 .5102، الطبعة الثانية،  يناير 58السميائيات السردية، منشورات الزمن، العدد  بنكراد، سعيد، -

 .0811ورات برعي وجدي القاهرة، رسائل الجنيد، تحقيق علي حسن عبدالقادر ، منش الجنيد، األمام أبو القاسم،  -

،  دار الحوار للنشر 0اتح كيلطو، طفليب هامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة سعيد بنكراد، تقديم عبد الف  -

 .5105والتوزيع، سوريا، 

 .01 دد، مجلة الفكر العربي، ع، جولياكريستيفا  -

 00/ 08الجمعة  0210مقال سيمياء اسم العلم الشخصي في الرواية العربية، صحيفة المثقف،  العدد:  الحمداوي، جميل، -

/5101. 

 .من جواهر القاموس،  طبعة الكويت،  الطبعة الثانية، باب علشتارج العروس  الزبيدي، محمد المرتضي، -

البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة  الصناعتين الكتابة والشعر، تح علي محمد ،أبو الهالل الحسن العسكري، -

  .0108العصرية، بيروت، 

 . 0155العبيكان، الرياض، بة مكتالشعراء ومدح خير األنبياء، بين منازلة  القرني، عائض، -

 .5102، 5علم اللسان العام، ترجمة عبدالقادر قنيني، منشورات إفريقيا الشرق، ط، محاضرات في فرديناند دي سوسير، -

  .0811من أجل تحيليل سوسيوبنائي لرواية المعلم علي نموذجا، منشورات الجامعة، الدار البيضاء، ، حميد، لحميداني -

 مكتبة مصر، الفجالة، د.ت. رواية اللص والكالب،محفوظ ، نجيب،  -

نشر، الطبعة االولى، المؤسسة العربية للدراسات والالرمزية في أدب نجيب محفوظ،  ،فاطمة الزهراءمحمد سعيد،  -

0810. 

 -JAKOBSON, R. Essais de linguistique générale, Paris, Éditions de Minuit, 1963 . 
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 صحيح غريب( عند اإلمام الترمذي )حسن مصطلحدراسة تطبيقية ل

Applied research of ImamTermezi's "Hasan Sahih Ghareeb" terminology 

 

  جان * نقيب /والدكتور ،الرحمن مكي عزيز /الدكتور

 أفغانستان - المشاركان في كلية الشريعة بجامعة ننجرهار األستاذان*

 

 ملخص البحث

استخدام مصطلحات حديثية مفردة ومركبة، ومن بين سنن الترمذي( من  )أوأكثر اإلمام الترمذي في كتابه جامع الترمذي 

صحيح غريب(. ونظرا لعدم وجود تفسير واضح لهذا المصطلح عن اإلمام الترمذي واختالف  )حسنمصطلحاته المركبة مصطلح 

 العلماء في تفسيره جاءت هذه الدراسة.

الهدف من هذه الدراسة الوقوف على فكان  واهد،وغيرها لكنهم لم يذكروا ش تحدث العلماء عن الموضوع في كتب المصطلح وقد

 واضحة تضع حدا لهذا اإلشكال. الجامع بنتيجةمفهوم هذا المصطلح مدعما باألمثلة التطبيقية من واقع كتاب حقيقة 

بلغ نسخ جامع الترمذي فقد قمت بحصر األحاديث التي اتفقت عليها النسخ في استعمال المصطلح المذكور حث  ونظرا الختالف

والدراسة حسن صحيح غريب( ومفهوم )صحيح(  )حسن( حديثا، وقسمت البحث إلى ثالثة مطالب هي مفهوم مصطلح 251عددها )

 لهذا المصطلح. التطبيقية

 مصطلح، حسن، صحيح، غريب، سنن، جامع. الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

Imam Termezi, in his book called " sunan- al – Termezi", used some terminologies. One of them is 

Hasan sahih. 

As he did not explain that term, later on, some Scholars did Ijtihad about that term and gave different 

ideas about it. 

Imam ibn al-Salah was the first who explained that term. But, there is also some criticism on ibn al-

salah's explanation. 

According to my information, no one has applied research on related Hadiths to the term. 

So, I decided that, for the accurate understanding of the term, I would search those Hadiths for whom 

the term have been used. 

To shorten my discussion, I selected those Hadiths for whom the term Hasan Sahih Ghareeb is used. 

Key words: ImamTermezi, sunan- al – Termezi, Hasan Sahih Ghareeb, terminology. 
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 مقدمة 

حسن صحيح غريب( لإلمام أبي عيسى محمد بن مصطلح )حولها وجهات نظر العلماء  اختلفمن مسائل أصول الحديث التي 

نفسه حول  الترمذي الترمذي( أو )سنن الترمذي( وسببه عدم وجود تفسير واضح عن اإلمام )جامععيسى الترمذي في كتابه 

 تلكغالب شتى و ذهبوا فيها مذاهبفاجتهد العلماء في تفسيرها و ،درجات تلك األحاديث واختالف ،مصطلحاته المركبة في الكتاب

أن أضيف جديدا إلى ما سبقه  من خاللها دراسة تطبيقية أرجو الحاجة إلى، لذلك دعت سنن الترمذي عارية عن األمثلة منقوال األ

 . والوصول إلى نتيجة مقبولة من الدراسات في هذا الموضوع

ألن  ؛مجال الدراسة ليناسب مقاال علمياصحيح غريب( بين المصطلحات المذكورة للدراسة لحصر  )حسنوقد اخترت مصطلح 

 ممن نسبت إليه الغرابة. لمروية بإسناد واحدلموصوفة بهذا الوصف محدودة وهي ااألحاديث ا

 مشكلة البحث:

 مراتب واختالف ،عدم وجود تفسير واضح عن اإلمام الترمذي نفسه حول هذا المصطلح المركب في الكتابتدور حول  

 الكتاب.واقع أمثلة من  وعدم وجود العلماء في توجيهها، وجهات نظر ختالفاو الوصف،األحاديث الموصوفة بهذا 

 حدود الدراسة:

حسن صحيح غريب( بالدراسة التطبيقية الختالف وجهات نظر العلماء حول إسناد في هذ المقال على تناول مصطلح ) اقتصرت 

فمن رأى أنه استوفى شروط الصحة  الصحة،استوفى شروط الصحة أو لم يستوف شروط الحديث الموصوف بهذا الوصف هل 

ذا الوضع ومن رأى أنه لم يستوف شروط الصحة فالحديث عنده حسن كما قيل، فعبر اإلمام الترمذي عن ه صحيح،فالحديث عنده 

 الكتاب. الدراسة التطبيقية منوبإيراد األمثلة في هذا المقال التأكد من هذا األمر  نابالمصطلح المذكور، فأرد

 

حيث بلغ عدد األحاديث التي حكم عليها بـ  ) حسن  ،الترمذي مختلفة فيما بينها في الحكم على األحاديث عوحيث إن نسخ جام

 النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر و من بعده الشيخ محمد ناصر الدين األلباني رحمهما هللا تعالى صحيح غريب( في

( 255واتفقت النسختان على ) ( حديثا، 145ار عواد معروف ) ( حديثا، بينما بلغ عددها في النسخة التي حققها الدكتور بش122)

 .وطرحت ما اختلفت فيه النسختان ين النسختينب اعتمدت العدد المتفق عليها فقط، لذلك حديث

 منهج الدراسة:

ميزت منها ما كان منها مخرجا في  وصحيح غريب( في النسخة المذكورة  )حسنقمت بحصر األحاديث التي وصفت بـ  

واألحاديث التي في أسانيدها راو أو أكثر ممن قيل  ثقات،كما ميزت األحاديث التي وصف كل رواتها بأنهم  أحدهما،الصحيحين أو 

بن حجر واعتمدت في بيان مرتبة الراوي حكم الحافظ ا  مرتبة ) الصدوق(. فيه )صدوق(،  كما ميزت الروايات التي فيها راو دون

 المصادر ذات الصلة. وخرجته من وأوردت لكل نوع مثاال التهذيب(. ريب)تقالعسقالني في كتابه 

 :وخاتمةهذا البحث في ثالثة مطالب  وقد جعلت

 :صحيح( )حسنمفهوم مصطلح المطلب األول: 

 االعتراضات الواردة عليها:صحيح( توجيهات مختلفة، أذكر فيما يلي أهمها مع  )حسنللعلماء في مفهوم مصطلح 

ِحيِح،َسَن َعِن اْلحَ  قصورلِ  إِْشَكاال،" َحَسٌن َصِحيٌح " مصطلح أن في ذكر اإلمام ابن الصالح : أوال فِي اْلَجْمِع بَْينَهَُما فِي َحِديٍث و الصَّ

أَْن يُقَاَل  يَِصح   ، َواْْلَخُر َصِحيحٌ َحَسنٌ  نَاَدْيِن: أََحُدهَُمابِإِسْ إَِذا ُرِوَي  الحديثَ  أَنَّ ـب أجاب عنه، وَذلَِك اْلقُُصوِر َوإِْثبَاتِهِ َواِحٍد َجْمٌع بَْيَن نَْفِي 

 .(2) آَخربِ  َصِحيحٌ  بِإِْسنَاٍد،َحَسٌن  أَيْ  َصِحيٌح،َحَسٌن  :فِيهِ 
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ثَنَا ُحَمْيُد ْبُن َمْسَعَدةَ ولتوضيح ذلك أذكر هذا المثال: قال اإلمام الترمذي:   ثَنَا َعْبُد اْلَوهَّاِب الثَّقَفِى  َعْن ُحَمْيٍد َعْن أَنٍَس قَالَ َحدَّ َكاَن  :َحدَّ

 ِ َشى ا مَ لَْيَس بِالطَِّويِل َوالَ بِاْلقَِصيِر َحَسَن اْلِجْسِم أَْسَمَر اللَّْوِن َوَكاَن َشْعُرهُ لَْيَس بَِجْعٍد َوالَ َسْبٍط إِذَ  َرْبَعة  -وسلمصلى هللا عليه -َرُسوُل هللاَّ

 يَتََكفَّأُ. 

  .(1)َحِديُث أَنٍَس َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن هََذا اْلَوْجِه ِمْن َحِديِث ُحَمْيدٍ  :قَاَل أَبُو ِعيَسى

ثَنِي اللَّْيُث َعْن َخالٍِد، عَ فقال: مام البخاري من وجه خخر عن أنس، والحديث رواه اإل ثَنِي اْبُن بَُكْيٍر، قَاَل: َحدَّ ْن َسِعيِد ْبِن أَبِي ِهالٍَل َحدَّ

ْحَمِن قَاَل: َسِمْعُت أَنََس ْبَن َمالٍِك يَِصُف النَّبِيَّ   . (3)فذكره  ...صلى هللا عليه وسلم َعْن َربِيَعةَ ْبِن أَبِي َعْبِد الرَّ

 .الستيفائه شروط الصحة البخاري وصحيح بإسناد .(4)ألن فيه حميد بن مسعدة وهو صدوق  بإسناد الترمذي فالحديث حسن

أنه يحكم  يجد الكتاب ألحاديث المتتبعإسنادان، لكن  اله األحاديث التيأنه قصر الحكم المذكور على  ابن الصالح يتبين من كالمو

 )المتوفى ابن دقيق العيداإلمام تقي الدين محمد بن علي إسناد واحد أيضا، لذلك اعترض عليه له إال  يسل بالحكم المذكور على ما

 .(5) ه: "يرد عليه األحاديث التي قيل فيها حديث حسن صحيح ، مع أنه ليس لها إال مخرج واحد ) ووجه ( واحد "أنب ه (201

 . فردتالمطلق تفرد أحد الرواة عن اْلخر ال  بذلكالترمذي مراد بأن عن هذا  بيوأج

ِد ْبِن ِسيِريَن َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعِن النَّبِىِّ  َخالِدٍ  ذلك حديث مثال و اء َعْن ُمَحمَّ َمْن أََشاَر َعلَى أَِخيِه »  :قَالَ  -صلى هللا عليه وسلم-اْلَحذَّ

اءِ  هْستَْغَربفا . َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن هََذا اْلَوْجهِ  عقبه: الترمذي قال «.لََعنَْتهُ اْلَمالَئَِكةُ  بَِحِديَدةٍ   .(6) "ال مطلقا  ِمْن َحِديِث َخالٍِد اْلَحذَّ

ال يمشى في المواضع التي يقول  ذا الجوابه بأن ه(606) المتوفى الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي  عليه أيضا اعترض و

ْحَمِن َعْن كحديث  ،ال نعرفه إال من هذا الوجه الترمذي: فيها ِ صلى هللا عليه  :أَبِيِه َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَالَ اْلَعالَِء ْبِن َعْبِد الرَّ قَاَل َرُسوُل هللاَّ

 . (2)"  «إَِذا بَقَِى نِْصٌف ِمْن َشْعبَاَن فاَلَ تَُصوُموا »  :وسلم

ألنه يقول كثيرا  : )  ؛هذا فيه نظر": ه ( ابَن دقيٍق بقوله225) المتوفى  بن رجب وتعقب الحافظُ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد

  .(6) " حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه (

، ُدوَن اْلَمْعنَى ااِلْصِطاَلِحيِّ قد يكون بِاْلُحْسِن  وذكر ابن الصالح أيضا: أن المراد ثانيا:  .(2) َمْعنَاهُ الل َغِويَّ

ذلك ال يقوله أحد بأنه حسن و -إذا كان حسن اللفظ الموضوععليه أن يطلق على الحديث يلزم "واعترض عليه ابن دقيق العيد بأنه 

 .(20) "من المحدثين إذا جروا على اصطالحهم

ة فالحسن تابعه، فإن كل األحاديث حسنة األلفاظ صفب يلزم عليه كل حديث يوصف" واعترض عليه أيضا الحافظ ابن حجر بأنه 

ال محالة جار مع االصطالح، مع أنه  هفإن ومركبة،يذكر اصطالحات متعددة مفردة  هفإن ولما رأينا الذي وقع له كثير الفرق، بليغة،

 .(22) قال في خخر جامعه بأنه يريد بالحسن حسن اإلسناد

 

الحسن ال يشترط فيه قيد القصور عن الصحيح وإنما " الحسن عند الترمذي أعم من الصحيح فقال: أن ابن دقيق العيدذكر  ثالثا:

ألن وجود الدرجة العليا  ؛نفرد الحسن وأما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل ال محالة تبعا للصحةايجيئه القصور حيث 

ويلزم  ،ار الصفة العلياتقان ال ينافي وجود الدنيا كالصدق فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبإلاوهى الحفظ و

 .(21)"  حاديث الصحيحة وهذا موجود في كالم المتقدمينألل همنيحستعلى هذا أن يكون كل صحيح حسنا ويؤيده 

" أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه خخر ولم يشترط ذلك  :واعترض عليه أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري

 كل صحيح حسنا".في الصحيح فانتفى أن يكون 
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 عتبار اإلسناد. ال: هو حسن باعتبار المتن، صحيح بيق رابعا: 

في هذا نظر، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة : هلبقوه( 224الحافظ عماد الدين ابن كثير ) المتوفى  اعترض عليه

 .(23) "جهنم، وفي الحدود والقصاص، ونحو ذلك

جامع بين  "حسن صحيح"و بالصحة،جزم ال يعني "صحيح " ألنعند الترمذي دون الصحيح المفرد،  "حسن صحيح " أن خامسا:

 محض.الصحة والحسن وليس بصحيح 

لتي ، واحاديث الصحيحة المتفق على صحتهايجمع بين الحسن والصحة في غالب األ الترمذي نبأ أيضا هذا التوجيهبعد استو

، وليس يفرد الصحة إال نادرا   ، وال يكادسالم عن أبيه والزهري عن عمر،كمالك عن نافع عن ابن ، أسانيدها في أعلى درجة الصحة

 .(24) "ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن

الحسن بالصحة. فعلى هذا  بُ رِّ شَ الحكم بالصحة على الحديث كما يُ  بُ رِّ شَ الذي يظهر لي: أنه يُ  ": قال الحافظ ابن كثير :سادسا

" أعلى رتبة عنده من الحسن، ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى  حسن صحيحيكون ما يقول فيه " 

 .(25)"  عليه بالصحة مع الحسن.من حكمه 

 . (26)" معنى كالم الترمذيمن فهم الحافظ العراقي بـقوله: "هذا الذي ظهر له تحكم ال دليل عليه، وهو بعيد  اعترض عليه

 .(22) أن بين الحسن والصحة رتبة متوسطة ذهب إلى أنهشيَخه الحافظَ العراقيَّ بتعقب ابن حجر  لكن الحافظ

بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة  :بعض المتأخرين عن أصل اإلشكال قال سابعا:

 الحديث، فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم يقال فيه ذلك.

خيير أو أو أتى بأو التي هي للت ،لو أراد ذلك ألتى بالواو التي للجمع فيقول: حسن وصحيح قال الحافظ ابن حجر معقبا عليه: "

 . (26)" حسن أو صحيح :التردد فقال

قيل: يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما اإلسناد والحكم، فيجوز أن يكون قوله حسن أي باعتبار  ثامنا:

 قبيل المقبول يجوز أن يطلق عليه اسم الصحة.من إسناده، صحيح أي باعتبار حكمه، ألنه 

هذا يمشي على قول من ال يفرد الحسن من الصحيح، بل يسمي الكل صحيحا، لكن يرد عليه أن بقوله: " تعقبه الحافظ ابن حجر 

 ."الترمذي أكثر من الحكم بذلك على األحاديث الصحيحة اإلسناد

مترادفان، ويكون إتيانه باللفظ الثاني بعد األول  الترمذي عندواختار بعض من أدركنا أن اللفظين : " الحافظ ابن حجر قال تاسعا:

  على سبيل التأكيد. كما يقال صحيح ثابت أو جيد قوي أو غير ذلك.

هذا قد يقدح فيه قاعدة أن الحمل على التأسيس خير من الحمل على التأكيد؛ ألن األصل عدم التأكيد، لكن اعترض ابن حجر بأن 

  .(22)" الدالة على ذلكلكن قد يندفع القدح بوجود القرينة 

إني ألميل : "وقالالمراد  وأقرب إلىقول ابن دقيق العيد واعتبره أقوى األجوبة  ارتياحه إلىالحافظ ابن حجر عن  عبر وفي الختام

  .(10) " وفي الجملة أقوى األجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد" ثم قال: " إليه وأرتضيه

َد أئمة "  أي: "فإن ُجِمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإال فاعتبار إسنادين" عبر عن رأيه هذا في نخبة الفكر بقوله و أّن ترد 

َحَسٌن باعتبار وْصفِِه عند قوٍم، صحيٌح باعتباِر وْصفِِه  يصفه بأحِد الوصفين، فيُقال فيه الحديث في حال ناقلِِه اقتضى للمجتهد أن ال

  (12)قوٍم، وغايةُ ما فيه أنه ُحِذف منه حرُف التردد؛ ألّن حقه أن يقول: "حسٌن أو صحيٌح".عند 
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  :مصطلح ) حسن صحيح غريب(الثاني:  المطلب 

 في طبقة قد يكون أصل الحديث غريبا  ، ثم تتعدد طرقه عن بعض رواتهبأنه  هذا المصطلحقال بعض المتأخرين في توجيه 

، وإن كان بعضها اغريب احسن ها يكونحسن في حالة ، واغريب اصحيح يكون حالة صحة تلك الطرق ففي، التابعي أو من بعده

 (11)". صحيحا  وبعضها حسنا  فهو صحيح حسن غريب

هل  إسناده فخالصة ما تقدم أن الحديث الموصوف بـ ) حسن صحيح غريب( هو الحديث الذي اختلفت وجهات نظر العلماء حول

 استوفى شروط الصحة فيكون صحيحا أو لم يستوف شروط الصحة فيكون حسنا.

 الثالث: الدراسة التطبيقية:  المطلب

حولها مع صلت إليه من خالل تتبع أحاديث الكتاب لمعرفة مدى مطابقة ما قيل وذكر ما تأبعد عرض أقوال األئمة في الموضوع 

 ، فأقول:واقعال

( 145األحاديث الموصوفة بــ" حسن صحيح غريب" ) عدديبلغ  و ،( حديثا3256اإلمام الترمذي )بلغ مجموع أحاديث جامع 

بعد قها الشيخ أحمد شاكر ثم األلباني، و( حديثا في النسخة التي حق122)الدكتور بشار عواد معروف، وحديثا في النسخة التي حققها 

( حديثا، و 251)مقارنة األحاديث في النسختين تبين أن العدد المتفق عليه بين النسختين في األحاديث الموصوفة بذلك كالوصف هو 

 وصلناواحدا واحدا فت ( للحافظ ابن حجر العسقالنيتقريب التهذيب)تراجم رجال أسانيدها في كتاب  ناتلك األحاديث و راجع ناقد تتبع

 ما يلي: إلى

 ( من رواية أنس.ارِ النَّ  نَ مِ  هُ دَ عَ قْ مَ  أْ وَّ بَ تَ يَ لْ ا فَ د  مِّ عَ تَ مُ  يَّ لَ عَ  بَ ذَ كَ  نْ ( وهو ) مَ 1662منها حديث واحد متواتر ورقمه ) -2

 ،226، 265، 660، 622 ،506 ،220اإلمامان البخاري ومسلم وهي ذوات األرقام:  ى تخريجها( حديثا اتفق عل35ومنها ) -1

232 ،2266 ،2303، 2416، 2542،2620، 2621 ،2623 ،2222، 2255 ،2262،2632، 2644 ،2645،1030 ،

1222، 1142،1365،1322، 1615 ،1632 ،1661 ،3026، 3260 ،3265 ،3121  ،3346 ،3543 ،3625. 

اري، ( بإسناد البخ265( بنفس إسناد البخاري ومسلم، والحديث رقم )226و  506و من بين هذه األحاديث: الحديثان رقم )

( بإسناد مسلم، و رجال باقي األسانيد رجال الصحيحين  3121، 2623، 2542، 2416، 2303، 660واألحاديث ذوات األرقام ) 

ثقة،  ( شيخ الترمذي2222ما صدوق، والحديث رقم )(  حيث إن شيخ الترمذي فيه2644و 2266أو أحدهما ما عدا الحديثين رقم )

 ( شيخه ليس بالقوي.3625الحديث رقم ) و( شيخه متروك، 1365الحديث رقم )و

 مثال: وهاك ال

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن َعطَاٍء َعْن صَ  ثَنَا قُتَْيبَةُ َحدَّ ْفَواَن ْبِن يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ َعْن أَبِيِه قَاَل قال اإلمام الترمذي: َحدَّ

َوفِى اْلبَاِب َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َوَجابِِر ْبِن َسُمَرةَ. قَاَل أَبُو  :َيَْقَرأُ َعلَى اْلِمْنبَِر )َونَاَدْوا يَا َمالُِك (. قَال -هللا عليه وسلم صلى-َسِمْعُت النَّبِىَّ 

 .(13) ِعيَسى: َحِديُث يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب َوهَُو َحِديُث اْبِن ُعيَْينَةَ 

بكر بن أبي شيبة و ي أبون قتيبة ع( 524/ 1و مسلم في صحيحه) عن قتيبة به، (2260/ 3و أخرجه البخاري في صحيحه )

 .به إسحاق بن راهويه

 ،2322، 2310، 2102، 460( حديثا انفرد اإلمام البخاري بإخراجها في صحيحه وهي ذوات األرقام:  10 و منها )  -3

2242  ،2254، 2620، 1120 ،1363 ،1362 ،1406،1213 ، 1246 ،3022 ،3220 ،3161 ،3424 ،3442 ،3453 ،

3662. 
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( بنفس أسانيد اإلمام البخاري، والباقي 3662، 3442، 1363، 2242، 460ومن بين هذه األحاديِث األحاديُث ذواُت األرقام )  

، 2322) مقبول، واألحاديث ذوات األرقام ( ففيه راو2310رجال أسانيده رجال الصحيحين أو أحدهما ما عدا: الحديث رقم )

 سانيدها رواة في مرتبة صدوق. ( ففي أ 3161، 1246، 2254

  ه حديث االستخارة:مثالو 

ِد ْبِن اْلُمْنَكدِ  ْحَمِن ْبُن أَبِى اْلَمَوالِى َعْن ُمَحمَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ ثَنَا قُتَْيبَةُ َحدَّ ِ  ِر َعْن َجابِرِ قال اإلمام الترمذي: َحدَّ ِ قَاَل َكاَن َرُسوُل هللاَّ ْبِن َعْبِد هللاَّ

وَرةَ ِمَن اْلقُْرخِن  -صلى هللا عليه وسلم-  . الحديث «...يَُعلُِّمنَا ااِلْستَِخاَرةَ فِى األُُموِر ُكلِّهَا َكَما يَُعلُِّمنَا الس 

ْحَمِن ْبِن أَبِى اْلَمَوالِى. َوهَُو َشْيٌخ َمِدينِىٌّ ثِقَةٌ َحِديُث َجابٍِر َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب الَ نَ  :قَاَل أَبُو ِعيَسى ْعِرفُهُ إاِلَّ ِمْن َحِديِث َعْبِد الرَّ

ْحَمنِ  ِة َوهَُو َعْبُد الرَّ ْحَمِن َغْيُر َواِحٍد ِمَن األَئِمَّ  .(14) َمَوالِى ْبُن َزْيِد ْبِن أَبِى الْ َرَوى َعْنهُ ُسْفيَاُن َحِديث ا َوقَْد َرَوى َعْن َعْبِد الرَّ

 ( عن قتيبة به .332/ 3( و النسائي في سننه الكبرى )2202: 322/ 2رواه البخاري في صحيحه ) 

 ،2120 ،2256 ،226، 623، 120 مسلم في صحيحه وهي ذوات األرقام:( حديثا انفرد بإخراجها اإلمام  14 و منها ) -4

2516  ،2232، 2240 ،2644 ،2222، 1256 ،1261، 1362، 1636 ،1200 ،3062، 3250 ،3326 ،3024 ،3462 ،

3536 ،3542 ،3521 ،3642. 

( بنفس إسناد اإلمام مسلم، والباقي 3642، 3462، 1636، 2222، 226، 623ومن بين هذه األحاديث األحاديُث ذواُت األرقام )

 انو مجهول الحال و خخر صدوق، و الحديث( ففي إسناده را2516الحديث رقم ) :رجال أسانيدها رجال الصحيحين أو أحدهما ما عدا

 .إن شيخ الترمذي فيه مستور الحال( حيث 1256الحديث رقم )ما راو صدوق، وففيه (3250)و  (2644رقم )

  :( أن لكل أهل بلد رؤيتهم )ومثاله حديث

ُد بْ  :623 قال اإلمام الترمذي: ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا إِْسَماِعيُل بُْن َجْعفٍَر َحدَّ ثَنَا َعلِى  ْبُن ُحْجٍر َحدَّ ُكَرْيٌب أَنَّ أُمَّ اْلفَْضِل  يُن أَبِى َحْرَملَةَ أَْخبََرنِ َحدَّ

اِم. قَالَ  اَم فَقََضْيُت َحا :بِْنَت اْلَحاِرِث بََعثَْتهُ إِلَى ُمَعاِويَةَ بِالشَّ َجتَهَا َواْستُِهلَّ َعلَىَّ ِهالَُل َرَمَضاَن َوأَنَا بِالشَّاِم فََرأَْينَا اْلِهالََل لَيْلَةَ فَقَِدْمُت الشَّ

ْهِر فََسأَلَنِ  يفِ  اْلُجُمَعِة ثُمَّ قَِدْمُت اْلَمِدينَةَ   :َرأَْينَاهُ لَْيلَةَ اْلُجُمَعِة. فَقَالَ  :فَقُْلتُ  ؟َمتَى َرأَْيتُُم اْلِهالَلَ  :اْبُن َعبَّاٍس ثُمَّ َذَكَر اْلِهالََل فَقَالَ  يخِخِر الشَّ

ا  :َرخهُ النَّاُس َوَصاُموا َوَصاَم ُمَعاِويَةُ. قَالَ  :فَقُْلتُ  ؟أَأَْنَت َرأَْيتَهُ لَْيلَةَ اْلُجُمَعةِ  ْبِت فاَلَ نََزاُل نَُصوُم َحتَّى نُْكِمَل ثاَلَثِيَن يَْوم  لَِكْن َرأَْينَاهُ لَْيلَةَ السَّ

ِ  ،الَ  :قَالَ  ؟أاَلَ تَْكتَفِى بُِرْؤيَِة ُمَعاِويَةَ َوِصيَاِمهِ  :. فَقُْلتُ أَْو نََراهُ   . -صلى هللا عليه وسلم-هََكَذا أََمَرنَا َرُسوُل هللاَّ

 .(15) الِْعْلِم أَنَّ لُِكلِّ أَْهِل بَلٍَد ُرْؤيَتَهُمْ  َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب. َواْلَعَمُل َعلَى هََذا اْلَحِديِث ِعْنَد أَْهلِ  :قَاَل أَبُو ِعيَسى

 .بن أيوب و قتيبة وعلي بن حجر به يحيى بن يحيى ويحيى ن( ع265/ 1و أخرجه مسلم في صحيحه )

 . (16)و شيخ الترمذي علي بن حجر السعدي ثقة روى عنه البخاري ومسلم أيضا 

، 2645، 2602،  2306، 212،2150، 603، 252، 361( حديثا جميع رواتها ثقات وهي ذوات األرقام:   31 و منها ) -5

1142 ،1316، 1363 ،1435 ،1436 ،1441  ،1522 ،1606 ،1612 ،1612 ،1252 ،1254 ،1663 ،1664 ،1221 ،

3026 ،3206، 3224، 3252 ،3264 ،3226، 3642 ، 3664  ،3226. 

ثَنَا اْبُن أَبِى َعِدىٍّ قَاَل أَْنبَأَنَا ُحَمْيٌد الطَِّويُل َعْن أَنَِس ْبِن َمالِ : 603 مذيالتر مثال: قال اإلمام اٍر َحدَّ ُد ْبُن بَشَّ ثَنَا ُمَحمَّ َكاَن النَّبِى   :ٍك قَالَ َحدَّ

ا َكاَن فِى اْلَعاِم اْلُمْقبِِل اْعتََكفَ  -صلى هللا عليه وسلم- ا فَلَمَّ  ِعْشِريَن. قَاَل أَبُو يَْعتَِكُف فِى اْلَعْشِر األََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن فَلَْم يَْعتَِكْف َعام 

 .(12) ِن َمالِكٍ هََذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َحِديِث أَنَِس بْ  :ِعيَسى

 .(16) ورجال هذا اإلسناد كلهم ثقات رجال الكتب الستة غير أن حميد الطويل مدلس وقد عنعن.

( صدوق كثير الخطأ، صدوق له أوهام ، صدوق ربما أخطأ،( حديثا في أسانيدها راو أو أكثر في مرتبة ) صدوق36و منها ) -6

 ،( راويا61المذكورة )ويبلغ عدد الرواة الموصوفين بأحد األوصاف 
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، 2666، 2612، 2542، 2536، 2426، 2032، 620 ، 602، 416، 410واألحاديث التي وردوا فيها هي ذوات األرقام:   

1251 ،1261 ،1362 ،1453،1462 ،1225 ،1632 ،1220 ،1246 ،3016 ،3022 ،3240 ،3226 ،3226 ،3122 ،

3164 ،3523 ،3525 ،3225 ،3214 ،3236 ،3600 ،3656 ،3206 ،3236. 

جد لإلمام ن، ولم ه، ومنهم من ضعفه، ومنهم من توسطاختلف فيهم أقوال أئمة الجرح والتعديل، فمنهم من وثق هؤالء الرواة و

 ال في هؤالء وال في رجال األسانيد المتقدمة. في الجرح كالما الترمذي

 على سبيل المثال: منهم ذكر نماذج نو نظرا لكثرة هؤالء الرواة ف

( في إسناده بشر بن معاذ العقدي أبو سهل البصري، قال أبو حاتم ومسلمة والنسائي: صالح . وذكره ابن حبان 410) الحديث رقم

 .(12)في الثقات . قال ابن حجر: صدوق

أبوحاتم و النسائي ون محمد بن عجالن المدني، وثقه سفيان بن عيينة و أحمد ويحيى بن معي( في إسناده 2666الحديث رقم ) 

 .(30)، قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة هو من أهل الصدق :والعجلي وقال الساجي

 

 وتفصيلها كما يلي: او مقبول أو ضعيفر أسانيدها ديث فياحأ أربعةو منها  -2

 .(32) وهو ضعيف ( في إسناده سعيد بن بشير األزدي2563الحديث رقم )-الف

َمْشقِى  َحدَّثَنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َعْن َسِعيِد  قال الترمذي: ْحَمِن أَبُو اْلَولِيِد الدِّ ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ ْبِن بَِشيٍر َعْن قَتَاَدةَ َعِن اْلَحَسِن َعْن َحدَّ

 ِ ْرُخ اْلِغْلَماُن الَِّذيَن لَْم «. اْقتُلُوا ُشيُوَخ اْلُمْشِرِكيَن َواْستَْحيُوا َشْرَخهُْم » قَاَل  -عليه وسلمصلى هللا -َسُمَرةَ ْبِن ُجْنَدٍب أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َوالشَّ

 .ة عن قتادة نحوهاورواه الحجاج بن أرط يُْنبِتُوا. قَاَل أَبُو ِعيَسى هََذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

( كالهما من طريق الحجاج بن أرطاة عن قتادة به. و الحجاج صدوق 3/54وداود في سننه )( وأب21/ 5رواه أحمد في مسنده )

 . (31)كثير الخطأ والتدليس 

 .(33)وهو ضعيف  ( في إسناده جابر بن نوح بن جابر الحماني1554الحديث رقم )-ب

ثَنَا َجابُِر ْبُن  قال: ُد ْبُن طَِريٍف اْلُكوفِى  َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ِ َحدَّ انِى  َعِن األَْعَمِش َعْن أَبِى َصالٍِح َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ -نُوٍح اْلِحمَّ

وَن فِى ُرْؤيَِة الشَّْمسِ »  -:صلى هللا عليه وسلم وَن فِى ُرْؤيَِة اْلقََمِر لَْيلَةَ اْلبَْدِر َوتَُضام  ْم َستََرْوَن َربَُّكْم َكَما فَإِنَّكُ »  :قَالُوا الَ. قَالَ «.  ؟تَُضام 

وَن فِى ُرْؤيَتِِه  هََذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب. وهكذا روى يحيى بن عيسى الرملي  :قَاَل أَبُو ِعيَسى«. تََرْوَن اْلقََمَر لَْيلَةَ اْلبَْدِر الَ تَُضام 

 .ه و سلمعن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا علي وغير واحد

 .بن عيسى الرملي( من طريق يحيى 2/63رواه ابن ماجه في سننه )

 

 .(34) وهو مقبول بي طالبأ علي بن عبد هللا بن علي بن الحسين بن إسناده ( وفي6354الحديث رقم )-ج

ثَنَا أَبُو  :الترمذي قال ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُموَسى َوِزيَاُد ْبُن أَي وَب قَاالَ َحدَّ َعاِمٍر اْلَعقَِدى  َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن باِلٍَل َعْن ُعَماَرةَ ْبِن َغِزيَّةَ َعْن َعْبِد َحدَّ

ِ ْبِن َعلِىِّ ْبِن ُحَسْيِن ْبِن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَالٍِب َعْن أَبِيِه َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَالِبٍ  ِ قَاَل َرسُ  :َعْن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَالٍِب قَالَ  هللاَّ -وُل هللاَّ

 هََذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب. :قَاَل أَبُو ِعيَسى«. اْلبَِخيُل الَِّذى َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدهُ فَلَْم يَُصلِّ َعلَىَّ »  :صلى هللا عليه وسلم

عن سليمان بن عبدهللا عن أبي  (16/ 2( و )122/ 2رواه النسائي في السنن الكبرى ) عبد هللا بن علي بن الحسينو من طريق 

( 16/ 2( عن عبد الملك بن عمير و أبي سعيد ، والنسائي في السنن الكبرى )156 -152/ 3عامر العقدي به ، وأحمد في مسنده )

مد ( من طريق عبدالعزيز بن مح232/ 3عن خالد بن مخلد القطواني، ثالثتهم عن سليمان بن بالل به،  والبيهقي في شعب اإليمان  )

 متابعا. عبد هللا بن علي بن حسينعن عمارة بن غزية به . ولم أجد ل
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  .(35)  وهو ضعيف ( في إسناده الحكم بن عبد الملك القرشي3201الحديث رقم )و-د

ثَنَا اْلَحَكُم ْبُن َعْبِد الَْملِِك َعْن  قال: ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن بِْشٍر َحدَّ ثَنَا أَبُو ُزْرَعةَ َحدَّ ِ  :قَتَاَدةَ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ َحدَّ ا أُِمَر َرُسوُل هللاَّ صلى -لَمَّ

ِ  -هللا عليه وسلم ْضَواِن َكاَن ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرُسوَل َرُسوِل هللاَّ ةَ قَالَ  -صلى هللا عليه وسلم-بِبَْيَعِة الرِّ فَبَايََع النَّاَس قَاَل فَقَاَل  :إِلَى أَْهِل َمكَّ

ِ َرسُ  ِ َوَحاَجِة َرُسولِِه »  -:صلى هللا عليه وسلم-وُل هللاَّ ِ «. إِنَّ ُعْثَماَن فِى َحاَجِة هللاَّ فََضَرَب بِإِْحَدى يََدْيِه َعلَى األُْخَرى فََكانَْت يَُد َرُسوِل هللاَّ

ا ِمْن أَْيِديِهْم ألَْنفُِسِهْم. قَالَ  -صلى هللا عليه وسلم-  َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب. هََذا :لُِعْثَماَن َخْير 

 يخرجه غير الترمذي. لمالحديث 

 الخاتمة:

، وبالرجوع من األحاديث والرواةمختلفة فئات  هناك أن بوضوح تبين امن خالل التفصيل المتقدم ألنواع األحاديث و مراتب رواته

 مصطلح )حسن صحيح غريب( نجد التعبيرات التالية:اإلمام الترمذي عند الحكم على األحاديث حينما يستعمل  إلى ما ورد عن

 حديث حسن غريب من حديث فالن. -2

 حديث حسن صحيح غريب ال نعرف كبير أحد عن فالن.-1

 حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من حديث فالن.-3

 حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. -4

بإسناد خخر" على التعبيرين األولين؛ ألن هذين المصطلحين ال يمنعان كون وينطبق قول ابن دقيق العيد " حسن بإسناد وصحيح 

األحاديث جاءت من وجه خخر، أما مصطلح "  حسن صحيح غريب من هذا الوجه " أو مصطلح "حسن صحيح غريب ال نعرفه إال 

  من حديث فالن" ، فإنه ينطبق عليهما اختالف العلماء في حق الراوي هل هو ثقة أو صدوق.

 لتوصيات والمقترحاتا

أوصي قارئ جامع الترمذي أن ينتبه لمنهج اإلمام الترمذي في المصطلحات المركبة مثل: حسن صحيح، حسن صحيح غريب... 

 وغيرها.

 يرجي من الباحثين بيان منهج المحدثين في الحكم على الحديث والراوي إلزالة اإلشكال والتناقض.

 عد على الجزئيات بالنظر إلى منهج المؤلف في الحكم على الحديث.يرجى من القارئ والباحث تطبيق القوا

 بالدراسة المتعمقة للمصادر الحديثية. الباحثين االهتمام يرجى من

 ومعنويا. ودعمها مادياإنشاء مراكز متخصصة لخدمة السنة النبوية 

 الالزمة للباحثين في مجال خدمة السنة النبوية. إيجاد التسهيالتو نشر البحوث العلمية القيمة عن طريق وسائل النشر المختلفة

 

                                                           

 مصادر البحث:
 دار:  الناشر، عرت الدين نور الدكتور : قيق، حتالصالح بابن املعروف الدين تقي ،الرمحن عبد بن عثمانمقدمة ابن الصالح، تأليف:  (1)

 .98ص  .م1891 - هـ1041، بريوت ،املعاصر الفكر دار سوريا، ،الفكر
رقم  299/ 0 .بريوت، العريب الرتاث إحياء دار، وآخرون شاكر حممد أمحد:  حتقيق، الرتمذي عيسى بن حممدسنن الرتمذي، تأليف  (2)

 .1570احلديث 
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 ، كثري ابن دار:  الناشر، البغا ديب مصطفى. د:  حتقيق، اجلعفي البخاري عبداهلل أبو إمساعيل بن حممدصحيح البخاري ، تأليف  (9)
 .9970: 1942/ 9 .1895 – 1045  الثالثة الطبعة، بريوت ،اليمامة

، حلب ،الرشيد دار ،عوَّامة حممد ، حتقيقالعسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل تقريب التهذيب، تأليف أيب (0)
 1778، رقم: 192ص   .هـ1041 األوىل الطبعة سوريا،

 .0ص   .املعروف بابن دقيق العيد تقي الدين حممد بن علي احلافظاالقرتاح يف فن االصطالح، تأليف:   (7)
 املدينة ،السلفية املكتبة، عثمان حممد الرمحن عبد: وحتقيق دراسة،  العراقي احلسني بن الرحيم عبد الدين زين تأليفالتقييد واإليضاح ،   (1)

 .019/ 0. وانظر احلديث يف سنن الرتمذي 11ص  .م1818/هـ1998 األوىل، الطبعة، املنورة
 .117/ 9وانظر احلديث يف سنن الرتمذي  .11التقييد واإليضاح، ص   (5)
 الطبعة، لرياض، االرشد مكتبة ،سعيد الرحيم عبد مهام الدكتور قيق، حتاحلنبلي رجب بنشرح علل الرتمذي، تأليف عبدالرمحن بن أمحد  (9)

 .221/ 1 . م2441 ، هـ021، الثانية
 .98مقدمة ابن الصالح ص  (8)
 .0االقرتاح يف فن االصطالح،  ص   (14)
 ، هـ1410 األوىل طبعة، الالعسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل نزهة النظر شرح خنبة الفكر، تأليف أيب  (11)

 .94ص  التوعية اإلسالمية، القاهرة، مصر. مطبعة
 .0، ص ح يف فن االصطالح االقرتا  (12)
القرشي. شرح أمحد حممد شاكر، حتقيق: بديع  كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أيب فيلالباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث، تأ(19)

 .79ص   .1880 -ه1010، عام الطبع سيد اللحام، دار الفيحاءال
 .221 /1 ( شرح علل الرتمذي10)
 .79ص   ،الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث(17)
 .12/ 1التقييد واإليضاح  (11)
 ربيعالدكتور :  قيق، حت العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل النكت على كتاب ابن الصالح، تأليف: أيب  (15)

 .051/ 1 .السعودية املنورة، املدينة اإلسالمية، اجلامعة:  الناشرم،  1890، الطبعة األوىل  عمري هادي بنا
 .055/ 1النكت   (19)
 .058/ 1النكت   (18)
 .805/ 1النكت   (24)
 .94 -28ص  ،نزهة النظر (21)
 .221/ 1شرح علل الرتمذي  (22)
 .749رقم احلديث:  992/ 2سنن الرتمذي  (29)
 .094: 907/ 2سنن الرتمذي  ( 20)
 .189:  51/ 9سنن الرتمذي   (27)
 .0544، رقم: 988انظر: تقريب التهذيب ص  (21)
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 .949: 111/ 9سنن الرتمذي  (25)
 .1700، رقم الرتمجة: 191التهذيب ص  تقريب انظر:( 29)
 .542 : رقم 120التهذيب ص  تقريب، 041/ 1انظر : هتذيب التهذيب  (28)
 .1191، رقم: 081،  تقريب التهذيب ص 947 -949/ 8انظر: هتذيب التهذيب ( 94)
 .2251 :، رقم 290انظر: تقريب التهذيب ص  (91)
 .1118  :، رقم172انظر: تقريب التهذيب  (92)
 .951  :، رقم191انظر: تقريب التهذيب ص  (99)
 . 9090 : ،  رقم910التهذيب ص  تقريبانظر:  (90)
 .1071 :، رقم157انظر: تقريب التهذيب ص  (97)
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  المتعلق 12- 15قانون الجزائري رقم الفي الجانح السياسة الجنائية االجرائية الخاصة بالطفل 

 بحمايـة الطفل

Procedural criminal policy for a delinquent child in Algerian Law No. 15-12 about the 

protection of the child 

 

 رةــي خيــالعراب /األستاذة

 الجزائر –، وهران محمد بن أحمد 2جامعة وهران  ،أستـاذة محاضرة

ayalarabi50@gmail.com mail:E 

 

 مـــد غالـــي سعيــــصافـالباحث/ 

 الجزائر –، وهران محمد بن أحمد 2جامعة وهران  ،وراهــطالب دكت

dghalem1235@live.fr mail:E 

 

   ملخص:ال

تسعى السياسة الجنائية لألحداث في أي بلد إلى تحصين هذه الفئة من أي انتهاك يقع عليهم وذلك بمنحهم مجموعة  

من الضمانات التي تضمن ذلك، هذا وتعرف السياسة الجنائية في إطـار األحـداث حسـب مدرسـة الدفــاع االجتماعي، وهي 

تدعو إلى التكفل باألشخاص الموجودين في ظروف هي تلك السياسة التي » المدرسة التي تأثّر بها المشرع الجزائري بأنّها:

صعبة، وخاصة األحداث منهم، حتى يحس هذا الشخص باألمان، وهذا التكفل أو المساعدة االجتماعية هو حق من حقوق 

حمايته  خل أفراد المجتمع وبالتالياإلنسان، فالسياسة الجنائية الجديدة لها عدة جوانب اجتماعية، منها تحقيق العدالة اجتماعية دا

سياسة جنائية خاصة باألحداث هو ضرورة ملحة ألي مجتمع خاصة المجتمع الجزائري،  من نتائج األفعال اإلجرامية، فتقرير

وعلى هذا النحو قام المشرع الجزائري بتخصيص سياسة جنائية لألحداث، غير أّن اإلشكال الذي يثور في هذا المجال هو ما 

   هي السياسة الجزائية اإلجرائية الخاصة بالطفل في إطار التشريع الجزائري؟

 ، السياسة الجنائية، الحماية.القصر، اإلجراءات الجنائية، الطفل الجانح الكلمات المفتاحية:
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Procedural criminal policy for a delinquent child in Algerian Law No. 15-12 about the 

protection of the child 

 

Abstract: 

The criminal policy for minors in any country seeks to immunize this group from any violation 

that occurs to them by giving them a set of guarantees. This defines the criminal policy in the 

context of juveniles according to the school of social defense, and the Algerian legislator is 

affected by this school: “It is the policy that calls for sponsoring people who are in difficult 

circumstances, especially juveniles among them, so this person feels safe, and this guarantee or 

social assistance is a human right. The new criminal policy has several social aspects, including 

the achievement of social justice within members of society and thus protecting them from the 

criminal consequences acts. Determining a criminal policy for juveniles is an urgent necessity 

for any society, especially Algerian society. As such, the Algerian legislator has allocated a 

criminal policy to juveniles, but the problem which arises in this field is: what’s the procedural 

criminal policy for children point of view the Algerian legislation? 

Keywords: minors - the procedural criminal - delinquent child - The criminal policy – 

protection.  

 

  مقدمــة:

الحقوق اإلنسانية التي يجب على كل مشرع توفيرها له، نظرا ألّن إّن الطفل مخلوق بشري ضعيف له مجموعة من  

فئة األطفال تعتبر أكثر فئة تعرضا لالنتهاكات باعتبارهم ناقصي إدراك وتمييز، وتجدر اإلشارة إلى أنّه بالرغم من كون 

ضر ومستقبل أي مجتمع أو األطفال ضعفاء عقال وجسدا إالّ أنّهم أهم فئة في المجتمع، باعتبارهم حجر أساس في بناء حا

دولة، وعلى هذا األساس، سعت أغلب التشريعات مند القدم إلى حماية هذه الفئة من خالل سن نصوص قانونية يكون الهدف 

منها تحصين األطفال من جميع األخطار المحدقة بهم، خاصة من الناحية الجزائية، غير أّن مجرد سن قوانين لم يعد كافيا من 

 .(1)طفال خاصة الجانحين منهمأجل حماية األ

                                                           
الطفل الـذي   »الخاص بحماية الطفل في الحالة التاليــة:  12 -11يعتبر الطفل جانــحا حسب المادة الثانية من قانون  1 

 -11ون ، قان«مجرما والذي ال يقل عمره عن عشر سنوات، وتكون العبرة في تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريمة يرتكب فعال

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 519  

ISSN: 2706-6495 

استثناء،  بال العالم دول كل موجودة في اجتماعية ظاهرة باعتبارها األحداث الجانحين بقضية الدولي المجتمع اهتم قد   

 إلى ودعت الجانحين، األطفال هؤالء لمحاكمة القضائية المتحدة بدراسة االجراءات األمم إذ اهتمت والفقيرة، منها الغنية دول

، وعليه أصبحت جّل التشريعات في عصرنا الحالي تخصص سياسات جنائية كاملة ( 2)األحداث  لقضاء عالمي نظام إيجاد

للطفل عن طريق وضع قوانين خاصة بالطفل وتسخير شتى الوسائل القانونية والمادية من أجل حماية الطفل، أي بانتهاج 

يجابه بها مجتمع ما في مرحلة تاريخية معينة الظاهرة اإلجرامية باعتبارها سياسة جنائية من شأنها وضع معايير وتدابير التي 

، وهذا ما انتهجه المشرع (3)وعالجها  بغرض الوقاية منها ومكافحتها ،تجريدا قانونيا من ناحية وحقيقة إنسانية من ناحية أخرى

 بإجراءات الجانحين األحداث فئة القانون الخاص بحماية الطفل، إذ  خّص هذا  12 – 11الجزائري حين إصداره لقانون 

مع مراعاة  والمحاكمة المتابعة إجراءات أو الجزائية المسؤولية حيث من سواء للبالغين، تلك المقررة عن تختلف خاصة

  تسليط العقاب عليه. ال بهدف إصالحه وشخصيته ظروف الحدث

 أهمية الموضوع:

اجتماعية واخالقية واقتصادية وغيرها من المجاالت المؤثرة في سلوكهم وظروف  عوامل إلى األحداث جنوح يرجع  

جنوحهم وكيفية إصالح سلوكهم وارجاعهم إلى  العوامل المؤدية إلى ومنعكسة في تصرفاتهم، ولهذا يرتكز البحث على معرفة

 الطريق السوي المعتدل. 

 ث:الهدف من البح

مالءمة السياسة  ومدى الجانحين األحداث لحماية الطفل حماية قانون بها جاء التي اآلليات واالجراءات معرفة  

ما يشكل خطرا كبير على  ه تجدر اإلشارة إلى أنّ غير أنّ ، المجتمع في إدماجهم التشريعية وتجسيدها واقعيا من أجل إعادة

 الجزائية سواء بالنسبة للطفل أوالطفل هو ما يتعلق بالجانب الجزائي وبالضبط كل ما هو إجرائي، هذا نظرا ألّن اإلجراءات 

للبالغ تشكل أهمية كبيرة والتي على أساسها إما يتم النطق ببراءته أو بإدانته، كما تعتبر اإلجراءات أيضا سببا من أسباب 

 . ةالطعن بالنقض وإبطال أي إجراء، وعليه تكتسي اإلجراءات أهمية كبيرة من الناحية الجزائية عامة وبالنسبة للحدث خاص

 

 كلة البحث:مش

 ماهي السياسة الجزائية اإلجرائية التي خّصصها المشرع الجزائري للطفل؟ 

 منهج البحث:

ة تحليل المواد اإلجرائية المتعلقة بالسياسة الجنائية الخاص خاللتحليلي الوصفي، وذلك من المنهج اعتمدنا في بحثنا  

 بالموضوع وتقصي الحقائق الخاصة به.بالطفل، باإلضافة إلى جمع المعلومات المتعلقة 

 هذا التساؤل سنحاول اإلجابة عليه من خالل اتباع الخطة اآلتية:

                                                           
، 33، المتعلق بحمايـــة الطفل، الجريدة الرسمية العدد 1331رمضــان  22 المـوافق لـ 2111يوليو  11الصادر في  12

 . 1331شوال  3الموافق لـ  2111يوليو  13الصادرة في 

 اإلسكندريــــــة، دار مصر، ،اإلسالمـــــي الدولي القانون في الطفل حقوق حماية (،1992) حمودة، سعيد منتصر 2 

 .229 ص، الجديدة الجامعـــة

 . 139ص ، ، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة األولىالسياسة الجنائية المعاصرة(، 1393السيد ياسين، ) 3 
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 المبحث األول: الحماية اإلجرائية الجزائية للطفل قبل المحاكمة 

 المبحث الثاني: الحماية اإلجرائية الجزائية للطفل أثناء المحاكمة 

 ية للطفل قبل المحاكمةالحماية اإلجرائية الجزائ المبحث األول:

 خاصة الطفل بإجراءات حماية قانون خّصهم فقد وللخصوصية التي يتمتع بها، ونفسيا، جسديا حدثنظرا لضعف ال

 واستبدل متميزة، ورعاية وأحاطهم بضمانات بهم خاص خّصهم بقضاء كّما والحكم، والتحقيق المتابعة مراحل كافة في

مع  تتعامل على الجهات القضائية على مختلف درجاتها أن وتربوية، ولهذا فرض تقويمية بتدابير للحرية السالبة العقوبات

 وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين:عن معاملتها للبالغ،  معاملة خاصة تختلف الحدث

 المطلب األول: اإلجراءات الخاصة بمتابعة الطفل الجانح 

القاصر )باعتبار أنّه ناقص األهلية أو عديم التمييز واإلدراك(، نظرا لخصوصية الوضعية التي يتواجد فيها الطفل  

 فإّن هذه الوضعية تفرض وجود العديد من اإلجراءات االستثنائية والتي تتمثل فيما يلي:

 حضور الممثل الشرعي أوال: 

 مسؤوال بصفتهضرورة حضور الممثل الشرعي ب 12 -11قانون من  11ألزم المشرع الجزائري طبقا لنص المادة  

ال يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بسماع الطفل إالّ بحضور » الطفل أثناء إجراءات التقاضي، إذ يقول: عن مدنيا

 «. ممثله الشرعي إذا كان معروفا

في نفس السياق هناك مادة أخرى تكّمل وتؤكد على إجبارية حضور النائب القانوني للحدث أثناء المرافعة أيضا،  

تحصل المرافعات في سرية، ويسمع أطراف » من قانون اإلجراءات الجزائية إذ تنص على أنه: 311وهذا ما أّكدته المادة 

ومحاميه، وتسمع شهادة الشهود إن لزم األمر باألوضاع  ويحضر معه نائبه القانونيالدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه 

يفصل قسم األحداث بعد » ن قانون اإلجراءات الجزائية التي تنص على أنّه:الفقرة األولى م 319. وأيضا المادة «المعتادة

، وهذا يعني أّن الممثل الشرعي للحدث ينبغي «سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي، أو متولي الحضانة ...

 حضوره في كل مراحل التقاضي.

، "استجواب"وليس مصطلح "سماع " بناء على هاذين النصوص، نالحظ أّن المشرع الجزائري استعمل مصطلح  

، وليس (3)المجتمع  في وهذا مراعاة لنفسية الطفل الهشة، فغاية قاضي األحداث هي تهذيب الحدث وإعادة تربيته وإدماجه

  ن.اجهه باألسئلة واالستجواب كما يفعل بالنسبة للمجرمين البالغيالعقاب والزجر، وبالتالي ال يجب على القاضي الجزائي أن يو

 والرعاية الحماية بقدر من متسمة قواعد أقرّ  األحداث بشأن الجنائي التشريعي التطور ما يؤكد هذا التوجه، هو أنّ 

 باألحداث، خاص قضاء أنشأ كماالبالغين،  مع المجرمين المتبعة القواعد عن متميزة الجرائم من األحداث، مرتكبي مع للتعامل

  فحسب، للجريمة الحدث ارتكاب إلثبات السعي مهمته قضاء جنائيا بوصفه ليس

                                                           
 .321ص ، للكتاب الوطنية المؤسسة ، الجزائر،االحترازية للتدابير العامة النظرية(، 1331سليمان، ) هللا عبد 3 
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التدابير واالجراءات  واتخاذ الجريمة، ارتكاب إلى بالحدث دفعت التي والظروف الدوافع التعرف على األساسية مهمته وإنما 

 .(1)الدوافع والظروف  لمعالجة تلك المناسبة القانونية

 له منح كما ،مثال كالهاتف أفراد عائلته وبين بينه المباشر لالتصال وسيلة كل للحدث باستعمال كما سمح المشرع

 المرتكبة والجريمة الحجز وتتعرف عن دوافع عليه عائلته تطمئن حتى ،)الحدث( به المشتبه لصالح وهذا أسرته زيارة حق

 حماية الطفل.من قانون  11، وهذا ما أّكدته المادة (1)

 حضور المحامي ثانيا: 

يعتبر حضور محامي مع الطفل بداية  (9)من قانون حماية الطفل  13مثله مثل الممثل الشرعي فإنّه طبقا لنص المادة 

، غير أنّه في حالة ما إذا لم يكن للطفل محامي ففي هذه الحالة يجب على ضابط الشرطة ( 2)من مرحلة التحري وجوبي 

إخطار وكيل الجمهورية بذلك، ليقوم هذا األخير بتعيين محام له، هذا وتجدر اإلشارة إلى أنّه يمكن لضابط الشرطة القضائية 

القضائية البدء في سماع الطفل بعد مضي ساعتين دون حضور محاميه بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية، وفي حالة وصول 

 الفقرة الثالثة من قانون حماية الطفل. 13ذلك حسب المادة المحامي متأخرا تستمر إجراءات السماع في حضوره و

هذا يعني أّن اإلجراءات أمام قسم األحداث من النظام العام فيتعين إثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وأن 

 .(3)بالنقض الحكم لو طعن فيه عدم تعيين محام للحدث عند النظر في ملفه يوم المحاكمة، يترتب عليه نقض 

 اإلرهاب بجرائم صلة ذات إليه المنسوبة األفعال سنة وكانت 12إلى  11استثناء إذا كان الحدث المشتبه فيه يبلغ 

إرهابية، فإنّه يمكن سماعه دون حضور محاميه  إجرامية جماعة إطار في بجرائم مرتكبة أو بالمخدرات المتاجرة أو والتخريب

الفقرة األخيرة من قانون حماية  13نظرا لخطورة هذه الجرائم وهذا حسب المادة بعد الحصول على اذن من وكيل الجمهورية 

 الطفل.

 للنظر التوقيف أثناء طبي فحص طلب في بحقه الحدث إعالم ضرورة ثالثا:

للنظر وذلك حسب نص  التوقيف أثناء طبي فحص طلب في الحدث بحقه إعالم القضائية الشرطة ضابط على يجب 

على ضرورة اخبار  القانون من نفس   3و 2و1في فقرتها  11الطفل، كما الزمته في المادة  حماية قانون من  11المادة 

فحص طبي له عند بداية ونهاية مدة التوقيف للنظر من قبل طبيب  بإجراءالحدث الموقوف للنظر بكل حقوقه، كما الزمته 

يعينه الممثل الشرعي للطفل، وفي حالة تعذره يعينه   يمارس نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي، وهذا الطبيب 

القضائية، بل أكثر من ذلك يمكن لوكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله  الشرطة ضابط

الطفل  ة اخضاعّن مسالناء التوقيف للنظر، نفهم من ذلك أالشرعي أو محاميه، أن يعين طبيبا لفحص الطفل في أي لحظة أث

الموقوف للنظر للفحص الطبي يعتبر ضمانا لحقه في الحماية من العنف الجسدي والمعنوي الذي قد يتعرض له سواء من قبل 

 الشرطة القضائية أو من أي شخص آخر.

                                                           
 .13ص ، والتوزيع للنشر الثقافة داراالردن،  ،األحداث قضاء (،2113)، عوين أحمد زينب 1 

 الجزء دى،ــاله دار ة،ــالمليل عين، الجزائر ة،ــاألولي التحريات أثناء هــفي المشتبه ضمانات (،1333) محدة، دـــمحم 1 

 .111ص ، يــالثان
إن حضور محامي أثناء التوقيف للنظر »الخاص بحمايـــــة الطفل الجزائري على أنّه:  11/12من قانون  13تنص المادة  9

لمساعدة الطفل المشتبه فيه ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة وجوبي، إذا لم يكن للطفل محام، يعلم ضابط الشرطة القضائية 

 «. راءات المناسبة لتعيين محام له وفقا للتشريع ساري المفعول...فورا وكيل جمهورية المختص التخاذ اإلج

 .23ص، ، بدون طبعة، ال بلد للنشراالتجاهات الحديثة في قانون العقوبات العام وقضاء األحداث (1331) ،رباحغسان  2 
 . 319ص التربوية، لألشغال الوطني الديوان الجزائر، ،وتطبيقية نظرية مقارنة دراسة التحقيق (،1999)، بغدادي جياللي 3 
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ن يحرر تقريرا عن ذلك يدرج في ملف اجراءات التحري األولية وإالّ كانت هذه على الطبيب الذي يفحص الطفل أ 

 من نفس القانون. 11الجراءات باطلة طبقا للفقرة األخيرة من المادة ا

 احترام إجراءات التوقيف للنظررابعا:  

ني أو مج فاعلين كانوا باألحداث سواء المتعلقة الجرائم كشف تقوم بها الضبطية القضائية هي التي المهام أبرز إنّ 

 والهيئات الجمعيات من غيرهم أو أقاربه أو الحدث أهل من إليهم تقدم التي والبالغات الشكاوى طريق عن وذلك عليه،

 .(11)المختلفة  المجتمع بعناصر واتصالها نشاطها بحكم الشرطة علم طريق عن أو األحداث بشؤون المهتمة

 كان أيا لالنحراف التعرض حاالت في إحدى وجوده أو لجريمة حدث بارتكاب القضائي الضبط رجال علم ومتى

 .(11)الواقعة  الجريمة الكافية حول فإنهم يشرعون على الفور في التحقيق وجمع اإليضاحات العلم، هذا مصدر

لقد أجاز المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية متى اقتضت الضرورة أن يقوم بتوقيف الطفل تحت النظر، 

شرطة القضائية أن يراعيها أثناء استجواب ، التي تضمنت شروط ال بد على ضابط ال12 - 11من قانون  33طبقا لنص المادة 

 الطفل وتتمثل فيما يلي:

 سنة. 13ال يمكن أن يتم التوقيف للنظر طفل لم يبلغ بعد سن  -

سنة أو أكثر وقرر ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتوقيف  13متى كان الطفل المشتبه في ارتكابه للجريمة يبلغ من العمر  -

 للنظر، فيجب على هذا األخير أن يخطر وكيل الجمهورية بذلك وأن يقدم له تقريرا يتضمن دواعي التوقيف للنظر. 

اعة بالنسبة للطفل، وال يتم التوقيف للنظر إالّ في حالة ما إذا كانت الجنحة تخل س 23ال يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر  -

سنوات حبسا وكذا في الجنايات، هذا ويمكن أن يتم تمديد آجال  1بالنظام العام، أما إذا كانت جناية فيجب أن تتجاوز عقوبتها 

حالة قيام ضابط الشرطة القضائية بانتهاك هذه اآلجال  التوقيف للنظر وفقا لما هو محدد في قانون اإلجراءات الجزائية، وفي

 .(12)فيتعرض للعقوبات المقررة للتوقيف التعسفي 

 تكون وأن واحتياجاته الحدث اإلنسان وخصوصيات احترام كرامة تراعي الئقة، أماكن في للنظر التوقيف يتم أن كما يجب -

 األحداث وقاضي الجمهورية وكيل على ويتعين القضائية، الشرطةضابط  مسؤولية تحت للبالغين، المخصصة تلك عن مستقلة

 الطفل.  حماية قانون من 12 المادة من األخيرة للفقرة طبقا كل شهر، واحدة مرة األقل على دوريا، زيارتها

من  الجزائريلكّن ورغم هذه الشروط التي تعتبر كضمانات لحماية الحدث أمام الضبطية القضائية، إالّ أّن المشرع  

جانب آخر قد أهمل جانب التحري بشكل أكبر وجانب التحقيق بحدة أقل بالنسبة للطفل وجعله يخضع في الكثير من األحيان 

إلى القواعد العامة التي تحكم البالغين، وهذا ما يجب تداركه من قبل المشرع في أقرب اآلجال، ذلك ألّن معاملة الطفل تقتضي 

 محاكمته وأثناء محاكمته وبعد محاكمته فيما يخص جميع الجزئيات المتابعة القضائية. وجوبا قواعد خاصة قبل

                                                           
، والتوزيع للنشر الفجر دار ، مصر، القاهرة،الجريمة ضحايا وحقوق الشرطة(، 2113الفقي، ) اللطيف عبد أحمد 11 

 .   33:ص
 مصر، اإلسكندريـة، دار المطبوعات ،األحداث لجرائـم والتحقيق الضبط إجراءات (،2113)، الحضوري احمد حسين 11 

  .12ص ، الجامعيــة
غرداين خديجة، حماية الطفل الجانح في قانون حماية الطفل الجديد، المجلة المتوسطية للقانون واالقتصاد، جامعة أبو بكر  12

  .122صفحة ، 11الطبعة الثانية، العدد بلقايد، 
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 االجراءات المتابعة أثناء التحقيقالمطلب الثاني:  

طبقا للقواعد العامة الخاصة باألحداث فإّن المختص بإجراء التحقيق مع الحدث في غالب األحيان هو نفسه قاضي  

يتولى قاضي األحداث دراسة شخصية الطفل، ال سيما بواسطة »بقولها:  12 -11من قانون  33 الحكم، وهذا طبقا لنص المادة

البحث االجتماعي والفحوص الطبية والعقلية والنفسانية ومراقبة السلوك، ويمكنه مع ذلك، إذا توافرت لديه عناصر كافية 

 ،للتقدير، أن يصرف النظر عن جميع هذه التدابير أو أن يأمر ببعض منها

يتلقى قاضي األحداث كل المعلومات والتقارير المتعلقة بوضعية الطفل وكذا تصريحات كل شخص يرى ضرورة 

، من خالل هذا النص حّدد المشرع الجزائري جميع الجوانب «من سماعه وله أن يستعين في ذلك بمصالح الوسط  المفتوح

يحق لقاضي األحداث االطالع عليها أثناء قيامه بمهمة التحقيق  سواء األسرية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الصحية التي

 قبل بإجرائه المحكمة تلتزم التي اإلجراءات الجوهرية ، الذي يعتبر من (13)مع الحدث، وهذا ما يسمى بالبحث االجتماعي 

، ألّن فيه تجمع كل المعلومات عن الحالة المادية والمعنوية لألسرة، وعن طباع الطفل وسوابقه الحدث على الحكم إصدار

وعن الظروف التي عاشها وتربى فيها، كما يأمر قاضي األحداث بإجراء فحص  ،وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فيها

 .(13 ) يشمل صحة الطفل نفسيا وعقليا وجسديا

في استجواب أي شخص يرى مصلحة في استجوابه، هذا ولم يكتف المشرع بهذا القدر فيما  صالحيتهباإلضافة إلى 

وما بعدها من قانون حماية الطفل على أنّه يجوز لقاضي األحداث أثناء التحقيق مع الطفل  31يخص التحقيق فنص في المواد 

 أقاربه...إلخ، وهذا لفائدة التحقيق، كما يقوم قاضي أن يتخذ مجموعة من التدابير، كإبقاء الطفل في أسرته أو تسليمه إلى أحد

التحقيق عند االنتهاء من مهامه بإرسال ملف القضية إلى وكيل الجمهورية لالطالع عليه، كما يجوز لقاضي األحداث إعفاء 

ا وتجدر اإلشارة ، هذ(11)الطفل من المثول أمامه أو األمر بانسحابه أثناء كل المناقشات أو بعضها إذا اقتضت مصلحته ذلك 

إلى أّن التحقيق االبتدائي مع األحداث المتهمين بارتكاب جناية أو جنحة هو إلزامي في حين أّن التحقيق مع األحداث في 

، وفي جميع الحاالت يستطيع قاضي (11) 12 -11من قانون  31المخالفات يكون جوازي وهذا ما يستخلص من نص المادة 

 يعهد به إلى قاضي التحقيق مختص باألحداث.األحداث تولي التحقيق أو أن 

 

 

 

 

 

                                                           
الضمانات القانونية للحدث أثناء مرحلتي البحث والتحري والتحقيق فـي قانون اإلجراءات  (،2112)سميرة معاشــي،  13

  . 121ص ، العدد السابعالجزائية   الجزائري، مجلة االجتهاد القضائي لجامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .12 -11الفقرة الثالثة والرابعة من قانون  12المادة  13 
  .من قانون حماية الطفل 33-32-39-31-31انظر المواد  11
آليات حماية األحداث أثناء المحاكمة في ظل القانون الجزائري، المجلة المتوسطية للقانون  (،2112)غالي حياة،  11

  .231ص، 15العدد  بلقايد تلمسان، الجزائر، واالقتصاد، جامعة أبو بكر
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 المبحث الثاني: الحماية اإلجرائية الجزائية للطفل أثناء المحاكمة 

ة جهة القضائية المختصالملف القضية الخاص بالطفل إلى لة التحري والتحقيق، يتم إرسال عند االنتهاء من مرح 

ما يجب  دالعمومية بالنسبة للطفل، ألنّه على ضوئها سيتم تحدي بمحاكمته، وتعتبر محاكمته أهم مرحلة خالل سير الدعوى

 ، هذا وقد أقر المشرع الجزائري في هذا اإلطار مجموعة من الخصوصيات سنتطرق إليها فيما يلي:القيام به بالنسبة له

 المطلب األول: الخصوصيات المتعلقة بالقواعد الشكلية للمحاكمة

هي تلك القواعد التي تحدد جهات الحكم المختصة بمحاكمة الحدث وكذا قواعد إّن المقصود بالقواعد الشكلية،  

 االختصاص الخاصة بها، باإلضافة إلى تشكيلة الهيئة التي تفصل في موضوع الدعوى، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلب:

 جهات المختصة بمحاكمة األحداث أوال: 

حيث تنقسم جهات  مختصة بمحاكمته، قضائية هيئات أنشأ بأن الجانح الطفل المحاكمة مرحلة الجزائري المشرع نظم

  الحكم وفقا للسياسة الجنائية الحديثة إلى ما يلي:

 حيث من سواء العادية المحاكم عن تختلف األولى، الدرجة محاكم قسم األحداث المتواجد على مستوى كل محكمة وهي -   

 .ثالحد الطفل لصالح المتخذة التربية تدابير خاصة الصادرة حيث األحكام من أو التشكيلة

 والمعينين القضائي النظام خارج من المحلفين من مساعدين إلى باإلضافة بصفته رئيسا، األحداث قاضي تتشكل من 

 80 المعروفين باهتمامهم وتخصصهم في شؤون األطفال وذلك حسب المادة سنة 30عمرهم يتجاوز الذين األشخاص من

الذي يختص بالنظر في الجنح والمخالفات  الجلسة، العامة، وكاتب النيابة ممثل إلى باإلضافة الطفل حماية قانون من 3 فقرة

 التي ترتكب من طرف الطفل الجانح. 

 قسم األحداث الذي يتواجد بالمحكمة مقر المجلس ويختص بالنظر في الجنايات المرتكبة من طرف األحداث بنفس -   

 .(19) العادية الجنايات لمحكمة المقررة صاصاتالصالحيات، واالخت

غرفة األحداث المتواجدة بالمجلس القضائي التي تتشكل من رئيس ومستشارين وممثل للنيابة العامة باإلضافة إلى أمين  -

الطفل، وتختص هذه الغرفة بالنظر في االستئنافات ضد األحكام الصادرة عن قسم  حماية قانون من 91 المادة الضبط حسب

 .(12)األحداث، كما تختص أيضا بالفصل في استئناف أوامر الصادرة عن جهات التحقيق الخاصة باألحداث 

حين أنّه  ابقا، فيبالنسبة لالختصاص النوعي فقد سبق اإلشارة إليه س قواعد االختصاص الخاصة بمحاكم األحداث: ثانيا: 

 بالنسبة لالختصاص اإلقليمي واالختصاص الشخصي فسنتطرق إليهما فيما يلي:

بالنسبة لالختصاص الشخصي فوفقا لقانون حماية الطفل الجزائري ينعقد االختصاص لهذه  الشخصي: االختصاص-أ    

  .(13)سنة  12سنوات وأقل من  11المحاكم متى كان الطفل الجانح عمره أكثر من 

                                                           
، مجلة 11/19/2111المؤرخ في  11/12آليات حماية الطفل في القانون  ر(،بدون ذكر سنة النش)موالفي سامية،  19 

  .313صفحة ، الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة الجلفة

ة المحاكمة، مجلة العلوم االجتماعية ــة الجنائية اإلجرائية للطفل الجانح خالل مرحلـــالحماي(، 2111)أجعود سعاد،  12 

  .332صفحة ، 11العدد ر، الجزائ واإلنسانية، جامعة تبسة،

  .333أجعود سعاد، المرجع السابق، صفحة  13 
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أما فيما يخص االختصاص اإلقليمي لهذه الهيئات القضائية، فيتحدد هذا األخير وفقا لنص المادة  اإلقليمي: االختصاص -ب    

يحدد االختصاص اإلقليمي لقسم األحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجريمة »من قانون حماية الطفل على النحو التالي:  11

الشرعي أو محكمة مكان الذي عثر فيه على الطفل أو  بدائرة اختصاصها أو التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله

، هذا وقد يرد على هذه القواعد استثناءات متى تعلق األمر بالفصل في المسائل العارضة وكذا طلبات «المكان الذي وضع فيه

تعجال يتم اتخاذ ستغيير التدابير المتخذة ضد الطفل، بناء على تفويض من القاضي الذي فصل في النزاع أصال أو في حالة اال

 . (21) تدابير مؤقتة

 المطلب الثاني: الخصوصيات المتعلقة بالقواعد الموضوعية للمحاكمة

بعد أن تطرقنا فيما سبق إلى القواعد الشكلية المتعلقة بمحاكمة الطفل، سنتطرق فيما يلي إلى القواعد الموضوعية  

 يلي: الخاصة بالطفل أثناء المحاكمة والتي تتمثل فيما

خالفا للقواعد العامة التي تقضي بأّن جلسات المحاكمة تكون علنية، قّرر المشرع الجزائري بإجراء سرية الجلسات:  أوال:  

تتم »من قانون الطفل الجزائري التي تنص على أنّه:  22الجلسات الخاصة بمحاكمة األحداث سرية، وهذا طبقا لنص المادة 

، هذا وتجدر اإلشارة إلى أّن مفاد سرية الجلسة ال يعني أن يكون داخل القاعة «يةمرافعات أمام قسم األحداث في جلسة سر

الحدث وهيئة الحكم فقط، بل يحق لكل من الممثل الشرعي للطفل وأقاربه إلى غاية الدرجة الثانية، وشهود وضحايا، والمحامين 

 .(21)ي حماية الطفولة وعند االقتضاء ممثلي الجمعيات والهيئات المهتمة بشؤون األطفال ومندوب

 إدماجه الحدث وعدم المساس بحياته الخاصة من أجل إصالحه وٕاعادة لسمعة الطفل اإلساءة منعالغاية من ذلك، هو  

 المجتمع، وكل من يقدم على التشهير به بنشر وقائع القضية الخاصة بالحدث، فإنّه يتعّرض لعقوبات جزائية  نصت عليها  في

 من وبغرامة (2 )إلى سنتين أشهر (6 ) ستة من بالحبس تعاقب»التي جاء نصها:  بالطفل المتعلق القانون من 137 المادة

 الجهات جلسات في يدور ما و/أو يبث ينشر من كل فقط،، العقوبتين هاتين بإحدى أو دج 200.000 إلى دج 10.000

 اإلذاعة أو والصحافة الكتب في عنها الصادرة والقراراتواألحكام  واألوامر المرافعات عن ملخصا أو لألحداث القضائية

 . «أخر بأية وسيلة أو االنترنت شبكة طريق عن أو السينما أو

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن السرية تبدأ من المناداة على الحدث وتنتهي عند إقفال باب المرافعات، أما بالنسبة للنطق 

 . (22)بالحكم فينطق به في جلسة علنية 

تتحكم في محاكمة القاصر العديد من األمور التي يجب على القاضي مراعاتها  إعفاء الحدث من حضور الجلسة: ثانيا:  

حرصا على سالمة النفسية للقاصر وللوصول إلى الهدف المنشود من المحاكمة أال وهو إصالح القاصر وتهذيبه وليس الحكم 

حداث أن يخرج الحدث من الجلسة أو أن يقوم بإعفائه من الحضور كليا أو بانحرافه، فقد أجاز المشرع الجزائري لقاضي األ

 ،(23)جزئيا،  ويمكن للقاضي أن يأمر في كل وقت بانسحاب الطفل في كل المرافعات أو في جزء منها 

                                                           
  .311-333نفس المرجع، ص  21

 .12 – 11الفقرة الثانية من قانون  23المادة 21 
 .12 – 11من قانون  23المادة  22

 .12 – 11الفقرة الثالثة والرابعة من قانون  22المادة  23 
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ء سير ا أثناوال يعتبر الحكم في هذه الحالة غيابيا بل حضوريا وينوب عن الحدث وليه أو محاميه، وعند دخوله مرة ثانية إم  

 .(23)إجراءات المحاكمة أو من أجل سماع الحكم، يتم إحاطة القاصر بما تّم في غيابه على الوجه الذي ال يؤثر عليه نفسيا 

يعتبر الحق في الدفاع من الحقوق الدستورية المضمونة ألي متهم بالغ عاقل، غير  وجوب استعانة الطفل بمحامي: ثالثا:  

من قانون حماية الطفل على  19ذا تعلق بالقاصر وعلى هذا األساس نص المشرع الجزائري في المادة أن األمر يزداد أهمية إ

إّن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جميع مراحل المتابعة والتحقيق والمحاكمة، وإذا لم يقم الطفل أو ممثله »أنّه: 

يعهد بذلك لنقيب المحامين، في حالة التعيين التلقائي،  نفسه، أو الشرعي بتعيين محام، يعين له قاضي األحداث محاميا من تلقاء

، «يختار المحامي من قائمة تعدها شهريا نقابة المحامين وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

 عنه بواسطة محامي.أوضح المشرع من خالل هذه المادة جميع الضمانات التي تمّكن الطفل من حقه في الدفاع 

 الطفلالتدابير المتخذة ضد  رابعا:  

 بالنسبة للتدابير فهنا يجب التمييز بين نوع الجريمة المرتكبة من قبل الحدث: 

ففي هذا الصدد يكون لقاضي األحداث سلطة إخضاع الطفل إلى تدبير أو أكثر من تدابير  بالنسبة للجنايات أو الجنح: -   

 :  ( 21)الحماية المؤقتة اآلتي بيانها 

نّه في ليس في حالة خطر أو أ، وللتأكد من أّن الطفل تسليمه إلى ممثله الشرعي أو أقاربه أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة -

كما أنها تعلم ، (21)مفتوح التي تقوم بمتابعة وضعية األطفال في حالة خطر ومساعدة أسرهم ت مصالح الوسط الخطر أنشأ

إذا  اء الطفل في أسرته، ال سيماققاضي األحداث المختص فورا في حاالت الخطر الحال أو في الحاالت التي يستحيل معها إب

 .  (29)كان ضحية جريمة ارتكبها ممثله الشرعي 

معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة، وهي عبارة عن مؤسسات ومراكز تختلف أنواعها ومهامها باختالف وضعه في مؤسسة  -

الذي  ( 23) 111 - 12والمرسوم التنفيذي رقم  ( 22) 13 - 91رقم  وضعية الطفل وحسب سنه، وتّم اعتمادها بموجب األمر

يستقبل األحداث في خطر معنوي   (CSP)مراكز متخصصة في الحمايةأنشأت على إثرهما عدة مراكز متخصصة منها 

تتولى المؤسسات مهام  (CPSJ)سنة، ومراكز متعددة الخدمات لوقاية الشبيبة  13سنوات إلى  11تتراوح أعمارهم من 

ضمان التربية وإعادة التربية والحماية وإعادة اإلدماج لألحداث الموضوعين من قبل الجهات القضائية لألحداث والسهر على 

 وأمنهم وراحتهم وتطورهم.صحتهم 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية القاصر في المحاكمة الجزائيةضمانات  (،2113/2111) زقاي بغشام، 23

  .223-222ص  .الحقوق، لجامعية بلعباس

 .12 – 11من قانون  21و 91المادتان  21 

 .12 – 11من قانون  22المادة  21 

 .12 – 11من قانون  22المادة  29 
انشاء المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة  المتضمن 1391سبتمبر  21المؤرخ في  13 - 91األمر رقم  22

 والمراهقة.

المتضمن  2112أبريل  1الموافق لـ  1333جمادى األولى  13المؤرخ في  111 - 12المرســـوم التنفيذي رقم  23 

 .تعديـــل القانون األساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
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المكلفة بالسهر على متابعة األحداث في خطر   (SOEMO)أيضا مصلحة للتوجيه والمالحظة في الوسط المفتوح 

تضمن هذه المصالح المرافقة على االدماج بالسهر السيما على صحتهم  معنوي وفي حرية محروسة، بأمر قاضي األحداث،

طهم المعتاد )األسري، المدرسي والمهني(. كما تقوم بنشاطات الوقاية من أجل تحديد وتربيتهم وتكوينهم ورفاهيتهم في وس

الشباب المتواجدين في خطر معنوي وتحديد عند االقتضاء، نوع التكفل المناسب لهم. يتم القيام بعمل جواري من قبل فرق 

   تابعة للملحقات المنشأة على مستوى أحياء ذات كثافة سكانية عالية.

 وضعه في مدرسة داخلية إليواء األطفال في سن الدراسة. -

سنة  13يستقبل األحداث الجانحين الذين تتراوح أعمارهم ما فوقوضعه في مركز متخصص في حماية األطفال الجانحين،  -

 سنة، ويسمى مركز متخصص في إعادة التربية. 12إلى 

م الحرية المراقبة، وتكليف مصالح الوسط المفتوح يمكن اتخاذ اجراء آخر عند االقتضاء يوضع الطفل تحت نظا

هذا االجراء قد يتخذ في مرحلة التحقيق وفي مرحلة  ،بالقيام به، ويكون هذا النظام قابل لإللغاء في أي وقت، مع مالحظة

لطفل سن الرشد فيه ا الحكم أمام قسم األحداث، ويشترط المشرع أن ال يتجاوز الحكم بالتدابير المذكورة سابقا التاريخ الذي يبلغ

 .(31) ( كاملة12) عشرالمحدد بثمانية  الجزائي

سنة يمكن لجهة الحكم استبدال التدابير أو استكماله بعقوبة  12و 13واستثناء بالنسبة للطفل الذي يتراوح سنه بين  

 .(31)الغرامة أو عقوبة الحبس المخففة إذا كان التدابير لم يجد نفعا، مع وجوب تسبيب الحكم 

يمكن » الجزائري:  من قانون الطفل 29نصت على عقوبة المخالفات المرتكبة من قبل الطفل المادة  بالنسبة للمخالفات: -   

من قانون  11قسم األحداث، إذا كانت المخالفة ثابتة أن يقضي بتوبيخ الطفل أو الحكم عليه بعقوبة الغرامة وفقا ألحكام المادة 

سنة سوى التوبيخ وإن اقتضت مصلحته  13و 11ن أن يتخذ في حق الطفل الذي يتراوح سنه بين العقوبات، غير أنّه ال يمك

، من خالل هذا النص يتضح لنا العقوبات التي يمكن تطبيقها «ذلك، وضعه تحت نظام الحرية المراقبة وفقا ألحكام هذا القانون

 رامة مالية.لطفل في حالة ارتكابه ألي مخالفة، وتتمثل في التوبيخ أو فعلى ا

 اضعيأن  األحداث بشؤون المكلف التحقيق قاضي أو األحداث قاضي ما يالحظ أّن المشرع الجزائري قد منع على

 الحبس رهن وضع الطفل يمكن ال»من قانون حماية الطفل بقولها:  92وذلك حسب المادة  المؤقت الحبس الطفل الجانح رهن

يستنتج  ،«المؤقت الحبس رهن ( سنة13) عشرة ثالث عن سنه يقل الذي الطفل وضع يمكن ال كما .... استثناء   إال المؤقت

 أمر وكل المؤقت، بالحبس أمر يجوز إصدار ال سنة (13) عشرة ثالث عن أعمارهم تقل التي األحداث أن من هذا النص

 .غرفة االتهام أمام فيه ويطعن مطلقا بطالن باطل فهو لذلك مخالف

للطفل  فرضها المشرع على القضاة أثناء سير المحاكمة تهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلىهذه االجراءات التي 

 على تقع تخاذ تدابير الحماية والتهذيب ال العقاب، وهي مسؤوليةومن أجل إ تربيته، وتحسين سلوكه تقويم من أجل الجانح

 .الدولة فيها بما المؤسسات وكافة والمجتمع األسرة عاتق

 

                                                           
 .12 – 11والسابعة من قانون  السادسة الفقرة 21المادة  31
  .311-313أجعود سعاد، المرجع سابق، ص  31
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 خاتمة:ال

في األخير يجدر بنا التذكير أن السياسة الجزائية اإلجرائية للطفل، هي أهم وسيلة يستعملها المشرع من أجل ضمان  

حقوق الطفل، خاصة وأّن هذا األخير هو حالة خاصة، ألنّه إما ناقص ادراك وتمييز أو عديم التمييز واالدراك، وفي كلتا 

االعتناء بها، هذا وتمتع السياسة الجزائية اإلجرائية لألحداث بالعديد من الحالتين يعتبر طفال من أهم الفئات الواجب 

من  ضلىالفالخصوصيات التي سبق اإلشارة إليها، هذه الخصوصيات هي في مجملها تسعى إلى الموازنة بين مصلحة الطفل 

ي تقتضي عقاب كل من جهة التي تقتضي اإلعفاء من العقاب وسهولة اإلجراءات، ومن جهة أخرى مصلحة المجتمع الت

 اقترف فعال يعتبر جريمة طبقا لنصوص قانون العقوبات الجزائري،

إّن ظاهرة األطفال في نزاع مع القانون هي ظاهرة اجتماعية تقتضي الرعاية والعناية والتأهيل ال العقاب والتجريم، 

 .موشخصه مي سلوكهضحية عوامل وظروف شخصية وبيئية اقتصادية واجتماعية وسياسية، أثرت ف مألنّه

 عن الموضوع حيث ومن حيث اإلجراءات من ومختلفة خاصة الجانح نصوصا خّصص المشرع الجزائري للطفل

إذ اعتبره طفال جانحا متى كان ال يقل  الجريمة، ارتكاب عند سن الطفل االعتبار بعين للبالغين آخذا تلك اإلجراءات المقررة

 الطفل والتهذيب، أما الحماية تدابير عليه تطبق فإنّه سنة 13إلى 10 من سنه يتراوح الذي الطفل أما سنوات، 10 عمره عن

والتربية ال يمكن وضعه في مؤسسة عقابية ولو  تدابير الحماية إلى فباإلضافة سنة 18 سنة إلى 13 من يتراوح عمره الذي

   مؤقتا إالّ عند االقتضاء يرجع تقديرها إلى سلطة القاضي.

توازنا بين مصلحة الطفل لّما وضع ضمانات قانونية خاصة به سواء من حيث االجراءات أو من حيث حقّق المشرع 

أو التوبيخ  ، إذ حصر العقوبة في التهذيبحتدابير الحماية وبين مصلحة المجتمع الذي يتأثر ويتأذى من سلوكيات الطفل الجان

 .مخفف للحرية عند االقتضاء وبشكل أو سالبة مالية أو عقوبات

تكملة لذلك أحدث المشرع جهاز قضائي متخصص بالنظر في قضايا األحداث يختلف في تشكيله وأحكامه عن 

 في الجهاز القضائي للبالغين، والغرض من ذلك انقاض الطفل من بؤر االنحراف وإصالح سلوكه ما أمكن وإعادة إدماجه

، لكن من الناحية العملية فإّن  12 – 11المشرع  في قانون المجتمع، وبالتالي تحقيق المصلحة الفضلى له التي رّكز عليها 

تحقيق ذلك يعترضه معوقات منها طول االجراءات في الفصل في القضايا، صعوبة تعيين محامي الدفاع، قلة مؤسسات 

 كافية بشؤونرايتهم ال د المندوبي حماية الطفولة المعنيين بالقضية وعدم عدد نقص وكذا مدن، بعدة الطفولة ومراكز حماية

 والتهذيب. الحماية التدابير من أكثر العقابية اإلجراءات إلى إليه ويلجئون اللجوء عدم إلى القضاة يدفع ما وهو األطفال،

 

 التوصيات:

 األطفال أو للخطر المعرضين سواء قضايا األحداث في للفصل األحداث مجال في متخصصين قضاة تكوين ضرورة -

 الجانحين. األطفال أو الجرائم ضحايا

ومؤهلة تأهيال  األحداث،  قضايا ومتابعة تقوم بالتحقيق والتحريات باألحداث مختصة القضائية الشرطة ضباط تخصيص  -

اجتماعيا ونفسيا  كافيا  وذات ثقافة إنسانية تهدف ليس إلى القبض على األحداث ومعاقبتهم، وإنما تقديم الرعاية والحماية 

 والتهذيب.
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بالسماح لكل شخص يعلم بوجود الطفل في حالة خطر إلى اإلعالن أو  12 – 11من قانون رقم  32ة تعديل المادة ضرور -  

اإلخطار عنه برفع عريضة افتتاحية أمام قاضي األحداث، وال يقتصر فقط على الممثل الشرعي أو وكيل الجمهورية أو 

 األجهزة االدارية أو الوسط المفتوح. 

والتي خصت تنظيم  12 – 11في قانون رقم المشرع التنظيمية التي أشار إليها  النصوص إصدار يضرورة االسراع ف -

بعض األجهزة لها عالقة مباشرة بالطفل، مثال التنظيم الخاص بتحديد شروط وكيفية تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية 

 والعائالت األشخاص في توافرها الواجب الشروط بتحديد التنظيم، والتنظيم الخاص طريق عن أحال تطبيقها الطفولة التي

 .المفتوح الوسط مصالح بعمل وكذلك التنظيم الخاص بالثقة، الجديرة

 السهر على التطبيق الفعلي لنصوص قانون الطفل الجزائري على أرض الواقع. -

 قائمة المراجع:

 الكتب:

 والتوزيع.    للنشر الفجر دار ة،القاهر مصر، ،الجريمة ضحايا وحقوق الشرطة(، 2113)الفقي،  اللطيف عبد أحمد -

 .التربوية لألشغال الوطني الديوان الجزائر، ،وتطبيقية نظرية مقارنة دراسة التحقيق (،1999) ،بغدادي جياللي -

 المطبوعـــات داراإلسكندريـة، مصر،  ،األحداث لجرائـم والتحقيق الضبط إجراءات (،2113) ،الحضوري احمد حسين -

 .الجامعيــة

 .والتوزيع للنشر الثقافة دار االردن، ،األحداث قضاء (،2113) ،عوين أحمد زينب -

 .لىوألادار الفكر العربي، الطبعة القاهرة، مصر، ، السياسة الجنائية المعاصرة (،1393) لسيد ياسين،ا -

 .للكتاب الوطنية المؤسسة ر،، الجزائاالحترازية للتدابير العامة النظرية (،1331) ،سليمان هللا عبد -

 .، بدون طبعة، ال بلد للنشراالتجاهات الحديثة في قانون العقوبات العام وقضاء األحداث (1331) غسان رباح، -

 الجزء الهــدى، دار المليلــة، عين، الجزائر األوليــة، التحريات أثناء فيــه المشتبه ضمانات (،1333) محدة، محمـــد -

 .الثانــي

 داراإلسكندريــــــة،  مصر، ،اإلسالمـــــي الدولي القانون في الطفل حقوق حماية (،1992) حمودة، سعيد منتصر -

 .الجديدة الجامعـــة

 مقاالت:

االجتماعية الحمايـــة الجنائية اإلجرائية للطفل الجانح خالل مرحلــة المحاكمة، مجلة العلوم (، 2111)أجعود سعاد،  -

  .11العدد الجزائر،  واإلنسانية، جامعة تبسة،

الضمانات القانونية للحدث أثناء مرحلتي البحث والتحري والتحقيق فـي قانون اإلجراءات  (،2112)، سميرة معاشــي -

  .العدد السابعالجزائية   الجزائري، مجلة االجتهاد القضائي لجامعة محمد خيضر بسكرة، 

خديجة، حماية الطفل الجانح في قانون حماية الطفل الجديد، المجلة المتوسطية للقانون واالقتصاد، جامعة أبو بكر  غرداين -

 .11الطبعة الثانية، العدد بلقايد، 

آليات حماية األحداث أثناء المحاكمة في ظل القانون الجزائري، المجلة المتوسطية للقانون  (،2112)، غالي حياة -

 .15العدد  بلقايد تلمسان، الجزائر، جامعة أبو بكرواالقتصاد، 
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، مجلة الحقوق 11/19/2111المؤرخ في  11/12آليات حماية الطفل في القانون  ر(،بدون ذكر سنة النش)موالفي سامية،  - 

  .والعلوم اإلنسانية، جامعة الجلفة

 رسائل دكتوراه:

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الجزائية ضمانات القاصر في المحاكمة (،2113/2111) زقاي بغشام، -

 .الحقوق، لجامعية بلعباس

 قوانين:

 المتضمن انشاء المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة. 3911سبتمبر  21المؤرخ في  13 - 91األمر رقم  -

، المتعلق بحمايـــة الطفل، الجريدة الرسمية 1331رمضــان  22المـوافق لـ  2111يوليو  11الصادر في  12 -11قانون  -

 . 1331شوال  3الموافق لـ  2111يوليو  13، الصادرة في 33العدد 

المتضمن تعديـــل  2112أبريل  1الموافق لـ  1333جمادى األولى  13المؤرخ في  111 - 12المرســـوم التنفيذي رقم  -

 .األساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقةالقانون 

 

المجلة األكاديمية لألبحاث  ،مـد غالـي سعيصافـالباحث/  ،رةــي خيـالعراب /األستاذة ،2020 ©جميع الحقوق محفوظة 

 (CC BY NC) .والنشر العلمي
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التهجين، األسلبة، التنضيد ) اتتقنيمن خالل  في الرواية وحوارية الخطابالتعدد اللغوي 

 (والمحاكاة الساخرة

 الملك مرتاض والنار لعبدرباعية الدم 

Pluralism and Dialogism of Discourse in the Novel through (Hybridization, Stylization, 

Stratification and Parody) 

Tetralogy of Blood and Fire 

 لوهابعبد ا مونأم أ.

 الجزائر- بشار ،جامعة طاهري محمد، والفنونواللغات كلية اآلداب 

Email: mamounabdelouahabmamoun@gmail.com 

 

 د تحريشي عبد الحفيظأ. 

Email: tehirichi@gmaaiaiaiail.com 

 الجزائر- بشار ،جامعة طاهري محمد، والفنونواللغات كلية اآلداب 

 ملخص البحث

في الخطاب  ياللغوظاهرة التعدد وهي جمالية حديثة استخدمها العديد من الروائيين، يتناول هذا البحث ظاهرة       

تتكون من أربع روايات هي: النار لعبد الملك مرتاض، هذه الرباعية التي وقع اختيارنا على رباعية الدم و قدالسردي، و

 التوزيع.ار البصائر للنشر والصادرة في الجزائر عن دصوت الكهف، ونور، حيزية ودموع، نار ودماء و

من بين أكثر النصوص السردية العربية احتفاءا بتعدد المستويات اللغوية من قرآن كريم  والنار واحدةتعد رباعية الدم       

ساهمت بصفة مباشرة في طرح البنية فعال ووالتي كان لها دور مهم اللغة العامية ... والشعر وولغة اللغة الفصحى 

 تشكيل رؤيتها الخاصة للعالم.اللية للرواية والد
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و تعددية األصوات   و لما كانت عملية قراءة و تحليل مثل هذه النصوص السردية القائمة على الحوارية و التعدد اللغوي 

الدم و  فقد حاولنا في دارستنا هذه التعامل مع رباعية يدمر بنيتها الشكلية و يحجم من مضامينها، من المنظور األحادي 

النار لعبد الملك مرتاض من منظور التعدد اللغوي و التنوع الخطاب على مستوى السرد و الحوار، معتمدين في كل ذلك 

الذي يؤكد من خالل أطاريحه النقدية بأن التعدد اللغوي و بجهود و أفكار الناقد الروسي ميخائيل باختين في هذا االطار، 

 يصبح تعددا لغويا بالمعنى الدقيق و الحقيقي، إال إذا شخص تشخيصا حواريا. التنوع األسلوبي في الرواية ال 

 من ثم فان بحثنا هذا جاء بغرض اإلجابة على األسئلة التالية:و 

 األسلبة؟ومن خالل تطبيقه لتقنية التهجين كيف تسنى للروائي عبد الملك مرتاض تحقيق الحوارية التعدد اللغوي  -

داللية للرواية، تجعل منه رواية غوية في خلق بنية فنية وددية اللالذي تلعبه هذه التعهو الدور األساسي  ما -

 حوارية بامتياز؟

 

 ، عبد الملك مرتاضوالنارالحوارية، التعدد اللغوي، التهجين، األسلبة، رباعية الدم  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

      This research tackled a Modern aesthetic phenomenon used by many writers and 

novelists, it’s called by the phenomenon of the linguistic diversity in narrative discourse. We 

have chosen  the Tetralogy of Blood and Fire, written by Abdolmalek Mortadh, this 

tetralogy is consisted of four novels: blood and tears, fire and light, Hayzia and voice of the 

cave, these novels are issued in Algeria by Dar El Bassayar for publishing and distribution. 

 

      The Tetralogy of Blood and Fire is considered as one of the most important arab novel 

scripts honored for its various linguistic levels such  Holy Quran, eloquent language, poetic 

language and popular language… all of these linguistic levels had an important and effective 

role have a direct impact in discounting, the denotation structure of the novel and 

constructing its view to the world.  Since the dealing with this kind of scripts which are 

based on  dialogisme, polyphony and  variety from the view of a single language destroys its 

surface meaning and damages its deep meaning. 

 

   In our research, we tried to deal with the tetrology of blood and fire of Abdolmalek 

Mortadh from a perspective of the linguistic  and discursive diversity , with the help of the 

Russian critic bests « Mikhail Bakhtine » in this field, who sees through his critical opinions 

the diversity of languages and the multiplicity of methods in the novel, does not become a 

linguistic diversity – in the strict and  the true sense – Unless it is diagnosed in a dialogical 

manner. 
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 Thus,  our research tries to answer the following questions: 

 

- How can the novelist Abdolmalek Mortadh realize the dialogism and the linguistic 

diversities by applying the technique of hybridization and stylisation? 

- What’s the  principal role of this linguistic diversity in the artistic and denoting 

construction of the novel, which makes it a dialogical novel with distinction? 

Keywords: Dialogism, pluraism, hybridization, stylization, Tetralogy of Blood and Fire, 

Abdolmalek Mortadh. 

 

 المقدمة

ترتكز الرواية الحوارية البوليفونية في جانبها الذي يصف بنائها اللغوي، على جملة من األسباب التي تشكل عناصر      

متنوعة تتشارك في بناء الرواية، ومن ذلك بعد التعدد اللغوي أو الهيئة الحوارية، أو ما يسمى كذلك بالديالوجية، وثمة 

خارجية/ أسلوبية الرواية أو األسلوبية السوسيولوجية، يضطلع بمهمة وصف فرع في اللسانيات يدعى باللسانيات ال

، تقليد األساليب أو Hybridizationالتهجينوتحليل وتأويل الظواهر الجمالية والفنية واألسلوبية في الرواية و منها: 

 ...Stratification، التنضيد Parody، المحاكاة الساخرة أو الباروديا Stylizationاألسلبة  

ومن ثم يعمل الناقد على الكشف عن األنساق واألنظمة البنيوية واألسلوبية، الممزوجة داخل الرواية والمكونة لنسيجه      

صر المهيمنة والمسيطرة في العمل األدبي، والتي تشكل المركز إلى جانب ما يحيط االداخلي، ويحاول الوصول إلى العن

فضاء يسوده الصراع والتوتر الحاد والجدل المتواصل، في رحاب الحوارية  بها من عناصر جانبية وهامشية، في

 البوليفونية المتجددة والمنفتحة.

البوليفية من خالل تلك الخواص التي تظهر جليا في مستوى بناء وتشكيل الرواية،  تجلى التعدد األسلوبي في الروايةي      

سنتطرق إليها  التي: وفي نصوصه السرديةة روائية تحقق الخاصية الحوارية والتي اعتمدها الكاتب قصد خلق بوليفوني

التناص من خالل األجناس الباروديا، العبارات المسكوكة، وين األسلبة التنضيد التهجهي كالتالي: ، وفي هذا المقام

 .المتخللة

 إشكالية البحث

 يمكننا اختصار اإلشكالية التي يتمحور حولها البحث في األسئلة التالي:

 ؟واألسلبة كيف تسنى للروائي عبد الملك مرتاض تحقيق الحوارية التعدد اللغوي من خالل تطبيقه لتقنية التهجين -

داللية للرواية، تجعل منه رواية ددية اللغوية في خلق بنية فنية وهو الدور األساسي الذي تلعبه هذه التع ما -

 حوارية بامتياز؟

اء حواري في روايات خلق فضب ابتغاء تنويع الملفوظ اللغوي واألساليب المعتمدة من طرف الكاتهي وما   -

 النار؟رباعية الدم و
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 هدف البحث 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن األساليب التي يعتمدها الكاتب بغية إضفاء طابع الحوارية في الروايات األربع،      

لكاتب سبل كذا المحاكاة الساخرة التي جعل منها االتنضيد اللغوي واألسلبة ون تقنية التهجين وخالل تتبع كل موذلك من 

بالتالي ترتقي كتاباته من التجربة التقليدية الكالسيكية إلى الفضاء ائية الحديثة، والتجربة الروناجعة لتحقيق الصنعة و

 الحواري الحديث والشامل. 

 أهمية البحث

معتبر للعطاء السردي للكاتب الروائي الجزائري عبد الملك  وفضاء تكمن أهمية البحث في منح مساحة هامة      

و السبعينات من القرن  نشورة غداة استقالل الجزائر، أي في الستيناتمرتاض، و خاصة تلك األعمال السردية الم

و التي لم تحظ بحصتها الكافية و الوافية من التحليل و الدراسة، خاصة على ضوء اآلراء و النظريات الغربية المنصرم، 

 الحديثة، مثل الحوارية و تعدد األصوات و التناص... إلخ

 منهج البحث

ا البحث على المنهج المنهج السوسيونصي،  حيث يعد بالنسبة إلينا أفضل خيار منهجي يتالئم ومضمون إعتمدنا في هذ     

الروايات المدروسة، كما اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي، ألن رباعية الدم و النار بمضامينها ومحتواها، وبتحوالتها 

 اف المرجو الوصول إليها و الخروج بنتائج واضحة.وتشعباتها، تحتاج إلى تحليل استقصائي، من أجل تحقيق األهد

 البعد الحواري من خالل التهجين:

 التهجين من فعل هجن: يعني الهجنة في الكالم، ما يعيبك.     

واألنثى هجينة من نسوة هجن و هجائن وهجان )...(، قال ابن عباس احمد بن يحيى:  الهجين: إبن األمة، ألنه معيب.

 خير من أمه.الهجين الذي أبوه 

قال المبرد قيل لولد العربي من غير العربيه هجين، ألن الغالب على الوان العرب األدمة)...( وقالت العرب ألوالدها      

)منظور،  من العجميات التي يغلب على ألوانهن البياض: هجن وهجن لغلبة البياض على ألوانهم وأشباههم أمهاتهم

 .(23، صفحة 3002

تعني في مجملها، التالقح والخلط بين األنساب، والمزج في األلوان حتى غلبة لون عن باقي  )هجن(و بالتالي فإن مادة      

 األلوان، وتداخل الصفات والخصائص الوراثية.

(، التي تعني التقاطع والتداخل Hybridizationيحاكي هذا المفهوم العربي ما نستشفه من المفهوم األجنبي للفظ )      

بين نوعين مختلفين ينتميان لنفس الجنس او من الجنس نفسه، كتاجينو بين الحيوانات او النباتات الذي يتأتى بالمسجد 

 والخلط والتالقح واإللصاق، بغية التنويع، وخلق أنواع جديدة.

خدم، في مجال الدراسات األنفوغرافيا واألنثروبولوجيا، مصطلح علمي يست(  Hybridizationالتهجينيبدو أن )      

والتاريخ والفن والبيولوجيا والكيمياء والدراسات الثقافية، إال أن ميخائيل باختين تبنى هذا المصطلح في مجال النقد األدبي 

)باختين،  ونظرية الرواية في كل من شعرية دوستويفسكي، وكتابه الماركسية والفلسفة اللغة، وكذا كتابة النظرية الجمالية

 .(332، صفحة 3891
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والتهجين من ناحية االصطالح هو خاصية بوليفونية تعبر عن المبدأ الحواري في الرواية، وتدل على االنفتاح الثقافي        

 والتالقح بين أنماط الفكر والخطابات واألنواع األدبية وأجناسها ضمن النسق الروائي الواحد.

" أصبح نصا حواريا بوليفيا مهجنا تتعدد و من ثم فإن النص األدبي عموما، و النص الروائي على وجه الخصوص       

فيه اللغات واألساليب واالصوات والرؤى االيديولوجية والملفوظات اللسانية التي تعكس تنوع واقعيا واجتماعيا و 

 . (29صفحة )حمداوي،  طبقيا"

إذن، هذا التسجيل يتأثر إما عن طريق المزج بين لغتين أو أكثر في أسلوب واحد الذي يؤدي إلى التعددية اللغوية       

القائمة على تعدد األصوات واللغات والخطابات واألساتذة والمنظورات السردية والشيء الذي يشي بدوره بتعددية 

 تباين األصول االجتماعية والطبقية.إجتماعية وتباين وعي شخصيات و

ومن خالل ذلك فإن لغة الرواية تعد لغة هجينة، بخالف اللغة الصافية النقية واألحادية النسق والصوت،  كالمجتمع       

يضم مجموعة أفراد تنتمي لطبقات المتنوعة يتفرع عنها لهجات ولغات طبقية وعامية متباينة: لغة األطفال مثال والشباب 

لطلبة والمتعلمين واألسياد وأصحاب الشهادات واألغنياء والفقراء والعلماء وشيوخ الدين والفالحين والسياسيين وا

 والمهنيين، وهذا ما يسمى بالتنضيد الطبقي اللساني واألسلوب.

األبنية في  والتهجين خاصية أسلوبية يتبناها الروائيون قصد خلق الجو الحواري متعدد األصوات، من خالل تعدد      

 الرواية،  وتداخل اللغات واألساليب، وتباين المواقف األيديولوجية.

ومن ثم فإن الرواية الهجينة هي رواية متعددة األصوات والخطابات، عكس الرواية ذات الخطاب المونولوجي       

 األحادي الذي يستبد فيه الراوي العليم بكل شيء، فيوجه دفة السرد  كيفما يشاء.

يبدو أن  الرواية المتعددة األصوات أو الرواية الهجينة تتسم بديمقراطية الطرح، من خالل عرض مختلف اإلشكاالت       

والمواقف، والسارد فيها يقف جنبا إلى جنب أمام آراء ومواقف الشخوص الفاعلة في الرواية، ومن هذا المنطلق" يتميز 

 .(Tynianov, 1965, pp. 123- 138- 140) لبوليفيونيةالنسق الروائي بخاصية التهجينية والتعددية ا

وتهجين في اللغة المتكلمة أو المكتوبة يحاكي دورة الحياة اللغوية األلفاظ، فهي تولد عبر تالقي حي وتناسل لتظهر       

للوجود وتحيا حياة إجتماعية، ثم تضمحل وتتالشى نتيجة تعرضها للتحوالت الحاصلة في مسار حياتها التداولي ، ومن ثم 

 نحاها وتحذو حذوها.تسعى لخلق كلمات أخرى وتعابير تنحو م

فكذلك التهجين اللغوي، يكون لغة عائلية هجينة تحيا ضمنها في سياق الحياة اإلجتماعية، تتغير بتغيرها، وتحميل       

" إلى لهجات اجتماعية ورطنات مهنية دالالتها وتتلون بألوانها، لذلك نجد اللغات عموما كما نوها إلى ذلك باختين تتدرج 

ولعل ذلك ما يميز الرواية  ، (45، صفحة 3033)برادة،  لتعبيرية وطرائق كالم بحسب األجيال"ولغات األجناس ا

 الحديثة،  هل نظيرتها الكالسيكية، داخل نسيج روائي واحد، تتوخى بذلك خلق لمسة حداثية ، تخرق به المألوف والمعتاد.

و بغية فهم هذا التهجين اللغوي يستلزم من الدارس اعتماد مقاربة أسلوبية، سوسيولوجية تأخذ في الحسبان هذا التلون       

الداللي والتنوع الخطابي للمقاصد المتعددة، أي اإلنتقال من البنية اللسانية الداخلية للنص، إلى السياق المرجعي والتداولي 

 عن العالم وفق التلوينات اللغوية والتنوعات األسلوبية التي تميزه.والسوسيولوجي، بغرض الكشف 
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 التهجين بين القبح واالستحسان 

يعد التهجين في النقد األدبي العربي، ملمحا من مالمح القبح و عيبا لغويا خاصة عند العرب القادمى ، في حين نجد       

لملفوظاته و ذلك عند المحدثين و الكتاب الغربيين على وجه من يعتمده كأداة مثلى إليصال معاني و دالالت إيحائية 

 الخصوص.

 عند البحث و التحري في كتب التراث و المعاني المعجمية الصريحة والضمنية لهذا المفهوم، نجد مثال:       

 .(23صفحة ، 3002)منظور،  التهجين: التقبيح، والهجنة من الكالم ما يعيبك" "

 أن يسحب اللفظ والمعنى لفظ اآلخر ومعنى آخر، يزري به وال يقوم حسن أحدهما بقباحه االخر"والتهجين هو:  " 

 .(341، صفحة 3810)المنقذ، 

 ومثال ذلك قول النابغة: 

 وجوِه العوِد. نظَر السقيِم إلى……. نظَرْت إليك بحاجة ٍ لم تَْقِضها، 

 يقول في هذا البيت قدامة ابن المنقذ بأن النابغة هجن البيت ألنه ذكر العلة في البيت.

 و كذلك قول أبي تمام:

 ُجلُوُدُهْم قَْبَل نُْضِج التيِن والِعنَبِ …. ْسُعوَن أَْلفاً كآساِد الشََّرى نَِضَجتْ ت

)المنقذ،  قيل انه هجين ألنه ال فائدة في اختصاصه االبن و العنب من التمر، و قبل كذلك إنه ليس من ألفاظ العرب      

 .(338، 339، صفحة 3810

ى عظمة األديب الشاعر ونبوغه وبروزه في وبالتالي لم يكن أسلوب التهجين ملمحا  فنيا وال جماليا ايجابيا يدل عل      

الصناعة الشعرية، هل كان يتصف بالعيب والقبح، السيما في البالغة العربية، حيث كانت تلفظ األذان و تمجه األسماع ، 

 خاصة من ذوي الحس النقدي والذائقة الشعرية، بالسليقة.

أما في النقد الروائي الغربي فإن التهجين ارتقى من منزله القبح واإلستهجاء إلى منزلة المدح واالستحسان، وعد بذلك       

 فعال ابداعيا، وطاقه فنيه تدل على التجدد والفعالية واالنفتاح.

والعنصر المفضل في الرواية ومن هنا ينظر ميخائيل باختين للتهجين نظرة إيجابية، ويجعل منه السمة البارزة       

 المتعددة األصوات، فهي تميزها بالفرادة األدبية.

و بما أن الرواية من المنظور الباختيني كذلك تقوم مقام  المرآة تعكس الحياة المجتمعية لألفراد والجماعات، وأن هذه        

ألساليب والخطابات، وتدخل األجناس واألنواع الميزة في نظره ال تتحقق إال في ظل تعددية األصوات واللغات، إختالف ا

ضمن حيز واحد هو النسق السردي، و ذلك ال يتأتى سوى في الرواية عن طريق ما اصطلح عليه ميخائيل باختين 

، صفحة 3891اب الروائي، )باختين، الخط إلخ… بالتهجين واألسلبة والتنويع والباروديا والمحاكاة الساخرة  و التنضيد 

45) 

يعني هذا أن اللغة الروائية ليست لغة صافية ونقية ومتفردة األنسجة و أحادية األصوات، بل هي بوليفونية حوارية،       

تعمل على مزج لغتين اجتماعيتين أو أكثر، يلتقي فيها وعيين بشريين أو يتحاوران في نطاق السياق اللفظي الذي جاء به 

و الباروديا ) المحاكاة الساخرة(، في األساليب، اعتماد التنويعات لمنشودة من هذه المتكلم، وهنا بالذات تتحقق الغاية ا

و التي تتبلور نتيجة التفاعل اللغوي الممزوج ، مما يجعل منها نسيجا متماسكا، تتنوع فيه …  و ما إلى ذلك التهجين

 خيوط الصنعة الروائية.
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و من خالل ذلك االلتقاء القصدي لمجموعة من النصوص المتباينة بل والمتناقضة، تخلق بطبيعة الحال، مساحة        

لغوية تتسم بالتعددية األصوات، واللغات واألساليب والخطابات، التي تعكس جوانب من التعددية في تلك الجذور 

 االجتماعية والطبقية لمجتمع الرواية.

 أهداف التهجين:

 من خالل ما سبق يمكن إجمال أهداف التهجين عبر النصوص األدبية وخاصة الرواية منها إلى النقاط التالية:     

خلق تعددية أسلوبية حوارية فوليفونية وديالوجية بامتياز يعكس تعددية مجتمعية،  تحيل على تعددية في المواقف  -

 والرؤى األيديولوجية والطبقية والمهنية .

نقل كالم اآلخرين في كالم السارد المتكلم، أول متلفظ بغية الدخول معه في حوار اوجد من صريح  التهجين هو -

 أو ضمني، وقد يكون النقل مقصودا أو عفويا.

الملفوظ العجين ) قصدا و ووعيا من المتكلم( يحل على صراع القيم وااليديولوجيات واختالف األفكار المتقابلة،  -

 وتباين وجهات النظر 

تكلم المهجن يريد كالم اآلخرين وينقله ويضمنه في نصه التلفظي من اجل ان يحاوره، ينتقده، يساجله، الم -

يحاججه، يقنعه أو يسخر منه صراحة أو ضمنيا بقصد أو بغير قصد، والهدف من كل ذلك هو خلق حداثة تعددية 

 واالشتغال على البعد البوليفوني.

 تنا و نحن بصدد قراءة الرباعية : و من مظاهر التهجين التي استوقف     

 الهجنة القصدية للخطاب السردي: 

يبدو أن لغة السرد في الرباعية قد امتزجت قد جاءت في بعض األحيان، على شكل لغة عجينة ، ممزوجة بالدارجة       

 العامية ، و ذلك عن قصد و وعي من الكاتب عبد الملك مرتاض:

 (343)مرتاض، صفحة  لكن في أي وقت ؟" " ان شاء هللا، من فمك لربي ! و

  (342)مرتاض، صفحة  " الفالحة والخدام وهم وقود الثورة، هم قواتها الكبيرة التي تضرب بها العدو"

 (310)مرتاض، نار و نور، صفحة  " أعوذ باهلل يا لك من متشائم! قال هللا وال فالك"

… " جيناك قاصدين، يا سيدي لخضر، يا صاحب الرقبة و القبر، و الوجه المنور، و النخل المدور، و الكبير المعمر

و مغبونة، نسميه بأسمك، األول لخضر، و الثاني بخلوف، يا مغيث الملهوف، يا  ةجيناك قاصدين ، هاذي مسكينة، عاڨر

 (15، 12)مرتاض، حيزية، صفحة  …"قاتل الكفار، و مادح النبي المختار

 (31)مرتاض، صوت الكهف، صفحة  " هو مع مول الشي،  الحقول عنها من وراء الربوة العالية"

 .(91)مرتاض، صوت الكهف، صفحة  " ندفع الضريبه أو ما ندفعوش..."

يبدو أن الكاتب يقصد من وراء  استعماله لبعض التعابير و األلفاظ العامية في الرواية، قصد تحسين اللغة المحلية       

 لسكان األحياء الشعبية و سكان األرياف، و ربط القارئ مع الجو اإلجتماعي للرواية.

المهيمن على الرواية، و الذي له صلة قرابة مع الكالم المحكي  السوسيولسانيكما أنها جاءت معبرة عن العنصر       

 (11)مرتاض، حيزية، صفحة  …"" فال هللا و ال فالك" " إيش أفعل ؟ إيش تقول؟عند إخواننا المشارقة، كقوله: 
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، و غيرها (13)مرتاض، حيزية، صفحة  " خلينا حتى الصباح ونسال العجائز المتخصصات في معرفة األولياء!..."  

كثير ، و التي تدل على األخيلة الجمعية الثقافة المجتمع ، و تعكس كذلك آراءهم الخاصة و وجهات نظرهم إتجاه  تلك 

 الت.المعاني و الدال

كما أن اللغة العامية في الرباعية، تقترب اقتراب الوثيقة من اللغة الفصحى، والتي أخضعها الكاتب إلى عملية       

التفصيح إن صح التعبير، وهي تنتمي إلى فئات مختلفة من فئات المجتمع، وقد قام الكاتب بدسها عبر صفحاته الرباعية، 

غة فصيحة، بغية السمو بها والرقي بمستواها، مما ساهم في تفاعلي اللغتين من خالل تعابير وألفاظ صعبة ذات صيا

الفصحى والدارجة العامية في خطاب سردي جامع، ساهم في تعدد مستوياتها اللغوية، وأدى بالعامية إلى التقاطع مع 

 ا اللغوي: الفصحى، و عليه أدى ذلك إلى تهجين ملفوظاتها، وكسر أحادية اللغة في حوارية تطبع مستواه

  (309)مرتاض، نار و نور، صفحة  " غدوه التويزه.." 

 (15)مرتاض، دماء و دموع، صفحة  " جاءني كثير من الخطاب، و كل خطاب رطاب.."

 (15)مرتاض، حيزية، صفحة  …"" غدوا إمشي عند العجوز و اسأليها

 (332)مرتاض، حيزية، صفحة  …"" ليسقط هؤالء ! الموت للحركه ! ليسقط الفحل واصحابه

 (303)مرتاض، حيزية، صفحة  " المندبة كبيرة، و الميت فأر!"

إلى غير ذلك من العبارات المثيرة و المبثوثة في ثنايا الرباعية، و التي تخلق نوعا من التآلف الحميم بين اللغة العامية       

و اللغة الفصيحة، و ارتباط اللغة بتصوير البيئة المجتمعية لشخصيات الرواية و محاولة إدراجها في قالب روائي و فني ، 

 في وحدة عضوية متماسكة .

و ألن الهجنة الروائية تتمظهر من خالل إزدواجية اللسان، اللذين يحمالن صوتين مختلفين، و صورتين متقابلتين،       

يحملين وعيين مختلفين يستطيع القارئ المتلقي اإلحساس بهما عن طريق نبرتيهما المختلفتين، الذين يلتقيان ضمن ملفوظ 

)باختين، الخطاب  من التفاعل اإليجابي و الحوارية المنشودة من لدن الكاتب واحد و حفلة زمنية واحدة، لذلك يحقق نوعا

 .(333، صفحة 3891الروائي، 

 البعد الحواري في األسلبة:

" األسلبة هي إحدى طرائق اإلبداع في صورة اللغة الروائية، ويرى حميد الحميدان في كتابة أسلوبية الرواية، أن       

 األسلبة الروائية تقوم على تقليد األساليب، وعلى الجمع بين لغه ) أ ( من خالل اللغة ضمنية )ب (، في ملفوظ واحد"

 (99، صفحة 3898اني، )الحميد

أو بعبارة اخرى هي المزج بين أسلوبين في أسلوب واحد ، يجمع كل من األسلوب المعاصر واألسلوب التراثي       

 القديم، داخل ملفوظ كالمي واحد، من أجل تحقيق وظائف فنية وجمالية وإبداعية، وخلق دالالت ومعاني جديدة.

أسلوب لغوي جديد و محين ومقدم في قالب لغوي آخر، ضمن النسق الروائي، تحقيقا لمبدأ وبالتالي فإن األسلبة هي       

 التحاور والتضارب واإلحالة والتناص.

وعليه فإن تتمظهر األسلبة يتم من خالل ذلك الخلق الواعي والدمج بين األساليب واللغات وفق نظام لغوي ونسق       

مج األسلوبي بين تداخل األسلوب القديم والجديد، واللغوي بين تفاعل اللغة سردي معين، يتأسس هذا المزج وهذا الد

 الكالسيكية التراثية واللغة المعاصرة.
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ونحن بذلك  ،Stylisationوكما يتحقق المبدأ الحواري في الحوار المباشر الخالص، يتحقق كذلك باألسلبة اللغوية        

كما سبق، محاكاة أساليب اآلخرين والحذو حذوها، عن طريق اإلبداع في صورة اللغة السردية، وصورة اللغة تغدو من 

خالل ذلك حاملة لوعيين لغويين، وهي الوعي المؤسلب و وعي المؤسلب، لذلك يرى حميد الحميداني أن األسلبة اللغوية 

 .(99، صفحة 3898)الحميداني،  لبة في ملفوظ واحدهي تضمين لغة مباشرة من خالل لغة مؤس

يمكن كذلك أن تتأثر أسلبته من خالل الجمع بين أسلوب معاصر وآخر تراثي ضمن وحدة واحدة، حيث يقوم المؤلف،       

راث والمعاصرة أو القديم و الحديث،  حيث باستحداث هجنة األسلوبية داخل ملفوظ كالمي، قائمة على تداخل أسلوبي الت

يحاكي كتاب السرد التراثي، من أجل غاية داللية ومرام فنية وجمالية في نفس الكاتب يبتغي تحقيقها، و يترجمها في كل 

 ذلك لخلق عوالم حوارية وبوليفونية.

ية التي وردت على شكل صورة فنتازيا من أمثلة ذلك في رباعيات الدم والنار، هذا المقطع المحمل بالشحنة الصوف      

خيالية،  تحكيها األم حلومة لالطفال المتجمهرين حولها، وقد امتزجت فيها اللغة المعاصرة باللغة التراثية، أسلبة ومحاكاة، 

كانت تلك اللغة مشوبة بمصطلحات تحيل المستمع لعوالم صوفية، تنتقل تارة من الحاضر لتجوب فضاءات تنتمي 

 للماضي:

أدركت يا أوالد أن هؤالء الرجال ليسوا أهل الروبوت العالية،  وليس من المالئكة وليسوا من األنبياء والرسل  - "

 …وليسوا أيضا من الشياطين

 ومن يكونون؟ -

 هم أقطاب! -

 …أقطاب ؟ ال نفهم -

سيس األقطاب هم رؤساء األولياء، الصالحين ايضا، حين شاهدتهم خامرتني قشعريره، يا اوالد، تشبه ر -

الحمى، خفت أن يكونوا شاهدوني، ذلك الشيخ الرئيس على االقل، جميله رجالي)...( غبت عن هذه الحياة 

لعلي كنت في الجنه، كيف رجعت الى بيتي كيف قضيت ليلي ال اعرف، يا أوالد ال اذكر، فقدت الذاكره في تلك 

ا اوالد، فقد كان الزمان في األصل ليال، اللحظة، يبدو أن حركة الزمان كانت غائبة، المكان واحد والزمان ي

لكن الليل اختفى واصبح نهارا وهاج الضياء، شيء فوق التصور يا اوالد، ال يبرح ذلك المنظر المدهش ماثال 

ال أزال أذكر هيئاتهم وصفاتهم وشيخهم الرئيس هو هم يعانقونه … في ذهني، الرجال السبعة: واحد واحد

 الجلسة. واحدا بعد آخر، مجرد انتهاء

 وماذا حدث بعد ذلك يا ام حلومه؟ -

 حدث ما ال يمكن أن تصدقوه ابدا وأخشى أن تتقولوا علي .. -

 نحن ؟ حاشا، قولي فأنت صادقة. -

لهذا الشيخ الرئيس وركيبه الصخرة وتمت مرافعة رأسه شاخصا ببصره الى السماء وبدون ان أشعر رأيت  -

هما ثم طار نحو الشرق، لقد احدث عند طيرانه شيئا يشبه يديه قد تحولت الى جناحين عريضين طويلين ثقب

 الزوبعة الخفيفة، اختفى في أعالي الفضاء في لحظة واحدة، شيء ال يصدق فعال انما حدث، حدث وهللا يشهد.

 وبعد؟ -

اخذ كل شيء يعانق صاحبه ثم يطير الواحد تلو االخر، كل منهم كان يتخذونه اتجاها ال يتخذه صاحبة، آخرهم  -

 باتجاه البحر، شيء فوق التصور يا اوالد! )...( طار
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 …أنت اآلن ولية، منذ هذه الحكاية أصبح ضريح سيدي عيشون مقدسا - 

 …وشاعت الرؤيا الصالحة بين أهل الربوة العالية، أصيبوا بالحيرة

 …ربما يكون عبد الرحمن الدباغ مات هنا -

 …عيشونربما يكون عبد الرحمن الثالث انتقل الى جوار سيدي  -

 …رفعه هللا الى هذه البقعة المباركة…. ربما يكون عبد الرحمن بن عوف -

 …من يعرف ؟ كل شيء ممكن -

 عيشون أو عبد الرحمن: اين الفرق؟ -

 يوجد فرق: عيشون ولي األم حلومة، وعبد الرحمن ولي ببيكو. -

 ونحن اين ولينا؟ -

…. المصائب. كثرة المعجزات و…. ولياء وعلينا أن نعتقد بوالية هذا، وهذا معا، ماذا نفعل؟ هذا زمن األ -

المعجزات،، وقل الرزق، ماذا نفعل؟ ظهرت األرواح واألشباح، وان عدم المطر... ماذا نفعل؟ نعتقد بوالية عبد 

 الرحمن وعيشون معا؟ ونستريح!

ه، حتما، عليه أن يقنع ولكن االعتقاد وحده ال يكفي، أين القيام بالواجب؟ الواجب نحو الولي الجديد. القديم استوفى حق

لكن هذا ولي جديد لم يكن في …. ويقتنع، كل سنه تذبحون أمام ضريحه تيسا اسودا، لقد لطخت ضريحه بالدماء

الحساب، وينشأ عنه واجب جديد، البد من االحتفال به، قريتكم المختارة، واختارها هللا من بين القرى، لماذا ال تكونون 

 …الانتم ايضا مختارين وانتم فع

 .(45، 42، 43)مرتاض، صوت الكهف، صفحة  …"وقريتكم التي أصبحت مقدسة

يؤسلب الكاتب عبد الملك مرتاض ، روايته هذه، بالدمج بين لغتين متقابلتين، لغة المعاصرة ولغة تراثية، حيث       

يحاكي فيها أسلوب الكتابات الصوفية، من حيث استخدام ألفاظهم وتبني معانيهم، واستثمار ألفاظهم المعجمية وتوظيفها 

لك مرتاض بصدد كتابة رواية تراثية  توظف لغة الغرابة وصورها، خدمة للحدث الروائي، و كأن الكاتب عبد الما

والهدف األساسي من كل ذلك هو األسلم التي تجعل المتلقي يسبح في فضاءات مشعة بالحوارية بين الماضي والحاضر، 

 وتهيئة مناخات بوليفية متفردة.

بلمستها الشعرية، وبعبقها الممتد عبر الزمن  كما أن األسلبة الحوارية في المقطع التالي، تبدو واضحة وجلية      

 الماضي، وبلغتها األدبية المهيمنة، التي تعبر عن ظهور األسلبة اللغوية كقيمة فنية مهيمنة على كل الرباعية.

" أنظروا إلى هذه الغمامة التي تتساقط عليكم غيثا، غيثا يغسل أظافركم، وأظافركم التي أدماها القمل، والقمل الذي 

 …ف على امتصاص دمكم طول هذا الليل، والغيث الذي يزيل قملكم يطردهم من هذه األرضعك

 …هذه حيزية، انظروا 

وأنت تطلين عليهم باسمه فاتنة، ساحره عبيقة، السحر والشذى، وانتم تتطلعون إليها، تتطلعون بأفئدة احرقها الشوق 

ار الذي طال، مثلما طال ليلكم المظلم، وال أمل أمامكم إال الى لقائها، ولقائها الذي طالما انتظرتموه، وهذا االنتظ

اشراقتها التي تزيح هذا الظالم، والظالم الذي يجب ان ينزاح من طريقكم الوعر، وطريقكم الذي تقطعونه حفاة العراة ، 

ي لكثرة  فقستم وبطونكم تتضور جوعا وأجسامكم تهرات جلودها من تكالب القمل عليها، وأظافركم المدرجة بالدم القان

 …من قمل ولكن ال فائدة
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والريح تعصف عليكم في هذا الصباح متناوحة كالتي فقدت عزيزا عليها، تطلق أصوات منكرة، من حولكم تعوي  

 …كالذئاب الجائعة كالكالب المسعورة تنبح

حكم عجوز المتنبي والريح عجوز تلطم أمامكم، تلطم وانتم تنظرون إليها وهي تقتلع شجيرات الزهري المتفتح، ري

تلطم، فقدت عزيزا عليها إلى األبد وهي تركض في شوارع البهية، المذبوح حين يضطرب اضطراباته األخيرة، تركض 

)مرتاض، حيزية، صفحة  …"في كل اتجاه تركض كحركة أبدية، تركض كأنها تخشى السكون لكن في حركة محمومة

4 ،1). 

هذا المقطع يصف فيه الكاتب حالة القتامة  والضالمية، التي تعيشها مدينة وهران غداة الثورة المظفرة، يوم شتوي       

مظلم ومضطرب اضطراب ساكنه السجن، أولئك الذين نهش القمل جلدهم نهشا، الصورة الشعرية المعبرة عن حالة 

ا على هيئتي عجوز المتنبي والمستعمر الذي يحاصر المدينة كالذئاب البؤس والقنوط، والريح العاصفة التي صوره

 …الجائعة والكالب المسعورة

تتضح األسلبة الحوارية كذلك، من خالل عملية الجمع بين لغتين، لغة الماضية ولغة حاضرة أو التوليف  بين اللغة       

… " األم اقتنعت أن ال أحد، في انتظار أحد مثال التالي:السردية الواقعية واللغة العجيبة ، كما يبدو ذلك ظاهرا في ال

تعودين بسرعة إلى الدار ، أبوك، لعله يصنع شيئا ما، وأبوك الذي لم يلدك قط يا حيزية، والديه بدون إيالد، ولكن أباك 

اآلن، إخبارك انه الذي لم يلدك ال يستطيع أن يصنع شيئا، هو أيضا، وامصيبتاه! لكن لماذا يا حيزية؟ ألنه غير موجود 

يتغيب اليوم )...( ربما يكون قد طار ببرنس الحكمة،  كل من ارتداه استحال إلى كائن يطير، جناح البرنس ينتفخان 

ربما اذن طار. يكون عبر المحيطات والبحار إلى ما وراء الكون المعروف، إلى كون آخر … بالهواء، ثم يحدث الطيران

حيدر شموخ قصر عالية بنت منصور، وراء كل البحور، في مملكتها … رحيبغير معروف، إلى عالم آخر عجيب 

السرمدية السعيدة، النور والظل والماء والشفافة، كل األجساد يظهر ما بداخلها كما يظهر ما بخارجها، أجساد 

تحلق بجناحي وأنت في هذا الكون العجيب …. النورانية، تتهادى في حدائق النور، تفترش الهواء فوق شجرة الزيتون

 (38)مرتاض، حيزية، صفحة  …"برمسك... بورنوس الصالحين ميراث األقطاب

يتضمن المقطع السردي السابق أسلبة على مستوى اللغة السردية من جهة، فهناك اللغة السردية الواقعية واللغة       

إلى كون آخر غير معروف، إلى عالم آخر عجيب … برنوص ينتفخان في الهواء" جناحا الالسردية العجائبية المتمثلة 

)مرتاض،  …"ورحيب وراء كل البحور، وعالية في مملكتها السرمدية العجيبة السعيدة، كل األجساد يظهر ما بداخلها

 .(38حيزية، صفحة 

المتلقي يحس بالنشوة والمتعة واللذة، وهو يقرؤها  فتجعله يعيش في فضاء رحب و  هذه اللغة العجائبية التي تجعل      

 واسع من األخيلة، و يخلق بخياله و بفكره في عوالم تتسم بالغرائبية والعجائبية.

ومن جهة  أخرى، تتمظهر األسلبة من خالل عملية مزج لغة الماضي التراثي بلغة الحاضر وذلك األسلوب اللغوي       

الذي نجده عند قراءة نصوص تراثية كألف ليلة وليلة،  مثال، يستطيع الكاتب لما له من طاقة إبداعية، وما يتوفر عليه من 

لفنية اللغوية المتمثلة في األسلبة اللغوية بكل دقة فنية ومهارة إبداعية رصيد لغوي، أن يضمن الحوارية عبر الصور ا

 واحترافية جمالية.

واألسلبة تعطي صورة للنزوع اللغوي، وفي رباعية الدم و النار، تتعّدد أشكال اللغة  عن طريق تنوع استعماالتها،       

  فقد يكون األسلوب الكالمي في إتباع الكاتب ألسلوب الغير،
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في استطاعة الكاتب أن يُحّل كلمة الغير في أسلوبه عبر كلمات مستلهمة من كتاب آخرين، ليُشاركهم وجهة نظرهم،  أو  

عن طريق دمج كلماتهم بصفة قصدية و إرادية  بهدف مشاركة الكلمة في خلق مسار متأزم و صراع إجتماعي  مع كلمة 

 الغير.

 دموع:يقول عبد الملك مرتاض في رواية دماء و       

" وقد تواصلنا إلى المدرسة، وقد اصطففنا أمام بابها الخارجي مثنى مثنى فكأنما خلقنا هكذا مصطفات وقد خفتت 

األصوات وعنت النفوس، وسكنت الحركات وقد تعلقت بك عيونهم، و قد اشرأبت نحوك أعناقهن، وقد تأهبنا ليؤتين كل 

 .(30)مرتاض، دماء و دموع، صفحة  حركة توزع بها إليهن وقد فعلتها"

هذه الصورة اللغوية المؤسلبة ذات النظم الغريب ال شك هي من صميم أسلوب عبد الملك مرتاض، ولكنهما تشبه إلى       

َوَعنَِت اْلُوُجوهُ لِْلَحيِّ  ﴾١١١﴿حد بعيد  األسلوب القرآني حين يصف لنا ، الخلق و هم على ساحة المحشر و الحساب، 

 .333اآلية سورة طه،  ﴾١١١﴿َوقَْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلًما  ۖ   اْلقَيُّومِ 

و مثال هذه األسلبة اللغوية في رباعية الدم و النار لعبد الملك مرتاض كثير، تندمج ضمن ثنايا النص، بحيث يجد       

القارئ صعوبة في تقفي أثرها و اكتشافها، ألنها خفية و متضمنة داخل النسيج الروائي، فال يجد بدا من أن يتماهى معها، 

 كأنها أسلوب الكاتب وحده

الضوء على اللغة المؤسلبة )بكسر الالم(، و تعامل مع النموذج األولية للغة عن طريق استلهام بعض الصور سلط الكاتب 

 و  الصيغ، و أدخل عليها إضاءات تنويعية ،من خالل إهتماماته و مواقفه، في السرد الروائي.

من خالل هذه المقاطع المؤسلبة ، التي جاءت في رباعية الدم و النار،  يتضح لنا بأن الكاتب عبد الملك مرتاض قد       

جعل مرجعيته في السرد الروائي، العديد من المصادر التراثية، و نهل من العديد من المناهل المتعددة، خاصة القرآن 

ها في اإلحالة ) فيما يخص المصادر األولية األدبية و الغير أدبية ، التي جاء هذه أضعالكريم و الحديث النبوي الشريف، 

بها الكاتب صراحة في رباعيته، و استعان بها في نسج سرده الروائي، سنتطرق لها تحت عنوان: البعد الحواري من 

السردية، و الوصول إلى نتيجة  خالل التناص، و اقتصرنا في هذا المقام على الجانب األسلوبي من خالل استنطاقنا للغته

مفادها قيام الكاتب بمهمة اإلستلهام من بعض السور و اآليات القرآنية و األحاديث المئوية الشريفة، التي استعان بها 

الكاتب، و استعملها في نصوصه السردية بقصد إضفاء نوعا من التنويع األسلوبي، و تحقيق إستراتيجية التعددية اللغوية 

 ية روائية (. ضمن حوار

و التي ساهمت كذلك في التعدد اللغوي ضمن السرد الروائي في الرباعية، فامتزجت مع بنيته و تفاعلت معها، حتى 

 التماهي، في حوار لغوي رائع،  بحيث يصعب على القارئ المتلقي  إدراك ذلك. 

صفة عقالنية و متوازنة،  يدل على ذكائه، و لعل هذا النوع الفني الذي انتهجه الكاتب عبد الملك مرتاض و وظفه ب      

سعة إطالعه، لتتمظهر هذه اإلستراتيجية ذات األبعاد الفنية و الجمالية في ثوب داللي جديد، تتبلور مع السياق الحالي 

 الذي تختارها له الكاتب، فتنزاح عن السياق و الداللة األصلية، إلى سياق و داللة  جديدتين.

اإلستلهام من التراث و القديم، و اإلعتماد عليه في صوغ النصوص السردية الروائية عند عبد الملك يبدو أن هذا       

مرتاض، تعد ظاهرة فنية يعتمدها الروائي، و بكثرة، و يتوسل من خالل ذلك، دمج صور و عناصر  من  نصوص 

صاغه الكاتب دون عناء، من غير أن  مختلفة ضمن الموت السردي، في لغة روائية مناسبة و سلسة ، و كأنها نص جديد

 يظهر مرجعيته أو يعلن عنها.

http://www.ajrsp.com/
http://tanzil.net/#20:110
http://tanzil.net/#20:111


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 543  

ISSN: 2706-6495 

و عليه فإن القيمة الداللية لتقنية األسلبة تدعونا للقول بأن  العالقات القائمة بين النصوص القبلية و النص الحاضر،        

الروائية ، تنعكس عليها و تتكش من هي عالقة تأثير و تأثر، تنعكس نتيجتها على اللغة و األسلوب الروائي، فبظهور اللغة 

 خاللها، لغات عدة و أساليب أخرى .

إضافة لذلك، فإن القارئ المتلقي، يلعب دورا هاما و محوريا إزاء هذا النوع من النصوص التي تتميز بالعدول و       

 النص السردي الحاضر معها. ، و المحملة بالتعالقات التعبيرية و تداخل الدالالت، ، نتيجة لتفاعل اإلنزياح الداللي

و عليه يكون لزاما على المتلقي، قراءة النصوص السردية جنبا إلى جنب مع الكاتب، المؤلف لها، فيجد نفسه ، شاء       

أم أبى، يحاكي الكاتب في استحضار النصوص الغائبة، و إدراك العالئق التفاعلية معها، و من ثم يساهم مأل الفراغات و 

 ت جديدة.إنتاج دالال

يبدو أن المتلقي القارئ يلعب هنا سلطة الكاتب و  يؤدي دوره في توجيه دالالت نصوصه، و شحنها بدالالت و       

 معاني جديدة، تؤهله ألن يضطلع بسلطة احتواء المعنى، من خالل تلك السلطة التي يمنحها له الكاتب في كل مرة.

كاتب بصفة قصدية، عن طريق األسلبة و ما ينتج عنها من تأثير و تأثر، و و لعل مساهمة القارئ تتأتى من لدن ال      

مساهمة القارئ في إنتاج المعنى، تغدو الرواية بذلك جميل منفتحا على عوالم متعددة و مختلفة و مفتوحة على معاني و 

 دالالت جديدة، تأسس الجمالية الغنية للرواية و البعد الحواري ضمنها.

 Stratificationن خالل التنضيد اللغوي:البعد الحواري م

يتعلق التنضيد باللغة الحوارية في الرواية، وباللغه المباشرة خاصة لشخصيات الرواية، وبما أن الرواية ما هي سوى       

انعكاس للمجتمع وشخصها المتخيلة هم في الواقع ظالل لشخوص واقعيه وحقيقيه، كان والبد أن تتنوع لغاتهم بتنوعهم 

ستوياتهم الثقافية والعلمية، وكذا تنويع إنتمائاتهم لفئات مختلفة مجتمعيا، وبالتالي تتنوع بذلك لغاتهم، ونتيجة لذلك تتباين م

 رؤاهم حول العالم.

من هنا يعبر التنضيد اللغوي عن التعدد الطبقي والتدرج الهرمي االجتماعي، الذي يشي باالختالف االجتماعي       

 ي، وحتى األيديولوجيا.والطبقي والمهن

ومن ثم فإن التنضيد يرتبط أساسا بالطبقات اإلجتماعية وبلغتها المهنية الخاصة، كلغة الفالحين المزارعين، ولغة       

 التالميذ واألساتذة، ولغة األطباء والمحامين...إلخ

ل للتعددية في المواقف واالختالف في أنماط هذه اللغة المثقلة بالكلمات والنوايا والنبرات المختلفة والمتباينة تحي      

" لغات التعدد اللساني )...( تستعمل الوعي واأليديولوجيات، وذلك من خالل ما صرح به ميخائيل باختين حين قال إن 

بمثابة تكملة متبادلة، وتدخل في عالقة حوارية بهذه الصفة، وتلتقي وتتعايش داخل وعي اإلنسان، وقبل كل شيء، 

ي الفنان الروائي الخالق، وبهذه الصفة أيضا تعيش حقيقة، وتتصارع وتتطور داخل التعدد اللساني داخل وع

االجتماعي، وألجل ذلك تستطيع جميع اللغات أن تتخذ موضعا لها على صعيد الرواية )...( جميع تلك اللغات يمكن أن 

ر(، عن نواياه وأحكامه القيمية، ألجل ذلك نلح يجتكبها الروائي لتنسيق تيماته، وتخفيف حدة التعبير ) غير المباش

 …"باستمرار على المظهر اللغوي، الداللي والتعبيري، أي القصدي، ألنه القوة التي تنضد  وتنوع اللغة األدبية

 .(45، صفحة 3891)باختين، الخطاب الروائي، 
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وعليه فإن التنظيم من وجهة النظر الباختينية، ما هو سوى عملية مزج وبطريقة مقصودة للغات الشخصيات حسب       

انتماءاتهم الطبقية، و كذلك حسب مهنهم ومجتمعاتهم التي ينتمون إليها، وجعلها نبيا من لبنات البناء الكلي للرواية، قصد 

 رؤى وااليديولوجيات.تحقيق الغاية المتمثلة في التعددية في ال

تتمظهر في رباعية الدم و النار لعبد الملك مرتاض، تقنية التنضيد على مستوى المجتمع الذي يحرك سيرورة       

الرواية، وعلى مستوى شخصياتها من خالل الطبقات التي ينتمون إليها، وكذا المظاهر اللغوية التي تعكس مستوياتهم 

 .الثقافية والفكرية

ولعل ما يشير إلى التنضيد الحواري في هذه الرباعية هو توفرها على لغات متعددة ومتباينة اجتماعيا وفكريا ولغويا؛       

كلغة العشاق ولغة الفقهاء  و المتصوفة  و المؤرخين و المفكرين والعلماء ولغة الطبقة المقهورة والضعيفة و 

 الفالحين...إلخ

الم لغوي متعدد يعكس الحواريات التي تحرك هذا المجتمع من خالل ديمقرادية والغاية من كل ذلك هو خلق ع      

 أصوات أفراده، تأكيدا على الحداثة الروائية، وبغيت تتجاوز األحادية في الطرح.

 لغة الدروشة:

هة أخرى، كما يبدو ذلك واضحا و جليا في هذا المقطع الذي يجمع بين لغة الدراويش من جهة و لغة الصوفية من ج      

 وهو يدل على ميزة وخاصية التنظيم اللغوي التي تمظهر الحوارية والتعددية داخل المجتمع الروائي:

خاشعات خانعات، سفيرات … " وال تزالين في الضريح المبارك، مدينه أمام سيدي الهواري، معهن وهن إليه متعلقات

 …ساحرات، وهن يسكبن الدموع غزاره

ن! هذه بنتي جاءتك قاصده، انظر سيدي الهواري! جمال ال كالجمال! جمال وحيد سيدي الهواري عظيم الشأ -

نسجه على األرض. عاشقها عفريت جبار، سكنها! اعتدى على عقلها. خالطها،  أصبحت مجنونة، ويلي عليك 

عظيم يا بنتي! وعلى جمالك الفتان، خطبتي عقله العفريت، جاء هو خطف عقلك. الغدار، المكار، بحق هللا يا 

 إمسح دموعي!...… الشان، جئت قاصدة

 وذبحت يديك الذي نذرته ذبحه المقدم أمامك، وفيت بنذرك..… وأنت مثلها قاصدة 

سيدي الهواري يا صاحب البركة جيتك قاصده، جئتك باهلل في الجاه، بركتك عظيمة وخيرك عميم، وليدي في  -

أمر،  والفحل نفذ،  ولدي ينعس على األرض السجن وأنت تعرف هذا يا سيدي الهواري!... وكارلوس 

الباردة... يأكل الصوبة المالحة، والمالحة الشالحة، فالنهار يكسر الحجر وفي الليل يفلل قمل، والقمل ما يكمل 

 وليدي الوحيد أخذته الظالمة!...

 و أنت أيضا قاصدة مثلها: 

تذكر يا … لجبل، أخاف عليه من الظالمةسيدي الهواري أنت ولي البهية أنت القطب الرباني، وليدي في ا -

…. تذكر أيش نذرت ؟ إن كان ما في بطني ولد أسميه الهواري… سيدي الهواري؟ يوم جئتك و أنا حامله به

جئتك اليوم …. وفيت بوعدي احترمتن نذري ولم أخطئ، أصبح الهواري عظيم يقود المعارك في الجبال

 ….. ليلى بنت جارنا ياسين الهواريقاصده تتحرر األرض، ويتزوج الهواري ليلى.

 …وأنت قاصده أيضا ودموعك غزار ووجهك الجميل يضيء وظالمك هذا الضريح
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سيدي الهواري يا سلطان األولياء أنت القطب الرباني جئتك قاصده بركتك يا سيدي الهواري، زوجي خطفته  - 

خر مره، قل لي باهلل أين أخذوه، هل الظالمة بالليل خطفته خرج بمنامته، لم يودعهم وهو يخرج من المنزل ال

دفنوه حيا ...أو ألقو به  في بئر... أو رمو به إلى البحر؟، أو أحرقوه في األفران أو ألقو بجثته إلى الذئاب في 

 …؟ الغابة

و أنت أيضا قاصدة ودموعك تنهمر ووجهك الناظر يسطع و أنت متعلقة بأستار الضريح، ونحرك عار و ذراعاك 

 شوفتان، الحجاب ملقا و أنت تتعلقين بأستار الضريح: البضتان مك

سيدي الهواري أنت القطب الرباني جئتك قاصده ال تخيبني، أنت تعرف يا سيدي الهواري... أنا … يا ولي هللا  -

سافر إلى ما وراء البحر، من عشر سنوات لم يرجع، خالني بثالثة وحدي أعاني، كان عمري … مغبونه

…  أتزوج واطفالي؟ وال حتى أنا مطلقة، تزوجت رومية… يا سيدي الهواري عشرين فقط كيف اعمل؟

 …تزوجته علجة، خطفته من العلجة كيف أعمل؟

 …وأنت أيضا قاصدة،  متزينة بشيء من الحلي

يا سيدي الهواري، من أربع سنوات تزوجت، طول اربع سنوات ولم احمل لم انجب كالنساء، كان زوجي …  -

 …"ر، كأني بدون رحم، كأني لست إمراة، ما قيمتي يا سيدي الهواري بدون أمومة؟يقذف في رحمي ما المط

 .(18، 19، 11، 11)مرتاض، حيزية، صفحة 

يبدو أن الكلمة في رواية حيزية، ليست أحادية النظر كما في الرواية الكالسيكية، التي تتسم باألحادية الصوتية،        

والمونولوجية  العادية، بل هي كلمة حوارية منظمة باللغة الغير ومزدوجة الصوت، أي هي كلمة الدراويش والمتصوف 

 فئات المجتمع.والمجاذيب من اإلناث والذكور الجهلة، وكل 

هي الكلمة الغيرية التي تقف في نفس المستوى مع كلمة األنا، هي كلمة تتميز باالنفتاح، وتخلق جدلية الذات الداخلية       

 واآلخر الموضوعية،  الواصفة له بكل صدق وبدون حدود أو قيود.

يعبر عن لغة المتعلمين والمثقفين وخطابهم تتجلى جماليات فعل التنضيد اللغوي وآثارها في المقطع التالي الذي       

الواعي والسامي كلغة المحامي الذي عينته كافرين للدفاع عنها لحظة إلقاء القبض عليها واتهامها بقتل الضابط كارلوس، 

 " بأي حق القيتم القبض على موكلتي؟ و اتهامها بسرقة مسدسه 

 …بحكم ما لنا من تخويالت خاصة -

؟ … زمن حقوق اإلنسان واحترام الحريات العامة؟ هل نحن في أدغال تلك القارة هل هي دكتاتورية في…  -

فبأي حق إذا؟ ومن نص القانون الذي خول لكم ذلك؟ هي فوضى؟ وأين البينات التي تثبت أنها اختلست 

السالح وسلمته إلى األعداء وأين الشهود؟ ومتى كانت الشبهة كافية في قوانين ر إللقاء القبض على 

 واطنين في ارض يفترض انها تنتمي الى ر؟ كيف تخرقون حرية  المواطنة التي جاء بها الدستور...؟"الم

 .(311)مرتاض، حيزية، صفحة 

تتضمن رباعيات الدم والنار لعبد الملك مرتاض لغات تنظيدية متعددة، ومختلفة،  كلغة الشعراء، والزجالين، ولغة       

 األساتذة، ولغة األجانب في ما يلي نجملها في األمثلة التالية:
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 لغة األساتذة:  

 في قول الكاتب على لساني كل من االستاذة حنان و أحمد:

 " ما صنع بك المفتش؟ 

 أنت أيضا مثلهم؟! -

 من تقصد؟ -

 أقصد المعلمين الذين أضجروني باسئلتهم الفضولية. -

ال تعجب من امرهم، فانهم ما أرادوا اال االستفسار، فقدت تساعدهم اجوبتك على التأهيل االستقبال هذا  -

 الشخص بشيء من األطباء،

 أجبتها كالساخط:

أيت مهنة أجمع االخصائي الذل والفقر والتعب والسهر منها، اال ترينا كيف تباكر قاتل هللا مهنه التعليم، ما ر -

 الشيخوخة هؤالء المعلمين البؤساء؟ وهم ال يزالون في ريعان الشباب؟

ال تلعن مهنة أنت ممتهنها، وحدثني عما وقع لك مع صاحبك الذي لمحته من خالل زجاجة النافذة وهو  -

جه مختاال متبخترا، يمشي وكأنه يرقص، ينظر وكأنه يصوب السهام من منصرف، أقيموا الظل عبوس الو

 عينيه، ويتحرك وكأنه يريد أن يبطش بمن حوله.

ال تعجبي إن كل مهنة لها أصولها، ومن أصول مهنة التفتيش بعض ما ذكرت من خالل وصفات، كما ان من  -

 اصول مهنة التعليم المذل واالتزان والمصطلح.

 طيفة:قالت في ابتسامة ل

 …أراك شديد السخط على مهنة التعليم -

 .(11، 11)مرتاض، دماء و دموع، صفحة  ولم تجبها.." -

في هذه المقطوعات اللفظية التي تصدر من األستاذ أحمد واألستاذة حنان، لميس نوعا من الجدية في طرح اإلشكاالت       

ومعالجة القضايا، وأحيانا نوعا من السخرية واالستهزاء للتخفيف من جو التوتر، الذي ينتمي األستاذ أحيانا عند مالقاته 

تهيان إلى فئة المثقفين، ولذلك يشوب هذه الحوارات أحيانا الطرفة وأحيانا سخرية على مفتش المادة، ال لشيء إال ألنهما ين

 الوضع المتردي الذي قال إليه حل المتعلم.

 لغة العشاق:

تتمثل لغة العشاق في الرواية األولى من الرباعية، في تلك الرسائل التي تحمل لغة الحب واالشتياق والهيام بين كل       

تسام، والتي توزعت على صفحاته عديدة من الرواية، خاصة في األيام األولى قبل اإللتحاق بالثورة من أحمد واب

 التحريرية.ينظر صفحات الرسالة في رواية دماء ودموع.

حتى داخل أهوال الحرب والقتل وسلك الدماء، كانت تتخلل ذلك لقاءات بين أحمد وابتسام تحمل بينهم لغة الحب       

ة، التي نبض بها الكاتب لغة السرد الروائي، قصد تخفيف الضغط على المتلقي تارة، وقصد إضفاء لون من والرومانسي

ألوان الرومانسية لكسر ضبابية المشاهد وقتامتها، وبعث الروح والحياة في حركة األحداث المهولة، من قتل ودماء 

 …وقنابل
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بطحة على بطني مالصقة لألرض متسترة بأغصان شجرة " كانت معركة أول أمس شبيهه بالنزهة حقا فلقد كنت من 

مغرقة، كأنها أم حنون، أو كانها حبيب رفيق كريم ولقد كنت أصلي أولئك المحتلين نارا من رشاشتي، وان كنت لست 

 …متأكدة من أني أصبت أحدهم فعال، ال أحب القتل والقتال ولكنه كتب علينا و فرض، ونحن له كارهون

 دها اليسرى:قلت وأنت تمسك بي

 ابتسام حبيبتي أما لك شبع من هذا الحديث؟ -

 أي حديث؟ -

 …أي حديث؟ كأنك تجهلين أمره؟ إنه حديث المعارك والموت والنار والظالم والفناء والصمت الرهيب -

 قاطعتك ابتسام في صوت لم يسبق لها أن خاطبتك بمثله، وقد تضاعف مرحها وقل حفرها واشتد إغرائها:

 و أنت يا أحمد؟ -

 مالي؟ -

 ألم يأن لك أن تشبع من هذا الحديث؟ -

 فقلت كالمتجاهل: 

 أي حديث؟ -

يا لك من ماكر؟ انه حديث الحب وعذوبته ) وقد نطقت هذه العبارة نطقا تمثيليا بحيث غضت من صوتها  -

 وضغطت على حرف الباء ضغطا مجرسا(.

 فلم تتمالك إن تضاحكت وقلت معاتبا: 

 أية سخرية من الحب؟ -

 حقيقة.ال ولكنها ال -

 أي حقيقة تقصدين؟ -

 حالوة الحب. -

، 311)مرتاض، دماء و دموع، صفحة  …"أنت تعرفين الحالوة فقط،  والمرارة ؟ والحرمان؟ والعذاب؟ -

311 ،319). 

 لغة المناضلين والمجاهدين:

في لغة هذه الفئة نلمس الدعوة إلى الجهاد قصد تحرير األرض وفك قيود التسلط والذل عن الشعب العزل، ثم هي لغة       

تزداد نبراتها وترتفع لتبعث النشاط والحيوية في نفوس المجاهدين، وتحيي في نفوسهم بواعث الشجاعة، وقيما ايمان 

 ومبادئ الوطنية والعروبة.

، حين صعد للصخرة الكبيرة، وقال بلهجة مفعمة بالحماسة الوطنية،  مربوح يمثل صوت المجاهدين شخصية      

 وبصوت يملؤه الحذر واإليمان واإلقناع، وبلهجة ال تخلو من لكنة محلية الريفية :

 …" أيها الشباب، أيها المجاهدون، يا معشر الجزائريين أحفاد المقراني واألمير

نزال بعد نتحدث عن النصر الذي أحرزناه عليه منذ أيام، ولكن هللا يأبى إال أن يسلط علينا هؤالء المرتزقة إننا ال 

 …هؤالء المجرمين هؤالء الغازين المحتلين… األشرار
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كما … ها هو يزعم على تصبيحنا في الغد… فهو اللواء الغازي المقيم بتلمسان يجمع أمره، و يمكر مكره ويكيد كيده 

 …تنا بذلك أجهزه المخابرات الشعبيةأحاط

وكأني بنفس هذا اللواء المتجبر، وهي تسول له انه سيشبع نهمه من لحمنا ويروي عطشه من دمائنا، ويطفئون على 

حقده من دموع شعبنا، كأني به وهو يحدث نفسه، ويمنيها بأنه سيمزق أجسامنا كل ممزق،  ولبأس ما سولت له 

 نفسه!

 ر العظيم:يا جنود جيش التحري

سيصبحكم العدو من غضبكم مدفوعا بالجشع والطمع وحب الظفر )...( ليقتل ابناء الشعبي الجزائري عدوانا، فما لنا 

 ولهؤالء المناكيد االوباش؟ ومالهم يضيقون علينا أرضنا: ال ضيوف كراما، ولكن غزاه لئاما؟

 يجود جيش التحرير الشجعان:

اقلكم، و كله خوف وجبن وكله ارتعاش وإحجام، ذلك بان جنود العدو ال يدافعون عن كأني بالعدو وقد هجم عليكم في مع

 …حق مهضوم، وال يناضلون من اجل عدل مهدور، وال يطالبون بشرف وال تاريخ

أما انتم يا رجال الجزائر الشجعان األبطال، فكأني بكم وقد انقضضتم عليهم برصاصكم وناركم انقضاض األسود، 

شجاعتكم وإيمانكم ووطنيتكم وحميتكم وعروبتكم وأمازيغيتكم إسالميتكم، كالصواعق المحرقة،  وتصديتم لهم ب

 وكالرعود  القاصفة، وكالبروق الخاطفة، وكالقدر المقدور الذي ينزل فال يبقى على شيء!)...(

شرف، وألننا نحمي الحق، وما أما وهللا إننا لنعلم أن العاقبة لنا، وان النصر المبين سيكون لشعبنا، الننا ندافع عن ال

 ضاع حق وراءه طالب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

)مرتاض، دماء و دموع، صفحة  …"ثم نزل مربوح ليجتمع بالضباط على اختالف رتبهم لتخطيط معركة فالوسن

313 ،312 ،315). 

 الخطاب الفلكلوري   لغة 

الخطاب الفولكلوري هي تلك األهازيج و األغاني و األلحان التراثية  التي يتغنى بها أهل البادية للتعبير عن حدث ما،       

أو لإلعراب عن فرحتهم بقدوم شيء ما، وهي من الخصائص المجتمعية التي يتوارثها األبناء عن اآلباء، تنشد بطريقة 

لقرع على الدف والتصفيق باأليادي، وأحيانا تكون مصاحبه للرقص الشعبي، للتعبير عن الفرح موزونة بمصاحبة ا

 والسرور.

واألغاني واألهازيج الشعبية تعتبر مظهرا من المظاهر الفلكلورية المعبرة و الممزوجة بالحركات و الكلمات و       

بكثرة في القرى واألرياف الفالحية خاصة، وتمتاز بجزالة  األنغام الخاصة، و كذا األلبسة المخصصة لذلك، و التي تنتشر

 لغتها وقربها من العامية، أول لهجات المحلية، ولكن في صياغة موزونة ذات نغمة موحدة و قافية واحدة غالبا.

تعيش  هذه األهازيج  و األغاني الفلكلورية، تعكس بساطة المجتمع وتظهر مدى تماسك إفراده، وروايات الرباعية      

بمثل هذه اللغة التي توزعت على جل صفحاتها خاصة في الروايتين الثالثة والرابعة من الرباعية حيزية وصوت الكهف، 

ال لشيء سواء ألن الرواية ظاهرة اجتماعية بامتياز تصور حال المجتمع، وفيما يلي بعض من أمثلة من لغة األهازيج 

 واألغاني الفلكلورية:
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 فوق الروبوت تنشدون أنشودة المطر أنشودتكم انتم ال أنشودته هو:" وتتعالى أصواتكم  

 خليت اوليدتك في الغابة….. يا النو صبي صبي

 ويعيطوا يا بابا، بابا…. اتضاربوا بالنشابه يتضاربوا بالنسبة

 وما تصبيش علي…. يا النو صبي صبي

 (303)مرتاض، صوت الكهف، صفحة  ويغطيني بالزربية"….. حتى يجي خو حمو

 " وترددون أهازيج فلكلورية موروثة:

 .(319)مرتاض، صوت الكهف، صفحة  قمح بني وكيل"…..  شعرها طويل طويل. 

تي جاءت على لسان شخصيات وفي رواية حيزية يطالعون الكاتب على بعض من األغاني واألهازيج الفلكلورية ال      

" لحم هذه الشاة  الشارف التي تغلي بها القدور التي تحدث لكم إيقاعا جميال يستفزكم، و أنتم راقصين مغنيين روايته: 

 …بصوت جماعي

 ودانا دانا

 والشيخ جانا…. واللحم عشانا

 يا دانا دانا

 ودانا دانا

 والجوع دوانا…. والقمل اكالنا 

 ودانا دانا

 .(13)مرتاض، حيزية، صفحة  دانا."و دانا 

يبدو أن هذه األهازيج واألغاني الشعبية كانت تبث في نفوس سكان األرياف وهم يؤدونها ويرقصون على إيقاعاتها       

 السعادة والنشوة.

كما أن األهازيج تارة تأتي باللغة الدارجة، وتارة أخرى باللغة العربية الفصحى وخاصة المقاطع الصوفية التي       

يؤديها أحد الشخصيات وهو يترنم بصوت شجي وتجيبه المجموعة األخرى في لحن الموحد ، المقطع اآلخر كان يكون 

 أ المسمع الصوفي يطرب أسماعهم بشجي ألحانه وجميل ألفاضه: لفظ ألجالله مثال كما هو الشان عندما أكل وشبع وبد

 " قد ضاء صدري.............. وضاء قلبي

 بذكر ربي. .............. جل ثناه

 …وتجيبونه بصوت واحد في لحن موحد مترنمين بالجاللة

 هللا هللا……..هللا هللا 

 هللا ربي……... هللا هللا

 هللا هللا………. هللا هللا

 هللا سيدي.………. هللا هللا

 ويحييكم المسمع بصوت يستفزكم أكثر فأكثر:

 واذا مالوا…….. هكذا قالوا 

 في ذكر هللا………. ولقد غالوا

 من ليس منا……….حتى قد ظنا  
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 (15، 12)مرتاض، حيزية، صفحة  بذكر هللا."…………...أنا جننا  

وأحيانا تأتي األهازيج مختلطة بأشعار من أشعار الجاهلية األولى ولكن بصوت ولحن شعبي يتخلله صوت الجماعة       

 الذي يردده لفظ الجاللة كما كان من شأن الجماعة عندما  أكل وشبع فبدءوا في الغناء: 

 ……………………." أمر على الديار ديار ليلى

 هللا هللا

 دار وذا الجدار.أقبل ذا الج…………………  …. 

 هللا هللا

 ……………………..وما حب الديار شغفن قلبي

 هللا هللا

 (15)مرتاض، حيزية، صفحة  ولكن حب من سكن الديار."…………………….. 

وعند التقاء النساء من سكان األرياف خاصة عند مناسبة من المناسبات كالزواج ، ومثال ذلك غناء المداحات بصوت       

الدارج على ايقاع الطبل ورقصات الحسان، وزغاريد تمال األرض والسماء، يتمنين الزواج للنساء العازبات الذين لم 

 ة لمن حالفها الحظ في الزواج:يصادفهن الحظ بعد، وكذا إشاعة البركة والفرح

 " اصحاب البارود........ اصحاب البارود

 بالك ما تجيش........ يا العزبه البايره 

 وهللا ما بايره........ عزبه و كي دايره 

 ماجاش البارح........ماجاش اليوم 

 (313حيزية، صفحة )مرتاض،  ظنيته جايح........ وداه النوم "

الدينية، وعليه فإن لغة الرباعية، لغة تنضيدية بامتياز، متعددة المشارب ومتنوعة المجاالت والمستويات اللسانية )       

( تستقر على قواعد لغة اليوم دون إلغاء الماضي، وتمزج بين أصالته الصوفية، األدبية، الفلسفية، السياسية والتاريخية

ووهج الحاضر، كما أنها لغة ذات أبعاد حوارية، تتمظهر البوليفونية في صورة التهجين واإلسالم والتنظيم أي الماضي 

 اللغوي هذه األبعاد الفنية والجمالية.

 البعد الحواري من خالل المحاكاة الساخرة 

قليد لنص أدبي أو أثر فني أو سمة من تعني المحاكاة لغة المشابهة والمماثلة أو التقليد، وهي في أعراف النقد األدبي ت      

السمات المميزة لشخصية ما ) تكون معروفة(، بحيث يراعي في ذلك كله خصائص األسلوب األصلي، أو مميزات 

)انيس،  الشخصية األصلية، وإلغاء والقصد منها اإلضحاك، ال لما فيه من تهكم وسخرية، بل لبراعة ما فيه من تقليد

 .(380، صفحة 3005

 (3894)علوش،  " هي نوع من التقليد التهكمي األدبية"والمحاكاة الساخرة 

يبدو أن مالمح المحاكاة الساخرة تجتمع في عنصر التقليد والهزل ال السخرية، على وتر على عالقتها بالتناص مع       

 النص األصلي ألن بدونه ال يمكن أن تتحقق المحاكاة.
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، يمكن أن " إن كلمة المحاكاة الساخرة يمكن أن تكون متنوعة لدرجة كبيرةيقول ميخائيل باختين في هذا الصدد:        

نحاكي محاكاة ساخرة أسلوب الغير، بوصفه أسلوبا، يمكن أن نحاكي محاكاة ساخرة طريقة نموذجية على المستوى 

االجتماعي أو شخصية على المستوى الفردي، طريقة في الرؤية، في التفكير، في الكالم)....(، يمكن أن تقتصر 

تصل إلى المبادئ واألسس العميقة لكلمة الغير )...( المحاكاة المحاكاة الساخرة على األشكال اللفظية السطحية،  ل

 .(392، 393، صفحة 3891)باختين، الخطاب الروائي،  الساخرة تستطيع أن تكون هدفا بذاتها"

وبالتالي فإن المحاكاة الساخرة هي نوع من أنواع األدب الساخر، يقتضي تقليدا ومحاكاة األثر األدبي من حيث       

األسلوب والنبرة والبناء والموضوع والمحتوى، ثم إعادة بنائه بصياغة جديدة تقتضي استبدال المضامين واألشكال، 

 بأخرى جديدة.

تفكيك الذهني في مقابل العمل األصلي، مما يؤدي إلى خلق هيكل جديد، عن طريق و عليه فهي نوع من الهدم وال     

التالعب بالتعابير واأللفاظ والكلمات، وعليه فإن المحاكاة الساخرة ما هي سوى عملية استدعاء عمدي وقصدي لنصوص 

يدها من معانيها القبلية، وشحنها جادة وإفرادها من محتواها، والعمل على تطويعها، ثم محاولة إبدالها وتحويلها ثم تجر

بمعاني ودالالت ساخرة، خدمة لمقاصد وغايات الكاتب، كإشاعة الروح الكرنفالية، والسخرية والضحك، وإبراز التناقض 

 الصارخ وخلق المفارقات العجيبة، عن طريق الكشف عن التضاد الحاصل بين القبلي والحاضر.

وفق ضار أقوال اآلخر، وتقليدها بطريقة ساخرة و محاكاتها بصورة هزلية؛ فـ "تعتبر الباروديا أسلوبا في إستح      

ص يستحضر المحكي بطريقة بارودية، أحيانا الفصاحة البرلمانية أو القانونية، وطورا الشكل الخاص  الموضوع المشخَّ

فة لرجال األعمال في للعروض المختصرة عن جلسات البرلمان ومحاضره، واستطالعات الجرائد والصحف واللغة الجا

المدينة وثرثرات البلهاء، والجهود الضائعة المتحذلقة للعلماء واألسلوب النبيل أو اإلنجيلي، والنبرة المتزمتة للموعظة 

 .(331صفحة ، 3891)باختين، الخطاب الروائي،  األخالقية، وأخيرا طريقة كالم شخص محدَّد اجتماعيا وبالملموس"

و عليه فإنه باإلمكان محاكاة أسلوب الكالم بطريقة هواية و ساخرة، بهدف التعبير عن نمط في التفكير و أسلوب في       

العيش و وجهة نظر للحياة، عبر اختيار المصطلحات و األلفاظ التي تعكس ثقافة فئة اجتماعية ما، واختيار صيغ تعبيرية 

 باينة والثابتة في أذهان فئات المجتمع.تعكس مستوى التفكير وأنماط الوعي المت

بناءا على هذه الرؤية الباختينية  للمحاكاة، جعل باختين نوع الكتابة الروائية الهزلية هي الفضاء األمثَل في تبني و       

طرح تعددية األصوات، حيث يتم  محاكاة الكاتب الكالم الجاري على لسان الشخصية في حياتها اليومية و الشخصي 

)باختين، الخطاب  ”الباروديا/ المحاكاة الساخرة“وداخل المجتمع، عن طريق اللعب الهزلي مع اللغات، أي اعتماد 

طريقة و أسلوبا  في ذلك، الشيء الذي يساهم في اإللغاء من حدة علو صوته مقارنة  ،(331، صفحة 3891الروائي، 

 إلى حد ما، أو كسره و التخفيف من حدته و شيوعه عبر شخوص الرواية.بأصوات اآلخرين 

( تعد من األساليب الفنية في الكتابة السردية التي تحقق مبدأ الحوارية حيث المحاكاة الساخرة) الباروديا و عليه فإن        

تجعل  أقوال الشخصيات ذات صبغة اجتماعية وأكثر مصداقية في التعبير عن موقفها اإليديولوجي، حيث يتم التقليد 

لمتحدث هو بحق شخص األسلوب و محاكاة النبرة في صورتها القصوى للغة فئة اجتماعية، حتى يخيل  للقارئ أن ا

 موجود في الواقع ويستحيل أن يكون شخصية من ورق أو من تأليف الكاتب.

فال عجب إن كان ميخائيل باختين يرجح الرواية الهزلية و يعلي من شأنها، و يجعل منها رواية ذات أبعاد حوارية       

ديثا، ذكر فيه صالح أحمدا لتلك األيام الخوالي، و بامتياز، و في رواية دماء و دموع، يدور بين الصديقين أحمد و صالح ح

 وغيرها األحسن بالنسبة ألحمد، و أنه جد و اجتهد بنصيحة منه، في سبيل الفوز بقلب ابتسام، و قد حالفه الحظ،
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بالرغم من أن كل الظروف و األحوال و األوضاع كانت تقول عكس ذلك، إال أنه لم لم يحدث له ما حدث لكل شباب   

 ، حيث لم يحالفهم الحظ، و كانت حالتهم بعد ذلك كحال الذي رجع بخفي حنين:القرية

" واليوم! فمن المخطئ منا، ومن كان المصيب؟ فمن كان الصادق منا، ومن كان الكاذب؟ أنحن بأملنا. أم أنا بيأسك؟ ألم 

عليك بالخير و حباك بالفضل، و تر أن هللا سخر لك قال ابتسام، و روحها و جسمها جميعا؟ ألم تر أن هللا كيف أنعم 

أسبغ عليك النعم؟ ألم تر أن هللا كيف آثرك على شباب القرية و خباك بالفضل، و أوسع عليك النعم؟ ألم تر أن هللا كيف 

)مرتاض،  آثرك على شباب القرية أجمعين، فإذا هم يرجعون بخفي حنين، و ترجع أنت، وحدك، بالخير و الفضل؟"

 (338دماء و دموع، صفحة 

" ألم تر أن هللا كيف آثرك على :نالحظ هنا في رد صالح على أحمد ، أن فيه محاكاة ساخرة، و ذلك في ملفوظ       

)باختين، الخطاب  شباب القرية أجمعين، فإذا هم يرجعون بخفي حنين، و ترجع أنت، وحدك، بالخير و الفضل؟"

 .(331، صفحة 3891الروائي، 

كالم يفترض من خالله صالح أن صديقه )أحمد(، من بين شباب القرية، يصيبه ما يصيبهم، بل هو أولى منهم بذلك       

ن )يردد الكثيروألنه غريب و الجئ، و فقير، و كان أولى بها أن ترفضه فيرجع كغيره من شباب القرية ، بخفي حنين 

في إشارة إلى عودة المرء دون تحقيق غايته، والقصة هي أن رجال كان  -"عادفي رواية "- "رجع بخفي حنين"المثل 

يُدعى ُحنين يعمل مصلًحا وصانًعا لألحذية في مدينة الحيرة بالعراق، وكان مشهوًرا بصناعته وإتقانه وخبرته بها، وفي 

على بعير، فأناخ بعيره جوار الدكان ودخل إلى ُحنيٍن يسأله وينظر لألحذية يوم من األيام مر أمام دكانه أعرابي يركب 

التي يصنعها ويدقق فيها، وقد أعجبه أحد هذه األحذية فسأل عن السعر وبدأ بالجدال والمساومة حول السعر كأنه يريد أن 

 يشتريه.

ألعرابي يترك الدكان ولم يأخذ الحذاء ولم وبعد طول جدال أخذ الكثير من وقت ُحنين اتفق معه على سعر وإذا با      

يشتريه ولم يُِعر ُحنين أي اهتمام، فسبب هذا التصرف لُحنين الغضب ألن هذا األعرابي أخذ منه الكثير من الوقت وعطّله 

أن عن عمله وعن زبائنه الذي رأوه منشغاًل به عنهم فانصرفوا عنه، فخسر زبائن اليوم ولم يبع ُحنين شيء؛ لذلك أراد 

ينتقم من تصرف األعرابي وأن يفّرغ غضبه بطريقة انتقاميّة، فراح يلحق به وسلك طريقًا جانبيًا أسرع من الطريق الذي 

سلكه األعرابي فأصبح أمامه بمسافٍة، وأخذ الُخفين ووضع أحدهما على الطريق، وعلى بعد مسافة كافية منه وضع الحذاء 

 عرابي عندما يصل لهذه المنطقة.الثاني واختبأ في مكاٍن يراقب منه األ

وعندما وصل األعرابي ووجد الحذاء، قال ما أشبهه بخفي ُحنين، لكن هذا حذاء واحد، فلو كان الثاني معه ألخذته،       

فتركه وسار في طريقه، وبعد مسافٍة وجد الحذاء الثاني، وقال كأنه هذا وذاك خفي ُحنين، فأخذ الثانية ورجع لألولى كي 

ني ، وهنا كان ُحنين يتربّص به فلما ترك دابته ورجع للحذاء األول، أخذ حنين دابته يلتقطها، وترك دابته مكان الحذاء الثا

وهرب بها، وعندما عاد األعرابي لمكان الدابة لم يجدها وعاد إلى أهله فارغ اليدين، وقد كان عائًدا من السفر محماًل 

به، قال أحدهم: عاد بخفي حنين، فذهب قوله باألغراض والهدايا، فاستغرب أهل الحي عودته راجال، ولما علموا بما حل 

 و لكن و لسخرية القدر، فاز هو بقلبها، و نال الخير و الفصل، عكس كل التوقعات. .(381)األمثال،، صفحة  مثال

 

بأحاديث و مداخالت في غير محلها ، شاذة ، و  يقول ميخائيل باختين: "تتميز المينيبية بمشاهد فاضحة ، و تصرفات      

 ما هو مألوف و اعتيادي في مجرى األحداث ، و بالمعايير المقررة للسلوك و آدابها أي تتميز بمختلف أشكال خرق كل

 بما في ذلك آداب الكالم
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" ة المثل السائل في رواية نار و نور: يدور هذا الحوار بين سعيد و فاطمة، أين نجد أن الكاتب يحاكي محاكاة ساخر       

يعود هذا المثل إلى قصة، قد تكون واقعية أو رمزية، عن امرأة كانت تحمل َجّرة ، سارت هذه ،  ما كل مرة نسلم لجرة "

المرأة في طريق زلقة، فاختّل اتزانها ووقعت جّرتها، ولم تَُصب الجرة بسوء.  حملت المرأة جرتها مرة أخرى لتسير في 

هنا أتتها النصيحة أن تغيّر هذا الطريق المحفوف بالخطر، ألن الجرة إذا سقطت مرة أخرى ذات الطريق من جديد. و

 فليس من ضامن أنها لن تنكسر.

(، على األقل في اعتقادهويُقال هذا المثل لمن يريد المجازفة بعمل شيء ما لمجرد أنه عمله من قبل ولم يحدث شيئًا )      

. ، ويُقال هذا المثل لمن يريد المجازفة بعمل شيء ما لمجرد أنه تكرر فال داِع للمغامرةفينصحه قائل المثل أن هذا قد ال ي

 (، فينصحه قائل المثل أن هذا قد ال يتكرر فال داِع للمغامرة.على األقل في اعتقادهعمله من قبل ولم يحدث شيئًا )

ف فيه من  الجرة/ السالح حمل وفالجرة في المثل هنا، يحاكي بها الكاتب على لسان فاطمة بالسالح الرشاش ،        تصرُّ

المجازفة الشيء الكثير، فإن كان المرة السابقة قد وفق في إخفائه، و لم يعثر عليه المحتل المستعمر، فإن هذه المرة يجب 

 أخذ المحيطة و الحذر:

 لم ألقيت إلي بهذه الرشاشة التي ال تزال فيها رائحة الرصاص والبارود؟ولكن،  -"   

 لتخفيها، طبعا! -

 و لكن، أين؟ أم ترى أن في كل مرة، تسلم الحرة؟! -

 قال سعيد:

و ما المانع من أن نسلم الجرة، في كل مرة؟ إنك من الذكاء و الدعاء ما يجعلك أن تكوني أعرف بشأنك من أن  -

   (310)مرتاض، دماء و دموع، صفحة  ن؟! و هل استشرتني أوال فتستشيريني آخرا؟!"تستشيريني، و لكن أي

في موضع أخر في نفس الرواية، يعطي سعيد صديقه عمر الرشاشة والقنبلة اليدوية لكي يستعملهما خالل 

رمى إليه بالرشاشة أن خذ هذه، فهي لك منذ  " ثمالمظاهرة ويقول الكاتب على لسانه، في محاكاة ساخرة: 

)مرتاض، نار و نور، صفحة  الساعة! وخذ معها هذه الرمانة التي ال تأكل، ولكن تدمر كل شيء بأمر ربها"

344). 

ا وفي اسمها بالقنبلة اليدوية المسماة شبه الكاتب القنبلة اليدوية بالرمانة، وهي في األصل شبيهة بالرمانة في شكله      

 وهي قنبلة تنفجر بمجرد سحب الزناد من على راسها و إلقائها بثوان معدودات. ،la grenadeباللغة الفرنسية 

ْستَْقبَِل  ﴾٣٢﴿ ثم شبهها الكاتب بالريح الصرصر التي أرسلها هللا سبحانه وتعالى على قوم هود:       ا َرأَْوهُ َعاِرًضا مُّ فَلَمَّ

ْمِطُرنَا َذا َعاِرٌض مُّ ـٰ ُر ُكلَّ َشْيٍء بِأَْمِر َربَِّها  ﴾٤٣﴿ِريٌح فِيَها َعَذاٌب أَلِيٌم  ۖ   بَْل ُهَو َما اْستَْعَجْلتُم بِهِ  ۖ   أَْوِديَتِِهْم قَالُوا َه تَُدمِّ

لَِك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِميَن  ۖ   فَأَْصبَُحوا اَل يَُرٰى إاِلَّ َمَساِكنُُهمْ 
ٰ
 .34-35سورة هود، اآلية: ، ﴾٣٢﴿َكَذ

و من ثم فإننا نلمس شيئا من المحاكاة الساخرة، ضمن هذه المحاورة بين سعيد و صديقه عمر، فيما يخص الريح       

الغازية البني أرسلها هللا سبحانه و تعالى على قوم هود، و هذه القتيلة اليدوية، ألن الحقيقة غير ذلك، فال مجال المقارنة 

تي يخلفها كل من القنبلة اليدوية التي هي من صنع اإلنسان، و الريح الغازية التي هي البنة بين صورتي الدمار و الدمار  ال

 من أمر هللا الكبير الجبار، و المحاكاة هنا تكمن في أن القنبلة صغيرة جدا، بحجم رمانة ، ستهلكهم جميعا ! 

كذا اإلستياء و الغضب و الثورة ضد هذا  و الهدف من هذه المحاكاة هو تهويل و تصميم أمر السالح الذي يمتلكانه، و      

المستعمر ، و إبراز الكره و البعض له، و ضعفهم و وهنهم بالرغم من تعدادهم و عدتهم الكبيرة، و كذلك الغضب منه 

 محاكاة بغضب هللا من أولئك الذين عصوه فدمرهم.
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تب، شخصية الفحل مع شخصية سيدنا و في سياق آخر، و خاصة في رواية حيزية، يحاكي سخرية و تهكما الكا       

 عثمان رضي هللا عنه بقوله: 

" انحرفت، أردت أن تبرهن لذاك الذي رفض أن تحمل البندقية مثله، تختال بها بين النساء واألطفال، ما أروع الموقف 

 …لو حدث، وقد حدث

لمعاني الدالة على االستعالء، تحميلها وأنت اآلن تحملها بينهم مختال متجبرا متكبرا متعجرفا مترفعا، ما شئت من هذه ا

على الرغم منه، تحميلها وان رغمت أنوف أقوام! كما كان عثمان يقولها على المنبر، وربما كان يعني ابا ذر... كان 

 (93)مرتاض، حيزية، صفحة  …."يريد ان يتحداه

اعتلى وتكبر على قومه، و أهل بلدته المستضعفين، و هو مستقو عليهم يحاكي الكاتب شخصية الفحل حين        

بالمستعمر الفرنسي، و شخصية عثمان بن عفان رضي هللا عنه حين اعتلى المنبر و هو أكبر المؤمنين، و كان هناك شئ 

 .     (534، 532)الصالبي، صفحة  في نفوس الصحابة من أكره ، كأبي ذر رضي هللا عنه، و كلهم على حق

لكن عنصر السخرية و موضع  التهكم هنا، يمكن في أن  كل الصحابة كانوا على صواب، و كلهم كانوا يبتغون       

به أعلى بأفعالهم مرضاة هللا ورسوله، أما الفحل فإنه كان يبتغي حاجة في نفسه، وهي علو الشأن، و تجبره و تنصي

 المناصب، على حساب ظلمه لشعبه وأبناء بلده.

السارد هنا يسترسل في قراءة التاريخ اإلسالمي و خاصة اإلختالفات في اآلباء و الفتن بينهم، من خالل محاكاته       

ضي لبعض الصور الخاصة بحياة الصحابة رضي هللا عنهم، و يحاكي محاكاة ساخرة ما جاء على لسان سيدنا عثمان ر

االختالف الذي حدث بين أبي ذر و سيدنا عثمان رضي هللا عنهما، لم يرق  بهم  ،:" و إن رغمت أنوف أقوام"هللا عنه

 ألن يصير فتنة و اقتتاال، كما هو حال الحركي الفحل و أبناء عمومته و شعب بلده.

اء الربوة العالية، و قد حرمهم بيبيكو في رواية صوت الكهف الرواية الرابعة من الرباعية: يصور الكاتب حال نس      

الشيطان من جمع البقوق من أراضيه التي اغتصبها عدوانا و ظلما منهم، و ملف كل من رابح الجن ابنه بمنعهن من جمعه 

 ، إال أن رابح الجن كان يتغاضى عن ذلك في أيام معدودات:

… رايتنا، الهراوة في يده وهو يطاردكن، إنما خل الجو" رابح الجن مع ديبيكو في المدينه لو لم يكن قد ذهب لكنت 

لعله رحمكن، الشيطان ايضا تعتبره فترات يسمو فيها الى حب فعل الخير! الشيطان؟ ال مستحيل! الن بي بيكو ….  أو

ن الشيطان طلب اليه ان يتغاضى عنكن، عام المجاعة، عمر عطل حكم الحد في السارق عمر الرمادة، لكن أين الرجال م

 .(32)مرتاض، صوت الكهف، صفحة  الرجال، والزمان من الزمان!؟"

يبدو أن هاذين اإلطارين يجمعهما قاسم مشترك و هو: التفاصيل عن بعض السيئات التي يقترفها كل من أهل الربوة       

في زمن الرمادة، ففي األولى التفاصيل عن منعهن من جمع  مع بيبيكو الشيطان، و القوم الذين افترقوا خطيئة السرقة

البقوق و عدم التعرض لهن باإلساءة و األذى، و الثاني التفاصيل عن إقامة الحد على من اقترف السرقة ، ألنهم في 

،  حتى هجري(١1)األولى و الثانية يعيشون زمن قاسيا و صعبا، بسبب الجوع  و القحط الذي أصاب المسلمين آنذاك 

 إرمدت األرض من ذلك، و في رواية إرمدت وجوه الناس من جهد ما يعانونه. 

يحاكي محاكاة ساخرة،  الكاتب هاهنا بيبيكو الشيطان بسيدنا عمر رضي هللا عنه، من خالل ما قام به من إكرام       

ة المسلمين أيام األزمات و اإلخواإلنسان و مبدأ العيش بكرامة و تطبيق مبدأ الضرورة تريح المحظور، و كذا نصرة 

 ،المحن
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الشخصيات: لبيبيكو تخلى عن نساء أهل الربوة و العجيبة القائمة بين المشهدين و الهدف من ذلك كله هو إظهار المفارقةو  

تركهن يجنين البقوق، ليس كرامة لهم، بل إساءة لهم ألنهم أحب باألرض منه، و من المفترض بهم زراعة أرضهم و 

 ا، ال جني ما تلفظه من ثمار البقوق الذي ال يسمن و ال يغني من جوع.حرثه

رابح الجن، و خلق سرائرهم، و ندي استغاللهم ألهل الربوة ر من زيف أخالق بيبيكو الشيطان وبهذه المحاكاة، يسخ      

 العالية، و كذا ظلمهم و قهرهم لهم.

بواسطة هذه المحاكاة الساخرة أيضا، يؤكد الكاتب رفض هذه السلوكيات و التوجهات التسلطية و الجائرة، بكل       

أبعادها الالإنسانية، ذلك أن عائالت و أهل الربوة العالية، بفقرهم و ضعفهم، و امتالكهم لتلك األراضي الشاسعة، 

تها و جني ثمارها و خضرها و فواكهها، ال أن يعيشوا كالعبيد يستحقون أن يستفيدوا منها من خالل حرثها و زراع

 المستضعفين في أرضهم، ال ينالهم منها سوى البقوق.

إن مثل هذه المحاكاة الساخرة ، التي تحمل دالالت كثيرة،  تهدف سوريا إلى تمثيل الغني و غناه  و إبداعيا فهي       

ألوضاع التي نعيشها نساء الربوة العالية، و العذابات و اآلالم و اآلهات التي مشحونة بدالالت اإلستهجان، و اإلستياء من ا

 تحب ضمنها.

هذه المحاكاة تجعل القارئ الواعي يستمع لصوتين، و كال الصوتين يحمالن شحنات متضادة و متناقضة في آن       

 واحد، شحنات ذات دالالت سلبية في مقابل شحنات ذات دالالت إيجابية. 

 اكاة  الساخرة على مستوى اللغة التلفظيةالمح

إلى جانب ذلك كله، فإن المحاكاة الساخرة ، تتميز باستعمال الكاتب على لسان السارد أو على لسان أحد شخصياته،       

للغة ساخرة، إما عن طريق إستعمال الشعر بشكل خاطئ، و تفسيره بشكل خاطئ كذلك، و كذا إستعمال اللغة العربية مع 

" اللغة الفرنسية، أي نطقها ممزوجة و بشكل فاضح و صارم مع العربية الفصحى، أو عربنةفرنسية، أو بمعنى آخر، "ال

في بعض األحيان، تأتي بنطق أجنبي ال من حيث مخارج الحروف العويصة و المستعصية عليهم خاصة بالنسبة 

 للفرنسيين  كالحروف التالية مثال:  

كذلك، ثم حرف العين الذي يستعصي عليهم نطقه، فيستبدلونه ) كافا( و الخاء التي تنطبقفا ( ) كاالقاف و التي تنطبق ب

 " . )األلف المهموزة( بحرف

كذلك تتجلى السخرية، من حيث أن الكاتب يجعل تركيبة الجملة بالعربية الفصحى و لكن بنغمة و تركيبة أجنبية       

تقديم أو بالتأخير، أو يحذف ما ينبغي اإلبقاء عليه في الجملة أو يبقي ما يجب جزئيا، كأن يستبدل مواضع الكلمات إما بال

حذفه، أو ربما ال يصرف الفعل بصورة صحيحة داخل الجملة، و هذا كله يجريه الكاتب/ السارد على لسان شخصياته، 

 (.direct speechتلفظي مباشر )في أسلوب حواري و 

يبدو مقصودا و متعمدا من لدن الكاتب، ألنه وضعها بين معقوفتين، للداللة على نقل و بالتالي فإن هذا االستعمال       

 الكالم كما هو، و على صورته التي جاء بها على لسان الشخصية.

 و مثال ذلك :

 أي أحبها العربي و بشدة. ،(344)مرتاض، حيزية، صفحة  …"" شغفها "الراب" حبا

 .(301)مرتاض، حيزية، صفحة  … "" أنت يبكر غدوا، فيه شيء مهمقال الضابط الفرنسي الفحل الحركي: 

 بمعنى أن يجب عليك القدوم باكرا يوم غد.

 ، أي بمعنى الزنزانة رقم عشرة.(34)مرتاض، حيزية، صفحة  " ال ديس" و ما أدراك ما " ال ديس"
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 …!" أنت يمشي بوكو للطوالبت 

 .(393)مرتاض، حيزية، صفحة  …"باسكو أنا فيه اإلسهال، يعني دياري، يا مسيو خوصي -

 بمعني أنه يذهب كثيرا للمرحاض، فيجيبه ألنه مريض باإلسهال.

و في رواية صوت الكهف كذلك يعتمد الكاتب كذلك على هذا المزج بين العربية و الفرنسية، للداللة على أن الناطق       

بها هو فرنسي، كما أسلفنا الذكر مسبقا، فهو بالطبيعة ال يتحكم في أصول البناء اللغوي العربي، و يتخذ ذلك الكاتب سبيال 

اللغة أو للنبرة الخاصة بالشخصية، و التي يبتغي في ذلك جعل  القارئ، و كأنه  لكي يلتقط صورا فوتوغرافية  لصورة

حاضر بين الشخصيات الروائية يستمع إليها  على المباشر، أو كأنها حاضرة هي بالذات و بكيانها أمامه، و يمكننا 

 اإلستئناس ببعض من تلك النماذج:

 (54)مرتاض، صوت الكهف، صفحة  …"الكانون هو الكانون، أنا شرى بالفلوس"

يخطب بيبيكو أهل الربوة، قائال لهم ألنه إشترى منهم أراضيهم  بثمن بخس، مستغال بذلك ضعفهم، و سذاجتهم و        

لتالي فقد أصبحت ثم  سدد لهم مستحقاتهم بقايا من المال، أو مقابل بضع كيلوغرامات من القمح أو الشعير، و با… فقرهم 

 ) القانون هو القانون(.من ممتلكاته بقوة القانون 

، أي رابح الجن، و هو اسم شخصية إقطاعية كان صديقة (51)مرتاض، صوت الكهف، صفحة  " لوديمون"رابح 

، بمعنى السيد الحاكم، و (315)مرتاض، صوت الكهف، صفحة  " مسيو الحاكم"لبيبيكو الذي استولى على أراضي 

 غيرها من هذه النماذج كثير جدا ، يتوزع على طول الروايات األربع لرباعية الدم و النار.

إن هذا المزج بين لغتين أو ثالث في خطاب سردي واحد، يجعله خطابا هجينا و متنوعا يشي بالتفاعل الدال، و       

المعبر عن ثقافة أفراد أولئك الفئة من المجتمع الفرنسي األصل، والتي كانت تمتزج مع الشعب الجزائر،  فتأثر فيه تارة و 

 الصوت اللغوي. تتأثر به تارة أخرى، على مستوى البناء و

 الخاتمة

يشكل اإلبداع الروائي لدى الكتاب و المبدعين فضاءا واسعا تشتغل فيه تعددية الرؤى  و تتنوع فيه وجهات النظر،       

وتختلف فيه المستويات اللغوية و أساليبها، كما أن الشخصيات الروائية المحركة للحدث تدخل في تفاعل دائم و مستمر، 

و تؤدي بهم لصراعات مختلفة، و ذلك  و تختلف باختالف مستوياتهم و درجات إنتماءاتهم الطبقية، فتتعالى أصواتها

يستوجب اعتماد عنصر الحوار بمختلف أشكاله وأنواعه خصوصا في األحداث التاريخية ذات الصبغة اإلجتماعية، أين  

ثم يوظف الشخصيات التي تعبر عن رؤاها و  الراهن بشتى السبل، و من يحاول الروائي من خاللها التعبير عن الواقع

 وعيها و فكرتها و فلسفتها في الحياة.

و قد حاول بحثنا اإلجابة على اإلشكالية التي طرحناها في البداية ، و التي تمحورت خصوصا حول مدى اشتغال       

ي الخاص بالروائي عبد الملك الحوارية و تعددية األصوات انطالقا من التعدد و التنوع اللساني في الخطاب السرد

" دماء و دموع، نار و نور، "، المتكونة من أربعة روايات هي كالتالي: الدم و النارمرتاض، و خاصة في رباعية "

 .حيزية و صوت الكهف"

ل وقد حاولنا مقاربة هذه الرباعية مقاربة موضوعية تهتم ببنية الخطاب و مكوناته، و توخينا ترصد معظم األشكا      

اللسانية التي تساهم في إشاعة المبدأ الحواري، وقد تمكنا وفي رحاب هذه المقاربة من الوصول  لعدة نتائج مهمة يمكن 

 إجمالها كالتالي:

 إعتمد الروائي عبد الملك مرتاض على تعدد الشخصيات و كثرتها، حيث تراوحت  -
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األفكار واإلنتماءات المتنوعة، دفع بها الكاتب التعبير بين شخصيات رئيسية و أخرى ثانوية، بحيث أنها شكلت مزيجا من  

عن ذواتها و أفكارها بكل أريحية و دونما قيد، مما نتج عن ذلك تعدد في أساليب اللغة السردية، و تنوع لألفكار و الرؤى 

 األيديولوجية.

 انا تركت الروايات األربع من الرباعية الحرية المطلقة في أغلب األحيان و النسبية أحي -

 للشخصيات بغية التعبير عن أفكارها و آرائها، دون طغيان صوت على حساب صوت آخر.

أدى التمازج بين اللغة الفصيحة الشعرية و اللغة العامية التي اعتمدها الكاتب، و أطرت جوانب عدة من لغة  -

صوات، و بالتالي ساهم ذلك السرد الروائي لديه، إلى إشاعة المبدأ الحواري في الرباعية، الناتج عن تعددية األ

 في الكشف عن العوالم النفسية، و التوجهات األيديولوجية لمختلف شخصيات الروايات األربع.

ويخبر عن حركة  وجدنا لغة مرتاض الروائية لغة عربية فصيحة، حيث كان يعبر عن الحدث، ويصف الواقع، -

و التي اتسمت بالفصاحة على العموم، ولم   الشخصيات بلغة فصيحة، عالوة على لغة الحوار بين الشخصيات

يعتمد على المفردات العامية إال قليال، بل قام في بعض األحيان على إدماج العامية في األسلوب الفصيح و قام 

والشك أن في توظيفه لهذه المفردات العامية إشارة إلى الحرص على  بمنحها نفس قواعد و نغمة اللغة الفصيحة،

ع الشخصيات الروائية بأمانة و صدق هذا من جهة، و من جهة أخرى، جعل شحنتها الداللية محاولة نقل واق

 شحنة مزدوجة، ساهم ذالك في خلق تعددية صوتية على مستوى األساليب اللغوية.

الروايات األربع  تضم أصواتا كثيرة ولغات متعددة، منها اللغة العامية السوقية التي تناسب عامة الناس من غير  -

لمثقفين، وتعكس وعيهم ومستوياتهم، وتكشف عن معتقداتهم الفاسدة كالتضرع إلى أولياء هللا الصالحين، ا

 ومناجاتهم، وطلب العون منهم في ساعات الشدة و الضيق.

في الروايات األربع، إنتشرت اللغات  الحاملة لألصوات السياسية و المثقفة و األمية، و األصوات النسوية  -

ثورية و المتعلمة ، إلى جانب األصوات الجاهلة و المستضعفة، و التي كانت تناسب الشخصيات المناضلة و ال

 التي الحاملة لتلك األصوات، من حيث المستوى اإلجتماعي و الفكرية و من حيث اإلنتماء الطبقي لها.

ا عشرات الحكم تتناص رباعية الدكتور عبد الملك مرتاض مع نصوص أدبية وفنية وتراثية كثيرة، فقد قرأن -

واألمثال العربية، و وجدنا الكثير من اآليات القرآنية، وقرأنا األبيات الشعرية العربية و التراث الفلكلوري 

الشعبي، وحتى األغاني الشعبية، ألنه كان يحرص على نقل الواقع بكل خلفياته، و ذلك من خالل تهجين 

على اعتماده تقنية الباروديا ) المحاكاة الساخرة(، التي كان الخطاب تارة و أسلبته و تنضيده تارة أخرى، عالوة 

 لها كبير األثر في خلق فضاء سردي يتسم بالفكاهة و الضحك تارة و بالمفارقة المعبرة و الهادفة تارة أخرى.

؛ روايات رباعية الدم و النار، روايات  تؤرخ لجانب من أحداث التاريخ الجزائري بأسلوب فني و بطريقة أدبية -

فهي تحتوي على تواريخ كثيرة ترتبط بأحداث ووقائع ومعارك وثورات من التاريخ الجزائري القديم إبان 

 االحتالل الفرنسي، و بعيد اإلستقالل كذلك.
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(األساليب واالستراتيجيات: ملفات األعمال، وتقييم األقران، والتقييم الذاتي) التقييم البديل  

Alternative assessment: Methods and Strategies: Portfolios, peer assessment and self- 

assessment. 
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 ملخص:  

هذا المجال تطورا كبيرا في العقود األخيرة، خاصة إن التقييم عملية حيوية ال تنفصل البتة عن التدريس. وقد عرف  

مع اتصاله بمجموعة من النظريات المعرفية الحديثة. فبدأ الحديث عما يعرف ببدائل التقييم، أو التقييم البديل التي وجهت 

التقييم البديل على  دالكثير من االنتقادات للطرائق التقليدية التي تختزل عملية التقييم في االختبارات واالمتحانات. ويعتم

الكثير من األساليب واالستراتيجيات اتي تجعل منه تقييما محايتا لعملية التدريس، ومن أبرز هذه األساليب نجد ملفات 

األعمال، وتقييم األقران، والتقييم الذاتي...، وسنركز في هذا البحث على هذه األساليب الثالثة مقتصرين على التعريف بها، 

 ي عملية التقييم.وبأهميتها ف

 التقييم البديل، التقييم التقليدي، التقييم الذاتي، ملفات األعمال، تقييم األقران. :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Assessment is a vital process that is totally inseparable from teaching. This area has 

developed significantly in recent decades, particularly with its connection to a range of 

modern cognitive theories. The refore, the need for a more integrated approach to the 

development of the system is not only a question of the need for a more integrated approach 

to the development of the system, but also the need to ensure that the process is not properly 

managed. The alternative assessment is based on a lot of methods and strategies that make it 

a case-by-case assessment of the teaching process, the most prominent of which are portfolios, 

peer assessment, self-assessment... In this research, we will focus on these three methods, 

limited to their definition, and their importance in the evaluation process. 

Keywords: Alternative assessment - Traditional assessment – Portfolios - Peer assessment - 

Self-assessment. 

 

 

  مقدمة:

يم مرحلة مهمة في عملية تعليم وتعلم اللغات عامة واللغة العربية خاصة، نظرا لدوره في التحقق من مدى ومقدار تحقيق ييعد التق

 إيجابيا على المتعلم من جهة، وعلى العملية التعليمية التعلمية من جهة ثانية. األهداف المنشودة، والتي يتوقع أن تنعكس

تعددت التعريفات التي يقدمها الدارسون لهذه العملية الحيوية، إال أن األساسي فيها كونها منطلقا لعملية التحسين والتطوير.      

فالتقييم بهذا يكون عملية قياسية تهدف إلى معرفة مدى التقدم الذي أحرزه المتعلم نحو تحقيق األهداف المحددة في ضوء نتائج 

 طبيعة الخطوات العالجية الضرورية لتحسين وتطوير العملية التربوية، في مرحلة أخرى تسمى بالتقويم.التقييم التي تحدد 
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شهدت السنوات األخيرة تغيرات في مجاالت التربية، ومنها مجال التقييم، إذ بدأت عمليات قياس التحصيل األكاديمي للمتعلمين، 

لذي ير تتجه نحو الواقع والبيئة التي تحتضن العملية التعليمية التعلمة، األمر اوتقييم مدى تحسن مستواهم العلمي وتقدمهم في التفك

يقتضي ضرورة إشراكهم في عملية التقييم والتقويم من خالل تنمية ممارستهم للتقييم الذاتي، ولذلك نادى أصحاب النظرية المعرفية 

 مستويات التفكير العلمي كما أشار إلى ذلك الدارسون. فدعتباالستغناء عن أساليب التقييم التقليدية، وذلك لقصورها عن قياس 

بذلك العديد من الدراسات إلى تبني نظريات حديثة في التقييم. فكان أبرز نتائجها ما يعرف بالتقييم البديل، وهو ذلك التقييم الذي 

يل بهذا تختلف من سياق آلخر. والتقييم البد يعتمد على االفتراض القائل بأن المعرفة يتم تكوينها وبناءها بواسطة المتعلم، ألنها

 بيكون هو التقييم الفعلي لألداء ألننا نعلم إذا ما كان المتعلمون قادرين على استخدام ما تعلموه في مواقف الحياة المدرسية التي تقتر

اسيتان جديدة. ولهذا التقييم خاصيتان أسكثيرا من مواقف الحياة الفعلية، وإذا ما كانوا قادرين على التجديد واالبتكار في المواقف ال

 هما:

توفير التغذية الراجعة للمتعلم والمدرسين، وتحديد الفرص التي يستطيعون استخدامها لمراجعة أدائهم لهذه األعمال  -

 واألعمال المشابهة.

عامة علمية في صلب الحياة اليقوم على مهام شبيهة بمهام تواجه الكبار في مجال عملهم. وهذا ما يجعل العملية التعليمية الت -

 للمتعلمين، من خالل تقييم قدرتهم على استثمار التعلمات المختلفة وتجسيدها في طابع أدائي.

وانطالقا من إيماننا بأن عملية التقييم عملية حيوية، تحتاج للكثير من الدراسة والبحث، ومن دورنا كباحثين في تطوير هذا المجال، 

ثية التي ستعمل على التعريف ببعض االستراتيجيات التي يمكن استثمارها في عملية تقييم التعلمات في سنقدم هذه الورقة البح

المدارس والمناهج. وألن التقييم التقليدي القائم على الورقة والقلم وحده ال يكفي في عملية قياس التعلمات اقترحنا أساليب التقييم 

ة نماذج أساسية وناجعة، وهي ملفات األعمال، وتقييم األقران، والتقييم الذاتي، مع العلم أن البديل، أو بدائل التقييم. وسنكتفي بثالث

 ...هناك أساليب أخرى مختلفة كالتقييم القائم على األداء والمالحظة، والمقابالت والتقييم بخرائط المفاهيم

 مفهوم التقييم: -1

( وبهذا يمكن أن نحدد معنى الكلمة االولى: Evaluationواآلخر التقويم ) (Valuationهناك مصطلحان في اللغة أحدهما التقييم )

  .التقييم على أنها تحديد القيمة والقدر، أما الكلمة الثانية ففيها هذا المعنى باإلضافة إلى معاني العالج التعديل والتحسين والتطوير

موضوع بالرجوع إلى معيار معين  به للحكم على حدث أو شخص أو جاء في معجم علوم التربية أن التقييم هو الفعل الذي نقوم      

أو عدة معايير. من خالل هذا يتضح إذن أن التقييم عملية قياس تستهدف عناصر مختلفة، فتقييم األشخاص مثال يمكن إن يحصل 

اسية في بنيتها. لذلك ل التقييم لبنة أسمن خالل الوضعيات التعليمية، حيث يقوم المدرس بتصميم العمليات التعليمية التعلمية التي يشك

يتوجب أن تتناسب وسائل وأدوات التقييم مع طبيعة األهداف التي يرغب المدرس تحقيقها، وهذا ما يفرض وضع معايير محددة 

 ومحكيات لهذا القياس والتقييم. 

عة يل درجة مالءمة تلك المعلومات لمجمويعرف دوكاتيل التقييم على أنه "جمع معلومات تتسم بالصدق والفعالية والثبات، وتحل

 (.21، صفحة  DEKETEL.J.M ،2891معايير خاصة باألهداف المسطرة في البداية، بهدف اتخاذ قرار" )

 (.89، صفحة HARRIS ،1968كما يعرفه ويلبور هاريس قائال: " التقييم سيرورة نسقية إلصدار حكم بشأن قيمة" )

الحصول على معلومات مفيدة وتهيئتها، لتساعد على المفاضلة بين عدد من المسارات البديلة". أي  ويرى ستفلبيم أن التقييم "عملية

أنه العملية التي نحدد بها المعلومات الوصفية والتحكيمية ونجمعها ونوفرها من أجل الحكم، من حيث األهداف والتصميم والتنفيذ 

 أجــل توجيــه القـــــرار، وزيـادة فهمنـا للظـاهرة المدروســة.واألثر على قيمة موضـــوع التقــييم وجدارتـــه من 
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 ( 1002وبهذا فإن التقييم يقوم على مقومات ثالثة وهي: )الدوسري، 

 أن التقييم عملية منظمة ومستمرة. - 1

 تتضمن عملية التقييم ثالث خطوات متداخلة ومتكاملة وهي: -1

ات صانع القرار بالتعرف على األسئلة التي يراد إجابتها والمعلومات التي يراد الحصول حيث يتم التركيز على احتياج التخطيط: -أ

 عليها.

 جمع المعلومات: حيث يتم جمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها. -ب

 .اتخاذ القرار: يتم تقديم المعلومات لصانع القرار لمساعدته باتخاذ قرار مناسب -ج 

 ارات التي تتخذ أثناء دورة البرنامج وهي: وهنالك أربعة أنواع من القر-3

 .قرارات التخطيط: وهي القرارات التي تخص وتؤثر باختبار االهداف -

 .قرارات التصميم: وهي التي تؤكد وتحدد اإلستراتيجيات والتصاميم اإلجرائية لتحقيق األهداف -

 .والمناهج والتصاميمقرارات التنفيذ: هي التي توفر وسائل التنفيذ؛ لتنفيذ االستراتيجيات  -

 قرارات التدوير: وهي التي تحدد استمرارية أو تعديل أو إلغاء النشاط أو البرنامج نفسه.   -

لذا يمكن القول بأن التقييم هو مجرد إصدار أحكام أما التقويم فيتضمن إصدار األحكام مقترنة بخطط تعديل المسار وتصويب االتجاه 

ن معلومات. ولقد عانينا تربوياً من االقتصار على التقييم كما يتمثل في االمتحانات النهائية التقليدية في ضوء ما تسفر عنه البيانات م

 واالًصح أن نسعى إلى تحويل الوجهة إلى تقييم تربوي بمعناه الشامل وأن نهتم بالتدخل للعالج والتطوير والتحسين. 

علومات أو بيانات أوحقائق عن موضوع معين )المتعلم مثالً( بطريقة ويمكننا تعريف التقييم بأنه عملية تخطيط للحصول على م

علمية إلصدار حكم عليه بغرض التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة كيفية تسهم في اتخاذ أو اختيار القرار األفضل ألجل التطوير 

 والتحسين.

ن األدوات والوسائل التي تستهدف المهام ويمكن اعتبار التقييم مجموعة من العمليات اإلجرائية التي تتوسل مجموعة م 

التي يقوم بها المتعلم، والتي يمكن فحصها وقياس درجة تنفيذها وإصدار الحكم عليها وعلى منفذها ومنجزها، قصد اتخاذ القرارات 

 المناسبة اتجاه هذه اإلنجازات أو اتجاه عملية تعليمية تعلمية معينة.

لتقييم، فمنها مقاربات معرفية وذهنية، ومقاربة سيكومترية وأخرى نسقية. ويشير محمد فاتحي وتختلف المقاربات التي تهتم بمجال ا

إلى هذه المقاربات، فيرى أنها تؤطر عمليتي التقييم والقياس، فالمقاربة السيكومترية تعتمد على النظريات الرياضية اإلحصائية، 

لذلك فهذه المقاربة توفر للتقييم ما يلزم من صالحية ومصداقية على جمع تجعل عملية التقييم مجاال للمعطيات الرقمية والعددية، 

المعطيات وتأويلها. أما المقاربة النسقية فهي تهتم بكل التفاعالت التي تعرفها موضوعات التقييم في سياق بيداغوجي معين، وهذه 

مختلفة. ال لتفاعل الكثير من البنيات المعرفية التمثل نظرة شمولية ال تقتصر على جانب معرفي دون آخر، بل تعتبر التقييم مجا

وعلى خالف المقاربة السيكومترية التي تهتم باإلحصائيات واألرقام، نجد المقاربة الذهنية والمعرفية التي تركز على الخصائص 

بات والتعلمات نوعية المكتس الباطنية، من سيرورات ذهنية واستراتيجيات اإلنتاج كمؤشرات ال يمكن االستغناء عنها في قياس وتقييم

 ودرجة التحكم فيها.

 أساليب التقييم البديل واستراتيجياته. -0

 التقييم البديل: تعريفه. 1-2

يتأسس التقييم البديل على المنطلق الذي يعتبر المعرفة تتشكل وتتكون من قبل المتعلم، وليس المدرس، فهذا األخير يضطلع بدور 

 توجيهي وتأطيري للمتعلم ومهامه،
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كس ما يقوم به من أدوار أساسية في التقييم التقليدي. إن التقييم البديل يركز باألساس على مدى قدرة المتعلم على توظيف ع 

المعارف والمهارات التي تعلمها في المواقف العملية التي يصادفها، وذلك من خالل مجموعة من البدائل التي تقيس األداء الحقيقي 

 للمتعلم. 

فالتقييم البديل جاء كرد فعل عن االنتقادات الموجهة للتقييم التقليدي، ولهذا النوع مسميات عديدة التقييم  كما سلف الذكر 

 ، لكننا ارتأينا أن نتبنى تسمية التقييم البديلPerformance أو تقييم األداء (Authentic Assessement)األصيل 

(Alternative assessement)  العتبارات متعددة تتمثل في كون التقييم إلى مفهوم أوسع بكثير من حيث أنه في معظم األحيان

عندما يكون المعلمون يقومون بالتدريس، فإنهم يقومون أيضا بتقييم. ويشمل التقييم جميع المناسبات من المالحظات والتعليقات 

عقد التسعينات، في ثقافة التمرد ضد فكرة أن جميع الناس وجميع المرتجلة غير الرسمية حتى االختبارات نفسها، ففي أوائل 

المهارات يمكن قياسها من خالل االختبارات التقليدية، ظهر هذا المفهوم الجديد الذي يوصف ببدائل التقييم. ومع إدراك المعلمين 

، وجميع المشاكل التي وجدت في هذا والمتعلمين ألوجه القصور في االختبارات الموحدة، اقتُرح وضع بديل لالختبار الموحد

(. وكان هذا االقتراح هو تجميع مقاييس إضافية لملفات األعمال، والمجالت، 9، الصفحة 2889ماسياس،  -االختبار )هويرتا 

سبة للبعض، نوالمالحظات، والتقييمات الذاتية، وتقييمات األقران، وما يشبهها في محاولة لتجميع البيانات المتعلقة بالمتعلمين. وبال

 ( 192، صفحة BROWN ،1002( في تعزيزها. )119، ص1002كانت هذه البدائل تنطوي على "اإلمكانات األخالقية")لينش، 

إن التقييم البديل هو التقييم الفعلي لألداء، ألنه يجعل المتعلم في امتحان حقيقي من خالل وضعيات حقيقية شبيهة بالحياة  

 ون قادرا على التجديد واالبتكار في المواقف الجديدة. ويقوم التقييم البديل على خاصيتين أساسيتن:الفعلية، وينتظر منه أن يك

 يوفر للمتعلمين التغذية الراجعة والفرص التي باستطاعتهم استخدامها لمراجعة أدائهم لهذه األعمال أو أعمال مشابهة. -

، صفحة Wiggins ،2889البالغين في مجال تعلمهم. ) يقوم على مهام أصيلة حيث تعلم الطالب األعمال التي تواجه -

12.) 

بشكل عام فالتقييم البديل هو استخدام الوسائل غير التقليدية في قياس أعمال وإنجازات المتعلمين وأدائهم. وسنركز في المحور 

 الموالي على إبراز أهم وسائله واستراتيجياته.

 أساليب التقييم البديل واستراتيجياته: 0-0

تعدد أساليب التقييم البديل وتختلف تبعا لطبعة المهام المراد تقييمها، لكن أشهر هذه الوسائل هي ملفات األعمال، وتقييم ت 

 األقران، والتقييم الذاتي، باإلضافة إلى تقييم األداء...

 (portfolioملفات األعمال ) 0-0-1

بمعنى الورق. ويقدم الكثير  Folioوتعني يحمل، و Portكلمة تتكون من مقطعين اثنين  Portfoliosملف األعمال أو البورتفوليو 

في  2880من الباحثين تعريفات مختلفة حسب منظور كل واحد منهم. وتجدر اإلشارة أوال أن العمل بملفات األعمال بدأ سنة 

هادفين، لنماذج تمثل أعمال أو مهارات أوأفكار الواليات المتخدة األمريكية، وهو عبارة عن ملف يحتوي على توثيق وتجميع 

المتعلم، المتعلقة بموضوع معين خالل العام الدراسي.. وقد يحتوي على توثيق ألفضل أعمال المتعلمين، أوبعض المهارات التي 

رهم ممن ما زالوا في طور التدرب عليها. استعمل من قبل أصحاب حرف معينة، مثل الرسامين والمهندسين والمصورين وغي

كانوا يحتفظون بملفّات تظهر أفضل أعمالهم لعرضها على المختصين والمعنيين؛ وذلك عندما يتقدمون إلى وظيفة جديدة أو عند 

الحاجة للمنافسة أوالمقارنة بغيرهم.  وقد تطورت الفكرة حتى وصلت إلى المؤسسات التربوية وصارت من إحدى الوسائل البديلة 

المتعلمين؛ حيث انتشرت خالل العقد األخير في العديد من دول العالم، خاصة في الواليات المتحدة. كما يمكن والهامة لعملية تقييم 

،  (La Rousse)وصفه بأنه: عبارة عن مجموعة من المطبوعات أوالصور الفوتوغرافية، طبعة محدودة، مجمعة تحت غالف
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بقًا ، مثل وأهداف محددة مس لمتعلمين بشكل منهجي  تقاس وفقًا لمعاييرويعرفه الباحثون في الحقل التربوي أنه جمع وتقييم عمل ا

كما يعرفه آرتر   (.O’Malley & Valdez Pierce ،1996األهداف، أو نماذج التقييم، أو قوائم المراجعة، أو جداول التقييم )

ال دراسي معين، وينبغي أن تشتمل ( بأنه تجمع هادف من أعمال الطالب توضح جهوده وتقدمه وتحصيله في مج2881وسباندل )

هذه األعمال على مشاركات الطالب في انتقاء محتوى الملف وكذلك اإلرشادات في هذا االنتقاء، ومحكيات الحكم على جودة 

 (.1020األعمال وأدلة على تأمالت الطالب الذاتية على هذه األعمال )عالم، 

(، وهذه العمليات 1020( و)العبسي 1022لمعلم، )الكيالني وآخرون، يقوم المتعلم بأربع عمليات متتابعة بتوجيه من ا 

 هي:

 .(Collection) تجميع األفكار والميوالت والهوايات وكل ما يتعلق بأعمال الطالب -

 (.Selectionمناقشة المعلم والمتعلم من أجل االتفاق على اختيار ما يمكن وضعه في ملف العمل ) -

ملف العمل، يقوم المتعلم بكتابة انعكاسات هذه المدخالت، وتدوين كل ما تبادر إلى بعد إضافة بعض المدخالت إلى  -

 (.Reflection) ذهنه من أفكار وانفعاالت

 (.Presentationعرض وتقديم المتعلم لمنجزاته أمام أقرانه من المتعلمين واألساتذة والمهتمين ) -

متعلم، حيث تعرض أعماله وتقدمه وتحصيله، ويشارك المتعلم في احتيار يمكن كذلك أن نعتبر ملف العمل" تجميعا هادفا ألعمال ال

 المحتويات والمحك الختيارها".

من خالل هذه التعريفات يتضح أن ملف األعمال هو تجميع نسقي منظم لعينة من منجزات المتعلم في المجال الدراسي الذي يتعلمه، 

األربع السالفة الذكر.  وبالرغم من االختالفات الحاصلة بين هذه التعاريف فإنها  معايير إجرائية محددة في العمليات ويتم بناؤه وفق

 تتفق في الخصائص التالية:

 .كل المحتويات التي يتكون منها ملف األعمال تبرز مجهودات المتعلمين وتقومه نحو تحقيق األهداف 

 .كل ملف عمل يتضمن تجميعا ألعمال كل متعلم 

   .يساهم ملف األعمال في تنمية الحس النقدي والتأمل الذاتي لدى المتعلمين 

   .محتويات الملف هادفة ومنظمة وليست عشوائية 

   على معايير متفق عليها سلف بين المدرس والمتعلم. التقييم باعتماد البورتفوليو يعتمد 

 أنواع ملفات األعمال:

ت األعمال، ملف األعمال المعتاد الذي يعتمد على المعطيات والمكونات المادية كاألوراق يمكن التمييز بين نوعين كبيرين من ملفا

 واألدوات العينية وغيرها، وملف األعمال الرقمي الذي يعتمد على رقمنة معطياته وربطها بوسائل المعلوميات الحديثة. 

ن منظور الفاعل مثال؛ أي الذي يكون فاعال في االشتغال كما يمكن التمييز بين أنواع هذه الملفات من خالل منظورات محتلفة، فم

في الملف، نجد ملف أعمال المتعلم وملف أعمال المدرس. كما نجد أنواعا أخرى من منظور محتوياته، فنجد الملف التجميعي الذي 

م في فترة زمنية تمثل أعمال المتعلنسجل فيه األعمال والمحصالت التعليمية للمتعلم. وملف الطالب التدريبي المتعلق باختيار عينات 

محددة، تهتم هذه العينات بمحاور المعرفة النظرية والمهارات العملية التي اكتسبها. وهاك نوع ثالث يتعلق بمجموع األعمال التي 

ين تغير بتبين تقدم ونمو تعلمات وكفايات المتعلمين من خالل توليف جميع األدلة من أجل إظهار أفضل وأنجح األنشطة التي ت

ممارسات المتعلم وسيرها نحو تحقيق األهداف المرسومة سلفا، ويسمى هذا النوع بالملف التأملي. أما النوع األخير فهو ملف 

 األعمال التطوري الشخصي الذي يجمع بين التقييم الذاتي وتقييم المدرس،
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طات. وهذا النوع األخير هو المجال الذي تتجه إليه حيث تكون أعمال المتعلم منطلقا للمناقشة من أجل إعطاء قيمة لهذه النشا 

 دراستنا، ألنها تأتي بهدف قياسي وتقييمي محض لتقدم التعلمات عبر الزمن. 

 خصائص ملفات األعمال:

تربوي للكي يكون تقييم المدرس للمتعلمين ناجعا وفعاال، ومؤثرا في العملية التعليمية التعلمية، يرى الكثير من الباحثين في الحقل ا

(. ومن 209ص  ،1022أن ملفات األعمال البد أن تتصف بمجموعة من الخصائص األساسية التي تضمن هذه النجاعة )أبوعقيل،

 أهم هذه الخصائص:

: يشكل ملف األعمال مجاال للتكامل بين التقييم التقليدي والتقييم البديل، ألنه يالمس الجوانب النفسية التي يغفل التكاملية -2

 قييم التقليدي القائم على االختبارات الكتابية فقط.عنها الت

: يهتم ملف األعمال بالجوانب التنظيمية بشكل كبير، وذلك باختيار األعمال الجيدة التي ينجزها المتعلم وترتيبها التنظيم -1

 وتصنيفها قصد إظهار الفروقات بين العمل األول والعمل األخيرة، ومراقبة مدى تطور التعلمات ونموها.

: يقوم البورتفوليو على جمع األعمال بشكل تراكمي، لذلك نجد أن األعمال تبنى كلها على سابقاتها، ومن التراكمية -2

الضروري أن تتعالق هذه األعمال ألنها تتجه إلى اتجاه واحد وهو العمل النهائي الذي يجمع المحطات السابقة التي مر 

 منها المتعلم.

ل ملفات األعمال في عند مرحلة أو مستوى دراسي واحد، بل يمتد به األمر إلى مستويات : ال يتوقف استعمااالستمرارية -2

أخرى، لكن ذلك يحتاج أن تؤمن المنظومة التربوية بأهمية البورتفوليو كوسيلة بديلة في التقييم. كما تمكن ملفات األعمال 

على الحاسوب، والحس بالعدد، والقراءة .....( كذلك من مالحظة تقدم التعلم عبر الزمن )كالتغير في مهارات الكتابة 

 ويزيد من دافعية الطالب عند مقارنة إنجازاته الحالية بالماضية )مثال: النمو في مهارات الكتابة(.

: البورتفوليو اليوم لم يعد مقتصرا على استعمال األوراق واألدوات والوسائل المادية، بل تجاوز ذلك إلى ما يعرف التجديد -9

فوليو اإللكتروني الذي يستعمل مقاطع الفيديو واألشرطة المصورة والرسومات والحرائط الذهنية، كما أن بالبورت

 األنترنيت صار اليوم أداة فعالة في نجاح هذا النوع من التقييم بصفة عامة.

فسية المتعلمات ورصد التغيرات الن إن هذه الخصائص وغيرها كفيلة بجعل ملفات األعمال أدوات وأساليب فعالة في متابعة تعلمات

 والسلوكية التي تصاحب هذه التعلمات.

 تنظيم مكونات ملفات األعمال:

يتكون ملف األعمال من مجموعة من المكونات المهمة، هذه المكونات تنتظم في الملف بشكل تفاعلي وبنيوي، بالمعنى اللساني، 

 الساسية، ونذكرها كالتالي:حيث ال يمكن تغييب أي مكون من هذه المكونات 

المتعلم باعتبارها بيانات حقيقية للتقييم. ففي المجال  : من الضروري التركيز على عينات محددة من أعمالالعينات -

اللغوي يتم التركيز باألساس على المهارات اللغوية، خاصة مهارة الكتابة حيث يمكن أن يتضمن الملف مسودات 

(. كما يمكن أن 88، 89، ص 1020تقدمه في الكتابة مع مرور الزمن )العبسي،  كتابات سابقة لكي يتعرف على

 تشمل العينات كذلك قدرات وأنشطة المتعلم في المجاالت األخرى كالمجال العلمي والرياضي ...إلخ.

لمجزوءة اية ا: يحدد المدرس األهداف المعرفية النظرية واإلجرائية والسلوكية التي يستهدفها في نهاألهداف التدريسية -

أو المحور أو حتى في نهاية المستوى الدراسي، لذلك نجد أن هذه األهداف بمثابة إطار محدد الختيار وتقييم العينات.  

وتحدد قائمة األهداف من خالل ما يحاول المتعلم إنجازه فعال بعد عملية التدريس، كما أنها توضح المهارات المراد 

 تنميتها.
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مكن للمتعلم إبداء مواقفه وآرائه في تعلماته، والتمييز فيها بين نقاط القوة والضعف، وتحديدالثغرات : يانعكاسات المتعلم -

التي يجب التركيز عليها لبلوغ األهداف المسطرة سلفا من قبل المدرس. وهنا يمكن للمتعلم تأن يوضح تأمالته، وذلك 

ألسئلة التي سيجيب عنها المتعلم في صحيفته الخاصة بتدوينها، في اتنظار تعليق المدرس عليها بطرح مجموعة من ا

 في ملف األعمال.

: إن البورتفوليو ال يلغي التعلم الجماعي المشترك من خالل التفاعالت االجتماعية والتعلم التعاوني، األنشطة الجماعية -

ي هذه األنشطة الجماعية. وهي من األنشطة والمهارات التي يركز المدرس على تنميتها، خاصة على إسهامات المتعلم ف

هذا المكون من مكونات ملف األعمال يمثل جزءا مهما في األسلوب المرتبط بتقييم األقران كنوع من أنواع التقييم 

 (.192، صفحة BROWN ،1002البديل )

 : يصعب في بعض األحيان تدوين بعض األعمال التي ينجزها المتعلم، لذلك يمكن أن يتضمنصور ضوئية ورسومات -

ملف األعمال بعض الخرائط الذهنية و الصور الضوئية المستقاة من األنترنيت مثال، وتقديمها كوثائق مدعمة للملف. 

بصرية كالموسيقى والخطابة والتمثيل والمقابالت ... -كما يمكن كذلك أن يتكون الملف من تسجيالت صوتية أو سمعية

 إلخ.

ملف األعمال، فعند إجراء التقييم المشترك بين المدرس والمتعلم، البد  : هذه العملية هي أساستقييم الطالب والمدرس -

من تحديد أثر التعلمات على تطور المستوى التحصيلي لمتعلم، سواء من وجهة نظر المدرس أو من وجهة نظر المتعلم، 

طالب، م تحصيل الليتفق الطرفان أخيرا على صياغة توصيات في نهاية العمل، ألن الهدف األساسي من ذلك هو تقيي

 لذلك من الواجب أن تكون المصداقية والثبات والشمولية حاضرة باستمرار في هذه العملية. 

إن التقييم البد له من منهج يمكن من تحقيق األهداف انطالقا من الخاصة إلى العامة، من البسيط إلى المركب، وهذا ما يفرض على 

 ون مترابطة وأن تصف كل ما يمكن للمتعلم القيام به كنتيجة للتعلمات.العمليات التي يتضمنها البورتفوليو أن تك

 Self-évaluation)ذاتي )التقييم ال 0 -0-0

يقتضي التقييم الحديث المشاركة الفعالة والناجعة للمتعلم في هذه العملية الحيوية مشاركة إيجابية تتجاوز كونه المعني به باعتباره 

هدفا، إلى كونه مساهما فيها عن طريق تقييمه لنفسه أحيانا وألقرانه أحيانا، وذلك وفق معايير محددة من قبل المدرس. والتقييم 

متعلم من االنفعال إلى الفاعلية والفعل والمشاركة، وهي مشاركة مؤطرة بتوجيهات من المدرس الذي يحرص على الذاتي يخرج ال

 إدماج متعلميه في عملية التقييم. ويعرف هذا النوع من التقييم بالتقييم الذاتي. 

كون لمناسب، ويتطلب ذلك أن تويقصد به تقيم الفرد لنفسه، ومحاولة اكتشاف أخطائه، والعمل على إصالحها في الوقت ا 

األهداف التي يسعى الشخص إلى تحقيقها واضحة، وأن تتم المحاسبة في ضوئها ويمكن أن يتم هذا عن طريق تزويد المتعلم بمعايير 

علمين تلتقيم المهمات التي يقومون بها، أو من خالل مساهمة المتعلمين في وضع المعايير ثم تقييم عملهم، وقد يطلب المعلم من الم

التعبير بكلماتهم الخاصة عن األخطاء التي وقعوا فيها والحل الصحيح الذي تعلموه. وهذا ينمي عند المتعلم االهتمام والتأمل في 

 عمله، وإدراكه العميق لعمليات تفكيره، وتحديد مواطن القوة والضعف في تعلمه، وازدياد تنظيمه لنفسه.

يم الرجوع إلى مرجع خارجي كالقواميس والجذاذات وغيرها من مصادر المعرفة يمكن للمتعلم في هذا النوع من التقي 

(. وهذا التقييم 99، صفحة Allal ،1001التي يمكنها أن تتضمن موارد تساعد هذا المتعلم من قياس وتقييم مهامه المدرسية. )

فهذا النوع  اس المتعلم لمستوى تعلماته بنفسه، لذلكيخضع للعديد من المعايير النظرية واإلجرائية التي تجعل منه عملية ناجعة في قي

 من التقييم يؤمن بدور المتعلم في سيرورة فعل التقييم.
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وبالعودة إلى مفهوم التقييم الذاتي نجد أنه يعني تقييم الفرد لنفسه، ومحاولة اكتشاف أخطائه والعمل على إصالحها في  

تي يسعى الشخص إلى تحقيقها واضحة، وأن يتم التقييم في ضوئها. ويتم ذلك الوقت المناسب، ويتطلب ذلك أن تكون األهداف ال

بتزويد المتعلمين بمعايير لتقييم المهمات التي يقومون بها، أو من خالل مساهمتهم في وضع المعايير ثم تقييم أعمالهم، إضافة إلى 

عن مجموع األخطاء التي ارتكبوها واقتراح الحلول  قد نجد أن المدرس يمكن أن يطلب من المتعلمين التعبير بتعابيرهم الخاصة

 التي يمكن من خاللها تجاوز هذه األخطاء في مرحلة العالج أو التقويم.

إن هذا النوع من التقييم ينمي لدى المتعلمين االهتمام والتأمل في أعمالهم وإدراكهم العميق لعمليات التفكير التي يمارسونها،  

لضعف في تعلماتهم، هذا فضال عن ازدياد االهتمام بالذات والتفكير في إنتاجاتها المعرفية ومهاراتها مع تحديد مواطن القوة وا

 السلوكية واإلجرائية، وتنظيمها أكثر فأكثر.

إن التقييم الذاتي هو قدرة المتعلم على المالحظة والتحليل والحكم على أدائه باالعتماد على معايير واضحة، ثم خطط  

(. كما يمكن اعتباره بمثابة 291، صفحة1008ير األداء بالتعاون المتبادل بين المدرس والمتعلم )مهيدات، المحاسنة، لتحسين وتطو

نقد المتعلم لنفسه وألفكاره من خالل اختيار الجيد والمناسب منها، وتصحيح ماهو ي حاجة لذلك. وتعمل التربية الحديثة اليوم على 

 ودعمه بأساليب أخرى يقترحها التقييم الحديث. استثمار هذا األسلوب في لتقييم

مادامت األهداف من التعلمات في المناهج والطرائق التربوية الحديثة تعتمد على التمهير الذي يتأسس على الجوانب  

لمتعلم لهذه ق ااإلجرائية والعملية، فإن التقييم ليس بمعزل عن هذه األهداف، لكونه الجانب الحيوي الذي يمكننا من قياس مدى تحقي

 المهارات، بهذا نجد أن التقييم الذاتي ال يحصر دور المعلم في تزويد المتعلمين بالمعلومات، وال في تعليمه كيفية اكتسابها، بل األمر

جية، اأوسع من ذلك ليشمل إمكانية استثمارها بشكل جيد ومالئم. هذا األمر يجعل التقييم الذاتي للمتعلمين مصدرا لإلبداعية واإلنت

 وليس تقليدا لما تعلمه وبنفس الطريقة.

وتكمن أهمية التقييم الذاتي في كونه مكونا أساسيا في التعلم النشط والمستقل للمتعلم، هو األمر الذي يزيد من دافعيته  

مما ينمي لديه التفكير النقدي  بذلك اهتمامه بمهامه وأدائه وحافزيته للتعلم وتحقيق استقالليته وتعزيز ثقته بنفسه وتقديره لذاته، فيزداد

والتأمل والمساءلة للمعارف التي يتعلمها أثناء المقارنة بين إنجازاته ومهامه وبين المعايير التي حددها المدرس لتحقيق أهداف 

مية خاصة حينما يشارك لالتعلمات. كما ال يمكن أهمية التقييم الذاتي في تنمية ملكة التعلم، وجعل التقييم في قلب العملية التعليمية التع

 المتعلمون في تحديد المستويات والمحكات بغرض تطبيقها على أعمالهم ومهماتهم التي ينجزونها.

من خالل هذه المالحظات السابقة يتضح ان التقييم الذاتي يتميز بعدة خصائص تضمن مشاركة المتعلمين في تحديد   

على مهماتهم، باإلضافة إلى إصدار أحكام تتعلق بمدى تحقيقهم لهذه المستويات  مستويات التعلم ومحكات التقييم من أجل تطبيقها

(BOUD ،2882 وبذلك يصير التقييم الذاتي أداة ووسيلة لالنعكاس والتعلم والمراقبة أو الضبط الذاتي ألداء المتعلم. 22، صفحة ،)

مين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، كما يمكنهم من إثراء المناهج إن من أهم خصائص التقييم الذاتي تتمثل في الزيادة من دافعية المتعل

التربوية بالمعارف والتجارب التي يراكمونها من خالل هذا النوع من التقييم، كما يقوم من خالله المتعلم بتقييم ذاته وتقديره لها، 

مجموعة من المحكات والمعايير المنطقية. وتنمية الحس النقدي، والتفكير العلمي القائم على أخذ القرارات السليمة انطالقا من 

 واألهم من هذا كله هو ترسيخ فكرة أن التقييم ال ينفصل عن التعلم.

 أساليب التقييم الذاتي:

 تتعدد أساليب التقييم الذاتي وتتنوع حسب ظروف إجرائها، ويمكن أن نذكر منها: 

 راء مجموعة من االختبارات بشكل فردي أو جماعي،إجراءات االختبارات الذاتية: يقوم المتعلم في هذه الحالة بإج 
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ثم يعود بعد االنتهاء منها إلى اإلجابات الواردة في المقرر الدراسي أو من خالل ما يقدمه المدرس من نماذج جاهزة ومعدة  

رنة مكن للمتعلم مقاسلفا. ويقوم المتعلم بهذه العملية دون العودة إلى اإلجابات إال بعد االنتهاء من إنجاز الواجبات، كما ي

 أعماله باإلجابات النموذجية لبعض زمالئه في الفصل فيقارن ويقيم عمله وفق عمل آخر.

  قائمة المراجع والتقدير الذاتي: يعتمد هذا األسلوب على وضع الطالب لعالمات وإشارات )صحيح( كلما حقق تقدما

أو كلما بلغ هدفا من أهدافه التي سطرها ووضعها وفق محكات األداء ومعاييره. لذلك فالمتعلم يتتبع تعلماته  في تعلماته

ويؤشر على ما تعلمه وما لم يستطع تحقيقه، فيكون بذلك هو القائم الحقيقي بفعل التقييم وليس المدرس كما هو الحال 

 والتوجيه. في التقييم التقليدي، الذي ينحصر دوره في المراقبة

  التقديرات الذاتية: يتوجب على المتعلم استخدام األدوات والوسائل المتاحة في المدرسة أو خارجها كشبكة األنترنيت

وغيرها، من أجل تحديد مواطن القوة لتعزيزها، ومواطن الضعف لتدعيمها ومعالجتها. لذلك من الواجب على المدرس 

 علم استثمارها بشكل إيجابي وفعال.توفير الوسائل الضرورية التي يمكن للم

  األسئلة التأملية: تقتضي هذه األسئلة أن يستخدم فيها المتعلمون التفكير العلمي والموضوعي في اإلجابة عن تلك

 األسئلة ذات الطابع التأملية الدقيق، وفيها يقدم المتعلمون عصارة تفكيرهم فيما يتعلمونه.

 تقييم األقران:  3-0-0

عليمية في التربية الحديثة إلى نقل المتعلم من وضعية المتلقي الخاضع للمعرفة التي يقدمها المدرس إلى تهدف العملية الت 

جعله قادرا على إنتاج معرفة جديدو انطالقا مما يتعلمه ويكتسبه من معارف وقدرات ومهارات وكفايات ... فيتكون لديه بعد ذلك 

ديه منطقا وعقال نقديا يقيس من خالله كل ما يتعلمه وينجزه من أعمال، كما تجعله حس نقدي يمكنه من التساؤل واالنتقاد، ويبني ل

يتخذ القرارات المناسبة، فيتحول من مستهلك معرفي إلى منتج ومقيم إلنتاجاته ومعارفه أوال، ثم لمعارف زمالئه وأقرانه ثانيا. من 

ييم لسمو بها إلى مستوى التقييم التربوي في إطار ما صار يعرف بتقهنا بدأ التفكير في المجال التربوي في تقنين هذه المالحظات وا

 األقران.

يقوم االمتعلمون بتقييم عمل زمالئهم من خالل معايير موضوعة لتقييم هذا العمل، أو من خالل التقييم الحر حيث يترك للمتعلم 

 التفاعل بين المتعلمين ويطور روح التواصل. وكلى النوعينحرية تقييم حل زميله باستخدام ما يراه من معايير مناسبة، وهو يعزز 

 السابقين التقييم الذاتي والزميل يؤكدان على المشاركة الفاعلة للمتعلم في عملية التقييم.

 تعد استراتيجية تقييم األقران تدريبا للمتعلمين على مهارة اتخاذ القرارات ونقد األفكار والتعليق والحكم عليها وتقييمها، 

لكي يكونوا أكثر حرصا على تقديم أعمالهم بجرأة وثقة. ويعرف تقييم األقران على أنه نوع من التقييم الذي يقوم به أقران المتعلم، 

التقييم البنائي والنهائي  أو المتعلمون فيما بينهم دون اللجوء إلى مالحظات المدرس إال من أجل التوجيه والتأطير فقط، وهو يتضمن

 (.299، صفحة 1001نشطة التعليمية بوساطة قرين المتعلم أومجموعة أقران )الصراف، للمهام واأل

ويهدف تقييم األقران إلى تحقيق أهداف مختلفة، أبرزها الزيادة من استقاللية المتعلم، وإظهار مدى فهمه واستيعابه  

ل ي إلى متلق مقيّم وناقد، وذا عين بصيرة لما قد يغفللتعلمات فهما متعمقا، كما أن تقييم األقران يحول المتعلم من مجرد متلق سلب

عنه المدرس وباقي األقران. ويستلزم هذا النوع من التقييم جعل المتعلم متقبال النتقادات ومالحظات زمالئه، ويعي أن هذه 

 المالحظات تدعيم وتقوية لمكتسباته وتعلماته.

نه راتيجية تعليمية تعاونية فعالة، وله عالقة قوية بالتقيم الذاتي، ألويرى الباحثون في مجال التقييم أن تقيم األقران است 

يشجع األقران على إجراء اختبارات دقيقة للمهمات وألدائها، ويجعلهم يقترحون توصيات لبناء هذه المهمات. وينعكس أثر هذه 

 دليل نموذج التقييم. التوصيات في عملية فحص األقران وعلى جودة العمل بشكل عام خاصة عند االعتماد على
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تقييم األقران نوع من نظام المالحظات في عملية تقييم األداء، وقد صمم هذا النوع من أجل مراقبة وتحسين األداء الوظيفي  

عامة. وعادة ما يتم ذلك من قبل الزمالء واألقران الذين يعتبرون جزءا من هذا الفريق. وهذا النوع من التقييم يستبعد في الغالب 

لمشرف والمدرس التربويين، إذ يكون المتعلم فيه المقيّم والمقيّم في األن ذاته. يمكن لتقييم األقران أن يزيد من حافزية التعلم ا

والمشاركة االجتماعية لدى المتعلمين، باإلضافة إلى جعلهم أكثر ارتباطا بالمهمات المدرسية، وذلك بالزيادة في وقت الدراسة إلى 

وقع يقدم المتعلمون مالحظات لبعضهم البعض بينما يركز المدرس على توجيه أكثر استهدافا لألهداف المجددة، أقصى حد، وفي ال

 كما يشعرهم ذلك باألمان والمسؤولية لمشاركتهم في النقد الصادق والمفيد، وبالتالي في عملية التقييم.

ج تقييم ن خالل مراقبة بعضهم البعض، واستنادا إلى نموذيتعلم المتعلمون في النهاية تقييم أنفسهم بأنفسهم وبشكل أفضل م 

 أو قائمو مراجع. إن لهذا النوع من التقييم فوائد أخرى مختلفة، ألن المتعلمين يتعلمون منها:

 .تطبيق مفاهيم ومهارات تساعدهم على حل المشكالت 

 .التعاون مع اآلخرين في اتجاه هدف واحد مشترك 

 لفة ومتنوعة.دراسة وتجريب وجهات نظر مخت 

 .تحمل المسؤولية في عملية التقييم 

 .تعزيز الثقة بالنفس، وتقبل اآلراء المختلفة، ومناقشتها بطريقة علمية دقيقة 

 .تطبيق وإنشاء معايير موضوعية للحكم على جودة المهمة أواألداء 

 جماعي، أي أنهم يعتمدون على أداء أعضاءيعمل تقييم األقران على حل مشكلة التسابق الفردي الحر بين المتعلمين في العمل ال

المجموعة واألقران إلنجاز مهامهم. باإلضافة إلى عنصر المساءلة والنقد، يبذل المتعلمون جهدا كبيرا لضمان مراجعة إيجابية من 

 أقرانهم لخلق انطباع جيد لديهم.

ن االعتبار مالحظات المدرس إال من أجل التوجيه فقط، يستند تقييم األقران على المالحظات التي يقدمها المتعلمون، وال تأخذ بعي

 ألن الغرض من هذا التقييم هو مراقبة وتحسين األداء لدى المتعلمين. وقد يتساءل البعض، لماذا ينبغي إجراء هذا النوع من التقييم؟

علمين، أساسية لقياس مستوى المت لإلجابة عن هذا التساؤل يمكننا جرد الكثير من الخصائص التي تجعل من تقييم األقران وسيلة

 ونذكر منها:

 .تمكين المتعلمين من تحمل المسؤولية في تعلماتهم الخاصة وإدارتهم لها 

 .تمكين المتعلمين من تقييم وقياس إنجازات زمالئهم وإعطاء مالحظات بناءة لتطوير مهارات التقييم مدى الحياة 

 تبادل األفكار. وعلى االنخراط في المادة الدراسية بشكل أعمق.تعزيز وتحفيز المتعلمين من خالل نشر المعرفة و 

 والستخدام تقييم األقران داخل الفصول الدراسية البد من مراعاة عدة اعتبارات أبرزها:

  ترك المتعلمين يتعرفون على األساس المنطقي إلجراء مراجعات األقران، مع شرح توقعات وفوائد االنخراط عملية

 عة ككل.التقييم والمراج

  تقديم مالحظات حول ما يقوم به المتعلمون من مراجعات وتقييمات ومالحظات أعمال بعضهم البعض مع عرض

 أمثلة للتعليقات المختلفة، والمتفاوتة الجودة، والموضوعية ومناقشتها نقاشا مفيدا وجادا.

 راجعة داخل الفصل الدراسي، إعطاء توجيهات واضحة من قبل المدرس، مع وضع حدود زمنية لخصص التقييم والم

 وتحديد مواعيد االنتهاء منها من أجل تمديدها وتوسيعها في األخير وجعلها مراجعات خارج الفصل الدراسي. 

 .اإلصغاء إلى المناقشات والتدخالت التي تقدمها المجموعة مع تأطير وتوجيه التدخالت عند الضرورة 
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 ين في مناقشة المعايير المعتمدة، وتطوير عملية تقييم التقييم.تعزيز صالحية تقييم األقران بإشراك المتعلم 

 إن الشروع في العمل بهذا األسلوب في التقييم يستوجب:

 .تحديد المهام أو األنشطة التي من المحتمل أن يستفيد منها المتعلمون في المالحظات التي يقدمها أقرانهم 

 لى دمج هذه المهمات بجمع مالحظات كل المتعلمين في مل تقسيم المهمات الكبرى إلى مهمات صغرى مع العمل ع

 مرحلة على حدة، أي االنتقال من البسيط إلى المركب.

 .تصميم قواعد التقييم وتحديد مبادئه األساسية مع ما يتناسب معها من مهام وإجراءات بشكل واضح 

  ،بالنسبة للواجبات خارج الفصل الدراسي، تحديد ما إذا كان التقييم والمراجعة ستتم كواجب داخل الفصل أم خارجه

يمكن االستعانة بالوسائل المعرفية المختلفة األخرى كاألنترنيت والكتب والمراجع المختلفة من أجل تسهيل عملية 

 التقييم وجعلها اكثر انفتاحا وشمولية وموضوعية.

 نقد البناء المالحظات الصفية المناسبة مساعدة المتعلمين على تعلم إجراءات تقييم األقران، من خالل وضع نماذج لل

 خالل تعليقاتهم الخاصة بعمل المتعلمين، ونماذج التقييم الجيدة البناءة.

 .دمج التعليقات الصغيرة من أجل بناء مهمة كبرى بكتابتها وشرحها لألقران قصد إشراكهم في صياغتها وتحديدها 

 في عالقة مستمرة بالتقييم الذاتي، ألنه يشجع األقران والمتعلمين على إجراء إن تقييم األقران استراتيجية تعليمية تعاونية فعالة

اختبارات دقيقة للمهام وألدائها، هذا باإلضافة إلى توصيل اقتراحات بناءة لتحسين أداء المهام من خالل تجويد أداء المهام خاصة 

 أن يؤدي استخدام تقييم األقران في العمل الجماعي والتعاونيبعد الرجوع إلى نماذج التقييم الذي يسمى ب" دليل التقييم". ويمكن 

إلى زيادة الحافزية لدى المتعلمين مع التركيز على أدوارهم االجتماعية باإلضافة إلى تمديد وقت التدريس والزيادة منه. وفي واقع 

تأطير الدقيق والهادف. وال يمكن ضمان األمر يقدم المتعلمون مالحظات لبعضهم البعض في حين أن المدرس يزيد من التوجيه وال

نجاح هذا النوع من التقييم إال إذا انخرط فيه المتعلم بشكل جدي من خالل التعليقات والمالحظات الناجحة لألقران باعتبارها مفتاحا 

تعلم باألمان يشعر فيها المأساسيا للزيادة من التعلمات ومن ترسيخ المهارات وصقلها، وهو أيضا )تقييم األقران( بيئة بناءة وصادقة 

 لكونه يشارك في النقد البناء والمفيد وبالتالي في عملية التقييم.

يتعلم المتعلمون في النهاية تقييم أنفسهم بأنفسهم بشكل أفضل من خالل مراقبتهم لبعضهم البعض استنادا إلى دليل التقييم أو إلى 

 كاديمية والمهنية. ومن أبرز فوائد تقييم األقران، نجد أن المتعلمين يتعلمون:قائمة المراجع، وهي مهارة ستصاحبهم في حياتهم األ

 .تطبيق مفاهيم ومهارات الدروس والوضعيات على حل المشكالت 

 .العمل التعاوني البناء من خالل مشاركة اآلخرين في األهداف والوسائل التقييمية 

 .دراسة وجهات نظر وأفكار مختلفة ومتنوعة 

 أكبر في عملية التعلم والتقييم معا. تحمل مسؤولية 

 أواألداء، أو المشاركة في أعدادها وإنشائها. تطبيق معايير موضوعية للخكم على جودة المهمة 

( في العمل التعاوني والجماعي، ألن المتعلمين يميلون إلى االعتماد 2Free riderيعمل تقييم األقران على حل مشكلة )المتسابق الحر

 على أعضاء المجموعة ألخذ زمام المبادرة في إكمال المهمات الفردية والجماعية،

                                                 

هي عندما تتوزع اآلثار السلبية ألحد األفعال على نطاق واسع، بينما تؤول اآلثار اإليجابية  ، أو الراكب الحر:الحر لمتسابقا -2 

رغم أن هذا المصطلح نشأ ضمن النظرية االقتصادية اال ان مبادئ مشابهة قد جرى استخدامها  .الفعل بشكل كبير إلى القائم بهذا

في العلوم السياسية وعلم النفس االجتماعي واختصاصات أخرى. بعض األفراد في الفرق أو المجموعات قد تّخفض من 

 .يق قد يركبون مجاناً عضاء الفرأمساهماتها أو ادائها إذا شعروا أن هناك شخص أو أكثر من 
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جهدا  –على األرجح  -وذلك بإضافة عنصر من عناصر دليل التقييم ومراجعته ونقده بشكل موضوعي وعلمي، وبذلك سيبذلون  

 ة إيجابية ألعمال وإنتاجات زمالئهم، وخلق انطباع جيد حول المجموعة.لضمان مراجع

 :خاتمة

ساهمت الكثير من الدراسات في تأكيد ضرورة االنتقال في مجال التقييم من األساليب التقييمية التقليدية القائمة على الورقة  

البالد  ية أو اللغات على حد سواء. وأعتقد أن واقعنا التربوي فيوالقلم إلى استخدام وسائل التقييم البديلة سواء في تقييم المواد العلم

العربية في حاجة ماسة إلى استثمار مجهودات الباحثين في هذ المجال، مع ضرورة توجيه الجهود لمزيد من البحث والدراسة في 

ي مجال التقييم، ا أن تفتح منافذ جديدة للبحث فلهذه األساليب التقييمية البديلة. وبالتالي يمكن أن نرفع التوصيات التالية التي يمكنه

أولها، ضرورة إعادة النظر في صيغ التقييم التقليدية التي تركز على االختبارات، والسمو بالتقييم على مفهوم االمتحان، وجعل 

مدرسين ورة إعداد العملية التقييم منفتحة على التعامل مع الوضعيات التي تفرضها الحياة اليومية. وثاني هذه التوصيات ضر

وتكوينهم في هذه األساليب وغيرها من أساليب التقييم الحديث، وإنشاء مراكز علمية للبحث في هذا ال مجال الرحب والواسع، 

  والذي يحقق أهداف التقييم الحقيقية المتمثلة في الشمولية والموضوعية.
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 اإلسالمية غير بالد في بالسرقة المتعلقة المسلمة لألقليات الفقهية النوازل

Jurisprudential downsets of Muslim minorities related to theft in non-Islamic countries 
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 باكستان -سالم آباد إ، العالميةسالمية إلالجامعة ابأستاذ مساعد كلية الشريعة والقانون 

Email: jalingo12@yahoo.com    

Mobile:0092-3333044219 

 

 مستخلص الدراسة

 تعتبر وقد حوله، االجتماعي المحيط عن تميزه مالمح تربطه مجتمعا   وتكون أكبر، جماعة بين تعيش جماعة هي األقلية:

 كاملة ممارسة من األقلية حرمان إلى تهدف أعظم وامتيازات أعلى اجتماعية بمنزلة تتمتع مجموعة تسلط من يعاني مجتمعا  

 .األغلبية مجتمع في محدودا   دورا   لهم تجعل بل والسياسية،أ االقتصادية أو االجتماعية األنشطة صنوف لمختلف

 غيربالد الالنوازل الفقهية لألقليات المسلمة المتعلقة بالسرقة في عن تصورا  شامال  تحاول هذه الدراسة أن تطلع القارئ المسلم 

 و األقليات وسبب تسميتها وأقسامها،والفرق بين مفهومي األقلية والدولة اإلسالمية، ماهية المبحث األول فبينت في ،اإلسالمية

نوازل الفقهية المتعلقة المفهوم ، الثانيوذكرت في المبحث  ، الغربهتمام العالم اإلسالمي باألقلّيات المسلمة في اأسباب عدم 

بالد الحكم أخذ أموال غير المسلمين وأمتعتهم في  ،بالمبحث الثالث متوخت باألقليات المسلمة، وأسباب ظهور األقليات المسلمة،

بهذا الموضوع. وفي هذه الدراسة  و بعض المسائل التي يتعرض لها المسلم في بعض المواقف التي تتعلقغير اإلسالمية، 

حاولت أن أدرس آراء العلماء في هذه القضية، عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح 

فاألكثرية  ب شرعي،ن دعم هذه األقليات هو واجوإنتهت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات كان أهمها "أ هللا به علّي.

 .ددية والقلة العددية، فقط ال غيرواألقلية مصطلحان يستخدمان بمعنى الكثرة الع

 بالد غير اإلسالمية.ال السرقة، ،ألقلياتا ،الفقهية ،النوازل :مفتاحيةالكلمات ال
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Jurisprudential downsets of Muslim minorities related to theft in non-Islamic countries 

 

ABSRACT 

A minority religion is a religion held by a minority of the population of a country, state, or 

region. Minority religions may be subject to stigma or discrimination. An example of a stigma is 

using the term cult with its extremely negative meanings for certain new religious movements 

People who belong to a minority religion may be subject to discrimination and partiality, 

particularly when the religious differences associate with tribal changes. This study attempts to 

provide the Muslim reader with a comprehensive view of the Jurisprudential downsets of 

Muslim minorities related to theft in non-Islamic countries In the first section, its explained  the 

meaning of minorities  literally and technically, why they are called and their types, and the 

difference between the concepts of minority and the Islamic State, and the reasons why the 

Muslim world does not care about Muslim minorities in the West, in the second section, the 

concept of Jurisprudential downsets of Muslim minorities relating to Muslim minorities, and the 

reasons for the emergence of Muslim minorities, and the reasons for their emergence. It 

concluded with the third section, the rule of taking non-Muslim money and their properties in 

non-Islamic countries, and some of the issues facing the Muslim in western society related to this 

topic. In this study the researcher  tried to study the views of the past and contemporary scholars, 

and presented their opinions, compare and discuss them from  what Allah opens to him. The 

modern world has witnessed many phenomena, which is very important,to muslim to know the 

sharia ruling regarding them particularly this important topic. At the end conclusion drawn from 

variant views of the scholars,and the main findings and recommendations have been given. 

Keywords: Al-Nawazil, Fiqh, Minorities, Theft, Non-Islamic Countries. 
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  المقدمة:

ومن من يهده هللا فال مضل له، شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ باهلل من  نحمده ونستعينه ونستهديه،إن الحمد هلل، 

 وأشهد أن محمدا  عبدد ورسوله،  إله إال هللا وحده ال شريك له،  وأشهد أن اليضلل فال هادي له، 

تدلي فيها برأيها، وفي زماننا  حتاج إلى الشريعة اإلسالمية كييفتثور في كل زمان قضايا وتُستَحّدث نوازل في حياة الناس، و

هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة، وكثر اجتهاد العلماء في حلها واإلجابة عليها، وهم وإن اختلفت منازعهم ومناهجهم في 

 االجتهاد، إال أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في هذه المسألة أو تلك.

بغير المسلم فاهتم العلماء بتدوين األحكام  اإلسالم ورتب أحكامها عالقة المسلم بالمسلم وعالقة المسلم ن األمور التي اهتم بهاوم

وفي هذه الدراسة حاولت أن  .بين المسلمين ومثلها كذلك عالقة المسلم بغير المسلم المقيم في الدولة المسلمة بالمعامالت المتعلقة

اء في هذه القضية، عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به أدرس آراء العلم

والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم  كمحاولٍة لبيان هذه األحكام في الشريعة،تأتي أهمية هذا البحث المتواضع، علّي. ولذلك 

 .بالد غير اإلسالميةالقليات المسلمة المتعلقة بالسرقة في النوازل الفقهية لأللتحديد  –وذلك  –

 وهو الهادي إلى سواء السبيل.وهللا الموفق،  

 أسباب اختيار البحث: أوالً:

الحماس الديني  هغير اإلسالمية ممن يأخذ البالد للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة، في بعض الباحث لقد شد  

بالد غير الالنوازل الفقهية لألقليات المسلمة المتعلقة بالسرقة في والغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مسألة المفرط، 

 :يلي فأهمها ما، أما بالنسبة ألسباب اختيار الموضوع .اإلسالمية

 .النوازل الفقهية. الرغبة الطبيعية في فهم 1

 .أهم القضايابعض وأهميته إذ يتعلق ب حيوية هذا الموضوع .2

 . بيان كمال الشريعة اإلسالمية وشمولها وصالحيتها لكل زمان ومكان وبيان أحكامها الغراء في هذا المجال.3 

 .األمة اإلسالميةلكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم  .4

 أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى: ثانيًا:

 .ألقلياتاالتعرف على ماهية -1

 .ماهية النوازل الفقهيةالتعرف على -2

 بيان شمولية الشريعة االسالمية.-3

 صالحية الشريعة في كل وقت وحين. بيان-4

 في ضوء الشريعة اإلسالمية. مسلمة وغير المسلمةالاألقليات إبراز حقيقة 5-

 .بالد غير اإلسالميةالالنوازل الفقهية لألقليات المسلمة المتعلقة بالسرقة في  والمعاصرين فيأراء العلماء القدامى  بيان-6

 المطالب بها اإلنسان في حياته الدنيا. عيةمعرفة بعض األحكام الشر-7
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 ثالثاً: مشكلة البحث وأسئلته:

لقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء  تطرح هذه الدراسة عدًدا من األسئلة الرئيسية وتحاول اإلجابة عليها. 

ا وحديث ا حول   وكيف أثر واقع األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟؟ والنوازل الفقهية مفهوم األقلياتقديم 

 ؟النوازل الفقهيةت ومفهوم األقليا معرفةهل هذا البحث يعالج مشكلة 

ا وحديث ا؟ النوازل الفقهيةو األقلياتهل لمفهوم   وموضوعه حضور لدي فقهاء اإلسالم قديم 

 ، أم العكسربية، فهل األصل أنه ال حرمة لهموما حكم أموال الكفار الذين يعيشون بين المسلمين في الدول الع

 رابعاً: أهمية البحث:

 ،األقلية والدولة اإلسالميةبين مفهومي الفرق ، النوازل الفقهيةو األقليات اتبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية  

 خامساً: منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:

 في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي: الباحث انتهج

وذكر أسباب الخالف في  في هذه الدراسة: وذلك بدراسة أقوال الفقهاء السابقين،المنهج التحليلي والوصفي  الباحث اعتمد

 وذكر العالقة بين أقوال الفقهاء القدامى وأقوال الفقهاء المعاصرين. أقوالهم،

ا. الباحث التزم ا وضبط ا وتحرير  ا وتخريج   ضوابط البحث المنهجي عزو 

 .اوين البحث أن تكون بارزة وشاملةخراج عنفي است الباحث حاول-1

وذكر أدلة كل قول وما ورد  تحريرمحل النزاع في المسائل المختلف فيها، وذكر األقوال في المسألة، مع نسبة كل قول لقائله،-2

 ، وترجيح ما يظهر رجحانه بناء  على المرجحات الظاهرة.ات واعتراضات، وذكر األجوبة عنهاعليها من مناقش

 مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة:البحث: تتألف الدراسة من تمهيد وخطة  :ساً دسا

 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة التي اتبعاتها فيه.و، ا  أما المقدمة، فعرضت فيها: تمهيد

 .التمهيد

هتمام اأسباب عدم و ،اإلسالميةوالفرق بين مفهومي األقلية والدولة  األقليات وسبب تسميتها، وأقسامها،ماهية  المبحث األول:

 العالم اإلسالمي باألقلّيات المسلمة في الغرب

 نوازل الفقهية المتعلقة باألقليات المسلمة،وأسباب ظهورها.المفهوم المبحث الثاني: 

  .بالد غير اإلسالميةالحكم أخذ أموال غير المسلمين وأمتعتهم في المبحث الثالث: 

 المستفادة، والتوصيات المقترحة.أهم النتائج  والخاتمة وفيها:
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 المبحث األول:

هتمام العالم اأسباب عدم و و والفرق بين مفهومي األقلية والدولة اإلسالمية، ماهية األقليات وسبب تسميتها، وأقسامها،

 اإلسالمي باألقلّيات المسلمة في الغرب

 تمهيد:

سلمة وخاصة في الدول العربية من اليهودية، والنصرانية، تعيش بين ممما ال خالف وال نزاع فيه أن هناك طوائف غير 

هناك من  كان في تلك الفترةوبالمدينة قامت لإلسالم دولة في المدينة،  هارواستقر هجرة الرسول ظهراني المسلمين، فمنذ 

 ىسمتالطوائف  ذهوه ،مشاكل شعائر دينهم بدونفيه يمارسون  هذا المجتمع المسلم يدينون بغير اإلسالم وهم موجودون في

 التفرقة لكن باألغلبية، تربطها واحدة عرقية أصول إلى تنتمي المسلمة فاألقليات قليات غير المسلمة(باألاليوم بلغة العصر ب)

 الالب جماعات كحال ثقافية فوارق على أوتبني بلجيكا، في الوالون جماعات مثل لغوية تكون أو الدينية، الفوارق من تأت هنا

 .إسكندنافية في

وتشديد الالم المكسورة، والياء المشدودة المفتوحة، من  جمع أَقَلِّي ة، بفتح القاف األقليات لغة: :األقليات في اللغة أوالً: تعريف

 (2))واألقلية خالف األكثرية((1)القلة، وهي ضد الكثرة، وأقَل  أي: أتي بالقليل، أو جعله قليال

يحدثنا القرآن عن الكثرة في سياق التذكير لقد ورد لفظ القلة في كتاب هللا وسنة نبيه  ، :األقليات في الشرع ثانياً: تعريف

َواْذُكُروا ژ  وقوله تعالى:[ 66]األعراف:  ژ َواْذُكُروا إِْذ ُكْنتُْم قَلِياًل فََكثََّرُكمْ    ژ  :بالنعمة، وإظهار الفضل والمنة، كما قال تعالى

الكثرة في القرآن الكريم بقلة  وغالبا  ما ترتبط[ 26]األنفال:  ژإِْذ أَْنتُْم قَلِيٌل ُمْستَْضَعفُوَن فِي األْرِض تََخافُوَن أَْن يَتََخطَّفَُكُم النَّاُس 

 ژ    َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم يَْجَهلُونَ ژ  [104]يوسف:  ژ َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِينَ ژ  :اإليمان والعلم كما قال تعالى

]البقرة:  ژ  ڑ َكْم ِمْن فِئٍَة قَلِيلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثِيَرةً   ژ: فات اإليجابية،كما قال تعالىوالقلة كثيرا  ما ترتبط بالص [111]األنعام: 

الِحاِت َوقَلِيٌل َما ُهمْ إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ژ  وقال تعالى:[ 242 فاألكثرية واألقلية مصطلحان يستخدمان [24]ص:  ژالصَّ

غير، دونما أية ظالل مفهومية لصيقة بالكثرة أو القلة، وإنما العبرة بالمعايير التي  بمعنى الكثرة العددية والقلة العددية، فقط ال

واإليجاب والسلب والقبول والرفض إنما هو للمعايير  تجتمع عليها وتؤمن بها  وتنتهي إليها األكثريات واألقليات، فالمدح والذم

 (3)لة في األعدادوالمكونات والمهويات والمواقف وال أثر في ذلك للكثرة أو الق

 تعريفها عند العلماء المعاصرين: :ثالثاً 

 بتعريفات متعددة فهي كالتالي: ونوقد عرفها العلماء وخاصة المتأخر 

                                                           

م، ترتيب القاموس احمليط، الطاهر 1111ه|1111الطبعة الثالثة، ، دار إحياء الرتاث العريب بريوت، 782|11ابن منظور،  تأليف:( لسان العرب،  1)
 م.1121ه|1311، دار الكتب العلمية بريوت لبنان 181|3أمحد الزاوي، 

 ، دار الدعوة القاهرة.251|7( املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، 7)
، مكتبة الشروق الدولية القاهرة، الطبعة األوىل، 8،1عمارة، ص: لدكتور حممد ا تأليف: اإلسالم واألقليات املاضيب واحلاضر واملستقبل، (3)

 م.7003ه|1173
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كل مجموعة بشرية في قُطر من األقطار، تتميز عن أكثرية أهله في الدين :"عرفها فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي بأنها.1 

 (4)اللغة أو نحو ذلك من األسباب التي تتميز بها المجموعات البشرية بعضها عن بعض"أو المذهب أو الِعرق أو 

ا من بقية السكان، يرتبط أفرادها ببعضهم :"وعرفها الدكتور وائل عالم بأنها.2 جماعة غير مسيطرة من مواطني دولة، أقل عدد 

بجالء عن بقية السكان، ويتضامن أفراد هذه الجماعة فيما البعض عن طريق روابط عرقية أو دينية أو لُغوية أو ثقافية، تميزهم 

 (5)بينهم للحفاظ على هذه الخصائص وتنميتها"

األفراد الذين يعتبرون أنفسهم أو يعتبرهم األخرون مشتركين في بعض السمات :"وعرفها أيًضا الدكتور محمد عمارة بأنها-3

 (6)يستطيعون في إطاره تطوير سلوكهم الثقافي الخاص"والخصائص التي تميزهم عن التجمعات األخرى، في مجتمع 

مجموعات األخرى الموجودة داخل دولة ذات البأنها مجموعة قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية تختلف عن وعرفت أيضا: -4

 (7)سيادة

 بأنها جماعة من السكان من شعب معين، عددهم أقل من بقية السكان، لهم ثقافتهم ولغتهم ودينهم، وعرفها بعض المؤلفين:-5

 (6)ويطالبون بالمحافظة على شخصيتهم وثقافتهم على أساس نظام معين.

 سواء اإلسالمية، غير المجتمعات في المسلمة األقلية حول اآلن المشكالت وتثور الدينية، األقلية هي العالم في األقليات وأظهر

 غيرها، من أو إسالمية بالد من قدموا الذين المهاجرين من كانت أو األصليِّين، البالد أهل من المسلمة األقلية هذه كانت

 من به يتميزون لما - والمهاجرين األصليين - المسلمين عدد ويتزايَد فيها، القانونية اإلقامة على أو الدولة جنسية على وحصلوا

 (10)آخر دين أي في يدخلون ممن أكثر اإلسالم في الداخلين وألن ،(2)عالية خصوبة

 سبب تسميتها :رابعاً 

 -أربعة: يرجع سبب إطالق تسميتها بذلك إلى أمور 

ما دامت هذه القلة على منزلة أو درجة تسمح لها بتأسيس أو  ،لقلة عددهم إذا قورنوا بمواطني الدولة التي يعيشون فيها. 1

 تكوين أنظمتها وخصائصها التي تفرقها وتميزها عن األكثرية.

، أي منن المعنروف النذي ال يحتناج إلنى تعرينف للجمينع أننه قند يكنون لهنؤالء األقلينات التفاوت في الهوية الثقافية والقوميةة. 2

 نواحي متعددة، كاللغة، والثقافة، وغير ذلك من المميزات.صفات، وسمات تخصهم دون غيرهم من 

ألن األقلينات  المعاصنر،نقاش، وحوار فني العنالم  هاجدا وهو من األمور التي يدور حولوهذا شيء مهم  ،االختالف في الدين. 3

 الدينية تعد أظهر األقليات في العالم عند بعض المفكرين ودائما تدور حولها المشكالت.

                                                           

 .15لقرضاوي، ص:ا ، تأليف:(يف فقه األقليات املسلمة1)
 .م1111، دار النهضة العربية، 8(محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل لوائل عالم، ص:5 )
 .م مكتبة الشروق الدولية7003-ه1173، الطبعة األوىل 2ص: (اإلسالم واألقليات، املاضي واحلاضر واملستقبل،1)
 م.7002ه|1178، دار السالم القاهرة، الطبعة الثانية، 2،8( حنو فقه جديد لألقليات، للدكتور مجال الدين عطية، ص: 2)
 م.1185القاهرة،، اهليئة املصرية العامة للكتاب 78أمحد سويلم العمري،ص:تأليف: ( معجم العلوم السياسية امليسر،8 )

 .م1111/  1/  71 - 70: لندن احلياة، جريدة يف إليه مشار كارلسون، إجنمار واإلسالم؛ أوروبا ( 1)
 (.13م، مشار إليه يف مجال عطية )ص: 1112/  2/  73( صحيفة الشرق األوسط، لندن:  10)
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ا وهو أن اإلسالم  اتخذ من اإلنسانية سيطرتها وهيمنتهاعدم .4  ،إذ غالب ا تكون السيطرة والهيمنة لألغلبية إال أن هناك شيئ ا مهم 

ا غاية األهمية، وقرر بأن الناس كلهم سواسية، وكلهم من جنس واحد، وأصل واحد، قال هللا تبارك وتعالى:  ياأَيَُّها ژ مبدأ  مهم 

ن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوباً َوقَبَآئَِل لِتََعاَرفُوْا إِنَّ أَْكَرمَ النَّاُس إِنَّا َخلَ  ِ أَْتقَاُكمْ ْقنَاُكم مِّ ففي هذه اآلية  [13]الحجرات:  ژُكْم َعنَد هللاَّ

متعددة مختلفة ليحصل ووضح أن الناس كلهم وجميعهم من أب واحد وأم واحدة، وجعلهم قبائل   -الكريمة بين هللا تبارك وتعالى

يقول الزجاج:"لم يجعلهم شعوب ا وقبائل لتفاخروا، وإنما جعلناكم كذلك (11)بينهم التعارف في المصالح واألمور المختلفة

قال: قال ويقول عليه الصالة والسالم:فيما رواه أبو داود في سننه ، وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة  (12)لتتعارفوا"

الجاهلية وفخرها باآلباء، مؤمن تقى وفاجر شقى، والناس بنو آدم  (13)« عنكم عيبة إن هللا َعز  َوَجل  قد أذهب: »- -رسول هللا 

 (15)« التي تدفع بأنفها النتن (14)وآدم من تراب، لينتهين أقوام فخرهم برجال أو ليكونن أهون عند هللا من عدتهم من الجعالن

( 16)« َدُعوهَا فَإِن هَا ُمْنتِنَةٌ... الحديث»حه من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما وفيه: فيما رواه البخاري في صحيوقوله 

اإلنساني العالمي، الذي تحاول البشرية أن تحقق لون ا ،وهذه هي القاعدة المعروفة المشهورة التي يقوم عليها المجتمع اإلسالمي

المالئم المناسب المستقيم إلى هللا تبارك وتعالى، ولكونها ال تقف تحت الراية من ألوانه فتخفق، ألنها ال تسلك إليه الطريق 

 (17)راية هللا عز وجل،الواحدة الموحدة المجمعة

 

 

 

 

                                                           

 .71/111تفسري املراغي،  (ينظر:11 )
م، عامل  1188 -هـ  1108، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، الطبعة: األوىل 5/32، معاين القرآن وإعرابهبراهيم بن السري بن سهل،  إ ،الزجاج(17)

 .بريوت لبنان –الكتب 
ُعبيد القاسم  أبو تأليف:(عيبة اجلاهلية:يقال عيبة الرجل أي موضع سره الذي يأمتنهم على أمره، وذلك حللف كان بينهم يف اجلاهلية، غريب احلديث،13 )

م، مطبعة دائرة املعارف العثمانية،  1111 -هـ  1381، حتقيق: د. حممد عبد املعيد خان، الطبعة: األوىل، 1/138بن ساّلم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي، 
 .الدكن -حيدر آباد

ري غريبي أْلَفاظي  (اجلٍعالن، مجع ُجعٍل:طائر صغري معروف مولٍع بالعذرة والسرجني، جيعله ينادق ويدحوها11 ) ْستَـْعَذُب يفي تْفسي
ُ
على وجه األرض، النَّْظُم امل

، دراسة وحتقيق وتعليق: د. مصطفى عبد 1/771مد بن أمحد بن حممد بن سليمان بن بطال الركيب، أبو عبد اهلل، املعروف ببطال، حم ، تأليف:املَهّذبي 
، عام النشر:   (، املكتبة التجارية، مكة املكرمة.7 م )جزء 1111(، 1م )جزء  1188احلفيظ َساملي

 ، وقال األلباين حسن.1/331، 5111(أخرجه  أبو داود يف سننه، باب يف التفاخر باألحساب، حديث رقم 15)
، والبيهقي يف 13/171، والبغوي يف شرح السنة باب االفتخار بالنسب، 11/311، 8235، حديث رقم وأمحد يف مسند، باب مسند أيب هريرة 

 .2/175، 1211أن حيفظ، حديث رقم  اإلميان، باب ما ينبغي للمرء املسلمشعب 
، ومسلم يف باب نصر 1/151، 1102(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التفسري القرآن باب قوله تعاىل:)يقولون لئن رجعنا إىل املدينة(حديث رقم 11)

 .13األخ ظاملا أو مظلوما، حديث رقم 
 .3311-1/3318(ينظر:يف ظالل القرآن، 12 )

http://www.ajrsp.com/


م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                580  

ISSN: 2706-6495 

  .هتمام العالم اإلسالمي باألقلّيات المسلمة في الغرباأسباب عدم  :خامساً  

إسالمي لم يعد يعبأ إال بمصالحه الذاتية )قومية فكل فرد وكل حزب وكل قطر ، التمحور حول الذات وهي أفة االمة حاليًا -1

ورسالته وقضيته وباقي جسد العالم اإلسالمي في الخارج فليس بموضع إهتمام كالسيل الذي تفرق  أما اإلسالم، كانت أم فردية(

ا  .بدد 

 ضيه.افي خارج أر عن أهميتهم كممثلين للعالم اإلسالمي فضال   الجهل بأحوال األقلّيات -2

هذه الروح التي تدفعهم نحو التضحية بالجهد والمال ، الروح اإليمانية لدى القائمين على شئون العالم اإلسالمي ضعف -3

وتضامنها فيما ، والحق أن "الشعوب اإلسالمية التزال تحن إلى وحدة جهودها، والوقت لتقديم العون إلخوانهم في العقيدة

 .يشعر بآالم المسلمين في مناطق العالم المختلفة بوصفها جزءا  من األمة اإلسالمية .. وال يزال المسلم في أي بلد إسالمي،.بينها

"(16) 

 ثالثًا: أما تقسيم األقليات غير المسلمة وهي كالتالي:

 تقسيم األقليات التي تستوطن البالد اإلسالمية إلى قسمين، هما:

من أبناء وأفراد هذه األمة التي ارتضت معظمها  األقلية جزء  وتعتبر هذه  .أقلية تتمتع باإلقامة الثابتة الدائمة المستقرة1

وأغلبيتها اإلسالم دين ا فآمنت به وظلت هذه األقلية على عقيدتها التي نشأت عليها، وقد تفد إلى المجتمع اإلسالمي بإذن ولي أمر 

 أهل الذمة(بوتعرف هذه في الفقه اإلسالمي )

ألداء مهمة من المهمات مثل طلب  حاكم أو ولي األمر المسلمين لفترة قليلة محدودة .أقلية تفد إلى البالد اإلسالمية بإذن2

ا من المجتمع اإلسالمي، وذلك ألن إقامتهم لفترة وجيزة  العلم، أو التجارة، أو العمل الدبلوماسي، وهؤالء ال يعتبرون جزء 

 (12)محدودة وهم الذين يسمون ب)المستأمنون(

 القرضاوي فقد قسم األقليات في بالد اإلسالم إلى صنفين هما: وأما العالمة الدكتور يوسف

الذين يشركون باهلل عز وجل من عبادة األوثان وما إلى ذلك، والمجوس الذين يعبدون  أصحاب الديانات الوثنية كالمشركين.1

 .ركون باهلل بشكل أو بآخر، والصابئين، الذين يعبدون الكواكب، وغيرهم من الهندوس والبوذيين الذين يشاالنار ويعظمونه

الذين لهم دين سماوي منزل من عند هللا تبارك و تعالى وإن كان قد ُحرف وبدل، مثل  .أصحاب الديانات السماوية أو الكتابية،2

 (20)اليهود والنصارى)أهل الكتاب(

 

 

                                                           

 .د.حممود محدي زقزوق وأخرون جمموعة دراسات. تأليف: ،حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني (18)
حبث منشور على اإلنرتنت، موقق اجملمع  أستاذ الدكتور حممد الدسوقي، تأليف:ينظر:حقوق وواجبات األقليات يف البالد اإلسالمية من منظور إسالمي،(11)

 العاملي للتقريب بني املذاهب. 
 .أول –حقوق األقليات غري املسلمة، حبث منشور على اإلنرتنت، موقع اجلالية املغربية ببلجيكا (70 )

 .نقالً عن جملة –جريدة إلكرتونية ملغاربة اخلارج.. والصوت الرائد للجالية املغربية ببلجيكا 
 .م.بتصرف يسري 1111/ السنة  81العدد التوحيد/ 
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 .بين مفهومي األقلية والدولة اإلسالميةالفرق  

اختلف الباحثون فيما بينهم في التفرقة بين مفهومي األقلية والدولة اإلسالمية، فبعضهم يرى أنه إذا زادت نسبة المسلمين في 

تصبح الدولة إسالمية، والبعض اآلخر يرى أنه إذا كان المسلمون أغلبية مقارنة بأصحاب الديانات األخرى  %50الدولة عن 

تصبح الدولة إسالمية، وهناك فريق ثالث من الباحثين يرى أن المعيار في تحديد إسالمية  %50وحتى وإن لم يتجاوزوا نسبة 

  (21)إلخ. جمهورية أو تشكيل النظام الحاكم..الدولة هو النص الدستوري أو ديانة رئيس ال

 المبحث الثاني: 

 مفهوم نوازل الفقهية المتعلقة باألقليات المسلمة،وأسباب ظهورها.

إذ بحث الباحث في كتب الفقهاء القدامى يجد أن المقصود بفقه النوازل كما عرفها ابن عابدين :مفهوم فقه النوازلبيان -أوالً:

وعرفها الدكتور وهبة  (22)بأنها:"المسائل التي سئل عنها المشايخ المجتهدون في المذهب ولم يجدوا فيها نصا،فأفتوا فيها تخريجا  

بأنها:"والنوازل أو الواقعات أو العمليات هي المسائل أو المستجدات الطارئة على المجتمع، الزحيلي من الفقهاء المعاصرين 

وقد ذهب (23)سع األعمال،وتعقد المعامالت،والتي ال يوجد نص تشريعي مباشر أو اجتهاد فقهي سابق سيطبق عليهابسبب تو

بشكل دقيق، ورد  السبب في هذا إلى أمور، منها: أن هذا الدكتور مسفر القحطاني إلى أن األقدمين لم يحرروا مصطلح النوازل 

المصطلح لم ينتشر ويتداول إال في القرون المتأخرة، وليس عند جميع الفقهاء، وأن مرادفات هذا المصطلح ال تقل عنه في 

التطبيقية التي تعالج  التداول والشيوع، عالوة على أن الكاتبين في النوازل كان جل اهتمامهم مصروف ا إلى الجوانب العملية

الوقائع النازلة بالناس، ولم يهتموا بالجوانب النظرية التي تعنى ببيان التعريفات والحدود. ثم ساق تعريف ا للنوازل فقال: "الوقائع 

 (24)الجديدة التي لم يَسبق فيها نص أو اجتهاد"

ا ثالثة، هي: وقوعها وعدم افتراضها، وِجد تها وعدم تكررها، وشدة إلحاحها في  قد الحظ د. محمد الجيزاني في النوازل أمور 

ا شرعيّ ا من الوقائع المستجدة"  طلب حكم شرعي لها. وبناء على ذلك فقد عرفها بقوله: "ما استدعى حكم 
(25)  

                                                           

 على موقع واي باك مشني املتوفر على املوقع اإللكرتوين: 7012ديسمرب  03( األقليات املسلمة يف العامل نسخة حمفوظة  71)
https://arz.wikipedia.org › wiki 

 -هـ 1117، الطبعة: الثانية، 1/50عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي،( رد احملتار على الدر املختار، تأليف: ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن  77)
 بريوت.-م، الناشر: دار الفكر1117

من كلية  ( فقه النوازل لألقليات املسلمة "تأصيال وتطبيقا" تأليف: الدكتور حممد يسري إبراهيم، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه يف الفقه اإلسالمي 73)
مجهورية مصر العربية، وسبل االستفادة من  -م، الناشر: دار اليسر، القاهرة  7013 -هـ  1131، الطبعة: األوىل، 1/31معة األزهر،الشَّريعة والقانون جبا

 (. جملة جممع الفقه1م، )ص  7001 -هـ  1171، 1النوازل والفتاوي والعمل الفقهي، د. وهبة الزحيلي، دار املكتيب للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط 
عددا، وكل عدد يتكون من جمموعة من اجمللدات، كما  13وقد صدرت يف  اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، منظمة املؤمتر االسالمي جبدة،

 : جملدان.7: جملد واحد، العدد 1يلي، العدد 
م، )ص  7003 -هـ  1171، 1دار األندلس اخلضراء، جدة، ط ( منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة، د. مسفر بن علي القحطاين،  71)

81 - 10.) 
 (.71/ 1م، ) 7005 -هـ  1171، 1فقه النوازل، د. حممد بن حسني اجليزاين، دار ابن اجلوزي، ط  ( 75)
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 مالعبادات أكانت في أهي المسائل والوقائع التي تستدعي حكما  شرعيا  فيها، سواء  :من هنا يتضح أن المقصود بفقه النوازل 

 غيرها. ماألخالق أ مالسلوك أ مالمعامالت أ

هو ذلك الفرع العلمي الذي يبحث في المسائل والوقائع المستجدة لألقليات  بيان مفهوم فقه نوازل األقليات المسلمة:ثانياً: 

 .المسلمة خارج ديار اإلسالم

 .األقليات المسلمة أسباب ظهور ثالثاً:

 كانت بواحدة من الطرق اآلتية: ظهورها المتبع لنشأة األقليات المسلمة أو الجاليات المسلمة يجد أن 

 فإنه من الممكن أن تشكل األقلية المسلمة في أي بقعة من بقاع األرض إذا اعتنق بعض أهلها اإلسالم. اعتناق اإلسالم: -1

ستراليا وغيرها بدوافع سياسية أو اقتصادية أو أوأمريكا وكأوروبا ، هجرة بعض المسلمين إلى أرض غير مسلمة -2 

 اجتماعية.

احتالل أرض المسلمين من قبل دولة غير إسالمية فتحاول هذه الدولة المحتلة بطرق مختلفة طرد سكان األرض  -3

 طين.أو أن يندمج هؤالء المسلمون مع سكان البلد المحتل، كما حدث في شرق أوروبا والهند وفلس األصليين،

 ، كأن تتكون عن طريق الهجرة واعتناق اإلسالم.من طرق كثيرة ويمكن أحيانا  أن تتكون األقلية اإلسالمية

 (26)كأن تتكون عن طريق الهجرة واعتناق اإلسالم ،واحد وقت في طريق من أكثر من اإلسالمية األقلية تتكون أن -4

 وجود من ذلك يستتبع ما مع ،استقراراً وازدهاراً  أكثر بلدان إلي الهجرة عبر واالقتصادي المعيشي الوضع بتحسين الرغبة -5

 في والمعقول المطلوب المستوى دون عام بوجه تزال ال حاجات وهي واالجتماعية والتعليمية، الصحية المختلفة الحياة ضمانات

 (27)اإلسالمي العالم بلدان بعض

:الثالثالمبحث   

.في بالد غير اإلسالمية وأمتعتهم غير المسلمين حكم أخذ أموال  

، ولم تفرق الشريعة بين مال الذكور ومال اإلناث، وال بين مال السرقة من كبائر الذنوبلخيانة وال يجهل أحٌد أن الغدر وا

ي أموال الصغير ومال الكبير، وال بين مال المسلمين ومال غير المسلمين، وليس هناك إستثناء في الشريعة اإلسالمية إال فقط ف

الكفار المحاربين للمسلمين.ولذلك يجب ويتحتم على المسلم أن يكون مثاال  حسن ا لألمانة والوفاء بالعهد وحسن األخالق، في أي 

مجتمع كان وقد كان اتصاف المسلمين بهذه الصفات سببا  لدخول الكثير من الكفار في اإلسالم لّما رأوا محاسن اإلسالم وحسن 

 خلق أهله.

كان في بالد المسلمين أم في بالدهم ليقدِّم للكفار خدمة جليلة لتشويه اإلسالم أوإن المسلم الذي يستحل مال الكفار سواء 

 والمسلمين،

                                                           

 .10( فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصيالً وتطبيقاً ص:71) 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة  ،180لدكتور حممد علي ضناوي ص:ا تأليف:، ( األقليات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي72) 

 ،ه.1113األوىل،
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 –وهو يعين بذلك أصحاب الحمالت التي تطعن في اإلسالم والمسلمين والمسلم إذا دخل بالد الكفار فإنه يدخلها بعهد وأمان   

فإذا أخذ أموالهم بغير حق فإنه يكون بذلك ناقضا  للعهد فضال  عن كونه  –عطى له لتمكنه من دخول بالدهم وهي التأشيرة التي ت

 (26)من السارقين.

ا فِي الَجاِهلِي ِة فَقَتَلَهُْم، َوأََخَذ أَْمَوالَهُْم، ثُم  َجاَء فَأَْسلََم، فَقَاَل الن بِي   المغيرة بن شعبة  وىر لما ا اإِلْسالََم : » أنه َصِحَب قَْوم  أَم 

ا الَماَل فَلَْسُت ِمْنهُ فِي َشْيءٍ  ا اْلَماُل فَإِن هُ َماُل َغْدٍر اَل َحاَجةَ لَنَا »،،ورواية أبي داود : (22)« فَأَْقبَُل، َوأَم  ْساَلُم فَقَْد قَبِْلنَا ، َوأَم  ا اإْلِ أَم 

 دليل"  شيء في منه فلست المال وأما ، فأقبل اإلسالم أما: "  للمغيرة - - النبي قول وفيرحمه هللا:" القيم ابن وقال (30)«فِيهِ 

قولـه " وأما المال فلسُت  : أيضا   قال الحافظ ابن حجر (31)"عليه يرد بل يملك، ال وأنه معصوم، المعاهد المشرك مال أن على

أخذ أموال الكفار في حال األمن غدرا  ؛ ألن الرفقة  منه في شيٍء" أي:ال أتعرض له لكونه أخذه غدرا ،ويستفاد منه : أنه ال يحل

على األمانة،واألمانة تؤد ى إلى أهلها مسلِما  كان أو كافرا ،وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة،ولعل  (32)يصطحبون

  (33)ترك المال في يده إلمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم. النبي 

: "أكره للمسلم المستأِمن إليهم في دينه أن يغدر بهم ألن الغدر حرام، قال  -رحمه هللا في كتابه المبسوط –وقال السرخسي 

 فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما  عن النبي:لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواٌء يَْوَم القِيَاَمِة »قال

، قال الحافظ ابن حجر: قولـه"وأما المال فلسُت منه في شيٍء " أي : ال أتعرض له لكونه أخذه غدرا ، ويستفاد منه (34)«يُْعَرُف بِهِ 

 : أنه ال يحل  أخذ أموال الكفار في حال األمن غدرا  ؛ ألن الرفقة يصطحبون على األمانة،

                                                           

  https://islamqa.info/ar/14367 Dec 19,2004ينظر ويراجع :حكم أخذ أموال الكفار غدرًا  املتوفر على املوقع اإللكرتوين: (78)
، باب الشروط يف اجلهاد واملصلحة، حديث رقم )أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كيَتاُب  (71)  .3/113( 7231الشُُّروطي
 ، وصححه األلباين.3/85(، 7215أخرجه أبو داود يف سننه، يف كيَتاب اجلْيَهادي باب ما جاء يف صلح العدو، حديث رقم ) (30)
مكتبة املنار  -الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت  ،م1111هـ /1115، الطبعة: السابعة والعشرون  ،ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ( 31)

 .اإلسالمية، الكويت
ب بعُضهم بعًضا.ويقال اصطحب ابَنه يف سفره:  (37) ب، واملفعول ُمصطَحب، اصطحب النَّاُس: صحي اصطحَب يصطحب، اصطيَحابًا، فهو ُمصطحي

ذه صاحًبا ورفيًقا. معجم اللغة العربية املعاصرة،   .7/1718اَّتَّ
 .5/311فتح الباري،  (33)
، ومسلم يف صحيحه، باب حترمي الغدر، 1/75(، 1111أخرجه البخاري يف صحيحه، باب إذا غصب جارية فزعم أهنا ماتت، حديث رقم ) (31)

اجليش ويكون الناس ، قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة ال ميسكها إال صاحب جيش احلرب أو صاحب دعوة 3/1351(، 1235حديث رقم) 
بذلك وأما تبعا له قالوا فمعىن لكل لواء غادر أي عالمة يشهر هبا يف الناس وكانت العرب تنصب األلوية يف األسواق احلفلة لغدرة الغادر لتشهريه 

لرعيته وللكفار أو غريهم أو غدره الغادر فإنه الذي يواعد على أمر وال يفي به وذكر القاضي عياض احتمالني أحدمها هني اإلمام أن يغدر يف عهوده 
ال الثاين أن يكون لألمانة اليت قلدها لرعيته والتزم القيام هبا واحملافظة عليها ومىت خاهنم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق هبم فقد غدر بعهده واالحتم

 .3/1351ل فتنة بسببه والصحيح األول)هامش صحيح مسلم املراد هني الرعية عن الغدر باإلمام فال يشقوا عليه الطاعة وال يتعرضوا ملا خياف حصو 
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المال في يده  ترك النبي إنما تحل بالمحاربة والمغالبة، ولعل واألمانة تؤد ى إلى أهلها مسلِما  كان أو كافرا ، وأن أموال الكفار   

 (35)إلمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم .

وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن  بأمان."وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب  :- هللا في كتابه األم رحمه-قال الشافعي 

كان منهم في أمان فهم منه في مثله، وألنه ال يحل له في أمانهم إال ما يحل له من أموال يأخذ منه شيئا  قّل أو كثر؛ ألنه إذا 

 :هل الذمة، ألن المال ممنوع بوجوهالمسلمين، وأ

 : إسالم صاحبه.أولها

 : مال من له ذمة.والثاني

 (36)ك المدة.: مال من له أمان إلى مدة أمانه وهو كأهل الذمة فيما يمنع من ماله إلى تلوالثالث

ا هم بغير حق لما فيه من الظلم والغدر والخياية التى حرمها هللا تبارك وتعالى، ولما تعت: أقول ال يجوز أخذ أموالهم وأموأخير 

 ثبت في عديد من فتاوى العلماء والتى كلها تشير وتأكد على عدم الجواز.

التي تعطى لإلنسان  -وهي ما اشتهر وعلم في زمننا هذا بالتأشيرة  -بدليل أن المسلم غالب ا يدخل بالد غير المسلمين بعهد وأمان

ا للعهد، ولما في اللتمكنه من دخول  بالد األجنبية بناء  على ذلك العهد واألمان إذا أخذ شيء من أموالهم يعتبر ذلك خيانة ونقض 

َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِقِْنطَاٍر ژ :قال هللا تبارك وتعالى تشبه بهمالهة أهل الكتاب الذين حذرنا هللا من ذلك الفعل من مشاب

ِه إِلَْيَك إاِل َما ُدْمَت َعلَْيِه قَائًِما ِه إِلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَأَْمنْهُ بِِدينَاٍر ال يَُؤدِّ هذه اآلية الكريمة  فيوجه الداللة [75 ]آل عمران: ژيَُؤدِّ

ا فخانه  أن بعض أهل الكتاب أمانة كعبدهللا بن سالم وبعضهم خونة ك "فنحاص بن عازورا  " اليهودي الذي أودعه رجل دينار 

  (37).فدل ذلك على أن الخيانة والغدر صفة من صفات أهل الكتاب فيجب على كل مسلم ومسلمة البعد عنها أعاذنا هللا وأجارنا

واستدل القائلون  .بالد غير اإلسالميةالفي  وأمتعتهم أموال غير المسلمين السرقة ولكن هناك أقوال وشبهات حول إباحة

 بما يلي: جوازبال

أَْن الَ إِلَهَ أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل الن اَس َحت ى يَْشهَُدوا » ، صحيحه في البخاري رواه الذي الحديث في - - بقوله استدلوا :األول الدليل

َكاةَ، فَإَِذا فََعلُوا َذلَِك عَ  الَةَ، َويُْؤتُوا الز  ِ، َويُقِيُموا الص  ا َرُسوُل هللا  د  ُ، َوأَن  ُمَحم  َصُموا ِمنِّي ِدَماَءهُْم َوأَْمَوالَهُْم إاِل  بَِحقِّ اإِلْسالَِم، إاِل  هللا 

                                                           

 .10/11املبسوط،  (35)
 بالتصرف واالختصار. 1/781األم للشافعي،  (31)
، وينظر أيضا ويراجع: املوقع:التحايل ألخذ أموال الكفار موقع الدليل الفقهي،املشرف العام  الشيخ فهدبامهام املتوفر 1/115ينظر:تفسري القرطيب،  (32)

-إسالم ويب-وحكم من يستويل عليه الشخص من أموال الكفار، www.Fikhguide.com/almbtzth/43على املوقع اإللكرتوين:
 املتوفر على املوقع اإللكرتوين: 

Fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&optionAugust 11 2008 

  arabs ن احلقيقي منتديات زوار املسجد النبوي الشريفمنتدى العرب املسافرو -وحكم أخذ أموال الكفار غدرًا

ravel/t11001.htmlMay 21,2008  وحكم أخذ أموال الكفار غدرًا املشرف العام الشيخ /حممد صاحل املنجد املتوفر على املوقع
 www.islamqa.info/ar/14367 Nov 15, 2004اإللكرتوين: 
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  ِ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا فإذا شهدوا  ومعنى الحديث" )36(«َوِحَسابُهُْم َعلَى هللا 

عصموا مني دماءهم وأموالهم وال يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من األسباب إال بحق اإلسالم من قتل النفس 

 لم إن للكفار حرمة ال أنه األصل أن ،الحديث هذا مفهوم: قالوا (32)"المحرمة وترك الصالة ومنع الزكاة بتأويل باطل وغير ذلك

 أصل على بقي وإال ماله، عصم اإلسالم، في ودخل ، هللا إال إله ال: قال فمن الحل، أموالهم في األصل يكون وبالتالي يسلموا،

 .اإلباحة

، التي تمر في طريقه، ، وجعل يغير على قوافل قريش، حيث إنه هرب إلى مكان آمنمةقصة أبي بصير المعلو الدليل الثاني:

ِه ِمْسَعَر َحْرٍب لَْو َكاَن َمَعهُ أََحٌد  »بقوله:  - -وأثنى عليه النبي  ، مما يبين ويؤكد أن األصل في أموالهم الحل،  (40) «َوْيُل امِّ

 .موجواز أخذها من غير رضاه

، التي يقيم فيها هؤالء باطلة؛ ألنها تشتمل المسلمون مع الدول غير اإلسالميةأن العهود والمواثيق التي وقع عليها  الدليل الثالث:

، ونحوها ، وعدم مخالفتهاالبالد الوضعية في تلكعلى شروط فاسدة مخالفة لإلسالم؛ ألنها تنص على وجوب احترام القوانين 

 (41)المعلومةمن األمور 

قالوا: العقد الذي جرى بين المسلمين وبين الكفار إن فرض صحته، فهو من العقود الجائزة، وليس من العقود  الدليل الرابع:

-الالزمة، وعليه فلهم أن يتركوه ، وأن ال يعملوا بمقتضاه، ويرجعوا إلى األصل من إباحة أموالهم، مستدلين لذلك بقصة عائشة 

َما بَاُل أَْقَواٍم يَْشتَِرطُوَن »المنبر من أجلها ، وقال:  - -حينما اشترت بريرة التي كاتبها أهلها، فقد صعد النبي  -رضي هللا عنها

ِ فَلَْيَس لَهُ، َوإِِن اْشتََرطَ ِمائَ  ِ، َمِن اْشتََرطَ َشْرط ا لَْيَس فِي ِكتَاِب هللا  والمعنى: كل شرط " (42)«ةَ َشْرطٍ ُشُروط ا لَْيَسْت فِي ِكتَاِب هللا 

 (43)"، فهو باطل.ليس في حكم هللا وقضائه في كتابه أو سنة رسوله، 

                                                           

 ( ،75)،حديث رقم  [5]التوبة:  ﴾فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴿باب: ،اإلميانكتاب أخرجه البخاري يف صحيحه،يف    (38)
دا أو نصارى. )أقاتل الناس( أي بعد عرض اإلسالم عليهم. )يشهدوا( يعرتفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو خيضعوا حلكم اإلسالم إن كانوا أهل كتاب يهو 

م فإهنم يؤاخذون بذلك )عصموا( حفظوا وحقنوا والعصمة احلفظ واملنع. )إال حبق اإلسالم( أي إال إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية يف اإلسال
 قصاصا. )وحساهبم على اهلل( أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون[

[7281] 
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين ، تأليف:8/715،عمدة القاري شرح صحيح البخاري(31) 

 .بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ،العيىن
،حديث 321/ 1( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،يف كتاب اجلزية، باب اهلدنة على أن يرد اإلمام من جاء بلده مسلما من املشركني،10 )

 (،18837رقم)
 https://www.facebook.com › postsفتوى، على املوقع  الكفار من السرقة ( حكم 11)

،،حديث 118،/ 3املشركني،باب املكاتب وما ال حيل من الشروط اليت َّتالف كتاب اهلل ( أخرجه البخاري يف صحيحه، يف  كتاب الشروط 42)
 (،7235رقم)

 .11/70،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 13)
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الشرط المخالف لكتاب هللا سبحانه  -  -أمرها أن تمضي العقد ، وأن تشترط لهم الوالء، ومن ثم أبطل  - -والشاهد: أنه   

وعليه فكل عقد وجد فيه شرط فاسد، جاز أو وجب إبطاله، وفي العقود ما ينص على احترام  (44)الوالء لمن أعتق "بقوله : " 

 .القوانين الوضعية، أو عدم مخالفتها ، أو غيره من النصوص التي تخالف الشريعة اإلسالمية

ژ ، وقد قال تعالى: -  -نبينا أنه وجد منهم ما يبطل العقد القائم بينهم وبين المسلمين، حيث سخروا واستهانوا ب الدليل الخامس:

ةَ اْلُكْفِر إِنَُّهْم الَ  ن بَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعنُوْا فِي ِدينُِكْم فَقَاتِلُوْا أَئِمَّ أي:  [12]التوبة:  ژأَيَْماَن لَُهْم لََعلَُّهْم يَنتَُهونَ  َوإِن نََّكثُوْا أَْيَمانَُهم مِّ

عابوا دينكم، قال الزجاج: وهذه اآلية توجب قتل الذمي إذا طعن في اإلسالم ألن العهد معقود عليه أال يطعن فإن طعن فقد نكث. 

 .فطعنهم لديننا نقض منهم للعهد ، إن فرض وجوده أصال(45)

 ردود على هذه األقوال.

ا ژ  تعالى: تبارك إنه ليس في قوله ولكن نجيب على هذا  ما  [56]األنفال:  ژتََخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَانَةً فَاْنبِْذ إِلَْيِهْم َعلَى َسَواءٍ َوإِمَّ

 كما الحنفية فعند .يدل على وجوب نقض العهد لحل أموالهم؟؟ بل لنا أن نظهر المواطنة والمعايشة السلمية، ونأخذ أموالهم خفية

 إذ منهم؛ وفرج ومال دم من لشيء تعرضه حرم ،بأمان الحرب دار مسلم دخل.... " عابدين ابن حاشية مع ،المختار الدر في

 ( 46) .هـ ا "شروطهم عند المسلمون

 يخون بأال يفي أن عليه تعين فقد دارهم ودخل ،األمان نفسه من أعطى إذا" :القرآن أحكام كتابه في المالكي العربي ابن ويقول

 .(47)هـ ا "أمرهم من شيء وال لمالهم، يتعرض وال عهدهم،

 لزمه اإلسالم، دار إلى وعاد سرق أو شيئا، منهم فاقترض بأمان، الحرب دار مسلم دخل... ": الطالبين روضة في النووي وقال

 .هـ ا( 46)"بأمان دخل إذا له التعرض له ليس ألنه رده؛

 خيانتهم؛ عليه حرمت ،بأمان الكفار أي دارهم المسلمين معاشر منا دخل ومن" :األمان القناع في باب كشاف في البهوتي وقال

 المعنى، في معلوم فهو اللفظ في ،مذكورا ذلك يكن لم وإن خيانتهم، عدم بشرط األمان أعطوه إنما ألنهم

 منهم اقترض أو ، شيئا منهم سرق أو شيئا خانهم فإن األخبار، لعموم بالربا معاملتهم عليه وحرمت الغدر، ديننا في يصلح وال 

 (42) ."إليه بالنسبة معصوم مال ألنه إليهم؛ بعثه وإال لهم أعطاه ، اإلسالم دار إلى جاءوا فإن أربابه، إلى رده وجب شيئا

                                                           

 (سبق َّترجيه.11)
 1115الطبعة: األوىل، ،7/180،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي،تأليف:الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد(  15)

 لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ،م 1111 -هـ 
 .1/111،رد احملتار على الدر املختار(11) 
: عليه وعلَّق أحاديثه وخرج أصوله املالكي،راجع االشبيلي املعافري العريب بن بكر أبو اهلل عبد بن حممد القاضي: القرآن، تأليف ( أحكام 12)

  .لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: م، الناشر 7003 - هـ 1171 الثالثة،: ،الطبعة111/ 1عطا، القادر عبد حممد

الطبعة: الثالثة،  ،حتقيق: زهري الشاويش ،10/711،: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، تأليفروضة الطالبني وعمدة املفتني ( 18)
 .عمان -دمشق -الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت ،م1111هـ / 1117
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فقد جاء الكتاب والسنة باألمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء األمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ،  

ذلك، وجعل الوفاء بالعهود والمواثيق من صفات المؤمنين، ونقضها من صفات ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل 

 [6: مؤمنون]الژ َوالَِّذيَن ُهْم أِلَماناتِِهْم َوَعْهِدِهْم راُعونَ  ژ"  :الكفرة والمنافقين، فقال تعالى في وصف المؤمنين المصلحين

ِ إَِذا  ژ وقوله جل شأنه: َ يَْعلَمُ َوأَْوفُوا بَِعْهِد هللاَّ َ َعلَْيُكْم َكفِيال إِنَّ هللاَّ  َما َعاَهْدتُْم َوال تَْنقُُضوا األْيَماَن بَْعَد تَْوِكيِدَها َوقَْد َجَعْلتُُم هللاَّ

 وعدم الكفر،: الثالث الخصال هذه جمعوا الذين هؤالء إن :الكريمة اآليات هذه تفسير في سعدي ابن قال،[21]النحل:  ژتَْفَعلُونَ 

 والكالب الحمير من شر فهم( هللا عند الدواب شر) هم قالوه قول وال عاهدوه عهد على يثبتون ال بحيث والخيانة، اإليمان،

اِء َوِحيَن اْلبَأِْس     ژ قال هللا تعالى: ) 50(وغيرها رَّ ابِِريَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّ أُولَئَِك الَِّذيَن َواْلُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ

  َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسواًل نَبِيًّا ژ ٹ ٹ[ 177]سورة البقرة:  ژَصَدقُوا َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمتَّقُونَ 

ٍة َوُهْم ال يَتَّقُونَ الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمْنُهْم ثُمَّ  ژ           قال تعالى:[54]مريم:  ژ  [56]األنفال:  ژيَْنقُُضوَن َعْهَدُهْم فِي ُكلِّ َمرَّ

، على الوفاء بكل العهود والعقود، حتى بالعقود،والعهود،واأليمان،الواقعة في زمن الجاهلية، ما دامت وقد حثنا رسول هللا، 

ِ  فقَالَ  ؛تحض على التعاون ْساَل  »:-- هللا  ة ، َواَل تُْحِدثُوا ِحْلف ا فِي اإْلِ ْساَلَم لَْم يَِزْدهُ إاِل  ِشد  عن (51) «ِم أَْوفُوا  بِِحْلِف اْلَجاِهلِي ِة، فَإِن  اإْلِ

، إِلَى قَُرْيشٌ  بََعثَْتنِي: "قَالَ  َرافٍِع،أن أبا رافٍع أخبره قال:  الحسِن بن عليِّ بن أبي رافعٍ  ا: ،قَالَ -- الن بِيِّ ، َرأَْيتُ  فَلَم   فِي َوقَعَ  الن بِي 

ْساَلُم، قَْلبِي   (52)"بِاْلَعْهدِ  أَِخيسُ  اَل  إِنِّي: "قَالَ  إِلَْيِهْم، أَْرِجعُ  اَل  هللاِ  َرُسولَ  يَا: فَقُْلتُ  اإْلِ

ا، َوَمْن َكانَْت فِيِه  »:  - -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمرو و أَْربٌَع َمْن ُكن  فِيِه َكاَن ُمنَافِق ا َخالِص 

 «إَِذا َعاهََد َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَم فََجرَ َخْصلَةٌ ِمْنهُن  َكانَْت فِيِه َخْصلَةٌ ِمَن النِّفَاِق َحت ى يََدَعهَا: إَِذا اْؤتُِمَن َخاَن، َوإَِذا َحد َث َكَذَب، وَ 

                                                                                                                                                                                           

 الكتب دار: ،الناشر108/ 3احلنبلى، البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور: اإلقناع، تأليف منت عن القناع ( كشاف 11)
 العلمية.
الطبعة: األوىل ،ق: عبد الرمحن بن معال اللوحيقيق،حت1/371،السعدي عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل،الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان تيسري (50) 
 .الناشر: مؤسسة الرسالة،م 7000-هـ 1170

، قال 571 /1131،11، حديث رقم مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما ،مسند املكثرين من الصحابةيف  ( أخرجه أمحد يف مسند، 51)
)أوفوا( من الوفاء، قال القاضي: وهو القيام حبق العهد ومثله اإليفاء )حبلف اجلاهلية( احملالفة واملعاقدة  .إسناده حسن، ولبعضه شواهد يصح هبا حمققه:

العهود. )وال حتدثوا حلًفا يف واملعاهدة على التعاضد واإلخاء أي ما كان بينكم من احللف يف اجلاهلية )فإن اإليسالم مل يزده إال شدة( ألنه تعاىل أمر بإيفاء 
التَّنويُر َشرُْح اجلَاميع  .اإليسالم( ألن اإليسالم قد كفاكم ذلك؛ ألن فيه أمر بالتعاضد والتعاون من املسلمني بعضهم لبعض فال حاجة إىل احللف فيه

 .1/370،الصَّغيريي 
إسناده صحيح. بكري ،7258،1/382، حديث رقم العدو عهٌد فيسري إليه باب اإلمام يكون بينه وبني،كتاب اجلهاد( أخرجه أبو داود يف سننه،يف   57)

( من طريق عبد اهلل بن وهب، هبذا اإلسناد. وهو 8171بن األشج. هو ابن عبد اهلل بن األشج، وعمرو: هو ابن احلارث. وأخرجه النسائى يف "الكربى" )
: قوله: "ال أخيس بالعهد" معناه: ال أنقض العهد، وال أفسده، من قولك: قال اخلطايب (.1822(، و"صحيح ابن حبان" )73852يف "مسند أمحد" )

ان، ففد وجب عليك خاس الشيُء يف الوعاء: إذا َفَسَد. وفيه من الفقه: أن العقد يُرَعى مع الكافر، كما يُرعى مع املسلم، وأن الكافر إذا عقد لك عقد أم
المنفعة. وقوله: "ال أحبس الربد" فقد يشبه أن يكون املعىن يف ذلك: أن الرسالة تقتضي جواباً، واجلواب ال أن تؤمنه، وأن ال تغتاله يف دم، وال ماٍل، وال و 

 يصل إىل املرسل إال على لسان الرسول بعد انصرافه. فصار كأنه عقد له العهد مدة جميئه ورجوعه، واهلل أعلم.
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ة تشمل كل ما ائتمن عليه اإلنسان من مال أو عرض أو حق بل تشمل الشرائع التي جعلها هللا في يدنا أمانات نعلمها واألمان(53) 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ژللناس، ونقوم على حفظها بالعمل، ولذلك سمى هللا تعالى مخالفة كتابه وسنة رسوله خيانة في قوله تعالى: 

 َ ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ  ال تَُخونُوا هللاَّ  والمسلم مخاطب بهذه النصوص ودالالتها في [27]سورة األنفال:  ژَوالرَّ

 غير مع ولو ، المعاملة في بالعدل هللا أمر فقد المسلم، غير مع مأ المسلم، أخيه مع تعامله كانأ سواء كان، حيثما كلها أحواله

ِ ُشَهَداَء بِاْلقِْسِط َواَل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَ  ژ: تعالى هللا تبارك و قال المسلمين اِميَن ّلِِلَّ الَّ تَْعِدلُوا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

 يجب فإنه ، عهد المسلمين غير وبين منهم جماعة بين كان إذا المسلمين هللا أمر كما[6]المائدة:  ژاْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى 

وا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم إاِل الَِّذيَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ثُمَّ لَْم يَْنقُُصوُكْم َشْيئًا َولَْم يَُظاِهُروا َعلَْيُكْم أََحًدا فَأَتِمُّ  ژ : - تعالى - قال به الوفاء

َ يُِحبُّ اْلُمتَّقِينَ  تِِهْم إِنَّ هللاَّ  عنده كانت التي الودائع يرد أن عليا أمر ، المدينة إلى - - النبي هاجر لما ولذا [4]التوبة:  ژ   إِلَى ُمدَّ

 الهجرة في المدينة إلى - - هللا رسول خرج لما: قال -- طالب أبي بن علي أن الكبرى الطبقات في سعد ابن أخرج لقريش،

 ومعه سنة، عشرة ثالث مكة في بقي - - والرسول.(54) « للناس عنده كانت ودائع أؤدي حتى بعده أقيم أن أمرني ،

 أو مستضعفون، مسلمون وبقي ، - - هاجر ثم عرض، هتك أو دم، سفك أو مال، نهب في منهم ألحد يأذن فلم المسلمون،

 كفار وبين بينه تم الذي ، بالعهد الوفاء على حافظ قد - - الرسول أن كما ذلك من بشيء منهم ألحد يأذن فلم بمكة، مستخفون

 ثم ،أموالهم وأخذ فقتلهم ،الجاهلية في قوما صحب كان -- شعبة بن المغيرة أن. العهد قريش نقضت حتى ، الحديبية في قريش

 فإنه المال وأما ، قبلنا فقد اإلسالم أما"  ،"  شيء في منه فلست المال وأما ، فأقبل اإلسالم أما: " - - النبي فقال فأسلم، جاء

 وأما ، فأقبل اإلسالم أما: "  للمغيرة - - النبي قول وفي) المعاد زاد كتابه في القيم ابن وقال ،"  فيه لنا حاجة ال غدر مال

 بالد دخل لمن يجوز فال .(عليه يرد بل يملك، ال وأنه معصوم، المعاهد المشرك مال أن على دليل"  شيء في منه فلست المال

 بالدهم في ويفسد ، يخونهم أن بالدهم في أسلم أو ،أصلية إقامة بها مقيما كان من أو ،أمان بغير أو ،معهم بأمان المسلمين غير

 أو بسرقة مشروع غير بوجه أموالهم أخذ وال ، أنفسهم على االعتداء يجوز فال وعليه غيرها، أو ، مال أو ، عرض أو نفس في

 عدم بشرط كاألمان فكان ، اعتدائه عدم من ووثقوا ، أمنوه قد وهم إال فيها يقم أو ، بالدهم إلى يدخل لم هو إذ غش، أو غصب

 (55)«الُمْسلُِموَن ِعْنَد ُشُروِطِهمْ »:- - النبي قال وقد ، المعنى في معلوم فهو اللفظ، في مذكورا ذلك يكن لم وإن خيانتهم،

                                                           

)منافقا خالصا( قد استجمع صفات النفاق.  (،31،حديث رقم)1/11،باب عالمة املنافق باب،كتاب اإلميانأخرجه البخاري يف صحيحه،يف   ( 53)
 فجر( مال عن احلق واحتال يف رده[)خصلة( صفة. )يدعها( يرتكها وخيلص نفسه منها. )غدر( ترك الوفاء بالعهد. )خاصم( نازع وجادل. )

حتقيق: حممد عبد القادر  ،3/15،أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي املعروف بابن سعد ،الطبقات الكربى ( 51)
 [11371]كنز العمال ،وبريوت –الناشر: دار الكتب العلمية  ،م 1110 -هـ  1110الطبعة: األوىل،  ،عطا

 

] ش )املسلمون. .( يويف بعضهم بعضا ما اتفق عليه  (،31،حديث رقم)،3/17،أجر السمسرةباب  ،اإلجارةكتاب أخرجه البخاري يف صحيحه،يف  (55) 
 عّلقه البخاري يف " صحيحه " )باب أجر السمسرة( خمتصراً " املسلمون عند شروطهم " من الشروط إذا مل تكن متعارضة مع نص أو أصل شرعي[

ليت مَل يُوصلها البخاري يف مكان آخر. وقد جاء من حديث عمرو بن عوف املزين ، فأخرجه (: هذا أحد األحاديث ا111/ 2قال احلافظ يف " الفتح " )
لَّ حراماً " وكثري بن إسحاق يف " مسنده " من طريق كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظه وزاد " إالَّ شرطاً حرَّم حالاًل أو أح

 كن البخاري ومن تبعه كالرتمذي وابن خزمية يقوَّون أمره.عبد اهلل ضعيف عند األكثر ، ل
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يَْشهَُدوا أَْن الَ إِلَهَ أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل الن اَس َحت ى » مستدلين بحديث ذلك وأما الجواب  على الشبهة التي وقعت من القائلين بجواز 

َكاةَ، فَإَِذا فََعلُوا َذلَِك عَ  الَةَ، َويُْؤتُوا الز  ِ، َويُقِيُموا الص  ا َرُسوُل هللا  د  ُ، َوأَن  ُمَحم  َصُموا ِمنِّي ِدَماَءهُْم َوأَْمَوالَهُْم إاِل  بَِحقِّ اإِلْسالَِم، إاِل  هللا 

 ِ المراد بهذا أهل األوثان ومشركو العرب ومن ال يؤمن دون أهل الكتاب، ومن "ال الخطابي وغيره: ق(56) « َوِحَسابُهُْم َعلَى هللا 

 الحديثأن  فمن المالحظ( 57)"يقر بالتوحيد فال يكفي في عصمته بقوله: ال إله إال هللا، إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده

 -وذلك لما ثبت أيضا في قوله  ، الخيانة وجوهالأي وجه من   من وأمتعتهم أموالهم بأخذ ، الكفار خيانة جواز على ال يدل ظاهره

- شعبة بن المغيرة حديث في --  :(شيء في منه فلست المال وأما)(56) حال في الكفار أموال أخذ يحل ال أنه منه ويستفاد 

ي عل التبسوكذلك أيضا  (52)"كافرا أو كان مسلما ، أهلها إلى تؤدى واألمانة األمانة، على يصطحبون الرفقة ألن غدرا؛ األمن

 أبو إليه قدم لما - - النبي فإن ولذا ، ، الكفار أموال بأخذ - - النبي من إقرار فيها أن  حيث يقولون  ، بصير أبي قصة بعض

في الحديث الذي   البخاري صحيح في كما - - النبي قال ، المدينة إلى وجاء ، قريش من الرجلين أحد قتل أن بعد ، بصير

 فخرج إليهم، سيرده أنه عرف ذلك سمع فلما ، (60)" أحد معه كان لو ، حرب مسعر أمه ويل"  وفيه :الزبير بن عروة رواه

 إال ، أسلم قد رجل قريش من يخرج ال فجعل ، بصير بأبي فلحق ، سهيل بن جندل أبو منهم وينفلت: قال ، البحر سيف أتى حتى

 فقتلوهم لها اعترضوا إال ، الشام إلى لقريش خرجت بعير يسمعون ما فوهللا عصابة، منهم اجتمعت حتى بصير بأبي لحق

 ، إليهم - - النبي فأرسل آمن فهو ، أتاه فمن أرسل لما والرحم باهلل تناشده - - النبي إلى قريش فأرسلت أموالهم، وأخذوا

ةَ َوهَُو الَِّذي َكفَّ ژ : وجل عز هللا فأنزل بإلقاء الرعب أو " أي وكف أيديهم[24]الفتح:  ژأَْيِديَُهْم َعْنُكْم َوأَْيِديَُكْم َعْنُهْم بِبَْطِن َمكَّ

 .(61)"بالصلح

 ، إليه بصير أبي لجوء يقبل لم - - النبي أن: هو -عنهم هللا رضي – وأصحابه بصير أبي بقصة االستدالل عن والجواب

 فصارت مستقلة، جماعة وأصحاب هو وكون المشركين، من فهرب المشركين، مع أبرمه الذي للعهد إتماما المدينة ودخوله

 .أموالهم وغنم للمشركين التصدي من فعلوا ما ففعلوا ميثاق، وال عهد بينهم وليس حرب، حالة المشركين مع حالهم

                                                                                                                                                                                           

عن أيب هريرة بلفظه أيضاً دون زيادة كثري.  -وهو مبوحدة  -وأما حديث أيب هريرة. فوصله أمحد وأبو داود واحلاكم من طريق كثري بن زيد عن الوليد بن رباح 
جها الدارقطين واحلاكم من طريق أيب رافع عن أيب هريرة. والبن أيب شيبة من طريق عطاء: بلغنا فزاد بدهلا " والصلح جائز بني املسلمني ". وهذه الزيادة. أخر 

 قال: املؤمنون عند شروطهم "، وللدارقطين واحلاكم من حديث عائشة مثله. وزاد " ما وافق احلق ". انتهى - -أن النيب 
 .( سبق َّترجيه51)
 ،تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع القشريي، املعروف بابن دقيق العيد،الصحيحة النبويةشرح األربعني النووية يف األحاديث (52) 

 .الناشر: مؤسسة الريان،م 7003 -هـ  1171الطبعة: السادسة ،1/51
 سبق َّترجيه. ( 58)
 .5/311الباري البن حجر،  فتح ( 51)
 ( سبق َّترجيه. 10)
 -الطبعة: األوىل  ،الشيخ زكريا عمريات ،نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري تأليف: ،1/150،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( 11)

 .بريوت –الناشر: دار الكتب العلميه  ،هـ 1111
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 مخالفة فاسدة شروط على تشتمل ألنها باطلة؛ المسلمين غير مع المسلمون عليها وقع التي والمواثيق العهود إن :قولهم وأما 

 الوضعية في تلك البالد. القوانين احترام وجوب على تنص ألنها لإلسالم؛

 المسلمين. غير ديار في ولو في جميع تصرفاته وشؤونه الشرع بأحكام يلتزم أن عليه ويتحتم يجب المسلم إن :فنقول

 ، الالزمة، العقود من وليس الجائزة العقود من فهو صحته فرض إن الكفار وبين المسلمين بين جرى الذي العقد إن :قولهم وأما

 أقوام بال ما: " وقال أجلها من المنبر - - النبي صعد التي بريرة شراء في عنها هللا رضي عائشة بقصة لذلك مستدلين

 (62)(أعتق لمن الوالء إنما هللا، كتاب في ليس ما يشترطون

 رضي هللا عنها عائشة حديث وذلك ألن مفهوم المسألة؛ هذه في يصح ال رضي هللا عنها فيقال أنه عائشة بحديث همستداللوأما ا

في القرآن الكريم  ورسوله، هللا به أمر فمما المسلمين غير ومع المسلمين مع بالعهد االلتزام وأما هللا، لحكم المخالف الشرط في

  ژ: تعالى وقال[1]المائدة:  ژيَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُودِ ژ: تعالى هللا تبارك قالومن القرآن الكريم  والسنة النبوية الشريفة 

 أال المشركين عاهدا لما – عنهما هللا رضي – وأبيه لحذيفة - - النبي قال[34]اإلسراء:  ژَوأَْوفُوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسئُواًل 

 (63)"  عليهم اهللب ونستعين بعهدهم، لهم نفي انصرفا،: "  - - النبي مع يقاتال

َوإِن نََّكثُواْ ژ   بنبينا، واستهانوا سخروا حيث المسلمين وبين بينهم القائم العقد يبطل ما الكفار من وجد إنه :قولهم الشبه ومن

ن بَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعنُوْا فِي ِدينُِكْم  ةَ اْلُكْفرِ أَْيَمانَُهم مِّ  [12]التوبة:  ژ...فَقَاتِلُوْا أَئِمَّ

 فإن بالدهم في أما اإلسالم، أحكام األمر ولي عليه يجري العهد نقض إذا أرضنا في يقيم الذي المعاهد في ذلك أن: والجواب

 هذه كانت وإن الكفار، طبيعة من األقوال أو األعمال هذه ألن مال؛ أو عرض أو نفس في خيانتهم يسوغ ال األمور هذه وجود

 .بسوء نبيهم وال دينهم في للمسلمين تتعرض أال عليها يجب ورعاياها الدول

 أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة. نتائج والخاتمة وفيها:ال

، صلوات هللا من خلقهوال حول وال قوة إال باهلل، وأشهد أن محمدا عبدهللا ورسوله، وصفيه  الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات،

ومن سار على نهجه إلى يوم الدين،أما بعد:فقد وفقني هللا تعالى،بمحض فضله وكرمه،إلتمام  وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه،

هذا البحث المتواضع، فلم يبق لي إال أن ألخص أهم ما توصلت إليه أثناء إعداده من نتائج علمية، وما أذكر به إخواني أهل 

ا، ويكون ذلك كاآلتي:-وأساتذة طالبا-العلم  من توصيات نافعة لي ولهم جميع 

                                                           

 ( سبق َّترجيه. 17)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم،  ،1111 /1282،3،حديث رقم باب الوفاء بالعهد ،كتاب اجلهاد والسري( أخرجه مسلم يف   13)
الطفيل:  رجاله ثقات رجال الشيخني غري الوليد بن عبد اهلل بن مجيع، فمن رجال مسلم، وهو صدوق حسن احلديث. أبو أسامة: هو محاد بن أسامة، وأبو

( ، والطحاوي يف 1838( ، وأبو عوانة )1282) ، ومن طريقه أخرجه مسلم11/381و 17/711هو عامر بن واثلة. وهو يف "مصنف" ابن أيب شيبة 
، والطرباين يف 3/12( ، والطحاوي 1832( و )1831( ، وأبو عوانة )7801عن أيب أسامة، هبذا اإلسناد. وأخرجه البزار ) 3/12"شرح معاين اآلثار" 

 ، به.من طرق عن الوليد بن مجيع 707-3/701( ، واحلاكم 8131( ، ويف "األوسط" )3001"الكبري" )
 
 
 

http://www.ajrsp.com/


م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                591  

ISSN: 2706-6495 

 النتائج: أوالً: 

 ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

  ألكثرية واألقلية مصطلحان يستخدمان بمعنى الكثرة العددية والقلة العددية، فقط ال غير، دونما أية ظالل مفهومية لصيقة اأن

وتنتهي إليها األكثريات واألقليات، فالمدح والذم واإليجاب يير التي تجتمع عليها وتؤمن بها لة، وإنما العبرة بالمعابالكثرة أو الق

 والسلب والقبول والرفض

  م للكفار خدمة جليلة لتشويه اإلسالم أإن المسلم الذي يستحل مال الكفار سواء كان في بالد المسلمين أم في بالدهم ليقدِّ

وهو يعين بذلك أصحاب الحمالت التي تطعن في اإلسالم والمسلمين والمسلم إذا دخل بالد الكفار فإنه يدخلها بعهد  والمسلمين،

فإذا أخذ أموالهم بغير حق فإنه يكون بذلك ناقضا  للعهد فضال   –وهي التأشيرة التي تعطى له لتمكنه من دخول بالدهم  –وأمان 

 .عن كونه من السارقين

 قليات واجب شرعي.ن دعم هذه األأ 

  .ثانيًا: أهم التوصيات المقترحة

وأن -في كل ما يسند إليهم من أعمال وواجبات طلبة العلم وأساتذتهم بتقوى هللا عز وجل، هإخوانثم  هنفس يوصي الباحث-1

 .وأوصيهم بالتوجه التام إلى خدمة كتاب هللا سبحانه وتعالى وسنة رسوله  عز وجل:-يخلصوا نياتهم هلل

ألن فهم الكتاب والسنة -ولغة أهل الجنة في الجنة--لغة كتاب هللا وسنة رسوله صيهم باالهتمام البالغ بفهم اللغة العربية،ويو-2

 وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.   وال يفهمان حق الفهم إال بهذه اللغة، واجب،

العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية في مثل هذه  .تنشيط البحث العلمي في مجال فقه الخالف، وتشجيع الباحثين وطالب3

 القضايا.

 

 قائمة أهم المصادر والمراجع البحث:

 ن الكريمآأوال: القر     

 أحاديثه وخرج أصوله راجع المالكي، االشبيلي المعافري العربي بن بكر أبو هللا عبد بن محمد القاضي: تأليف القرآن، أحكام-1

  لبنان. – بيروت العلمية، الكتب دار: م، الناشر 2003 - هـ 1424 الثالثة،: الطبعة عطا، القادر عبد محمد: عليه وعل ق

 وخرج أصوله راجع المالكي، االشبيلي المعافري العربي بن بكر أبو هللا عبد بن محمد القاضي: تأليف القرآن، األحكام-2

  لبنان. – بيروت العلمية، الكتب دار: م، الناشر 2003 - هـ 1424 الثالثة،: الطبعة عطا، القادر عبد محمد: عليه وعل ق أحاديثه

لدكتور محمد عمارة، مكتبة الشروق الدولية القاهرة، الطبعة ا: تأليف ،سالم واألقليات الماضبي والحاضر والمستقبلاإل-3

 م.2003ه|1423األولى، 

مؤسسة الريان للطباعة والنشر  ،160تأليف: الدكتور محمد علي ضناوي ص: ،قليات اإلسالمية في العالم اإلسالمياأل-4

 ،ه.1413والتوزيع الطبعة األولى،
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 القاهرة. –المصرية 

 يف: د.محمود حمدي زقزوق وأخرون:تأل ،حقائق اإلسالم في مواجهة شبهات المشككين، مجموعة دراسات-12

 أول -بحث منشور على اإلنترنت، موقع الجالية المغربية ببلجيكا ، حقوق األقليات غير المسلمة-13

،تأليف: أستاذ الدكتور محمد الدسوقي، بحث منشور على حقوق وواجبات األقليات في البالد اإلسالمية من منظور إسالمي-14

 المي للتقريب بين المذاهب. اإلنترنت، موقق المجمع الع

 م1224دار النهضة العربية،  ،حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي لوائل عالم-15
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 (لة االحتالل في االقليم المحتل )احتالل العراق نموذجاسلطات دوحدود 

)The borders of the occupying power in the occupied region (the occupation of Iraq as a model 

 د/ عائشة عبد الحميد

 الجزائر-الطارف ، جامعة الشاذلي بن جديد  

Email : Malekcaroma23@gmail.com  

 

  ملخص:

 –حدد القانون الدولي إمكانية ممارسة االحتالل لبعض صالحيات السلطات الخاصة بالدولة المحتلة ، و قد تنشأ بعد حدوث 

حتالل أن تمارس صالحيات السلطة التشريعية و أنظمة عدة يمكن تطبيقها ، و من خالل ذلك يمكن لسلطة اال –كونه حالة واقعية 

السلطة التنفيذية و السلطة القضائية ، لكن بشرط أن تتم باالتفاق مع قواعد القانون الدولي الخاصة باالحتالل الحربي ، بمعنى آخر إن 

لد المحتل ، و ال تعني تأسيس قانون حالة االحتالل ال تعني في أي حال من األحوال نشوء حالة من الفراغ القانوني و التشريعي في الب

القوة في أقاليم دولة االحتالل ، و في هذا الخصوص جاء القانون الدولي اإلنساني ، و في مقدمة مصادره اتفاقيات جنيف األربع لتضع 

الضعيف و هو عددا من الضوابط التي تحكم دولة االحتالل التي صانت في الوقت نفسه امتيازات و ضمانات تحمي طرف المعادلة 

الشعب المحتل ، و في الوقت ذاته و بموجب قانون االحتالل على السلطات المحتلة أن تحترم القوانين القائمة و األنظمة االقتصادية و 

ية اإلدارية في الدولة المحتلة ، و أن يكون تعاملها مع التشريعات إلى أقل حد ممكن، بينما في العراق المحتل يمكن أن تعد هذه الفرض

متناقضة مع نصوص معينة قابلة للتطبيق من قانون حقوق اإلنسان ، و مع أهداف سياسية ليست هي سياسة دولة االحتالل فحسب ، 

 إنما مع السياسة الجماعية الدولية بمعنى أوسع. 

 ، سلطات االحتالل ، القانون الدوليقوات التحالف، حتالل العراق، االحرب على العراق ات المفتاحية:الكلم
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The borders of the occupying power in the occupied region (the occupation of Iraq as a model) 

 

Abstract :  

International law specifies the possibility of the occupation to exercise some of the powers of the 

powers of the occupying state, and may arise after the occurrence - being a realistic situation - several 

systems that can be applied, and through this the occupation authority can exercise the powers of the 

legislature, the executive and the judiciary, but only on the condition that It is carried out in agreement 

with the rules of international law regarding military occupation, in other words, the state of 

occupation does not in any way imply the emergence of a legal and legislative vacuum in the occupied 

country, and does not mean the establishment of the law of force in the territories of the occupation 

state, and in this regard the law came The international humanitarian organization, and at the forefront 

of its sources, the four Geneva Conventions to put in place a number of regulations governing the 

occupying power, which at the same time preserved privileges and guarantees protecting the party to 

the weak equation which is the occupied people, and at the same time and according to the law of 

occupation the occupying authorities must respect the existing laws And economic and administrative 

systems in the occupied state, and that its dealing with legislation should be to a minimum, while in 

occupied Iraq, this hypothesis can be considered inconsistent with certain applicable texts of the Right 

Law People, and with political goals, are not only the policy of the occupying power, but also 

international collective policy in a broader sense. 

Key words: war on Iraq, occupation of Iraq, coalition forces: international law, occupation authorities 

  

    مقدمة:

 02قرارات اتخذت ضد بلد و ،0992أوت  20للكويت في  المشئوموقف العالم على مفترق الطرق منذ الغزو العراقي 

سبتمبر  00ق في م غير المسبو، بعد الهلع الذي أصاب أمريكا جراء الهجوع أجراس اإلنذار بأخطار المستقبل، لتقر0مليون نسمة

، ضمن 0حروب االستباقيةاستبدالها بسياسة الوقائية ضمن تهميشه للدبلوماسية وفي حروبه ال االبن، ليدخل جورج بوش 0220

 .2جديدة لألمن القومي إستراتيجية
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ه المختلفة ليستمر التفجيرات االنتحارية في ربوعل العراق بعدها في دوامة العنف وفمن حصار إلى حرب ثم احتالل ليدخ 

 . 4الخرابمعه الدمار ومسلسل العنف و

، سواء كانت شرائع إنسانيةاالحتالل بأنظمة و، سلطة رن العشرين، منذ ما قبل منتصف القالشرائع الدوليةقيدت القوانين و

 ، أم كانت ذات عالقة بالمدنيين. الحرب في ماله عالقة بأسرى الحربتتناول ضوابط 

بالتالي ال تكتسب أيه شرعي وض العراق تفتقر إلى سند قانوني و، فإن تواجد قواته على أرطالما أن العراق تحت االحتاللو

ي تحدد المبادئ األساسية ، الت، في المبدأين األول و الثاني0921من الئحة الهاي سنة  42مادة ادة على األرض و هذا ما أكدته السي

 : التالية

 .  5ال تكتسب قوة االحتالل أية سيادة على األرض ألنها حالة فعلية مؤقتة -0

 االحتالل حالة مؤقتة.  -0

ماي  00في  0442صدور القرار تصرفات المحتل التي بشرها فعليا في العراق قبل  حيث شرعت الفقرة الرابعة من القرار

اتفاقيات جنيف أعراف الحرب وقوانين و ا الطلب يتعارض كليا معهذعلية لإلقليم )دون ذكر العراق( وطالبته باإلدارة الف، و0222

 . 6للقانون الدولي اإلنساني

 .محددة القانون الدوليوواجبات ة مسؤولي( لها سلطة والسلطةل )كما اعترف القانون بأن قوات االحتال

 ؟ جهة نظر القانون الدولي اإلنسانيما هي السلطات الملقاة على عاتق سلطة االحتالل في اإلقليم المحتل من و

  : عن هذه اإلشكالية من خالل اآلتي نجيب

  :: سلطة إدارة اإلقليمأوال

كومة ذلك بإنشاء سلطة أو ح، واحتاللها ينشأ فراغ البد من ملئهصاحبة السيادة في الدولة التي تم  عند انهيار الحكومة   

صبحت الدولة في إال أتقديم خدماتها للمواطنين ورافق العامة في تأدية واجباتها ومتابعة المتسير شؤونها وبديلة تتولى إدارة الدولة و

 . لطة القانوناالضطراب لغياب سحالة من الفوضى و

و هذه السلطة تقوم على أساس فعلي و بالتالي فهي سلطة فعلية ترتبط بواقعة تواجد قوات االحتالل على إقليم الدولة المحتلة  

 .  1و فرض سيطرتها

 وهذه المؤسسات وتداخلت صالحيتهامؤسسات تباينت  22االحتالل تمثلت في  وإدارته أثناءإن عملية االنتقال في العراق 

  المتحدة. وبعثة األمماالنتقالي  ومجلس الحكمسلطة االحتالل  هي:

 سلطة االحتالل :  -0

  بمؤسستين:تمثلت سلطة االحتالل في العراق 
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 اإلنسانية. وتقديم المساعداتإعادة اإلعمار مؤسسة  األولى: 

 سلطة االئتالف التي حلت محل األولى بعد إلغائها.  الثانية:

 : *'' ORHAمؤسسة إعادة اإلعمار و تقديم المساعدات اإلنسانية ''  -أ

د انتهاء العمليات القتالية و هي المنظمة األولى التي أنشأت في األيام األولى الحتالل العراق ، للتعامل مع حالة االحتالل بع

 االبنو كان تأسيسها بموجب أمر رئاسي أصدره الرئيس األمريكي جورج بوش  4، إلعادة إعمار العراق و تقديم المساعدات اإلنسانية

 ، و بموجب مرسوم سري لم يتم إعالنه أو نشره لتعلقه باألمن القومي . 0222جانفي  02في 

عراق بعد احتالله و إعطائها سلطة تقديم التمويل الالزم لوكالة التنمية الدولية األمريكية لقد عهد لهذه المؤسسة إدارة ال

(USAID  .التي تقوم أعمال اإلغاثة اإلنسانية و أعمال إعادة اإلعمار ) 

كما أنها منظمة مدنية بالدرجة األولى على أساس أن أفرادها يمثلون وكاالت و أقسام الحكومة االتحادية األمريكية المختلفة 

 0222فيفري  00كارتر ( في  –إضافة إلى ممثلين من الدول األعضاء في التحالف و تم اختيار الجنرال األمريكي المتقاعد )جي 

 .   9(ORHAعمال المساعدة اإلنسانية و األعمار و ليرأس مؤسسة )ليكون مفوضا حكوميا إلدارة أ

  '' : CPA سلطة االئتالف المؤقتة : ''  -20

( و اختار CPAبعد مرور شهر على سيطرة قوات التحالف في العراق ، ثم إنشاء سلطة االئتالف المؤقتة التي عرفت بـ )

خلفا للجنرال   0222ماي  6ن المساعدة اإلنسانية و إعادة االعمار في الرئيس األمريكي السفير بول بريمر مبعوثا خاصا له لشؤو

منها :  0'' التي جاء في الجزء األول 0المتقاعد '' جي كارتر '' و بعد تشكيل سلطة االئتالف المؤقتة ، صدرت الالئحة التنظيمية رقم ''

العراق بفعالية خالل فترة اإلدارة االنتقالية ... و جاءت الفقرة  تمارس السلطة االئتالفية سلطات الحكومة المؤقتة ، من أجل إدارة شؤون

لك : أ ، يتعهد إلى السلطة االئتالفية المؤقتة ، ممارسة جميع السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية الالزمة لتحقيق أهدافها ، و ذ 0

و القوانين و األعراف المتبعة في حالة الحرب ، و تولى  0222"" لعام 0442بموجب قرار مجلس األمن ذات الصلة بها القرار رقم '' 

و انتقلت جميع واجباتها و سلطاتها في  ORHAالمدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة ممارسة تلك السلطات ، و بذلك ألغيت 

CPA. . 

التي نظمت صالحية و كيفية  0222ماي  02في  *(0المؤقتة هو إصدار الالئحة رقم ) االئتالفأول عمل قامت به سلطة 

ماي  06( في 0االستقرار و األمن صم صدر األمر رقم ) الستعادةو  االنتقاليةقيامها بذلك و إدارتها لشؤون العراق طوال الفترة 

 الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حرب ابعث.  0222

إلدارة جميع الممتلكات المنقولة و غير المنقولة لحزب البعث باعتبارها أمواال  0222ماي  05( في 4ثم صدر األمر رقم )

ليقوم بالتحقيق و  0222ماي  05( في 5تعود للدولة. ثم أسس المجلس العراقي لتطهير المجتمع من حزب البعث بموجب األمر رقم )

 ل الحزب. جمع المعلومات عن ممتلكات و أموا
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قام بتجريد األشخاص من أهلية تولى المناصب العامة، و إعطاء حق  0224فيفري  06( في 60و بعدها األمر رقم ) 

 االستثناء للمدير اإلداري، و حدد األمر في الوقت نفسه الحاالت التي ينطبق عليها تجريد األشخاص و هي: 

 )االحتالل(.كون الشخص ضالعا في أعمال العنف ضد أفراد التحالف  -أ

 البعث.كون الشخص عضوا كامل العضوية في حزب   -ب

 وتطبيق أحكامإذا كان الشخص يتقلد علنا منصبا سياسيا، أو يعتنق عقيدة قانونية تناقض إقامة النظام الديمقراطي   -ت

 القانون في العراق، أو كان الشخص عميال لدولة أجنبية. 

 االئتالفء الممتلكات العامة ممن يشغلونها حيث قرر أن تسيطر سلطة حول إخال 0222جويلية  4( في 26ثم أمر رقم )

حول حل الكيانات  ،0222ماي  02( في 20على جميع الممتلكات العامة التي كانت ملكيتها تعود لحزب البعث ثم صدر األمر رقم )

أي شخص  0222ماي  06ة أو الوظيفة اعتبارا من الخدم وسرح من الحرية،ما يسمى برسالة  وتأكيدا علىالعراقية التي جاءت تأييدا 

الوزارات أو الجيش أو  وأجهزتها منهاحيث شمل األمر السلطة التنفيذية  السلطات،يعمل في تلك الكيانات حيث يشمل األمر مختلف 

 األجهزة األمنية. 

جهزة التنفيذية ، الوزارات مثل وزارة و تم حل األجهزة التشريعية ، و هي مجلس قيادة الثورة و المجلس الوطني ، و من األ

الدفاع و اإلعالم و وزارة الدولة للشؤون العسكرية و األجهزة العسكرية ، كالجيش يقصد به هنا القوات البرية و السالح الجوي ، 

لخاص و مديرية البحرية ، قوات الدفاع الجوي و التنظيمات العسكرية النظامية األخرى و الحرس الجمهوري و الحرس الجمهوري ا

االستخبارات العسكرية و جيش القدس و قوات الطوارئ و القوات الشبه العسكرية و هي فدائيو صدام و ميليشيات حرب البحث ، 

أصدقاء صدام و أشبال صدام ، إضافة إلى األجهزة األمنية كجهاز المخابرات العامة و مديرية األمن العام و جهاز األمن الخاص و 

ة الشخصية للرئيس السابق و هي دوائر المرافقين و الحماية الخاصة ، إضافة إلى إلغاء ديوان الرئاسة و سكرتارية أجهزة الحماي

 الرئاسة .

 .  02فقد حلت المحاكم الثورة و المحاكم الخاصة و محاكم األمن الوطني القضائية،أما عن األجهزة 

حيث تم حل منظمة الطاقة  ،والتكنولوجياداث وزارة العلوم الخاص باستح ،0222أوت  04( في 04رقم ) وبموجب األمر

 المالية.الذي أعاد إنشاء ديوان الرقابة  ،0224أفريل  05( صدر في 11كما قرر األمر رقم ) الذرية،

و انتقال المسؤولية و  االئتالف، صدر هذا األمر في نهاية عمل سلطة  0224جوان  01( المنقح صدر في 9األمر رقم )

'' كان انتقاال صوريا '' ، و إدراكا لحاجة القوات متعددة  –، إلى الحكومة العراقية  0222جوان  22السلطة و الممتلكات العامة يوم 

الجنسيات باستخدام الممتلكات العامة مهامها اإلدارية ، يطبق هذا األمر على استخدام و إدارة الممتلكات العامة ، و يقوم مدير قطاع 

ي السلطة بإعداد و مسك سجل الممتلكات و الموجودات المدارة من قبل السلطة بالنسبة لممتلكات و أموال حزب البعث ، و الخدمات ف

تقدم الطلبات ألشغال و استخدام الممتلكات العامة ، و يقوم مدير قطاع الخدمات حسب تقديره بالتخصيص ، و حسب المدير اإلداري و 

 إلى أن يصدر قرار عن حكومة العراق حول الموضوع.  0224جوان  22هذا التخويل من  ، و يستمر 0224جوان  22لغاية 

من  وأصدرت العديد واسع،مارست سلطة اتخاذ القرار على نطاق  االئتالف،نجد أن سلطة  األمر،ذكر هذا  ومن خالل

 االحتالل. وااللتزام بقانونمن أبعد ما تسمح به ضرورات المحافظة على األ واللوائح إلىوالتعليمات األوامر 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                                 600  

 

ISSN: 2706-6495 

و أعطت لنفسها  بل:و قواعد و أعراف الحرب  األمن،و إن كانت تعتقد حسب تفسيرها أنها تستند إلى قرارات مجلس  

و تغيير دور  االقتصادية،و حاولت إعادة صنع الحياة  سلطاتها،السلطات و بمدى واسع جدا بل إنها أي سلطة االحتالل تجاوزت حدود 

خصوصا ما تعلق منها  االحتالل،فظال عن إصدار قرارات تبقي سارية المفعول لما بعد  الخدمات،يع و الدولة بالكامل باإلنتاج و التوز

 .  00عرضة للمساءلة القانونية االئتالفكل ذلك يجعل من سلطة  االنتخابات،باإلجراءات السياسية و منها قانون 

   االنتقالي:مجلس الحكم   -20

 . *00المؤقتة العراقيةو هو الهيئة الرئيسية لإلدارة 

اجتمع مجلس الحكم و أعلن عن تأسيسه باعتباره الجهة األساسية إلدارة  ،0222جويلية  02في يوم  الحكم:تشكيل مجلس  -أ

( 6العراق مؤقتا ، و على أن تعمل سوية مع سلطة التحالف ، و قد صدرت عن سلطة االئتالف المؤقتة الئحة تنظيمية رقم )

( من الالئحة على '' أن سلطة التحالف تعترف بمجلس الحكم 0بشأن مجلس الحكم و قد نص القسم )،  0222أوت  02في 

'' . و قد  02على أنه الجهة الرئيسية لإلدارة العراقية المؤقتة في حين تشكيل حكومة معترف بها دوليا ممثلة للشعب العراقي

ى أن المجلس يؤيد قيام شعب العراق بمساعدة سلطة ( عل9في فقرته ) 0442نص على المجلس االنتقالي أيضا القرار 

االئتالف و العمل مع الممثل الخاص بتكوين إدارة عراقية مؤقتة بوصفها إدارة انتقالية يسيرها العراقيون إلى أن ينشئ شعب 

 .  04العراق حكومة ممثلة له معترف بها دوليا و تتولى مسؤوليات السلطة

و الذي رحب بمجلس الحكم االنتقالي في العراق كخطوة هامة نحو تشكيل حكومة  0522 كما أكد قرار مجلس األمن الدولي

 . 05معترف بها دوليا

رحب بإنشائه في انتظار إنشاء  ولكنه بل ليس له صالحية االعتراف به  االنتقالي،فمجلس األمن لم يعترف بمجلس الحكم 

 في العراق. حكومة معترف بها دوليا و تتولى مستقبال ممارسة السياسة 

فقد دعا سلطة االئتالف )سلطة االحتالل( على نقل السلطة إلى الشعب  0222أكتوبر  06الصادر في  0500أما القرار 

 .  06العراقي في أسرع وقت ممكن و إلى تقديم جدول زمني من قبل مجلس الحكم االنتقالي العراقي لصياغة دستور جديد

تمت مصادقة سلطة االئتالف على قرار المجلس  إلى أن 0222أوت  02شغيله في منذ تعمل مجلس الحكم االنتقالي :  -ب

صدر عنه  0224جويلية  20( التي اعترفت بقرار الحل الذي بدأ حيز النفاذ في 9بحل نفسه بموجب الالئحة التنظيمية رقم )

غة النظام الداخلي و قواعد ( قرار تنوعت بين قرارات خاصة بمجلس الحكم سواء بصياغة مشروع برنامجه أو صيا025)

...... الخ ،  ةالعمل في مجلس الحكم و تشكيل هيئة رئاسية للمجلس ، كما نص على إنشاء عدة لجان منها األمنية االقتصادي

 .  01كما قامت القرارات أيضا بترشيح وزراء

التشكيالت المسلحة و بعد مرور  و قد كان قرار حل الكيانات العراقية من أصعب القرارات تقرر و بضربة واحدة حل جميع

و وضعت برنامج لصرف مكافآت  0224ماي  5( في 02سنة تقريبا على تشكيل سلطة االئتالف صدرت المذكرة رقم )

 .  04مالية لمن يقدم معلومات تؤدي الستعادة ممتلكات الدولة العراقية و ممتلكات نظام الحكم السابق

إلى الحكومة  0224جويلية  22ل المسؤولية و السلطة على الممتلكات العامة يوم و في نهاية عمل سلطة االئتالف و انتقا

، و استبدلت عبارة قوات التحالف بعبارة القوة المتعددة  0224جويلية  21( المؤرخ في 9العراقية صدر األمر رقم )

 الجنسيات . 
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( في العراق بما عرف بعملية نقل CPA، انتهت أعمال ) 0224جويلية  04في انتهاء سلطة االئتالف المؤقتة :   -ث 

السيادة و تسليمها إلدارة عراقية مؤقتة و رحيل المدير اإلداري السفير بول بريمر بعد تسليمه السيادة إلى رئيس 

 الحكومة المؤقتة مباشرة .

إنشاء مؤسستي للقيام  و أقامت الواليات المتحدة عالقات دبلوماسية مع الحكومة العراقية و تم حل السلطة االئتالفية و ثم

 ( و هما : CPAببعض العمال كانت تقوم بها )

 IRMO تربط بوزارة الخارجية األمريكية* . 

 PCO المرتبطة بوزارة الدفاع األمريكية* . 

، المسمى بأمر انتقال اللوائح التنظيمية و التوجيهات الصادرة عن سلطة  0224جويلية  04( في 022ثم صدر األمر رقم )

 .  022409جويلية   22ف بهدف تسهيل انتقال السلطة الكاملة للحكومة المؤقتة في االئتال

  : بعثة األمم المتحدة   -22

( من األمين العام لألمم المتحدة تعيين ممثل خاص له ، 0222) 0442تجلت سلطة األمم المتحدة من خالل طلب القرار 

تتضمن مسؤوليته تقديم تقارير منتظمة عن أنشطة بموجب هذا القرار و كذا التنسيق بين وكاالت األمم المتحدة و الوكاالت الدولية 

 ة اإلنسانية و إعادة البناء و تقديم المساعدة للشعب العراقي. األخرى المشاركة في أنشطة المساعد

كما ركز على دور األمم المتحدة بعد االحتالل في العراق على الجانب اإلنساني و تقديم المساعدات ، و لكن كانت المرة 

 األولى التي تتولى فيها األمم المتحدة دور اإلشراف المستقبل أثناء االحتالل الحربي .

لمساندة األمين العام ألداء مهامه  *UNAMIبعثة األمم المتحدة لمساندة العراق  0522أنشأت الفقرة الثانية من القرار كما 

 ( حيث تقدم بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق بأعداد تقارير حول انتهاكات حقوق اإلنسان. 0442المقررة بموجب القرار )

أن األمم المتحدة تتصرف من خالل األمين العام و ممثله الخاص و بعثة األمم المتحدة من فقد أضاف  0500أما القرار 

 .  02خالل تقديم اإلغاثة و المساعدات اإلنسانية للعراق

المتعلق بعمل لجنة األمم المتحدة لمتابعة  0222نوفمبر  04الصادر عن مجلس األمن الدولي في  0504كما أكد القرار 

 .  00الوضع في العراق

أن يقوم الممثل الخاص لألمين العام و بعثة األمم المتحدة لتقديم  0224جويلية  4الصادر في  0546كما أكد القرار 

 .    00المساعدة إلى العراق في سياق تنفيذ واليتهما وفقا لما تسمح بها الظروف لمساعدة الشعب العراقي
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 : في العراق والسلطات الثالثتالل : االحثانيا 

تربط حقوق و واجبات دولة االحتالل في إدارة األراضي المحتلة ارتباطا وثيقا بطبيعة وجود هذه الدولة في األراضي    

و لذا فإن المبدأ األساسي الذي  االستقالل،التي تحتلها و هذا الوجود و إن كان وجود فعلي مؤقت ليست له ضفة الدوام أو االستقرار أو 

لحربي هو إنكار ممارسته سلطات االحتالل لكامل االختصاص في إدارة األراضي و ذلك على النحو الذي كانت أقره قانون االحتالل ا

  منها:تتمتع به السلطات األصلية صاحبة السيادة في هذه األراضي و ذلك لعناصر عديدة 

 .وغير مستقرةحيازة قوات االحتالل لألراضي المحتلة هي حيازة مؤقتة  -0

بأي حال من  نتقلوال تحالة االحتالل الحربي تظل من حق الدولة المحتلة  والسكان فيلى األراضي إن السيادة ع  -0

 االحتالل.األحوال إلى دولة 

 احتلتها.دولة االحتالل ال تملك االختصاص الكامل في األراضي التي   -2

 .  02تصرفات سلطات دولة االحتالل ليست لها صفة الدوام  -4

   اآلتي:خالل  وهذا منمن خالل ما تقدم البد من إلقاء الضوء على سلطات االحتالل على العراق بعد احتالله 

 االحتالل و السلطة التشريعية  :  -0

األصل أن عمل التشريع و تعديله و إلغائه و إيقافه ، هو من أعمال السيادة تختص به الدولة صاحبة اإلقليم و حيث أن 

بي ال تنتقل إليه السيادة على اإلقليم بل تظل هذه السيادة للدولة األصلية فإنه ال يجوز للمحتل أن يباشر أي اختصاص المحتل الحر

تشريعي غير أن القانون الدولي قد أجاز للمحتل إيقاف الدستور و بعض القوانين السياسية أثناء فترة االحتالل ، ألن مثل هذه القوانين 

ديدا ألمنه ، األمر التي يبرز إيقافها مثل قوانين الخدمة العسكرية ، و االقتراع العام و حق االجتماع حق حمل تسبب ضيقا للمحتل و ته

  .04السالح وحرية الصحافة و غيرها

من الئحة  42فيما يتعلق بالتشريع في اإلقليم المحتل هو نص المادة  المحتل،إن النص الوثيق الصلة بموضوع اختصاص 

 اإلمكان،'' إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة االحتالل يتعين على هذا األخير قدر  المادة: الهاي حيث نصت

  .05مع احترام القوانين السارية في البالد إال في حاالت الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك ،وضمانهوالنظام تحقيق األمن 

ولكن  تغيير،على الحفاظ على النظام القانوني للدولة المحتلة دون  0921الهاي الرابعة لسنة  اتفاقيةحيث تحرص 

السلطة التشريعية في النظام  ولم تكن المحتلة،االحتالل تقتضي إصدار قرارات بقوة القانون تسري على إقليم الدولة  ضروريات

السياسية العليا في العراق يتولى إصدار  وهو السلطةحيث كان مجلس قيادة الثورة  التنفيذية،القانوني قبل االحتالل منفصلة عن السلطة 

 القانون. والقرارات بقوةالقوانين 

حيث جمع الحاكم المدني  الحالة،االحتالل من هذه  واستفادت سلطة استشارية،فكانت سلطاته  المنتخب،أما المجلس الوطني 

من  العراق.على النظام القانوني في القانون أثرت بشكل واضح  وأوامر بقوةقوانين  وكان يصدر ،تنفيذيةوالالتشريعية بين السلطتين 

 . 24/22/0224ذلك القانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية الذي وافق عليه مجلس الحكم في 
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العراقي و ليس عن مجلس الحكم الذي ال يحمل صفة تشريعية لعدم و طبقا لديباجة هذا القانون يعتبر صادرا عن الشعب  

و تجلى هذا من خالل التعاون  المدني،بل و يمكن اعتباره جزءا من السلطة المدنية التي يتقاسمها مع الحاكم  الشعب،انتخابه من قبل 

ألحكام الختامية لهذا القانون ما يحدد الجهة الدستورية علما بأنه ال يوجد في ا القانون،بين بريمر و أعضاء مجلس الحكم في إصدار هذا 

 التشريعية.التي أضفت عليه الصفة 

 0912و أهم ما يميز هذا القانون أنه بمثابة دستور مؤقت إلدارة العراق في ظل االحتالل حل محل الدستور العراقي لسنة 

و أعطى صالحيات واسعة  فيدرالية،ن دولة موحدة إلى دولة و أجرى تغييرا في النظام الدستوري العراقي بتغيير شكل الدولة م

للمحافظات حيث ال يستطيع رئيس الحكومة االتحادية إقالة أي عضو في حكومة إقليم أو محافظة أو عضو في مجلس المحافظة أو 

لسلطة االتحادية، مما أدى إلى تعديل أي قانون ال يدخل ضمن االختصاص الحصري ل *و سمح للمجلس الوطني إلقليم كردستان البلدية،

كما أعطى لثالث محافظات أو أكثر و لثلثي ناخبيها  الجنسية،و أجاز القانون تعدد  االحتالل.زيادة ضعف الحكومة المركزية في ظل 

  .  06حق رفض نتائج االستفتاء على الدستور الدائم بما يتعارض و مبدأ األكثرية في النظام الديمقراطي

 االحتالل و السلطة التنفيذية  :  - 0

التفاق و العرقي بعض الصالحيات للدولة  01قد حدد القانون الدولي العامة،لضمان سير إدارة الدولة و استمرارية مرافقتها 

و هذا ما  المحتل،و يقصد بها قيام سلطة االحتالل باإلدارة الفعلية لإلقليم  التنفيذية،القائمة باالحتالل في ممارسته صالحيات السلطة 

 . 0921من الالئحة الملحقة باتفاقية الهاي لعام  42نصت عليه المادة 

سنة  52قانون السلطة التنفيذية رقم  منها:أما عن حالة العراق فقبل االحتالل كانت السلطة التنفيذية منظمة بعدد من القوانين 

  .04قانون مجلس الوزراء وصدر أيضاالوزراء  صالحيات مجلس 0912كما تضمن الدستور العراقي لسنة  ،0964

الذي عينه الرئيس جورج بوش  بريمر،األول يمثل سلطة االحتالل بشقيها المدني برئاسة السفير بول  جهازين،و تتكون من 

أنشطتها و أموالها ، و منحه سلطة تامة على موظفي الحكومة األمريكية و  29/25/0222مبعوثا رئاسيا عنه في رسالة بتاريخ  االبن

من قبل وزير الدفاع رامسفيلد مديرا لسلطة االئتالف المؤقتة و فرضه السلطات التنفيذية و  ذاته،في العراق . و تم تعيينه في الوقت 

الجانب ( ، أما 00، ط 0226بيروت  العربي،دار الكتاب  العراق،كما ذكر بريمر في مذكراته )عام قضية في  القضائية،التشريعية و 

 العسكري من السلطة التنفيذية لالحتالل ، فكانت بقيادة قائد قوة االئتالف ريكاردو سان ، و هو تابع إلدارة بريمر .

بإصدار األمر األول من مجموعة أوامره و هو األمر الخاص باجتثاث البعث  02/25/0222و قد تسلم بريمر منصبه في 

ة في حزب البعث المنحل ، بتولي منصب حكومي رفيع ،و صدر األمر الثاني في الذي يقضي بعدم السماح للكوادر المتقدم

بحل '' الكيانات '' التي شملت وزارة الدفاع و التصنيع العسكري و الحرس الجمهوري و الحرس الخاص و فدائيو  02/25/0222

، باعتباره يمثل السلطة  02/21/0222يمر في صدام و وزارة اإلعالم، و أما الجهاز الثاني ، فهو مجلس الحكم الذي أنشأه بول بر

عضوا يمثلون الفعاليات  05الوطنية العراقية كرمز من رموز السيادة اإلقليمية ، و يمكن تكييفه باعتباره مجلس رئاسة مكونا من 

شكل مجلس الحكم في السياسية الناشطة بعد سقوط النظام ، و لتمكين هذه اإلدارة العراقية من ضمان أداء المرافق العامة فقد 

وزيرا تابعة لمجلس الحكم مباشرة في شكل نظام رئاسي لعدم وجود رئيس للوزارة و تولى مجلس  05وزارة من  05/24/0222

الخاص بتطبيق  021منها قرار رقم  0222قرارا في  040الحكم إصدار مجموعة من القرارات الرئاسية لها قوة القانون بلغ عددها 
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بطرد منظمة المجاهدين من  006و قرار  20/0224سالمية المتعلقة بقانون األسرة الذي ألغي الحقا بالقرار أحكام الشريعة اإل 

في العراق  اإلنسانيةالجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد بالتصديق على قانون إنشاء المحكمة  001األراضي العراقية و قرار 

بالموافقة على قانون إدارة الدولة العراقية و  22منها القرار  0224قرارا في  15أصدر النظام السابق . كما  مسئوليلمحاكمة بعض 

 .09بإنشاء هيئة النزاهة العامة 05بإنشاء جهاز المخابرات الوطني العراقي و القرار  50القرار 

 االحتالل و السلطة القضائية  :  - 2

قليم المحتل من المبادئ التي انتهى إليها الفقه و العمل الدوليتان و إن مبدأ استمرار االختصاص القضائي لدولة السيادة في اإل

  .  22كرستهما االتفاقيات الدولية ذات العالقة

، و ال  20فمن المبادئ المستقرة في القانون الدولي ضرورة احترام السلطات القضائية القائمة في الدولة الخاضعة لالحتالل

مرفق القضاء أو أن يعطل أحكامه أو تلغيها ، ثم إن للقضاة كامل الحرية في إصدار أحكامهم و يجوز لسلطة االحتالل أن تتدخل في 

من اتفاقية الهاي لعام  4فقرة  02و المادة  42، و هذا ما أرست قواعده المادة  20البث في القضايا المعروضة عليهم باستغالل تام

  .094922و ما أقرته اتفاقية جنيف الرابعة لعام  0921

  ي:هلكن ورد على هذا المبدأ استثناءات و  و

يجوز في حالة الضرورة القصوى أو امتناع قضاة المحاكم عن القيام بعملهم أن تستبدل بها محاكم مدنية أو جنائية تنشئها  -1

 .  24هي في اإلقليم المحتل

يق العدالة على نحو مباشر و ذلك لسلطة االحتالل أن تتدخل لضمان تطب 66أجازت اتفاقية جنيف الرابعة من خالل مادتها  -2

  هما:في حالتين 

حق سلطة االحتالل في تعليق أو إلغاء النصوص الجزائية التي تتناقض مع االتفاقية أو تتعارف مع حقوق اإلنسان  -أ

 ، إلغاء المحاكم التي تطبق قوانين ال إنسانية أو تميزية .

 في حالة االستقالة الجماعية للقضاة.  -ب

من اتفاقية جنيف الرابعة فقد أقرت القوانين التي ينبغي أن تطبقها المحاكم العسكرية ، بقي القضاء العراقي  61أما المادة 

، بموجب األمر * 04/29/0222مستقال بوجه عام ، و لتأكيد ذلك على الصعيد المؤسساتي ، حيث تم إنشاء مجلس القضاء األعلى في 

ص على إعادة تشكيل مجلس القضاء ، كما تم تشكيل لجنة المراجعة القضائية بموجب الصادر عن سلطة االئتالف و الذي ين 25رقم 

، كما قرر  0969لسنة  062، و قررت تعليق العمل بأحكام قانون التنظيم القضائي رقم  0222جوان  02الصادر في  05األمر رقم 

م السلطة اإلدارية الكاملة إلى حكومة عراقية مؤقتة في إنهاء العمل بهذا األمر عند تسلي 0224جوان  04الصادر في  022األمر رقم 

كما تم إنشاء المجلس األعلى للقضاء ، و فصلت السلطة القضائية عن وزارة العدل و تولى المجلس الجديد إدارة ،  0224جوان  22

 القضاء العراقي و االدعاء العام .

لغرض  44/0222ضد اإلنسانية الوارد ذكرها بموجب األمر  كما تم إنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم

 . 25محاكمة بعض مسؤولي النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
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الذي أقر إنشاء مجلس القضاء  24/22/0224إال أن قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية الصادر عن مجلس الحكم في  

على أن الجهاز القضائي االتحادي ال يشمل المحاكم الموجودة  46نص في المادة  العراق،االتحادي في األعلى لإلشراف على القضاء 

مما يضعف  التمييز،و محكمة  *في إقليم كردستان بما في ذلك محاكم الدرجة األولى و المحكمة الجنائية المختصة و محاكم االستئناف

 .26الكونفدرالية منه إلى الفدرالية سلطة الحكومة المركزية باتجاه نظام أقرب إلى

  العراقي:هيكلة النظام القضائي   -أ

ال يكفي لتحقيقها و  القوانين،إن تعدد و تنوع حقوق األفراد و حرياتهم و المنصوص عليها في اإلعالنات و الدساتير و 

لذلك لزم وجود سلطة  الدولة،لمختلفة في ضمان احترامها و حمايتها دون أن نجد هذه النصوص تطبق من جانب الحاكمين و السلطات ا

. أنشأت سلطة االئتالف نوعين من المحاكم  21تكون لها رقابة على الحاكمين و السلطات األخرى و تعطي ضمانة لحماية هذه الحقوق

  ذلك:فصيل فيما يلي ت اإلنسانية:المختصة بالجرائم ضد  والمحكمة الجنائيةهما: المحكمة الجنائية المركزية العراقية 

 0222جويلية  00المنقح المؤرخ في  02: صدر أمر سلطة االئتالف رقم المركزية العراقية  المحكمة الجنائية -0أ

 ( . 0222) 0442انسجاما مع قرارات مجلس األمن الدولي بما في ذلك القرار 

تمارس صالحياتها بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية  ومحكمة جناياتتشكلت المحكمة المركزية من محكمة تحقيق 

قضاة  وكان تعييناإلحالة إلى محكمة التحقيق على ما يحيله إليها مدير سلطة االئتالف المؤقتة  ةوتقتصر جه الشاقة،أو قانون العقوبات 

التي أصدرها  ووفقا للمعاييرتوصيات لجنة المراجعة القضائية قابلة للتمديد من قبل مدير سلطة االئتالف المحكمة لمدة سنة طبقا ل

 األمر. 

الذي  0224أفريل  00 والمعدل فيالمنقع  02أشهر تقريبا صدر مرة ثانية أمر سلطته االئتالف المؤقتة رقم  9 وبعد مرور

حيث استبدلت  للعراق،المحكمة الجنائية المركزية  وأصبح أسمهاحل محله هذا األمر  02م بأمر سلطة االئتالف رق ويبطل العمليلغي 

 كلمة للعراق محل العراقية فضال عن استبدال بعض عناوين األقسام. 

  بها: والقضايا المتصلةوالجنايات المحكمة في جميع الجنح  واختصاصاتها فتنظرأما عن والية المحكمة 

 اإلرهاب  -أ

 يمة المنظمة الجر -ب

 الفساد الحكومي  -ت

 أعمال الغرض منها زعزعة استقرار المؤسسات أو العمليات الديمقراطية  -ث

 أعمال العنف التي تقع بسبب االنتماء العرقي أو القومي أو اإلثني أو الديني  -ج

 محلية.التي قد يتعذر على المتهم بارتكاب جريمة الحصول على محاكمة منصة من محكمة الحاالت  -ح

    المحكمة.بسلطة إحالة القضايا إلى  0224أوت  0ث يحتفظ المدير اإلداري لسلطة االئتالف قبل حي

، الخاص  0222ديسمبر  02( في 44: صدر األمر رقم )المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد اإلنسانية  -0أ

 ،كمة عراقية خاصة بموجب هذا األمربتفويض سلطة إنشاء مح
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الحكم سلطة إنشاء محكمة عراقية خاصة لمحاكمة المواطنين العراقيين أو األشخاص المقيمين في العراق مجلس تم تحويل   

  .24لقوانين معينة تالمتهمين بارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية أو جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب أو انتهاكا

لسنة  0المختصة بالجرائم ضد اإلنسانية )القانون رقم و بناءا على ذلك صدر قانون المحكمة الجنائية العراقية 

مادة و تسري اختصاصاتها على الجرائم التي ارتكبها  24، و تضمن قانون تشكيل المحكمة  02/00/022229( في  0222

هي : ، و حددت هذه الجرائم و  0222ماي  20و  0964جويلية  01عراقيون أو مقيمون في العراق خالل الفترة الممتدة بين 

 . 42جريمة اإلبادة الجماعية ، الجرائم ضد اإلنسانية ، جرائم الحرب ، انتهاكات القوانين العراقية

 اإلسالمية أو دولة الكويت .  إيرانو أيضا الجرائم المرتبطة بالحرب ضد جمهورية 

و األمر رقم  0222جويلية  01في  01: كما صدر عن سلطة االئتالف األمر رقم مزايا و حصانات سلطة االئتالف  -2أ

العاملين معها الحصانة الكاملة  ، حيث منحت بموجبه لنفعها و لتبعات االرتباط األجنبية و موظفيها 0224جويلية  01المنقح في  01

 من القضاء الجنائي و المدني فضال عن العدد من االمتيازات .

 لمشمولين به من موظفي االئتالف هم : حيث حدد النمو األشخاص ا:  11الفئات المشمولة باألمر رقم  -أ

 جميع العسكريين في العراقيين . -0

جميع الموظفين المدنيين المنتمين مع كافة قوات االئتالف أو تحت أمرها أو مع قوات االئتالف أو تحت إمرتها أو  -0

 مع قوات االئتالف أو مع جميع القوات التي تستخدمها دولة عضو في االئتالف. 

من غير العراقيين و جميع المواطنين المدنيين المعنيين للعمل مع مدير سلطة االئتالف المؤقتة  جميع العسكريين -2

 أو وفقا لتوجيهاته أو تحت إشرافه. 

يشمل القرار موظفي بعثات االرتباط األجنبية الذين أصدرت لهم وزارة الخارجية بطاقات تعريف تحت إشراف  -4

 سلطة االئتالف المؤقتة. 

 حسب تعريف األمر أنها الكيانات التجارية غير العراقية و رجال األعمال غير العراقيين .  االئتالف و هم -5

ترى هذه الحصانات و االمتيازات وفق أثناء ممارسة سلطة االئتالف لسلطاتها و انتهاء سريان هذا األمر ، أي تشتهي بعد 

 . 0224جويلية  22عملية انتقال السلطة في 

أي قبل يوم واحد من عملية نقل السلطة و تشكيل الحكومة العراقية  0224جويلية  01المؤرخ في  01و قد صدر األمر رقم 

  .40المؤقتة و أصبح ينظم وضع سلطة االئتالف و القوات المتعددة الجنسيات على العراق

 ( على التعاريف اآلتية : 01( من األمر رقم )0حيث نص القسم رقم )

يعني مصطلح ''موظفو االئتالف '' جميع العسكريين غير الموظفين المعنيين للعمل مع قائد قوات االئتالف ، أو تحت أمره 

التي تستخدمها دولة عضو في االئتالف ، بما في ذلك المدنيون الملحقون بهذه القوات ، و أو مع قوات االئتالف ، أو مع جميع القوات 

العراقيين و جميع الموظفين المدنيين المعنيين للعمل مع مدير سلطة االئتالف المؤقتة ، أو وفقا لتوجيهاته كذلك جميع العسكريين غير 

 أو تحت إشرافه.
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يعني مصطلح ''موظفو بعثات االرتباط األجنبية '' األفراد الذين أصدرت لهم وزارة الخارجية العراقية ، تحت إشراف سلطة  

 ف الخاصة بموظفي بعثات االرتباط األجنبية . االئتالف المؤقتة بطاقات التعري

قانونية '' أية إجراءات تتخذ اإللقاء القبض على شخص ما ، أو أشخاص أو الحتجازهم ، كما  إجراءاتيعني مصطلح '' 

أو مدنية أم إدارية تعني إجراءات الدعاوي القانونية المتخذة في المحاكم العراقية ، أو أمام هيئات عراقية أخرى ، سواء أ كانت جنائية 

 أم ذات طابع آخر. 

يعني مصطلح '' الدولة األم '' الدولة التي تقدم موظفين إلى االئتالف ، بوصفهم جزءا من االئتالف في العراق ، أو الدولة 

 التي ترسل موظفي بعثة ارتباط أجنبية . 

راقية ، أو رجال األعمال غير العراقيين الذين ال يعني مصطلح ''مقاولو االئتالف من الباطن '' الكيانات التجارية غير الع

يقيمون عادة في العراق ، و يقومون بتوريد السلع أو الخدمات إلى مقاولي االئتالف أو نيابة عنهم ، و إلى األنشطة التي يمارسها 

 .    40االئتالف أو سلطة االئتالف المؤقتة بموجب ترتيبات تعاقدية

 المنقح : 11 الفئات المشمولة باألمر رقم  -ب

و هم أفراد القوة المتعددة الجنسيات و تشمل كل المدنيين و العسكريين غير العراقيين الخاضعين لقيادة قائد القوة أو قيادات  

و مباني البعثات و العقود و منها عقود الخدمات البعثات األمنية و البعثات الدبلوماسية و القنصلية القوات المتعددة الجنسيات و كذا 

 األمنية و شركات األمن الخاصة و السيارات و الزوارق و الطائرات . 

 لالختصاص، و يخضعون  42حيث يتمتع كل هؤالء بالحصانة من القانون الدولي سواء أشخاص أو ممتلكات أو أموال

 ات التي تتولى مهمة حمايتهم إلى حين رجوعهم لدولهم المرسلة. القضائي لدولهم المرسلة ، أو للقوة المتعددة الجنسي

 :  المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد اإلنسانية و محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين  -ب

، و التي ألغيت فيما  0222( لسنة 0لقد تم تشكيل المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد اإلنسانية بالقانون رقم )

ليا و بعد ، ثم تم بعدها تشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا و التي ألغيت فيما بعد ، ثم تشكلت بعدها المحكمة الجنائية العراقية الع

معية الوطنية ، و التي أسفرت عن انتخاب الج 0225جانفي  22، بعد إجراء االنتخابات في العراق في  0225( لسنة 02قانونها رقم )

( ، الذي تضمن المصادقة على قانون 02قراره ) 0225ماي  9من قبل أبناء الشعب العراقي ، و أصدر مجلس الرئاسة العراقي في 

مادة موزعة على عشرة فصول ، مقرها في  42المحكمة الجنائية العراقية ، و هي هيئة قضائية مستقلة ، و قد تضمن قانون المحكمة 

  .44سست للمحكمة الستئصال فلسفة حزب البعث ، و رموزه من خالل إجراء محاكمة للنظام العراقي السابقمدينة بغداد أ

ماي  20و لغاية  0964جويلية  01: حددته المادة األولى ، البند ثانيا على أنه يسري على الجرائم المرتكبة منذ  زمنيا

فهو تاريخ  0964لف عن انتهاء عملياتها القتالية في العراق أما تاريخ ، و هذا التاريخ األخير هو تاريخ إعالن قوات التحا 0222

   .45االنقالب الذي قام به حزب البعث المنحل
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( منه 26و الذي أخذ بمبدأ اإلقليمية ، حيث بينت المادة ) 0969( لسنة 000: فقد قرر قانون العقوبات العراقي رقم ) زمنيا 

و سريان القانون على الجرائم المرتكبة في العراق عند وقوع األفعال المكونة للجريمة أو عند تحقيق النتيجة الجريمية في إقليم العراق أ

دون إفالت المجرمين من المسؤولية الجزائية ، فالمحكمة العراقية قد طبقت في كلتا الحالتين مبدأ إقليمية النص ة خارجه ، و هذا للحيلول

الجنائي ، ألن الجرائم المرتكبة خارج إقليم العراق هي في أغلبها جرائم حرب )الحرب على جمهورية إيران اإلسالمية و على دولة 

 الكويت(. 

ية النص الجنائي على الجرائم التي ارتكبت في إقليم العراق و مبدأ شخصية النصر الجنائي على حيث أنه طبق مبدأ إقليم

  .46الجرائم التي ارتكبت خارج العراق

فال ترى أحكامها إال على الشخص الطبيعي فقط و ال ترى واليتها على الشخص المعنوي سواء أكان عراقيا أم شخصيا : 

( من القانون رقم  04،  02،  00،  00غير عراقي مقيم في العراق و متهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد )

آخر ، فقانون المحكمة النافذ قد خرج عن القاعدة العامة المتبعة في قانون ، في جمهورية العراق أو أي مكان  0225( لسنة 02)

، و وسع من نطاق سريان المحكمة فوجب معاقبة الهيئات التي ساهمت في إعانة النظام  0969( لسنة 000العقوبات العراقي رقم )

ئيو صدام و هيئة األمن الخاصة و غيرها من الهيئات الديكتاتوري للفتك بالشعب العراقي السيما حزب البعث العربي االشتراكي و فدا

أو معنويون على حد سواء ، و أن األشخاص  نطبيعيواألخرى ، و إن قانون العقوبات العراقي قد أقر مسؤولية األشخاص سواء أكانوا 

 42سمها ، و هذا ما نصت عليه المادة المعنوية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها لحسابها أو با

 . 0969( لسنة 000من قانون العقوبات العراقي رقم )

فإنها تختص بالجرائم ذات الطابع الدولي )جريمة اإلبادة الجماعية ، الجرائم ضد اإلنسانية و جرائم الحرب ( ، أما نوعيا : 

ون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، و تشمل الجرائم التالية : المنصوص باإلضافة إلى الجرائم األخرى ، األولى من البند ثانيا من قان

 .  0225( لسنة 02( من القانون ) 04،  02،  00،  00عليها في المواد )

 جريدة اإلبادة الجماعية  -أ

  اإلنسانيةالجرائم ضد  -ب

 جرائم الحرب  -ت

( من هذا القانون و تجدر اإلشارة إلى أن جرائم الحرب قد 04انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة ) -ث

( 02المشرع العراقي بدقة متناهية في المادة )وردت في النظام األساسي للمحكمة الجنائية العراقية العليا ، و قد أفردها 

على نفس المنهج المتبع الذي اعتمده نظام روما األساسي  41الحرب ، فوردت إلى جرائم 0225( لسنة 02من القانون )

في عرضه لجرائم الحرب من أهم المحاكمات التي أجريت أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا محاكمة الرئيس 

  .44)*(العراقي المخلوع صدام حسين

،  0222ديسمبر  04عامين تقريبا من األمر الذي وقع فيه يوم لقد سقط الرئيس العراقي الراحل في أيدي األمريكيين و بعد 

ثم في قضية  0225أكتوبر  09قد أعلن المسؤولون األمريكيون عن اعتقال صدام حسين .بدأت محاكمته فيما عرف بقضية الدجيل يوم 

 .022649أوت  00األنفال يوم 
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 قضية الدجيل :  -1ب 

الشيعية إثر تعرضه لمحاولة اغتيال حوكم صدام و سبعة من رموز نظامه يتهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في بلدة الدجيل 

، حيث قام صدام بزيارة  إيرانفي خضم الحرب العراقية على  0940جويلية  24، حيث تعود القضية إلى  0940جويلية  24هناك في 

 045د و التي تضم أغلبية شيعية و أثناء مرور موكبه قاموا بمحاولة اغتياله ، و على إثرها أعدم لبلدية الدجيل التي تقع جنوب بغدا

 سنة .  02شخصا من سكان البلدة نمن بينهم أطفال دون 

 شخص من سكان البلدية و تم نقلهم إلى سجون العاصمة بغداد حيث تعرضوا لكافة أنواع التعذيب.  0522كما اعتقل 

بتصديق محكمة التمييز العراقية على  0226ديسمبر  06و انتهت يوم  0225أكتوبر  09يوم األربعاء بدأت المحاكمة 

  .52الحكم بإعدام صدام

، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكما باإلعدام شنقا حتى الموت ، على كل من الرئيس العراقي  0226نوفمبر  5في 

السابق صدام حسين ، و عواد البندر و برزان التكريس و الحك بالسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان ، كان رئيس المحكمة 

و هو  0226أكتوبر  06الحكم حتى  إعالنضي رؤوف عبد الرحمان الذي أعلن الحكم على الجنائية العراقية في قضية الدجيل القا

 . 0226نوفمبر  5موعد جلسة النطق بالحكم غير أنه تم تأجيلها في وقت الحق إلى 

 :  األنفالقضية  -2ب

ضال عن جرائم إبادة حكم صدام في تلك القضية هو و ستة من أعوانه بتهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية و جرائم حرب ف

ألف شخص غالبيتهم  042، حيث أنه قرابة  0944جماعية إبان الحملة العسكرية التي استهدفت األكراد و التي أطلق عليها األنفال عام 

أطلق  من المدنيين راحوا ضحية الهجمات التي تضمنت استخدام الغاز السام خالل اجتياح البلدات و القرى الكردية شمالي العراق أو ما

 . 0226أوت  00، باإلضافة إلى تدمير ثالثة آالف قرية و تهجير اآلالف من سكانهم و قد بدأت المحاكمة في  عليه أحداث حلبجة

 –رون ــــــــــــا تذكــــــــــــــي الحكم باإلعدام شنقا على صدام و الذي بدأ و كمــــــأصدر القاض ،0226نوفمبر  25في 

 .50ضده و عال صوته قائال : '' هللا أكبر اللعنة عليك و على محكمتك ... ''ة الحكم الصادر ــــبمقاطع

، أصدرت دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا حكمها بالتصديق على إعدام  0226ديسمبر  06يوم الثالثاء 

، يودع صدام حسين  0226ديسمبر  04لي اإلنساني يوم الخميس الرئيس المخلوع شنقا حتى الموت الرتكابه جرائم ضد القانون الدو

 في معسكر ''كوبر '' للجيش األمريكي قرب مطار بغداد. 

، صبيحة عيد األضحى المبارك و قبل صالة العيد بنحو ساعة تم إعدام  0226ديسمبر  22يوم السبت فجرا الموافق لـ 

. و لكن رغم  50ام في العطالتدحتى الموت رغم أن القوانين العراقية تحظر اإلع عاما( شنقا 69الرئيس العراقي السابق صدام حسين )

يس الطابع اإلجرائي المقبول للمحاكمة الجنائية العراقية العليا ، إال أنها قد أفسدت ما دققته في سابقة فريدة من نوعها و هي محاكمة رئ

 .  52دولة تحت االحتالل
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جنائية الدولية ظرفيا في التعامل مع مسألة الحصانة المرتبطة بالصفة الرسمية لألفراد و لقد جاء النظام األساسي للمحكمة ال 

من هذا النظام األساسي يطبق على جميع األشخاص بصورة  20فقرة  01تأثيرها في ممارسة المحاكمة الختصاصاتها ، حيث المادة 

 متساوية دون أي تميز بسبب الصفة الرسمية. 

الصفة الرسمية التي تعفي من المسؤولية الدولية الجنائية وفقا ألحكام هذا النظام ، كما أنها ال تشكل في و بوجه خاص فإن 

. لقد كان العراق في وضع  54من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 22حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة و هذا ما نصت عليه المادة 

و  0224جوان  22( حتى 0222) 0442، استنادا إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم  0222أفريل  29احتالل عسكري قانوني من 

و اتفاقية  0949الهاي الرابعة لعام  اتفاقيةالقواعد الدولية التي تحكم هذه المرحلة  اتفاقيةالتي تحكم هذه المرحلة من القواعد الدولية 

و تعد العراق حسب  0949المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيف لعام  حول حماية المدنيين إلى جانب 0949جنيف الرابعة لعام 

 الطرح السابق دولة محتلة. 

  خاتمة:

اليومية ، ما ذهبت إلى تأكيده الئحة الهاي و خاصة  اسلوكياتهإن قوات االحتالل و من التحق بها تخالف في ممارستها و 

القائمة و قواعد اإلدارة ، إذ أقدمت على إلغاء تشريعات دستورية و قانونية ، و حلت  ، فالقوة المحتلة لم تحترم القوانين 42المادة 

أجهزة الدولة العسكرية و األمنية و اإلدارية و أحدثت فراغا على مستوى إدارة الدولة ، فمنذ اللحظة األولى لوقوع العراق تحت 

ة لتشريعات األمريكية و هذا يعين أن القوة المحتلة تعمل على استغالل االحتالل ، وقعت إدارة القوة المحتلة عقودا نفطية و استثماري

 موارد الدولة المحتلة و أحوالها األخرى لصالحها أرضا و سكانا. 

مع القانون الدولي و أحكامه ، ذكرت ديباجة القرار التي قدمتها أمريكا و بريطانيا إلى رئيس مجلس األمن  0442إن القرار 

( تعترفان فيه باعتبارهما قوات احتالل طبقا للقانون الدولي ، و ذلك بقيادة موحدة تحت 0222/524تحت رقم )س/ 0222ماي  4في 

الرابعة من القرار على أن تطلب من السلطة أن تعمل بما يتفق مع ميثاق األمم المتحدة و القوانين  )السلطة( حيث أكدت الفقرة اسم

الدولية األخرى ذات الصلة على تحقيق رفاه الشعب العراقي عن طريق اإلدارة الفعالة لإلقليم بما في ذلك بصفة خاصة العمل على 

 رار و تهيئة الظروف التي يمكن فيها للشعب العراقي أن يقرر بحرية مستقبله السياسي.استعادة األحوال التي يتوافر فيها األمن و االستق

 قائمة الهوامش:  

                                                           

 .00، ص  3002ميالري راي ، ترجمة حسن الحسن ، خطة غزو العراق ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ،  -1 
الوقائية '' بين مركزية الخوف و عولمة إرهاب الدولة '' ، مجلة المستقبل العربي ، نصير عاروري ، ''حروب جورج دبليو بوش ''  -3 

 .8، يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية ، ص  32، السنة  390، العدد  3002نوفمبر 
جلة المستقبل العربي ، نعوم تشومسكي ، ''الحرب الوقائية أو الجريمة المطلقة '' ، العراق : الغزو الذي سيالزمه العام '' ، م -2 

 .22، يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية ، ص  32، السنة  390، العدد  3002نوفمبر 
باقر ياسين ، تاريخ العنف الدموي في العراق ، الواقع ، الدوافع ، الحلول ، دار الكنوز األدبية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة األولى  -4 

 .15،  5، ص  1999
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،  23،  38، ص  1929،  35الحربي '' المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد  لالحتاللعزالدين فودة ، ''المركز القانوني   -5 
24. 

 .502، ص  3015علي جميل حرب ، نظام الجزاء الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األولى ،   -2 
المحتلة اتجاه البلد المحتل ، دراسة حالة العراق ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األولى  معتز فيصل العباسي ، التزام الدولة -0 

 .141، ص  3009، 
)*(- - ORHA / OFFICE OF RECONSTRUCTION AND HUMANITARIAN ASSISTANCE. 

بحقوق اإلنسان ، حالة العراق ، رسالة صداع دحام طوكان ، مسؤوليات سلطة االحتالل عن انتهاك القواعد الدستورية المتعلقة  -8 
 .355-354، ص  3010دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة دمشق ، سوريا ، 

 .148،  140معتز فيصل العباسي ، المرجع السابق ، ص  -9 
اإلداري لسلطة ( حول إنشاء سلطة االئتالف المؤقت في العراق و األمر الصادر عن المدير 1أنظر الالئحة التنظيمية رقم ) -)*(

، مجلة المستقبل العربي ، الحرب على العراق ،  3002ماي  12االئتالف بول بريمر ، لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث في 
حول تأسيس صندوق تنمية  03، و كذلك الالئحة التنظيمية رقم  992،  993،  991يوميات ، وثائق ، تقارير ، مرجع سابق ، ص 

،  1990، أنظر الحرب على العراق ، يوميات ، وثائق ، تقارير ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  3004جويلية  18العراق بتاريخ 
 .999، ص  3000، الطبعة األولى ، مارس  3005

 .158معتز فيصل العباسي ، مرجع سابق ، ص  -10 
 . 325،  359صداع دحام طوكان ، رسالة سابقة ، ص  -11 
، مذكرة حول  3002ديسمبر  4مة العفو الدولية حول تشريعات سلطة االئتالف )سلطة االحتالل ( في العراق أنظر تقرير منظ -13 

 MDE14/3002/102بواعث القلق المتعلقة بالتشريعات التي وضعتها سلطة االئتالف المؤقتة و هي في األصل وثيقة أصدرت في 
-http :ara.amnesty.org/library/Index/ARAMDE14176 2003 ?OPEN& OF= ARA، على الموقع االلكتروني : 

IRO> 
، من قبل مجلس الحكم في العراق و  3004مارس  08، صدر القانون في  االنتقاليةحول قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة  -)*(

 . 3004جوان  38بدأ العمل بالقانون في 
 
الصادرة عن المركز اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة ''بول مريمر'' بتشكيل مجلس الحكم  02أنظر الالئحة التنظيمية رقم  -12 

العراق ، . ، موجودة في المرجع الحرب على  iraq.org-http://cpa، أنظر الموقع :  3002جويلية  12االنتقالي العراقي بتاريخ 
 .1082،  1025يوميات ، وثائق ، تقارير ، مرجع سابق ، ص 

 .120معتز فيصل العباسي ، مرجع سابق ، ص  -14 
، حول طلب الحكم االنتقالي ، أنظر ، الحرب على العراق ، يوميات ،  3002أوت  14الصادر بتاريخ  1500أنظر القرار  -15 

 .1002-1005وثائق ، تقارير ، مرجع سابق ، ص 
 .1009-1002حول نقل السلطة إلى الشعب العراقي ، المرجع السابق ،  1511أنظر القرار  -12 
 .1133-1131حول حل مجلس األمم االنتقالي، المرجع السابق ، ص  09أيضا الالئحة التنظيمية رقم  -10 
 .122معتز فيصل العباسي ، مرجع نفسه ، ص  -18 

http://www.ajrsp.com/
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)*(- IRMO : the Iraq reconstruction management office. 
(*)- PCO : project and contracting office 

 لقد صدرت عن سلطة االئتالف المؤقتة التي كانت تمت بإشراف بول بريمر عدة أوامر هي :  -19 
 ( حول حل الكيانات العراقية .3األمر رقم ) -
 ( حول إدارة أموال ممتلكات حزب البعث العراقي .04األمر رقم ) -
 العراقي من حزب البعث . المجتمع( حول تطهير 05رقم ) األمر -
 ( حول إدارة الممتلكات العراقية و استخدامها . 09األمر رقم ) -
( حول تشكيل جيش عراقي جديد أنظر ذلك : الحرب على العراق يوميات ، وثائق ، تقارير ، مرجع سابق ، ص 33األمر رقم ) -

1005 . 
شباط  38 –كانون الثاني / يناير  1، أنظر تقرير : حقوق اإلنسان في العراق ،  UNAMIبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -)*(

،  39، السنة  230، العدد  3002، بعثة األمم المتحدة ، لتقديم المساعدة للعراق ، مجلة المستقبل العربي ، ماي  3005/ فبراير 
 . 152الوحدة العربية ، ص يصدرها مركز دراسات 

 . 185،  181معتز فيصل العباسي ، مرجع سابق ، ص  -30 
، المتعلق بعمل بحث األمم المتحدة لمتابعة الوضع في العراق ،  3002نوفمبر  34الصادر بتاريخ  1518أنظر في القرار  -31 

 .1083المستقبل العربي ، وثائق ، تقارير ، يوميات ، مرجع سابق ، ص 
 .182معتز فيصل العباسي ، مرجع سابق ، ص  -33 
لحقوق اإلنسان في  ليإسرائمحي الدين علي عشماوي ، حقوق المدنيين تحت االحتالل الحربي ، مع دراسة خاصة بانتهاكات  -32 

 .310،  309، ص  1903األراضي المحتلة ، الناشر ، عالم الكتب ، القاهرة ، 
الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصرة ، مع دراسة عن االحتالل اإلسرائيلي في األقاليم مصطفى كامل شحاتة ، االحتالل  -34 

 .104، ص  1982العربية ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
جزء األول ، ، أنظر عمر سعد اهلل ، القانون الدولي اإلنساني ، وثائق و آراء ، ال 1000من الئحة الهاي  42ارجع المادة  -35 

 .153مرجع سابق ، ص 
 .3005جوان  08الذي أقره المجلس الوطني الكردستاني في  3005( لسنة 1أما قانون كردستان العراق رقم ) -)*(

  Email.Alhassani14@hotmail.comزهير الحسيني ، تطبيق القانون الدولي اإلنساني في العراق ، موجود على الموقع :  -32 
 . 355معتز فيصل العباسي ، مرجع سابق ، ص  -30
 .202،  203،  201صداع دحام طوكان ، رسالة سبق ذكرها ، ص  -38 
 .02زهير الحسيني ، تطبيق القانون الدولي اإلنساني في العراق ، مقال سابق ، ص  -39 
 . 100مصطفى كامل شحاتة ، مرجع سابق ، ص  -20 
 . 390صداع دحام طوكان ، رسالة سابقة ، ص  -21 
 . 382معتز فيصل العباسي ، مرجع سابق ، ص  -23 
 .120حول اتفاقية جنيف الرابعة ، أنظر نعمان عطااهلل الهيتي ، قانون الحرب ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص  -22 
 .349،  348محي الدين علي عشماوي ، مرجع سابق ، ص  -24 
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لس القضاء األعلى بشكل مستقل عن وزارة العدل ، و يحل محل مجلس العدل الملغي الذي كان قد جرى تشكيله تشكل مج-)*(
 .1929لعام  120بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 

 . 391،  390صداع دحام طوكان ، رسالة سبق ذكرها ، ص  -25 
تأسيس منطقتين لمحكمة االستئناف في محافظتي ميسان و ،  3004فيفري  05الصادر في  58حيث تم بموجب األمر رقم  -)*(

، الحق بعودة الموظفين القضائيين للقضاء بعد خدمة حكومية محددة و  3004ماي  13الصادر في  88المثنى ، كما قرر األمر رقم 
د اهلل ، بوبكر ادريس ، موسوعة ، أنظر المصدر ، عمر سع االنتقاليةمن قانون إدارة الدولة لمرحلة  51،  38تين دهذا بالرجوع للما

 . 300،  320الدساتير العربية ، مرجع سابق ، ص 
 .02زهير الحسيني ، مقال سبق ذكره ، ص  -22 
مجلة حضارة ، تصدر عن مركز األمة  أكرم عبد الرزاق المشهداني ، ''واقع القضاء في العراق بعد االحتالل األمريكي '' ، -20 

 .121، 120، ص  3013، أفريل  14العدد للدراسات و التطوير ، 
 .394،  392،  393معتز فيصل العباسي ، مرجع سابق ، ص  -28 
 و ما بعدها.  1348أنظر الحرب على العراق ، يوميات ، وثائق ، تقارير ، مرجع سابق ، ص  -29 
 3004، جويلية  150السياسة الدولية ، العدد محمود شريف بسيوني ، ''حول قانون إنشاء المحكمة الجنائية العراقية '' ، مجلة  -40 

 .10، ص  29، المجلد 
 . 211معتز فيصل العباسي ، مرجع سابق ، ص  -41 
 .399صداع دحام طوكان ، رسالة سبق ذكرها ، ص  -43 
 .214،  212معتز فيصل العباسي ، مرجع سابق ، ص  -42 
اإلمبراطورية األمريكية ، بداية النهاية ، الكتاب الثاني ، دار الطليعة ، بيروت ، حسن خليل غريب ، المقاومة الوطنية العراقية ،  -44 

 .289، ص  3004لبنان ، جوان 
أنظر قانون المحكمة الجنائية المتخصصة على الموقع :  -45 

tnibunal.org/ar/about/statute/htmhttp://www.iraqispecial  ، أنظر الضياء الحرب على العراق ، يوميات ، وثائق ،
 و ما بعدها .  1349، مرجع سابق ،  3005-1990تقارير 

غضبان حمدي ، إجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين الداخلية و القانون الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة  -42 
 .28،  20،  22،  25،  24، ص  3014

 . 01،  00،  29غضبان حمدي ، مرجع سابق ، ص  -40 
 14كلم في بلدة اآلود بجنوب مدينة تكريت ، مسقط رأسه يوم  15اعتقل صدام حسين الذي كان مختبئا في منزل يقع على بعد  -)*(

لحقوق اإلنسان و حرياته األساسية ، دراسة في المصادر و ، أنظر بدر الدين محمد شبل ، الحماية الدولية الجنائية  3002ديسمبر 
 .320،  339، ص  3011اآلليات النظرية و الممارسة العملية ، دار الثقافة ، عمان ، األردن ، 

 تم مقتل نجلي صدام حسين قصي و عدي بعد معركة شرسة بمدينة الموصل.  3002في جويلية  -48 
ر القرآن الكريم و تعني الغنائم التي يتم الحصول عليها من الحرب و استخدمت هذه التسمية من األنفال هي سورة الثامنة من سو  -49 

 . 1988قبل النظام العراقي السابق عن العمليات العسكرية التي استهدفت المنطقة الشمالية من العراق عام 

http://www.ajrsp.com/
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خاطب رئيس المحكمة قائال في حالة إدانته بحكم  ، الرئيس العراقي قد 3002جويلية  32إن أبرز ما تم في المحاكمة بتاريخ  -50 
 اإلعدام فإنه يريد ذلك رميا بالرصاص ال شنقا ، ألنه كما قال عسكري و تنفيذ اإلعدام بالعسكريين رميا بالرصاص.

 50( فقد قتل حوالي  HRWحلبجة هي قرية عراقية تقع بالقرب من الحدود اإليرانية وفقا لتقارير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان )-)*(
ألف شخص معظمهم من النساء و األطفال و وصفتها منظمة حقوق اإلنسان بأنه إبادة جماعية ، لمزيد أنظر :  100ألف و ربما 

،  3012هاجر ختال ، التدخل اإلنساني في العراق بين التبرير اإلنساني و التوظيف السياسي ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، 
 .31ص 

 
العراقي  الوزراءأما عن خلفية قرار إعدام صدام حسين فقد اتخذ بالفعل خالل القمة المثيرة للجدل التي عقدها نوري المالكي رئيس  -51 

 مع جورج دبليو بلوش في العاصمة األردنية عمان. 
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 الموت من التجربة إلى إنتاج المعرفة

 )ديوان اقتراح القريح واجتراح الجريح للحصري أنموذجاً(

Death from experience to Knowledge Production 

Al-Husari Collection of Poems as a Case Study 
 

 ىاعداد الباحثة/ جهاد معل

 تونس– صفاقس اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية جامعية أستاذة العربية، واآلداب والحضارة اللغة في دكتوراه
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 الملخص

إن المتأمل في قصائد الحصري الرثائية يتبين شدة تأثر الراثي بموت ابنه من أجل ذلك سعى إلى تصوير معاناته ومن ثمة 

أّن الذات في عالقة وطيدة مع اآلخر ما دام انخراطها منتجا للمعرفة، فاالنا ليس بمقدورها أن تفقه  اإلنسان، إذ تصوير معاناة

 .ر الرثاء لحالة نفسيّة، إنّه يوفر معرفة بالعالم وبمنزلة اإلنسان في الكوننفسها إالّ من خالل اآلخر، فصا

 التفجع الوجداني، االنخراط في الوجود، انتاج المعرفة، الفهم الوجودي :كلمات مفاتيح

Abstract 

Scrutinizing Al-Husari’s collection of poems of lamentation revealed the influence of the 

death of his son on the images he used to express his grief. He, however, has extrapolated his 

pain to make it as expressive as to encompass the pain of human kind in general. Indeed, the 

self, as portrayed by Al-Husari, has an intricate relationship with the other because one cannot 

delve into his inner self in isolation from the other. Lamentation, therefore, has become an 

artistic production of knowledge and a complicated psychological state of affair that offers 

readers an understanding of the world and his position in the entire universe.  

Keywords: Emotional grief; Engaging in existence, producing knowledge, existential 

understanding.  
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 مقدمة: 

عايش تجربة الموت صار يفهم ظاهرة الزوال الكونية فللراثي تجربة  إند فقد علي الحصري ابنه عبد الغني في سن مبكرة وبع

في الموت سابقة تعاد معايشتها في مناسبة الحقة لفهم الموت في ظرفه الراهن فقد مر بتجارب وتخلقت في ذهنه أنماط سلوكية 

ن رف من خالل تجارب الموت السابقة اكانت بمنزلة القوانين التي ساعدت على السلوك القادم وهي القوانين الماقبلية، فيع

 الخلود غير ممكن ويدرك ان الموت حق وانه مصير كل إنسان

 يّة:أّولتحديدات 

اّمة اللّغويّة العالحيّة للفظ الموت بالّرجوع إلى أصوله طتحديد المعاني التعيينيّة والّداللة االص نسعى في هذا العنصر إلى

الموسوعات الفلسفية والّدراسات النّقديّة التي اهتّمت بموضوع الموت، ولقد حظي  المفهوميّة بالعودة إلى وتعقب سياقاته

قّاد عناية تتفاوت من حيث الّدقة والعمق. فمنهم من كتب في تاريخيّة موضوع الموت بعناية المؤّرخين واألدباء والفالسفة النّ 

 .3ومنهم من تكلّم عنه في ساق تحليله غرض الّرثاء ومقوماته البنائيّة والدالليّة 2ودالالته الفلسفية 1الموت

 الموت لغة:

 شيء مثلما أرهبته فكرة الموت، ولم يثر عقله من أفكار مثل فكرة انعدام العقل ذاته. اإلنسانلم يرهب خيال 

، إن 4وهي إلى ذلك من األلفاظ الجارية على الستّة شعراء الجاهليّة القرآنلعّل لفظة "الموت" قد شاعت شيوعا الفتا في 

لبلى، وورد بمفهوم الفناء واتصريحا باللفظ نفسه وإن تعريفا بأحد مرادفاته، وقد أعلى القدماء من شأن الموت إلرتباطه لديهم 

 .5والمائت الذي لم يعد بعد ...[ وقيل الميّت الذي مات والميّتللسان أن الموت خلق من خلق هللا تعالى ]في ا

وكّل األلفاظ المشتقة من جذر )م.و.ت( تدور على معنى الزوال والمضض وتعكير صفو الحياة وزوال القوى الناميّة والقوى 

 اإلدراكيّة والقوى العاقلة.

 الموت اصطالحا:

ال ينكر أحد أن الخطوة التي بها كان يحظى الموت في مرائي شعراء الجاهليين مخصوصة لما له من سيطرة على مصير 

في عقائد العرب وطقوسهم، فقد أضحى الموت نواة مرجعيّة أساسيّة في شعر الرثاء عامة تؤّكد أن وعي العرب  اإلنسان

 .بالموت أذى إلى إحساسهم بالمصير الفاجع

                                                           
 Edgar Morin, l’homme et la mort, édseuil, coll. points:  1791انظر  1 
 .912-373، ص: 1791الموسوعة الفلسفية العربّية، إشراف د:معنزيادة، معهد االنماء العربي،  2 

3  Abdessalem Mohamed , le thème de la mort dans la poésie arabe, des origines à la fin du IIe/IVe siècle 
ر دانشغل الجاهليون على غرار سائر الشعوب في القديم وفي العصر الوسيط بالموت وبالقدر والقضاء باعتبارها حتمّية ونظاما يتحّكم في المص 4 

 ،وليس من اإلذعان لها والتسليم بها بّد فربطوا بينها وبين الدهر باعتباره مّما ينسب إليه الموت خاصة ويضاف إليه. انظر علي العنضاوي
، 2111االحساس بالزمان في الشعر العربي من األصول حّتى نهاية القرن الثاني للهجرة، تونس، جامعة منوبة، منشورات كلّية اآلداب بمنوبة 

 .222ص 

 1491، المجلد الرابع عشر مادة )م.و.ت( 2114، 4ابن منظور، لسان العرف، دار صادر بيروت، ط 2 
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الحياة اآلخرة بعد الموت التنفي كون القلق شهورا تولّده فالمواقف الفلسفيّة المؤّمنة بوجود  1فهوم الموت بفكرة القلقويقترن م 

تجربة الموت، بل من المحتمل أن يكون االيمان بوجود اآلخرة فادحا مثيرا لهذا القلق فالموت إذن مجال للقلق، ألّن المشكلة 

 .2إرادة البقاء وحتمية الموت"" بين:التي يثيرها هي التنازع 

والمستفاد من تغريب الموت لغة واصطالحا أنّه يعني النهاية المطلقة لكّل شيء إيجابي : إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا، هو 

 مصطلح مزيل للوجود ومدمر له.

يتعامل مع الموت من خالل التجربة كأن يفقد عزيزا قريبا كان أو بعيدا فإنّه يغيّر نظرته للحياة ألنّه بعد  اإلنسانوالمالحظ أن 

يّة ري مع الموت وكيفتعامل الشاعر القيرواني عل الحص التجربة أدرك األشياء من حوله وفهم العالم وفي هذا الّسياق ندرج

 تغير رؤاه  وتصوراته حيال الحياة بعد الفقد.

 نبذة من حياة الحصري:

أبو الحسن على بن عبد الغني الحصري الفهري الضرير. ولد في حّي النهرين الواقع بالجهة الشمالية من جامع عقبة بالقيروان، 

 في بيئة عربيّة خالصة تعتّز بنسبتها إلى قريش وإلى قرابتها من القائد العربي عقبة بن نافع الفهري مؤسس القيروان.

هـ  444إلى جانب تبريزه في علوم العربيّة وقد توفي بمدينة طنجة سنة  ،وألّف فيه نودرس هذا الف القرآنفي علوم كان مبّزا 

 /ديوان اقترح القريح واجتراح الجريح. من مؤلفاته: الّرائيّة /مستحسن األشعار/ ديوان المعّسرات

أن يكون دفنه يوم عيد األضحى وسبب موته  فعبد الغنّي في سّن التاسعة ومن الصد ولعّل أهّم حدث في حياته فقدانه إلبنه

 إيقافه.إصابته بزعاف استحال إلى تريق مزعج أعجز األطباء عن 

 افكان مالزم. الكبار إدراكهانه كان جامعا معلومات قد يعجز عن إبنه عبد الغني رغم صغر سنه فإومفيد أن نشير إلى أّن 

 .3ورواياتها المختلفةيله وتجويده ويفرق بين القراءات تيحسن تر نالقرآ قراءةل

 المظهر والمخبر. 1

ن ما م  سريرته كل اإلنسانفعال واما الن المخبر فانه يمثل طويه  أوقوال  إن ةالسلوكات الخارجيّ  جملةالمظهر فهو  فأّما 

 .ن ينبع من قرار نفسه من حاالت وحدانيهأنه أش

 .الخارجية السلوكيةالعالمات  إدراك لإلنسان رهينالداخلي  نالكيا أنّ وما من شك في 

  4المهلكا أردت وقلت كذا  / العدا فاكترث "رأيتيقول الحصري 

                                                           
 977الموسوعة الفلسفية، ص  1 

 رجع نفسه والصفحة نفسها.الم 2 

 .1713محمد المرزوقي والجيالني بن الحاج يحيى، ابو الحسن الحصري القيرواني، الناشر مكتبة المنار، تونس،  3 

 .342ص  ،الديوان 4 
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يث عنه ومن هنا يمكن الحد الخارجيةالبصر بما هي دليل االنفتاح الرائي على المظاهر  حاسة لاشتغا إلى رأيتويشير فعل  

 البصر حاسةن كانت تشير لفظا ظاهرا على إهنا و الرؤيةما بين العالم الداخلي والعالم الخارجي عن العين باعتبارها واصلة 

  .البصر حاسةعر اذلك من خالل فقدان الش يتأكدو ة،القلب فهي قلبي إلىتشير  فإنها في الباطن

 .من قرار الرثاء ياإلنسانالبعد  ومن هنا ينبجس ،بنهإكان الميت  إذفما بالك  بموت العدوّ  اكتراثه إبّانولعل الحصري 

  :يقول سلوكية إذما فتئ يختبر ما حوله من مظاهر  إّن المتكلّم

  1"نهارا ومنزله منسكا  خذ ليله متّ  اخو العزّ "

، فالموت ات ال ريب، لذلك اإلنسانسالم لاالستعداد للموت هو الضامن  أناده فعلى مستوى الزمن وم /////فهذا االختيار 

 .زمن العبادة إلىبتحويل الليل  االستعداد لهيكون 

هو متواضع عليه و . نالحظ اذا خلخلة لما هومرهر والسّ كن والسّ والسّ  الراحةويبتسم الليل بميسم مخصوص فهو زمن النوم و

 مقر إلى متعال من منزل تمارس فيهالمكان، في ر ر الزمن من تغيّ د وليس يخفى ما يتبع تغيّ التعبّ  إلىهر يل من السّ اللّ  تحّول

 اعمّ  متخياّل غداو صفةر المتكلم شكال ووخارجي في تصوّ أو الشعائر التعبّدية ومن ثّم فقد تغيّر السلوك ال النسك تمارس فيه

 .ديتعبّ لسلوك المفترض وهو السلوك المن ا األصل لفائدة صرب أخروضع له في 

  :يقول خيل إذالت لمبدأمن حوله خضعت  سلوكيةمظاهر  إلىم ويلتفت المتكلّ 

 2"راح يملكهم ملكا لمن  تدوا عورب موال زكوا فا"

 ،لوكام باألمسوا مالكين لمن كانوا عليهم دغ فإنهمسفلى في السلم االجتماعي حينما زكوا  درجةان الموالي الذين يشغلون  

ن اجل ذلك بات متغيرا. م إليه بالنسبةعالم ال دالقد غ مختلفةحوله بل صارت رؤيته للعالم إلى ما بات ثلم يعد ينظر بفالراثي 

 كانت المنزل وإذاالنسك  ةوكان المكان مقر ممارسفإذا كان الزمان للعبادة  ،ي ومعتقداتهاإلنسانالسلوك  ةمن المؤكد مراجع

  .ر الحكمتدبّ  إلىغير ثابتة فان ذلك كله يؤول  االجتماعية

 ."3وتتركا ت وانظر لتاخذا يقول: " خذ العرف واترك المنكراإذ 

 نوإنّما انبثقت ممن عدم  ألم تنش بأنّهاهللا توحي لنا  إلىمن نحو التقرب  خارجية سلوكيةمن مظاهر  النابعة األحكامهذه  إن

على انه ليس هناك حكيم من خالل الجوهر وليس هناك عالم وجاهل من خالل  أخرى ةمما يحيلنا مرّ  السلوكيةتلك المظاهر 

والعالم  ياءاألش ة نفهم سلوكنا وحياتنا ونفهمالتجرب فبمقتضى التجربةالجوهر، الحكيم هو الذي يستخلص الجوهر من خالل 

 الرثائي، لنصلطبيعة فهمنا  إلىراجع  طرح هذه القضيةمبرر  إنّ  .من حولنا

                                                           
 .342ص  ،الديوان 1 

 نفسها والصفحةانظر المصدر نفسه  2 

 .243ص  ،الديوان 3 
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إن الندب  .من معرفة بالكون ةالرثائيّ  الطبقةمن جهة ما تنتجه هذه  إالّ  ئيالعزا أوي أسالت أو ياالنفعالفيه مظهره نا ليس يهمّ   

 .1تجاوزه إلى ونسعى هل نعتمدمحصّ  نين والعزاء مسار التقليدي ال يمكن تجاهله بل هووالتأ

فيغدو  إلنساناية والجامع بينها هي مشكلة اإلنسانوتؤّسس ذاته ويستشرف ما سيأتيه ويرتبط بالكينونة  اإلنسانبه يتكّون  إذ

إذن المظهر والمحبر عالمتين تؤّكدان لنا االرتقاء من مجرد دراسة االنفعال في الرثاء إلى اإلرتقاء إلى مصاف التجريد وهي 

 إنّما هو الذي يشّكله.لحظة انبثاق الحكم فالمظهر غير معزول عن الجوهر 

 االنخراط التلقائي في الوجود. 2

 بالضرورةو ه إنّمانة فالشاعر ال ينغلق على نفسه ه معيّ فطريّ  عالقةقائما على يصبح الرثاء في الوجود  اإلنسانحين ينخرط 

يتعامل  اناإلنس إنّماليس ناسكا وال مكتفيا بذاته  اإلنسان أنّ الوجوديون  الفالسفةالسياق اعتبر وفي هذا ، األخريتعامل مع 

 .2في نطاق هذا التعامل إالّ وهو ال يوجد  األخرىمع الذوات  بالضرورة

 يقول: إذفيه  اآلخر بإدراج إالّ  ألمهي مدى ثيستشعر الرا أنفال يمكن 

 3خذا"أقضى فيك م أخذت حتّىوما   رمتك سهام العين وهللا انفذا "

م م رمي العين بسهامها الفههنفأن الخير منه، وال يجوز  إزالةويقصد بذلك، الحسد سهام العين ترمي سهمها بجسده وتتمنى 

 نّ إا. من هنا نفهم سهام العين فهما مجازيا تعامليّ  أنيجب  وإنّما، االجتماعيةبذلك قد ندخل في باب الطقوس  ألنناالظاهري 

ن الممكن لم يكن م إذيقاس مقارنة باآلخر،  وإنّما ذاتهال يقاس في  اإلنسانلمقام العادي، في يتحلى بصفات ترفعه عن اثالمر

 .من خالل الحاسد إالّ ي ثللمر الحقيقيةتبين صوره 

المصاب الوجداني فعلى غيره من الناس يكشف كل منها عن عمق المصاب الوجداني،  األدوارمن  جملةع م يوزّ ان المتكلّ 

 :يفهم بمعزل عنها، على نحو قوله أنوال يمكن  األخريفهم في سياق عالقة مع 

 رتجيأي هللا من كنت ولما توفّ "

 وعاش الذي يشكى منه والفدى 

 وطالما ت وضمت ابن البغيّ ذنب

  "ال يضام وينبذا أنشفعت له 

 كأنّماو كذلك، مختلفةة تفاعليه مختلفة ومن خالل طبقات مقارنيّ  أصعدةه مستمدا لقيمته من خالل هكذا يجعل الشاعر مرثيّ 

 ينتج له فعل الرثاء بكشف ما كان خفيا في العالم،

                                                           
جامعة صفاقس، كليه االداب والعلوم اإلنسانيه بصفاقس، وحده البحث في المناهج التاويليه مطبعه التسفير   ،محمد بن عياد: في المناهج التاويلية 1 

 .99ص:   ،2112الفني الطبعة االولى: ديسمبر 

 112-111محمد بن عياد، في المناهج التاويلية، ص  2 
 .313ص  ،الديوان 3 
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قع على هنا ت المصيبةالنفسي مثل الجسد وعلى الظلم أيضا ألن  أو األذىوالعالم قائم على الفساد األخالقي وعلى المرض   

 :ينشط بالنوائب يقولإنّما هو ل بالنوائب ال يتعطّ  الفكرن أّ وك، للمعرفةفعل الرثاء منتج خير الناس، ف

 جبذت فؤادي من حنايا ضلوعه"

 .1"لتجبذا إال األرضوما جذبتك 

 حديث دوار متعددة فالأ في يمتلك جسدا ثم يوظفه اإلنسان إذ أنّ الكينونة الجسدية  إلىق الشاعر من االمتالك الجسدي انطل

  .جود جسدهعند و إالّ  اإلنسانعن وجود 

ه وصف بكون إذ عن الوجود رته، وهذه الجسدية هي نهوض بالوظائف، فالجسد هنا معبّ من خالل وجوده يحقق جسديّ  اإلنسانو

الوجدان  أنّ اثي، لذلك يعتبر موت المرثي هو موت للرّ  أن أيالفؤاد، وجبذ الفؤاد يعني من الناحية البيولوجية الموت،  مجبوذ

لتحل محلها جارحة الجسد، فلم تعد  العاطفةر عنه بالجسد، ومن هنا تالشت جارحه والوجدان هو نفسه معبّ ر عن الكيان، معبّ 

 .نفس هي التي تنهض بالوجود بل الجسد هو الذي ينهض بهال

 لراثياإلسقاط لدى افي مفهوم    

من المعطيات كأن يفهم شخص ما ظاهرة الموت من  هم ظاهرة الموت يسقط عليها جملةف إلىمن يسعى  أنّ  باإلسقاطيقصد 

موت سابقة تعاد معايشتها في مناسبة الحقة لفهم الموت في ظرفه ة خالل ما استشعره من موت سابق، لهذا الشخص تجرب

 .2الراهن

وتسمى هذه  مسلوكية تكون بمنزله القوانين التي تساعده على السلوك القاد أنماطيمر بتجارب وتتخلق في ذهنه  اإلنسان إن

دده، فهو الموت يته أنّ  اإلنسانالخلود غير ممكن، ويعرف  أنّ  السابقةمن خالل تجارب الموت  اإلنسانه، فيعرف القوانين قبليّ 

 يعيش تحت وطأة التهديد.

 لحى في البكاء الح فقالوا أال هدى" : يقول 

 3"نبذاأالدموع أال  وأسبلتفقلت 

ة بين الناس في شأن موضوع الموت، وهذا الذي يقوله الناس في البكاء كونه أّولالمتد والاألقجملة من  إلىيشير الراثي هنا 

 فقد ورد في قول امرئ القيس اإلنسانمهلك للطبيعة البشرية وهو قديم قدم 

 هممطيّ  وقوفا بها صحبي عليّ "

                                                           
 .313ص  ،الديوان 1 

 .71-71لمناهج التاويلية، ص محمد بن عياد، في اانظر:  2 

 .113ص  ،الديوان 3 
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 1"يقولون ال تهلك اسى وتجلد 

هو ما  الوجداني األلمهذا  إنّ  أدركمنتهاه  األلموهذا ما حصل للراثي، إذ لما بلغ به  لإلنسانالبكاء مهلك  أنّ  فالرائج بين الناس

يعبر  أنلراثي ا اإلنسانطبيعي تلقائي، وال يستطيع  فاإلسقاط هو الذي يحدد الطبائع البشرية، العرف تعارف عليه الناس ألن

 .مستمرة، فذلك جزء من وجوده إسقاطت الموجود البشري يقوم بعمليا نّ ألالمرسومة  عن لوعته خارج األطر

ب هو ما ترس األوصاف إطالقد في المحدّ  ّولاأله بطريقه عشوائية، فالضابط ال يصف مرثيّ  ثيالرا وتجدر اإلشارة إلى أنّ 

من المرجعي ض اإلطارتتنزل في هذا  أنّهاالصفات  إطالق ةالضابط الثاني في عمليّ  أّما، وأفكاره في دهنه من مقوالت رثائيّ 

 نأ لاوويح إليهضم كل موجودات  إلىمشوشة، فالطبيعي أن الكائن البشري يميل  األبوابمنظمة وال تكونوا هذه  أبواب

على  أطلقت التي األوصافب سنبوّ  فإنّناالتسخير ال يكون مجديا ما لم يخضع للتبويب ومن ثم ولكّن هذا ها، يستفيد منها كلّ 

 :المرثي انطالقا من قوله

 صغير السن مستعظم السنات وتر"

 2"ب القلب جهبداا قلّ المحيّ  جنيّ 

هذا  إلىشير الشاعر ي أنّ ن التاسعة وهنا نتبيّ  هو سنّ  الذي مات عليه الصبيّ فالسّن ، ق بالسنّ في الوصف يتعلّ  أّولفهناك باب 

 تروالموتور هو من حمل الو  موتورا بأنّه، فقد وصف عبد الغني بهذا الصبيّ  ةفي مقارنه بينه وبين الوظائف المنوط السنّ 

يره ل غل ما لم يحمّ هذا الصبي حمّ  نّ إب فقوله "جهبذا" والجهبذ هو القادر على ميز الخبيث من الطيّ  وأّماالسالح صغيرا،  أي

ة صيخص ندرج فإنّناف به صغير، من اجل ذلك قيمة في عالقته ما كلّ  السن يصبح ذا معنى وذا من المهام والمشاغل، فصغر

 األوصافم تفه إنّما، منفصلةنفهمها  أنال يمكن  إذن فاألوصافز بها هذا الصغير التي يتميّ  الخارقةن ضمن باب الصفات السّ 

"مستعظم  كونهب ثيالرا صفةيفي نطاق تفاعلها، فصغر السن يتفاعل مع القدرات الخارقة التي يتسم بها هذا الصبي، ولذلك 

مع  لاألصهو ضياء العقل الذي يتناقض في  إنّماالمادي   له ضياء يفوق الوصف وليس الضياء هنا بالمعنى أنّ  أيالسنا" 

 .السنّ 

الحواشي  ةعية وهي صفة رقّ ئطبا أخرى نا مع صفةعظام السّ است صفةوفي نطاق تفاعل الصفات بعضها مع بعض، تتفاعل 

 :قوليوظرف الطبع 

 حواشيه ويظرف طبعه ترقّ "

 3تبغددا"حتى يقال  وآدابه

يز هذا الصبي يتعلق بتم إسقاطز بالظرف فينطبق على هذا الصغير التبغدد، والتبغدد هو التميّ  صفةعلى الصغير  أطلقوقد 

 ألمثال،مضرب ا تى غدفي األذهان حتّ  ة المتأّملةالفكر ةمنزلب ألنّه إسقاطابالظرف مقارنة بمن هم في مثل سنه، ونعتبر ذلك 

                                                           
االنباري) ابو بكر محمد القاسم(، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تحقيق وتعليق عبد السالم محمد هارون، دار المعارف، الطبعة  1 

 .21ص: -1791الرابعة، 

 .314ص  ،الديوان 2 

 .314ص  ،الديوان 3 
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الدرجات حتى غدا من يطلق عليه هذا الوصف شبيها  ىواللطف اقص الظرفبغداد بلغوا من  أهل أنّ هذا هو  ومضرب المثل  

ا وان نعتبر الشخص ظريف أنأخرى يخضع الوصف للمقارنة وهنا يوجد فرق بين   بهم فيما بلغوه من الدرجات العقلية، ومرة

  مختلفة. أبواب إلىت رغم انتمائها بغداد لذا تبدو هذه الصفا أهلره بلغ من الظرف بلغه بنعت

 باب بيولوجي صفة السنّ 

 طبائعي موتور صفة

 ،رة وصفات على قدر من األهمية كبيسم بها هذا الصبي هي صفات عقليّ خارقة، واعتبارا لذلك فان الصفات التي اتّ  أوصافا

  .ما ربطناها بصغري سنه إذا

 خاتمة

 ةالشاعر يسعى من خالل ظاهر أنّ في ديوان اقتراح القريح واجتراح الجريح للحصري يالحظ بغير كثير عناء  المتأّمل إنّ 

ثق من التجربة ينب إذحول الكون والوجود،  ر فكريّ صياغة متصوّ  محسوسة إلىة االرتقاء من حقائق وتجارب الزوال الكونيّ 

  .الفهم وتنبجس المعرفة

يست ل إليه بالنسبةر خطوب الدهر ومواجهة صروفه، فالدنيا تدبّ  إثرها   يستشعرها الراثي، ينبثقخواء  ةفالموت هو حال

  .مستودعا للراحة أومستقرا للخلود 

من قرارها  قتخلّ يتفترق لتلتقي وتلتقي ل أسماءها كلّ  القدر،من هنا نتبين موقف الشاعر من الدهر ومن الموت ومن الزمن ومن 

  .اها وفهمه العالم من حولهالذي تبلور فهمه إيّ  تجربه الراثي عصارة

 نتائج البحث

 ظاهرة  دراسةا من خالل تمكنّ 

كانت  ةالكونيظاهرة الزوال  ها: أنّ أهمّ  الموت في ديوان اقتراح القريح واجتراح الجريح للحصري من بلوغ بعض النتائج لعلّ 

 لىإ اإلحساسفي االرتقاء من  وأسهمت الرثائية المعرفةإنتاج  إلىت أدّ  المتألمةالعاطفة  وأنّ  اإلنسانما يكون فاجعة  كأظهر

حقائق  دراكإبناء الكيان فالراثي حين يتأمل الموت فإنه يمضي في  إلىية ومن ثمة سعى الوجدان اإلنسانالتدبر في المنزلة 

  .تجلى المعرفةمن التجربة ينبثق الفهم وتإذ  والوجود،حول الكون  ر فكريّ لها متصوّ وتجارب محسوسة يحوّ 
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