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الجنان 
مجلة علمية محّكمة - ف�صلية 

ت�شدر عن مركز البحث العلمي في جامعة الجنان

الم�صرف العام : اأ. د. عابد اأمين يكن  / رئي�س الجامعة 
نائب الم�صرف العام : اأ. د. علي الغا / مدير مركز البحث العلمي 

هيئة التحرير:
اأ.م. د. ريا�س عثمان رئي�س التحرير

د. كلوديا �صحادة اللغة الفرن�صية
اأ. لينا الجراح م�صاعدًا للغة الفرن�صية واالإنكليزية 

اأ. مالك خليل م�صاعدًا للغة العربية 
اأ. الحبيب عبد الغني م�صاعدًا للغة العربية

اأمين �صر التحرير : اأ. عايدة كبارة 

الم�شت�شارون: 
اأ.د. انطوان ديري: هند�صة

اأ.د. اأحمد �صفر: اإقت�صاد اإ�صالمي
اأ.د. اأ�صامة كبارة: �صحافة و اإعالم

اأ.د. ب�صار الح�صن: هند�صة
د. ثائر علوان: �صيدلة

اأ. د. جوزيف فا�صل : علوم �صيا�صية
د. ح�صام �صباط: اأ�صول الفقه وح�صارة
اأ.د. ح�صن الرفاعي: اإقت�صاد اإ�صالمي

اأ.د. خالد ح�صين: فيزياء واإعجاز علمي في القراآن الكريم
د. ربى �صعراني: تربية

د. ريما بركة: لغة فرن�صية
اأ. د. �صعدي �صناوي: لغة عربية

اأ.د. عمر عبد ال�صالم تدمري: تاريخ
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اأ.د. عاطف عطية: علم االإجتماع 
اأ.د. عبد الغني عماد: علم اإجتماع تربوي 

د. عمار يكن: هند�صة واإدارة اأعمال
د. غادة �صبيح: لغة فرن�صية

د. فواز حالب: طبيب ن�صائي
اأ.د. مهى خير بك: لغة عربية 

اأ.د. منذر حمزة: مايكروبولوجي 
اأ.م.د. ماجد الدروي�س: علوم الحديث

اأ. د. محمود عبود: فقه واأ�صوله
اأ.م.د. محمد خالد: �صحة عامة

قواعد الن�شر 
»الجن���ان« مجل���ة علمية محّكمة ، ت�صدر عن مركز البحث العلمي – جامعة الجنان، غايتها ن�صر االأبحاث العلمية 
ل االأبحاث التي  والمحكم���ة في مختلف االخت�صا�ص���ات، وتن�صر باللغات العربي���ة، واالإنكليزية، والفرن�صي���ة، ُتف�صّ

تعالج م�صاكل تحتاج اإلى حل اأو تطرح نظريات افترا�صية. 

هدف المجلة 
اإن ه���دف المجل���ة في االأ�صا����س هو الم�صاهمة في اإ�صافة جدي���دة للعلوم االإن�صانية اأو العلمي���ة، فالما�صي هو هذا 
الحا�ص���ر، وبم���ا اأن العلم تراكمي ف���اإن علينا واجب القيام بهذا الدور، لذلك ف���اإن �صيا�صة المجلة هي على الوجه 

التالي :
1. تخ�صي�س محور واحد لكل عدد من اأعدادها اإذا اأمكن، واإال تنّوعت اأبحاث العدد.

2.  ُيطرح المو�صوع العام والمحاور التي يمكن للباحثين الكتابة فيها، مع حرية التنويع ، فالعناوين المطروحة هي 
ال�صتدرار االأفكار واإثارة التناف�صية العلمية .

3.  ال ُتن�ص���ر االأبح���اث اإال بعد خ�صوعها للتحكيم ، واإدارة المرك���ز غير ملزمة باإعادة االأبحاث التي لم تقبل وذلك 
دون تعليل ل�صبب عدم قبولها.

�شروط اأ�شا�شية: 
1. الجدة في البحث، والتوثيق في الهام�س وفق قواعد البحث العلمي )يرفق دليل الباحث(.

2. اأال تزيد عدد �صفحات البحث على 30 �صفحة.
3. التعهد باأال يكون البحث قد ُن�صر من قبل ولن ين�صر اإال بعد ت�صريح من هيئة المجلة.

4. اإر�صال البحث على عنوان المجلة االإلكتروني وعند عدم ت�صلم اإ�صعار باال�صتالم فال بد من اإر�صاله مّرة اأخرى. 
5. تزويد اإدارة المجلة بال�صيرة الذاتية مع �صورة �صخ�صية للباحث.
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6. مقدمة تبين الحقل الذي يعالجه البحث مع تحديد للم�صكلة واالأهداف المفتر�صة.
7. المنهجية المّتبعة في البحث مع ذكر لكل الو�صائل الم�صتعملة والمراحل المتبعة، وقائمة بالمراجع في اآخر البحث.

8. على الباحث مراعاة �صالمة اللغة والتدقيق قبل االإر�صال 

خطوات التحكيم: 
يح���ول البح���ث المقبول �صكاًل اإلى اأ�صتاذي���ن متخ�ص�صين في المادة التي حوتها الدرا�ص���ة. ويكون البحث مقبواًل 
للن�ص���ر بموافق���ة كال المحكمي���ن، واإذا تناق����س تقيي���م المحكمي���ن يت���م ار�صال البح���ث لمحكم ثال���ث من ذات 

االخت�صا�س ويوؤخذ القرار ح�صب االأكثرية.

مالحظات �شكلية: 
1. يتم التوثيق في الهام�س.

2. يذكر ا�صم الموؤلف اأواًل ، الكتاب، النا�صر، مكانه، الطبعة، ال�صنة، ال�صفحة )عند ذكر المرجع للمرة االأولى(. 
3. وعند تكرار ا�صتعمال المرجع يكتب: ا�صم الموؤلف، الكتاب، م. �س. �س.

وفي النهاية: 
اإن مجل���ة الجن���ان جاءت لالإ�صهام بجديد وت�ص���ق الطريق اأمام الباحثين الجادين، اآمل���ة التو�صل اإلى بحث علمي 
نموذج���ي ي�صتخدم الطاق���ات المحلية ويكون رفدًا للثروة الوطنية، من منطل���ق المناف�صة وال�صعي اإلى االأف�صل اإن 

�صاء اهلل تعالى. 
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�أ.د. علي الغا
مدير مركز البحث العلمي

حتى ينتقل البحث  العلمي من التقليد
اإلى اأن ي�صبح رافدا للثروة المحلية والإقليمية 

تحت عنوان : ميزانية البحث العلمي في الواليات المتحدة االأميريكية تخطف عقواًل لعلماء االألمان 
كتب عالء الدين �صرحان: »لقد اأخذ االأميركيون مفهوم العولمة محمل الجد بعد اأن اأدركوا اأنهم اإن 
كانوا يرغبون في المناف�صة عالميًا فعليهم اال�صتثمار واإنفاق مبالغ طائلة في مجال البحث العلمي«. 
ولك���ي تقوى األماني���ا على مناف�صة اأمريكا في ه���ذا المجال عليها اأن تقوم باتخ���اذ خطوات �صبيهة، 

تتمثل في العمل على زيادة دعم وت�صجيع البحث العلمي فيها)1(
اإذا كان هذا هو حال األمانيا، فاأين نحن وكيف حالنا.

اإن البحث العلمي  عندنا، وكذا في العالم الثالث، اأقرب اإلى التقليد منه اإلى البحث الجاد. 
والث���روة االآن ل���م تع���د مقت�صرة على عق���ارات فح�صب، اأو اأم���وال ت�صتثمر في تج���ارة اأو غير ذلك، 
ب���ل اأ�صح���ى البحث العلم���ي متقدمًا على كل و�صائل جل���ب الثروة واأكثر من ذل���ك ال�صيطرة وفر�س 

موا�صفات ح�صارية وح�صور في المنتدى الدولي . 
اأم���ام ه���ذا الواقع الذي لم يعد خافيًا عل���ى اأحد، فاأين هي معوقات ال�صير ف���ي ركب البحث العلمي 
الج���اد: المنهج العقيم )البزنطي القديم( الذي اأ�صحى م�صيطرًا على العقل المعا�س في مجتمعنا 

في بعده االأرحب؟
اأم العقلية العربية المطبوعة بالفردية وعدم الرغبة في الم�صاريع الجماعية ؟

اأو اأحف���اد اأم���ة عا�صت في م���ا م�صى ثرية اإلى حد الت���رف، متفّردة بال�صيطرة عل���ى م�صادر الثروة 
ح�ص���ب الطاقات القديمة قبل ا�صتخ���راج الخامات النفطية وغيرها وحالي���ًا تنعم بع�س مجتمعاتنا 

http://wwwtshbek.com/sections/difrent/0030.html -1
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بثراء كبير، بالرغم من كل ما ي�صلبه الغزاة الذين �صيطروا على العالم؟
اأو عقلية ب�صيطة كما و�صفها  بع�س الم�صت�صرقين غير �صالحة للبحث والتحليل؟ 

اأم ماذا....
وكي ال تكون المقدمة نظرية ف�صوف اأقدم نموذجًا من عدم الرغبة في تح�صيل ثروة وتاأمين �صعادة 
ورف���اه �صعب، هذا االأنموذج من منطقة في �صمال���ي لبنان )ال�صنية( لقد قررت وزارة االأ�صغال فتح 
طري���ق جدي���دة ت�صل بلدة بخعون بقرية طاران مخت�صرة م�صاف���ة 12 كلم ح�صب الطريق القديمة، 
وعلي���ه فاإنها قامت ببناء ج�صر )حقلي���ت( فوق واد كان باإمكانه اأن ي�صكل �صدًا لتخزين المياه يكفي 
لمناطق �صا�صعة جدًا ويتم تركيب مولدًا كهربائيًا  على الماء وكلفة بناء ال�صد ال ت�صاوي ن�صف كلفة 
بن���اء الج�صر ، فه���ل كان الفريق الهند�صي متخلفًا اإلى هذا الحد، وما كان عليه اإال اأن يبعد خم�صين 
مت���رًا عن مكان بناء الج�صر الحالي ويرفع حائطًا م���ن االإ�صمنت وبذلك يوؤمن وجود �صدًا طبيعيًا ال 

يحتاج اإال حوالي ثالثين مترًا تمر فوقه الطريق. 
والخط���ًا نف�صه يتكرر في هذه االأيام بتركيب ج�ص���ر معلق ي�صل بقر�صونا بقرية نمر ين على م�صافة 
35 مترًا فوق وادي �صحيق وعميق جدًا )وادي الحمام( ولو اأقام حاجزًا وفوقه الطريق لكانت الكلفة 
اأق���ل م���ن الثلث ولتم تاأمين �صد للمياه مع مولد للطاقة الكهربائي���ة على الماء لبقية مناطق ال�صنية 
ه���ذا ع���ن اإمكانية بناء �صدود اأخرى في الوادي المنحدر من عل���و 2500م حتى ي�صل اإلى 400م في 

وادي نهر مو�صى الذي بنيت فيه بحية عيون ال�صمك.
وبع���د: فه���ل الفريق الهند�صي الذي غفل هذه الفوائد لي�س على دراي���ة اأم التنمية ممنوعة؟ وفي اأي 

كتب واأية جامعة در�س هوؤالء..؟
ث���م اإن المراك���ز البحثية في كليات الهند�ص���ة ال تعرف ماذا يوجد في بلدها م���ن اإمكانيات اإحداث 

تنمية وتطوير ثروة..؟؟
مع���ذرة، ل���م نعتذر على  اإعطاء اأمثل���ة ميدانية، بل اأن ثقافتنا تقت�صر عل���ى النقوالت واالنتقاد دون 

و�صع حلول ودونما اإ�صارة اإلى م�صاريع تغير من واقعنا التعي�س . 
فاإل���ى متى �صيبقى البحث مقت�صرًا على الملخ�صات وجمع االقتبا�صات، اأو اجراء درا�صات وو�صعها 

في االأدراج النه ال توجد عالقة بين الواقع الجامعة؟ 
اإنه���ا دعوة لالنكباب على درا�صة كل الخامات المتوفرة ف���ي بالدنا اأو البالد المحيطة والعمل على 
ت�صخيره���ا وا�صتخراجها، واإفراد ميزانية كافية للبحث في المجاالت االأخرى )تكنولوجيا وغيرها( 
في بالدنا اأو البالد المحيطة والعمل على ت�صخيرها وا�صتخراجها، واإفراد ميزانية كافية للبحث في 

المجاالت االأخرى )تكنولوجيا وغيرها(.
وهكذا عندما تالم�س اأبحاثنا ما هو كامن في اأرا�صينا وفي اأدمغة اأجيالنا، عندها �صنبداأ  بالتخل�س 

من واقعنا الماأزوم.
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وليد خالد �لقدوة 
علم نف�س

انقطاع التيار الكهربائي وعالقته بالكتئاب النف�صي
لدى العاملين بهيئة التقاعد العام بمحافظات غزة

ملخ�س الدرا�صة:
ته���دف هذه الدرا�ص���ة للك�صف عن العالقة بين انقط���اع التيار الكهربائ���ي وم�صتوى االكتئاب 
النف�ص���ي لدى العاملي���ن بهيئة التقاع���د العام بمحافظات غ���زة، حيث بلغت عين���ة الدرا�صة )56( 
مجموع���ًة من العاملين بهيئ���ة التقاعد العام، ولتحقيق اأهداف الدرا�ص���ة ا�صتخدم الباحث مقيا�س 
بي���ك لالكتئ���اب، وقام باإعداد اختبار يتعل���ق بانقطاع التيار الكهربائ���ي، وللتحقق من �صدق وثبات 
وفرو����س الدرا�ص���ة ا�صتخ���دم الباحث مجموعة م���ن االأ�صالي���ب االإح�صائية اأهمها �ص���دق االت�صاق 
الداخل���ي، ومعامل األفا كرونباخ، ومعامل ارتباط بير�صون، واختب���ار »ت« T.Test، وتحليل التباين 

.)one way Anova( االأحادي
وقد جاءت نتائج الدرا�صة على النحو التالي:

وج���ود عالق���ة اإرتباطية بين االآث���ار المختلفة الناتجة ع���ن انقطاع التي���ار الكهربائي )االآثار 
االقت�صادي���ة – االآث���ار االجتماعي���ة – االآث���ار النف�صية( وم�صت���وى االكتئاب النف�صي م���ا عدا االآثار 
ال�صحي���ة حيث اأ�ص���ارت النتائج اإلى عدم وجود عالق���ة اإرتباطية بين االآث���ار ال�صحية الناتجة عن 

انقطاع التيار الكهربائي وم�صتوى االكتئاب النف�صي.
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ال توج���د فروق دالة اإح�صائي���ًا تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي ل���دى العاملين بهيئة التقاعد 
الع���ام ف���ي محافظات غزة ُتعزى لمتغير الم�صت���وى التعليمي )دبلوم، بكالوريو����س، درا�صات عليا(، 

ومتغير عدد �صنوات الخدمة )اأقل من 10 �صنوات، اأكثر من 10 �صنوات(.
ال توجد فروق دالة اإح�صائيًا في م�صتوى االكتئاب النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد العام 
بمحافظ���ات غزة ُتعزى لمتغير الم�صت���وى التعليمي )دبلوم، بكالوريو�س، درا�ص���ات عليا(، اأو متغير 

عدد �صنوات الخدمة )اأقل من 10 �صنوات، اأكثر من 10 �صنوات(.
مقدمة

يعتبر التي���ار الكهربائي من اأهم م�صادر الطاقة في العالم، كما يعتبر مقدار ا�صتهالكه اأحد 
مقايي�س تق���دم المجتمعات وتطورها، اإذ ي�صكل ع�صب الحياة والتطور االقت�صادي والتقني اآخذين 
ف���ي االعتبار اأن جمي���ع م�صادر الطاقة االأخرى المعروفة ت�صتخدم لتولي���د التيار الكهربائي، فبدءًا 
من الطاقة النووية مرورًا بالبترول وانتهاًء بطاقة الرياح واالأ�صعة ال�صم�صية يتم ت�صخيرها بالدرجة 
االأول���ى لتولي���د هذه الطاق���ة التي ت�صتعمل ف���ي جميع مناحي الحي���اة من م�صتوى محط���ات مراقبة 

الف�صاء المعقدة اإلى جهاز راديو في اإحدى القرى النائية.
اأ�صبح���ت ق�صية التي���ار الكهربائي والوقود في محافظات غزة الم�صكل���ة الرئي�صة التي تواجه 
المواطني���ن واأ�صحاب الق���رار مجتمعين، ب�صبب االعتماد الكامل على التي���ار الكهربائي في الحياة 
اليومي���ة للمواطني���ن وفي عمل وت�صغي���ل المرافق الحيوية في محافظات غزة، كم���ا اأن الوقود الذي 
يعتب���ر البديل االأ�صا�صي في ح���ال انقطاع التيار الكهربائي غير متوفر عل���ى مدار ال�صاعة، وال�صبب 
في انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود البديل هو تقلي�س دولة االحتالل االإ�صرائيلي ب�صكل 

دائم تزويد محافظات غزة بما يحتاجه من الوقود.
والأن التي���ار الكهربائ���ي مرتب���ط ب�صكل مبا�ص���ر في الحي���اة اليومية للمواطني���ن، وفي ت�صغيل 
المراف���ق الحيوي���ة، فاإنه من الطبيع���ي اأن يكون النقطاعه االأثر الكبير عل���ى ال�صحة العامة والبيئة 
واالقت�ص���اد الوطني الفل�صطيني والرواب���ط االجتماعية اإ�صافة اإلى تاأثيرات���ه ال�صلبية النف�صية على 
االأطفال وطالب وطالبات المدار�س والجامعات ب�صكل خا�س وعموم اأبناء �صعبنا الفل�صطيني ب�صكل 
عام، لهذا انطلق���ت نداءات متوا�صلة من قبل الموؤ�ص�صات المختلفة، وال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
وموؤ�ص�ص���ات حق���وق االإن�ص���ان وموؤ�ص�ص���ات المجتمع المدني، م���ن اأجل ال�صغط عل���ى دولة االحتالل 
لتوق���ف اإجراءاتها وقراراتها المتالحقة ب�صاأن منع وتقلي�س اإمدادات الوقود والتيار الكهربائي عن 

محافظات غزة والتي بداأت في 25 اأكتوبر 2007.
كل ه���ذه الجهود اأحبط���ت بفعل ال�صيا�ص���ة االإ�صرائيلي���ة الممنهجة الإيقاع العق���اب الجماعي 
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عل���ى المواطنين المدنيين وعلى جميع مناط���ق محافظ���ات غزة بال ا�ص���تثناء، االأم���ر ال���ذي يعتبر 
انتهاكًا وا�صح���ًا لج��ميع مب��ادئ القانون الدولي والقانون الدولي االإن�صاني وعدم احترامها لمبادئ 

حقوق االإن�صان)1(.
ال �ص���ك ب���اأن تاأثيرات انقط���اع التي���ار الكهربائي ممت���دة بال ح���دود وطالت الجمي���ع اأفرادًا 
وموؤ�ص�ص���ات وخدم���ات، لكن في ظل عدم توفر حلول جذرية لالأزم���ة فاإنه توجد حاجة ما�صة وملحة 
م���ن جميع الموؤ�ص�صات المعني���ة كافة الر�صمية واالأهلية للحد من تاأثي���رات تلك االأزمة عبر التوعية 
والتثقي���ف واإع���داد الدرا�ص���ات واالأبحاث النف�صي���ة والتربوي���ة، والتدخل بالعالج النف�ص���ي ومتابعة 
الظواهر الناجمة عن تلك االأزمة لمعالجتها ب�صكل م�صتمر ودائم خ�صية تراكمها وت�صببها باأمرا�س 

نف�صية خطيرة كاالكتئاب النف�صي والقلق واالإحباط والتوتر.
ف���ي ه���ذه الدرا�ص���ة �ص���وف نتن���اول العالق���ة االإرتباطية بي���ن االآث���ار ال�صحي���ة واالجتماعية 
واالقت�صادي���ة والنف�صي���ة المترتب���ة على انقط���اع التيار الكهربائ���ي في محافظات غ���زة وعالقتها 
باالكتئ���اب النف�صي كاأحد اأبرز االأمرا�س النف�صية الخطي���رة المنت�صرة في جميع دول العالم بن�صب 

متفاوتة واأ�صباب مختلفة.
نتمن���ى من اهلل العلي القدير اأن تكون ه���ذه الدرا�صة المتوا�صعة �صندًا وعونًا الأ�صحاب القرار 
ال�صيا�ص���ي واالخت�صا�صيي���ن النف�صيين لبلورة حل���ول عملية وواقعية تتالءم م���ع متطلبات المجتمع 

الفل�صطيني، وت�صاهم في و�صع حلول ن�صبية لهذه االأزمة الخطيرة والمتفاقمة منذ عام 2006.
م�شكلة الدرا�شة:

اأّدى انقط���اع التي���ار الكهربائ���ي لفترات طويلة يومي���ًا اإلى تدهور الحال���ة ال�صحية لكثير من 
اأن���واع المر�صى مثل مر�صى الغ�صيل الكلوي وال�صلل الدماغي، وغيرهم ممن يرتبط عالجهم بتوفر 
دائ���م وم�صتمر للتيار الكهربائي، كما ازدادت ب�صكل قيا�صي اأعداد المترددين على عيادات ال�صحة 
النف�صية نتيج���ة االإحباط ال�صديد والخوف والهلع والظالم، وازدياد االأعباء االقت�صادية على كاهل 
اأرباب االأ�صر الفل�صطينية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ب�صكل يومي، االأمر الذي يوؤدي بمجملة اإلى 

تهديد خطير وجدي لحياة و�صحة االإن�صان الفل�صطيني في محافظات غزة.
لق���د اأّث���ر انقطاع التيار الكهربائ���ي وتقنين اإمدادات الوق���ود �صلبًا على تزوي���د الم�صت�صفيات 
ومراك���ز الرعاية ال�صحي���ة االأولية بكميات المي���اه الالزمة لال�صتحمام والغ�صي���ل والنظافة العامة 
مم���ا ي�صرع من انت�صار االأمرا����س المعدية، حيث يقدر االحتياج اليومي ل���وزارة ال�صحة من الوقود 

1- )موؤ�ص�صة ال�صمير لحقوق االإن�صان، 2008: 2 (
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ب���� 30،000 لتر �صوالر وبنزين لت�صغيل المولدات الكهربائية في ظل انقطاع التيار الكهربائي، ولكن 
ب�صبب تقنين المحروقات من قبل �صلطات االحتالل االإ�صرائيلي فاإن وزارة ال�صحة ال ت�صتطيع توفير 

الكمية الالزمة لت�صغيل المولدات الكهربائية، وتوفر فقط 50% من الكمية المطلوبة.
كما اأدى انقطاع التيار الكهربائي اإلى توقف عمل الثالجات مما �صبب ف�صاد االأغذية المحفوظة 
ب�صفة عامة واللحوم واالألبان واالأ�صماك ب�صفة خا�صة، والتي قد تتحول اإلى ناقل اأ�صا�صي للبكتيريا 

الم�صببة لالإ�صهال والت�صمم الغذائي بين االأطفال.
واأدى انقط���اع التيار الكهربائي اإلى تعطيل الن�صاط االقت�صادي لل�صكان مما ت�صبب في ارتفاع 
مع���دالت الفقر والبطالة ب�صورة كبيرة جدًا، وهذا ادى الى تفاقم الم�صكالت النف�صية خا�صة الهلع 
والذع���ر والخ���وف واالإحباط والتبول ال���الاإرادي لالأطف���ال واالكتئاب النف�صي لدى ج���زء من اأبناء 

�صعبنا الفل�صطيني)1(.
في �صوء ما �صبق يمكن تلخي�س م�صكلة الدرا�صة في ال�صوؤال الرئي�س التالي:

ه���ل توجد عالق���ة اإرتباطية دالة اإح�صائيًا بي���ن انقطاع التيار الكهربائ���ي وم�صتوى االكتئاب 
النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد العام؟

وينبثق عن ال�صوؤال الرئي�س االأ�صئلة الفرعية التالية:
هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية في م�صتوى االكتئاب النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد 

العام ُتعزى لمتغير الجن�س )ذكر، اأنثى(؟
هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية في م�صتوى االكتئاب النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد 

العام ُتعزى لمتغير الم�صتوى التعليمي )دبلوم �صنتين، بكالوريو�س، درا�صات عليا(؟
هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية في م�صتوى االكتئاب النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد 

العام ُتعزى لمتغير عدد �صنوات الخدمة. )اأقل من 10 �صنوات، اأكثر من10 �صنة(؟
ه���ل توجد ف����روق ذات داللة اإح�صائية في اأثار انقطاع التي���ار الكهربائي لدى العاملين بهيئة 

التقاعد العام ُتعزى لمتغير الم�صتوى التعليمي )دبلوم �صنتين، بكالوريو�س، درا�صات عليا(؟
ه���ل توجد ف����روق ذات داللة اإح�صائية في اأثار انقطاع التي���ار الكهربائي لدى العاملين بهيئة 

التقاعد العام ُتعزى لمتغير عدد �صنوات الخدمة. )اأقل من 10 �صنوات، اأكثر من10 �صنة(؟
هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية في م�صتوى االكتئاب النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد 

1- )موؤ�ص�صة ال�صمير لحقوق االإن�صان، 2008(
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العام ُتعزى لمتغير الحالة االجتماعية. )متزوج، اأعزب(؟
هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية في م�صتوى االكتئاب النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد 

العام ُتعزى لمتغير العمر. )اأقل من 30 �صنة، من 31 – 45 �صنة، اأكثر من 45 �صنة(؟
اأهمية الدرا�شة:

يمر ال�صعب الفل�صطين���ي في محافظات غزة بظروف �صعبة ومعقدة وماأ�صاوية نتيجة انقطاع 
التيار الكهربائي ب�صكل يومي، االأمر الذي انعك�س ب�صورة �صلبية على كل مقومات الحياة االإن�صانية، 

من هنا تكمن اأهمية هذه الدرا�صة �صواء من الناحية النظرية اأو الناحية التطبيقية.
اأوًل: الأهمية النظرية للدرا�شة:

تب���رز اأهمي���ة ه���ذه الدرا�صة كونه���ا تعتبر الدرا�ص���ة االأولى ف���ي محافظات غزة الت���ي تتناول 
العالقة االإرتباطية بين م�صكلة انقطاع التيار الكهربائي وما يترتب عليه من اآثار �صحية واجتماعية 
واقت�صادي���ة ونف�صي���ة �صيئة ومدم���رة على حياة المواطني���ن في محافظات غ���زة وم�صتوى االكتئاب 

النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد العام.
اإن االهتم���ام به���ذا المو�ص���وع في ظ���ل االأو�صاع ال�صعب���ة والماأ�صاوي���ة التي يعي�صه���ا ال�صعب 
الفل�صطين���ي ف���ي محافظات غ���زة �صوف ي�صاه���م ب�ص���ورة اإيجابية ف���ي اإعطاء موؤ�ص���رات وا�صحة 
للمهتمي���ن في المجاالت المختلفة »ال�صيا�صة – االقت�صاد – االإعالم – التعليم – حقوق االإن�صان« 

من اأجل تخفيف االآثار ال�صلبية الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي.
ثانيًا: الأهمية التطبيقية للدرا�شة:

 �صتك���ون نتائج هذه الدرا�صة عونًا للعاملين في وزارة ال�صح���ة لو�صع برامج اإر�صادية ت�صاهم 
في خف�س م�صتوى االكتئاب النف�صي لدى اأبناء �صعبنا الفل�صطيني في محافظات غزة.

�ص���وف ت�صاهم هذه الدرا�صة في تزويد العاملين في مجال حقوق االإن�صان بالمعلومات المهمة 
لتفعي���ل القوانين والت�صريعات المحلية والدولية التي ت�صاهم في اإبراز الجانب العن�صري لالحتالل 

االإ�صرائيلي.
تفي���د نتائج هذه الدرا�ص���ة العاملين في مجال ال�صحة النف�صي���ة، والتوجيه واالإر�صاد النف�صي 
والترب���وي الإع���داد برامج عالجي���ة ت�صاهم في خف�س م�صت���وى االكتئاب النف�صي ل���دى اأبناء �صعبنا 

الفل�صطيني في محافظات غزة.
تقدم نتائج هذه الدرا�صة للعاملين في الموؤ�ص�صات االجتماعية والخيرية واالإن�صانية واالإعالمية 
تغذي���ة علمية الإعداد برامج تلفزيونية ت�صاهم في خف�س م�صتوى االكتئاب النف�صي لدى اأبناء �صعبنا 

الفل�صطيني في محافظات غزة.
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تفي���د نتائج ه���ذه الدرا�صة العاملين ف���ي مجال التربي���ة والتعليم، خا�ص���ة م�صممو المناهج 
التعليمية الإعداد برامج وقائية وعالجية ت�صاهم في حل الم�صكالت النف�صية لالأطفال والناتجة عن 

انقطاع التيار الكهربائي.
اأهداف الدرا�شة:

ته���دف هذه الدرا�ص���ة اإلى الك�ص���ف عن العالق���ة االإرتباطية بي���ن انقطاع التي���ار الكهربائي 
ك�صرورة هامة وحيوية وا�صتراتيجية من �صروريات الحياة وم�صتوى االكتئاب النف�صي لدى العاملين 

بهيئة التقاعد العام في محافظات غزة.
م�شطلحات الدرا�شة:

الكتئاب النف�شي:
ي���رى )Beck ،1967( اأن االكتئاب يحتوي على مظاه���ر انفعالية مثل فقدان الفرد القدرة على 
اال�صتمت���اع والمرح وال�صحك ويقلل من قيمة ذاته، ومظاهر معرفية وتتمثل في تكوين �صورة �صلبية 
عن ال���ذات، وت�صخيم الم�صكالت، وع���دم القدرة على الح�صم، والحط م���ن قيمة الذات، ومظاهر 
متعلقة بالدوافع وتتمثل في �صلل االإرادة، والرغبة في الهروب والموت، وتزايد الرغبات االإتكالية)1(.

يعرف )عبد العزيز المعايطة واآخرون، 2002 : 307( االكتئاب باأنه عبارة عن رد فعل لبع�س 
االأحداث في حياة الفرد، تلك االأحداث التي ت�صبب ال�صعور بالحزن والغم وال�صيق، ويعبر االكتئاب 

لدى غالبية النا�س عن ا�صتجابة عادية تثيرها خبرة موؤلمة.
التعريف الإجرائي:

حال���ة م���ن الحزن واله���م والغم تنت���اب الف���رد نتيج���ة للظ���روف االجتماعي���ة واالقت�صادية 
وال�صيا�صي���ة وال�صحية الخطيرة والمعق���دة ال�صائدة في المجتمع والتي ت���وؤدي اإلى �صعف التركيز، 
وانخفا����س م�صتوى االإنتاج، والالمباالة، وكراهية المجتمع، وفق���دان االأمل والتعا�صة، نتيجة تفكك 

الروابط االإن�صانية بين اأفراد المجتمع.
التيار الكهربائي: هو �صرورة من ال�صروريات الهامة والحيوية واال�صتراتيجية للجن�س الب�صري 
في الع�صر الحديث، وي���وؤدي انقطاعه اإلى اآثار �صحية واقت�صادية واجتماعية ونف�صية خطيرة جدًا 

ومدمرة لمعنويات النا�س وم�صالحهم االنتاجية ووجودهم.
حدود الدرا�شة:

الح���د المكاني: تم اإجراء الدرا�صة على جميع العاملين بهيئة التقاعد العام بمحافظات غزة 
والم�صجلين لدى االإدارة العامة لل�صئون المالية واالإدارية بالهيئة.

1- )ر�صاد مو�صى، 1993 : 15(
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الحد الزماني: تم اإجراء الدرا�صة خالل �صهري نوفمبر ودي�صمبر لعام 2012.
الح���د النوع���ي: تم تطبي���ق الدرا�صة على جمي���ع العاملين بهيئة التقاعد الع���ام خالل �صهري 

نوفمبر ودي�صمبر لعام 2012.
الإطار النظري للدرا�شة:
انقطاع التيار الكهربائي:

تعي����س االأرا�ص���ي الفل�صطيني���ة المحتلة دون غيرها من باق���ي دول العالم حال���ة من المعاناة 
الدائم���ة عل���ى جميع االأ�صع���دة، فمنذ بداية ع���ام 2006 تعاني محافظ���ات غزة اأو�صاع���ًا �صيا�صية 
واقت�صادي���ة واجتماعي���ة ونف�صية ته���دد اأمنه وم�صتقبل اأجيال���ه، وذلك بعد االنتخاب���ات الت�صريعية 
الفل�صطيني���ة االأخيرة و�صيطرة حركة المقاوم���ة االإ�صالمية حما�س على محافظات غزة، وما اأعقب 
ذل���ك م���ن ح�صار اإ�صرائيلي ودول���ي، وقد �صمل هذا الح�ص���ار جميع النواحي ال�صحي���ة واالإن�صانية 

واالقت�صادية واالجتماعية لل�صعب الفل�صطيني في محافظات غزة.
ومن االآثار ال�صلبي���ة الخطيرة الناتجة عن هذا الح�صار الظالم وغيراالإن�صاني انقطاع التيار 

الكهربائي وتقنين اإمدادات الوقود عن محافظات غزة من قبل االحتالل االإ�صرائيلي.
يعتم���د 98،5 % من المواطنين في محافظات غزة على التيار الكهربائي ب�صكل اأ�صا�صي وهام 
وحي���وي ، حيث يمثل التيار الكهربائي الطاقة الرئي�صة لت�صغيل وتحريك الحياة اليومية والمعي�صية، 
والمراف���ق الحيوية المختلفة لكاف���ة القطاعات التي تلبي الحاجة االإن�صاني���ة للمجتمع الفل�صطيني، 
وفي مقدمتها قطاع المياه وال�صرف ال�صحي، والقطاع ال�صحي بما ي�صمل من م�صت�صفيات ومراكز 
�صحي���ة، وكاف���ة قطاع���ات الن�صاط االقت�ص���ادي ، اإ�صاف���ة اإلى المنفع���ة المبا�ص���رة للمواطنين في 

اال�صتخدامات المنزلية الأغرا�س الطهي والنظافة ال�صخ�صية وال�صرب)1(.
الطاقة في محافظات غزة :

من���ذ االحت���الل االإ�صرائيل���ي لل�صف���ة الغربي���ة وقطاع غ���زة ع���ام 1967م، اأُلحق���ت االأرا�صي 
الفل�صطيني���ة المحتل���ة بعجل���ة االقت�ص���اد االإ�صرائيل���ي، واعتمد القطاع عل���ى ال�صبك���ة االإ�صرائيلية 
لتزوي���ده بالكهرباء، وح�صب اتفاق باري�س االقت�ص���ادي بين منظمة التحرير الفل�صطينية واالحتالل 
االإ�صرائيلي يتم ا�صتيراد م�صادر الطاقة خا�صًة جميع اأنواع الوقود من اإ�صرائيل واحتكار توريد هذه 
ال�صلع���ة االإ�صتراتيجي���ة من �صركات اإ�صرائيلية لجميع مناطق ال�صلط���ة الوطنية الفل�صطينية، وُحظر 

على الجانب الفل�صطيني ا�صتيراد الوقود من الدول العربية.

1- )موؤ�ص�صة ال�صمير لحقوق االإن�صان ، 2008 : 2 – 3(
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م���ع قيام ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية ع���ام 1994م جرت محاوالت وم�صاورات الإقامة �صركة 
الإنت���اج الكهرباء ف���ي محافظات غزة، وبرغم المعّوقات االإ�صرائيلية الكثي���رة بداأ العمل في م�صروع 

اإن�صاء محطة توليد الكهرباء في محافظات غزة عام 1999م.
كان م���ن المق���رر اأن تبداأ عملية اإنتاج الطاقة الكهربائي���ة اأواخر عام 2000م، اإال اأن االأو�صاع 
التي مرت بها االأرا�صي الفل�صطينية واندالع انتفا�صة االأق�صى عام 2000، حالت دون تنفيذ الم�صروع 
وف���ق المواعي���د المحددة لها، وقد بداأت المحطة في العمل فعلي���ًا في 2002/6/20م، في حين بداأ 
الت�صغي���ل التجاري لمحط���ة كهرباء غزة في اإبري���ل 2004م بقدرة اإنتاجي���ة 140 ميجاوات، لم يتم 
ت�صغيل المحطة بكامل قدرتها ب�صبب محدودية كمية الوقود المتوفرة وذلك ب�صبب االرتفاع الفاح�س 

في �صعر الوقود ال�صائل  الم�صتخدم وقد و�صلت اأعلى اإنتاجية لها اإلى حوالي 100 ميجاوات)1(.
التقلي����س االإ�صرائيلي الإمدادات ال�ص���والر والبنزين والغاز الطبيعي اإل���ى محافظات غزة مر 
بمراح���ل ع���دة �صهدت جميعها بطبيع���ة الحال �صيط���رة اإ�صرائيلية مطلقة على الكمي���ات الم�صموح 

بمرورها، وتتفاوت اأ�صبوعيًا  هذه الكميات.
اإّن التقلي����س الم�صتمر والمتوا�صل الإمدادات الوق���ود لمحافظات غزة اأدى اإلى انقطاع التيار 
الكهربائي لفترات طويلة عن اأبناء �صعبنا الفل�صطيني وهذا يعني اأن و�صول التيار الكهربائي خالل 

اليوم الواحد لن يتجاوز في اأح�صن االأحول 7 اأو 8 �صاعات.
ر االحتياج اليومي والفعلي لمحافظات غزة من التيار الكهربائي ب 260 ميجاوات، وذلك  ُيقدَّ

في الوقت الطبيعي لتلبية احتياجات كل المواطنين والقطاعات التي تعتمد على الكهرباء.
والكمي���ات المتوف���رة من التي���ار الكهربائي من���ذ منت�صف �صه���ر يناير / كان���ون ثاني 2008 

مو�صحة بالجدول التالي ، حيث ت�صل اإلى محافظات غزة من الم�صادر التالية :
المصدر الكمية

شركة توليد الكهرباء في محافظات غزة 55 ميجاوات/ يوم
الشركة اإلسرائيلية عبر 10 خطوط كهربائية 120ميجاوات/ يوم

مصر 17ميجاوات/ يوم
المجموع 192ميجاوات

وعند مقارنة الكمية الفعلية المطلوبة مع ما هو متوفر من الطاقة الكهربائية ، فاإن محافظات 
غزة تح�صل فقط على )192( ميجاوات ، ويبلغ النق�س اليومي في كمية التيار الكهربائي المطلوب 

لتلبية الحاجة من الكهرباء )58  ميجاوات (
اإن ه���ذا العجز الهائل في كمية التيار الكهربائي كفي���ل بتدمير كل مقومات الحياة االإن�صانية 

1- )موؤ�ص�صة ال�صمير لحقوق االإن�صان،  2008: 3  (
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ف���ي محافظات غزة ، واإ�صابة جميع المرافق الحيوية والقطاعات الخدماتية و االإنتاجية التي تعمل 
بوا�صط���ة التي���ار الكهربائي والوق���ود بال�صلل الت���ام، وبالتالي تقلي�س ن�صاطاته���ا ب�صكل خطير ينذر 

بكارثة اإن�صانية و�صحية وبيئية)1(.
قام الطيران الحربي االإ�صرائيلي بق�صف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في محافظات غزة 
ي���وم 28 حزي���ران 2006 ، في اإطار العملية الع�صكرية التي اأطلقت عليها قوات االحتالل االإ�صرائيلي 
اآن���ذاك »عملية اأمطار ال�صيف«، على خلفية اختطاف الجن���دي االإ�صرائيلي جلعاد �صاليط من اأحد 

المواقع الع�صكرية في القطاع .
اإن ق�ص���ف وا�صته���داف محط���ة  تولي���د الطاقة الوحيدة ف���ي محافظات غزة اأث���ر على جميع 
النواحي المعي�صية للمواطنين المدنيين، االأمر الذي اأدى اإلى توقف المحطة عن العمل ب�صكل كامل 

لمدة اأربعة �صهور اأي حتى بداية نوفمبر 2006.)2(
الآثار ال�شحية والجتماعية لنقطاع التيار الكهربائي:

يعمل في محافظات غزة 22 م�صت�صفى، تمتلك وزارة ال�صحة 10 م�صت�صفيات منها، وهي تمثل 
الم�صت�صفي���ات االأ�صا�صية التي تحتوي على حوالي 75% من االأ�صرة وتقدم حوالي 90% من الخدمات 

ال�صحية، وتعتمد هذه الم�صت�صفيات ب�صكل رئي�س على الكهرباء العامه .
ا�صط���رت الم�صت�صفي���ات للعم���ل وفق���ًا لنظام الط���وارئ وتاأجي���ل العديد من اأن���واع العمليات 
الجراحي���ة نتيجة لنق�س المواد الطبية والخيوط الجراحية، وتوقف اأجهزة االأ�صعة عن العمل اأثناء 
ت�صغيل المولدات الكهربائية ال�صغيرة الحجم التي ال ت�صتطيع تغطية احتياج جميع االأق�صام، ولهذا 
ت���م ح�صر ت�صغيل التيار الكهربائي في االأق�صام الهامة مث���ل العمليات، االأ�صعة، التعقيم، والعيادات 

الخارجية.
والج���دول التال���ي يو�صح  عدد واحتياجات �صيارات االإ�صع���اف والخدمات في محافظات غزة 

من الوقود.
العدد نوع ال�شيارة نوع الوقود الحتياج اليومي من الوقود

57 اإ�صعاف - -
42 اإ�صعاف بنزين 400 – 500 لرت
15 اإ�صعاف �صوالر 200 – 300 لرت
62 خدمات - -
22 خدمات بنزين 165 لرت
40 خدمات �صوالر 386 لرت

1- )جمال الدرد�صاوي ، 2008(
2- )رفيق مليحة، 2008(
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تحاول الجهات المخت�صة جاهدة مواجهة الكارثة ال�صحية التي من الممكن اأن تن�صاأ عن قطع 
التي���ار الكهربائي وتقلي����س اإمدادات الوقود، من خالل توفير المول���دات الكهربائية لتقوم ب�صمان 
و�صول التيار الكهربائي الأق�صام الم�صت�صفيات، وقد بلغ عدد المولدات الموجودة حاليًا 45 مولدًا في 
كامل القطاع ال�صحي تتراوح قوتها من ) 500Kva – 5 ( وهي ال تغطي كامل احتياجات القطاع 
ال�صح���ي، واالأه���م من ذلك عدم توفر الوقود الالزم لت�صغيلها فهي تحتاج من 600 اإلى 650 لتر في 

ال�صاعة الواحدة لو تم ت�صغيلها مجتمعة)1(.
وفيما يتعلق باالآثار ال�صحية الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي اأكد الدكتور/ ح�صان خلف 
مدير عام م�صت�صفى ال�صفاء بغزة اأن الزيادة الكبيرة في �صاعات انقطاع التيار الكهربائي توؤثر على 

الخدمات ال�صحية للمر�صى خا�صة مر�صى الف�صل الكلوي واالأطفال حديثي الوالدة.
المواطن���ة نهل���ة المغني و�صفت حياتها في ظ���ل اأزمة الكهرباء بالكئيب���ة حيث قالت »انقطاع 
الكهرب���اء اعتدن���ا عليه لكن ما ال يمك���ن احتماله هو ال�صرر ال���ذي يواجه المر�ص���ى فاأنا لدي ابنة 
تحت���اج لغ�صي���ل الكلى كل يومين وفي العديد من المرات نف�صل في اإتمام العملية بفعل انقطاع التيار 

الكهربائي عن الم�صت�صفيات مما ي�صبب لي معاناة كبيرة واآالمًا ال تحتمل«)2(.
االخت�صا�ص���ي االجتماع���ي عط���ا اأب���و نامو�س اأ�ص���ار اإلى ال�صو�ص���اء التي تحدثه���ا المولدات 
الكهربائية الم�صتخدمة عند انقطاع التيار الكهربائي، والتي تخلق في بع�س االأحيان م�صكالت بين 
الجيران، ف�صاًل عن الكوارث الب�صرية والمادية التي ُتحدثها اإذا ما انفجرت نتيجة �صوء ا�صتخدامها 

اأو تلفها اأحيانًا.
وق���ال اأب���و نامو�س اإن طلب���ة الثانوية العام���ة تاأثروا تاأث���رًا �صلبيًا، حيث ي�صع���ب على بع�صهم 

المذاكرة في ظل انقطاع الكهرباء االأمر الذي ينعك�س �صلبًا على تح�صيلهم الدرا�صي.)3(
وتق���ول المواطن���ة اأم يا�ص���ر �صايم���ة )45 عامًا( الت���ي ت�صكن مخي���م المغ���ازي الواقع و�صط 
محافظات غزة والتي تعيل هي وزوجها اأ�صرة مكونة من 8 اأفراد »اأن ال�صحو والنوم واأعمال المنزل 
والن�صاط���ات اليومي���ة اأ�صبحت مرتبطة بو�ص���ول الكهرباء، مما اأوجد اأنماط حي���اة جديدة في ظل 

انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة«.
وتق���ول ابنتها دعاء )17 عام���ًا( اإنها »عملت بكل جهدها على برمج���ة حياتها اليومية ب�صكل 
يتنا�صب م���ع جدولة الكهرباء واالأو�صاع الجديدة التي تعي�صها مع اأ�صرتها كباقي االأ�صر الفل�صطينية 

1- )مركز المعلومات ال�صحية الفل�صطيني في وزارة ال�صحة، 2008(
2- ) المنطار .. الن�صرة االإعالمية للمركز الفل�صطيني لحقوق االإن�صان،2008 :9- 10 (

3- )خطوة... مجلة ت�صدرها جمعية الوداد للتاأهيل المجتمعي، 2010: 13(



20

ف���ي القط���اع م�صيرة اإل���ى اأنها »ت�صتغل �صاعات و�ص���ول الكهرباء، بعد الفراغ م���ن اأعمال البيت، في 
ت�صغيل الحا�ص���وب وا�صتخدام االإنترنت للمطالعة اأو التوا�صل مع زميالتها، اأو اإعداد بع�س االأبحاث 

التي تحتاجها«.)1(
الآثار النف�شية والقت�شادية لنقطاع التيار الكهربائي :

ال�ص���ك ب���اأن انقط���اع التي���ار الكهربائي كانت ل���ه اآثار نف�صي���ة خطيرة عل���ى االأطفال وطالب 
وطالب���ات الجامعات ب�صكل خا�س وعموم اأبناء �صعبنا الفل�صطيني بمحافظات غزة ب�صكل عام ،كما 
كان���ت له اآثار اقت�صادية معقدة للغاية على معدالت دخل الفرد، مما اأّدى اإلى ارتفاع معدالت الفقر 

والجوع والبطالة ب�صورة  كبيرة .
المواط���ن عبد الرحمن اأحمد عّبر عن ا�صتيائ���ه ال�صديد جراء ا�صتمرار انقطاع الكهرباء عن 
منزله الواقع في محافظة �صمال مدينة غزة، مبينًا اأن طفليه ي�صابون بالخوف والذعر كلما انقطع 

التيار الكهربائي فجاأة، ال�صيما في �صاعات الليل االأولى.
تق���ول االأم ف���داء جمال من �صكان غزة: »غالب���ًا ما ينقطع التيار الكهربائ���ي لياًل االأمر الذي 

يت�صبب في خوف طفلي ويجعله يتبول ب�صكل الاإرادي«.
االأو�ص���اع النف�صية ال�صعبة التي يمر به���ا االأطفال جراء ا�صتمرار تلك االأزمة يوؤكدها الدكتور 
درداح ال�صاع���ر اأ�صتاذ علم النف����س بجامعة االأق�صى مو�صحًا اأن »انقط���اع التيار الكهربائي اأحدث 
م�ص���كالت �صلوكي���ة وانفعالية. خ�صو�ص���ًا لدى االأطفال الذي���ن يخ�صون الظالم« وق���ال د. ال�صاعر: 
»الخ���وف من الظالم يعتبر م���ن الخ�صائ�س االنفعالية لالأطفال مما يدفعه���م للهلع ويظهر عليهم 

اأنماطًا �صلوكية كالقلق والبكاء والخوف والتبول الالاإرادي«.)2(
وم���ن االآثار االقت�صادية ال�صلبية الناتجة عن انقط���اع التيار الكهربائي تقل�س عدد المن�صاآت 
ال�صناعي���ة وبالتالي ازدياد مع���دالت البطالة والفقر والجوع والمر�س فعل���ى �صبيل المثال بلغ عدد 
المن�ص���اآت ال�صناعية في محافظات غزة ب�صهر يولي���و 2007 )780( من�صاأة، تقل�س هذا العدد في 
بداي���ة عام 2008 لي�صبح )150( من�صاأة فقط، في حي���ن كان عددها عام 2005 )3900( من�صاأة، 
اإ�صاف���ة اإلى اأن عدد العاملين في محافظات غزة بلغ في يناير 2008 )1500 عامل(، في حين كان 

عددهم في يونيو 2005 )35000( عامل.)3(
الدرا�شات ال�شابقة:

ل���م يتوفر ل���دى الباحث درا�صات مبا�صرة تناول���ت م�صكلة انقطاع التي���ار الكهربائي وعالقته 

1- )الغيداء... مجلة ت�صدر عن مركز �صوؤون المراأة، 2006 : 28(
2- )خطوة... مجلة ت�صدرها جمعية الوداد للتاأهيل المجتمعي، 2010 : 11(

3- )موؤ�ص�صة ال�صمير لحقوق االإن�صان، 2008 : 2(
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باالكتئ���اب النف�صي، ولذلك اعتبر الباحث ال�صغوط النف�صي���ة واالجتماعية واالقت�صادية وال�صحية 
الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي تلعب دورًا هامًا في اال�صابة باالكتئاب النف�صي.

فرو�ض الدرا�شة:
ال توج���د عالق���ة اإرتباطية دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى داللة )α ≥ 0.05( بين انقطاع التيار 

الكهربائي وم�صتوى االكتئاب النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد العام.
ال توج���د فروق ذات داللة اإح�صائية عن���د م�صتوى داللة )α ≥ 0.05( في اأثار انقطاع التيار 
الكهربائي لدى العاملين بهيئة التقاعد العام ُتعزى للم�صتوى التعليمي )دبلوم �صنتين، بكالوريو�س، 

درا�صات عليا(.
ال توج���د فروق ذات داللة اإح�صائية عن���د م�صتوى داللة )α ≥ 0.05( في اأثار انقطاع التيار 
الكهربائ���ي ل���دى العاملي���ن بهيئة التقاع���د العام ُتعزى لمتغي���ر عدد �صنوات الخدم���ة )اأقل من 10 

�صنوات، اأكثر من 10 �صنة(.
ال توج���د فروق ذات دالل���ة اإح�صائية عند م�صتوى دالل���ة )α ≥ 0.05( في م�صتوى االكتئاب 
النف�ص���ي لدى العاملين بهيئ���ة التقاعد العام ُتعزى للم�صتوى التعليم���ي )دبلوم �صنتين، بكالوريو�س، 

درا�صات عليا(.
ال توج���د فروق ذات داللة اإح�صائية عن���د م�صتوى داللة )α ≥ 0.05( في م�صتوى االكتئاب 
النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد العام ُتعزى لمتغير عدد �صنوات الخدمة )اأقل من 10 �صنوات، 

اأكثر من 10 �صنة(.
اإجراءات الدرا�شة:

وتتن���اول و�صفًا مف�صاًل لالإج���راءات التي اتبعها الباحث في تنفي���ذ الدرا�صة، مو�صحًا منهج 
الدرا�ص���ة، والمجتمع االأ�صلي، وتحديد عينة الدرا�صة، واإعداد اأدوات الدرا�صة، والتاأكد من �صدقها 
وثباتها، وتو�صيح االأ�صاليب االإح�صائية التي ا�صتخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي و�صف لهذه 

االإجراءات.
منهج الدرا�شة:

اعتمد الباحث في هذه الدرا�صة على المنهج الو�صفي التحليلي بهدف و�صف وتحليل العالقة 
بين متغيرات الدرا�صة وتف�صيرها بناًء على ما تم جمعه من بيانات ومعلومات حول تلك المتغيرات.
ويعتب���ر المنهج الو�صف���ي التحليلي من المناهج البحثية التي تتن���اول درا�صة اأحداث وظواهر 
وممار�ص���ات بحثي���ة قائمة ومتاحة للدرا�صة، دون اأن يكون للباح���ث اأي تدخل مق�صود في مجرياتها 
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وعلى الباحث اأن يتفاعل معها بالو�صف والتحليل)1(. 
المجتمع الأ�شلي للدرا�شة:

يتك���ون المجتمع االأ�صلي للدرا�صة من جميع العاملين بهيئة التقاعد العام في محافظات غزة 
والمعتمدين لدى االإدارة العامة لل�صئون المالية واالإدارية بالهيئة، وعددهم )  70 ( فردًا.

عينة الدرا�شة:
نظ���رًا ل�صغ���ر حجم المجتم���ع االأ�صلي، قام الباح���ث باعتماد جميع اأف���راد المجتمع االأ�صلي 

لتمثل عينة الدرا�صة
حيث تم توزيع المقايي�س على اأفراد العينة ، وقد بلغ عدد الذين تجاوبوا مع المقايي�س )56( 

فردًا اأي ما يعادل 80% من المجتمع االأ�صلي. 
توزيع عينة الدرا�صة ح�صب متغيراتها:

جدول رقم )1(
يبين توزيع اأفراد عينة الدرا�صة ح�صب متغير الم�صتوى التعليمي

امل�صتوى التعليمي العدد الن�صبة املئوية
دبلوم 9 16.1

بكالوريو�س 40 71.4
درا�صات عليا 7 12.5

املجموع 56 100.0

جدول رقم ) 2 (
يبين توزيع اأفراد عينة الدرا�صة ح�صب متغير عدد �صنوات الخدمة 

�صنوات اخلدمة العدد الن�صبة املئوية
اأقل من 10 �صنوات 32 57.1
اأكرث من 10 �صنوات 24 42.9

املجموع 56 100.0

اأدوات الدرا�شة:
اعتمدت هذه الدرا�صة على اأداتين هما:

مقيا�س بيك لالكتئاب. )من اإعداد بيك(

1- )اإح�صان االأغا، 1997 : 41(
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اختبار انقطاع التيار الكهربائي. )اإعداد الباحث(

وق���د راعى الباحث عند اإعداده لهاتين االأداتين الخط���وات العلمية في بناءها، وقدرتها على 

الخروج بنتائج تحقق الهدف من ا�صتخدامها.
مقيا�ض بيك لالكتئاب)))

ويغطي ه���ذا المقيا�س االأعرا�س التالي���ة: الحزن، الت�صاوؤم، الف�ص���ل، ال�صخط وعدم الر�صا، 

االإح�صا����س بالن���دم، توق���ع العقاب، كراهي���ة النف�س، اإدانة ال���ذات، وجود اأف���كار انتحارية، البكاء، 

اال�صتث���ارة وعدم اال�صتق���رار النف�صي، االن�صحاب االجتماع���ي، التردد وعدم الح�ص���م، تغير �صورة 

الج�ص���م وال�ص���كل، هبوط م�صتوى الكف���اءة والعمل، ا�صطراب���ات النوم، التع���ب والقابلية لالإرهاق، 

فقدان ال�صهية، تناق�س الوزن، تاأثر الطاقة الجن�صية، االن�صغال عن ال�صحة. 

التعليمات الخا�صة باإجراء المقيا�س وطريقة الت�صحيح:

ويطب���ق المقيا����س على اأفراد في �صن )12( �صنة فما فوق، وم���ن الم�صتح�صن اأن يكون لديهم 

م�صت���وى تعليمي ي�صمح لهم بقراءة التعليمات، ولي�س هن���اك وقت محدد لتطبيقه فقد ي�صتغرق وقتًا 

اأط���ول اأو وقت���ًا اأقل ح�ص���ب ا�صتجابات المفحو�صي���ن، ويتم و�ص���ع درجات مقاب���ل كل اإجابة في كل 

مجموعة حيث تكون الدرجات على النحو التالي تبعًا لالإجابة:-
االإجابة )اأ( �صفر

االإجابة )ب( 1
االإجابة )ج( 2
االإجابة )د( 3

وبع���د جم���ع درجات المقيا�س ينظر اإلى قيمتها، فاإذا كان���ت الدرجة الكلية ت�صاوي )16( فما 

ف���وق، ف���اإن ال�صخ�س المفحو�س يعاني من االكتئاب، واأما اإذا كان���ت الدرجة اأقل من )8( فاإن هذا 

يعني اأن ال�صخ�س المفحو�س ال يعاني من االكتئاب.

1- )ترجمة وتعريب، عبد ال�صتار اإبراهيم : 1998(
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�شدق المقيا�ض:
مين: اأوًل: �شدق الُمحكًّ

قام الباحث بعر�س المقيا�س على مجموعة من اأ�صاتذة الجامعات المتخ�ص�صين في التربية 
وعلم النف�س في محافظات غزة، للحكم على �صالحية بنوده لقيا�س ما و�صع الأجله، وبناًء على اآراء 

المحكمين تم تعديل �صياغة بع�س الفقرات ب�صكل محدود جدًا.
ثانيًا: �شدق الت�شاق الداخلي:

جدول ) 3 ( يبين
معامالت ارتباط جميع فقرات مقيا�س بيك لالكتئاب  مع الدرجة الكلية للمقيا�س

الفقرة معامل االرتباط الداللة االإح�صائية الفقرة معامل االرتباط الداللة االإح�صائية
0.549 0.01 .12 0.560 0.01
0.488 0.01 .13 0.598 0.01
0.683 0.01 .14 0.524 0.01
0.422 0.01 .15 0.586 0.01
0.542 0.01 .16 0.468 0.01
0.571 0.01 .17 0.503 0.01
0.595 0.01 .18 0.454 0.01
0.358 0.01 .19 0.400 0.01
0.434 0.01 .20 0.433 0.01
0.582 0.01 .21 0.410 0.01
0.534 0.01

قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية 55 وم�صتوى داللة 0.05= 0.254
قيمة ) ر ( الجدولية عند درجات حرية 55 وم�صتوى داللة 0.01= 0.330

يت�ص���ح م���ن الجدول ال�صاب���ق اأن جميع فقرات اختب���ار االكتئاب النف�صي دال���ة اإح�صائيًا عند 
م�صتوى داللة 0.01 مما يوؤكد االت�صاق الداخلي لالختبار.

ثبات المقيا�ض :
ق���ام الباح���ث بح�صاب معامل كرونباخ األفا لمقيا�س االكتئاب فتبي���ن اأن قيمة معامل كرونباخ 
األفا = )0.851( والذي يعتبر معامل مرتفع مما يدل على اأن مقيا�س االكتئاب يتميز بدرجة عالية 

من الثبات.
اختبار انقطاع التيار الكهربائي:

ل���م يتوفر ل���دى الباحث درا�ص���ات اأو بحوث نف�صي���ة اأو تربوي���ة تناولت م�صكلة انقط���اع التيار 
الكهربائي وعالقتها ببع�س المتغيرات النف�صية على كافة الم�صتويات فل�صطينيًا وعربيًا ودوليًا.
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 ونظ���رًا الأن الكهرباء تعتبر من ال�صروري���ات الهامة والحيوية لل�صعوب والموؤ�ص�صات المختلفة 
�ص���واء كان���ت �صحية اأو اقت�صادي���ة اأو اجتماعية اأو نف�صي���ة، والدول ت�صعى لتوفي���ر التيار الكهربائي 
لجمي���ع �صعوبها بكل اإمكانياته���ا وطاقاتها المادية والب�صرية، لذلك اجته���د الباحث الإعداد اختبار 

خا�س بانقطاع التيار الكهربائي بما يتالءم مع متطلبات وواقع ال�صعب الفل�صطيني.
الخطوات التي اتبعها الباحث لإعداد اختبار انقطاع التيار الكهربائي:

قام الباحث باإعداد مجموعة من الت�صاوؤالت المفتوحة التي تتناول االآثار ال�صلبية الناتجة عن 
انقطاع التيار والمتمثلة فيما يلي: 

االآثار ال�صحية النقطاع التيار الكهربائي.
االآثار االجتماعية النقطاع التيار الكهربائي.
االآثار االقت�صادية النقطاع التيار الكهربائي.

االآثار النف�صية النقطاع التيار الكهربائي.
تم توزيع هذه الت�صاوؤالت على )30( فردًا من اأفراد المجتمع االأ�صلي للدرا�صة لمعرفة اآرائهم 

وتوجهاتهم حول االآثار ال�صلبية النقطاع التيار الكهربائي.
ق���ام الباحث ب�صياغ���ة عبارات االختبار بن���اًء على اآراء االإخ���وة الذين تم توزي���ع الت�صاوؤالت 
عليه���م، اآخذين في االعتبار ال�صالم���ة اللغوية للعبارات، وو�صوحها، وخلوها من الغمو�س، ومالئمة 

كل عبارة لالآثار التي تنتمي لها.
و�صف االختبار وطريقة ت�صحيحه:

يتكون اختبار انقطاع التيار الكهربائي من اأربعة بنود هي:
االآثار ال�صحية النقطاع التيار الكهربائي... وعددها 10 فقرات

االآثار االجتماعية النقطاع التيار الكهربائي... وعددها 8 فقرات
االآثار االقت�صادية النقطاع التيار الكهربائي... وعددها 10 فقرات

االآثار النف�صية النقطاع التيار الكهربائي... وعددها 10 فقرات
وكل فقرة يقابلها �صلم خما�صي التقدير: »بدرجة كبيرة جدًا، بدرجة كبيرة، بدرجة متو�صطة، 
بدرج���ة قليلة، بدرج���ة قليلة جدًا« وعلى المفحو����س اأن ي�صتجيب لكل فق���رة بو�صع عالمة )û( في 

الحالة التي يراها تنطبق عليه.
جميع عبارات االختبار �صلبية وتاأخذ الدرجات التالية:
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بدرجة كبيرة جدًا )5(، بدرجة كبيرة )4(، بدرجة متو�صطة )3(، بدرجة قليلة )2(، بدرجة 
قليلة جدًا )1(.

�شدق المقيا�ض:
اأوًل: �شدق المحكمين:

ت���م عر�س المقيا�س ف���ي �صورته االأولية على مجموعة من اأ�صت���اذة الجامعات المتخ�ص�صين 
ف���ي التربية وعلم النف�س في محافظات غزة، حيث قاموا باإبداء اآرائهم ومالحظاتهم حول فقرات 
االختب���ار، ومدى انتماء الفقرات اإل���ى االختبار، وكذلك و�صوح �صياغاته���ا اللغوية، وبناًء على تلك 

االآراء تم تعديل �صياغة بع�س الفقرات لي�صتقر عدد فقرات االختبار على )38( فقرة. 
ثانيًا: �شدق الت�شاق الداخلي:

لح�ص���اب �صدق االت�ص���اق الداخلي قام الباح���ث بح�صاب معامالت ارتب���اط بير�صون وداللتها 
االإح�صائي���ة لجمي���ع فق���رات اختبار انقطاع التي���ار الكهربي مع الدرجة الكلي���ة للمجال وذلك على 

النحو التالي:
اأواًل: المجال االأول ) االآثار ال�صحية(

جدول ) 4 (
يو�ص���ح معامالت ارتباط بير�صون وداللته���ا االإح�صائية  لجميع فقرات المجال االأول ودرجته 

الكلية
الرقم الفقرات معامل 

الرتباط
الدللة 

الإح�شائية
اأخ�صى توقف عمل امل�صت�صفيات خا�صة غرف العمليات 0.784 0.01

يقلقني تعر�س املر�صى املوجودين
بغرف العناية املركزة خلطر املوت

0.795 0.01

يزعجني وفاة امل�صابني باالأمرا�س املزمنة خا�صة الف�صل الكلوي 0.854 0.01
يقلقني تعر�س االأطفال املوجودين داخل احل�صانات خلطر املوت 0.833 0.01

اأخ�صى من انت�صار االأوبئة اخلطرية يف املجتمع 0.667 0.01
يزعجني �صوت املولدات الكهربائية 0.540 0.01

يقلقني التلوث البيئي الناجت عن املولدات الكهربائية 0.652 0.01
يقلقني وفاة الع�صرات ب�صبب  املولدات الكهربائية 0.829 0.01
يزعجني وفاة االأطفال الناجت عن اإ�صعال ال�صمع 0.754 0.01

01 يقلقني توقف حمطات معاجلة ال�صرف ال�صحي 0.738 0.01
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قيمة ) ر( الجدولية عند درجات حرية 55 وم�صتوى داللة 0.05= 0.254
قيمة ) ر( الجدولية عند درجات حرية 55 وم�صتوى داللة 0.01= 0.330

يت�ص���ح من الج���دول ال�صابق اأن جميع معام���الت االرتباط لجميع فقرات المج���ال االأول دالة 
اإح�صائيًا عند م�صتوى داللة 0.01 مما يوؤكد االت�صاق الداخلي للمجال االأول

ثانيًا: المجال الثاني ) االآثار االجتماعية(
جدول ) 5 (

يو�ص���ح معامالت ارتباط بير�صون وداللتها االإح�صائية  لجميع فقرات المجال الثاني ودرجته 
الكلية

الرقم الفقرات معامل 
الرتباط

الدللة 
الإح�شائية

.1 اأ�صعر بتفكك الروابط االجتماعية بني اأبناء �صعبنا الفل�صطيني 0.613 0.01

.2 عدم التوا�صل بني اأبناء املجتمع الفل�صطيني كزيارة ذوي 
االأرحام

0.723 0.01

.3 زيادة امل�صاكل بني اجلريان ب�صبب املولدات الكهربائية 0.700 0.01

.4 يزعجني تراجع اأداء املوؤ�ص�صات االإن�صانية واالجتماعية 0.769 0.01

.5 يقلقني �صيطرة النزعة احلزبية على النزعة االإن�صانية 
والوطنية

0.653 0.01

.6 يزعجني انت�صار امل�صاكل االأ�صرية داخل املجتمع 0.804 0.01

.7 اأجد �صعوبة يف تكوين عالقات اجتماعية ب�صبب �صعف 
االإمكانيات املادية

0.547 0.01

.8 يقلقني تراجع بع�س القيم والعادات والتقاليد االجتماعية 0.615 0.01

قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية 55 وم�صتوى داللة 0.05= 0.254
قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية 55 وم�صتوى داللة 0.01= 0.330

يت�ص���ح من الجدول ال�صاب���ق اأن جميع معامالت االرتباط لجميع فق���رات المجال الثاني دالة 
اإح�صائيًا عند م�صتوى داللة 0.01 مما يوؤكد االت�صاق الداخلي للمجال الثاني.
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ثالثًا: المجال الثالث )االآثار االقت�صادية(
جدول ) 6 (

الرقم الفقرات معامل 
الرتباط

الدللة 
الإح�شائية

.1 تراجع االقت�صاد الوطني الفل�صطيني ب�صكل ملحوظ 0.679 0.01

.2 تكبد امل�صانع وال�صركات خل�صائر فادحة 0.682 0.01

.3 توقف عمل امل�صانع ب�صكل ملحوظ 0.712 0.01

.4 تقلي�س عدد املوظفني لدى ال�صركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة 0.672 0.01

.5 تراجع القوة ال�صرائية للمواطنني 0.710 0.01

.6 ارتفاع معدالت البطالة 0.757 0.01

.7 انت�صار الفقر واملر�س واجلوع 0.566 0.01

.8 تلف االأجهزة الكهربائية املنزلية كالثالجة 0.688 0.01

.9 تلف املواد الغذائية املحفوظة بالثالجة 0.647 0.01
.10 حتمل املواطن الأعباء مادية نتيجة ا�صتخدام املولدات الكهربائية 0.695 0.01

يو�صح معامالت ارتباط بير�صون وداللتها االإح�صائية  لجميع فقرات المجال الثالث ودرجته 
الكلية

قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية 55 وم�صتوى داللة 0،05= 0،254
قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية 55 وم�صتوى داللة 0،01= 0،330

يت�ص���ح من الج���دول ال�صابق اأن جميع معامالت االرتباط لجميع فق���رات المجال الثالث دالة 
اإح�صائيًا عند م�صتوى داللة 0.01 مما يوؤكد االت�صاق الداخلي للمجال الثالث.

المجال الرابع )االآثار النف�صية (:
جدول )7(

يو�ص���ح معامالت ارتباط بير�صون وداللتها االإح�صائية  لجميع فقرات المجال الرابع ودرجته 
الكلية

الرقم الفقرات معامل 
الرتباط

الدللة 
الإح�شائية

.1 خوف االأطفال من الظالم 0.519 0.01

.2 التبول الالاإرادي لدى االأطفال 0.681 0.01

.3 تراجع التح�صيل الدرا�صي لدى طالب املدار�س 0.742 0.01
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الرقم الفقرات معامل 
الرتباط

الدللة 
الإح�شائية

.4 �صعف الرتكيز واالنتباه لدى طالب املدار�س 0.751 0.01

.5 �صيطرة القلق والتوتر على املواطنني 0.654 0.01

.6 ا�صطرابات النوم عند الكبار وال�صغار 0.739 0.01

.7 انت�صار االإحباط واالكتئاب لدى املواطنني 0.625 0.01

.8 العداء والكره ال�صديد ل�صركة الكهرباء 0.559 0.01

.9 ال�صعور باالغرتاب يف الوطن 0.509 0.01
.10 هجرة ال�صباب خارج الوطن 0.654 0.01

قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية 55 وم�صتوى داللة 0.05= 0.254
قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية 55 وم�صتوى داللة 0.01= 0.330

يت�ص���ح من الجدول ال�صاب���ق اأن جميع معامالت االرتباط لجميع فق���رات المجال الرابع دالة 
اإح�صائيًا عند م�صتوى داللة 0.01 مما يوؤكد االت�صاق الداخلي للمجال الرابع.

 ثبات الختبار:
ق���ام الباحث بح�صاب معامل )األفا كرونباخ( لجميع مجاالت اختبار انقطاع التيار الكهربائي 

ودرجته الكلية كما هو مو�صح بالجدول التالي:
جدول ) 8 (

معامل )كرونباخ األفا( لجميع مجاالت اختبار انقطاع التيار الكهربائي ودرجته الكلية
الرقم املجال معامل األفا كرونباخ

االآثار ال�صحية 0.908
االآثار االجتماعية 0.824
االآثار االقت�صادية 0.870

االآثار النف�صية 0.830
الدرجة الكلية 0.939

يت�ص���ح من الج���دول ال�صابق اأن معامل )األفا كرونباخ( لجميع مج���االت اختبار انقطاع التيار 
الكهربائي عالية جدًا مما يدل على اإن اختبار انقطاع التيار الكهربائي يتميز بثبات عاٍل.

نتائج الدرا�شة وتف�شيرها :
الفر�س االأول: »ال توجد عالقة ارتباطيه دالة اإح�صائيًا بين انقطاع التيار الكهربائي وم�صتوى 

االكتئاب النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد العام بمحافظات غزة«.
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للتحقق من �صحة الفر�س ا�صتخدم الباحث معامل ارتباط )بير�صون(
جدول )9(

معامالت ارتباط بير�صون وداللتها االإح�صائية بين درجات عينة الدرا�صة على  جميع مجاالت 
اختبار انقطاع التيار الكهربائي واالكتئاب النف�صي

الرقم املجال معامل االرتباط الداللة االإح�صائية
االآثار ال�صحية 0.054 غري دالة

االآثار االجتماعية 0.342 0.01

االآثار االقت�صادية 0.269 0.05

االآثار النف�صية 0.275 0.05

الدرجة الكلية 0.271 0.05

قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية 55 وم�صتوى داللة 0،05= 0،254
قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية 55 وم�صتوى داللة 0،01= 0،330

يتبي���ن من الج����دول ال�ص�اب���ق اأن م�عام�الت قيم���ة )ر( الم�ح�صوبة �ل�درجات عي�ن���ة ا�لدرا�صة 
ع��ل���ى جمي�����ع مج��االت انقط���اع التيار الكهربائي ودرجت���ه الكلية  اأكبر من قيم���ة)ر( الجدولية ما 
ع���دا المجال االأول مما يدل على اأن هناك عالق���ة ارتباطيه بين انقطاع التيار الكهربائي  وم�صتوى 

االكتئاب النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد العام بمحافظات غزة.
تف�شير نتائج الَفْر�ض الأول:

اأظهرت نتيجة الفر����س االأول وجود عالقة اإرتباطية بين االآثار المختلفة الناتجة عن انقطاع 
التيار الكهربائي وم�صتوى االكتئاب النف�صي ما عدا االآثار ال�صحية، ويمكن تف�صير هذه النتيجة بما 

يلي:
االآثار ال�صحية التي يعاني منها ال�صعب الفل�صطيني في محافظات غزة لي�صت وليده ال�صنوات 
ال�صبعة الما�صية التي عانى خاللها المجتمع الفل�صطيني من الح�صار الظالم، وما تبعه من انقطاع 
للتي���ار الكهربائي، ولكن االآث���ار ال�صحية ونتائجه���ا ال�صلبية موجودة ومتراكم���ة منذ عام 1987م، 
فال�صع���ب الفل�صطين���ي خا�س انتفا�صة الحجارة ف���ي 1987/12/9م، ثم خا����س انتفا�صة االأق�صى 
ف���ي 2000/9/28م، ث���م تعر����س لحرب مدم���رة ف���ي 2008/12/28م، لذلك اأ�صبح ل���دى ال�صعب 
الفل�صطين���ي قدرات هائلة وكبي���رة للتاأقلم مع االآثار ال�صحية الناتجة ع���ن االنتفا�صات والحروب، 
وبالتال���ي جاءت النتيجة عدم وجود عالقة دالة اإح�صائيًا بي���ن االآثار ال�صحية الناتجة عن انقطاع 

التيار الكهربائي وم�صتوى االكتئاب النف�صي.
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ولق���د تم التركيز على الفترة الواقعة بي���ن 1987م حتى الوقت الحا�صر الأنها تج�صد المعاناة 
المبا�صرة لل�صعب الفل�صطيني داخل فل�صطين .

اأم���ا فيما يتعلق باالآثار االجتماعية واالقت�صادي���ة والنف�صية فقد اأظهرت النتائج وجود عالقة 
ارتباطية دالة اإح�صائيًا بين االآثار ال�صابقة الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي وم�صتوى االكتئاب 
النف�صي، الأن هذه االآثار الخطيرة كان لها انعكا�صات �صلبية على مختلف اأبناء �صعبنا الفل�صطيني وفي 
مقدمته���ا تفكك الروابط االجتماعية، وارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وانت�صار االأمرا�س النف�صية 
الخطيرة كاالكتئاب النف�صي واالإحباط والقلق والتوتر، وتراجع االقت�صاد الوطني الفل�صطيني ب�صكل 

ملحوظ وغالء اأ�صعار المواد االأ�صا�صية ب�صورة ال تتالءم مع معدالت دخل االإن�صان الفل�صطيني.
االآث���ار االجتماعي���ة واالقت�صادي���ة والنف�صي���ة الناتجة ع���ن انقط���اع التيار الكهربائ���ي تعتبر 
جدي���دة وغير ماألوفة لدى ال�صعب الفل�صطيني، لذلك جاءت نتيجة هذا الفر�س من�صجمة مع الواقع 
الفل�صطيني من خالل وجود عالقة ارتباطية بين االآثار االجتماعية واالقت�صادية والنف�صية وم�صتوى 

االكتئاب النف�صي.
الفر�س الثاني: » ال توجد فروق دالة اإح�صائيًا في اأثار انقطاع التيار الكهربائي لدى العاملين 
بهيئ���ة التقاع���د العام بمحافظات غ���زة ُتعزى لمتغي���ر الم�صت���وى التعليمي«.)دبل���وم، بكالوريو�س، 

درا�صات عليا(
للتحقق من �صحة هذا الفر�س تم اإجراء تحليل التباين االآحادي  

جدول )10(
مجم���وع المربعات ودرج���ات الحرية ومتو�صط المربع���ات وقيمة )ف( وداللته���ا االح�صائية 
لدرج���ات عينة الدرا�صة على جميع مجاالت اختبار انقطاع التيار الكهربائي ح�صب متغير الم�صتوى 

التعليمي
املجال جمموع 

املربعات
درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
ف

الداللة 
االإح�صائية

االآثار ال�صحية

بني املجموعات 1.03 2.00 0.51 0.70 غري دالة

داخل 
املجموعات 39.06 53.00 0.74

املجموع 40.09 55.00
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االآثار االجتماعية

بني املجموعات 1.07 2.00 0.54 0.94 غري دالة

داخل 
املجموعات 30.28 53.00 0.57

املجموع 31.36 55.00

االآثار االقت�صادية

بني املجموعات 2.10 2.00 1.05 2.56 غري دالة

داخل 
املجموعات 21.76 53.00 0.41

املجموع 23.86 55.00

االآثار النف�صية

بني املجموعات 0.10 2.00 0.05 0.11 غري دالة

داخل 
املجموعات 22.95 53.00 0.43

املجموع 23.05 55.00

الدرجة الكلية

بني املجموعات 0.58 2.00 0.29 0.83 غري دالة

داخل 
املجموعات 18.51 53.00 0.35

املجموع 19.09 55.00

قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية 2،53 وم�صتوى داللة 0.05= 3.15
قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية 2،53 وم�صتوى داللة 0.01= 4.98

يت�ص���ح اأن قي���م ) ف( المح�صوبة لدرجات عينة الدرا�صة عل���ى جميع مجاالت اختبار انقطاع 
التي���ار الكهربائ���ي ودرجته الكلية اأقل من قيمة )ف( الجدولية مما يدل على اأنه ال يوجد فروق دالة 
اإح�صائي���ًا في انقطاع التي���ار الكهربائي لدى العاملين بهيئة التقاع���د العام بمحافظات غزة ُتعزى 

لمتغير الم�صتوى التعليمي.
الفر�س الثالث: »ال توجد فروق دالة اإح�صائيًا في اأثار انقطاع التيار الكهربائي لدى العاملين 
بهيئة التقاعد العام بمحافظات غزة ُتعزى لمتغير عدد �صنوات الخدمة«.)اأقل من 10 �صنوات، اأكثر 

من 10 �صنوات(
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للتحقق من �صحة هذا الفر�س تم اإجراء اختبار »ت« 
جدول )11 (

المتو�صط���ات واالنحراف���ات المعيارية وقيم���ة )ت( وداللتها االإح�صائي���ة على جميع مجاالت 
انقطاع التيار الكهربائي ودرجته الكلية ح�صب متغير عدد �صنوات الخدمة

املجال �صنوات اخلدمة العدد املتو�صط
االنحراف 

املعياري قيمة ت
الداللة 

االإح�صائية
االآثار 

ال�صحية
اأقل من 10 �صنوات 32.00 4.19 0.73 1.207 غري دالة
اأكرث من 10 �صنوات 24.00 3.92 0.99

االآثار 
االجتماعية

اأقل من 10 �صنوات 32.00 3.66 0.68 0.196 غري دالة
اأكرث من 10 �صنوات 24.00 3.62 0.86

االآثار 
االقت�صادية

اأقل من 10 �صنوات 32.00 4.05 0.53 0.918 غري دالة
اأكرث من 10 �صنوات 24.00 3.88 0.80

االآثار 
النف�صية

اأقل من 10 �صنوات 32.00 3.97 0.61 0.438 غري دالة
اأكرث من 10 �صنوات 24.00 3.89 0.71

الدرجة 
الكلية

اأقل من 10 �صنوات 32.00 3.98 0.50 0.905 غري دالة
اأكرث من 10 �صنوات 24.00 3.84 0.69

قيمة )ت( الجدولية عند م�صتوى داللة 0،05=2،00
قيمة )ت( الجدولية عند م�صتوى داللة 0،01=2،66

يت�ص���ح من الج���دول ال�صابق اأن قي���م »ت« المح�صوبة لجمي���ع مجاالت اختب���ار انقطاع التيار 
الكهربائ���ي ودرجت���ه الكلية اأقل م���ن قيمة )ت( الجدولية مما يوؤكد عدم وج���ود داللة اإح�صائية في 
انقط���اع التيار الكهربائي لدى العاملي���ن بهيئة التقاعد العام بمحافظات غزة ُتعزى لمتغير �صنوات 

الخدمة
تف�شير نتائج الَفْر�شين الثاني والثالث:

جاءت نتيج���ة الَفْر�صين الثاني والثالث عدم وجود فروق دالة اإح�صائيًا تتعلق بانقطاع التيار 
الكهربائ���ي لدى العاملين بهيئة التقاعد العام في محافظ���ات غزة ُتعزى لمتغير الم�صتوى التعليمي 
)دبل���وم، بكالوريو�س، درا�صات عليا(، ومتغير ع���دد �صنوات الخدمة )اأقل من 10 �صنوات، اأكثر من 

10 �صنوات(، ويمكن تف�صير هذه النتيجة بما يلي:
االآث���ار المختلف���ة الناتجة ع���ن انقطاع التيار الكهربائ���ي �صواء كانت �صحي���ة اأو اقت�صادية اأو 
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اجتماعي���ة اأو نف�صية كانت لها تاأثي���رات وا�صحة على جميع فئات ال�صع���ب الفل�صطيني بغ�س النظر 
عن م�صتوياتهم العلمية واالأكاديمية، فقد تاأثر المزارع، و�صاحب الم�صنع، ومدير ال�صركة، وطالب 
وطالبات المدار�س والجامعات، وجمي���ع العاملين بالموؤ�ص�صات الحكومية واالإغاثية والوكالة باالآثار 

المختلفة الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي.
االآث���ار الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائ���ي �صملت كل ال�صعب الفل�صطيني، فال توجد مدينة 
اأو قري���ة اأو �ص���ارع اأو حي اأو بيت لم يتاأثر بانقطاع التي���ار الكهربائي وما ترتب عليه من نتائج �صلبية 

على كل مقومات الحياة االإن�صانية في محافظات غزة.
الفر����س الرابع: » ال توج���د فروق دالة اح�صائيًا في م�صتوى االكتئ���اب النف�صي لدى العاملين 
بهيئ���ة التقاع���د العام بمحافظات غ���زة ُتعزى لمتغي���ر الم�صت���وى التعليمي«.)دبل���وم، بكالوريو�س، 

درا�صات عليا(
قام الباحث با�صتخدام اختبار تحليل التباين االآحادي  للتحقق من �صحة الفر�س

جدول ) 12 (
مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتو�صط المربعات وقيمة )ف( والداللة االإح�صائية على 

اختبار االكتئاب النف�صي ح�صب متغير الم�صتوى التعليمي

الرقم املجال
جمموع 
املربعات درجات احلرية

متو�صط 
املربعات قيمة ف

الداللة 
االإح�صائية

.1 بني املجموعات 0.67 2.00 0.33

1.94 غري دالة
.2 داخل املجموعات 9.11 53.00 0.17
.3 املجموع 9.78 55.00

قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية 2،53 وم�صتوى داللة 0،05= 3،15
قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية 2،53 وم�صتوى داللة 0،01= 4،98

يت�ص���ح م���ن الجدول ال�صابق اأن قيم���ة »ف« المح�صوبة على اختبار االكتئ���اب النف�صي اأقل من 
قيم���ة )ف( الجدولي���ة مم���ا يدل على عدم وجود ف���روق ذات داللة اإح�صائية ف���ي م�صتوى االكتئاب 

النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد بمحافظات غزة ُتعزى لمتغير الم�صتوى التعليمي.
الَفْر����س الخام�س: ال توجد فروق دالة اإح�صائيا في م�صت���وى االكتئاب النف�صي لدى العاملين 
بهيئة التقاعد العام بمحافظات غزة ُتعزى لمتغير عدد �صنوات الخدمة.)اأقل من 10 �صنوات، اأكثر 

من 10 �صنوات(
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للتحقق من �صحة الَفْر�س تم اإجراء اختبار »ت«
جدول )13(

المتو�ص���ط الح�صابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللتها االإح�صائية لمقيا�س االكتئاب 
النف�صي ح�صب متغير �صنوات الخدمة

�صنوات اخلدمة العدد املتو�صط
االنحراف 

املعياري قيمة ت
الداللة 

االإح�صائية
اأقل من 10 �صنوات 32.00 0.80 0.37

0.589 اأكرث من 10 �صنواتغري دالة 24.00 0.74 0.49

قيمة )ت( الجدولية عند م�صتوى داللة 0.05=2.00
قيمة )ت( الجدولية عند م�صتوى داللة 0.01=2.66

يت�صح من الجدول ال�صابق اأن قيمة )ت( المح�صوبة ت�صاوي )0.589( والتي تعتبر اأ�صغر من 
قيم���ة )ت( الجدولية مما ي���دل على عدم وجود فروق دالة اإح�صائيًا ف���ي م�صتوى االكتئاب النف�صي 

لدى العاملين بهيئة التقاعد العام بمحافظات غزة ُتعزى لمتغير �صنوات الخدمة
تف�شير نتائج الفر�شين الرابع والخام�ض:

جاءت نتيجة الفر�صين الرابع والخام�س عدم وجود فروق دالة اإح�صائيًا في م�صتوى االكتئاب 
النف�صي لدى العاملين بهيئة التقاعد العام بمحافظات غزة ُتعزى لمتغير الم�صتوى التعليمي )دبلوم، 
بكالوريو����س، درا�ص���ات علي���ا(، اأو متغير عدد �صنوات الخدم���ة )اأقل من 10 �صن���وات، اأكثر من 10 

�صنوات(، ويمكن تف�صير هذه النتيجة بما يلي:
ال�صغوط المختلفة التي تعر�س لها ال�صعب الفل�صطيني داخل فل�صطين منذ عام 1987م حتى 

الوقت الحا�صر جعلته اأكثر قوة و�صالبة وقدرة على التكيف مع اأ�صواأ الظروف.
ال�صع���ب الفل�صطين���ي خا����س انتفا�ص���ة الحج���ارة العظيم���ة ع���ام 1987م الت���ي انطلقت في 
1987/12/9م وا�صتمرت حتى 1994/5/4م مع بداية تاأ�صي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، وخا�س 
انتفا�ص���ة االأق�ص���ى بو�صائل قتالية ع�صكرية ب�صيطة ع���ام 2000م والتي انطلقت في 2000/9/28م 
وا�صتم���رت حتى 2006/1/25م بع���د اإجراء االنتخابات الت�صريعية التي ف���ازت بها حركة المقاومة 
االإ�صالمية حما�س، ثم خا�س ال�صعب الفل�صطيني حرب مدمرة و�صعبة وماأ�صاوية في 2008/12/28 
حت���ى 2009/1/20 م���ع االحتالل االإ�صرائيل���ي خلفت 1600 �صهيد وجرح ع�ص���رات االآالف، وتدمير 
مئ���ات المنازل ال�صكنية، والم�صاجد، والمدار����س، والجامعات، كل هذه الظروف ال�صعبة والقا�صية 
والماأ�صاوي���ة اأدت اإل���ى خلق ق���درات عجيبة وغريبة ل���دى ال�صعب الفل�صطين���ي بمحافظات غزة في 
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التكيف مع كل الظروف والتطورات مهما بلغت ق�صوتها واآثارها ال�صلبية.
لذل���ك جاءت نتيجة الَفْر�صين الرابع والخام�س عدم وجود ف���روق دالة اإح�صائيًا في م�صتوى 
االكتئ���اب النف�صي ل���دى العاملي���ن بهيئة التقاعد الع���ام بمحافظات غ���زة ُتعزى لمتغي���ر الم�صتوى 

التعليمي اأو عدد �صنوات الخدمة، وهذا ين�صجم مع الواقع الفل�صطيني في محافظات غزة.
التو�شيات:

في �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة، يقترح الباحث التو�صيات التالية:
اإعداد برامج اإر�صادية لجميع اأبناء �صعبنا الفل�صطيني في محافظات غزة ت�صاهم في تخفيف 

ال�صغوط المختلفة الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي.
العم���ل على تح�صين ظروف اأبناء �صعبنا الفل�صطيني من قب���ل الجهات المخت�صة في ال�صلطة 

الوطنية الفل�صطينية خا�صة رئا�صة مجل�س الوزراء ووزارة المالية حتى يعي�صوا بحرية وكرامة.
عق���د ور�س عمل من اأجل مناق�صة ال�صغوط المختلفة الناتج���ة عن انقطاع التيار الكهربائي، 

وو�صع الحلول الكفيلة بالتخفيف من اأثارها.
اإع���داد برام���ج تلفزيوني���ة ل�صعبنا الفل�صطين���ي تو�صح المخاط���ر الناتجة عن انقط���اع التيار 

الكهربائي.
بحوث مقترحه:

في �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة، يقترح الباحث القيام بالدرا�صات التالية:
انقطاع التيار الكهربائي وعالقته بالقلق لدى طالب الجامعات الفل�صطينية.

انقطاع التيار الكهربائي وعالقته بالتلوث البيئي لدى العاملين بوكالة الغوث.
انقطاع التيار الكهربائي وعالقته بخطر الموت لدى مر�صى الف�صل الكلوي.

انقطاع التيار الكهربائي وعالقته بمعدل ارتفاع م�صتويات البطالة لدى الّخريجين الجامعيين.
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�ساف� ف�ؤ�د كرم
دكتورة - االأدب االنكليزي

NDU جامعة

المدن والقرى
والموا�صيع اللبنانية من خالل اأمثالها

»قال رجل من العرب لرجل اآخر: لي اإليك ُحويجة. قال : ال اأق�صيها حتى تكون لبنانية، اأي : عظيمة مثل لبنان«.
                                                                                                                                           ل�صان العرب 378/13  

االأمثال مراآة �صادقة لح�صارة ال�صعب، و�صروب تفكيره، وُمُثله االأخالقية واالإجتماعية. وهي، 
ف���ي الوقت نف�صه، بما تحويه من حك���م، تعتبر د�صتورًا اأخالقيًا وقانونيًا لل�صعوب، كما اأنها جزء حّي 

من تاريخ الوطن، فكّل مثل م�صتودع ذكرى، وق�صة عن اأجدادنا، وجزء من تاريخنا. 
�س لها �صْفر خا�س  ونظرًا اإلى اأهمية االأمثال في التهذيب الخلقي، والتوجيه االإجتماعي، ُخ�صّ
في العهد القديم من الكتاب المقد�س. وقد جاء في اأوله : »اأمثال �صليمان بن داود، ملك اإ�صرائيل، 
لمعرف���ة حكم���ة واأدب الإدراك اأقوال الفهم، لقب���ول تاأديب المعرفة، والعدل، والح���ق، واالإ�صتقامة، 
لنعط���ي الجه���ال ذكاء، وال�صباب معرفة وتدبُّ���را. ي�صمعها الحكيم، فيزداد علم���ًا، والفهيم يكت�صب 

تدبيرًا «. وجاء في القراآن الكريم: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ})1(
وق���د ع���رف علماوؤن���ا الع���رب القدامى اأهمي���ة االأمث���ال فاأكثروا م���ن الت�صنيف فيه���ا جمعًا، 

1- ) الح�صر : 21(
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وت�صنيف���ًا و�صرح���ًا، ومقارنًة وتاأ�صي���اًل، ونقدًا)1(. وكذلك فع���ل الباحثون اللبناني���ون المعا�صرون. 
واأ�صهر م�صنفاتهم بح�صب الترتيب الزماني :

1- Proverbes et dictons Syro-Libanais

للمون�صينيور مي�صال فغالي. وقد اأ�صرت اإليه ب���� »فغالي«
2- A dictionary of modern Lebanese proverbs

للدكتور اأني�س فريحة. وقد اأ�صرت اإليه ب���� »فريحة«
3- Proverbes populaires du Liban sud, Saiida et ses environs

لفردينان يو�صف اأبيال. وقد اأ�صرت ب�����»اأبيال«
4- »االأمثال ال�صعبية الجنوبية من خالل بلدة جباع« لح�صن الحر. وقد اأ�صرت اإليه ب����»الحر«.

5- »اإن�صانيات االأمثال ال�صعبية اللبنانية« لزاهي نا�صر. وقد اأ�صرت اإليه ب���»نا�صر«.
6- »مو�صوعة االأمثال اللبنانية« للدكتور اإميل يعقوب. وقد اأ�صرت اإليه ب��»يعقوب«.

واإن كان���ت االأمث���ال اللبناني���ة قد ا�صتوفت بع�س حقه���ا في الجمع ، فاإننا ال ن���زال بحاجة اإلى 
درا�ص���ات كثي���رة للمجتم���ع اللبناني من خ���الل اأمثاله، تتناول قيم���ه، وعاداته، وتقالي���ده، ومناحي 
تفكي���ره. وقد جئت ببحثي المدن والقرى والموا�صع اللبنانية م���ن خالل اأمثالها، عّلني اأ�صهم بلبنة 
�صغيرة في بناء هذه الدرا�صات. اأما المدن والقرى والموا�صع اللبنانية التي ورد ذكرها في االمثال 

اللبنانية، فهي بح�صب الترتيب االألفبائي)2(: 
اأب���و قمحة : قرية �صغيرة في ق�صاء حا�صبيا)3(. كانت تقام بالقرب منها �صوق اأ�صبوعية للبيع 
وال�ص���راء ُتع���رف ب��� »�صوق الخان«. وم���ن الطبيعي اأن يعرف اأوالد هذه البل���دة الطريق الموؤدية اإلى 
هذه ال�صوق، نظرًا اإلى قربها من قريتهم، وكثرة زياراتهم اإليها، ولذلك قيل �صخريًةبالجاهل يتعّلم 

اأ�صياء ب�صيطة : »تعلم اإبن اأبو قمحة درب �صوق الخان!«)4(. 

1- – لعل اأ�صهر كتبهم فيها :
- »الفاخر« الأبي طالب املف�صل بن �صلمة بن عا�صم ) ت 903م/290ه����(.

- »الدرة الفاخرة يف االأمثال ال�صائرة« الأبي عبداهلل حمزة بن احل�صن االأ�صفهاين ) ت 970م/ 360ه���(.
- »جمهرة االأمثال« الأبي هالل احل�صن بن عبداهلل الع�صكري ) بعد 1005م/بعد 395ه����( 

- »جممع االأمثال« الأبي الف�صل اأحمد بن حممد امليداين ) ت 1224م/518ه����(.
- »امل�صتق�صى يف اأمثال العرب« الأبي القا�صم حممود بن عمر الزخم�صري ) ت 1144م /538 ه���(.

2- خّرجنا االأمثال بح�صب الرتتيب الزماين مل�صادرها، وقد اأثبتنا، بعد م�صدر املثل رقمه يف هذا امل�صدر.
3- اإعرف لبنان 1 / 297.

4- فريحة 1179 / يعقوب 2492.
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اأميون )1(: هي مركز ق�صاء الكورة، ترتفع 300م عن �صطح البحر، وتبعد عن بيروت 78 كلم، 
وعن طرابل�س 18كلم. وهي بلدة لها تاريخ قديم، وفيها اآثار �صليبية، وت�صتهر بالزيتون)2(.

وجميع �صكان هذه البلدة، على كثرتهم، من الروم االأرثوذك�س، ولعلها البلدة االأولى في لبنان 
من حيث عدد االأرثوذك�س فيها. وُيروى اأن كاهنًا كان يمر في اإحدى القرى اللبنانية، فُي�صايقه بع�س 
ال�صبي���ة �صائلين اإي���اه عن اإ�صمه واإ�صم قريته، دون اأن يجيبهم. واأراد م���رة اأن ي�صع حدًا الأ�صئلتهم، 

فقال: »الخوري مارون من اأميون«)3(.
اأنف���ه)4( : قري���ة �صاحلية جميلة على �صاطئ ق�صاء الك���ورة، تبعد 71 كلم عن بيروت، و14 كلم 
ع���ن اأميون. فيه���ا اآثار فينيقية وروماني���ة وبيزنطية. ت�صته���ر بمالحاته���ا وم�صانعهالتكرير الملح، 

وبالزيتون، و�صيد ال�صمك، ومن�صاآتها ال�صياحية البحرية)5(.
رب المثل بها في المناعة، وبال�صخرية ممن ُيهدد  ول�صمود هذه البلدة اأمام اأمواج البحر، �صُ
م���ن ه���و اأقوى منه، فقي���ل : »�صو ع بال ) اأو: �صو ه���م( اأنفه من هدير البح���ر«؟ ومنهم من ي�صتبدل 
»اأنف���ه« ب������ »جوني���ه« اأو ب��� »عكار« في هذا المث���ل، فيقول »�صو ع بال�)اأو: �صو ه���م( جونيه من هدير 

البحر«؟ و»�صو ع بال )اأو �صو هم( عّكار من هدير البحر«)6(.
اأيطو)7( : م�صيف جميل في ق�صاء زغرتا. ترتفع 950م عن �صطح البحر، وتبعد 113 كلم عن 
بي���روت، و19 كلم عن زغرت���ا. ت�صتهر بالتفاح، واالإجا�س، والعنب والزيت���ون، وفيها بع�س االآثار)8(. 
ورد اإ�ص���م ه���ذه القرية في المث���ل القائل : »اأهالي اأيطو بعّيطو : كل مين ب���ّدو �صّيتو«)9(، وهو ُي�صرب 
للدالل���ة عل���ى اأن كل اإن�ص���ان يريد م�صلحت���ه، فيعمل لها، اأو عل���ى اأن اأحدًا ال يتنازل ع���ن حّقه فيما 
ربالمثل باأهل اأيطو في هذه الناحية: اأيعود  يمتلك، اأو عن ن�صيبه في اإرث ونحوه. وال نعرف لماذا �صُ

1-  قد يكون اإ�صمها ماأخوذًا عن ال�صامية مبعنى القوة وال�صالبة، مبعنى القوي، اأو من ال�صريانية مبعنى املكان الذي يكرث فيه احلمام 
) معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س6(.

2- اإعرف لبنان 355/1، واملو�صوعة امل�صورة للقرى واملناطق اللبنانية وحكاياتها 29/1.
3- فغايل 2626 / يعقوب 3232.

4-  ورد اإ�صمها يف ر�صائل تّل العمارنة، ويف الكتابات االأ�صورية. وقد يكون من ال�صامية الفينيقية. واملعنى:  وجه اهلل ) معجم اأ�صماء 
املدن والقرى اللبنانية. �س 6 – 7(.

5- اإعرف لبنان 355/1، واملو�صوعة امل�صورة للقرى واملناطق اللبنانية وحكاياتها 31/1.
6- فريحة 2072 / اأبيال 1557/ يعقوب 4143،4156. وعكا : مدينة فل�صطينية.

7- من ال�صريانية مبعنى ال�صيف واحلر، اأو اخلنزير الربي. وقد يكون من اجلذر »غطا« مبعنى الكثيف املظلم )معجم اأ�صماء املدن 
والقرى اللبنانية. �س7(.

8- اإعرف لبنان 1420/1 واملو�صوعة امل�صورة 113/1.
9- نا�صر 1111 / يعقوب 1459. بعيطو : ي�صرخون، مني : من. �صيتو : �صياأه.
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ذلك اإلى االإيقاع المو�صيقي الذي تاأتي به كلمة »اأيطو« مع »بعّيطو« و»�صيتو«، اأم اأن اأحدًا من اأهاليها 
طالب بحقه، اأو عبر عن اأنانيته بهذاالقول، ف�صرى قوله مثاًل، نظرًا اإلى هذا االإيقاع المو�صيقي ؟

بّج���ة)1(: من قرى جبيل، ترتفع 550م ع���ن �صطح البحر، وتبعد 54 كلم عن بيروت، و 17 كلم 
عن جبيل. ت�صتهر بالعنب، والتين، والزيت، والزيتون)2(. 

كان���ت بجة، وكذلك جارتها مع���اد، موطنًا لعدد من العائالت الت���ي هجرتها، واإ�صتوطنت في 
قرى عديدة من قرى لبنان، لذلك قيل : »بجة ومعاد تْلتين البالد«)3(.

برج حمود : اإحدى �صواحي مدينة بيروت. ت�صتهر بالحركة التجارية، وتكثر فيها الم�صانع)4(. 
ُعرف���ت ب�ص���وء المناخ، وكذلك البو�صرية، ولذلك قيل: »�صو قال برج حمود للبو�صرية ؟ - اإّلي بيْك�صد 

عندك رّديه لّيي«)5(. وهو ُي�صرب الإثنين �صيئين يت�صاركان في ال�صرر. 
ب�صكنت���ا)6(: م�صيف جمي���ل في ق�صاء المت���ن ) المتن ال�صمالي (. ترتف���ع 1300م عن �صطح 
البح���ر، وتبع���د 43 كلم عن بيروت، و37 كلم عن جديدة المتن. ُتنت���ج الفواكه والُخ�صر. وعثر فيها 
عل���ى اآث���ار تعود اإلى العهد الفينيق���ي ، واليوناني والروماني)7(. كان اأهالي ه���ذه البلدة على خ�صام 
م�صتم���ر مع اأهالي ال�صوير، ف�صببا بع�س الم�صاكل الوطنية، لذلك قيل: »لوال ب�صكنتا وال�صوير، كانت 

الدني باألف خير«)8(.
ب�صو����س)9(: قرية في ق�صاء عاليه، ترتفع 450م ع���ن �صطح البحر، وتبعد 14 كلم عن بيروت، 
و5 كلم عن عاليه. ت�صتهر بزراعة الم�صم�س، والجنارك، والزيتون)10(. ُعرف اأهل هذه البلدة، قديمًا 
ب�صذاج���ة التفكي���ر، اأو بالت�صلب بالراأي، وكذلك جارتها عاليه، فقي���ل: »لوال عاليه وب�صو�س، ما كان 

بالدني تيو�س«)11(.

1-  من ال�صريانية مبعنى حدائق وجنائن، ورمبا تكون مبعنى التني الفّج واجلمّيز. ويف االآرامية : احل�صرم )معجم اأ�صماء القرى 
واملدن اللبنانية. �س 12(.

2- اإعرف لبنان 102/2، واملو�صوعة امل�صورة 44/1.
3- يعقوب 1655.

4- اإعرف لبنان 193/2، واملو�صوعة امل�صورة 156/1.
5- فغايل 2279 / نا�صر 3254/  يعقوب 4148.

6- من ال�صريانية مبعنى امل�صكن، اأو الفقر والبوؤ�س )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س22(.
7- اإعرف لبنان 1306/2، واملو�صوعة امل�صورة 71/1.

8- فريحة 3227 / نا�صر 5231 / يعقوب 6281.
9-  من ال�صريانية مبعنى الفيجن )�صجرة ذات ورق اأزرق وزهر اأ�صفر، رائحته كريهة وطعمه مّر(، اأو من الفينيقية مبعنى اخليل 

)معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س22(.
10- اإعرف لبنان 321/2، واملو�صوعة امل�صورة 72/1.

11- فريحة 3229 / نا�صر 5235 / يعقوب 6287.
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بعلب���ك )1(: م���ن اأ�صهر الم���دن التاريخية في العال���م. مركز ق�صاء بعلبك. تبع���د 85 كلم عن 
بيروت، و35 كلم عن زحلة. ت�صتهر بالم�صم�س والحبوب، وبقلعتها التاريخية التي تعد معلمًا �صياحيًا 
واأثريًا عالميًا)2(.اإ�صتهرت، قديمًا، ب�صناعة الحالوة، حتى �صرب بها المثل في ذلك، فقيل : »ما في 

حالوة اإال ببعلبك«)3(. اإ�صتنكارًا لمن يدعي اإقت�صار وجود �صيء في مكان محدود معين. 
بكركي )4(: مركز البطريركية المارونية. تبعد 20 كلم عن بيروت، و4 كلم عن جونيه.

ُت�صتعمل الكلمة مجازًا بمعنى البطريرك الماروني، فاإذا قيل : »راأي بكركي كذا«، فهذا يعني 
اأن هذا الراأي هو راأي البطريرك الماروني.

وردت بكرك���ي ف���ي المثل القائ���ل: »الترك���ي وال بكركي«)5(. وتع���ود ق�صة ه���ذا المثل اإلى   
الح���وادث الطائفية الدامية التي جرت بين اللبنانيين �صنة 1860م، حين اأرادت فرن�صا اإقامة دولة 
م�صيحي���ة في ال�صرق، يكون مرجعها بكركي. فخير االأروام بين الم�صلمين، ووراءهم تركيا، والدولة 
الم�صيحي���ة، ومركز ثقلها بكركي، فقال اأحد االروام : »التركي وال بكركي«. ُي�صرب في تف�صيل اأمر 

على اآخر اأكثر �صوءًا)6(. 
ب���و على : هو نهر قادي�صا الذي يعرف عند و�صول���ه اإلى طرابل�س ب���»نهر بو على«. وهذا النهر 
ينبع من مغارة قادي�صا في اأعالي ب�صري، ويرفده نهر ر�صعين الغزير وعليه،فاإن اأكثر مياه النهر التي 
ت�صل اإلى طرابل�س م�صدرها نهر ر�صعين، لذلك قيل : »ال�صيت لنهر علي، والفعل لنهر ر�صعين«)7(. 

وهو ُي�صرب لمن ُين�صب اإليه عمل ما، ويكون القائم الحقيقي بهذا العمل غيره.
البو�صري���ة)8(: اإحدى �صواحي مدينة بيروت. ُعرف���ت بمناخها غير ال�صحي، فقيل: »يا طالب 
ال�صح���ة م���ن البو�صرية«)9(. وهو مث���ل ُي�صرب لمن يطلب �صيئًا في مكان يخلو من���ه. ُخُلوا تامًا، كما 

ال�صم�س  اأي: مدينة  بولي�س«،  »هيليو  اليونان  �صماها  البقاع.  ال�صامية مبعنى رب  اأو من  : �صاحب �صنم،  ال�صريانية مبعنى  1-  من 
)معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س 27(.

2- اإعرف لبنان 45/2، واملو�صوعة امل�صورة 83/1.
3- فغايل 113 /فريحة 3378 / اأبيال 1231/ نا�صر 5470/ يعقوب 6574.

والقرى  املدن  اأ�صماء  )معجم  املح�صن  املكان  مبعنى  اأو  واالأ�صفار،  واملجالت  الكتب  فيه  حتفظ  الذي  املكان  مبعنى  يكون  4-  قد 
اللبنانية. �س 31(.

5- نا�صر 7050 / يعقوب 552.
6- مو�صوعة االأمثال اللبنانية. 552/1.

7- فغايل 1885/ نا�صر3425/ يعقوب 4347.
8- قال الدكتور اأني�س فريحة : اإن االإ�صم غام�س جدًا، ولعل معناه : بيت املبتدئني، اأو بيت الطلبة اجلدد )قد يكون املحل ديرًا اأو 

مدر�صة(، اأو مكان اجلالية النازلة حديثًا ) معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية.  �س 35(.
9- فغايل 2331 / فريحة 4197 / نا�صر6755/ يعقوب 8098.
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قيل: »�صو قال برج حمود للبو�صرية ؟ - اإّلي بيك�صد عندك رّديه لّيي«، قد تقدم القول في هذا المثل.
بيروت)1(: عا�صمة لبنان، واأكبر مدنه، واأهمها. ت�صتهر بجامعاتها، وم�صت�صفياتها، وم�صارفها. 
تعد ال�صوق المالي االأول في ال�صرق االأو�صط. يق�صدها �صنويًا اآالف الطالب من دول ال�صرق االأو�صط 
للتعل���م في جامعاتها، واأل���وف المر�صى لالإ�صت�صفاء  في م�صت�صفياته���ا)2(. وردت »بيروت« في المثل 
القائ���ل: »اإن كبرنال���ك هون، بيكبرولك ببيروت ؟«)3(. ويروى، في ق�ص���ة هذا المثل، اإن عاماًل كان 
ينوي الذهاب اإلى بيروت، للعمل فيها، ف�صاأل  زمياًل له عن اأجرة العامل فيها، فاأجابه : ما بين ثمانية 
وع�ص���رة قرو�س. ف�صال���ه : وهل تكاليف المعي�صة مرتفعة فيها ؟ فاأجاب���ه: نعم، ت�صور اأنه �صيلزمك، 
لوجبة الطعام، ثالثة اأرغفة من الخبز على االأقل. وكل رغيف ثمنه ن�صف قر�س، ثم ر�صم له دائرة 
بم�صاحة دائرة الرغيف. واإ�صت�صغر العامل الرغيف، ف�صاأله زميله مجددًا : اأال ي�صنعون اأرغفة بهذا 
الحجم؟ ور�صم دائرة على االأر�س اأكبر من الدائرة التي ر�صمها زميله. فاجابه زميله: ربما، ثم عاد 
العامل ور�صم دائرة اأخرى اكبر من االأولى، وكرر �صوؤاله. عندئذ قال له زميله : »اإن كبرنالك هون، 

بيكبرولك بيروت«، فذهب قوله مثاًل لالأماني غير القابلة للتحقيق)4(.
تح���وم)5(: قرية �صاحلية في ق�ص���اء البترون. تبعد 47 كلم عن بي���روت، و 8 كلم عن البترون. 
تنتج الل���وز، والتبغ، والزيتون، والُخ�صر)6(. كان فيها عجل �صديد ال�صهوة كثير االأكل، فقال اأحدهم 
في���ه: »مت���ل عجل تحوم بيفتح تمو من بعيد«)7(، فذهب قوله مثاًل ل�صديد ال�صهوة الأمر، عندما يراه، 

اأو ًيحّدث عنه.
جوني���ة )8(: مدينة �صاحلية في ق�صاء ك�صروان. تقع على خليج �صاحر ُيعرف باإ�صمها. تبعد 19 
كل���م عن بيروت، و25 كلم عن بعب���دا. ت�صتهر بمرفئها، وبمن�صاآتها ال�صياحية، وبالتلفريك)9(. وردت 
ف���ي المثل »�صو ب���ال جونية من هدير البحر«؟ وقد تقدم القول فيه )م���ادة »اأنفة« من بحثنا هذا(، 
كما وردت في المثل : »خربت جونية«)10(. وق�صة هذا المثل اأن قافلة تجارية محملة بالحبوب كانت 

1- االأرجح اأن يكون االإ�صم من ال�صريانية مبعنى ال�صنوبرة، وقد يكون جمع »بئر« )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س 39(.
2- املو�صوعة امل�صورة 115/1.
3- اأبيال 158 / يعقوب 1363.
4- اأبيال 158 / يعقوب 1363.

5- من ال�صريانية مبعنى احلد اأو الفا�صل ) معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س 41(.
6- اإعرف لبنان 286/3 ، واملو�صوعة امل�صورة 121/1.

7- فغايل 1947 / يعقوب 6924.
8-  قد تكون الت�صمية من ال�صريانية مبعنى : زوايا، او ن�صبة اإىل خليجها املعروف »جون« )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س 

.)51
9- اإعرف لبنان 85/4، واملو�صوعة امل�صورة 54/1.

10- فغايل 715 / فريحة 1537 / نا�صر / يعقوب 3152.
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متجه���ة لتموي���ن جونية، فا�صتول���ى عليها بع�س قطاع الط���رق. ولما و�صل الخبر اإل���ى جونية، �صرخ 
اأحده���م: »خربت جونية، �صنموت جوعًا، فاأ�صبح التعبير »خربت جونية« يعني، عند اللبنانيين، اأنا 

جائع. واإ�صتهرت جونية، قديمًا بالمجدرة، فقيل : »مجدرة جونية ولو باتت«)1(.
الحازمي���ة)2(: تقع في منطقة و�صطى بين بيروت وبعبدا، ترتفع 125م عن �صطح البحر. فيها 
م�صانع للمن�صوجات، واالأخ�صاب، والحديد والدهان، والمرطبات)3(. وردت في المثل القائل: »االول 
بالحازمية، وال الثاني برومية«)4(. والمعنى : اأن يكون اأواًل في قرية �صغيرة خيٌر لي من اأن اأكون ثانيًا 

في مركز البابا، وعا�صمة اإيطاليا. 
حردين)5(: م�صيف �صغير في ق�صاء البترون. ترتفع 1100م عن �صطح البحر، وتبعد 91 كلم 
عن بيروت، و37 كلم عن البترون. فيها نواوي�س فينيقية ومعبد روماني. ت�صتهر ب�صناعة  الدب�س)6(. 
ورد اإ�صمه���ا في المثل القائل: »عم بيبيع الدب�س بحردين«)7(، وهو ُي�صرب لمن ي�صع االأمور في غير 

اأماكنها ال�صحيحة.
ح�ص���رون)8(: م�صيف جميل ف���ي ق�صاء ب�صري. ترتفع 1400م عن �صط���ح البحر، وتبعد 105 
كل���م عن بي���روت ، و5 كلم عن ب�صري. تنتج التف���اح، واالإجا�س، والكرز، وفيه���ا مطاعم وفنادق)9(. 

ُعرف اأهلها، قديمًا، بالتكبر والمباهاة والعنجهية ، فقيل: »عنطوز ح�صروني«)10(. 
ح���وال )11(: من ق���رى مرجعيون . ترتفع 700م عن �صطح البح���ر، وتبعد 113 كلم عن بيروت، 
و22 كلم عن مرجعيون. تنتج التبغ، والعنب، والزيتون)12(. ورد اإ�صمها في المثل القائل : »كل الدبات 
رق�ص���ت اإال دب���اب حوال«)13(. ُي�صرب لم���ن ُيعاند في راأيه، فال يتعلم. ويق���ول اللبنانيون في المعنى 

1- فغايل 108 / نا�صر 5885. باتت : م�صى على �صنعها يوم اأو اأكرث.
2- من العربية  مبعنى : احلزم. وقد يكون من ال�صريانية مبعنى : نظر وراقب املاء ) معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س 52(.

3- اإعرف لبنان 138/4، واملو�صوعة امل�صورة 162/1.
4- فغايل 301 / يعقوب 9242.

5- من ال�صريانية مبعنى : اخلائفني، وقد يكون مبعنى الق�صاء واحلكم )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س55(.
6- اإعرف لبنان 231/4، واملو�صوعة امل�صورة 171/1.

7-  فغايل 2118/ نا�صر 3841 / يعقوب 4840. ومثله املثل العربي »كم�صتب�صع الّتمر اإىل هجر« )جمهرة االمثال 153/2، وف�صل 
املقال �س 913، وامل�صتق�صى 233/2، وجممع االأمثال 152/2(.

ن وم�صّور )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س57(. 8- من ال�صريانية مبعنى : حم�صّ
9- اإعرف لبنان 270/4، واملو�صوعة امل�صورة 177/1.

10- يعقوب 4908.
11-  من ال�صريانية مبعنى املغارة والكهف، اأو املكان غري املقد�س. قد يكون من العربية مبعنى: القوة )معجم اأ�صماء املدن والقرى 

اللبنانية. �س61(.
12- اإعرف لبنان 355/4، واملو�صوعة امل�صورة 191/1.

13- احلر 292 / يعقوب 5662.
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نف�صه : »كل الدبات رق�صت اإال دّب ال�صنية«)1(. 
دوم���ا)2(: م�صي���ف جميل في ق�صاء البت���رون. تعلو 1050م عن �صطح االر����س، وتبعد 88 كلم 
ع���ن بي���روت، و32 كلم عن البترون. تنت���ج الزيتون والتف���اح، وفيها بقايا اآثار قديم���ة)3(. وردت في 
المث���ل القائل: »متل العاوز م�صوار ع دوم���ا«)4(. وروي في ق�صة هذا المثل، اأن خادمًا قال له �صيده : 
�صاأر�صلك اإلى دوما، فما كان من هذا االأخير، ودون اإعالم �صيده، اإال اأن ذهب اإلى دوما في ال�صباح 
الباكر. وعند الم�صاء، عاد، وقال ل�صيده : ها قد ذهبت اإلى دوما، وعدت منها. ف�صحك �صيده وقال: 
ه���ذا الق���ول الذي اأ�صبح مث���اًل ُي�صرب في كل عمل غير ناف���ع، اأو في َمن يعم���ل دون هدف، اأو دون 

فائدة، اأو فمن يت�صرف دون تعقل.
ر�صعي���ن)5(: من ق���رى زغرتا. ترتفع 250م ع���ن �صطح البحر، وتبعد 97 كل���م عن بيروت، و3 
كلم عن زغرتا. ت�صتهر بالزيتون وبنبعها الغزير)6(. وردت في المثل القائل: »ال�صيت لنهر بو علي، 
والفعل لنهر ر�صعين«، وقد تقدم)7(، وفي المثل : »�صكرت من ر�صعين«)8(. ولعل المق�صود : اإنقطعت 

المياه من نبعها. ُي�صرب في م�صكلة ا�صتحال التغلب عليها.
زبدين)9(: قرية في ق�صاء النبطية. ترتفع 450م عن �صطح البحر، وتبعد 75 كلم عن بيروت، 
و2 كل���م ع���ن النبطية. ُتنتج التب���غ والزيتون والحبوب)10(. وردت في المث���ل القائل : »كلب زبدين ما 

بي�صتغني عن �صوق النبطية«)11(. ال بد من الرجوع اإلى النبع، اأو االأ�صل، اأو االأ�صياد.
�صوق الخان : �صوق تجارية �صعبية قرب قرية بو قمحة. وردت في المثل: »جايي تعْلّم بو قمحة 

ع درب �صوق الخان«، وقد تقدم القول فيه)12(.

1- يعقوب 5663.
2-  االأرجح من الفينيقية مبعنى : ال�صكينة والهدوء. وقد يكون من اليونانية مبعنى: البيت )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. 

�س71(.
3- اإعرف لبنان 69/5، واملو�صوعة امل�صورة 222/1.

4- فغايل 147 / فريحة 4333 / نا�صر 5754 / يعقوب 6918.
5- من ال�صريانية مبعنى : راأ�س العني ) معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س79(.

6- اإعرف لبنان 311/5، واملو�صوعة امل�صورة 245/1.
7- اإنظر مادة »بو علي« يف بحثنا هذا.

8- نا�صر 3425 / يعقوب 3855.
9-  من اجلذر ال�صامي »زبد« مبعنى العطاء، اأو من ال�صريانية مبعنى الزبدة، اأو مكان �صنعها )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. 

�س82(.
10-  اإعرف لبنان 5/ 411، واملو�صوعة امل�صورة 1256. وثمة قرية اأخرى تدعى »زبدين« يف ق�صاء جبيل )اإنظر املو�صوعة امل�صورة 

      .)256/1
11- اأبيال 1250 / يعقوب 5836.

12- اإنظر مادة »بو قمحة« يف بحثنا هذا.
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ال�صوير)1(: م�صيف جميل في المتن ال�صمالي. ترتفع 1200م ، وتبعد عن بيروت 27 كلم، و22 
كل���م عن جديدة المت���ن. ُيعرف اأهاليها بفن البناء، وت�صتهر بالفن���ادق وزراعة التفاح)2(. وردت في 

المثل: »لوال ب�صكنتا وال�صوير، كانت الدني باألف خير«، وقد تقدم)3(.
�صني���ن)4(: جبل يعلو راأ�ص���ه 2628م عن �صطح البحر، له �صكل مثلث. فيه اآثار بناء مربع ُيظن 
اأنه فينيقي)5(. يقع في اأعالي ب�صكنتا في المتن ال�صمالي. يتكاثر فيه الحجل. ورد في المثل »قاقتلو 

حجلة �صنين«)6(. ُي�صرب لل�صباب ال�صديد الجمال.
ال�صني���ة)7(: اإ�صم ق�صاء م���ن اأق�صية لبنان ال�صمالي، يقع �صمال���ي طرابل�س. وردت في المثل: 
»كل الدبب رق�صت اإال دّب ال�صنية«، وقد تقدم القول فيه)8(، والمثل: »دب ال�صنية ما بيرق�س«)9(. 

ُي�صرب لمن ال موؤهالت لديه للتعلم، اأو ل�صديد العناد.
العا�ص���ي)10(: نه���ر ينبع من مغ���ارة الراهب قرب الهرم���ل، ومن اللبوة �صم���ال غربي بعلبك. 
ويتج���ه �صم���ااًل، فيخترق �صوريا، لي�ص���ب في خليج ال�صويدية ف���ي تركيا)11(. ورد ف���ي المثل: »اإ�صلح 

خبزك بالعا�صي، وال تطعموا للرا�صي«)12(. 
عالي���ه)13(: م�صي���ف جميل في ق�صاء بعب���دا. يرتفع 85م عن �صطح البح���ر، ويبعد 7 كلم عن 
بي���روت، و10 كلم عن بعبدا. ت�صتهر بالفنادق والمطاع���م)14(. وردت في المثل: »لوال عاليه وب�صو�س 

ما كان بالدني تيو�س«، وقد تقدم القول فيه)15(. 
الع�صفورية : اإ�صم مكان في الحازمية ، من �صواحي بيروت، ُبني فيه م�صح لذوي االأمرا�س

1- ت�صغري عربي للفظ �صرياين مبعنى : وثب وقفز، اأو عال واإرتفع )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س100(. 
2- اإعرف لبنان 445/6، واملو�صوعة امل�صورة 303/1.

3- اإنظر مادة »ب�صكنتا«يف بحثنا هذا.
4- من االآرامية مبعنى : البارد املتجمد )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س104(.

5- املنجد يف االأعالم. �س349.
6- فغايل 2985 / يعقوب 254. قاقتلو : نادته اإ�صتهته. حجلة : اأنثى احلجل.

7- مل نعرث على معنى لالإ�صم. ولعله من اجلذر العربي )�صنن(. و�صن بال�صيء : حر�س عليه، ومل يتنازل عنه.
8- اإنظر مادة »حوال« يف بحثنا هذا.

9- يعقوب 3297.
10-  اإ�صم فاعل من »ع�صا« مبعنى : خالف. وهذا النهر يخالف اإجتاه جميع االأنهار اللبنانية التي تتجه من ال�صرق اإىل الغرب، اأو من 

ال�صمال اإىل اجلنوب فالغرب، اأما هو فيتجه نحو ال�صمال.
11- املنجد يف االعالم. �س362.

12- يعقوب 5011.
13- من االآرامية وال�صريانية مبعنى : املكان العايل املرتفع )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س111(.

14- اإعرف لبنان 7/ 44، واملو�صوعة امل�صورة 1339.
15- اإنظر مادة »ب�صو�س« يف بحثنا هذا.
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العقلي���ة. وردت في المث���ل القائل : »يا طالب العق���ل من الع�صفورية«)1(. وه���و، في م�صربه، 
كالمثل القائل : »يا طالب ال�صحة من البو�صرية« المتقدم)2(.

كفرحون���ة)3(: من قرى جزين، ترتف���ع 1050م، وتبعد 81 كلم عن بيروت، و8 كلم عن جزين. 
تنت���ج النفاح، والتبغ، والعنب)4(. وردت في المث���ل : »يا اأهل كفرحونة)5(، ال تاخدو منا وال تعطونا«. 

ُي�صرب لمن نتعب من التعامل معه. 
الكف���ور)6(: ف���ي لبنان ثالث قرى تحم���ل هذا االإ�صم : االأولى في ق�ص���اء ك�صروان، والثانية في 
ق�ص���اء النبطي���ة، والثالثة في ق�صاء البت���رون)7(. والمق�صود االأولى. وردت ف���ي المثل القائل: »كان 

بعلمك بالكفور �صدياق«)8(. وال�صدياق هذا كان كثير الح�صنات . ُي�صرب تاأ�صفًا عن نافع نخ�صره. 
الكني�صة)9(: اإ�صم لخم�س قرى : االولى في ق�صاء بعبدا، والثانية في ق�صاء بعلبك، والثالثة في 
ق�ص���اء ال�صوف، والرابعة في ق�صاء �ص���ور، والخام�صة في ق�صاء عكار)10(. ولعل المق�صود تلك التي 
في ق�صاء ال�صوف )11(. وهي ترتفع 650م، وتبعد 37 كلم عن بيروت، و12 كلم عن بيت الدين، تنتج 
الزيت���ون والفواكه)12(. وردت في المثل القائل: »بيحكي قد اأرام���ل الكني�صة«)13(. ويقول اللبنانيون، 

في المعنى نف�صه، »بيحكي قد قا�صي معزول وخوري محروم«)14(.
لبن���ان)15(: وطنن���ا الجميل، هذا الجبل الذي ُقِرَن بالعظمة من���ذ اأقدم الع�صور، فقد جاء في 
ل�ص���ان الع���رب : »ق���ال رجل من الع���رب لرجل اآخر : لي اإلي���ك حويجة. ق���ال : ال اق�صيها حتى تكون 

1- نا�صر 6756 / يعقوب 8099.
2- اإنظر مادة »البو�صرية« يف بحثنا هذا.

3- من ال�صريانية مبعنى : قرية االإخوة ال�صغار، اأو قرية ال�صفقة والرحمة )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س 148(. 
4- اإعرف لبنان 411/8، واملو�صوعة امل�صورة 443/2.

5- اأبيال 391 / نا�صر 7600 / يعقوب 8207.
6- جمع عربي لكلمة »الكفر« مبعنى : القرية )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س154(.

7- وت�صمى هذه »كفور العربي« اإنظر : اإعرف لبنان 70،68،63/9، واملو�صوعة امل�صورة 462-461/1
8- فغايل 700 / يعقوب 8598. وال�صدياق : رجل دين ماروين ، رتبته دون الكاهن.

9- من ال�صريانية مبعنى : جمتمع )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س155(.
10-  اإنظر: اإعرف لبنان 91،90،88،86/9 ، واملو�صوعة امل�صورة 464/2- 466. وهناك اأي�صًا كني�صة القاطع يف ق�صاء عكار )اإعرف 

لبنان 94/9، واملو�صوعة امل�صورة4662(.
الرقم  اللبنانية،  االمثال  مو�صوعة  واإنظر:  هذا،  بحثنا  يف  »نيحا«  مادة  )اإنظر  باأراملها  اأي�صًا،  امل�صهورة  »نيحا«  من  11-  لقربها 

.)2236
12- اإعرف لبنان 90/9، واملو�صوعة امل�صورة 465/2.

13- يعقوب 2236. قّد : قدر، مثل.
14- فغايل 1720 /  فريحة 1070 / اأبيال 303 / يعقوب 2237.

اأي  اللبان،  اإىل  ن�صبًة  قائل:  فمن  بالبيا�س،  الت�صمية  وجه  واإختلفوا يف  البيا�س.  ويفيد  امل�صرتك )لنب(،  ال�صامي  15-  من اجلذر 
البخور والكندر، اإىل قائل : لبيا�س ثلوجه، اإىل قائل : لبهائه و�صفائه وجماله )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س157(.
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لبنانية اأي : عظيمة مثل لبنان«)1(. 
ال اإلِّي اإلو مرقد عنزة بجب���ل لبنان«)2(الذي قيل في عهد المت�صرفية   وردت ف���ي المث���ل: »ِهنيَّ
)1861 – 1914(، حي���ث كان لبن���ان يتمتع بنوع من االإ�صتق���الل، وكان اللبنانيون ينعمون بنوع من 

الحريات العامة بخالف جيرانهم)3(. 
اللقل���وق)4( : م�صي���ف ف���ي ق�صاء جبيل، يعل���و 1900م عن �صط���ح البحر، ويبع���د 69 كلم عن 
بي���روت، و32 كلم ع���ن جبيل. فيها مركز للتزل���ج)5(. وردت في المثل القائ���ل: »ال�صمنات باللقلوق، 
والرزات بالمينا، والخبزات عند الحجة ، وتغدوا يا ندابينا«)6(. ُي�صرب في اإ�صتحالة ح�صول �صيء 

لعدم توافر اأ�صبابه ومكوناته.
مار�صحي���م )مرجحي���ن( : منطق���ة خ�صبة في ق�صاء الهرم���ل. كانت ت�صته���ر بزراعة القمح 
ِرْت مار �صحيم«)7(. ُي�صرب للداللة على االإنتهاء من عمل، اأو مناق�صة،  وبيعه. وردت في المثل : »�صكَّ

اأو بمعنى : لم يبق �صيء.
المجادل)8(: من قرى ق�صاء �صور. ترتفع 400م عن �صطح البحر، وتبعد 102 كلم عن بيروت، 
و21 كل���م عن �صور. تنتج التب���غ، والحبوب، وااللبان)9(. وردت في المث���ل: »العر�س بمحرونة، واأهل 
المج���ادل بترق����س«)10(. ُي�صرب لمن يفرح في اأم���ر ال يعنيه. ويقول اللبنانيون ف���ي المعنى نف�صه: 

»العر�س بطبريا، واأهل المجيدل بيرق�صوا«)11(.
مج���دل المعو����س)12(: من قرى ال�ص���وف. ترتفع 850م ع���ن �صطح البحر، وتبع���د 44 كلم عن 

1- ل�صان العرب 378/13 )لنب(.
2- فغايل 2225 / فريحة 4036 / اأبيال 1899 / نا�صر 6477 / يعقوب7844.

3- اإنظر م�صادر املثل، والنا�س اأجنا�س. �س17 - 20.
4-  من العربية اأو ال�صريانية مبعنى : طائر اللقلق. وقد يكون من حتريف �صرياين مبعنى : االألثغ وااللكن  )اأي: الذي يف نقطه لكنة( 

معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س158.
5- اإعرف لبنان 144/9، واملو�صوعة امل�صورة 473/2.

6- فغايل 182 / نا�صر 3013 / يعقوب 3891. الندابون : الذين يندبون امليت.
7- فغايل 2451 / نا�صر 4984 / يعقوب 3854، ومل اأقع على قرية ت�صمى »مار �صحيم«، ويف البحث تبني يل اأن املق�صود »مرجحني«، 

ولعل االإ�صم حمرف عن »مار�صحيم«. 
8- جمع عربي للفظ �صرياين مبعنى : االأبراج، واأمكنة املراقبة )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية.  �س161(.

9- اإعرف لبنان 175/9، واملو�صوعة امل�صورة 479/2.
10- احلر 269 / يعقوب 4727.

11- اأبيال 961 / يعقوب 4727. طربيا : مدينة بفل�صطني. واملجيدل قرية لبنانية �صريد ذكرها.
12-  اجلزء االأول من االإ�صم ال�صرياين مبعنى : الربج. واجلزء الثاين �صرياين اأي�صًا مبعنى : الرطوبة اأو الغابة )معجم اأ�صماء املدن 

والقرى اللبنانية. �س162(.
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بي���روت، و37 كلم عن بيت الدين. تنتج التفاح والزيت���ون)1(. وردت في المثل: »لوال مجدليا ومجدل 
المعو�س، كانت الدني خالية من الوحو�س«)2(.

مجدل���ون)3(: من قرى بعلبك . ترتفع 1050م عن �صطح البحر، وتبعد 80 كلم عن بيروت، و9 
كلم عن بعلبك. تنتج الحبوب)4(. وردت في المثل القائل: »خمنت حاال مجدلون �صيعة«)5(. ويروى، 
ف���ي ق�صة هذا المث���ل، اأن اأهالي هذه القرية اإدعوا التفوق والغلب���ة على من عداهم، فهاجموا قرية 
اأكب���ر من قريتهم، فغلبوا، وهوجم���ت منازلهم، وُنهبت. ُي�صرب �صخرية م���ن ال�صعيف الذي يدعي 

القوة والبط�س، فيهزم في التجربة االأولى.
مجدّلي���ا)6(: في لبنان قريت���ان تحمالن هذا االإ�صم : االأولى في ق�ص���اء زغرتا)7(، والثانية في 
ق�ص���اء عاليه، والمق�ص���ود الثانية. وهي ترتفع 500م عن �صطح البح���ر، وتبعد 26 كلم عن بيروت، 
و11 كل���م عن عالي���ه. فيها اآثار، وتنتج الزيت���ون والخوخ)8(. وردت في المث���ل القائل: » لوال مجدليا 

ومجدل المعو�س، كانت الدني خالية من الوحو�س«، وقد تقدم.
المجيدل)9( : من قرى جزين. ترتفع 300م عن �صطح البحر، وتبعد 53 كلم عن بيروت، و23 
كل���م عن جزين)10(. تنتج الفواك���ه. وردت في المثل: »العر�س بطبريا، واأه���ل المجيدل بيرق�صوا«، 

وقد تقدم)11(.
مرجعي���ون)12(: مرك���ز ق�صاء مرجعيون. ترتف���ع 800م ، وتبعد 98 كلم ع���ن بيروت، و55 كلم 
ع���ن �صي���دا. بقربه���ا قلعة ال�صقيف. ت���زرع بالُخ�ص���ر)13(. وردت ف���ي المثل: »كرم���ال عيونك تكرم 
مرجعي���ون«)14(. وقد ُخ�صت مرجعيون في هذا الق���ول، اإما الأن اإ�صمها يحوي لفظة »عيون« )جمع : 

1- اإعرف لبنان 193/9، واملو�صوعة امل�صورة 481/2.
2- فريحة 3235 / نا�صر 5243 / يعقوب 6296.

3- من ال�صريانية مبعنى : الربج ال�صغري )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س165(.
4- اإعرف لبنان 202/9، واملو�صوعة امل�صورة 482/2.

5- فغايل 881/ فريحة 1561 / نا�صر 2435 / يعقوب 695/2.
6- من ال�صريانية مبعنى : �صكان الربج )معجم ا�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س162(.

7- اإنظر : اإعرف لبنان 207/9، واملو�صوعة امل�صورة 483/2.
8- اإعرف لبنان 211/9، واملو�صوعة امل�صورة 483/2.

9- ت�صغري عربي لكلمة »جمدل« ال�صريانية تعني : الربج ال�صغري )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س  161 ، 163(.
10- اإعرف لبنان 216/9، املو�صوعة امل�صورة 484/2.

11- اإنظر مادة »املجادل« يف بحثنا هذا.
12-  كلمة مركبة من »مرج« مبعنى : االأر�س الوا�صعة فيها نبات كثري ترعى فيها الدواب، و »عيون«، جمع »عني« مبعنى: ينبوع املاء. 

ومعنى االإ�صم اإذن : االأر�س ذات الينابيع الكثرية. واإ�صم البلدة يف االأ�صل،  جديدة مرجعيون. 
13- اإعرف لبنان 479/3، واملو�صوعة امل�صورة 141/1.

14- فريحة 286 / اأبيال 1162 / احلر 173 / نا�صر 4605 / يعقوب 5612، كرمال : كرمى�.
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عي���ن(، واإما الأن المثل قيل في اأحد مواطنيها. ومعنى المثل اأنه، كرامُة للحبيب، واإلتما�صًا لر�صاه، 
ُنكّرم اأقرباءه واأ�صدقاءه. قال ال�صاعر )من الطويل(:

اأحُب بني القوام ُطرا لحبها             ومن حبها احببُت اأخوالها كلبا)1( 
مع���اد)2(: م���ن قرى جبيل. ترتفع 525م، وتبعد 52 كلم عن بي���روت، و15 كلم عن جبيل. فيها 
اآث���ار قديمة، وتنتج الزيت���ون والتبغ)3(. ورد اإ�صمها في المثل : »بجة ومع���اد تلتين البالد« وقد تقدم 

القول فيه)4(.
المين���ا : المق�ص���ود : مين���اء طرابل�س، وقد وردت ف���ي المثل : »ال�صمن���ات باللقلوق، والرزات 

بالمينا، والخبزات عند الحجة، وتغدوا يا ندابينا«. وقد تقدم القول فيه)5(. 
النبطية )6(: مركز ق�صاء النبطية. ترتفع 400م عن �صطح البحر، وتبعد 73 كلم عن بيروت، 
و30 كل���م عن �صيدا. فيها اآثار قديمة، وتنتج التبغ، والزيتون، والحم�صيات)7(. ورد في المثل: »كلب 

زبدين ما بي�صتغني عن �صوق النبطية«. وقد تقدم القول فيه )8(.
نيح���ا)9(: اإ�ص���م الأربع قرى : االأولى ف���ي ق�صاء البترون، والثانية في ق�ص���اء زحلة، والثالثة في 
ق�ص���اء �صور، والرابع���ة في ق�صاء ال�ص���وف)10(. والمق�صود ه���ذه االأخيرة)11( الت���ي ترتفع 1125م، 
وتبع���د 67 كل���م عن بيروت، و23 كلم عن بيت الدين. ت�صتهر بقلعتها التاريخية المعروفة ب��� »�صقيف 
تي���رون« وبغ���زارة مياهها. ُتزرع بالخ�ص���ر والفواكه )12(. ويروى اأن رجال ه���ذه القرية نا�صروا على 
ظاه���ر العمر)13(، حاكم �صفد، �صد اأحمد با�صا الجزار)14(، وال���ي عكا، لكن الجزار انت�صر عليهم 

1- عن مو�صوعة االأمثال اللبنانية 1149/2.
2- من ال�صريانية مبعنى : العادي واملاألوف، اأو من جذر �صامي مبعنى : املوعد )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س 174(.

3- اإعرف لبنان 9364، واملو�صوعة امل�صورة 522/2.
4- اإنظر مادة »بجة« يف بحثنا هذا.

5- اإنظر مادة »اللقلوق« يف بحثنا هذا.
6- من العربية مبعنى الروؤية والتطلع، اأو من العربية مبعنى : دفق املاء وخروجه )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س180(.

7- اإعرف لبنان 470/9، واملو�صوعة امل�صورة 54/2.
8- اإنظر مادة »زبدين« يف بحثنا هذا.

9- من ال�صريانية مبعنى الهادئ امل�صرتيح )معجم اأ�صماء املدن والقرى اللبنانية. �س 183(.
10- اإنظر : املو�صوعة امل�صورة 2/ 548 – 549.

11-  وهي اإحدى القرى اخلم�س املعروفة تاريخيًا باإ�صم »القرى العزيزة«، وهي : دير القمر، وعني دارة، وبتلون، وعماطور، ونيحا. 
و�صميت بذلك الأن االأمري ب�صري ال�صهابي الثاين كان ي�صف اأهلها ب��� »االأعزاز« دون �صائر القرى )عن مو�صوعة االمثال اللبنانية 

.)1085/2
12- اإعرف لبنان 513/9، واملو�صوعة امل�صورة 549/2.

13- )1695 – 1782م(، �صيخ بني زيدان يف بالد �صفد. فتح �صيدا ، وويل عكا. اإغتيل )املنجد يف  االأعالم. �س361(.
14-  )نحو 1720 – 1804م( ، وايل �صيدا ال�صام. اإ�صتقر يف عكا، وُلّقب باجلزار لفتكه بالبدو يف جمزرة بلغ �صحاياها �صبعني األف. 

ن عكا، وقاوم ح�صار بونابرت لها )املنجد يف االأعالم. �س200(. ح�صّ
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واباده���م، فاأ�صبحت ن�صاء القرية اأرامل ، وا�صتهرت نيحا باأراملها، فقيل : »متل اأرامل نيحا بالغمز 
)اأو : م���ا بيلق���ى غمزة(« )1(، و»�صالوا )اأو: قالوا( الأرامل نيح���ا : لي�س ما تجوزتوا؟ قالوا : اإجا حدا 
ورّدين���اه؟«)2(. وُي�ص���رب المثل الثاني لمن ُي�صاأل عن �صبب ع���دم قيامه بعمل ، في حين اأن الم�صوؤول 

يتمنى القيام بهذا العمل، لكن الظروف لم توؤاته.
ومع »اأرامل نيحا« م�صك الختام.

1- فغايل 250 / فريحة 3456 / نا�صر 5590 / يعقوب 6717.
2- فريحة 2687 / اأبيال 2801 / نا�صر 4295 / يعقوب 5265.   
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عبد �لمنعم ب�سّناتي
اأ�ستاذ دكتور

رئي�س ق�سم اللغة العربّية واآدابها والدرا�سات االإ�سالمّية 
جامعة الجنان

لغتنا الزاخرة ذاخرة

ت�مهيد :
اللغ���ة هي رم���ز التعبير وو�صيلته، واللغة تنقل مايجي�س في خاط���ر الب�صر، ونوازع النف�س، وما 
ينت���اب ال�صخ�س من �صعور دافق، وخلجات باطنة وظاهرة، فتنتقل اإلى طالبها، بطريقة االأ�صوات، 

ونعّبر عنها باالأحرف واالألفاظ . 
وقد عّرف ابن جّني اللغة، باأنها: اأ�صوات يعّبر بها كّل قوم عن اأغرا�صهم)1(.  

واأّم���ا ت�صري���ف كلمة ) اللغة ( ومعرفة حروفها فاإنها: ُفْعَلة، م���ن: لغوت. اأي: تكّلمت؛ واأ�صلها  
)ُلْغَوة(، ككرة، وُقَلٍة، وُثَبة، كّلها الماتها واوات)2(.

واأّم���ة الع���رب تاريخها �صحيق، وفيم���ا قبل التاريخ، كان���ت كّل المواطن المعروف���ة في العالم 
القديم م�صكونة ب�صعوب غير �صامّية ما عدا الجزيرة العربّية. والعرب ال�صاميون)3(  عا�صوا فيما يلي 

� لبنان .  1-  اخل�صائ�س، الأبي الفتح عثمان بن جّني، )1/ 33( حتقيق حممد علي النّجار. دار الهدى للطباعة والن�صر، بريوت 
الطبعة الثانية .  

2- املرجع  نف�صه . 
3-  االإ�صتعمال العلمي للفظة »�صامي« حديث العهد يرجع اإىل عام 1781م ، عندما اقرتحه اللغوي االأملاين �صلوتزر علما على ال�صعوب 
التي اأن�صاأت يف اجلزء الغربي من اآ�صيا ح�صارات ترتبط لغوّيا وتاريخّيا كما ترتبط اإىل حّد ما باالأن�صاب. انظر ال�صاميون ولغاتهم 

، د. ح�صن ظاظا، �س ) 9 ( دار القلم � دم�صق، 1990م، ط  الثانية.
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ب���الد االأن�ص���ول اإلى جنوب الجزيرة العربّية، على �صفاف اأربعة اأنه���ر كبيرة، هم: دجلة، والفرات، 
وفي�ص���ون، وجيحون . وقد اأفادت اأبحاث الم�صت�صرق االألماني »فريتزهومل« اأن ميل ال�صطح في �صبه 
جزيرة الع���رب، وتعّر�صه للرياح المو�صمّية، رّبما قد تغّير بانخ�صاف في طبقات االأر�س فندر الماء 
ف���ي �صبه الجزي���رة العربّية، وجّف النه���ران الكبيران -في�ص���ون و جيحون)1(- وله���ذا ذكر التاريخ 
الح�ص���ارة اليمنّية  بعمارة ال�ص���دود وخّزانات المياه، التي من اأ�صهرها �ص���ّد ماأرب، محاولًة التغّلب 
عل���ى القحط الذي اأثَّر كثيرا على ال�صّكان االأ�صلّيين، وهم عرب الجاهلية ويدعون بالعرب البائدة، 
اإذ حّلت عليهم الكوارث،اأمثال:عاد،وثمود، وط�صم، وجدي�س، وجرهم، ووبار.. وغيرهم)2(.                         
والحديث النب���وّي ال�صريف يوؤّكد هذا التوجه، فاإّن جزيرة العرب كانت مروجًا خ�صراء، فعن 
اأب���ي هري���رة ر�صي اهلل عنه قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل علي���ه و�صلم : »ال تقوم ال�صاعة حتى يكثر 

الهرج، وحّتى تعود اأر�س العرب مروجًا واأنهارًا«)3(. 
 والعربّي���ة البائ���دة تطلق على بع�س لهجات الع���رب وكانوا ي�صكنون قديمًا ف���ي مناطق واقعة 
ف���ي �صمال الجزيرة العربّية، ف���ي واحات تيماء والِحْجر -مدائن �صال���ح- ومنطقة العال في �صمال 

الحجاز. وكانوا بعزلة عن عرب نجد والحجاز .
 وتتف���ق اللغ���ة العربّي���ة البائدة م���ع العربّية الباقية ف���ي كثير من مقوماته���ا وخ�صائ�صها في 
االأ�صوات والقواعد والمفردات. فيكثر فيها ورود اأ�صوات الذال والثاء والغين وال�صاد ... وغيرهم، 
وت�صتمل على اأهم خا�صة لقواعد اللغة العربّية، وهي خا�صة االإعراب بالحركات، فهي تلحق اأ�صوات 
م���ّد ق�صيرة باآخر الكلمة لبي���ان وظيفتها، وعالقتها ببقّية عنا�صر الجمل���ة، ووجوه ال�صبه اأظهر ما 
يكون في اأ�صول المفردات واأ�صماء االأعالم، وفي م�صائل ت�صريف االأفعال ، وعالمات االعراب عند 

حذفها)4(.
وق���د در�س الدكت���ور خليل يحيى نامي ف���ي كتابه)5(  العديد م���ن الم�صائ���ل والظواهر اللغوية 
القديم���ة في بي���ان تاريخ اللغ���ة العربّية قبل االإ�ص���الم ، ويفي�س ف���ي المقارنة بينها وبي���ن اأخواتها 
ال�صامّي���ة في الحروف وال�صمائر وتخ�صي�س معاني اأبنية الفع���ل وتنويعها واال�صتقاقات ال�صرفّية، 
ويذك���ر اللهجات العربّية القديم���ة، الثمودّية وال�صفوّية واللحياني���ة والنبطّية. وي�صهب في الحديث 
عن ظاهرة االعراب في العربّية، واأنه قديم فيها منذ الجماعات ال�صامّية االأولى، االأكدّية والبابلّية 

1-  لعّلنا يجب اأن نذكر اأّن هذين النهرين ما تزال اأجزاء من جمرى كّل منهما موجودة اإىل االآن ميلوؤها املطر اإذا انهمرت �صيوله 
يف بع�س االأحيان . 

2- انظر نف�س املرجع �س ) 16 ( وما بعدها .
3- �صحيح ابن حّبان، رقم احلديث ) 6855 ( .

4- انظر فقه اللغة ، د. علي عبدالواحد وا يف، �س )99 ( . ن�صر: دار نه�صة م�صر � القاهرة � الطبعة ال�صابعة .    
5- انظر كتاب درا�صات يف اللغة العربّية . د . خليل يحيى نامي. دار املعارف مب�صر .
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واالأ�صوري���ة القديم���ة واالأوجريتّية والنبطّية. ويبّين االأ �صم���اء الممنوعة من ال�صرف، واأن المنع من 
ال�ص���رف قديم ف���ي اللغات ال�صامّية، واأن العربّية الف�صحى هي الت���ي ظّلت تحتفظ به، ويعقد بحثًا 
م�صتفي�ص���ًا في الت�صاد الجن�صي وعالماته من خالل مقارنات وا�صعة بين العربّية واللغات ال�صامّية، 
ل البحث في درا�صة ال�صمائر،  ويبح���ث في اأ�صماء العدد ومخالفتها للمعدود تذكي���رًا وتاأنيثًا، ويف�صّ
واال�صم المو�صول، وجموع التك�صير، والكتاب يدر�س علم فقه اللغة العربّية الكّلّية والجزئّية)1(.      

ف���اإذا كّنا النع���رف �صيئًا عن المراحل التي اجتازته���ا اللغة العربّية ، ف���اإّن الدالئل التي ت�صير 
اإلى ات�صالها باأخواتها اللغات ال�صامّية تبّين عمق امتداد عراقتها ال�صحيق، والذي ي�صل اإلى االألف 
الثالثة قبل الميالد،  فلغات االأمم ال�صامّية تت�صابه في نقاط كثيرة رئي�صة واالألفاظ المتداولة بينها 

تمّثل ن�صبة �صخمة من ثروتها اللغوّية)2(.  
وه���ذا يف�ّصر تم�ّصك الع���رب بلغتهم الف�صحى في الع�صر الجاهل���ي، ويعتبرونها لغة مقّد�صة، 
فكان���وا يتلّقونها م�صافهة من االأع���راب مبا�صرة، حر�صا عليها و�صونًا لل�صانه���م . كما يف�ّصر اإجماع 
علم���اء النحو المقارن للغات ال�صامّية، اأمثال: بروكلمان، ووليم راي���ت، واأدوارُدوُروم، ودافيد ِيِلين، 
على اأّن اللغة العربّية الف�صحى هي بال منازع اأقدم �صورة حّية من اللغات ال�صامّية االأم، واأقرب هذه 

ال�صور اإلى تلك اللغة التي تفّرعت منها بقّية اللغات ال�صامّية)3(. 
اأّم���ا العربّي���ة الباقية، فهي اللغ���ة التي تن�صرف اإليه���ا كلمة العربّية عن���د اإطالقها، وهي لغة 
االأدب والكتاب���ة والتاألي���ف، ون�ص���اأت ببالد نج���د والحجاز في الجزي���رة العربّية، بعي���دًا عن اللغات 
الت���ي يمكن اأن توؤّثر في اأ�صواته���ا اأومفرداتها، وهذا يف�ّصر لنا المحافظةعل���ى �صخ�صّيتها الممّيزة 
بّي���ن اللغات، و�صحي���ح قد قيل: اأنه دخلتها العجمة في قليل من المف���ردات، اإال اأّن ذلك محتمل في 
ال�ص���راع اللغوي، من تاأّثر وتاأثير، اإذ كان اأث���ر اللغات االأخرى فيها ب�صيطًا جدًا، اأمام البحر الهائل 

من المفردات التي تتمتع بها اللغة العربّية الف�صحى الباقية .
واأقدم ما و�صل اإلينا من اآثارها هو ما يعرف باالأدب الجاهلي، وهو اآثار اأدبّية تن�صب لطائفة من 
�صعراء الع�صر الجاهلي وحكمائه وخطبائه، ويرجع تاريخ اأقدمها اإلى القرن الخام�س بعد الميالد، 
وحفظ���ت في قلوب العرب اأمدًا طويال، وجمعت ودّونت في الق���رون االأولى للع�صر االإ�صالمي. وهي 
تمّث���ل عنفوان اللغ���ة الحّية واكتمالها وعظمتها، بعد اأن اجتازت مراحل كثيرة في التطّور واالرتقاء، 
وا�صتاأثرت بميادين االأدب من �صعر ونثر وخطابة، في جميع القبائل العربّية ، وهي التي �صّميت بعد 

1- انظر مقّدمة املرجع ال�صابق، �س) 3 ( للدكتور �صوقي �صيف .
2- انظر ال�صامّيون ولغاتهم، �س ) 11 ( و ) 12 (

3- انظر ال�صاميون ولغاتهم، �س ) 16 ( .
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ذلك بلغة قري�س، على وجه التقريب)1(. 
وعلم���اء اأ�صول اللغ���ة العربّية القدامى لهم اآراء ف���ي اأ�صل اللغة العربّية، ه���ل هي توقيف، اأم 

ا�صطالح ؟ وا�صت�صهدوا بقوله تعالى على اأنها توقيفّية : {ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ })2( وه���ذا مو�ص���وع يطول �صرحه، 

وله جوانب متعّددة، ويت�صل بالم�صائل العقدّية والدينّية، ويخرج عن النطاق اللغوي)3(.
وح���ّدد علماء اللغة العربّية الحروف الم�صتعملة والمهمل���ة عند العرب، فالحروف الم�صتعملة 
ف���ي كالمها في االأ�صم���اء واالأفعال ت�صعة وع�صرون حرفا، مرجعهن اإلى ثمانية وع�صرين حرفا، منها 
حرف���ان مخت����س بهما العرب دون الخلق وهم���ا »الحاء والظاء«، ويرى بع����س اللغويين اأن »الحاء« 
ف���ي ال�صريانّية والعبرانّية والحب�صّية كثيرة، واأن »الظ���اء« وحدها مق�صورة على العرب، ومنها �صتة 
اأح���رف للعرب ولقليل م���ن العجم، وهّن: العين، وال�ص���اد، وال�صاد، والقاف، والط���اء، والثاء، وما 
�ص���وى ذل���ك فللخلق كّلهم، من العرب والعج���م، اإال »الهمزة« فاإّنها لم تاأت م���ن كالم العجم اإال في 
االبت���داء، وه���ذه الحروف تزيد على هذا العدد، اإذ ا�صتعملت حروف التتكلم بها العرب اإال �صرورة، 

فاإذا ا�صطّروا اإليها حولوها عند التكّلم اإلى اأقرب الحروف من مخارجها)4(.
وبّي���ن �صيبوي���ه اأ�صل الح���روف العربّية -كما ذكرن���ا- وذكر اأنها تكون خم�ص���ًة وثالثين حرفًا 
بح���روف ه���ّن ُفروٌع ، واأ�صلها من الت�صعة والع�صرين، وهي كثي���رة ، ويوؤخذ بها وُت�صتح�صن في قراءة 
القراآن واالأ�صعار، وهي: النون الخفيفة، والهمزة بين بين، واالألف التي تمال اإمالة �صديدة، وال�صين 
الت���ي كالجيم، وال�ص���اد التي تكون كال���زاي، واألف التفخي���م � يعني بلغة اأهل الحج���از، في قولهم: 
ال�ص���الة وال���زكاة والحياة � . وتكون اثنين واأربعين حرفًا بحروف غير م�صتح�صنة وال كثيرة، في لغة 
من ُترت�صى عربّيُته ، والت�صتح�صن في قراءة القراآن والفي ال�صعر، وهي: الكاف بين الجيم والكاف، 
والجيُم التي كالكاف، والجيم التي كال�صين، وال�صاد ال�صعيفة، وال�صاد التي كال�صين، والطاء التي 
كالت���اء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء، وهذه الحروف التي اثنين واأربعين جّيدها ورديُئها 
اأ�صُلها الت�صعة والع�صرون، والُتتبّين اإال بالم�صافهة، اإالاأّن ال�صاد ال�صعيفة ُتتكّلف من الجانب االأيمن، 

واإن �صئت تكّلفُتها من الجانب االأي�صر)5(. 

1- انظر فقه اللغة ، د. علي عبد الواحد وايف، �س ) 107 (
2- �صورة البقرة، ااآية )31( .

3-  انظر ال�صاحبي  يف فقه اللغة و�صنن العرب يف كالمهما ، الأبي احل�صني اأحمد بن فار�س بن زكرّيا، �س)6( حتقيق ال�صّيد اأحمد 
�صقر، طبع مبطبعة عي�صى البابي احللبي  و�صركاه ، القاهرة �� 1977م . 

4- انظر جمهرة اللغة، البن دريد ،  )1/ 4(  دار �صادر، بريوت . 
5-  انظر الكتاب، الأبي ب�صرعمرو، امللقب: �صيبويه )488/2( موؤ�ص�صة االأعلمي للمطبوعات، بريوت � لبنان . الطبعة الثانية ، 1387ه� 

� 1967م .   
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وذكر ابن جّن���ي الحروف الفرعّية الم�صتح�صنة، والحروف الفرعّي���ة الم�صتقبحة وقال عنها: 
والت���كاد توجد اإال في لغة �صعيفة مرذولة، غير مقبول���ة)1(.  ولذلك اأ�صقط علماء اللغة العربّية هذه 
االأ�ص���وات المرفو�صة في الذوق العرب���ي الف�صيح، واأبقوا ما تذوقه العرب���ي الف�صيح من االأ�صوات 
اللغوّي���ة ورمز له، وُجع���ل حرفا معترفًا به عند العرب، ولذلك ال يوجد ف���ي اللغة العربّية الف�صيحة 
االأ�صوات اللغوّية المعمول بها في لغات اأخرى، مثل: َك، ڤ ، پ ، چ ، واإن كانت في اللهجات العربّية 

م�صتعملة اإال اأّن اللغوّي الف�صيح لم ي�صتعملها، وتعتبر من الوح�صّي الم�صتنكر . 
وقد روى ابن دريد االأزدي لهجات اأهل اليمن وغيرها، وهو الخبير العالم بها -فهو من اأ�صول 
عربّي���ة يمنّية- فو�صفها بدّقة، وبّي���ن نطقها، وكيف تكتب، لكيال تلتب����س بال�صوت الف�صيح، فقال: 
فمنها: تلك الحروف الحرف الذي بين )الباء والفاء( مثل )پور( اإذا ا�صطروا اإليه قالوا )فور()2(  
ومث���ل الحرف الذي بي���ن )القاف والكاف()3( و)الجي���م والكاف()4(  وهي لغ���ة �صائرة في اليمن، 
مثل ) جمل( اإذا ا�صطّروا اإليه قالوا: )َكمل( بين الجيم والكاف، ومثل الحرف الذي بين   ) الياء 
والجيم ( وبين ) الياء وال�صين ( مثل )غالمي( فاإذا ا�صطّروا قالوا: )غالمج(... و)غالم�س()5(، 
وكذلك ما اأ�صبه هذا من الحروف المرغوب عنها. فاأّما بنو تميم فاإّنهم يلحقون   )القاف بالكاف( 
فتغّل���ظ جدًا، فيقول���ون )الَكوم( يريدون : القوم، فتكون »القاف« بي���ن )القاف والكاف( وهذه لغة 

معروفة في بني تميم)6(. 
وق���د �صّنف علماء اللغة اللغات الف�صيحة واللغ���ات العربّية الرديئة، وقال اأبو ن�صر الفارابي: 
كان���ت قري����س اأف�صح الع���رب ففتقادًا لالأف�ص���ح من االألف���اظ ، واأ�صهلها على الل�ص���ان عند الُنطق، 
واأح�صنه���ا م�صموعًا، واأبينها اإبانًة عّما في النف�س؛ والذين عنه���م ُنقلت اللغة العربّية، وبهم اقُتدي، 
وعنه���م اأخذ الل�صان العربّي من بين قبائل العرب، وهم: قي�س، وتميم، واأ�صد؛ فاإّن هوؤالء هم الذين 
عنه���م اأكثر ما اأُخذ ومعظم���ه، وعليهم اُتكل في الغريب وفي االإعراب والت�صريف؛ثّم هذيل، وبع�س 

ِكنانة، وبع�س الطائيين، ولم يوؤخذ من غيرهم من �صائر قبائلهم. 
وبالجمل���ة ال يوؤخذ من ح�صرّي قّط، وال ع���ن �صّكان البراري ممن كان ي�صكن اأطراف بالدهم 
المج���اورة ل�صائ���ر االأمم الذين حوله���م، فاإّنه لم يوؤخذ ال من َلْخم، وال من ُج���زام، لمجاورتهم اأهل 
ان، واإياد، لمجاورتهم اأهل ال�صام، واأكثرهم ن�صارى يقرءون  م�صر والقبط، وال م���ن ق�صاعة، وغ�صَّ

1-  انظر �صّر �صناعة االإعراب، الأبي الفتح عثمان بن جّني )1/ 51(  حتقيق م�صطفى ال�صقا، حممد الزفزاف، اإبراهيم م�صطفى، 
عبد اهلل اأمني. مطبعة م�صطفى البابي احللبي � مب�صر. الطبعة االأوىل 1374ه� � 1954م. 

2- هكذا يف االأ�صل، ولعّلها )ڤور(  وينطقونها مثل ال�صوت االأجنبي v( ) لي�صتقيم املعني .
3-  فيغلِّظون القاف، وينطقونها من غري خمرجها الف�صيح مثل ال�صوت االأجنبي )G( يف مثل كلمة ) Guilty(. فبنو متيم يلحقون 

القاف باللهاة. ومعنى تغليظ القاف التلفظ ب�صوت الكاف الفار�صي
4- فينطقونها ياب�صة غري معط�صة،  مثل اجليم القاهرية، وتكتب بثالث نقط ) چ (.اأوالفار�صّية )َك( .

5- احلرف الذي بني ال�صني واجليم والياء يف املذكر ) غالمج ( ويف املوؤنث ) غالم�س ( .
6- انظر جمهرة اللغة، البن دريد، ) 1/ 4 � 5( .  
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بالعبرانّي���ة، وال من تغلب والنمر، فاإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان ، وال من بكر لمجاورتهم 
للقبط والفر�س، وال من عبد القي�س واأُْزِدُعَمان،  الأنهم كانوا بالبحرين ُمخالطين للهند والفر�س، وال 
م���ن اأهل اليمن لمخالطتهم للهند والحب�صة، وال من بني حنيفة و�صّكان اليمامة،وال من ثقيف واأهل 
الطائف، لمخالطتهم تّجار اليمن المقيمين عندهم، وال من حا�صرة الحجاز؛ الأّن الذين نقلوا اللغة 
�صادفوهم حين ابتدوؤوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من االأمم، وف�صدت األ�صنتهم، والذي 
نق���ل اللغة والل�ص���ان العربّي عن هوؤالء واأثبتها ف���ي كتاب ف�صّيرها علمًا و�صناع���ة هم اأهل الب�صرة 

والكوفة فقط من بين اأم�صار العرب)1(. 
فكان���ت لغ���ة قري����س اأف�صح اللغ���ات العربّية واأ�صرحه���ا، لبعدهم عن بالد العج���م من جميع 
جهاته���م، وعل���ى ن�صبة بعد القبائل وقربها من قري�س، كان االحتج���اج بلغتهم في ال�صحة والف�صاد، 

عند اأهل �صناعة اللغة العربّية)2(.
وي���رى �صيخ العربّية االأ�صمعّي اأّن اأف�صح الع���رب قبيلة قري�س، ويروي اأّن معاوية قال ذات يوم 
م���اط، فقال: قوم تباعدوا عن عنعنة تميم، وتلتلة  لجل�صائ���ه: من اأف�صح النا�س؟ فقام رجل من ال�صِّ
به���راء، وك�صك�صة ربيع���ة، وك�صك�صة بكر، لي�س فيهم غمغمة ق�صاعة، وال طمطمانية ِحْمَير، فقال من 

اأولئك؟ قال: قومك يا اأمير الموؤمنين)3(. 
وق���د عق���د ابن فار�س بابا ًفي اللغات المذمومة)4(، وذكر في���ه تلك اللهجات المردودة. وعقد 
واة  باب���ًا اآخ���ر �صّم���اه: باب القول ف���ي اأف�صح العرب. ق���ال فيه: اأجَم���َع علماوؤنا بكالم الع���رب، والرُّ
الأ�صعاره���م، والعلماء بلغاتهم واأّيامهم، ومحاّلهم: اأّن قري�صًا اأف�صح العرب األ�صنًة، واأ�صفاهم لغًة.. 
ة األ�صنتها- اإذا اأتته���م الُوفود من العرب ، تخّيروا  وكان���ت قري�س -م���ع ف�صاحتها وح�صن لغاتها وِرقَّ
م���ن كالمهم واأ�صعاره���م اأح�صَن لغاتهم واأ�صف���ى كالمهم. فاجتمع ما تخّيروا م���ن تلك اللغات اإلى 

نَحاِئزهم )طبائعهم(و�صالئِقهم التي طبعوا عليها، ف�صاروا بذلك اأف�صح العرب)5(. 
واأف�صُح الخلق على االإطالق �صيُدنا وموالنا ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم حبيب رّب العالمين 
ج���لَّ وعال، قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : »اأنا اأف�صُح العرب«. رواه اأ�صحاب الغريب)6(، ... 

اأحمد جاد املوىل، علي حممد  واأنواعها، جلالل الدين ال�صيوطي، )1/ 211� 212(  �صرح وتعليق حممد  اللغة  1-  املزهريف علوم 
البجاوي، حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، طبعة عي�صى البابي احللبي و�صركاه، بدون تاريخ .     

2- انظر العرب وديوان املبتداأ واخلرب، امل�صهور مبقّدمة ابن خلدون، �س )49( القاهرة 1327ه� . 
3-  انظر دّرة الغوا�س، يف اأوهام اخلوا�س. للقا�صم بن علي احلريري، �س)250( حتقيق حممد اأبو الف�صل اإبراهيم ، دار نه�صة 

م�صر � الفجالة � القاهرة � 1975م.    
4- انظر ال�صاحبي، �س )35( .
5- انظر ال�صاحبي، �س )33( . 

»َمْيَد اأين«. الفائق يف غريب  اأيّن من قري�س، ون�صاأت يف بني �صعد بن بكر. وروي:  اأنا اأف�صح العرب بيد  6-  ورواية الزخم�صري : 
احلديث . )1/ 141( حتقيق علي حممد البجاوي ، حممد اأبو الف�صل اإبراهيم . عي�صى البابي احللبي و�صركاه، الطبعة الثانية.  

واحلديث له روايات اأخرى .  
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وروى الَبْيَهِق���ّي ف���ي �ُصَع���ب االإيمان عن محمد ب���ن اإبراهيم بن الحارث التميم���ي: اأن رجال قال : يا 
ر�ص���ول اهلل ؛ م���ا اأف�صحك ! فما راأينا الذي هو اأْعَرُب من���ك . قال:»حّق لي، فاإّنما اأْنِزل القراآن علّي 
بل�ص���ان عرب���ّي مبين«. وقال الخطابّي: ِاعلم: اإّن اهلل لّما و�صع ر�صول���ه �صلى اهلل عليه و�صلم  مو�صع 
ب البيان لدينه، اختار له من اللغات اأْعَرَبها، ومن االأل�صن اأف�صحها  َبه َمْن�صِ البالغ من َوْحيه، وَن�صَ

واأْبَيَنَها، ثّم اأمّده بجوامع الكلم)1(. 
له... اأّم���ا الق���راآن الكريم فقد حّيرت ف�صاحت���ه، وبيانه، واأ�صلوبه، وجدل���ه، ومحكمه، ومف�صّ

وغي���ر ذلك، عقول ف�صحاء العرب وحكمائهم و�صعرائهم، ف���كان الكالم المعجز الذي اليرقى اإليه 
كالم الب�ص���ر، ف���كان المثل االأعال � اإلى جان���ب ال�صريعة االإ�صالمّية � للف�صاح���ة العربية، واالن�صباك 
االأدبّي واللغوّي، واالإعجاز البيانّي والمعنوي، ال يدانيه حديث، واليقاربه اإبداع، فبرز اإعجاز القراآن 

في جميع العلوم . 
وق���د تح���ّدث  ال�صيوطي في مو�ص���وع اإعجاز القراآن، فق���ال: اأفرده بالت�صني���ف خالئق منهم 
الخّطابي والرّماني والزملكاني واالإمام الرازي وابن �صراقة والقا�صي اأبو بكر الباقالني، ... وقال: 
ِاعل���م اأّن المعج���زة اأمر خارق للعادة مقرون بالتحّدي، �صالم ع���ن المعار�صة، وهي اإّما ح�ّصية، واإّما 
عقلّي���ة، واأكثر معجزات بني اإ�صرائيل كانت ح�ّصّي���ة لبالدتهم، وقّلة ب�صيرتهم، واأكثر معجزات هذه 

االأّمة عقلّية لفرط ذكائهم وكمال اأفهامهم)2(. 
وبعث ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم واأنزل عليه القراآن الكريم، وكانت قبيلة قري�س اأف�صح 
الف�صح���اء، وم�صاقع الخطباء، وتحّداهم على اأن ياأتوا بمثل���ه، واأمهلهم طول ال�صنين فلم يقدروا، 
ق���ال تعالى: { ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   ٹ })3( وا�صتمّر القراآن في تحّدي العرب 

الف�صحاء، واأ�صحاب البيان والبالغة ، ثّم تحّداهم بع�صر �صور منه في قوله تعالى: { ٱ   ٻ   
ٻٻ  ٻ  پ  پ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  })4(   

وخّف���ف الق���راآن الكريم الكمّية المطلوبة ف���ي التحّدي، باأن ياأتوا ب�ص���ورة واح���دة،  قال تعالى:{ ۓ  
ۉ})5(  ۉ   ۅ       ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ       ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ  

وكّررالتح���ّدي مّرة ثانية، ق���ال اهلل تعال���ى: { ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ})6( فلّم���ا عج���زوا عن معار�صته 

1- املزهر يف علوم اللغة واأنواعها، �س ) 1/ 209 ( .
2- االإتقان يف علوم القراآن، جلالل الدين ال�صيوطي، )2/ 116( الطبعة الثالثة، 1951م، م�صطفى البابي احللبي.  

3- �صورة الطور، االآية )34( . 
4- �صورة ه�ود  ، االآية )13( .
5- �صورة يون�س،  االآية )38( .

6- �صورة البقرة ، االآية)23( . 



58

واالتي���ان ب�صورة ت�صبهه عل���ى كثرة الخطباء فيهم والبلغ���اء ؛ نادى عليهم باإظه���ار العجز، واإعجاز 
الق���راآن، فق���ال تعال���ى: { ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ })1(. فه���ذا وُه���ُم الف�صحاء الل���ّد، وقد كانوا اأحر�س 
�ص���يء على اإطفاء نورالقراآن الكريم، واإبطال واإخفاء اأمره، و�صعروا ب�صعفهم اأمام ف�صاحة وبالغة 

القراآن الكريم الذي ال يدانيه كالم ب�صرّي .   
اأخرج الحاكم عن ابن عّبا�س قال جاء الوليد بن المغيرة اإلى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فقراأ 
عليه القراآن، فكاأّنه رّق له، فبلغ ذلك اأبا جهل ، فاأتاه ، فقال له: ياعّم، اإن قومك يريدون اأن يجمعوا 
ل���ك ماال ليعطوك���ه ، ِلَئال تاأتي محمدًا لتعر�س لما قاله، قال: قد علمت قري�س اإّني من اأكثرها ماال، 
ق���ال: فق���ل فيه قوال يبلغ قومك اأن���ك كاره له، قال: وماذا اأقول ! فواهلل ما فيك���م رجل اأعلم بال�صعر 
مّن���ي،  وال برجزه، وال بق�صي���ده، وال باأ�صعار الجّن، واهلل ما ي�صبه الذي نقول �صيئًا من هذا، وواهلل، 
اإّن  لقول���ه بالذي يقول واهلل اإن له لحالوة، واإنَّ علي���ه لطالوة، واإّنه لمثمراأعاله، مغدق اأ�صفله، واإّنه 
ليعلو وال ُيعلى عليه، واإّنه لُيْحِطم ما تحته. قال: الير�صى عنك قومك حّتى تقول فيه. قال دعني حّتى 

اأفّكر، فلّما فّكر، قال: هذا �صحر يوؤثر عن غيره)2(.  
كان���ت حادث���ة الوليد بن المغيرة حّج���ة دامغة على ف�صحاء الع���رب، وكان الر�صول �صلى اهلل 
علي���ه و�صل���م يحتّج عليهم بالقراآن ويدعوهم �صباحًا وم�صاًء اإل���ى اأن يعار�صوه اإن كان كاذبًا، ب�صورة 
واحدة اأو باآيات ي�صيرة، فكّلما ازداد تحّديًا لهم بها، وتقريعًا لعجزهم عنها، تك�ّصف عن نق�صهم ما 
كان م�صتورًا، وظهر منه ما كان خفّيًا، لقد �صدم القراآن الكريم ف�صحاء وبلغاء العرب، فركنوا اإلى 

ترك معار�صته خ�صية هزيمتهم المتوقعة اأمام بيان القراآن العظيم. 
قال عبدالقاه���ر الجرجابّي: فما هذا الذي تجّدد بالقراآن من عظيم المزية، وباهر الف�صل، 
والعجيب م���ن الو�صف، حتى اأعجز الخلق قاطبة، وحّتى قهر من البلغاء والف�صحاء الُقَوى والُقدر، 
وقّيد الخواطر والِفَكر، حتى خر�صت ال�صقا�صق)3(، وُعِدم نطق الناطق، وحّتى لم يجِر ل�صان ولم ُيِبْن 
بيان، ولم ي�صاعد اإمكان، ولم ينقدح الأحد منهم َزْند، ولم يم�س له حّد ...)4(.                                                   

فلّما ثبت كون القراآن معجزة نبّينا �صلى اهلل عليه و�صلم وجب االهتمام بمعرفة وجه االإعجاز، 
وقد خا�س النا�س في ذلك كثيرًا، فبين مح�صن وم�صيء، فزعم قوم اأّن التحّدي وقع بالكالم القديم، 
الذي هو �صفة الذات، واأّن العرب كّلفت في ذلك ماال يطاق وبه وقع عجزها، وهم مردود، الأّن ما ال 

1- �صورة االإ�صراء، االآية )88( . 
2- االإتقان يف علوم القراآن ) 2/  117( .

3- تقول : هدرت �صقا�صق اخلطيب: كناية عن البالغة ومواتاة الكالم له. وعك�صه: خر�صت �صقا�صقه . 
4-  دالئل االإعجاز، لالإمام عبدالقاهر اجلرجاين، � املدخل يف دالئل االإعجاز � �س) 48(، تعليق حممد عبداملنعم خفاجي، الطبعة 

االأوىل -1389ه� � 1969م . مكتبة القاهرة ب�صارع ال�صنادقّية- مبيدان االأزهر� مب�صر.   
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يمك���ن الوقوف عليه اليت�صور التحّدي به. وال�صواب ما قاله الجمهور: اأّنه وقع بالداّل على القديم، 
وه���و االألفاظ . ثم زعم النّظام)1(  اأّن اإعج���ازه بال�صرفة، اأي: اأّن اهلل �صرف العرب عن معار�صته، 
و�َصَل���َب عقولهم، وكان مقدورًا لهم، لكن عاقه���م اأمر خارجّي، ف�صار ك�صائر المعجزات، وهذا قول 

فا�ص���د، بدلي���ل قول���ه تعال���ى: { ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
ٹ ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ })2(  فاإّن���ه ي���دّل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، 
ولو�صلب���وا القدرة لم تبق فائدة ... فكيف يكون القراآن معجزًا ولي�س فيه �صفة االإعجاز، بل المعجز 
ه���و اهلل تعالى حيث �صلبه���م القدرة على االتيان بمثله...وخلّو الق���راآن من االإعجاز وفي ذلك خرق 

الإجماع االأّمة ...)3(.
ْرَفِة، اأّنه لو كانت المعار�صة ممكنة،  قال القا�صي اأبو بكر الباقالنّي)4( : مما يبطل القول بال�صُ
ْرَف���ة، لم يكن الكالم معجزًا، واإّنما يكون بالمن���ع معجزًا، فال يت�صّمن الكالم  واإّنم���ا ُمِنع منها ال�صُ
ف�صيل���ة عل���ى غيره في نف�صه ...وقال: ووج���ه اإعجازه ما فيه من النظم والتاألي���ف والتر�صيف، واأّنه 
خ���ارج ع���ن جميع وج���وه النظم المعتاد ف���ي كالم العرب، ومباي���ن الأ�صاليب خطاباته���م، ولهذا لم 

ُيْمِكُنهم معار�صته)5(.   
والق���راآن الكريم اأمثولة اللغة الف�صحى ت�صمن نظمه: االإيجاز، الت�صبيه، االإ�صتعارة، التالوؤم، 
الفوا�ص���ل،  التجان�س، الت�صري���ف، الت�صمين، المبالغ���ة، ح�صن البيان... لقد جم���ع القراآن الذوق 
القر�صّي المرهف، واالأ�صلوب العربي الر�صين ال�صل�س، ومزج في اأ�صلوبه الرائع بين اللفظ الف�صيح 
والمعنى الموحي، في اأح�صن نظام للتاأليف، م�صّمنًا اأ�صّح العبارات ، فكان اأ�صلوبه جار وفق اأ�صاليب 
الع���رب ف���ي االأداء، والتعبير عن المعان���ي، فتمّيز في كّل جملة واآية، فاأده����س األباب العرب قاطبة، 
ووقف���وا حيارى اأمام هذا التحّدي الكبير، فخّرت جباه الجبابرة اأمام كالم اهلل، فهو كالم مقّد�س، 

والمثل االأعلى لنظام اللغة العربّية الف�صحى. 
واالإ�ص���الم كان له اأثر هام ف���ي اللغة العربّية ، فقد اأّثر مبا�صرة في المفردات وتطّور معانيها، 
م���ن المعنى اللغوي ّ البح���ت اإلى معان ا�صطالحّية جديدة عّرفها الفقه االإ�صالمي، واال�صتبقاء على 
الم�صطلح اللغوّي االأ�صلي، قال ابن فار�س: فلّما جاء اهلل جّل ثناوؤه باالإ�صالم حالت اأحواٌل، وُن�ِصخت 
موٌر، وُنقلت م���ن اللغة األفاظ ع���ن موا�صعها اإلى موا�صع اأخ���ر بزيادات زيدت،  ديان���ات، واأُْبِطل���ت اأُ

و�صرائع �ُصِرعت، و�صرائط �ُصِرطت ... 

ْرَفة، وين�صب هذا املذهب اإىل النّظام املعتزيل )  228ه�( انظر دالئل االإعجاز  1-  كان كثري من املعتزلة يرون اأّن االإعجاز �صببه ال�صُ
�س )32(.

2- �صورة االإ�صراء، االآية )88( . 
3- االإتقان يف علوم القراآن 2/ 118( .  

4- اأبو بكر الباقالين ) ت 403ه� ( كتابه ي�صّمى : اإعجاز القراآن
5- انظر االإتقان يف علوم القراآن، )2/ 118( .
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فكان مّما جاء في االإ�صالم : ذكر الموؤمن والم�صلم والكافر والمنافق. واأنَّ العرب اإّنما عرفت 
َي الموؤمن  الموؤم���ن من االأمان، واالإيمان وهو الت�صديق، ثّم زادت ال�صريعة �َصرائَط واأو�صافًا بها �ُصمِّ

باالإطالق موؤمنًا. 
وكذل���ك االإ�ص���الم والم�صلم، اإّنما َعَرَف���ت منه اإ�صالم ال�صيء، ثّم جاء ف���ي ال�صرع من اأو�صافه 
م���ا ج���اء. وكذلك كانت التعرف من الكفر اإال الِغطاء وال�ّصتر. فاأّم���ا المنافق فا�صم جاء به االإ�صالم 
لق���وم اأبطن���وا غير ما اأظهروه، وكان االأ�ص���ل من نافقاء الَيربوع. ولم يعرفوا ف���ي الف�صق اإال قولهم: 
َطَب���ُة«  اإذا خرجت م���ن ق�صرها، وجاء ال�صرع ب���اأن الِف�صق: االإفحا����س في الخروج عن  »َف�َصَق���ِت الرُّ
طاع���ة اهلل جّل ثناوؤه . ومّما جاء في ال�صرع : ال�ص���الة، واأ�صله في لغتهم: الدعاء. وقد كانوا عرفوا 
الركوع وال�صجود، واإن لم يكن على هذه الهيئة. وكذلك ال�صيام، اأ�صله عندهم: االإم�صاك، ثم زادت 
ال�صريع���ة النّي���ة، وَحَظَرت االأكل والمبا�ص���رة، وغيرذلك من �صرائع ال�ص���وم ... وعلى هذا �صائر ما 
تركن���ا ِذكره م���ن العمرة والجهاد، و�صائر اأب���واب الفقه. فالوجه في هذا اإذا �ُصئ���ل االإن�صان عنه اأن 
يق���ول: في ال�صالة ا�صمان لغوّي و�صرعّي ، ويذكر ما كانت العرب تعرفه، ثّم ما جاء االإ�صالم به ... 

.)1( و�صائر العلوم ، كالنحو والعرو�س وال�صعر: كّل ذلك له ا�صمان لغوّي و�صناعيٌّ
ونق���ل ال�صيوط���ي ف���ي معرفة االألف���اظ االإ�صالمية، ما قال���ه اأحمد بن فار����س، وبّين عددا من 
االأ�صم���اء والتراكيب التي كانت فزالت بزوال معانيها، مثل: المرباع)2(، والن�صيطة)3(، والف�صول)4(، 
وال�صف���ّي )5( واالإتاوة،  والَمْك�س، والحل���وان، وقولهم: اأْنعم �صباحًا، واأْنع���م َظالمًا، وقولهم للملك: 
اأَبْيَت اللعن، وقول المملوك لمالكه: َرّبي، وت�صمية من لم يحج: �صرورة؛ لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: 
ال�ص���رورة في االإ�صالم . ومعناه: الذي يدع النكاح تبّت���اًل ، اأو الذي يحدث حدثًا، ويلجاأ اإلى الحرم، 
وقوله���م: ِحْجرًا محجورا، وكان ه���ذا عند الحرمان، اإذا �صئل االإن�صاُن، فيعل���ُم ال�صامُع اأنه يريد اأن 

يحرمه. اأو يقولها مثل اال�صتعاذة، كاأن يقولها الخائف، اأي: حرام عليك التعّر�س لي .  
م  ومم���ا ابتك���ره االإ�صالم من االألف���اظ: الجوائز: العطاي���ا، الواحدة جائزة. ول���م يكن المحرَّ
معروفًا في الجاهلية، واإّنما كان يقال له ول�صفر ال�صفَرْين، وكان اأّول ال�صفرين من اأ�صهر الُحُرم، 

وكانت العرب ت�صّمي �صفر االأول، و�صفر الثاني)6(. 
هذه نماذج في اأثر االإ�صالم باللغة العربّية وتطّورها ونمّوها. 

1- انظر ال�صاحبي � باب االأ�صباب االإ�صالمّية �  �س ) 78 � 86 ( .
2- املرباع: ربع الغنيمة الذي كان ياأخذه الرئي�س يف اجلاهلّية

3- ماياأخذه الرئي�س قبل اأن ي�صل اإىل يد قومه .
4- الفا�صل اأو الباقي من الغنيمة بعد الق�صمة ، فال ت�صتقيم ق�صمتها على اجلي�س لقّلته وكرثة اجلي�س .

5- ما ي�صطفيه الرئي�س لنف�صه من املغنم قبل الق�صمة مع الربع الذي له،
6- انظر املزه�ر )1/ 294 ( ومابعدها .
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وق���د اأخذ التاأليف في الع�ص���ر العّبا�صّي مكانة مرموقة، وانت�صرت المع���ارف واالبتكارات في 
جمع اللغة، والمحافظة عليها، وظهرت المدار�س النحوّية لدرا�صة الظواهر اللغوية، فاأّلفت المعاجم 
اللغوّية والمعنوّية، وكتب النحو و�صمنه ال�صرف، والبالغة، والعرو�س، وفقه اللغة واأ�صرارها، وعلم 

اللغة واالأ�صوات والتجويد... فنه�صت الدرا�صات اللغوية العربّية في وقت متقّدم من التاريخ .  
لغتـنا الزاخـرة

لغتنا العربّية الف�صحى اأ�صمى اللغات، واأرقاها في االأ�صلوب، ودّقة التعبير، اأ�صلها �صارب في 
عمق فجر االإن�صانّية، لغتنا ورثناها كابرًا عن كابر، لغة عالية المناقب، �صامخة على المنابر، زكّية 

االأ�صول والفروع، �صاحرة القلوب واالأفئدة، �صريفة المقام .     
 قال اأحمد بن فار�س: )زخر( الزاء والخاء والراء اأ�صل �صحيح، يدّل على ارتفاع، يقال: زخر 
البح���ر، اإذا طما، وهو زاخر . وزخر النب���ات، اإذا طال . ويقال: اأخذ المكان ُزخاِريَّه، وذلك اإذا َنَما 

النبات واأخرج زهره)1(. 
وق���ال االأزهرّي: ق���ال اأبو عمرو: الزاِخُر: ال�ص���ْرف العالي ... وقال اأبو ت���راب: �صمعت مبتكرًا 
يق���ول: زاَخْرُت���ُه فَزَخْرُته، وفاَخْرُت���ُه ففَخْرُتُه . . . وق���ال االأ�صمعّي: فخر بما عن���ده، وَزَخَر: بمعنى 

واحد)2(.  
فمادة )َزَخَر( عند العرب تدّل على  معاٍن وجيهة حول العلو واالرتفاع وال�صرف والفخر، وفي 
مجم���وع معاني هذه االألفاظ ندرك معنى العنوان ) لغتنا الزاخ���رة ( باأنها اللغة ال�صريفة التي تعلو 

وُيْفَتَخُر بها . وكان ابن خالويه في �صرح الدرْيدّية �صّمى اللغة العربية باللغة ال�صريفة)3(. 
ويكف���ي اللغ���ة العربية اأّن اهلل عّز وج���ّل زّينها بنزول القراآن الكريم به���ذه اللغة ال�صريفة التي 

ت�صتطيع اأن تتحمل معاني القراآن الكريم الرائعة، و ما فيها من اأ�صاليب متنّوعة: { ٹ چ گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  

ہ })4(. فو�صفه اهلل جّل ثناوؤه باأبلغ ما يو�صف به الكالم، وهو البيان .
وق���ال تعال���ى: { چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ })5(  فقّدم جّل ثن���اوؤه ذكر البيان 

1-  معجم مقايي�س اللغة. الأبي احل�صني اأحمد بن فار�س بن زكريا . )زخر( )50/3( حتقيق عبد ال�صالم حممد هارون. الطبعة 
الثانية،1390ه� �� 1970م، مطبعة البابي احللبي مب�صر .

2-  تهذيب اللغة. الأبي من�صور حمّمد بن اأحمد االأزهري، )زخر( )7/ 202(  �صل�صلة تراثنا، الدار امل�صرّية للتاأليف والرتجمة. 
الطبعة االأوىل. حتقيق جماعة من اللغويني. وانظر مادة ) زخر( )5/ 408( ل�صان العرب، البن منظور، �صل�صلة تراثنا، طبعة 

م�صّورة عن طبعة بوالق، الدار امل�صرّية للتاأليف والرتجمة .  
3- انظر املزه�ر )1/ 213( .

4- �صورة ال�صعراء، االآيات ) 192 �� 195( . 
5- �صورة الرحمن، االآيتان) 3�� 4( . 
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عل���ى جميع ما توّحد بخلقه وتف���ّرد باإن�صائه... فلّما خ�ّس جّل ثناوؤه الل�ص���ان العربّي بالبيان ُعِلم اأّن 
�صائر اللغات قا�صرة عنه وواقعة دونه . 

وكان اأحم���د ب���ن فار�س قد عقد بابّا �صّم���اه: القول في اأّن لغة العرب اأف�ص���ل اللغات واأو�صعها، 
ومّم���ا ق���ال فيه اأي�صًا :  فاإن قال قائل: فقد يقع البيان بغير الل�صان العربّي، الأّن كّل من اأفهَم بكالمه 

على �صرط لغته فقد بيَّن . 
قي���ل له: اإن كنت تري���د اأّن المتكّلم بغير اللغة العربّية قد يعرُب ع���ن نف�صه حتى يفهَم ال�صامع 
م���راده فه���ذا اأخ�ّس مراتب البي���ان، الأّن االأبكم قد يدّل باإ�صارات وحركات ل���ه على اأكثر مراده ثّم ال 

نًا اأو بليغًا .  ي�صّمى متكّلمًا، ف�صاًل عن اأن ي�صّمى َبِيّ
واإن اأردت اأّن �صائ���ر اللغ���ات ُتبي���ُن اإبانَة اللغة العربّية فهذا غلط، الأّنا ل���و احتجنا اإلى اأن نعّبر 
عن ال�صيف واأو�صافه باللغة الفار�صّية لما اأمكننا ذلك اإال با�صم واحد، ونحن نذكر لل�صيف بالعربّية 
�صف���ات كثيرة، وكذل���ك االأ�صد والفر�س وغيرهما من االأ�صياء الم�صّم���اة باالأ�صماء المترادفة . فاأين 
ذلك من ذاك ؟ واأين ل�صائر اللغات من ال�صعة ما للغة العرب؟ هذا ما الخفاء به على ذي ُنْهَية)1(. 

وحين ذكر ابن قتيبة ما للعرب من اال�صتعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتاأخير وغيرها من 
�صنن العرب في القراآن، قال: ولذلك اليقدر اأحد من التراجم على اأن ينقله اإلى �صيء من االأل�صنة، 
كم���ا نقل االإنجيل عن ال�صريانّية اإلى الحب�صّية والرومّي���ة، وترجمت التوراة والّزبور و�صائر كتب اهلل 

عّز وجّل بالعربّية، الأّن العجم لم تّت�صع في المجاز ات�صاع العرب)2(. 
اأال ت���رى اأّنك لو اأردت اأن تنقل قوله جّل ثن���اوؤه: { ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      
ۀ  ۀہ })3( ل���م ت�صتط���ع اأن تاأت���ي بهذه االألف���اظ الموؤّدية ع���ن المعنى الذي اأُْوِدَعْت���ه حتى تب�صط  
مجموعه���ا، وت�صل مقطوعها، وُتظهر م�صتورها، فتقول: اإن كان بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت 
منه���م خيانة ونق�صًا فاأعلمهم اأّنك ق���د نق�صت ما �صرطته لهم واآِذْنهم بالحرب لتكون اأنت وهم في 

العلم بالنق�س على �صواء)4(.  
ولو �صئلنا مثاًل: هل يوجد في �صنن العرب وُنظمها ما يجري هذا المجرى ؟ 

اأجبن���ا: اإّن كالم اهلل ج���ّل ثناوؤه اأعلى واأرفع من اأن ُي�صاَهى اأوُيقاَبل اأو يعار�س به كالم، وكيف 
ال يك���ون كذل���ك وهو كالم العلّي االأعلى، خالق كّل لغة ول�صان، لكن ال�صعراء قد يْوِمئون اإيماًء وياأتون 

1- ال�صاحبي ، �صفحة ) 17( .
2- اأنظر تاأويل م�صكل القراآن، �صفحة ) 16( .

3- �صورة االأنفال، االآية )58( .

4- ال�صاحبي ، �صفحة )17( .
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بالكالم الذي لو اأراد ُمريد نقَله العتا�س)1(  وما اأمكن اإال بمب�صوط من القول وكثير من اللفظ)2(.         
فاللغ���ة العربّية التي �صّرفها اهلل عّز وجّل بنزول الق���راآن الكريم ب�األفاظها واأ�صاليبها، َفَخَرت 
بنف�صه���ا عل���ى كّل اللغات، اإذ احتملت االعج���از البياني والمعاني لكالم اهلل ع���ّز وجّل، فقد تمّيزت  
اللغة العربّية بتنوع اأ�صاليبها البيانّية ، وتراكيبها النحوّية، وات�صعت لل�صور التي لم يتكّلم بها العرب 
�صابق���ًا، وتح���ّدث بها الق���راآن الكريم، ب�صكل جديد ممت���ع لالأعرابّي الذي كان يفتخ���ر باأنه ف�صيح 

وترّبى ون�صاأ في مركز الف�صاحة والبيان، َبْين قري�س وبني �صعد وتميم وغيرهم ... 
وحك���ى علماء اللغة اأّن توقي���ف اللغات في االبتداء وقع على لغة واحدة، وما �صواها من اللغات 
وق���َع التوقي���ف عليها بعد الطوف���ان من اهلل تعالى في اأوالد نوح حين تفرقوا ف���ي اأقطار االأر�س . . . 
وقال اأهل التحقيق من العلماء: ال بّد من التوقيف في اأ�صل اللغة الواحدة؛ ال�صتحالة وقوع اال�صطالح 
عل���ى اأّول اللغات من غير معرفة م���ن الم�صطلحين ِبعْين ما ا�صطلحوا علي���ه؛ واإذا ح�صل التوقيف 
على لغة واحدة جاز اأن يكون ما بعدها من اللغات ا�صطالحًا، واأن يكون توقيفًا؛ وال ُيْقَطع باأحدهما 
اإال بدلي���ل، وقال���وا : واختلفوا في لغة العرب؛ فمن زعم اأّن اللغ���ات كلَّها ا�صطالٌح فكذا قوله في لغة 
الع���رب، ومن قال بالتوقيف على اللغة االأولى، واأجاز اال�صطالح فيما �صواها من اللغات اختلفوا في 
لغة العرب ؛ فمنهم من قال: هي اأّول اللغات، وكّل لغة �صواها حدثت بعدها اإّما توقيفًا اأو ا�صطالحًا، 

وا�صتدّلوا باأّن القراآن كالم اهلل وهو عربّي، وهو دليل على اأّن لغة العرِب اأ�صبُق اللغات وجودًا)3(. 
وق���ال عبدالملك ب���ن حبيب: كان الل�صان االأّول الذي نزل به اآدم من الجّنة عربّيًا، اإلى اأْن بُعد 
العه���ُد وطال، حّرف و�صار �ُصريانّيًا، وهو من�صوب اإلى اأر�س �ُصورى -كطوبى، مو�صع في العراق- اأو 
�صوريان���ه، وه���ي اأر�س الجزيرة، به���ا كان نوح عليه ال�ص���الم وقومه قبل الغرق. ق���ال: وكان ي�صاكل 
الل�ص���ان العرب���ي، اإال اأّنه محّرف، وهو كان ل�صاَن جميع من ف���ي �صفينة نوح، اإال رجاًل واحدًا يقال له 
ُجره���م، فكان ل�صانه ل�صاَن العربي االأّول؛ فلما خرجوا م���ن ال�صفينة تزّوج اإرم بن �صام بع�س بناته؛ 
فمنه���م �ص���ار الل�صان العربي في ولده َعْو�س اأبي عاد وعبيل، وجاثر اأبي ثمود وجدي�س، و�صّميت عاٌد 
با�ص���م جرهم؛ الأنه كان جّدهم من االأّم، وبقي الل�ص���ان ال�صريانّي في ولد اأْرَفَخ�ْصذ بن �صام، اإلى اأن 
و�ص���ل اإل���ى ي�صجب بن قحطان من ذّرّيته وكان باليمن؛ فنزل هناك بن���و اإ�صماعيل؛ فتعّلم منهم بنو 

قحطان الل�صاَن العربّي )4(.  
اأّم���ا اإ�صماعيل فاإّن���ه غير عربّي، ول�صانه في االأ�صا�س غير العربّي���ة، اإال اأّن ل�صانه ُفِتَق بالعربّية 

اإلهامًا ليتنا�صب مع وجوده في اأر�س العرب، والل�صان العربي.                           

1- اعتا�س االأمر: ا�صتد واختلط عليه ومل يهتد اإىل ال�صواب . 
2- ال�صاحبي، �صفحة )18( . 

3- املزه�ر ، )1/ 27�� 28( .
4- نف�س امل�صدر ) 1/ 30�� 31( .
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حه، والبيهقي في �صعب االإيمان من طريق �صفيان الثورّي  اأخرج الحاكم في الم�صتدرك و�صحَّ
عن  جعفر بن محمد عن اأبيه عن جابراأّن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم تال : { ڀ  ڀ  ڀ     

ٺ  ٺ})1(، ثّم قال: اأُْلهم اإ�صماعيُل هذا الل�صان العربّي اإلهامًا . 
وق���ال الحاف���ظ ابن كثير في تاريخ���ه -البداية والنهاية-  قيل اأّن جمي���ع العرب ينت�صبون اإلى 
اإ�صماعيل بن اإبراهيم عليه ال�صالم، وال�صحيح الم�صهور اأّن العرَب العاربة قبل اإ�صماعيل هم: عاد، 
وثم���ود، وط�ص���م، وجدي�س، واأَُميم، وُجْرُه���م، والعماليق، واأمم اآخرون ال يعلمه���م اإال اهلل، كانوا قبل 
الخلي���ل علي���ه ال�صالم، وفي زمانه اأي�ص���ًا . فاأّما العرب الم�صتعربة، وهم ع���رُب الحجاز، فمن ذّرّية 

اإ�صماعيل عليه ال�صالم، واأّما عرب اليمن وِحْمير فالم�صهور اأّنهم من قحطان)2(.
فلغة العرب نوعان: 

اأحدهما: لغة ِحْمَير، وهي التي تكلموا بها من عهد هود ومن َقبله. ولغة العرب العاربة. 
ة التي ن���زل بها القراآن، واأّول من اأُْنِطَق ل�صان���ُه بها اإ�صماعيل؛ فعلى  الثاني���ة : العربّية المح�صَ
ة يحتمل اأمرين: اإّما اأن يكون ا�صطالحًا  بينه  هذا القول يكون توقيف اإ�صماعيل على العربّية الَمْح�صَ
وبي���ن ُجْرُه���م النازلين عليه بمّكة ، واإّما اأن يكون توقيفًا من اهلل تعالى وهو ال�صواب.  وهذا ما يراه 

الجمهور االأعظم من ال�صحابة والتابعين من المف�ّصرين)3(.
وق���ال ال�صيرازي في كتاب االألق���اب: اأخبرنا اأحمد بن �صعيد المعداني: اأنباأنا محمد بن اأحمد 
ت، قال: حّدثني  اب���ن اإ�صح���اق الما�صي، حّدثنا محّمد ب���ن جابر، حّدثنا اأبو يو�صف يعقوب ب���ن ال�صكِّ
االأثرم عن اأبي عبيدة، حّدثنا م�صمع بن عبد الملك، عن محّمد بن علي بن الح�صين، عن اآبائه، عن 
النب���ّي �صل���ى اهلل عليه و�صلم  قال : اأّول من ُفِتق ل�صانه بالعربّية المتينة اإ�صماعيل عليه ال�صالم، وهو 

ابن اأربع ع�صرة �صنة، فقال له يون�س : �صدقت يا اأبا �صّيار؛ هكذا حّدثني به اأبو جّزي)4(. 
و�صحيح اأن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم   قر�صي وتربى في بنى �صعد الف�صحاء لياأخذ عنهم 
اللغة، اإال اأن لغة مثل اللغة العربّية لغة القراآن الكريم والبيان وال�صحر اللغوي ، كان ذلك في ال�صغر 
ْوِحَيْت اإليه اللغة العربية المتينة ليكون اأف�صح العرب،  ومع النا�س وف�صحائهم كاٍف، فلما ُبِعث نبيًا اأُ
وله���ذا كان يق���ول: )اأّدبني ربي فاأح�ص���ن تاأديبي(، وقد ُذِكرت العديد من االآث���ار التي تبّين اأّن اللغة 
العربّي���ة الف�صيحة المتينة األهمت لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، منها: قال اأبو اأحمد الِغْطريف 
ف���ي ُجْزئ���ه: حّدثنا اأبو بك���ر ابن محّمد بن اأب���ي �صيبة ببغ���داد: اأخبرنا اأبو الف�صل حات���م بن الليث 

1- �صورة ف�صلت، االآية )3(
2- املزه�ر )1/ 33( .

3- انظر املزهر )1/ 28( .
4- املزه�ر )1/ 34( . 
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الجوه���ري، حّدثن���ا حّماد بن اأبي حمزة الي�صكري، حّدثنا علي بن الح�صي���ن بن واقد، نّباأنا اأُبي عن 
عبد اهلل بن ُبَرْيَدة عن اأبيه، عن عمر بن الخّطاب اأّنه قال: يا ر�صول اهلل؛ َما َلَك اأف�صحنا ولم َتْخرج 
َظِنيَها،  م���ن بين اأَظهرنا ؟ ق���ال: كانت لغة اإ�صماعيل قد َدَر�َصت فجاء بها جبري���ل عليه ال�صالم فحفَّ

فحفظُتها . اأخرجه ابن ع�صاكر في تاريخه)1(. 
واأخرج الديلمي في م�صند الفردو�س عن اأبي رافع قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : 

تي في الماء والطين، وُعّلْمت االأ�صماء كّلها، كما ُعّلم اآدم االأ�صماء كّلها)2(.  ُمّثلت لي اأمَّ
وق���د انت�ص���ر بين علم���اء الم�صلمين اأّن اللغ���ة العربّية لغة ي���وم القيامة ولغة اأه���ل الجنة، وقد 
ا�صتن���دوا على حديث النبي �صل���ى اهلل عليه و�صلم اأخرجه الطبراني في المعجمين االأو�صط والكبير 
والبيهق���ي والحاك���م وابن اأبي �صيبة: »اأحّبوا الع���رب لثالث: الأّني عربّي، والق���راآن عربي، ولغة اأهل 
الجّن���ة العربّي���ة «)3(.   وذكر الطبر�صي ف���ي مجمع البيان الحديث مرويًا عن اب���ن عّبا�س عن النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم  في تف�صير االآية الثانية من �صورة يو�صف)4(. 
وق���ال محم���د باقرعن اللغ���ة العربّية: هي لغ���ة عدد من االأنبي���اء العظ���ام ال�صابقين -عليهم 
ال�ص���الم- وق���د كانوا يتكّلمون بها، ولقد جاء في بع�س الرواي���ات اأن خم�صة من اأنبياء العرب: هود، 
و�صال���ح، و�صَعْي���ب، واإ�صماعيل، ومحّمد -عليهم ال�صالم-، واأّن لغة النبي اآدم �� عليه ال�صالم �� حينما 

كان في الجّنة كانت العربّية، حيث اأّنها لغة اأهل الجّنة)5(.
وق���د تتّبع���ت �صح���ة الحديث الأقف عل���ى حقيقة الم�صاأل���ة فتبين لي ما يل���ي: اأن هذا الحديث 
حك���م عليه ابن الجوزي بالو�صع. وقال الذهبي: اأظن الحديث مو�صوعًا، وقال االألباني في ال�صل�صلة 
ال�صعيف���ة ) رقم 160� و� 161( مو�صوع . وقال الحافظ ال�صلفي: هذا حديث ح�صن، فعّلق عليه �صيخ 
االإ�صالم: فما اأدري اأراد ح�صن اإ�صناده على طريقة المحّدثين، اأو ح�صن متنه على اال�صطالح العام. 
وق���ال اب���ن تيمّية : ال ُيعل���م باأّي لغة يتكلم النا����س يومئذ . وذكر اأبو الفرج ب���ن الجوزي الحديث في 

المو�صوعات . وقال الثعلبي: ال اأ�صل له)6(. 
والحا�ص���ل اأّن���ه لم يرد دلي���ل �صحيح يبّين اللغة التي يتكّلم بها اأه���ل الجّنة ، وما هو م�صاع في 

كتب علماء الم�صلمين اأّن لغة اأهل الجّنة هي اللغة العربّية لي�س له دليل �صحيح . 
واللغ���ات كّله���ا ملكات �صبيه���ة بال�صناعة ، اإذ هي ملكات ف���ي الل�صان، للعب���ارة عن المعاني، 

1- املزه�ر )1/ 34( .

2- املزه�ر )35/1(  .
3- �صبكة الفتاوى ال�صرعّية .

4- انظر مركز االإ�صعاع االإ�صالمي، اإجابة ال�صيخ �صالح الكربا�صي
5- بحار االأنوار اجلامعة لدرر االأئّمة االأطهار )11/ 56( ال�صيخ حمّمد باقر املجل�صي �� ط . موؤ�ص�صة الوفاء ، بريوت �� لبنان �� 1414ه�.

6- انظر اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم )1/ 158( و موقع نحن العرب . وموقع االألوكة ، املجل�س العلمي .  
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وجودته���ا وق�صورها، بح�صب تمام الملك���ة اأونق�صانها)1(، اأما كيف تاأخذ اللغة عادة ؟ وممن اأخذت 
اللغة العربية ال�صريفة ؟ وهل و�صع علماء اللغة العربية  �صروطًا عّمن تاأخذ اللغة العربّية ل�صيانتها ؟ 
فف���ي القرن الثان���ي والثالت والرابع قام علم���اء اللغة بهّمة يجمعون اللغ���ة العربّية الف�صيحة 
والرديئ���ة اأو المذموم���ة والغريب���ة، وكان له���م ف���ي ذل���ك راأي في جمع كل م���ا ي�صمعونه م���ن اللغة، 
فاأخذوا ع���ن الف�صحاء والبلغاء وال�صعراء وال�صبيان والمجاني���ن، و�صبطت اللغة العربّية ال�صريفة 
�صة،  ف���ي م�صّنفات المعاجم اللغوية والمعنوّية وغريب اللغ���ة ودواوينها والر�صائل والكتب المتخ�صّ
فة بالف�صيحة وال�صحيحة والمرذولة، فاأبو  فو�صل���ت اإلينا لغتنا ذاخرة ال يحيط بها اإال نب���ي . مو�صّ
من�ص���ور االأزه���ري �صاحب كتاب تهذيب اللغ���ة، كان ينقل عن االأعراب مبا�ص���رة ، وكان يذكر ا�صم 
االأعرابي الذي ينقل عنه اللغة، ويبدي راأيه في هذه اللغة ومقدار �صحتها ، وكان مت�صّددًا في اأخذه 
للغ���ة وتو�صيفها. اأما اأبو ن�صر الجوهري �صاحب معجم تاج اللغة و�صحاح العربّية، فقد كان الياأخذ 

اإال ما �صّح عنده فيثبته في معجمه . وكان كّل لغوي يق�صد من جمعه للغة مق�صدا معينًا. 
واأثب���ت في هذه الفقرة ما التزم به �� من ال�صحي���ح مقت�صرا عليه �� االإمام اأبون�صر اإ�صماعيل 
ب���ن حّماد الجوهري في خطبة كتاب ال�صحاح، قال: قد اأْوَدْعُت هذا الكتاب ما �صّح عندي من هذه 
اللغ���ة التي �ص���ّرف اهلل منزلتها، وجعل علم الدي���ن والدنيا َمنوطًا بمعرفتها، عل���ى ترتيب لم اأ�صبق 
اإليه، وتهذيٍب لم اأغلب عليه،... بعد تح�صيلها في العراق رواية، واإتقانها دراية، وُم�صافهتي العرب 

العاربة في ديارهم بالبادية. ولم اآُل في ذلك ن�صحًا، وال ادخرت و�صعًا)2(. 
ويالحظ في هذه المقّدمة اأن الجوهرّي كان حري�صًا على و�صف اللغة العربّية باأّن اهلل �صّرف 

منزلتها،  ويق�صد بذلك نزول القراآن الكريم كالم اهلل �صبحانه وتعالى باللغة العربّية . 
وحر�س علماء اللغة لذلك اأ�صّد الحر�س على ذكر اللغات المذمومة ، مثل: العنعنة التي تذكر 
ع���ن تميم، فكان���وا يقلبون الهمزة في كالمهم عين���ًا. والك�صك�صة التي في لغة اأ�ص���د، فكانوا يبدلون 
الكاف �صينًا، وبع�صهم ي�صل بالكاف �صينًا. وكذلك الك�صك�صة التي في ربيعة في�صلوا بالكاف �صينًا. 
وح���روف ال تتكّل���م بها العرب اإال �ص���رورة، فاإذا ا�صط���ّروا اإليها حّولوها عند التكّل���م بها اإلى اأقرب 
الح���روف مخرج���ًا، فمن تلك الحروف الح���رف الذي بين الباء والفاء، مثل ) ُب���ور( اإذا ا�صطّروا، 
قالوا: فور . وبنو تميم يلحقون القاف باللهاة حتى تغلظ جدًا، فيقولون ) القوم ( فيكون بين الكاف 
والقاف. وكذلك الياء التي تجعل جيمًا في الن�صب، يقولون ) غالمج ( اأي ) غالمي (. وكذلك الياء 
الم�ص���ّددة تح���ّول جيمًا في الن�صب)3(، وهك���ذا ... فقد ذكر علماء اللغة اللغ���ات المذمومة والرديئة 

1- مقّدمة ابن خلدون )648( .
2-  معجم تاج اللغة و�صحاح اللغة العربّية �� املقّدمة �� )1/ 37( حتقيق: اإميل يعقوب وحمّمد طريفي �� دار الكتب العلمّية �� بريوت �� 

لبنان . وانظر املزه�ر)97/1( .
3- انظر ال�صاحبي، �صفحة ) 35�� 40( واملزه�ر)221/1( .
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والقبيحة،  كما ذكروا اللغة الف�صيحة المتينة، حكاية للغة كاملة، وا�صتبقاًء لها على مّر الع�صور .                            
وقد تكلم علماء اللغة في معرفة من ُتْقبل روايته ومن ترد ، فقال ابن فار�س: توؤخذ �صماعًا من 
الرواة الثقات ذوي ال�صدق واالأمانة، وُيّتقى المظنون . وكان ين�صح اآخذ اللغة وغيرها من العلوم اأن 

يتحّرى اأخذها من اأهل االأمانة والثقة وال�صدق والعدالة)1(.  
 وتو�ّصع علماء اللغة في و�صع مثل هذه ال�صروط، فقال ابن االأنباري في ُلمع االأدّلة -في اأ�صول 
النح���و-: ُي�صت���رط اأن يكون ناقل اللغة عْداًل، رجال اأو امراأة، ح���ّرًا كان اأوعبدًا، كما ي�صترط في نقل 
الحدي���ث، الأّن به���ا معرف���ة تف�صيره وتاأويل���ه، فا�صُتِرَط في  نقلها م���ا ا�صُتِرَط في نقل���ه، واإن لم تكن 
ف���ي الف�صيل���ة م���ن �صكله، فاإن كان ناق���ل اللغة فا�صقًا لم يقب���ل نقله . .. ويقبل نْق���ل العدل الواحد، 

والي�صترط اأن يوافقه غيره في النقل)2(. 
واللغ���ة العربّية و�صعت الف�صحى واللهجات والمعّرب والم�صن���وع والموّلد، اأّما الموّلد: هو ما 
اأحدثه الموّلدون الذين ال ُيحتّج باألفاظهم، والفرق بينه وبين الم�صنوع اأن الم�صنوع ُيورده �صاحبه 
عل���ى اأن���ه عربّي ف�صيح، وهو بخالف���ه . فالموّلد من الكالم : المحدث . وق���ال الفارابي �� في ديوان 
االأدب ����� هذه عربّية، وه���ذه موّلدة . ومن اأمثلته: قال ابن دريد ف���ي الجمهرة: كان االأ�صمعّي يقول: 
ة ُيجع���ل فيها التبن  رَّ حري���ر)3(: لي����س م���ن كالم العرب وهي كلم���ة موّلدة . وقال: الُخ���ّم: القو�صَ النِّ
لتبي�س فيها الدجاجة، وهي موّلدة . وقال الجوهري -في ال�صحاح-: اأهون ال�صمم، يقال هو موّلد. 
والما����س: ح���ّب وهو معّرب اأو موّلد . وقال البغدادي � في ذيل الف�صيح �� : الِفطَرة لفظ موّلد، وكالم 
الع���رب �صدقة الفطر، مع اأن القيا�س ال يدفعه ... وق���ال: اأجمع اأهل اللغة على اأّن الت�صوي�س ال اأ�صل 
له في العربّية، واأّنه موّلد، وخّطوؤوا الليث فيه، وقولهم: �ِصّتي: بمعنى �صّيدتي موّلد ، واليقال: �ِصّت اإال 
في العدد . وقال ابن االأنباري �� في �صرح المقامات �� : قيل : الُطَفْيِلي: لغة محدثة ال توجد في العتيق 
م���ن كالم الع���رب، كان رجل بالكوفة يقال ل���ه: ُطَفْيل، ياأتي الوالئم من غي���ر اأن ُيدعى اإليها فن�صب 

اإليه)4(... وفي ذلك بحر من الكالم المولد والمحدث والم�صنوع، وهذا مثل فقط . 
وبع���د هذه الجولة القّيمة في ربوع العربّية يجدر بنا اأن نلقَي ال�صوء على كتاب )اللغة العربّية 
اأ�ص���ل اللغات( فاإّن موؤلف الكت���اب عبد الرحمن اأحمد البوريني ي���رى اأن اللغة اإلهام من اهلل تعالى 
عّلمه���ا الآدم واأّن اللغة التي تعّلمها اآدم م���ن رّبه جّل وعال هي لغة اأهل االأر�س االأولى، فقد كانت لغة 

اآدم، ولغة اأبنائه واأحفاده الذين ت�صّكل منهم المجتمع الب�صري االأّول . 

1- انظر ال�صاحبي، �صفحة )48( .
2- املزه�ر )138/1( .

3- النحرير: احلاذق املاهر العاقل املجّرب املتقن الفطن الب�صري بكّل �صيء
4- انظر املزه�ر )1/ 304( وما بعدها .
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ولّم���ا كان���ت معجزة محّمد  �صلى اهلل عليه و�صلم -وهي الق���راآن- بيانّية في المقام االأّول، اإذ 
جاء كالم اهلل تعالى باألفاظ عربّية في �صورة اآيات باهرة، متحّدية االإن�س والجّن اإلى قيام ال�صاعة 
اأن ياأت���َي بمثله���ا، فقد حازت العربّية ال�صرف ذات���ه الذي حازته لغة اآدم م���ن اهلل �صبحانه وتعالى، 
وخرج���ت كلتاهما من النبع ذاته، ويق���ول: وهذا ما حملني على القول باأّن اللغة العربّية هي لغة اآدم 

واأ�صل اللغات جميعًا)1(. 
وله���ذا ي���رى اأّن التفاهم بوا�صطة اللغة كان بلغة واح���دة، ولالأر�س لغة واحدة هي العربّية وما 
عداه���ا لهجات منبثقة منها، وعندما يبتعد قوم بلهجتهم ع���ن اللغة االأ�صل تكت�صب تلك اللهجة مع 

مرور الزمن ال�صخ�صّية االعتبارّية كلغة)2(.                                                                           
لغتـنا الذاخـرة

�ص���األ اأحم���د بن فار�س �صوؤاال افترا�صي���ًا: هل يجوز اأن يحاط باللغ���ة العربّية ؟ فاأجاب:»كالم 
العرب اليحيط به اإال نبّي« ون�صبه اإلى بع�س الفقهاء دون ذكر ا�صمه، وقال وهذا كالم حرّي اأن يكون 

�صحيحًا . وما بلغنا اأّن اأحدًا ممن م�صى اّدعى حفظ اللغة كّلها)3(. 
والذي نقله اأحمد بن فار�س عن بع�س الفقهاء ولم يذكرهم ن�ّس عليه االإمام ال�صافعّي �� ر�صي 
اهلل عن���ه �� فقال: ل�ص���ان العرب اأو�صع االأل�صنة مذهب���ًا، واأكثرها األفاظًا، وال نعل���م اأن يحيط بجميع 
علمه اإن�صان غير نبّي؛ ولكّنه ال يذهب منه �صيء على عامتها، حتى ال يكوَن موجودًا فيها َمْن يعرفه، 
والعل���م ب���ه عند العرب كالعلم بال�صّنة عن���د اأهل الفقه، ال نعلم رجاًل جم���ع ال�صنن فلم يذهب منها 

عليه �صيء)4(. 
وعق���د ابن فار�س بابًا بعنوان: باب القول على اأّن ال���ذي جاءنا عن العرب قليل من كثير، واأّن 
كثي���رًا م���ن الكالم ذهب بذهاب اأهله . قال فيه : ذه���ب علماوؤنا اأو اأكثرهم اإلى اأّن الذي انتهى اإلينا 
من كالم العرب هو االأقّل... ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاء �صعر كثيٌر وكالم كثيٌر)5(.                          

وكالم علم���اء اللغ���ة في هذا الباب يحكي �صخامة االإرث االأدب���ي واللغوي للعربّية، فمنذ فجر 
التاري���خ لالأّمة العربّية كان يتكون معه���ا اأدبها الذي �صاع واندثر معظمه قبل فترة تدوين الح�صارة 
العربّية، وبقي من ال�صعر والنثر واأحاديث الحكماء والعقالء واالأدباء والخطباء والبدو وغيرهم مع 
قلته بالن�صبة لما اندثر و�صاع عبر القرون والتاريخ ال�صحيق، كان مفخرة الآداب العربّية وح�صارتها 

1-  انظر اللغة العربّية اأ�صل اللغات، �صفحة )9(، تاأليف عبد الرحمن البوريني، دار احل�صن للن�صر والتوزيع، االأردن �� عّمان ، الطبعة 
االأوىل 1419ه� / 1998م .  

2- انظر امل�صدر ال�صابق ، �صفحة )10( .
3- ال�صاحبي ، �صفحة )26( .

4- الر�صالة، لالإمام ال�صافعي، �صفحة )42( طبعة م�صطفى البابي احللبي �� مب�صر �� 1357ه� .  
5- امل�زهر )1/ 27( .
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اللغوّي���ة، ف���اإن م���ا و�صل اإلينا م���ن اآداب العربّي���ة ال يتعّدى مائ���ة وخم�صين �صنة قبل البعث���ة النبوّية 
ال�صريف���ة، وكما قال علماء اللغة : و�صاع من���ه الكثير. وهذا االأدب الجّم الذي و�صلنا هو ما ادخرته 

الح�صارة العربّية على تنّوع علومه وفنونه على مّرالع�صور.
َخارًا...  َخْرُتُه ادِّ قال اأبو من�صور االأزهري: قال الليث: تقول: َذَخْرُت ال�صيء اأَْذَخُرُه ُذْخرًا،وادَّ
وق���ال الزجاج �� في قوله جّل وعّز { ڱ  ں   ں  ڻڻ})1(  �� :اأ�صله : َتْذَتِخرون، الأن الّذال 
ح���رف مجهور ال ُيْمكن النف�س اأن يجري معه، ل�صّدة اعتم���اده في مكانه، والتاء مهمو�صة فاأُبِدل من 
ْدِغَمت  مخ���رج الت���اء حرف مجهور ي�صِبه الذال في جهره���ا �� وهو الدال �� ف�صار : َتْذَدِخ���رون ، ثّم اأُ
ِخرون . واالأ�صل اأن يدغم االأّول في الثاني .  قال: ومن العرب من يقول  ال���ذال ف���ي الدال ف�صار : تدَّ
ِخرون« بذال م�صّددة، وهو جائز .. واالأّول اأكثر)تّدخرون()2(. والذخيرة واحدُة الذخائر وهي  : » َتذَّ
ْخر ، والجمع اأْذخار، وَذَخَر لنف�صه حديث���ًا ح�صنًا اأبقاه ، وهو مثل بذلك)3(.  ِخ���ر .. وكذلك الذُّ م���ا ادُّ

اِخُر(: ال�صمين)4(.   و)َذَخَر( ال�ّصْيَء �� َذْخرًا، وُذْخرًا: خّباأه لوقت الحاجة اإليه ... و) الذَّ
خ���اره والمحافظة عليه  فم���ادة )َذَخ���َر ( في اأ�صل معناها تدّل عل���ى اإبقاء ال�صيء الح�صن وادِّ

الأهّميته في مكان اآمن ، دّل عليه قوله تعالى: { ڱ  ں   ں  ڻڻ }.
َخ���ُر لنفا�صته، من المف���ردات والكلمات  فالّذخائ���ر: كلُّ م���ا ُيوؤَْثُر في الح�ص���ارة العربّية اأو ُيدَّ
والحك���م والخطب والمقاالت والمو�صوعات القّيمة م���ن �صعر ونثر وغيرها ، على تنّوع علوم العربّية 

وما يتعلق بها . 
وذخي���رة العربّي���ة النفي�ص���ة ال تدانيها االآداب القديم���ة والحديثة االأخ���رى، اإذ يدخل �صمنها 
العدي���د من التراث الديني -الق���راآن الكريم والحديث النبوّي ال�صريف وم���ا يتعّلق بهما من علوم-
و�صائ���ر كت���ب اللغ���ة واالأدب -ال�صعر والنثر- والتاري���خ وعلوم البالغة والنح���و وال�صرف والعرو�س 
وفق���ه اللغة العربّية واالأ�صوات اللغوّي���ة ومو�صوعات الثقافة العربّية واالإ�صالمّية والفكرّية في األوانها 

المتعّددة  ...وغير ذلك.  
 وقد تخّيل علماء اللغة العربّية ات�صاع موادها اللغوّية، وعملوا على ا�صتق�صاء كالم العرب مما 
تكّلم���وا به اأو َرِغُبوا عنه مم���ا ياأَْتلف اأوالياأتلف، وذكر ال�صيوطي طريق���ة معرفة عدد اأبنيتها وجذور 
مواده���ا اللغوّية ، مما ي�صتبين لنا المجهود الهائل الذي عاناه علماء اللغة العربّية في هذا المجال، 
ف���كّل بناء ثنائي وثالث���ي ورباعي وخما�صي تح�ص���ى تقّلباته وت�صرب بعدد االأح���رف الهجائية للغة 

1- �صورة اآل عمران، )49( .
2- تهذيب اللغة ) ذخر ( )321/7( الدار امل�صرّية للتاأليف والرتجمة . �صل�صلة : تراثنا .

3- ل�صان العرب )ذخر(  )5/ 389( �صورة عن طبعة بوالق . الدار امل�صرّية للتاأليف والرتجمة .
4- املعجم الو�صيط )ذخر( ) 309/1( . الطبعة الثانية . جممع اللغة العربّية .
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العربي���ة، فيخرج معن���ا عدد اأبنية الثنائ���ي ال�صحيح والمعت���ل والمهموز والم�صّعف، ث���م يّتجه اإلى 
الثالث���ي والرباع���ي فالخما�صي، في�صتخ���رج منها االأبنية والم���واد المحتملة، وق���د عّدها تف�صياًل، 
وف���ي النهاية ذك���ر العدد المحتمل، فقال: ذكر حمزة االأ�صبهاني ف���ي كتابه الموازنة فيما نقله عنه 
الموؤّرخ���ون، قال: ذكر الخليل في كتاب »العين« اأّن مبلغ عدد اأبنية كالم العرب الُم�صتعمل والُمهمل 
عل���ى مراتبها االأربع، من الثنائي والثالثي والرباعي والخما�صي من غير تكرار، اثنا ع�صر األف األف 
وثالثمائ���ة األ���ف وخم�ص���ة اآالف واأربعمائة واأثنا ع�صر. ثم يذكر عدد اأبني���ة كّل نوع . وقيل باأن العدد 

اأقّل من ذلك)1(.            
وه���ذا يف�ّص���ر ما نقله العلماء ع���ن ال�صافعي في ات�ص���اع الل�صان العربي، كم���ا حر�س االأزهري 
-الذي افتخر وزها بكتابه التهذيب كثيرًا-  اأن ينقل هذا الكالم ويثبته في التهذيب، وزاد على ذلك 
م���ا قاله ال�صافعي: واإن على الخا�صة التي تق���وم بكفاية العامة فيما يحتاجون اإليه لدينهم االجتهاد 
ل اإلى معرفة ما في الكت���اب وال�ّصنن واالآثار،  ف���ي تعّلم ل�صان الع���رب ولغاتها، التي بها تم���ام التو�صّ
واأقاوي���ل المف�ّصرين من ال�صحاب���ة والتابعين، من االألفاظ الغريبة والمخاطب���ات العربّية، فاإّن من 
جهل �صعة ل�صان العرب وكثرة األفاظها، وافتنانها في مذاهبها، جهل ُجَمل علم الكتاب، ومن علمها 
ب���ه الداخلة على من جهل  ووق���ف على مذاهبه���ا، وفهم ما تاأّوله اأه���ل التف�صير فيها، زالت عنه ال�صُّ

ل�صانها من ذوي االأهواء والبدع)2(.
وال���ذي ينظر ف���ي كتاب تهذيب اللغة)3(  وهو مو�صوعة لغوّية �صخم���ة ُنِقلت م�صافهة عن ل�صان 
العرب الف�صحاء الُخلَّ�س، عامتهم من هوازن واختلط بهم اأ�صراٌم من تميم واأ�صد، ووثيقة �صحيحة 
ع االأزهري اأنه ا�صتطاع ا�صتق�صاء كالم  للغة العربّية، واأحد اأهّم المراجع لمعجم ل�صان العرب، لم يدَّ
الع���رب برّمت���ه، واإنما كان واقعّيًا، فقال: وكتاب���ي هذا، واإن لم يكن جامعًا لمعان���ي التنزيل واألفاظ 

ال�صنن كّلها، فاإّنه يحوز جمال من فوائدها، ونكتًا من غريبها ومعانيها)4(. 
ونق���ل اللغ���وي النحرير اأحم���د بن فار�س -في: باب الق���ول على اأّن لغة الع���رب ، هل يجوز اأن 
ُيح���اط بها-  قول االإمام ال�صافعي:»كالم الع���رب ال ُيحيط به اإال نبّي«. وعلَّق على ذلك بقوله: وهذا 

حرّي اأن يكون �صحيحًا . وما بلغنا اأن اأحدًا ممن م�صى اّدعى حفظ اللغة كّلها. 
فاأّما الكتاب المن�صوب اإلى الخليل وما في خاتمته من قوله: »هذا اآخر كالم العرب« فقد كان 
الخليل اأْوَرُع واأتقى هلل جّل ثناوؤه من اأن يقول ذلك)5(. واأثبت عّدة اأقوال في اأدبه وزهده وتقواه.             

1- انظر املزهر )1/ 72� 73� 74( .
2- تهذيب اللغة �� املقّدمة �� )1/ 5( .

3- بلغ عدد اأجزاء معجم تهذيب اللغة خم�صة ع�صر جزءًا، بح�صب طبعة الدار امل�صرّية للتاأليف والرتجمة
4- انظر تهذيب اللغة �� املقّدمة �� )1/ 5( .

5- ال�صاحبي يف فقه اللغة  ، �صفحة ) 26 ( . وانظر املزهر) 1/ 64( .
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واإذا كان اللغ���وي الفذُّ ياأخذ اللغة العربّية من اأف���واه الف�صحاء، فاإّنه كان يفتخر بهذا العمل، 
وم���ن ه���وؤالء البدو : اأبو ث���روات العكلي، واأب���و الجّراح العقيل���ي، واأبو حزام العكل���ي، واأّم الحمار�س 
البكرّي���ة، واأبو �صنبل االأعراب���ّي، واأبو �صاعد الكالبي، واأبو الغمر العقيل���ي، وغنّية الكالبّية، وقريبة 
االأ�صدّية، واأبو مّرة الكالبي، واأبو مهدي الباهلي، واأبو مهدّية الكالبي)1(... وغيرهم جمع من البدو 

ذكروا في المعاجم اللغوية التي ا�صتقى مادتها علماء اللغة العربّية .      
وكان علماء الب�صرة يفتخرون على الكوفيين باأنهم اأخذوا اللغة من اأهل المدر، واأن  الكوفيين 
ل، اأّن »الكوفيين لو �صمعوا  اأخذوها من اأهل الح�صر، وروى ال�صيوطي عن االأندل�صّي في �صرح المف�صّ
بيتًا واحدًا، فيه جواز �صيء مخالف لالأ�صول، جعلوه اأ�صاًل، وبّوبوا عليه، بخالف الب�صريين« ويروي 
عنه اأي�صًا اأّنه قال: »ومما افتخر به الب�صريون على الكوفيين، اأن قالوا: نحن ناأخذ اللغة عن حر�صة 

ال�صباب واأكلة اليرابيع، واأنتم تاأخذونها عن اأكلة ال�صواريز، وباعة الكوامخ«)2(. 
وق���د كان اللغويون يق�صدون ال�صحراء وم�صارب البدو في اأرجاء الجزيرة العربّية ، يعي�صون 
م���ع البدو وي�صاألونهم ع���ن لغاتهم ولهجاتهم، ويدّون���ون ما ي�صمعون، وقد �ص���األ الك�صائي )المتوفى  
�صن���ة 189ه�� ( الخليل ب���ن اأحمد قائاًل: من اأين اأخذت علمك هذا ؟ فقال من بوادي الحجاز ونجد 
وتهام���ة، فخ���رج الك�صائي اإلى البادي���ة، ورجع وقد اأنفد خم����س ع�صرة قّنينة حبر، ف���ي الكتابة عن 

العرب، �صوى ما حفظ)3(.   
وكان ع�صر جمع اللغة العربية من مظانها في القرن الثاني الهجري على م�صوؤولية كبار علماء 
اللغ���ة اإلى نهاية الق���رن الرابع، اأمثال الخليل بن اأحمد الفراهيدي -المتوفى �صنة 175ه�-)4(  وكان 
اأّول م���ن �صّنف في جمع اللغ���ة، اأّلف كتاب العين الم�صهور؛ قال االإم���ام فخر الدين في المح�صول: 
»اأ�ص���ُل الكتب الم�صّنفة في اللغة كتاب العين« ... وق���ال ال�صيرافي -في ترجمة الخليل-: عمل اأّول 

كتاب العين المعروف الم�صهور الذي به يتهّياأ �صبُط اللغة)5(. 
وكان م���ن جل�صاء الخليل)6(  اللغوي الم�صهورعبد الملك بن قريب المعروف باالأ�صمعي، وكان 
م���ن اأوث���ق النا�س في اللغ���ة، واأ�صرع النا����س جوابًا، واأح�صر النا����س ذهنًا، وُتوّفي �صن���ة �صّت ع�صرة 
ومائتي���ن؛ وهو اب���ن اإحدى وت�صعين �صن���ة)7(. وله الر�صائ���ل اللغوّية الح�صان التالي���ة: االإبل، الخيل، 

1- الفهر�صت ، البن الندمي �� القاهرة 1348ه� �� �صفحة ) 16( . 
2- االإقرتاح يف علم اأ�صول النحو، جلالل الدين ال�صيوطي، �� حيدر اآباد الدكن بالهند 1359ه�  ��  �صفحة)84( .

3- تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي �� طبعة اخلاجني بالقاهرة 1349ه� / 1931م �� ) 11/ 404(
4- انظر ترجمته يف: طبقات النحويني واللغويني، �صفحة )47( الأبي بكر الزبيدي، دار املعارف مب�صر 1973م  

5- املزهر ) 1/ 76( .
6- انظر طبقات النحويني واللغويني، �صفحة )50( عند ترجمة اخلليل بن اأحمد

7- ترجمته يف املرجع ال�صابق �صفحة )167( .
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ال�صاء، الوحو�س، الِفَرق، َخْلُق االإن�صان، النَباُت وال�صجر)1(.  
ومم���ن جمع اللغة وامتالأت المو�صوعات اللغوّي���ة واالأدبّية برواياته محمد بن زياد اأبو عبداهلل 
الم�صه���ور ِبِابن االأعرابي، قال الجاح���ظ: كان نحويا عالما باللغة وال�صع���ر، نا�صبا كثير ال�صماع من 
المف�ص���ل بن محمد ال�صبّي... وقال ثعل���ب: �صاهدت ابن االأعرابي، وكان يح�صر مجل�صه ُزهاء مائة 
اإن�ص���ان، كٌل ي�صاأل���ه اأويقراأ عليه ويجيب من غير كتاب. قال: ولْزمُته ب�صَع ع�ْصرَة �صنة، ما راأيت بيده 
، وما اأ�ص���كُّ في اأّنه اأملى على النا�س م���ا ُيْحَمل على اأجمال، ولم ُي���َر اأحٌد في علم ال�صعر  كتاب���ًا ق���طُّ

واللغة كان اأغزر منه. 
ْرع، الخيل، م���دح القبائل، معاني  ول���ه من الكت���ب: النوادر، االأنواء، �صف���ة الَمْحل، �صفة ال���دِّ
ال�صع���ر، تف�صير االأمثال، النبات، االألف���اظ، َن�َصُب الخيل، نوادر الزبيريين، نوادر بني فْقع�س، الَنْبت 

والَبْقل . ولد �صنة خم�صين ومائة،  ومات �صنة ثالثين ومائتين)2(.
وممن ا�صتهر في ع�صر جمع اللغة العربّية : اأبو بكر محمد بن الح�صن االأزدي اللغوي  ال�صافعي، 
الم�صه���ور بابن دريد، موؤّلف كتاب جمهرة اللغة، ولد بالب�صرة �صنًة ثالٍث وع�صرين ومائتين، ومات 
�صنة اإْحَدى وع�صرين وثالثمائة، وقراأ على علمائها، حتى �صار راأ�س اأهل هذا العلم ، وروى عنه خلق 
كثي���ر، منه���م : اأبو �صعيد ال�صيرافي، والُمْرُزباني، واأبو الف���رج االأ�صبهاني، وله �صعر كثير، وروى من 

اأخبار العرب واأ�صعارها مالم يروه كثير من اأهل العلم)3(. 
قال اأبو الطّيب اللغوي عن ابن دريد: هو الذي انتَهت اإليه لغة الب�صرّيين وكان اأحفظ النا�س، 
ْدِر  ْدِر اأحٍد ازدحاَمها في �صَ واأو�صعه���م علما، واأقدرهم على ال�صعر، وما اأزدحم الِعلم وال�صعر في �صَ

خَلف االأحمر وابن دريد، وت�صّدر ابُن دريد في العلم �صّتين �صنة)4(. 
ولالأزه���ري في ابن دريد راأٌي، فقد التقاه االأزه���ري -بعد اأن ُفّك اأ�صره، حيث اأُ�ِصَر �صنة  312 
ْقُه ، ورماه بافتعال العربّية، وتوليد ال�صيغ  َنه ولم ُيَوثِّ ه�� - وقد بلغ ابن دريد نّيفا وت�صعين �صنة، فوهَّ
الت���ي لي����س لها اأ�صول، واإدخ���ال ما لي�س من كالم العرب في كالمه���م..)5(،  ولكّن ال�صيوطي له راأي 
اآخر في ابن دريد، فقال: »قلت: معاذ اهلل هو بريء مما ُرِمَي به، وَمْن طالع الجمهرة راأى تحّريه في 
روايته«)6(، ولعّل ما قاله االأزهري �� في ابن دريد �� م�صانعته الأ�صتاذه نفطويه، وقيل: في هذا الوقت 

كان ابن دريد قد بلغ الَعْجَز ، واالإعاقة الفكرّية . 

1- انظر ف�صول يف فقه العربّية، �صفحة )204( د. رم�صان عبد التّواب، دار الرتاث، ط . اأوىل القاهرة 1973.
2- بغية الوعاة، يف طبقات اللغويني والنحات،  ) 1/ 105( لل�صيوطي ، ط . اأوىل. عي�صى البابي احللبي،القاهرة.

3- املرجع ال�صابق )1/ 76 ( .
4- مراتب النحويني، اأبي الطّيب اللغوي، �صفحة )84 ( �� حتقيق حممد اأبو الف�صل اإبراهيم �� مطبعة نه�صة م�صر ، �صنة 1954م . 

5- اأنظر تهذيب اللغة، املقّدمة ) 1/ 31 ( . 
6- املزهر  )1/ 93( .
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و ق���د اأّل���ف اب���ن ُدَرْيٍد كتبا جّيدة وه���ي م�صادر للغة العربّي���ة واآ دابها، اأهّمه���ا: 1�� المو�صوعة 
اللغوّية الفريدة في تنظيمها : كتاب جمهرة اللغة ، 2�� ال�صرج واللجام، 3�� كتاب االإ�صتقاق، 4�� كتاب 
المالحن، 5�� كتاب �صفة ال�صحاب والغيث والرواد، 6�� كتاب المقتب�س، 7�� كتاب الو�صاح على نهج، 8�� 
كتاب المحّبر البن حبيب، 9�� كتاب الخيل الكبير، 10�� كتاب الخيل ال�صغير، 11�� كتاب االأنواء، 12�� 
كت���اب المجتب���ى، 13�� كتاب المقتنى، 14�� كتاب االأمالي، 15�� كتاب المق�صور والممدود، 16��  كتاب 
ال�صالح، 17�� كتاب غريب القراآن �� )لم يتم(، 18�� كتاب فعلت واأفعلت، 19�� كتاب اأدب الكتاب �� لم 
يجرده من الم�صّودة، 20�� كتاب اللغات �� ذكر في الجمهرة، 21�� كتاب ما �صئل عنه لفظا فاأجاب عنه 
حفظ���ا �� جمعه علي ب���ن اإ�صماعيل بن حرب عنه، 22-كتاب تقويم الل�صان- لعله كتاب اأدب الُكتَّاب، 
23����� كت���اب االأنباز ����� ذكره في الجمه���رة، 24�� كتاب المتناهي ف���ي اللغة، ذكره القال���ي، 25�� كتاب 

النوادر، ولعل ال�صواب اأنَّه الأبي زيد)1(.
و�صع���ره كثير، ومن معروف �صعره )المق�صورة( التي تغلغل���ت البالد، ودخلت الغور والنجاد، 
واأراد ال�صع���راء مقابلته���ا وراموا م�صاجلتها، غي���ر اأّنه لم يبلغ �صوطها اأح���د وال�صيتها، وهي جامعة 
الأخب���ار الع���رب واآثارهم م���ع �صال�صة ف���ي األفاظها وعذوب���ة في حواره���ا . وق�صيدت���ه االأخرى في 

)المق�صور والممدود ( واأ�صعار كثيرة ذكرها القالي في اأماليه، والزّجاج وغيرهما)2(.  
ومم���ن جمع اللغة وحر����س على المحافظة عليها اأبو اإبراهيم اإ�صح���اق بن اإبراهيم الفارابي، 
وكتب التراجم والتاريخ �صكتت عن بيان تحديد �صنة ميالده، وهو من اأقران االأزهري -المولود  �صنة 
282ه���� -،  ول���د في اأواخر القرن الثالث الهجري، والمرجح اأنه م���ات في �صنة 350 ه� ، وعليه اأكثر 
الموؤرخي���ن)3(. وهو موؤّلف كت���اب ) ديوان االأدب ( وهو في حقيقة اأمره معجم لغوي مح�س، واليكاد 
يم���ّت ل���الآداب ودرا�صتها التقليدّية ب�صلة ، وكتاب بيان االإع���راب، وكتاب �صرح اأدب الكاتب، وكتاب 

االألفاظ والحروف)4(،  وهو غير الفارابي الفيل�صوف الم�صهور . 
ابت���دع الفاراب���ي نظامًا فريدا وجديدا في ر�صد وجمع اللغة العربّي���ة في تاأليف كتابه )ديوان 
االأدب ( وكان ل���ه االأث���ر الكبير في حركة المعاجم العربّية، فقد جمع للمّرة االأولى بين كتب االأفعال 
والم�ص���ادر واالأ�صماء  على اأ�صا����س االأبنية، وترتيب اأبواب االأ�صماء واالأفعال بح�صب حروف المعجم 
على االألف باء  في كتاب واحد، فاتَّبع فيه  نظاما مبتكرًا اأعجب به جميع من اأتى بعده من اأ�صحاب 
كت���ب االأبني���ة والمعاجم اأي�صا . فنظ���ام ترتيب االأب���واب والف�صول بح�صب ح���روف المعجم ابتكره 

1- جمهرةاللغة �� املقّدمة �� )1/ 8( موؤ�ص�صة احللبي و�صركاه للن�صر والتوزيع �� القاهرة .
2- نف�س امل�صدر )1/ 10( .

3- انظر ديوان االأدب، للفارابي ) 1/ 3�� 4( حتقيق د. اأحمد خمتار عمر . جممع اللغة العربّية ، القاهرة 1394ه� �� 1974م .
4- نف�س امل�صدر )1/ 8( ، وانظر بغية الوعاة )1/ 437( .
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الفارابي واتبعه فيما بعد ابن اأخته الجوهري في كتابه )تاج اللغة و�صحاح العربّية()1(.               
وم���ن م�صاهير ع�صر جمع اللغة العربية : محمد بن اأحم���د بن االأزهر ، اأبو من�صور االأزهري 
اللغ���وي االأديب الهروي ال�صافع���ي، ولد �صنة اثنتين وثمانين ومائتين، اأخ���ذ عن الربيع بن �صليمان، 
ونفطوي���ه، واب���ن ال�ص���راج، واأدرك اب���ن دريد ولم ي���رو عنه، ورد بغ���داد واأ�صرت���ه القرامطة، فبقي 
فيه���م ده���رًا طويال، وكان راأ�صًا في اللغة، اأخذ عنه اله���روي �صاحب الغريبين، وله من الت�صانيف: 
)التهذي���ب في اللغة(، تف�صي���ر األفاظ مخت�صر المزن���ّي)2(، التقريب في التف�صي���ر، �صرح �صعر اأبي 
تّم���ام، االأدوات، وغي���ر ذلك، وكان عارفًا بالحديث، عالي االإ�صن���اد، ثخين الورع، مات �صنة �صبعين 

وثالثمائة)3(. 
وقد اأخذ كتاب )تهذيب اللغة( �صمعة طّيبة، وا�صتهر بدّقة تعبيره، وثبات األفاظه، و�صّحة مواده 
اللغوية الماأخوذة م�صافهة عن االأعراب، فاعتمده علماء اللغة م�صدرا للغة العربّية الف�صيحة، قال 
اب���ن منظور عن تهذيب اللغة:  )ولم اأجد ف���ي كتب اللغة اأجمل من تهذيب اللغة الأبي من�صورمحمد 

بن اأحمد االأزهري ()4(. 
وم���ن دَر����سَ )كتاب تهذيب اللغ���ة( وقارنه بالمعاج���م ال�صابقة له، ظهر ل���ه مجهود االأزهري 
وا�صح���ًا، فق���د ذكر ح�صين ن�صار اأّنه قد اأتى بجديد في الم���واد، اإذ زاد على مادة العين والجمهرة 
كثي���را م���ن الم���واد والمعاني، بل االأقوال الت���ي تف�ّصر لفظًا واح���دًا ذا معان متقارب���ة وربما واحدة، 
و�صدرت من لغويين مختلفين، وفح�س األفاظه فح�صا �صديدًا، ونقد األفاظ �صابقيه، ف�صّحح كثيرًا 
م���ن مفردات اللغة. ويت�صل بذل���ك ال�صواهد القراآنّية والحديثّية الكثيرة الت���ي اأدخلها في معجمه، 

فاأ�صبحت من التراث المعجمي)5(. 
ه  وكان �صب���ب �صلوع االأزهري باللغة وثقة علماء اللغة بكتاب التهذيب، اأنه كان منذ حداثة �صنِّ
مولع���ًا بالبحث عن المعاني واال�صتق�ص���اء فيها، واأخذها من مظانها، واإح���كام الكتب التي َتاأّتى له 
�صماُعه���ا من اأهل الّثْبِت واالأئّمة الم�صتهرين، واأه���ل العربّية المعروفين. ولما امُتِحن باالأ�صر -�صنة 
عار�صت القرامطة الحاج بالهبير �صنة 312ه� - كان القوم الذين وقع في �صهمهم عربًا عامتهم من 
ه���وازن، واختلط بهم اأ�صرام من تميم واأ�صد. وقد ا�صتفاد من مخاطباتهم ومحاورة بع�صهم بع�صا 

1- انظر املعجم العربي، ن�صاأته وتطوره، د . ح�صني ن�صار �� دار الكتاب العربي مب�صر �� 1375ه�/1956م .
2-  قمت بتحقيقه، وا�صمه: الزاهر يف غريب األفاظ االإمام ال�صافعي، املوجودة يف خمت�صر املزين، مطبوع، �صنة 1419ه� �� 1998م، 

دار الب�صائر �� بريوت .  
3- انظر بغية الوعاة )19/1( .

4- ل�صان العرب ) 2/1( البن منظور �� طبعة م�صورة عن طبعة بوالق �� الدار امل�صرّية للتاأليف والرتجمة . 
ار �� )1/ 330( . 5- انظر املعجم العربي �� ن�صّ
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األفاظًا جّمة ونوادر كثيرة، اأوقع اأكثرها في مواقعها من كتاب تهذيب اللغة)1(. 
ف���كان االأزه���ري اأوثق اللغويين رواية ودراية من اأبناء ع�ص���ره، �صافه االأعراب واأخذ عن كبار 
العلم���اء وكان يق���ول مث���ال: حّدثني اأبو الف�صل محمد ب���ن اأبي جعفر المنذري الع���دل قال: اأخبرني 
اب���و الح�ص���ن ال�صيداوي عن الرّيا�صي اأن���ه �صمع االأ�صمعّي يقول: �صمعت اأب���ا عمرو بن العالء يقول: 
م���ا ف���ي الدنيا اأحد اإال واأن���ا اأعلُم بال�صعر منه)2(. ويق���ول : قال الليث: قال الخلي���ل بن اأحمد:العين 
والح���اء ال ياأتلفان في كلم���ة واحدة اأ�صلّية الحروف، لقرب مخرجيهم���ا . . . -ثم يقول- قلت: وهو 
كما قال الخليل. وقد ُرِوَي في باب الخما�صي حرفان ذكرتهما في اأّول الرباعي من العين . والاأدري 
م���ا �صّحتهما الأّني لم اأحفظهما للثقات. ويقول: ق���ال الن�صر بن �صميل في كتاب االأ�صجار: الُخعُخع: 
�صجرة. قال: وقال اأبو الدقي�س : هي كلمُة معاياة)3(  وال اأ�صل لها. قلت: وقد ذكر ابن دريد الُخْعُخُع 

في كتابه اأي�صا، واأرجو اأن يكون �صحيحًا ؛ فاإن ابن �صميل ال يقول اإال ما اأتقنه)4(.  
فاالأزه���ري اّتبع منهجًا �صحيحًا في جم���ع اللغة العربّية الف�صيحة، ف���كان يدقق في ف�صاحة 
االألف���اظ، ون�صبة االأقوال الأ�صحابها، ويرد ما ي�صّك بف�صاحته، ويناق�س من يخطاأ، ويبدي راأيه فيما 
حًا، والُمَحّلل للفقرة ال�صابقة وهي  دًا اأومرجِّ ي�صم���ع اأو يق���راأ، ويتدخل في كل مادة لغوية ليناق�س ُمَفنِّ
من �صفحة واحدة من )تهذيب اللغة(، يتيقن اأّن االأزهري كان حري�صًا على اللغة الف�صيحة، باأن ال 

يداخلها لهجة اأو ُلْكنة اأو عبارة رديئة، و�صار على هذا المنهج في كّل كتابه . 
وكان غر����س االأزه���ري من تاأليف كت���اب )التهذيب( كما ي���دل ا�صمه اإلى تنقي���ة العربّية من 
ال�صوائ���ب وم���ن اآفات الكتب الم�صّحف���ة وتمييزاالألفاظ ال�صحيحة من ال�صقيم���ة، قال: وقد �صّميت 
كتاب���ي ه���ذا )تهذيب اللغة( الأّني ق�صدت بما جمعت فيه نفي ما اأدخل في لغات العرب من االألفاظ 
الت���ي اأزاله���ا االأغبي���اء عن �صيغته���ا، وغّيره���ا الُغْتم عن �صننه���ا، فهّذبت ما جمعت ف���ي كتابي من 
الت�صحي���ف والخط���اإ بقدرعلمي، ولم اأحر����س على تطويل الكتاب بالح�صو الذي ل���م اأعرف اأ�صله ؛ 

والغريب الذي لم ُي�صنده الثقات اإلى العرب)5(. 
اأم���ا مقدمة كتاب )تهذيب اللغة( فهي من الوثائق الفريدة من نوعها،  فقد و�صعها االأزهري 
لتك���ون مرجعا هاما في تثبيت ن�صبة االألفاظ المعتم���دة عنده، وتوثيق من يوؤخذ عنهم من الم�صهود 
له���م بالعل���م والتحّري والدّقة من العلم���اء االأعالم، فكانت اأّول مرجع في تاأري���خ المدار�س اللغوية، 

َف طبقات الموؤلفين اللغويين الموثوق بعلمهم .  واأدّق من و�صّ

1- انظر تهذيب اللغة، املقّدمة )1/ 7( وما ذكره االأزهري عن نف�صه .
2- تهذيب اللغة، املقّدمة )8/1( .

3- معاياة : من عِيَي )عّي( مبعنى عجز عن منطقه ويف بيان مراده
4- تهذيب اللغة )55/1( انظر باب العني واخلاء �� باب العني مع الهاء �� باب العني مع اخلاء .

5- تهذيب اللغة، املقدمة )1/ 54( .



76

فق���د عق���د االأزهري باب���ًا �صّماه: )ذك���ر االأئّمة الذين اعتم���ادي عليهم فيم���ا جمعت في هذا 
فهم على خم�س طبق���ات. وقال في  الكت���اب( وذكر مايق���رب من االأربعي���ن اللغويين الثق���ات، و�صنَّ
الطبقة االأولى: اأبوعمرو بن العالء، اأخذ عنه الب�صرّيون والكوفّيون من االأئّمة الذين �صّنفوا الكتب 
ف���ي اللغات وعلم القراآن والقراءات. وكان من اأعلم النا�س باألفاظ العرب ونوادر كالمهم، وف�صيح 
اأ�صعارهم، و�صائر اأمثالهم... وقال: ومن هذه الطبقة: خلف االأحمر...  قال ابن �صالم: وكان خلف 
بن حّيان اأبو ُمحرز -وهو خلف االأحمر- اأجمَع اأ�صحابنا، اإنه كان اأفر�س النا�س ببيت �صعر واأ�صدقه 
ل�صان���ًا؛ كّن���ا ال نبالي  اإذ اأخذنا عنه خبرًا اأو اأن�صدنا �صع���رًا اأال ن�صمعه من �صاحبه... وقال: اأّنا وكان 
الخليل بن اأحمد، وهو رجل من االأزد من فراهيد... ا�صتخرج من العرو�س وا�صتنبط منه ومن علله 
ل  م���ا ل���م ي�صتخرجه اأحد، ولم ي�صبقه اإلى علمه �صابق من العلماء كلهم... ومن هذه الطبقة: المف�صّ

بن محمد الكوفي، وكان الغالب عليه رواية ال�صعر، وحفظ الغريب)1(. 
وف���ي الطبق���ة الثانية قال: ومن الطبقة الذين خَلُفوا ه���وؤالء الذين قّدمنا ذكرهم واأخذوا عن 
ه���وؤالء الذين تقّدم���وا خا�صة وعن العرب عام���ة، وعرفوا بال�صدق في الرواي���ة، والمعرفة الثاقبة، 
وحفظ ال�صعر واأّيام العرب: اأبو زيد �صعيد بن اأو�س االأن�صاري ؛ واأبو عمرو اإ�صحاق بن مرار ال�صيباني 
مول���ى لهم، واأب���و عبيدة معمر بن المثّنى التيمي، من تيم قري�س مول���ى لهم؛ واأبو �صعيد عبد الملك 
ب���ن قري���ب االأ�صمعي؛ واأبو محمد يحيى بن المب���ارك اليزيدّي... وال يقّدم علي���ه اأحد من اأ�صحاب 
اأب���ي عمرو بن الع���الء في ال�صبط لمذاهبه في ق���راءات القراآن . ومن ه���ذه الطبقة من الكوفيين: 
اأب���و الح�صن علي بن حمزة، وعن���ه اأخذ اأبو زكرّيا يحيى بن زياد الف���راء النحو والقراءات والغريَب 

والمعاني)2(. وغيرهم من العلماء االأَثبات المتقنين .          
اأماالطبق���ة الثالثة فكان عل���ى راأ�صها من علماء اللغة : اأبو عبيد القا�ص���م بن �صاّلم، المتوّفى 
�صن���ة 234ه���� ، واأبو عبد اهلل محمد بن زي���اٍد المعروف بابن االأعرابي، المتوّف���ى �صنة 230ه� ، واأبو 
الح�صن علي بن حازم اللحياني، و�صماه ال�صيوطي: علي بن المبارك وقيل: ابن حازم)3(- لم تعرف 
�صن���ة وفات���ه- ، ومن هذه الطبقة: ُن�صير بن اأبي ُن�صير ال���رازي)4(، ومنهم: اأبو عمرو بن اأبي عمرو 
ال�صيبان���ي، المتوّفى �صنة 231ه� ، ومنهم: اأبو حاتم ال�صج�صتاني، المتوفى �صنة 250ه� ، واأبو يو�صف 

يعقوب بن اإ�صحاق ال�صّكيت، وغيرهم من اللغويين الثقات)5(.   

1- انظر تهذيب اللغة، املقدمة ) 8/1 �� 9�� 10( .  
2- تهذيب اللغة، املقدمة ) 1/ 11( . 

3- بغية الوعاة ) 2/ 185( .
4- مل تذكر�صنة وفاته انظر بغية الوعاة ) 2/ 316( وقد اعتمد ال�صيوطي يف ترجمته على االأزهري ، قارن مع التهذيب )1/ 22(. 

5- انظر تهذيب اللغة، املقّدمة ) 1/ 19��� 24( . 
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�صها  وهك���ذا ذك���ر في الطبق���ة الرابعة العلم���اء الثقات)1(، اأم���ا الطبقة الخام�صة فق���د خ�صّ
للحديث عن العلماء الذي اأدركهم في ع�صره، مثل: اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن ال�صرّي الزّجاج النحوي 
المتوّفى �صنة 311ه� ، واأبو بكر محّمد بن القا�صم بن محّمد بن ب�ّصار االأنباري النحوي، واأبو عبداهلل 

اإبراهيم بن محّمد بن عرفة، الملقب بنفطويه، وهوؤالء الثالثة اأخذ عنهم االأزهرّي مبا�صرة)2(. 
ولحر����س االأزهرّي على اللغة العربّية الف�صحى ذكر بع����س العلماء -في راأيه- الذين عرفوا 
وات�صم���وا ب�صمة المعرفة وعل���م اللغة، واأّلفوا كتب���ًا اأودعوها ال�صحيح وال�صقي���م، وح�َصْوها بالمزال 
���اب -اأي: العالمة البّحاثة  الُمْف�َص���د والم�صّح���ف المغّير، ال���ذي اليتمّيز ما ي�صّح من���ه اإال عند الُنقَّ

نوا، واال�صتنامة اإلى ما اأّلفوا)3(.   الفطن-  المبّرز، والعالم الفطن، ليحّذر االأغمار اعتماَد ما دوَّ
فب���رز االأزهرّي ب�صخ�صيته الوا�صحة جامعًا للغ���ة العربّية الف�صيحة، بعد اأن جاب ال�صحراء 
وم�ص���ارب االأعراب الرّحل ذهاب���ًا واإيابّا، فعندما امتح���ن باالأ�صر �صنة عار�ص���ِت القرامطة الحاج 
بالهبي���ر)4(  -�صن���ة 312ه�- وكان القوم الذي وق���ع في �صهمهم عربًا عامتهم م���ن هوازن، واختلط 
به���م اأ�صراٌم من من تمي���م واأ�صد ون�صوؤوا في البادية يتتبعون م�صاقط الغي���ث اأّيام الُنَجع، ويرجعون 
عم ويعي�صون باألبانها، ويتكّلمون بطباعهم البدوّية وقرائحهم  اإلى اأعداد طالب المياه، وَيْرَع���ون النَّ
التي اعتادوها، وال يكاد يقع في منطقهم لحٌن اأو خطاأ فاح�س، فبقي في اأ�صرهم دهرًا طويال، وكان 
ان، وا�صتفاد من مخاطباتهم ومحاورة بع�صه���م بع�صًا األفاظًا جّمة  مَّ يت�صت���ى الّدهناء، ويترب���ع ال�صَّ

ونوادر كثيرة، اأوقع اأكثرها في مواقعها من كتاب تهذيب اللغة)5(. 
وال���ذي �صار عليه االأزه���رّي في جمع اللغة العربّي���ة الف�صيحة اأ�صبح منهج���ًا مهّمًا درج عليه 
علماء العربّية من بعده، فقد اأّلف االإمام اأبو ن�صر اإ�صماعيل بن حماد الجوهرّي الفارابي �� المولود 
بف���اراب �صنة 332ه� ، المتوفى �صنة 393ه� ، وقيل �صن���ة 398ه�)6( كتابه تاج اللغة و�صحاح العربّية، 
وم���ن الوا�صح اأن كتاب تهذيب اللغة قد اأّلفه االأزهرّي قب���ل تاأليف الجوهرّي كتابه، ولكن ال�صيوطي 
قال:)واأّول من التزم ال�صحيح مقت�صرًا عليه االإمام اأبو ن�صر اإ�صماعيل بن حّماد الجوهرّي، ولهذا 
�صّم���ى كتاب���ه بال�صح���اح ()7(  ثّم ذكر ماقاله الجوه���رّي في مقدمة كتابه، وم���ا قاله الجوهري في 
مقدمة الكتاب لي�س مفهومًا اأّنه اأول من اهتّم بال�صحيح، قال الجوهري: )فاإّني قد اأودعت في هذا 

1- انظر تهذيب اللغة، املقّدمة )1 / 25( .

2- انظر تهذيب اللغة، املقّدمة ) 1/ 27( .
3- انظر تهذيب اللغة، املقّدمة ) 1/ 28( . 

4- الهبري: هو رمل زرود يف طريق مّكة، وعنده كانت وقعة القرمطي اأبو طاهر �صليمان بن اأبي �صعيد الهجري.  
5-  انظر تهذيب اللغة، املقدمة )1 / 7(  والزاهر يف غريب األفاظ االإمام ال�صافعي، الأبي من�صور االأزهري، حتقيق: د . عبد املنعم 

طوعي ب�صّناتي، �صفحة ) 20�� 21( ط . اأوىل، دار الب�صائر االإ�صالمّية، 1998م/1419ه� .      
6- املعاجم اللغوّية، تاأليف اإبراهيم حممد جنا، ) �س 96( مطبعة ال�صعادة ، م�صر، 1966م .  

7- املزهر) 96/1( .  
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الكتاب ما �صّح عندي من هذه اللغة، التي �صّرف اهلل منزلتها()1(. 
ولق���د قيل: اإن كان الخلي���ل اأّول من ابتدع الفكرة المعجمية، فالجوه���ري اأّول من ي�ّصر اأمرها 
وذلل �صعبها . ثم اأنه اأ�صاف اإلى فكرته وهي تذليل ال�صعوبة في البحث ق�صره الجمع على �صحيح 
اللغ���ة بطريقة الرواية والدراية وال�صحة. ولعل فكرة جمع اللغة الف�صيحة فقط ا�صتهوت الجوهرّي 
وا�صتوحاه���ا م���ن كتب جمع االأحاديث وال�صنة: �صحيح البخاري وم�صل���م ، فاقت�صر كتاب تاج اللغة، 

و�صحاح االعربّية،على م�صّماه. 
وق���د خاف علماء اللغة اأن تخت�ص���ر اللغة العربّية على ال�صحيح منها عند الجوهرّي، فذهبوا 
اغاني -المتوّفى �صنة 650ه�-  يتّمون ما اأهمله الجوهرّي، فاأّلف الح�صن بن محّمد بن الح�صن ال�صّ
معجمه: )التكملة والذيل وال�صلة، لكتاب تاج اللغة و�صحاح العربّية(، وكان هدفه من تاأليف كتابه، 
اغاني:) هذا كتاب جمعت فيه  جب���ر النق����س الواقع في كتاب تاج اللغة و�صحاح العربّية، ق���ال ال�صّ
م���ا اأهمل���ه اأبو ن�صر اإ�صماعيل ب���ن حّماد الجوهرّي �� رحم���ه اهلل �� في كتابه، وذّيل���ت عليه، و�صّميته 
كتاب:)التكمل���ة والذي���ل وال�صلة غير ُمّدٍع ا�صتيف���اء ما اأهمله، وا�صتيعاَء ما اأغفل���ه ()2(  وُكِتَب على 

الوجه االأول للمخطوط تتّمة عنوان الكتاب )لتاج اللغة، و�صحاح العربية(. 
وق���د اأُْعِجَب ابن منظ���ور -المتوّفى �صنة 711ه�- بترتيب كتاب )ت���اج اللغة و�صحاح العربّية( 
وراآه مخت�صرًا، فخّف على الّنا�س اأمره فتناولوه، وقرب عليهم ماأخذه فتناولوه وتناقلوه، غير اأّنه في 

جو اللغة كالذّرة، وفي بحرها كالقطرة، واإن كان في نحرها كالّدّرة)3(. 
فلّما و�صع مجد الدين محّمد بن يعقوب الفيروزاآبادي �� المتوّفى �صنة 817ه� �� كتابه القامو�س 
المحي���ط اأراد اأن يت���ّم ما اأهمله الجوه���رّي في كتابه، فقال: )ولّما راأيت اإقب���ال النا�س على �صحاح 
الجوه���رّي وه���و جدير بذلك غير اأنه فاته ن�صف اللغة اأواأكثُر ، اإّما باإهمال المادة، اأوبترك المعاني 
الغريب���ة الن���اّدة ( . فالفيروزاآبادي وغي���ره لم يتنّبهوا اإلى اأّن الجوهرّي اإّنم���ا كان ي�صع المواد التي 

�صّحت عنده فقط، الأنه اأراد اأن يجمع ال�صحيح عنده . 
واإذا كان الجوهرّي زها بكتابه تاج اللغة و�صحاح العربّية باأّنه جمع ال�صحيح فقط، فاإّن علماء 
اللغة العربّية كانوا له بالمر�صاد، وقعدوا ي�صّوبون له االأخطاء اللغوّية وال�صاذة التي كان قد و�صعها 
عل���ى اأنها �صحيحة و�صليمة ، والأّن كتاب تاج اللغة انت�صر بين الدار�صين فتتبع العلماء �صقطاته، وقد 
هت اإليه، والكتب الت���ي اأّلفت في هذا المو�صوع، منها ما  جم���ع اإبراهي���م محمد نجا الماآخذ التي ُوجِّ

1- تاج اللغة و�صحاح العربّية، املقّدمة )1/ 37( .
اغاين،  2-  التكملة والذيل وال�صلة، لكتاب تاج اللغة و�صحاح العربّية، املقّدمة ) 1/ 4( تاأليف احل�صن بن حمّمد بن احل�صن ال�صّ

حتقيق عبد العليم الطحاوي، مطبعة دار الكتب �� القاهرة �� 1970م .      
3- انظر ل�صان العرب، )1/ 3( .
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عّلق���ت عليه لتو�صي���ح غوام�صه، اأو ن�صبة االأ�صعار اإل���ى قائلها، اأو ت�صحيح االأع���الم الواردة فيه، اأو 
ت�صوي���ب بع�س اأوهام الجوهري، ومنها كتب بع����س الحوا�صي عليه، ومنها ما اعتنت بتكملة وتذييل 
ال�صح���اح، ومنها م���ا اأّلف لنقده والدفاع عنه واإحقاق الحّق، ومنها م���ن كان هدفه التجريح والنيل 

من الجوهري)1(.  
وال���ذي ذِكَر هن���ا من علماء لغتن���ا الذاخرة، ال يعدو قط���رة من محيط علم���اء اللغة ونحوها 
واآدابها، وكتبهم الفّيا�صة النا�صحة بالعلم، فقد افتّن علماء العرب واالإ�صالم في تدوين ح�صارتهم 
اللغوّي���ة واالأدبّي���ة والنحوّية مما يدعو اإلى االإعجاب بكتبهم واأ�صفاره���م على مّر الع�صور واالأجيال، 
فحفظوا اللغة من ال�صياع، واالآداب من ال�صقوط ، والقاعدة النحوّية وال�صرفّية من االنحالل، ولم 
يك���ن ذلك فقط  االهتم���ام في هذه الم�صائل فقط بل في كّل العلوم الديني���ة وال�صيا�صّية والتاريخّية 
والعقدّية والفكرّية والوجدانّية وغيرها من العلوم التي اهتم بها العاِلم االإ�صالمي، فخّلف لنا علماء 

اأمتنا االإ�صالمّية كّمًا هائال من الموؤّلفات التي التعّد والتح�صى .
وللمحافظة على ثبات اللغة العربّية قام اآالف العلماء اللغوّيين يجمعونها من مظاّنها، ومواطن 
ن�صاأته���ا، و�صدوا الرحال من عرب وعجم، خدمة للغة القراآن الكري���م، و�صعيًا لدرا�صتها وا�صتظهار 
َعت المجامي���ع اللغوّية والنحوّية  مكنونه���ا، فقد كانت اللغ���ة العربّية تحوي كنزا لغوي���ا هائال، فُو�صِ
واالأدبّي���ة، فحفل���ت بالمفردات الم�صتعملة الف�صيح���ة والرديئة وال�صاذة، والمروّي���ات االأدبّية، وكذا 
مناظرات العلماء، والمناق�صات في بالط اأمير الموؤمنين، واال�صت�صهاد بال�صعر والخطابة والمقاالت 
االأدبّية، واأخبار الحّفاظ، والقّراء والنحوّيين ... وغير ذلك ، ويذكر ال�صيوطي)2(  في مقّدمة كتابه 
)بغي���ة الوعاة، في طبقات اللغويين والّنحاة( -انتهى من تاأليفه �صنة اإحدى و�صبعين وثمانمائة)3(-  
اأن���ه اعتمد في جمع اأ�صماء العلم���اء على العديد من مو�صوعات االأعالم الت���ي اأّلفها علماء التراجم 
قبل���ه، فجمع���وا علماء اللغة عبر الع�صور، فبلغ ما اأخذه عنهم من التراجم ت�صعًة ومائتين واألفين)4(  

عالما باللغة العربّية وما يت�صل بها من اآدابها ونحوها ونكاتها... وغير ذلك.  
لقد اأجمع علماء اللغة العربّية منذ �صدر االإ�صالم من خالل درا�صتهم للغة العربّية اأن ذخائر 
اأّمته���م يج���ب اإبرازها ب�ص���ورة رائعة، وقد نجح علماء اأّم���ة اللغة العربّية في ه���ذه المهّمة ال�صعبة 
ف���ي المحافظة عل���ى االإرث اللغوّي العرب���ّي، والنتائج الباه���رة التي نحن ننعم بها الي���وم اأننا نجد 
اأّي مو�ص���وع يريد الدار�س اللغوّي اأن يبحثه، فاإّن م�ص���ادره متوّفرة بل �صخّية، واأّن ما در�صه العلماء 

القدامى كان له العديد من جوانب االبداع واالبتكار .

1- انظر املعاجم اللغوية، �صفحة ) 119��  122( .
2- انظر بغية الوعاة، املقّدمة ) 1/ 3�� 6( .

3- نف�س امل�صدر ) 2/ 429( .
4- انظر نف�س امل�صدر ) 2/ 366( .
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ربى نا�سر �لم�سري �ل�سعر�ني
دكتور

عميدة كلية التربية – جامعة الجنان

واقع الق�صية الفل�صطينية
في مناهج التعليم المدر�صية في لبنان

ملخ�س الدرا�صة
وع���ى االحت���الل ال�صهيوني حقيقة الدعم الخارجي للكفاح الوطن���ي ، فقام بدرا�صتها بجميع 
جوانبه���ا و ر�ص���م له���ا الحلول و با�ص���ر بتنفيذها. فاإذا كان���ت المناهج التعليمية في ال���دول العربية 
تثي���ر الحقد و الكراهية ل���ه و تدر�س معاني الجهاد، فيمكن تغييرها و اإ�صاعة قيم ال�صالم و الوداعة 
فيه���ا. و اإذا حالت الحقائق التاريخي���ة دون ن�صيان الحقوق المنتهكة و االأر�س الم�صلوبة فيمكن طي 

ال�صفحات ال�صوداء و االإبقاء على البي�صاء منها.
ف���كان التعديل في المناهج و برامج التعلي���م هدفًا اأوليًا لي�صار اإلى تحريف الفكر منذ نعومة 

ن�صاأته...
و ل���م تتوان المناهج المدر�صية اللبنانية عن الني���ل من الق�صية ، عبر التعتيم عليها  وتخريج 

طالب ال يفقهون �صيئًا عن الق�صية الفل�صطينية في اأدنى م�صطلحاتها.
ف���اأي مبرر ي�صوغ عدم تعريف االأجي���ال اللبنانية بق�صية �صعب مج���اور تربطه به رابطة اأقوى 
من اأي رابطة اأخرى ، في حين يتناول الطالب في درا�صته ق�صايا ال�صعوب العربية كافة بل العالمية 

اأي�صًا.
 و�صيت���م في هذا الم�صمار البحث ف���ي درا�صة الق�صية الفل�صطينية عب���ر المواد التعليمية في 
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المنهاج اللبناني مثل التاريخ، التربية الدينية، اللغة العربية والتربية المدنية.
اإن كت���اب التاريخ لم يقّر حتى هذه اللحظة وقد ا�صتبعدت منه ح�ص�س الق�صية الفل�صطينية، 

والمواد االأخرى لم تحظ بدورها بحظ اأوفر في تناول الق�صية. 
وغ���اب تاري���خ و جغرافي���ة فل�صطي���ن عن المناه���ج التربوي���ة في مدار����س االأون���روا فانق�صم 

الفل�صطينيون بين مّتهم لها بتعمد التغييب و بين ملتم�س لها العذر.
ف���ال بد اإذن من اللجوء اإلى م�صاع جادة تواجه التحديات المفرو�صة و المكّبلة للفكر العربي، 
ولع���ل اأولى هذه الم�صاعي تتمثل في التنقيب عن موؤ�ص�صات تثقيفية، لقاء وا�صعي المناهج اللبنانية 
لتكري����س بع����س الدرو�س التي تهدف اإلى توعية الفكر بمطامع الع���دو ال�صهيوني، ا�صتثمار االإعالم 
واالإنترنت ل�صالح الق�صية، فالمعركة اليوم معركة ح�صارية، فال بد اإذن من جهوزية العقل العربي 

لدخول التحدي المعلوماتي و تحقيق التوازن اال�صتراتيجي.
�صّكل���ت الق�صية الفل�صطينية العنوان االأ�صا�صي الهتمام���ات الوطن العربي قبل بداية الثورات 
العربية، فمنذ نكبة فل�صطين عام 1948،اعتبر العرب فل�صطين ق�صيتهم المركزية وتقدمت لتحمل 
راأ����س �صل���م اأولوي���ات الخطاب الر�صم���ي العرب���ي. وكان طبيعي���ًا اأن تواكب البرام���ج التعليمية هذه 
التوجه���ات،واأن ت�صج �صفحات الكتب المدر�صية بالحديث عن الق�صية الفل�صطينية وتاريخ ال�صراع 

العربي االإ�صرائيلي،وم�صتلزمات الن�صرة...
اإال اأن تغلي���ب منط���ق الت�صوي���ة ال�صيا�صي���ة والمفاو�ص���ات الخفّية، خّفف من ح���دة اللهجة في 
معالج���ة الق�صيّة،فانخف�س موؤ�صر االهتمام به���ا والتركيز عليها وخفت تناولها في المناهج والكتب 

المدر�صية اإلى اأن انطفاأ تمامًا ولم يبق له اأثر يذكر...
اإ�شكالية الدرا�شة واأ�شئلتها

 ال �ص���ك اأن هذا المو�صوع ي�صتحق البح���ث والم�صاركة وتبادل االآراء الإحيائه من جديد، دعمًا 
للق�صي���ة الت���ي اأريد اإطف���اء �صراجها، ت�صييق���ًا على رجالها داخ���ل فل�صطين وتحجيم���ًا لمقاومتهم 

و�صمودهم.
وبل���ٌد مجاور مثل لبنان حٌق عليه الدعم والن�صرة. والدعم التربوي والفكري ال يقل �صاأنًا عن 
غيره،بل هو اأ�صا�س كل دعم،فمن الفكر ينطلق كل تغيير، ومن الفكر ينطلق كل ن�صر، فكان طبيعيًا 

اأن تتجه االأنظار اإلى معالجة المناهج المدر�صية للق�صية الفل�صطينية.
فما هو واقع الق�صية الفل�صطينية في المناهج المدر�صية في لبنان ؟

ومن هذا ال�صوؤال تتفرع اأ�صئلة اأخرى مثل:
ما هو واقع الق�صية الفل�صطينية في مناهج التاريخ؟
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ما هو واقع الق�صية الفل�صطينية في مواد اأخرى؟
ما هو واقع الق�صية الفل�صطينية في مناهج التعليم في مدار�س االأونروا؟

وما هي الم�صاعي لتوعية الطالب بالق�صية الفل�صطينية؟
اأهداف الدرا�شة 

ته���دف الدرا�ص���ة اإلى اإلقاء ال�صوء على واقع الق�صي���ة الفل�صطينية في المناهج المدر�صية في 
لبن���ان و خا�صة في مادة التاريخ الموؤهلة لعر�س تاريخ الق�صية ، حيثياتها و مداخالتها، ف�صاًل عن 

مواد اأخرى اأرخت بظاللها على الق�صية.
ف���كان الهدف االأ�صم���ل ا�صتثمار هذه المناهج الإغن���اء فكر الطالب بمعلوم���ات عن الق�صية ، 
فاال�صتع���داد الفك���ري ي�صبق اأي ا�صتعداد اآخر لمواجهة التحدي���ات المفرو�صة ، و غياب الفكر يعني 

غياب اأي مقاومة اأو تحد للقيود التي تكبل على االأمة.
حدود الدرا�شة

اإقت�ص���رت الدرا�ص���ة على درا�صة مناه���ج التاريخ، اللغ���ة العربية ، التربي���ة المدنية و التربية 
االإ�صالمي���ة في تناوله���ا للق�صية الفل�صطينية في المدار�س الر�صمية و الخا�صة في لبنان و ذلك منذ 

العام 2000م و حتى هذا اليوم.
منهجية الدرا�شة 

اإن المنه���ج المتب���ع ف���ي ه���ذه الدرا�صة هو المنه���ج الو�صف���ي و التحليلي ، حيث ق���ام الباحث 
بجم���ع المعلوم���ات وو�صفها و تحليل المناهج في الم���واد التعليمية بغية الو�ص���ول اإلى واقع الق�صية 

الفل�صطينية في المناهج المدر�صية.
و قد قام الباحث باإجراء مقابالت مع تربويين واأ�صاتذة مخت�صين الإغناء البحث بالمعلومات 

الالزمة.
الدرا�شات ال�شابقة

ل���م يتو�صل الباحث اإلى الوقوف على درا�صات �صابقة في هذا المجال، و هذا هو واقع التعتيم 
المراد للق�صية الفل�صطينية.

�صعوبات الدرا�صة
اإن ال�صعوب���ات تجّل���ت في االفتقار اإلى المراجع، فالباحث لم يج���د اأّي مرجع يتناول الق�صية 
الفل�صطيني���ة ف���ي المناهج التعليمية م���ن قريب اأو بعيد، بل اأ�صا�صًا لم يجد اأث���رًا للق�صية يدّر�س في 

المناهج المدر�صية الر�صمية مما جعل الخو�س في البحث لي�س باالأمر الي�صير.
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خطة البحث
اأواًل: مفهوم الق�صية الفل�صطينية وواقعها في لبنان

مفهوم الق�صية الفل�صطينية   .1
واقع الق�صية الفل�صطينية في لبنان  .2

ثانيًا: تدري�س الق�صية الفل�صطينية في المناهج المدر�صية
في مادة التاريخ   .1

في مواد اأخرى  .2
ثالثًا: مناهج التعليم في مدار�س االأونروا في لبنان
رابعًا: م�صاع لتوعية الطالب بالق�صية الفل�صطينية.

اأوًل: مفهوم الق�شية الفل�شطينية وواقعها في لبنان
قب���ل الخو�س في تن���اول المناهج التعليمي���ة في المراح���ل االأ�صا�صية قب���ل الجامعية للق�صية 
الفل�صطيني���ة في لبنان، ال بد من ت�صليط ال�صوء قلياًل عل���ى مفهوم الق�صية الفل�صطينية، تداعياتها 
ومجرياته���ا عل���ى اأر�س لبن���ان، والخلفية ال�صيا�صي���ة التي �صكل���ت االأ�صا�س في التاأثي���ر على توجيه 

المناهج الدرا�صية و انتقاء المقررات المالئمة.
و ال �ص���ك اأن التعتيم على الق�صية الفل�صطيني���ة في المناهج التعليمية قد جرى دون اأي �صجة 
تذك���ر، فبعد اأن اأقّر التعري���ف بالق�صية في اأهداف منهاج التاريخ ، ر�ص���د لتدري�صها �صت ح�ص�س 

فقط خالل م�صيرة الطالب التعليمية في المدر�صة ،اأي طيلة اثني ع�صر �صنة.
واالأده���ى من ذلك اأنه لم يتم تناول هذه الح�ص����س، بتدري�س منهج يخ�س الق�صية بل جرى 

اإلغاوؤها من منهاج ال�صهادة الر�صمية و التزام االأ�صاتذة بمقرر ال�صهادة...
مفهوم الق�شية الفل�شطينية  .(

فل�صطين بلد تغّنى به كثيرون و تاق اإلى تحريره و ا�صترجاعه اأكثر، وخذله وتاآمر عليه اأ�صعاف 
م�صاعفة.... 

يطلق ا�صم فل�صطين على الق�صم الجنوبي الغربي لبالد ال�صام، هي االأر�س الواقعة غربي اآ�صيا 
عل���ى ال�صاحل ال�صرقي للبحر المتو�صط. تتمتع بموقع ا�صتراتيجي ممّيز، فهي �صلة الو�صل بين اآ�صيا 

و اأفريقيا و نقطة التقاء جناحي العالم االإ�صالمي...
لع���ل اأقدم ا�صم عرفت به فل�صطين هو اأر�س كنع���ان، اإذ اأن اأول �صعب نزل بها هم الكنعانيون 

الذين قدموا من جزيرة العرب نحو 2500ق.م.
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 بي���د اأن ا�صم فل�صطين هو ا�صم م�صتق من ا�ص���م اأقوام بحرية جاءت من غرب اآ�صيا ال�صغرى 
وبحر اإيجه حوالي القرن الثاني ع�صر ق.م، و ذكر ا�صمها في النقو�س الم�صرية با�صم »ب ل �س ت« 
وق���د تكون اأ�صيفت لها النون للجمع. �صكنت هذه االأق���وام المناطق ال�صاحلية و�صرعان ما اندمجت 

مع ال�صعب الكنعاني)1(.
ه���ذه كانت بداية فل�صطين بداية فتّية تكللت م�صيرتها التاريخية بالزهو و االنت�صارات لت�صل 
اإل���ى نهاية مخزية يتمخ�س عنه���ا �صعور بالمرارة والمهانة لدى �صياعها م���ن اأبنائها الفل�صطنيين، 
العرب و الم�صلمين عام 1948، ليجد ال�صعب الفل�صطيني نف�صه م�صتتاأ، غريبًا بعيدًا عن  اأر�صه ...

اإنه���ا بالتاأكيد لي�صت النهاية واإنم���ا هي حلقة �صتليها حلقة اأخيرة متّوج���ة بالتهليل و الن�صر، 
ف�صعب فل�صطين معروف باإبائه و عنفوانه و هو و اإن ا�صتكان قلياًل للمبادرات العربية و العالمية التي 
خذلت���ه، فهو اليوم بايجابيته المرتفعة ، يكّيف اأو�صاع���ه ال�صعبة لي�صّيرها كما يريد، ولعّل الخطوة 
االأول���ى الداّل���ة على عزيمته اإقباله على التعّلم، لي�صبح اأكثر ال�صع���وب العربية تعّلمًا، يقينًا منه باأن 

الخطوة االأولى لمواجهة التحديات ال�صعبة اإنما تتمثل بالعلم...
والق�صي���ة الفل�صطيني���ة الي���وم ، اإ�صتحوذت و ت�صتحوذ عل���ى انتباه العال���م االإ�صالمي لجوانب 
ع���دة ترتبط ب���ادئ ذي بدء بطبيعة االأر����س، قد�صيتها ، بركته���ا ومركزيتها في قل���وب الم�صلمين، 
طبيع���ة العدو بادعاءاته العقائدية، التاريخية و بروحه االحتاللية التو�صعية التي ت�صعى لطرد �صعب 
فل�صطي���ن واإلغاء حقوقه االأ�صلية في اأر�ص���ه و مقد�صاته، و اأي�صًا طبيعة التحالف الغربي ال�صهيوني 
اله���ادف اإلى تخويف االأم���ة االإ�صالمية و اإ�صعافها و تمزيق اأو�صاله���ا و جعلها تدور في فلك التبعية 

للقوى الكبرى)2(.
ل���م يتوان االحت���الل ال�صهيوني ع���ن اللجوء اإل���ى كافة االأ�صالي���ب لتحقيق م���راده، فلم يوفر 
اأي���ًا منها حت���ى طالت الموؤ�ص�ص���ات التربوية بدءًا م���ن التعلي���م االأ�صا�صي و الثانوي م���رورًا بالتعليم 
المتو�ص���ط  والمهني و انته���اًء بالتعليم العالي. فقّي���د الن�صاطات التعليمي���ة و التخ�ص�صات العلمية 
لهذه الموؤ�ص�صات، و األزم التعليم بالتركيز على فروعه النظرية، و منع منعًا باتًا التعليم في الجوانب 

و التخ�ص�صات العلمية الأ�صباب و�صفت باالأمنية .
اأدرك االحت���الل ال�صهيوني خط���ورة الدعم الخارجي للكفاح الوطن���ي، فقد لعب هذا الدعم 
دورًا ال ي�صته���ان ب���ه في تي�صي���ر النجاح لح���ركات كفاحية عدة مث���ل حركات التحريرف���ي الجزائر 
والفيتن���ام و غيره���ا. والكف���اح الفل�صطيني ب���دوره ال ي�صذ عن ه���ذه القاعدة ال �صيم���ا اأن كثيرًا من 
مقومات ال�صمود و غلبة الكفاح على م�صتوى ال�صراع االإ�صرائيلي الفل�صطيني تلتزم بوجهة ال�صراع 

1- حم�صن حممد �صالح 2012، الق�صية الفل�صطينية خلفياتها التاريخية و تطوراتها املعا�صرة، مركز الزيتونة، بريوت، ط1، �س 10
2- حم�صن حممد �صالح، الق�صية الفل�صطينية خلفياتها التاريخية و تطوراتها املعا�صرة، مرجع �صابق �س 9
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العرب���ي االإ�صرائيلي. وعلى ذلك ف�صمود المقاومة الفل�صطينية منوط بالدعم العربي ومدى حفاظ 
هذه المقاومة على قوميتها العربية و قدرتها على ا�صتحواذ قلب و�صمير العالم العربي.

فالمقاوم���ة تبقى اأ�صيرة لل�صعف و الهوان ما لم ت�صتقطب الدعم العربي في �صكله الع�صكري، 
ال�صيا�صي، العلمي واالإعالمي، لتجعل منه موؤ�صرًا اإيجابيًا يخفف عنها عبء ال�صغوطات و ي�صرع في 

عجلة م�صيرتها.
اإن ه���ذا الدعم العرب���ي المطلوب ي�صتوجب بداية اإرادة الدعم، وم���ن ثم الت�صويب ال�صحيح 
لطبيع���ة ال�صراع قبل اأية خطوة)1(. هذا الت�صويب يب���داأ في وعي ال�صعوب قبل اأن يترجم اإلى اأر�س 

الواقع و هو االأ�صد باأ�صًا و قوة، فهو منطلق كل نجاح.
و قد وعى االحتالل ال�صهيوني هذه الحقيقة فقام بدرا�صتها بجميع جوانبها و ر�صم لها الحلول 
و با�صر بتنفيذها. فاإذا كانت المناهج التعليمية في الدول العربية تثير الحقد و الكراهية لالحتالل 
ال�صهيون���ي و تدر����س معان���ي الجهاد، فيمكن تغييره���ا و اإ�صاعة قيم ال�صالم و الوداع���ة فيها. و اإذا 
حال���ت الحقائق التاريخية دون ن�صيان الحق���وق المنتهكة و االأر�س الم�صلوبة فيمكن طي ال�صفحات 

ال�صوداء و االإبقاء على البي�صاء منها.
 حت���ى الجان���ب الديني ال اإ�صكال فيه: تهم�س الفتاوى المناه�ص���ة و ت�صتبعد مفاهيم االنت�صار 
للح���ق و م�صطلح���ات التربية الجهادية... ف���كان التعديل في المناهج و برام���ج التعليم هدفًا اأوليًا 

لي�صار اإلى تحريف الفكر منذ نعومة ن�صاأته...
ه���ذا التعدي���ل عق���ده االإجماع الفكري ف���ي اإ�صرائيل و الت���ف حوله المخطط���ون و المنفذون، 
فقام���ت مراك���ز البحوث العلمي���ة و الهيئ���ات االأكاديمية تدر�س منهجي���ة البرام���ج التعليمية و اآلية 
تعديله���ا، فقامت بمراجع���ة �صاملة و فح�س لما يدر�س في الدول العربي���ة عن اإ�صرائيل و ما يدر�س 
في اإ�صرائيل عن العرب، و بالتالي تحديد ما يجب حذفه من برامج التعليم الحالية و اإ�صافة المواد 

الجديدة المراد تدري�صها)2(.
دارت مح���اور الهجوم الفكري ال�صهيون���ي بدايًة حول محاولة ت�صفية م�صادر و منابع العداء 
ف���ي الفك���ر ال�صيا�صي العرب���ي، وتفتيت الطاب���ع ال�صلبي ال�صائد ف���ي االأيديولوجيات تج���اه ا�صرائيل 
وال�صهيوني���ة. وف���ي المح���ور الثاني كان ال�صعي لخل���ق قاعدة فكرية بغية التوا�ص���ل مع بع�س القوى 
الفكري���ة و ال�صيا�صية القائمة في الوطن العربي. واالتج���اه في المحور االأخير الإيجاد قاعدة ارتكاز 

لتحالف محتمل مع االأقليات الدينية و العرقية في الوطن العربي)3(.

1- حممد خالد االأزعر: 1991، املقاومة الفل�صطينية بني غزو لبنان واالنتفا�صة، مركز درا�صات الوحدة العربية بريوت ط 1 �س30
2- حم�صن عو�س: 1984 ، م�صر و ا�صرائيل، خم�س �صنوات من التطبيع،دار امل�صتقبل العربي، القاهرة، �س 45

3- حم�صن عو�س 1984: م�صر و ا�صرائيل، خم�س �صنوات من التطبيع،  مرجع �صابق، �س 47
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واقع الق�شية الفل�شطينية في لبنان  .2
ربما كانت ا�صتراتيجية ا�صرائيل للتطبيع تجاه لبنان اأعقد حلقات اال�صتراتيجيات في الوطن 
العرب���ي، فلبنان ف���ي خطة التو�صع ال�صهيون���ي »لي�س مجرد دولة جوار عادي���ة ولكنه موطن التو�صع 
المحتم���ل و مرك���ز التحالف ال�صيا�صي و الطائفي الممكن، و الم�ص���در اال�صتراتيجي للمياه الالزمة 
ل�ص���د العجز المزمن ف���ي احتياجات ا�صرائيل المائية«)1(. وجنوب لبن���ان مّثل قبل ع�صرات ال�صنين 
مركزًا �صر�صًا للمقاومة اأقلق م�صجع ا�صرائيل و هّز اأمنها، فقد احت�صن منظمة التحرير الفل�صطينية 

ومنا�صريها لت�صبح عامل تعزيز للمقاومة داخل اإ�صرائيل.
و لما كانت �صلطات االحتالل تعاني اآنذاك من تنامي النهو�س الوطني الفل�صطيني  واالنتماء 
الفل�صطيني في الداخل لمنظمة التحرير و م�صروعاتها ال�صيا�صية، باتت تحيل عوامل هذا النهو�س  
والتحدي الإرهاب فل�صطيني مدعوم من الخارج. و بالتالي فاإن تطويع ال�صفة الغربية  وقطاع غزة في 
ذاك الوق���ت ي�صتلزم تدمي���ر منظمة التحرير الفل�صطينية في لبنان . و كاأن القرار اأن يبداأ ال�صدام 
م���ع المنظمة في االأر�س المحتلة ب���دءًا من لبنان. فكان غزو اإ�صرائي���ل للبنان عام 1982م�صتهدفة 
ب�ص���كل اأ�صا�صي االأر�صية التعليمي���ة اأي المدار�س و الجامعات، �صاعية الإيجاد بديل �صيا�صي للمنظمة 
ف���ي ال�صفة و القطاع، و ك�صر العالقة بين �صكان المنطقتين و منظمة التحرير  وفل�صطينيي الخارج 

و موؤيديهم...
و ق���د كان له���م تحقيق جزء من هذه االأهداف، وكّر�س الواق���ع اللبناني اإ�صهامه ليفر�س دمج 
الفل�صطينيي���ن خوفًا من قلب التوازن القائم بين الطوائف الدينية، و كان »للنزاعات الم�صلحة التي 
عا�صه���ا لبن���ان مع ا�صرائيل من جهة و بي���ن الطوائف والمذاهب اللبنانية م���ن جهة اأخرى اأكثر من 

بعد«.)2(
و�صاهم���ت الحرب اللبنانية بدورها »في تو�صيع �صرخ عدم االندماج اللبناني-الفل�صطيني بعد 
انخراط الفل�صطيني مبا�صرة في هذه الحرب. اإ�صافة اإلى اأن ا�صتقاللية المخيمات االأمنية �صاهمت 
ف���ي توليد م�صاعر التمايز عن���د الفل�صطيني و اللبناني على ال�صواء معتب���رًا اأن الموؤثرات ال�صيا�صية 
ف���ي مده���ا و جزرها هي الت���ي طغت على معظم موؤث���رات االندم���اج اأو التمايز بي���ن الفل�صطينيين 

واللبنانيين«.)3( 
وب���دت الق�صي���ة الفل�صطينية اأكثر ت�صعب���ًا وتاأزمًا، تحكمه���ا التجاذب���ات ال�صيا�صية والمواقف 
المغايرة للقوى اللبنانية المختلفة. والخوف من التوطين دفع بع�س الجهات اللبنانية اإلى االإ�صرار 

1-  حم�صن عو�س: 1988، اال�صرتاتيجية اال�صرائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية، مركز درا�صات الوحدة العربية، بريوت، 
ط1، �س 158

2- حممود العلي، ندوة الواقع الرتبوي الثقايف الفل�صطيني، 2011/1/10 ، بريوت.
3- طالل عرتي�س:ندوة الواقع الرتبوي الثقايف الفل�صطيني 2011/1/10، بريوت.
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عل���ى �صل���ب الالجئي���ن الفل�صطينيين اأب�ص���ط حقوقهم المدني���ة. وال زالت هذه الم�صاأل���ة مثار جدل 
عن���د ال�صيا�صيين اللبنانيين ، فتباين���ت الت�صريحات و المواقف، يدفع بع�صه���ا نحو التجاوب »مثل 
تل���ك التي �ص���درت عن وزير ال�صووؤن االجتماعية اللبناني وائل اأب���و فاعور ، و رئي�س الحكومة نجيب 
ميقات���ي والنائ���ب عن الجماعة االإ�صالمي���ة عماد الحوت. كما ركز بع�صه���ا االآخر على التحذير من 
خط���ر التوطي���ن كتلك التي �صدرت عن رئي�س حزب الق���وات اللبنانية �صمير جعجع و رئي�س المكتب 

ال�صيا�صي في حزب الكتائب اأمين الجميل«)1(.
انته���ت الحرب في لبنان و لم تحل الق�صية الفل�صطينية، و ل���م ي�صلم الالجئون الفل�صطينيون 
من و�صمة االإرهاب واالإجرام، و من كتابة التاريخ على خلفية كتائبية بحتة، ومن رفع �صعارات رف�س 

التوطين الذي يعني المطالبة بطرد الفل�صطينيين من لبنان.
و تداع���ت التحدي���ات للنيل من الق�صي���ة الفل�صطينية ، و كانت الجامع���ة بدورها عن�صرًا من 

العنا�صر التي ارتبطت بغيرها من المكونات ال�صيا�صية في البلد لمواجهة الق�صية)2(.
و لم تتوان المدر�صة في مناهجها التعليمية عن تجاهل الق�صية واإهمالها ، عبر التعتيم عليها  

وتخريج طالب ال يفقهون �صيئًا عن الق�صية الفل�صطينية في اأدنى م�صطلحاتها.
ثانيًا: تدري�ض الق�شية الفل�شطينية في المناهج الدرا�شية

م���ن الغري���ب حقًا اأن يتردد على م�صم���ع اللبناني مرات و مرات ا�ص���م فل�صطين و الفل�صطيني  
واإ�صرائي���ل ، ف���ي حياته اليومية وعل���ى ن�صرات االأخب���ار ،دون اأن يكون لهذا اال�ص���م اأو ذاك ن�صيب 
يدر�ص���ه الطالب و يتناوله بال�ص���رح والتحليل في مناهجه التعليمية ، على مقعده الدرا�صي. فاإن كان 
الوال���د على نزر ي�صير من الدراية في ه���ذه الق�صية ، نقلها لولده و اإن لم يكن، كان للولد االأمية في 
هذه الق�صية التي ال يعرف عنها �صوى عنوانها مع غياب كامل لحيثياتها و طم�س لهويتها المعرفية.

ف���اأي مبرر ي�صوغ عدم تعريف االأجيال اللبنانية النا�صئة بق�صية �صعب مجاور تربطه به رابطة 
اأق���وى من اأي رابطة اأخ���رى ، في حين يتناول الطالب في درا�صته ق�صاي���ا ال�صعوب العربية كافة بل 

العالمية اأي�صًا.
اإنه���ا ظاه���رة مريب���ة ي�صتحق الوق���وف عندها و درا�صتها مط���واًل. و �صيتم في ه���ذا الم�صمار 
البح���ث ف���ي درا�صة الق�صي���ة الفل�صطينية عبر الم���واد التعليمية في المنهاج اللبنان���ي مثل التاريخ، 

التربية المدنية، التربية الدينية و اللغة العربية.

1-  حم�صن حممد �صالح: 2012 ، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ، مركز الزيتونة للدرا�صات و اال�صت�صارات بريوت ، ط 1، �س 
142/143

2- اإبراهيم �صرارة ، اأ�صعد اأبوخليل حما�صر يف اجلامعة االأمريكية ، ال�صفري 2010/1/15 
- كان يف كلية االآداب مادة اختيارية تدر�س فيها الق�صية الفل�صطينية و لكنها األغيت مع تغيري املناهج التعليمية.
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)- في مادة التاريخ
ف���ي تاري���خ 2000/6/22م ، �صدر العدد 27 من الجريدة الر�صمي���ة يعلن عن مر�صوم تحديد 
اأهداف ومناهج مادة التاريخ في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي، هذا المر�صوم هو جزء من 
مرا�صي���م عديدة تق�صي بتعدي���ل مناهج التعليم المدر�صي في لبنان بعد اأكثر من ربع قرن على اآخر 
تعدي���ل �صهدته هذه المناهج، ولي�س ب�صر اأن م���ادة التاريخ ا�صتمرت في لبنان مو�صع تباين وخالف 
من���ذ العام 2000م وحتى ه���ذا اليوم. فالمادة اأ�صا�صي���ة في تعزيز االإنتم���اء واالإن�صهار الوطنيين،  
واالإنفت���اح الروح���ي والثقافي، مما يجع���ل توحيد كتاب التاري���خ و التربية الوطني���ة م�صاألة في غاية 
االأهمية ، و يجعل الخالفات الم�صاحبة لهذا الهدف في بلدمثل لبنان م�صاألة غير م�صتغربة ، فلبنان 

دولة يحكمها ائتالف الطوائف ، مما يعني اأنه دولة محكومة بالتوافق بين الطائفية و المذهبية .
تح���دث المر�صوم في ملحقه عن اأهداف خا�صة متوخاة م���ن تدري�س مادتي التاريخ و التربية 
ف���ي لبنان ت�صتوحي المبادئ الوطنية و الثقافية و التربوية الواردة في الد�صتور اللبناني و في راأ�صها 

ما ن�صت عليه الفقرات اأ،ب،ي في مقدمته:
اأ-  لبنان وطن �صيد حر م�صتقل... 

ب-  لبن���ان عرب���ي الهوي���ة و االإنتماء ، و هو ع�ص���و موؤ�ص�س و عامل في جامع���ة الدول العربية  
وملتزم بمواثيقها... 

يلخ����س المر�ص���وم التعديلي مبادئ عامة واأهدافًا خا�صة ، و ما يهم في هذا ال�صياق اأنه تحت 
عن���وان االأه���داف الخا�صة نجد التاأكيد عل���ى عروبة لبنان)1(، و البند االأخي���ر ي�صير اإلى وعي اأبعاد 
الخط���ر ال�صهيون���ي)2(.  والالفت اأن تفا�صيل المناهج المن�صو�س عليه���ا ال ترقى اإلى م�صتوى هذا 
اله���دف ، حيث نجد المنهج في مادة التاريخ ير�صد ح�صتين فقط في المرحلة االبتدائية للتعريف 
بالق�صي���ة الفل�صطيني���ة،  وح�صتين للتعريف بالحرك���ة ال�صهيونية )ن�صاأته���ا، اأهدافها، �صيا�صتها( 
وقراءة تاريخيه موجزة لتطور الق�صية الفل�صطينية في المرحلة المتو�صطة. و ح�صتين في المرحلة 

الثانوية للتعريف بال�صراع العربي-االإ�صرائيلي.
وه���ذا يعني اأن الق�صية الفل�صطينية والحركة ال�صهيونية وال�صراع العربي-االإ�صرائيلي ر�صد 

1-  اإن البند االأول يوؤكد على »تعزيز ال�صعور بهوية لبنان و انتمائه العربيني من خالل اإبراز الرتاث التاريخي و اجلغرايف و الب�صري 
واحل�صاري امل�صرتك يف ع�صوره املختلفة و تنمية ال�صعور الوطني و العربي يف نفو�س النا�صئة.«

2-  و قد جاء فيه: »التاأكيد على الدور اخلطري الذي متثله احلركة ال�صهيونية من خالل التعريف بتاريخ هذه احلركة و مب�صاريعها 
التو�صيعية العن�صرية املناق�صة للقانون الدويل وحقوق االإن�صان.

- اإبراز املطامع االإ�صرائيلية يف لبنان ويف االأقطار العربية االأخرى، و الرتكيز على الدور االإ�صرائيلي العدواين املتمثل باغت�صاب 
فل�صطني و ت�صريد اأهلها و احتالل اأرا�س يف لبنان و يف الدول العربية االأخرى.

- اإبراز اأ�صكال و مراحل الن�صال اللبناين بخا�صة والعربي بعامة يف مقاومة االحتالل االإ�صرائيلي.«
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له���م المنهج الجديد �صت ح�ص�س تعليمية في كل المراح���ل ما قبل الجامعية ، االأمر الذي لم يكن 
قائم���ًا قب���ل التعديل، حيث كان االإهتمام بالق�صية الفل�صطينية اأكبر و اأكثر عمقًا و تنوعًا، خا�صة اأن 

التعديل لم يلحظ هذا العنوان في اأي مادة اأخرى غير مادة التاريخ.
وه���ذا يعني اأن المنهج المع���دل لم ياأت بم�صتوى االأهداف المعلنة ل���ه، اإن لجهة عروبة لبنان 
والتزام���ه ق�صاي���ا االأم���ة العربي���ة، اأو لجه���ة االإ�صارة اإل���ى اأهمية التعري���ف باأبعاد مطام���ع الحركة 

ال�صهيونية.
هذا و اإن كتاب التاريخ لم يقّرحتى هذه اللحظة)1(  وهو ما زال مثار خالف عميق بين مكونات 
الم�صه���د ال�صيا�صي اللبنان���ي ، هذا باالإ�صافة اإلى اأن ذكر الق�صي���ة الفل�صطينية ب�صكل هام�صي يعود 
الأ�صب���اب الخالف القائم المتاأتي من الخ�صو�صي���ة اللبنانية. فلبنان كما ي�صير البع�س بلد متاأزم ال 
يحتاج لخالفات يطرحها العنوان الفل�صطيني. واالأكثر من ذلك اأن بع�س المدار�س تعلم في كتب ال 

ت�صير في �صفحاتها اإلى فل�صطين بالمطلق.
 و ال بد من التو�صيح هنا باأنه ال يتم تناول اأي من هذه الح�ص�س التعليمية المذكورة، فمنهج 
التاري���خ)2(   في المرحلة المتو�صطة و الثانوية قد ا�صتبعدت منه ح�ص�س الق�صية الفل�صطينية الأنها 

وبكل ب�صاطة غير مقررة في كلتا ال�صهادتين الر�صميتين)3(.
وعل���ى ذلك فاإن م���ادة التاريخ، ال تك�صب الطالب اأية معلومة عن الق�صية الفل�صط�صينية ب�صكل 

ممنهج اأو غير ممنهج.
2-  في مواد تعليمية اأخرى

اإن التعري���ف بالق�صية الفل�صطينية يقع على كاهل م���ادة التاريخ، فاإن ا�صتنكفت هذه االأخيرة 
ع���ن ه���ذا الِحْم���ل، كان البحث عن لم�ص���ات ع�صوائية حانية تتاأت���ى من هناك وهن���اك لتلقي بع�س 

الوم�صات الي�صيرة على الق�صية.
و ربم���ا كان م���ن الطبيعي في ظل خلو منهاج التاريخ من الق�صي���ة خلو مناهج المواد االأخرى 
منها، اإال اأن المو�صوع يمكن اإدراجه في �صفوف مدر�صية مختلفة و في مواد مختلفة كذلك )التربية 
الديني���ة، اللغة العربية، االإجتماعي���ات... (. فكان التجوال في المواد االأخرى بحثًا عن مقرر يروي 

1-  يف حوار اأجريته مع د. ليلى فيا�س، رئي�صة املركز الرتبوي للبحوث و االإمناء منذ العام 2001 ،اإىل اأنه حتى االآن و منذ العام 2001 
جرت ثالث حماوالت لو�صع منهج موحد للتاريخ و لكنها باءت بالف�صل واآخر منهج و�صع كان على عهد الوزير حممد منيمنة. 

وعلى ذلك فمن غري املمكن التحدث عن تدري�س الق�صية الفل�صطينية يف املناهج يف ظل عدم اإقرار كتاب موحد للتاريخ.
2- يف املرحلة االأ�صا�صية غابت ح�ص�س الق�صية الفل�صطينية عن املناهج.

ومدار�س  اإر�صاليات  بني  مدار�صهم  اختالف  وعلى  اأ�صاروا،  الثانوية  و  املتو�صطة  املرحلة  يف  التاريخ  ملادة  مدر�صي  مع  حوار  3-  يف 
اإ�صالمية واأخرى ر�صمية، اإىل اأن الق�صية الفل�صطينية حمذوفة من املقرر و ال يتطرقون لها اأبدًا فهم ملتزمون باملنهج املحدد 

لهم  واملقرر يف ال�صهادات.
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ظماأ المتعط�س للتعرف على الق�صية و لكن ال جدوى ، فقد غابت هي االأخرى عن ا�صتح�صارها رغم 
الم�صاحة ال�صخمة التي ي�صمح بها نظام التعليم اللبناني في و�صع مناهج التعليم الخا�صة...

في مادة التربية المدنية وبعد االإّطالع على منهجها كاماًل، عبر موقع وزارة التربية اللبنانية 
عل���ى االنترنت، تبّين خلّوها من اأي تعر�س للق�صية الفل�صطينية، و كان الجواب التقليدي الأ�صاتذتها 
عن���د �صوؤالهم عن هذا المو�صوع باأنهم ملتزمون بالمناه���ج و ال يت�صع الوقت لدرو�س اإ�صافية اأخرى 

كما ال تتاح الفر�صة لعر�س موا�صيع جانبية اأثناء الح�ص�س الدرا�صية.
و يب���رز من خالل االأه���داف العامة للمادة اهتمام بالهوية العربية فيت���م التاأكيد على »تعزيز 

وعي الطالب لهويته العربية و تعلقه بها و الإنتمائه العربي المنفتح على االإن�صانية«.
و في االأهداف الخا�صة ورد »تعزيز الهوية و االنتماء العربيين عند المتعلم من خالل تو�صيح 
مقوماته���ا و اأهميتها و التعريف بتجارب العمل العربي الم�صت���رك بدءًا باأعمال التن�صيق و�صواًل اإلى 

االلتزام بالمعاهدات الم�صتركة و اإبراز دور لبنان في المنظمات العربية«.
وعل���ى ذلك تم اإدراج ذلك في التعليم االأ�صا�صي ، م���ن المرحلة االبتدائية �صمن محور لبنان  
ومحيط���ه العربي، وهو در����س عن »العوامل و الروابط العربية الم�صترك���ة« في ال�صف ال�صاد�س في 
اأربعة ح�ص�س و هو ي�صمل: اللغة العربية ، التراث الثقافي ، التاريخ الم�صترك، االأماني الم�صتركة ، 
التكامل االقت�صادي ، التعاون لتحقيق التقدم و التنمية و اأخيرًا الت�صامن العربي في مواجهة العدو 

الم�صترك ا�صرائيل.
فلم يتعد المو�صوع اإطار الت�صامن العربي لمواجهة اإ�صرائيل. 

و لم يكن االأمر باأح�صن حااًل في المراحل التعليمية الالحقة حيث اعتلى في ال�صنة المنهجية 
التا�صعة در�س عن الهوية العربية مقوماتها و موؤ�ص�صاتها.

و ف���ي ال�صن���ة الثانية ثانوي در�س في خم����س ح�ص�س عن »التع���اون و الت�صامن  والطموحات 
العربية«.

و بذل���ك ينته���ي مق���رر التربي���ة الوطني���ة دون اأن ي�صي���ر من قري���ب اأو من بعيد اإل���ى الق�صية 
الفل�صطينية، و هذا ما اأكد عليه مدر�صو هذه المادة)1(، فالمناهج على حد قولهم ال تت�صع لمناق�صة 

محاور اأخرى.
ف���ي مادة التربي���ة الدينية و على خطى دول الخليج العربي )االإم���ارات ، الكويت وال�صعودية( 
غابت الق�صية الفل�صطينية عن ال�صاحة . و في قراءة عامة بمو�صوعات هذه المادة تتعر�س لمو�صوع 
ل���ه عالق���ة بالق�صية الفل�صطينية في ح�ص���ة واحدة اأو اثنتين في جميع درو�س كت���ب ال�صل�صلة ، دون 

1- يف حوار مع اأ�صاتذة للرتبية املدنية يف مدار�س خا�صة و ر�صمية يف لبنان.
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ربطه بالواقع، والعناوين المطروحة مثل: تحويل القبلة ، ال ت�صد الرحال اإال اإلى ثالثة م�صاجد)1(.
اإذن ه���ي مب���ادرات فردية يقوم بها االأ�صات���ذة المهتمون باجتهاد �صخ�ص���ي منهم دون تدخل 
م���ن وا�صعي المناه���ج اأو اإدارة المدار�س. و في ظل ف�صحة من الحرية ف���ي اإقرار الدرو�س في مادة 
التربي���ة الدينية ي�صتطي���ع االأ�صتاذ اعتماد بع�س الدرو�س الداعمة للق�صي���ة الفل�صطينية. و لكن بعد 
لق���اء العديد من اأ�صات���ذة التربية الدينية ات�صح���ت غفلتهم عن هذا المو�ص���وع و ان�صغالهم بمقرر 

الكتاب الذي بين اأيديهم.
ل���م يح���ظ منهاج اللغة العربية بحظ اأوفر في تناول الق�صية الفل�صطينية. بل ربما كان الو�صع 
اأ�ص���واأ ح���ااًل ، فالمبادرات الفردية هنا ي�صيق مجالها و ال يت�صع اإال بمب���ادرة خا�صة من اأ�صتاذ اللغة 

العربية.
و بعد التحاور مع اأ�صاتذة عّدة في اللغة العربية تت�صح قّلة هذه المبادرات فالكل يهتم بتحقيق 
ه���دف اأوحد و ه���و اإنهاء المقرر و اإن اأ�ص���ار البع�س اإلى اإمكانية التعر����س للق�صية الفل�صطينية من 
خ���الل �صاِعَرْيها محمود دروي�س و ن���زار قباني اللذين تدر�س ق�صائدهما ف���ي المرحلة الثانوية)2(، 

فتعر�س الق�صية من الوجهة القومية.
اإن هذه المبادرات الفردية على اأهميتها ال ترقى لم�صتوى تثقيف الطالب بالق�صية فهي مهما 
ع���ال �صاأنها غير ممنهجة و منظمة باأطر معين���ة  وغير معّممة على المدار�س كافة، و اإنما مقت�صرة 

على جزء ي�صير منها.

1- يف قراءة حول تعريف منهاج الرتبية االإ�صالمية بالق�صية ، اأ�صار الباحث و موؤلف �صل�صلة دين احلق )ملادة الرتبية االإ�صالمية( 
خالد طنبوزة احل�صيني اإىل �صتة اإ�صدارات كاأهم املقررات اللبنانية يف مقرر الرتبية االإ�صالمية، يتم التطرق فيها بخجل اإىل 
الق�صية الفل�صطينية. و هي تفتقر يف جّلها اإىل الو�صائل امل�صاحبة لها من بو�صرتات اأو �صرائط كا�صيت اأو �صي دي. و تابع احل�صيني 
قوله باأنه قد كانت لديه النية و الرغبة باإحداث �صيء من التغيري و االإ�صافة للمناهج اللبنانية االإ�صالمية املوجودة يف �صل�صلته 
ر اأي�صًا باإفراد الق�صية الفل�صطينية بدر�س يف كل كتاب. و اكتفى بدر�صني يف ال�صفني العا�صر واحلادي  اجلديدة  ، اإال اأنه قد ق�صّ

ع�صر حتت العنوانني التاليني: »امل�صجد االأق�صى ، اليهود« يف ظل �صمان ربط وا�صح بني املا�صي و احلا�صر و امل�صتقبل.
و يقول احل�صيني يف معر�س حديثه: »اإذا كان التق�صري يف مناهج الرتبية االإ�صالمية ، فلن نلوم من ي�صع مناهج التاريخ و اجلغرافيا.«

2- يف حوار مع وفاء �صالح من�صقة و اأ�صتاذة يف اللغة العربية يف مراحل الثانوية يف اإحدى املدار�س اخلا�صة اأ�صارت اإىل اأن الق�صية 
الفل�صطينية غري مقررة يف املناهج اإال اأنها تعرف طالبها ببع�س املعلومات عن الق�صية من خالل حمور »حب الوطن« فتبداأ املحور 
بالتعريف بالوطن ثم االنتقال اإىل تعريف بالوطن احلر، الوطن ال�صليب، وتطرح االإ�صكالية: ملاذا يعترب الوطن �صليبًا؟ و متى؟ فت�صوق 

مثاًل على ذلك »فل�صطني« : ما هي الق�صية الفل�صطينية: خطوات اأربعة تعتمدها لتناولها: 
- توطئة عرب الباور باونت.

- هجرة اليهود.
- يا�صر عرفات و منظمة التحرير.

- حممود دروي�س �صاعر الق�صية.
وتعلق االأ�صتاذة �صالح قائلة مبا اأننا نعطي مادة االأدب فاإننا ال نتوغل كثريًا كما يفعل مدر�س مادة التاريخ اإذا اأراد املرور على هذه 

الق�صية و لكننا منرر ما نريد عرب حمطات )اأطفال احلجارة ، احلقوق امل�صروعة لل�صعب الفل�صطيني ، تقاع�س العرب.(
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تق���ول اأ�صتاذة في اللغة العربية في حوار معها، مو�صحة تطرقها اإلى الق�صية الفل�صطينية في 
ال�ص���ف الثان���ي ثانوي: »بعد تخ�صي����س �صاعة لهجرة اليهود ننتقل اإلى �صاع���ة للتعرف على معاناة 

ال�صعب الفل�صطيني التي تحدث عنها كثير من االأدباء و ال�صعراء«.
- من هو محمود دروي�ض؟ و لماذا ندر�ض اأدبه؟

- »�صج���ل اأنا عربي« ه���ي الق�صيدة التي نبداأه���ا حتى ن�صل اإلى معان���اة ال�صعب الفل�صطيني 
وماذا يقدم يوميًا من ت�صحيات.

- بع���د التحلي���ل االأدبي لهذه الق�صيدة نع���ود اإلى مفاتيح معينة )اأطفال���ي ثمانية ، جدي كان 
فالحًا ، عقااًل فوق كوفية...( لماذا كان يا�صر عرفات ي�صع العقال و الكوفية؟ 

- نتدرج �صيئًا ف�صيئًا في الق�صيدة للو�صول اإلى:
»يعلمني �صموخ ال�صم�س قبل قراءة الكتب« 

ه���ذا ال�صطر من البيت نخ�ص�س له �صاعة كاملة ل�صرح التربية الفل�صطينية واالإعداد النف�صي 
الأوالد الفل�صطيني لمواجهة العدو االإ�صرائيلي.

- االنتقال اإلى الق�صيدة الثانية:
»اأحّن اإلى خبز اأمي« و ناأخذ من كل ق�صيدة ما يوافقنا للو�صول اإلى معالم الق�صية.

- االنتقال اإلى »حوار مع اأعرابي اأ�صاع فر�صه« لنزار قباني.
هذه الق�صيدة ت�صلط ال�صوء على تفكك االأمة العربية وو�صولها اإلى ما و�صلت اإليه.

ثالثًا- مناهج التعليم في مدار�س االأونروا.
يبلغ عدد الفل�صطينيين الم�صجلين لدى وكالة االأونروا كالجئين في 2012/1/1 و مقيمين في 
لبنان 465،789 فردًا... بمعدل نمو �صنوي يقدر 2،2% ، يعي�س حوالي 50،1% منهم في المخيمات)1(.

و تظه���ر البيانات المتوفرة ل�صن���ة 2010م  اأن ن�صبة االأفراد دون ال 15 عامًا بلغت 30،4% في 
حين بلغت ن�صبة الذين تبلغ اأعمارهم 65 عامًا فاأكثر %5)2(.

كم���ا اأ�صارت البيان���ات المتوفرة ل�صنة 2010م اأن متو�صط حجم االأ�ص���رة الفل�صطينية بلغ 3،9 
اأف���راد. هذا و تعتبر ن�صبة االإعالة في قطاع غزة اأعلىن�صب���ة تليها االإعالة لل�صكان الفل�صطينيين في 
االأردن ثم في اإ�صرائيل ثم ال�صفة الغربية، بينما ت�صكل في كل من �صوريا و لبنان اأدنى ن�صبة اإعالة.

1-  حم�صن حممد �صالح ، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ، مرجع �صابق ، �س 318. و هي ت�صم ما يزيد على 85% من الطلبة 
العامة، واكتظاظ  ال�صنوات االأخرية تراجعًا يف تقدمي اخلدمات ب�صبب االنخفا�س يف ميزانيتها  اأبدت يف  و قد   ، الفل�صطينني 

ال�صفوف بالطالب )معدل 45 طالبًا يف ال�صف الواحد( وانخفا�س عدد االأ�صاتذة اجلامعيني.
، مقال على  ملاذا؟  لبنان...  الفل�صطينيني يف  الالجئني  اأو�صاط  التعليمي يف  امل�صتوى  االإن�صان، تدين  الفل�صطينية حلقوق  املوؤ�ص�صة 

االإنرتنت ، 2012.
2- حم�صن حممد �صالح ، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ، مرجع �صابق �س 38.
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اأم���ا بالن�صبة للمناهج المعتمدة ف���ي مدار�صها فهي المناهج اللبنانية، غاب عنها كتاب تاريخ 
و جغرافي���ة فل�صطي���ن... و هذا اأمر لي�س بالهّي���ن ، فاأن ي�صلب التاريخ الوطن���ي من فكر جيل، �صلب 
لهويت���ه و انتمائ���ه، تق���ول �صهنازاألغ���ار)1(: »اأن الهوية ال ت���ورث و هي تبنى و من ال�صب���ل لبنائها هي 
المناه���ج التعليمي���ة ، و م�صادرتها اأخط���ر من م�صادرة االأر����س ، فاإذا بقيت الهوي���ة يمكن اإعادة 
االأر����س و بناء المن���ازل)2(. و لكن اإن ذهبت الهوية تعثر اإعادة االأر����س .. فمن الم�صوؤول عن تعزيز 
الهوية الفل�صطينية؟ و هل تتحمل االأونروا م�صوؤولية غياب الق�صية الفل�صطينية عن مناهجها؟ اأم اأن 
ال حول لها و ال قوة اإزاء ما يعر�س في المناهج اللبنانية ،، فاللوم يقع في النهاية على غياب مناهج 

و ثقافة مدر�صية فل�صطينية.
ف���ي الحقيقة اإن غياب تاريخ و جغرافية فل�صطين ع���ن المناهج التربوية في مدار�س االأونروا 
يثي���ر نقا�ص���ًا حادًا حول حقها  ف���ي تغييب المادتين ع���ن الفكر الطالبي و خوفًا م���ن االآثار ال�صلبية 

المترتبة التي تورث االأجيال المتعاقبة عمقًا في الجهل الفكري بوطنهم و ق�صيتهم.
و قد انق�صم الفل�صطينيون بين مّتهم لالأونروا بتعمد التغييب و بين ملتم�س لها العذر في كونها 

تتبع مناهج الدولة)3(  التي يقيم فيها الفل�صطينيون.
اإال اأن م�ص���وؤول مكتب �ص���وؤون الالجئين في حرك���ة المقاومة االإ�صالمية حما����س، يا�صر عزام 
اّتهم االأونروا بتعمد التغييب)4(، ذاك اأن التطورات ال�صيا�صية و االأمنية التي واجهتها الق�صية كانت 
تنعك����س عل���ى المجال التربوي، فا�صتغلت الظ���روف ال�صيا�صية و االأمنية لتغي���ب المادة �صمن م�صار 

تغّيب فل�صطين عن ذاكرة اأبنائها بغية اإنهائها كق�صية كبرى)5(.
و كان حق���ًا على اأولياء االأمور طرح مخاوفهم الخا�صة ب�صعف الثقافة الوطنية نتيجة �صيا�صة 
االأونروا انتهاجها للمناهج التعليمية، ال �صيما اأن »حوالي 33 األف طالب و طالبة ،اأي اأكثر من ن�صف 
الط���الب الفل�صطينيين ف���ي لبنان يدر�صون في 75 مدر�صة تابعة لالأون���روا«)6( ويبّرر بع�س مدّر�صي 
التاريخ عدم قدرة االأونروا على التاأثير في المناهج الدرا�صية، فال بد اأن نذكر كلمة »العدو« و هذا 

ما ال توافق اليون�صكو عليه)7(.

1- املديرة العامة للمعهد الوطني للتدري�س الرتبوي يف وزارة الرتبية و التعليم الفل�صطينية.
2-حركة التحرير الوطني الفل�صطيني فتح ، ندوة الواقع الرتبوي الثقايف الفل�صطيني ،2011/1/10، بريوت.

3- هي دول خم�صة: لبنان ، �صوريا ، االأردن ، غزة و ال�صفة الغربية.
4-  اأطلقت م�صابقة ثقافية وطنية تت�صمن عددًا من االأ�صئلة حول تاريخ و جغرافية فل�صطني و تطور الق�صية الفل�صطينية و توجهت اإىل 

االأطفال و النا�صئة يف مدار�س االأونروا و فوجئت برف�س القائمني عاى دائرة القلم يف االأونروا توزيعها على الطالب.
5- نقوال طعمة ، رابطة املعلمني الفل�صطينيني يف لبنان ، تاريخ فل�صطني يغيب عن مناهج االأونروا اجلزيرة 2011/11/26.

6- �صامر املّناع ، االأطفال الفل�صطينيون يف لبنان يتخبطون يف اأزمة الهوية و االنتماء ، مكتبة االأخبار ، اأخبار فل�صطني و الوطن 
العربي ، االنرتنت ، بريوت ، 2011/3/24.

7- نقوال طعمة ، »تاريخ فل�صطني يغيب عن مناهج االأونروا«، مرجع �صابق.
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رابعًا- م�شاع لتوعية الطالب بالق�شية الفل�شطينية
اإزاء واق���ع تغّيب الق�صية الفل�صطينية عن المناهج المدر�صية في لبنان، بداأت الق�صية ت�صمر 
ف���ي فكر ال�صباب، فعلى �صعيد اأكثر م���ن اأربعمائة و خم�صين األف الجئ فل�صطيني في لبنان ت�صتبعد 
الق�صي���ة عن فكرهم تمامًا و تدر�س الق�صايا العربية االأخرى في محاولة لحذفها من مناهج الدول 

العربية  ومحوها من الخريطة الجغرافية للمنطقة.
غّيب���ت الق�صّي���ة عن المناه���ج المدر�صية اللبناني���ة ليتخرج جيل ال يذكر م���ن فل�صطين �صوى 
ا�صمها و بع�س الحكايا التي ي�صمعها من اأجداده... جيل ال يعلم �صيئًا عن وقفات اأ�صا�صية في تاريخ 

الق�صية مثل ذكرى النكبة، االنتفا�صة، ذكرى اإحراق االأق�صى...
ف���ال بد اإذن من اللجوء اإلى م�صاع جادة تواجه التحديات المفرو�صة و المكّبلة للفكر العربي،  
و لعل اأولى هذه الم�صاعي تتمثل في التنقيب عن موؤ�ص�صات تثقيفية، جمعيات، منظمات لتلعب دورها 

في توعية ال�صباب واإ�صاءة الفكر بتاريخ الق�صية وم�صتلزمات الدفاع عنها.
من هذه الموؤ�ص�صات كانت موؤ�ص�صة القد�س الدولية التي تعنى ب�صوؤون القد�س و تحاول جاهدة 

ن�صر الوعي بالق�صية و تثقيف ال�صباب بالمعلومات االأولية)1(  والمطامع ال�صهيونية المرتقبة.
وفي م�صاع اأخرى ، تجميع الجهود وترتيب لقاء مع وا�صعي المناهج اللبنانية في مواد التاريخ، 
الجغرافي���ا، االجتماع، اللغات، التربية الدينية والتربية المدنية لتكري�س بع�س الدرو�س التي تهدف 
اإل���ى توعية الفكر بمطامع الع���دو ال�صهيوني و التب�صير بمخططاته الم�صتقبلية. واإن تعذر االأمر مع 
تع���ذر االتف���اق على منهاج موح���د للتاريخ اللبناني، ال باأ����س من اللجوء اإلى م���دراء المدار�س الأخذ 
الق�صية الفل�صطينية على عاتقهم)2( و تدري�صها عبر بع�س المقررات تدري�صًا منهجيًا ثابتًا. واعتماد 
بع�س االأن�صطة المنهجية وغيرالمنهجية لتدعيم الوالء للق�صية و لتكري�س ال�صعور بالت�صامن الوطني 

مع الفل�صطينيين..

1-  يف حوار مع ه�صام يعقوب مدير االإعالم و املعلومات يف موؤ�ص�صة القد�س الدولية ، و �صوؤاله عن روؤيته امل�صتقبلية لتثقيف ال�صباب 
بالق�صية الفل�صطينية ، اأجاب باأنه قد انبثق عن موؤ�ص�صة القد�س الدولية رابطة �صباب من اأجل القد�س العاملية عملها منهجي و 
ثابت. و هو م�صروع يدار على م�صتوى الدول العربية اأطلق عليه ا�صم »برنامج �صفراء القد�س« و هو عبارة عن اإطالق حما�صرات 

دورية طوال ال�صنة ) دورة مبعدل كل �صهر تطرح حما�صرات متخ�ص�صة عن القد�س بعناوين متميزة(.
و يف عمل غري منهجي نقوم باإعطاء حما�صرات توعية عن الق�صية.

ويتابع يعقوب »ا�صبح هناك دبلوم يدر�س عرب االنرتنت« دبلوم درا�صات الالجئني»اأن�صاأه مركز العودة الفل�صطيني يف لندن و لديه 
اأحيانًا دورات خمت�صرة ملدة 15 يومًا، و هي جمانية عرب االنرتنت و تتناول  اأ�صهر، و نقيم  ممثلون يف بريوت، مدة الدبلوم �صتة 
جامعة  يف  اأن�صاأناه  وقد  املقد�صية،  املعارف  معهد  الن�صاء  ن�صعى  يعقوب:  يتابع  امل�صتقبلية  م�صاريعهم  وعن  القد�س«.  عن  معلومات 

اخلرطوم يف ال�صودان و نعتزم اإقامته يف دول عربية اأخرى.
2-  وهو حماكاة للتجربة املوجودة يف بريطانيا على يد د. عبد الفتاح عوي�صي امل�صرف على كر�صي الدرا�صات العليا ، و قد خّرج 

اأجيااًل عدة منذ �صنوات خلت.
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وق���د قامت بع�س المدار����س)1(  بهذه المبادرة فاأعلن���ت اإدراج مو�صوع الق�صي���ة الفل�صطينية 
كمح���ور تعليمي م���ن خالل اأن�صطة منهجية و ال منهجية اعتبارًا منها اأن الوقوف مع ق�صية فل�صطين 

يمكن التعبير عنها بكل الوجوه و منها التربوية. و اأطلقت �صل�صلة اأن�صطة ا�صتنكارًا لح�صار غزة.
و وزعت المدر�صة على طالبها بيانًا دعت فيه اأهاليهم اإلى التحاور مع اأبنائهم لتر�صيخ مفهوم 

الق�صية الفل�صطينية و حقوق ال�صعب الفل�صطيني)2(.
و ف���ي م�ص���اع اأخرى يمكن اعتمادها و هي على قدر كبير م���ن االأهمية ،ا�صتثمار االإعالم كبوق 
ينفخ فيه للترويج للق�صية ، فالخطة ال�صهيونية المعتمدة اليوم ترمي اإلى تمييع �صورة الق�صية عبر 
االإع���الم المرئ���ي و الم�صموع و التعتيم عليها قدر االإمكان و العمل على اإلهاء ال�صعب العربي بق�صايا 

اأخرى تلهيه عما يحدث في اأر�س القد�س �صعيًا النتزاع القد�س من فكره �صيئًا ف�صيئًا...
فالجه���ود اإذن توف���ر االآن لبذلها ف���ي قنوات االإع���الم و برامجها لتناه�س ال�صم���وم المبثوثة 
لتروي���ة الفك���ر العرب���ي. و اليوم و في ظل تزايد المحط���ات الهادفة اأ�صبح م���ن االأي�صر بث البرامج 

الموجهة للدعم الفل�صطيني و تو�صيح الحقائق التاريخية.
و هن���ا يت�ص���ع المجال وا�صع���ًا المكانية ا�صتثم���ار االإنترن���ت ل�صالح الق�صي���ة. فالمعركة اليوم 
معرك���ة ح�صارية حتى مع قوى اإقليمية مثل اإ�صرائيل ، مركز التقدم العلمي و �صاحبة اليد العليا في 
التكنولوجي���ا ، ف���ال بد اإذن من جهوزية العقل العربي لدخ���ول التحدي المعلوماتي و تحقيق التوازن 

اال�صتراتيجي حيالها.
و لي����س م���ن ال�صعب الدخول في ه���ذا ال�صيناريو ، خا�ص���ة اأن ال�صباب العرب���ي في ق�صم منه 
لدي���ه مّي���زات ن�صبية من العل���م و الفن و الخبرة في مج���ال االإنترنت ، والنجاح ف���ي هذا ال�صيناريو 
�ص���وف يوؤدي اإلى »تمهي���د الطريق اأمام العمل الوحدوي العربي و االإ�ص���راع بوتيرته ، بمثل ما حدث 
م���ع االتحاد االأوروبي حيث ا�صتطاعت الث���ورة المعلوماتية بقدرتها على اخت���زال الم�صافات و ك�صر 
الحواج���ز و توحي���د نظم المعلومات و رف���ع درجة االأداء الذي اأو�صل تل���ك االأقطار اإلى االتحاد بدل 

1-  هي ثانوية ح�صام الدين احلريري التابعة جلمعية املقا�صد اخلريية ، و قد بادرت اإىل ذلك ت�صامنًا مع اأبناء غّزة و جتاوبًا مع 
نداء النائبة احلريري ، و قد دعت املديرة هنادي اجلرديل ك�صبكة مدر�صية اإىل تنظيم موؤمتر تربوي على م�صتوى الدول العربية 

الإدراج الق�صية الفل�صطينية يف مناهج التعليم يف كل املدار�س العربية.
2-  يف �صياق املناهج ميكن ا�صتثمار منهاج الرتبية الدينية للتعر�س من خالله للق�صية، وهذا اأمر لي�س بال�صعب و ميكن اعتماده 
من قبل دار االفتاء اأو مببادرات فردية عرب تاأليف كتب الرتبية الدينية بحّلة جديدة ممّيزة مزّودة مبادة مرئية و م�صموعة و 

اعتمادها يف املدار�س.
وميكن اقرتاح التعر�س للعناوين التالية التي ت�صب يف اإطار التعريف بالق�صية الفل�صطينية: »اليهود ، عقيدتهم و تاريخهم ، مكانة 
امل�صجد االأق�صى ، املعركة الفا�صلة بيني امل�صلمني و اليهود ، جغرافية اأر�س فل�صطني اختيار تراجم من �صحابة النبي �صلى اهلل عليه 
و �صلم عا�صوا يف االأر�س املباركة و ا�صت�صهدوا فيها ، حمطات يف �صرية النبي �صلى اهلل عليه و �صلم ) االآيات 26/20 �صورة املائدة(، 

فرتة االحتالل الربيطاين و التعر�س ل�صرية املجاهد عز الدين الق�صام... درو�س من غّزة ما�صيًا و حا�صرًا.«
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االقت�صار على مجرد �صوق اأوروبية م�صتركة«)1(.
و االنترنت في اأدنى درجات ا�صتعماله م�صدر هام للمعلومات ، ي�صتقي منه ال�صباب معلوماتهم 
ع���ن الق�صية ،  يجارون به اأحداثها و م�صتجداتها ، و على »م�صتوى الت�صامن معها تعتبر م�صاركتهم 

على االنترنت جيدة و فعالة«)2(.
و على ذلك ال بد من ا�صتثمار هذه الو�صيلة التكنولوجية على اأبعد مدى و اإطالقها مدّوية بين 

و�صط ال�صباب ليعوا اأهميتها و يدركوا اأبعادها.
و اأخي���رًا ف���اإن م�صاعي كثي���رة ي�صتطيع المرء القيام به���ا اإن وج���دت االإدارة . فالعقل العربي 
معروف عنه الحنكة و ح�صن التدبير اإذا اأراد ، ولن يتوانى هذا العقل عن تقديم االأفكار واالقتراحات 

الممّيزة لدعم هذه الق�صية و تبنيها.

الخاتمة
اإن الق�صي���ة الفل�صطيني���ة هي ق�صية االأمة الم�صلمة ، و هزيمتها هزيمة لالأمة الم�صلمة فال بد 
اأن يع���ي كل م�صل���م هذا االأمر و اأال تغيب عنه الحقيق���ة ، ليكّر�صها في فكر اإخوانه و اأبنائه و طالبه،  
فالخط���ة ال�صهيوني���ة ت�صع���ى لتغييب فل�صطين ع���ن الفكر الم�صل���م اأمالأ في تغييبه���ا عن الخريطة 

ال�صيا�صية...
وال�صب���اب الم�صل���م اليوم اأكبر من هذه اللعب���ة و حري به امتهان كل ال�صب���ل للتوعية بخطورة 

الق�صية، و بالدعوة اإلى تدري�صها منهجيًا في المقررات المدر�صية و الجامعية...

1- وجدي �صواحل: 2001 ، اإنتفا�صة االنرتنت ، م�صر، ط1 ، �س 103.
2- ه�صام يعقوب ، مدير االإعالم و املعلومات يف موؤ�ص�صة القد�س الدولية ، يف حوار معه ، مرجع �صابق.
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جهاد علي ت�فيق �لم�مني
ا�ستاذ م�ساعد

جامعة الملك �سعود

�سالح محم�د بني يا�سين
اأ�ستاذ

م�سوؤول الجودة ، مدار�س منارات الريا�س

»مدى امتالك طلبة ال�صف الثالث المتو�صط في المدار�س العالمية 
بالريا�س للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم«

الف�شل الول: خلفية الدرا�شة
المقدمة:

اإن عملية اإكت�صاب المهارات الحياتية من النواتج الهامة للمنهاج في اي مرحلة درا�صية وهذا 
ال يقت�ص���ر عل���ى مقرر دون اآخر بل هي م�صوؤولية م�صتركة ال يمكن اغفالها في اي مقرر؛ ودليل ذلك 
ان التربي���ة في جوهرها معنية باك�ص���اب المهارات الحياتية التي توؤه���ل المتعلمين لمعاي�صة النا�س 

والتعامل معهم وتمكنهم من العمل والم�صاركة في العملية التنموية )�صعيد، 2003: 2(.
 لق���د ا�صب���ح مو�صوع المه���ارات الحياتية يحظى باهتم���ام بالغ على الم�صت���وى العالمي؛ ففي 
تقري���ر اليون�صي���ف )2006( تم اال�صارة الى ان 164 دولة في العال���م التزمت بمادة التعليم للجميع 
والت���ي اأق���رت ت�صمين المهارات الحياتية كو�صيلة لتمكين ال�صباب م���ن مواجهة ما يتعر�صون له من 
مواق���ف واإك�صابهم المعارف الت���ي تبنى على ال�صلوك ال�صحيح ال�صليم، ويع���د هذا التعليم عن�صرًا 
مهم���ًا في تعري���ف اليون�صيف للتعليم النوع���ي. كما اأ�صار اجتماع مجل�س قم���ة جامعة الدول العربية 
)2001( والمنعق���د ف���ي االردن الى �صرورة تمكي���ن الطفل من حقة في التن�صئ���ة والتربية والتعليم 



98

النوعي���ة التي م���ن خاللها يتم تنمية قدراته االإبداعية ومهاراته الحياتي���ة، وتوليد القيم االأخالقية 
واالإجتماعية )�صعدالدين : 2007(.

وتما�صيًا مع االهتمام بالمهارات الحياتية؛ فقد ت�صابقت الدول في مو�صوع ت�صمين المهارات 
الحياتية �صمن مقرراتها، ومن االمثلة على ذلك الواليات المتحدة االأمريكية التي يتم فيها  تدري�س 
المه���ارات الحياتي���ة �صمن المنهج العام للمدار�س، وكل والية تخت���ار البرنامج المنا�صب لها، حيث 
تتع���دد البرامج العاملة في مي���دان التدريب على المهارات الحياتية، وم���ن اأ�صهر هذه البرامج في 

الواليات المتحدة )بناة ال�صالم، الخطوة الثانية، كا�صا�صتارت، �صور، راجع وارتبط(. 
ام���ا في بريطاني���ا فالمهارات الحياتي���ة جزء من المق���رر الدرا�صي ، فقد اأع���ادت بريطانيا 
هيكل���ة مناهجها في ع���ام 2007، وكان من �صم���ن التغييرات اإ�صافة مه���ارات حياتية جديدة ذات 
ارتب���اط اأكثر بواقع الطالب البريطانيين مثل المهارات المتعلق���ة بال�صوؤون المالية وغيرها، وكثير 
م���ن المقاطعات البريطانية تمنح جوائز �صنوية للمدار�س والطالب المتميزين في مجال المهارات 

الحياتية.
وفي الهند يتم تدري�س المهارات الحياتية والتدريب عليها من قبل منظمات المجتمع المدني 
والمنظم���ات الدولية. وفي بع����س المدن يتم ت�صمين المهارات الحياتية �صمن المنهج المقرر، مثل 

 .)Chandigarh( مدينة �صانديكار
وم���ن االمثل���ة على ما �صب���ق في الدول العربي���ة دولة عمان الت���ي يتم فيها تدري����س المهارات 
الحياتي���ة كمقرر م�صتقل في جمي���ع مراحل التعليم العام )1-12()1(. ام���ا في فل�صطين فقد بدات 
وزارة التربية والتعليم بت�صمين المهارات الحياتية في الن�صاطات المنهجية والالمنهجية للم�صاعدة 
في تطبيق منهج �صمولي بعيد المدى في تعليم المهارات الحياتية للطلبة، ومن هذه المناهج منهاج 
التكنولوجي���ا والعل���وم التطبيقية الذي هدف اإلى اإك�صاب المتعلمين العدي���د من المهارات الحياتية 
الت���ي يحتاجها الفرد في حياته اليومي���ة وخا�صة تلك المتعلقة بالتعاي�س التكنولوجي ومجابهة اآثاره 

على حياة االأفراد )�صعد الدين:2007(.
م�شكلة الدرا�شة:

نظ���رًا للت�صارع ال�صديد في النمو المعرفي والتقني والقيم���ي والذي ي�صهده العالم بين الحين 
واالآخ���ر؛ فقد ا�صبح م���ن ال�صروري تحدي���ث المتطلب���ات واالحتياجات الالزم���ة لمواكبة تحديات 
الع�صر وتلبية احتياجاته وتحقيق تناغم اإيجابي معه ، وهذا ما ي�صتدعي مزيًدا من الجهود المنظمة 
والمركزة للقيام بذلك وهو ما �صاعف بدوره العبء على الموؤ�ص�صات التربوية والتعليمية باأن ت�صعى 

1-   من ال�صنة االأوىل الدرا�صية التي تبداأ باالإبتدائي اإىل نهاية التعليم العام الثانوي وي�صمل ذلك 12 �صنة درا�صية ت�صاوي 6 لالإبتدائي 
و3 للمتو�صط و3 للثانوي
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لتزوي���د طالبه���ا وتمكينهم من المهارات التي ترقى بهم ليعي�صوا اأ�صح���اء اإيجابيين وم�صاركين في 
البن���اء والعطاء ف���ي مجتمع المعرفة وقادرين عل���ى مواكبة المتغيرات الحادثة ف���ي القرن الحادي 

والع�صرين. 
      وتاأت���ي ه���ذه الدرا�صة من اإلى اجل الك�صف عن مدى امتالك طلبة المرحلة المتو�صطة في 
المدار����س العالمية بمدينة الريا�س للمه���ارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم، حيث اكدت العديد 
من الدرا�صات التي اجريت في هذا المجال مثل درا�صة )العياد و�صعدالدين:2010؛ العو�س:2008؛ 
اللول���و : 2005(  عل���ى اهمية اك�صاب وتنمي���ة المهارات الحياتية  لدى المتعلمي���ن ب�صكل فاعل لكي 
تمكنه���م م���ن مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي والتفجر المعرف���ي الهائل الذي ي�صهده العالم كل 
ي���وم، فهذه الدرا�ص���ة تاأتي للوقوف على مدى امتالك الطلبة في عين���ة الدرا�صة للمهارات الحياتية 
والت���ي م���ن �صان نتائجها ان ت�صهم في تقديم �صورة وا�صحة ع���ن مدى مالئمة محتوى مقرر العلوم 
وا�صهام���ه ف���ي اك�صاب طلب���ة ال�صف الثال���ث متو�صط ف���ي المدار����س العالمية للمه���ارات الحياتية 
المطلوبة، فهي بذلك ت�صاعد وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية ال�صعودية على تقييم وتطوير 

محتوى المقررات العلمية المقدمة للمتعلمين في المدار�س.
ا�شئلة الدرا�شة:

ال�ص���وؤال االأول: م���ا م���دى امتالك طلب���ة المرحلة المتو�صطة ف���ي المدار����س العالمية بمدينة 
الريا�س للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم من وجهة نظرهم؟ 

ال�ص���وؤال الثان���ي: هل توجد فروق بي���ن ا�صتجابات طلبة ال�صف الثال���ث المتو�صط على محاور 
المهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم تعزى لمتغير الجن�س ؟  

هدف الدرا�شة:
تهدف الدرا�صة اإلى:

الك�ص���ف عن مدى امتالك طلب���ة ال�صف الثال���ث المتو�صط للمه���ارات الحياتية المتعلقة   -1
بمقرر العلوم في المدار�س العالمية في مدينة الريا�س.

معرف���ة الفروق في درج���ة امتالك طلبة ال�صف الثالث المتو�ص���ط للمهارات الحياتية من   -2
وجهة نظرهم تبعًا لمتغير الجن�س.

ثالثًا- اأهمية البحث:
تمثلت اأهمية البحث الحالي في اأنه قد يفيد في:

تحديد جوانب القوة وال�صعف في درجة امتالك طلبة ال�صف الثالث المتو�صط للمهارات   -1
الحياتية المت�صمنة في مقرر العلوم، لكي يتم معالجة ذلك اثناء تطوير وتنفيذ المحتوى.
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بناء مناهج جديدة تركز على تنمية  المهارات الحياتية لدى الطلبة.   -2
3-  ا�صتفادة وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية ال�صعودية من نتائج البحث في عملية 
تطوي���ر المناه���ج بحيث يراعى فيه���ا جانب توظيف وتنمي���ة المهارات الحياتية ل���كل من المعلمين 

والطلبة.
رابعًا- م�شطلحات الدرا�شة:

والتي  العلوم،  المرتبطة بمحتوى مقرر  المهارات  الحياتية: هي مجموعة من  •��المه���ارات 
يتعلمها المتعلمين ب�صورة مق�صودة عن طريق مرورهم بخبرات علمية منهجية تكنولوجية، 
تمكنه���م من مواجهة المواقف والتحديات التي يواجهونها داخل وخارج الموقف التعليمي، 

وهذه المهارات موزعة على اأربعة محاور اأو مجاالت هي:
-  مجال مهارات التفكير وحل الم�صكالت: يقي�س قدرة الطالب على التفكير وحل الم�صكالت 

العلمية والريا�صية من خالل االختيار بين البدائل المتعددة اأو اإيجاد حلول عملية مبتكرة.
-  مجال مهارات العمل الجماعي / التعاوني: تقي�س قدرة الطالب على  العمل مع زمالئه على 
�ص���كل مجموعات اثناء الموقف التعليمي، في جو ي�صوده االحت���رام والتعاون واالن�صجام بين الطلبة 

لتحقيق اهداف م�صتركة.
- مج���ال مه���ارات التوا�صل: يقي�س قدرة الطالب على تبادل االفكار اأو المعلومات اأو االأن�صطة 
ف���ي المحت���وى العلمي لمقرر العلوم بالمرحل���ة المتو�صطة العليا بين الطلب���ة اأنف�صهم اأو بين الطلبة 
والمعلمي���ن، وذل���ك من خالل ال���كالم اأو الكتابة اأو االيم���اءات اأو الر�صومات والتج���ارب العلمية اأو 

تكنولوجيا المعلومات.
-  مجال مهارات الم�صوؤولية ال�صخ�صية: يقي�س قدرة الطالب على تحديد احتياجاته الخا�صة 
وتحم���ل م�صوؤولية افعال���ه وواجباته والتفريق بي���ن ال�صواب والخطاأ، والت�ص���رف ب�صكل م�صوؤول مع 

االبقاء على الم�صلحة العامة.
•��مقرر العلوم: مقرر العلوم الذي يدر�صه طلبة ال�صف الثالث المتو�صط في مدار�س عينة 

الدرا�صة.
خام�شًا- حدود البحث

حدود مكانية : المدار�س العالمية بمدينة الريا�س بالمملكة العربية ال�صعودية.  -
حدود زمانية: 2011-2012م  -

ح���دود مو�صوعية : الك�صف عن مدى امتالك طلبة ال�صف الثالث المتو�صط في المدار�س   -
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العالمي���ة  بالريا����س لمجموعة من المه���ارات الحياتية تتمثل في اربعة مج���االت هي )مهارات حل 
الم�صكالت، التوا�صل، العمل الجماعي، وتحمل الم�صوؤولية االجتماعية( .

خام�شًا- فرو�ض البحث:
1- ع���دم امت���الك طلبة ال�ص���ف الثال���ث المتو�صط في المدار����س العالمية بمدين���ة الريا�س 

للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم.
2- ال توج���د ف���روق ذات دالل���ة اإح�صائية بي���ن متو�صط���ات ا�صتجابات طلبة ال�ص���ف الثالث 

المتو�صط على مقيا�س المهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم، تبعًا لمتغير الجن�س. 
منهج الدرا�صة : تم ا�صتخدام المنهج الو�صفي التحليلي نظر لمنا�صبته الأهداف هذه الدرا�صة 

وت�صاوؤالتها. 

اأداة الدرا�شة:
لتحقي���ق اه���داف الدرا�صة ق���ام الباحثان ببن���اء ا�صتبانة مكون���ة من جزئيي���ن :االأول؛ يتكون 
م���ن مجموع���ة من البيانات ال�صخ�صي���ة، والثاني؛ يتكون من )40( فقرة  تمث���ل المهارات الحياتية 
الالزم���ة لطلبة ال�ص���ف الثالث متو�صط في مق���رر العلوم موزعة على اربعة مح���اور هي: )مهارات 
ح���ل الم�صكالت والتفكير ، مهارات العم���ل الجماعي ، مهارات التوا�صل ، مهارات تحمل الم�صوؤولية 
ال�صخ�صية(، بحيث يتم اال�صتجابة عليها من )1-5( وفق تدرج ليكرت ) Likert ( الخما�صي، وبناء 
على ذلك فان الدرجة الكلية للمقيا�س تتراوح بين )40( درجة في حدها االأدنى و)200( درجة في 
حده���ا االأعلى. وقد ا�صتفاد الباحثان اثناء بناء اال�صتبانة م���ن االدب النظري والدرا�صات ال�صابقة 

المتعلقة بالمهارات الحياتية مثل درا�صة )ال�صوطري واآخرون: 2009،اللقاني وفارعة،2001(.

المعامالت العلمية لال�شتبانة: 
- �ص���دق المحتوى لال�صتبانة: لمعرفة �ص���دق المحتوى قام الباحثان بعر����س اال�صتبانة على 
ع���دد م���ن المحكمين المتخ�ص�صين في المج���ال بلغ عددهم )7( محكمين، وذل���ك الإبداء اآرائهم 
ح���ول مدى مالءمة فقرات اال�صتبانة لقيا�س ما و�صعت من اجل���ه، وكذلك اقتراح ما يرونه منا�صبًا 
من فقرات واأفكار اأوتعديل ال�صياغات اللغوية للفقرات . وفي �صوء ردود المحكمين التي تم االخذ 
به���ا �صواء باال�صاف���ة اأو الحذف اأو التعديل ل�صياغة الفقرات؛  تم االإبق���اء على الفقرات التي اتفق 
عليها بن�صبة 93% مع اإجراء التعديالت واالقتراحات المنا�صبة التي وردت من المحكمين، في حين 
ت���م اإلغاء الفقرات التي ل���م يتم االتفاق عليها، لي�صب���ح عدد فقرات اال�صتبان���ة ب�صورتها النهائية 

)40( فقرة، موزعة على اربعة محاور.
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هما: بطريقتين  الثبات  معامل  ح�صاب  تم  اال�صتبانة:  ثبات  �•
اأواًل- طريق���ة االت�صاق الداخلي )كرونباخ األفا(: لقد تم ا�صتخ���دام معادلة االت�صاق الداخلي 
كرونب���اخ األفا للمجموع الكلي للمقيا�س، وكذلك لكل بعد من اأبع���اد المقيا�س االربعة، وقد تراوحت 
معام���الت الثب���ات الأداء جميع اأف���راد العينة على على كل بعد )مجال( م���ن مجاالت المقيا�س على 

النحو االآتي المبين بالجدول رقم )1(.
الجدول رقم )1( قيم معامل الثبات لكل مجال من مجاالت المقيا�س

معامل الثبات )كرونباخ الفا(المجال
اناثذكور

0،870،71االأول
0،740،62الثاني
0،730،76الثالث
0،850،80الرابع
0،920،94الكلي

      يتبي���ن م���ن الج���دول ال�صابق اأن معام���الت الثبات للمجموع الكل���ي للمقيا�س تراوحت بين 
)0،92( و)0،94( الأداء الذك���ور واالن���اث عل���ى التوال���ي.وان معام���الت الثب���ات لالأبع���اد الفرعية 
للمقيا����س ح�ص���ب متغير الجن����س مرتفعه حي���ث تراوحت بي���ن )0،62( و)0،87( وق���د بلغت قيمة 
المعامل للمقيا�س الكلي )0،93( لكال الجن�صين، وهذا ما يدل على ان المقيا�س يتمتع بدرجة ثبات 

منا�صبة.
ثانيًا: الختبار واعادة الختبار

لقد اتخذ الباحث من طريقة اإعادة االختبار و�صيلة اأخرى لقيا�س مدى ثباته، ومدى ا�صتقرار 
نتائج���ه، وقام الباحث بتطبيق المقيا�س مرتين على عينه مكون���ه من )50( طالبًا وطالبة من غير 
افراد العينة النهائية . وتبين اأن قيم هذه المعامالت عالية وذات داللة اإح�صائية ؛ حيث بلغ معامل 

االرتباط بين مرتي االإختبار )0،91(.
االإح�صائية: والمعالجة  الدرا�صة  ت�صميم  �•
ا�صتملت هذه الدرا�صة على المتغيرات االآتية:

اأوال: المتغير الم�صتقلة: الجن�س ) ذكور/ اناث (
ثاني���ا: المتغير التابع: امتالك طلبة ال�صف الثالث متو�ص���ط بالمدار�س العالمية في الريا�س 

للمهارات الحياتية في مقرر العلوم.
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االإح�صائية: •�المعالجات 
الإب���راز النتائج احتاج���ت الدرا�صة الى ح�صاب كل م���ن المتو�صطات الح�صابي���ة واالنحرافات 
المعيارية واختبار T-test، وذلك با�صتخدام  برنامج )SPSS( لتحليل ومعالجة البيانات اإح�صائيًا.

الف�شل الثاني: الدب النظري والدرا�شات ال�شابقة
اأوًل: الأدب النظري: وقد تم عر�شه من خالل الأبعاد التالية: 

الحياتية: المهارات  مفهوم  االأول:  البعد  �•
      تع���د المه���ارات الحياتية اأحد اأهم المهارات الالزمة  لجميع اأفراد مجتمع ؛  فهي تمكنهم 
من التعاي�س مع مجتمعهم الذي يعي�صون فيه ، وت�صاعدهم على حل م�صكالتهم اليومية والتفاعل مع 
مواق���ف الحياة المختلفة، وقبل الحدي���ث عن تعريفات المهارات الحياتية، ال بد من تعريف مفهوم 

المهارة، وذلك على النحو االآتي: 
تعريف المهارة :   -

     يع���رف كوتري���ل )Cottrell,1999( فيع���رف المه���ارة بانها : »القدرة عل���ى االأداء والتعلم 
الجيد وقتما نريد، فهي ن�صاط متعلم يتم تطويره خالل ممار�صة ن�صاط ما تدعمه التغذية الراجعة، 
وتتك���ون كل مه���ارة من مهارات فرعية اأ�صغر منها؛ بحيث لو حدث ق�ص���ور في اأي منها �صيوؤثر على 
جودة االأداء الكلي«. ويعرف جود  GOOD  في قامو�س التربية المهارة باأنها »اأي �صئ يتعلمه الفرد 

ليوؤديه ب�صهولة ودقة، وقد يكون ذلك اأداءا ج�صمانيًا اأو عقليًا« )1(
   اما )الغزاوي :2001( فيعرفها باأنها القدرة على اإنجاز عمل ما ب�صهولة، بينما نعني بها في 

احيان اأخرى اإنجاز عمل ال�صئ نف�صه ولكن بدقة واإتقان.
نالح���ظ من التعريف���ات ال�صابقة وج���ود اوجه ت�صابه ت�صي���ر في مجملها اإل���ى ان المهارة هي 

القدرة على االأداء بفعالية واإتقان.
تعري���ف المه���ارات الحياتية:  لقد تع���ددت التعريفات التي ا�صارت ال���ى مفهوم المهارات   -

الحياتية ويمكن بيان ذلك على النحو االآتي: 
       يع���رف هكن���ر )Hegner,1992, 25( المهارات الحياتية باأنها: »مجموعة من المهارات 
المرتبط���ة بالبيئ���ة الت���ي يعي�س فيها الف���رد ، وما يت�صل بها م���ن معارف وقيم واتجاه���ات يتعلمها 
ب�ص���ورة مق�ص���ودة ومنظمة عن طريق االأن�صط���ة والتطبيقات العملية، وته���دف اإلي بناء �صخ�صيته 
المتكامل���ة بال�صورة التي تمكنه من تحمل الم�صئولية والتعامل مع مقت�صيات الحياة اليومية بنجاح 

وتجعل منه مواطنًا �صالحًا«

1- )العو�س:2008،�س18(
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ام���ا داو�صون )Dawson 1999( فيع���رف المهارات الحياتية باأنها »الرغبة والقدرة على حل 
م�ص���كالت حياتية �صخ�صية اأواإجتماعية ، اأو مواجهة تحديات يومية، اأو اإجراء تعديالت وتح�صينات 
ف���ي ا�صلوب حياة الفرد والمجتمع ونوعيتها، بحيث يتم قيا�س ق���وة و�صعف المهارات الحياتية لدى 
الف���رد من خالل تقديرن���ا الختيارات الفرد، فكلما كانت االختيارات جي���دة و�صائبة كانت مهاراته 

الحياتية قوية«.
وتعرفه���ا منظمة االأمم المتح���دة للطفولة )Unicef, 1998 ( باأنه���ا:  »المهارات التي تمكن 
الف���رد م���ن التكيف علي نحو اإيجاب���ي في محيطه ، وتجعله قادرًا علي التعام���ل مع متطلبات الحياة 
اليومية وتحدياتها. اما منظمة ال�صحة العالمية فتعرف المهارات الحياتية باأنها : ) تلك المهارات 
الت���ي ت�صاع���د على تعزيز النمو ال�صح���ي للطفل والتفاعل االجتماعي االإيجاب���ي ومواجهة الظروف 

.»)Who,1999 ( االجتماعية المتغيرة
وعرف )اللقاني و فارعة، 2001 ، �س215( المهارة الحياتية باأنها »اأي عمل يقوم به االإن�صان 
ف���ي الحي���اة اليومية التي يتفاعل فيها مع اأ�صياء ومعدات واأ�صخا����س وموؤ�ص�صات ، وبالتالي فاإن هذه 

التفاعالت تحتاج من الفرد اأن  يكون متمكنًا من مهارات اأ�صا�صية«.
بينم���ا عرفتها عم���ران واآخرون)1( باأنها »تل���ك المهارات التي ال غني للف���رد عنها لي�س فقط 
الإ�صب���اع حاجات���ه االأ�صا�صي���ة ، واإنما من اأج���ل موا�صلة البق���اء وا�صتمرار والتق���دم وتطوير اأ�صاليب 
معاي�ص���ة الحي���اة ف���ي المجتمع«. وف���ي تعريف اآخر للول���و)2( ي�صير اإل���ى اأن المه���ارات الحياتية هي 
»الق���درات العقلي���ة  والوجدانية والح�صية الت���ي تمكن الفرد من حل م�ص���كالت اأو مواجهة تحديات 

الحياة اليومية ، اأو اإجراء تعديالت علي اأ�صلوب حياة الفرد اأو المجتمع«. 
وهنالك تعريف اآخر ل�)عياد و�صعد الدين :2010 ( يرى اأن المهارات الحياتية هي »مجموعة 
المه���ارات المرتبطة بالبيئ���ة التي يعي�س فيها المتعل���م ويتعلمها ب�صورة منظم���ة عن طريق مروره 

بخبرات منهجية تكنولوجية، تعينه على مواجهة المواقف والتحديات«.
ويعرفه���ا با�صتين وفينيتا) Bastian, Veneta 2005 ( باأنها »مجموعة اأعمال واأن�صطة يقوم 
به���ا االإن�صان في الحياة اليومية ، وتت�صمن تفاعل الفرد مع اأ�صي���اء ومعدات واأ�صخا�س وموؤ�ص�صات، 
 Lannucci وتتطل���ب هذه التفاع���الت تمكن الفرد م���ن التعامل معها بدق���ة ومهارة«. اما النوك���ي
2001   في�صي���ر اإل���ى اأنه���ا »المهارات اأو ال�صلوكي���ات الالزمة لالأفراد لم�صاعدته���م علي اأن ي�صلكوا 

بالطريق���ة المقبولة ، كالق���درة علي التوا�صل وحل الم�صكالت االجتماعي���ة ، وفهم الذات ، وتقدير 

1- ) 2001، �س10 (
2- )2005،�س 5(
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الذات ، وتكوين عالقات ناجحة مع االآخرين«)1(.
    لق���د اأ�ص���ارت)2( الى اأن تعدد تعريفات المه���ارات الحياتية �صببه تع���دد البيئات والثقافات 
الت���ي ينتم���ي اليها الفرد، ولكنه���ا ب�صكل عام مهارات ترك���ز على م�صاعدة االطف���ال وال�صباب على 
مواجهة التحديات اليومية ، وهي تختلف بذلك عن مهارات القراءة والكتابة والريا�صيات التي يتم 
تعلمه���ا في المدر�صة، ويمكن تحديد المهارات الحياتية الالزمة في مجتمع ما تبعا لطبيعة العالقة 
التبادلية بين الفرد والمجتمع ، وتبعًا لطبيعة وخ�صائ�س المجتمع ودرجة تقدمه ، كما ان المهارات 
الحياتي���ة الالزمة لفرد في المجتمع قد تختلف من فت���رة زمنية الأخرى تبعا الختالف معطيات كل 

فترة زمنية في حياة المجتمعات وتطورها. 
بالنظ���ر الى التعريفات ال�صابقة فاإنه يمكننا تحديد ثالثة مداخل لتعريف المهارات الحياتية 
ا�ص���ار اليها )الباز وخلي���ل:1999( الم�صار اليهما في )العياد و�صعد الدين: 2010( ؛ ويعزى ال�صبب 

في ذلك اإلى عدم وجود قائمة محددة لهذه المهارات ، وهذه المداخل هي:
المدخل االأول: يعرف المهارات الحياتية باأنها مجموعة االأداءات واالختيارات ال�صخ�صية   .1

.)Hegner,1999 ؛Cottrell,1999( التي ت�صبب اأو تزيد من �صعادة وفائدة وراحة الفرد، مثل
المدخل الثان���ي: يعرف المهارات الحياتية باأنها الق���درات العقلية والح�صية الم�صتخدمة   .2

في تحقيق اأهداف مرغوبة لدى الفرد،  مثل )الغزاوي:2001؛ Springs،2002 ؛ اللولو،2005(.
3. المدخ���ل الثالث: يعرف المه���ارات الحياتية باأنها مجموعة العمليات واالإجراءات التي من 
خالله���ا ي�صتطي���ع الفرد حل م�صكل���ة اأو مواجهة تح���ٍد اأو اإدخال تعديالت في مج���االت حياته، مثل 

)داو�صون: 1999؛ عمران واآخرون: 2001؛ العو�س: 2008؛ عياد و�صعد الدين: 2010(. 
البعد الثاني:ت�شنيف المهارات الحياتية 

لي�س هناك ت�صنيف موحد للمهارات الحياتية،  واإنما يتم تحديد هذه المهارات الحياتية من 
خالل معرفة حاجات الطالب وتطلعاتهم، وبح�صب الم�صكالت التي تظهر عندما ال يحقق الطالب 
ال�صلوكي���ات المجتمعي���ة المتوقعة منهم، ومن خ���الل ذلك يتم الرجوع اإلى القوائ���م والنماذج التي 
افتر�صه���ا المتخ�ص�صون كمهارات للحي���اة، ويمكن اال�صارة الى  بع�س هذه الت�صنيفات على النحو 

االآتي: 
اأواًل: �صنفت )عمران واآخرون،2001( المهارات الحياتية باعتبارها مهارات اأ�صا�صية ال غنى 

للفرد عنها في تفاعله مع مواقف حياته اليومية اإلى ق�صمين:

1- ) عياد و�صعدالدين:2010(
2- ) عمران واآخرون، 2001(
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1.  مه���ارات ذهني���ة. وم���ن اأمثلة المه���ارات الذهني���ة: )�صناع���ة القرار، ح���ل الم�صكالت، 
التخطي���ط الأداء االأعم���ال، اإدارة الوق���ت والجه���د، �صبط النف����س، اإدارة مواقف ال�ص���راع واإجراء 
عملي���ات التفاو����س، اإدارة مواقف االأزمات والك���وارث، ممار�صة التفكير الناق���د، ممار�صة التفكير 

المبدع(.
مه���ارات عملية. وم���ن اأمثلة المه���ارات العملية: )العناي���ة ال�صخ�صية بالج�ص���م، العناية   .2
بالملب����س، ا�صتخ���دام االأدوات واالأجهزة المنزلي���ة، العناية باالأدوات ال�صخ�صي���ة، اختيار الم�صكن 
والعناي���ة بالم�صكن واالأثاث المنزلي، اإجراء بع�س االإ�صعافات االأولية، ح�صن ا�صتخدام موارد البيئة 

وتر�صيد اال�صتخدام(.
ثانيًا : و�صعت منظمة ال�صحة العالمية ت�صنيًفا للمهارات الحياتية الالزمة للفرد والتي يمكن 
تنميته���ا من خ���الل البرامج التعليمية في جمي���ع المراحل الدرا�صية؛ وا�صتمل ه���ذا الت�صنيف على 

ع�صر مهارات اأ�صا�صية تعد اأهم مهارات الحياة بالن�صبة للفرد وهي:
مهارة اتخاذ القرار، مهارة حل الم�صكالت، مهارة التفكير االإبداعي، مهارة التفكير الناقد، 
مهارة االت�صال الفعال، مهارة العالقات ال�صخ�صية، مهارة الوعي بالذات، مهارة التعاطف، مهارة 

التعاي�س مع االنفعاالت، مهارة التعاي�س مع ال�صغوط.
وم���ن المالح���ظ على قوائ���م الت�صنيف ال�صابقة وجود ق���در كبير من الت�صاب���ه فيما بينها مع 
اخت���الف اللفظ المعبر عن المهارة، باال�صافة ال���ى وجود مهارات خا�صة ببع�س القوائم، في حين 
نجد ان منظمة ال�صحة العالمية قد حددت ع�صر مهارات حياتية اأ�صا�صية يعتقد بانها تنا�صب جميع 

المراحل الدرا�صية)1(. 
البعد الثالث: اأهمية تعليم المهارات الحياتية:

تنطلق اهمية تعليم المهارات الحياتية من كونها االأداة الفاعلة التي يمكن من خاللها العمل 
على تهيئة الفرد واإعداده لكي يكون:

جديدة. حياتية  مواقف  في  يتعلمها  التي  للحقائق  موظًفا  �•
المعا�صر. المجتمع  مع  التعاي�س  لمهارات  مكت�صًبا  �•

التغيير. مع  االإيجابي  التعامل  لمهارات  مطبًقا  �•
المختلفة.  التفكير  لمهارات  ممار�ًصا  �•

االجتماعي. والتوا�صل  التفاعل  لمهارات  متقًنا  �•
العملية. الحياة  في  االأدوار  تغيير  لمهارات  ممتلًكا  �•

1- )العو�س،2008(
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لذاته.  والتطوير  التعلم  دائم  �•
اإن تعلي���م المه���ارات الحياتية وممار�صته���ا لي�س باالمر ال�صهل في البداي���ة؛ ولكنه �صرعان ما 
ي�صب���ح بعد الت���درب واال�صتمرار والمثاب���رة جزًءا من مرحل���ة الال�صعور، وبذل���ك يكت�صب االأفراد 

وال�صعوب اأداتهم الفاعلة في قيادة الح�صارات واالأمم)1(.
البعد الرابع: اتجاهات تعليم المهارات الحياتية 

اإن قناع���ة كثير من المربين والمخت�صين ب�ص���رورة تعليم الطالب المهارات الحياتية، قادت 
اإل���ى اإيجاد اتجاه���ات مختلفة لتعليم المهارات الحياتية، ويمكن اإب���راز هذه االتجاهات على النحو 

االآتي:
اأواًل: االتجاه المبا�صر : وي�صير اإلى تعليم المهارات الحياتية كمادة م�صتقلة بذاتها كغيرها من 
الم���واد، ويدعم ذلك باأن تعليم المهارات الحياتية له اآليات���ه وطرقه واأن�صطته الخا�صة به، وتعليمه 

كمادة م�صتقلة يعطي االهتمام الكافي بهذه المهارات. 
ثانًيا: اتجاه التج�صير : وهو يتفق مع االتجاه ال�صابق بتعليم المهارات الحياتية في مقرر م�صتقل 
بذاته، ولكن يفُرق عنه بمد ج�صور تربط بين هذا المقرر وبين المقررات الدرا�صية االأخرى، بحيث 

ت�صمن تطبيق المهارات الحياتية التي تعلمها في المقرر الم�صتقل في محتوى المقررات االأخرى.
ثالًثا: اتجاه ال�صهر : وهي تجمع بين االتجاه المبا�صر واتجاه التج�صير، حيث ُتعّلم المهارات 
الحياتي���ة ب�صورة �صريحة اأثناء تعليم اأي محتوى درا�ص���ي، ويتطلب هذا االتجاه اإعادة بناء محتوى 
ب جيًدا على  الدر����س بما يحق���ق تعليم المه���ارات الحياتية، ويتطل���ب كذلك وج���ود المعلم الُم���دَرّ

ا�صتعمال االأ�صاليب واال�صتراتيجيات التي ت�صاعد على تنمية المهارات الحياتية. 
رابًع���ا: االتج���اه االإثرائ���ي : وهو يعنى بتعلي���م المه���ارات الحياتية من خالل اأن�صط���ة اإثرائية 
متعددة داخل اأو خارج المدر�صة باإ�صرافها ومن غير اإ�صرافها مثل: عقد البرامج التدريبية المقننة 
ف���ي المهارات الحياتية ، القراءة الموجهة ،  االأن�صطة الال�صفية،  المواقع االإلكترونية التفاعلية... 
وغي���ر ذلك؛ وهذا يتطل���ب دقة ومهارة في تحدي���د متطلبات ال�صريحة الم�صتهدف���ة من المهارات، 
والحد المطلوب في كل مهارة وكذلك البناء الممتد والتراكمي لهذه المهارات ونحو ذلك. كما يمكن 
الجمع بين اتجاهين اأو اأكثر مع �صرورة مراعاة ظروف بيئة التعلم عند اختيار االتجاه االأن�صب)2(.

البعد الخام�ض: خ�شائ�ض المهارات الحياتية
عل���ى الرغم من التعريفات المتعددة للمهارات الحياتي���ة ، اإال اأّنه يمكننا تحديد خ�صائ�صها 

1- )عبد المعطي واآخرون،1428، �س33-22(
2- ) عمران واآخرون:2001(
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وذلك على النحو االآتي:
تتن���وع وت�صمل كل م���ن: الجوانب المادية وغي���ر المادية المرتبطة باأ�صالي���ب اإ�صباع الفرد   .1

الحتياجاته ولمتطلبات تفاعله مع الحياة وتطويره لها.
تختل���ف من مجتم���ع الآخر تبًعا لطبيع���ة كل مجتمع ودرجة تقدمه، وتختل���ف من فترة اإلى   .2
اأخ���رى، فاحتياجات االإن�صان البدائي للقراءة والكتابة لم تظه���ر اإال عندما ا�صت�صعر اأهمية ت�صجيل 

تاريخه االإن�صاني، والمهارات الحياتية على هذا النحو تتاأثر بكل من المكان والزمان.
تعتم���د عل���ى طبيعة العالقة التبادلية بي���ن الفرد والمجتمع، ودرج���ة تاأثير كل منهما على   .3

االآخر.
ت�صتهدف م�صاعدة الفرد على التفاعل الناجع مع الحياة وتطوير اأ�صاليب معاي�صة الحياة،   .4

وما يعني هذا من �صرورة التفاعل مع مواقف الحياة التقليدية باأ�صاليب جديدة ومتطورة)1(.
البعد ال�شاد�ض: مكونات المهارات الحياتية 

هناك ثالثة مكونات اأو اأبعاد للمهارات الحياتية اأجمعت عليها عديد من الدرا�صات والبحوث، 
وتتمثل هذه االأبعاد فيما يلي:

اأ- االتجاه: ويتمثل في الدافع والرغبة في القيام بالفعل اأو اختيار نمط االأداء.
ب-المعرفة: ويتمثل في معرفة كيفية القيام باالأداء اأو ال�صلوك اأو الفعل.

ج-المهارة: وتتمثل في �صكل تنفيذ الفعل تنفيًذا فعلًيا.
   وم���ن هن���ا كان تعليم اأي مهارة من المه���ارات الحياتية معنًيا بخلق االتج���اه االإيجابي لدى 
المتعل���م نحو هذه المهارة وبيان اأثرها عليه وفائدتها له؛ وتزويده بالمعارف والمعلومات المرتبطة 
بكيفي���ة اأدائه لهذه المهارة ، واأخي���ًرا ينبغي اأن يتاح للمتعلم فر�صة اكت�صاب هذه المهارة من خالل 

الممار�صة والتطبيق المبا�صر االآني والمتراكم)2(.

ثانيًا: الدرا�شات ال�شابقة
بالرج���وع الى االدب ال�صابق والدرا�صات المتعلقة بمو�صوع الدرا�صة، يمكن تق�صيم الدرا�صات 

التي تم الرجوع اليها الى ق�صمين على النحو االآتي: 
اوًل : الدرا�شات التي اهتمت بتنمية المهارات الحياتية

اأج���رى عي���اد و�صعد الدي���ن) 2010( درا�صة هدفت ال���ى و�صع ت�صور مقت���رح لت�صمين بع�س 

1- )عيادو�صعد الدين:2010، �س184-183(
2- ) عبد اهلل: 2003 (
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المه���ارات الحياتية في مق���رر التكنولوجيا لل�صف العا�صر، والتعرف ال���ى فاعلية تطبيق وحدة من 
وح���دات الت�ص���ور المقترح على تنمية المه���ارات الحياتي���ة والتفكير المنظومي ل���دى الطلبة، وقد 
ا�صتخ���دم الباحثان المنهج الو�صفي للتو�صل ال���ى الت�صور المقترح معتمدين في ذلك على بطاقات 
ليا وبعديا  المالحظ���ة واختبار التفكير المنظوم���ي كاأدوات للبحث. وقد تم تطبيق ه���ذه االدوات قَبْ
عل���ى عينة مكونة م���ن 35 طالبة في اإحدى �صع���ب مدر�صة في�صل الفهد. وقد اظه���رت النتائج بعد 
تحليله���ا اأن الوح���دة المطبقة »وحدة االأنظم���ة« والم�صمنة بالمهارات الحياتي���ة قد حققت فاعلية 
مقبول���ة، وكان له���ا تاأثير كبير في تنمية المهارات الحياتي���ة والتفكير المنظومي لدى طالبات عينة 

البحث بعد درا�صتهن لها.
واأْج���َرْت)1( درا�ص���ة هدف���ت الى الك�ص���ف عن فاعلي���ة برنامج قائ���م على التعل���م الن�صط في 
الدرا�ص���ات االجتماعية لتنمية بع�س المهارات الحياتي���ة والتح�صيل لدى التالميذ المعوقين عقليًا 
القابلين للتعلم، وقد ا�صتخدَمِت الباحثة في هذه الدرا�صة المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة 
ذات المقيا�س الَقْبلي والَبْعدي، ولتحقيق هدف الدرا�صة قامت الباحثة باإعداد برنامج مقترح قائم 
عل���ى التعلم الن�صط يت�صمن قائم���ة بالمهارات الحياتية للتالميذ المعوقي���ن عقليًا القابلين للتعلم، 
باال�صافة الى بناء دليل المعلم واختباري المواقف والتح�صيل وبطاقة المالحظة لالداء المهاري. 
وتكونت عينة الدرا�صة من 20 تلميذا من التالميذ القابلين للتعلم بمدار�س التربية الفكرية )بقنا( 
ومدر�ص���ة )الغد الم�صرق( التابعة لجمعية التاأهي���ل االجتماعي للمعاقين ، وقد اأظهرت النتائج بعد 
تحليله���ا وجود فروق ذات داللة اح�صائية بي���ن متو�صطات درجات المجموعة التجريبية في كل من 
اختب���ار التح�صيل واإختبار المواقف ول�صالح التطبيق البعدي ، وهذا ما ي�صير الى فاعلية البرنامج 
القائ���م على التعلم الن�صط في الدرا�ص���ات االجتماعية لتنمية التح�صيل والمه���ارات الحياتية لدى 
التالمي���ذ المعوقين عقليًا القابلين للتعل���م، وقد او�صت الباحثة بناء على نتائ���ج الدرا�صة ب�صرورة 
اإع���ادة �صياغة مقرر الدرا�صات االجتماعية للمراحل االبتدائي���ة للتالميذ القابلين للتعلم بما يتفق 
والتعل���م الن�ص���ط، والتو�صع ف���ي برامج الدمج لهذه الفئ���ة في مدار�س التعليم الع���ام، باال�صافة الى 

االهتمام بتدريب الطالب المعلمين على ا�صتخدام التعلم الن�صط. 
       كما اجرى)2( درا�صة اخرى هدفت الى التعرف على اثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية 
بع�س المهارات الحياتية )المبادرة ، الت�صامح، الم�صوؤولية( لدى طالب ال�صف ال�صاد�س االبتدائي 
في المدار�س الحكومية في محافظة االأ�صياح التابعة لمنطقة الق�صيم بالمملكة العربية ال�صعودية، 
وقد ا�صتخدم الباحث الت�صميم �صبه التجريبي بحيث يتم تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية 

1- )م�صطفى()2009(
2- )العو�س - 2008(
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فقط.وق���د تكونت عينة الدرا�صة من 32 طالبًا تم توزيعهم عل���ى مجموعتين )�صابطة وتجريبية(، 
وق���د اظه���رت نتائج الدرا�صة وجود اأث���ر ذو داللة اح�صائية للبرنامج التدريب���ي المقترح على طلبة 
المجموع���ة التجريبية مقارنة بطلبة المجموعة ال�صابطة، وبناء على نتائج الدرا�صة او�صى الباحث 
ب�ص���رورة اإع���داد مقرر خا�س بالمهارات الحياتي���ة يدر�س للمرحلة االبتدائي���ة، والعمل على تطوير 
وتطبي���ق برام���ج تدريبية في تنمية المه���ارات الحياتية للطلبة في المرحلتي���ن المتو�صطة والثانوية 
ل�صم���ان ا�صتمرارية ممار�صة الطالب لهذه المهارات في جميع المراحل ، واعادة النظر في برامج 

اعداد المعلمين ب�صكل يمكنهم من اكت�صاب واإك�صاب المهارات الحياتية للمتعلمين.
واأجرت)1( درا�صة هدفت اإلى تنمية المهارات الحياتية واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ 
المرحل���ة االعدادية باإ�صتخ���دام م�صادر التعل���م المجتمعية، ولتحقيق ه���دف الدرا�صة ا�صتخدمت 
الباحثة المنهج �صبه التجريبي واأعدت قائمة بالمهارات الحياتية، ودليل معلم للوحدتين، واختبارًا 
للمهارات الحياتية واختبارًا تح�صيليًا ومقيا�صًا لالتجاه نحو مادة العلوم ، وتم تطبيق هذه الدرا�صة 
عل���ى تالميذ ال�صف االول االع���دادي في الف�صل الدرا�صي الثاني من ع���ام 2003-2004م باإحدى 
مدار�س ادراة ال�صاحل التعليمية، وقد اقت�صرت الدرا�صة على )مهارات علمية وتكنولوجية، مهارات 
الحفاظ على الحياة(، وبعد تحليل النتائج تبين وجود فروق ذات داللة اإح�صائية ول�صالح المجموعة 
التجريبي���ة ف���ي نتائج اختبار المه���ارات الحياتية ، كما تبين وجود ف���روق ذات داللة اح�صائية بين 

متو�صطات درجات المجموعة التجريبية وال�صابطة ول�صالح المجموعة التجريبية.
كم���ا اأج���رت ن�صي���م )2005( درا�صة هدفت الى تحدي���د فعالية البرنامج المقت���رح في تنمية 
المه���ارات االجتماعية ل���دى اأطفال الرو�صة المدمجي���ن مع زمالئهم المكفوفي���ن ليتفاعلوا معهم 
بنج���اح، ولتحقيق ذلك ا�صتخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وقد ت���م تطبيق الدرا�صة على رو�صة 
اطف���ال بمحافظ���ة الدقهلي���ة، واع���دت الباحثة ا�صتبان���ة لتحديد المه���ارات الحياتي���ة االجتماعية 
وال�صلوكي���ة لعين���ة الدرا�ص���ة، ومقيا����س للمه���ارات االجتماعي���ة للك�صف ع���ن مدى الم���ام االطفال 
المدمجي���ن مع المكفوفين للمه���ارات االجتماعية. وقد اظهرت نتائج الدرا�صة عدم امتالك اطفال 
عينة الدرا�صة للمهارات االجتماعية الالزمة للتفاعل مع االطفال المكفوفين داخل القاعة ال�صفية؛ 
كم���ا اأظه���رت النتائج وجود ف���روق ذات داللة اح�صائية بي���ن متو�صطي درجات اأطف���ال المجموعة 

التجريبية في التطبيق البعدي لمقيا�س المهارات االجتماعية ول�صالح التطبيق البعدي.
وف���ي درا�صة تجريبية اأخرى اجراها )�صال���ح و اأمين، 2002( هدفت اإلى تحديد مدى فعالية 
برنامج مقترح با�صتخدام تعليم االقران في تنمية المهارات الحيايتة لدى االأطفال المتخلفين عقليًا 
القابلي���ن للتعل���م، تم تطبيقها على عينة مكونة من 20 طفاًل وطفلة )5-6 �صنوات(، و 10 متخلفين 

1- )�صبحي( )2006(
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عقلي���ًا قابلي���ن للتعلم )8 �صن���وات(. حيث قامت الباحثت���ان ببناء برنامج تجريب���ي مقترح يت�صمن 
اأن�صط���ة تهدف اإلى اإك�صاب االطفال المتخلفين عقليًا القابلين للتعلم للمهارات الريا�صية الوظيفية 
باإ�صتخدام ا�صتراتيجية االأقران، واإعداد اختبار للمهارات الريا�صية الحياتية. وقد اأ�صفرت النتائج 
عن وجود فروق دالة اإح�صائيًا بين درجات اأداء االطفال في االإجابة على مفردات كل بعد من اأبعاد 

االختبار قبل تطبيق البرنامج؛ ول�صالح التطبيق البعدي.
ام���ا الدرا�صة التجريبية التي اجراها م�صع���ود )2002( ؛ فقد هدفت الى تحديد مدى فعالية 
ا�صتخ���دام  ا�صتراتيجي���ة التعلم التعاوني في تدري����س الدرا�صات االجتماعية عل���ى تنمية المهارات 
الحياتي���ة والتح�صيل واالتج���اه نحو المادة لدى تالمي���ذ ال�صف االول االع���دادي بمدر�صتي نا�صر 
وكف���ر ع�صك���ر االإعداديتي���ن للبنين، ولتحقيق ه���دف الدرا�صة اأع���د الباحث اختب���ارا تح�صيليًا في 
الوح���دة المخت���ارة ومقيا�س اتجاه نح���و الدرا�صات االجتماعية، وقد اظه���رت نتائج الدرا�صة وجود 
فروق ذات داللة اح�صائية بين متو�صط درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة ال�صابطة 

في التطبيق البعدي الختبار المواقف الحياتية ول�صالح تالميذ المجموعة التجريبية.
يتبي���ن لنا من خالل الدرا�صات ال�صابقة وجود نوع من االختالف في هدف كل منها؛ فبع�صها 
هدف الى تنمية المهارات الحياتية من خالل برامج محددة  كدرا�صة )عياد و�صعد الدين، 2010(؛     
)م�صطف���ى، 2009(؛ ) العو����س،  2008( ؛   )  �صبح���ي: 2005 ( ؛ اأو ال���ى تحدي���د فعالي���ة برامج 
محددة في تنمية المهارات الحياتية كدرا�صة ) محمد، 2005( و ) ن�صيم ، 2005(، في حين هدفت 
درا�ص���ات اأخرى ال���ى تنمية المهارات الحياتية من خالل ا�صتخ���دام ا�صتراتيجيات تدري�س كدرا�صة           
)غ���ازي:2002(، ) م�صعود: 2002(، ) �صالح واأمي���ن : 2002(. وباال�صافة الى ذلك فلقد اختلفت 
الدرا�صات في عينة الدرا�صة فبع�صها طبق على اأطفال الرو�صة )�صالح وامين : 2002(، ودرا�صات 
اخ���رى طبق���ت على التالمي���ذ المعوقين عقليًا كدرا�ص���ة ) م�صطفى، 2009(، و طب���ق بع�صها على 
المرحل���ة االإعدادي���ة كدرا�صة ) �صبحي:  2005 ؛ م�صعود ، 2002؛  عبداهلل: 2004(،  في حين طبق 

االآخر منها على المرحلة الثانوية كدرا�صة )عياد و�صعد الدين، 2010(.
ثانيًا: الدرا�شات التي اهتمت بتحليل المهارات الحياتية

اأج���رت �صعد الدين )2007( درا�صة هدفت الى الك�صف عن مدى ت�صمين المهارات الحياتية 
مقّرر التكنولوجيا لل�صف العا�صر، ومدى اكت�صاب الطلبة لها، وتكونت عينة الدرا�صة من 597 طالبا 
وطالب���ة تم اختيارهم با�صلوب الطريق���ة العنقودية من ثمانية مدار�س ف���ي مديرية غزة، ولتحقيق 
اهداف الدرا�صة قامت الباحثة بت�صميم اداة تحليل المحتوى وتطبيقها على المقرر قيد الدرا�صة، 
ث���م قام���ت الباحثة بت�صمي���م اختبار المه���ارات الحياتية وتطبيق���ه على افراد العين���ة بعد التحقق 
م���ن �صدق���ه وثباته ، وقد اأظه���رت نتائج الدرا�صة �صع���ف تناول محتوى مق���رر التكنولوجيا والعلوم 
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التطبيقي���ة لل�صف العا�صر للمهارات الحياتية، كما اأظهرت النتائ���ج ان م�صتوى المهارات الحياتية 
لدى طلبة ال�صف العا�صر لم ي�صل الى م�صتوى التمكن 80% ، في حين تبين وجود فروق ذات داللة 
اح�صائي���ة في م�صت���وى اكت�صاب طلبة ال�صف العا�ص���ر لمفاهيم المهارات الحياتي���ة تعزى  للجن�س 
ول�صال���ح الذكور. وق���د او�صت الباحثة في �صوء النتائج ب�صرورة تبن���ي التعلم من اجل الحياة لدى 
الم�صاركين في العملية التربوية ؛ وتطوير مناهج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في �صوء المهارات 

الحياتية.
واأجرت اللولو )2005( درا�صة هدفت الى تحليل المهارات الحياتية في محتوى منهاج العلوم 
لل�ص���ف االأول والثان���ي االأ�صا�صيين، وق���د ا�صتخدمت الباحث���ة المنهج الو�صف���ي التحليلي ، وقامت 
ببن���اء قائمة  بالمهارات الحياتية الواجب ت�صمينها في محتوى منهاج العلوم لل�صف االأول والثاني؛ 
ت�صمن���ت مجاالت) المهارات الغذائية، المهارات ال�صحية، المهارات الوقائية ، المهارات البيئية، 
والمهارات اليدوية(. وبعد تطبيق اداة تحليل المحتوى ؛ اأظهرت النتائج تركز محتوى مقرر ال�صف 
االأول عل���ى المه���ارات العملية واليدوية والمهارات ال�صحية، واأغفلت المه���ارات الغذائية والوقائية 

والبيئية ولم تتناولها ب�صورة منا�صبة.  
وف���ي درا�صة اأخرى اجرتها )�صعي���د:2003( هدفت اإلى تقويم منه���ج الدرا�صات االإجتماعية 
لل�ص���ف االأول االعدادي في �صوء المه���ارات الحياتية؛ وذلك باإ�صتخدام المنهج الو�صفي التحليلي. 
ولتحقي���ق اأه���داف الدرا�ص���ة قامت الباحث���ة بتحديد المه���ارات الحياتية الالزم���ة لتلميذات االول 
االع���دادي )التوا�ص���ل االجتماعي، الكتابة التعبيري���ة، التف�صير، ح���ل الم�صكالت،واتخاذ القرار(، 
واإع���داد وتطبيق اختب���ار المهارات الحياتي���ة، وبطاقة المالحظ���ة. وقد اأظهرت النتائ���ج المتعلقة 
باه���داف المنه���ج اأن القائم���ة انطبق���ت على 8 اأهداف م���ن اأ�صل 20 هدف���ًا، واأن ن�صب���ة المهارات 
الحياتية المنطقية على المنهاج هي 30%، وعدد الفقرات في المنهاج التي تناولت فكرة المهارات 
الحياتي���ة في منهج الدرا�صات االإجتماعية 31،9% ، ام���ا النتائج المتعلقة بتطبيق اختبار المهارات 
الحياتي���ة؛ فلق���د اأظهرت ارتفاع م�صتوى اداء التلميذات اما التح�ص���ن في االأداء فكان منخف�صًا الى 

حد كبير، ما عدا واحدة اأقل من 50% من معيار االأداء.
ام���ا الدرا�صة الت���ي اأجراها )الب���از وخلي���ل :2005( والتي ا�صتخ���دم فيها المنه���ج الو�صفي 
التحليل���ي؛ فقد هدفت الى تحدي���د مدى تاأدية مناهج العلوم بالمرحل���ة االبتدائية دورها في تنمية 
بع����س المه���ارات الحياتية ل���دى تالميذ تلك المرحلة . وقد تم تطبيق ه���ذه الدرا�صة على عينة من 
موجه���ي ومعلم���ي العلوم بالمرحل���ة االبتدائية ،  بلغ عددهم ) 41 موجه���ًا ، 78 معلمًا (، وعينة من 
تالمي���ذ ال�صف الرابع والخام�س االبتدائي. ولتحقيق ه���دف الدرا�صة تم تطبيق اأدوات وا�صتمارات 
تحلي���ل محت���وى منه���ج العلوم لل�صفي���ن الرابع والخام����س االبتدائي  ف���ي �ص���وء ا�صتخدامها عددًا 
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م���ن المه���ارات الحياتية ) المهارات البيئي���ة، الغذائية ، ال�صحية، الوقائي���ة، واليدوية(، وا�صتبانة 
لمعرفة اآراء موجهي العلوم حول دور منهاج العلوم في تنمية المهارات الحياتية لدى تالميذ الرابع 
والخام����س االإبتدائ���ي. وقد اظهرت نتائج الدرا�صة عدم وجود ف���روق ذات داللة اح�صائية بين اآراء 
موجه���ي ومعلمي العلوم حول دور مناهج العلوم في ال�ص���ف الخام�س االإبتدائي في تنمية المهارات 

الحياتية. 
وهدف���ت الدرا�ص���ة التي اجراه���ا )Dawson 1993(؛ ال���ى تحديد المه���ارات الحياتية التي 
ينبغ���ي توافرها في مناهج العلوم للمرحلة االإبتدائية،  وبع���د تحليل محتويات المناهج واحتياجات 
الط���الب في هذه المرحلة تحددت المه���ارات الحيايتة بما يلي : )المه���ارات ال�صحية ، المهارات 

البيئية، المهارات اليدوية، المهارات الغذائية، المهارات االمانية(. 
بالرجوع الى الدرا�صات ال�صابقة جميعها التي تم اال�صارة اليها خالل هذا الف�صل، يالحظ ان 
معظمه���ا قد ركزت على كيفية تنمية المهارات الحياتية لدى المتعلمين من خالل ا�صتخدام برامج 
وا�صتراتيجيات مختلفة والك�صف عن مدى فعالية ا�صتخدامها في اك�صاب الطلبة للمهارات الحياتية 
)عي���اد و�صعد الدي���ن 2010، م�صطفى 2009، العو�س 2008، �صبح���ي 2005، محمد 2005، ن�صيم 
2005( ف���ي حين ج���اءت درا�صات اخرى لتحلي���ل المناهج الدرا�صية في �ص���وء توظيفها وامتالكها 

للمهارات الحياتية) اللوؤلو 2005، �صعيد 2003، الباز وخليل 2005(.
اأم���ا الدرا�صة الحالية فقد جاءت به���دف ت�صخي�س الواقع الفعلي ل���دى طلبة الثالث متو�صط 
في المدار�س العالمية م���ن حيث امتالكهم للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم؛ وذلك لتكون 
نتائجها -ح�صب توقعات باحثي الدرا�صة- نقطة البداية للوقوف على فعالية محتوى مقررات العلوم 
الحالي���ة ومدى منا�صبتها للمتعلمين في �صوء التقدم العلم���ي والتكنولوجي والحاجة الما�صة لوجود 
مهارات حياتية لدى المتعلمين لمواكبة هذا التقدم.  فقبل اأن ن�صتخدم برامج وا�صتراتيجيات لتنمية 
المه���ارات الحياتي���ة للمتعلمين ال بد من معرف���ة حجم المهارات الحياتية الت���ي يمتلكها المتعلمون 

وهذا ما هدفت اليه الدرا�صة الحالية، وذلك يتفق مع درا�صة )�صعد الدين 2007(.
الف�شل الثالث: المنهجية والت�شميم

يت�صمن هذا الف�صل و�صفًا لمجتمع الدرا�صة وعينتها، واالأدوات الم�صتخدمة فيها، واإجراءات 
تطبيقه���ا وت�صحيحها، وتف�صير نتائجها، ومن ثم عر�ص���ًا لكيفية ح�صاب معامالت الثبات وال�صدق 
ل���الأداة الم�صتخدمة للعينة، وغيرها من المعالجات االإح�صائية التي تم اإتباعها لالإجابة عن اأ�صئلة 

الدرا�صة.
 مجتمع الدرا�شة: 

ن مجتمع الدرا�ص���ة الم�صتهدف من مجمل االأف���راد الملتحقين بالمدار����س العالمية في   تك���وَّ
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المملك���ة العربية ال�صعودية للف�صل الثاني من العام الدرا�صي )2012/2011م ( في ال�صف الثالث 
المتو�صط، والذين بلغ عددهم )1800( طالبًا وطالبة.

عينة الدرا�شة:
تكون���ت عينة الدرا�صة م���ن )270( طالب وطالبة في ال�صف الثال���ث متو�صط ، تم اختيارهم 
بالطريق���ة الع�صوائية الطبقية من مدار�س مجتم���ع الدرا�صة ، وقد �صكلوا ما ن�صبته 15% من مجتمع 
الدرا�ص���ة ، وبعد توزيع اال�صتبان���ة وجمعها بلغ عدد اال�صتبانات النهائي���ة التي جمعت من المدار�س 

المختارة 240 ا�صتبانة ،كما هو مبين في الجدول رقم )2(  .
جدول رقم ) 2 ( توزيع اأفراد العينة ح�صب المدر�صة والنوع االجتماعي

المجموع الكليانثى ذكرالمدر�صة
10098198منارات الريا�س العالمية

19827مدار�س النور العالمية
303مدار�س انوار المجد العالمية

01212مدر�صة الن�صر العالمية
122118240المجموع الكلي

الدرا�شة: اأدوات  �•
لجم���ع البيان���ات المتعلقة بالدرا�صة ق���ام الباحث ببناء مقيا�س يه���دف لمعرفة مدى امتالك 
طلب���ة المرحلة المتو�صطة للمهارات الحياتية المتعلقة  بمقرر العلوم في مدار�س الريا�س العالمية، 

وتكون هذا المقيا�س من )40( فقرة موزعة على اربعة ابعاد هي:
البع���د االول-  مه���ارات التفكي���ر وح���ل الم�ص���كالت: وتقي�صه الفق���رات م���ن  )1 – 10( في 

اال�صتبانه.
البعد الثاني-  مهارات العمل الجماعي / التعاوني: وتقي�صه الفقرات من )11 – 20(.

البعد الثالث-  مهارات التوا�صل: وتقي�صه الفقرات من )21 – 30(.
البعد الرابع-  مهارات الم�صوؤولية ال�صخ�صية: وتقي�صه الفقرات من )31 – 40(.

الدرا�شة: اإجراءات  �•
يمكن تلخي�س خطوات بناء وتطبيق المقيا�س على النحو االآتي:

عر����س المقيا�س بعد بناءه على محكمين متخ�ص�صين، الإبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم   .1
ح���ول اداة الدرا�ص���ة من حي���ث ال�صياغة اللغوي���ة والو�صوح لكل فقرة من الفق���رات ؛ومدى مالئمة 
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الفقرة للبعد الذي و�صعت فيه، وغيرها من المالحظات.
تطبي���ق االإ�صتبانة عل���ى عينه اإ�صتطالعي���ه، لمعرفة م���دى فهم الم�صطلح���ات والكلمات   .2
غام�صة. ولمعرفة الوقت الالزم لالإجابة على الفقرات.وبعد ذلك تم اختيار العينة النهائية المراد 

تطبيق االأداة عليها والح�صول على موافقة بذلك من قبل المعنيين .
بع���د االنته���اء من مرحل���ة التطبيق عل���ى اأفراد عين���ة البحث، ق���ام الباحث���ان بت�صحيح   .1
االإ�صتجاب���ات الخا�ص���ة على االإ�صتبان���ات، ثم ر�صدت العالم���ات الخا�صة بكل ا�صتبان���ه لكل طالب 

وطالبه �صملها البحث، وفقا للك�صوف التي اأعدت لهذا الغر�س.
ق���ام الباحثان بعد ذلك بتحليل النتائج اإح�صائيًا ح�صب اأهداف البحث واأ�صئلته، ومن ثم   .2

تف�صيرها ومناق�صتها.
الف�شل الرابع : عر�ض النتائج ومناق�شتها 

يعر�س هذا الف�صل ابرز النتائج التي اأ�صفرت عنها الدرا�صة الحالية مع مناق�صة لهذه النتائج، 
فبعد تحليل البيانات ومعالجتها اح�صائيًا ؛ تم التو�صل اإلى النتائج التالية:

ومناق�صتها: االأول  بال�صوؤال  المتعلقة  النتائج  �•
ال�صوؤال االأول: ما مدى امتالك طلبة ال�صف الثالث المتو�صط بالمدار�س العالمية في الريا�س 

للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم من وجهة نظرهم؟ 
   لالجابة عن هذا ال�صوؤال تم ح�صاب المتو�صطات الح�صابية الداء االفراد على فقرات االداة 

وكذلك ح�صاب المتو�صطات الح�صابية للمجاالت وكانت النتائج على النحو االآتي :
جدول رقم ) 3 ( المتو�صطات الح�صابية الداء االفراد على الفقرات في مجال مهارات التفكير وحل 

الم�صكالت مرتبة ترتيبًا تنازليًا
المتو�صط الح�صابيالفقرةالترتيبرقم الفقرة في االداة

اأجمع البيانات والمعلومات حول 21
الم�صكلة بدقة وبطرق مختلفة

4،2

اأربط بين المواقف التعليمية 62
والمواقف الحياتية الم�صابهة

4،1

اأ�صعر بالتحدي عندما تواجهني 83
م�صاألة علمية ت�صتثير تفكيري

4،0

اأحل الم�صكالت التي تواجهني 104
بطريقة غير تقليدية

3،9
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اأفكر ب�صكل فردي عندما تواجهني 75
م�صكلة علمية

3،7

اأ�صتخدم اأ�صلوبًا منظمًا في التفكير 36
لمواجهة الم�صكالت العلمية

3،7

اأحدد الم�صكلة العلمية ب�صكل وا�صح 17
عندما اأ�صعر بوجودها

3،7

اأطبق ما اتعلم في كثير من 98
المواقف الحياتية

3،6

اأفكر بالبدائل التي قد ت�صلح لحل 49
الم�صكلة قبل اأن اأتبنى اأحدها

3،6

اأ�صع  خطة لتنفيذ الحلول 510
المنا�صبة للم�صكلة

3،3

        نالح���ظ م���ن الج���دول رق���م )3( باأن االو�ص���اط الح�صابية الداء اف���راد العينة في مجال 
مه���ارات التفكير وحل الم�صكالت تراوحت بين )3،6- 4،2  )، حيث جاءت الفقرة رقم 2 بالمرتبة 
االولى والتي ت�صير الى جمع المعلومات حول الم�صكلة بدقة وبطرق مختلفة، في حين جاءت الفقرة 
رق���م 5 بالمرتبة االخيرة بمتو�صط ح�صابي بل���غ 3،6 وت�صير الى و�صع خطة لتنفيذ الحلول المنا�صبة 

للم�صكلة. 
جدول رقم )4 (

المتو�صطات الح�صابية الداء االفراد على الفقرات في مجال 
المتو�صط الح�صابيالفقرةالترتيبرقم الفقرة في االداة

ال افر�س راأيي على زمالئي في 1911
المجموعة

4،0

اأبادر في تقديم العون والم�صاعدة 1212
لزمالئي

3،9

اأحر�س على بناء الثقة مع 1313
زمالئي في المجموعة

3،8

اأقيم عالقات ايجابية مع زمالئي 1814
الطالب

3،8

اأقدم م�صلحة الجماعة على 1515
الم�صلحة الفردية

3،8

اأتفاو�س مع زمالئي في 1616
المجموعة اأثناء التعلم

3،8
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اأتعامل مع الزمالء بطريقة الئقة 1717
ومهذبة

3،6

اعتقد باأن راأي الجماعة اف�صل 2018
من راأي ال�صخ�س الواحد

3،6

اأحترم وجهة نظر زمالئي 1119
واأتقبلها

3،6

اأنفذ االأن�صطة والمهمات التي 1420
تتطلب التعاون ب�صكل جماعي

3،1

مهارات العمل الجماعي )التعاوني( مرتبة ترتيبًا تنازليًا
نالح���ظ من الجدول رقم )4( باأن االو�صاط الح�صابي���ة الداء افراد العينة في مجال مهارات 
العم���ل الجماعي )التعاوني( تراوحت بي���ن )3،1- 4،0 )، حيث جاءت الفقرة رقم 19 ( ال افر�س 
راأي���ي عل���ى زمالئي في المجموع���ة ( بالمرتبة االول���ى بمتو�صط ح�صابي بل���غ 4،0 ، في حين جاءت 
الفق���رة رقم 14 ) اأنفذ االأن�صطة والمهم���ات التي تتطلب التعاون ب�صكل جماعي(  بالمرتبة االخيرة 

بمتو�صط ح�صابي بلغ 3،1.
جدول رقم )5 ( المتو�صطات الح�صابية الداء االفراد على الفقرات في مجال مهارات التوا�صل 

مرتبة ترتيبًا تنازليًا
المتو�صط الح�صابيالفقرةالترتيبرقم الفقرة في االداة

اأعبر عن اأفكاري واآرائي العلمية 3021
بو�صوح وب�صاطة

4،5

اأ�صغي بتركيز للراأي المخالف لي 2522
الأ�صتوعب حقائقه

4،0

اأتناق�س واأتحاور مع زمالئي اأثناء 2823
الموقف التعليمي

3،9

اأ�صتخدم و�صائل ات�صال متعددة 2124
لفهم المحتوى وحل الواجبات

3،7

اأعمل على تحقيق االإن�صجام 2325
والتوا�صل بما يتنا�صب مع الموقف 

التعليمي

3،5

اأنفذ تعليمات المعلم وتوجيهاته 2226
اأثناء الموقف التعليمي 

3،4

اأحاول ربط  اأفكاري باأفكار 2927
االآخرين اأثناء النقا�س والحوار

3،4
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اأ�صتخدم  اأ�صاليب التوا�صل غير 2728
اللفظي)االإ�صارات ،االإيماءات، 

حركة الج�صم ( اأثناء النقا�س في 
الموقف التعليمي،

3،3

اأ�صتخدم اأ�صاليب التوا�صل اللفظي 2629
)الكلمات، الحوار المتبادل ( اأثناء  

النقا�س في الموقف التعليمي

3،2

اأركز انتباهي لما يطرح اأثناء 2430
النقا�صات العلمية

2،9

نالح���ظ من الجدول رق���م )5(  باأن االو�صاط الح�صابية الداء افراد العينة في مجال مهارات 
التوا�صل تراوحت بين )2،9- 4،5)، حيث جاءت الفقرة رقم 30  )اأعبر عن اأفكاري واآرائي العلمية 
بو�صوح وب�صاطة ( بالمرتبة االولى بمتو�صط ح�صابي بلغ 4،5 ، في حين جاءت الفقرة رقم 24 )اأركز 

انتباهي لما يطرح اأثناء النقا�صات العلمية(  بالمرتبة االخيرة بمتو�صط ح�صابي بلغ 2،9 .

جدول رقم )6 ( المتو�صطات الح�صابية الداء االفراد على الفقرات في مجال مهارات الم�صوؤولية 
ال�صخ�صية مرتبة ترتيبًا تنازليًا

المتو�صط الح�صابيالفقرةالترتيبرقم الفقرة في االداة
اأعمل على اإظهار مهاراتي وقدراتي 3131

اثناء التعلم
4،0

اأهتم باإنجاز االأعمال والواجبات 3232
التي تطلب مني

3،8

اأحاول اأن اأظِهر اأف�صل م�صتوى من 3533
االأداء العلمي

3،7

اأميز بين الخطاأ وال�صواب اأثناء 3634
التعلم 

3،6

لدي القدرة على تقييم االأداء 4035
بمو�صوعية

3،6

اأعترف باأخطائي اإذا اقتنعت 3936
بوجهة النظر المخالفة

3،5

اأتحدث باإيجابية عن االآخرين من 3337
حولي

3،3

ة داخل الموقف 3438 ات�صرف بجديِّ
التعليمي وخارجه

3،0
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اأ�صع جدواًل زمنيًا لتنفيذ المهام 3739
المطلوبة

2،7

م االأعمال الكبيرة اإلى مهام 3840 اأق�صِّ
منف�صلة ومتتابعة

2،6

نالح���ظ من الجدول رقم )6( باأن االو�صاط الح�صابي���ة الداء افراد العينة في مجال مهارات 
الم�صوؤولي���ة ال�صخ�صية تراوحت بين )2،6- 4،0( حي���ث جاءت الفقرة رقم 31  )اأعمل على اإظهار 
مهارات���ي وقدراتي اثناء التعلم( بالمرتبة االولى بمتو�صط ح�صابي بلغ 4،0 ، في حين جاءت الفقرة 
م االأعمال الكبيرة اإلى مهام منف�صلة ومتتابعة(  بالمرتبة االخيرة بمتو�صط ح�صابي  رق���م 38 )اأق�صِّ

بلغ 2،6.
وللتعرف على ا�صتجابات الطلبة على المجاالت االربعة الداة الدرا�صة ، تم ح�صاب المتو�صطات 

الح�صابية الداء االفراد على المجاالت ككل، كما هو مبين في الجدول رقم 7.
جدول رقم ) 7 ( المتو�صطات الح�صابية الداء االفراد على االأبعاد )المجاالت(

المتو�صط الح�صابيالبعد )المجال(رقم البعد
3،8مهارات التفكير وحل الم�صكالت1
3،7مهارات العمل الجماعي / التعاوني2
3،6مهارات التوا�صل3
3،3مهارات الم�صوؤولية ال�صخ�صية4

نالح���ظ من خ���الل الجدول رق���م )7( بان متو�صط���ات اداء افراد العينة عل���ى مجاالت اداة 
الدرا�ص���ة تراوحت بين )3،3- 3،8( ، حيث جاء مجال مه���ارات التفكير وحل الم�صكالت بالمرتبة 
االولى بمتو�صط ح�صابي بلغ  3،8 ، يليه مجال )بعد( مهارات العمل الجماعي )التعاوني(  بالمرتبة 
الثاني���ة  بمتو�ص���ط ح�صابي بل���غ  3،7،  وفي المرتبة الثالث���ة جاء مجال مه���ارات التوا�صل بمتو�صط 
ح�صاب���ي بل���غ 3،6 ، في حين جاء بالمرتب���ة االأخير مجال الم�صوؤولية ال�صخ�صي���ة بمتو�ص���ط ح�صابي 

بلغ 3،3.
وق���د تع���زى ه���ذه النتيجة ال���ى ان الطلبة ف���ي المرحلة المتو�صط���ة يميلون ال���ى العمل ب�صكل 
جماعي اكثر منه ب�صكل فردي، في حين يزداد ميل الطلبة الى العمل الفردي كلما تقدم في مرحلته 
الدرا�صي���ة، فالطلب���ة في هذه المرحلة لديهم مه���ارات توا�صل ويمكنهم مواجه���ة الم�صكالت ولكن 
ه���ذه المهارات يزداد امتالكها لدى الطلبة كلما انتقلوا ال���ى مراحل درا�صية متقدمة، النهم خالل 
ه���ذه المراح���ل يتعر�صون الى جملة من الخبرات والمعارف والم�ص���كالت والتي من �صاأنها ان تنمي 

المهارات الحياتية لديهم.  
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الحياتية  المهارات  الطالب على محاور  ا�صتجابات  بين  فروق  توجد  الثاني: هل  •�ال�صوؤال 
المتعلقة بمقرر العلوم تعزى لمتغير الجن�س؟  

لالجاب���ة على ه���ذا ال�صوؤال تم ح�صاب المتو�صط���ات الح�صابية واالنحراف���ات المعيارية الداء 
افراد العينة على المقيا�س ح�صب الجن�س ويبين الجدول االآتي هذه النتائج

جدول رقم )8( االأو�صاط الح�صابية واالنحرافات المعيارية
الداء االفراد على االداة ح�صب الجن�س

االنحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالجن�س
176،434،6ذكر

18619،5انثى 
182،431،05المجموع الكلي)ذكر، انثى(

يتبي���ن من الجدول رق���م )8( وجود فروق بين متو�صطات ا�صتجابات الذكور واالناث ول�صالح 
االإن���اث، حيث بلغ المتو�ص���ط الح�صابي للذكور بلغ )176،4( وبانحراف معي���اري بلغ )34،6( ، في 
حين بلغ الو�صط الح�صابي لالناث )186( وبانحراف معياري بلغ )31،05(، وجاء اداء افراد العينة 
)ذك���ور واناث( بمتو�ص���ط ح�صابي بلغ )182،4( وانحراف معي���اري )31،05(، وقد يعزو الباحثان 
�صب���ب وجود هذه الفروق الى ان االإناث لديهن المق���درة على امتالك المهارات الحياتية وتوظيفها 
في المواقف التعليمية والحياتية اكثر مما هو عند الذكور، باال�صافة الى ان البيئة التعليمية المتاحة 
لالإناث قد تكون مهياة ب�صكل اكثر منا�صبة ومالئمة المتالك المهارات الحياتية من البيئة التعليمية 

عند الذكور. 
      ولمعرف���ة دالل���ة الفروق بين متو�صطات ا�صتجاب���ات الذكور واالإناث، قام الباحثان باإجراء 
تحلي���ل التباي���ن االح���ادي )one – way ANOVA( عل���ى اعتبار ان الجن�س متغي���ر م�صتقل واداء 

االفراد على المقيا�س متغير تابع. وجاءت النتائج على النحو االآتي:

جدول رقم )9(
االأو�صاط الح�صابية واالنحرافات المعيارية الداء االفراد على االداة ح�صب النوع االجتماعي

درجات م�صدر التباين
الحرية

مجموع 
المربعات

متو�صط 
المربعات 

م�صتوى )ف( 
الداللة 

149،42249،4220،0240،878النوع االجتماعي

يتبي���ن من الجدول رق���م )9( عدم وجود ف���روق ذات داللة اح�صائية بي���ن متو�صطات افراد 
العين���ة عل���ى المقيا����س تع���زى للن���وع االجتماعي، حيث بلغ���ت قيم���ة االإح�صائ���ي )ف( المح�صوبة 
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)0،024( وه���ذه قيمة غير دالة اإح�صائيا عند م�صت���وى داللة )α ≥0،05(، وهذا ما قد ي�صير الى 
ت�صابه الظروف واالإمكانات والمناهج التعليمية المتاحة للطلبة المتالك المهارات الحياتية. 

التو�شيات:
في �صوء نتائج الدرا�صة الحالية يمكن اال�صارة الى التو�صيات التالية:

- ت�صمين مقررات العلوم مواقَف حياتية يواجهها المتعلمون لتدريبهم على كيفية مواجهتها
- جع���ل التقويم في تدري�س العلوم في �صورة مواق���ف م�صكلة تو�صع لدى الطلبة لمعرفة مدى 

مقدرتهم على مواجهتها وحلها.
- ت�صميم برامج لتنمية المهارات الحياتية في �صوء حاجات الطلبة وواقع المجتمع ومتطلبات 

وتحديات الع�صر.
- تطوي���ر مناهج العل���وم لكي تنا�صب جميع الم�صتويات في �ص���وء المهارات الحياتية الالزمة 

للمتعلمين في كل مرحلة.
- اجراء درا�صة مماثلة على طلبة المدار�س الحكومية في المملكة العربية ال�صعودية، للتعرف 

على مدى امتالك طلبتها للمهارات الحياتية مقارنة بطلبة المدار�س العالمية.
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عدنان عبد �لرحمن �أب� عامر
اأ�ستاذ

جامعة االأمة للتعليم المفتوح

الإخوان الم�صلمون
في الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة 1987-1967

الدرا�شة •�ملخ�ض 
جاءت الدرا�صة لتبحث واقع االإ�صالميين الفل�صطينيين، وتحديدًا جماعة االإخوان الم�صلمين، 
ف���ي االأرا�ص���ي الفل�صطيني���ة المحتلة، بي���ن عامي 1967-1987، م���ن خالل تناوله���ا لمراحل تطور 
عمله���م ب���دًءا بالدعوة والعمل الوعظ���ي، وبردِّ فعلهم عل���ى هزيمة يونيو 1967، و�ص���واًل للبحث في 
اأ�صباب المد االإ�صالمي في االأرا�صي المحتلة، بما فيها االأ�صباب الداخلية والعوامل الخارجية، واأثر 
وج���ود االحت���الل االإ�صرائيلي لل�صفة الغربية وقطاع غزة على انت�ص���ار مظاهر ال�صحوة االإ�صالمية، 
واتجاه���ات الراأي عقب االحت���الل، وبما يتعّلق بظاه���رة انت�صار الم�صاجد، وال���دور القيادي لل�صيخ 
اأحم���د يا�صين في اإر�صاء دور االإخ���وان الم�صلمين، اإ�صافة اإلى اأ�صاليب العم���ل االإخوانية، والجوانب 
التنظيمي���ة والمالية لديهم، وانتهاًء بنظرة االإخوان اإلى العم���ل الم�صلح �صد االحتالل االإ�صرائيلي، 

وما واكب هذه المرحلة الح�صا�صة من تفاعالت داخل وخارج التنظيم.
ت�صع���ى الدرا�صة لمناق�صة الجوان���ب المذكورة اآنف���ًا وغيرها ا�صتنادًا اإل���ى المنهج التاريخي، 
ال�صيم���ا الجانب التحليلي منه، بعيدًا عن الطريقة ال�صردية اإال فيما يلزم البحث، معتمدًا على عدد 
واف���ر م���ن الم�صادر والمراجع الجادة، وعدد م���ن المقابالت التي اأجريتها ع���دد من ال�صخ�صيات 

المحورية خالل مرحلة الدرا�صة.
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•�المقدمة
يجمع الباحثون المتخ�ص�صون في �صوؤون الحركة االإ�صالمية في فل�صطين، اأنها لم تحظ بذات 
الم�صت���وى ال���ذي حظيت به الق���وى ال�صيا�صية االأخرى، ال�صيم���ا في مراحله���ا التاأ�صي�صية والبدايات 

االأولى، وما رافقها من ظروف وحيثيات وعالقات، ولعل ذلك يعود اإلى عدة اأ�صباب، اأهمها:
-  الق���راءة المو�صوعية لالأحداث، بمعن���ى اأن الحركة االإ�صالمية قب���ل مرحلة ال�صبعينات لم 
تح���ظ بذل���ك الوجود ال�صيا�صي اله���ام، بالمقارنة مع منظمة التحري���ر الفل�صطينية وقواها 

ال�صيا�صية.
-  ع���دم اإعط���اء االهتم���ام للجان���ب البحثي من جان���ب الحرك���ة االإ�صالمية ذاته���ا، والتاأريخ 
لم�صيرتها منذ البدايات االأولى، تحت ذرائع واأ�صباب غير مو�صوعية، مقابل اهتمام القوى 

االأخرى بالكتابة عن جهودها مهما كانت متوا�صعة.
-  االإهم���ال المتعمد من الباحثين وو�صائل االإعالم للحرك���ة االإ�صالمية، انطالقا من قناعات 

�صيا�صية مختلفة عن االإ�صالميين، وتخوفًا من اأن ي�صكلوا مناف�صا لهم في الم�صتقبل.
-  الكتاب���ات التي ظه���رت في مراحل الحق���ة لمرحل���ة التاأ�صي�س، ال�صيما بع���د انطالق حركة 
المقاوم���ة االإ�صالمية حما�س نهاية الثمانينات، لم تتن���اول المرحلة التاأ�صي�صية بالتف�صيل، 
مكتفية بالتعريج عليها، كمقدمة للحديث عن ن�صاأة ظاهرة االإ�صالم ال�صيا�صي في فل�صطين.

واأي���ا كان���ت االأ�صباب، ف���اإن الكتابة ف���ي تاريخ االإخ���وان الم�صلمين في االأرا�ص���ي الفل�صطينية 
المحتلة بين عامي 1967-1987، تكتنفه العديد من المالحظات الهامة، لعل اأهمها:

مرحل���ة اأ- اأتت فور وقوع ال�صفة الغربية وقط���اع غزة تحت االحتالل االإ�صرائيلي، وما رافقها 
م���ن تعر����س الفل�صطينيين ل�صتى األوان المعاناة والظلم، وبالتالي فق���د كانت اإعادة الحياة للتنظيم 
االإخوان���ي مهمة محفوفة بالمخاطر، ولذلك ي�صجل للثلة االأولى التي اجتمعت للبدء في هذه المهمة 

ال�صبق التاريخي، وعلى راأ�صهم ال�صيخ اأحمد يا�صين.
مرحل���ة ب- ان�صغ���ل الموؤ�ص�ص���ون للتنظيم االإخوان���ي في االأرا�ص���ي المحتلة، بو�ص���ع اللبنات 
االأ�صا�صية للبنية التحتية لهذا الم�صروع الذي قدر له اأن يمتد عقودًا طويلة، بما في ذلك الموؤ�ص�صات 
الخيري���ة باختالف مج���االت عملها االإغاثية والتعليمي���ة وال�صحية، مما هياأ له���ا القاعدة ال�صعبية 

المت�صعة يومًا بعد يوم، خالل فترة زمنية وجيزة. 
الإ�شرائيلي لالحتالل  الإخوان  نظرة  �•

�صكلت الحروب بين العرب و»اإ�صرائيل« دورًا كبيرًا في بروز ال�صحوة االإ�صالمية في االأرا�صي 
الفل�صطيني���ة المحتل���ة، وف���ي العالم العربي ب�صكل عام، حي���ث اأدى انتهاء كل جول���ة منها ن�صرًا اأم 
هزيم���ًة، اإلى ظهور موجة جديدة من ال�صحوة الدينية، حت���ى اأن هزيمة 1967 التي اعتبرها بع�س 
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الع���رب »عقاب���ًا من ال�صم���اء« على انحرافهم ع���ن جادة االإ�ص���الم، اأدت اإلى ع���ودة جماعية للدين 
االإ�صالمي.

وقد كان وقع االحتالل االإ�صرائيلي �صعبًا وقا�صيًا على الفل�صطينيين في ال�صفة الغربية وقطاع 
غ���زة، ومن بينه���م االإخوان، الذين اعت���ادوا العمل ال�صري طيلة فترة الحك���م الم�صري في القطاع 
تحديدًا بين عامي 1948-1967، واعتادوا على اأجواء المالحقة والمتابعة، وبالتالي كانوا اأقدر من 

غيرهم على التعامل المبكر مع هذه الظروف التي اأوجدها االحتالل.
ومم���ا �صه���ل االأمر على االإخ���وان في ال�صفة الغربي���ة وقطاع غزة، اأنهم لم يع���ودوا لوحدهم، 
فمئ���ات االألوف من المواطني���ن اأ�صبحوا عر�صة للقمع والمالحقة من قب���ل �صلطات االحتالل، وقد 
تركزت المالحقة في هذه المرحلة على المنظمات الفدائية التي �صكلت الخطر الراهن على جنود 
االحت���الل، وهي منظمات »فتح والجبهة ال�صعبية وق���وات التحرير ال�صعبية« التابعة لجي�س التحرير 

الفل�صطيني.
ولمواجه���ة االحت���الل الداهم، فقد تداعت قي���ادات ورموز جماعة االإخ���وان اإلى اجتماع هام 
للتعام���ل مع الو�ص���ع الجديد، وتم اللقاء في �صهر اأيلول �صبتمبر م���ن عام 1967 في منزل المرحوم 

محمد خليل الغرابلي بحي ال�صجاعية في مدينة غزة)1(.
وقد تركز هذا اللقاء التاريخي الهام على عدة محاور:
اختيار هيئة اإدارية لقيادة االإخوان الفل�صطينيين.   -1

تحديد المنهاج التربوي للعمل به في »االأ�صر االإخوانية«)2(.  -2
اتخاذ قرار بك�صب اأع�صاء جدد، عن طريق و�صيلتين هامتين:  -3

الزيارات الفردية من قبل عنا�صر االإخوان لالأع�صاء المر�صحين. اأ - 
ب - الدرو�س والمواعظ الدينية في الم�صاجد ودور العبادة)3(. 

ولو�صع اآلية عملية لتطبيق هذه المحاور، و�صع المجتمعون عدة اأهداف اأ�صا�صية تكون منطلقًا 
هامًا لتحركهم في ظل هذا الواقع الجديد، وتمثلت هذه االأهداف باالآتي:

محو ال�صورة الم�صوهة عن االإخوان في اأذهان النا�س، وتجلية �صورة م�صرقة جديدة.  -1

1- احل�صنات، حماد، خمطوط حول ن�صاأة احلركة االإ�صالمية، مرج الزهور، لبنان، ط1، 1992، �س3.
اأفقههم يف  اأنه  اأو �صتة من االإخوان برجل يفرت�س  يلتقي فيه كل خم�صة  اإخواين، وهي نظام تربوي �صامل،  2-  م�صطلح تنظيمي 
الدعوة، يقراأون القراآن ويحفظون منه، ويدر�صون �صيئًا من تف�صريه، وكذلك احلديث النبوي، ولديهم منهاج تربوي دعوي من 
كتب فقهاء االإخوان كح�صن البنا و�صيد قطب وفتحي يكن وحممد الرا�صد وغريهم، ويكون اللقاء اأ�صبوعيًا، وي�صمى �صيخ االأ�صرة 

نقيبا. والغر�س من االأ�صرة االإخوانية اأن ي�صبح للع�صو يف التنظيم اإخوة يلتقون دوريا كل اأ�صبوع.
3- اأبو العمرين، خالد، حركة حما�س: جذورها، ن�صاأتها، دورها ال�صيا�صي، جامعة اخلرطوم، ال�صودان، ط1، 1994، �س200.
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االنت�صار ال�صريع والوا�صع في المجتمع الفل�صطيني في ال�صفة الغربية وقطاع غزة، ال�صيما   -2
بعد االنكما�س الطويل الذي ترافق مع الحكم الم�صري للقطاع.

تحدي���د الموق���ف ب�صورة وا�صح���ة وحا�صمة من االحت���الل االإ�صرائيل���ي، وبالتالي تحديد   -3
م�صيرة االإخوان، وراأيهم فيما يجري على االأر�س من وقائع.

ربط اإخوان قطاع غزة بنظرائهم في ال�صفة الغربية، وتم ذلك الأول مرة في تاريخ جماعة   -4
االإخوان الم�صلمين في فل�صطين)1(.

وم���ع تر�صخ اأقدام االحتالل االإ�صرائيلي في االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة، كان البد لالإخوان 
من مراجعة مع النف�س، واإجراء وقفة مع الذات، في ظل و�صع كان المرء يتلفت حوله فال يجد اأحدًا 

من الجيل الجديد يهتم باالإ�صالم.
فالم�صجد ال تجد فيه �صابًا اأو �صابين يحافظان على ال�صالة، وبالتالي لم تكن طريق االإخوان 
�صهلة، وال معبدة بالورود، ومع ذلك، فقد بداأت مجموعة ممن بات يطلق عليهم »ال�صباب الم�صلم«، 

يعتبرون طالئع هذا الجيل بالتفكير في الو�صع القائم، ووقفوا اأمام مفترق طريقين: 
الب���دء بعملية ح���رب ع�صابات �صد االحتالل، كم���ا فعلت باقي المنظم���ات الفل�صطينية،   -1

با�صتعمال نف�س ال�صباب، الذين تربوا في ظل هذه االأنظمة واالأفكار البعيدة عن االإ�صالم.
االنطالق بعملية بعث ح�صاري �صامل لالأمة في �صبيل اإحياء االإ�صالم في نفو�صها، وبعدها   -2

تكون االنطالقة نحو التحرير)2(.
وهك���ذا ب���داأ ف�صل جديد من تاري���خ االإخوان الم�صلمين ف���ي االأرا�صي المحتل���ة عقب هزيمة 
1967، حي���ث �صرعوا بعملية البناء اله���ادئ للقوة االإ�صالمية، ولم ي�صاركوا ف���ي المقاومة الم�صلحة 

التي قادتها منظمة التحرير �صد االحتالل، مكتفين بالتركيز على اإقامة بنية تنظيمية وا�صعة.
وف���ي منت�صف ال�صبعين���ات، عندما و�صل���ت الحركة القومي���ة الفل�صطينية اإل���ى ذروتها، كان 

االإخوان من�صغلين باإقامة بنيتهم االجتماعية وال�صيا�صية)3(.
الجدي���ر بالذك���ر، اأن عددًا م���ن الباحثين في ن�صاأة الحرك���ة الوطنية الفل�صطيني���ة يرون باأن 
ب���روز حركة المقاومة الفل�صطيني���ة الم�صلحة، جاء ليحول دون بروز االتج���اه الديني كقوة �صيا�صية 
ذات ب���ال، حيث عانى االإخ���وان الم�صلمون في قطاع غزة تحديدًا من حال���ة �صعف وت�صتيت، ب�صبب 

اإجراءات المالحقة واال�صطهاد التي تعر�صوا لها من قبل االإدارة الم�صرية.

1- �صالح، حم�صن حممد، التيار االإ�صالمي يف فل�صطني 1917– 1948، مكتبة الفالح، الكويت، ط1، 1988، �س21.
2- املقادمة، اإبراهيم، معامل يف الطريق اإىل حترير فل�صطني، موؤ�ص�صة اليم، غزة، ط1، 1994، �س254.

3- �صكيد، روين، حما�س من االإميان باهلل اإىل طريق التطرف، املكتبة امل�صرية الفرن�صية، القاهرة، ط1، 1995، �س51.
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كما اأن قيام حركة فتح في اأواخر الخم�صينات �صلبهم خيرة قياداتهم وكوادرهم، ولذلك كانوا 
بحاجة اإلى وقت طويل ال�صتجماع قواتهم، والعودة اإلى ال�صاحة كقوة �صيا�صية، االأمر الذي لم يتحقق 

اإال في اأواخر مرحلة ال�صبعينيَّات)1(.
ال�شيا�شي للحراك  �شابق  الجتماعي  •�التغيير 

ت�صير الوقائع واالأحداث التاريخية اإلى اأن هذه المرحلة تميزت ب�»خفوت« التاأثير االإخواني في 
م�صار الق�صي���ة الفل�صطينية على ال�صعيدين ال�صيا�صي والع�صك���ري، واتجهت حركتهم في االأرا�صي 
المحتلة نح���و نظرية »التغيير االجتماعي«، واأعطوها االأولوية ف���ي ن�صاطهم وتحركهم في المجتمع 

الفل�صطيني تحت االحتالل.
كما راأوا اأن هذا التغيير االجتماعي �صيقود اإلى الحراك ال�صيا�صي، ولذلك فال بد من اإحداثه 
حتى ي�صبح المجتمع نا�صجًا لممار�صة المقاومة ال�صاملة لالحتالل، الأن اأي حركة �صتقاوم االحتالل 

ال يمكن اأن ت�صمد بدون توفر االأر�صية المنا�صبة والمناخ المالئم.
ويمكن اإرجاع هذا الت�صور عند الجماعة اإلى عاملين تاريخيين اأ�صا�صيين:

العام���ل االأول: تمث���ل ف���ي ال�صرب���ات ال�صديدة الت���ي تلقاها االإخ���وان في بع����س االأقطار   -1
العربي���ة، وعل���ى االأخ�س في م�صر، وكانت من العنف وال�صمول لدرج���ة اأنها طالت معظم العاملين 
ف���ي �صفوفه���م، وق�صت على الكثير م���ن تنظيماتهم وموؤ�ص�صاتهم، االأمر ال���ذي انعك�س �صلبًا وب�صكل 
وا�ص���ح على ن�صاط االإخ���وان الفل�صطينيين، على اأ�صا����س اأنهم غير مف�صولين عملي���ًا عن اإخوانهم 

خارج فل�صطين.
ْتها بع�س االأنظمة العربية والقوى ال�صيا�صية  العامل الثاني: تمثل في حملة الت�صويه التي �صنَّ  -2
الت���ي تحالفت معها، للت�صهير بالحرك���ة االإ�صالمية، وخلق ال�صكوك حوله���ا، وقد امتدت ظالل هذه 
الحمل���ة على �صكل حرب اإعالمية، واإ�صاعات قوي���ة، عملت على ت�صويه �صورة االإخوان الفل�صطينيين 
ل���دى جماهي���ر ال�صعب، في الوقت ال���ذي كان فيه االإ�صالمي���ون يرزحون في ال�صج���ون والمعتقالت 

العربية)2(.
عل���ى اأية حال، فقد ق�صى االإخوان جل وقتهم وجهدهم خالل هذه المرحلة في بناء المجتمع 
الفل�صطين���ي، واأ�صهبوا ف���ي االأحاديث الطويلة عن اأهمية تح�صينه، واإع���داده ب�صورة الزمة لخو�س 
المعرك���ة، و�صرورة تربية االأجيال، ودور المراأة الم�صلم���ة، ومفاهيم التكافل االجتماعي، منطلقين 
ف���ي ذل���ك كله من قاعدة اأ�صا�صية تتمثل ف���ي اأن بناء المجتمع الم�صلم �ص���رورة الزمة من �صرورات 

تحرير فل�صطين.

1- اأبو عمرو، زياد، احلركة االإ�صالمية يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، دار االأ�صوار، عكا، ط1، 1989، �س29.
2- احلمد، جواد، درا�صة يف الفكر ال�صيا�صي حلركة حما�س، مركز درا�صات ال�صرق االأو�صط، عمان، ط1، 1988،�س36.
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وهك���ذا ارتبط مفهوم بن���اء المجتمع الفل�صطيني بمفه���وم الجهاد لدى االإخ���وان الم�صلمين، 
واإ�صتراتيجيته���م القائمة علي���ه، الأن المجتمع هو البيئة التي تنه�س بم�صروع الجهاد وتحميه، وتوفر 

له عنا�صر اال�صتمرارية والنجاح)1(.
كم���ا �صكلت التوعية ببناء المجتمع اأولوية من اأولوي���ات الحركة االإ�صالمية، كونه اأداة التغيير 
الرئي�ص���ة في الواقع، واأ�صا�س التطوير الح�صاري والم�صتهدف �صمن الم�صروع االإ�صالمي، والمتمثلة 
في بناء المجتم���ع الم�صلم بروابطه المتينة، وخ�صوعه لتعاليم االإ�صالم، واإبراز النموذج االإ�صالمي 

المتمتع بكل المزايا التي يجب اأن تطبق في واقع المجتمعات العربية)2(.
وا�صتن���ادًا اإل���ى كل ما تقدم، فاإن عملي���ة البناء االجتماعي على اأ�ص����س عقائدية، بح�صب فهم 
االإخ���وان الم�صلمين، باتت �صرورية وموازية لعملية مواجه���ة المحتل وتحرير االأر�س، حيث تتكامل 

العمليتان وال تتعار�صان على النحو التالي:
االأولى تح�صين المجتمع بالتربية.  -1

والثانية مواجهة االحتالل بالمجتمع المح�صن.  -2
كم���ا اأن عمليتي التربية واالإعداد، �صبت خال�صتها في م�صلحة برنامج المواجهة مع المحتل 

وتغذيته، عبر تنمية القيم الدينية الدافعة اإلى البذل والت�صحية واال�صت�صهاد.
وربما �صكلت الفترة التي تبعت انطالق انتفا�صة الحجارة اأواخر عام 1987 موؤ�صرًا على نجاح 
فت���رة االإع���داد التي �صبقتها، فقد اأنتجت م�صي���رة البناء واالإعداد التي بداأته���ا الحركة االإ�صالمية، 
وق���ودًا ثري���ًا غنيًا في تاريخ الق�صي���ة الفل�صطينية، من حيث اأعداد المعتقلي���ن والجرحى وال�صهداء 
من طالب الكتل االإ�صالمية والجامعة االإ�صالمية، ومدر�صيها والعاملين فيها، ومن �صباب الم�صاجد 

وروادها واأئمتها واأ�صبالها)3(.
الفل�شطينيين الإخوان  انت�شار  اأ�شباب  �•

يطلق على هذه المرحلة ا�صم »بناء االأنوية ال�صلبة«، التي تحملت اأعباء الدعوة، وبناء الهياكل، 
وزي���ادة االنت�صار، راأ�صيًا واأفقيًا، واإزالة اآثار حملة الت�صويه التي حورب بها االإخوان الم�صلمون محليًا 

واإقليميًا.
وفي ظل هذه االأجواء ا�صتمر الن�صاط االإخواني ب�صعوبة بالغة، وكان اأبرز �صمات هذه المرحلة 
قي���ام ال�صيوخ والوعاظ في الم�صاجد بن�صر الدعوة االإ�صالمية بين النا�س، خ�صو�صًا ال�صباب، حيث 

1- ماغوو، بول، اقتل خالد..اغتيال م�صعل و�صعود حما�س، الدار العربية للعلوم، بريوت، ط1، 2009، �س56.
2- املركز القومي للدرا�صات والتوثيق، الندوة ال�صيا�صية:خربات احلركة ال�صيا�صية يف القرن الع�صرين، غزة، ط1، 2000، �س454.

3- �صالح، جهاد، حما�س.. نظرات يف الفكر واملمار�صة، مكتبة املنار، الكويت، ط1، 1989، �س73.
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قام المكلفون بالعمل التنظيمي بتجنيد من و�صف ب�»ال�صباب ال�صالح« الذي تنطبق عليه ال�صروط.
وم���ع هزيمة عام 1967، بداأ يتبل���ور فهم جديد لدى االإخوان الم�صلمي���ن يعطي لل�صراع على 
فل�صطين مكانته الواقعية، حيث مثل الوجود اليهودي ال�صهيوني فيها اأوج التحدي الغربي ال�صيا�صي 
لالأمتي���ن العربية واالإ�صالمية، بما في ذلك م���ن انك�صاف الخطر الثقافي والح�صاري ال�صامل الذي 
مثلت���ه »اإ�صرائيل«، لي�س على اأر�س فل�صطين و�صعبها فقط، واإنما على االأمة العربية جمعاء، ال�صيما 

مع و�صوح التحالف اال�صتراتيجي التام بين الحركة ال�صهيونية والغرب في هجمتهم على االأمة.
ويمك���ن معرفة عوامل المد االإخواني في االأرا�ص���ي الفل�صطينية المحتلة في تلك المرحلة من 

خالل االأ�صباب التالية:
1- ح���رب 1967: الت���ي �صكل���ت �صدم���ة بالن�صب���ة للفل�صطينيي���ن خا�صة، وللع���رب عامة، لم 
ي�صتطيع���وا ا�صتيعابها في الفترة االأولى، ب���ل يمكن القول اأنها كانت مفاجئة اأكثر من هزيمة 1948، 

نظرًا الأن االأجواء التي �صادت اأثناء النكبة كانت مهياأة لهزيمة العرب.
كما ا�صتوعب كثير من المثقفين وال�صا�صة العرب تلك الهزيمة ل�صببين:

طبيعة االأنظمة العربية ال�صائدة في تلك الفترة. اأ - 
ب - الو�صع العالمي الذي �صيطرت عليه الدول اال�صتعمارية.

بينم���ا عا�ص���ت ال�صع���وب العربية قبل ع���ام 1967 ن�صوة الم���د القومي في مرحل���ة جمال عبد 
النا�ص���ر 1918-1970 )1(، وتعتقد اأن م�صاألة االنت�صار عل���ى »اإ�صرائيل« غير قابلة لل�صك، ومن هنا 

كانت المفاجاأة قا�صمة)2(.
وم���ع وقوع الهزيمة، تو�صح موؤ�صر هام تمثل ف���ي ف�صل النظم العربية في مواجهة »اإ�صرائيل«، 
وبالتال���ي فقد اأعق���ب الهزيمة مبا�صرة، عودة التاأثير اإلى دائرة ال�صاح���ة الفل�صطينية، وبدء �صحوة 

اإ�صالمية جديدة فيها، كان من اأبرز معالمها:
تراج���ع المد القومي والي�ص���اري الذي �صكل في فترة من فترات ال�ص���راع، اأماًل تعلقت به  اأ - 

الجماهير الفل�صطينية من اأجل التحرير.
ب - بدء قيادات جديدة من المثقفين ممن ينتمون اإلى اأ�صول اجتماعية �صعبية، تمار�س دورًا 

1-  توىل ال�صلطة يف م�صر بني عامي 1954-1970، ويعترب قائد ثورة 23 متوز 1952، �صجع الثورات يف الوطن العربي ودول اآ�صيا 
واأفريقيا واأمريكا الالتينية، ولعب دورًا  اأ�صا�صيًا يف تاأ�صي�س منظمة التحرير �صنة 1964، يعترب من اأهم ال�صخ�صيات ال�صيا�صية 
يف العامل العربي، عرف عنه قوميته، واكت�صب الكثري من املوؤيدين، وبالرغم من اأن �صورته كقائد اهتزت اإبان نك�صة 1967، اإال 
اأنه ما زال يحظى ب�صعبية وتاأييد كبريين.تويف �صنة 1970، وكانت اآخر مهامه الو�صاطة الإيقاف اأحداث اأيلول االأ�صود بني االأردن 

واملنظمات الفل�صطينية.
2- الربغوثي، اإياد، االأ�صلمة وال�صيا�صة يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، مركز الزهراء للدرا�صات، القد�س، ط1، 1990، �س39.
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فعااًل في حركة االإخوان الم�صلمين.
ت - ل���م يعد الهدف االأول من ال�صحوة اإقامة الدول���ة االإ�صالمية فقط، بل تقاطع معه العامل 

الوطني، بحيث يمكن لل�صدام مع االحتالل اأن يتواكب مع الدعوة الإقامة الدولة االإ�صالمية)1(.
وعل���ى �صعي���د التيار االإ�صالم���ي في فل�صطين، اعتب���رت حرب 1967 »تتويج���ًا« لهزيمة الفكر 
القوم���ي، وكانت الكارثة الت���ي ق�صمت ظهور من و�صفوا في كتابات االإخوان الم�صلمين ب�»الدجالين 
من دعاة التحرر والثورية، واالأبطال المزيفين الذين اأذلوا �صعوبهم، وطاردوا دعاة االإ�صالم، وزجوا 
بال�صب���اب الطاهر الم�صلم في ال�صج���ون والمعتقالت، وحاربوا كل دعوة اإ�صالمية مخل�صة، و�صجعوا 
الف�ص���اد واالنحراف الفك���ري وال�صلوكي واالأف���كار الم�صتوردة، فكانت الهزيم���ة نتيجة طبيعية لهذا 

ال�صقوط، وعقوبة ربانية لالأدعياء الطغاة«)2(.
2- الج���وار الجغراف���ي في م�صر واالأردن: م���ن خالل ال�صباب الفل�صطين���ي الذين در�صوا في 
جامعات البلدين في �صنوات ال�صبعينيات، وقد عاد هوؤالء الطلبة بعد اأْن اأ�صبحوا اأطباء ومهند�صين 
اإل���ى ال�صفة الغربية وقطاع غ���زة، ليقوموا بالدعوة على غرار ما عاي�ص���وا في م�صر واالأردن، حيث 
ا�صتم���ر تدفقهم حتى نهاي���ة ال�صبعينيات واأوائ���ل الثمانينات، وتحول الو�ص���ع االإخواني الفل�صطيني 

تدريجيًا اإلى موقع تنظيمي بالغ االأهمية)3(.
3- ظه���ور النفط في الخليج: تاأثر الفل�صطينيون باالآالف من اأبنائهم الذين ذهبوا اإلى بلدان 
الخلي���ج العربي، حيث يتمتع الدين هناك بو�صع قوي ك�»قانون وثقافة وقيم«، كما كان تاأثير الخليج 
م���ن خالل الم�صاعدات المالية الحكومية وال�صعبية التي تدفقت على االأرا�صي الفل�صطينية، خا�صة 

بعد حرب ت�صرين اأول اأكتوبر 1973 )4(.
ولي�س خافيًا اأن بع�س دول الخليج وخا�صة ال�صعودية، دعمت العديد من الن�صاطات االإ�صالمية 

في فل�صطين: �صواء بناء الم�صاجد، م�صاعدة الجمعيات االإ�صالمية، ولجان الزكاة)5(.
4- اأح���داث الثورة االإيراني���ة: التي �صاهمت من خالل �صعاراته���ا االإ�صالمية، والدور القيادي 

1- احلمد، جواد، املدخل اإىل الق�صية الفل�صطينية، مركز درا�صات ال�صرق االأو�صط، عمان، ط1، 1997، �س383.
2- اأبو عامر، عدنان، احلركة االإ�صالمية يف قطاع غزة بني الدعوة وال�صيا�صة، مركز االإعالم العربي، القاهرة، ط1، 2006، �س43.
3- نافع، ب�صري، االإ�صالميون الفل�صطينيون والق�صية الفل�صطينية 1950-1980،مركز فل�صطني للدرا�صات،غزة، ط1،1999، �س25.

4-  تعرف بحرب ت�صرين وحرب يوم الغفران، ودارت بني كل من م�صر و�صوريا من جانب، واإ�صرائيل من اجلانب االآخر، وبداأت 
واجلوالن،  �صيناء  يف  املرابطة  االإ�صرائيلية  القوات  على  وال�صوري  امل�صري  اجلي�صني  قبل  من  اأكتوبر   6 بتاريخ  مفاجئ  بهجوم 
وتوقف اإطالق النار يف 24 اأكتوبر، وهدفت م�صر و�صوريا اإىل ا�صرتدادهما بعد احتاللهما عام 1967، وانتهت احلرب ر�صميًا 
بالتوقيع على اتفاقية فك اال�صتباك، حيث وافقت اإ�صرائيل على اإعادة مدينة القنيطرة ل�صوريا، و�صفة قناة ال�صوي�س ال�صرقية 

مل�صر، مقابل اإبعاد القوات امل�صرية وال�صورية من خط الهدنة، وتاأ�صي�س قوة خا�صة لالأمم املتحدة ملراقبة حتقيق االتفاقية.
5- عمل، ماجد، موقف الي�صار الفل�صطيني من التيار االأ�صويل، جملة ق�صايا فكرية، دار الثقافة اجلديدة، القاهرة، 1989، �س343.
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لعلماء الدين فيها، في اإعطاء دفعة قوية للعمل ال�صيا�صي االإ�صالمي في فل�صطين.
واأثبت���ت هذه الث���ورة التي اندلعت اأواخر العام 1978، للمرة االأول���ى االإمكانية الفعلية لو�صول 
الجماهي���ر الموؤمنة اإلى ال�صلطة بوا�صطة »الثورة ال�صعبي���ة«، وبالتالي لم ينح�صر تاأثيرها فقط في 
االأهمي���ة االإ�صتراتيجية الإي���ران، لكنها اأثرت على �ص���كل واإ�صتراتيجية العم���ل ال�صيا�صي االإ�صالمي، 

وواقعية طموحه)1(.
وق���د ا�صتفاد االإخ���وان الم�صلمون م���ن تزايد تاأثي���ر ال�صح���وة االإ�صالمية في العال���م العربي 
تحدي���دًا، والعال���م االإ�صالم���ي عام���ة، وب���داأ المجتم���ع الفل�صطيني تح���ت االحتالل يمي���ل نحو قيم 
و�صلوكي���ات محافظة تلقائيًا، فهو مجتمع اأغلبيته العظمى اإ�صالمية، ويتاأثر بالمناخ االإ�صالمي العام 

المحيط به.
ومن الموؤ�صرات المرافقة لهذا التحول المتدرج والم�صتمر، ازدياد عدد الم�صاجد والم�صلين 
ب�ص���ورة ملحوظة، وت�صارع االلتزام بالمظاه���ر االإ�صالمية، كارتداء االأزياء االإ�صالمية من قبل عدد 

مت�صاعد من الن�صاء، واإطالق اللحى من قبل الرجال)2(.
5- تراج���ع منظم���ة التحري���ر: فق���د كان لحرب ع���ام 1982 وغ���زو لبنان من قب���ل االحتالل 

االإ�صرائيلي، تاأثير �صلبي على منظمة التحرير بف�صائلها المختلفة ل�صببين:
اأ- خروج المقاومة الفل�صطينية من لبنان.
ب- االن�صقاق الذي حدث في حركة فتح.

ومما �صاهم في انح�صار نفوذ منظمة التحرير، ما اأعطته التجربة اللبنانية اأوائل الثمانينيات 
ف���ي مقاومة االحتالل االإ�صرائيلي، وما �صاحبها من عمليات فدائية �صد الجي�س االإ�صرائيلي وقوات 

»المارينز« االأمريكية، وبالتالي اأعطى دفعة قوية للتيار االإ�صالمي في فل�صطين.
اإلى جانب ذلك، فقد عانت الف�صائل الوطنية الفل�صطينية الكثير من الم�صاكل والعقبات التي 

تكد�صت اأمامها، وحالت دون تحقيقها لل�صعارات التي رفعتها، لعدة اأ�صباب:
الت���ردد الكبير والتغيي���رات الجذرية التي ط���راأت على تلك ال�صعارات، م���ن تحرير كامل  اأ - 
الت���راب الفل�صطيني واإقامة الدولة العلمانية، اإل���ى تاأ�صي�س دولة فل�صطينية في ال�صفة والقطاع، اإلى 

االتحاد الكونفدرالي مع االأردن.
ب - التخل���ي عن تبني الكف���اح الم�صلح كطريق وحيد لتحرير فل�صطين، اإل���ى جعله اأمرًا هامًا 

ي�صير جنبًا اإلى جنب مع العمل ال�صيا�صي، اإلى اعتماد العمل ال�صيا�صي ال�صلمي خيارًا وحيدًا.

1- اأبو عمرو، زياد، اأ�صول احلركات ال�صيا�صية يف قطاع غزة 1948-1967، دار االأ�صوار، عكا، ط1، 1987، �س43.
2- اجلرباوي، علي، حما�س.. مدخل االإخوان امل�صلمني اإىل ال�صرعية ال�صيا�صية، الدرا�صات الفل�صطينية، العدد 13، �س75.
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ت - وق���وع ال�صب���اب الفل�صطيني داخل االأر����س المحتلة وخارجها في ا�صط���راب وخيبة اأمل، 
وجعلت الكثيرين منهم يجدون في ثبات �صعارات الحركة االإ�صالمية ملجاأ لهم)1(.

6- الطاب���ع الدين���ي لل�ص���راع: بات كثير م���ن الفل�صطينيين ف���ي تلك المرحل���ة مقتنعين باأن 
ال�ص���راع مع »اإ�صرائيل« هو �صراع دين���ي باالأ�صا�س، واأن ال�صر الكام���ن وراء نجاح االإ�صرائيليين هو 
تم�صكه���م بدينه���م، مما يجعلهم يعتق���دون اأن االحتالل االإ�صرائيلي لي�س تهدي���دًا لالأر�س فقط، بل 

للهوية الوطنية والثقافية التي ي�صكل االإ�صالم عمودها الفقري.
وازدادت ثقة الفل�صطينيين اأنه كلما زاد االإ�صرائيليون في تطرفهم الديني اليهودي، كان ذلك 

داعيًا لهم للعودة اإلى االأ�صول االإ�صالمية، والتم�صك بها اأكثر.
الم�شاجد  بناء  •�طفرة 

كان���ت االأوقاف في ال�صف���ة الغربية وقطاع غزة تابعة للحكم الع�صك���ري االإ�صرائيلي منذ عام 
1967، حيث ي�صرف �صابط اإ�صرائيلي على الم�صاجد الحكومية، مما اأدى اإلى انت�صار ما بات يعرف 
ب�»الم�صاج���د غير الحكومية«، اأو »الم�صاجد االأهلية«، وكان يت���م ف�صل اإمام الم�صجد الحكومي من 
عمل���ه، اإذا تدخل في ال�صيا�صة بطريقة ال تر�صي االإ�صرائيليي���ن، بينما يبقى العاملون في الم�صاجد 

االأهلية بمناأى عن تدخل االحتالل المبا�صر.
وق���د اأ�صبحت »الم�صاجد االأهلية« في االأرا�صي المحتلة معاقل لالإخوان الم�صلمين، بل ن�صبت 

اإلى تلك التنظيمات االإ�صالمية، ح�صب التوجه ال�صيا�صي لالإمام والجمهور الذي يوؤمها)2(.
ولله���روب م���ن تدخل �صلط���ات االحتالل في �ص���وؤون الم�صاجد، قام االأهالي ف���ي اأحيان كثيرة 
بمب���ادرات �صخ�صيات مح�صوبة على االإخوان الم�صلمين، بجم���ع التبرعات وبناء م�صاجد بعيدة عن 
�صيط���رة �صابط ركن االأوق���اف وتدخالته، حيث كان العم���ل فيها تطوعيًّا وال يتلق���ى العاملون فيها 
روات���ب من الحكوم���ة االإ�صرائيلية، ولذلك كانت بمناأى عن التدخ���الت المبا�صرة، نظرًا للح�صا�صية 

الدينية التي تتمتع بها الم�صاجد، مما اأك�صبها ح�صانة ن�صبية. 
وبي���ن العامي 1970-1988 تم بناء 140 م�صجدًا، وزاد عددها عن �صتمائة، فيما لم تزد قبل 
االحت���الل االإ�صرائيلي عن المائتين، وب�صورة اإجمالية فقد بني من الم�صاجد في فل�صطين بعد عام 

1967 اأكثر مما بني منذ فتحها الم�صلمون حتى ذلك التاريخ)3(.
وق���د و�ص���ف االإخوان الم�صلمون فترة ما بعد النك�صة بين العام���ي 1967-1975، باأنها مرحلة 
الم�صاج���د، حي���ث هدفت اإلى بن���اء الم�صاج���د، وا�صتيعاب الجي���ل وتعبئته، ولملمة �صتات���ه، وتاأطير 

1- الربغوثي، اإياد، االإ�صالم ال�صيا�صي يف فل�صطني: ما وراء ال�صيا�صة، مركز القد�س لالإعالم، القد�س، ط1، 2000، �س49.
.Zeev Schiff and Ehud Yaari, Intifada: The Palestinian Uprising, Simon & Schuster, 1989,p242 -2

3- موراي، اإيان، االإ�صالم ي�صكل املقاومة يف االأرا�صي املحتلة، جريدة القب�س، الكويت، 1987/10/14.
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توجهه، وتركيز عقيدته، وتعميقها لمواجهة التيار ال�صهيوني)1(.
وعلق���ت مجل���ة »التايم���ز« اللندنية عل���ى ظاهرة زي���ادة عدد الم�صاج���د بقوله���ا: »اإن ال�صبب 
الرئي�صي لزيادة عدد الم�صاجد عما كانت عليه في بداية االحتالل هو تنامي التيار االإ�صالمي، ومن 
مظاهر ذلك االأعداد الكبيرة من الم�صلمين الذين ياأتون لل�صالة في الم�صجد االأق�صى، مع اأنه لم 

يكن يوؤدي ال�صالة فيه �صوى عدد قليل جدًا من الرجال قبل ع�صرين عامًا«)2(.
وهك���ذا �صكل���ت الم�صاج���د في ال�صف���ة الغربية وقط���اع غزة، رم���وزًا حقيقية للهوي���ة الدينية 
واالجتماعية، لجمهور كبي���ر من المواطنين في هذه المنطقة، وعمل االإخوان الم�صلمون منذ بداية 
تحركه���م، لت�صكيل مراكز تجمع ونقاط انطالق ومالجئ له���م، وللخاليا والحلقات التابعة لهم في 

هذه الم�صاجد.
و�صعت الحركة »المحرومة« من التعبير ال�صيا�صي العلني، اإلى ا�صتخدام منابر الم�صاجد ودور 
العبادة للتعبير عن اآرائها ومواقفها، كما اأن هجمات المتطرفين اليهود على االأماكن المقد�صة اأدت 

اإلى تقوية تعلق المواطنين بها.
ونج���ح االإخ���وان في الو�صول اإل���ى الم�صاجد عبر اإقام���ة عالقات طيبة من خ���الل زيارة اأئمة 
الم�صاج���د، وقيام عنا�صرهم بحم���الت جمع التبرعات وتنظيف الم�صاج���د، واإ�صالح ما يعطل من 

اأجهزة فيها، بحيث باتوا جزءًا ال يتجزاأ من اأ�صرة الم�صجد، وال ي�صتطيع االإمام اال�صتغناء عنهم.
وق���د اأتق���ن االإ�صالميون اختيار االأوق���ات المنا�صبة لت�صيي���د وبناء الم�صاج���د الجديدة، حيث 
اعت���ادوا اختيار اأيام ال�صبت، حيث اإجازة القيادة الع�صكرية االإ�صرائيلية، ويقومون با�صتدعاء مئات 

العمال الأعمال البناء والت�صييد ليكون م�صجدًا للعائلة اأو الحي في اأقل من اأربع وع�صرين �صاعة.
وق���د اأو�صح الم�صت�صرق االإ�صرائيلي »�صالوم هراري« الحقًا هذه الظاهرة الفريدة بقوله: »في 

�صبيحة يوم االأحد، كنا ن�صتفيق لنرى م�صجدًا لم يكن موجودًا يوم الجمعة«)3(!
فيم���ا عبر الدبلوما�ص���ي االأمريكي »دان كرتزر« عن ذلك م�صدوهًا بالقول: فجاأة، يكون هناك 

مبنى اأخ�صر واأبي�س، حيث لم يكن موجودًا في االأ�صبوع ال�صابق«.)4(
كم���ا �صيط���ر االإخوان الم�صلمون ف���ي االأرا�صي المحتل���ة وفقًا للتقديرات، عل���ى نحو 40% من 
اإجمال���ي الم�صاج���د حتى عام 1987، وكان���ت طرق ال�صيطرة كثي���رة ومتنوع���ة، كالمعونات المالية 

والتبرعات، واإقامة المكتبات في الم�صاجد.

1- حيدر، خليل، احلركات االإ�صالمية يف الدول العربية، مركز االإمارات للدرا�صات االإ�صرتاتيجية، اأبو ظبي، ط1، 1998، �س31.
2- جبارة، تي�صري، دور احلركات االإ�صالمية يف االنتفا�صة الفل�صطينية، دار الفرقان، عمان، ط1، 1992، �س19.

3- معاريف، 1985/12/19.
4- يديعوت اأحرونوت، 1985/11/28.
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ولم يكن لالإدارة المدنية االإ�صرائيلية اأية و�صيلة لالإ�صراف على ن�صاط الم�صاجد اأو توجيهها، 
واأكد تقريرها لعام 1985 اأنه لي�س لديها اأية �صيطرة على الم�صاجد، وما يجري حولها.

واعتق���دت �صلط���ات االحت���الل اأن الم�صاجد لعب���ت دورًا موازي���ًا للدور الذي اأدت���ه الجامعات 
وال�صج���ون والمعتقالت، حيث تم تجني���د االأفراد داخلها، وزعمت اأن االإخوان الم�صلمين ا�صتخدمت 
الم�صاجد ف���ي تاأمين تخزين االأ�صلحة القتالية، نظرًا لما يوفره طابعها الديني من خ�صو�صية تبعد 

عنها ال�صبهات)1(.
وفي العام 1984، كتب الم�صئول االأمني االإ�صرائيلي »اأمنون كوهين« تقريرًا عن الم�صاجد في 
محاولة منه الإعاقة بنائها، ومقترحًا حظر بناء اأي م�صجد جديد دون تو�صية من القيادة الع�صكرية 
لالأرا�صي المحتلة، وموافقة القا�صي المحلي وممثلي الوقف، وتقديم طالب البناء طلبًا بالت�صريح 
م���ن اللجنة المحلي���ة، وقائمة باأ�صم���اء مجل����س االإدارة، والعاملين بالم�صجد الإج���راء فح�س اأمني 

عليهم)2(.
وطيل���ة الوقت، لم يكن الم�صجد مكانًا للعبادة فقط، بل تجري فيه معظم االأمور االجتماعية، 
فال�صالة فيه، واالعت�صام �صد المحتل تحت قبته، واالإفطار الجماعي في �صحنه، وتوبة العميل في 

رحابه)3(، وجمع التبرعات وتوزيع ال�صدقات فيه.
وباالإم���كان اإدراك ح�صا�صي���ة دور العب���ادة عند الحركة االإ�صالمية، بما مي���ز االإ�صالميين عن 
القوى ال�صيا�صية االأخرى، بانفرادهم بموؤ�ص�صة الم�صاجد، ولم ينازعهم فيها اأحد، ف�صاًل عن اأثرها 

الكبير في مجتمع اأغلبيته من الم�صلمين كالمجتمع الفل�صطيني)4(.
ولذلك، فقد تعدى دور الم�صجد الأكثر من كونه مكانًا فقط لل�صالة والعبادة:

فقد اأ�صبح معقاًل الإقامة الندوات واالجتماعات التي تكون اأحيانا ب�صكل دوري. اأ - 
ب -  وقاعات لتحفيظ القراآن الكريم، حيث تتخذ دور القراآن من الم�صاجد مقرات لها.

ت - و�صاحة الإقامة االحتفاالت الدينية.
ث - وغالبًا ما يكون له مكتبته الخا�صة. 

ويكون له فريقه الريا�صي الخا�س، وتجري مباريات تحت عنوان دوري الم�صاجد. ج - 

1- املدهون، ربعي، احلركة االإ�صالمية يف فل�صطني 1928-1987، �صوؤون فل�صطينية، العدد 187، اأكتوبر 1987، �س27.
2- �صكيد، مرجع �صابق، �س76.

توبته  عن  العميل  يعلن  بحيث  االإ�صرائيلي،  باالحتالل  املرتبطني  العمالء  عن  خاللها  تعفو  الوطنية  القوى  عليها  درجت  3-  عادة 
احلقيقية عن التعامل مع �صلطات االحتالل داخل امل�صجد.

4-  Ira Lapidus, Islam Political Movements... Patterns of Historical change, University of California 
press, 1988 ,p50.
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ول���ه مجلة حائ���ط، وفيه توزع من�صورات االتجاهات االإ�صالمي���ة، ومنها تعمم االأخبار التي  ح - 
تهم الجمهور، وعلى اأبوابها تعلق االإعالنات الهامة.

وله دور بارز في تنظيم الزيارات الجماعية للم�صجد االأق�صى المبارك. خ - 
كم���ا برزت فيه ظاهرة االإفطارات الجماعية، واالعتكاف���ات في �صهر رم�صان، التي عمت  د - 

الكثير من م�صاجد االأرا�صي المحتلة)1(.
عموم���ًا، فقد �صكل الم�صج���د لفترة طويلة، خا�صة بين العام���ي 1967-1987، مركزًا للتجمع 

الديني واالجتماعي والثقافي.
يا�شين:)2) اأحمد  ال�شيخ  •�مركزية 

كان ال�صي���خ اأحمد يا�صين رائد هذه المرحلة، فقد برع في ا�صتقطاب الفتيان وال�صباب الذين 
تتراوح اأعمارهم بين 15-20 عامًا، وكون له قاعدتين دعويتين في مدينة غزة:

القاعدة االأولى في الم�صجد ال�صمالي بمخيم ال�صاطئ.  -1
القاعدة الثانية في م�صجد العبا�س بحي الرمال.  -2

وكانت الجل�صات االأ�صبوعية بداية لتنظيم هوؤالء ال�صباب، الذين �صيحملون على عاتقهم مهمة 
العمل االإ�صالمي في الجامعات الم�صرية واالأردنية، وفي دول الغرب.

ومع التقيد بالعمل الدعوي في هذه المرحلة، اإال اأن اإ�صارات ذات مغزى ظهرت اأحيانًا وك�صفت 
عن نوايا االإخوان وتطلعاتهم، وفي مقدمتهم ال�صيخ يا�صين من خالل موقفين هامين: 

فق���د �صمى ول���ده االأول »عائد« قبل حرب عام 1967، ولما توفي، وجاءه الولد الثاني �صماه  اأ - 
بذات اال�صم، وجاءت البنت االأولى لي�صميها »عائدة«. 

ب - عندم���ا اأ�صن���دت قوات االحتالل قيادة قطاع غزة اإلى الجن���رال »اأريئيل �صارون«)3( الذي 

1- Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters, Hurt Company, 2007,p44.
2-  زعيم فل�صطيني، بداأ ن�صاطه ال�صيا�صي بامل�صاركة يف املظاهرات االحتجاجية على العدوان الثالثي عام 1956، واأظهر قدرات 
خطابية وتنظيمية، وملع جنمه يف غزة، مما لفت اإليه اأنظار املخابرات امل�صرية، فاعتقلته، وظل حبي�س الزنزانة االنفرادية، 
ثم اأفرج عنه. بعد هزمية 1967 ا�صتمر يف اإلهاب م�صاعر امل�صلني من فوق منابر غزة، ون�صط يف جمع التربعات ومعاونة اأ�صر 
ال�صهداء واملعتقلني، ثم عمل رئي�صًا للمجمع االإ�صالمي، واأن�صاأ اأول جمموعة ع�صكرية عام 1984 ملقاومة االحتالل، اإال اأنه اعتقل 
وحكم عليه بال�صجن املوؤبد، ومل يطلق �صراحه اإال �صمن �صفقة تبادل اأ�صرى، وبعد اندالع االنتفا�صة اأواخر عام 1987، اأ�ص�س 
االأول  واأفرج عنه يف ت�صرين  بال�صجن مدى احلياة،  حركة حما�س، حيث اعتقلته �صلطات االحتالل عدة مرات، وحكمت عليه 
1997. تعر�س لالغتيال عدة مرات، اإال اأن يوم االثنني املوافق 22 اآذار 2004، �صهد ا�صت�صهاده وهو ابن ال�65 عامًا، ب�صاروخ 

اإ�صرائيلي حول ج�صده القعيد اإىل اأ�صالء متناثرة.
3-  جرنال اإ�صرائيلي، انخرط يف �صفوف الهاغاناه، ُكّلف بت�صكيل وحدة 101 بعد تنفيذ جمزرة قبية، وتوىل قيادة فرقة مظليني خالل 
حرب �صيناء، ثم ُعنيِّ قائدًا للواء اجلنوب، وقاد حمالت اغتياالت واعتقاالت �صّد املقاومني يف غزة. �صعى لتعميق اال�صتيطان، 
واأقام عالقات مع احلركات اال�صتيطانية، ومن اأ�صد معار�صي اتفاقيات »كامب ديفيد«. توىل حقيبة الدفاع يف حكومة »بيغن«، 
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ا�صتخ���دم كل اأ�صاليب القم���ع واالإرهاب للق�صاء عل���ى العمل الفدائي في االأرا�ص���ي المحتلة، وحين 
حو�ص���ر مخيم ال�صاطئ لالجئي���ن عدة اأ�صابيع، وقف يومها ال�صيخ يا�صين على منبر م�صجد العبا�س 
ف���ي خطبة الجمعة ليلهب حما�س النا�س، حيث خرجت المظاهرة الحا�صدة عقب ال�صالة، تتحدى 

قوات االحتالل، وتطالب بك�صر الطوق عن المخيم، فياأمر االحتالل بمنعه من الخطابة)1(.
لقد ركز ال�صيخ يا�صين ن�صاطه الحركي االإ�صالمي في ال�صنوات االأولى التي �صعف فيها االإخوان 
الم�صلم���ون في االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة، وتمك���ن من اإن�صاء هياكل تنظيمية، وبداأ بعملية جمع 
التبرع���ات، وحين اأ�صب���ح بحوزته مبلٌغ من المال اأن�ص���اأ م�صجدًا �صغيرًا �صم���ال المخيم، واأقام فيه 
ف�ص���واًل تعليمية، وبجواره ناديًا اجتماعيًا، وملعبًا �صغيرًا لكرة القدم، ونظم الم�صابقات الريا�صية، 

وفي ال�صيف اأقام المخيمات ال�صيفية لالأطفال)2(.
وقد برز ال�صيخ يا�صين، وتمّيز ب�صعة المعرفة، وقدرته التنظيمية، وقيادته الجذابة والمحبوبة، 
و�صخ�صيت���ه )الكاريزماتي���ة( في اأو�صاط اأبن���اء جيل ال�صباب داخل �ص���كان المخيمات، وذو ح�صور 

ديني واجتماعي بارز في االأرا�صي المحتلة.
كم���ا �صاهمت �صف���ات التفاني في خدمة النا����س، والعمل على ق�صاء حوائجه���م وموا�صاتهم، 
والوقوف الدائم اإلى جانبهم، في ن�صوء حالة من االحترام والتقدير له في معظم االأو�صاط، و�صلت 
ذروته���ا ف���ي ال�صعي اإليه لالحت���كام في المنازعات، وف����س الخالفات، وقبول الحك���م الذي ي�صدر 

عنه)3(.
وج���اء النجاح الذي ح�صده االإخوان بزعامة ال�صيخ يا�صين من خالل تو�صيع �صفوف الحركة، 
وتعدد ن�صاطها داخل الجماهير، نظرًا لعدة اأ�صباب لعل اأهمها ذلك الواقع االجتماعي واالقت�صادي 
ال�صع���ب في ال�صف���ة الغربية وقطاع غ���زة، الذي يعتبر معظ���م �صكانهما الجئين م���ن اأ�صل قروي، 
ج جيِلِ كبير من الجامعات خالل �صنوات ال�صبعيني���ات والثمانينيات، واأ�صابتهم حالة من  واإنَّ تخ���رُّ
االإحباط اإلى حد كبير ب�صبب فقدان االأمل في التقدم االجتماعي واالقت�صادي، خا�صة تحت �صيطرة 

االحتالل االإ�صرائيلي زاد االلتفاف حول الحركة. 
ه���ذه الخلفية المليئ���ة بالتقاليد االإ�صالمية، وظروف العي�س ال�صعب���ة، والمحِبطة من جانب، 
وم���ن جانب اآخر االنفتاح نحو الحداثة، منح الخيار االإ�صالمي الطريق ال�صهلة، والتمرد على الواقع 

ودعا للتخل�س من منظمة التحرير، واإخراجها من لبنان بالكامل، ونفذ مذابح �صربا و�صاتيال �صنة 1982، التي راح �صحيتها 
االآالف من الفل�صطينيني، ان�صحب من قطاع غزة عام 2005، وتراأ�س احلكومة االإ�صرائيلية بني عامي 2006-2001.

1-   Avraham Diskin and Shaul Mishal , Coalition Formation in the Arab World :an Analytical 
Perspective, International Interactions, vol. 11, 1984, p44

2- �صاوؤول م�صعال واأبراهام �صيلع، ع�صر حما�س، دار يديعوت اأحرونوت، تل اأبيب، ط1، 1999، �س154.
3- اأبو عمرو، زياد، احلركة االإ�صالمية يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، عكا، دار االأ�صوار، ط1، 1989، �س33.
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االجتماعي واالقت�صادي وال�صيا�صي للحياة تحت االحتالل االإ�صرائيلي)1(.
ونظرًا لن�صاط ال�صيخ يا�صين في �صفوف االإخوان الم�صلمين، فقد طاردته ال�صلطات الم�صرية، 
و�صجنته عام 1966 بتهمة التخريب �صد النظام الحاكم، من خالل موجة االعتقاالت التي �صاحبت 
اإع���دام »�صي���د قطب« في م�ص���ر، وعلى عك�س م���ا حدث مع زمالئ���ه، فلم يتم تحويل���ه اإلى ال�صجن 

الع�صكري نظرًا لظروفه ال�صحية، بل اأدخل ال�صجن في غزة، وبعد مرور �صهر اأطلق �صراحه. 
وم���ع ذل���ك، فقد كان للعمل الدعوي ال���ذي �صرع به ال�صيخ يا�صين ورفاق���ه نتائجه على المدى 
البعي���د، فما اإن جاء عام انتفا�ص���ة الحجارة 1987، حتى كان االإخوان الم�صلمون قد ثبتوا وجودهم 
ف���ي معظم الموؤ�ص�صات المتواجدة في االأرا�ص���ي الفل�صطينية المحتلة، واأن�صاأوا موؤ�ص�صاتهم الخا�صة 

بهم في قطاع غزة وال�صفة الغربية.
اإل���ى جان���ب اأن ثقلهم م���ن »التراكم الكمي« بلغ م���ا يكفي الإحداث تغيير نوع���ي حاد، وكان ال 
ب���د لهذا التغيير اأن يتط���رق اإلى �صلوكهم العملي تج���اه االحتالل االإ�صرائيل���ي، وتمثل ذلك بحدوث 
االنتفا�ص���ة، وب�صب���ب متطلبات االأيديولوجية التي يجب اأن ت�صتمر ب�ص���كل اأو باآخر لدى حركة تعتمد 
الدي���ن منهجها وفكره���ا وهدفها، وتعتمد التعبئة الم�صتمرة �صد اليه���ود، التي يجب اأن تتج�صد في 

الواقع العملي)2(.
الإخوان واأ�شاليب  •�و�شائل 

يمك���ن الق���ول اأن ن�صاط االإخوان الم�صلمين ف���ي ال�صفة الغربية وقطاع غ���زة اقت�صر في هذه 
المرحلة بين عامي 1967-1987 ب�صورة عامة على االأمور الدينية واالجتماعية، ولم يكن ذا طابع 

�صيا�صي وا�صح اأو محدد.
اإال اأن تراجع ن�صال الحركة الوطنية الفل�صطينية، وبع�س العوامل الداخلية والخارجية، اأف�صح 
المج���ال اأمام الجماعة كي تقوم بن�صاط �صيا�صي ملحوظ، خ�صو�ص���ًا داخل الجامعات، وتركز هذا 
الن�ص���اط اأ�صا�صًا ف���ي مواجهة اأفكار ونفوذ الف�صائل الوطنية المن�صوي���ة في اإطار منظمة التحرير، 
والت�ص���دي لنهجه���ا العلمان���ي، ول���م يخ�ص�س �ص���وى جزء من جه���د الجماعة لمواجه���ة االحتالل 

االإ�صرائيلي مبا�صرة)3(.
كم���ا ا�صتطاع االإخوان الم�صلمون في هذه المرحلة االت�ص���ال اليومي بالجماهير في االأرا�صي 
المحتلة، والتاأثير فيها، من خالل الن�صاطات واالحتفاالت الدينية واالجتماعية، كذكرى ليلة القدر، 

1-  Shaul Mishal and Reuven Aharoni , Speaking Stones Communiqués from the Intifada Underground, 
Syracuse University Press ,1994 , p40.

2- اأبو عامر، مرجع �صابق، �س75.
3- اأبو عمرو، زياد، حما�س خلفية تاريخية و�صيا�صية، جملة الدرا�صات الفل�صطينية، العدد 13، �صتاء 1993، �س86.
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االإ�صراء والمعراج، والمولد النبوي وما �صابه.
وم���ن المعروف اأن االحتف���االت الدينية ال تخ�صع ل���ذات القيود التي تتعر����س لها الن�صاطات 
الوطني���ة وال�صيا�صي���ة، ال�صيم���ا واأن االإخوان الم�صلمين نجح���وا في تطوير اأ�صالي���ب خا�صة في هذه 
الن�صاط���ات واالحتف���االت، ال ي�صمح فيها باالختالط اأو الغناء اأو الرق����س، حيث يجتمع الرجال في 
االأعرا�س مثاًل في قاعة ي�صتمعون فيها لالآيات القراآنية والمواعظ، اأو االأنا�صيد الدينية، وي�صاهدون 

العرو�س الم�صرحية االإ�صالمية ذات الدالالت والعبر االأخالقية)1(.
وهكذا ارتبط بناء المجتمع الفل�صطيني بمفهوم االإخوان الم�صلمين، واإ�صتراتيجيتهم القائمة 
عل���ى الجهاد، اإذ اأن هذا المجتمع ه���و البيئة التي تحميه وتنه�س به، وتوفر له عنا�صر اال�صتمرارية 

والنجاح)2(.
وبالتال���ي فقد اأثمرت الن�صاطات االإخوانية في االأرا�صي المحتلة في فترة ال�صبعينيات، وظهر 
ذلك جليًا ب�صورة وا�صحة، في النتائج التي اأ�صفرت عنها درا�صة ميدانية اأجريت في الن�صف االأول 
م���ن العق���د ال�صابع من القرن الع�صرين بين عامي 1971- 1972عل���ى مجموعة من اأ�صحاب المهن 
الحرة في بع�س المناطق الفل�صطينية، واأو�صحت اأن ما يقرب من 55% ممن تم ا�صتجوابهم، ف�صلوا 
اأن يدم���ج الدي���ن في الحي���اة االجتماعية، كما ظل االإ�ص���الم هو االإطار المرجع���ي للغالبية العظمى 

منهم)3(.
وق���د وظف���ت الحركة االإ�صالمي���ة عددًا م���ن الو�صائ���ل واالأ�صاليب لزي���ادة مده���ا وانت�صارها 

الجماهيري، ومنها :
خطب���اء الم�صاجد: فقد احتل اإمام الم�صجد مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع، ولعب   -1
اأدوارًا ديني���ة وثقافية واجتماعية مميزة، وكان ي�صكل لجانًا لم�صاعدته، حيث �صيطر �صباب االإخوان 
الم�صلمين على ن�صيب كبير منها، وبداأت تتراجع من الذاكرة �صورة االإمام الطاعن في ال�صن لتحل 
مكانها �صورة االإمام ال�صاب، كما اختلفت النظرة ال�صائدة للم�صجد على اأنه مكان للعبادة وال�صالة 

فقط، اإلى مكان يلعب دورًا ن�صطًا في الحياة المجتمعية.
درو����س الوع���ظ واالإر�صاد: من خ���الل حلقات الدرو����س، التي كانت تعطى ف���ي الم�صاجد   -2
وال�صاح���ات العام���ة، والن���دوات الدينية، اإل���ى جان���ب المنتدي���ات االجتماعية، لتعري���ف االأع�صاء 

المحتملين على المواعظ والدرو�س الدينية، ون�صر فكر االإخوان �صفاهة في الحلقات التعليمية.
االأعرا����س االإ�صالمية: التي ب���دت في تلك المرحلة غريبة، واالإقب���ال عليها �صعيفًا، ونظر   -3

1- احلروب، خالد، حما�س الفكر واملمار�صة ال�صيا�صية، موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، بريوت، ط1، 1996، �س260.
2- عو�س خليل، جذور االإ�صالم ال�صيا�صي يف فل�صطني، �صوؤون فل�صطينية، العدد 227، مار�س 1992،  �س33.

3- م�صطفى، هالة، التيار االإ�صالمي يف االأر�س املحتلة، جملة امل�صتقبل العربي، بريوت، العدد 113، يوليو 1988، �س82.
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اإليه���ا النا����س على اأنها موؤ�ص���ر تخلف ورجعي���ة، اإال اأن االإخوان بداأوا من خالله���ا ين�صرون الم�صرح 
االإ�صالم���ي في مناطق مختلفة من ال�صفة الغربي���ة وقطاع غزة، و�صرعان ما اأ�صبح النا�س كلهم في 
�صوق الإقامة هذه الحفالت االإ�صالمية، حيث حر�س االإخوان على تاأ�صي�س العديد من الفرق الفنية، 

للن�صيد والم�صرح، ولديهم اليوم تراث طويل من االإنتاج الفني.
الكت���ب االإ�صالمي���ة: التي اأنارت الطري���ق للقراء في العثور على الح���ل ال�صحيح لم�صتقبل   -4
اأف�ص���ل، والتخل����س من االحتالل، حيث لج���اأ االإخوان اإليها ف���ي ن�صر اأفكاره���م، وتو�صيع نفوذهم، 

ال�صيما تلك الكتب الدينية ال�صادرة عن قادة الفكر االإ�صالمي)1(.
وق���د اكتظ���ت رفوف المكتب���ات االإ�صالمي���ة بالمئات من ه���ذه الكتب واالأدبي���ات، حيث جرى 
ا�صتيراد معظمها من الخارج، ومن اأ�صهرها: ر�صائل االإمام ح�صن البنا، كتابات �صيد قطب، محمد 
قط���ب، محم���د الغزالي، ريا�س ال�صالحي���ن، االأربعين النووي���ة، المنهج الحركي لل�صي���رة النبوية، 

�صل�صلة العوائق، الرقائق، المنطلق، لعبة االأمم، الخطر ال�صهيوني، وغيرها.
وق���د انت�صرت هذه الكتب في عقدي ال�صبعين���ات والثمانينات ب�صكل رائج، حتى اأن دور الن�صر 

التي اأرادت زيادة دخلها، كانت تزيد من طباعة الكتب االإ�صالمية.
وق���د جرى ن�صر ثماني مجالت ب�صكل منتظم اأو متقطع م���ن قبل الموؤ�ص�صات والكتل الطالبية 
المختلفة التابع���ة لالإخوان الم�صلمين، وركزت محتوياتها على الم�صلكي���ة الفردية، وو�صف الثقافة 
ال�صائ���دة باأنها م�صوهة بفعل تاأثير الغرب، والدعوة للع���ودة اإلى االإ�صالم، والتحري�س �صد الواليات 
المتح���دة واالتحاد ال�صوفيتي، وتوجيه النقد للق���وى الوطنية المحلية، وو�صف االحتالل االإ�صرائيلي 
باأن���ه »لعنة اأو عقاب م���ن اهلل«، الأن الفل�صطينيين ابتعدوا عن طريق االإ�صالم الحقيقي، واإن ال�صبيل 

الوحيد للخروج من هذا الماأزق هو العودة لالإ�صالم.
وفيم���ا يخ�س المنهاج الترب���وي لالأ�صر االإخوانية، فقد كانت كتب الفق���ه وال�صيرة والتف�صير، 

والكتب الحركية، والمن�صورات والدرا�صات التي تناولت الق�صية الفل�صطينية)2(.
لجان االإ�صالح االجتماعي:دخل االإخوان هذا المجال باعتباره من المجاالت االجتماعية   -5
المهم���ة، حي���ث تو�صط المجمع االإ�صالم���ي لت�صوية النزاعات بين الع�صائر، ف���ي مجتمع تقليدي ذي 
رواب���ط عائلية تحددها رابطة الدم كالمجتمع الفل�صطيني، على اأن يكون للتو�صط والتحكيم المتفق 
علي���ه اآلي���ة العمل في ت�صوية النزاعات، وكان للجان االإ�صالح التابع���ة للمجمع التي هبَّت للدفاع عن 

اأبناء الطبقات ال�صعيفة والفقيرة، اأثرًا كبيرًا منحها قوة جذب داخل هذه الطبقات)3(.

1- الطيب، توفيق، احلل االإ�صالمي ما بعد النكبتني، دار املختار االإ�صالمي للن�صر، القاهرة، ط1، 1979، �س64.
2- ميكن الرجوع اإىل كتاب عبد احلليم حممود: و�صائل الرتبية عند االإخوان امل�صلمني، دار الوفاء للطباعة، القاهرة، ط1، 1990.

3- �صارة، فايز، احلركة االإ�صالمية يف فل�صطني.. االأيديولوجيا وال�صيا�صة، امل�صتقبل العربي، ع124، يونيو 1989، �س61.
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العمل الموؤ�ص�صاتي: عمل االإخوان على تعميم االنت�صار الوا�صع للتيار االإ�صالمي في االأرا�صي   -6
المحتلة، من خالل اإن�صاء جمعيات اأهلية، الإ�صفاء ال�صبغة القانونية لن�صاطاتهم االجتماعية، رغم 
اأن طلبات لل�صيخ يا�صين باإن�صائها رف�صت من قبل الحكم الع�صكري حتى �صنة 1970، وب�صغوط من 
قبل اأو�ص���اط تقليدية، اأن�صئت الجمعية االإ�صالمية كو�صيلة للعم���ل الجماهيري والديني، وفتحت لها 

فروعًا في التجمعات ال�صكانية المهمة)1(.
7- االأن�صط���ة الريا�صي���ة: حيث كان االإخ���وان ي�صرفون عليه���ا مبا�صرة، ويعق���دون البطوالت 
والمباري���ات مع الم�صاجد االأخرى، وهو ن�صاط كان يغل���ف بالطابع الدعوي، حيث ي�صبق المباراة اأو 

التدريب در�س خفيف ودعاء ديني، واالأمر ذاته عند انتهاء الن�صاط.
كما وجد عنا�صر االإخوان طعمًا للريا�صة في اإطار الم�صجد، حيث ي�صلون الفجر، ثم ينزلون 
�صاحة الملعب ي�صتمعون اإلى در�س، لي�س فقط عن طريق مدرب ريا�صي، واإنما مربي يقوم بتوجيهاته 

التربوية واالأخالقية.
وهكذا �صكلت الريا�صة عامل جذب ي�صتخدمه االإخوان ال�صتقطاب المزيد من االأن�صار، فكان 
االأخ يج���د م���ع الريا�صة وجبات اإيمانية، وجرعات اأخالقية، مم���ا كان له اأثرًا كبيرًا في تو�صيع اإطار 

اأن�صار الحركة في ذلك الوقت.
الم�شلحة المقاومة  من  الموقف  �•

لق���د عللت قيادة االإخ���وان الم�صلمين تركيزها عل���ى ال�صعائر الديني���ة والمفاهيم العقائدية، 
انطالق���ًا من تركيزها على تعبئة االأمة، وح�صدها لمعرك���ة التحرير، الأن الفل�صطينيين بمفردهم ال 

ي�صتطيعون االنت�صار في المعركة.
كم���ا اأن تحقيق التعبئة والح�صد -وفق مفهومه���م- ال ينجزان اإال على اأر�صية اإ�صالمية، توؤدي 
الإنت���اج جيل م�صل���م ملتزم بالدي���ن وم�صتعد للت�صحي���ة، ويبداأ ذلك ب�ص���وغ الفرد �صوغ���ًا اإ�صالميًا 
عقائدي���ًا، وهي نقطة البداية التي كر�صوها في اإطار محدد المالمح والق�صمات، وبذلك نظروا اإلى 

االفتراق عن الحركات المبادرة لتبني المقاومة الم�صلحة، على اأنه اختيار بين طريقين:
اأن تب���داأ بعملية قتال ع�صابات �صد االحت���الل االإ�صرائيلي كباقي المنظمات الفل�صطينية،   -1
وت�صتعمل نف�س ال�صباب الذين تربوا في ظل هذه االأنظمة واالأفكار البعيدة عن االإ�صالم، وبهذا تكون 

امتدادًا لكل ما حدث في الما�صي، وتعيد تكرار اأخطائه.
اأن تب���داأ بعملية بعث ح�صاري �صامل لالأمة في �صبيل اإحياء االإ�صالم في نفو�صها، ومن ثم،   -2

بعد عملية البعث هذه، تكون االنطالقة نحو التحرير)2(.

1- اجلرباوي، علي، االنتفا�صة والقيادات ال�صيا�صية يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، دار الطليعة، بريوت، ط1، 1989، �س37.
2- املقادمة، مرجع �صابق، �س254.
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وي�صي���ر ال�صي���اق التاريخ���ي لبروز ال�ص���وت الحركي االإ�صالم���ي وخفوته ف���ي فل�صطين، ومنذ 
فت���رة مبكرة من القرن الع�صرين، اإلى اأن فترات تنامي نف���وذه، وتعاظم قوته، تزامنت مع انخراط 
االإ�صالميي���ن الت���ام في الكف���اح الوطني المعن���ي مبا�صرة بمقاوم���ة االحتالل االأجنب���ي: اال�صتعمار 

االإنجليزي اأوال، ثم الغزو واال�صتيطان ال�صهيوني تاليًا.
وق���د مثلت تلك المقاومة، وال ت���زال، بوابة ال�صرعية ال�صيا�صي���ة والجماهيرية، كونها التعامل 
االأ�ص���ح والمتوق���ع مع جوهر الق�صية المركزية في فل�صطين، وه���ي ق�صية اغت�صاب االأر�س، ووجود 
االحت���الل االأجنب���ي، ويمكن اال�صت���دالل بت�صاعد نف���وذ االإخ���وان الم�صلمين و�صعبيته���م في مطلع 
الخم�صيني���ات، وفي نهاية الثمانينات، مع انطالق حركة المقاوم���ة االإ�صالمية حما�س، وانخراطها 

في م�صروع المقاومة)1(.
وهكذا لم تكن الفجوة ال�صيا�صية بين االإخوان الم�صلمين ومنظمة التحرير الفل�صطينية ب�صاأن 
المقاوم���ة الم�صلح���ة نف�صها، واإنما ح���ول م�صاألة التوقيت، فق���د اختار يا�صر عرف���ات)2( ورفاقه في 
الف�صائ���ل الوطنية الكفاح الم�صلح ال�صتعادة فل�صطين منذ اأواخ���ر الخم�صينات، لكن ال�صيخ يا�صين 
بقي ملتزمًا بفكر االإخوان الم�صلمين القائم على اأن تحرير االأر�س ياأتي فقط نتيجة لبرنامج طويل 

ومكثف من التعليم االأيديولوجي، والديني، والنف�صي.
اأكث���ر م���ن ذلك، ف���اإن االإ�صالميي���ن الفل�صطينيي���ن راأوا اأن راي���ة االإ�صالم هي الت���ي اأخرجت 
ال�صليبيي���ن م���ن القد�س ف���ي القرن الثاني ع�ص���ر، وبمواجهة تك���رار ف�صل من و�صفوه���م ب�»العرب 

العلمانيين«، كانت هناك حاجة اإلى الروح المعنوية نف�صها في اأواخر القرن الع�صرين.
حت���ى اأن قيادات االإخوان في االأرا�صي المحتلة اعتق���دوا على نطاق وا�صع اأن الفل�صطينيين ال 
يمك���ن اأن يكونوا �صوى »راأ�س حربة«، لم�صاعدتهم ف���ي طرد اليهود من فل�صطين، وكانوا بحاجة الأن 

يقوم نظراوؤهم باإن�صاء دولة اإ�صالمية في اإحدى الدول المجاورة)3(.
كم���ا اعتبر االإخ���وان الم�صلم���ون الفل�صطينيون اأن الطري���ق التي اختاروها في ه���ذه المرحلة 
ه���ي االأ�صعب، فلي����س اأ�صهل على ال�صباب المليئ���ة قلوبهم بالحما�صة واالندف���اع، من حمل ال�صالح، 
واالنط���الق نح���و قتال االحت���الل االإ�صرائيلي، وه���ذه الطريق توح���ي ل�صالكيها بق�صره���ا، والعك�س 

1- دخان، عبد الفتاح، االإخوان امل�صلمون وق�صية فل�صطني يف القرن الع�صرين، مركز النور للبحوث، غزة، ط1، 2004، �س276.
تزعم   ،1969 عام  التحرير  منظمة  تراأ�س   ،1994 عام  الفل�صطينية  لل�صلطة  رئي�س  اأول  الفل�صطيني،  الن�صال  حركة  رموز  2-  من 
حركة فتح، وقاد م�صريته من عدة بلدان عربية بينها االأردن ولبنان وتون�س، واأ�ص�س قواعد م�صلحة يف بريوت، ثم خرج اإىل تون�س 
بعد حما�صرته من قبل القوات االإ�صرائيلية، وجاء اأهم حتول �صيا�صي يف م�صريته بقبول بقرار 242، وبعد انعقاد موؤمتر مدريد 
والقبول بحل الدولتني، دخل يف مفاو�صات �صرية مع االإ�صرائيليني، متخ�صت عن اتفاق اأو�صلو، وحظي على جائزة نوبل باملنا�صفة 
مع »اإ�صحاق رابني«، وما لبث اأن حا�صره االحتالل يف مقر اإقامته برام اهلل، اإىل اأن انتقل اىل رحمة اهلل بتاريخ 11 ت�صرين الثاين 

2004، بعد ت�صميمه من املخابرات االإ�صرائيلية.
3- ماغوو، مرجع �صابق، �س63.
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�صحيح، فكيف تقنع ه���وؤالء ال�صباب بمقاومة اإغراء ال�صالح، وق�صر الطريق، والتوجه نحو الطريق 
الذي يبدو طوياًل، وغير محددة نهايته؟

وهك���ذا، التقت الظ���روف المو�صوعية والذاتية ف���ي تبرير ابتعاد االإخ���وان الفل�صطينيين عن 
�صاحة العمل الفدائي، مع التوجهات االأ�صا�صية في فكرهم، حيث اأنهم يعطون الم�صائل االجتماعية، 
وتربي���ة الف���رد، ومن ثم االأ�صرة، و�ص���واًل اإلى المجتم���ع الم�صلم، اأولوية في تنظيره���م وممار�صتهم 

العملية، ويبتعدون عن ا�صتخدام الو�صائل العنيفة كالقوة)1(.
ورغ���م ذل���ك فقد واجه االإخ���وان اإحراج���ات �صديدة من قب���ل عنا�صرهم، الذين اأت���وا اإليهم 
طالبين العمل في المجال الع�صكري، ولما ال يجدوا مرادهم توجه بع�صهم اإلى منظمات اأخرى مثل 

فتح وغيرها.
وقد قامت حج���ة االإخوان الم�صلمين الفل�صطينيين في عدم االنخراط في المقاومة الم�صلحة 

على النقاط التالية:
اأ - عدم توفر االإعداد الالزم من ناحية االإعداد المادي والب�صري، وقلة العنا�صر.

ب - عدم اقتناع الجمهور الفل�صطيني بجدوى هذا العمل، خا�صة ما يتعلق باإيقاع الخ�صائر في 
الجي�س االإ�صرائيلي، كما غلب على العمل الفدائي اآنذاك الطابع اال�صتعرا�صي.

ت - تذمر الفل�صطينيين من ظاهرة الفدائيين الذين �صكلوا في كثير من االأحيان عبئًا عليهم، 
ولم يكن لهم ذلك الر�صيد الجماهيري)2(.

ورغ���م اأن هذه المرحلة تعتبر التاأ�صي�صية لالإخوان الم�صلمين في ال�صفة الغربية وقطاع غزة، 
اإال اأن تاأخير العمل الع�صكري، وعدم ال�صروع في مقاومة االحتالل، اأثرا بع�س ال�صيء على الحركة، 

ال�صيما اأن هذا التاأخير يقف خلفه اإ�صكالية نظرية، في العالقة بين التحرير والتغيير.
في حين جاءت المراحل التي تم فيها تجاوز هذه التقابلية، وا�صتغل فيها االإخوان على جبهتي 
التحرير والتغيير في اآن واحد، دون تقديم واحدة على ح�صاب االأخرى، من اأكثر المراحل الناجحة 
بالمعايي���ر كلِّها في �صيرة االإخ���وان الفل�صطينيين، ولعل اأبرزها تمثل ف���ي نهاية حقبتي االأربعينيات 

والخم�صينيات، وفترة انطالق انتفا�صة الحجارة في اأواخر الثمانينيات)3(.
المقاومة لنطالق  التح�شير  �•

لق���د مثلت »الم�صاأل���ة الفل�صطينية« نقطة توت���ر مبكرة داخل التنظي���م االإخواني في فل�صطين 

1- الهندي، خالد، عملية البناء الوطني: وجهة نظر اإ�صالمية، مركز البحوث الفل�صطينية، نابل�س، ط1، 1999، �س47.
2- كان هذا ل�صان حال جميع قادة االإخوان امل�صلمني يف غزة، حني كانت توجه لهم اتهامات التخلف عن م�صرية املقاومة.

لعمليات  الع�صكري حلركة حما�س  اجلناح  ت�صدر  وا�صحة من خالل  ب�صورة  ذلك  تبدى  كما  �صابق، �س38.  مرجع  3-  احلروب، 
املقاومة امل�صلحة �صد االحتالل االإ�صرائيلي.
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المحتل���ة، بين جيل ال�صبان الجدد، والجيل ال�صابق لهم، الذي احتلت عنا�صره المواقع القيادية في 
مرحلة ما بعد 1967.

كم���ا اأن تراجع الق�صي���ة الفل�صطينية عقب ان���دالع الحرب العراقية االإيراني���ة مع بداية عقد 
الثمانين���ات، جعله���ا تتحول اإل���ى ق�صية هام�صي���ة، عربيًا ودولي���ًا، حي���ث ازدادت �صيا�صة االحتالل 

االإ�صرائيلي �صلفًا وغرورًا، وبت�صجيع وموؤازرة من الواليات المتحدة االأمريكية.
وق���د تم تتويج االأمر باالجتياح االإ�صرائيلي للبن���ان، ومحا�صرة بيروت عام 1982، و�صكل هذا 
الح�ص���ار اأكب���ر اإهانة تتعر�س لها االأمة العربية بعد حرب 1967، رغم ال�صمود التاريخي للمقاومة 

الفل�صطينية فيها.
هذه التطورات جميعها جعلت االإخ���وان الم�صلمين في االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة يدركون 

اأنهم يواجهون تحديًا حقيقيًا يعود اإلى اأمرين اثنين:
تقهقر الق�صية الفل�صطينية اإلى اأدنى �صلم اأولويات الدول العربية.  -1

تراج���ع م�صروع الث���ورة الفل�صطينية م���ن اإ�صتراتيجية الكفاح الم�صلح حت���ى التحرير، اإلى   -2
الت�صوية المفرو�صة على ال�صعب الفل�صطيني.

وانعك����س هذا الفهم عل���ى اإدراك االإخوان ب�صرورة اأن يقوموا بعمل من قبلهم، وات�صح اأنه في 
ظل هذين التراجعين، وتراكم االآثار ال�صلبية ل�صيا�صات االحتالل القمعية �صد ال�صعب الفل�صطيني، 
و»ن�ص���وج خمي���رة« المقاومة ل���دى ال�صعب داخل فل�صطي���ن، ولي�س من خارجها، فق���د كان ال بد من 
م�صروع فل�صطيني اإ�صالمي جهادي، بداأت مالمحه في »اأ�صرة الجهاد« عام 1981، ومجموعة ال�صيخ 

اأحمد يا�صين عام 1983 )1(.
علم���ًا ب���اأن االإخوان الم�صلمي���ن الفل�صطينيي���ن، حملوا خلفهم اآن���ذاك تاريخًا طوي���اًل، محليًا 
وعربي���ًا، غنيًا بالرم���وز التي اجتمع فيها ت���راث البطولة والت�صحية بن�صاالت اأجي���ال من االإخوان، 
واأ�صب���ح للجماعة-رغ���م �صنوات العمل ال�ص���ري الطويلة- موؤ�ص�صة من االأف���كار والتواريخ والرجال، 

بحيث حافظت على اأن تبقي نقاط التوتر الداخلية تحت م�صتوى االنفجار التنظيمي)2(.
وف���ي كل الحاالت، لم يكن الميراث الن�صالي لالإخ���وان الم�صلمين الفل�صطينيين محل نقا�س، 
ولم يتعلق الحوار بدورها التاريخي، اأو مبررات وجودها وا�صتمرارها، بل اْن�صبَّ اأ�صا�صًا على تجديد 

برامجها، وُروؤَاها، وفاعلية دورها في اللحظة المعا�صرة)3(.
ول���م ينظروا في تل���ك المرحلة بحما�صة اإل���ى مقاومة االحتالل االإ�صرائيلي ف���ي ظل االأو�صاع 

1- دخان، مرجع �صابق، �س278.
2- ال�صريف، كامل، االإخوان امل�صلمون يف حرب فل�صطني، دار التوزيع والن�صر االإ�صالمية، القاهرة، ط2، 1994، �س67.

3- احلمد، مرجع �صابق، �س247.
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ال�صائ���دة، ولم يت�ص���در هذا االأمر راأ�س �صل���م اأولوياتها، الأنها ان�صبت على اإ�ص���الح الفرد، واإيجاد 
المجتمع القادر على اإقامة الدولة االإ�صالمية، وبهذا الت�صل�صل تن�صج االأو�صاع لفتح �صجل المقاومة 

�صد االحتالل، وهي التي �صتبقى عدمية اإن تمت دون توفر �صروطها االإ�صالمية)1(.
وق���د واجه االإخوان حمالت �صديدة من االنتقادات الحادة، ب�صبب تاأخرهم عن اللحاق بركب 
العمل المقاوم في االأر�س المحتلة، واتهموا بتخليهم عن الواجب ال�صرعي المتمثل في الجهاد، مما 

ت�صبب في خ�صارتهم يوميًا، ذاتيًا ومو�صوعيًا)2(.
وفي موقف �صريح ونادر الوجود في االأدبيات المتعلقة بالق�صية الفل�صطينية، ي�صجل ال�صيخ عبد 
اهلل عزام)3( اأحد قادة االإخوان الم�صلمين في فل�صطين، نقدًا حادًا للحركة االإ�صالمية باإ�صارته اإلى 
رت في تاأخرها في التحرك للجهاد، و�صبقتها المنظمات العلمانية والقومية وال�صيوعية،  اأنه���ا »ق�صَّ
تها وانحرافها وتخبطها واإغواَءها لل�صباب،  واإذا كانت الحركة االإ�صالمية تعيب على االأخيرة ي�صاريَّ

فما ذاك اإال لغيابها عن ال�صاحة«)4(.
ومع ذلك، يمكن اإعادة قرار عدم القيام باأي عمل ع�صكري �صد االحتالل لالأ�صباب التالية:

كان االإخ���وان ف���ي حالة من ال�صعف كم���ًا وكيفًا، ال تمكنهم من القي���ام باأي عمل ع�صكري   -1
ناجح وم�صتمر في ذلك الوقت، واتفقت االآراء داخل الجماعة على اأن الهدف الرئي�س يجب اأن يكون 

اإعادة بناء التنظيم االإخواني في ال�صفة الغربية وقطاع غزة.
�صع���ف االإخوان في الب���الد العربية في ذلك الوقت، خا�صة التنظي���م االأم في م�صر، مما   -2

حَرَم المقاومة االإ�صالمية في االأر�س المحتلة من العمق والم�صاعدات ال�صرورية.
القناع���ة ال�صائدة ب���اأن اأي عمل ع�صكري �ص���د االحتالل، دون االإع���داد النف�صي والروحي   -3

والمادي �صيكون م�صيره الف�صل.
هن���اك �صبب في غاية االأهمي���ة، يتمثل في حال���ة االإحباط والياأ�س المنت�ص���رة في اأو�صاط   -4
الفل�صطينيي���ن، وبالتال���ي ف���اإن المقاوم���ة الم�صلحة �صد االحت���الل، دون م�صارك���ة ال�صعب المهزوم 

والمحبط، �صيكون ال طائل من ورائها)5(.

1- اجلرباوي، مرجع �صابق، �س72.
2- ال�صقاقي، فتحي، مركزية فل�صطني وامل�صروع االإ�صالمي املعا�صر، دار الفكر العربي، بريوت، ط1، 1989، �س59.

االإخوان  اإىل  ان�صم  االأردن، وهناك  اإىل  انتقل مع عائلته  ثم  �صمال مدينة جنني عام 1941،  �صيلة احلارثية  3- من مواليد قرية 
امل�صلمني �صنة 1969، حيث انتقل اإىل اململكة العربية ال�صعودية، فاأفغان�صتان، مما �صاعده ذلك من االقرتاب من اجلهاد االأفغاين= 
=الذي اأثار اهتمامه يف تلك الفرتة، ويف �صنة 1984 انتقل  لالإقامة يف مدينة بي�صاور الباك�صتانية، وهناك اأقام مع اأ�صامة بن الدن، 

واهتم بتقدمي امل�صاعدات من جميع اأنحاء العامل للمجاهدين االأفغان. ا�صت�صهد يف تفجري �صيارته عام 1993.
4- احلروب، مرجع �صابق، �س31.

5- اأبو العمرين، مرجع �صابق، �س201.
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وبالرغ���م من الرغبة الجامحة ل���دى اأفراد االإخوان الم�صلمين للح���اق بالعمل الع�صكري �صد 
ق���وات االحت���الل االإ�صرائيل���ي، اإال اأن الجماعة كانت تجد عزاءه���ا في نظرته���ا التاريخية الطويلة 
لالأم���ور، حيث ل���م يكن المق�صود تحقيق �صب���ق تاريخي بتنفيذ عملية هنا وهن���اك، بل هي خطة ال 

ترتبط باأهداف تكتيكية، رغم وجود الغيرة ال�صديدة لدى �صبابهم)1(.
ووفق���ًا لم���ا ورد ف���ي وثائق االإخ���وان الم�صلمي���ن الفل�صطينيين، فق���د بداأت فت���رة الثمانينات 
بخروجهم اإلى ال�صارع، وتحويل الحركة اإلى قوة اأ�صا�صية، وارتبط ارتكازها في ال�صارع بالمواجهات 
م���ع �صلط���ات االحتالل، من مظاهرات واإ�صراب���ات وتوزيع المن�صورات، وفي نهاي���ة هذه الفترة بداأ 

اال�صتعداد لمرحلة الجهاد.
وعل���ى �صوء حرب ع���ام 1982، فقد اأدى طرد قي���ادات واإخالء مقرات منظم���ة التحرير من 
لبن���ان، اإلى تعزي���ز االعتقاد لدى االإخ���وان الم�صلمين اأنه���ا اقتربت من نهايتها ب�صب���ب ما اعتبروه 

»االإفال�س الع�صكري واالأيديولوجي لها«.
وعلى �صوء هذه الخلفية، تعززت الميول داخل زعماء االإخوان الفل�صطينيين الإعداد اأنف�صهم، 
فتطل���ب االأمر تغييرًا هيكلي���ًا، وا�صتعدادًا لتبني طريق المقاومة ف���ي ال�صراع �صد االحتالل، وباتوا 
ف���ي الن�صف الثاني م���ن الثمانينيات موؤهلين تمامًا الإطالق م�صروعه���م الجهادي الذي اأ�صبح اأكثر 

اإلحاحًا، حيث دخلوا هذه المرحلة اأكثر عددًا، واأف�صل تنظيمًا، واأم�صى قوة.
كما كانت هذه المرحلة غنية في حياة االإخوان الم�صلمين الفل�صطينيين، لالأ�صباب التالية: 

فقد تجمعت لديهم الكوادر وال�صفوف والطاقات ال�صبابية المندفعة. اأ - 
ب - وج���اءت ال�صياغ���ة النظرية لالأفكار العديدة التي تم تبادله���ا داخل الحركة فترة طويلة 
تي التمكين والتحرير، وخل�صت منذ �صنوات اإلى  اتها، والعالقة بين اأولِويَّ من الزمن تدور حول اأولويَّ
�صيغ���ة ع�صوية متداخلة لهما، تحاول اأن تزي���ل اأي تناق�س بينهما، اأو تقدم اأيا منهما على االأخرى، 
وتق�ص���ي ب�ص���رورة واإمكانية مبا�صرة العمل لتحقيقهما ب�صكل متالزم، وع���دم تاأخير اأي منهما على 

االأخرى.
ت - كم���ا �صاعدت الظروف المو�صوعية الفل�صطينية، والظروف الذاتية للحركة، على تحديد 

التاريخ الزماني لمبا�صرة التطبيق الفعلي لهذه ال�صيغة)2(.
ث - التو�ص���ع ف���ي البناء التنظيمي، وتطوي���ر الهياكل التنظيمية، وا�صتكم���ال االإعداد الجدي، 

واإن�صاء االأجهزة المخت�صة.

1- �صرح بذلك بع�س م�صئويل احلركة يف لقاءات منفردة.
2- النا�صر، ح�صام، حركة حما�س ..االنطالق ومعادلة ال�صراع، فل�صطني امل�صلمة، لندن، ط1، 1990، �س4.
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ثقل الحركة ال�صيا�صي الوا�صح، وتر�صخ العالقة بين قطاع غزة وال�صفة الغربية. ج - 
اختب���ارات القوة التي دخلتها الحركة، داخليًا م���ع القوى ال�صيا�صية االأخرى، وخارجيًا في  ح - 
بع�س المواجهات مع االحتالل، فكان ال بد من اختبار �صالمة الطريق، والتثبت من متانة التنظيم، 

عن طريق ت�صخين الجو الميداني من خالل:
تنظيم المظاهرات الجماهيرية.  -1

اإ�ص���دار البيانات والمن�صورات ال�صيا�صية التحري�صية، حي���ث اأ�صدروا الكثير من البيانات   -2
باأ�صماء مختلفة، حفاظًا على الجانب ال�صري، واأحيانا ت�صدر البيانات باأ�صماء ثورية من باب اإبعاد 

ال�صبهات عنهم، وت�صليل البحث عن الجهة التي ت�صدرها.
اال�صتباكات مع جي�س االحتالل وجها لوجه.   -3

وهك���ذا اأوجدت القناعات المتجددة ل���دى االإخوان الم�صلمين، تعبيرات كثي���رة، كان اأبرزها 
الم�صارك���ة الفعالة في اإ�صع���ال انتفا�صتي الم�صاج���د عامي 1982-1983، المتمثل���ة في مظاهرات 

عارمة خرجت من الم�صاجد، تعلن غ�صبها وثورتها اإثر اأحداث اقتحام الم�صجد االأق�صى)1(.
وف���ي قطاع غ���زة، وزع االإخوان من�صورًا يدع���و الم�صلمين للرجوع اإلى �صريع���ة اهلل، والتم�صك 
باالإ�ص���الم لتحرير االأق�صى من اليهود، وحا�صرت ال�صلطات االإ�صرائيلية عددًا من م�صاجد القطاع، 
اأهمه���ا م�صجد فل�صطين في حي الرمال، والم�صجد العمري بمدينة غزة، وم�صجد االإ�صالح في حي 

ال�صجاعية، وم�صجد الرحمة بحي االأمل في خان يون�س، وم�صجد مع�صكر ال�صاطئ.
ورغم هذا الح�ص���ار، فقد انطلقت المظاهرات بعد ال�صالة لتهتف )اهلل اأكبر(، وقام جنود 
االحتالل بتفريق المظاهرات بالقنابل الم�صيلة للدموع، و�صرب المتظاهرين بالع�صي، وجرح عدد 

كبير منهم)2(.
كما تجلَّْت التحركات االإخوانية في الن�صاطات ال�صيا�صية التي انخرطوا فيها، وفي المواجهات 
الدائ���رة التي خا�صوها �صد االحت���الل، ال�صيما م�صاركة الكتل الطالبي���ة االإ�صالمية في مظاهرات 
عنيف���ة �ص���د قوات االحت���الل، ودور الجامعة االإ�صالمية فيه���ا، خا�صة النداء ال���ذي وزعته الحركة 
بتاريخ 1986/10/16، ودعا الإ�صراب عام ليوم واحد لالحتجاج على مظاهر االإهانة والتنكيل التي 

1-  يف اأعقاب جمزرة امل�صجد االأق�صى عام 1982، تدخل اجلي�س االإ�صرائيلي يف اأول يوم بعدها، وحا�صر امل�صجد، ومنع دخول من 
هم دون �صن االأربعني، ورف�س ال�صماح للم�صلني من ال�صفة والقطاع واجلليل من الدخول لل�صالة، اإال اأنهم باتوا يف القد�س قبل 
ذلك بليلة واحدة، تعبريا عن ا�صتنكارهم للمجزرة، وا�صتعدادا للفداء، ورغم االأعداد الكبرية من جنود االحتالل، فقد خرجت 

مظاهرة �صخمة تهتف )اهلل اأكرب(، ومل ي�صتطع اجلنود ال�صيطرة عليها، بل وقفوا م�صدوهني.
2- جبارة، مرجع �صابق، �س17.
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تمار�صها �صلطات االحتالل في ال�صفة الغربية وقطاع غزة)1(.
جهادية تحركات  �•

م���ع تنامي التيار االإ�صالمي في فل�صطين، وتزايد اإقبال ال�صباب على االإ�صالم، اأ�صبح االإخوان 
الم�صلم���ون يمتلك���ون ر�صي���دًا �صعبيًا، وزخم���ًا اإ�صالمي���ًا، اأعانهم عل���ى تطوير دورهم ف���ي مواجهة 

االحتالل، واالرتقاء بم�صتوى م�صاركتهم الجهادية.
ف�»اأ�صرة الجهاد« التي اكُت�ِصفْت في قرى المثلث عام 1981، واالأ�صلحة التي �صبطت مع بع�س 
اأبن���اء االإخ���وان بقيادة ال�صيخ يا�صين ع���ام 1983، واأدت اإلى �صجنه مع عدد م���ن اإخوانه في �صجون 
االحت���الل، اأكد نهج االإخوان بت�صعي���د المواجهة مع االحتالل، وم�صاغلته عل���ى مدار ال�صاعة، عبر 

اأحداث ومواجهات يومية في ال�صارع، وفي ثكناته الع�صكرية وم�صتوطناته)2(.
وم���ع اأن ه���ذه المرحل���ة ف���ي َعْق���َدي ال�صبعيني���ات والثمانيني���ات، ات�صم���ت بالعم���ل التربوي 
والجماهي���ري واالجتماعي، من اأجل التمكين للحرك���ة االإ�صالمية فكرًا ورجااًل، اإال اأنها لم تخل من 
اإرها�ص���ات للعمل الجهادي، من مظاهرات و�صهداء واعتقاالت ومجموعات ع�صكرية واأ�صلحة، كلها 

تنبئ اأن الحركة �صتدخل قريبًا جدًا �صاحة العمل المقاوم.
حيث واجهت القيادة االإخوانية في االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة، اأ�صئلة ال تنقطع من اأو�صاط 

�صبابهم الجدد فيما يتعلق بالموقف من م�صاألة فل�صطين، والحركة الوطنية الفل�صطينية.
وكان م���ن الراج���ح اأن ال�صي���خ يا�صين خ�صو�صًا حم���ل تعاطفًا قويًا مع العم���ل الفدائي، وربما 
ربطت���ه ببع�س المجموع���ات الفدائية نهاية ال�صتينيات بع�س العالق���ات، اإال اأنه التزم في حواره مع 
اأولئك ال�صبان الذين التفوا حوله بالموقف االإخواني الفل�صطيني الر�صمي، اأن الجماعة لن »تتورط« 
ف���ي هذه المرحلة في العمل الم�صلح �صد االحتالل االإ�صرائيلي، واأن م�صتقبل ال�صراع على فل�صطين 

مرتبط بعملية التحول االإ�صالمي في المنطقة العربية، وخا�صة في دول الجوار)3(.
وقد ات�صح فيما بعد، اأن قيادة االإخوان خطت خطوات مهمة في تاأ�صي�س اأجهزة �صرية وخا�صة، 

ا�صتعدادًا لت�صعيد ن�صاطهم في مواجهة االحتالل، وقامت بتاأ�صي�س جناحين �صريين:
جهاز ع�صكري با�صم )المجاهدون الفل�صطينيون(.  -1

جهاز اأمني با�صم جهاز )المجد والدعوة(.  -2
وظل���ت هذه االأجهزة �صرًا مدفونًا ال تعلم به ال�صلطات الع�صكرية االإ�صرائيلية، اإلى اأن انك�صف 
االأمر في تحقيقات ال�صجون بعد حملة االعتقاالت التي جرت في �صهر مايو 1989، وتم التحقيق مع 

1- عز الدين، اأحمد، حركة املقاومة االإ�صالمية حما�س يف فل�صطني، دار التوزيع االإ�صالمية، القاهرة، ط1، 1989، �س15.
2- يكن، فتحي، الق�صية الفل�صطينية من منظور اإ�صالمي، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ط1، 1990، �س176.

3- �صايغ، يزيد، الكفاح امل�صلح والبحث عن الدولة، موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، بريوت، ط1، 2002، �س876.



147

بع�س اأع�صائها)1(.
وبع���د ا�صتكمال التح�صيرات لهذه المرحلة الحا�صم���ة والم�صيرية، بداأت اال�صتعدادات للعمل 

الجهادي من خالل: جمع ال�صالح، واإجراء التدريبات.
و�صرع ال�صيخ يا�صين باإعطاء اأوامره بجمع ال�صالح، وتوزيعه بين ن�صطاء االإخوان، اإال اأن قوات 
االحتالل و�صعت يدها عام 1984 على ال�صالح في بيته، واعتقلت معه مجموعة من قيادات الحركة، 
و�صبطت معهم اأكثر من اأربعين قطعة �صالح، وحكم عليه بال�صجن لمدة 13 �صنة، لكنه مكث اأقل من 
�صن���ة، واأطلق �صراحه في �صفقة تبادل لالأ�صرى بي���ن »اإ�صرائيل« والجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطين 

بقيادة اأحمد جبريل)2(.
واعت���اد االإخ���وان الم�صلم���ون ف���ي كثير من االأحي���ان على اإخف���اء ال�صالح ال���ذي يجمعونه في 
منازله���م، ب�صبب عدم وجود اأماك���ن اأخرى يخفونه فيها، في اأجواء من ال�صرية والتكتم ال�صديدين، 

حيث لم يكن ي�صعر فيها اأقرب المقربين، بمن فيهم اأفراد العائلة)3(.
وقد اأ�صارت بع�س الم�صادر اإلى اأن هياكل العمل الع�صكري لدى االإخوان الم�صلمين في ال�صفة 
وغ���زة، اأن�صئت قب���ل انطالق انتفا�ص���ة الحجارة اأواخر الع���ام 1987، وقبل تاأ�صي����س حركة حما�س 

ب�صنوات، اأما التاأخر في االإعالن عن هذا التوجه، فقد كانت له اأ�صبابه، ومن اأهمها:
ال�صب���ب االأمني: فاالإخوان الم�صلمون عمومًا، والفل�صطيني���ون على وجه الخ�صو�س، �صواء   -1
ف���ي االأر�س المحتلة اأو خارجه���ا يت�صمون بالتكتم ال�صديد في اأموره���م، وعلى االأخ�س في النواحي 
الع�صكري���ة واالأمني���ة وال�صيا�صية، التي تظل اإدارتها في دائرة �صيقة ال ت�صل اإلى اأفراد التنظيم، وال 

اإلى كثير من القيادات.
ما كان ي�صاع عن االإخوان الم�صلمين من اإحجامهم عن مواجهة االحتالل قبل االنتفا�صة،   -2
وم���ا بثت���ه المنظمات العلماني���ة والوطنية، عن تخاذله���م تجاهه، وبقدر ما كان يثي���ر هذه الدعاية 
الغي���ظ والحن���ق لدى �صباب الحرك���ة في الجامعات، فاإن���ه كان يبعث الر�ص���ا واالرتياح في �صفوف 

القيادة المطلعة على بواطن االأمور)4(.
الفل�شطينيون  المجاهدون  الع�شكري..  الجهاز  �•

اأ�ص�س ال�صيخ اأحمد يا�صين هذا الجهاز عام 1982 لتحقيق هدفين رئي�صيين هما:

1- اأبو العمرين، مرجع �صابق، �س221.
2-  �صيف، زئيف، ويعاري، اإيهود، انتفا�صة، ترجمة، دار اجلليل للن�صر والدرا�صات، عمان، ط1، 1991، �س194، وقد قامت اجلبهة 
ال�صعبية لتحرير فل�صطني– القيادة العامة، بتنفيذ �صفقة التبادل مع االحتالل االإ�صرائيلي عام 1985، حيث اأطلق �صراح 1150 

اأ�صريًا فل�صطينيًا من ذوي االأحكام العالية واملوؤبدة مقابل ثالث جنود اإ�صرائيليني اأ�صرتهم اجلبهة يف وقت الحق.
3- تبني ذلك من خالل التحقيقات التي اأجرتها �صلطات االحتالل االإ�صرائيلي مع معتقلي احلركة فيما بعد.

4- اأبو العمرين، مرجع �صابق، �س32.
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جمع ال�صالح في اأيدي عنا�صر االإخوان، ال�صتخدامه عند الحاجة.  -1
التدرب عليه، والقيام باأعمال ع�صكرية �صد جنود االحتالل.  -2

واعتم���د العم���ل الع�صكري منذ بدايته عل���ى ال�صرية التامة، حيث اقت�ص���ر اإبالغ ال�صيخ لثالثة 
فق���ط م���ن المقربين اإليه من اأع�صاء االإخ���وان بقراره هذا، وهم: عبد الرحم���ن تمراز من جباليا، 

د.اإبراهيم المقادمة من البريج، د.اأحمد المالح من ال�صجاعية. 
وقد امتازت محاولة ال�صيخ هذه باأهمية خا�صة، اإذ كانت باإ�صراف مبا�صر من القيادات االأولى 
للحركة، بمعنى اأنها لم تكن مجرد مغامرة لمجموعة ثانوية على هام�س التنظيم، وهو ما ي�صير اإلى 
الجدي���ة في تبني التوجه الجديد، ال�صيما اأن بع�س الذين اعتقلوا، وحوكموا ب�صببها، كال�صيخ اأحمد 

يا�صين، و�صالح �صحادة، كانا من اأهم قادة حركة حما�س في وقت الحق)1(.
وف���ي مار�س 1983 اأر�صل ال�صيخ يا�صين، عبد الرحمن تم���راز اإلى االأردن للقاء يو�صف العزام 
ع�ص���و البرلمان االأردني عن االإخوان الم�صلمين، ليطلعه على ن�صاط الحركة في غزة، واإخباره ببدء 
اال�صتع���داد للجهاد، والطلب من���ه الم�صاعدة في الح�صول على المعونات، وتم االتفاق بين الرجلين 

على دعمه بالمال ل�صراء ال�صالح، الذي �صلم بدوره لل�صيخ يا�صين.
وبالفع���ل، فقد اجتم���ع يا�صين برجال���ه الثالثة في جل�ص���ة �صرية بمنزله نهاي���ة اأبريل 1983، 
وتقرر في الجل�صة اإقامة »منظمة المجاهدين«، وبداأ العمل للح�صول على ال�صالح، وتجنيد اأع�صاء 

المنظمة وتدريبهم، وفي نهاية الجل�صة تولى تمراز مهمة الح�صول على ال�صالح)2(.
وتمكن الجهاز من تجنيد العديد من العنا�صر، و�صراء كميات من ال�صالح من داخل فل�صطين 

المحتلة، حيث �صخ االإخوان مبالغ مالية مرتفعة لتمويل �صفقات �صراء ال�صالح.
وبتاري���خ 15/يونيو/1984، وفي �صاعة متاأخرة من الليل، و�صل رجال االأمن العام االإ�صرائيلي 
وق���وات من الجي�س وال�صرطة اإل���ى منزله، وبعد تفتي�صه عثر على مجموع���ة كبيرة من االأ�صلحة من 
بينه���ا: 22 م�صد�ص���ًا من اأنواع مختلف���ة، 11 بندقية ور�صا�س »كارل غو�صت���اف«، 5 ر�صا�صات من نوع 

»عوزي«، كمية كبيرة من الذخيرة، قنبلة غير �صالحة لال�صتخدام.
وف���ي اأعق���اب اعتقال يا�صين، والتحقي���ق معه، تم اعتقال اأع�صاء م���ن مجموعة المجاهدين، 

وبعد �صهرين قدمت عري�صة اتهام �صدهم، ت�صم التهم التالية:
الع�صوية في منظمات دينية هدفها االإ�صرار بدولة اإ�صرائيل با�صتخدام القوة. اأ - 

ب - اإقامة دولة اإ�صالمية بداًل من دولة اإ�صرائيل.

1- احلروب، مرجع �صابق ، �س35.
2- عدوان، عاطف، اإبراهيم املقادمة.. القائد والداعية املجاهد، مركز اأبحاث امل�صتقبل، غزة، ط1، 2004، �س40.
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ت - التورط في �صراء �صالح، وحيازته بدون ترخي�س.
وق���ال الق�صاة االإ�صرائيليون في حيثيات الحكم: »اإن ه���ذا التنظيم الذي نناق�صه هنا ال ي�صبه 
التنظيمات المعروفة لدين���ا في المناطق، فاأمامنا مجموعة من المت�صددين في عقائدهم الدينية، 
عل���ى الرغم من اخت���الف كل منهم عن االآخر في ثقافته وتجاربه في الحي���اة، تجمعوا على اأ�صا�س 
دين���ي، وهدف �صيا�صي لالإ�ص���رار بدولة اإ�صرائيل بق���وة ال�صالح، وهي جماع���ة انتقلت من العقيدة 
الديني���ة اإلى العم���ل، وا�صتعدت بكميات من االأ�صلحة، ومن ال�صعب اأن نت�صور ماذا كان �صيحدث لو 
ل���م يتم اكت�صاف هذا التنظي���م، اأو تم ا�صتخدام هذا ال�صالح، فهم يهدف���ون اإلى الق�صاء على دولة 
اإ�صرائيل، واإقامة دولة اإ�صالمية بداًل منها، ولم يعد ذلك في اإطار االأحالم، بل دخل في اإطار الواقع 

والتنفيذ العملي«)1(.
وحك���م بال�صجن لم���دة 13عامًا على ال�صيخ يا�صي���ن، و12 عامًا على عب���د الرحمن تمراز، و9 
�صن���وات عل���ى محمد اأب���و �صمرة، و10 �صن���وات على كل م���ن: محمد �صهاب، محم���د رم�صان، نايف 
جالوي، وما لبث اأن اأطلق �صراح يا�صين منت�صف عام 1985، في اإطار عملية تبادل االأ�صرى بعد اأن 

ق�صى 11 �صهرا فقط من مدة عقوبته.
وق���د توقف عمل الجهاز الع�صكري اإلى اأن خ���رج يا�صين، ليعيد بناءه على اأ�ص�س جديدة، ولعل 
اعتقال���ه، اأبق���ى التنظيم محافظًا على هيكل���ه واأمنه ووجوده، مما يدل على درج���ة ال�صرية الكبيرة 

التي عمل بها.
و�صكل���ت مرحلة ما بعد اإطالق �صراحه، تج�صيدًا لتوجه جديد لدى االإخوان الم�صلمين يق�صي 
بتفعي���ل ال�ص���دام �صد المحت���ل االإ�صرائيلي، في قرار رئي�ص���ي اتخذته قيادة االإخ���وان في فل�صطين 

�صيف عام 1985.
ويق���وم القرار على دع���وة كافة عنا�صرها في كاف���ة اأماكن تواجدهم ف���ي فل�صطين المحتلة، 
اإل���ى الم�صاركة في المظاهرات وال�صدام���ات مع قوات االحتالل، بل والدعوة لها، وهو القرار الذي 

اأعطى ال�صوء االأخ�صر للم�صاركة االإ�صالمية في بع�س التظاهرات حينئذ)2(.
وما لبث اأن بداأ �صالح �صحادة مع بداية عام 1986 بت�صكيل المجموعات الع�صكرية، وباإ�صراف 
مبا�صر من ال�صيخ يا�صين دون علم باقي القيادات االإخوانية، واعتمد الجهاز منذ بداية عمله نظام 
النقاط الميتة ف���ي االت�صاالت، وا�صتخدام االأرقام الأع�صائه بدال من االأ�صماء الحقيقية اأو االأ�صماء 

الم�صتعارة، وكان منف�صال تماما عن الج�صم التنظيمي وبقية االأجهزة للحركة.

1- �صكيد، مرجع �صابق، �س71.
2- جهاد، حممد جهاد، االنتفا�صة املباركة وم�صتقبلها، مكتبة الفالح، الكويت، ط1، 1988، �س41.
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واهتمت قيادة الجهاز باختيار العنا�صر المنا�صبة له، ممن توفرت لديهم ال�صفات والمميزات 
الهامة، اأهمها: الخبرة وال�صالبة وال�صرية التامة، والتمويه حتى على االإخوان. 

وقد و�صلت ال�صرية في عمل عنا�صر الجهاز، درجة اأن االإخوان في بع�س المناطق تحفظوا في 
ا منهم اأنهم تركوا الحركة، ولعل اأبرز  عالقاته���م مع بع�س اأع�صاء هذه المجموعات الع�صكري���ة ظنًّ
درج���ات التمويه التي ا�صتخدم���ت، هو ما فعله محمد ن�صار الذي تخ�ص�س ف���ي اإح�صار ال�صيارات 
االإ�صرائيلية داخل فل�صطين المحتلة، واعتقل عدة مرات على ق�صايا مدنية، مما اأبعد عنه ال�صكوك 
من قبل اأجهزة االأمن االإ�صرائيلية، خا�صة واأنه واحد من المحررين في تبادل االأ�صرى عام )1(1985.
وقد قام الجهاز بعدة عمليات طعن واإطالق نار وزرع العبوات النا�صفة، وت�صفية العمالء، من 

خالل بع�س المجموعات الع�صكرية، وا�صتطاع القيام بعدة اأعمال اأهمها: 
تكوين خاليا ع�صكرية.  -1

جمع المعلومات الالزمة عن تحركات الجي�س االإ�صرائيلي.  -2
تدريب العنا�صر تدريبًا ع�صكريًا عاليًا)2(.  -3

المجد   - والدعوة  الجهاد   .. الأمني  الجهاز  �•
اأدى الك�ص���ف االإ�صرائيلي عن الجهاز الع�صكري لالإخوان الم�صلمين الفل�صطينيين، اإلى اتخاذ 
ق���رار من قبل ال�صيخ يا�صي���ن �صنة 1986 باإن�صاء الجهاز االأمني، الذي اأن�صئ لتحقيق اأهداف رئي�صة 
تمثل���ت فيما يعرف بالجه���اد الداخلي، لتح�صين الجبه���ة الداخلية، ولذلك فق���د كان هذا الجهاز 

بمثابة جهاز ا�صتخبارات وردع، وتركزت اأهدافه بما يلي:
حماية �صفوف الحركة من االختراق، �صواء من قبل العدو اأو التنظيمات االأخرى. اأ - 

ب - ر�صد تحركات العدو الع�صكرية والمدنية والوجود اال�صتيطاني.
ت - جمع معلومات عن الم�صبوهين، تجار المخدرات، الل�صو�س، ومروجي الف�صاد.

ث - ن�صر الوعي االأمني العام داخل المجتمع، باإ�صدار الن�صرات التي تو�صح اأ�صاليب العدو.
التحقيق مع العمالء وتاأديبهم اأو ت�صفيتهم. ج - 

وق���د تبين فيما بع���د اأن الجهاز ق���ام بتنفيذ بع�س االأعم���ال قبل دخول االنتفا�ص���ة، مثل قتل 
عمالء خطرين، ومهاجمة اأماكن م�صبوهة)3(.

1- اأبو عامر، مرجع �صابق، �س91.
2- جبارة، مرجع �صابق، �س114.

3-  Amnon Cohen, Political Parties in the West Bank Under Jordanian Rule 19481967-, Cornell 
University ,Press ,1980, p228.
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وق���د �صمي هذا التنظيم ال�ص���ري اخت�صارا با�صم )مجد(، وهي الحروف االأولى من )منظمة 
الجه���اد والدع���وة(، حيث انت�صر بوا�صطة �صبك���ة من الخاليا، وبداأ العمل �صد م���ن ا�صتبه بقيامهم 

باأعمال غير اأخالقية، من خالل الخطف والتحقيق مع الذين ُا�ْصتِبه بتعاونهم مع اإ�صرائيل)1(.
الفل�شطينيين لالإخوان  التنظيمي  الهيكل  �•

تكونت هيكلية االإخوان الم�صلمون في االأرا�صي المحتلة من الهيئة االإدارية الم�صكلة من بع�س 
القيادات البارزة، واإلى جانبها مجل�س ال�صورى العام الذي اجتمع الأول مرة عام 1968.

وف���ي ه���ذه المرحل���ة كان مجل����س ال�صورى ال���ذي بلغ ع���دد اأع�صائ���ه ع�صرين اأخًا ف���ي اأوائل 
ال�صبعينيات، يعين تعيينًا، ولم تكن مرحلة االنتخابات بعد قد دخلت اإلى ج�صم التنظيم.

وح�ص���ب بع����س االإفادات، فاإن مجل�س ال�ص���ورى لم تعقد له انتخابات دوري���ة، بحكم الظروف 
االأمنية في ال�صفة الغربية وقطاع غزة، كما اأنهم لم ي�صهدوا انتخابات داخلية بين �صفوفهم خالل 

ال�صبعينيات والثمانينيات، وغالبًا حدثت االنتخابات الأول مرة في الت�صعينيات)2(.
وفي مراحل الحقة، كان نقباء كل منطقة ينتخبون مجل�س ال�صورى العام، الذي ينتخب بدوره 
الهيئ���ة االإدارية العامة للحركة، حيث توزع الهي���كل التنظيمي لالإخوان الم�صلمين الفل�صطينيين في 

�صوء التق�صيمات التالية:
مْت بدورها اإلى عدة مناطق، وكل  ���م االإخوان ال�صفة والقطاع اإلى عدة محافظات، ُق�صِّ ق�صَّ  -1

منطقة منها تنتخب مجل�س �صورى خا�س بها.
مجل����س ال�صورى العام لل�صف���ة والقطاع يكون وفقًا لعدد المنتظمي���ن في �صفوف االإخوان   -2
الم�صلمين، بمعدل ع�صو واحد عن كل خم�صين اأخًا، ويقوم كل مجل�س �صورى محلي بانتخاب ممثليه 
ف���ي مجل�س ال�ص���ورى العام، الذي يق���وم بانتخاب الهيئ���ة االإدارية الذي �صمي المجل����س التنفيذي، 

وي�صمى مكتب فل�صطين، المكون من �صبعة اأفراد. 
يق���وم اأع�صاء الهيئة االإدارية لكل منطقة بتوزيع ال�صالحيات ومهام العمل بينهم، ما بين   -3

م�صئول تربوي، مالي، طالبي... اإلخ)3(.
علمًا ب���اأن التنظيم الفل�صطيني لالإخوان الم�صلمين و�صل ع�صي���ة هزيمة حزيران يونيو 1967 
اإل���ى و�ص���ع ال يح�ص���د عليه، بع���د اأن تناق�صت ع�صويته اإلى ع���دد قليل من العنا�ص���ر، معظمهم من 

المدر�صين الذين لم يقوموا باأي ن�صاط يذكر)4(.

1- �صكيد، مرجع �صابق، �س73.
2- �صرح بذلك عدد من قيادات االإخوان يف لقاءات منفردة.

3- اأبو العمرين، مرجع �صابق، �س221.
4- يكن، مرجع �صابق، �س21.
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وكدلي���ل على القل���ة العددية في تلك المرحلة، فق���د كان النقيب في االإخ���وان مثاًل، بداًل من 
اإ�صراف���ه عل���ى اأ�صرة اأو اأ�صرتين من االأ�صر االإخوانية، فاإنه يكل���ف برعاية ثالث واأربع اأ�صر في بع�س 

االأحيان، نظرًا لقلة االإقبال على الدعوة في بداية ال�صبعينيات.
وكان ع���دد االإخوان في جل�ص���ات االأ�صر يتراوح بين �صبعة اإلى ع�صرة في االأ�صرة الواحدة، مما 
ي���دل عل���ى اأن االأمور كانت �صرية، ولم ي�صمع اأحد في الجماعة ع���ن ال�صكل التنظيمي في بداية هذه 

المرحلة.
وبلغ���ة االأرق���ام، وح�صب التقدي���رات االإخوانية، فقد و�صل عددهم في قط���اع غزة عام 1969 
اإل���ى خم�صين اأخًا فقط، فيما ارتفع الع���دد بين العامي 1982-1987 اإلى 950 اأخًا، في حين لم يتم 

التو�صل اإلى رقم دقيق لنظرائهم في ال�صفة الغربية)1(.
وق���د ركز االإخوان الم�صلمون الفل�صطينيون ف���ي عملية ا�صتقطاب العنا�صر على فئتي الطالب 
والمعلمين ب�صكل اأ�صا�صي، فيما كان هناك ق�صور لديهم في ا�صتقطاب فئة العمال، ب�صبب ان�صغالهم 

في بيوتهم، وعدم وجود وقت لديهم، والتعب الذي ي�صابون به من كثرة العمل.
وج���اءت المناهج التربوية المقررة على االإخوان الم�صلمي���ن في قطاع غزة مت�صابهة، وقريبة 
من م�صتويات التفكير ب�صكل عام، مما �صكل اإمكانية قائمة لدمج الفئات المت�صابهة والمتجان�صة مع 

بع�صها البع�س كالطالب والعمال، وهكذا. 
المالي •�الجانب 

اعتبرت الم�صاأل���ة المالية اأحد االإ�صكاالت المهمة لالإخ���وان الم�صلمين الفل�صطينيين في تلك 
المرحل���ة، فلم تكن لديهم تلك االإمكاني���ات المالية لتغطية اأن�صطته���م، وبالتالي فقد اعتمدوا على 
تبرعات المتطوعين، ولذلك فاإنهم ينحون بالالئمة على الجانب المالي الذي لو توفر ب�صكل متي�صر 

لخرجت االأن�صطة والفعاليات اأكثر تح�صنًا واإنتاجًا.
وتجم���ع العديد من الم�صادر على اأن المرحلة االأول���ى لالإخوان الم�صلمين في ال�صفة الغربية 
وقطاع غزة بين عامي 1967-1987، امتازت بمحدودية الميزانيات المالية، ويقدر اأحدهم ميزانية 
منطق���ة مثل مخيم ال�صاطئ بمبلغ 500 دينار اأردني، م���ا يعادل 750 دوالر اأمريكي، لكنه لم يو�صح 

هل هي ميزانية �صهرية اأم �صنوية)2(.
ويمكن تحديد اأهم الم�صادر التمويلية التي اعتمدت عليها الجماعة، ب�:

ة ال�صعب  االأموال التي تجمعها الحركة من اأن�صارها، اأو من المتعاطفين معها، اأو من عامَّ  -1

1- �صرح بذلك عدد من قيادات االإخوان يف لقاءات منفردة.

2- �صرح بذلك عدد من قيادات االإخوان يف لقاءات منفردة.
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داخ���ل االأر�س المحتلة، وتاأتي على هيئة زكاة، هبات، اأو تبرع���ات لم�صاعدة الفقراء والمحتاجين، 
يقدمه���ا المح�صن���ون اإل���ى الهيئ���ات والموؤ�ص�صات االإ�صالمي���ة التي ت�ص���رف عليها جماع���ة االإخوان 

الم�صلمين.
وتذه���ب معظ���م االأم���وال الم�صتمدة من ه���ذا الم�صدر اإلى م�صاع���دة االأ�صر الفقي���رة، وبناء 
الم�صاج���د وريا�س االأطفال، واأي���ة اأعمال خيرية اأخرى، ولذلك فاإن كثيرًا م���ن �صكان القطاع كانوا 
يقبلون، بدوافع اأخالقية اأو دينية، واأحيانًا بدوافع �صيا�صية، على التبرع باالأموال للحركة، اأو للجان 

الزكاة التابعة لها، اأو المتعاطفة معها.
م�صاهم���ة بع����س المدر�صين والموظفين بمبالغ مالية في تموي���ل هذه االأن�صطة، من خالل   -2

ا�صتراكاتهم ال�صهرية)1(.
االأموال التي تتلقاها الحركة من م�صادر غير ر�صمية خارج فل�صطين، حيث يقوم اأن�صارها   -3

واأ�صدقاوؤها في الخارج بجباية هذه االأموال من الم�صلمين.
الدع���م ال�صادر ع���ن الحركة االإ�صالمي���ة العالمية ف���ي مختلف االأقط���ار، ال�صيما االأردن   -4
وم�ص���ر وال�صعودية ودول الخليج، حي���ث قدمت الدعم المالي لالإخوان ف���ي فل�صطين بدافع االأخوة 
االإ�صالمي���ة لمنا�صرتها، ف�ص���اًل عن تعزيز مكانة االتجاه االإ�صالمي في مواجهة القوى العلمانية في 

االأر�س المحتلة)2(.
وق���د توزعت اأوج���ه االإنفاق ف���ي حركة االإخ���وان الم�صلمين ف���ي ال�صفة الغربي���ة وقطاع غزة 
بي���ن العامي 1967-1987 على االأوج���ه التالية: الناحية االإعالمية، الفق���راء والمحتاجين، الطلبة 

والدار�صين، اأن�صطة الم�صاجد، اأ�صر المعتقلين، واالأن�صطة الريا�صية.
الإ�شالمي الن�شاط  من  الإ�شرائيلي  •�الموقف 

تعر�ص���ت االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة، وتحديدًا قطاع غزة وال�صفة الغربية لمعاملة قا�صية 
من���ذ احت���الل الجي�س االإ�صرائيل���ي لها عقب حرب الع���ام 1967، حيث عان���ى االإ�صالميون االأمرين 
تمام���ًا كنظرائهم االإخ���وان الم�صريين، ما يعني اأن الن�صطاء الذين ورثتهم �صلطات االحتالل كانوا 

متمر�صين على العمل ال�صري.
في المقاب���ل، »خدع« االإ�صرائيليون اأنف�صهم وفقًا لتعبي���ر الدبلوما�صي االأمريكي ال�صابق »دان 
كرت�صر«، الذين �صدقوا اأن االإ�صالميين في االأرا�صي المحتلة ينح�صر اهتمامهم الوحيد في توعية 
الفل�صطينيين باأمورهم الدينية، ال�صيما واأنها كانت عبارة عن »جزيرة في بحر اإ�صالمي«، وعر�صة 

1- من املعلوم اأن االإخوان يقدمون م�صاهمة �صهرية ل�صالح �صندوق احلركة بواقع 2.5% من الدخل ال�صهري للقادر منهم.
2- اأبو عزة، عبد اهلل، مع احلركة االإ�صالمية يف الدول العربية، دار القلم، الكويت، ط1، 1986، �س153.
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لمخاطر نه�صة اإ�صالمية)1(.
وق���د ا�صتند هذا الموقف االإ�صرائيلي اإلى تفكير تاريخي لوزير الدفاع االأ�صبق »مو�صيه دايان« 
ال���ذي ق���ال: »ال باأ����س باالإ�صالميين ما داموا ال يطلق���ون النار، ويفجرون القناب���ل، وما دام لم يكن 

هناك قالقل، فاإنه ينبغي علينا معاملة االإ�صالم كما نعامل الم�صيحية«)2(.
لك���ن االإ�صرائيليي���ن اأخط���اأوا تمامًا في قراءة الموق���ف في ال�صفة الغربي���ة وقطاع غزة، فقد 
اعتق���دوا اأن االإخ���وان الفل�صطينيين �صيقو�ص���ون ما كان دعم���ًا مطلقًا للعقي���دة العلمانية والقومية 
لمنظم���ة التحرير، وله���ذا �صمحوا لهم باالزده���ار، للدرجة التي جعلت »اإ�صح���اق �صيغيف« الحاكم 
الع�صكري االإ�صرائيلي ي�صف اإ�صتراتيجية اإ�صرائيل المدرو�صة لتعزيز موقع االإ�صالميين على ح�صاب 
منظم���ة التحري���ر وال�صيوعيين، بالقول: »منحتن���ي الحكومة االإ�صرائيلية ميزاني���ة، وقامت ال�صلطة 

الع�صكرية االإ�صرائيلية بمنحها للم�صاجد«.)3(
لك���ن ما بدا ك�صيا�صة ت�صاهل ديني من قبل ال�صلطات االإ�صرائيلية تجاه االإخوان الم�صلمين في 
ال�صف���ة الغربية وقطاع غ���زة بين عامي 1967-1987، اإال اأنه لم يكن لديه���ا قوة ب�صرية كافية على 
ي االإ�صالميين، ولم يكن لديها ما يكفي من خبراء اللغة  االأر�س، حتى اإذا كانت لديها رغبة في تحدِّ
لترجم���ة الخطب الت���ي يتم اإلقاوؤها في الم�صاج���د الخا�صعة ل�صيطرة االإ�صالميي���ن، اأو حتى القيام 

بدوريات كافية في مختلف اأنحاء االأرا�صي المحتلة)4(.
وف���ي وكالة اال�صتخبارات المركزية االأمريكية، ا�صتنتجت المحللة »مارثا كي�صلر« باأن تل اأبيب 
تلع���ب بالنار، معربة عن تقديرها باأن الم�صئولي���ن االإ�صرائيليين لم يكونوا يدركون مدى خطورة ما 
�صي���وؤول اإليه الو�صع في ال�صفة والقطاع، للدرجة الت���ي تم فيها اإحباط محاولة لم�صئولين في وزارة 
الدفاع االأمريكية »البنتاغون« لقيام »ال�صي اآي اإيه« بتحليل ظاهرة االإ�صالميين الفل�صطينيين نتيجة 

تدخل اأ�صدقاء »اإ�صرائيل« في اإدارة الرئي�س االأمريكي االأ�صبق »رونالد ريغان«.)5(
وق���د اأج���اد »كرت���زر« الدبلوما�ص���ي االأمريك���ي العريق ط���رح الت�ص���اوؤل الخطير اأم���ام رئي�س 

1- ماغوو، مرجع �صابق، �س60.
2- �صالوم هراري، ن�صاأة حما�س يف غزة، هاآرت�س، 1989/8/12.

3- David Shipler, Arab and Jew: Wounded Spirits in a Promised Land, Penguin, 2002, p156.
4-  Robert Dreyfuss, How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam, Metropolitan Books, 

2005, p208.
اأن يدخل املجال ال�صيا�صي بداية  5-  الرئي�س ال�40 للواليات املتحدة االأمريكية بني عامي 1981-1989، عمل مبجال التمثيل قبل 
فنجحت  اأنيابها،  برزت  عهده  يف  عمرًا،  اأمريكا  روؤ�صاء  اأكرب  اأحد  ويعترب  بالزهامير،  م�صابًا  كان  وفاته  وعند  اخلم�صينيات، 
با�صتعادة بنما ونيكاراغوا وت�صيلي، ويف اأفريقيا ا�صتعادت اأثيوبيا واأنغوال. اأوعز اإىل "اإ�صرائيل" عام 1982 باجتياح لبنان للق�صاء 
على القوة الع�صكرية الفل�صطينية، وو�صع يف �صلم اأولوياته حماربة االحتاد ال�صوفييتي ومعاداة ال�صيوعية وتفكيك حلف وار�صو، 

وحقق ما وعد به االأمريكيني.
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ال���وزراء االإ�صرائيلي االأ�صبق »�صمع���ون بيريز«)1( منت�صف عام 1985، حول الت�صاهل االإ�صرائيلي مع 
االإ�صالميين الفل�صطينيين بقوله: »هل تعتقدون حقًا اأنكم ت�صتطيعون تطويع هوؤالء الرجال«؟)2(

كم���ا �صه���د الع���ام 1987 اإعداد وثيق���ة اإ�صرائيلية �صري���ة و�صعت على مكاتب اأكث���ر من مائتي 
�صخ�صي���ة حكومية اإ�صرائيلية وفي جه���از االأمن العام، والجهاز االإداري، واأب���رز �صانعي القرار في 
تل اأبيب، ون�صت الوثيقة على اأن اإ�صالميي االأرا�صي المحتلة، يريدون حكومة باأ�صلوب ديني في كل 

فل�صطين التاريخية.
لك���ن ر�صالة الوثيقة كاَن���ْت: »اأنَّ االإ�صالميين ال ي�صكلون تهديدًا اأمني���ًا مبا�صرًا على اإ�صرائيل، 
حي���ث كتب الجن���رال »�صايكي اإيرز« الحاك���م الع�صكري اأواخر الثمانينات في مقدم���ة التقرير: »اإنَّ 
اإ�صالميي ال�صفة وغزة يريدون التركيز على عملية الفوز بالقلوب والعقول.. والحقًا فقط �صيبداأون 

كفاحًا ن�صطًا �صد اإ�صرائيل«!!)3(
•�الخاتمة

بع���د اأكثر من اأربعين عامًا من بدايات اإعادة التاأ�صي�س لتنظيم االإخوان الم�صلمين في ال�صفة 
الغربية وقطاع غزة، بات من غير الم�صكوك فيه اأن هذا التنظيم تمكن من فر�س وجوده على اأر�س 

الواقع، ولم يعد من جدوى لمحاوالت التهمي�س والتغييب.
ولي�س هن���اك من �صكٍّ في اأن الحركة االإ�صالمية في فل�صطين، واأعني االإخوان الم�صلمين، قد 
اأ�صابوا قدرًا من النجاح، وقدرًا اآخر من االإخفاق، وهذا اأمر طبيعي في ن�صاأة الحركات ال�صيا�صية، 
وم���ع ذل���ك فاإنه من ال�صابق الأوانه التقرير ب�صكل نهائي، وخا�صة في ظل الظروف الراهنة التي تمر 

بها الق�صية الفل�صطينية، واالإخوان اأنف�صهم، في مدى نجاحهم اأو اإخفاقهم.
لق���د اأنج���ز االإخ���وان الفل�صطينيون العدي���د من المنج���زات الفكرية والح�صاري���ة والجهادية 
للمجتم���ع الفل�صطيني ف���ي االأرا�صي المحتلة، وبالرغم من ذلك، فلي�س م���ن المو�صوعية في خاتمة 
ه���ذه الدرا�ص���ة اال�صتطراد باتجاه التزكي���ة واالإ�صادة فح�صب، واإنما يتحتم الب���دء باتجاه المراجعة 

الذي يحمل معاني هامة و�صرورية لم�صيرة الحركة.
فق���د وقع االإخوان الم�صلمون الفل�صطينيون خالل فترة الدرا�صة في مزالق فكرية، وخ�صو�صًا 

1-  الرئي�س االإ�صرائيلي احلايل، وهو �صيا�صي ووزير يف احلكومات االإ�صرائيلية املتعاقبة، يعترب املمثل احلقيقي للزعامة اجلديدة يف 
اإ�صرائيل، اعترب املنظر الرئي�صي للتحالف مع فرن�صا، من خالل دوره النافذ يف البدء بامل�صروع النووي يف دميونا، رئي�س وزراء 
اإ�صرائيل مّرتني، وتقلد وزير الدفاع، واخلارجية. يف اأوائل ومنت�صف الت�صعينات، لعب دورا رئي�صيا يف حتريك عملية الت�صوية مع 

الفل�صطينيني، وحاز على جائزة نوبل لل�صالم بال�صراكة مع يا�صر عرفات واإ�صحاق رابني عام 1994.
2- يديعوت اأحرونوت، 1985/7/11.

3-  John Wallach, The New Palestinian: The Emerging Generation of Leaders, Prima Publishing,1992, 
213.
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ف���ي اختالق »التقابلية الموهومة« بي���ن الوطني واالإ�صالمي، وما اأنتجته من فرز لالألوان ال�صيا�صية، 
بحي���ث �صارت �صفة االإ�صالمي تنف���ي �صفة الوطني، واالأخيرة تنفي االأولى، م���ع اأن مفهوم الوطنية 
بمعناه الفل�صطيني اتخذ لونًا مختلفًا عن الوطنيات العربية، الأنها حملت مدلوالت ن�صالية وكفاحية 

�صد المحتل االأجنبي خالل مرحلة اال�صتعمارين البريطاني وال�صهيوني.
ونظ���رًا للظروف غير الطبيعي���ة التي ن�صاأ فيها االإخوان الم�صلمون ف���ي ال�صفة الغربية وقطاع 
غ���زة، فق���د كانت لذلك اآثار �صلبية، اأهمها على الم�صتوى التنظيمي الداخلي، ال�صيما في غياب روح 

النقد الذاتي البناء والفاعل.
ففي الوقت الذي برع فيه االإخوان بنقد االآخر، و لي�س نقد انف�صهم الأنه ك�صف لهم والأخطائهم 
وخطاياهم، فاإنهم ت�صعبوا جدًا القيام بنقد ذاتي، الأنها مواجهة للذات، علمًا باأن هذا النقد يفر�س 
–فيما لو حل كنمط تربوي في الحركة- نقا�صًا عقالنيًا �صارمًا، بعيدًا عن المفهوم التقليدي للنقد 

على اأنه مجرد تخريب وطعن بقد�صية االأ�صخا�س.
وم���ع اأن االإخوان الم�صلمين الفل�صطينيين التزموا مبادئ االإ�صالم، والعمل على هداها، اإال اأن 
ذل���ك ل���م يعطهم �صهادة ال�صواب با�ص���م االإ�صالم في كل عمل عملوه، فال �ص���ك اأن كل عمل اأو قول 
ب�صري قابل لل�صواب، كما اأنه قابل للخطاأ واالنحراف: خطاأ في فهم المطالب الدينية اأو تف�صيرها، 

وخطاأ في تنزيل هذا الفهم على اأر�س الواقع، وخطاأ في التنفيذ على اأر�س الميدان هنا وهناك.
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ماجد �لدروي�ش
اأ�ستاذ م�سارك دكتور

ال�سنة وعلوم الحديث - جامعة الجنان

الأقليات في لبنان  والخوف على الم�صير
)بحث في الن�صاأة والدوافع(

الحم���د هلل رب العالمي���ن، واأف�ص���ل ال�صالة واأتم الت�صلي���م على �صيدنا محم���د خاتم االأنبياء 
والمر�صلين وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعين، وعلى �صائر االأنبياء والمر�صلين، وبعد:

من���ذ فت���رة لي�صت بالبعيدة ونحن ن�صمع عن االأقليات ف���ي العالم وعن �صرورة حفظ حقوقها، 
مما يوحي بوجود ظلم الحق باالأقليات في المجتمعات المتنوعة.

ثم التركيز االأكبر دائما على منطقتنا العربية التي تعتبر عقر دار الموؤمنين، الأن فيها ن�صيجا 
منوع���ا م���ن عقائد مختلفة، وقوميات مختلف���ة، وما كان لهذا التنوع اأن يبقى اإل���ى اليوم لوال عقيدُة 

االإ�ص���الم واأحكاُمه ف���ي التعامل مع المخالفين، من باب تاأويل ق���ول اهلل عز وجل: {ڄ ڃ ڃ   
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ})1(، 
ا من  فل���م يبن الم�صلمون محاكم للتفتي�س، ولم يجبروا اأح���دا على تغيير معتقده، بينما وجدنا بع�صً
غير الم�صلمين؛ اإذا دخلوا بالد الم�صلمين عنوة منت�صرين؛ يلجئون اإلى )االإبادة( التي تطهر البالد 
م���ن غيرهم، اأو في اأح�ص���ن االأحوال يخيرون النا�س بين تبديل المعتقد اأو الطرد، اإن لم نقل القتل، 

1- احلجرات: اآية 13
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وما االأندل�س، اأو كو�صوفا، اأو البو�صنة والهر�صك عنا ببعيد.
فاالإ�ص���الم ابت���داًء لي�ص���ت ل���ه م�صكلة م���ع المخالفي���ن، ولذلك حف���ظ وجوده���م و�صمن لهم 
ا�صتقالليته���م وخ�صو�صيته���م. اأما اليوم، وبع���د ا�صمحالل ال�صلطة ال�صيا�صي���ة لالإ�صالم، فقد بات 
ة على المنطق���ة، وباعث قالقل وحروب، ومفتاحا لتق�صيم البالد واإ�صعافها �صيا�صيا  ه���ذا التنوع �ُصبَّ

وجغرافيا.
وم���ع معرفت���ي باأن درا�ص���ة هذا المو�ص���وع درا�صة علمي���ة تحتاج اإل���ى نظر في قواع���د الفقه 
ال�صيا�ص���ي، ون�ص���اأة المجتمع الم�صل���م، وال�صوابط واالأ�صول الت���ي اأ�صلتها ال�صريعة ف���ي التعامل مع 
المخالفي���ن، وكي���ف نظرت اإليهم: هل اعتبرتهم اأقليات بمفهوم الي���وم؟ اأم رعايا ؟ اأم جاليات؟ اأم 

مواطنين؟
وه���ل مفهوم المواطنة ف���ي الفقه ال�صيا�صي ال�صرع���ي يتوافق مع مفه���وم المواطنة في الفكر 

ال�صيا�صي للمدار�س ال�صيا�صة المختلفة اليوم؟
وه���ل منطلقات الفكر ال�صيا�صي ف���ي تعامل االإ�صالم مع المخالفي���ن ت�صبهها منطلقات الفكر 
ال�صيا�ص���ي للمدار����س ال�صيا�صية المختلفة الي���وم؟ بل هل مفهوم الدولة ف���ي االإ�صالم ي�صبهه مفهوم 

الدولة اليوم؟
ه���ذه كلها اأ�صئلة تحتاج اإلى اإجابات �صريحة ووا�صح���ة الأنه على اأ�صا�صها تكون العالقات بين 

�صائر �صرائح المجتمع.
طبع���ا اأن���ا لن اأدخل في متاهة الجواب عن �صيء من هذه االأ�صئلة، بل اأظن اأن الفكر ال�صيا�صي 
االإ�صالم���ي اليوم لم يبلغ مرحلة اإعطاء اأجوبة �صريح���ة وا�صحة ال لب�س فيها لهذه االأ�صئلة، اإال اأنني 
�صاأعر����س للواق���ع الذي نعي�ص���ه عر�صا مب�صًط���ا، محاواًل البحث ع���ن الدوافع الت���ي تحرك مفهوم 
االأقلي���ات اليوم، واالإجابَة عن بع����س االإ�صكاليات التي ُتطرح بدهاء ومكر. لذل���ك �صاأبداأ بالتعريف 
بم�صطل���ح )االأقليات( وتاريخ ن�صاأته، ثم اأعرج على الدواف���ع لبروزه، محاواًل بيان وجهة نظري في 

هذا المو�صوع.   
م�شطلح الأقليات... الن�شاأة والتاريخ

ل���م يع���رف الم�صلمون في تاريخهم، وال ف���ي كتبهم وال ثقافتهم، ه���ذا الم�صطلح، واإنما ظهر 
م���ع بوادر �صع���ف الدولة االإ�صالمي�ة المتمثل���ة باالإمبراطورية العثمانية، وَف�ْق���ِد نفوذه�ا، وظهور ما 
ون العدة لوراثة  ب���ات يعرف يومها بالم�صاألة ال�صرقية، حيث كانت اأوروبا خا�صة، والغرب عامة، َيُعدُّ
الرج���ل المري�س، فتو�صلوا لذلك الو�صاية عل���ى المجموعات االأثنية التي ت�صكل مع الم�صلمين ن�صيج 

المجتمع. 
يومه���ا ب�داأ ه���ذا الم�صطلح بالظهور، مع اإبراز �صرورة حماية ه���ذه المجموعات التي اأطلقوا 
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عليها لقب )االأقليات(، واإنما هي في الحقيقة نوع من الو�صاية المبا�صرة بهدف التدخل في ال�صاأن 
التركي وال�صغط على ال�صلطنة لتقديم التنازالت وتقلي�س نفوذها. 

وقد برز هذا التوجه جليا في معاهدة برلين �صنة 1878م، والتي اأُْلِزَمْت فيها الدول االأوروبية 
الجدي���دة المنف�صلة ع���ن ال�صلطنة العثمانية، وه���ي: بلغاريا، و�صربيا، والجب���ل االأ�صود، ورومانيا، 
باالإ�صاف���ة اإل���ى ال�صلطن���ة العثمانية، بقب���ول كل االلتزامات الت���ي ن�صت عليها ه���ذه المعاهدة وفي 
مقدمته���ا: حماية الحريات الدينية، والم�صاواة لم�صلحة االأ�صخا�س المنتمين اإلى االأقليات)1(. مما 
يوؤك���د الق���ول باأن م�صطلح االأقليات اإنم���ا هو م�صطلح �صيا�صي جديد بداأ ظه���وره وا�صتعمال�ه ب�صكل 

كبير في بداية العهد اال�صتعماري الحديث.
»اإال اأن حماي���ة حق���وق االأقليات بقيت مجرد حاالت معزولة ال تعبر ع���ن �صيا�صٍة قانونيٍة عامة 
حتى اإن�صاء ع�صبة االأمم؛ التي و�صعت نظامًا دوليًا لحماية االأقليات؛ طبق في مواجهة عدد محدود 

من الدول. 
وبع���د ف�صل نظام الع�صب���ة المتعلق بحماية االأقلي���ات وانتهاء العمل به؛ ب���زوال ع�صبة االأمم 
وحل���ول االأمم المتحدة محلها؛ ب���ات م�صتقرًا في اأذهان القائمين على اإن�ص���اء االأمم المتحدة عدُم 
الجدوى من اإن�صاء نظام خا�س لحماية االأقليات، واأن فكرة عالمية حقوق االإن�صان والم�صاواة كافية 
َعْت بدرا�صة المو�صوع، فو�صعت  لو�ص���ع حد لم�صكلة االأقليات. اإال اأن االأمم المتح���دة �صرعان ما �ُصرِّ

�صكوكًا دولية عديدة تهدف الى حماية االأقليات«. 
وبذل���ك �صارت )حق���وق االأقليات( جزءًا من �صرع���ة حقوق االإن�صان، و�ص���ارت و�صيلة �صغط 

فعالة تبرر التدخل في �صوؤون الدول بحق وبباطل.
ومما يوؤ�صف له اأن بع�س هذه المجموعات العرقية، اأو االأثنية، اأو القومية، قبلت اأن تكون و�صيلة 

1-  معاهدة برلني: ملا قبلت رو�صيا عر�س معاهدة �صان ا�صتفانو�س على موؤمتر دويل يعقد يف برلني كتب الربن�س ب�صمارك تلغرافا اإىل 
الدول كافة يدعوهم فيه الإر�صال مندوبيهم لالجتماع يف يوم )12( حزيران � يونيه �صنة )1878(م، فاجتمع املندوبون، وتناق�صوا 
بلغاريا  تق�صيم  املعاهدة:  ما جاء يف  واأهم  بك.  اهلّل  و�صعد  با�صا  تيودري  وقره  با�صا  الدولة حممد علي  ينوب عن  وكان  اأيامًا، 
اإىل الق�صمني: الق�صم ال�صمايل يعطى امتيازًا عاديًا، والق�صم اجلنوبي مينح نوعًا من االمتيازات. واأن ت�صتقل رومانيًا ا�صتقالاًل 
�صيا�صيًا وي�صاف اإىل بالدها مقاطعة دوبريجة، يف مقابل ا�صتيالء الرو�س على ب�صارابيا. واأن ي�صم اإىل ال�صرب اإقليم ني�س، واأن 
يعطى اجلبل االأ�صود ميناء انتيفاري وثلث االأرا�صي التي اأعطيت له مبوجب معاهدة �صان ا�صتفانو�س، واأن ت�صتويل رو�صيا على 
ب�صارابيا التي كانت انتزعت منها �صنة )1851(م، واأن ي�صم اإىل اأمالكها باآ�صيا قار�س واأردهان وباطوم. وقرر املوؤمتر اأي�صا 
اأن ت�صتويل اإيران على اإقليم قطور، والنم�صا على فر�صة اأ�صبيزا، واأن حتتل جنودها البو�صنة والهر�صك اإىل اأجل غري م�صمى. 
وتعهد الباب العايل اأن يقبل، بال متييز بني دين ودين، �صهادة رعاياه= =اأمام املحاكم، واأن ينفذ النظام الذي �صن جلزيرة 
كريت �صنة )1868(م، واأن تدخل نظامات م�صابهة لها يف جميع الق�صم الرتكي االأوروبي بعد حتويرها اإىل ما يوافق حاجة تلك 
البالد. واأن يهتم الباب العايل بتنظيم بالد االأرمن، واأن يحميهم من تعديات اجلرك�س واالأكراد، واأن يبلغ الدول من حني الآخر 

ما اأحدثه من تلك االإ�صالحات.
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�صغ���ط، متذرعة بالخوف على الوجود والم�صالح، مع �صيء من الطمع باأن تتحول هذه المجموعات 
اإلى دول، وما َدَرْوا اأنهم بقبولهم هذا كانوا يمهدون لقيام الكيان ال�صهيوني في فل�صطين.

م�شطلح الأقليات... تعريف
كون هذا الم�صطلح نا�صئ فاإنه ال وجود له في قوامي�س ال�صيا�صة ال�صرعية عندنا، واإنما نجده 

في قوامي�س ال�صيا�صة المعا�صرة. 
وكح���ال اأي م�صطل���ح نا�صئ حديث النَّحت، فاإنه َيْعَتِوُره بع����س اال�صطراب، وال�صبب في ذلك 
اأن تعريف���ات هذا الم�صطلح ه���َدَف وا�صعوها من خاللها اإلى جعلها مفتاحا لتاأمين م�صالحهم في 

َل هذا الم�صطلح على مقا�صها!!! الدول التي ُف�صِّ
ف االأقليات باأنهم: )جماعة من االأفراد يتمايزون عرقًيا، اأو  فمثال المو�صوعة البريطانية تعرِّ
دينًيا، اأو قومًيا، اأو لغوًيا، عن بقية االأفراد في المجتمع الذي يعي�صون فيه (. وهذا تعريٌف بالو�صف.
اأما المو�صوعة االأمريكية فتعرف االأقليات باأنهم: ) جماعة لها و�صع اجتماعي داخل المجتمع 
اأقل من و�صع الجماعة الم�صيطرة في نف�س المجتمع، وتمتلك قدًرا اأقل من النفوذ والقوة، وتمار�س 
ع���دًدا اأقل من الحقوق مقارنة بالجماعة الم�صيطرة في المجتم���ع. وغالبا ما ُيْحَرُم اأفراد االأقليات 

من اال�صتمتاع الكافي بحقوق مواطني الدرجة االأولى(. 
وه���ذا تعريف مبني على الهدف الذي ي�صعى اإليه وا�صعوه وهو دغدغة م�صاعر المعنيين لفتح 
ب���اب للتدخ���ل المبا�صر. الأن م�صمون هذا التعريف لم يوج���د اإال في ظل الدول التي اأتت بها اتفاقية 

�صايك�س-بيكو.
 اأم���ا في تاريخنا االإ�صالم���ي فم�صامين هذا التعريف غير موجودة. عدا عن اأن الحاكم الذي 
يمار����س �صلط���ًة اأعلى على مجموعٍة عندها حقوٌق اأقل؛ قد ال يكون اأكثرية عددية. وهناك مجتمعات 

تت�صلط فيها )االأقليات( على )االأكثريات( وتغت�صب حقوقها. وبالتالي فهذا ال ي�صلح تعريًفا.
اأم���ا الخبير االإيطالى )فرن�صي�صكو كابوتورت���ي()1(  فقد عرف االأقلية فى درا�صته المكلَّف بها 
م���ن قبل االأمم المتحدة، والت���ى اعُتِمدت فى المنظمة الدولية، بقول���ه: )االأقلية: هى مجموعة اأقل 
ع���ددا بالن�صب���ة اإلى باقى ال�صكان فى دولة ما، وفى مركز غير مهيمن فى الدولة التى ينتمون اإليها، 
وتمتل���ك ه���ذه المجموعة خ�صائ�س ثقافية: طبيعية، اأو تاريخي���ة، اأو دين، اأو لغة، تختلف عن باقى 

ال�صكان، ويعبرون عن �صعور بالت�صامن للمحافظة على ثقافتهم اأو دينهم اأو لغتهم(. 
وه���ذا التعريف ال يختلف في م�صمونه ع���ن �صابقه لكنه عبارته األطف. ويقال فيه ما يقال في 

�صابقه.

 Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic  -1
للمقرر اخلا�س  درا�صة  املتحدة عام 1991م  االأمم  ن�صرت  فلقد   ،)Minorities, )United Nations: New York, 1991

فران�صي�صكو كاباتوري حيث تتبع تطور مفهوم االأقلية منذ عام 1930م حتى تاريخ �صدور التقرير..
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وكذل���ك االأمر ف���ي عبارة الخبي���ر النرويجي »ا�صبي���رون اأيدى«، الذي اعتم���دت لجنة حقوق 
االإن�ص���ان التابعة لالأم���م المتحدة تعريفه في الدرا�صة التي اأعدها عام 1989 م عن حقوق االإن�صان، 
حي���ث قال: ) يق�صد باالأقلي���ة كل مجموعة من االأ�صخا�س المقيمين في دولة ذات �صيادة، وي�صكلون 
اأقل من ن�صف ال�صكان في المجتمع الوطني، ويتمتع اأفرادها بخ�صائ�س م�صتركة عامة ذات طبيعة 

ج على االمتيازات ال�صيا�صية. اأثنية اأو دينية اأو لغوية تميزهم عن باقي ال�صكان(. فلم يعرِّ
ولي����س ببعيد عن���ه التعريف ال���ذي اأورده الدكتور �صع���د الدين اإبراهيم ف���ي مو�صوعته »الملل 
والنح���ل واالأعراق« حيث عرف االأقليات باأنه���ا: )اأية مجموعة ب�صرية تختلف عن االأغلبية في واحد 

اأو اأكثر من المتغيرات التالية: الدين، اأو اللغة، اأو الثقافة، اأو ال�صاللة(. 
وم���ن خالل هذه التعريفات نلحظ؛ من دون كبير عن���اء؛ كيف اأنها ال تتفق فيما بينها اإال على 
مو�ص���وع العدد، والخ�صو�صي���ة: الثقافية، اأو العرقي���ة، اأو الدينية، وبع�صها يزي���د قيودا تهدف اإلى 
دغدغ���ة م�صاع���ر المجموعات العرقية والقومي���ة المختلفة، وكاأنها تحر�صها عل���ى بع�صها البع�س. 
وبخا�ص���ة اإذا علمن���ا اأن كل ال�صك���وك الرئي�صة التي اأ�صدرته���ا االأمم المتح���دة، والمتعلقة بحقوق 
ف فيها االأقليات تعريًفا وا�صًحا، واإنما اأعطت اأو�صاًفا لما يمكن اأن يعتبر اأقليات.  االأقليات، لم ُتَعرِّ
واعتب���رت من عندها اأن ه���وؤالء عندهم م�صكلة مع الغالبية المهيمنة على قرار البلد، ثم بنت 
عل���ى ذل���ك اأنه ال بد م���ن التدخل المبا�ص���ر لحماية حقوق ه���ذه االأقليات، لدرجة اأن���ه كانت تختلق 

م�صاكل وحروب لتبرير فر�س هذه الحقوق، والتي هي في حقيقتها ا�صتعمار من نوع جديد. 
م���ع العلم اأنه توجد دول تحكمها اأقليات، بمفهومهم، وه���ي مت�صلطة فيها على االأكثريات، بل 
وربم���ا مار�ص���ت �صده���ا ما ي�صبه حروب االإب���ادة، فلو نظرنا اإل���ى بالدنا العربية مث���ال لوجدنا دوال 
تحكمه���ا اأقلي���ات، وتتمتع فيها بامتي���ازات ال توجد عن���د الغالبية، وهذا بالتال���ي يخرجها من حيز 
م�صطلح االأقليات بح�صب التعريفات المعتمدة اليوم، وهذا براأيي ينق�س هذا التعريف ويجعله غير 
ف، فقد  من�صبط، مع تمييزنا بين اأقليات واأخرى، اإذ لي�س كل حكم الأقلية يعني اأن االأمر على ما ُو�صِ

اءة، تعمل لل�صالح العام.  تحكم االأقلية وتكون عادلة، بنَّ
باالإ�صاف���ة اإل���ى اأنه لي�س �صحيٌح اأن كثي���را من الم�صكالت التي تقع داخ���ل مجتمع فيه اأقليات 
واأكثري���ات �صببه ت�صلط االأكثرية على االأقلية، ونحن لو ا�صتقراأنا تاريخ المنطقة لوجدنا اأن االأكثرية 
ال�صنية كانت عامل ا�صتقرار في المنطقة، ولم تكن يوما عامل اإثارة قالقل، ولعل االإ�صارة اإلى فتنة 
ع���ام )1(1860  الت���ي وقعت في جبل لبنان ودم�صق بين الدروز والموارنة، والتي تولت فرن�صا كبرها، 

1-  جمازر )1860( يف لبنان هو �صراع يف لبنان قام بني املوارنة من جهة والدروز وامل�صلمني ال�صيعة من جهة اأخرى. بداأ ال�صراع 
بعد �صل�صلة من اال�صطرابات توجت بثورة الفالحني املوارنة على االإقطاعيني ومالك االأرا�صي من املوارنة. و�صرعان ما امتد اإىل 
جنوب البالد حيث تغري طابع النزاع، فبادر الدروز بالهجوم على املوارنة.                                                                                    

 بلغ عدد القتلى من امل�صيحيني حوايل )20،000( كما دمرت اأكرث من )380( قرية م�صيحية، و)560( كني�صة. وباملثل تكبد الدروز 
وامل�صلمون ال�صيعة خ�صائر فادحة كذلك....                                                                                                                                      =
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والوق���وف على الدور الذي قامت به االأكثرية ال�صنية الحاكمة في وقف الفتنة من خالل الدور الذي 
قام به االأمير عبد القادر الجزائري، تبين ما اأقول. 

م�شطلح الأقليات وال�شلطة..
وم�صطل���ح )االأقلي���ة( ال يق���ف عند هذا الحد ب���ل نجد اأنه يتخط���اه اإلى مفه���وم ال�صلطة في 
النظ���ام الديمقراط���ي، حيث يحكم االأكثرية االأقلي���ة، وتمار�س االأقلي���ة دور المعار�صة، وال يلزم اأن 
تك���ون المعار�صة مقه���ورة، اإال اأن هذا ال يوؤدي اإلى الم�صاكل التي ي���وؤدي اإليها نظام االأقليات القائم 

على القوميات والعرقيات واالأثنيات. فاالأول غالبا يبني، والثاني غالبا يهدم ويق�صم
اأمٌة.. جاليٌة.. ل اأقلية

فاإذا كان م�صطلح االأقليات ال وجود له في ثقافتنا، فما الذي اأطلق من ت�صمية على المق�صودين 
بالبحث؟

ال ب���د من الرجوع لبدايات ن�صاأة الدولة في االإ�صالم لمعرفة كيفية التعامل مع غير الم�صلمين 
ف���ي المجتم���ع الم�صلم، الأن ال���ذي ير�صم �صيا�صة التعامل معهم هو ال�ص���رع، لذلك فال بد من النظر 
ف���ي ن�صاأة مجتمع المدينة المنورة للنظر في كيفي���ة التعامل مع اأهل الكتاب الذين كانوا ي�صتوطنون 
المدين���ة المن���ورة. وهذا يمكن اأن نجده في وثيقة المدينة المنورة الت���ي نظمت حياة النا�س، والتي 

تعتبر اأهم وثيقة د�صتورية في تنظيم حياة المجموعات المختلفة في المجتمع الم�صلم الواحد. 
وق���د نظرت الوثيقة اإلى يهود على اأنهم )اأم���ة( اأي مجموعة لها ا�صتقالليتها الدينية الكاملة 
�صم���ن المجتم���ع المديني، واعُتِب���ر ما اتفق علي���ه بمثابة معاه���دة، والمعاهدة تك���ون بين طرفين 
ُ َعَلْيِه  لَّى اهللَّ ِ -�صَ متمايزي���ن عادة. وق���د َعْنَوَن لها ابن اإ�صحاق في مغازيه بقوله: »َوَكَتَب َر�ُص���وُل اهللَّ
ْمَواِلِهْم،  هم َعَلى ِديِنِهْم َواأَ اِر، َواَدَع ِفيِه َيُهوَد َوَعاَهَدُهْم، واأقرَّ َو�َصلََّم- ِكَتاًبا َبْي���َن اْلُمَهاِجِريَن َواالأْن�صَ

َو�َصَرَط َلُهْم، َوا�ْصَتَرَط َعَلْيِهْم«.  ومما جاء في الوثيقة: 
ِمِنيَن ِلْلَيُه���وِد ِديُنُهْم، َوِلْلُم�ْصِلَمْيِن ِديُنُهْم َمَواِليِهْم َواأَْنُف�ُصُهْم،  ٌة َمَع اْلُموؤْ مَّ )َواإِنَّ يه���وَد َبِني َعْوف اأُ

ُه ال ُيوِتغ-اأي يهلك- اإال نف�َصه، واأهَل َبْيِتِه. نَّ اإاّل َمْن َظلم واأِثم، َفاإِ

= امتدت االأحداث اإىل دم�صق وزحلة وجبل عامل وغريها من املناطق. �صقط خاللها االأخوة امل�صابكيون الذين اعتربتهم الكني�صة 
 )1840( عامي  ح�صلت  حدة  اأقل  طائفية  ا�صتباكات  بعد  ثالثة  مرحلة  الفتنة  هذه  جاءت   .)1860( عام  طوباويني  الكاثوليكية 

ا.  و)1845( بني املوارنة والدروز اأي�صً
مت يف هذه الفرتة حرق الكنائ�س واملدار�س التب�صريية. وقام بع�س املتنفذين من امل�صلمني باإنقاذ العديد من امل�صيحيني من اأبرزهم 

عبد القادر اجلزائري الذي اأواهم يف مقر اإقامته ويف قلعة دم�صق. 
الربجوازية  الطبقة  فيه  ُتقيم  وكانت  الكاثوليك  ي�صكنها  كان  والتي  القدمية  دم�صق  الن�صارى يف  املجازر حارة  دمرت خالل هذه 
ال�صناعية التجارية ب�صكل كامل، مبا يف ذلك عدد من الكنائ�س القدمية، بينما جنا �صكان حي امليدان الفقري خارج االأ�صوار والذي 

�صكل االأرثوذك�س معظم �صكانه ب�صبب حماية جريانهم امل�صلمني لهم. ) املرجع: ويكبيديا(. 
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اِر ِمْثَل َما ِلَيُهوِد َبِني َعْوف. جَّ  َواإِنَّ ِلَيُهوِد َبِني النَّ
 َواإِنَّ ِلَيُهوِد َبِني اْلَحاِرِث ِمْثَل َما ِلَيُهوِد َبِني َعْوف.
 واإن ليهود بني �صاعدة ِمْثَل َما ِلَيُهوِد َبِني َعْوف.

 َواإِنَّ ِلَيُهوِد َبِني ُج�َصم ِمْثَل َما ِلَيُهوِد َبِني َعْوف.
 َواإِنَّ ِلَيُهوِد َبِني االأْو�س ِمْثَل َما ِلَيُهوِد َبِني َعْوف.

ُه ال ُيوِتُغ اإال َنْف�َصُه َواأَْهَل   َواإِنَّ ِلَيُه���وِد َبِن���ي َثْعلبة ِمْثَل َما ِلَيُهوِد َبِني َعْوف، اإال َمْن َظلم واأِث���م، َفاإِنَّ
َبْيِتِه ()1(. 

ع والوؤهم عل���ى قبائل العرب  وهك���ذا فقد تمت���ع يهود في المدينة بحك���م ذاتي �صبه ت���ام، ووزِّ
حت���ى ال يوؤخ���ذ بطٌن بجريرة غيره، وهذا غاية العدل. ولذل���ك عندما غدر يهود بني قينقاع لم ُيْجَل 
�صواه���م، وكذل���ك عندما غدر بنو الن�صير لم يحا�صب يهود خيبر، .. اإال اأن يهود اأََبْوا اإال اأن يجتمعوا 
عل���ى الغ���در فجاء الحكم العام باإجالئهم عن الجزيرة نهائًيا، وم���ن هنا اأطلق عليهم فقهاوؤنا لقب 

)الجالية(. 
وق���د اأطلقه علماوؤن���ا ابتداًء على اأهل الكتاب خا�صة، ثم على كل م���ن كان في ذمة الم�صلمين 

عامة، ف�صمل كل المجموعات التي كانت تعي�س في كنف الدولة الم�صلمة. 
يقول االإمام مرت�صى الزبيدي في معجمه الفريد )تاج العرو�س(: »والجاِلَيُة: الَّذين َجَلْوا َعن 
حاِح. واإنَّما  ِة؛ َكَم���ا ِفي ال�صِّ مَّ اأَْوطاِنه���م: يق���اُل: فالٌن ا�ْصُتْعِمل على الجاِلَي���ة، اأَي على ِجْزَيِة اأَْهِل الذِّ
َم ِمن  ي اهلل َتَعاَلى َعنُه، اأَْجالُهْم َعن َجِزيَرِة الَعَرِب لَما تقدَّ اِب، ِر�صَ �ُصّم���وا بذِلَك الأنَّ ُعَمَر بَن الَخطَّ
وا جاِلَي���ًة، وَلِزَمهم َهَذا اال�صُم اأَْيَن َحلُّوا، ثمَّ َلِزَم كّل  اأَْم���ِر النبيِّ �صلى اهلل َعَلْيِه َو�صلم فيهم)2(، ف�ُصمُّ

َمْن َلِزَمْته الِجْزَيُة من اأْهِل الِكتاِب بكلِّ بَلٍد َواإِن لم ُيْجَلْوا َعن اأَْوطاِنهم«.)3(
فاالإ�ص���الم نظر اإلى ه���ذه الجماعات منذ اأول يوم عل���ى اأنهم اأمة مع الموؤمني���ن، واأنهم جزء 
اأ�صي���ل ف���ي المجتمع، لهم حقوق وعليهم واجبات، واإن كنا بحاجة لتحرير مفهوم و�صف االأمة الذي 

اأطلقه عليهم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.

1- �صرية ابن ه�صام 2 / 107.
2-  حلديث )اأخرجوا امل�صركني من جزيرة العرب( ويروى ) اأخرجوا اليهود ( وكاأنها رواية باملعنى، واملق�صود واهلل الأعلم اأن ال يكون 
للم�صركني كيان �صيا�صي م�صتقل على غرار ما كان لليهود قبل اإخراجهم من جزيرة العرب، وهو من مفهوم حديث: ) ال يجتمع يف 
جزيرة العرب دينان ( مبعنى اأنه ال ينبغي اأن تكون من �صلطة اإال لالإ�صالم، الأنا وجدنا اأوزاعا من يهود وغريهم كانوا يف اأرجاء 
من اجلزيرة العربية زمن اخللفاء الرا�صدين وبعدهم اإال اأنهم كانوا اأجراء وم�صتخدمني ال جمتمعات لها ا�صتقالليتها، اإال اإذا 

قلنا بقول االإمام اأحمد اإن جزيرة العرب يق�صد بها املدينة وما حولها. واهلل اأعلم.
3- تاج العرو�س من جواهر القامو�س: مادة ) جلو (: 37 / 368 .
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وكذل���ك االأمر مع ن�صارى نجران الذين وف���دوا على ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم المدينة 
ف���ي العام التا�صع للهجرة، ونزل���وا الم�صجد النبوي ال�صريف، فعاهده���م ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
ُة محمٍد النبيِّ ر�صوِل  و�صل���م، وكتب لهم كتابًا، ومما جاء فيه: )ولنج���راَن وحا�صيِتها، جواُر اهلل وِذمَّ
اهلل عل���ى اأمواِله���م، واأنف�ِصِهم، ومّلِتهم، وغائِبه���م، و�صاهِدهم، وع�صيرِته���م، وِبَيِعِهم، وكّل ما تحت 
ُر اأُ�ْصُقٌف من اأ�صقفّيته، وال راهٌب من رهبانّيته، وال كاهن من كهانته.  اأيديهم من قليل اأو كثير. ال يغيَّ
ُرون، وال يط���اأ اأر�صهم جي�س. ومن �صاأل  يَّة، وال دم جاهلي���ة. وال ُيْح�َصُرون، وال ُيَع�صَّ ولي����س عليه���م ِرِبّ

ُف غير ظالمين وال مظلومين()1(. منهم حقا فبينهم النَّ�صَ
ا كالذي اأعطاه االإ�ص���الم لهذه المجموعات التي كانت  فه���ل تع���رف د�صاتير اليوم و�صًعا خا�صً

ت�صارك الم�صلمين البالد؟!! 
ُن مجتمعهم، كما �ص���اق �صدر فرن�صا  وه���ل �صاق���ت �صدور الم�صلمي���ن بالتعدد الذي كان ُيَل���وِّ
بحجاب ت�صعه الم�صلمة على راأ�صها، وباالأم�س �صاقت �صوارعها على رجل ي�صلي في الطريق! و�صاق 

�صدر �صوي�صرا بماآذن ترتفع في �صمائها؟ اأهكذا يكون الت�صامح وقبول االآخر؟!! 
وي���وٌم عل���ى اإثر يوم نرى كي���ف اأن �ص���دور المخالفين ت�صي���ق بقبولنا، ولذل���ك اأرى اأننا نحن 
المعني���ون اأكثر من غيرنا بم�صطلح قبول االآخر، بمعنى اأن يقبلنا غيرنا، فيوم كنا حكام المنطقة، 
وحاول خليفة الم�صلمين اأبو جعفر المن�صور اإجالء الموارنة من جبل لبنان ب�صبب ثورة قام بها بع�س 
�صبابهم، لم ياأذن له االإمام االأوزاعي رحمه اهلل تعالى بت�صتيت النا�س واإجالئهم عن اأرا�صيهم، ولم 

ي�صمح له اأن يوؤخذ البريء بجريرة الم�صيء.
وي���وم جاء التتار لبالد ال�صام واأ�صروا عددا ال ي�صتهان ب���ه من الم�صلمين واليهود والن�صارى، 
ذهب لَفكاكهم �صيُخ االإ�صالم اأحمد بن تيمية رحمه اهلل تعالى، ولما اأراد ال�صلطان التتريُّ اأن يعطيه 
اأ�ص���ارى الم�صلمي���ن فقط رف�س، وقال ال اأقبل اإال بفكاك الجمي���ع، الأن اأهَل الكتاب اأهُل ذمتنا ونحن 

م�صوؤولون عنهم. 
ونح���ن اليوم ال نحا�َصُب على اأفعال ال�صالطين، واإنما على مواقف العلماء، الأنها هي الترجمة 
���ُة الأح���كام الدين ون�صو�صه، واإذا كان بع�س الن�صارى ُظِلَم م���ن بع�س الحكام، فاإنَّ كثيًرا من  الحقَّ
الم�صلمين واأئمتهم وعلمائهم ُظلموا من نف�س الحكام اأكثر بكثير. ولم يحدث في تاريخنا االإ�صالمي 

اأنَّ علماءنا فرطوا بحقوق اأهل الكتاب عامة، والم�صيحيين خا�صة. 
وعليه فما نراه اليوم، اأو ن�صمعه، ال يمكن تف�صيره اإال باأنه حقد دفين على االإ�صالم والم�صلمين، 

�صر يوما في معاملة غيرنا معاملة تليق بهم.  فهو غير مبرر تاريخيا وال اآنيا، الأننا لم ُنقِّ

1- جمموعة الوثائق ال�صيا�صية للعهد النبوي واخلالفة الرا�صدة. حممد حميد اهلل احليدر اآبادي. �س 176.
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و�صواء اعُتِبر الن�صارى في بالدنا جالية اأم اأقلية اأم رعايا، فال�صوؤال الذي يجب اأن يطرح: هل 
ظلمهم االإ�صالم يوما؟ واإن كنا نفهم التوج�س من االأنظمة الظالمة الم�صتبدة، واإْن َتَجْلَبَبْت بِجْلَباِب 

ي على االإطالق.  االإ�صالم، اإال اأننا ال يمكن اأن ن�صتوعب التوج�س غير المبرر من االإ�صالم ال�ُصنِّ
الم�شيحيون الموارنة في لبنان

بعد هذه المقدمات ال�صريعة اأَِلُج اإلى لبنان وما فيه من خ�صو�صيات، ال الأعر�س لتاريخ ن�صاأة 
لبنان والظروف التي �صكلته �صيا�صيا، واإنما الأتكلم عن امتيازات من يعي�صون فيه. 

 فم���ن اأكثر الجماعات الدينية التي ا�صتفادت من الو�صاية االأوروبية على الدولة العثمانية في 
القرني���ن الما�صيين: الم�صيحيون، وبخا�صة الموارنة، الذين ربط���وا اأنف�صهم بالكني�صة الكاثوليكية 
ا�صتجاب���ة لدع���وات االآب���اء الكبو�صيين، ثم تولَّت فرن�ص���ا ال�صغط على الباب العال���ي للمطالبة بحق 
حماية الم�صيحيين الكاثوليك في االإمبراطورية العثمانية)1(، فكانت كل الفرمانات الهمايونية التي 
ت�صدر، تراعي وجودهم وخ�صو�صياتهم، حتى ا�صتهر المثل الذي يقول: »هنيئا لمن له مرقد عنزة 

في جبل لبنان«. 
ومن���ذ اأن بداأ التدخل بداأت الم�صكالت تظهر تباعا بي���ن اأطياف المجتمع اللبناني، وتاريخنا 
لي�س بالبعيد، وبالتالي فالكل في ذهنه �صور وتطبيقات لهذا التدخل واآثاره، واإن اختلفت التاأويالت. 
وتجنب���ا لكثير من ال�صلبيات التي برزت في تاريخنا الحديث، وبالتحديد منذ ظهور م�صطلح 
االأقلي���ات، تو�ص���ل اللبنانيون لذل���ك مبداأ الح���وار، وباالأخ����س االإ�صالمي الم�صيح���ي، وثقافة قبول 
االآخ���ر، وغير ذل���ك من الطروحات التي ه���دف اأ�صحابها اإلى اإ�صفاء نوع م���ن الطماأنينة في قلوب 
)االأقليات(، وبخا�صة بعد �صل�صلة من ال�صراعات التي لم تجلب �صوى الويالت؛ واإن كان بع�س هذه 
الطروح���ات ي�صت�ص���ف منها اتهام االإ�صالم باأنه مق�صر في قبول غي���ر الم�صلمين؛ ثم ُتح�صد �صواهد 
ُر اليوم في ما يتعر�س له م�صيحّيو ال�صرق من ت�صييق وا�صطهاد اأدى  الح���ال على ذلك والتي ُتْخَت�صَ
ِرد يوؤذن ب�صرق جديد لي�س فيه اأحد  اإلى هجرتهم من بالدهم، لذلك فاإن اأعدادهم في تناق�س ُمطَّ

من الم�صيحيين. 
هكذا ي�صور االأمر، وطبعا هذه �صورة قاتمة، وما اأظن اأن اأحًدا فيه ُم�ْصَكٌة من مروءة يقبل بها، 
ر اإن�صان من اأر�صه وبيته وتاريخه؟ وبخا�صة اأن الم�صيحية في ال�صرق موجودة  اإذ كيف ُيقبل اأن ُيَهجَّ
قبل االإ�صالم!! لذلك فاإن االنطباع االأول حيال هذا العر�س اأن الم�صلمين عليهم اأن يحترموا منطق 
التاريخ والجغرافيا واأن ال يعملوا على اإفراغ ال�صرق من اأبنائه الم�صيحيين. مع العلم اأن واقع الحال 

والتاريخ ي�صهد بعك�س ذلك.

1- ينظر كتاب )اجلاليات االأوروبية يف بالد ال�صام( للدكتورة ليلى ال�صباغ: 1 / 13.
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وم���ن اأجل تدارك هذا الخلل اأن�صئت هيئ���ات للحوار االإ�صالمي الم�صيحي، وانتدب لها اأفا�صل 
النا����س من كال الديانتين، وكان���ت الندوات دائما تعر�س لتاريخ العالقة بي���ن االإ�صالم والم�صيحية 
كدي���ن، وبين الم�صلمي���ن والم�صيحيين ك�صعوب متج���اورة متداخلة، ثم ُيدَلف بعد ذل���ك اإلى الواقع 
االألي���م الذي و�صلت اإلي���ه المنطقة اليوم، حيث ي�صه���د العالم ب�صكل عام، وال�ص���رق االأو�صط ب�صكل 
َحِل  خا�س، تطرفا دينًيا وتزمًتا وتنامًيا لم�صاعر العداء: اإن بين االأديان المختلفة، اأو بين الِمَلِل والنِّ
ف���ي الدين الواح���د. حتى اإن اأح���د المحا�صرين الكرام رب���ط بين تنامي ظاه���رة التطرف الديني 

والهجرة الم�صيحية في ال�صرق. 
وبراأيي هذه معادلة ظالمة الأنها تنافي واقع الحال. اإذ التطرف لي�س مق�صورا على دين بعينه 

وال �صعب بعينه، واإنما التطرف �صلوك نجده عن الكثيرين وفي بالد �صتى.
وق���د خَرجت هذه المنتديات والحوارات بنوع من التو�صي���ات التي يمكن اأن تعالج هذا الخلل 
الحا�ص���ل، منها: التركيز على التاريخ النا�صع للعالقة بي���ن الديانات عبر التاريخ من خالل تعاليم 
ه���ذه االأدي���ان نف�صها، الأن هذا النوع من العالقة اأمر بدهي طالم���ا اأننا نت�صارك االأر�س نف�صها، اأما 
الجن���ة فيق�صي اهلل بها لمن ي�ص���اء، ونحن - بني الب�صر- لنا اأن نختار العقيدة التي نرى اأنها تبلغنا 
تل���ك الجن���ة الموعودة، وبالتالي فنحن م�صئولون عن اختيارنا اأم���ام اهلل �صبحانه وتعالى، وملزمون 

بعد ذلك بالعمل على وفق هذا االختيار.
هذا المنطق �صليم من وجهة نظري..

 غي���ر اأن بع����س الطروح���ات التي كان���ت تعر�س كانت غي���ر منطقية وغير واقعي���ة، وال تعالج 
ء ل�صراعات جديدة، كما اأن فيها َحْيَدًة عن المطلوب،  الم�صكل���ة، واإنما تخلق اأزمات جدي���دة، وُتَهيِّ

وخروًجا عن المعالجة ال�صحيحة للم�صكلة. 
اإذ ال يخف���ى على ذي لب اأن ه���ذه الم�صكالت حديثٌة حدوث م�صطل���ح االأقليات، فالعقائد لم 
تك���ن يوًما هي الم�صكلة، وهذا باعتراف الجميع، اإذ ال���كل ي�صت�صهد بالتاريخ على طيب العالقة بين 

الم�صلمين والم�صيحيين. 
وقد �صبق ذكر اإقرار االإ�صالم لغير اأتباعه على دينهم، وعلى ل�صان نبينا �صلى اهلل عليه و�صلم، 

االأمر الذي ال يدع مجاال للتاأويل. 
و�ص���واء كان الم�صيحي���ون، اأو غيره���م، جاليًة اأم اأقليًة، ف���اإن االإ�صالم راع���ى خ�صو�صياتهم، 

وحفظ وجودهم، واأخذوا حقوقهم في ظل حكمه واأكثر. 
فاإذا كان االأمر على ما ُذِكر فما الذي جعل االأمور ت�صل اإلى ما و�صلت اإليه؟ 

ه���ذا الذي ينبغ���ي اأن ن�صاأله الأنف�صنا ابتداًء: ما هو �صبب ه���ذه الم�صكلة؟ ذلك اأن الحكم على 
ال�صيء فرع عن ت�صوره. 
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والم�صكل���ة الت���ي ينبغ���ي اأن نعالجه���ا ه���ي ذات �صقي���ن: ال�ص���ق االأول الهج���رة الم�صيحية من 
ال�ص���رق، وال�صق الثاني مظاهر العداء المتنامي بين الم�صلمين والم�صيحيين، والتي بلغت اأوجها في 
ت�صريحات غبطة البطرك الراعي في فرن�صا، والتي تدل داللة وا�صحة على تحالِف ما بين ما بات 
���ي تحديدا ذي م�صاحة االنت�صار الوا�صعة، وبخا�صة اأنها  نِّ ُيْع���َرُف باالأقليات في مواجهة االإ�صالم ال�صُّ

تزامنت مع ما يروج له البع�س تحت م�صطلح )يقظة ال�صنة في المنطقة(.
 وهذه المواقف ال تحافظ على الوجود الم�صيحي في لبنان بل تعر�صه لخطر جديد، وبالتالي 
يتوج���ب عل���ى العقالء درا�صة الكالم جيًدا قبل الت�صريح ب���ه، وبخا�صة المرجعيات التي تحظى في 

المجتمع باحترام كبير.
َط لبالدن���ا با�صم )ال�صرق   وف���ي راأي���ي، واخت�ص���ارا للوقت،  اأن ال�صب���ب االأ�صا�س هو م���ا ُخطِّ
االأو�ص���ط الجديد(، الذي ب���داأ مع �صيا�صة التدخالت االأوروبية ف���ي ال�صلطنة العثمانية في منت�صف 
�س عن دخ���ول العن�صر اليهودي على المنطق���ة من خالل ق�صية  الق���رن التا�ص���ع ع�صر، والذي تمخَّ
فل�صطي���ن، ومن خالل االأنظمة التي تدعم هذا الكيان والتي ت�صعى اإلى اإيجاد حاالت تطرف لتبرير 
تطرف اليهود، كما ت�صعى اإلى اإيجاد حاالت عداء بين المختلفين: اإن في المعتقد اأو في المذاهب، 
الإ�صع���اف ذلك المدِّ المتجان�س الذي يحيط باليهود ف���ي فل�صطين، �صواء ب�صقه االإ�صالمي اأم ب�صقه 
الم�صيحي، وكل ذلك �صعيا نحو ال�صيطرة الكاملة على هذه المنطقة المهمة في التاريخ والجغرافيا، 

والتي ت�صمى )البالد العربية(. 
���َل على قولي هذا بكلمة قالها )ناحوم غولدم���ان( رئي�س المنظمة اليهودية   واأ�صتطي���ع اأن اأَُدلِّ
العالمية في الموؤتمر الذي ُعقد في باري�س �صنة 1968 م باأنه اإذا اأرادت اإ�صرائيل اأن تعي�س مطمئنة 
ف���ي فل�صطين فعليه���م )تف�صيخ ال�صعوب( من حوله���ا، ثم اأعطى ت�صورا كيف يمك���ن اأن ي�صلوا اإلى 
مطلبه���م باأنه عن طري���ق اإقامة )دويلة مارونية في لبن���ان(، و)دويلة علوية ف���ي �صوريا(، و)دويلة 

كردية في �صمال العراق(. 
وه���ذا يعني اأنهم �صي�صربون على وت���ر: القوميات، والعرقيات، واالأثني���ات. وهو الذي اأطلقوا 

عليه )حقوق االأقليات(.
 األي�س هذا ما تعي�صه منطقتنا اليوم؟ 

�ُس فيه���ا للم�صيحيين،  وتفني���دًا لبع����س المزاعم اأقول: لننظ���ر اإلى اأكثر المناط���ق التي ُيتعرَّ
كالع���راق وفل�صطين وم�ص���ر مثال: ففي العراق نحن نعلم اأن الم�صيحيي���ن موجودون قبل الم�صلمين 
بده���ور، وق�صة نبينا �صلى اهلل عليه و�صلم م���ع عّدا�س الغالم الن�صراني، الذي جاءه بقطفة العنب 
ي���وم اآذته ثقيف ف���ي الطائف، دليل وا�صح على ذلك. وكان عدا�س م���ن اأر�س نينوى، قرية نبي اهلل 

يون�س بن متى عليه ال�صالم في العراق. 
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ث���م جاء الم�صلمون، وبنوا الكوفة والب�صرة زمن اأمي���ر الموؤمنين عمر بن الخطاب ر�صي اهلل 
عن���ه وباأمر منه، ثم بغ���داد باأمر من الخليفة العبا�صي اأبي جعف���ر المن�صور، وفي كل مراحل تاريخ 
�س للوجود الم�صيحي، بل كل كت���ب التاريخ توؤكد على اأن  الع���راق االإ�صالمي ما �صمعن���ا اأن اأحدا تعرَّ
كثي���را من ال�صخ�صيات الم�صيحية كان���ت لها حظوة عند الخلفاء الم�صلمي���ن، فما الذي تغيَّر اليوم 

روا من اأر�صهم؟ اإنه الواقع الجديد الذي طراأ على العراق، اإنه االحتالل. ر كنائ�صهم وُيَهجَّ لتفجَّ
ونف����س االأم���ر يقال عن الوجود الم�صيحي ف���ي فل�صطين، فيوم ت�صلم اأمي���ر الموؤمنين عمر بن 
الخط���اب ر�صي اهلل عن���ه مفاتيح القد�س من بطريكها الم�صيحي، والذي كتب لهم الُعهدة العمرية، 
والت���ي ا�صترطوا الأنف�صهم فيها اأال ي�صاكنهم فيها يهود!! ومن يومها ما اأظن اأن اأحًدا تعر�س للوجود 
الم�صيح���ي ف���ي فل�صطين، بل اأكثر من ذلك: حتى عندما احتل الفرنجة اأجزاء من العالم االإ�صالمي 
مت�صتري���ن بال�صليب، لم يتعر����س الم�صلمون لم�صيحيي ال�صرق الأنهم يعلم���ون اأن تلك الحمالت لم 
تك���ن ديني���ة واإنما كانت ت�صتهدف خيرات بالد الم�صلمين، بل اأكثر من ذلك فاإن كثيرا من م�صيحيي 

ال�صرق قاتلوا مع الم�صلمين �صد القادمين من الغرب با�صم ال�صليب. 
فما الذي طراأ اليوم لتكون هذه الهجرة الم�صيحية من فل�صطين؟ اإنه االحتالل اليهودي الذي 

يدعمه النظام الغربي بكل قوته. 
ويبق���ى الوجود الم�صيحي في م�صر، وقد ف�صحت الث���ورة موؤخًرا دور النظام الذي كان قائما 

ي�َصْيِن خير دليل. باأمر االحتالل في فبركة الخالفات بين الم�صلمين والم�صيحيين، وكني�صة الِقدِّ
�س له �صائر  ث���م عندنا الوج���ود الم�صيحي في لبن���ان وفي �صوريا، لم���اذا ال يتعر�س لم���ا يتعرَّ

ر وهو االحتالل.  الم�صيحيين في ال�صرق؟ الأنه ال يوجد ذلك العن�صر المَفجِّ
َة في كثير  مع العلم اأن الوجود الم�صيحيَّ في لبنان له امتيازات تفوق امتيازات الم�صلمين ال�صنَّ
من دولهم. وما ق�صية اتفاق الطائف والمنا�صفة في الحكم اإال ترجمٌة عمليٌة الإقرار اأرباب ال�صيا�صة 
ال�صن���ة بهذه المعادل���ة، لذلك ا�صتغرب الجمي���ع الت�صريحات االأخيرة لغبط���ة البطرك الراعي في 
فرن�ص���ا التي تخوف فيها من المدِّ ال�صن���يِّ في بالد ال�صام والعراق، هذا بالرغم من الو�صع المتميز 
ة الذين يطرحون المثالثة في لبنان!! واإنما الذين جاء بهم  الذي يتمتعون به، مع العلم اأنه لي�س ال�صنَّ

ا على الم�صلحة والم�صير!!!!. النظام الذي اأبدى غبطته التعاطف معه حر�صً
َحل تفكك الِمَلِل والنِّ

ولو انتقلنا اإلى الجانب االآخر من الم�صكلة، وهو العداء بين اأبناء الملة الواحدة، ففي العراق 
�ص���ة عند ال�صيعة، منها مراقد االإمامين الع�صكريين في �صامراء،  ة اأماكن تعتبر مقدَّ مث���ال يوجد عدَّ
ٌة لي�س لل�صيعة فيها وجود، بناها اأمير الموؤمنين الماأمون لتكون مركًزا  يَّ و�صامراء تاريخيا مدينة �ُصنِّ

لتجميع اأجناد الدولة الذين �صجت منهم بغداد، ثم اُتِخَذْت م�صيًفا للخلفاء العبا�صيين. 
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وعبر تاريخ وجود هذين ال�صريحين كانت ال�صنة هم الذين يقومون على خدمة هذه االأ�صرحة، 
والكل يعلم اأن ملكيتها تعود لالأوقاف االإ�صالمية ال�صنية في بغداد. 

ر هــذان ال�شريحان؟ لأن  فِلــَم لــم يتعر�ض اأحٌد عبــر التاريخ لهذيــن ال�شريحين؟ وِلَم اليــوم يفجَّ
هناك واقًعا جديًدا طراأ على المنطقة هو الحتالل.

وما قلته هنا ل�صت متفردا به، بل وجدته عند اأكثر من مرجع �صيا�صي عند ال�صنة وعند ال�صيعة 
وعند الم�صيحيين، فعند ال�صيعة مثال �صمعت ال�صيد محمد ح�صين ف�صل اهلل يقول؛ �صنة 1983 م في 
بيت���ه ف���ي بئر العبد قبل اأن يو�صع له ذلك االنفجار الم�صئ���وم: »هناك دول ثالثة في المنطقة �صوف 
تعطيه���ا اأمريكا دورا م�صتقبليا �صمن منظومة ال�صرق االأو�صط الجديد: اإيران، وتركيا، واإ�صرائيل«. 

وهذه دول قومية بامتياز، ودينية بامتياز. 
و�صمعت عند ال�صنة معالي الوزير �صمير الج�صر، في غداء تكريمي للمكتب الدائم للحقوقيين 
الع���رب ال���ذي انعقد في طرابل�س)1(، يذكر ما ذكرته عن اأن م�صكلة الم�صيحيين في المنطقة �صببها 

االحتالل، بل وربما اقتب�صت من عباراته. 
كما �صمعته يَعلِّل بروز التطرف الديني في المنطقة باأنه لتبرير التطرف اليهودي: اأنه اإذا كان 
االإ�صالم ال يقبل الوجود الم�صيحي فلن يقبل الوجود اليهودي، مما يبرر لليهود جعل دولتهم يهودية 

وطرد الم�صلمين منها. 
وه���ذا هو المغزى االأ�صا�س من لعبة االأقليات ف���ي منطقتنا. وهذا يعني اأن هجرة الم�صيحيين 

مطلوبة يهوديا لتبرير يهودية دولتهم.
و�صمعت االأمير حارث ال�صهابي؛ وهو من اأفا�صل الموارنة في لبنان؛ يتكلم بعمق واإ�صهاب عن 
تاري���خ العالقة بين الم�صلمين والم�صيحيين، واأن التعاليم االإ�صالمية لم تكن يوًما �صبًبا لم�صكلٍة بين 
الم�صلمي���ن والم�صيحيين، واإنما لو حلَّْلنا كل خالف ح�صل تاريخًيا بينهم لوجدناه يرجع اإلى عن�صر 

خارجي.
ه���ذا كل���ه قي���ل واأكث���ر، اإال اأن الم�صكل���ة الحقيقي���ة تكم���ن ف���ي اأن مجموعات م���ن الم�صلمين 
والم�صيحيين على اختالف مذاهبهم التقت م�صالحها مع م�صالح منظومة ال��صرق االأو�صط الجديد 
الذي يقوم على اأ�صا�س عرقي ومذهبي، مما يحولهم من طائفة اإلى دويلة، فا�صتغلوا العاطفة الدينية 
ج الأفكارهم ترويًجا �صلبًيا، بمعنى رّكز على حاالت  عن���د الرعاع، وَدَعَمُهم في هذا اإع���الم �صخم روَّ
���د ذلك ردات فعل عند �صائ���ر الم�صيحيين  الع���داء المفتعل���ة، وظل يبرزه���ا ويطم�س غيرها حتى ولَّ

1- عام 2011 م
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وجدنا اآثارها في اأو�صلو)1(. ونجد اآثارها كلما ح�صل خالف بين ال�صنة وال�صيعة مهما كان ب�صيطا. 
ومن وجهة نظري اأن الم�صوؤول عن هذا ال�صحن لي�س ال�صنة، بدليل ما يبدونه دائما من مرونة 
قوا اأن االإ�صالم قد ا�صطهدهم  مع غيرهم وبخا�صة في لبنان، واإنما الذين قبلوا لعبة االأقليات و�صدَّ
من���ذ اأن حكمهم، وهذا ال���كالم ال اأقوله هباًء، واإنما قال لي يوما اأحد �صب���اط المخابرات ال�صورية 
العلويي���ن الكب���ار في اأعقاب نقا�س حاٍم بين���ي وبينه بعيد مجزرة باب التبان���ة �صنة 1986م على يد 
العلويين المحميين من النظام ال�صوري، والتي ذهب �صحيتها اأكثر من خم�صمئة �صخ�س، بين طفل 
وامراأة ورجل، قال: ) اأنتم حكمتمونا 1400 �صنة، واالآن جاء دورنا لنحكمكم 1400 �صنة(، وبالتالي 
ة اليوم بت�صدي���د فواتير الدولة االإ�صالمية تجاههم  نَّ ف���اإن الذين ارت�صوا لعبة االأقليات يطالبون ال�صُّ

على مدى خم�صة ع�صر قرنا.
ول���و ا�صتر�صلنا ف���ي الكالم لما انتهينا من ذك���ر الوقائع ولكنها نماذج ت�صعن���ا اأمام االأ�صباب 
الحقيقي���ة للم�صكلة، وبالتالي فمواجهتها تك���ون باإزالة اأ�صباب االأزمات والرجوع بالمنطقة اإلى زمن 
التاآل���ف والتواد وح�ص���ن الجوار، يوم لم يكن هناك كيان �صهيون���ي، وال احتالل اأمريكي للعراق، وال 
ا�صتغالل للدين من قبل تجار ال�صيا�صة، كما لم يكن يومها ما ُيعَرف ب�: )االأقليات( التي باتت حجة 

كل تق�صيم و�صبب كل �صراع.
نماذج من الت�شامح ال�شني مع غير الم�شلمين

وم���ع اأنني ل�ص���ت بحاجة للتدليل عل���ى احت�صاننا لغيرنا ف���ي دولتنا وت�صامحنا مع���ه، اإال اأنني 
م���ن باب التعريف لمن ال يع���رف اأ�صوق ف�صال من كتاب )من روائ���ع ح�صارتنا( للدكتور م�صطفى 
ال�صباعي رحمه اهلل تعالى يبين فيه مدى الت�صامح الذي نعم به الم�صيحيون في ظل الدولة الم�صلمة، 

لعل هذا الكالم يوقظ ال�صمير النائم، ويفتح االأعين العمياء عن الحقائق.
يقول رحمه اهلل تعالى: 

»وم���ن مظاهر الت�صامح الديني اأن كان���ت الوظائف تعطى للم�صتحق الكفء، بقطع النظر عن 
عقيدت���ه ومذهبه، وبذل���ك كان االأطباء الم�صيحيون ف���ي العهدين االأموي والعبا�ص���ي محل الرعاية 
ل���دى الخلف���اء، وكان لهم االإ�صراف عل���ى مدار�س الطب في بغداد ودم�صق زمن���ا طويال. كان )ابن 
اأث���ال()2(  الطبيب الن�صراني طبيب معاوية الخا����س، وكان )�صرجون()3(  كاتبه. وقد عين مروان 
)اتنا�صيو�س( مع اآخر ا�صمه )اإ�صحاق( في بع�س منا�صب الحكومة في م�صر، ثم بلغ مرتبة الرئا�صة 

والتي ذهب �صحيتها  »اندر�س بهرينج« يف �صهر متوز من عام 2011م،  املتطرف  اليميني  ارتكبها  التي  1-  اأق�صد بذلك املجزرة 
)91( �صابا و�صابة كانوا يف خميم اأقامه القطاع ال�صبابي يف حزب العمال احلاكم والذي �صم جمموعة من العرب وامل�صلمني، 

وقد اأ�صارت التحقيقات اإىل اأن املجرم كان مدفوعا بعدائه لالإ�صالم.
ْيَبعة ، �س: 98 – 99. 2- تنظر اأخباره يف كتاب ) عيون االأنباء يف طبقات االأطباء ( البن اأبي اأُ�صَ

3- تنظر ترجمته يف )تاريخ دم�صق: 20 / 161 ، ترجمة رقم: 2402(.
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في دواوين الدولة.
ومن اأ�صهر االأطباء الذين كانت لهم الحظوة عند الخلفاء )جرجي�س بن بختي�صوع()1(، وكان 

مقربًا من الخليفة المن�صور وا�صع الحظوة عنده.
وكان )�صلموي���ه بن بن���ان()2(  الن�صراني طبي���ب المعت�صم، ولما مات ج���زع عليه المعت�صم 

جزعًا �صديدًا، واأمر باأن يدفن بالبخور وال�صموع على طريقة ديانته!
وكان )بختي�ص���وع ب���ن جبرائي���ل()3(  طبي���ب المتوكل و�صاح���ب الحظوة لديه، حت���ى اإنه كان 

ي�صاهي الخليفة في اللبا�س وح�صن الحال، وكثرة المال وكمال المروءة.
وكذل���ك كانت الحظوة لل�صع���راء واالأدباء لدى الخلف���اء واالأمراء، بقطع النظ���ر عن اأديانهم 

ومذاهبهم. وكلنا يعلم مكانة االأخطل في العهد االأموي.
وكان االأف���راد كالخلفاء ي�صادق���ون من تروق لهم م�صادقتهم بقط���ع النظر عن دينهم. كان 
اإبراهي���م بن هالل)4(  )ال�صابي( اأي من ال�صائبة -وهم قوم من المجو�س لهم ديانة خا�صة بهم- 
ق���د بلغ اأرفع منا�ص���ب الدولة، وتقلد االأعمال الجليلة في تقدمه ال�صع���راء، وكانت بينه وبين زعماء 
االأدب والعل���م م���ن الم�صلمي���ن �صالت ح�صنة، و�صداق���ات و�صيجة، حتى اإنه لما م���ات رثاه ال�صريف 

الر�صي)5(  �صيخ الها�صميين العلويين ونقيبهم بق�صائد خالدة.
وكان���ت الحلقات العلمية في ح�صرة الخلفاء تجمع بين مختلف العلماء على اختالف اأديانهم 
ومذاهبه���م. كان���ت للماأمون حلقة علمية يجتم���ع فيها علماء الديانات والمذاه���ب كلها، وكان يقول 
له���م: ابحثوا ما �صئتم من العلم من غي���ر اأن ي�صتدل كل واحد منكم بكتابه الديني، كيال تثور بذلك 

م�صاكل طائفية.
ومث���ل ذلك كان���ت الحلقات العلمية ال�صعبية. قال خلف بن المثن���ى)6( : لقد �صهدنا ع�َصَرًة في 
الب�ص���رة يجتمعون ف���ي مجل�س ال ُيعرف مثلهم ف���ي الدنيا علمًا ونباهة، وه���م: الخليل بن اأحمد)7(  
�صاحب النحو )وهو �صني(، والِحْمَيري ال�صاعر)8(  )وهو �صيعي(، و�صالح بن عبد القدو�س)9(  )وهو 

1- تنظر اأخباره يف )اأخبار العلماء باأخيار احلكماء للقفطي: �س 72(.
2- تنظر اأخباره يف اأعالم الزركلي: 3 / 114.

3- تنظر ترجمته يف تاريخ االإ�صالم للذهبي، وفيات �صنة 256ه�.
4- تاريخ االإ�صالم، وفيات: 384ه�.
5- تاريخ االإ�صالم، وفيات 406ه�.

6- ينظر اخلرب يف تاريخ االإ�صالم: )4 / 40( ترجمة حماد عجرد.
7- تنظر ترجمته يف �صري اأعالم النبالء: 7 / 429.

8- ا�صمه اإ�صماعيل بن حممد، تنظر ترجمته يف ل�صان امليزان للحافظ ابن حجر: 2/ 172، ترجمة 1243.
9- تنظر ترجمته يف وفيات االأعيان: 2 / 492.
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زنديق ثنوي(، و�صفيان بن مجامع)1(  )وهو خارجي �صفري(، وب�ّصار بن ُبرد)2(  )وهو �صعوبي خليع 
ماجن(، وحّماد عجرد)3(  )وهو زنديق �صعوبي(، وابن راأ�س الجالوت)4(  ال�صاعر )وهو يهودي(، وابن 
نظي���ر المتكلم)5(  )وهو ن�صراني(، وعمر ابن الموؤي���د)6(  )وهو مجو�صي(، وابن �صنان الحّراني)7(  
ال�صاع���ر )وهو �صابئي(، كانوا يجتمعون فيتنا�صدون االأ�صع���ار ويتناقلون االأخبار، ويتحدثون في جو 

من الود ال تكاد تعرف منهم اأن بينهم هذا االختالف ال�صديد في ديانتهم ومذاهبهم!
ومن مظاه���ر الت�صامح الديني في ح�صارتنا اال�صتراك باالأعي���اد الدينية بمباهجها وزينتها. 
لبان ورجال الدين  فمنذ العهد االأموي كانت للن�صارى احتفاالتهم العامة في ال�صوارع تتقدمها ال�صُ
باألب�صته���م الكهنوتية. وقد دخل البطريرك ميخائيل مدينة االإ�صكندرية في احتفال رائع وبين يديه 
لبان واالأناجي���ل، والكهنة ي�صيحون: قد اأر�صل الرب اإلين���ا الراعي الماأمون الذي هو  ال�صم���وع وال�صُ

مرق�س الجديد. وكان ذلك في عهد ه�صام بن عبد الملك.
وج���رت العادة اأيام الر�صيد باأن يخرج الن�ص���ارى في موكب كبير وبين اأيديهم ال�صليب وكان 

ذلك في يوم عيد الف�صح.
ومن الغريب اأن مثل هذه المظاهر من الود ظلت حتى في الحروب ال�صليبية حيث كان الغرب 
ي�ص���ن اأق�ص���ى الحمالت التاريخية على بالد االإ�ص���الم با�صم ال�صليب، وهذا ه���و الرحالة ابن ُجبير 
يق���ول لنا في رحلته: ومن اأعجب ما يح���دث اأن نيران الفتنة ت�صتعل بين الفئتين م�صلمين ون�صارى، 
وربم���ا يلتقي الجمعان منهم ويقع الم�صاف بينهم، ورفاق الم�صلمين والن�صارى تختلف بينهم دون 
اعترا����س. واختالف القوافل عن م�صر اإلى دم�صق على بالد االإفرنج غير منقطع، وللن�صارى على 
الم�صلمين �صريبة يوؤدونها في بالدهم، وهي من االأمنة على غاية، وتجار الن�صارى يوؤدون في بالد 
الم�صلمين �صريبة على �صلعهم، واالتفاق بينهم االعتدال، واأهل الحرب م�صتغلون بحربهم، والنا�س 

في عافية والدنيا لمن غلب.
وبع���د، فاإن الت�صام���ح الديني في ح�صارتنا مما ال يعهد له مثيل ف���ي تاريخ الع�صور الما�صية، 

وقد اأجمع الموؤرخون الغربيون ممن يحترمون الحق على هذا الت�صامح واأ�صادوا به.

1- يف اخلرب عند الذهبي يف تاريخ االإ�صالم ا�صمه )�صفيان بن جما�صع( من اخلوارج ال�صفرية.
2- تنظر اأخباره يف تاريخ االإ�صالم وفيات �صنة 167 ه�.
3- تنظر اأخباره يف تاريخ االإ�صالم: وفيان �صنة 155ه�.

ث بعالمة ا�صت�صهاد احل�صني عليه ال�صالم  4-  راأ�س اجلالوت:  من�صب يتعهد من تواله بتنظيم �صوؤون اليهود. وابنه هذا هو الذي حدَّ
يف كربالء، ينظر تاريخ االإ�صالم حوادث �صنة 61 هجري )مقتل احل�صني( عليه ال�صالم.

5- يف كتاب تاريخ االإ�صالم ورد ا�صمه )ابن نطريا( متكلم الن�صارى.
6- يف تاريخ االإ�صالم ) ترجمة حماد عجرد ( ورد ا�صمه )عمرو ابن اأخت املوؤيِّد(.

7- هو: روح ابن �صنان احلراين ال�صابئي.
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يق���ول الم�صت���ر )دراب���ر()1(  االأمريكي الم�صه���ور: اإن الم�صلمين االأولين في زم���ن الخلفاء لم 
يقت�ص���روا في معامل���ة اأهل العلم من الن�صارى الن�صطوريين ومن اليه���ود على مجرد االحترام، بل 
فو�صوا اإليهم كثيرًا من االأعمال الج�صام ورقوهم اإلى منا�صب الدولة، حتى اإن هارون الر�صيد و�صع 
جمي���ع المدار�س تحت مراقبة حنا بن ما�صويه، ولم يكن ينظر اإلى البلد الذي عا�س فيه العالم، وال 

اإلى الدين الذي ولد فيه، بل لم يكن ينظر اإال اإلى مكانته من العلم والمعرفة.
ويق���ول الموؤرخ ال�صهير المعا�صر )ولز()2(  في �صدر بحثه عن تعاليم االإ�صالم: )اإنها اأ�ص�صت 
في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم، واإنها لتنفخ في النا�س روح الكرم وال�صماحة، كما 
اأنه���ا اإن�صاني���ة ال�صمة، ممكنة التنفيذ، فاإنها خلقت جماعة اإن�صانية َيِقلُّ ما فيها مما يغمر الدنيا من 
ق�ص���وة وظلم اجتماعي عما في اأية جماعة اأخرى �صبقته���ا..( اإلى اأن يقول عن االإ�صالم: )اإنه مليء 

بروح الرفق وال�صماحة واالأخوة(.
ويق���ول )رينو()3(  ف���ي »تاريخ غزوات العرب ف���ي فرن�صا و�صوي�صرا واإيطالي���ا وجزائر البحر 
المتو�ص���ط«: )اإن الم�صلمين في مدن االأندل�س كانوا يعاملون الن�صارى بالح�صنى، كما اأن الن�صارى 
كان���وا يراعون �صعور الم�صلمين فيختنون اأوالدهم وال ياأكلون لحم الخنزير(. انتهى من كتاب ) من 

روائع ح�صارتنا ()4(.

الخال�شة
بع���د هذه الجول���ة التاريخية لن�صاأة م�صطل���ح )االأقليات( مقارنة مع م���ا كان الحال عليه في 
الدولة االإ�صالمية عبر التاريخ، نجد اأن هذا الم�صطلح اإنما وجد ليكون عن�صر قالقل في المنطقة 

لتفتيتها وتق�صيمها اأكثر مما هي مق�صمة ومفتتة. 
ويمكنن���ا ب���كل ب�صاطة و�صهولة اأن نلم���ح اأن اأعداد النا�س لم تكن قديم���ا م�صكلة اأو تتولد عنها 
م�صكلة، لكن االأطماع ال�صيا�صية، واالأهواء ال�صلطوية، جعلت من هذا الم�صطلح )ح�صان طروادة( 
جدي���د تلج منه اإل���ى واقع �صيا�صي جديد يخدم تلك الم�صالح والطموحات واالأهواء ولو على ح�صاب 

دماء النا�س واأمنهم.
كم���ا يمكنن���ا اأن نلمح اأي�ص���ا اأن الذين وافقوا عل���ى ال�صير في هذه اللعبة اإنم���ا ي�صيرون عك�س 

1-  هرني درابر ) 1837-1882 ( فلكي امريكي، اهتم بالت�صوير الفلكي، ومتكن �صنة 1880 من التقاط اول �صورة فلكية جلرم 
�صماوي بعيد وهو �صدمي اجلبار، كما در�س الطيف النجمي وكان اول �صخ�س ي�صور خطوط الطيف النجمي، ويعرف االن نظام 

.)HD(  الطيف النجمي با�صمه ويرمز له
2- هربرت جورج ويلز )21 �صبتمرب 1866 - 13 اأغ�صط�س 1946( ، موؤرخ اإنكليزي م�صهور ، له كتاب )التاريخ الق�صري للعامل(.

3-  اأرن�صت رينو )28 فرباير 1823 - 1892(، موؤرخ وكاتب فرن�صي ا�صتهر برتجمته لي�صوع التي دعا فيها اإىل نقد امل�صادر الدينية 
نقًدا تاريخًيا علمًيا واإىل التمييز بني العنا�صر التاريخية والعنا�صر االأ�صطورية املوجودة يف الكتاب املقد�س.

4- �س )138 (  من طبعة )الوراق( وما بعدها.



174

التاريخ، ومن عاك�س التاريخ خ�صر... 
اأكتف���ي به���ذا واأ�صاأل اهلل تعالى اأن يجنب بالدنا عامة، ولبن���ان خا�صة، عاديات رياح التغيير، 
واأن يلهم قادة العقول االإن�صاف في القول والعلم، واأن يمن علينا باالأمن واالأمان ورغد العي�س، نحن 
و�صائر �صركائنا في الحياة اإنه �صميع قريب مجيب. واآخر دعوانا اأن الحمد هلل تعالى رب العالمين.

انتهى البحث.
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محمد غادر
اأ.م. دكتور

محا�سبة - جامعة الجنان

عبد �لنا�سر �بر�هيم ن�ر
اأ�ستاذ دكتور

محا�سبة – جامعة ال�سرق االأو�سط – االأردن

�أن�ش عليان �ل�سريف
طالب دكتوراه

محا�سبة - جامعة الجنان

تقييم مخاطر التعاقد لقبول اأو رف�س مهمة التدقيق
من وجهة نظر مدققي الح�صابات الخارجيين الأردنيين

الملخ�س
هدفت هذه الدرا�صة اإلى التعرف على تقييم مدققي الح�صابات الخارجيين االأردنيين لمخاطر 
قبول اأو رف�س مهمة التدقيق، وذلك من وجهة نظر مدققي الح�صابات والعاملين في مكاتب التدقيق 
العامل���ة ف���ي االأردن المرخ�صة والم�صموح له���ا بمزاولة المهنة. وتو�صلت الدرا�ص���ة اإلى وجود تاأثير 
لمخاط���ر التكليف والتعاقد المتعلق���ة بالعمالء وباأن�صطة التدقيق وبمكت���ب التدقيق وباإدارة العميل 
عل���ى ق���رار قبول اأو رف�س مهمة التدقيق من وجهة نظر مدقق���ي الح�صابات الخارجيين في االأردن. 
وعلى �صوء النتائج قدمت الدرا�صة عددا من التو�صيات اأهمها: قيام مدققي الح�صابات الخارجيين 
ف���ي االأردن بتقييم مخاطر التكليف والتعاق���د المتعلقة بالعمالء وباأن�صطة التدقيق وبمكتب التدقيق 
وباإدارة العميل. والتاأكيد على اأهمية التزام مدققي الح�صابات الخارجيين بنطاق اإجراءات التدقيق 

والتعاقد المبكر كون ذلك يقلل من مخاطر التعاقد مع العمالء.
مفت���اح الكلمات: مخاط���ر االأعمال، قرار قب���ول اأو رف�س مهمة التدقي���ق، مدققي الح�صابات 

الخارجيين، مكاتب التدقيق.
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المقدمة
يمث���ل التدقيق محوًرا للعديد من االأنظمة والت�صريعات، التي �صدرت عن المنظمات المهنية، 
به���دف العمل على تقلي���ل مخاطر االأعمال في مج���ال التدقيق. ومن ناحية اأخ���رى ونظًرا ل�صعوبة 
مالحظ���ة ه���ذه المخاطر في التدقيق، فق���د اعتمدت الدرا�ص���ات التي تناولت ه���ذا المو�صوع على 
دة لهذه المخاطر، اأو بدائل عنه���ا كالعوامل المرتبطة ب�صمعة  العدي���د م���ن العوامل التي تعتبر محدِّ

العميل واإدارته ونوع االأن�صطة الممار�صة، اأو العوامل المتعلقة بمكتب التدقيق.
وق���د اأ�صحى التدقي���ق مجاال خ�صبا الأبح���اث ودرا�ص���ات العديد من المهتمي���ن والدار�صين، 
وذلك الأهميته في الك�صف عن مواطن الخلل وال�صعف في العمليات المحا�صبية، وكذلك االأ�صخا�س 
القائمي���ن على تنفيذ هذه العمليات، مما ي�صاعد في ت�صحي���ح الم�صارات واالنحرافات اأثناء تنفيذ 

الخطط المو�صوعة بكفاءة.
اإن التناف����س الكبير ال���ذي يلقي بظالله عل���ى اقت�صاديات العالم، وي�صكك ف���ي اإمكانية بقاء 
الكثي���ر من ال�صركات الكبيرة منها اأو ال�صغيرة، قد اأدى اإلى زيادة ال�صغوط على المدقق الخارجي 
للتاأثي���ر على راأيه حول عدالة البيان���ات المالية، وبالتالي زيادة المخاط���ر التي تتعر�س لها مكاتب 
التدقي���ق جراء القيام باأعمالها، وقد اأظه���رت الدرا�صات ارتفاع عدد الدعاوي الق�صائية المرفوعة 
�ص���د �صركات التدقيق مما زاد من اأعبائها وم�صاريفها المالية، التي تنفق على الدع�اوي القانون�ية 
والت���ي تج���اوزت اأحيانا 12 % من اإجمال���ي اإيرادات هذه ال�صركات، مما نت���ج عنه اإفال�س عدد كبير 
منه���ا مث���ل �صركة Laventhol & Horworth والتي كانت في ع���داد اكبر �صبع �صركات تدقيق في 

اأمريكا.
من هنا برزت فجوة التوقعات التي ات�صعت بين م�صتخدمي القوائم المالية والمدقق الخارجي، 
والت���ي هي عبارة عن االختالف بين ما يعتب���ره م�صتخدمي القوائم المالية من واجبات وم�صئوليات 
المدقق الخارجي، وما يعتبره المدقق الخارجي فعليا من م�صئولياته، اأما فيما يتعلق بتقييم مخاطر 
التدقيق بالن�صبة لمكاتب التدقيق فان ات�صاع فجوة التوقعات اأدى اإلى مزيد من خوف هذه المكاتب 
م���ن مخاطر المقا�صاة الناجمة ب�ص���كل اأ�صا�صي عن تالعب اإدارة العميل بالقوائم المالية، وبالتالي 
تو�ص���ع المدققي���ن باأعمال التدقيق االأمر الذي نتج عنه انخفا�س اأرب���اح هذه المكاتب، وللتقليل من 
اأث���ر ذلك فاإن مكاتب التدقيق تلجاأ اإلى ما ي�صمى بتقيي���م المخاطر المتعلقة بالعمالء، والتي يمكن 
تحديده���ا قبل الموافقة على التدقيق �صواء كان ذلك بالن�صبة للعمالء الجدد اأو الحاليين، وبالتالي 

تقليل المخاطر التي قد يتعر�س لها المدقق.
وبم���ا اأن المعايي���ر الدولية لتدقيق الح�صاب���ات مطبقة في االأردن ومن بينه���ا المعيار )220( 
والمعن���ون برقابة الجودة الأعمال التدقيق، اإذ طرح هذا المعيار اأهداف �صيا�صات رقابة الجودة في 



177

مكت���ب التدقيق والتي من بينها قب���ول العمالء والمحافظة عليهم، حيث ين����س على ما يلي: »يجب 
عل���ى الموؤ�ص�صة اإج���راء تقييم للعمالء المحتملي���ن ومراجعة عالقتها مع العم���الء الحاليين ب�صفة 
م�صتمرة، كما يجب على الموؤ�ص�صة عند اتخاذ قرار قبول اأو اإبقاء العالقة مع العميل، اأن تاأخذ بعين 
االعتب���ار ا�صتقاللي���ة الموؤ�ص�صة وقابليتها لخدمة العميل ب�صكل مالئ���م واالأمانة التي تتمتع بها اإدارة 
العمي���ل«، كما اآن المعيار الدولي رقم )400( والمعنون »تقدير المخاطر والرقابة الداخلية« ين�س 
عل���ى »اأن عل���ى المدقق الح�صول على الفهم الكافي لكل من النظ���ام المحا�صبي والرقابة الداخلية 
ومخاط���ر التدقيق ومكوناته���ا التي ت�صمل كل م���ن مخاطر المالزمة، ومخاط���ر المراقبة ومخاطر 

االكت�صاف، وبالتالي تحديد العنا�صر المهمة لتقييم العمالء«)1(.
وق���د �صاهم التناف�س الكبي���ر بين مكاتب التدقيق للو�صول اإلى العم���الء الم�صتهدفين وتقديم 
الخدم���ات اإليه���م، في زيادة درجة المخاطر التي قد تواجهها ه���ذه المكاتب عند اختيار عمالئها، 
كما يمكن اعتبار قرار قبول العميل خطوة اأولى الحتواء االأخطار المرتبطة في خطر اأعمال العميل، 

خطر اأعمال التدقيق، وخطر اأعمال مكتب التدقيق)2(.
م�شكلة الدرا�شة

هن���اك العديد من الجوانب المرتبطة بمخاطر االأعمال، تجعلها توؤثر على كثير من محددات 
قب���ول اأو رف����س العمالء لمدقق الح�صاب���ات، االأمر الذي يتطل���ب اإعطاوؤها اهتمام���ا خا�صا، ب�صكل 
يمك���ن من تحديدها و�صبطها، بما يمك���ن من االرتقاء بم�صتوى جودة الخدمات التي يقدمها مدقق 
الح�صاب���ات. فالمدقق���ون مطالبون بالعمل عل���ى ا�صتك�صاف الجوانب المتع���ددة لمخاطر اأعمالهم، 
ب�صكل يمكنهم من اتخاذ قرارات �صليمة في ارتباطاتهم مع العمالء، و�صبط وقيا�س هذه المخاطر، 
االأم���ر الذي يترتب علي���ه، االرتقاء بجودة خدماتهم والتزامهم بالمعايي���ر المهنية وتجنب مخاطر 

مقا�صاتهم، اأو تعر�صهم لعقوبات جزائية، اأو اأية اأ�صرار قد ت�صيب �صمعتهم.
وبم���ا اأن تقيي���م العم���الء قبل الموافق���ة عليهم اأو اال�صتم���رار معهم يعتبر خ���ط الدفاع االأول 
بالن�صب���ة لمكاتب التدقيق من اأجل احتواء وتقليل المخاطر التي قد تتعر�س لها هذه المكاتب اأثناء 
عمله���ا، وبالتالي ف���اإن الغر�س من هذه الدرا�صة ه���و معرفة تقييم مدقق���ي الح�صابات الخارجيين 
االأردنيي���ن لمخاط���ر قب���ول التعاقد مع العميل عل���ى قرارهم في قبول اأو رف�س مهم���ة التدقيق، الن 
التقيي���م ال���ذي ي�صبق الموافقة على التعام���ل اأو اال�صتمرار مع العمالء ٌيعد مطلب���ا اأ�صا�صيا بالن�صبة 
لمكات���ب التدقي���ق من اأج���ل تقليل المخاطر التي ق���د تتعر�س لها هذه المكاتب اأثن���اء عملها. حيث 

�صيحاول الباحث االإجابة على الت�صاوؤالت التالية:

)Fenwick&Jacobs,1991, p:16( -1
2- )عبابنة،2003(
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ال�ص���وؤال االأول: ه���ل هناك تاأثير للمخاط���ر المتعلقة بالعمالء على قرار قب���ول اأو رف�س مهمة 
التدقيق من وجهة نظر مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن؟

ال�ص���وؤال الثاني: هل هناك تاأثير للمخاطر المتعلقة باأن�صطة التدقيق على قرار قبول اأو رف�س 
مهمة التدقيق من وجهة نظر مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن؟

ال�ص���وؤال الثالث: هل هناك تاأثير للمخاطر المتعلق���ة بمكتب التدقيق على قرار قبول اأو رف�س 
مهمة التدقيق من وجهة نظر مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن؟

هدف الدرا�شة
ته���دف ه���ذه الدرا�ص���ة اإلى التع���رف على تقيي���م مدققي الح�صاب���ات الخارجيي���ن االأردنيين 
لمخاطر قبول التعاقد مع العميل على قرارهم في قبول اأو رف�س مهمة التدقيق، كما تحاول التعرف 

على العوامل الم�صتخدمة في تقييم مخاطر التعاقد للعمالء من قبل المدقق الخارجي.
اأهمية الدرا�شة

تكت�ص���ب هذه الدرا�صة اأهميته���ا من كونها تو�صح مخاطر التعاقد به���دف التقليل من النتائج 
ال�صلبية التي قد توؤثر على ال�صمعة المهنية لمكتب التدقيق والتي قد تت�صبب في خ�صائر مادية اأي�صا، 
اإل���ى جانب اأنها توفر جانبا من قاعدة معلومات وبيانات حول تقييم مدققي الح�صابات الخارجيين 
العاملي���ن في مكاتب التدقيق في االأردن لمخاطر التكلي���ف والتعاقد على قرار قبول اأو رف�س مهمة 
التدقي���ق، ف�صال عن اأنها تدعم الدرا�صات والبحوث النظري���ة والتطبيقية في مجال تقييم مدققي 
الح�صاب���ات لمخاطر التكليف والتعاقد وتاأثيره على ق���رار قبول اأو رف�س مهمة التدقيق، ولرفد هذه 
الجهات بالمالحظات والتقييم المنا�صب وتالفي النق�س في بيئة التدقيق االأردنية في هذا الجانب 

البحثي الهام.
فر�شيات الدرا�شة

HO1 ال يوجد تاأثير للمخاطر المتعلقة بالعمالء على قرار قبول اأو رف�س مهمة التدقيق من 
وجهة نظر مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن.

HO2 ال يوج���د تاأثي���ر للمخاطر المتعلقة باأن�صط���ة التدقيق على قرار قب���ول اأو رف�س مهمة 
التدقيق من وجهة نظر مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن.

HO3 ال يوج���د تاأثي���ر للمخاط���ر المتعلق���ة بمكتب التدقي���ق على قرار قب���ول اأو رف�س مهمة 
التدقيق من وجهة نظر مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن.

تعريفات اإجرائية 
المدق���ق: هو المحا�صب الم�صرح له اأو المن�ص���اة المحا�صبية التي توؤدي التدقيق في الوحدات 
التجارية اأو الوحدات غير التجارية وفقا ل�صروط قانونية، تراعي قواعد ال�صلوك المهني للمحا�صبين 
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القانونيين ال�صادر من االتحاد الدولي للمحا�صبين.
التدقي���ق: هي عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم االأدل���ة والقرائن، ب�صكل مو�صوعي، التي 
تتعل���ق بنتائ���ج االأن�صطة واالأح���داث االقت�صادية، وذلك لتحدي���د مدى التواف���ق والتطابق بين هذه 

النتائج والمعايير المقررة، وتبليغ االأطراف المعنية بنتائج التدقيق.
مخاطر التكليف والتعاقد: وت�صير اإلى المخاطر التي تتعلق بقبول اأو رف�س التعامل مع العميل، 
والت���ي ينجم عنها تعر�س العمل المهني للمدقق الحتمال التعر�س للخ�صائر اأو اإلحاق اأ�صرار مادية 
بعمله وفقدان �صمعته المهنية وهي ت�صمل مخاطر متعلقة بالعميل وبعملية التدقيق وبمكتب التدقيق.

المخاط���ر المتعلقة بالعميل: وه���ي المخاطر التي تتعلق بن�صاط العمي���ل بربحية وا�صتمرارية 
العمي���ل، لذلك ف���اإن العوامل ت�صمل �صيولة العميل والم�صاكل المتعلقة به���ا، باالإ�صافة اإلى المناف�صة 
ف���ي ال�صناعة، وتقا�س من خالل نزاهة االإدارة وق���وة المركز المالي للعميل وحجم ال�صركة وتعقيد 

اأعمال العميل والرقابة الداخلية.
المخاط���ر المتعلق���ة بعملية التدقيق: هي المخاط���ر المتعلقة بقيام المدق���ق باإبداء راأي غير 
منا�صب عندما تكون البيانات المالية خاطئة ب�صكل جوهري، كمخاطر المالزمة ومخاطر الرقابة، 
وتقا�س من خالل العالقة ال�صخ�صية ومالئمة توقيت التعاقد وتوقيت اإعداد القوائم المالية واأتعاب 

التدقيق ونطاق واإجراءات التدقيق.
المخاط���ر المتعلقة بمكتب التدقيق: وهي التاأهي���ل العلمي والمهني للعاملين بمكتب التدقيق، 
وتقا����س من خالل التاأهيل العلمي والمهن���ي لمكتب التدقيق والتخ�ص�س وحجم المكتب والخدمات 

االإ�صافية.
ق���رار قبول العميل: هو اإمكانية تقييم مخاطر التعاق���د لقبول العمالء من وجهة نظر مدققي 

الح�صابات الخارجيين في االأردن.
منهجية الدرا�شة

مجتمع الدرا�شة وعينته
يتك���ون مجتمع الدرا�صة م���ن مكاتب التدقيق العامل���ة في االأردن والبالغ عدده���ا مئة وؤ اأربعة 
ع�ص���ر مكتبًا للتدقيق مرخ�صًا وم���زاواًل للمهنة، وقد اعتمد الباحث عل���ى عينه تحكمية )ق�صدية( 
للمدققي���ن الخارجيين العاملين في ه���ذه المكاتب بلغ حجمها مئتين و �صتة مدققيين تم اختيارهم 

من هذه المكاتب وفقا لتجاوبهم مع الباحث في االإجابة على اأ�صئلة الدرا�صة.
م�شادر جمع البيانات:

اعتم���د الباحث عل���ى نوعين من م�ص���ادر المعلومات هم���ا الم�صادر الثانوي���ة، مثل كتب   
المحا�صب���ة والم���واد العلمي���ة والن�صرات والدوري���ات المتخ�ص�صة التي تبحث ف���ي مو�صوع مخاطر 
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االأعمال والتدقيق، كما اعتمد على الم�صادر االأولية من خالل تطوير ا�صتبانة، وللتاأكد من �صدقها 
وقدرتها على قيا�س متغيرات الدرا�صة، فقد تم عر�صها على هيئة محكمين من اأ�صاتذة المحا�صبة، 

باالإ�صافة اإلى انه تم ا�صتخراج معامل كرونباخ األفا لالت�صاق الداخلي وبلغ )%82.94(.
اأداة جمع البيانات:

ت�صم���ل الدرا�صة الحالية المدققين العاملي���ن في مكاتب التدقيق العاملة في االأردن، حيث تم 
فح����س العالقات التي تربط المتغير الم�صتقل المتمثل بمخاط���ر التكليف والتعاقد والمتغير التابع 
المتمث���ل بقرار قب���ول اأو رف�س مهم���ة التدقيق من وجهة نظ���ر مدققي الح�صاب���ات الخارجيين في 

االأردن، كما قام الباحث با�صتخدام ا�صتبانة خطية مكونة من جزاأين رئي�صين هما:
1- الج���زء االأول: وخ�ص�س للتع���رف على العوامل الديموغرافي���ة للم�صتجيبين مثل )العمر، 

�صنوات الخبرة في مجال التدقيق، عدد المدققين العاملين بمكتب التدقيق(.
2- الجزء الثاني: وخ�ص�س للعبارات التي تغطي متغيرات الدرا�صة وفر�صياتها، والتي تتمثل 
ف���ي التعرف على تاأثير مخاطر التكلي���ف والتعاقد على قرار قبول اأو رف�س مهمة التدقيق من وجهة 

نظر مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن، وعلى مقيا�س ليكرت الخما�صي.
االأ�صاليب االإح�صائية الم�صتخدمة في الدرا�صة.

ق���ام الباح���ث باال�صتعان���ة باالأ�صالي���ب االإح�صائي���ة �صمن برنام���ج الحزم���ة االإح�صائية   
للعل���وم االجتماعي���ة )SPSS( في تحليل البيان���ات، حيث ا�صتخدم الباح���ث المتو�صطات الح�صابية 
واالنحراف���ات المعيارية للتعرف عل���ى تقييمات المبحوثين لكل مفردة من مف���ردات فئة الدرا�صة، 

كذلك ا�صتخدم تحليل االنحدار الخطي الب�صيط )Simple Regression( الختبار الفر�صيات.
حدود الدرا�شـة

1- الح���دود المكاني���ة: اقت�ص���رت هذه الدرا�صة عل���ى اآراء مدققي الح�صاب���ات والعاملين في 
مكاتب التدقيق العاملة في االأردن المرخ�صة والم�صموح لها بمزاولة المهنة.

2- الح���دود الزمانية: لهذه الدرا�صة: ا�صتغرقت الفترة الواقعة ما بين �صهر اأيار 2011 وحتى 
�صهر اآب 2011.

الدرا�شات ال�شابقة
الدرا�شات باللغة العربية

ف���ي درا�ص���ة اأجراها احمد، )2009(، به���دف تطوير نموذج للمراجع���ة يتنباأ بالمتغيرات   
البيئي���ة الم�صتجدة، ومخاطر القيا�س بالقيم���ة العادلة، بغر�س تحقيق قيا�س اأف�صل لخطر االأعمال 
وم���ن ث���م رفع كفاءة وفاعلية عملية المراجعة، وقد خل�صت الدرا�صة اإلى اأهم النتائج اإلى انَّه ال يعد 
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التحلي���ل الجزئي لال�صتراتيجية مفيدا مثل التقيي���م الكامل لها في توليد تقييم دقيق لخطر اأعمال 
العمي���ل، كم���ا يمثل خطر احتواء القوائم المالية على ت�صويه جوه���ري اأمرًا هاما بالن�صبة للمراجع، 
اإ�صاف���ة اإل���ى اأن تحليل محت���وى االإ�صتراتيجية يوؤدي اإل���ى تح�صين دقة تقدير الخط���ر الحتمي على 

م�صتوى المن�صاة وعلى م�صتوى ت�صغيل العمليات مقارنة بحاالت عدم اإجراء هذا التحليل.
اأم���ا العم���اري، ) 2007(، فقد تو�صل بدرا�صته التي هدفت اإل���ى تحديد العوامل الموؤثرة على 
ج���ودة خدم���ات مهنة المراجع���ة في المملك���ة العربية ال�صعودي���ة، اإلى اأن متطلب���ات ممار�صة مهنة 
المراجع���ة ف���ي المملكة حاليا غير كافية لتطوي���ر م�صتوى جودة خدمات مهن���ة المراجعة، واأن دور 
المنظم���ات المهنية ف���ي المملكة حاليا غي���ر كاف لتطوير م�صتوى جودة خدم���ات مهنة المراجعة، 
اإ�صاف���ة اإل���ى اأن هن���اك حاجة اإلى تطوي���ر وتفعي���ل دور لجان المراجع���ة في ال�ص���ركات الم�صاهمة 

ال�صعودية بما يوؤدى اإلى تطوير م�صتوى جودة خدمات مهنة المراجعة.
وخل�صت درا�صة الرحيلي، )2004(، والتي هدفت اإلى التعرف على دور المدقق الخارجي في 
تقييم العوامل المرتبطة بالمخاطر الحتمية الأغرا�س تخطيط عملية التدقيق، اإلى اأن المدققين في 
ال�صعودية يقيمون الخطر الحتمي عند الم�صتوى المنا�صب با�صتثناء عاملين هما: العميل، والقوانين 

الموؤثرة في �صناعة العميل، حيث جاء تاأثيرهم �صلبيا.
وتو�صل���ت درا�ص���ة عبابن���ة، )2003(، والت���ي اأجري���ت به���دف التع���رف على اأهمي���ة العوامل 
الم�صتخدمة في تقييم مخاطر التكليف للعمالء من قبل المدققين الخارجيين، والطرق الم�صتخدمة 
للتكيف مع مخاطر التكليف، اإلى اأن العوامل الم�صتخدمة التي ي�صتر�صد بها لتقييم مخاطر التكليف 
ذات اأهمي���ة م���ن قبل المدق���ق الخارجي، واأن اأكث���ر مخاطر التكلي���ف اأهمية ه���ي المتعلقة بعملية 
التدقي���ق، كم���ا بينت وجود ف���روق في االأهمية لكل م���ن العمر والخبرة وال�صه���ادة المهنية لمخاطر 

التكليف.
وف���ي درا�صته التي اأجراه���ا في العام )2000(، ق���دم عبد الهادي نموذج���ًا مقترحًا لتحديد 
عالقة حجم مكتب المراجع بجودة اأداء مكتب المراجع في ظل التقييم الذاتي، ومراجعة النظير، 
حي���ث تو�صل اإلى وجود عالق���ة اإيجابية بين جودة االأداء المهني، وحج���م مكتب المراجعة، وكذلك 

بين اإ�صراف المنظمات المهنية على مكاتب المراجعة وجودة اأدائها المهني.
الدرا�شات باللغة النجليزية

ف���ي درا�ص���ة اأجراها كل م���ن ) Lam and Mensah, 2006( به���دف درا�صة العالقة في 
اتخ���اذ الق���رار من قبل المدققين ف���ي �صوء عدم االأكيدي���ة باال�صتمرار، وذلك م���ن خالل مخاطر 
الت�صريع���ات الق�صائي���ة، فقد اتفقت نتيج���ة درا�صتهم مع نتائ���ج الدرا�صات ال�صابقة م���ن اأن �صمعة 
را بقوة على �صلوكه عند اإب���داء الراأي )خا�صة الراأي المعدل(، واأن  مراق���ب الح�صابات والمهنة يوؤثِّ
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مراقب���ي الح�صاب���ات يميلون الإ�ص���دار تقرير باالمتناع عن اإب���داء راأي في الح���االت الحرجة نتيجة 
الم�صائب المالية، وراأي معدل مع فقرة اإي�صاحية عندما تكون هذه الم�صائب اأقل حدة، ف�صال عن 
اأنه���ا بين���ت اأن تاأثير ال�صغوط المهنية على مراقب الح�صابات عند اإ�ص���دار الراأي تكون اأكثر تاأثيرًا 

من خطر الدعاوي الق�صائية.
وناق�ص���ت الدرا�ص���ة الت���ي ق���ام به���ا )Eu–Jin, T., and Houghton, K., 2004 ( اأن �صمعة مكتب 
المراجع���ة ترتبط ب�صكل رئي�صي بم�صت���وى الجودة المقدمة، كما اأن ج���ودة المراجعة ترتبط ب�صكل 
اإيجاب���ي باأتعاب عملية المراجعة والعك����س بالعك�س، في حين اأن مقا�ص���اة المراجع توؤثر �صلبا على 
�صمعت���ه، وذل���ك الأنها ق���د تمثل موؤ�صرا عل���ى النق�س في ج���ودة االأداء المهني للمراج���ع. واعتبرت 
الدرا�صة اأن العالقة ال�صالبة بين مقا�صاة المراجع واأتعاب المراجعة، تتفاقم على م�صتويين: م�صتوى 
الدول���ة اأو المحل���ي Locality وم�صتوى التخ�ص�س ال�صناعي للعميل. كم���ا اأظهرت اأن اأتعاب مكاتب 

المراجعة التي تم مقا�صاة مراجعيها تنخف�س عن تلك المكاتب التي لم يتم مقا�صاة مراجعيها.
كما بحثت درا�صة )Khurana, I., and Raman, K., 2004( عن اأيهما اأكثر تحديدا لجودة االأداء 
المهني �صمعة مكتب المراجعة اأم مخاطر التعر�س للتقا�صي. وقامت الدرا�صة باختبار فيما اإذا كانت 
ج���ودة االأداء المهني العالية المدركة لمكاتب المراجعة االأربعة الكبار، ترتبط بتعر�س المراجعين 
للتقا�صي، اأو الأ�صرار ت�صيب �صمعتهم، وذلك من خالل درا�صة نظرية تحليلية، واأظهرت النتائج اأن 
مخاط���ر التعر�س للتقا�صي لها دور اأكب���ر  دور من حماية �صمعة العالمة التجارية لمكتب المراجعة 

في تحديد جودة االأداء المهني.
وبه���دف تقييم اأث���ر المكونات التنظيمية لمكات���ب التدقيق على قرارات المدق���ق ب�صاأن قبول 
العمي���ل في ظل تاأثيرات المنهج المهني والمنهج التج���اري. قام الباحث )Gendron, 2002( باإجراء 
درا�ص���ة الميداني���ة على ثالث �صركات تدقي���ق من الخم�صة الكبار في كن���دا، وخل�صت الدرا�صة اإلى 
عدد من النتائج اأبرزها اأن مكاتب التدقيق تدير مرحلة �صنع القرار للمدققين عن طريق المكونات 
التنظيمي���ة الر�صمي���ة التي تنعك����س ب�صكل اأكبر في اأح���د المنهجين هما المنه���ج المهني اأو المنهج 
ذ قرار القبول بم���ا يتفق مع المنهج المهن���ي اأو التجاري الذي  التج���اري .وان مكات���ب التدقي���ق تتخِّ

تف�صله المكونات التنظيمية لمكتب التدقيق.
الإطار النظري

تمهيد
ي�صهد العال���م ثوره علمية ونه�صة تكنولوجيا ح�صارية وا�صعة تت�ص���م باالإيقاع ال�صريع، ت�صببت 
باإح���داث العدي���د من التغي���رات المحلي���ة واالإقليمية والعالمي���ة، والتي اأ�صهمت ف���ي تحديد مالمح 
و�صم���ات حقل اإدارة االأعمال واأن�صطة منظم���ات االأعمال. وقد فر�صت هذه التغيرات على ال�صركات 
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العم���ل عل���ى نحو تبن���ي االأ�صاليب والتقني���ات االإداري���ة الحديث���ة، لت�صتطيع مواجه���ة ومواكبة هذه 
التغي���رات، للحفاظ على بقائها ونموها. كما زاد التناف�س الكبير بين ال�صركات اإلى زيادة ال�صغوط 
على المدقق الخارجي للتاأثير على راأيه حول عدالة البيانات المالية، وبالتالي زيادة المخاطر التي 

تتعر�س لها مكاتب التدقيق جراء القيام باأعمالها.
ونتيج���ة الرتفاع ع���دد الق�صايا المرفوعة ف���ي المحاكم �صد مكاتب و�ص���ركات التدقيق، فان 
اأعبائه���ا زادت اإل���ى الح���د الذي زاد م���ن الم�صاريف المالية له���ذه ال�صركات، ب�صب���ب االإنفاق على 
الدع���اوي القانوني���ة، والتي تج���اوزت اأحيان���ا 12 في المائة م���ن اإجمالي اإيرادات ه���ذه ال�صركات، 
االأم���ر الذي دفع بعدد كبير من ه���ذه ال�صركات اإلى اإعالن اإفال�صها، وذلك مثل ما ح�صل مع �صركة 
)Laventhol & Horworth( الت���ي كان���ت تع���د م���ن اكبر �صبع �ص���ركات تدقيق في الوالي���ات المتحدة 

االأمريكية)1(.
وق���د فر�صت �صدة المناف�ص���ة والتطور التكنولوجي ال�صريع في عال���م االأعمال تحديات كبيرة 
وتغي���رات معقدة، مما يتطلب من المنظمات التركيز عل���ى اأهمية االإدراك ال�صليم لهذه التحديات، 
والتقدي���ر ال�صحي���ح والواقع���ي لفر�س التعامل معه���ا، فم�صاألة بقاء مكتب التدقي���ق ونموه اأ�صبحت 
�صعب���ة وحرجة، وت�صتدعي ت�صافر الجهود وتكاملها وتنا�صقها على مختلف الم�صتويات، )العدلوني، 
2002، ����س6(، حي���ث اأ�صبح الو�صول اإلى العم���الء الم�صتهدفين وتقديم الخدم���ات اإليهم محفوفا 
بزي���ادة درج���ة المخاطر التي ق���د تواجهها هذه المكات���ب عند اختيار عمالئها، كم���ا يمكن اعتبار 
ق���رار قبول العميل خطوة اأولى الحتواء االأخط���ار المرتبطة باأعمال العميل، والقيام بعملية التدقيق 

نف�صها، واالأعمال الخا�صة بمكتب التدقيق)2(.
وق���د بينت معايير االأداء المهني للتدقيق ال�صادرة ف���ي الواليات المتحدة االأمريكية، اأن على 
وظيف���ة التدقي���ق اأْن تقوم عل���ى مراجعة العملي���ات والبرامج للتاأك���د من مدى مالءم���ة النتائج مع 
االأه���داف المو�صوعة، لتحديد ما اإذا قد نفذت ه���ذه العمليات والبرامج وتم اإنجازها ح�صب ما هو 
مخط���ط لها اأم ال. كما بينت ه���ذه المعايير باأن النظام االأ�صا�صي الأن�صط���ة التدقيق، يجب اأن يكون 
على �صكل وثيقة ر�صمية مكتوبة تحدد هدف التدقيق و�صالحياته وم�صوؤولياته، وكذلك يجب اأن يبين 
ه���ذا التدقي���ق و�صع اأن�صطة الممار�صة داخ���ل ال�صركة، واإجازة الو�صول اإل���ى ال�صجالت والموظفين 

والممتلكات وتحديد نطاق االأن�صطة المتعلقة بعملية التدقيق.
لذلك فان عملية تقييم مخاطر التعاقد لقبول العمالء اأو رف�صهم اأ�صبحت اأ�صا�صية و�صرورية 
في جميع المراحل التي تمر بها عملية التدقيق، َبْدًءا من مرحلة تقييم العمالء واختيارهم وتخطيط 

)Johnston, 2000, p:5( -1
2- )عبابنة، 2003(
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عملية التعاقد، اإل���ى اأن يقوم المدقق باإ�صدار التقرير النهائي المتعلق بالقوائم المالية والمت�صمن 
.)Colbert and Luehlfing, 2006, p: 54( نتائج التقييم

اأهمية التدقيق
اإن اأهمية التدقيق تتمثل في اأنها اأداة تمكن القائمين على اأعمال ال�صركة من التاأكد من ح�صن 
تنفيذ ال�صيا�صات المالية المو�صوعة، وبالتالي تحقيق االأهداف المتعلقة بم�صداقية وعدالة القوائم 
المالية ودقة التقارير المالية المقدمة اإليها، لحماية اأ�صول ال�صركة من التالعب و�صوء اال�صتخدام، 
اإذ يتطل���ب من االإدارة تقييم هذا النظ���ام لمعرفة نقاط ال�صعف والعمل على ت�صحيحها وعالجها. 
كم���ا اأن تعزيز قي���م النزاهة ونظم ال�صفافي���ة والم�صاءلة في ال�صركات، يرتب���ط ب�صكل وثيق بوجود 
بني���ة موؤ�ص�صاتية �صليمة واأجهزة تدقيق قوية وفاعلة تتمتع بمهنية عالية. كذلك يرتبط بو�صع اآليات 

واأدوات رقابة ومحا�صبة مهمتها االإ�صراف والفح�س والمراجعة.
ٌتع���د اأعمال التدقيق بمثابة اأجه���زة اإنذار للتعرف على االأخطاء واالنحراف���ات في االأداء، اإذ 
ت�صع���ى اأعمال التدقي���ق الكت�صاف االأخطاء، وكلمة تدقي���ق تعني جمع وتقييم االأدل���ة والقرائن التي 
تتعل���ق بنتائ���ج االأن�صطة واالأح���داث االقت�صادية، وذلك لتحدي���د مدى التواف���ق والتطابق بين هذه 
النتائ���ج والمعايير المقررة، وتبليغ االأط���راف المعنية بنتائج المراجعة، اأم���ا مو�صوعها فهو تبيان 
نواح���ي ال�صعف اأو الخطاأ. االأم���ر الذي ي�صاهم في حماية اأ�صول ال�صرك���ة ويوؤكد �صالمة معلوماتها 

وبياناتها ويحقق اأهدافها بفاعلية وي�صتخدم مواردها بكفاءة وفاعلية)1(.
لق���د اأدى التق���دم الكبي���ر ف���ي المعايير الدولي���ة التي تنظم مهن���ة التدقيق اإل���ى اإعطاء دفعا 
اإ�صافي���ا نح���و زيادة واجب���ات المدقق الخارجي، الذي يج���ب اأن يكون موؤهاًل وحيادي���ًا للتحقق من 
�صحة معلومات ومزاعم قابله للتحقق منها، عن طريق جمع وتقييم اأدلة اإثبات التدقيق )اإقرارات، 
م�صادق���ات، مالحظ���ات، ا�صتف�ص���ارات، فح�س ( مع التقري���ر عن نتائج  تل���ك العملية، لالإطراف 

الم�صتخدمة لتلك المعلومات ال�صتخدامها في اتخاذ قراراتها)2(.
وعملي���ة التدقي���ق لم تعد مقت�صرة على الدور التقليدي من اإب���داء الراأي الفني المحايد حول 
البيان���ات والقوائ���م المالية الختامية، التي تعط���ي �صورة عادلة عن المركز المال���ي ونتيجة اأعمال 
ال�صرك���ة، ب���ل ات�صع نطاق م�صوؤولي���ة مدقق الح�صابات تج���اه الطرف الثالث واأ�صب���ح مطلقا، وذلك 
ا�صتن���ادًا عل���ى ما يعرف بمعي���ار الم�صتفيد الع���ادي دون التحديد، حيث انه وبموج���ب هذا المعيار 
الجدي���د لم يع���د نطاق م�صوؤولية المدق���ق تجاه الطرف الثال���ث مح�صورا بفئة مح���ددة، بل اأ�صبح 
باالإم���كان م�صاءل���ة المدق���ق عن االإهمال تج���اه جميع الفئ���ات االأخرى ممن يتوق���ع اعتمادهم على 

)Arens, 2005, p:4( -1
) Arens, 2005, p:4( -2
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البيانات المالية المدققة في اتخاذ قراراتهم اال�صتثمارية)1(.
وي�صي���ر)2( اإلى اأن بيئة التدقيق في الع�صر الحديث تت�ص���م بالمناف�صة الحادة، وانعك�صت تلك 
المناف�صة على مهنة التدقيق وتركت اآثارًا على طرفي العملية التدقيقية �صواء المدقق مقدم الخدمة 
اأو العميل طالب خدمة التدقيق، اإذ اأن مقدمي خدمة التدقيق مطالبين باال�صتجابة لمعطيات ال�صوق 
و�صغوطه، وعلى الجانب االآخر فان العميل يف�صل اأن يح�صل على خدمة التدقيق باأعلى جودة واأقل 

االأ�صعار.
تاأثير مخاطر الأعمال على برامج التدقيق

يعتق���د)3( انه بالرغم من تداخ���ل مخاطر االأعمال ومخاطر التدقيق ف���ي بع�س المواقف، اإال 
اأن هن���اك بع�س المواقف االأخرى التي ال يكون فيها تداخل، ففي المواقف التي تف�صل فيها المن�صاأة 
مح���ل التدقيق، الأ�صب���اب اأخرى ال دخل للمدقق فيه���ا، فاإن المدقق قد يتعر����س لمخاطر التقا�صي 
م���ن حملة االأ�صه���م والدائنين، و�صواء نجح التقا�ص���ي اأم ال فاإنه �صوف يوؤثر عل���ى المدقق جزئيًا اأو 
كليًا، نتيجة لتحمله التكاليف القانونية للتقا�صي، وكذلك تكاليف التاأثير ال�صلبي على �صمعته، ولهذا 

�صوف ي�صعى المدقق دائمًا لتعوي�س تلك التكاليف وغيرها من عنا�صر التكاليف االأخرى.
اأول: مرحلة ما قبل قبول التكليف بعملية التدقيق

يقوم المدقق في هذه المرحلة بتقييم م�صتوى مخاطر االأعمال التي قد يواجها نتيجة لقيامه 
اأو الرتباطه بمراجعة القوائم المالية ل�صركة العميل، وفي �صوء ذلك يحدد االأتعاب التي من المتوقع 
اأن يح�ص���ل عليه���ا، اإال انه م���ن المتوقع اأن يتجن���ب المدقق التعامل مع العم���الء مرتفعي المخاطر 
مهم���ا كان م�صت���وى اأتعابهم، حيث اأن مجرد الموافق���ة على تدقيق القوائم المالي���ة لهوؤالء العمالء 
يعر�صه للم�صاءلة القانونية في االأجل الق�صير اأو البعيد، وبالتالي يجب على المدقق الح�صول على 
المعلوم���ات الكافية الت���ي تمكنه من تقييم مخاطر �صركة العميل، الت���ي تمثل المخاطر الكامنة في 
�ص���ركات االأعم���ال والناتجة عن الخ�صائ���ر المادية اأو المعنوية المحتملة، الت���ي قد تتعر�س لها تلك 

ال�صركات عند تحقق حدث اأو اأحداث معينة، مما يوؤثر على ا�صتمراريتها. 
يرى ) Bell, et al. 2002, P: 98( اأن التقييم الفعال لمخاطر االأعمال في التدقيق يتطلب معرفة 

عن مجالين من اأبعاد عمليات ارتباطات التدقيق هما:
1- مظاه���ر متميزة عن العميل و�صناعته، مثل بيئة االأعم���ال ل�صركة العميل، الو�صع المالي، 

1- )مطر، 2001(
2- )طلبة، 2002، �س57(

)Huss & Jacobs, 2001, P:13( -3



186

والخ�صائ�س االإدارية، والبيئة الرقابية.
2- الق���درات الممكنة لتحقيق اأرباح من االرتباط مع العمي���ل، والتي تاأخذ باعتبارها كل من 
تكالي���ف تجميع مجموعة من االإجراءات المطلوبة لتخفي����س مخاطر التدقيق، اإلى م�صتوى مقبول، 

والتكاليف االإ�صافية المرتبطة بمخاطر االأعمال المتبقية، مثل تكاليف التقا�صي وال�صمعة.
كم���ا يواجه المدققون ف���ي ظل وجود �صوق تدقيق تناف�صي �صغوط���ًا لتخفي�س اأتعاب التدقيق، 
وبن���اًء على ذل���ك، فاإن الربحية في االأجل الطويل بالن�صبة لمكت���ب التدقيق، تتوقف على مدى قدرة 
المكت���ب على ا�صترداد التكاليف االإجمالية للتدقيق، والتي تت�صمن تكاليف مرتبطة بمخاطر اأعمال 
التدقي���ق، ولذل���ك فاإن مكتب التدقيق عند تقييم���ه للعمالء المرتقبين يلحظ تل���ك التكاليف و تلك 

المخاطر.
وت�صير)1( اإلى اأن هناك ثالثة م�صتويات من مخاطر االأعمال، يتعر�س لها المكتب ب�صبب قبوله 

لهوؤالء العمالء، وهذه الم�صتويات هي:
1- عم���الء ق���د يترتب على قبولهم م�صتوي���ات منخف�صة من مخاطر االأعم���ال، وهوؤالء يمكن 

قبولهم وتدقيق اأعمالهم في �صوء ما تتطلبه معايير التدقيق المتعارف عليها.
2- عم���الء ق���د يترتب عل���ى قبولهم م�صتوي���ات مرتفعة م���ن مخاطر االأعمال، وه���وؤالء يمكن 
رف�صهم اأو قبولهم، واإذا تم قبولهم فاإن القدر الالزم من اأعمال التدقيق الذي �صيتم تنفيذه، يمكن 

زيادته بما يتفق مع الم�صتويات المرتفعة من مخاطر االأعمال.
3- عمالء قد يترتب على قبولهم م�صتويات مرتفعة للغاية من مخاطر االأعمال، وهوؤالء يجب 

على المدقق اأن يعتذر عن قبول المهام الخا�صة بهم، الأنها قد ت�صبب له اأ�صرار مهنية بالغة.
ثانيا: مرحلة قبول التكليف بعملية التدقيق

توؤخ���ذ مخاطر االأعمال في االعتبار عند تقدي���ر كل من معدالت االأتعاب التي �صوف ت�صتخدم 
عند اإعداد المطالبات باأتعاب مكتب التدقيق، وقدر التغطية التاأمينية المنا�صبة لمواجهة االلتزامات 
المحتمل���ة، نتيجة قب���ول عميل ما ذي م�صتوى معين من مخاطر االأعمال. وفي هذه المرحلة، اإذا ما 
قام اأحد المكاتب بعمل نوع ما من التقدير لم�صتوى اأو حجم مخاطر االأعمال على م�صتوى كل عميل 
)اأو عل���ى م�صتوى مجموعة م���ن العمالء(، فاإنه يمكن تعديل معدالت االأتع���اب التي �صوف ت�صتخدم 
ر من مخاطر االأعمال،  عن���د اإ�صدار المطالبات الخا�صة بالعم���الء، بما يتنا�صب والم�صتوى المق���دَّ
عل���ى اأن يت���م ا�صتخدام المعدالت االأكبر للعمالء ذوى مخاطر االأعم���ال ذات الم�صتوى االأعلى، مما 

1- )عو�س، 2004، �س17(
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يوؤدي اإلى زيادة درجة مخاطر االأعمال)1(.
ثالثا: مرحلة تخطيط عملية التدقيق

هن���اك راأي يق���ول اأن المدققين ال يوف���رون م�صتويات متفاوتة من التاأكي���د اأو الثقة من خالل 
راأيه���م المهن���ي المتعلق بعملي���ة التدقيق، وبناء على ذلك، ف���ال يجب اأن يتاأثر م�صت���وى الثقة الذي 
يوفرون���ه في �صوء مخاطر االأعم���ال، اأما الراأي فيقول اأن تغيير حجم اإج���راءات التدقيق في داخل 
الح���دود الدني���ا الت���ي تتطلبها معايي���ر التدقيق المتعارف عليه���ا كرد فعل لمخاط���ر االأعمال يكون 
م�صموحًا به، بل ومرغوبًا فيه اأي�صا، ولذلك يوؤكدون على اأنه من المنا�صب للمدققين في حالة ارتفاع 
م�صت���وى مخاط���ر االأعمال التي ق���د يواجهونها، واأن يقوم���وا بتجميع اأدلة اإ�صافي���ة، واأن يخ�ص�صوا 
اأف���رادًا عل���ى درجة عالية من الخبرة، واأن يقوموا بفح�س اأعمال التدقيق التي تتم ب�صورة مبا�صرة 

و�صاملة، وذلك باالأخ�س في العمليات التي تت�صف بارتفاع درجة التعر�س للم�صاكل القانونية)2(.
رابعا: مرحلة تنفيذ عملية التدقيق

وف���ي هذه المرحلة توؤخذ مخاطر االأعمال في االعتبار عند تحديد حجم اإجراءات المراجعة 
الواج���ب تنفيذها الإتمام عملية المراجعة بالم�صتوى المقبول مهني���ًا، والذي يتفق ومعايير التدقيق 
المتع���ارف عليها، ففي حال���ة توقع المدقق الرتفاع م�صتوى مخاطر االأعم���ال لدى عميل معين، فاإن 
ذلك قد يجعله يتجه نحو تنفيذ قدر من اأعمال التدقيق اأكبر مما يبدو �صروريًا في الحاالت العادية، 
وذل���ك للوفاء بمتطلبات معايير التدقيق المتعارف عليها، االأم���ر الذي يمكن معه القول باأن ارتفاع 
م�صت���وى مخاطر االأعمال يتوقع اأن ي�صاحبه زيادة حجم العمل المطلوب الإتمام اإجراءات التدقيق، 

وهذا ما يتبعه زيادة في اأتعاب عملية التدقيق)3(.
خام�شا: مرحلة تقييم عملية التدقيق

يواج���ه المدقق ف���ي مرحلة تقييم عملي���ة التدقيق اأو مرحل���ة ما بعد اإع���داد التقرير، االأبعاد 
الحقيقي���ة المتع���ددة المبا�ص���رة لمخاط���ر االأعمال، حي���ث يتعر����س لنوعين م���ن ال�صعوبات هما: 

الخ�صائر المادية واالأ�صرار االأدبية، وكما يلي:
1- الخ�صائر المادية، وتن�صاأ عن م�صدرين رئي�صيين هما:)4(

اأ- الدعاوى الق�صائية التي يواجهها المدقق من قبل العمالء اأو االآخرين، ويترتب عليها اإلحاق 

1- )عو�س،2004، �س21(
2- )الخطيب، 2001، �س39(

3- )عو�س،2004، �س18(
4- )�صالح، 2002، �س97(
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اأ�ص���رار مادية بالمدقق نتيجة التكاليف التي يتحملها لمواجه���ة هذه الدعاوى، كاأتعاب المحامين، 
والتعوي�ص���ات التي ق���د يحكم بها عليه ق�صائيًا، اإ�صافة اإلى ما ق���د يتحمله من خ�صائر، نتيجة فقده 

جانبًا من اإيراداته المتوقعة ب�صبب �صياع وقته في متابعة هذه الدعاوى.
ب- الج���زاءات التاأديبي���ة التي قد يتعر����س لها المدقق، والتي يترت���ب عليها انخفا�س حجم 
العم���ل المهن���ي للمدق���ق، ف�صال عم���ا ي�صتتبع ذلك م���ن �صدور مثل ه���ذه الجزاءات م���ن زيادة في 
التكاليف الخا�صة بالمكتب، والتي قد تن�صاأ عن تطوير اأعمال التدقيق الداخلية على اأعمال المكتب 

لزيادة كفاءتها.
2- االأ�ص���رار االأدبية التي قد تن�صاأ عن احتمال فقدان المدقق ل�صمعته المهنية نتيجة تعر�صه 
للدعاوى الق�صائي���ة والجزاءات التاأديبية، وما يترتب عليهما من انخفا�س في حجم العمل المهني 
للمدقق، واحتمال فقد المكتب لبع�س عمالئه، وما يترتب على ذلك من انخفا�س في الروح المعنوية 

لدى العاملين في المكتب.
مفهوم مخاطر التعاقد ومكوناته

بداأ المعه���د االأمريكي للمحا�صبين القانونيين )AICPA( في ع���ام 1995 با�صتخدام م�صطلح 
مخاط���ر التعاقد، وت�صتمل هذه المخاطر على كل من مخاطر العميل والمدقق ومكتب التدقيق على 
ح���د �صواء، لهذا ف���اإن الم�صطلح يهدف اإلى توجي���ه المدقق نحو جميع العنا�ص���ر المكونة لمخاطر 
التعاق���د، وعل���ى الرغم م���ن اأن م�صطلح مخاط���ر التعاقد يعتبر جدي���دا اإال اأن المخاط���ر المكونة 

لمخاطر التعاقد وعنا�صرها تعتبر ماألوفة لدى معظم المدققين)1(.
ع���رف)2( مخاط���ر التعاقد باأنها التغير في االنحراف المعي���اري الإيرادات محفظة مكونة من 
عم���الء مكتب التدقيق ناتجة عن اإ�صافة تكليف جديد لهذه المحفظة، ونظرا الأهمية المو�صوع فاإن 
المعهد االأمريكي للمحا�صبين القانونيين )AICPA( قام باإ�صدار بيان التحذير حول مخاطر التعاقد 
ع���ام 1995، حيث ق�صم مخاطر التعاقد اإلى ثالثة مجموعات، والتي كان قد بداأ عدد من الباحثين 

با�صتخدامها مبكرا منذ مطلع الت�صعينات وهذه المجموعات هي:
اأول: المخاطر المرتبطة بطبيعة ن�شاط العميل

وتتعل���ق مخاطر ن�ص���اط العميل بربحية وا�صتمرارية العميل، لذلك ف���اإن العوامل ت�صمل �صيولة 
العميل والم�صاكل المتعلقة بها، باالإ�صافة اإلى المناف�صة في ال�صناعة، اإذ اإن هذا النوع من المخاطر 
ل���م يتم االإع���الن عنه ب�صكل ر�صمي في المعايير المهنية، وقد اأ�ص���ار )Johnstone, 2001, p:16(. اإلى 
اأنه���ا المخاطر المتعلقة بتده���ور و�صع العميل االقت�صادي في المدى القري���ب اأو البعيد كانخفا�س 

)Colbert & Luehlfing,2006, p:55( -1
)Colbert & Luehlfing,2006, p:57( -2
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ال�صيولة اأو الربحي���ة والتي توؤثر على ا�صتمرارية اأعماله. اأما المخاطر المتعلقة بالتكاليف المترتبة 
عل���ى رفع دعاوى لمقا�صاة مكتب التدقيق وذلك ب�صبب ف�صل التدقيق، باالإ�صافة اإلى ذلك التكاليف 
االأخ���رى الناجم���ة عن ف�صل التدقي���ق �صواء تم رفع دعوى اأو لم يتم كع���دم تح�صيل اأتعاب التدقيق، 
والتاأثير �صلبا على ال�صمعة المهنية لمكتب التدقيق. ويمكن تلخي�س اأهم المخاطر المتعلقة بطبيعة 

ن�صاط العميل بما يلي)1(:
1- نزاه���ة االإدارة: قد ي�صعب عل���ى المدقق اكت�صاف عدم نزاهة االإدارة، اأو غ�صها الأنه عادة 
م���ا تلج���اأ االإدارة في حالة محاولتها الغ�س اإلى بذل الجهد ف���ي اإخفاء التحريف، الن عملية التدقيق 
التوف���ر درج���ة من التاأكيد لعدم النزاهة التي تزيد من الخط���ر القادم من العميل نف�صه، وفي �صوء 
هذه االنتقادات الموجهة للمهنة اأو المدقق بحد �صواء، يقع على عاتق المدقق الم�صئولية الكبرى في 

اكت�صاف نوايا  االإدارة التي يتعامل معها ب�صكل م�صتمر وعلى مدار ال�صنة المالية.
2- ق���وة المركز المال���ي: اإن قوة المركز المالي للعميل ي�صاعد على تقدير االأخطار المرتبطة 
بالعمي���ل، حي���ث اأن القوة المالي���ة هي ا�صتمرارية ال�صرك���ة محل المراجعة، وقدرته���ا على مواجهة 
التزاماته���ا والعك�س عند انتفاء اال�صتمرارية او ح���دوث ف�صل مالي غير متوقع فان التدقيق يكون له 

دور في معرفة المركز المالي وقوة العميل في اال�صتمرارية.
3- تعقي���د اأعم���ال العميل: حتى يمك���ن القبول بعملية التعاقد يجب عل���ى المدقق فهم طبيعة 
عمل العميل وفهم الن�صاط الذي يعمل به، الن من البديهي اإن يكون المدقق ملم بعمل ون�صاط وفهم 
مج���ال عمله���ا، اإذ ال يمكن اأن يتم قبول تعاق���د عميل يعمل في ت�صييد الج�ص���ور دون معرفة المدقق 
لطبيعة عمل هذا العميل، واأن يقوم المدقق بتفهم عمل العميل والمجال الذي يعمل به الن كلما زاد 

التعقيد في مجال العمل زادت المخاطر.
4- حج���م ال�صرك���ة: يلع���ب حج���م ال�صرك���ة دورًا في مخاط���ر التعاقد، حيث كلم���ا كان حجم 
ال�صركة كبيرًا كلما منحها ذلك القدرة للمدقق على التعامل مع العميل، وكذلك التزامها بالقوانين 

والتعليمات، وبعك�س ال�صركات ال�صغيرة التي تكون غير مبالية في االلتزام بهذه القوانين.
5- الرقاب���ة الداخلي���ة: اإن وج���ود نظام رقابة داخلي���ة لدى العميل فع���ال وذو كفاءة، يعد من 
اأه���م الخطوات المتعارف عليه���ا من الوجهتين العملية والنظرية، حت���ى يمكن االعتماد الكلي على 
المعلوم���ات المالي���ة المخرجة في عملية التدقي���ق، وتعطي ثقة عالية لمدق���ق الح�صابات ويقلل من 

المخاطر لدى العميل.

)58-Colbert & Luehlfing, 2006, p:55( -1
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ثانيا: المخاطر المرتبطة بطبيعة عملية التدقيق
وه���ي المخاطر المتعلقة بقيام المدقق باإبداء راأي غير منا�صب عندما تكون البيانات المالية 
خاطئ���ة ب�صكل جوهري، كمخاطر المالزمة ومخاط���ر الرقابة. )AICPA,1983( فقد تم التطرق لها 
بالتف�صي���ل في المعي���ار الدولي رقم )400( المتعل���ق بتقدير المخاطر والرقاب���ة الداخلية، كذلك 
ف���ي المعي���ار رقم )SAS N, 47( والمتعلق بمخاطر التدقيق واالأهمي���ة الن�صبية. ويمكن تلخي�س اأهم 

المخاطر المتعلقة بطبيعة عملية التدقيق بما يلي:)1(
1- مالئم���ة توقي���ت التعاقد: وه���و الوقت الممنوح ل�صرك���ة التدقيق لممار�ص���ة عملها والوقت 
الكاف���ي الذي يمنحها التاأكيد المنا�صب في عملية توف���ر اأدلة كافية الإنجاز العمل المنوط بها بوقت 

كافي دون وجود خطر على ف�صل التدقيق.
2- العالق���ة ال�صخ�صي���ة: الت�صريع���ات الدولي���ة والمحلية توؤك���د على اأن العالق���ة بين العميل 
ومن�ص���اأة التدقي���ق يج���ب اأن ال يوؤثر على العملي���ة التدقيقية في الم���دى القري���ب اأو البعيد حيث اإن 

العالقة ال�صخ�صية قد توؤثر على ا�صتقاللية المدقق وحياده.
3- توقي���ت اإعداد القوائم المالية: تغطي عادة فترة زمنية هي �صنة وتكون االأدلة اأكثر اإقناعا 
لح�صاب���ات الميزانية عندما يت���م التو�صل اإليها في تاريخ قريب من اإع���داد الميزانية بقدر االإمكان 
ولك���ن تركز اإع���داد الح�صابات في نهاية ال�صنة ينبغي اأن يكون فيه مب���ررات لتاأخرها ولي�س لمجرد 

اأن تتم.
قًا  4- اأتعاب التدقيق: االأتعاب هي المقابل المادي للجهد الذي يبذله المدقق نظير عمله مدقِّ
لل�صرك���ة خالل الفترة المالية المتف���ق عليها، ولكن قد تقوم اإدارة ال�صرك���ة با�صتخدام هذا العامل 
لل�صغ���ط عل���ى المدقق، فقد يتم تهديد المدقق اإذا لم ي�صتجي���ب لرغبة االإدارة بعدم دفع اأتعابه، اأو 
تته���رب بدفعها للغر�س ال�صابق ذك���ره، وهذا يوؤدي بطبيعة الحال لوجود خالف بين المدقق واإدارة 

ال�صركة، ونتيجة هذا الخالف الذي �صوف يوؤدي بالنهاية اإلى وجود مخاطر على عملية التدقيق.
5- الخالف حول نطاق واإجراءات التدقيق: قد تقوم بع�س اإدارات ال�صركات في تحديد نطاق 
واإج���راءات التدقي���ق، اأو تو�صعتها عل���ى الرغم من اأن هذا العامل يكون مح���دد م�صبقا باالتفاق بين 
المدق���ق واإدارة ال�صرك���ة، حي���ث اأن بع�س ال�صركات ق���د تفر�س في بع�س االأحي���ان قيدا على نطاق 
عم���ل المدقق )مثال عندما تت�صمن �صروط التعاقد بالتدقيق �صرطا بعدم قيام المدقق بتنفيذ اأحد 
اإج���راءات التدقيق التي يراه���ا �صرورية (، ومع ذلك وعند اعتقاد المدق���ق باأن مثل هذا القيد في 
�صروط التعاقد �صيوؤدي به اإلي االمتناع عن اأبداء الراأي فان من المعتاد اأن يعتذر المدقق عن قبول 
مث���ل ه���ذه المهمة المقيدة، وقد يفر����س اأي�صا قيدا على نطاق التدقيق ب�صب���ب الظروف )مثال في 

) 22-Huss, & Jacobs, 2001,p:18( -1
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حال���ة ك���ون توقيت تعيين المدقق كان بتاري���خ ال ي�صتطيع المدقق فيه االأ�ص���راف على الجرد الفعلي 
للب�صاعة(، فاإذا حدث اأن المدقق لم يوافق على ذلك فاإن ذلك يوؤدي اإلى خطر عملية التدقيق.

ثالثا: المخاطر المتعلقة بطبيعة مكتب التدقيق:
يمكن تلخي�س هذه المخاطر بما يلي:)1(

1- التاأهيل العلمي والمهني للعاملين بمكتب التدقيق: يلعب التاأهيل العلمي والمهني للعاملين 
بمكت���ب التدقيق، دورًا اأ�صا�صيًا في اإتمام عملي���ة التدقيق ب�صكل �صحيح ومر�صي، وكلما زاد التاأهيل 
العلم���ي والمهن���ي للعاملين كلم���ا زادت قدرتهم على اإتمام عملي���ة التدقيق ب�ص���كل �صحيح و�صليم، 
حي���ث تف�صل العديد من ال�صركات الم�صاهمة فريق التدقيق ذا الم�صتوى العالي من التاأهيل العلمي 
والمهن���ي لتدقيق ح�صاباتها، عن فري���ق ذي م�صتوى منخف�س اأو عادي من التاأهيل العلمي والمهني. 
وف���ي الواليات المتحدة االأمريكية يتعين تواف���ر ثالثة متطلبات اأ�صا�صية حتى ي�صبح الفرد محا�صبا 

عاما معتمدا اأو م�صرح له بممار�صة المهنة وهذه المتطلبات هي:
اأ- متطل���ب التعليم ،حيث يجب اأن يح�صل ال�صخ�س على موؤهل عال في تخ�ص�س المحا�صبة 

وذلك عن طريق درا�صة عدد محدد من ال�صاعات حوالي )150 �صاعة (.
ب- اجتياز اختبار الح�صول على لقب محا�صب معتمد.

ج- متطلب���ات الخبرة والممار�ص���ة .اأي يجب على المتقدم لمزاولة المهنة اأن يكون قد اأم�صى 
�صنتين في اأعمال التدقيق.

2- تخ�ص����س مكت���ب التدقيق في قطاع معي���ن: اإنَّ تخ�ص�س المدقق في ن�ص���اط معين يوؤدي 
اإل���ى زيادة كفاءة المكتب وبالتالي تخفي�س تكاليف���ه، اأي اأن المدقق المتخ�ص�س في �صناعة معينة 
اأو ن�ص���اط معي���ن، غالبًا ما تكون لديه القدرة على توفير خدم���ات التدقيق لعمالء هذه ال�صناعة اأو 
الن�ص���اط بدرجة عالي���ة من الكفاءة دون اأن يحمل العميل تكاليف كبيرة، وبالتالي فاإن بع�س مكاتب 
التدقي���ق قد تتخلى ع���ن بع�س عمالئها وذلك لتك���ون متخ�ص�صة في ن�صاط معي���ن، والتركيز عليه 

لجني الفوائد من ذلك.
3- حجم مكتب التدقيق: اإن حجم مكتب التدقيق كلما كان كبيرًا كلما ا�صتطاع مكتب التدقيق 
تقديم خدم���ات اأخرى بخالف خدمة التدقيق، كخدمة اال�صت�صارات وخدمة ال�صرائب، والخدمات 
االأخرى التي قد يطلبها العمالء، كما اأن بع�س قد تطلب من مكتب التدقيق خدمات اأخرى بخالف 
خدمة التدقيق كخدمة اإ�صدار قوائم مالية ربع �صنوية اأو ن�صف �صنوية وغيره من الخدمات االأخرى، 
وعلى الرغم من اأن مثل هذه الخدمات تخرج عن نطاق خدمات التدقيق، وربما تتعار�س مع قواعد 

1- ) لطفي، 2005، �س210(
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ال�صل���وك المهن���ي لكون ذلك ممنوعًا في بع�س ال���دول، اإال اأن بع�س ال�صركات تطلب ذلك من مكتب 
التدقيق.

4- تقدي���م خدمات اأخرى بخالف خدمة التدقي���ق: قد ترغب بع�س ال�صركات طالبة الخدمة 
الح�صول على خدمات اأخرى بخالف خدمة التدقيق، مثل خدمات �صريبية اأو اال�صت�صارات المالية 
اأو اإعداد قوائم مالية ن�صف �صنوية اأو ربع �صنوية ،وعندما يكون المدقق الحالي محدود االإمكانيات، 
في���وؤدي ذلك اإلى زيادة خطر مكتب التدقيق الخارجي، الأنه محدود االإمكانيات لي�س مثل مدقق ذي 

اإمكانيات كبيرة، وبالتالي يتم ا�صتبداله بمدقق ذي م�صتوى خدمة عاٍل.
رقابة الجودة لأعمال التدقيق وارتباطها بتقييم العمالء

ت���م تعريف رقابة الجودة الأعمال التدقيق باأنها الو�صيلة التي يتمكن بوا�صطتها مكتب التدقيق 
من التاأكد اإلى حد معقول باأن االآراء التي يبديها في عمليات التدقيق التي يقوم بها تعك�س مراعاته 
لمعايي���ر التدقي���ق المتعارف عليها اأو اأي���ة �صروط قانوني���ة اأو تعاقدية اأو اأية معايي���ر مهنية ي�صعها 
المكت���ب بنف�ص���ه، وتت�صمن اأه���داف �صيا�ص���ات رقابة الجودة الأعم���ال التدقيق الت���ي يتبناها مكتب 

التدقيق عادة بما يلي:)1(
1- المتطلب���ات المهنية: عل���ى كافة اأفراد الموؤ�ص�ص���ة االلتزام بمب���ادئ اال�صتقاللية واالأمانة 

والمو�صوعية وال�صرية وال�صلوك المهني.
2- المه���ارة والكفاءة: على مكتب التدقيق اأن يكون مزود باأفراد من الذين ح�صلوا وحافظوا 

على المعايير الفنية والكفاءة المهنية المطلوبة للقيام باإنجاز مهامهم بالعناية الالزمة.
3- توزي���ع المه���ام: يجب اأن تعه���د اأعمال التدقي���ق اإلى اأف���راد ممن يمتلك���ون م�صتويات من 

التدريب الفني والكفاءة المهنية المطلوبة.
4- االإ�ص���راف: ينبغي اأن يكون هن���اك توجيه واإ�صراف ومتابعة لالأعمال على كافة الم�صتويات 

وذلك لتوفير قناعة معقولة بان العمل المنجز يفي بمعايير الجودة المنا�صبة.
5- الت�ص���اور: يج���ب الت�ص���اور داخل وخارج مكت���ب التدقيق عن���د ال�صرورة م���ع ذوي الخبرة 

المنا�صبة.
6- القب���ول والمحافظ���ة عل���ى العم���الء: يج���ب على مكت���ب التدقيق اإج���راء تقيي���م للعمالء 
المحتملين ومتابعة عالقته مع العمالء الحاليين ب�صفة م�صتمرة كما يجب على مكتب التدقيق عند 
اتخ���اذ قرار قبول اأو اال�صتمرار مع عميل �صاب���ق اأن ياأخذ بعين االعتبار ا�صتقاللية المكتب وقابليته 

لخدمة العميل ب�صكل مالئم واالأمانة التي تتمتع بها اإدارة العميل.

1- )المجمع العربي للمحا�صبين القانونيين، 1998(
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7- المراقب���ة: يج���ب عل���ى مكت���ب التدقيق اأن يراق���ب با�صتم���رار مالئمة وفاعلي���ة �صيا�صات 
واإجراءات رقابة الجودة.

اإن رقابة الجودة الأعمال التدقيق �صرورية لكل مكاتب التدقيق التي ترغب في المحافظة على 
عمالئها وخا�صة الجيدين منهم والذين يتوقعون نوعية جيدة من االأعمال وال يمانعون بالمقابل في 
دف���ع االأتع���اب المالئمة للخدمات التي يتلقونها كما اأن رقابة الج���ودة ت�صاهم في تجنب التعاقد مع 

عمالء تتميز اأعماله بالخطورة وبالتالي يكون من االأف�صل االبتعاد عنهم.
كم���ا اأن تبن���ي المكتب ل�صيا�صات واإجراءات رقابة الجودة الأعم���ال التدقيق يوؤدي اإلى تح�صين 
نوعية الخدمات التي يقدمها المكتب وبالتالي تح�صين ربحية المكتب على المدى الطويل فاإجراءات 
قبول وا�صتمرار العمالء تت�صمن المحافظة على العمالء المكتب الجيدين واالبتعاد عن التعاقد مع 

عمالء م�صكوك بقدرتهم على دفع االأتعاب اأو المتميزون بالخطورة في اأعمالهم. 
تطور معايير الرقابة على الجودة في الأداء المهني

يرج���ع االهتم���ام بمعايي���ر الج���ودة اأو الرقابة عل���ى ج���ودة االأداء المهني للمدق���ق اإلى لجنة 
اأخالقي���ات المهنة التابعة لمجمع المحا�صبين القانونيي���ن االأمريكي )AICPA( حين طالب باإنهاء 
ع�صوي���ة المنت�صبين اإلى هذا المجمع من القائمين باأعمال التدقيق اإذا اأخلوا باأدائهم المهني، وفي 
ع���ام 1979 اأ�صدرت لجنة معايير رقاب���ة الجودة اأول برنامج بمعايير الرقابة على االأداء للممتهنين 
وا�صتم���ل عل���ى ت�صعة بن���ود اأ�صا�صية تعتبر حج���ر االأ�صا�س في معايي���ر رقابة الجودة الت���ي انتهجتها 
البرام���ج االأخ���رى لهذه المج���ال وه���ي: اال�صتقاللية، تخ�صي����س العاملين على وظائ���ف التدقيق، 
اال�صتر�ص���اد ب���راأي االآخرين، االإ�صراف، التوظي���ف، تنمية القدرات المهني���ة، الترقية في الوظيفة، 

قبول عمالء جدد وا�صتمرار العالقة مع الحاليين، الفح�س الدوري لبرنامج رقابة جودة االأداء.
وق���د مر هذا البرنامج بالعديد من التط���ورات و�صلت اإلى ثالثة برامج حتى عام 1991 وهذه 

التطورات هي:)1(
1- برنام���ج مراقبة ج���ودة االأداء المخ�ص�س لمن�ص���اآت التدقيق االأع�صاء ف���ي ق�صم من�صاآت 
التدقي���ق لل�ص���ركات العامة الت���ي تخ�صع الإ�ص���راف هيئة �ص���وق االأوراق المالية بالوالي���ات المتحدة 

االأمريكية وهو الوارد بالدليل ال�صادر في ابريل عام 1991.
2- برنام���ج مراقبة جودة االأداء المهني لمن�صاآت التدقيق االأع�صاء في ق�صم من�صاآت التدقيق 
لل�ص���ركات العام���ة التي ال تخ�صع الإ�صراف هيئة �صوق االأوراق المالي���ة بالواليات المتحدة االأمريكية 

وهو الوارد بالدليل ال�صادر في اأبريل عام 1991.
3- برنام���ج فح����س ج���ودة االأداء المهن���ي لمن�صاآت التدقيق الت���ي لي�صت ق�صما ف���ي االأق�صام 

)AICPA, 1991( -1
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ال�صابق���ة وي�صرف عليه���ا �صعبة فح�س الج���ودة التابعة لمجم���ع المحا�صبين القانونيي���ن االأمريكي 
)AICPA( والوارد بالدليل ال�صادر في يناير عام 1991.

وت�صي���ر)1( انه في بداية االأمر كان تطبيق تل���ك البرامج اختياريا لمن يرغب باالن�صمام اإليها 
ثم اأ�صبح ذلك اإلزاما على من�صاآت التدقيق باالن�صمام اإلى اإحدى تلك البرامج، ولقد اتفقت برامج 
رقاب���ة الجودة على االأداء المهني على اأهمية الفح�س لتحديد مدى التزام من�صاأة التدقيق بمعايير 
رقابة الجودة على اأن يتم الفح�س من فريق خارجي اأو جهة من داخل من�صاأة التدقيق ذاتها للتاأكد 

من كفاية االإجراءات الرقابية التي تطبق داخل المن�صاأة حيث تت�صمن تلك الرقابة ما يلي:
اأوال: الرقاب���ة الداخلية على جودة االأداء: تقع م�صئولياته���ا على من�صاأة التدقيق ذاتها اإذ البد 
لها اأن ت�صع مجموعة من ال�صيا�صات واالإجراءات التي تكفل لها تحقيق جودة االأداء المطلوبة طبقا 

للمعايير المطلوبة.
ثانيا: الرقابة الخارجية لجودة االأداء المهني للمدقق: ويقوم بها فريق من زمالء المهنة من 
جهة خارجية عن من�صاأة التدقيق تحت اإ�صراف الهيئة الم�صئولة عن اإ�صدار وتداول االأوراق المالية 

وذلك مرة كل ثالث �صنوات.
كم���ا ا�صدر االتح���اد الدولي للمحا�صبي���ن )IFAC( عام 1981 معي���ار المراجعة الدولي رقم 
)7( المتعلق بمراقبة ج���ودة التدقيق والذي اأوجب على من�صاأة التدقيق تطبيقه واتخاذ االإجراءات 
المالئم���ة لتحقيقه والذي �صمل ال�صف���ات ال�صخ�صية للقائم بممار�صة المهن���ة، المهارة والكفاءة، 
التكليف بالمهام، التوجيه واالإ�صراف، قبول عمليات جديدة واال�صتمرار في عمليات قائمة، الرقابة 
والمتابع���ة. كذلك قام���ت المنظمات المهنية ف���ي المملكة المتحدة بت�صكيل وح���دة م�صتركة ت�صمى 
»وح���دة الفح����س الم�صتركة« والتي قام���ت باإ�صدار بيان���ا اإر�صاديا عام 1985 يتعل���ق بالرقابة على 
االأداء المهني للمدقق، حيث تمت �صياغته بطريقة تجعله قابال للتطبيق على كافة من�صاآت التدقيق 
مهما اختلف حجمها وبعد تعديل قانون ال�صركات هناك عام 1991 تم تنظيم برنامج لرقابة جودة 
االأداء المهن���ي وال���ذي اأقرته وزارة التجارة وال�صناعة ليبداأ تنفي���ذه اعتبارا من اأول اأكتوبر 1991، 
حي���ث األ���زم البرنامج من�صاآت التدقي���ق اأن يكون لها نظام للرقابة عل���ى االأداء يحقق اأهداف رقابة 
الج���ودة الواردة ف���ي الالئحة التنفيذية للمراجعة واإر�صاداتها ال�ص���ادرة في اأغ�صط�س 1991 وذلك 

ك�صرط اأ�صا�صي من �صروط الت�صجيل واال�صتمرارية)2(.
وق���د تبنت المملكة العربية ال�صعودي���ة فكرة الرقابة على ج���ودة اأداء المحا�صبين القانونيين 
)المدق���ق الخارج���ي( وذلك بع���د �صدور النظ���ام الجديد للمحا�صبي���ن القانونيين واإن�ص���اء الهيئة 

1- )اأميرهم، 2002، �س119(
2- )محمد، واإبراهيم، 1999، �س 16(
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ال�صعودي���ة للمحا�صبي���ن القانونيين )SOCPA( ف���ي 1421/5/13 والتي �صكلت به���ا لجنة لمراقبة 
ج���ودة االأداء المهني واأوكل لها مهمة اإع���داد البرامج التي تكفل تطوير الم�صتوى المهني للمحا�صب 
القانوني وبعد درا�صة م�صتفي�صة ا�صدر المعيار االأول للرقابة النوعية لمكاتب المحا�صبين القانونيين 
بالقرار رق���م )3/3( بتاريخ 1415/1/26 الموافق 1994/7/5 وذلك كمرجع ا�صتر�صادي لمكاتب 
التدقي���ق لتطوي���ر نوعية اأعمالها وق���د ا�صتمل هذا البرنامج ت�صعة بنود ه���ي: )اال�صتقالل وااللتزام 
بقواع���د و�صل���وك واآداب المهن���ة، تخ�صي����س الم�صاعدين للعملي���ات، الم�ص���ورة، التوظيف، تطوير 
وتدري���ب الموظفي���ن، تقييم اأداء الموظفي���ن وترقيتهم، قبول العم���الء وا�صتمرارية العالقة معهم، 

االلتزام باأحكام النظام ولوائحه، والفح�س الداخلي الدوري(.
وتعتب���ر هذه المعايير بمثاب���ة القاعدة االأ�صا�صية التي يعتمد عليها تنفيذ البرامج، وقد اأو�صح 
الق���رار ال�صادر من الهيئ���ة ال�صعودية للمحا�صبي���ن القانونيين اأن معايير الرقاب���ة النوعية للمكتب 
الواح���د تطب���ق على جميع مكات���ب التدقيق بغ����س النظر عن �صكله���ا القانوني، اأو ع���دد مالكها اأو 

حجمها كما تقع م�صئولية االلتزام بهذه المعايير على عاتق مالك المكتب.
وف���ي جمهوري���ة م�صر العربي���ة قامت جمعي���ة المحا�صبي���ن والمراجعين الم�صري���ة باإ�صدار 
اإر�ص���ادات التدقيق ف���ي عام 1992 وه���ي بمثابة ترجمة لما ج���اء باأدلة التدقي���ق الدولية ال�صادرة 
َدْت في دليل  ف���ي �صبتمب���ر 1981 وتتمثل في االإر�صاد رقم )7( وهي: )ال�صف���ات ال�صخ�صية كما ُحدِّ
اتح���اد المحا�صبين الدولي »القواعد االأخالقي���ة للمهنة«، المهارة والكفاءة، توزيع المهام، التوجيه 

واالإ�صراف، قبول وا�صتمرارية العمالء، والتفتي�س(.
وق���د اتفقت برامج الرقابة على ج���ودة االأداء المهني �صواء ال�صادرة بوا�صطة االتحاد الدولي 
للمحا�صبي���ن، اأو الواليات المتحدة االأمريكي���ة اأو المملكة المتحدة اأو في جمهورية م�صر العربية اأو 

المملكة العربية ال�صعودية على االأتي:
1- اختيار مكتب التدقيق كوحدة للرقابة على جودة االأداء المهني للتدقيق.

2- اإل���زام جمي���ع مكات���ب التدقيق بالخ�ص���وع لنظام رقاب���ة الجودة من اج���ل تحقيق هدفها 
النهائي.

3- معايير رقابة جودة االأداء المهني وعنا�صره.
4- �صرورة وجود فح�س دوري للجودة من قبل فريق موؤهل من خارج مكتب التدقيق.

تحليل ومناق�شة نتائج الدرا�شة الميدانية
و�شف خ�شائ�ض عينة الدرا�شة

تم ا�صتخراج التكرارات والن�صبة المئوية للمعلومات المتعلقة بالعوامل الديموغرافية لمجتمع 



196

الدرا�صة، ويمكن تلخي�س االإجابات بالجدول ) 1 ( التالي:
الجدول ) 1 (

توزيع عينة الدرا�صة
الن�صبة المئوية %التكراراتالفئات والم�صمياتالمتغير

العمر

18 %2537 �صنة فاأقل
29.1 %2660-35 �صنة
32 %3666-45 �صنة

17 %4635 – 55 �صنة
3.9 %568  �صنة فاأكثر

100%206المجموع

عدد �صنوات الخبرة

10.7 %522 �صنوات فاقل
23.8 %649-10 �صنوات
24.8 %1151-15 �صنة
10.7 %1622-20 �صنة

30.1 %2162 �صنة فاأكثر
100%206المجموع

عدد المدققين العاملين 
بمكتب التدقيق

30.6 %63اقل من 5 مدققين
47.6 %98من 5 اإلى اقل من 10 مدققين
9.7 %20من 10 اإلى اقل من 15 مدقق

12.1%25  اأكثر من 15 مدقق
100%206المجموع

يت�صح من البيانات الواردة في الجدول رقم )1( ما يلي:
1- العم���ر: اأن المدققي���ن الذين تتراوح اأعمارهم بي���ن )36 �صنة – 45 �صنة( قد بلغ عددهم 
)66 ( م�صتجيبًا وت�صكل ما ن�صبته ) 32 ( في المائة من حجم العينة، ثم تليها الفئة التكرارية والتي 
تمث���ل العم���ر )26-35 �صنة ( حيث بل���غ عددهم ) 60 ( م�صتجيبًا والن�صب���ة المئوية بلغت )29.1( 
في المائة من اإجمالي حجم العينة المبحوثة، اأما المدققون الذين تقل اأعمارهم عن 25 �صنة فقد 
بل���غ عدده���م ) 37 ( م�صتجيبًا و�صكلت ما ن�صبت���ه ) 18( في المائة من اإجمال���ي حجم العينة وفئة 
المدققين الذين تتراوح اأعمارهم ما بين )46 – 55 �صنة( فقد بلغ عددهم )35( م�صتجيبًا وبن�صبة 
) 17( ف���ي المائة من اإجمالي حجم العين���ة المبحوثة واأخيرا المدققون الذين تزيد اأعمارهم على 
56 �صنة وبلغ عددهم ) 8 ( مدققين وبن�صبة ) 3.9( في المائة من اإجمالي حجم العينة المبحوثة.
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2- �صن���وات الخبرة في مجال التدقي���ق: اأن ) 62 ( م�صتجيبًا من عينة الدرا�صة تزيد �صنوات 
خبرته���م ف���ي التدقيق على 21 �صنة حيث �صكل���ت ن�صبتهم ) 30.1 ( في المائ���ة من اإجمالي حجم 
العينة المبحوثة، بينما بلغ عدد من يملكون خبرة تمتد )11-15 �صنة( 51 م�صتجيبًا وي�صكلون ن�صبة 
)24.8( ف���ي المائ���ة من اإجمالي حجم العينة، في حين بلغ ع���دد من يمتلكون خبرة 6-10 �صنوات 
)49( م�صتجيبًا وبن�صبة )23.8( في المائة بينما ت�صاوت اأعداد الفئتين اأقل من 5 �صنوات و )16-

20 �صنة( وبنف�س العدد لكل فئة )22( م�صتجيبًا ونف�س الن�صبة )10.7  ( في المائة لكل فئة.
3- ع���دد المدققين العاملين بمكت���ب التدقيق: اأن 98 مدققًا ينتمون اإل���ى المكاتب التي عدد 
عامليه���ا م���ا بين )5 اإلى اقل م���ن 10 مدققين( اأي بما ن�صبته 47.6% م���ن اإجمالي عينة الدرا�صة، 
ف���ي حي���ن اأن المدققون الذين ينتمون اإلى المكاتب التي ع���دد العاملين فيها اقل من 5 مدققين بلغ 
63 مدققا من اإجمالي عينة الدرا�صة، اأما المدققون الذين ينتمون اإلى المكاتب التي عدد العاملين 
قًا فقد بلغ 25 مدققا من اإجمالي عينة الدرا�صة، واأخيرا جاء المدققون الذين  فيها اأكثر من 15 مدقِّ
ينتم���ون اإلى مكاتب ت�صم م���ن ) 10 اإلى اقل من 15 مدققًا ( قد بلغ عددهم 20 مدققا من اإجمالي 

عينة الدرا�صة.
تحليل البيانات واختبار الفر�شيات

ت���م اختبار فر�صي���ات الدرا�صة ف���ي الجزء الثان���ي من اال�صتبان���ة والج���دول التالي يبين   
المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لهذه المتغيرات:

الجدول )2 (
المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لمخاطر التكليف والتعاقد المتعلقة بالعمالء

االنحراف 
المعياري

المتو�صط 
الح�صابي

تالعبارة

قوة المركز المالي لل�صركة يقلل من 1.4243.737
مخاطر التعاقد مع العمالء

1

ال�صركات ذات الحجم ال�صغير تقل بها 1.4873.529
مخاطر التعاقد مع العمالء

2

توفر ال�صيولة مع العميل يقلل من مخاطر 1.4343.669
التعاقد معهم

3

توؤثر درجة تعقيد اأعمال العمالء على 1.5883.534
مخاطر التعاقد معهم

4

و�صوح اأعمال العميل يقلل من مخاطر 1.5683.545
التعاقد مع العمالء

5
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زيادة راأ�صمال ال�صركة يوؤدي ذلك اإلى 1.4463.539
زيادة مخاطر التعاقد

6

توؤدي نزاهة االإدارة اإلى تقليل مخاطر 1.5713.684
التعاقد مع العمالء

7

جودة الرقابة الداخلية تقلل من مخاطر 1.5213.530
التعاقد مع العمالء

8

المتو�صط العام1.5003.630

يو�ص���ح الج���دول )2( المتو�صطات الح�صابي���ة واالنحرافات المعيارية الأث���ر مخاطر التكليف 
والتعاقد المتعلقة بالعمالء على قرار قبول اأو رف�س مهمة التدقيق للفقرات )1-8( حيث ا�صتجابات 
مدقق���ي الح�صاب���ات الخارجيين في االأردن على هذه الفقرات قد �صجل���ت متو�صط ح�صابي عام بلغ 
)3.630(. وق���د تراوح���ت اإجابات مدققي الح�صابات ما بين )3.737( عل���ى الفقرة ) 1 ( والتي 
ح�صلت على اأعلى ن�صبة من االإجابات وتن�س هذه الفقرة على اأن »قوة المركز المالي لل�صركة يقلل 
م���ن مخاط���ر التعاقد مع العمالء« اأما الفقرة ) 2 ( فح�صلت على اأقل ن�صبة من االإجابات حيث بلغ 
متو�صطها )3.529 ( وتن�س هذه الفقرة على اأن »ال�صركات ذات الحجم ال�صغير تقل بها مخاطر 
التعاق���د م���ع العمالء«. وتعك�س مثل ه���ذه اال�صتجابات على اأن هوؤالء المدقق���ون ينظرون اإلى اأن اأي 
عم���ل يقومون ب���ه يحتاج اإلى التاأكد من مركز العميل المالي. كم���ا اأن اأولوياتهم في اختيار العمالء 

يتطلب وجود عمالء منا�صبين مما يوؤثر على قرار القبول. 
الج���دول )3( المتو�صط���ات الح�صابي���ة واالنحرافات المعياري���ة لمخاطر التكلي���ف والتعاقد 

المتعلقة باأن�صطة التدقيق
االنحراف 
المعياري

المتو�صط 
الح�صابي

رقم العبارةالعبارة

التزام المدقق بنطاق اإجراءات التدقيق يقلل من 1.2554.068
المخاطر 

9

الخالف حول نطاق اإجراءات التدقيق يزيد من 1.4733.616
مخاطر التعاقد مع العمالء

10

الخالف حول اأتعاب عملية التدقيق يزيد من 1.3143.878
مخاطر التعاقد مع العمالء

11

12التعاقد المبكر يقلل من مخاطر التعاقد مع العمالء1.2954.029
تلعب العالقات ال�صخ�صية دورا هاما في تقليل 1.4903.646

مخاطر التعاقد مع العمالء
13
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اإعداد القوائم المالية في وقت مبكر يقلل من 1.4733.606
مخاطر التعاقد مع العمالء

14

تاأخر توقيت التعاقد يزيد من مخاطر التعاقد مع 1.4733.630
العمالء

15

تركز اإعداد القوائم المالية في نهاية ال�صنة يزيد 1.2334.106
من مخاطر التعاقد مع العمالء

16

المتو�صط العام1.3143.937
يو�ص���ح الج���دول )3( المتو�صطات الح�صابي���ة واالنحرافات المعيارية الأث���ر مخاطر التكليف 
والتعاقد المتعلقة باأن�صطة التدقيق على قرار قبول اأو رف�س مهمة التدقيق للفقرات )9-16( حيث 
ا�صتجابات مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن على هذه الفقرات قد �صجلت متو�صط ح�صابي 
عام بلغ )3.937(. وقد تراوحت اإجابات مدققي الح�صابات ما بين )4.106( للفقرة )16( والتي 
ح�صل���ت على اأعل���ى ن�صبة من االإجابات وتن�س ه���ذه الفقرة على اأن »تركز اإع���داد القوائم المالية 
ف���ي نهاية ال�صنة يزيد من مخاطر التعاقد مع العم���الء« اأما الفقرة ) 14( فح�صلت على اأقل ن�صبة 
م���ن االإجابات حيث بل���غ متو�صطها )3.606 ( وتن�س هذه الفقرة عل���ى اأن »اإعداد القوائم المالية 
ف���ي وق���ت مبكر يقلل من مخاطر التعاقد مع العمالء«. ويمك���ن اأن يكون مرد ذلك اأن نظرة مدققي 
الح�صاب���ات اإلى مخاطر التكلي���ف والتعاقد المتعلقة باأن�صطة التدقيق ه���ي �صرورية جدًا فيما قبول 

التعاقد مع العمالء.
الجدول )4(

المتو�صط���ات الح�صابية واالنحراف���ات المعيارية لمخاطر التكلي���ف والتعاقد المتعلقة بمكتب 
التدقيق

االنحراف 
المعياري

المتو�صط 
الح�صابي

تالعبارة

كبر حجم مكتب التدقيق يقلل من مخاطر 1.4103.398
التعاقد مع العمالء

17

تخ�ص�س المدقق في قطاع العميل يقلل من 1.3123.844
مخاطر التعاقد معهم

18

يحد حجم مكتب التدقيق من مخاطر 1.4963.388
التعاقد مع العمالء

19

ياأخذ التاأهيل العلمي والمهني للعاملين بعين 1.4553.390
االعتبار عند التعاقد مع العمالء

20
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يرغب العميل بالتعاقد مع مكتب متخ�ص�س 1.2973.995
في ن�صاطه وهذا يقلل من مخاطر التعاقد مع 

العمالء

21

يرغب العميل بالتعاقد مع مكاتب تقدم 1.4313.390
خدمات بخالف خدمة التدقيق

22

يلعب التاأهيل العلمي والمهني للعاملين 1.4263.742
بمكتب التدقيق دورا مهما في تقليل مخاطر 

التعاقد مع العمالء

23

تقديم مكتب التدقيق خدمات بخالف خدمة 1.3324.019
التدقيق يقلل من مخاطر التعاقد مع العمالء

24

المتو�صط العام1.3723.797
يو�ص���ح الج���دول )4( المتو�صطات الح�صابي���ة واالنحرافات المعيارية الأث���ر مخاطر التكليف 
والتعاقد المتعلقة بمكتب التدقيق على قرار قبول اأو رف�س مهمة التدقيق للفقرات )17-24( حيث 
ا�صتجابات مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن على هذه الفقرات قد �صجلت متو�صط ح�صابي 
ع���ام بل���غ )3.797(، ولم���ا كانت االإجاب���ات قد تراوحت ما بي���ن )4.019( للفق���رة ) 24 ( والتي 
ح�صل���ت على اأعلى ن�صبة من االإجابات وتن�س هذه الفق���رة على اأن »تقديم مكتب التدقيق خدمات 
بخالف خدمة التدقيق يقلل من مخاطر التعاقد مع العمالء« اأما الفقرة رقم ) 19 ( فح�صلت على 
اأق���ل ن�صب���ة من االإجابات حيث بلغ متو�صطها )3.388 ( وتن�س ه���ذه الفقرة على اأنه »حجم مكتب 
التدقيق يحد من مخاطر التعاقد مع العمالء «. ويمكن القول اأن �صبب هذا التفاوت في اال�صتجابات 
من فقرة اإلى اأخرى هو اأن عدم القدرة على تحديد حجم مكتب التدقيق والذي يخ�صع اإلى العديد 

من الجهات قد يوؤدي في بع�س من االأحيان اإلى عدم قبول التعاقد مع العمالء.
الجدول )5 (

المتو�صط���ات الح�صابي���ة واالنحراف���ات المعيارية للمتغي���ر التابع: قرار قب���ول اأو رف�س مهمة 
التدقيق

االنحراف 
المعياري

المتو�صط 
الح�صابي

تالعبارة

25ارتفاع معدل العائد على المبيعات 1.4893.559
26ارتفاع حاالت مقا�صاة المدقق1.3893.500
تركيز المكتب على االلتزام باأخالقيات 1.4123.548

المهنة 
27
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تركيز المكتب على اإجراءات و�صيا�صات 1.3124.004
الجودة

28

29جودة عملية التدقيق1.1904.165
30قرارات �صليمة في قبول العمالء1.4673.516
31تقييم �صامل لمخاطر ممار�صة مهنة التدقيق1.2604.131
االإف�صاح عن درجة المخاطرة النهائية التي 1.5003.839

يتحملها المدقق
32

المتو�صط العام1.3303.927

يو�ص���ح الجدول )5( المتو�صطات الح�صابية واالنحراف���ات المعيارية للمتغير التابع وهو قرار 
قب���ول اأو رف�س مهمة التدقيق للفقرات )25-32( حي���ث ا�صتجابات مدققي الح�صابات الخارجيين 
ف���ي االأردن عل���ى هذه الفقرات ق���د �صجلت متو�صط ح�صاب���ي عام بلغ )3.927(، وتت���راوح اإجابات 
مدقق���ي الح�صابات ما بي���ن )4.165 ( للفقرة ) 29 ( والتي ح�صلت على اأعلى ن�صبة من االإجابات 
وتن�س هذه الفقرة على اأن »جودة عملية التدقيق« اأما الفقرة رقم ) 26 ( فح�صلت على اأقل ن�صبة 
م���ن االإجاب���ات حيث بلغ متو�صطها )3.500 ( وتن�س هذه الفق���رة على اأن »ارتفاع حاالت مقا�صاة 

المدقق«. 
اختبار الفر�شيات

تم اختبار الفر�صيات با�صتخدام تحليل االنحدار الب�صيط )Simple Regression( والجدول 
التالي ) 6 ( يبين النتائج التي تم الح�صول عليها عند اختبار الفر�صيات: 

الجدول )6 (
نتائ���ج اختبار االنحدار الب�صي���ط )Simple Regression ( لتاأثير المتغيرات الم�صتقلة على 

قرار قبول اأو رف�س مهمة التدقيق
قيمة   SigR2 T.المتغير الم�صتقل

المح�صوبة
T قيمة
الجدولية

القرار 
االإح�صائي

المخاطر المتعلقة 
بالعمالء

رف�س  العدمية0002977.5901,679

المخاطر المتعلقة 
باأن�صطة التدقيق

رف�س  العدمية0005268.6401,679

المخاطر المتعلقة 
بمكتب التدقيق

رف�س  العدمية0004176.3961,679

يت�صح من البيانات الواردة في الجدول رقم )6( ما يلي:
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1- الفر�صية االأولى: اإن قيمة T المح�صوبة هي )7.590 ( فيما بلغت قيمتها الجدولية )1.679(، 
وبمقارن���ة القي���م التي تم التو�صل اإليها في اختبار هذه الفر�صي���ة، يتبين اأن القيمة المح�صوبة اأكبر 
م���ن القيمة الجدولية، لذلك فاإنه يتم رف�س الفر�صي���ة العدمية وقبول الفر�صية البديلة التي تن�س 
عل���ى انه »يوجد تاأثير لمخاطر التكليف والتعاقد المتعلق���ة بالعمالء على قرار قبول اأو رف�س مهمة 
التدقي���ق م���ن وجهة نظر مدققي الح�صاب���ات الخارجيين في االأردن«، وهذا م���ا توؤكده قيمة الداللة 
)Sig.( البالغة �صفرًا حيث اإنها اأقل من 5%، كما ت�صير اإلى اأن التباين في مخاطر التكليف والتعاقد 

يف�ص���ر ما ن�صبت���ه ).297( من التباين في قرار قب���ول اأو رف�س مهمة التدقي���ق، مما يعك�س الدرجة 
المتو�صط���ة لقوة العالقة ودرجة تف�صير متغير مخاطر التكلي���ف والتعاقد المتعلقة بالعمالء لمتغير 

قرار قبول اأو رف�س مهمة التدقيق من وجهة نظر مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن.
2- الفر�صية الثانية: اإن قيمة T المح�صوبة هي )8.640( فيما بلغت قيمتها الجدولية )1.679(، 
وبمقارن���ة القي���م التي تم التو�صل اإليها في اختبار هذه الفر�صي���ة، يتبين اأن القيمة المح�صوبة اأكبر 
م���ن القيمة الجدولية، لذلك فاإنه يتم رف�س الفر�صي���ة العدمية وقبول الفر�صية البديلة التي تن�س 
على انه »يوجد تاأثير لمخاطر التكليف والتعاقد المتعلقة باأن�صطة التدقيق على قرار قبول اأو رف�س 
مهم���ة التدقي���ق من وجهة نظر مدقق���ي الح�صابات الخارجيي���ن في االأردن«، وهذا م���ا توؤكده قيمة 
الدالل���ة )Sig.( البالغ���ة �صفرًا حيث اإنها اأقل من 5%، كما ت�صير اإلى اأن التباين في مخاطر التكليف 
والتعاق���د يف�ص���ر ما ن�صبته ).526  ( من التباي���ن في قرار قبول اأو رف�س مهم���ة التدقيق من وجهة 
نظر مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن، مما يعك�س ارتفاع قوة العالقة ودرجة تف�صير متغير 

مخاطر التكليف والتعاقد المتعلقة باأن�صطة التدقيق لمتغير قرار قبول اأو رف�س مهمة التدقيق.
3- الفر�صي���ة الثالث���ة: اإن قيم���ة T المح�صوب���ة ه���ي )6،396( فيم���ا بلغت قيمته���ا الجدولية 
)1،679(، وبمقارن���ة القي���م التي ت���م التو�صل اإليه���ا في اختبار ه���ذه الفر�صية، يتبي���ن اأن القيمة 
المح�صوب���ة اأكبر من القيم���ة الجدولية، لذلك فاإنه يت���م رف�س الفر�صية العدمي���ة وقبول الفر�صية 
البديل���ة الت���ي تن�س على انه »يوجد تاأثير لمخاطر التكليف والتعاق���د المتعلقة بمكتب التدقيق على 
ق���رار قب���ول اأو رف����س مهمة التدقيق م���ن وجهة نظر مدقق���ي الح�صابات الخارجيين ف���ي االأردن«، 
وه���ذا م���ا توؤكده قيمة الداللة )Sig.( البالغة �صفرًا حيث اإنها اأقل من 5%، كما ت�صير اإلى اأن التباين 
ف���ي مخاط���ر التكليف والتعاقد يف�صر م���ا ن�صبته ).417( من التباين في ق���رار قبول اأو رف�س مهمة 
التدقي���ق م���ن وجهة نظر مدققي الح�صابات الخارجيين ف���ي االأردن، مما يعك�س ارتفاع قوة العالقة 
ودرج���ة تف�صير متغي���ر مخاطر التكليف والتعاقد المتعلقة بمكتب التدقي���ق على قرار قبول اأو رف�س 

مهمة التدقيق. 
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مناق�شة النتائج
قام الباحث بعر�س الأهم النتائج مع مناق�صتها:

1-  اأ�ص���ارت نتائ���ج الدرا�صة اإلى وج���ود تاأثير لمخاط���ر التكليف والتعاق���د المتعلقة بالعمالء 
عل���ى قرار قب���ول اأو رف�س مهمة التدقيق م���ن وجهة نظر مدقق���ي الح�صابات الخارجيين 
ف���ي االأردن، حي���ث بينت النتائج اأن قوة المركز المالي لل�صرك���ة وتوفر ال�صيولة مع العميل 
يقلل من مخاطر التعاقد مع العمالء، وانه كلما كانت نزاهة االإدارة مرتفعة اأدى ذلك اإلى 

تقليل مخاطر التعاقد مع العمالء.
2-  اأ�ص���ارت نتائ���ج الدرا�ص���ة اإلى وجود تاأثي���ر لمخاطر التكلي���ف والتعاقد المتعلق���ة باأن�صطة 
التدقي���ق عل���ى قرار قب���ول اأو رف����س مهم���ة التدقيق من وجه���ة نظر مدقق���ي الح�صابات 
الخارجيين في االأردن، حيث بينت النتائج اأن تركز اإعداد القوائم المالية في نهاية ال�صنة 
يزي���د من مخاطر التعاقد مع العمالء، وان التزام المدقق بنطاق اإجراءات التدقيق يقلل 

من مخاطر التدقيق، كما بينت اأن التعاقد المبكر يقلل من مخاطر التعاقد مع العمالء.
3-  اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإلى وجود تاأثير لمخاطر التكليف والتعاقد المتعلقة بمكتب التدقيق 
عل���ى قرار قبول اأو رف�س مهمة التدقيق من وجهة نظر مدققي الح�صابات الخارجيين في 
االأردن، حيث بينت النتائج اأن تقديم مكتب التدقيق خدمات بخالف خدمة التدقيق يقلل 
م���ن مخاطر التعاقد مع العمالء، كما اأن رغبة العمي���ل بالتعاقد مع مكتب متخ�ص�س في 
ن�صاط���ه يقلل م���ن مخاطر التعاقد مع العم���الء، كذلك يقلل تخ�ص����س المدقق في قطاع 

العميل من مخاطر التعاقد مع العمالء.
التو�شيات

عل���ى �ص���وء النتائج التي تو�صل���ت اإليه���ا الدرا�صة، فقد خل�ص���ت الدرا�صة اإل���ى مجموعة من 
التو�صيات يمكن تلخي�صها بما يلي:

1-  ا�صتم���رار مدققي الح�صاب���ات الخارجيين ف���ي االأردن بتقييم مخاط���ر التكليف والتعاقد 
المتعلق���ة بالعمالء، وخا�صة ما يتعلق بقوة المرك���ز المالي وتوفر ال�صيولة مع العميل، وان 
يك���ون هناك وقٌت كاٍف الإتم���ام عملية التعاقد قبل البدء في اإعداد القوائم المالية للعميل 

حتى يقوم المدقق بتدقيق اأعمال العميل منذ بداية ال�صنة.
2-  قيام مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن بتقييم مخاطر التكليف والتعاقد المتعلقة 
ز اإعداد القوائ���م المالية في نهاية  باأن�صط���ة التدقيق ومكتب التدقي���ق،و ال  �صيما واأنَّ تركُّ

ال�صنة يزيد من مخاطر التعاقد مع العمالء.
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3-  االتف���اق على قي���ام مكتب التدقيق بتقدي���م خدمات اأخرى غير خدم���ة التدقيق، والتنويع 
ف���ي اخت�صا�س مكاتب التدقيق ف���ي تدقيق كافة المجاالت التدقيقي���ة الن ذلك من �صانه 
التقلي���ل م���ن مخاطر التعاقد مع العم���الء، ويعمل على زيادة ق���درة المكاتب على  تدقيق  

جميع مجاالت العميل. 
4-  التاأكي���د عل���ى اأهمية الت���زام مدقق���ي الح�صابات الخارجيي���ن بنطاق اإج���راءات التدقيق 

والتعاقد المبكر كون ذلك يقلل من مخاطر التعاقد مع العمالء.
5-  التطوي���ر الم�صتمر للتاأهي���ل العلمي والمهني للعاملي���ن بمكاتب التدقي���ق لمواكبة التطور 

الم�صتمر في المعايير المحا�صبية والتدقيق.
6-  قيام مدققي الح�صابات الخارجيين في االأردن بتقييم مخاطر التكليف والتعاقد المتعلقة 
ب���اإدارة العميل، الأن �صعف �صمعة االإدارة في مجتمع االأعمال يزيد من مخاطر التعاقد مع 

العمالء، وان الخالفات في االإدارة تزيد من مخاطر التعاقد مع العمالء.
7-  ت�صنيف مكاتب المراجعة االأع�صاء في جمعية المحا�صبين االأردنيين اإلى فئات وم�صتويات، 
تتنا�ص���ب مع اإمكاني���ات كل مكتب في تقديم خدمات المراجعة للعمالء، من حيث الموارد 
الب�صري���ة المتاحة للمكتب والموارد المادية والتكنولوجي���ة الحديثة في المراجعة، بحيث 
ي�صب���ح لكل فئة الحق في مراجعة حجم معين من ال�صركات، ومع مراعاة اإمكانية انتقال 

المكتب من فئة اإلى فئة اأخرى اأعلى اإذا توافرت له ال�صروط الالزمة.
8-  ت�صمي���ن اأ�صالي���ب تقيي���م العمي���ل �صم���ن امتحان مزاول���ة المهن���ة والذي تعق���ده جمعية 

المحا�صبين االأردنيين.
9-  قيام جمعية المحا�صبين االأردنيين بعقد ندوات توعية حول مخاطر التعاقد وذلك باإي�صاح 

العوامل المرتبطة بمخاطر التعاقد واإيجاد �صبل المعالجة لها.
10-  �صرورة قي���ام جمعية المحا�صبي���ن االأردنيين ب�صياغة واإعداد معي���ار �صمن معاييرها، 
يحدد طبيعة ونطاق م�صئولية المراجع تجاه انتهاكات العمالء للقوانين واللوائح، ويحدد 

له القواعد واالإر�صادات الالزمة لفح�س تلك المجاالت.
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An investigation into the differences
between English and Arabic position and order of adjectives:

 A contrastive study with pedagogical implications

 

ملخ�س الدرا�صة
اإن كثي���را من الدرا�صات قد كتبت فى موق���ع وترتيب ال�صفات في اللغة االنجليزية مع ذلك ال 
توج���د ح�ص���ب معلوماتي اأيَّ درا�ص���ة تف�صيلية تتحدث عن موقع وترتيب ال�صف���ات  بطريقة تحليلية 
تقابلي���ة ف���ى االنجليزية والعربية ل���ذا فاإن هذه الدرا�ص���ة  تركز على االختالف بي���ن موقع وترتيب 

ال�صفات في كٍلّ من العربية واالنجليزية.  
واالعتق���اد ال�صائ���د اأّن الطلبة العرب يقابلون �صعوبة كبي���رة  ويرتكبون اخطاًء كثيرة فى هذا 

المجال  ب�صبب االختالف فى موقع وترتيب ال�صفات فى اللغتين.                          
وللتاأك���د من  �صحة هذا االعتقاد فقد طبق���ت الدرا�صة على الطالبات الجدد  المتخ�ص�صات 
ف���ي اللغ���ة االنجليزية في الجامع���ة االإ�صالمية، وقد تبي���ن ان هوؤالء الطالب���ات يواجهن �صعوبة في 

تركيب الجمل التي تحتوي على عدة �صفات لمو�صوف واحد.  
ومن اأهم االأ�صباب الرتكاب االخطاء التى وجدت في هذا المجال تلك التى تتمثل في الجانب 
اللغ���وي الخا�س بالتداخ���ل ال�صلبى فى موقع ال�صف���ات وترتيبها بين الجمل���ة االنجليزية والعربية. 

وتنتهى الدرا�صة بو�صع بع�س التو�صيات للتغلب على هذه االخطاء وتلك ال�صعوبات.
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Abstract
Lots of studies have been done on the position and order of adjectives in English. However, 
as far as my knowledge is concerned, no analytical and contrastive study has been conducted 
on this point in English and Arabic. Thus, this paper reviews the latest studies done on the 
position and order of adjectives in English and Arabic. Then, it describes the differences 
between the position and order of adjectives in both languages. The study also  touches upon 
pedagogical implications for teaching adjectives in English.   
Here, it is believed that the Arab learners of English encounter great difficulty in constructing 
sentences involving a number of adjectives. One of the most prominent causes of commit-
ting errors found in this area is assumed to be the linguistic differences between the adjective 
position and order in English and Arabic. To prove this assumption, the researcher applied his 
study on the Islamic university of Gaza )IUG( freshman students majoring in English to test 
their perception of the position and order of English adjectives and to shed light on the areas 
of difficulty that students encounter when using English adjectives. the paper focuses on the 
errors most students commit concerning the position and order of English adjectives and ends 
with recording some recommendation for solving this pedagogical problem. 

KEYWORDS: Adjective, literature review, attributive adjectives, predicative adjec-
tives, position of adjective, adjective order, pedagogical implications, negative interfer-
ence.

1. INTRODUCTION
The English learning-teaching process aims at having the speakers who can communi-

cate effectively using English. Therefore, the first duty is to find the fastest shortcuts to de-
termine the problematic issues in learning such a language and find quick solutions for them.

One of the most problematic issues facing IUG freshman students majoring in Eng-
lish is the mastery of the position and order of English adjectives. These students encounter 
great difficulty in constructing sentences involving a number of adjectives. One of the most 
prominent causes of committing errors in this area is assumed to be the linguistic differences 
between the adjective position and order in English and Arabic.

To prove this assumption the study investigates the IUG freshman students' percep-
tion of the position and order of English adjectives.  It attempts to shed light on the areas of 
difficulty that such students encounter in using such English adjectives.

After introducing the topic, the paper highlights the purpose of study, research questions, 
research hypothesis, and limitations of the study. )Sec.1(. )Sec2( refers to literature review. It 
summarizes some of the works done in the field of position and order of English adjectives. 
The theoretical framework is then described )Sec.3(. After then the study shifts to describing 
the position and order of adjectives in English )sec. 4(. Then it touches the position and order 
of adjectives in Arabic )sec5(. )Sec6( discuses the methodology to be adopted in this study, 
along with results and analysis. )Sec7( is left for summary remarks and recommendations.

2.  Purpose of the study
This study aims at:
investigating the IUG freshman students' perception of the position and order of English 
adjectives.
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attempting to shed light on the areas of difficulty that students encounter regarding the use 
of English adjectives.

identifying the type of errors students commit concerning the position and order of English 
adjectives. 

giving some recommendations that may help to reduce errors committed when using English 
adjectives.

3. Research question

To what extent do the Islamic university freshman students majoring in English perceive the 
correct position and order of English adjectives?

4. Research hypothesis

the Islamic university freshman students' perception of the correct position and order of Eng-
lish adjectives is very limited.

5. Limitations of the study

The study is limited to the following:

This study is interested in the position and order of English adjectives only.

This study is applied upon 65 female Islamic university freshman students majoring in Eng-
lish.

The study was applied in the summer term of the scholastic year 2010-2011.

6. Literature review

A few studies were conducted in the position and order of adjectives. Thus the re-
searcher managed to review two previous studies which focus on adjective order.  

6.1. David Kemmerer et al. (2008) 

This study aims at investigating the neural substrates of the semantic constraints of 
multiple adjectives order that are used to modify a noun. The researcher administered three 
tests on 34 brain-damaged patients and 19 healthy participants.

Six patients failed a test that required them to discriminate between semantically determined 
correct and incorrect sequences of adjectives e.g., thick blue towel vs. *blue thick towel but 
they passed a test that assessed their knowledge of two purely syntactic aspects of adjective 
order, specifically, that adjectives can precede nouns, and that adjectives can precede other 
adjectives. Moreover, they also passed a test that assessed their knowledge of the categorical 
)i.e., class-level( features of adjective meanings that interact with the semantic constraints 
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underlying adjective order - e.g., that thick is a dimensional adjective and that blue is a color 
adjective. These behavioral findings suggest that the six patients have selectively impaired 
knowledge of the abstract principles that determine how different semantic classes of adjec-
tives are typically mapped onto different syntactic positions in NPs.  

6.2. Nicoladis, E & Rhemtulla, M (2006)

This study tests how children learn to use many adult-like grammatical rules in the pre-
school years. The researcher argued that children make the biggest strides in learning to use 
many adult-like grammatical rules in the preschool years. This argument is based on how 
children use novel verbs in verb clauses: many English speaking 2-year olds are willing to 
use novel verbs in ungrammatical order; by four, few children are willing to use novel verbs 
in a non-SVO order. In verb clauses, the word order determines the semantic/syntactic 
role )e.g., subject(. By focusing on verbs, researchers have failed to take into account that 
children might also be learning how meaning and semantic/syntactic function are related. 
To test this interpretation, novel adjectives are taught to 35 monolingual English-speaking 
children between 2 and 4 years old, either in a prenominal or postnominal position. Results 
showed that, children were more likely to reverse the order of novel postnominal adjectives, 
even 4-year olds used the new adjectives in the order they were modeled more than half the 
time. The results of this study suggest that during the preschool years, children are learning 
to map word order onto semantic/syntactic function.

7. Theoretical framework

In studying adjectives in English and Arabic, this study will adopt Contrastive Analy-
sis )CA( or Contrastive Linguistics approach as a theoretical framework. This describes 
similarities and differences among two or more languages at various linguistic levels. "This 
approach was developed and practiced in the 1950s and 1960s as application of structural 
linguistics to language teaching" )Richards, Platt & Platt, 1992, p. 83(.                                                            

  In the late 1950s, Robert Lado proposed contrastive analysis as a means of identi-
fying areas of difficulty for language learners, although already in 1945 Charles Fries had 
formulated the theory.  

The study here applies this theoretical framework to discover areas of difficulties that result 
mostly from the asymmetries between the adjective position and order in both English and 
Arabic.

7. Theoretical background

 7.1 Adjectives in English

Definition of adjective?

The adjective can be defined as "a word that modifies, or qualifies, a noun or pronoun, in 
one of three forms of comparative degree: positive )strong, beautiful(, comparative )stron-
ger, more beautiful(, or superlative )strongest, most beautiful(.

 It is also described  as “. . . a word whose main syntactic role is to modify a noun or 
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pronoun, giving more information about the noun or pronoun's definition. Collectively, 
adjectives form one of the traditional English eight parts of speech, though linguists today 
distinguish adjectives from words such as determiners that also used to be considered adjec-
tives.  Wikipedia

Consequently, the main role of the adjective is to add some quality to a noun or pronoun to 
distinguish it from others.  Meetu )2009, NA( states:

For better understanding let us break the word Adjective as ‘Ad+ject; i.e., adds to the sub-
ject’. So it can be said that words that add to the subject are known as adjectives. Adjectives 
are words that modify, and add more meaning to the noun or the pronoun. E.g.: lazy girl. 
)What kind of girl is Rania? The answer is lazy. The word ‘lazy’ is an adjective as it gives 
more information about the noun Rania.( The naughty boy was punished. )Which boy was 
punished? The answer is naughty. The word ‘naughty’ is an adjective.(

To introduce more about adjectives lets consider some examples about adjectives quoted 
from  MacFadyen )NA(:  

e.g. Large towers could be seen from long distance. 

The fish-shaped balloon floated over the treetops.

The back room was filled with large, yellow rain boots. 
The coal mines are dark and dank

The girls are happy.

In the preceding examples, the adjectives large, long, fish-shaped and large, yellow  \modify 
the nouns towers, balloon and rain boots successively. Whereas the adjective dark, dank and 
happy modifies the noun mines and girl.

It is worth noting  that adjectives can be formed from two or more words combined by the 
use of hyphens.

e.g. the three-year-old child 
      a sixty-dollar sweater.  
      a two-week journey.

As illustrated in these examples, the nouns in such hyphenated expressions are generally in 
the singular. Thus, the singular forms of the nouns year, dollar and week are used. )cf Amer 
2011 for more details ( 
Most English adjectives have the same form for the singular as for the plural. The only 
exceptions are the demonstrative adjectives this and that. 

7.2.  Position of adjectives

According to Swan )2005( and Meetu )2009(, most adjectives can go in two main places in 
a sentence. 
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1( Attributive adjectives: When an adjective is used  before the noun it is said to be used 
attributively. 

The new secretary is a Bsc. holder.

The tall men are basket ball players.

2( Predicative adjectives: When an adjective is used after the verbs ‘be, seem, look, become 
and other 'link verbs'’ and is a part of the predicate, it is said to be used predicatively.

She is afraid of ghosts

That dress is new, isn't it?

She looks rich. I feel unhappy.

However, there are some exceptions that let adjectives do not follow the main grammatical 
rules. Here are some of these exceptions that Swan )2005, 9-10( mentions:

Adjectives come immediately after nouns in a few special cases.

Fixed phrases

Adjectives come after nouns in some fixed phrases.

Secretary General, President elect,

court martial )= military court( God Almighty!

Poet Laureate, Attorney General

The Secretary General of the United Nations has called for new peace talks.

Available, possible etc.

Some adjectives can be used after nouns in a similar way to relative clauses.

This is common with adjectives ending in -able-ible.

Send all the tickets available, available tickets.

)= ... tickets which are available.(

It's the only solution possible, possible solution.

Something, everything etc

Adjectives come after something, everything, anything, nothing, somebody,

anywhere and similar words.
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Have you read anything interesting lately?

Let's go somewhere quiet.

Present, proper

Before a noun, present refers to time; after a noun it means 'here/there', 'not

absent'. Compare:

the present members )= those who are members now(

the members present )= those who are/were at the meeting(

Before a noun, proper means 'real', 'genuine'. After a noun it refers to the

central or main part of something. Compare:

Snowdon's a proper mountain, not a hill.

After two days crossing the foothills, they reached the mountain proper.

7.3 Types of adjectives

Linguists used to classify adjectives into different types. Meetu )2009( mentions some of 
these types as follow:

7.3 .1. Proper adjectives 
           Proper adjectives are adjectives derived from proper nouns. In English, proper adjec-
tives must begin with a capital letter. The proper adjectives in the following sentences are 
underlined. 
e.g. Jerusalem the Palestinian capital has an interesting history. 
      Many of my friends are Norwegians . 
      This house is a fine example of Islamic architecture. 
 
         The derivation of some proper adjectives from proper nouns is somewhat irregular. 
The spelling of the following proper nouns and proper adjectives is a case in point.

Proper Noun Proper Adjective
America  American  
China   Chinese   

Germany  German  
Mexico  Mexican  
George  Georgian  
England English   

7.3 .2 Attributive adjectives 
           As mentioned earlier, the adjective which precedes the noun it modifies is usually 
referred to as attributive adjective.  
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Attributive adjectives are of various types. Consider: 

7.3 .2 .1 Adjectives of Quality: Adjectives of quality refers to a quality of the subject.

Egypt is a beautiful country.

She is a tall girl.

7.3.2.2 Adjectives of Quantity: Quantitative Adjectives answer the question how much?

He is a little stupid.

I had some tea.

7.3 .2.3 Adjectives of Number: As the name implies, Adjectives of number denote numbers. 
They can be:

Definitive Numeral Adjectives: Used to denote exact numbers.

Give me five pencils.

I have one pencil with me.

Indefinite Numeral Adjectives: Do not denote a specific number.

Give me some pens.

Several students attended the meeting.

Distributive Numeral Adjectives: Distributive Adjectives refer to each one of a number. 
Words like each, every, either and neither fall in this category.

1.Each of the students is to pay a fine.

2. Our country expects every man to do his duty.

 3. Each student must take his turn. 
4. Every boy, girl, man, and woman was enjoying the fine weather. 
5. Neither side was secured. 
6. Mohammed wanted everyone  to do his duty honestly & efficiently. 
7. Either reference will meet my need

 7.3 .2.4 Demonstrative Adjectives: Demonstrative Adjectives point at a specific person or 
thing.

This boy is my brother. )Which boy?(

These fruits are spoiled.

7.3 .2 .5 Interrogative Adjectives: When words like what, which, whose are used with 
nouns to ask questions; they are known as Interrogative Adjectives.
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Whose car is this?

Which lecture did you attend?

7.3 .2.6 Possessive Adjectives: A possessive adjective )«my,» «your,» «his,» «her,» «its,» 
«our,» «their»( is similar or identical to a possessive pronoun; however, it is used as an 
adjective and modifies a noun or a noun phrase, as in the following sentences:

I can't complete my assignment because I don't have the textbook. 

What is your aim.  

One can use multiple adjectives on one subject, using commas. For example:

• The white, hungry cat ate the cheese. 

• The bike is red, slow and very old. 

When using adjectives after the subject, with less than three adjectives,  "and" is used to 
join these multiple adjectives. For anything above two, one uses commas. Consider:

• Alistair is cool, funny, intelligent and smart. 

• Mary is silly and annoying

7.3 .2.7. Distributive Numeral Adjectives: These adjectives refer to each one of a number. 
For example: - 

1. Each student must take his turn. 
2. Every boy, girl, man, and woman was enjoying the fine weather in the rainy season. 
3. Neither side was safe. 
4. the leader wanted every soldier to do his duty honestly and efficiently. 
5. Either book will solve my purpose.  

A participial adjective is one that has the form of a participle, but differs from it by rejecting 
the idea of time; as,

"An amusing story,"

"A lying divination"

A compound adjective is one that consists of two or more words joined together, either 
by the hyphen or solidly: as, nut-brown, laughter-loving, four-footed; threefold, lardlike, 
lovesick.

Further, the following are further classifications of adjectives: 

Cardinal; One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, 
fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, 
&c.
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Ordinal; First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, 
twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, 
twentieth, twenty-first, twenty-second, &c.

Multiplicative; Single or alone, double or twofold, triple or threefold, quadruple or fourfold, 
quintuple or fivefold, sextuple or sixfold, septuple or sevenfold, octuple or eightfold, &c. 
But high terms of this series are seldom used. All that occur above decuple or tenfold, are 
written with a hyphen, and are usually of round numbers only; as, thirty-fold, sixty-fold, 
hundred-fold.

7.4.  Order of adjectives

Adjectives can attributive , predicative  or interpolated. Such the order of such adjectives 
can be clarified as appears along the following lines:  
            In many languages, attributive adjectives usually occur in a specific order; for 
example, in English, adjectives pertaining to size generally precede adjectives pertaining 
to age )"little old", not "old little"(, which in turn generally precede adjectives pertaining 
to colour )"old green", not "green old"(. This order may be more rigid in some languages 
than others; in some, [as Arabic] it may only be a default )unmarked( word order, with other 
orders being permissible to shift the emphasis. )Wikipedia(.

             Swan (2005, 11) states that there is not specific and agreeable criteria for ordering a 
cluster of attributive adjectives. “When several adjectives come before a noun, they usually 
have to be put in a particular order. The rules for adjective order are very complicated, and 
different grammars disagree about the details.”

           Wikipedia (internet) adds that “English has no official order for attributive adjec-
tives, but English students are often taught the mnemonic OSASCOMP, which stands for 
Opinion, Size, Age, Shape, Color, Origin, Material, Purpose. )Wikipedia(

The order of predicate adjectives relative to one another is generally the same as the order 
of attributive adjectives relative to one another. The following examples illustrate the order 
of predicate adjectives. 
e.g. The package is small and light. 
      The weather is clear, cold and dry. 
      The footstool is round and black. 
 
             In the first example, the adjective small, indicating size, precedes the adjective 
light, indicating weight. In the second example, the general descriptive adjective clear 
precedes the adjective cold, indicating temperature, which precedes the adjective dry, indi-
cating humidity. In the third example, the adjective round, indicating shape, precedes the 
adjective black, indicating color. 
   Punctuation 
             As can be seen in these examples, the last two adjectives in a list of predicate adjec-
tives are usually separated from each another by the word and, and any preceding adjectives 
are usually separated from one another by commas.

e.g. The clothes were clean and dry. 
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      The dancers were tall, slender and graceful. 
              In a list of three or more predicate adjectives, an additional comma is sometimes 
placed before the word and. 
e.g. The dancers were tall, slender, and graceful. 
However, this additional comma is usually considered unnecessary. 
 . Adjectives which can be used only as predicate adjectives 
             The following are examples of adjectives with the prefix a which can be used only 
as predicate adjectives, not as attributive adjectives. The prefix' a' was formerly a preposi-
tion meaning on. 
 
    Adjectives used only Predicatively 
      afloat 
      afraid 
      aglow 
      alive 
      alone 
      asleep 
             In some cases, related words can be used as attributive adjectives. In the following 
examples, words used only as predicate adjectives and related words used as attributive 
adjectives are underlined.

Predicative Adjectives Attributive Adjectives
  The boat is afloat.   the floating boat
  The child is afraid.   the frightened child
  The sky is aglow.   the glowing sky

  The animal is alive.   the live animal
  The boy is asleep.   the sleeping boy

 
             As illustrated below, the words here, there and ready can be used as predicate adjec-
tives. 
e.g. The children are here. 
      The records were there. 
      I am ready. 
             The words here and there are often used as adverbs, and cannot be used as attribu-
tive adjectives. The word ready is used as an attributive adjective only in certain expres-
sions such as ready money and a ready answer. 
         As illustrated in the following examples, a few adjectives differ in meaning, depend-
ing upon whether they are used as predicate adjectives or attributive adjectives.

e.g. The treasurer was present. 
      the present treasurer 
      Robin Harris was late. 
      the late Robin Harris 
      My friend is poor. 
      my poor friend 
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                In the sentence the treasurer was present, the predicate adjective present indicates 
that the treasurer was not absent. However, in the phrase the present treasurer, the attribu-
tive adjective present indicates that the person referred to holds the position of treasurer at 
the present time. 
In the sentence Robin Harris was late, the predicate adjective late indicates that Robin 
Harris did not arrive on time. However, in the phrase the late Robin Harris, the attributive 
adjective late indicates that Robin Harris is no longer alive. 
In the sentence my friend is poor, the predicate adjective poor indicates that my friend has 
little money. However, in the phrase my poor friend, the attributive adjective poor indicates 
that my friend is in an unfortunate situation. 
 
 Linking verbs 
                In addition to the verb to be, certain other verbs can be followed by predicate 
adjectives. Such verbs are sometimes referred to as linking verbs, since they can link nouns 
or pronouns to modifying adjectives. For instance, the following verbs can be used as link-
ing verbs.

Linking Verb Linking Verb used with Predicative Adjective
  to become   The wind became stronger.

  to feel   The blanket feels soft, warm and comfortable.
  to grow   The weather is growing cold.
  to look   The sky looked grey and overcast.
  to seem   His reasoning seems logical.
  to smell   The soup smelled good.
  to sound   The story sounds interesting.
  to taste   The carrots tasted sweet.
  to turn   The leaves turned scarlet.

 
In the above examples, the linking verbs link noun subjects with predicate adjectives. 
When a verb is used as a linking verb, it is intransitive, since it does not take an ob-
ject. It should be noted that many of the verbs listed above can also be used transitively. 
e.g. The child felt the blankets.

We smelled the soup.

In these examples, the verbs to feel and to smell are used transitively, taking the objects blan-
kets and soup respectively.  

Interpolated adjectives As well as being used as attributive or predicate adjectives, 
general descriptive adjectives and adjectives indicating color can also be placed else-
where in a sentence. When used in this way, adjectives can be said to be interpolated 
into a sentence. In the following sentences, the interpolated adjectives are underlined. 
e.g. The child, happy and excited, ran along the beach. Startled, the small yellow bird stopped 
singing. Tense, expectant and alert, we waited to see what would happen.

Since the use of interpolated adjectives is somewhat uncommon, the use of inter-
polation can serve to emphasize the adjectives. Interpolated adjectives are most of-
ten placed immediately after a noun, as shown in the first example; or before a noun or 
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pronoun at the beginning of a sentence, as shown in the second and third examples. 
As illustrated above, a noun can be modified simultaneously by both interpolated and at-
tributive adjectives. For instance, in the second example, the noun bird is modified by 
both the interpolated adjective startled and the attributive adjectives the small yellow. 
Care must be taken in the positioning of interpolated adjectives, since the reader or lis-
tener will usually assume that the adjectives modify the nearest noun or pronoun. 
As can be seen from the examples, the punctuation of interpolated adjectives is similar to that of pred-
icate adjectives. When more than one adjective is used, the last two adjectives are separated from 
one another by the word and, and previous adjectives are separated from one another by commas. 
However, unlike predicate adjectives, interpolated adjectives must also be separated from 
the rest of the sentence by commas. For instance, in the first example above, the interpo-
lated adjectives happy and excited are separated from the rest of the sentence by a com-
ma before the word happy, and a comma following the word excited. Likewise, in the 
second example, the interpolated adjective startled is separated from the rest of the sen-
tence by a comma; and in the third example, the interpolated adjectives tense, expectant 
and alert are separated from the rest of the sentence by a comma following the word alert. 
Interpolated adjectives are used more often in written English than in spoken English.

7.5. Adjectival phrases and clauses Nouns and pronouns can be modified not only by adjec-
tives, but also by adjectival phrases and clauses. In  he following examples, the adjectival 
phrases and clauses are underlined.

e.g. The table near the door is made of oak.

The one on the desk is mine.

The chair, which was placed in front of the window, was an heirloom. Those who decide to 
come will not be disappointed.

In the first example, the noun table is modified by the adjectival phrase near the door. In the second 
example, the pronoun one is modified by the adjectival phrase on the desk. In the third example, 
the noun chair is modified by the adjectival clause which was placed in front of the window. In 
the fourth example, the pronoun those is modified by the adjectival clause who decide to come. 
             It should be noted that phrases do not contain verbs, whereas clauses do contain verbs. 
Phrases and clauses will be discussed further in the chapters dealing with prepositions and 
conjunctions. As illustrated in the preceding examples, an adjectival phrase or clause usually 
immediately follows the noun or pronoun being modified. 

7.6. Participles used as adjectives As has already been mentioned, present and past participles 
of verbs can be used as adjectives. 

a. Present participles Present participles used as adjectives refer to actions being performed 
by the things being described. In the following examples the present participles used as ad-
jectives are underlined.

e.g. the falling star the barking dog The first example indicates that the star is performing 
the action of falling.  The second example indicates that the dog is performing the action of 
barking.
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b. Past participles

Past participles used as adjectives refer to actions which have been performed on the things 
being described. In the following examples, the past participles used as adjectives are under-
lined.

e.g. the scattered leaves the broken drum

The first example indicates that something has scattered the leaves.  

The second example indicates that something has broken the drum.

c. Dangling participles

As well as being used as attributive and predicate adjectives, past and present participles 
can also be used at the beginning of adjectival phrases interpolated into a sentence. In the 
following sentences, the interpolated adjectival phrases are underlined. As illustrated by the 
examples, an interpolated phrase must be separated from the rest of the sentence by a comma.

e.g. Feeling hungry, the child ate an apple.

Disconcerted by the news, we headed for the nearest farmhouse.

In the first example, the present participle feeling begins the adjectival phrase feeling hun-
gry, which modifies the noun child. In the second example, the past participle disconcert-
ed begins the adjectival phrase disconcerted by the news, which modifies the pronoun we. 
 
Since the listener or reader tends to assume that an interpolated adjectival phrase is meant to mod-
ify the nearest noun or pronoun, care must be taken to make sure that such a phrase is positioned 
close to the noun or pronoun to be modified. A participle that begins an interpolated phrase that 
is not sufficiently close to the noun or pronoun to be modified is usually referred to as a dangling 
participle. Dangling participles can result in ambiguity, or in sentences which do not make sense. 
In the following sentences, the phrases beginning with dangling participles are underlined.

e.g. The photographer focused the camera, holding his breath. Running across the road, his 
hat blew off.

 In the first example, the noun to be modified is photographer. However, the phrase holding his breath 
is separated from the noun to be modified by the noun camera. Thus, the phrase holding his breath 
seems to modify the noun camera. In the second example, the noun or pronoun to be modified is 
missing from the sentence, and the phrase running across the road seems to modify the noun hat. 
These example illustrate two basic types of dangling participle. In one type, the participle 
begins an adjectival phrase which is separated from the noun or pronoun to be modified by 
another noun or pronoun. In the other type, the participle begins an adjectival phrase that is 
meant to modify a noun or pronoun which in fact is not present in the sentence.

When an adjectival phrase is separated from the noun or pronoun to be modified by another 
noun or pronoun, the sentence can be corrected by positioning the adjectival phrase next to 
the noun or pronoun to be modified. This can often be accomplished by moving the phrase 



219

from one end of the sentence to the other.

For instance, in the sentences below, the nouns to be modified and the phrases containing 
dangling participles are underlined.

e.g. The photographer focused the camera, holding his breath. Working as quickly as possible, our 
car was repaired by a mechanic. Lost for over thirty years, she was overjoyed to find the diaries. 
In these examples, holding his breath seems to modify the noun camera, working as quickly as pos-
sible seems to modify the noun car, and lost for over thirty years seems to modify the pronoun she. 
 
These sentences can be corrected as follows.

e.g. Holding his breath, the photographer focused the camera. Our  car was repaired by a 
mechanic, working as quickly as possible.       She was overjoyed to find the diaries, lost for 
over thirty years.

In the corrected sentences, the adjectival phrases are correctly positioned near the nouns to 
be modified. When an adjectival phrase is meant to modify a noun or pronoun which in fact 
is not present in the sentence, the sentence can be corrected by rewriting either the adjecti-
val phrase or the rest of the sentence, so that the missing noun or pronoun is supplied. For 
instance, in the sentences below, the phrases containing dangling participles are underlined.

e.g. Running across the road, his hat blew off. Sitting lost in thought, the book slipped 
from her hand. Determined not to be late, our watches were set ten minutes fast. 
These sentences can be corrected as follows. In the corrected sentences, the noun or pro-
noun which was missing from the original sentence is underlined. Two corrected versions are 
given for each of the preceding sentences.

e.g. As he ran across the road, his hat blew off.       Running across the road, he lost his hat. 
 
As she sat lost in thought, the book slipped from her hand. Sitting lost in thought, she let the 
book slip from her hand.

 Because we were determined not to be late, our watches were set ten minutes fast. Deter-
mined not to be late, we set our watches ten minutes fast.

In the first corrected version of each of the preceding sentences, the adjectival phrase has 
been changed to an adjectival clause containing the pronoun which was missing from the 
original sentence. Thus, the interpolated phrase running across the road has been changed to 
the subordinate clause as he ran across the road, the interpolated phrase sitting lost in thought 
has been changed to the subordinate clause as she sat lost in thought, and the interpolated 
phrase determined not to be late has been changed to the subordinate clause because we were 
determined not to be late.

              In the second corrected version of each of the sentences, the main clause of the sen-
tence has been rewritten so that the pronoun which was missing from the original sentence is 
positioned next to the adjectival phrase which is meant to modify the pronoun. Thus, whereas 
in the incorrect sentences, the underlined adjectival phrases seem to modify the adjacent 
nouns hat, book and watches; in the corrected sentences, the adjectival phrases correctly 
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modify the pronouns he, she and we.

Following the description of adjective order above let's now summarizes the most important 
rules for ordering a series of adjectives:

Swan )2005, 11( mentions the most important rules for ordering a series of adjectives:

7.7.1.  description before classification: an old political idea

             Words which describe come before words which classify )say what type of thing 
we are talking about(.

description classification noun

an old linguistic idea not a linguistic old idea
the latest educational syllabus not the educational latest syllabus
a yellow juice bottle not a juice yellow bottle

plastic swimming pool not swimming plastic pool

7.7..2. opinion before description: a wonderful old house

Words which express opinions, attitudes and judgements usually come before words that 
simply describe. Examples are lovely, definite, pure, absolute, extreme, perfect, wonderful, 
silly.

opinion description noun

a lovely hot )not a hot lovely drink(  drink
a wonderful old )not an old wonderful castle(   castle

beautiful green )gardens (not green beautiful gardens

that silly thin )not that thin silly boy(     boy

7.7.3. order of descriptive words 

The order of descriptive words is not completely fixed. Words for origin and material usu-
ally come last. Words for size, age, shape and colour often come in that order.

size age shape colour origin material noun
a thin old white caw
a big new grey British woolen sweater boots
a big round black leather suitcase
an enormous brown Italian glass mug
a little modern square brick buiding

7.7.4. numbers

Numbers usually go before adjectives.
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six large eggs      the second big shock

 First, next and last most often go before one, two, three etc.

the first three days (More common than the three first days)

7.8. Arabic Adjectives

Arabic adjectives agree with the noun they postmodify in gender, number, case and defi-
niteness/indefiniteness. Consider: طويل  

definite, nominative, masculine: The big man - (ar-rajul-u T-Taweel-u) الرجل الطويل   

indefinite, nominative, feminine: a big queen - (malikatun 'adelatun  عادلة  ملكة 

definite, nominative, feminine: The big queen - (al-malikatu l-'adelatu) الملكة ٱلعادلة

           Here, it appears that the definite article is used with both the noun and adjective, or 
nunation is used with both. 

           The feminine singular form of an adjective is usually formed by adding the clitic a 
ta-marbuta )ة( to the masculine form. 

              As mentioned earlier, the adjective agrees with the noun in gender, number case 
and determination. This is however not the case when it comes to plural nouns which refer 
to non-persons. In this case the adjective is placed in its feminine singular form! 

             consider the following examples in nominative case, the first two phrases refer to 
non-persons and use the singular feminine form of the adjective, the second two refer to 
persons so they use the plural form agreeing with the gender of the noun )the masculine 
plural form of kabeer is kibar, the feminine plural form is kabeeratun.

Indefinite, non-person: big books - (kutubun kabeeratun) كتب كبيرة 

Definite, non-person: The big books - (al-kutubu l-kabeeratu) الكتب الكبيرة 

Indefinite, person, masculine: big men - (rijālun kibārun) رجال كبار 

Definite, person, masculine: The big men - (ar-rijālu l-kibāru)  الرجال الكبار Indefinite, person, 
feminine: big girls - (banātun kabeerātun) بنات كبيرات Definite, person, feminine: The big 
girls - (al-banātu l-kabeerātu) الكبيرات البنات

Just like Spanish and German, Arabic has masculine and feminine adjective forms; we 
learned earlier how to form the feminine from masculine in nouns, same steps will be taken 
to form feminine adjectives too.

            Colors and most adjectives starting with “a” “ أ ” for example take in most cases 
a different form, which is represented in this model word è )cvccvv ?a??aa’(, the steps 
to model our feminine irregular adjective is: extract the consonants from the masculine 
adjective and place them respectively in the place of the question marks, here are some 
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examples:

Blue    azraq أزرق )masculine(    zrq )raw consonants(    )cvccvv ?a??aa’( raw model    zar-
qaa’  زرقاء )after replacing the ??? with the consonants(

Dumb   abkam أبكم )masculine(   bkm )raw consonants(    )cvccvv ?a??aa’( raw model   bak-
maa’ بكماء )after replacing the ??? with the consonants(

7.8.1. Dual Adjectives in Arabic

            To form a dual masculine adjective in Arabic we simply add “aan” “ان ” to the end 
of the adjective, note that you can do that even with adjectives starting with “a” “ أ ”,

Big    kabeer كبير  )masculine singular(    Big     kabeeraan  كبيران )masculine dual(

Blue    azraq أزرق )masculine singular(    Blue    azraqaan أزرقان )masculine dual( 

To form a dual feminine adjective add “ataan” “ تان ” to the masculine adjective:

Big   kabeer كبير  )masculine singular(    Big    kabeerataan  كبيرتان )feminine dual(

           For adjectives starting with “a” “ أ ” the dual feminine will take the “?a??awataan” 
form, by replacing the question marks with our consonants:

Blue   azraq أزرق )masculine singular(   Blue   zarqawaan زرقاوان )feminine dual( )after 
replacing the “?” of ?a??awataan with azraq consonants

7.8.2 Adjective order

              Syntactically, adjectives have no specific order in Arabic. However these adjectives 
semantically are ordered according to their importance in the sentence.  

He is strong and honest   ?nnahu hwa l-qaweyu l-?ameen  انه هو القوى االمين 

In praising, the order of adjectives starts with adjectives denoting ethics, and if there be 
more that one adjective modifying the noun in the sentence, then the order of such ethical 
adjectives relies on their importance. Consider the following example:

He is a worshiper, obedient, sincere and charitable. hwa 'abed, moTee', mpxleS, motasadeq 
 هو عابد مطيع مخلص متصدق

Sadeq ?ameen-un motaSadeq.  هو صادق أمين متصدق 

The adjective is of different forms in Arabic. It may stand as a single word, a quasi-sentence 
or a sentence. Details appear in the following lines:

7.8.2.1.  Numerous Adjectives used for a single qualified entity

A qualified entity may have numerous adjectives, which may be a single quality, a quasi-
sentence or a sentence. The standard case in this situation is to give front position to the 
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singular adjective, mediate the quasi-sentence and delay the sentence. An instance of this is 
illustrated in Q 40:28:

ْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَماَنُه ﴿غافر: 28﴾ ْؤِمٌن مِّ َوَقاَل َرُجٌل مُّ

           At that, a believing man of Pharaoh’s family, who [until then] had concealed his 
faith, exclaimed )40:28(. 

ْؤِمٌن مُّ a singular adjective   faithful
ْن آِل ِفْرَعْوَن  مِّ a quasi-sentence adjective of Pharaoh’s family

َيْكُتُم ِإيَماَنُه  a sentence adjective who [until then] had concealed his faith

The sentence adjective may have frontal position as in Q5:54

ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن ﴿المائدة: 54﴾  َفَسْوَف َيْأِتي اللَّـُه ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزَّ

ُيِحبُُّهْم  a sentence adjective whom He loves
َأِذلٍَّة a singular adjective humble
ٍة َأِعزَّ a singular adjective proud

           “God will in time bring forth [in your stead] people whom He loves and who love 
Him - humble towards the believers, proud towards all who deny the truth )Q5:54(.

           The sentence adjective ُيِحبُُّهْم  has heads the singular adjectives َأِذلٍَّة and ٍة  ,However .َأِعزَّ
the measure and most common is the case stated in 40:28. 

A qualified entity may have numerous singular adjectives. In such case, head and tail 
position will depend on the quality’s importance in the context. The least important may 
precede a higher quality and vice versa. An instance of the first is (Q68:10-12)

فال تطع كل حالف مهني هماز م�صاء بنميم مناع للخري معتد اثيم

 Furthermore, defer not to the contemptible swearer of oaths, )10) [or to] the slanderer that
goes about with defaming tales, )11) [or] the withholder of good, [or] the sinful aggres-

 )sor, )12

اٍز َهمَّ a sentence adjective slanderer )need not walk)
اٍم  مَنِ a singular adjective defamer )transmitter + walker)

ْلَخرْيِ اٍع ِلّ نَّ مَّ a singular adjective the withholder of good )more harmful 
than the above)

a singular adjective ُمْعَتٍد aggressor )most harmful)
اأَِثيٍم a singular adjective sinful )combines all harm)

The sequence of adjectives commences with the least to most harmful. They all conform 
in this respect beginning with the least harmful quality in its simple state and increment-
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ing by and by to reach the top instance of the adjective. 

This is illustrated in )Q66:5(:

َباٍت  وؤِْمَناٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت �َصاِئَحاٍت َثِيّ نُكنَّ ُم�ْصِلَماٍت مُّ ا ِمّ َع�َصى َربُُّه اإِن َطلََّقُكنَّ اأَن ُيْبِدَلُه اأَْزَواًجا َخرْيً
َواأَْبَكاًرا )التحرمي: 5(

 O wives of the Prophet!] Were he to divorce [any of] you, God might well give him in] 
 your stead spouses better than you - women who surrender themselves unto God, who have

 faith, devoutly obey His will, turn [unto Him] in repentance [whenever they have sinned]
 worship [Him alone] and go on and on [seeking His goodly acceptance] - be they women

 )previously married or virgins. )Q66:5

ُم�ْصِلَماٍت who surrender
وؤِْمَناٍت  مُّ  who have faith
َقاِنَتاٍت  who devoutly obey
َتاِئَباٍت  who turn to him in repentance
َعاِبَداٍت  who worship him alone
�َصاِئَحاٍت  who go on and on seeking acceptance

          These faith-related adjectives listed above precede the physical adjectives listed 
below. 

َباٍت َثِيّ  previously married
َواأَْبَكاًرا   virgin

           The first set of adjectives have precedence over the latter ones implying that moral 
adjectives are far significant than physical ones as perceived from the Prophetic tradition 
in this respect commending the faithful spouse. Moreover, the faith-related qualities are or-
dered incrementally starting with the least where surrendering to God is lesser than having 
faith in Him. This note is illustrated in )Q49:14(.

             A devout person is one constant and patient in worship; a faithful one may show 
some slackness as noted in )Q57:16( and thus the devout is higher in degree than a faithful 
person. The devout in case of some error may repent and have his record cleared as if he 
never erred. The status of a repentant, therefore, ranks better than the devout. Consequently, 
these lexical items are incrementally ranked in this context on the basis of their order with 
regards to creed. 

           The later couple of adjectives, “previously married, and virgins,” are ranked hi-
erarchically as well. The previously married spouse is ranked below a virgin one. In the 
final analysis, adjectives related to creed and physical qualities are ordered in a hierarchy. 
Implicit in this sequence of adjectives is the proposition to the Prophet’s wives that if opted 
to part with them their rank would be lower than the least quality of a Muslim. Hence, the 
adjectives of the spouses suggested to the Prophet commence with “those who surrender, 
have faith, devout, etc.” 
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An illustration of the second type of adjectives is )Q66:6(:

وَن اللَّ�َه َما اأََمَرُهْم  َجاَرُة َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ �ِصَداٌد الَّ َيْع�صُ ا�ُس َواحْلِ ِذيَن اآَمُنوا ُقوا اأَنُف�َصُكْم َواأَْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّ َيا اأَيَُّها الَّ
َوَيْفَعُلوَن َما ُيوؤَْمُروَن )التحرمي: 6(

O YOU who have attained to faith! Ward off from yourselves and those who are close to 
you that fire [of the hereafter] whose fuel is human beings and stones: [lording] over it are 
angelic powers awesome [and] severe, who do not disobey God in whatever He has com-
manded them, but [always] do what they are bidden to do. )Q66:6(

ِغاَلٌظ  Powers awesome
�ِصَداٌد severe

وَن اللَّ�َه  الَّ َيْع�صُ who do not disobey god

              The sign contains three adjectives. The first and second adjectives are single items and 
the third is a sentence. Foregrounding the single adjective conforms to our preceding state-
ment. However, placing the quality ‘powers awesome’ ahead of ‘severe’ gives precedence to 
the most numerous over the least or the general over the specific. The quality ‘powers awe-
some’ implies thickness and severity, whereas ‘severity’ does not always involve ‘awesome 
power’. Such precedence of the first adjective indicates a further degree of threatening, an 
adjective befitting the guardians of ‘Fire’. 

To sum up, in describing the adjective position and  order in English and Arabic, it appears 
doubtlessly that these position and order systems are asymmetrical in the two languages. 
Consequently, they represents an area of difficulty for Arab students of English.

To set a clear- cut evidence for this conclusion, lets consider the pedagogical implications 
of English adjective order that face the Islamic university freshman students majoring in 
English..   

8.. Methodology

8.1 Introduction

This section aims to investigate the IUG freshman students majoring in English perception of 
the position and order of English adjectives. It attempts to shed  light on the areas of difficulty 
that students encounter when using English adjectives. It also seeks to identify where most 
students commit errors concerning position and order of English adjectives. 

8.2.  Research design

 The researcher used the descriptive analytical method to achieve the goal of the study. The 
descriptive analytical method is hoped to be suitable for this quasi-experimental study since 
it depends on pre and post test and the analysis of the collected data after conducting these 
tests. This approach can help readers understand the causes of errors committed by Arab 
students in position and order of English adjectives. 
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8.3. Tools of the study

The researcher believes that conducting pre and post tests could be very suitable and help-
ful tool to carry out the objectives of the study. So, the researcher adopted and adapted the 
pre test from different resources on the internet and from his experience in teaching English 
grammar, and translation for the IUG freshman students majoring in English.

 8.4. The Participants

               The participants of this study are 65 female freshman students majoring in English 
at IUG.

8.5. Validity and reliability

              To ensure validity and reliability of the tool of the study, the researcher consulted 
some of his experienced colleagues in teaching English along with some university profes-
sors specialized in the field from other local universities. Moreover, the researcher analyzed 
the results of the test statistically in order to get valid analysis of the collected data. 

8.6.  Procedures of the study

In order to apply the study, the researcher adopted the following procedures:.

Preparing participants to have the pre test explaining the problem to them.

Conducting the pre test and collecting data from it to see to what extent students understand 
the correct position and order of adjectives.

Analyzing the collected data then seeking for interpretation6.7 Results and Analysis

Frequencies, Means, Standard Deviations and Percentages for each item of the pre-
(test and their order (N=30

Question No F Mean Std Deviation Percentage

1 24 0.8 0.407 80
2 12 0.4 0.498 40
3 12 0.4 0.498 40
4 19 0.633 0.49 63.33
5 12 0.4 0.498 40
     

Question No F Mean Std Deviation Percentage

1 4 0.133 0.346 13.33
2 16 0.533 0.507 53.33
3 17 0.567 0.504 56.67
4 9 0.3 0.466 30
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5 13 0.433 0.504 43.33
6 19 0.633 0.49 63.33
7 11 0.367 0.49 36.67
8 18 0.6 0.498 60
9 17 0.567 0.504 56.67

10 13 0.433 0.504 43.33
First 79 2.633 1.217 52.67

Second 137 4.567 1.478 45.67
Total 216 7.2 1.919 48

              The results of the pre test show that students did badly in both two domains. In the first 
question of the first domain, it is obvious that most students 80% chose the right choice (A). 

ِِA. Lion is a strong animal

B. Lion is an animal strong.

This may refer to the students’ clear knowledge and daily use of the normal position of adjec-
tives.  

Concerning the second domain, the students proved lack of knowledge of the correct order 
of a series of English adjectives. therefore the errors committed are interlingual. This may 
be due to the interference of their first language (Arabic), since Arabic does not have clear 
criteria of adjective order as it is found in English as clarified above.     

 Frequencies, Means, Standard Deviations and Percentages for each item of the Post
(Test and their order (N=30

Question No F Mean Std Deviation Percentage

1 27 0.9 0.305 90
2 17 0.567 0.504 56.67
3 18 0.6 0.498 60
4 22 0.733 0.45 73.33
5 14 0.467 0.507 46.67

Question No F Mean Std Deviation Percentage

1 15 0.5 0.509 50
2 16 0.533 0.507 53.33
3 20 0.667 0.479 66.67
4 13 0.433 0.504 43.33
5 17 0.567 0.504 56.67
6 20 0.667 0.479 66.67
7 12 0.4 0.498 40
8 21 0.7 0.466 70
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9 20 0.667 0.479 66.67
10 17 0.567 0.504 56.67

First 98 3.267 1.143 65.33
Second 171 5.7 1.622 57
Total 269 8.967 1.671 59.78

            The post test table shows that the students’ results are better. However, the results are 
still weak. Explaining the rules to the students and providing them with sufficient exercise 
can not enhance the performance of the students very highly. This may refer to the complex 
rules of English adjective order and also to the fact the Arabic adjective position and order 
differ completely from that of English.

Means, Standard Deviations and T value

            
Domain N Mean

Std

Deviation
 T

Value
.Sig .sig    

value level    

Fist    
Pre Test 30 2.633 1.217

4.08 0.000  sig. at
0.01Post Test 30 3.267 1.143

           
Second

Pre Test 30 4.567 1.478
6.158 0.000  sig. at

0.01Post Test 30 5.7 1.622

Sum  
Pre Test 30 7.2 1.919

8.305 0.000  sig. at
0.01Post Test 30 8.967 1.671

The  table shows that calculated T value is greater than tabular T value in the overall value of 
the test. This indicates that there are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in favor 
of the post test.

9. Summary remarks and recommendations

It appears clearly that the position and order of English adjectives are problematic for the 
IUG freshman students, due to the difference in this structure in both languages. This causes 
students to commit serious errors resulting from negative interference. Therefore teaching 
adjectives should be done contextually and by using authentic materials that attract the atten-
tion of students.  Second, since the position and order of English adjectives is essential for 
constructing descriptive sentences, teachers should teach their learners such a subject induc-
tively and not deductively so that learners can use adjectives easily and appropriately. Third, 
tutors should introduce the position and order of adjectives by using suitable activities that 
can facilitate understanding. These are like; memo cards activities, work sheets with incom-
plete sentences, Contradictory adjectives with pictures. Flashcards. Guess and act activity, 
Word Relay Match Five activity, etc. Fourth, tutors should train their students on translating 
sentences containing a number of adjectives from Arabic to English and vice versa. Finally, 
tutors should use a list of new adjectives at the end of each text. They should stimulate stu-
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dents to write these adjectives correctly and to compose sentences using these adjectives so 
as to ensure they recognize their usage.
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مالك �ل�سعار 
اأ�ستاذ دكتور 

مفتي طرابل�س وال�سمال

الإ�صالم في فرن�صا)1(

ه���ذا المو�ص���وع للوهلة االأولى، ق���د يبدو محرج���ًا اأو م�صتغربا ... لكن الذي���ن يعي�صون ق�صية 
لم االأهلي والعالمي، ويحلقون في ف�صاء فكري  االإن�ص���ان والم�صتقبل، ويعملون من اأجل ال�صالم وال�صِّ

وا�صع، يعتبرون اأن الكالم في مثل هذا المو�صوع ي�صب في خانة اأو اإطار ال�صروري والمهم :
اأوال – الأن مفه���وم التح�صر والتقدم والترقي عند االإن�صان يجعل اهتماماته وحركته الفكرية 

اأبعد واأو�صع من االهتمام بالنف�س والذات واالأنا ..
وثاني���ا – الأن التح�ص���ر في م�صمونه وعمق���ه االإن�صاني ال يتوقف عند ح���دود الزمان والمكان 
والدي���ن، واإنم���ا يتعداه في طموح دائ���م لك�صف نقاب المعرف���ة، وفي �صعٍي متوا�ص���ل حثيث لتقريب 
الم�صاف���ات بين اأبناء الجن����س الب�صري على م�صاحة االأر�س التي نعي�س عليها، وبخا�صة بعدما اأطلق 

1-  حما�صرة األقيت يف فرن�صا يف جمل�س ال�صيوخ بدعوة من تيار امل�صتقبل يف فرن�صا مع جماعة من امل�صت�صرقني و�صناع القرار يف 
احلكومة الفرن�صية ،و ذلك اأثناء اإقامته يف باري�س ب�صبب التهديد االمني الذي تعر�س له يف لبنان .فكانت هذه االإقامة �صببًا لفتح 
حوار مع امل�صوؤولني الفرن�صيني حول االإ�صالم حيث كانت عندهم مفاهيم مغلوطة عن حقيقة االإ�صالم واأحكامه، ثم توجت هذه 
اللقاءات بهذه املحا�صرة التي اأعقبها حوار مفتوح ،كان له اأثر اإيجابي كبري يف نفو�س ال�صامعني، حتى اإَن ممثلة تيار امل�صتقبل يف 

باري�س، و هي م�صيحية لبنانية، تقول : اأنا م�صلمة على مذهب �صماحة املفتي الدكتور مالك ال�صعار .
والأهمية االأفكار النا�صعة عن االإ�صالم التي عر�صها �صماحته عر�صًا مُيِتُع العقل والقلب، مبَينًا حقيقة الرحمة يف االإ�صالم وواجبات 

امل�صلم ال�صرعية يف بالد االإغرتاب ....
و الأن مثل هذه املفاهيم ال�صافية ال�صادقة التي حتمل احلب و اخلري لالآخرين ، ُت�صاهم يف حتقيق االأمن و ال�صالم يف العامل. 

اأحببنا اأن ن�صارك القَراء الكرام هذه القيم التي ناأمل اأن جندها عند كل عامل يف احلقل الدعوي و االإن�صاين.....
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على العالم باأنه قرية كونية كبرى ..
وهذا ما نف�صر به قيام موؤتمرات حوار االأديان والثقافات والح�صارات. 

ومن هنا تاأتي اأهمية الحديث عن االإ�صالم في فرن�صا خا�صة، وفي الغرب ب�صورة عامة ..
وبداية الحديث اإليكم اأن االإ�صالم له اعتباران اأو ت�صوران: 

عند الموؤمنين ، وعند غير الموؤمنين.
فاالإ�ص���الم عن���د الموؤمني���ن ديٌن �صماوٌي ، وه���و ثمرة نتاج وح���ٍي اإلهٍي اإلى واحٍد م���ن االأنبياء 

والمر�صلين وهو محمٌد �صلوات اهلل و�صالمه عليه ..
وه���و بهذا االعتب���ار يماثل ما جاء به ال�صي���د الم�صيح نبي اهلل ور�صوله عي�ص���ى بن مريم عليه 

ال�صالم، الذي اأُْنِزَل عليه كتاٌب �صماوٌي هو االإنجيل.
كما يماثل ما جاء به نبي اهلل ور�صوله مو�صى عليه ال�صالم الذي اأنزل عليه التوراة ... 

ويماثل كذلك ما جاء به نبي اهلل ور�صوله داود عليه ال�صالم الذي اأنزل عليه الزبور، قال اهلل 
تعالى: {ڤ ڤ ڤ})1(.

وع���ن القراآن والتوراة واالإنجيل قال اهلل تعال���ى: {ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ..})2(، والم���راد بالفرق���ان ه���و الق���راآن 

الكريم .
وهن���ا ال بد من بيان العالقة بين االإ�صالم و�صائر الر�ص���االت ال�صماوية والكتب المنزلة، واأنها 
ُل  مًة لها، واأنها مجتمعًة تمثِّ قًة للتي قبلها ومتمِّ عالقة تكاملية،اأي: اأن كل ر�صالة �صماوية جاءت م�صدِّ
كيان���ًا واح���دًا كما يقول النبي محمد �صلى اهلل عليه و�صل���م : »اإِنَّ َمَثِلي َوَمَثَل االأَْنِبَياِء ِمْن َقْبِلي، َكَمَثِل 
ا�ُس َيُطوُفوَن ِبِه، َوَيْعَجُبوَن َلُه،  َع َلِبَنٍة ِمْن َزاِوَيٍة، َفَجَع���َل النَّ الَّ َمْو�صِ ْجَمَلُه، اإِ َرُج���ٍل َبَن���ى َبْيًتا َفاأَْح�َصَنُه َواأَ

يَن «)3(.  ِبيِّ َعْت َهِذِه اللَِّبَنُة؟ َقاَل: َفاأََنا اللَِّبَنُة َواأََنا َخاِتُم النَّ َوَيُقوُلوَن َهالَّ ُو�صِ
كم���ا تمث���ل الر�صاالت ال�صماوية كلها مجتمعًة دينا واحدًا كما يبين النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 
َهاُتُهم ْ�َصتَّى  مَّ ٍت، اأُ ْخَوٌة ِلَعالَّ ْنَيا َوااْلآِخَرِة، َوااْلأَْنِبَي���اُء اإِ ا�ِس ِبِعي�َصىاْبِن َمْرَيَم ِفي الدُّ بقول���ه: )اأََنااأَْوَلىالنَّ

َوِديُنُهْم َواِحٌد()4(.

1- )من االآية 163 من �صورة الن�صاء(
2- )من االآية 4 من �صورة اآل عمران(

3- )البخاري(
4-  )البخاري(
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والم���راد بقوله: ) ودينهم واحد (، اأي: اأن االأ�ص���ول االإيمانية واحدة، كما اأن القيَم واالأخالق  
ت���كاد تكون متطابقة، وال يعن���ي اأبدا اأن تكون كل ر�صالة �صورة طبق االأ�ص���ل عن غيرها، واإال النتفى 
مب���رر وجودها، والأن الر�صاالت ال�صماوية تتفاوت اأحكامها تبع���ا لتفاوت االأزمنة واإلف االإن�صان لها، 
ف���كاأن ال�صرائع كانت تتنا�صب مع تطور االإن�صان وترقي���ه .. وتتكيف مع الزمان واالإن�صان والمكان .. 

وكانت الر�صالة التي بعدها تاأتي مكملة لها ...
ولما كانت ر�صالة �صيدنا محمد �صلى اهلل عليه و�صلم خاتمة ال�صرائع لزم اأن تكون كاملة لي�س 

فيها نق�س ، وتامًة ال تقبل الزيادة ، وهذا الذي قاله ربنا �صبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ.. })1(

وكم���ال ال�صريع���ة وتمامها يعني �صيئا اآخر اأنها ينبغي اأن ت�صتوع���ب كلَّ م�صتجدات الحياة عبر 
القواعد ال�صرعية وم�صادر الت�صريع التي ال تتوقف عند االأ�صَلْيِن االأ�صا�صين: القراآن الكريم وال�صنة 
النبوي���ة ال�صحيحة، وه���ي اأقوال النبي �صلى اهلل تعالى عليه و�صلم واأفعال���ه وتقريراته اأو اإقراراته، 
واإنم���ا تتعدى ذلك لتتن���اول القيا����س، واالإجماع، واال�صتح�ص���ان، واال�صت�صحاب، و�ص���رع من قبلنا، 
وغيره���ا كثير من الم�صادر والقواع���د، ويكفي اأن ن�صير اإلى قاعدة �صرعي���ة يقررها الفقهاء، وهي 

)حيثما وجدت الم�صلحة فثمَّ �صرع اهلل (.
وه���ذا بحد ذات���ه يقودنا للحديث عن مقا�ص���د ال�صريعة ومقا�صد االأح���كام التي ما جاءت اإال 

لتحقيق الخير والم�صالح للعباد كما يقول علماء ال�صريعة.
عة والمرونة في ذاتية االإ�صالم وطبيعته التي تجعله ي�صتوعب حركة  ومن هنا ندرك عوامل ال�صَّ

الحياة زمانا ومكانا ونا�صا ..
ف�صال عن القاعدة الفقهية التي تقرر باأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان واالإن�صان، مما 
، وهو اأحد اأكابر االأئمة من اأ�صحاب المذاهب، مذهبين: مذهب قديم عندما  جعل لالإمام ال�صافعيِّ
كان ف���ي العراق، ومذهب جدي���د عندما انتقل اإلى م�صر حيث تغيرت بع����س فتاواه ومرئياته نظرا 

لتغير المكان والزمان واالإن�صان .. 
وال اأريد اأن اأ�صتر�صل اأكثر من ذلك في االعتبار االأول لالإ�صالم عند الموؤمنين ... 

واأنتق���ل اإل���ى االعتبار الثاني لالإ�ص���الم عند غير الموؤمنين الذي ياأتي ف���ي اإطار النظرية التي 
تمثل فل�صفة االإن�صان والحياة .. وت�صتحق بالحد االأدنى اأن نوليها �صيئا من االهتمام في اإطار البحث 
والمناظرة والحوار، وك�صف النقاب عن االأبعاد والمقا�صد واالأهداف التي يكتنزها االإ�صالم ويذخر 

بها.

1- من االآية 3 من �صورة المائدة.
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اد الفكر يدركون قيمة هذا االعتبار اأو هذا االهتمام؛ ال الأن االإن�صان عدو  وطالب المعرفة وروَّ
م���ا جه���ل، وال الأن العلم بال�صيء خير من الجهل به؛ ولكن الأن ما يزيد على مليار م�صلم يدينون دين 
االإ�ص���الم، ويعتقدون اأنه دين �صماوي ينتظ���م حياتهم، كما الم�صيحية واليهودية الأبنائها، وعليه فال 

يمكن اأن يكونوا �صرابا، اأولي�س لهم دوٌر اأ�صا�صٌي في �صناعة الحياة وقيادة االأمم ؟!!..
وم���ن هن���ا يكت�صب الحديث عن االإ�صالم ف���ي فرن�صا هذا االهتمام، وي�ص���ب؛ كما ذكرت؛ في 

دائرة ال�صروريات ومهام االأمور واالأولويات.
اأوال – الأن االإ�صالم فيه من مقومات الوجود وعوامل اال�صتمرار واال�صتقرار والبقاء وا�صتيعاب 

الزمان والمكان واالإن�صان، مما اآمل اأن اأتحدث عنه الحقا..
وثاني���ا - الأن االإ�ص���الم ال يزهر وال يثم���ر وال يعطي ويتاألق اإال من خالل من���اخ ثقافي متقدم، 
منفت���ح، ي�صوده التعقل والمعرفة، وياأخذ البحث العلمي في���ه م�صاحة اهتمام كبيرة، و�صبيله الحوار 
مع االآخر، اأيًّا كان، وفي جو من الحرية الفكرية والعلمية ال تعرف حدًا اإال عند حدود االنتظام العام 

وحقوق االآخرين ...
وفرن�صا اأم الحريات، ومح�صن المعرفة، وف�صاء ثقافي وا�صع لن ي�صيق باالإ�صالم كدين، ولن 

يخافه كفكر ونظرية وفل�صفة حياة . ..
واالإ�صالم - بمقومات وجوده ، وم�صادره الت�صريعية، وقواعده الفقهية – لن يكون عائقا اأمام 
حركة التقدم والتطور والتح�صر، بل �صيكون م�صدر عطاء وقوة لمطلق م�صيرة علمية تبني المجتمع 
ا واهتماما ف���ي تاأمين متطلباته ال�صرورية والحاجيات والتح�صينية، بل  والدول���ة، وتولي االإن�صان همًّ
حت���ى والكماليات التي ت�صب في خدمة االإن�صان ورفاهيت���ه. وال غرو، فاالإن�صان هو الق�صية االأم في 
ه���ذه الحي���اة؛ من اأجله اأر�صل اهلل له ر�صله واأنبياءه، ومن اأجله اأنزل كتبه ور�صاالته، ومن اأجله جعل 
ة الت�صخير عبر قوانين ونوامي�س ونظم كلما اأدركها االإن�صان واكت�صفها ا�صتطاع  اهلل في الكون خا�صيَّ

اأن يركب الف�صاء اأكثر، واأن يجعله في خدمة االإن�صان.
م���ن خالل ما تقدم ندرك بعي���ن اليقين اأن التقارب والتالقي، ب���ل والتعاي�س، بين الم�صلمين 
ا م�صتركا ل���دى فريق العلماء  والم�صيحيي���ن واليه���ود، ينبغي اأن يكون ق�صية الع�ص���ر، واأن يكون همًّ
والعقالء والحكماء والمثقفين وحاملي رايات التح�صر والتقدم، والعاملين في بناء ح�صارة االإن�صان 
وح�ص���ارة الغد والم�صتقبل، واأن  ال يكون هذا الهم قا�ص���را على اأهل ال�صيا�صة والحكم والموؤ�ص�صات 

الدولية .. 
وينبغي اأن نعمل جميعا لرفع الحواجز الوهمية بين اأبناء ال�صرائع ال�صماوية، واأن نزيل الغربة 
بينهم، خا�صة اأوالئك الذين تن�صاأ عندهم بع�س م�صاعر الكراهية والبغ�صاء والتنافر مما تنهى عنه 
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�صائر الر�صاالت ال�صماوية : اليهودية ، والم�صيحية ، واالإ�صالم.
لم االأهلي، اأو ال�صالم العالمي، ال يتحقق وال يكتمل اإال اإذا عرف النا�س قّيم االأديان واأنها  اإن ال�صِّ
كلها محبة ورحمة وخيٌر لالإن�صانية، واأن خير النا�س اأنفعهم للنا�س، )واأن الخلق كلهم عيال اهلل واأن 
اأحبهم اإلى اهلل اأنفعهم لعياله(، كما يقول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، وكما جاء في االإ�صالم، هذا 

ف�ص���ال عن اأن االإن�صان اأٌخ لالإن�صان: )كلك���م الآدم واآدم من تراب( {ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ})1(.

فالب�صر جميعا اإخوة الأب واحد واأم واحدة ، واإنما كانوا �صعوبا ليتعارفوا ... 
وهذا كله جاء من بعد ما قرر االإ�صالم، كما جاء في خطبة الوداع: »يا اأيها النا�س اإن دماءكم 
واأموالك���م واأعرا�صك���م عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا - وهو يوم عرفة - في �صهركم هذا - وهو 

�صهر ذي الحجة من االأ�صهر الحرم - في بلدكم هذا - مكة المكرمة - .. «)2(.
ٍّ دينُه ( لكم دينكم ولي ديني . فالدماء م�صانةٌ، واالأعرا�س م�صانةٌ، واالأموال م�صانة. ثم لِكُل

ث���م اإن العالقة بين االإ�ص���الم والم�صيحية واليهودية لي�صت وليدة الي���وم وال االأم�س، واإنما هي 
موجودة من اأيام البعثة النبوية، وفي ال�صنوات االأولى منها، وذلك عندما اأذن النبي �صلى اهلل عليه 
و�صلم لبع�ٍس من اأ�صحابه اأن يهاجروا اإلى الحب�صة طلبا لل�صلم واالأمان والعدل، وقال لهم : )اإن فيها 
مل���كا ال يظلم عنده اأحده(، مع العلم اأن���ه كان ن�صرانيا، وهاجر يومها ما يزيد على الثمانين رجال 

ومنهم عثمان بن عفان، وزوجته رقية بنت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ...
ثم تجلت العالقة بو�صوح اأكثر عندما هاجر النبي �صلى اهلل عليه و�صلم من مكة اإلى المدينة 
المن���ورة واأق���ام مجتمعا اإ�صالمي���ا، وكان من االأ�ص�س التي ق���ام عليها مجتمع المدين���ة تلك الوثيقة 
الد�صتوري���ة التي حددت العالقات الداخلية بي���ن الم�صلمين وغيرهم من اأهل الكتاب، ثم العالقات 

الخارجية بين مجتمع المدينة وبقية المجتمعات االأخرى. .. .
وجع���ل النبي �صلى اهلل علي���ه و�صلم العالقة بين الم�صلمين وغيرهم عل���ى اأ�صا�س المواطنة ال 

على اأ�صا�س الدين والمعتقد ...
وجعله���م جزًء م���ن الدولة واالأم���ة والوطن، كم���ا اأعطاهم كام���ل الحرية، وبخا�ص���ة الحرية 

الدينية، على قاعدة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا .

1- االآية 13 من �صورة الحجرات وت�صمى ب�صورة االأخالق
2- جزء من حديث اأخرجه الحاكم في الم�صتدرك
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ثم بيَّن الفقهاء :
وج���وب حماي���ة الدولة لهم من االعتداء الخارجي والدفاع عنه���م، ووجوب الخروج لقتال من 
يحاربهم في حال كان بينهم وبين الم�صلمين اإتفاقية تن�س على ذلك، وهو ما ي�صبه اليوم ) اتفاقية 
الدف���اع الم�صت���رك (.. وبالتالي وجوب القيام اأي�صا بدورهم في بن���اء المجتمع والدفاع عنه كونهم 

جزء ال يتجزاأ منه..
ت .. وحاجياتهم ، وحالهم في ذلك حال الم�صلمين .  حماية �صرورياتهم ال�صِّ

وال�صروري���ات ال�صت هي: حماي���ة انف�صهم ، واأعرا�صهم ، واأمواله���م ، وال يجوز التعر�س اإلى 
م���ا كان مباحا عندهم ولو كان محرما عندنا، كالخمر مثال.. ثم تاأمين حريتهم الدينية، والتعامل 
معه���م بالعدل، وحمايته���م من الظلم، وتحقيق التكافل االجتماعي له���م في حاالت الفقر والحاجة 
والعج���ز وال�صيخوخة ، ف���اإذا اأ�صبح المواطن - غي���ر الم�صلم - فقيرا وعاج���زا اأو �صيخا م�صنا فاإن 

الدولة ال تتركه يتعر�س لالإهانة وال�صياع والِعَوز ، بل تن�صفه وتحميه وتوؤمن له العي�س الكريم. ..
وال ب���د لي ف���ي نهاية المطاف من بي���ان الحقوق الواجب���ة على الم�صلم ال���ذي يعي�س في بالد 

الغرب ، ويمكن تلخي�صها بما ياأتي:
1 – وج���وب الوفاء بالعقود والعهود، �صواء كان ذلك مع الم�صلم اأو غير الم�صلم، فلي�س هناك 
من تمييز بين اأبناء المجتمع اأو الدولة. يقول اهلل تعالى: {ژ ژ ڑ ڑ ک})1(، 

ويقول تعالى: {ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ     ۅ})2(.
»من غ�سَّ فلي�س منا«)3(.  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  النبي  لقول  بالغ�س،  القيام  2 – عدم 

3 – ع���دم الكذب، لتحذير النب���ي �صلى اهلل عليه و�صلم ال�صديد من الك���ذب: ».. َواإِنَّ الَكِذب 
اًبا«)4(. ِ كذَّ ُجَل َلَيْكِذُب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اهللَّ نَّ الرَّ اِر، َواإِ نَّ الُفُجوَر َيْهِدي اإَِلىالنَّ ََيْهِدي اإَِلىالُفُجوِر، َواإِ

4 – عدم جواز الغدر، لقول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم في الحديث الُقُد�صي، قال اهلل تعالى: 
ْمُتُه } وذكر منه���م: )َرُجاٌلأَ ْعَطى ِبيُثمَّ  َمُه َخ�صَ ُمُه���م َْيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَم���ْن ُكْنُت َخ�صْ َناَخ�صْ {َثاَلَث���ٌة اأَ

َغَدَر، .. ()5(. ومن الغدر حمل ال�صالح على المجتمع الذي اأعطانا االأمان.
5 – االلت���زام بالقواني���ن واللوائح ال�صائدة في البلد، مثل قواني���ن ال�صرائب والتاأ�صيرات، وال 

1- من االآية 1 من �صورة المائدة
2- من االآية 34 من �صورة االإ�صراء

3- اأخرجه الترمذي
4- البخاري

5- م�صند اأحمد
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يج���وز مخالف���ة القوانين العامة الأن من دخل بلدا م���ا بتاأ�صيرة اأعطته اإياها حكوم���ة ذلك البلد، اأو 
ح���از عل���ى اإقامة في بلد ما اأو جن�صية، فاإنه �صمنا قد وافق على كل االأنظمة المرعية في تلك البلد، 
واأعطى الميثاق على مراعاتها، لذلك فاإن مخالفتها اأي�صا تعتبر من الغدر بالعهود المعطاة من قبل 

الم�صلم للمجتمع الذي احت�صنه.
6 – ع���دم االعت���داء على المخالفين لنا ف���ي المعتقد، واإذا كان االعت���داء عليهم محرما في 
الدولة الم�صلمة، فاإنَّ حرمته في مجتمع غير م�صلم اأ�صد تاأكيدا، وال تقبل فيه التبريرات مهما كانت. 

وعليه فاإن االعتداء على دور العبادة على اختالف انتماءاتها ال يجوز في فقهنا وفهمنا ال�صرعي.
وهن���ا ال بد من التاأكيد على اأنه بمجرد ح�صول االإن�صان على تاأ�صيرة دخول الأي بلد من بلدان 
العالم فاإنه، في مفهومنا ال�صرعي، قد اأعطى العهد والميثاق �صمنا على احترام قوانين البلد الذي 
منحه التاأ�صيرة، والمعروف عرفا كالم�صروط �صرطا، اإذ ال يوجد بلٌد في العالم يعطي تاأ�صيرة دخول 

لرجل وهو يعلم اأنه يعيث في المجتمع ف�صادًا ...  
واأري���د بع���د كل الذي تقدم اأن األفت النظر اإلى اأن النب���ي �صلى اهلل عليه و�صلمكان يوؤتمن على 
كثي���ر من ودائع العرب وكانوا م�صركين، بل ومحاربين له، فلما حاولوا قتله اأمر عليا ر�صي اهلل عنه 
اأن يرد الودائع اإلى اأ�صحابها، ولم يقل في نف�صه اإن الم�صركين اعتدوا على اأ�صحابه وو�صعوا اأيديهم 

على بع�س ممتلكات ال�صحابة فهذا من �صاأنه اأن يجيز له اأن ياأخذ اأموالهم اأو ودائعهم؟ ال ..
اإن االإ�ص���الم ال يعرف معنًى لردات الفعل الت���ي تجعل من الحرام حالال، اأو تغير المحظورات 
والمنهيات اإلى الجواز اأو االإباحة .. وال يجوز اأن نن�صب اإلى االإ�صالم اأو الدين مطلق مخالفة قانونية 

ف�صال عن اأيِّ اعتداء من اأية جهة �صدر..
اإن االإ�صالم ، اأو الدين ، الذي ُينَظُر اإليه اأنه م�صدر االإرهاب والقالقل .. هو هو م�صدر االأمن 

واال�صتقرار وال�صالم. لكن .. اأن يدرك النا�س م�صمونه واأحكامه وقيمه واأخالقه ..





238

الـفـهـر�س

مقدمة العدد الخام�س اأ. د. علي لغا
8 مدير مركز البحث العلمي البحث العلمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

♦  انـقـطاع الـتـيار الـكهربائي وعالقـته بالكـتـئاب النف�صـــي لــدى العاملين بـهيـئة التـقاعـد العـــام 
بمحافظات غزة

      وليد خالد القدوة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

♦ المدن والقرى والموا�صيع اللبنانية من خالل اأمثالها
      د. �سافو فوؤاد كرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

♦ لغتنا الزاخرة ذاخرة
51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       اأ. د. عبد المنعم ب�سناتي

♦ واقع الق�صية الفل�صطينية في مناهج التعليم المدر�صية في لبنان
      د. ربى نا�سر الم�سري ال�سعراني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

♦  »مدى امتالك طلبة ال�صــف الثالث المتو�صــط في المدار�س العالمية بالريا�س للمهارات الحياتية 
المتعلقة بمقرر العلوم«

97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       اأ. جهاد علي توفيق المومني / اأ. �سالح محمود بني يا�سين

♦ الإخوان الم�صلمون في الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة 1987-1967
      اأ. عدنان عبد الرحمن اأبو عامر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

♦ الأقليات في لبنان والخوف على الم�صير )بحث في الن�صاأة والدوافع(
      اأ. د. ماجد الدروي�س . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157



239

♦�تقييم مخاطر التعاقد لقبول اأو رف�س مهمة التدقيق من وجهة نظر مدققي الح�صــابات الخارجيين 
الأردنيين

      اأ. م. د. محمد غادر / اأ. د. عبد النا�سر ابراهيم نور / اأن�س عليان ال�سريف . . . . . . . . . 175

♦� An investigation into the differences between English and Arabic 
position and order of adjectives:

      A contrastive study with pedagogical implications
205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Walid Mohammed Amer

♦�الإ�صالم في فرن�صا )محا�صرة األقيت في فرن�صا(
230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       مفتي طرابل�س وال�سمال ال�سيخ الدكتور مالك ال�سعار




