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الجنان 
مجلة علمية محّكمة - ف�صلية 

ت�شدر عن مركز البحث العلمي في جامعة الجنان
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اأ. د. �صعدي �صناوي: لغة عربيةاأ. د. اأ�صامة كبارة: �صحافة و اإعالم
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اأ. د. عبد الغني عماد: علم اإجتماع تربوياأ. د. جوزيف فا�صل : علوم �صيا�صية

د. عمار يكن: هند�صة واإدارة اأعمالاأ. د. ح�صام �صباط: اأ�صول الفقه وح�صارة

د. غادة �صبيح: لغة فرن�صيةاأ. د. ح�صن الرفاعي: اإقت�صاد اإ�صالمي

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

د. فواز حالب: طبيب ن�صائي

اأ. د. منذر حمزة: مايكروبولوجياأ. د. مهى خير بك: لغة عربية

اأ. د. محمود عبود: فقه واأ�صولهاأ. د. ماجد الدروي�س: علوم الحديث

اأ. م. د. محمد خالد: �صحة عامة
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قواعد الن�شر:
»الجن���ان« مجّل���ة علمّية محّكمة ، ت�صدر عن مركز البحث العلمي – جامعة الجنان، غايُتها ن�صر االأبحاث العلمّية 
ل االأبحاث التي  والمحّكم���ة في مختلف االخت�صا�ص���ات، وُتن�صر باللغات العربي���ة، واالإنكليزية، والفرن�صي���ة، ُتف�صّ

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

هدف المجلة:
اإنَّ 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���اإّن علينا واجب القيام بهذا الدور، لذلك ف���اإن �صيا�صة المجلة هي على الوجه 

التالي :

1. تق�صيم العدد اإلى محاور خم�صة: اإ�صالميات، اإدارة، لغويات، تربية، اإعالم.  

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

3.  ُيط���رح المو�صوع العام والمحاور الت���ي يمكن للباحثين الكتابة فيها، مع حري���ة التنويع ، فالعناوين   
المطروحة هي ال�صتدرار االأفكار واإثارة التناف�صية العلمية .

4.  ال ُتن�ص���ر االأبح���اث اإال بعد خ�صوعها للتحكيم ، واإدارة المركز غير ملزم���ة باإعادة االأبحاث التي لم   
تقبل وذلك دون تعليل ل�صبب عدم قبولها.

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

2. اأاّل تزيد عدد �صفحات البحث على 30 �صفحة.  

3. التعّهد باأال يكون البحث قد ُن�صر من قبل ولن ُين�صر اإال بعد ت�صريح من هيئة المجلة.  

4.  اإر�ص���ال البحث على عنوان المجّلة االإلكتروني وعند عدم ت�صلُِّم اإ�صعار باال�صتالم فال بد من اإر�صاله   
مّرة اأخرى. 

5. تزويد اإدارة المجلة بال�صيرة الذاتية مع �صورة �صخ�صية للباحث.  

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

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

وفي النهاية: 
َل اإلى بحٍث علمي  اإّن مجل���ة الجن���ان جاءت لالإ�صهام بجديد وَت�ُص���قُّ الطريق اأمام الباحثين الجادين، اآمل���ًة التو�صُّ
نموذج���ي ي�صتخدم الطاق���ات المحلية ويكون ِرْفدًا 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

اقت�ص���اد المعرف���ة اأو الراأ�صمال الفكري هو م�ص���در الثروة وعامل ديمومته���ا ولي�س امتالك 
ني هذا الكالم واأنا اأ�صتمع الأحد االأردنيين ممن  العق���ارات وتخزي���ن االأموال في الم�صارف، لقد َهزَّ
يعملون في برامج تنمية المعرفة وهو يقول: اإنَّ المملكة االأردنية الها�صمية ت�صبه دولة )فنلندا( في 
تع���داد ال�صكان والم�صاحة، والمملكة تتفوق على فنلن���دا بم�صادر متعددة من الخامات كالفو�صفات 
وغي���ره وعل���ى من���اخ اأف�صل بكثي���ر، اإنَّ الثلج يغطي )فنلندا( فت���راٍت طويلة، ومع ذل���ك فاإن الدخل 
القوم���ي للفنلنديي���ن هو 140 ملي���ار دوالر في ال�صنة، بينم���ا الناتج القومي ف���ي المملكة االأردنية ال 
يزي���د عن اأربعين مليار دوالر، وال�صبب في ذلك اأن اإقت�صاد فنلندا يتركز على اقت�صاد المعرفة اأي 
الراأ�صم���ال الفكري بينما االأردن ال زال ف���ي البدايات واقت�صاد المواد الخام وال�صياحة وغيرها من 

الم�صادر التقليدية.

اإن �صخ�صًا واحدًا، يقبع في غرفة ويمتلك جهاز كمبيوتر على اإت�صال ب�صبكة االإنترنت، ُيمكنه 
اأْن ُيْنِتج برنامجًا يعود عليه بمليارات الدوالرات، ومنِتُج برنامِج )الوات�صاب( خير مثال على ذلك.

اإن من خ�صائ�س اقت�صاد المعرفة ال يلزم اإال معرفة فنية واإبداع وذكاء ومعلومات)1(. »و�صار 
لل���ذكاء المتجمد في برام���ج الكمبيوتر والتكنولوجي���ا عبر نطاق وا�صع من المنتج���ات اأهمية تفوق 
ر االأمم المتحدة اأّن اإقت�ص���ادات المعرفة ت�صتاأثر االآن  اأهمي���ة راأ�س المال واالأر�س اأوالعمال���ة. وتقدِّ
ب����: 7 % م���ن الناتج المحل���ي االإجمالي العالمي وتنمو بمع���دل 10% �صنويًا، وجدي���ر بالذكر اأن %50 
م���ن نمو االإنتاجية في االتحاد االأوروبي هو نتيجة مبا�صرة ال�صتخ���دام واإنتاج تكنولوجيا المعلومات 

واالت�صاالت«.

http:// ar.wikipedia.org :1- بت�صرف من
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ومن اأهم خ�صائ�س المعرفة:
االبتكار.  -1

2-  التعلي���م ال���ذي ي�صتوجب دم���ج التكنولوجيا الحديثة ف���ي العمل وتنام���ي الحاجة اإلى دمج 
تكنولوجي���ا المعلومات واالت�صاالت ف�صاًل عن المه���ارات االإبداعية في المناهج التعليمية 

وبرامج التعلُّم مدى الحياة.
3-  حوافز تقوم على اأ�ص�س اإقت�صادية قوية ت�صتطيع توفير كل االأطر القانونية وال�صيا�صية التي 

تهدف اإلى زيادة االإنتاج والنمو.
كما اأن اإقت�صاد المعرفة لم يعد بحاجة اإلى تهجير روؤو�س المال الفكرية، فالمخزون هوعالمي 
ويمك���ن لل�ص���ركات العالمية اأن ت�ص���ل اإليه من خالل ا�صتعمال االإنترن���ت وكذلك من خالل مورديها 

ب علينا اإحاللها مكان الثروة النا�صبة«)1(.  وعمالئها. »اإنَّ اإقت�صاد المعرفة ثروة ال تن�صَ
ه���ذا ه���و المرتجى، اإال اأنَّ الواق���ع ال زال اأمامه ُمَعّوقاٌت كثيرٌة، ف���ي اأ�ص�صها، منهجية التفكير 
ف���ي ت�صورنا لالأمور، فاإن���ه حتى االآن ي�صيطر جو من الجمود والحنين ف���ي اآن معًا في تركة عقيمة، 
كان���ت �ِصَم���ة اأبناِء االأثرياء بينما حالنا اأننا فقراء بنف�صية اأغني���اء... وطوطمية الوفاء اإلى الما�صي 
دون جرح���ه وتعديله قابعة في اأعماق وجداننا، اإننا نتعاطف اأكثر مما نعقل، و�صتان ما بين �صيطرة 

العاطفة وا�صتجداء العقل لها...
مة  وم���ع ذلك، ونزواًل عند الجود بما ه���و موجود، نقدم العدد ال�صابع من مجلة الجنان الُمَحكَّ
بزاده���ا الو�صيع، اأو عل���ى االأقل محاوالت لدقِّ اأبواب النه�صة، واإرها�صات للخروج من الماأزق الذي 
ة لالتجاه نحو الفجر الموعود، والنور ال�صاطع، ونح�صب اأّن ذلك لي�س بعيدًا،  نحاول اأن نفتح فيه ُكوَّ
اإّن جهود مفكرين ت�صطرد، اإبداعاتهم تتطور، وانتظار والدة اقت�صاد المعرفة بداأت مالمحه تظهر 

في عدد من الدول العربية مثل قطر واالأردن...
وفي كل حال، فاإن محتويات هذا العدد جاءت كالتالي:

ف���ي مجال االإ�صالميات: »�صواب���ط الفتيا«، »والتعاي�س ال�صلمي بي���ن الم�صلمين والم�صيحيين: 
مدينة القد�س نموذجًا«.

اآملي���ن من هذه الجهود عودة مجتمعنا اإلى اله���دوء والر�صانة والخروج من حالة اال�صطراب 
الم�صتمر...

www.alraidh.com ،1- د. فهد بن حممد جمه، الريا�س االإقت�صادي، اإقت�صاد املعرفة، نهاية ندرة ثروتنا
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وفي مجال اإدارة االأعمال: فقد ا�صتملت االأبحاث على: 
اإدارة مخاطر ال�صيولة النقدية على اأداء القطاع الم�صرفي التجاري في ظل المعايير الدولية. 
بحث في تر�صيد كلفة االإنفاق في الجامعات االأردنية، اأثر العوامل ال�صخ�صية في التمكين والنهو�س 

بالم�صارف االأردنية.
وفي مجال التربية:

توجي���ٌه اإلى تنمي���ة ُقُدرات معلم���ي الفيزياء، وبرنام���ج لتنمية مهارات التح���دث والكتابة في 
الثقاف���ة العربية، وبرنامج قائم عل���ى اللعب لتعليم اأطفال الرو�صات، والتعلي���م المعولم واأثره على 

تح�صيل الطالب.
وفي مجال اللغة:

بح���ث في دار االإم���ارة االأموية، النقي�س ف���ي الميزان درا�صة و�صفية تحليل���ة، وم�صك الختام 
بحث لالأ�صتاذ الدكتور �صعدي �صناوي: هل نحن معولمون؟

هذا ما نقدمه بانتظار اأي نقد ُير�صد عملنا، واأبحاث جديدة توجه اإلى اإقت�صاد المعرفة.

واإلى اللقاء في العدد الثامن قريبًا اإن �صاء اهلل تعالى
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�أ.د. ماجد �لدروي�ش
اأ�شتاذ الحديث ال�شريف وعلومه

جامعة الجنان

�صوابط الُفْتيَا عند الِفتَن
 

ان االأْكَم���الن على �صيد وَلِد عدنان، �صيدنا  الحم���د هلل رب العالمين، وال�صالة وال�صالم االأتمَّ
محمد، وعلى اآله واأ�صحابه البدوِر الزاهرة ما تعاقب الملوان، وبعد:

مقّدمة:
يكاد يكون الكالم في ق�صية )الُفتيا( و�صوابطها اليوم، ونحن َتْحَتِو�ُصنا الفتن من كل جانب، 
من اأوجب الق�صايا لما لذلك من اأَثٍر على المجتمعات، وبخا�صٍة اأنَّ النا�س تنظر اإلى الُفْتيا على اأنها 

ٌن لهذا الحكم. حكم ال�صرع، واأن الناطق بها ُمَبيِّ
المق�شود بالفتن

والفت���ُن جْم���ُع فتنٍة، ق���ال الحافظ ابن حج���ر الع�صقالني المتوفى �صن���ة )856ه�( رحمه اهلل 
هب في النار لتظهر جوَدته من رداءته،  تعالى: »قال الراغب - االأ�صبهاني - : اأ�صل الَفْتِن اإدخال الذَّ
وي�صتعمل في اإدخال االإن�صان النار، ويطلق على العذاب: كقوله: {ذوقوا ِفْتَنتُكم}، وعلى ما يح�صل 
اك ُفُتونا}،  عن���د العذاب: كقوله تعال���ى {اأال في الفتنة �صقط���وا}، وعلى االختبار، كقول���ه: {وفتنَّ
وفيم���ا ُيدَف���ُع اإليه االإن�صان من �ص���دة ورخاء، وفي ال�ص���دة اأظهر معنى واأكثر ا�صتعم���اال، قال تعالى:         
ٍة  {ونْبُلوك���م بال�ص���ر والخير فتنة}، ومنه قوله: {واإن كادوا لَيْفتُنون���ك} اأي: ُيوِقعونك في َبِليٍة و�صدَّ

ْرِفك عن العمل بما اأوحي اإليك.  في �صَ
وق���ال - اأي الراغب - اأي�صا: الفتنة تكون من االأفع���ال ال�صادرة من اهلل ومن العبد: كالَبِليَّة، 
والم�صيب���ة، والقتل، والع���ذاب، والمع�صية، وغيرها من المكروهات. ف���اإن كانت من اهلل فهي على 
وجه الحكمة، واإن كانت من االإن�صان بغير اأمر اهلل فهي مذمومة، فقد ذمَّ اهلل االإن�صاَن باإيقاِع الفتنة 
كقول���ه: {والفتنة اأ�صدُّ م���ن الَقْتل}، وقوله: {اإن الذين َفَتنوا الموؤمني���ن والموؤمنات}، وقوله: {ما 

كم المفتون}، وكقوله: {واحذْرهم اأن يْفتُنوك}.  اأنتم عليه بفاِتنين}، وقوله: {باأيِّ
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المحور األول: إسالميات

وق���ال غي���ره)1( : اأ�صل الفتن���ة االختبار، ث���م ا�صتعملت فيما اأخرجت���ه الِمْحَن���ُة واالختبار اإلى 
يحة، والفجور،  المك���روه، ثم اأطلقت على كلِّ مكروه اأو اآيٍل اإليه: كالُكْف���ر، واالإثم، والتحريق، والَف�صِ

وغير ذلك«)2(.
ه���ذا وق���د َتْعَم���ى الفتُن على الناظ���ر فيها، فال يظهر له وج���ه الِفْتنة بل يظ���ن اأنه على الحق 

المبين، فيْغَفُل عما يجب في مثل هذه الموا�صع.
َبْيِر - بن العوام ر�صي اهلل عنه  ير: ُقْلَنا ِللزُّ ف بن عبد اهلل بن ال�ِصخِّ يقول التابعي الجليل ُمَطرِّ
ْعُتُم اْلَخِليَفَة َحتَّى ُقِتَل - اأي عثمان بالمدينة- ، ُثمَّ ِجْئُتْم َتْطُلُبوَن  يَّ -: َيا اأََبا َعْبِد اهلِل، َما َجاَء ِبُكْم! �صَ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلََّم، َواأَِبي  َناَها َعَلى َعْهِد َر�ُصوِل اهلِل �صَ ا َقَراأْ َبْيُر: اإِنَّ ِبَدِمِه – اأي بالب�صرة -؟ َفَقاَل الزُّ
ا اأَْهُلَها  ًة} َلْم َنُكْن َنْح�َصُب اأَنَّ ِذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخا�صَّ يَبنَّ الَّ ُقوا ِفْتَنًة اَل ُت�صِ َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن: {َواتَّ

ا َحْيُث َوَقَعْت)3(. َحتَّى َوَقَعْت ِمنَّ
وعلي���ه فال بد م���ن التاأنِّي جّدا ف���ي ق�صية الُفتيا، وبخا�ص���ٍة في زمن الفتن الت���ي تلتب�س فيها 
االأمور ويحتاج االإن�صان اإلى ت�صديٍد اإلهي اأكثر منه اإلى حفظ الن�صو�س، وقد قيل لالإمام اأحمد ر�صي 
ُق الإ�صابِة  اق، فاإنه رج���ل �صالح، مثُلُه يوفَّ اب الورَّ اهلل عن���ه: من َن�ص���األ بعدك؟ فقال: �َصُلوا عبَد الوهَّ

الحق)4(. 
ث  ، ويكثر الَهْرج. وقد حدَّ وي���زداد االأمر طلبا للتحري والتاأني عندما َتْدَلِهمُّ الخط���وُب وت�صَتدُّ
�ِس من التابعي���ن، اأن ال�صحابي الجليل اأبا مو�ص���ى االأ�صعري ر�صي اهلل عنه، قال  اأُ�َصْي���ِد ْب���ِن اْلُمَت�َصمِّ
ُثَنا«، ُقْلَنا: َبَلى، »َقاَل: )َبْيَن َيَدِي  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلََّم ُيَحدِّ ِ �صَ ُثُكْم َحِديًثا َكاَن َر�ُصوُل اهللَّ يوًما: »اأَاَل اأَُحدِّ
ا َنْقُتُل اْلَيْوَم؟،  : اأَْكَثَر ِممَّ اَعِة اْلَهْرُج(، ُقْلَنا: َما اْلَهْرُج؟، َقاَل: )اْلَقْتُل َواْلَكِذُب(«، َفُقْلَنا ِلاْلأَ�ْصَعِريِّ ال�صَّ
َحٍة، َقاَل: ُقْلَنا َفَماَذا؟، َقاَل: »َقْتُل  ا َعْن َوا�صِ اَر«، َف�َصَكْتَنا َفَما ُيْبِدي اأََحٌد ِمنَّ ُه َلْي�َس ِبَقْتِلُكُم اْلُكفَّ َقاَل: »اإِنَّ
ْكَثِر اأَْهِل َزَماِنُكْم،  ْو اأَ ْكَثِر َزَماِنُكْم اأَ َخ���اُه«، ُقْلَنا: َوَمَعَنا ُعُقوُلَنا َيْوَمِئٍذ، َقاَل: »اَل ، ُتْنَزُع ُعُق���وُل اأَ ُج���ِل اأَ الرَّ
ُه َعَلى �َص���ْيٍء، َوَلْي�ُصوا َعَلى �َصْيٍء، َوالَِّذي َنْف�ِصي ِبَيِدِه  ا�ِس، َيْح�ِصُب اأَْكَثُرُهْم اأَنَّ َوُيَخلَّ���ُف َلَه���ا َهَباٌء ِمَن النَّ
���اُم، َوَما اأَْعَلُم ِلي َوَلُكْم ِمْنَها َمْخَرًجا ِفيَم���ا َعِهَد اإَِلْيَنا َنِبيَُّنا  اُكْم ِتْلَك ااْلأَيَّ َلَق���ْد َخ�ِصي���ُت اأَْن ُيْدِرَكِني َواإِيَّ

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلََّم، اإِالَّ اأَْن َنْخُرَج ِمْنَها َكَما َدَخْلَنا ِفيَها اَل ُنْحِدُث ِفيَها �َصْيًئا«)5(. �صَ

1- وهو ابن االأثري اجلزري يف كتابه )النهاية يف غريب احلديث واالأثر(.
2- ينظر كتاب فتح الباري ب�صرح �صحيح البخاري للحافظ ابن حجر الع�صقالين: 3/13.

3- م�صند االإمام اأحمد )31/3 حديث رقم: 1414(.
4- مناقب االإمام اأحمد البن اجلوزي �س 679.

5-  اأخرجه البزار يف م�صنده : 8 / 56 حديث رقم )3047(، واأخرجه االإمام اأحمد يف م�صنده من حديث حطان بن عبد الرقا�صي 
عن اأبي مو�صى االأ�صعري ر�صي اهلل عنه: 32 / 490 حديث رقم )19717(.
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ل في الفتن عل���ى اأهل العلم النافع، الذي���ن يعّلُمون ليْعَمُل���وا ال لَيْعُلوا بين  م���ن هن���ا كان المَعوَّ
ة اليوَم  ���ُة الكبرى، ذلك اأنَّ غال���ب اأدواء االأمَّ النا����س، ف���اإذا اْنحرَف َحَمل���ُة الِعلِم حيَنها تكون الطامَّ

ترِجُع اإلى ما اأ�صاب الج�صم الُعلَمائي من ا�صطراب وَخَلل. 
َدْور العلماء في الفتن

العلماء كانوا، وال يزالون، العمود الِفْقِريِّ لالأمة عبر التاريخ، و�صماماُت االأماِن في كل مجتمع 
حلُّ���وا فيه، وذل���ك بما َحَباُهم اهلل تعالى من ِعْل���م، وَعْقٍل، وفه���م، واإدراك لع�صرهم، وحر�ٍس على 

م�صالح النا�س وعلى اأال ي�صيبهم َعَنٌت اأو م�صقة. 
ْه���ي عن المنك���ر... بتما�ُصِكه���م يتما�صُك  فكان���وا دائم���ا يحملون ل���واء االأمر بالمع���روف والنَّ
هون، والنا�صُحون، والأنَّ لهم في َوْعي االأمة مكانًة جعلها  المجتمع، وباختالِفهم يختِلُف، الأنَّهم الموجِّ
 ُ ِذيَن اأُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهللَّ ِذيَن اآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَّ ُ الَّ اهلل تعال���ى لهم، حيث قال �صبحانه: {َيْرَفِع اهللَّ
ُر  َما َيَتَذكَّ ِذي���َن اَل َيْعَلُموَن اإِنَّ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ ِبَم���ا َتْعَمُلوَن َخِبيٌر})1(. وقال تعال���ى: { ُقْل َهْل َي�ْصَتِوي الَّ

ْلَباِب})2(.   اأُوُلو ااْلأَ
لذلك فاإن اأ�صابهم المر�ُس فهذا يعني اأنه قد اأ�صاب العمود الفقري للمجتمع االأمر الذي قد 
لل، ولي�س اأدل على ذلك من حديث عبد اهلل بن َعْمُرو بن العا�س ر�صي اهلل عنهما في  ي�صيبه بال�صَّ
ال�صحي���ح، اأنَّ ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ق���ال: )اإنَّ اهلل ال َيْقِب�ُس الِعْل���َم اْنتزاعًا يْنَتِزُعه من 
اال ف�ُصِئلوا  العب���اد ولك���ْن يقِب�ُس الِعْلَم بَقْب�ِس العلماِء حتى اإذا لم ُيْبِق عالمًا اتخ���َذ النا�ُس روؤو�صا جهَّ

لُّوا()3(. فاأْفَتوا بغير علم ف�صلُّوا واأ�صَ
ِه  ، َواأَمر ِبالَمْعُروف، َفُي�َصلُِّط اهلُل َعَلْيِه َمْن ُيوؤِذْيه ِل�صوء َق�صدِه، َوُحبِّ »فكم ِمْن َرُجٍل َنَطَق ِباْلَحقِّ
ُه َداٌء �َصاٍر ِف���ي ُنُفْو�ِس ال�ُمْنِفِقين  ���ة، َفَه���َذا َداٌء َخِفيٌّ �َصاٍر ِفي ُنُفْو�ِس الُفَقَه���اء، َكَما اأَنَّ يِنيَّ َئا�َص���ة الدِّ ِللرِّ
ِم���َن االأَغِنَياء َواأَرَباب الُوُق���ْوف َوالتُّرب ال�ُمَزْخَرَفة، َوُهَو َداٌء خِفيٌّ َي�صِري ِف���ي ُنُفْو�س الُجْند َواالأَُمَراء 
َطِدُم الجمَعان َوِفي ُنُفْو�س الم�َُجاِهِدْيَن ُمَخّباآُت َوكَماِئُن  ، َوَي�صْ َوال�ُمَجاِهِدْي���َن، َفتَراهم َيلتُقْوَن الَعُدوَّ
َبة، َوالُخَوُذ المزخرَفة،  َجاَعِة لُيَقاَل، َوالُعْجِب، َوُلْب�ِس القَراق���ِل)4(  ال�ُمَذهَّ ِم���َن االختَياِل َواإِظَه���ار ال�صَّ
اَلة، َوُظلم  اف اإَِلى َذِلَك اإِخاَلٌل ِبال�صَّ َرة، َوَين�صَ ة، َعَلى ُنُفْو�س ُمتكّبَرٍة، َوُفْر�َصاٍن ُمتجبِّ َوالُعدد ال�ُمحالَّ

ق ِعَبادك. : َفان�صر ديَنك، َوَوفِّ ة، َو�ُصرب ِللُم�ْصكر، َفاأَنَّى ُيْن�صُرْون؟ َوَكْيَف اَل ُيخذُلْون؟ اللَُّهمَّ عيَّ ِللرَّ

1- من االآية 11 من �صورة املجادلة.
2- من االآية 9 من �صورة الزمر.

3- متفق عليه.
4- القراقل جمع قرقل: وهي قم�صان الن�صاء التي تلب�س للزينة ..
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المحور األول: إسالميات

َفَم���ْن َطَل���َب الِعْلَم ِللعمل َك�َص���َرُه الِعْلُم، َوَبَكى َعَل���ى َنْف�ِصِه، َوِمْن طلب الِعْل���م ِللمَدار�س َواالإِفَتاء 
ا�ِس، َواأَْهلكه الُعْجُب، َوَمَقَتْتُه االأَْنُف�س«)1(. َياء، تَحامَق، َواخَتال، َوازدَرى ِبالنَّ َوالفخر َوالرِّ

َفقوُل الحق َله اأواُنه، وربما كان ال�صكوت عنه في مواطن الفتن اأ�ْصَلم، كما جاء عن ال�صحابي 
الجلي���ل الحب���ر عبد اهلل بن عمر ر�ص���ي اهلل عنهما يوم جاء اأميُر الموؤمني���ن معاويُة ر�صي اهلل عنه 
ْمِر َفْلُيْطِلْع َلَنا  اإل���ى المدين���ة وخَطَب في النا�س، فكان مما قاله: »َمْن َكاَن ُيِري���ُد اأَْن َيَتَكلََّم ِفي َهَذا االأَ
ِبيِه«، فَقاَل َحِبيُب ْب���ُن َم�ْصَلَمَة لعبد اهلل بن عمر: َفَهالَّ اأََجْبَتُه؟ َقاَل  َقْرَن���ُه، َفَلَنْح���ُن اأََحقُّ ِبِه ِمْنُه َوِمْن اأَ
ْمِر ِمْنَك َمْن َقاَتَلَك َواأََباَك َعَلى االإِ�ْصاَلِم،  : »َفَحَلْل���ُت ُحْبَوِتي، َوَهَمْمُت اأَْن اأَُقوَل: اأََحقُّ ِبَهَذا االأَ ِ َعْب���ُد اهللَّ
 ُ ي َغْيُر َذِلَك، َفَذَكْرُت َما اأََعدَّ اهللَّ َم، َوُيْحَمُل َعنِّ ُق َبْيَن الَجْمِع، َوَت�ْصِفُك الدَّ ُقوَل َكِلَمًة ُتَفرِّ َفَخ�ِصيُت اأَْن اأَ

ْمَت)2(.  ِفي الِجَناِن«. َقاَل َحِبيٌب: ُحِفْظَت َوُع�صِ
ٌن وبو�صوح لخطورة  وم���ا ت�صهده بع�س ُدَوِلنا االإ�صالمية من قالقل تحت عناوين »الجهاد« مبيَّ

االأمر.
د عل���ى راأ�س المئ���ة الثانية، اأمير   م���ن هن���ا كان حر�س خام�س الخلف���اء الرا�صدي���ن، المجدِّ
الموؤمني���ن عمر بن عبد العزيز، المتوفى �صنة )101ه( ر�صي اهلل عنه، على كتابة العلم؛ فكتب اإلى 
عامله على المدينة المنورة اأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المتوفى �صنة )120ه( رحمه اهلل 
تعالى: »انظر ما كان من حديث ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فاكتبه، فاإني خفت ُدُرو�َس)3(  الِعلم 
وذهاب العلماء. وال تقبل اإال حديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، ولُتْف�صوا الِعْلَم ولَتْجِل�صوا حتى ُيَعلََّم 

من ال َيْعَلم، فاإنَّ الِعلم ال يْهَلُك حتى يكون �ِصّرًا«)4(.  
ه���ذا الفقه العظيم من اأمير الموؤمنين يعطينا فكرة عن الدور الكبير الذي يقوم به العلم في 

المجتمع من حيث م�صاهمته في ا�صتتباب االأمن. 
لُينَظ���َر اإل���ى قوله: »فاإني خفت درو����س العلم وذهاب العلماء«، كيف رب���ط بين ذهاب العلماء 

وذهاب العلم تبعًا للربط النبوي بينهما. 
وما االأثر الذي يمكن اأن يتركه العلم بين النا�س؟ 

اإّن���ه ُي�صاه���م ف���ي ثقاف���ة االإع���ذار للمخالف، وه���ذه الثقاف���ة هي اأه���م عن�صر ف���ي ا�صتقرار 
المجتمع���ات. واإذا كان ه���الك االأم���ة مرتبط بذهاب العلم، فالح���ل اإذن في َن�ْصر العل���م، ولكن اأيَّ 

1- �صري اأعالم النبالء : 18 / 191.
2- البخاري، ال�صحيح، كتاب املغازي، باب: غزوة اخلندق، حديث رقم 4108.

3- در�س العلم: انتهى - وذهب
4- البخاري، ال�صحيح، كتاب العلم، باب: كيف ُيقَب�ُس العلم. 1 / 175.
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علم؟ اإنه العلم ال�صحيح الذي َجَعله اهلل تعالى �صَببا لرفع الخالف، ال اأن ُي�صتغلَّ العلم للو�صول اإلى 
الم�صالح واالأهواء ال�صخ�صية؟ وال ي�صتباح اأمن النا�س ودماوؤهم واأموالهم، بم�صميات دينية، ولكنها 
تي على َيَدي  ذات حقائ���ق جاهلي���ة؟ فهذا يدخل تحت عموم قوله �صلى اهلل علي���ه و�صلم: )هالُك اأمَّ

اأَُغْيِلَمٍة �ُصفهاء()1(  الحديث. 
واالأغيلم���ة ت�صغير غالم: وهو من لم يبلغ الحلم. وال�صفيه هو الذي ال يح�صن الت�صرف، فهم 

�صفهاء االأحالم �صغار ال�صن، اإما حقيقة اأو عقال.
���ى »المهاجرين واالأن�ص���ار«، فهي اأ�صماء   فم���ا اأظ���ن اأنه يوجد في االإ�ص���الم اأ�صرف من م�صمَّ
اه���م اهلل تعال���ى به���ا، ولكنها يوم غ���زوة بن���ي الم�صطلق �صماه���ا النبي �صل���ى اهلل عليه و�صلم  �صمَّ
)بدع���وى الجاهلية( الأنها تحولت اإلى ع�صبية، وكادت اأن تكون فتنة تحت �صعار: يا للمهاجرين، يا 

لالأن�صار)2(. فلي�س التفا�صل بالم�صميات؛ واإنما بم�صامينها وتطبيقاتها.  
ْبِطه، وهو ب���دوره �صبيٌل لالأْخذ على َي���َدْي ال�صفهاِء  اإذن ال ب���د م���ن العمل على ن�ْص���ِر العلم و�صَ
را. وفي الحديث الح�صن: )َيْحِمُل هذا الِعْلم من كلِّ َخَلف ُعُدْوُله: َيْنُفوَن  رون الُفْتيا ت�صوَّ الذي���ن يت�صوَّ

عنه تحريَف الَغالين، واْنِتحاَل الُمْبطلين، وتاأويَل الجاهلين()3(.

حقيقة الفتيا
والفتي���ا، مع هذا، هي حلُّ لم�صكلٍة تعر�ُس للُم�ْصَتْفت���ي، وبالتالي هي جواب لم�صاألة ُيفتر�ُس اأن 
ر على حقيقته���ا وواقِعها؛ فاإذا كان الت�صوير للم�صاألة �صليم���ًا كان الجواُب اأقرَب اإلى ال�صداد،  ت�ص���وَّ

واإذا كان غيَر �صليم كان الجواُب اأقرَب اإلى الف�صاد. 
�س فيها المفتي الأحكام النوازل، وهو اأهم عمل للمفتي اليوم، الأن الم�صائل  كما اأن الفتيا يتعرَّ
الم�صاكل���ة َيْحُك���ُم فيها بالقيا�س غالب���ًا، وال يْلَجاأُ المفت���ي اإلى التخريج اإال بع���د ا�صتنفاد الجهد في 

القيا�س. 
اأم���ا الن���وازل فتحتاج اإلى عقول مدركة، وقلوب واعية، وفهم دقي���ق لمقا�صد ال�صريعة واأ�صول 
َل ال�صيُء على �َصِبيِهِه في الت�صوُّر فيماِثُله  المذاهب، واإلمام �ِصْبِه تاّم بم�صائل الفقه واأدّلِتِه، حتى ُيَنزَّ

في الحكم، وهذا هو تخريج الم�صائل النازلة على اأ�صول المذاهب المعتبرة. 
وبق���در ما يك���ون المفتي م�صتجمًعا لما ُذكر، حا�صَر الذه���ن، عارًفا بمقا�صد االأمور ومقا�صد 

1- البخاري، ال�صحيح، كتاب الفنت، باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: ) هالك اأمتي على يدي اأَُغْيِلَمٍة �صفهاء(.
2- يراجع يف ذلك خرب هذه الغزوة يف ) �صرية ابن ه�صام ( حتت عنوان ) الفتنة بني املهاجرين والن�صار (

3- اأخرجه البزار يف م�صنده ) 16 / 247 ( من حديث اأبي هريرة وعبد اهلل بن عمرو بن العا�س ر�صي اهلل عنهم.
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���اِت الن���وازل، بقدر ما يك���وُن اإفتاوؤه مقاِرًبا لحك���م اهلل تعالى ف���ي الم�صاألة، مع بقاء  ال�صائ���ل وَخْلِفيَّ
ُعُف ذلك عنده؛ بقدر ما يجاِنُب حْكَم اهلل تعالى في  ق للخطاأ كونه مجتهًدا. وبقدر ما َي�صْ يِّ هام�س �صَ

الم�صاألة، وياأتي كالمه خارج حدود الزمان والمكان.

قواعد التخريج ... من �شوابط الُفتيا
لذل���ك تكلَّ���م العلماء في �صروط التخريج، وم���ن ذلك ما قاله االإمام �صه���اب الدين اأحمد بن 
اإدري����س القرافي المالكي المتوفى �صنة )684ه�( رحم���ه اهلل تعالى في كتابه »الفُروق« عندما تكلم 
ف���ي »الف���رق الثامن وال�صبعين بي���ن قاعدة َمن يجوُز ل���ه الفتيا ومن ال يجوز«، فتكل���م عن ال�صروط 
الت���ي ينبغ���ي اأن تتوفر في المقلِّد، بل وم���ا الذي ينبغي عليه حَياَل مذهِب اإمام���ه، ومتى يجوز له اأن 
ج على مذهب اإمامه، واأن ذلك اإنما يكون بع���د ا�صتنفاد الُو�ْصِع في القيا�س على م�صائل اإمامه،  ُيَخ���رِّ
ذاك���را اأنَّ ِن�ْصَبته اإلى مذه���ب اإمامه كِن�ْصبة اإمامه اإلى �صاحب ال�صريع���ة عليه ال�صالة وال�صالم في 
ابُط له والإمامه في  بي���ان االأحكام، ثم ذك���ر �صابًطا كلًيا ينتظم عمل المجتهد والمقلِّد فقال: »وال�صَّ
َزا فارقًا)1(؛ يجوز اأن يكون معتبرًا؛ َحُرَم القيا�س، وال يجوُز القيا�س  القيا�س والتخريج: اأّنهما متى جَوّ

اإال بعد الفح�س المنتهي اإلى غاية اأنه ال فارق هناك وال معار�س وال مانع يمنع من القيا�س.
َز المقِلّد في  وه���ذا َقْدٌر م�صترك بين المجتهدي���ن والمقِلّدين لالأئمة المجتهدين، فمهم���ا جَوّ
معن���ًى َظَفَر به؛ في فح�صه واجته���اده اأن يكون اإماُمه ق�صَده؛ اأو يراعيه؛ َح���ُرَم عليه الَتّخريج، فال 
يج���وز التخريج حينئذ اإال لمن هو عالم بتفا�صيل اأحوال االأقي�صة، والعلل، وُرَتِب الم�صالح، و�صروط 
القواعد، وما ي�صلح اأن يكون معار�صًا وما ال ي�صلح، وهذا ال يعرفه اإال من يعرف اأ�صول الفقه معرفة 
ح�صن���ة، فاإذا كان مو�صوفًا بهذه ال�صف���ة؛ وح�صل له هذا المقام؛ تعَيّن عليه مقاٌم اآخر، وهو الَنّظر 
وب���ذل الجهد في ت�صفح تلك القواع���د ال�صرعية وتلك الم�صالح، واأن���واع االأقي�صة وتفا�صيلها، فاإذا 
َب���َذَل جه���ده فيما يعرفه؛ ووجد ما يج���وز اأن يعتبَرُه اإماُمه فارقًا، اأو مانع���ًا، اأو �صرطًا، وهو لي�س في 
الحادثة التي يروم تخريجها؛ َحُرَم عليه التخريج، واإْن لم يجد �صيئًا بْعد بْذِل الجهد وتماِم المعرفة 

جاز له التخريج حينئذ«)2( انتهى.

مكانة المفتي بين النا�س
ك���ون المفتي مْخِبرا عن حكم اهلل تعالى في الم�صائل، ف���اإن له في وجدان االأمة مكانًة �صاميًة 
ل�َص���َرِف م���ا ُيمثِّل، فلي����س كل النا�س عندهم القدرة عل���ى التعرف على اأح���كام اهلل �صبحانه، لذلك 

1- ُيق�صد بالفارق يف علَّة احلكم، فاإذا وقع فارق يف العلة اختلف احلكم.
2- االإمام القرايف، كتاب ) الفروق (، الفرق الثامن وال�صبعني.  3 / 346 .
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أ. د. ماجد الدرويش

ه���م ي�َصلِّمون )للمفتي( الذي ُيفتَر����س اأنه اأميٌن على الحكم، حري�ٌس على منا�صحة النا�س، ق�صُده 
ال�صال���ُح الع���ام؛ بعيًدا عن اأي هوًى لنْف����سٍ اأو جاه، مهما كان هذا الج���اه؛ واإال فهو خائن هلل تعالى 

ولر�صوله وللموؤمنين. 
�ُصوَل َوَتُخوُنوا  َ َوالرَّ ِذي���َن اآَمُنوا اَل َتُخوُن���وا اهللَّ وق���د حّذر اهلل تعال���ى من ذلك فقال: {َيااأَيَُّها الَّ

ْنُتْم َتْعَلُموَن})1(.  اأََماَناِتُكْم َواأَ
ُة خيانة اأعظُم من اأن يقول الرجل في دين اهلل ما ال يعلم، اأو اأن ين�صب للدين ما لي�س منه،  واأيَّ
ع ويخرج عنه؟!! كمن �صاأله  ه ُمَبلٌِّغ عن اهلل تعالى؟ !! اأو يظن اأنه يراعي ال�صرع َفَيتَنطَّ والنا�س يرون اأنَّ

يام في حقه ل�صهولة دفع المال عنده )2(!!..  اأميٌر عن كفارة اليمين: فاأفتاه بوجوب ال�صِّ
د �صد  وق���د ُوِج���َد بين المفتين من يْنِزُل���ون عند هوى ال�صلطان وهم يعلم���ون. وُوجد من يت�َصدَّ
ال�صلط���ان الأن���ه �صلطان دون َنَظر اإن كان محًق���ا اأم ُمْبِطال؛ وهذان الم�صلكان خط���اأٌ في ال�صلوك ... 
واالإ�صالم بين الغالي فيه والجافي عنه: فاالأول مجافاٌة وت�صيٌُّب، والثاني غلو، وهما من التنطع الذي 
عون – قالها  ج���اء على ل�صان نبين���ا �صلى اهلل عليه و�صلم هالُك �صاحبه، حيث ق���ال: )َهلَك المتنطِّ

دون في غير مو�صع الت�صديد)4(.  ُقون الم�صدِّ ثالثا -()3(  والمتنطعون: المتعمِّ
ف���ال ُيعَق���ل اأن ين�صاَق المفتي وراء ه���وى ال�صلطان فُيفتيه بكل ما يري���د ويهوى، وي�صهل له اأمر 

المخالفة، ويَتكلَّف له ما يظنُّه م�صتنًدا �صرعًيا ليكون م�ْصَتِبًدا ظالمًا. 
ث �صلطان���ا غ�صوًما بحديث  واإذا كان علماوؤن���ا ر�ص���واُن اهلل تعالى عليه���م َقّرُعوا على من حدَّ
�صحيح قد ي�صتخدمه ال�صلطان ا�صتخداما غير �صحيح؛ كما ح�صل مع اإمام ال�صلف ال�صالح الح�صن 
الب�صري رحمه اهلل عندما اأنكر على ال�صحابي الجليل اأن�س بن مالك ر�صي اهلل عنه، خادم ر�صول 
ثه،  اهلل �صل���ى اهلل علي���ه و�صلم، تحديثه الحجاج بحديث الُعَرِنّيين)5(، قائ���ال له: »وِدْدُت اأنه لم ُيحدِّ

1- االآية 27 من �صورة االأنفال.
2-  قال االإمام االآمدي يف كتابه: )االإحكام يف اأ�صول االأحكام( 315/3 .الف�صل ال�صابع من اأق�صام املنا�صب بالنظر اإىل اعتباره وعدم 
اعتباره: »الق�صم اخلام�س: املنا�صب الذي مل ي�صهد له اأ�صل باالعتبار بوجه من الوجوه، وظهر مع ذلك اإلغاوؤه واإعرا�س ال�صارع 
عنه يف �صوره: فهذا مما اُتِفَق على اإبطاله وامتناع التم�صك به، وذلك كقول بع�س العلماء لبع�س امللوك ملَّا جاَمَع يف نهاِر رم�صاَن 
ا اأُْنِكَر عليه؛ حيث مل ياأمره باإْعتاِق رَقَبة مع ات�صاِع ماله؛ قال: »لو اأمرته بذلك  وهو �صائٌم: يجب عليك �صوم �صهرين متتابعني، فلمَّ
ل�صهل عليه ذلك، وا�صتحقر اإعتاق رقبة يف ق�صاء �صهوة فرجه. فكانت امل�صلحة يف اإيجاب ال�صوم مبالغًة يف َزْجِره«. فهذا، واإن 

كان منا�صبا، غري اأنه مل ي�صهد له �صاهد يف ال�صرع باالعتبار مع ثبوت الغاية بن�س الكتاب.ا.ه�. 
3- م�صلم، ال�صحيح، كتاب اتباع �صنن اليهود والن�صارى، باب: هلك املتنطعون.

4- ُينظر: ريا�س ال�صاحلني لالإمام النووي، باب االقت�صاد يف العبادة.
5-  الُعَرِنيُّون قوٌم من وادي ُعَرَنة اأَتوا ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم م�صلمني فاجتووا املدينة فاأقامهم النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 
لوا به، و�صرقوا االإبل، وهي من  ناحية املدينة ووكل بهم من َيْخِدُمهم وي�صقيهم لنب النوق واأبوالها لال�صت�صفاء، فقتلوا الراعي، ونكَّ
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الأن هذا كان قبل اأن َتْنِزَل الحدود«)1(. 
اُج ذريعة لالإ�صراف في الدماء.  ووجه كراهة الح�صن لهذا الخوف من اأن يتَّخَذُه الحجَّ

اج اأْن ُي�صيَء فهمه وتطبيقه؛ وبخا�صة اأنه  ه���ذا والحديث �صحيح، ولكنَّ الَخْوَف من ِمثل الحجَّ
من�ص���وخ بالحدود التي ُن�سَّ عليها، كما هو فق���ه االإمام ح�صن الب�صري رحمه اهلل تعالى، فما بالكم 

ُلها ما ال تحتمل لهوى �صلطاٍن غ�صوم؟!!! بمفٍت يلوي اأعناق الن�صو�س ال�صرعية وُيَحمِّ
وبالمقابل ال يجوز اأْن نِقَف من كل ما ي�صدره ال�صلطان الأنه �صلطان، وهو اإنما ي�صيب ويخطئ، 
ُفَو  واالأ�ص���ل اأن يك���ون �صوابه اأكثر م���ن خطئه، غير اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صل���م نبّهنا اأنه لن ي�صْ
ُعون على النا�س  لن���ا �صلطان اإال ما َنَدر، واأنه �صيك���ون علينا اأمراء يوؤخرون ال�صالة عن وقتها، وي�صيِّ
هم و�صلوا  حقوقه���ا، فلم���ا �صئل  �صل���ى اهلل عليه و�صلم عن الواج���ب تجاههم، قال: )اأّدوا اإليه���م حقَّ
هم اأن يطاعوا في غير مع�صية اهلل تعالى، وال يجوز منابذتهم بال�صيف اإال اإذا  ك���م()2(، وحقُّ اهلل حقَّ

ُر لكل حال قدره. وجدنا كفًرا بواًحا عندنا فيه من اهلل برهان)3(، فحينها ُيَقدَّ
اإذن العالق���ة بي���ن المفتي والنا�س ينبغي اأن يحكَمها ال�صرع ال العالقات الخا�صة، واإال لم يكن 
ٌن لحكم ال�صرع،  اأمين���ا على دين اهلل تعالى. واإذا مال المفتي فقد يمي���ل بمْيله كثيرون يرْوَن اأنه مبيِّ
وكف���ى به���ذا فتنة في المجتمع، وهو م���ا عّبر عنه النبي �صلى اهلل عليه و�صل���م بزلَّة العاِلم)4(، فاإنها 
ِة العابد. وَرِحَم اهلل تعالى اإمام اأهل المدينة في وْقِته، و�صيد علماء زمانه، القا�صم بن  اأ�صعب من زلَّ
محم���د بن اأبي بكر ال�صديق، المتوفى �صنة )107ه�(، عندما ق���ال: »الأْن يعي�َس الرُجَل جاِهاًل خيٌر 

له من اأن ُيفِتَي بما ال يعلم«)5(.

من �شوابط الُفتيا ... فقه الموازنات
ولع���لَّ اأ�صع���َب ما يواِج���ُه المفتي هو الت���وازن بين الفتيا واالأم���ن االجتماعي، وبعب���ارٍة اأخرى 
الموازن���ة بي���ن الم�صلحة الفردي���ة والم�صلحة الجماعي���ة. فَقْد َنَقَل االإمام محي���ي الدين يحيى بن 
ْيَمرّي،  �صرف النووي المتوفى �صنة )676ه�(، عن االإمام اأبي القا�صم عبد الواحد بن الح�صين ال�صَّ

ل بهم النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ب�صبب غدرهم. وحديثهم يف ال�صحاح. اإبل ال�صدقة، فنكَّ
1- البخاري، ال�صحيح، كتاب الطب، باب: الدواء باألبان االإبل. حديث رقم: 5253.

2- البخاري، ال�صحيح، كتاب الفنت، باب: قول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: )�صرتون بعدي اأثرة واأمورا تنكرونها(
3- يراجع يف ذلك كتاب الفنت من �صحيح االإمام البخاري رحمه اهلل تعاىل ففيه من الفقه ال�صيا�صي الراقي ال�صيء الكثري.

نَّ َر�ُصوَل اهلِل  ِه، اأَ 4-  اأخ���رج البيهق���ي ف���ي ال�صنن الكبرى )10 / 356( َعْن َكِثيِر ْبِن َعْب���ِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ، َعْن اأَِبيِه ، َع���ْن َجدِّ
َة اْلَعاِلِم ، َواْنَتِظُروا َفْيَئَتُه(. وفي �صنن الدارمي )1 / 295( عن ِزَياِد ْبِن ُحَدْيٍر، َقاَل: َقاَل ِلي  ُقوا َزلَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلََّم َقاَل: )اتَّ �صَ

لِّيَن«. ِة اْلُم�صِ ُة اْلَعاِلِم، َوِجَداُل اْلُمَناِفِق ِباْلِكَتاِب َوُحْكُم ااْلأَِئمَّ ُعَمُر: »َهْل َتْعِرُف َما َيْهِدُم ااْلإِ�ْصاَلَم؟« َقاَل: ُقْلُت: اَل، َقاَل: »َيْهِدُمُه َزلَّ
�صائي املتوفى �صنة 234 ه� ، �س 23. 5- ينظر ) كتاب العلم ( للحافظ زهري بن حرب اأبي خيثمة النَّ
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اإم���ام ال�صافعي���ة في وقته، المتوفى �صن���ة )386ه�( رحمهما اهلل تعالى، ف���ي مقدمة المجموع �صرح 
ب)1(، عن اب���ن عبا�س؛ ر�صي اهلل عنهما؛ اأنه �ُصِئل عن توبِة القات���ل، فقال: ال توبَة له. و�صاأله  المه���ذَّ
اآخ���ر، فقال: ل���ه توبٌة. ثم قال: »اأما االأول فراأْي���ُت في عينيه اإرادَة القتل َفَمَنعْت���ه. واأما الثاني فجاء 

طه«.  ُم�ْصَتكينا َقْد َقَتل، فلم اأَُقنِّ
هك���ذا يكون الفقيه الواعي ال���ذي ُيْح�ِصُن تمثيل ال�صريعة، فال يقف عن���د ظواهر االأمور واإنما 
َي�ْصِبُر اأغواَرها بحثًا عن مقا�صِدها في النا�س وفي المجتمع، وهو الذي نحتاجه اليوم في هذا الَهْرج 
ع���ون باالإفتاء في �صفِك الدم���اء وانتهاك االأعرا�س  ال���ذي نعي�ُص���ه، والذي ي�صاِهُم في���ه كثيرون يتبرَّ

و�صرقة االأموال، وهي اأمور االأ�صل فيها الع�صمة. 
 وق���د يجد المفتي اأنه من الحكمة عدم جواب الم�صتفتي في م�صاألته، وبخا�صة اإذا كان يطلب 
ُكوَت وع���دَم اإعطاِء اأمثاِل هذا  م���ن ورائها ال�صع���ي في َهْرِج النا�س وَمرِجهم، فه���ذا يتطلب منه ال�صُّ

ال�صائل مبتغاه. 
�صائي المتوفى �صنة )234ه�(، عن  وف���ي كتاب »العلم« للحافظ اأبي خيثمة زهي���ر بن حرب النَّ
ا�س في كلِّ م���ا ي�ْصاأَلوَنه لمجنوٌن«. قال  اب���ن م�صعود ر�ص���ي اهلل عنه، قوله: »واهلل اإن ال���ذي ُيْفِتي النَّ
االإمام االأعم�س �صليمان ابن مهران، المتوفى �صنة )148ه�( رحمه اهلل تعالى: »قال لي الحكم – بن 
ُعَتْيَب���ة عالم اأهل الكوفة المتوفى �صن���ة )115ه�( رحمه اهلل تعالى - : لو ُكْنُت �صِمْعُت بهذا الحديث 
من���ك قب���ل اليوم ما كنت اأُفتي في كثير مما كَتْبُت عنك«)2(؛ ه���ذا والقوم على جانب كبير من العلم 
وال���َوَرِع، فكيف بنا الي���وم وقد اأحاطْت بنا االأهواُء من كل جانب؟! و�ص���َدَق فينا قوُل التابعي الجليل 
مجاه���د ب���ن جبر المتوفى �صنة )103ه�( رحمه اهلل تعالى : »ذَه���َب العلماء فلم يْبَق اإال المتكلِّمون، 

وما المجتهد فيكم اإال كالالعِب فيمن كان قْبَلكم«)3(.   

من �شوابط الفتيا .. ُمَراعاُة الخالِف
وم���ن االأمور الت���ي ينبغي اأْن يراِعَيها المفت���ي م�صائُل الخالِف بين العلم���اء، فال يت�صدد حيُث 
يوج���ُد مخرٌج �صرعي معتبر، وبخا�صة في م�صائ���ل المعامالت والحج، ويزداد االأمر �صعوبة اإذا كان 
ف���ي م�صائل فيها ق�صاء بالدماء واالأموال، ومن المعلوم اأنَّ اأوَل ما ُيق�صى يوم القيامة بالدماء، فلما 
كان االأ�صل فيها الع�صمة فال ينبغي اأن ُتْهَدر اإال بَقْطِعيٍّ من ال�صرع ال �ُصْبَهة فيه، لذلك قال الفقهاء: 
ُبهات«، الأن الحدود فيها زْه���ُق االأرواِح وقْطُع االأع�صاء، وهو تعدٍّ على بنيان اهلل  »ُت���ْدَراأُ الحدود بال�صُّ

1- 1 / 50 . ف�صل يف اآداب الفتوى.
�صائي �س 8. 2- كتاب العلم الأبي خيثمة زهري بن حرب النَّ

3- املرجع ال�صابق، �س 19 .
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ْفنا ف���ي اإقامة الحدود  ْبهُة �صارفًة لالأم���ر عن قطعيته، توقَّ تعال���ى وه���و االإن�صان)1(، فلما كان���ت ال�صُّ
، فما  ترِجيحًا لجانب الخطاأ الي�صير في مثل هذا االأمر الخطير، فاإذا كان الخطاأ الَي�ِصيُر يْدراأُ الحدَّ

مة؟!!! باَلَك بالخطاأ في الفتيا الذي تراق به الدماء المحرَّ
�س للفتيا اأن يكون من اأهل العلم والدين والورع، فال يكفي الِعْلُم  م���ن هن���ا كان ال بد لمن يتعرَّ

وحَده دون الَوَرع، وال الَوَرُع وحَدُه بدون الِعْلم، واإال لكان االأمُر على ما قاله ال�صاعر:
اإبلي����سُل���و كان في الِعْل���م دون التُّقى �صرٌف اهلل  خل���ِق  اأ�ص���رَف  ل���كان 

ثين المتوفى �صن���ة )161ه�( رحمه اهلل  يق���ول االإمام �صفي���ان بن �صعيد الثوري، فقي���ه المحدِّ
ْخ�صُة عن الثِّقة؛ فاأما الت�صديُد فكلُّ اإن�صان ُيح�صنه«)2(. تعالى: »العلم عندنا الرُّ

ن ُيوَثق  والعل���م هنا ين�صرف اإلى الفتيا خا�صة الأن مبناها على الترخ�س ب�صرط �صدورها عمَّ
ن َكُثر ِحْقُده على النا�س بذرائع واهيٍة على طريقة الخوارج!!!. بدينه، ال عمَّ

من �شوابط الُفتيا .. عدم الخروج على اتفاق المذاهب الأربعة
وه���ذا ي�صتلزم من المفتي اأن يكون عالم���ًا بمذاهب العلماء وباأدلته���ا واعترا�صاتها واالأجوبة 
عليه���ا؛ وعالم���ًا بم�صائل االإجماع وم�صائل االتف���اق بينهم ر�صي اهلل عنه���م، ليتمكن من البحث في 

ثناياها عما ي�صلح حاًل للم�صكلة المعرو�صة مع مراعاة جوانب االتفاق واالفتراق. 
فق���د ذك���ر الحافظ الذهبي؛ عثمان بن قايماز المتوفى �صن���ة )748ه�( رحمه اهلل تعالى؛ في 
ترجمة االإمام االأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن ُيْحَمد المتوفى �صنة )151ه�( رحمه اهلل تعالى؛ 
م���ن ال�صي���ر)3(  اأنه: »ال يكاد يوجد الحق فيما اتفق اأئم���ة االجتهاد االأربعة على خالفه، مع اعترافنا 
ب���اأن اتفاقهم على م�صاألة ال يكون اإجماع اأمة، ونهاُب اأن نجزَم في م�صاألة اتفقوا عليها باأن الحق في 

خالفها« .اه�. 
وق���ال تعليقا عل���ى مقولة االإمام الظاه���ري اأبي محمد علي بن حزم المتوف���ى �صنة )456ه�( 

ُد بمذهب«. ، واأجتهُد، وال اأّتَقيَّ ِبع الحقَّ رحمه اهلل تعالى: »اأنا اأتَّ
ٌة من االأئمة،  قلت -القائل الحافظ الذهبي- : »نعم، من بلغ رتبة االجتهاد، و�صهد له بذلك عدَّ
���د، كما اأن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ الق���راآن اأو كثيرا منه ال ي�صوغ له  ل���م َي�ُصْغ له اأن يقلِّ

1-  يورد املف�صرون حديثًا يرفعونه اإىل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بلفظ )اإنَّ هذا االإن�صاَن ُبْنياُن اهلل، ملعوٌن من هدم بنياَن اهلل(. 
ُه غريب جدا. وال ُيعرف له اإ�صناد. وقد ذكر احلافظ الزيلعي واحلافظ ابن حجر اأنَّ

2- حلية االأولياء وطبقات االأ�صفياء للحافظ اأبي ُنعْيم االأ�صبهاين، 6 / 376
. 117 / 7 -3
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االجتهاد اأبدا، فكيف يجتهد، وما الذي يقول؟ وعالم يبني؟ وكيف يطير ولما َيِري�ُس؟
ث، الذي قد حفظ مخت�صرا في الفروع،  والق�صم الثالث: الفقيه المنتهي الَيِقُظ الَفِهُم الم�َُحدِّ
وكتاب���ا ف���ي قواعد االأ�ص���ول، وقراأ النح���و، و�صارك في الف�صائ���ل، مع حفظه لكت���اب اهلل، وت�صاغله 
َل للنظر في دالئل االأئمة، فمتى  بتف�صي���ره، وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ االجتهاد المقيَّد، وتاأهَّ
، وعِمَل به���ا اأحُد االأئمة االأعالم: كاأبي حنيفة مثال، اأو  و�ص���َح له الحق في م�صاألة، وثبت فيها الن�سُّ
كمال���ك، اأو الث���وري، اأو االأوزاعي، اأو ال�صافعي، واأبي عبيد، واأحم���د، واإ�صحاق، َفْلَيْتَبع فيها الحق وال 

ْع، وال َي�َصعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد«)1(. َخ�َس، وْليتَورَّ ي�صلك الرُّ
وه���ذا يعطين���ا �صابًطا مهًما م���ن �صوابط الفتيا ال بد من اعتباره؛ وه���و عدم الخروج على ما 

اتفقت عليه كلمة االأئمة، بل وعدم القول بما َيْخُرج عن اأقوالهم لغير المتاأهل لذلك. 
وباالأخ�س عندما تتعلَّق الفتيا بحركة المجتمع واأمن النا�س فيه. كم�صاألة الخروج على االإمام، 

والتي يمكن اأن ن�صّميها اليوم: »الخروج على االنتظام العام«. 
َبعي���ن قد اتفقت على عدم الخ���روج الع�صكري على  ونح���ن نعلم باأن كلم���ة االأئمة االأربعة المتَّ
ي اإلى �صفك  الحاك���م الم�صلم واإن كان ظالما، فاجرا، فا�صقا، متغلِّب���ا، اإذا كان هذا الخروج �صُيْف�صِ

الدماء وتعطيل الم�صالح العامة. اأما اإذا اأُِمَن ذلك المحذور فال مانع.  
فاالأئم���ة االأربعة، ر�ص���وان اهلل عليهم، وب�صبب التقلبات ال�صيا�صية الت���ي عا�صوها، اأفتوا بعدم 
جواز الخروج على االإمام المتغلِّب، واأقروا بخالفته ق�صاًء، واإن كرهوها ديانًة، كونه متغلٌِّب، غا�صٌب 

لحق غيره. 
ولو اأننا مع كل متغلِّب اأفتينا بالمواجهة النقلبت حياة النا�س جحيًما ال ُيطاق من كثرة الحروب، 
وه���و عك�س المراد من تن�صيب االإم���ام، فهو ال يراد لذاته واإنما ليقي���م �صعائر الدين، ويحفظ اأمن 
المواطنين وم�صالحهم. فطالما اأن المتغلِّب ال يخرج عن االأُطر العامة لل�صيا�صة ال�صرعية فال �صير 

في بقائه، وبخا�صة اأن القوة بجانبه. 
ون اأ�صحاب هذه المدر�صة، وهم ال�صواد االأعظم  والبع�س يرى اأنَّ هذا من قبيل الخنوع، وي�صمُّ
م���ن الم�صلمي���ن، ي�صمونهم بحزب ال�صلطة، ف���اإذا كان ال�صواد االأعظم »ح���زب ال�صلطة«؛ فاإن هوؤالء 
»ط���الب �صلط���ة«، وج���دوا اأن ال�صريع���ة ال تقف مع اأهوائه���م؛ وقد هاب���وا النيل منه���ا، فالتفتوا اإلى 
الملتزمي���ن بها فاتهموهم بالخنوع واالتباع االأعمى لل�صلط���ان، والحقيقة عك�س ذلك تماما، فهوؤالء 
)الخانعون( بزعمهم؛ ما هم �صوى اأنا�س يريدون طاعة ربهم في الدنيا لُيف�صوا اإلى االآخرة ب�صالم، 

1- �صري اأعالم النبالء: 18 / 191.
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لذلك لم يناف�صوا اأحدا على �صلطان، ولم تتطلع نفو�صهم اإلى والية، واإنما وقفوا عند حدود ال�صريعة، 
مع قيامهم بواجب االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من هنا ن�صتطيع اأن نفهم لماذا اعتبر النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم اأن جماعة الم�صلمين هم ال�صواد االأعظم!!. 
ْهَد  ثين واأميرهم �صفيان بن �صعيد الث���وري القائل: »ما راأيُت الزُّ ور�ص���ي اهلل عن فقيه المحدِّ
في �صيٍء اأقلَّ منه في الرئا�صة: ترى الرجَل يزهُد في المطعم والم�صرب والمال والثياب؛ فاإذا ُنوِزع 

الرئا�صة حامى عليها وعادى«)1(.
نع���م لو �صكت هوؤالء عن واج���ب االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اأمكننا حينها القول اإنهم 

حزب ال�صلطة، واأما مع القيام بهذا الواجب فال..

من �شوابط الُفتيا.. النظر في مقا�شد ال�شريعة 
اإنَّ م���ن اأهم مقا�ص���د ال�صريعة ائتالُف النا�ِس وحف���ُظ اأْمِنهم، واأمواله���م، ودمائهم، كما في 
���ِة الوداع، اأنَّ النبي �صلى اهلل علي���ه و�صلم، قال: )اإنَّ دماءك���م، واأموالكم، واأعرا�صكم،  حدي���ث َحجَّ
عليكم حرام..()2(، ففي الحديث داللة على اأن هذه المذكورات »�صرورية ال�صتقامة الحياة والتنعم 
فيه���ا، ولبناء كيان ح�ص���اري يتقّدم في مجاالت الح�ص���ارة، ف�صال عن اأنها اأ�صا����س ال�صتقرار اأمن 
ْنَث���ى َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل  ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُ ا�ُس اإِنَّ الدي���ن«)3(.  يقول اهلل تعال���ى: {َيااأَيَُّها النَّ

َ َعِليٌم َخِبيٌر})4(.  ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ
هذه ال�صورة مدنية باتفاق. وقد ذكر العلماء في الفروق بين القراآن المكي والمدني اأن كل اآية 
ِذيَن اآَمُنوا} فهي  ا�ُس} فهي مكية، وكل اآية تبداأ بقوله تعالى: {َيااأَيَُّها الَّ تبداأ بقوله تعالى {َيااأَيَُّها النَّ

ا�ُس}.  يَُّها النَّ مدنية، وهذه االآية من �صورة الحجرات هي مدنية ومع ذلك تبداأ بقوله تعالى : {َيااأَ
وعن���دي اأن فيه���ا اإ�صارة اإل���ى تنوُِّع المجتمعات، ففيه���ا الم�صلم وغير الم�صل���م، ومع ذلك فاإن 
طبيع���ة العالقة التي ينبغي اأن ت�صود بينهم ه���ي )التعارف(، وهي �صيغة مفاعلة ت�صتلزم اأن يتعرف 
َدٌة:  كل طرف على الطرف االآخر فيتولَُّد عن ذلك نوع من التاآلف، وفي الحديث )االأرواح جُنوٌد مجنَّ

ما تعارَف منها اْئَتَلف وما تَناكَر اختلف()5(. 

1- �صري اأعالم النبالء : 7 / 262 .
2-  احلديث اأخرجه االإمام احمد يف م�صنده: 337/4 رقم: 18986 من حديث ِحْذَي بن عمرو ال�صعدي ر�صي اهلل عنه. ولي�س له 

غري هذا احلديث.
اأ�صتاذنا الكبري الدكتور نور الدين عرت حفظه اهلل تعاىل يف �صرحه على هذا احلديث من كتابه: ) اإعالم االأنام  3-  على ما قاله 

�صرح بلوغ املرام (.
4- االآية 13 من �صورة احلجرات.

5- البخاري، كتاب االأدب املفرد ، باب: االأرواح جنود جمندة. حديث 900 ، ج1 / �س309 .
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ًدا من قبل �صائر �صرائح المجتمع، فكيف اإذا كانوا على م�صرب  ا تجرُّ ه���ذا االأمر ي�صتلزم اأي�صً
ق في النا�س ظنه، واأوق���ع بينهم العداوة والبغ�صاء لي�صدهم  واح���د؟ وهو االأ�صل، اإال اأن اإبلي�س �صدَّ
ع���ن ذك���ر اهلل تعالى من خالل ُخُلِق الح�ص���د والبغ�صاء، الأجل ذلك كان���ت الر�صالة والر�صل والنبوة 
ِري���َن َوُمْنِذِريَن َواأَْنَزَل  يَن ُمَب�صِّ ِبيِّ ُ النَّ ًة َواِحَدًة َفَبَع���َث اهللَّ ا�ُس اأُمَّ واالأنبي���اء. قال اهلل تعال���ى: {َكاَن النَّ
ِذيَن اأُوُتوُه ِمْن َبْعِد َما  ا�ِس ِفيَما اْخَتَلُفوا ِفيِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه اإِالَّ الَّ َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّ
ُ َيْهِدي َمْن  ِذيَن اآَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ ِباإِْذِنِه َواهللَّ ُ الَّ َناُت َبْغًيا َبْيَنُهْم َفَهَدى اهللَّ َجاَءْتُهُم اْلَبيِّ

َراٍط ُم�ْصَتِقيٍم})1(. َي�َصاُء اإَِلى �صِ
يق���ول عالم ال�ص���ام ال�صيخ محمد جمال الدين القا�صمي المتوف���ى �صنة )1332ه�( رحمه اهلل 
ًة َواِحَدًة } اأي: وجدوا اأمة واحدة تتحد مقا�صدها  ا�ُس اأُمَّ تعالى، في تف�صير هذه االآية)2(: »{َكاَن النَّ
ومطالبه���ا ووجهته���ا لُت�صِلح وال ُتْف�ِصد، وتح�صَن وال ُت�ِصيَء، وتعدل وال تظلم، اأي ما ُوِجُدوا اإال ليكونوا 
ًة واِحَدًة َفاْخَتَلُفوا})3(، اأي: انحرفوا عن  ا�ُس اإِالَّ اأُمَّ كذلك، كما قال في االآية االأخرى : {َوما كاَن النَّ
االتحاد واالتفاق الذي يثمر كل خير لهم و�صعادة، اإلى االختالف وال�صقاق الم�صَتْتِبُع الف�صاَد وهالَك 

�ْصل«. الحْرِث والنَّ
ا�ِس ِفيَما اْخَتَلُفوا ِفيِه }، اأي: »من االعتقادات واالأعمال  وقال في قوله تعالى: { ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّ
التي كانوا عليها قبل ذلك اأمة واحدة، ف�صلكوا بهم بعد جهد، ال�صبيل االأقوم، ثم �صلوا على علم بعد 
م���وت الر�ص���ل فاختلفوا في الدين الختالفهم في الكتاب: {َوَما اْخَتَل���َف ِفيِه }، اأي: الكتاب الهادي 
لوا نعمة اهلل باأن  وُتوُه }، اأي: َعِلُموه، فبدَّ ِذيَن اأُ ال���ذي ال لب����س فيه، المنزل الإزالة االختالف، { اإِالَّ الَّ
اأوقع���وا الخالف فيما اأُْنِزل لرفع الخالف. ولم يكن اختالفه���م اللتبا�س عليهم من جهته، بل {ِمْن 
ناُت}، اأي: الدالئل الوا�صحة {َبْغيًا َبْيَنُهْم})4(، اأي: ح�صدًا وقع بينهم {َفَهَدى  َبْع���ِد ما جاَءْتُهُم اْلَبيِّ
ِذي���َن اآَمُن���وا} بالكتاب { ِلَما اْخَتَلُفوا } اأي: اأهل ال�صاللة { ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ } اأي: للحق الذي  ُ الَّ اهللَّ

اختلفوا فيه«)5(.اأ.ه�. 
فاالأ�ص���ل ف���ي الب�صرية كلها اأن تكون اأمة واحدة في عبادته���ا هلل �صبحانه باتباع ال�صريعة التي 
اأنزله���ا عليه���م، واأن تكون العالقة فيم���ا بينهم عالقة اأُلفة ومودة، وال يمك���ن اأن يكون هذا من غير 

1- االآية 213 من �صورة البقرة.
ث  فت فيه يد املْذَهِب فحذفت منه م�صائل. ولوال ما بينه املحدِّ 2-  يف تف�صريه امل�صمى ب� ) حما�صن التاأويل (، اإال اأن املطبوع قد ت�صرَّ

ال�صيخ عبد هلل الغماري يف كتابه ) ِبَدُع التفا�صري ( ملا درى اأحد بذلك.
3- من االآية 19 من �صورة يون�س.

وا بالكتاب اإال اأن مق�صدهم هو البغي على غريهم؟ 4- قوله ) بغيا بينهم ( البغي هنا مفعول الأجله، يعني اأنهم ت�صرتَّ
5- حما�صن التاأويل، ال�صيخ حممد جمال الدين القا�صمي.
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التج���رد للحق، ولم���ا كان هذا التجرد م���ن ال�صعوبة بمكان؛ كان���ت ال�صريعة الت���ي ينبغي التحاكم 
زاع؛ حيث ر�صمت لنا حدود الخالف الم�صموح به �صمن دائرة ال�صرع، والخالف غير  اإليه���ا عند النِّ
الم�صم���وح ب���ه؛ الأن منع وقوع الخ���الف بالمطلق اأمر متعذر، بل ق�صت م�صيئ���ة اهلل �صبحانه حدوثه،      
الَّ َمْن َرِح���َم َربَُّك َوِلَذِلَك  ًة َواِح���َدًة َواَل َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفي���َن )118( اإِ ا�َس اأُمَّ {َوَل���ْو �َص���اَء َربَُّك َلَجَع���َل النَّ
َخَلَقُه���ْم})1(، لذل���ك كان التحاك���م اإلى كتاب اهلل �صبحان���ه وتعالى، واإلى �صنة نبي���ه �صلى اهلل عليه 
و�صلم، �صامًنا عدم الخروج عن مقا�صد ال�صرع في المجتمع، الأن االختالف بعد معرفة الحكم الذي 

يجب على الجميع النزول عنده �صالل.
من مقا�شد ال�شريعة: العْدُل.. وَحْقُن الدماء

اإذا فهمن���ا هذا؛ اأدركنا البع���د االجتماعي والمقا�صديَّ في عدم تجوي���ز الخروج على االإمام 
َل بي���ن الميل القلبي وما  ���ب م���ا دام يقي���م ال�صالة، وبهذا يريد ال�ص���ارع الحكيم منا اأن َنْف�صِ المتغلِّ
ينبغي من حكم �صرعي، بل واأعطانا اأُنموَذًجا ينبغي اأن نتبعه في ال�صيا�صات العامة، وهو العدل بين 
ا اأَْنَزْلَنا  النا����س؛ كاآّفة النا�س؛ بغ����س النظر عن معتقداتهم واأجنا�صهم، وذلك في قول���ه تعالى: {اإِنَّ

يًما})2(.  ُ َواَل َتُكْن ِلْلَخاِئِنيَن َخ�صِ ا�ِس ِبَما اأََراَك اهللَّ اإَِلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّ
وكان م���ن �صبب نزول هذه االآية، واالآيات التي تليه���ا، ما قاله التابعي الجليل َقتادُة بُن ِدعامة 
ال�صدو�ص���ي المتوف���ى �صنة )118ه�( رحمه اهلل تعالى، قال : »ُذكر لنا اأن هذه االآيات اأُنزلت في �صاأن 
ُطْعَم���َة ب���ن اأَُبْيِرق، وفيما همَّ به  نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم من ُع���ْذِره، وبيَّن اهلل �صاأن طعمَة بِن 
اأبي���رق، ووعَظ نبيَّه، وحّذره اأن يكون للخائني���ن خ�صيًما، وكان طعمُة بن اأبيرق رجاًل من االأن�صار، 
ثم اأحد بني َظَفر، �صرق درعًا لعمه كانت وديعة عنده، ثم قذفها على يهودي كان يغ�صاهم ُيقال له: 
زي���د بن ال�صمين. فجاء اليهودي اإلى النبي �صل���ى اهلل عليه و�صلم يهتُف)3(، فلما راأى ذلك قوُمه بنو 
ظفر - قوم طعمة - جاءوا اإلى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ليعِذروا �صاحبهم، وكان نبي اهلل؛ �صلى 

اهلل عليه و�صلم؛ قد همَّ بعذره، حتى اأنزل اهلل جلَّ ثناوؤه في �صاأنه ما اأنزل«.)4( انتهى. 
وهكذا انت�صر الحق لليهودي على ح�صاب الم�صلم لماذا ؟ الأنه مظلوم، مع العلم باأن اليهودي 
ينت�ص���ب اإل���ى اأمة بمجملها تحارب اهلل تعالى ور�صوله ، فلم يوؤخذ هذا اليهودي بجريرة اأُّمته ، واإنما 
تعامل���ت مع���ه ال�صريعة عل���ى اأنه اإن�صان مظلوم ال بد م���ن اإن�صافه؛ بغ�سِّ النظر ع���ن جن�صه، ولونه، 

1- االآيات 118 و119 من �صورة هود.
2- االآية 105 من �صورة الن�صاء.

3-  الَهْتُف: ال�صوت ال�صديد العايل. وهتفت احلمامة: ناحت. قال ال�صكيت يف )هتف(: �صرخ �صراخا، ودعا دعاًء. واملراد هنا اأن 
الرجل جاء ي�صرخ م�صتنجدا بر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.

4- تف�صري القراآن العظيم للحافظ ابن كثري.
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َلْت بذلك بين النوازع القلبية، والعالقات االإن�صانية. ودينه؛ وهذا هو العدل.  فال�صريعة َف�صَ
 بينما نجد اأن العالم، اليوم قد رمى الم�صلمين في االأر�س عن قو�س واحدة؛ بحجة اأن �صرذمة 

ال تتعدى االأحد ع�صر نفرا نفذت جريمة الحادي ع�صر من اأيلول في نيويورك. 
هل هذا عدل؟ 

ه���ل ا�صتط���اع النظام الغرب���ي، وال اأقول الغرب كّل���ه، اأن يف�صل، في التعام���ل معنا في ق�صية 
فل�صطين، بين النوازع القلبية والعالقات االإن�صانية؟ كال ..لذلك ال يمكن اأن يكون َحَكمًا عاداًل. 

ب���ل ه���ل ا�صتطاع النظ���ام االأوروب���ي العلمان���ي اأن يتعامل م���ع الم�صلمين بعيدا ع���ن موروثات 
التاري���خ؟ ! ال اأظن ذلك الأن ا�صتفت���اءات الحجاب والماآذن تدل على اأنهم ي�صتخدمون اأخطاء اأفراد 

ذريعة لنب�س اأحقاد التاريخ ومحاكمة اأمة؟..  لذلك هم غير عادلين. 
كم���ا اأن فين���ا من لم يف�صل بين النوازع القلبية واالأح���كام ال�صرعية في التعامل مع االآخرين، 
�ص���واء كانوا م�صلمين مخالفين اأم غير م�صلمي���ن، فا�صتل �صيًفا ظالمًا من غمِد حٍق؛ هو الظلم الذي 
اأ�صاب���ه؛ فب���دل اأن يتما�ص���ك ويترابط لينظر كيف يتعام���ل من خالل ال�صرع م���ع المتغيرات؛ اإذا به 
�صة بالهوى واالنتقام للنف�س، واإذا بنا نرى الدماء  �صة، وفي باطنها مَدنَّ يعلن حرًبا في ظاهرها مقدَّ
البريئة ت�صفك، واالأموال ت�صرق، واالأعرا�س تهتك، واإذا بالبريء يوؤخذ بجريرة المجرم. ومن ذلك 
عملي���ات التفجير التي �صهدتها بع����س العوا�صم االأوروبية، وباالأخ�س الت���ي نالت العامة في و�صائل 

تنقلهم، وفي بيوتهم، ومتاجرهم، ومدار�صهم.. 
وه���ذا كله مخال���ٌف لمبداأ الَع���ْدل الذي طلبه ال�ص���رع، ومخالف لمقا�ص���د ال�صريعة. ولعل من 
َطِط الذي نعي�صه اأنَّ اأ�صحاَبه يعي�صون خ���ارج المجتمعات: اإما باأج�صادهم اأو  اأه���م اأ�صباب ه���ذا ال�صَّ
بقلوبه���م، لذلك ال تعني له���م المجتمعات وال �صاكنوها �صيًئا، وهكذا كان���ت الخوارج، ميََّزت نف�صها 
حي���ث ابتن���وا الأنف�صهم م�صاج���د فارقوا فيها جماع���ة الم�صلمين والنا�س، ف�صهل عليه���م اأن يحاربوا 
مجتمًع���ا ال يعي�ص���ون في���ه، وال ي�صارك���ون النا�س فيه. ولعل ف���ي حديث النبي �صل���ى اهلل عليه و�صلم: 
)الموؤم���ن الذي يخالط النا�س وي�صبر على اأذاهم اأعظم اأج���ًرا من الموؤمن الذي ال يخالط النا�س 

وال ي�صبر على اأذاهم()1(، لعل في هذا الحديث ما ي�صير اإلى ما ق�صدت. 
هم من خالفهم وال من َخَذلهم()2(، وهذا اأي�صا  رُّ وكذا في حديث الطائفة المن�صورة: )ال َي�صُ

اأحمد بن حنبل من رواية عبد اهلل بن عمر ر�صي اهلل عنهما، و�صنن ابن ماجة : كتاب الفنت: باب ال�صرب على  1-  م�صند االإمام 
البالء حديث رقم : 4032 .

2-  هذا لفظ الطرباين يف الكبري ويف معجم ال�صاميني: )ال تزال اأمة من اأمتي قائمة على اأمر اهلل ال ي�صرهم من خالفهم وال من 
ِتى َقاِئَمًة  خذلهم حتى ياأتي اأمر اهلل وهم ظاهرون على النا�س (. واأ�صله يف ال�صحيح عند م�صلم  بلفظ: ) اَل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن اأُمَّ

ا�ِس «. ِ َوُهْم َظاِهُروَن َعَلى النَّ ُهْم َمْن َخَذَلُهْم اأَْو َخاَلَفُهْم َحتَّى َياأِْتَى اأَْمُر اهللَّ رُّ ِ اَل َي�صُ ِباأَْمِر اهللَّ
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فيه اإ�صارة اإلى اأن الفئة المن�صورة ال تترك اأر�صها وال بيتها، واإنما ت�صبر وتدافع عن حقها بما اأتيح 
له���ا حتى ياأتي اأمر اهلل تعالى، اأما ل���و تركت اأر�صها وبيتها فهذا يعني اأن الذين خالفوها قد اأ�صّروا 
به���ا، وه���ذا المعنى كنت ق���د �صمعته من اأ�صتاذي و�صيخ���ي العالمة الدكتور محم���ود عبود هرمو�س 
حفظ���ه اهلل تعال���ى؛ عندما انجر البحث يوم���ا عن الحركات االإ�صالمية وطبيع���ة عالقتها باالأنظمة 

القائمة. 
  فم���ن ال�صهل جدا اأْن اأعِلَن الحرَب على مجتمع���ات االأر�س؛ واأنا اأعي�س في المغاور والكهوف 

بعيدا عن كل اأ�صكال الح�صر وما ي�صتتبعه من نظر في الم�صالح والمفا�صد. 
حت���ى ل���و كان االنزواء بغير حرب، واإنما للفرار بالدين، كما ح�صل مع اأ�صحاب الكهف الذين 
اأخبرن���ا اهلل تعال���ى خبرهم، فهم مع م���ا حمد اهلل تعالى م���ن فرارهم بدينه���م، اإال اأن التغيير في 
المجتمع ح�صل بعيدا عنهم وعن تاأثيرهم فيه، وال بد اأن التغيير ح�صل على اأيدي اأنا�س �صمدوا في 

المجتمع حتى اأحدث اهلل تعالى التغيير على اأيديهم.
من �شوابط الُفتيا تقديم درء المفا�شد على جلب الم�شالح

ومراعاة الم�صالح والمفا�صد في قرارات الحرب وال�صلم ال بد منه �صرًعا، ونحن نعلم اأن اهلل 
تعالى لم ياأَْذْن لنبيه �صلى اهلل عليه و�صلم بدخول مكة يوم الحديبية مراعاًة الأنا�ٍس من الموؤمنين ال 
يزالون يعي�صون في مكة بين ظهراني الكافرين، مع االإقرار بظلم الكافرين بحقهم، وذلك في قوله 
ٌة ِبَغْيِر  يَبُكْم ِمْنُهْم َمَعرَّ �صبحانه: {َوَلْواَل ِرَجاٌل ُموؤِْمُنوَن َوِن�َصاٌء ُموؤِْمَناٌت َلْم َتْعَلُموُهْم اأَْن َتَطُئوُهْم َفُت�صِ

ِذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاًبا اأَِليًما})1(.  ْبَنا الَّ ُلوا َلَعذَّ ُ ِفي َرْحَمِتِه َمْن َي�َصاُء َلْو َتَزيَّ ِعْلٍم ِلُيْدِخَل اهللَّ
هم الموؤمنين عن حقهم في دخول الم�صجد الحرام  ففي هذه االآية اإقرار بظلم قري�س في �صدِّ
كغيره���م م���ن النا�س، وفيها بي���ان الحكمة من منع دخ���ول الموؤمنين وقتها مكة بالق���وة واأنه ب�صبب 
رجال ون�صاء من الموؤمنين اختلطوا بالكافرين وال يمكن تمييزهم عنهم، ولو اأنهم تمايزوا لكان من 

الممكن اأن يوؤذن لهم بالقتال. 
لننظر اإلى هذا االإر�صاد االإلهي العظيم الذي يحمي دماء الكافرين اإكراما لدماء الم�صلمين، 

ولننظر اليوم اإلى الذين ي�صتبيحون دماء الم�صلمين بحجة قتال الكافرين والمحتلين!!.
اأقوال اأهل العلم في هذه الآية من �شورة الّفْتح

اأخ���رج اب���ن جرير الطبري عن قتادة بن ِدعامة ال�صدو�ص���ي التابعي؛ ر�صي اهلل عنه؛ في قوله 
ُلوا} قال : اإن اهلل عز وجل يدفع بالموؤمنين عن الكفار. تعالى: {َلْو َتَزيَّ

1- االآية 25 من �صورة الفتح
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وق���ال رحمه اهلل تعالى: يقول تعالى ِذْك���ُرُه: »هوؤُالء اْلم�صِركون م���ْن قري�س هم الَّذين جحدوا 
وا اْلَهْدَي َمْعُكوًفا:  ���دُّ ؛ عن دخول اْلم�صجد الحرام، َو�صَ ِ وُكْم؛ اأّيه���ا اْلموؤمنون ِباهللَّ دُّ ، َو�صَ ِ توحي���د اهللَّ

يقول: محبو�ًصا عن اأْن يبُلَغ َمِحلَُّه«.
ٌة  يُبُكْم ِمْنُهْم َمَعرَّ ِمَناٌت َل���ْم َتْعَلُموُهْم اأَْن َتَطُئوُهْم َفُت�صِ َوَقْوُل���ُه: {َوَلْواَل ِرَجاٌل ُموؤِْمُنوَن َوِن�َصاٌء ُموؤْ
ِ اأَْن  ِبَغْي���ِر ِعْل���ٍم}، َيُقوُل َتَعاَلى ِذْكُرُه: َوَلْواَل ِرَجاٌل ِم���ْن اأَْهِل االإِيَماِن َوِن�َصاٌء ِمْنُهْم اأَيَُّه���ا اْلُموؤِْمُنوَن ِباهللَّ
َة ، َوَقْد َحَب�َصُهُم اْلُم�ْصِرُك���وَن ِبَها َعْنُكْم ، َفاَل َي�ْصَتِطيُعوَن  َتَطُئوُه���ْم ِبَخْيِلُك���ْم َوَرِجِلُكْم َلْم َتْعَلُموُهْم ِبَمكَّ

ِمْن اأَْجِل َذِلَك اْلُخُروَج اإَِلْيُكْم َفَتْقُتُلوُهْم.
َة،  َحاُبُه اأَْن َيْدُخُلوا َمكَّ ُ َعَلْيه َو�َصلََّم َواأَ�صْ لَّى اهللَّ ٌد �صَ ثم نقل عن َقَتاَدَة ، َقْوَلُه : َهَذا ِحيَن ُردَّ ُمَحمَّ
يُبُكْم ِمْنُهْم  َذْوا اأَْو ُيوَطُئوا ِبَغْيِر ِعْلٍم، چ َفُت�صِ ُ اأَْن ُيوؤْ َفَكاَن ِبَها ِرَجاٌل ُموؤِْمُنوَن َوِن�َصاٌء ُموؤِْمَناٌت، َفَكِرَه اهللَّ

ٌة ِبَغْيِر ِعْلٍم چ.  َمَعرَّ
وق���د ا�صتخ���رج االإمام القرطبي في جامعه من هذه االآية اأحكام���ا كثيرة منها: في قوله تعالى 
ٌة ِبَغْيِر ِعْلٍم }،  يُبُكْم ِمْنُهْم َمَعرَّ ِمَن���اٌت َلْم َتْعَلُموُهْم اأَْن َتَطُئوُهْم َفُت�صِ {َوَل���ْواَل ِرَجاٌل ُموؤِْمُنوَن َوِن�َصاٌء ُموؤْ

قال:  فيه ثالث م�صائل: 
االأول���ى- قوله تعالى: { َوَلْوال ِرج���اٌل ُموؤِْمُنوَن } يعنى الم�صت�صعفين من الموؤمنين بمكة و�صط 
يُبُكْم ِمْنُهْم  الكف���ار ....  {َل���ْم َتْعَلُموُهْم } اأي تعرفوهم. وقيل ل���م تعلموهم اأنهم موؤمن���ون.{ َفُت�صِ

ٌة} بالقتل واالإيقاع بهم.. َمَعرَّ
والتقدي���ر: ولو اأن تطوؤوا رجاال موؤمني���ن ون�صاًء موؤمنات لم تعلموهم؛ الأَِذَن اهلل لكم في دخول 

ا من كان فيها يكتم اإيمانه خوفا....  نَّ ا �صُ مكة، ول�صلََّطُكم عليهم، وَلِكنَّ
ٌة ِبَغْيِر ِعْلٍم}،المعرة: العيب، وهي َمْفَعلة من الِعرِّ  يَبُكْم ِمْنُهْم َمَعرَّ الثانية- قوله تعالى: {َفُت�صِ

وهو الجرب، اأي يقول الم�صركون: قد قتلوا اأهل دينهم. 
وقيل: المعنى، ي�صيبكم من قتلهم ما يلزمكم من اأجله كفارة قتل الخطاأ، الأن اهلل تعالى اإنما 
اأوج���ب عل���ى قاتل الموؤمن في دار الح���رب؛ اإذا لم يكن هاجر منها ولم يعل���م باإيمانه؛ الكفارة دون 

ِمَنٍة})1( . ... الدية في قوله: {َفاإِْن كاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُموؤْ
ُلوا} ،  ُ ِفي َرْحَمِتِه َمْن َي�صاُء َلْو َتَزيَّ كم���ا ذكر االإم���ام القرطبي اأن قول اهلل تعالى: {ِلُيْدِخَل اهللَّ

فيه اأربع م�صائل، منها: ..... 
ُلوا} اأي: تميزوا،... وقيل: لو تفرقوا، ... وقيل: لو زال الموؤمنون  الثانية- قوله تعالى: {َلْو َتَزيَّ

من بين اأظهر الكفار لعذب الكفار بال�صيف، .... ولكن اهلل يدفع بالموؤمنين عن الكفار... ا.ه�.

1- من االآية 92 من �صورة الن�صاء.
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فالقيا����س يق�صي باإنزال هذا الحكم اليوم عل���ى المجتمعات التي هي في اأ�صلها كافرة ودخل 
قوم منها في االإ�صالم وكتموا اإيمانهم. مع العلم اأنه قلَّ اأن ُي�صطرَّ اأحد اليوم اإلى كتم اإيمانه، فيكون 
الحك���م من باب اأول���ى الأن الم�صلمين موجودون في هذه المجتمع���ات، ومختلطون فيها مع غيرهم، 

وبالتالي الحكم فيها اأوجب.
ثم قال القرطبي:

  الثالث���ة- ه���ذه االآية دليل عل���ى مراعاة الكافر في حرم���ة الموؤمن، اإذ ال يمك���ن اأذية الكافر 
اإال باأذي���ة الموؤم���ن. قال اأبو زي���د: قلت البن القا�صم: اأراأي���ت لو اأنَّ قوًما م���ن الم�صركين في ح�صن 
م���ن ح�صونهم، ح�صرهم اأه���ل االإ�صالم، وفيهم قوم من الم�صلمين اأ�صارى في اأيديهم، اأُيحرُق هذا 
الح�صن اأم ال؟ قال: �صمعت مالكًا، و�ُصِئل عن قوٍم من الم�صركين في مراكبهم: اأنرمي في مراكبهم 
بالن���ار ومعه���م االأ�صارى في مراكبه���م؟ قال: فقال مالك ال اأرى ذلك؛ لقول���ه تعالى الأهل مكة:  {َلْو 

ِذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعذابًا اأَِليمًا} .  ْبَنا الَّ ُلوا َلَعذَّ َتَزيَّ
�س كافر بم�صلم لم َيُجْز َرْمُي���ه. واإن فعل ذلك فاعل فاأتلف اأحدا من الم�صلمين  وكذل���ك لو َتَترَّ
ارَة، وذلك اأنهم اإذا علموا فلي�س لهم اأن يرموا،  فعلي���ه الدي���ة والكفارة. فاإْن لم يعلموا فال ِدَية وال كفَّ
يُة على عواِقِلهم. فاإن لم يعلموا فلهم اأْن َيْرُموا. واإذا اأُبيحوا الفعَل  فاإذا فعلوه �صاروا َقَتَلًة خطاأً والدِّ

لم يجز اأن يبقى عليهم فيها ِتَباعة)1(. 
ل على البالد التي احتلها الكافرون و�صار اأهلها فيها اأ�صبه بالرهائن واالأ�صرى.    وهذا يَتَنزَّ

ُلوا } يعني الموؤمنين منهم    ث���م ق���ال: قال القا�صي اأبو بكر ابن العربي: »قوله تعالى: {َل���ْو َتَزيَّ
ِذي���َن َكَفُروا ِمْنُهْم َعذابًا اأَِليم���ًا }. تنبيه على مراعاة الكافر ف���ي حرمة الموؤمن اإذا لم  ْبَن���ا الَّ {َلَعذَّ

ُتمِكن اإذاية الكافر اإال باإذاية الموؤمن....  
لوا عن بط���ون الن�صاء واأ�صالب الرجال. وه���ذا �صعيف لقوله  وق���ال جماعة: اإن معن���اه لو تزيَّ
تعال���ى: { اأَْن َتَطوؤُُه���ْم }. وهو في ال�صلب الرجُل ال يوطاأ وال ت�صيب منه معرة. وهو �صبحانه وتعالى 
ق���د �صرح، فقال:  {َوَلْوال ِرجاٌل ُموؤِْمُنوَن َوِن�صاٌء ُموؤِْمناٌت َل���ْم َتْعَلُموُهْم اأَْن َتَطوؤُُهْم } وذلك ال ينطبق 
على من في بطن المراأة و�صلب الرجال، واإنما ينطلق على مثل الوليد بن الوليد، و�صلمة بن ه�صام، 

وعيا�س بن اأبي ربيعة، واأبي جندل بن �صهيل)2(. وكذلك قال مالك.
 وق���د حا�صرنا مدين���ًة للروم، يقول القا�صي ابن العربي، فحَب�ْصنا عنهم الماء، فكانوا ُيْنِزلون 

1- اجلامع الأحكام القراآن لالإمام القرطبي.
2- هوؤالء كانوا من الذين يكتمون اإميانهم يف مكة.
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االأَ�صارى ي�صتقون لهم الماء، فال يقدر اأحد على رميهم بالنبل، فيح�صل لهم الماء بغير اختيارنا)1(.
ز اأبو حنيفة واأ�صحاُبه والث���وريُّ الرمَي في ح�صون الم�صركي���ن، واإن كان فيهم  ق���ال: وقد ج���وَّ

اأ�صارى الم�صلمين واأطفالُهم. 
ق���ال: ول���و تتر�س كافر بولِد م�صلم ُرِمَي الم�صرك، واإن اأ�صي���ب اأحد من الم�صلمين فال دية فيه 
وال كف���ارة. وقال الثوري: فيه الكف���ارة وال دية. وقال ال�صافعي بقولنا. وهذا ظاهر؛ فاإن التو�صل اإلى 
المب���اح بالمحظ���ور ال يجوز، وال �صيما بروح الم�صلم، فال قول اإال ما قاله مالك ر�صي اهلل عنه. واهلل 

اأعلم)2(. 
كل ه���ذا الكالم لبيان اأن االأ�ص���ل عدم جواز التعر�س للمجتمع���ات المختلطة التي تجمع بين 
الم�صلمين وغيرهم، وذلك حفاظا على دماء الموؤمنين، فكيف اإذا كان المجتمع كله مجتمعا م�صلما؟

�شوابط م�شاألة قتل من تتّر�س بهم العدو
�ِس التي ذكره���ا االإمام القرطبي، وهي في ح�صن  َترُّ وه���ذا يقودنا اإل���ى الكالم على م�صاألة التَّ
للم�صركي���ن فيه اأ�صرى م���ن الم�صلمين، فالم�صركون هم العن�صر الغال���ب، ولي�صت الم�صاألة في بلدة 
�س  للم�صلمي���ن غل���ب عليها الم�صركون؛ والم�صلم���ون هم  العن�صر الغالب!!.. ومع ه���ذا فق�صية التترُّ

لي�صت مطلقة، واإنما مقيَّدة بقيود ذكرها االإمام القرطبي في تف�صيره. 
ق���ال االإم���ام اأب���و عبد اهلل القرطبي رحم���ه اهلل تعالى: »ق���د يجوز قتل التُّر����س، وال يكون فيه 

اختالف اإن �صاء اهلل، وذلك اإذا كانت الم�صلحة �صروريًة، كليًة، قطعية. 
فمعنى كونها �شرورية اأنها ال يح�صل الو�صول اإلى الكفار اإال بقتل التُّر�س. 

ومعن��ى اأنه��ا كلي��ة: اأنها قاطعة ل���كل االأمة، حت���ى يح�صل م���ن َقْتل التر����س م�صلحٌة لكل 
الم�صلمين، فاإن لم ُيْفَعل؛ َقَتَل الكّفاُر التُّْر�َس وا�صتوَلوا على كل االأمة. 

ومعنى كونها قطعية: اأن تلك الم�صلحة حا�صلة من قتل التُّر�س قطًعا. 
ق���ال علماوؤن���ا -اأي علم���اء المالكي���ة-: وهذه الم�صلحة به���ذه القيود ال ينبغ���ي اأن يختلف في 
اعتباره���ا، الأن الفر����س اأن التُّر����س مقتول قطًعا، فاإما باأي���دي العدو؛ فتح�ص���ل المف�صدة العظيمة 
الت���ي هي ا�صتيالء العدو على كل الم�صلمين، واإم���ا باأيدي الم�صلمين؛ فيهلك العدو وينجو الم�صلمون 
اأجمع���ون. وال يتاأت���ى لعاق���ل اأن يقول: ال ُيْقَتُل التُّر����س في هذه ال�صورة بوجه، الأن���ه يلزم منه ذهاَب 
التُّر�ِس، واالإ�صالم، والم�صلمين، لكن لما كانت هذه الم�صلحة غير خالية من المف�صدة، نفرت منها 

1- هذا واملدينة رومية، فكيف لو كانت يف اأ�صلها م�صلمة غلب عليها الكافرون؟؟
2- اأحكام القراآن للقا�صي ابن العربي ، 7 / 153 .
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نف����س من لم يمعن النظر فيها، فاإن تلك المف�صدة بالن�صب���ة اإلى ما ح�صل منها عدم اأو كالعدم)1(. 
واهلل اأعلم. ا.ه�. 

ز قتل التُّر�س من الم�صلمين للنفاذ اإلى الم�صركين. وهو بذلك ي�صير اإلى قول من لم ُيَجوِّ
مقاومة المحتل اأم قتل الأبرياء؟

هذه بع�س النقول عن اأئمة المذاهب المعتبرة في م�صاألة التتر�س التي ُتتََّخُذ اليوم ذريعة لقتل 
�س لدورية ع�صكرية  االأبرياء من الم�صلمين، وغير الم�صلمين، في �صوارعهم ومتاجرهم بحجة التعرُّ
للمحت���ل فُيقت���ل النا�س وينج���و المحتل؟ اأو انتقاًما م���ن احتالل العدو لبع�س بالدن���ا بتفجيرات في 
بالده���م تقتل االأبرياء من النا�س، وفيهم م���ن ال يوافق حكومته في �صيا�صاتها الخارجية، كما فيهم 
�صون ل���ه، فيت�صبب ذلك بخ�صارة  م���ن يتعاطف مع ق�صايان���ا العادلة بالرغم من ال�صغط الذي يتعرَّ

جولة مهمة من جوالت ال�صراع. 
واإنّما اأطْلُت النقل والتحليل في هذه الم�صاألة الأهميتها، ولبيان اأنها تخ�صع لكثير من الموازنات 
بين الم�صالح والمفا�صد التي ينبغي اأن تراعى عند اإطالق الفتوى. ولعل ما ي�صاعدنا في هذا القول 
م���ا ن���راه من تراجعات لكثير ممن كان يعتمد �صيا�صة )ال���والء والبراء( ذريعة ل�صن الحروب التي ال 

تبقي وال تذر.
وال يعن���ي ذلك عدم مقاومة المحتل؛ الأنها اأمر �صرع���ي ال ينازع فيه اأحد، ولكنني اأتكلم عمن 
ي�ص���ور االأمر باأنه مقارعة للمحتل ف���اإذا به يقتل النا�س في �صوارعها وبيوتها ومتاجرها وم�صاجدها 

والمحتل اآمن ال يناله �صوء، بل نراه يطرب لهذا كله، هذا اإن لم يكن ما يحدث من �صنعه!!
وال غرابة في ذلك، فقد َتَفتََّقْت عبقرية النفاق في المدينة عن بناء م�صجد تقام فيه ال�صلوات 
ف���ي الظاهر ويحارب فيه دي���ن اهلل في الباطن، ولوال الوحُي ل�صلى في���ه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم، بينما حقه اأن ُيهدم. 
لذل���ك ال ينبغي اأالَّ َنْغت���ّر بالُم�صميات، واإنما علينا اأن ننظر اإلى ال�صلوكيات، فاإذا كان الم�صمى 
دين���ي وال�صلوك جاهلي، ف���ال عبرة بالم�صمى. كما مّر معنا في ق�صي���ة المهاجرين واالأن�صار، وكما 

ح�صل في ق�صية م�صجد �صرار الذي اأُمر النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بهدمه.
ن�ص���األ اهلل تعال���ى اأن يب�صرنا بالح���ق ويلهمنا مرا�ص���د اأمورنا اإنه �صميع قري���ب مجيب واآخر 

دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.
تم البحث

1- اجلامع الأحكام القراآن لالإمام اأبي عبد اهلل القرطبي، عند تف�صري االآية ال�صابقة من �صورة الفتح.
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د. ثابت �أحمد �أبو �لحاج
اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم القراآن والحديث

اأكاديمية الدرا�شات االإ�شالمية، جامعة مااليا، ماليزيا

العي�ش ال�صلمي بين الم�صلمين والم�صيحيين:
مدينة القد�ش نموذجاً

الملّخ�س
تتن���اول ه���ذه الدرا�صة  مفه���وم التعاي�س ال�صلم���ي والت�صامح الديني عند اأ�صح���اب الر�صاالت 
ال�صماوي���ة، وال���ذي ينبث���ق من خالل الفه���م ال�صليم الأح���كام رب العالمين، رب الر�ص���االت جميعًا، 
ويبّي���ن البحث اأن التعاي�س الديني هو الو�صيلة للتوا�صل الح�صاري، والتبادل الثقافي، والتقاء االأمم 
لتحقيق ما فيه خير الب�صرية و�صالحها العام، كما ويهدف البحث اإلى بيان اأهمية القد�س التاريخية 
والمكاني���ة عند اأ�صحاب الديانات، ويقدمها نموذجًا تطبيقيًا حيًا لالقتداء به، االأمر الذي ا�صتطاع 
اأهله���ا على اخت���الف دياناتهم-وبالرغم من الظ���روف كاّفة: ال�صيا�صي���ة واالقت�صادية التي يمرون 
به���ا- تقديم اأروع ال�صور الم�صرقة للتعاي�س ال�صلمي، وا�صتحق���وا بذلك اأن يكونوا اأهاًل ل�ُصْكنَى هذه 
المدين���ة المباركة، واقت�صت طبيعة هذا البحث اأن ياأتي ف���ي مقدمٍة؛ واأربعِة مباحث، وخاتمة؛ فقد 
ت�صّمن���ت المقدمة اأهمية البحث وم�صكلته واأ�صئلته واأهدافه والدرا�صات ال�صابقة وخطته، والمبحث 
االأول: تناول مفهوم التعاي�س ال�صلمي واأ�ص�صه ومبادئه العاّمة، والمبحث الثاني: اأبرز االأ�صول الدينية 
للتعاي����س ال�صلمي بين الم�صلمي���ن والم�صيحيين، والمبحث الثالث: جاء لبي���ان تاريخ مدينة القد�س 
ته���ا الديني���ة، واأّما المبحث الرابع: فق���د ت�صّمَن نماذج تطبيقية للتعاي����س ال�صلمي والت�صامح  واأهميَّ
الديني بين الم�صلمين والم�صيحيين في مدينة القد�س، وحتى يحقق البحث نتائجه المرجوة اعتمد 

الباحث المنهج الو�صفي التطبيقي، الذي يحدد م�صار البحث ويو�صله اإلى الهدف المن�صود.
الكلمات المفتاحية: التعاي�س ال�صلمي، الت�صامح الديني، القد�س، الم�صلمين، الم�صيحيين.
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Peaceful coexistence between Muslims and Christians:
the case of Jerusalem

Abstract
Peaceful coexistence between religions in this contemporary age is 

both an individual and social necessity. It is particularly important given 
the interconnectedness of today’s world in various areas such as politics, 
economics, society and culture, in this context, Demonstrate the importance 
of research in the field of peaceful coexistence between Muslims and 
Christians. In this article, the city of Jerusalem is selected as a case study of 
coexistence between Muslims and Christians due to it constituting a living 
city that exemplifies such coexistence. In addition, its inhabitants have 
managed, despite all kinds of division and discrimination, and in spite of 
the difficult political, economic, cultural and social conditions, to provide 
the finest images of peaceful coexistence, and by virtue of this deserve to 
live in this blessed city, The article demonstrates that religious coexistence 
is the means of communication between civilizations, cultural exchange, and 
the confluence of nations for the good of humanity. Furthermore, the article 
explores the historical and geographical importance of Jerusalem among the 
followers of the Abrahamic religions as a living model worthy of emulation.                                                                                        

Keywords: Peaceful coexistence: religious tolerance: Jerusalem: 

Muslims: Christians.

المقّدمة
ُيع���د التعاي�س ال�صلمي بي���ن اأهل الر�صاالت ال�صماوية المختلفة ف���ي حياتنا المعا�صرة �صرورة 
فردي���ة واجتماعي���ة، خا�صًة مع ما ي�صه���ده العالم اليوم م���ن انفتاٍح كامٍل على كاّف���ة نواحي الحياة 
ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية، مّما دفعه اإلى نبذ االنعزالية، والتخّلي عن الفردية، 
والأنَّ العال���م الي���وم ي�صير بُخطى ُمتنامية نحو التطور العلم���ي، والتناف�س المادي ب�صتى اأنواعه، فقد 
ب���رزت الحاج���ة اإلى كتاب���ات موجهة ومن�صبط���ة في مجال التعاي����س ال�صلمي، وتقدي���م نماذج حية 

معا�صرة في هذا المجال.
ويق���دم هذا البحث نموذجًا تطبيقيًا حيًا ومتجددًا الأطهر واأهم بقعة عند اأ�صحاب الر�صاالت 
ال�صماوي���ة جميع���ًا اأال وهي مدينة القد����س، والتي بات اأهلها عر�صة لكل اأن���واع التفرقة والتمييز في 
كاّفة المجاالت ال�صيا�صية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية، ومع ذلك كله فقد ا�صتطاعوا ب�صبب 
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وعيهم وتاآخيهم وانتمائهم اأن يقدموا �صورة م�صرقة للتعاي�س ال�صلمي فيما بينهم، فاأ�صحت نموذجًا 
حّيًا يقتدى به في مجتمعاتنا المعا�صرة.

 ومن هنا تبرز اأهمّية هذا البحث في اأّنه:
يقدم مفهومًا علميًا للتعاي�س ال�صلمي والت�صامح الديني بين اأ�صحاب الر�صاالت.

يبين االأ�صول الدينية للتعاي�س ال�صلمي عند اأ�صحاب الديانتين االإ�صالمية والم�صيحية.
يبرز مكانة القد�س التاريخية والدينية عند اأ�صحاب الر�صاالت ال�صماوية.

يق���دم نموذجًا تطبيقيًا معا�ص���رًا لمفهوم التعاي����س ال�صلمي والت�صامح الدين���ي بين اأ�صحاب 
الر�صاالت، من خالل مدينة القد�س المباركة.

ُم�شكلة البحث:
قد يظن البع�س اأن التعاي�س ال�صلمي بين اأهل الر�صاالت ال�صماوية اإنما هو عمل فل�صفي نظري 
ال يرتب���ط بالواق���ع، واأن كثيرًا من الباحثين ق���د عر�صوا في كتبهم ومقاالته���م ِوْجَهَة نظرهم حول 
ه���ذا االأمر، ولكنها ال تعدو كونه���ا اأمرًا نظريًا ال يرقى اإلى الم�صت���وى التطبيقي المطلوب، كما وقد 
هم اأن التعاي�س ال�صلمي مرهوٌن بحالة االأمن وال�صلم والرخاء المجتمعي في نف�س البقعة  يظ���ن بع�صُ
الت���ي يقي���م فيها اأبناء الديان���ات ال�صماوية المختلف���ة، ويظن بع�صهم اأن اخت���الف االأ�صول الدينية 
ف���ي الديان���ات ال�صماوي���ة قد تح���ول دون التعاي�س ال�صلمي، وتمن���ع كل اأ�صكال الح���وار والتوافق بين 

المجتمعات المعا�صرة.
ووْفقًا لم�شكلة البحث تظهر الأ�شئلة الآتية: 

ما المفهوم العلمي للتعاي�س ال�صلمي والت�صامح الديني بين اأ�صحاب الر�صاالت ال�صماوية؟
ما االأ�صول الدينية للتعاي�س ال�صلمي والت�صامح الديني عند الم�صلمين والم�صيحيين؟

ه���ل التعاي�س ال�صلمي مرهون بحالة ال�صلم واالأمن والرخاء االقت�صادي، اأم اأنَّ النموذج الذي 
قًدَمتُه مدينُة القد�س  يرّد هذا االدعاء من اأ�صله؟

مامتطلبات التعاي����س ال�صلمي المعا�صر وفقًا للمتغيرات ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية 
والثقافية؟

اأهداف البحث:
- بيان مفهوم التعاي�س ال�صلمي والت�صامح الديني بين اأ�صحاب الر�صاالت ال�صماوية.

-  بي���ان اأّن الفه���م ال�صليم الأحكام رب العالمين ه���و ركيزة اأ�صا�صية لتطبي���ق مفهوم التعاي�س 
الديني، واأن الفهم الخاطئ هو مدعاة لهدم هذا البناء االإن�صاني العظيم.
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-  بيان اأن التعاي�س الديني هو الو�صيلة للتوا�صل الح�صاري والتبادل الثقافي والتقاء االأمم لما 
فيه منفعتها و�صالحها العام.

- بيان اأهمية القد�س ومكانتها عند اأ�صحاب الر�صاالت ال�صماوية.
-  تقدي���م نماذج تطبيقية للتعاي�س ال�صلمي بي���ن الم�صلمين والم�صيحيين في القد�س كاأنموذٍج 

اإن�صانٍي فا�صٍل ُيقتدى به.

الدرا�شات ال�شابقة
وحت���ى كتابة هذا البحث ل���م يجد الباحث اأية درا�ص���ة متخ�ص�صة في التعاي����س ال�صلمي بين 
الم�صلمي���ن والم�صيحيين في مدينة القد�س)1(، ولكن هناك كتابات تعر�صت لمفهوم حرية االعتقاد 

والتعاي�س ال�صلمي بين اأ�صحاب الديانات ب�صكل عام، منها:
-  الحري���ة الدينية بين الم�صلمين واأهل الكتاب تاأ�صيل المفهوم ورد ال�صبهات، الموؤلف: خالد 
ب���ن عب���د اهلل القا�صم 1430ه�، اإ�ص���دار: كر�صي االأمير �صلطان بن عب���د العزيز للدرا�صات 

اال�صالمية المعا�صرة بجامعة الملك �صعود.
-  التعاي����س ال�صلم���ي بي���ن الم�صلمين وغيرهم داخ���ل دولة واحدة، �صور رحم���ن هدايات، دار 

ال�صالم للطباعة والن�صر، تحقيق محمد عبد الرحمن مندور، الطبعة االأولى، 2001م.
- حرية االعتقاد في ظل االإ�صالم، تاأليف: تي�صير العمر، النا�صر دار الفكر المعا�صر، 1998م.

-  مبادىء التعاي�س ال�صلمي في االإ�صالم: منهجًا و�صيرًة، عبد العظيم اإبراهيم المطعني،كتاب 
ن�صرته دار الفتح لالإعالم العربي، 1996م.

وهذه الدرا�صات عر�صت لما يلي:
- االأ�صول ال�صرعية للتعاي�س ال�صلمي بين الم�صلمين وغيرهم من وجهة نظر االإ�صالم.

وابط واأُ�ص�س التعاي�س ال�صلمي والحريات الدينية في االإ�صالم.   - بيان �صَ
����س لالأ�ص���ول الدينية للحري���ات واالعتقاد عند غي���ر الم�صلمي���ن، اأو تقدم نماذج    ول���م تتعرَّ
تطبيقي���ة معا�ص���رة عند الم�صلمين وغيرهم، وه���ذا ما يميز هذه الدرا�صة، اإذ اأّنه���ا َتْعِر�ُس لمعتقد 

مُه من خالل درا�صة تطبيقية على مدينة القد�س. االآخرين واأفكارهم وبكِل مو�صوعيٍة، وتقدَّ
منهج البحث: 

اعتم���د الباحث في هذه الدرا�صة على المنهجين: الو�صفي ال���ذي يعر�س المو�صوع وجوانبه، 

1-  الأنه ال فرق بني التعاي�س بني املتخالفني يف القد�س وغريها - فكل كتابة عن التعاي�س بني امل�صلمني وغريهم نفذت على اأي مكان 
يف العامل.
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والتطبيقي الذي يجعل المو�صوع �صمن الدرا�صات المعا�صرة، وذلك لتقديم روؤية حّية متجددة، من 
خالل اإلقاء ال�صوء على التعاي�س ال�صلمي في مدينة القد�س.

خطة البحث:
اقت�صت طبيعة هذا البحث اأن ياأتي في مقدمة، واأربعة مباحث، وخاتمة على النحو االآتي:

- مقدمة البحث، وفيها: اأهمية البحث وم�صكلته واأ�صئلته واأهدافه وخطته.
- المبحث االأول: مفهوم التعاي�س ال�صلمي واأُ�ُص�ُصُه ومبادئه العاّمة.

- المبحث الثاني: االأ�صول الدينية للتعاي�س ال�صلمي بين الم�صلمين والم�صيحيين
- المبحث الثالث: تاريخ مدينة القد�س واأهميتها الدينية عند اأ�صحاب الر�صاالت ال�صماوية.

-  المبح���ث الراب���ع: نم���اذج تطبيقي���ة للتعاي����س ال�صلم���ي والت�صام���ح الديني بي���ن الم�صلمين 
والم�صيحيين في مدينة القد�س.

- الخاتمة، وفيها ملخ�س البحث ونتائجه وتو�صيات الباحثين.
المبحث الأول: مفهوم التعاي�س ال�شلمي، واأ�ش�شه، ومبادئه العاّمة

المطلب الأول: مفهوم التعاي�س في اللغة وال�شطالح:
مفهوم التعاي�س في اللغة:

عن���د الرجوع اإلى الداللة اللغوي���ة للتعاي�س، التي هي االأ�صل في ا�صتق���اق اال�صطالح نجد في 
المعجم الو�صيط »تعاي�صوا: عا�صوا على االألفة والمودة، ومنه التعاي�س ال�صلمي، وعاي�صه: عا�س معه، 

والعي�س معناه الحياة، وما تكون به الحياة من المطعم والم�صرب والدخل«)1(.
اأّما التعاي�س ال�شلمي في ال�شطالح:

»التعاي����س ف���ي اال�صط���الح ُيق�صد به: العي����س المتبادل م���ع االآخرين القائم عل���ى الم�صالمة 
والمهادنة«)2(.

والتعاي����س ال�صلمي من الم�صطلحات الحديثة التي ظه���رت بعد الحرب العالمية الثانية، وهو 
م�صطل���ح يراد به: حالة ال�صلم التي تعي�س بها دول ذات اأنظمة اجتماعية، وعقائد �صيا�صية متباينة 

و�صيما كتلة الدول الراأ�صمالية الغربية، وكتلة الدول اال�صتراكية دون ن�صوب الحرب بينهما.
واإذا دققن���ا في مدلوالت م�صطل���ح التعاي�س )coexistence( الذي �ص���اع في هذا الع�صر،- 

1- املعجم الو�صيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، ج2، �س640-639.  
2-  عبا�س اجلراري، مقال بعنوان: مفهوم التعاي�س يف االإ�صالم، جملة االإ�صالم اليوم �س27، العدد 14، عام 1417ه�، وهي جملة 

ت�صدرها املنظمة االإ�صالمية للرتبية والعلوم الثقافية -اي�صي�صكو-.
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وال���ذي ابتداأ رواجه مع ظهور ال�صراع بين الكتلتين ال�صرقية والغربية، اللتين كانتا تق�صمان العالم 
اإلى مع�صكرين متناحرين قبل �صقوط برلين وانهيار االتحاد ال�صوفيتي-، نجد اأن البحث في مدلول 
ه���ذا الم�صطل���ح يقودنا اإلى جمل���ة من المعاني محمل���ة بمفاهيم تت�صارب فيم���ا بينها ولكن يمكن 

ت�صنفيها اإلى م�صتويات ثالث:
الم�شت��وى الأول: �صيا�ص���ي، اأيدلوجي، يحمل معنى الحد من ال�صراع، اأو تروي�س الخالف 
العقائ���دي بين المع�صكرين اال�صتراكي والراأ�صمالي في المرحلة ال�صابقة، اأو العمل على احتوائه، اأو 
التحكم في اإدارة هذا ال�صراع بما يفتح قنوات لالت�صال، وللتعامل الذي تقت�صيه �صرورات الحياة 

المدنية والع�صكرية، وقد عرف التعاي�س اأول ما عرف على هذا الم�صتوى االأول.
الم�شتوى الثاني: اقت�صادي، وهو يرمز اإلى عالقات التعاون بين الحكومات وال�صعوب فيما 

له �صلة بالم�صائل القانونية واالقت�صادية والتجارية من قريب اأو بعيد.
الم�شتوى الثالث: ديني وثقافي وح�صاري، وهو االأحدث، وي�صمل -تحديدًا- معنى التعاي�س 
الدين���ي، اأو التعاي�س الح�صاري، والمراد به اأن تلتقي اإرادة اأهل االأديان في العمل من اأجل اأن ي�صود 
االأم���ن وال�ص���الم العالم، وحتى تعي����س االإن�صانية في جو من االإخاء والتع���اون على ما فيه من الخير 

الذي يعم بني الب�صر جميعًا دون ا�صتثناء.
وعل���ى ه���ذا الم�صتوى الثالث، وعلى �ص���وء المفهوم المحدد الذي ن�صتخل�ص���ه منه نتعامل مع 

م�صطلح التعاي�س، وننظر في اأبعاده ومراميه.

ومن الم�شطلحات المرادفة �شائعة ال�شتعمال: مفهوم الت�شامح.
جاء ف���ي ل�صان العرب: »�صمح-ال�صماح- ال�صماحة-الم�صامحة، والَتّ�صميح، وتعني لغة الجود، 
واأ�ْصَم���َح: اإذا ج���اد واأعطى بكرم و�صخاء، واأ�ْصَمَح وت�صاَم���َح: وافقني على المطلوب، والم�صامحة هي 

الم�صاهلة«)1(.
اأم���ا التَّ�صاُمُح والذي هو مطلٌب مهم و�صروري للتعاي����س: فهو م�صطلح ي�صتخدم لالإ�صارة اإلى 
الممار�ص���ات الجماعي���ة كانت اأم الفردية الت���ي تقت�صي نبذ التطرف، اأو مالحق���ة كل من يعتقد اأو 
يت�صرف بطريقة مخالفة، قد ال يوافق المرء عليها، فمفهوم الت�صامح يكافئ المفهوم الديمقراطي 
باأبع���اده االجتماعي���ة؛ الأن كالهم���ا الديمقراطية االجتماعي���ة، والت�صامح مفهوم���ان يت�صمنان قيم 

االإن�صان، وحقوقه التي ت�صعى اإلى تحرير االإن�صان من كافة اأ�صكال العبودية والقهر والت�صلط)2(.

1- جمال الدين اأبو الف�صل حممد بن مكرم بن منظور: »ل�صان العرب«،  دار �صادر، بريوت، 1955-1956م،490/2.
العربية  االأوروبية  للمجموعة  االأول  االإقليمي  املوؤمتر  اأبحاث  �صمن  والدوجماطيقية«  »الت�صامح  وهبة:  مراد  بت�صرف:  2-  ينظر 
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اإذن فاإن الت�صامح بالمعنى الحديث يدل على قبول اختالف االآخرين �صواء في الدين اأو العرق 
اأو ال�صيا�صة.

الت�شامح والتعددية:
ج���اء في المادة رق���م )1( من القانون الع���ام لليون�صكو الفق���رة )3(: »اإن الت�صامح م�صوؤولية 
ت�ص���كل عماد حق���وق االإن�صان والتعددية )بم���ا في ذلك التعددي���ة الثقافي���ة( والديمقراطية وحكم 
القانون، وهو ينطوي على نبذ الدوغماتية واال�صتبدادية، ويثبت المعايير التي تن�س عليها ال�صكوك 

الدولية الخا�صة بحقوق االإن�صان«)1(.
ل���ذا يكت�ص���ب الت�صامح اأهمي���ة خا�صة اإذا كان النا����س ذوي القناعات الديني���ة واالأيدولوجية، 

وال�صيا�صية المختلفة، الذين يرغبون في اأن يعي�صوا معًا في مجتمع ديمقراطي تعددي.
ٍة اأ�ص�ٍس  وم���ن خالل ما �صب���ق  يت�صح اأّن التعاي�س ال�صلمي والت�صامح الدين���ي ال بّد لهما من عدِّ

يقومان عليها:
االأ�صا�س االأول: االإرادة الحرة الم�صتركة.

االأ�صا�س الثاني: التفاهم حول االأهداف والغايات.
االأ�صا����س الثالث: التعاون على العمل الم�صترك من اأجل تحقيق االأهداف المتفق عليها وِوْفقًا 

مان عليه. لُخَطط التنفيذ التي ي�صعها الطرفان الراغبان في التعاي�س الم�صمِّ
االأ�صا����س الرابع: �صيان���ة هذا التعاي�س ب�صياٍج م���ن االحترام المتبادل، وم���ن الثقة المتبادلة 

اأي�صًا.
المطلب الثاني:

المبادئ العامة للتعاي�س ال�شلمي والت�شامح الديني في الإ�شالم))).
اأًْول���َى االإ�ص���الُم عنايًة ق�ص���وى بتر�صيِخ مجموعٍة م���ن المبادئ واالأ�ص����س والقواعد العامة في 
نفو����س الم�صلمي���ن من خ���الل مجموعٍة كبيرة م���ن االآيات واالأحادي���ث ال�صريفة، لتحقي���ق التعاي�س 

ال�صلمي، والقبول باالآخر، بل لتحقيق التعاون البّناء ومن اأهمها:

للبحوث االجتماعية املنعقد يف 21-24 نوفمرب عام 1981م، مكتبة االأجنلو امل�صرية، القاهرة، 1987م، �س43-59، �س155، 
وقا�صم ال�صراف، »غياب املفاهيم الرتبوية يف البيئة املدر�صية، �صمن الكتاب ال�صنوي العا�صر، اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة 

العربية، الكويت، م1994-1995م،�س113-151، �س116. 
www.umn.edu/humanrts/arab/tolerance.html :1- ينظر: قانون الت�صامح لليون�صكو، من�صور على هذا املوقع

2-  اأهم اآية تتعلق بهذا املو�صوع هي قوله تعاىل: )يا اأيها النا�س اإنا خلقناكم من ذكر واأُنثى وجعلناكم �صعوبًا وقبائل لتعارفوا(؛ /
احلجرات/ فالتعارف يحتاج اإىل تاآلف وتفهم كل طرف لالآخرواحلوار باحل�صنى مع تبادل خربات االآخر
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اأوًل: مبداأ االإقرار باالختالفات القومية، واللونية والفكرية والدينية والَعَقدية: 
اإن م���ن �صن���ن اهلل تعال���ى اأنَّ النا����سَ )م�صلمي���ن اأو غيرهم( مختلف���ون في االأدي���ان واالأفكار 
ورات  ورات، فهناك الع�صرات بل المئات بل االآالف من االأفكار واالأديان والت�صٌّ واالأيدلوجيات والت�صٌّ
والمذاه���ب الفكرية والتوجهات المختلفة في مختلف جوانب الحياة، وهذا االختالف هو من اإرادة 

اهلل تعالى ومن �ُصَنِنه الما�صية، يقول اهلل تعالى: {ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ })1(.

وفي نطاق االختالف ف���ي االأديان والمذاهب واالآراء يقول اهلل تعالى: {ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  
کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ})2(، بّي���ن اهلل تعال���ى 

اأن �صنن���ه تقت�ص���ي وجود ه���ذا االختالف حيث يق���ول اهلل تعال���ى: { ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ ٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  })3(.
حي���ث ّدلْت ه���ذه االآيات بو�صوح على اأنَّ االخت���الف �صاأُن النا�س جميعًا، كم���ا يفهم منه قبول 
ُغر  ه���ذا االخت���الف مع ال�صع���ي لتْقِليِله، ولكن هذه االختالف���ات َتِقُل اأو تكثر، ت�صع���ف اأو ت�صتد، ت�صْ
اأو تْكُب���ر ح�صَب ِن�َصٍب مختلفة وفئ���ات متنوعة من الم�صلمين وغيرهم، ولك���ن الم�صتركات االإن�صانية 
بي���ن جميع بن���ي الب�صر، ثم الم�صتركات ف���ي اأ�صول االأدي���ان، والقيم العليا اأكث���ر واأكبر واأعظم من 

ق���ات وبخا�صٍة في مجال قبول االآخر، والعي����س الم�صترك قال تعالى: { ڱ   المَفّرق���ات والًمَمزِّ
ڱ  ڱ    ں })4(.

ثانيًا: مبداأُ وحدِة االأديان ال�صماوية في اأ�صولها، واأّن ُمنّزلها واحد:
اأرجع االإ�صالم االأديان ال�صماوية كلها اإلى اأ�صل واحد وهو الوحي االإلهي، واأنَّ �صرائع اهلل تعالى 
قد انبثقت من م�صكاِة نوٍر واحدٍة، ولذلك يدعو االإ�صالم اأَتباعه اإلى االإيمان بجميع االأنبياء والر�صل 

ال�صابقي���ن والكتب ال�صماوية، والكتب المنزلة ال�صابقة، ق���ال تعالى: { ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   
ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  

1- �صورة الروم: اآية 22.
2- �صورة البقرة: اآية 213.

3- �صورة هود اآية: 119-118.
4- �صورة الرحمن: اآية 10.
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ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ })1(، وق���ال تعال���ى:{ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   })2(.

ويبي���ن اهلل تعال���ى باأنَّه �ص���َرَع لهذِه االأمِة كلَّ ال�صرائ���ع االأ�صا�صية التي �صرعه���ا لبقية االأنبياء،         
{ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
ُقوا دينهم فقال تعالى: { ڃ   ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  ڻ  })3(، وقد َذمَّ اهلل تعالى الذين َفرَّ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڑ })4(.
واأكثر من ذلك فاإن القراآن الكريم جعل لفظ االإ�صالم ا�صمًا م�صتركًا لجميع االأديان ال�صماوية 

ال�صابقة وعلى األ�صنة اأكثر االأنبياء، فيقول في �صاأن اإبراهيم: { ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  })5(، وق���ال في �صاأن يعقوب:{ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ })6(، ويق���ول تعالى: 

{ ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  گ })7(، وقد نتج عن ذلك: االعتراف باالأديان ال�صماوية الحقة، 
وبجمي���ع الر�ص���ل واالأنبياء الذي���ن ذكرهم الق���راآن اأو الذين لم يذكرهم، وف�ص���ح المجال الأ�صحاب 

االأديان اأن يعي�صوا في ظل االإ�صالم.
ثالثًا: مبداأ التعامل مع غير الم�صلمين بالت�صامح دون االإكراه واالعتداء:

دًا وظيف���َة الر�صوِل �صلى  فق���د ق���ال تعال���ى: { ی  جئ    حئ  مئىئ  حخ})8(، وقال تعال���ى محدِّ
اهلل علي���ه و�صل���م: {ک  ک  گ  گ  گگ  ڱ })9(، وق���ال تعال���ى: { ې  ېى  ى  
ىئی   ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ   ۇئ   وئۇئ    وئ   ەئ   ائەئ   ائ  
ىت   ختمت   حت   جت   ىبيب   مب   خب   حب  يئجب    ىئ   مئ   حئ    یجئ   ی   ی  

1- �صورة البقرة: اآية 285.

2- �صورة البقرة: اآية 136.
3- �صورة ال�صورى: اآية 13

4- �صورة االأنعام: اآية 159.
5- �صورة البقرة: اآية 131.
6- �صورة البقرة: اآية 133.

7- �صورة اآل عمران: اآية 19.
8- �صورة البقرة: اآية 256.

9- �صورة املائدة: اآية 99.
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���َد اهلل تعالى هذه المعاني  يتجث})1( وق���ال تعال���ى: { ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ })2(، وقد اأكَّ
ف���ي االآيات التي نزلت بالمدينة مثل قول���ه تعالى: { ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ })3(.
ومن الناحية العملية كانت وثيقة المدينة التي تعتبر ِبَمَثاَبِة ُد�ْصُتور يحُكُم اأهَل المدينة الذين 
كان���وا مختلفين من حيث الدين )االإ�صالم وال�صرك واليهودي���ة(، ومن حيث الجن�س )القحطانيون 
والعدناني���ون واليهود(، حيث �ص���اوْت الوثيقة بين الجميع في الحق���وق العامة والواجبات من ح�صن 
الج���وار والتنا�ص���ر، وه���ذا م���ا ي�صمى ف���ي ع�صرنا الحا�ص���ر بحقوق المواطن���ة، وقد ظلَّ���ْت الدولة 
ي���َن والمعاهدين بالكام���ل؛ فحفظت له���م مكانتهم، وبع�س  ميِّ االإ�صالمي���ة تحاف���ظ على حق���وق الذِّ
المنا�ص���ب العليا حتى من الوزارات وغيرها كانت لهم)4(، يقول لول ديورانت: »لقد كان اأهل الذمة 
بدرج���ة م���ن الت�صامح ال نجد لها نظي���رًا في البالد الم�صيحية ه���ذه االأيام، فلقد كان���وا اأحرارًا في 

ممار�صة �صعائرهم الدينية، واحتفلوا بكنائ�صهم ومعابدهم« )5(. 

المبحث الثاني:
الأ�شول الدينية للتعاي�س ال�شلمي بين الإ�شالم والم�شيحية

اإنَّ االأدي���ان بحك���م انتمائها اإلى ال�صم���اء فاإنَّها ال تاأمر اإال بالخير والح���ق وال�صالح، وال تدعو 
اإال اإل���ى الِب���رِّ والحب والرحم���ة واالإح�صان، وال ُتو�ص���ي اإال باالأمن وال�ّصلم وال�ّص���الم، وما كانت يومًا 
���ف، وال اأمام التعاي�س والتع���ارف والحوار، اإنما  ف���ي ح���دِّ ذاتها عائقًا اأم���ام التبادل والتالقح والتثقُّ
ه���م يمتلكون الحقيق���ة المطلقة، وي�صتغلون االأدي���ان في اأقدار  مون اأنَّ العائ���ق يكمن ف���ي الذين يتوهَّ
النا����س وم�صائره���م، تلك المهمة التي اأبى اهلل تعالى اأن يمنحها اإال الأنبيائه االأخيار، والمهمُّ اأي�صًا 
اأنَّ االإ�ص���كال لي�س ف���ي االأديان ذاتها واإنما هو كامن في عقم اأفهام بع����س القائمين عليها وال زالت 

المفارقات بين المبادئ والممار�صات الواقعة هنا وهناك التعدُّ والتح�صى.

المطلب الأول: الأ�شول الدينية للتعاي�س ال�شلمي عند الم�شلمين
اإن التعاي����س بين الم�صلمين وغي���ر الم�صلمين الم�صالمين م�ص���روع، والن�صو�س التي تدل على 

م�صروعيته كثيرة، ومن اأبرز ن�صو�س القراآن الكريم الدالة على التعاي�س ما ياأتي:

1- �صورة ال�صورى: اآية 15.

2- �صورة الكافرون: اآية 6.
3- �صورة اآل عمران: اآية 20

4- اأبو هاللة، يو�صف: تعامل امل�صلمني مع غريهم، ط1 دار ال�صياء 2002، �س55.
5- ديورانت، لول: ق�صة احل�صارة، )131/13(.
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1- اأثنى االإ�صالم على االأديان ال�صماوية وُكُتِبها واأنبيائها َثناًء عاطرًا ، وقد اأَولَى القراآن عناية 
اتِه، وعلى �صيدنا  ق�صوى بالثناء على �صيدنا اإبراهيم الذي هو َجدُّ االأنبياء جميعًا، وعلى اأوالده وذريَّ
ه في عدة �صور، بل���غ تكرارها موجزًا ومخت�صرًا اأربع  �صِ مو�ص���ى حي���ث ذكره القراآن الكريم في َق�صَ
ى با�صمها  ى �صورًة با�صمهم، وعلى مريم التي �صمَّ ع�صرة مرة، كما اأثنى القراآن على اآل عمران و�صمَّ
�صورًة، وعلى ال�صيد الم�صيح  - عليه ال�صالم - في عدة اآيات و�صور ف�صماه القراآن: كلمُة اهلل، وو�صفه 
باأو�صاف عظيمة، بل اإن اهلل تعالى اأثنى ثناء عاطرًا على بني اإ�صرائيل عندما كانوا يحملون الدعوة 

َله���م على عالمي زمانه���م، فقال تعال���ى: { ې  ې   ې  ې  ى      اإل���ى اهلل تعال���ى حتى ف�صَّ
ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   وئ  وئ })1(،كم���ا اأثنى على الن�صارى ب�صورة عامة فقال تعالى: 

ې     ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   {ۆ  
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ})2(.

2- كذل���ك ذك���ر القراآن الكري���م التوراة واالإنجي���ل باأو�صاف جميلة وعظيم���ة فقال تعالى في 
و�ص���ف الت���وراة: {ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  
ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   
ھ  ھ})3(، وق���ال في حق االإنجيل: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ })4(
3- ب���ل اإن االإ�ص���الم َي�ْصَترط ل�صّحِة العقيدة واكتمال اأركان االإيم���ان اأّن يوؤمن الم�صلم بجميع 

الر�ص���ل، ق���ال تعال���ى: { ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
هم  ي اإلى َك�ْصِب اليهود والن�ص���ارى، واإبعادهم عن �صبه ال�صراع، ولكنَّ ڭ })5(، كل ذل���ك حتى ُيوؤَدِّ
ل���م ُيْوُلوا العناية المطلوبة لكل ما جاء في القراآن العظيم حول ما جاء عن االأديان ال�صابقة، وكتبها 

ور�صلها وحول بني اإ�صرائيل والن�صارى.

1- �صورة البقرة: اآية 47.

2- �صورة املائدة: اآية 82.

3- �صورة املائدة: اآية 44.

4- �صورة املائدة: اآية 46.
5- �صورة البقرة: اآية 285.
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4- عدم تعميم الحكم في االإ�صالم على االآخرين:
َبِة لما بين النا�س، هو اأن القراآن الكريم لم يعمم الحكم على اأهل  وم���ن اأعظم الو�صائل المقرِّ
االأديان جميعًا، بل ترك مجااًل كثيرًا للحوار والتعاي�س مع االآخرين، حيث لم يحكم عليهم حكمًا عامًا 

ف���ي �صوء التعامل اأو عدم ال�صالح اأو عدم االأمانة، فمثاًل قال تعالى: {ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  
ۅ       ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ        ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ 

})1(، وقال: {ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  
ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ُء االأجواء المنا�صبة للتعاي�س والتحاور والتعاون. ۅ  ۅ  ۉ })2(، فهذه االآيات تهيِّ
وقال تعالى: {ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     ہ })3(، واالآي���ة فيه���ا الح���ث عل���ى االإح�ص���ان 
والب���ر)4( بغي���ر الم�صلمين الذين لم يقاتل���وا الم�صلمين، اأو يتاآمروا على قتله���م، واالإح�صان المذكور 
ف���ي هذه االآية يكون بالرفق ب�صعيفهم، و�صد َخلَّ���ِة فقيِرهم، واإطعام جائعهم، وك�صاء عاريهم، ولين 
ِتهم في الجوار لطفًا مّنا بهم، ال خوفًا وتعظيمًا، والدعاء لهم بالهداية واأن  القول لهم، واحتمال اأَِذيَّ
يجعل���وا من اأه���ل ال�صعادة، ون�صيحتهم في جميع اأمور دينهم ودنياه���م، وحفظ غيبتهم اإذا تعر�س 
ْوِن اأموالهم وعيالهم واأَّعرا�صهم وجمي���ع حقوقهم وم�صالحهم، واأن ُيَعانوا على  تِهم، و�صَ اأح���د الأَِذيَّ

دفع الظلم عنهم.
هي���اأ االإ�صالم اأتباع���ه من خالل الن�صو����س الوا�صحة اإل���ى تقّبل االآخرين، والقب���ول بالعي�س 

الم�صترك معهم:
قال تعالى: { ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  
ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  })5(، فاالآية فيها الدعوة للتعارف- وهو ي�صتلزم التعاي�س- بين جميع 
َل الأحٍد على اأحٍد اإال بالتقوى، وقال  النا����س بعيدًا عن الع�صبية للجن�س اأو اللون، اأو الع���رق، واأنه ال َف�صْ

1- �صورة اآل عمران: اآية 114-133.
2- �صورة اآل عمران: اآية 75.
3- �صورة املمتحنة: اآية 9-8.

4-  الفروق، الأبي العبا�س اأحمد بن اإدري�س القرايف، املتوفى 684ه، حتقيق عمر ح�صن القيام، ن�صر موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، الطبعة 
االأوىل، ) 1424ه 2003م(،434/2

5- �صورة احلجرات: اآية 13.
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تعالى: { ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  
ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب})1(، وق���د 

اأحلت االآية طعام اأهل الكتاب ون�صاءهم، وهما اأمران ي�صتلزمان التعاي�س والت�صاكن.
وق���ال تعالى ف���ي التعامل مع الوالدين اإذا كان���ا كافرين، وكان الول���د م�صلمًا: {ڈ  ڈ  
ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ    ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  

ْحبَة اإح�صاٍن اإليهما بالمعروف)3(،  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  })2(، اأي �صاِحْبُهما �صُ

والبع���د عن االإ�صاءة اإليهما بالقول اأو الفعل، والحر����س على طاعتهما، وتقديمهما على كل �صيء اإال 
متان على كل �صيء. على طاعة اهلل ور�صوله، فاإنهما ُمَقدَّ

ثانيًا: التعاي�س في �شوء ال�شنة النبوية:
واأم���ا الن�صو�س التي تدل على م�صروعية التعاي�س مع غير الم�صلمين الم�صالمين والتي جاءت 

م�صامينها في ال�صنة النبوية فمن اأبرزها ما ياأتي:
ين، حيث ثب���ت اأنَّ -النبي �صلى اهلل عليه  ِميِّ ْهِي عن ظل���م الُمَعاَهدين والذِّ 1-  م���ا جاء في النَّ
و�صل���م- ق���ال: »م���ن اآذى ذميًا فقد اآذاني وم���ن اآذاني فقد اآذى اهلل«، وف���ي رواية: اأال من 
َظَلم معاهدًا، اأو كلََّفه فوق طاقته، اأو اأخذ منه �صيئًا بغير طيب نف�س منه فاأنا حجيجه يوم 

القيامة« )4(.
2-  التعامل مع غير الم�صلمين باال�صتدانة منهم، لحديث عائ�صة ر�صي اهلل عنها، اأنها قالت: 
توف���ي ر�صول اهلل - �صل���ى اهلل عليه و�صلم- ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثين �صاعًا من 

�صعير)5(.
3-  الحث على اإكرام الموتى �صواء كانوا م�صلمين اأو غير م�صلمين، لحديث جابر بن عبد اهلل 

1- �صورة املائدة: اآية 5.
2- �صورة لقمان: اآية 15.

3-  ال�صعدي، عبد الرحمن بن نا�صر، تي�صري الكري الرحمن يف تف�صري كالم املنان، ن�صر جمعية اإحياء الرتاث االإ�صالمي، الكويت، 
1422ه املوافق، 2001م، �س908.

4-  رواه اأبو داود، ال�صنن، مراجعة حمي الدين عبد احلميد، مطبعة م�صطفى حممد، القاهرة. 170/3، حديث رقم 3052، عن عدد 
من اأبناء ال�صحابة عن اآبائهم، واحلديث �صكت عنه اأبو داود، وقواه ال�صخاوي يف املقا�صد احل�صنة يف بيان كثري من االأحاديث 
امل�صتهرة على االأل�صنة، �س392، حيث قال: و�صنده ال باأ�س به، وال ي�صره جهالة من مل ي�صم من اأبناء ال�صحابة فاإنهم عدد ينجز 

بهم جهالتهم.
5- البخاري، �صحيح البخاري ب�صرح الفتح، دار الفكر، بريوت، 1996م. 99/6 حديث رقم 2916.
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ر�ص���ي اهلل عنهم���ا، قال: مر بنا جن���ازٌة فقام النبي -�صلى اهلل علي���ه و�صلم- فقمنا معه، 
فقلن���ا يا ر�صول اهلل: اإنها جن���ازة يهودي، قال: »اإذا راأيتم الجن���ازة فقوموا« )1(، ولحديث 
عبد اهلل بن اأبي ليلى قال: كان �صهل بن حنيف وقي�س بن �صعد قاعدين بالقاد�صية، فمروا 
عليهم���ا بجنازة فقاما، فقي���ل لهما: اإنها من اأهل االأر�س- اأي م���ن اأهل الذمة- فقاال: اإن 
النب���ي -�صلى اهلل عليه و�صلم- م���رت به جنازة فقام، فقيل له: اإنها جنازة يهودي. فقال: 

»األي�َصْت َنْف�صًا«)2(.
المطلب الثاني: الأ�شول الدينية للتعاي�س ال�شلمي عند الم�شيحيين

اإن االإ�ص���الم ل���م يكن وحده في ا�صتماله على مبادئ الت�صام���ح، فالم�صيحية قد حوت اأناجيلها 
العدي���د م���ن هذه المبادئ ، والتي جاء فيها: »لقد قيل لكم من قبل اأن ال�صن بال�صن واالأنف باالأنف، 
واأنا اأقول لكم ال تقاوموا ال�صر بال�صر بل من �صرب خدك االأيمن فحول اإليه الخد االأي�صر، ومن اأخذ 
رداءك فاأعط���ه اإزارك، واإن �صخ���رك لت�صير معه مياًل ف�صر معه ميلين، ومن ا�صتغفر لمن ظلمه فقد 

هزم ال�صيطان«)3(.
- »عا�صروا النا�س معا�صرة اإْن ِع�ْصُتم حنُّوا اإليكم واإن ُمتُّم َبَكْوا عليكم«)4(.

-  »ف���اإن كنت���م تغفرون للنا�س زاّلتهم يغفر لك���م اأبوكم ال�صماوي زالِتك���م واإن كنتم ال تغفرون 
للنا�س زالِتهم ال يغفر لكم اأبوكم ال�صماوي زالتكم«)5(.

-  »احتملوا بع�صكم بع�صًا اإذا كانت الأحد �صكوى من االآخر فكما �صامحكم الرب �صامحوا اأنتم 
اأي�صًا)6(.

كم لبع�س مالطفًا رحيمًا، غافرًا كما غفر اهلل لكم في الم�صيح«)7(. - وْليُكْن بع�صُ
-  »واإذا قمت���م لل�ص���الة وكان لكم �صيء على اأحد فاغفروا له حت���ى يغفر لكم اأبوكم الذي في 

ال�صماوات زاّلِتكم«)8(.
يُد، كم مرًة يخطاأ اإلّي اأخي واأغفر له؟ اأ�صبع مرات؟ فاأجابه  -  »فَدَنا بطر�س وقال: ي�صوُع يا �صَّ

1- البخاري، �صحيح البخاري ب�صرح الفتح، 180/3، حديث رقم 1331.

2- البخاري، �صحيح البخاري ب�صرح الفتح، 180/3، حديث رقم 1312.
ayemn@yahoo.com :3- مقالة لالأ�صتاذ عقيل يو�صف عيدان، باحث يف الفل�صفة االإ�صالمية والفكر العربي، من الكويت
4- الكتاب املقد�س للمدر�صة والعائلة يف العهدين القدي واجلديد ) العهد القدي( بعناية االأب �صيليو�س كناكري، �س135.

5- اإجنيل متى 14-15: 6.
6- اإجنيل كولو�صي 13: 3.

7- اإجنيل ف�ص�س 32: 4.
8- اإجنيل مرق�س 25: 11.
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ي�ص���وع: )ال �صبع م���رات، بل �صبعين مرة(، فقال ي�صوع: اغفر له���م يا اأبي )الأنهم ال يعرفون 
ما يعملون(«)1(.

فهذه ن�صو�س ماأخوذة  من االإنجيل )الكتاب المقد�س( وهي بدورها تت�صمن مبادئ الت�صامح، 
وهذا دليل ثاٍن على ت�صارك االأديان ال�صماوية، في هذا الجانب الف�صيل من جوانب الحياة، وال غرابة 

ع الِقَيم ال�صْمحة واحد، على الرغم من اختالف االأنبياء واالأديان. في ذلك الأن الرْب واحد وم�صرِّ
المبحث الثالث:

ُتها الدينية عند اأ�شحاب الديانات ال�شماوية تاريخ مدينة القد�س واأهميِّ
حظي���ت مدين���ة القد�س - وما تزال - بمكان���ة عظيمة في التاري���خ االإن�صاني،لم ت�صاهيها في 
ذل���ك اأّيُة مدينٍة عبر التاريخ وعلى َمرِّ الع�صور، وقد تميزت هذه المدينة بخ�صو�صية اكت�صبتها من 
انفراده���ا بالبع���د الروحي المرتبط بالزمان والمكان، فهي في الزم���ان �صاربة جذورها منذ االأزل 
بوجهه���ا الكنعاني الح�صاري، وفي المكان تمتعت بّكًل من الموقع والمو�صع، فكانت ملتقى االت�صال 
ْتها المجموعات  والتوا�صل بين قارات العالم القديم والحديث، حيث تعاقبت عليها الح�صارات و اأََمّ
الب�صري���ة المختلفة، ُمَخلِّفًة وراءها اآثارها ومخطوطاته���ا االأثرية التي ج�صدت المالحم والح�صارة 

والتاريخ، فكانت داللة على عظم المكان وقد�صيتة.

موقع مديتة القد�س:
تق���ع مدين���ة القد�س في َو�ْصط فل�صطي���ن تقريبًا اإلى ال�صرق من البح���ر المتو�صط على �صل�صلة 
جب���ال ذات �صف���وح تميل اإلى الغرب واإلى ال�صرق. وترتفع عن �صطح البحر المتو�صط نحو )750م(، 
وع���ن �صطح البح���ر الميت نحو )1150م(، وتقع على خط ط���ول )35( درجة و)13( دقيقة �صرقًا، 
وخط عر�س)31( درجة و)52( دقيقة �صماال، تبعد المدينة م�صافة )52 كم( عن البحر المتو�صط 
ف���ي خ���ط م�صتقيم، و)22 كم( عن البحر الميت، و)250كم( ع���ن البحر االأحمر، وتبعد عن عمان 

)88كم(، وعن بيروت )388كم(، وعن دم�صق )290كم(.

الع�شور عبر  القد�س  تاريخ  الأول:  • المطلب 
 : • التاأ�شي��س 

اإنَّ اأق���دَم َج���ّذٍر تاريخي في بن���اء القد�س يعود اإلى ا�صم بانيها وهو اإيلي���اء بن اإرم بن �صام بن 
ن���وح -عليه ال�ص���الم- واإيلياء اأحد اأ�صماء القد����س- وقيل اأن »مليك �صادق« اأح���د ملوك اليبو�صيين 
-وهم اأ�صهر قبائل الكنعانيين- اأول من اختط وبنى مدينة القد�س وذلك �صنة )3000 ق.م(، والتي 

1- اإجنيل لوقا 34: 24، اإجنيل متى 31: 118.
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�صمي���ت ب� »يبو�س« وقد عرف »مليك �ص���ادق« بالتقوى وحب ال�صالم حتى اأُطلق عليه »ملك ال�صالم«، 
وم���ن هن���ا جاء ا�صم مدينة �صال���م اأو �صالم اأو »اأور �صالم« بمعنى دع �صال���م يوؤ�ص�س، اأو مدينة �صالم، 
وبالتال���ي فاإن اأور�صليم كان ا�صمًا معروفًا وموجودًا قب���ل اأن يغت�صب االإ�صرائيليون هذه المدينة من 
اأي���دي اأ�صحابها اليبو�صيي���ن، و�صماها االإ�صرائيليون اأي�صا »�صهي���ون« ن�صبة لجبل في فل�صطين، وقد 
غل���ب على المدينة ا�صم »القد�س« بمعنى الطهر والبركة، و�صميت كذلك ب� »بيت المقد�س« الذي هو 

بيت العبادة المّقد�س.
ُتَع���دُّ القد����س »مدينة ال�صالم« من اأقدم مدن االأر�س في الع�صر التاريخي فهي اأقدم من بابل 
ونين���وى، والي�صبقها في القدم على ما يب���دو اإال »اأون« اأو »هليوبولي�س« �صمال القاهرة والتي اأ�صماها 
العرب »عين �صم�س«، وترجع ن�صاأة المدينة اإلى )3000 ق.م(، وقد �صكنها اليبو�صيون اإحدى القبائل 
الكنعاني���ة م���ن العرب االأوائل الذين نزحوا من الجزيرة العربية مع م���ن نزح من القبائل الكنعانية 

حوالي �صنة )2500 ق.م( واحتلوا التالل الم�صرفة على المدينة القديمة.)1(
الفار�شي: • الُحْكُم 

رْت �صيطرة اليهود على اأور�صليم من عهد داود حوالي �صنة )1000 ق. م( اإلى اأن فتحها  ا�صتمَّ
نبوخ���ذ ن�ص���ر )بختن�صر( في �صن���ة )586 ق.م( ودمرها ونق���ل ال�صكان اليهود اإل���ى بابل )ال�صبي 
البابلي(، وبعد اأن ا�صتولى الفر�س على �صورية وفل�صطين �صمح الملك كور�س �صنة )538 ق.م( لمن 

اأراد من االأ�صرى اليهود بالرجوع اإلى اأور�صليم.
المقدوني: • الإ�شكندر 

ظل���ت الب���الد تحت الحك���م الفار�صي اإلى اأن فتحه���ا االإ�صكندر المقدوني �صن���ة )332 ق.م(، 
وتاأرجحت ال�صيطرة على اأور�صليم في عهد خلفائه البطالمة وال�صلوقيين، وقد تاأثر ال�صكان في هذا 

العهد الهلين�صتي بالح�صارة االإغريقية.
• الرومان:

القائ���د  ودخ���ل  وفل�صطي���ن،  �صوري���ة  عل���ى  الروم���ان  ا�صتول���ى  الفو�ص���ى  م���ن  فت���رة  بع���د 
م���ن  ب�ص���يء  لليه���ود  الروم���ان  �صم���ح  وق���د  �صن���ة )63ق.م(،  ف���ي  اأور�صلي���م  بومب���ي  الرومان���ي 
ب���وا ف���ي �صن���ة )37 ق.م( هيرود����س االأدوم���ي الذي اعتن���ق اليهودي���ة ملكًا  الحك���م الذات���ي، وَن�صَّ
 عل���ى الجلي���ل وب���الد يه���ودا، فظ���ل يحكمه���ا با�ص���م الروم���ان حت���ى ال�صن���ة الرابع���ة الميالدي���ة.

وف���ي عهد االمبراط���ور نيرون بداأت ثورة اليهود على الرومان فق���ام القائد تيتو�س في �صنة )70م( 
باحت���الل اأور�صليم وفتك باليهود. ولما قامت ثورة اليهود من جديد بقيادة باركوخيا �صنة )132م( 

1- ينظر: باقر، طه، مقدمة يف تاريخ احل�صارات القدمية، ج1: �س:137، �س209، ط2، �صنة 1955 بغداد.
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اأ�صرع االإمبراطور هادريانو�س اإلى اإخمادها �صنة )135م(، وخرب اأور�صليم واأ�ّص�سَّ مكانها م�صتعمرة 
روماني���ة يحرم على اليه���ود دخولها، اأطلق عليها ا�ص���م »ايليا كابيتولوينا« ولم���ا اعتنق االإمبراطور 
ق�صطنطين الم�صيحية اأعاد اإلى المدينة ا�صم اأور�صليم وقامت والدته هيالنة ببناء الكنائ�س فيها)1(.

الإ�شالمي:  • الفتح 
احتل���ت مدينة بيت المقد�س منذ بداية االإ�صالم مكانًا هام���ًا؛ فقد اأ�صير اإليها عدة مرات في 
الق���راآن الكريم وفي الحديث النبوي، وكانت ِقْبَلة االإ�صالم االأولى، واإليها كان اإ�صراء النبي محمد- 

�صلى اهلل عليه و�صلم- ومنها كان عروجه اإلى ال�صماء.
وبع���د هزيمة الروم في معركة اليرم���وك اأ�صبح الطريق مفتوحًا اإلى بيت المقد�س؛ فقد طلب 
اأبو عبيدة بن الجراح من الخليفة عمر اأن ياأتي اإلى المدينة الأنَّ �صكانها ياأُْبوَن الت�صليم اإاّل اإذا ح�صر 
�صخ�صي���ًا لت�صلم المدينة، وقد ذهب عمر اإل���ى بيت المقد�س �صنة )15ه� / 636م(، واأعطى االأمان 
ان اأرواُحه���م واأمواُلهم وكناِئ�صُهم، وباأال ي�صم���َح لليهود بالعي�س بينهم،  الأهله���ا، وتعه���د لهم باأْن ُت�صَ
ومن���َح عَمُر �صكان المدينة الحرية الدينية مقابل دْفِع الجزية، وَرَف�َس اأن ي�صلَِّي في كني�صة القيامة 
لئال ُتتََّخُذ �صالُته �صابقًة لمن ياأتي بعده، وذهب اإلى موقع الم�صجد االأق�صى فاأزال بيده ما كان على 
ال�صخ���رة من اأقذار، وبنى م�صجدًا ف���ي الزاوية الجنوبية من �صاحة الح���رم، وتميز الحكم العربي 

االإ�صالمي بالت�صامح الديني، واحتفظ الم�صيحيون بكنائ�صهم وبحرية اأداء �صعائرهم الدينية)2(.
والعبا�شيون:  • الأمويون 

بنى عبد الملك بن مروان قبة ال�صخرة الم�صرفة �صنة )72 ه� /691 م(، واأقام الوليد بن عبد 
الملك الم�صجد االأق�صى بعد ذلك ب�صنوات قالئل )حوالي �صنة 90 ه�(. ووا�صل الخلفاء العبا�صيون 
االهتم���ام بالقد�س فزارها منهم المن�صور )136-158 ه�/574 –775 م( والمهدي )158 –169 
ه���� /775 –785 م( والماأم���ون )198 – 218ه���� / 813 –833 م ( عن���د عودته م���ن زيارة م�صر، 
ِة ال�صخرة بعد  وق���د جرت ف���ي عهد الخلفاء الثالثة تغييرات وتجديدات في الم�صج���د االأق�صى وُقبَّ

الخَراِب الذي نتج عن الزالزل المتكررة)3(.
والإخ�شيديون: • الطولونيون 

عُف يدبُّ ف���ي ال�صلطة المركزية ببغداد، دخلت القد����س وفل�صطين في حوزة  عندم���ا بداأ ال�صّ
الطولونيي���ن �صن���ة )265 –292ه� / 878 –905 م(، وتالهم ف���ي حكمه�ا االإخ�صيديون �صن�ة )327 

1- املصدرالسابق: ص032.
2- ينظر:�صراب، حممد ح�صن، بيت املقد�س وامل�صجد االأق�صى درا�صة تاريخية موثقة، ط1، �صنة 1994 م بريوت، �س77.

3- ينظر:جمري الدين احلنبلي، االأن�س اجلليل يف تاريخ القد�س واخلليل،ج1،�س256-211،.
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– 969 م( وكان للقد�س منزلة خا�صة عند االإخ�صيديين بدليل اأنَّ ملوَكهم جميعًا  –359 ه�/ 939 
ُدِفنوا فيها بناًء على و�صاياهم .

وال�شالجقة : • الفاطميون 
في �صنة )359 / 969 م( ا�صتولى الفاطميون على القد�س، وقد تمّيز حك�م الحاكم باأم�ر اهلل 
)386 –411 ه����/996 – 1020 م( بالتع�صب الديني وا�صطه���اد الن�صارى؛ فهدم كني�صة القيامة 
وغيره���ا من الكنائ����س واأوقع بالم�صيحية �صتى اأنواع اال�صطهاد، ولكن ذلك لم ي�صبهم وحدهم فلم 

يكن الم�صلمون من رعاياه اأف�صل حااًل بكثير.
وفي عهد الدولة الفاطمية ا�صتطاع ال�صليبيون اال�صتيالء على بيت المقد�س عام )1099م(، 
وبقي���ت ف���ي اأيديهم حتى ع���ام )1187م( اإلى اأن ا�صتط���اع القائد �صالح الدي���ن االأيوبي تخلي�صها 
منه���م بع���د معرك���ة حطي���ن، وق���د اأزال �ص���الح الدي���ن ال�صليب ع���ن قبة ال�صخ���رة، ورف���ع فيها 
الم�صاح���ف، وعّي���ن له���ا االأئمة وو�صع ف���ي الم�صجد االأق�صى المنب���ر الذي كان قد اأم���ر نورالدين 
محم���ود بن زنكي ب�صنعه، ود�صن اإن�صاءات اإ�صالمية كثي���رة في القد�س اأهمها )المدر�صة ال�صافعية 
ال�صالحي���ة(، وخانق���اه لل�صوفي���ة، وم�صت�صفى كبي���ر )البيمار�صت���ان(، واأ�صرف بنف�ص���ه على تلك 
 االإن�ص���اءات، ب���ل �صارك بيديه في بن���اء �صور القد����س وتح�صينه، وعقد في المدين���ة مجال�س العلم

تول���ى حكم القد�س بعد �صالح الدين ابُنه المل���ُك االأْف�صُل الذي وَقَف المنطقة الواقعة اإلى الجنوب 
ال�صرق���ي من الحرم عل���ى المغاربة، حماية لمنطق���ة البراق المقد�صة، واأن�ص���اأ فيها مدر�صة، وممن 
حك���م القد�س م���ن االأيوبيين بعد االأف�صل، المل���ك المعظم عي�صى بن اأيوب، ال���ذي اأجرى تعميرات 
ف���ي كل من الم�صج���د االأق�صى وال�صخرة واأن�صاأ ثالث مدار�س للحنفي���ة )وكان الحنفي الوحيد من 
م���ر اأ�صوار القد�س خوفًا من ا�صتي���الء ال�صليبيين عليها  َم، عاد فدَّ االأ�ص���رة االأيوبي���ة(، ولكنَّ المعظَّ
َم بع���د فترة وجيزة  و�ص���رب المدين���ة، فا�صُط���رَّ اأهُلها اإلى الهج���رة في اأ�صواأ الظ���روف وتال المعظَّ
اأخوه، الملك الكامل الذي عقد اتفاقًا مع االإمبراطور فردريك الثاني ملك الفرنجة، �صلمه بموجبه 
ْخط واال�صتنكار �صنة  القد����س ما عدا الحرم ال�صريف، و�ُصلَِّمْت المدينة و�ْصَط مظاه���ر الحزن وال�صُّ
)626ه����/1229 م( وبقيت ف���ي اأيديهم حتى)637ه����/ 1239م( عندما ا�صترده���ا الملك النا�صر 
داود ب���ن اأخ���ي الكامل، ثم عادت اإلى الم�صلمين نهائيًا �صن���ة )642 ه� / 1244 م( عندما ا�صتردها 

الخوارزمية ل�صالح نجم الدين اأيوب ملك م�صر)1(.
• المماليك:

دخلت القد�س في حوزة المماليك في �صنة )651 ه�/ 1253م(، وفي ع�صر المماليك حظيت 

1- ينظر:فاروق عمر  وحم�صن حممد ح�صني، تاريخ فل�صطني يف الع�صور االإ�صالمية الو�صطى، �صنة 1987 م بغداد. �س 111-45.
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المدين���ة باهتمام ملحوظ وقام �صالطينه���م: الظاهر بيبر�س )ت 676 ه�/ 1277م(، و�صيف الدين 
ق���الوون  )حكم م���ن 679 /689 ه� - 1280 /1290 م(، والنا�ص�ر محم���د ب�ن ق�الوون )ت 741 ه� 
/ 1340 م(، واالأ�ص���رف قايتباي )حكم م���ن 893 / 903ه� - 1486  /1496 م ( وغيرهم بزيارات 
عدة للقد�س، واأقاموا من�صاآت دينية ومدنية مختلفة فيها كانت اآيًة للعمارة، واأجروا تعميرات كثيرة 
ف���ي قبة ال�صخرة والم�صجد االأق�صى، ومن المن�صاآت الت���ي اأقامها المماليك ُزهاَء خم�صين مدر�صًة 

و�صبعين ربطًا وع�صرات الزوايا.
وف���ي �صنة )777 ه����( جعلوا القد�س نيابة م�صتقل���ة تابعة لل�صلطان في القاه���رة مبا�صرة بعد 
اأن كان���ت تابع���ة لنيابة دم�صق، ومن اآثار المماليك في القد����س اأنهم �صحبوا المياه من عين العروب 
اإلى الحرم ال�صريف، ومن اأ�صه���ر المدار�س التي اأن�صاأوها المدر�صة ال�صلطانية االأ�صرفية والمدر�صة 
التنكزي���ة، وغدت القد�س زم���ن المماليك مركزًا من اأهم المراكز العلمية في العالم االإ�صالمي كله 
ف���كان يفد اإليها الدار�ص���ون والمدّر�صون من مختلف االأقطار وقد اكت�صف ف���ي الحرم القد�صي �صنة 

)1974 م( وبعده وثائق مملوكية تلقى المزيد من ال�صوء على تاريخ المدينة)1(.
• العثمانيون: 

ف���ي �صنة )922 ه�/ 1516م( و�ص���ع ال�صلطان �صليم العثماني حدًا لحك���م المماليك في بالد 
ال�ص���ام اإثر انت�ص���اره في معركة مرج دابق، وف���ي ال�صنة التالية احتل القد����س، ولما توفي ال�صلطان 
�صلي���م خلفه ابن���ه �صليمان القانوني )927 ه�/ 1520م( الذي اهتم بالقد����س اهتمامًا خا�صًا واأقام 
فيه���ا من�صاآت كثيرة منها: �صور القد�س الذي دام���ت عمارته خم�صة اأعوام، وتكية خا�صكي �صلطان، 

ر كذلك قبة ال�صخرة. وم�صاجد واأ�صِبلة، وعمَّ
الحديث: • التاريخ 

 ف���ي �صنة )1854م( اأقيم اأول ح���ي يهودي يدعى »حي مونتفيوري« في القد�س ن�صبة اإلى رجل 
يه���ودي ا�صتطاع �صراء اأر�س فل�صطينية بم�صاعدة ال�صلط���ان العثماني، وفي �صنة )1920م( و�صعت 
فل�صطين تحت االنتداب البريطاني من اأجل اإن�صاء دولة اليهود فيها، وفي �صنة )1948م( اغت�صبت 
فل�صطي���ن من قبل اليه���ود وطرد العرب الفل�صطيني���ون منها، وفي �صن���ة )1967م( ا�صتكمل اليهود 
�صيطرتهم على عموم فل�صطين والقد�س بعد نك�صة حزيران، وعادوا يطلقون عليها ا�صم »اأور�صليم«، 
وف���ي �صنة 1980م تم اإعالن �صم القد�س �صيا�صيًا اإلى دولة االحتالل االإ�صرائيلي تحت �صعار توحيد 

القد�س)2(.

1- ينظر:اخلليلي، جعفر، مو�صوعة العتبات املقد�صة، ق�صم القد�س، ط2، �صنة 1987 م بريوت، �س:265-221.
2- ينظر:حتي، فيليب، تاريخ �صورية ولبنان وفل�صطني، ج2 ، �س54-35
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المطلب الثاني: الأهمية الدينية للقد�س عند اأ�شحاب الديانات
مكانة القد�س:

ٌر من االأم�صار في العالم كله بما حظيت به مدينة القد�س  لم َتْحَظ مدينٌة من المدن وال ِم�صْ
م���ن المكانة العالية في نفو�س كل اأجنا����س الب�صر، فهي مدينة جمعت اآثارًا مقد�صة منذ اأربعِة اآالف 
�صن���ة، وق���د كان لكل جن�س من االأجنا�س حكايٌة مع اأثٍر اأو اأكث���ر منها، وتحتل القد�س مكانة مرموقة 
عند كل اأ�صحاب الديانات، فهي عند الم�صلمين اأُْوَلى القبلتين وثالُث الَحَرمين وَم�ْصرى النبي محمٍد 
- علي���ه ال�صالة وال�صالم -، وهي عند الن�صارى َمْهُد الم�صيح ومكاُن مولِده، واإليها �صيعود الم�صيح 
حت���ى يقوَدهم اإلى �صيادة العالم »على حد زعمهم«، وهي عند اليهود المكان الذي عا�س فيه ملكهم 
وبنى فيه هيكلهم، وهي في نف�س الوقت ذات طبيعة تجعل كل من يريد ُمْلكًا ومااًل يطمع فيها، ومن 

هنا تبرز اأهميتها الدينية.

الم�شلمين: عند  القد�س  مكانة  • اأوًل: 
لق���د ارتبط الم�صلمون بالقد�س ارتباطا وثيقا وعقائديا ظاهرًا، وذلك لما تتمتع به من مكانٍة 
باط فيه���ا، وذكَر-�صلى اهلل عليه  ديني���ٍة عنده���م، فقد حث النبي-�صلى اهلل علي���ه و�صلم- على الرِّ

ُة اأمور منها: و�صلم- ف�صاِئَلها، ومّما جعل للقد�س هذه المكانة في نفو�س الم�صلمين ِعدَّ
َن اْلَم�ْصِجِد  1.  اأّنها مدين���ة االإ�صراء والمعراج، قال تعالى: {�ُصْبَحاَن الَِّذي اأَ�ْصَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ
يُر}  ِميُع الَب�صِ ُه ُهَو ال�صَّ نَّ ى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن اآَياِتَنا اإِ اْلَحَراِم اإَِلى اْلَم�ْصِجِد االأَْق�صَ
�ص���ورة االإ�صراء:اآي���ة1، وقد َخّلَفْت ه���ذه الحادثة في قلوب الم�صلمين اأث���رًا عظيمًا جعلتهم 
يرتبط���ون بها ارتباطًا عقائديّا، وعاطفيًا �صديدًا، حيث كانت َت�ْصِريًة عن نبيهم محمد في 
اأول دعوته، وفيها ُفِر�َس فيها عليهم ُرْكٌن من اأركان دينهم اأال وهو ال�صالة، ولذا فهي تمثل 

جزءَا من عقيدة الم�صلمين وكيانهم.
2.  اأنه���ا اأر����سُ االأنبياء. والم�صلمون يعتبرون اأنَّ ميراث كلِّ االأنبياء ميراٌث لهم، الأن نبيهم هو 
النب���ي الخات���م، وقدحثَّ االإ�صالم الم�صلمين على اأن يوؤمنوا به���وؤالء االأنبياء جميعًا، وجعله 

�صرطًا وركنًا اأ�صا�صيًا من اأركان االإ�صالم.
ه���م. ربَّ يعب���دون  وه���م  اإليه���ا  يتوجه���ون  الت���ي  االأول���ى،  الم�صلمي���ن  قبل���ة  كان���ت   3.  اأّنه���ا 
4. اأن بيت المقد�س هو اأر�س المح�صر والمن�صر، كما اأخبر النبي محمد – �صلى اهلل عليه 

و�صلم- اأ�صحابه، ولهذه االأمور فقد ارتبط الم�صلمون بالمدينة المقد�صة اأيَّما ارتباط.

ومن اآثار الم�شلمين في القد�س:
1. الم�صجد االأق�صى.
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2. م�صجد قبة ال�صخرة.
3. حائط الُبَراق.

4. ف�صاًل عن اأنَّ كلَّ اأر�س القد�س هي مقد�صة عند الم�صلمين.
5.  وباالإ�صاف���ة اإلى اأنَّ كل اآثار االأنبي���اء قبل النبي محمد- �صلى اهلل عليه و�صلم- هي مقد�صة 

عند الم�صلمين.
الم�شيحيين: عند  القد�س  مكانة  • ثانيًا: 

للقد����س مكان���ٌة مرموقٌة عن���د الم�صيحيين فهي الم���كان الذي يحّجون اإليه، حي���ث ولد ال�صيد 
الم�صي���ح، ولذا فهم يرتبطون به���ا ارتباطًا روحيًا عاليًا جدًا، فقد عا�س الم�صيحيون فيها منذ قرون 
�ٌس عند  عدي���دة تع���ود اإلى زم���ن ال�صيد الم�صيح، وعنده���م هناك ما ي�صّمى ب���َدْرب االآالم وه���و مقدَّ
كل الطوائ���ف الم�صيحية، العتقاده���م اأن الم�صيح قد �صاَر فيه حاماًل �صليب���ه عندما اقتاده الجنود 

الرومان ل�صلبه تنفيذًا الأوامر الوالي الروماني بيالط�س.
يقول د. ميخائيل مك�صي اإ�صكندر في كتابة )القد�س وبيت لحم( ... درا�صة جغرافية وتاريخية 
واأثرية: »وقد تعر�صوا - اأي الم�صيحيين - للمتاعب الكثيرة هناك وال �صّيما من اليهود ومن غيرهم، 
وق���د اغت�صب ال�صليبون  في الغزو االأوروبي لبي���ت المقد�س اأمالك الم�صيحيين العرب وكناِئ�َصهم، 
اإل���ى اأن اأْرَجْعه���ا لهم القائد العربي �ص���الح الدين االأيوبي، ال���ذي َوِثَق في اأمانِته���م واأعطاهم دير 
ال�صلط���ان، وكان���ت �صوؤونه���م الروحية تدار بمعرف���ة المطرانية ال�صرياني���ة، اإلى اأْن َت���مَّ ر�صامة اأول 

مطران قبطي للقد�س وتخومها �صنة )1236م(«)1( .
ومن ممتلكات الم�صيحيين بالقد�س :

1- كني�صة القيامة، وهي من اأ�صهر االآثار التاريخية والمقد�صة للم�صيحين في القد�س. 
2- دير ال�صلطان وبه كني�صتا الَمالك، واالأربعِة كائناٍت الروحية غير المتج�صدة.

3-  دي���ر اأتي���ا اأنطونيو����س، �صم���ال �صرق���ي كني�صة القيام���ة، وبه كني�صت���ان با�ص���م القدي�صين 
اأنطونيو�س وهيالنة.

4- دير مارجرج�س، بحارة الموارنة قرب باب الخليل.
5- خان االأقباط للحج منذ عام 1829 في حارة الن�صارى.

6- كني�صة العذراء بالجثمانية )بجبل الزيتون(.
7- هيكل على جبل الزيتون.

1- ينظر: اإ�صكندر، ميخائيل مك�صي، القد�س وبيت حلم، درا�صة جغرافية وتاريخية واأثرية، �س67-55.
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8- كني�صة با�صم ماريوحنا، خارج كني�صة القيامة.
�ِس من الغرب. 9- هيكل با�صم المالك ميخائيل مال�صق للقبر المقدَّ

وُتوَجُد هذه االأمالك في مدينة القد�س فقط، وتوجد لهم اأْمالَك اأخرى خارج المدينة.

اليهود: عند  مكانتها  • ثالثًا: 
ينق�صم اليهود في م�صاعرهم تجاه القد�س اإلى ق�صمين :

الأول: منه���م من ي���رى اأنها مدينة عادية، ب���ل ويمكن اال�صتغناء عنها باأخ���رى، ومن هوؤالء 
زعيم ال�صهيونية نف�صه تيودر هرتزل، حيث من الثابت اأنه َقِبل اقتراح ال�صيا�صي البريطاني الكبير 
)ت�صمبولي���ن( اإعطاء اليهود وطن���ًا قوميًا في اأوغندة بو�صط اأفريقيا، لوال اأن غالة ال�صهيونية ثاروا 
علي���ه، بل واعت���دوا على م�صاعده )ماك�س ن���وارداو( بالر�صا�س، واتهموه بالخيان���ة فكان اأن تراجع  

تمامًا عن موافقته .
الفري��ق الثان��ي: ه���م الغالة منه���م، وهم يرفع���ون دائم���ا اأ�صواتهم ويترنم���ون بن�سٍّ من 
المزامي���ر، وال���ذي يق���ول: )اإن ن�ِصُيتك ي���ا اأور�صليم َفْلُت�َصلَّ يمين���ي، وْلَيْلت�صْق ل�صان���ي بحَنِكي اإْن لم 

اأذُكْرِك، اإْن لم اأرفع اأور�صليم على قمة ابتهاجي()1(.
وم���ع ذلك فاإنه ال مانع لدى الجانبين من االعت���داء على المدينة المقد�صة، بل اإّنهما يعتبران 

القتل والذبح والتدمير فيها ُقْربًة اإلى اهلل.

في القد�س: اليهود  مقد�شات  • اأهم 
م���ن الثاب���ت اأنه لي�س لليه���ود بالقد�س �صوى بع����سِ الُكُن�س وهي حديثة البن���اء ن�صبيًا، وكذلك 
بع����سُ القبور، ويرج���ع تاريخ بناء اأول كني�س اإل���ى القرن الثامن ع�صر المي���الدي، وجميُعها يقع في 
الحي اليهودي بالقد�س القديمة، وهو الحي المعروف بحارة اليهود، ومنها، قد�س االأقدا�س، طبرت 
اإ�صرائيل، توماتوراة، بيت اإيل، مدرا�س، طابية، مزغاب الوخ، ولليهود مقبرة خا�صة بهم فيها اأربعة 

قبور مميزة: قبر النبي زكريا، وقبر يعقوب، وقبر اأب�صالوم، وقبر يهو�صافاط.
اأم���ا بالن�صبة لحائط المبكى الذي يقد�صه اليهود، فاإنَّ االعتقاد ال�صائد الخارجي عندهم اأنه 
البقي���ة الباقية من �ص���ور اأور�صاليم القديم، واأن���ه الحائط الخارجي للمعبد ال���ذي رجمه هيردو�س 
)18ق.م( ودم���ر جانب���ا من���ه تيط�س )70م( واأتى على م���ا تبقى منه هدرياتو����س )135م(، ويقوم 
اليهود بزيارته وتقبيله، وقراءة بع�س الن�صو�س التوراتية والتلمودية اإلى جواره، وكذلك البكاء على 

1- التوراة: املزمور )605/137(.
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مجدهم ال�صائع.)1(
الرابع: • المبحث 

    التعاي�س ال�شلمي بين الم�شلمين والم�شيحيين في مدينة القد�س
    المطلب الأول:

    مراحل العالقة التاريخية بين الم�شلمين والن�شارى في القد�س:
يمك���ن اإجمال مراح���ل العالقة بي���ن الم�صلمين والن�صارى ف���ي القد�س ال�صري���ف خ�صو�صًا، 

وفل�صطين عمومًا، في خم�س نقاط رئي�صية:
1-  التعاي����س ب�ص���الم: منذ عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخط���اب ر�صي اهلل تعالى عنه اإلى 

العهد الفاطمي.
2-  الم�صايقات التي ح�صلت في العهد الفاطمي للن�صارى وخا�صة على يد الخليفة الفاطمي 
الحاكم باأمر اهلل الذي لقب بالمجنون، وكان هذا الخليفة قد ا�صطهد الن�صارى واليهود 
به���م ثم ا�صطهدهم وهك���ذا، والعجيب اأن والدة  ف���ي القد����س وم�صر عمومًا، ثم عاد وقرَّ
ه���ذا الخليفة كانت ن�صرانية، وم���ن اأ�صد ما قام به هذا الخليفة كان هدم كني�صة القيامة 
مما اأثار حفيظة الن�صارى حول العالم، ولكن َتمَّ ال�صماح للن�صارى بعد ذلك باإعادة بناء 
الكني�صة، وبع���د ثمانين عامًا ا�صتخدم الباباوات والكهنة تل���ك الحوادث ذريعًة للحمالت 

ال�صليبية.
3-  عه���د االحتالل ال�صليبي لبيت المقد����س والحرب بين الن�ص���ارى والم�صلمين، وا�صترداد 
القد����س من ال�صليبيي���ن بعد معركة حطين )1187م(، ومن الجدي���ر بالذكر اأنَّ ن�صارى 
الع���رب ال�صرقيي���ن )االأرثوذوك�س( في ه���ذا الع�صر قد َت���مَّ ا�صطهاده���م اأي�صًا من قبل 
ال�صليبيين، با�صتثناء الموارنة الذين �صاعدوا ال�صليبيين لدخول االأرا�صي االإ�صالمية،)2( 
ومن اأ�صهر حاالت اال�صطهاد التي ح�صلت للن�صارى ال�صرقيين كان نهب كنوز بطريركية 
اأنطاكي���ا وتعذي���ب البطريرك على يد رينول���د دو �صاتيون )اأرناط( مم���ا اأثار االإمبراطور 
عمانوئي���ل اإمبراط���ور الق�صطنطينية، و�صبب مزي���دًا من التقارب بين المل���ك العادل نور 

الدين زنكي ون�صارى الم�صرق �صد ال�صليبيين. 
4-  التعاي����س في المدينة المقد�صة خ���الل العهد المملوكي، كان نموذج���ًا طيبًا، مع الت�صديد 

1- ينظر: اإ�صكندر، ميخائيل مك�صي، القد�س وبيت حلم، درا�صة جغرافية وتاريخية واأثرية، مرجع �صابق، �س80 وما بعدها..
2-  لي�س كل املوارنة فموارنة )ب�َصري( الذي كانوا وال يزالون ي�صكنون �صل�صلة اجلبال ال�صرقية اأعانوا املن�صور قالوون يف اإر�صاده اإىل 

طريق طرابل�س يوم جاء لتحريرها عام )688ه�( وبالتايل مواقفهم كانت بني مد وجزر...
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عل���ى الن�صارى عمومًا تجاه الم�صلمي���ن المقيمين معهم في المدينة المقد�صة خالل فترة 
الحروب ال�صليبية، وخا�صة في م�صاألة بناء وترميم الكنائ�س.

5-  التعاي�س ال�صلمي التام خالل الع�صر العثماني اإلى االآن، ويذكر اأن التعاي�س في القد�س بين 
الم�صلمي���ن والن�صارى حاليًا يعتبر نموذجًا مميزًا، ولم تذكر اأية حوادث كبرى وقعت بين 
الم�صلمين والن�صارى في ظل االحتالل ال�صهيوني الغا�صم، بالرغم من محاوالت �صلطات 
االحت���الل تدمير هذه العالقة من خالل مح���اوالت اإ�صعال الفتنة دوليًا فيها، منها: ق�صية 

م�صجد ريحان في القد�س، وق�صية مقام �صهاب الدين في النا�صرة وغيرها.
المطلب الثاني:

نماذج من التعاي�س ال�شلمي بين الم�شلمين والم�شيحيين
في ظل الحتالل الإ�شرائيلي

من���ذ النكبة الفل�صطينية الكبرى عام 1948م، يعي�س الم�صلمون والم�صيحيون في فل�صطين في 
ج���وٍّ خا�س من التاآلف والتاآخي الذي لم يتكرر ف���ي التاريخ، حيث �صكل اأبناء الديانتين حالة فريدة 
من العمل الن�صالي الم�صترك بعد احتالل االأرا�صي الفل�صطينية، ف�صاركوا في المعاناة الفل�صطينية، 

وتقا�صموا الهمَّ والوجع واالألم.
وخ���الل االنتفا�ص���ة ال�صعبية ع���ام 1987م، كان الم�صلم���ون والم�صيحيون ف���ي فل�صطين عاّمة 
وف���ي ال�صف���ة الفل�صطينية وقطاع غ���زة خا�صًة نموذجًا في العطاء والت�صحي���ة، وقد ظهر ذلك جليًا 
ف���ي الدعم الم���ادي والمعنوي للمنا�صلين والمقاتلين، والذين كان���وا يعتبرونه واجبًا وطنيًا وقوميًا، 
و�صيبقى التعاي�س واالإخوة بين الم�صلمين والم�صحيين في فل�صطين نموذجًا حّيًا لُكل العالم، و�صيظل 
اأبناء الديانتين �صركاء في الدم والم�صير، ولهم كافة الحقوق وعليهم كاّفة الواجبات الوطنية تجاه 

ق�صية فل�صطين وحقوِق �صْعِبها الم�صروعة في اإقامة الدولة الوطنية الم�صتقلة.
وه���ذه بع����س النماذج ال�صاهدة عل���ى اأعلى درج���ات التعاي�س ال�صلمي والت�صام���ح الديني بين 

الم�صلمين والم�صيحيين في مدينة القد�س.
- النموذج الأول: اتحاد القد�س

   )فريق اإتحاد القد�س الريا�شي الثقافي الجتماعي):)))
ف���ي عمٍل ه���و االأول من نوعه في مدين���ة القد�س تمَّ بن���اء وتاأ�صي�ُس فريٍق ك���روي من البراعم 
واالأ�صب���ال، وهو فريق ريا�صي الفكر، ثقافي الم�صم���ون، اجتماعي المغزى والفل�صفة، وقد اجتمعت 

1- فريق مقد�صي يجمع بني امل�صلمني وامل�صيحيني، تاأ�ص�س يف االأول من فرباير 2012، يف مدينة القد�س- فل�صطني
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كله���ا في وجدان ال�صيد نور كرامه الذي كان الموؤ�ص����س لفكرة ميالد ناٍد ريا�صٍي جديٍد ُعرف با�صم 
»اتح���اد القد�س«، ف���ي اأقد�س البقاع في العا�صم���ة )مدينة القد�س(، وقد ا�صتط���اع هذا الفريق اأن 
يق���دم اأروع م���ا يمكن اأن يقدمه للك���رة الفل�صطينية من خامات كروية، واأن ي�ص���كل نموذجًا في بناء 
العالق���ات بين كافة اأطياف المجتمع داخل المدينة المقد�صة، مما يعك�س واقعًا من المحبة واالألفة 

بين ال�صكان الفل�صطينيين.
وقد يبدوا االأمر غريبًا للبع�س، لكنها حقيقٌة واقعٌة، فقد اأ�صبح هذا الفريق واقعًا ملمو�صًا، لُه 
اأهدافه وغاياته الكثي���رة، ولعل من اأبرزها تحقيق التعاي�س ال�صلمي بين م�صلمي وم�صيحيي المدينة 

المقد�صة، وقد �صربوا بذلك الفريق اأروع االأمثلة في الت�صامح والمحبة بين الديانتين.
كم���ا اأنَّ اختي���ار الفريق لهذا اال�ص���م )اتحاد القد�س( له���و دليٌل بارٌز عل���ى التعاي�س ال�صلمي 
الديني في مدينة القد�س بين الم�صيحيين والم�صلمين، ومدى اتحاد اأبناء الديانتين في اإطاٍر واحٍد، 
وق���د جاءت فكرة �صعار الفريق التي حوت اتحاد ال�صليب والهالل في اأعلى ال�صعار، والحمامة التي 
ترمز اإلى ال�صالم والحب المتبادل بين الديانتين، والرجل الريا�صي الذي يرمزاإلى المو�صوع الذي 

يتحدث عنه الفريق، دلياًل اآخر على وجود التعاي�س ال�صلمي بين الديانتين.

اأهداف الفريق:
والثقافية. واالجتماعية  الريا�صية  النواحي  من  المتكاملة  ال�صخ�صية  • تكوين 
المختلفة. قدراتهم  واإبراز  االأع�صاء  بين  للوطن  واالنتماء  الوالء  روح  • تعميق 

ودينية. واجتماعية  ثقافية  نواٍح  يت�صمنها من  وما  الريا�صية  التربية  • ن�صر 
•  تهيئة الو�صائل وتي�صير ال�صبل ال�صتثمار اأوقات فراغ االأع�صاء عن طريق ممار�صة االأن�صطة 

الريا�صية والثقافية واالجتماعية والدينية.
الريا�صية واالجتماعية االأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها. الهيئات  مع  • التعاون 

ورفع ا�صم مدينة القد�س عاليًا في كافة المحافل الريا�صية  الريا�صية،  االإنجازات  •  تحقيق 
واالأجتماعيه على كافة الم�صتويات المحلية والعلمية، والم�صاهمة في بناء المجتمع المحلي 

ريا�صيًا واجتماعيًا)1(.

Forum.koooro.com  :1- ينظر: موقع احتاد القد�س



56 Al JINAN                                                                                                         الجنان                                                        الجنان

المحور األول: إسالميات

- النموذج الثاني:
   الجبهة الإ�شالمية الم�شيحية للدفاع عن القد�س والمقد�شات:

تاأ�ص�ص���ت الجبه���ة االإ�صالمي���ة الم�صيحية للدفاع عن القد����س والمقد�صات بتاري���خ )3 مار�س 
2007م( كهيئ���ة غي���ر حكومي���ة وغير ربحية، ثم ف���ي )26 اأكتوب���ر 2008م( اأ�صدر رئي����س ال�صلطة 
الوطنية محمود عبا�س مر�صومًا رئا�صيًا يق�صي باإن�صاء الهيئة االإ�صالمية الم�صيحية لن�صرة القد�س 
والمقد�ص���ات، لت�صبح ابتداًء من هذا التاريخ جزءًا اأ�صا�صيًا من منظمة التحرير الفل�صطينية وَتْتَبُع 

للرئي�س ب�صكل مبا�صر.
وف���ي )5مار����س2009م( اأ�صدر الرئي����س مر�صومًا اآخ���ر لت�صكيل مجل�س روؤ�ص���اء للهيئة ي�صم 
)36( �صخ�صي���ة من ال�صخ�صي���ات االإ�صالمية والم�صيحي���ة، ن�صفهم من الم�صلمي���ن ون�صفهم من 

الم�صيحيين.
وبتاري���خ )23 مار�س2009م( تم عقد االجتماع االأول لمجل����س الروؤ�صاء التاأ�صي�صي، الذي تم 
خالل���ه انتخ���اب الرئي�س الم�صلم ال�صي���خ الدكتور تي�صي���ر التميمي، والرئي����س الم�صيحيي المطران 

الدكتور عطا اهلل حنا.
وم���ا ت���زال الهيئة توا�صل دورها ف���ي الدفاع عن المدين���ة المقد�صة، وفي ف�ص���ح الممار�صات 
االإ�صرائيلي���ة في حق المقد�ص���ات االإ�صالمية والم�صيحية، وفي اإ�صماع �ص���وت القد�س اإلى الم�صلمين 

والم�صيحين، واإلى كل االأحرار في العالم.

وتقوم الهيئة بممار�شة المهام وال�شالحيات التالية:
1- الدفاع عن مدينة القد�س ال�صريف واالأماكن المقد�صة فيها.

2-  تفعي���ل العالق���ات االإ�صالمي���ة الم�صيحية في اإط���ار عمل م�صترك من اأج���ل مدينة القد�س 
ال�صريف ومقد�صاتها االإ�صالمية والم�صيحية، والت�صدي الم�صترك الإجراءات المحتل على 

القد�س ومقد�صاتها.
3-  التن�صيق والتوا�صل مع كافة الموؤ�ص�صات والمنظمات العربية والدولية، لتوحيد الجهود من 

اأجل ن�صرة القد�س وحماية مقد�صاتها االإ�صالمية والم�صيحية.
4-  توثي���ق اأخبار القد�س وما ت�صهده من اأحداث، بم���ا في ذلك مخططات المحتل واإجراءاته 
واعتداءاته الت���ي ت�صتهدف القد�س ومقد�صاتها ومواطنيها، وتقديمها للراأي العام العربي 

والدولي.
5-  الم�صاهم���ة في بلورة وتوجي���ه االأن�صطة والفعالي���ات العربية والدولي���ة المتعلقة بالقد�س، 
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وتن�صيق الم�صاركات الر�صمية وال�صعبية فيها على م�صتوى الداخل والخارج.
وهي في �صبيل ذلك تقيم الن�صاطات وتنظم الموؤتمرات واللقاءات وت�صدر البيانات)1(.

- النموذج الثالث:
   المطران د. عطا اهلل حنا رئي�س اأ�شاقفة �شب�شطية الروم الأرثوذك�س:

خ���الل لقاء في مجل�س العالق���ات االإ�صالمية الم�صيحية في الكوي���ت، نا�صد المطران د. عطا 
اهلل حن���ا - رئي����س اأ�صاقفة �صب�صطية لل���روم االأرثوذك�س - خادم القد�س ال�صري���ف - االأمة العربية 
واالإ�صالمية والم�صيحية م�صاعدة وموؤازرة ال�صعب الفل�صطيني ومدينة القد�س للوقوف �صد االحتالل 

ال�صهيوني وما يعانيه هذا ال�صعب من ظلم وا�صطهاد وانتهاٍك للحقوق.
»...واأ�ص���اف: اأن مدينة القد�س هي اأولى القبلتين وثال���ث الحرمين ال�صريفين، هذه المدينة 
دًا اأنه ال يوجد في الديانة الم�صيحية ما هو اأقد�س  التي تحت�صن المقد�صات والتراث االإ�صالمي، موؤكِّ
م���ن القد����س حيث ولد ال�صي���د الم�صيح وعا�س فيها بحيات���ه وماآثره وبما ق���دم لالإن�صانية من اأ�صمى 
نًا اأنه من قل���ب فل�صطين انطلقت لكل العالم، ل���ذا فاإن فل�صطين هي  واأف�ص���ل القي���م االإن�صانية، مبيِّ
قل���ب الوجود للم�صيحيين في العالم، وكذلك االإ�ص���الم واليهود، واأ�صاف اإننا كم�صيحيين نحترم كل 
االأديان حتى اليهود، ونختلف مع ال�صهاينة الذين هم �صد القيم االإن�صانية، ويقومون بالقتل والنهب 

واالنتهاك والظلم وتحقيق البرنامج المبرمج لتحويل القد�س اإلى عا�صمة يهودية لالأبد.
- مواجهة الأطماع ال�شهيونية:

... ودع���ا حنا اإلى توحي���د ال�صفِّ واأن نكون قلبًا واحدًا من اأجل القد����س واالأمة العربية، واأن 
تكون االأمة العربية قوية في وجه االطماع العن�صرية التي ت�صتهدف الموؤ�ص�صات والمقد�صات وال�صعب 

الفل�صطيني.
واأك���د اأنَّ االأمة العربية و�صعوبه���ا ال�صرفاء ال يتركون ال�صعب الفل�صطيني وحيدًا اأمام اإ�صرائيل 
مع اأن اأهل القد�س يقفون اأمام ال�صهاينة ولكنهم بحاجة اإلى الموؤازرة وتكفيف دموعهم والوقوف مع 
اليتامى والثكلى، وقال لي�س الوقوف مع �صعبنا عن طريق الموؤتمرات والخطابات فهذه �صبعنا منها، 
م�صي���رًا اإلى حاجة القد�س اإلى م�صاريع اإ�صكاني���ة وم�صت�صفيات اأهم من االأماكن االأخرى التي تر�صل 
له���ا الماليين، واأ�ص���اف اإننا بحاجة لبناء الكنائ�س والم�صاجد، واأق���ول باأن القد�س في خطر، فعلى 

الجميع اأن يهبوا للم�صاعدة من اأجل اأن تكون القد�س مدينة محررة رمزًا للمحبة وال�صالم...«.)2(

www.elquds.org  :1- ينظر: موقع الهيئة االإ�صالمية امل�صيحية
2- ينظر: الن�س الكامل يف موؤمتر الكويت، على هذا املوقع:
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- النموذج الرابع:
     درا�شة للدكتور اإليا�س اإ�شعيد:

    الفل�شطينيون الم�شيحيون �شركاء في الوطن، ولي�شوا مجرد اأقلية:
»....  الخط���ر ال���ذي يته���دد الم�صيحيين ف���ي االأرا�ص���ي الفل�صطينية هو الخط���ر نف�صه التي 
يواجه���ه كل فل�صطين���ي وكل �صعوب المنطقة، وهو غياب ال�ص���الم، واختالل موازين العدل، وانعدام 

اال�صتقرار«)1(.
به���ذه الكلمات المن�صوبة اإلى بطريرك القد�س مي�ص���ال �صباح المعروف بمناه�صة االحتالل، 
ودعوت���ه اإلى التعاي�س ال�صلمي بين الم�صلمين والم�صيحيين في فل�صطين وفي المنطقة ب�صفة عامة، 
�صّدر الدكتور اإليا�س اإ�صعيد، رئي�س الجمعية الخيرية االأرثوذك�صية ببيت �صاحور، واأمين �صر مجل�س 
الموؤ�ص�صات االأرثوذك�صية في فل�صطين درا�صته المعنونة: »الم�صيحيون الفل�صطينيون، حقائق واأرقام 
وتوجه���ات«، عر����س نتائجها الأول مرة خ���الل اأم�صية ثقافي���ة نظمتها جمعية الجالي���ة الفل�صطينية 

ب�صوي�صرا يوم )6 يونيو 2009م(، بالعا�صمة الفدرالية ال�صوي�صرية، )برن(.
ويكت�ص���ي ه���ذا البح���ث اأهمية كبرى في لحظ���ة يزداد فيه���ا الحديث ع���ن »الم�صايقات التي 
يتعر����س لها الم�صيحيون في ال�صرق االأو�صط«، ويتزامن مع دع���وة الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما، 
خ���الل خطابه بجامعة القاه���رة بداية هذا ال�صهر، اإل���ى اإن�صاف الم�صيحيين ف���ي البلدان العربية 

كاالأقباط في م�صر، والموارنة في لبنان.
اأم���ا في االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة، فقد توجهت االأنظار اإلى الم�صيحيين منذ فوز حما�س 
باالنتخاب���ات الت�صريعية يناير )2006م(، وربطت دوائر كثيرة هجرتهم من االأرا�صي الفل�صطينية، 

ب�صعورهم بالتمييز �صدهم.
وتمتاز هذه الدرا�صة بطابعها العلمي اإذ ت�صتعي�س عن الكالم االإن�صائي باالإح�صاءات واالأرقام 
والحقائ���ق الت���ي ال تقبل جداًل لتك�صف عن عم���ق ترابط ال�صعب الفل�صطيني ب���كل دياناته وطوائفه، 

ولتثبت االندماج الكامل للم�صيحيين في الن�صيج االجتماعي المحلي، على الم�صتويات كافة.

- التم�شك بالنتماء الفل�شطيني:
ُد عل���ى »اأنَّ الم�صايقات التي  عل���ى خالف ما ترّوج ل���ه بع�س الدوائر مثاًل، ف���اإنَّ الوثيقة ت�صدِّ
يتعر�س لها الم�صيحيون الفل�صطينيون م�صدرها االحتالل، ولي�س الموؤ�ص�صات الفل�صطينية، وي�صيف 

        alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx/articlecommententry.aspx?id=217607&yq=0      
1- �صعيد، اإليا�س، امل�صيحيون وامل�صلمون حقائق واأرقام وتوجهات ،موؤ�ص�صة اإليا، الطبعة االأوىل، 2010م، �س2. 



59 Al JINAN                                                                                                         الجنان

د. ثابت الحاج

الدكت���ور اإ�صعيد بفخر واعت���زاز: »الم�صيحيون الفل�صطينيون جزء م���ن المجتمع ومن ال�صلطة، وهم 
اأبناء الوطن، جذورهم �صاربة في تربته، وال يعتبرون اأنف�صهم ج�صما غريبًا، كما يرف�صون و�صفهم 

باالأقلية، حتى واإن مّثلوا واحد ون�صف بالمائة من ال�صعب الفل�صطيني«.
يتوج���ه ال�صيد اإ�صعيد بخطاب���ه اإلى المطالبي���ن باالإن�صاف والعدال���ة للم�صيحيين في ال�صرق 
االأو�صط: »نحن نرف�س تدّخلكم في �صوؤوننا، اأو توظيف ملفنا الأغرا�س م�صبوهة. نحن ن�صتمّد قوتنا 

من ال�صارع العربي، ومن اإخوتنا الم�صلمين، ومن ثقافتنا العربية ولغِتها ُلَغِة القراآن«.
... وب���دال من ذل���ك يدعو المجتمع الدولي اإل���ى »مطالبة اإ�صرائيل به���دم الجدار العن�صري، 
ورف���ع الحواجز التي تمن���ع الم�صلمين والم�صيحيين م���ن اأداء طقو�صهم الدينية ف���ي القد�س«. وبّين 
ا�صتط���الٌع للراأي اأجراه �صاحب الدرا�صة اأن )60%( من الم�صيحيين الفل�صطينيين يعّرفون اأنف�صهم 

باأنهم فل�صطينيون عرب، واأن )30%( فقط يقدمون انتمائهم الديني على انتماءهم الوطني.
- الم�شاركة ال�شيا�شية:

ه���ذه الدرا�ص���ة ترف�س االدع���اءات الت���ي تذهب اإلى الق���ول ب���اأنَّ الم�صيحيي���ن الفل�صطينيين 
م�صطهدون ف���ي االأرا�صي المحتلة، ويقول اإليا�س اإ�صعيد: »نحن نتمتع بحرية كاملة، وننتقد �صيا�صة 
ال�صلط���ة حي���ن نرى اأنها خاطئة، ولي�س هناك م���ن ي�صايقنا اأو يعتدي علينا، ب���ل اأ�صتطيع القول اأنه 
توجد لدينا حقوق وامتيازات تتجاوز بكثير ما هو متاح الإخوتنا الم�صلمين على الرغم من قلة عددنا 

في ال�صارع الفل�صطيني«.....
... وال يب���دو ه���ذا ال���كالم بعيدًا ع���ن ال�ص���واب اإذا علمنا الح�ص���ور الق���وي للم�صيحيين في 
الموؤ�ص�ص���ات ال�صيا�صية الفل�صطينية، وف���ي منظمة التحرير نف�صها، اإذ يوجد ف���ي االأرا�صي المحتلة 
)10( روؤ�ص���اء بلدي���ات، و)10( موّظفين كبار في مكتب رئي�س ال�صلط���ة الفل�صطينية، و)7( �صفراء 
لل�صلط���ة، ووزيران بحكومة رام اهلل، وفاز )7( اأع�صاء م�صيحيون بمقاعد في البرلمان الفل�صطيني 

االأخير الذي عّطل عملية ال�صراع بين فتح وحما�س.
... ويكف���ي االإ�ص���ارة اإل���ى اأّن )20% ( م���ن مجم���وع الم�صيحيي���ن الفل�صطينيين ينتم���ون اإلى 
اأح���د االأح���زاب القائمة، في حين تن�صط ن�صب���ة كبيرة منهم من داخل موؤ�ص�ص���ات المجتمع المدني 

الفل�صطيني، حيث نجد في االأرا�صي المحتلة )575( منظمة م�صيحية غير حكومية.
... ويوؤك���د �صاح���ب الدرا�صة اأنَّ الم�صيحيي���ن موجودون في جميع االأح���زاب الوطنية، ومنهم 
عدد من ال�صهداء، واأن اأغلب موؤ�ص�صي الحركات الثورية الفل�صطينية الممثلة داخل منظمة التحرير 
ار، وحنان ع�صراوي،  الفل�صطينية هم من اأ�صل م�صيحي، كنايف حواتمه، وجورج حب�س، و�صليم ن�صّ
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ه���ذا باالإ�صافة اإلى اأن ع�صرات من الُكتَّاب وال�صعراء والق�صا�صين قد رووا بكتاباتهم �صجرة الوعي 
الفل�صطين���ي، و�صاهم���وا بفعالية في الحفاظ عل���ى الذاكرة الوطنية، وفي نق���د العقلية ال�صهيونية، 

كالموؤرخ الفقيد اإدوارد �صعيد، وال�صاعر �صميح القا�صم«)1(.
•  ويت�ش��ح م��ن النماذج ال�شابق��ة اأنَّ الت�شامح الديني له ِقَي��ٌم ُيْبنى على اأ�شا�شها، 
ل بمجموعها دوافَع ذاَت قيٍم عليا  ة، وُت�َشكِّ ُق غايَته المرجوَّ ها يحقِّ مِّ وف��ي ِخ�شَ

لها اأهل مدينة القد�س- وهي: للتعاي�س ال�شلمي - َتمثَّ
1- الت�صامح الديني �صرورة وجودية:

اإن م���ا يج���ب ت�صليط ال�صوء عليه اأن الت�صامح الديني ذو بْعٍد وجودي، اأي اأنَّه �صروري �صرورة 
الوجود نف�صه، ف�صّنة الوجود قد اقت�صت اأن يكون وجود النا�س على االأر�س في �صكل تجمعات ب�صرية، 
وه���ي واإن اتفق���ت فيما يجم���ع بينها من وحدة االأ�ص���ل والحاجة اإلى التجم���ع  والحر�س على البقاء 
ن من مقومات الحي���اة وال�صعي في اإقامة التمدن والعم���ران والتْوِق اإلى االرتقاء  والرغب���ة في التَمًكُ
والتقدم، فاإنها قد تباينت في ما تنفرد به كل مجموعة من خ�صو�صية عرقية ودينية وبيئية وثقافية.

فهذا االختالف النمطي �صروري، ووجوده حتمي، حتى يتمكن كل فرد وكل مجتمع من العي�س 
ح�صبم���ا لديه من اإرادة وحرية واختيار وبالطريقة التي يهواها ويرت�صيها، وهكذا نالحظ اأنَّ الغاية 
من اختالف النا�س اإلى �صعوب وقبائل، وتنوعهم اإلى ثقافات ومدنيات، اإنما هو: التعارف ال التناكر، 
والتعاي�س ال االقتتال، والتعاون ال التطاحن، والتكامل ال التعار�س، وبات وا�صحًا اأنَّ اأهمية الت�صامح 

الديني تتمثل في كونه �صروريًا �صرورة الوجود نف�صه. 
2- الت�صامح الديني  يقت�صي االحترام المتبادل:

اإن قيم���ة الت�صام���ح الديني تتمثل ف���ي كونه ُيِقرُّ االخت���الَف، ويقبل التنوع، ويعت���رف بالتغاير 
ُر ما يخت�س به كل �صعب من  ُز االأفراد من معطيات نف�صية ووجداني���ة وعقلية، ويقدِّ ويحت���رم ما يميِّ
مكون���ات ثقافية امتزج فيها قديم ما�صيه بجدي���د حا�صره، وروؤية م�صتقبلة، وهي �صبب وجوده و�صر 

بقائه وعنوان هويته ومبعث اعتزازه.
3-  اإنَّ  الت�صام���ح الديني يقت�صي الت�صليم المطلق – اعتقادًا و�صلوكًا وممار�صة- باأنه اإذا كان 
له���وؤالء وج���ود فالأولئك وجود، واإذا كان له���وؤالء دين له حرمته فالأولئ���ك دين له الحرمة 
نف�صها، واإذا كان لهوؤالء خ�صو�صية ثقافية ال تر�صى االنتهاك فالأولئك خ�صو�صية ثقافية 

ال تقبل الم�سَّ اأبدًا.

1- ينظر: �صعيد، اإليا�س، امل�صيحيون وامل�صلمون حقائق واأرقام وتوجهات.املرجع ال�صابق، �س30-2.
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4- الت�صامح الديني داعٌم الإقامة مجتمع مدني:
 فمن الوا�صح اأن الت�صامح الديني ُيَعدُّ اأر�صيًة اأ�صا�صيًة لبناء المجتمع المدني واإر�صاء قواعده، 
فالتعددية والديمقراطية وحرية المعتقد وقبول االختالف في الراأي والفكر وثقافة االإن�صان وتقدير 
المواثي���ق الوطني���ة، واحترام �صيادة القان���ون خي���ارات ا�صتراتيجية، وقيم اإن�صاني���ة ناجزة ال تقبل 
التراج���ع وال التفري���ط وال الم�صاومة، فالت�صامح عامل فاعل في بناء المجتمع المدني، وم�صجع على 

تفعيل قواعده.
5-  الت�صام���ح الديني �صبٌب لتحقيق الم�صال���ح الم�صتركة لجميع اأفراد المجتمع على اختالف 
اأديان���ه واأعراقهم، واأنه �صبب لتحقيق االأمن واال�صتقرار في المجتمع، وتنمية المجتمعات 

وتطويرها �صيا�صيًا واجتماعيًا واقت�صاديًا وثقافيًا.

الخاتمة
الحمد هلل الذي ِبِنَعِمه َتِتمُّ ال�صالحات، وبعد..

  فقد تناولْت هذه الدرا�صة مفهوَم التعاي�س ال�صلمي، والت�صامح الديني عند اأ�صحاب الديانات 
ال�صماوي���ة من خالل الفهم ال�صليم الأحكام رب العالمي���ن، رب الديانات جميعًا، وبّينت اأن التعاي�س 
الدين���ي هو الو�صيل���ة للتوا�ص���ل الح�صاري والتب���ادل الثقافي والتق���اء االأمم لما فيه خي���ر الب�صرية 
و�صالحه���ا الع���ام، كما وهدفت الدرا�صة اإلى بيان اأهمية القد����س التاريخية والمكانية عند اأ�صحاب 
الديان���ات ال�صماوية، وقّدمها نموذجًا تطبيقيًا حيًا يمكن االقتداء ب���ه في مجالي التعاي�س ال�صلمي، 

والت�صامح الديني.
وخل�س الباحث اإلى جملة من النتائج، كما يلي:

1-  اإنَّ معن���ى التعاي�س هو قبول الت�صالح الدنيوي والوج���ود والجوار، واالتفاق على جملة من 
االأخ���الق االإن�صانية التي تتيح فر�صة لتبادل الح���وار واالإقناع، ورف�س الطغيان والجبروت 
هم بع�صًا اأربابًا من دون اهلل، ي�صتوحون  والكبرياء وفر�س الهيمنة، باأن يتخذ النا�س بع�صُ
منه���م التعالي���م والمبادئ، اأو يخ�صونه���م، اأو يخ�صعون لما يملكونه من ق���وة باط�صة، مما 

ي اإلى خلل في الكيان االإن�صانى، واإلى الفو�صى فى العالم.  يوؤَدِّ
2-  اإنَّ من ال�صعوبة اأْن يعي�س االإن�صان مع نف�صه دون اأن يختلط مع بقية المجتمعات االأخرى، 
التي توؤمن بغير دينه، ودون اأن يدخل في عملية َتبادِلية مع طرف ثاٍن، اأو مع اأطراف اأخرى، 
تق���وم على التوافق حول اأهداف، اأو �صرورات م�صتركة، لذل���ك فاإنه ينبغي اأْن ينطلق هذا 
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التعاي�س ابتداًء من الثقة واالحترام المتبادلين، ومن الرغبة في التعاون لخير االإن�صانية، 
ومن اأجل الحياة االإن�صانية الحرة الكريمة، وفي المجاالت ذات االهتمام الم�صترك.

3-  اإنَّ االإ�ص���الم بمنهج���ه وتعاليمه وا�ص���ٌح ال غمو�س فيه، وم���ن اأراد اأن يتعرف عليه فليتاأمل 
م�ص���ادره المعتبرة االأ�صلية، ولينظر حقيقة ما جاء به كدين �صماوي خاتم، اأما اأن نحكم 
على االإ�صالم من خالل ت�صرفات بع�س المخالفين والمق�صرين فذلك قيا�ٌس باطل وظلم 
كبي���ر لالإ�ص���الم، فاالإ�صالم قد قاوم كل اتج���اه َيْنزع اإلى الت�ص���دد والتع�صب والغلو، وعلى 
العق���الء والمن�صفي���ن التعرف على االإ�صالم م���ن خالل قواعده واأحكام���ه ومنهجه، فقد 
ج���اء االإ�صالم بجميع االأحكام الت���ي تنظم كافة العالقات، وترقق اأخ���الق النا�س وتهذب 
�صلوكه���م، وتحّرم االعت���داء على االآخري���ن الم�صالمين، ومن يخالف ذل���ك فهو بعيد عن 

منهج االإ�صالم، واالإ�صالم من تفريطه وغلّوه براء.
4-  اأنَّ التعاليم الم�صيحية متمثلًة باالإنجيل، مملوءٌة بالتعاليم التي ُتْلِزم الم�صيحيين بالتعامل 
مع بقية اأبناء االأديان االأخرى بالمحبة والت�صامح، وعدم َنْبِذ االآخر المختلف عقيدة ولونًا 
و�ص���كاًل، واالأ�ص���ل في جميع المعتق���دات اأنَّ االإن�صان عند اهلل مف�صل عل���ى اأي �صيء اآخر، 
���ه من الظْلِم الكبير اأن تتناحر ال�صعوب وت�صفك الدماء البريئة على معتقدات، لو �صاء  واأنَّ
لها اهلل اأن تكون واحدة موحدة لجميع بني الب�صر، لفعل ذلك، ولكن االأ�صل في الحياة هو 

االختالف وتبادل االآراء والتفاهم والعي�س الم�صترك.
5-  اإنَّ مدينة القد�س حِظيْت - وما تزال - بمكانة عظيمة في التاريخ االإن�صاني، لم ت�صاِهيها 
يَزْت هذه المدينة بخ�صو�صية  ُة مدينٍة عبر التاريخ وعلى مر الع�صور، فلقد تمَّ في ذلك اأيَّ
اكت�صبتها من انفرادها بالبعد الروحي المرتبط بالزمان والمكان، فكانت ملتقى االت�صال 
ْتَه���ا المجموعات  والتوا�ص���ل بي���ن ق���ارات العالم القدي���م، تعاقبت عليها الح�ص���ارات واأََمّ
الب�صرية المختلف���ة، مخلِّفًة وراءها اآثارها ومخطوطاته���ا االأثرية، التي ج�صدت المالحم 

والح�صارة والتاريخ، وِلهذا داللة على ِعَظُم المكان وقد�صيته.
6-  اإنَّ التعاي�س واالأخّوة بين الم�صلمين والم�صحيين في مدينة القد�س نموذٌج حٌي لُكلِّ العالم، 
وبالرغ���م م���ن كل العوام���ل ال�صيا�صية واالقت�صادي���ة واالجتماعية ال�صعب���ة، �صيظل اأبناء 
الديانتي���ن معًا �صركاء ف���ي الدم والم�صير، وله���م كافة الحقوق وعليه���م كافة الواجبات 

الوطنية تجاه ق�صية فل�صطين عامة والقد�س خا�صة.
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قائم باأعمال عميد اأكاديمية فل�شطين للعلوم االأمنية

غزة ــ فل�شطين

ها قبول المعلومات الأمنية وردُّ
ثين في �صوء مناهج المحدِّ

م�شتخل�س البحث
عالج الباحُث المو�صوع في مبحثين: قّدم في االأول تعريف المعلومة االأمنية لغة وا�صطالحًا، 
ل في المبحث  واأ�صار اإلى مجاالت الن�صاط اال�صتخباري ب�صكل عام، ثم عّرف المعلومة االأمنية، واأ�صّ

الثاني طرق قبول المعلومة االأمنية ورّدها م�صتفيدًا من مناهج المحدثين.
َب���ع الباحث المنهج الو�صف���ي بغر�س التعريف باالأمن والمعلوم���ات، وتتّبع منهج المحدثين  اتَّ
ف���ي قبول ورّد الرواية، كما اتّبع المنه���ج التحليلي في مقاربة طرق المحّدثين عند قبولهم اأو رّدهم 

ة. للرواية، ومقارنة ذلك مع المعلومة االأمنية للو�صول اإلى النتائج المرُجوَّ
���ل الباح���ث اإلى وجود كثير من القوا�صم الم�صتركة بي���ن �صناعة المعلومة االأمنية ومنهج  تو�صّ

المحدثين في التعاطي مع الرواية.
خل����س الباح���ث اإلى �صرورة اال�صتف���ادة من مناه���ج المحّدثين في درا�صة قب���ول المعلومات 
االأمني���ة ورّده���ا، وت�صنيفها م���ن حيث ال�صح���ة وال�صعف بما يتنا�ص���ب مع حال م�ص���در المعلومة 
وط���رق �صياغتها، وخ�ّس بذلك اأجهزة اأم���ن المقاومة الفل�صطينية ودول الربيع العربي، كما اأو�صى 
الباح���ث باإعداد البحوث العلمي���ة ور�صائل الدرا�صات العليا )الماج�صتي���ر والدكتوراه(، التي َتربط 
بي���ن المعلومات االأمنية والعلوم ال�صرعّية، وتقديم االقتراح���ات ال�صرورّية لتح�صين االأداء والجودة 

والعدل في عمل االأجهزة االأمنية في بالدنا العربية واالإ�صالمية.

مقدمة:
اأ�صاف���ت التكنولوجي���ا الحديثة ُطرق���ًا جديدة لجم���ع المعلومات، من حيث الكّمي���ة والنوّعية 
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وال�صرع���ة؛ ب�صبب م���ا اأنتجته من و�صائل واأدوات ل���م تكن ُمتاحة في ع�ص���ور �صابقة، ومع ذلك بقي 
االإن�صان المحور الرئي�س في كافة مجاالت �صناعة المعلومات، من حيث ال�صدق واالأمانة واالأ�صلوب، 

وتحويل المعلومات من �صورتها التقنية اإلى تقارير بُلغة مفهومة لكافة الم�صتخدمين.
ل���م َيعْد كمُّ المعلومات معيارًا كافيًا للُحكم على قّوة الدول، واأ�صبح من الواجب االهتمام بكل 
وابط واإجراءات  معايير الجودة من حيث الكّم والّنوع وال�صّحة وال�صمول، وال يكون ذلك اإال بو�صع �صَ

ُمْحَكمة، وَبْذل جهود كبيرة للتعامل مع المعلومات في كلِّ مراحلها.
َيِق���ف االأمن ف���ي مقّدمة المجاالت التي تحتاج اإل���ى المعلومات، وعندما نعل���م اأّن المعلومات 
االأمني���ة تتعّلق في ُمعظمها ب���اأرواح النا�س واأعرا�صهم، اأو م�صير الجماع���ات والدول، يهون عندها 
حجم الجهد الذي ُيبذل في جمعها وتدقيقها وتحديد م�صتوى َقبولها؛ لتكون القرارات �صائبة مبنّية 

على اأُ�ُص�س َمتينة.
الم�صلم���ون ه���م اأّول من اأول���ى �صناعة المعلومات اهتمام���ًا خا�صًا، من حيث �ص���روط الَقبول 
وال���ّرد، وبذل���وا في ذلك جهودًا هائلة، وتركوا تراثًا عظيمًا، يحت���اج اإليه الم�صلمون في هذا الع�صر 
اأكث���ر مم���ا احتاجوه في ع�ص���ور ما�صية؛ ب�صبب ث���ورة المعلومات، و�صهولة انت�ص���ار االإ�صاعة، وتعّمد 

ليل. الخداع والتَّ�صْ
ي�صعى الباحث للُم�صاهمة في تاأ�صيل وتطويِر مناهج قبوِل المعلومات االأمنية ورّدها، وتدّرجها 
م���ن حي���ث ال�صحة وال�صعف، م�صتفيدًا مما اأنتجه علماء الحدي���ث النبوي من اأ�صاليب؛ ليكون ذلك 
م���ادة ت�صتفيد منها اأجهزة االأم���ن العربية، وفي مقّدمتها اأجهزة المقاومة الفل�صطينية ودول الربيع 
العرب���ي، رغب���ة في الو�صول اإل���ى م�صتوى اأكبر من الع���دل، واالنتقال باالأمن اإل���ى مفهومه ال�صامل، 

وتحقيق الم�صلحة الوطنية العامة، بعيدًا عن الموؤثرات الحزبية اأو الفئوية ال�صّيقة.

دوافع البحث واأهميته:
دفع الباحث للكتابة في هذا المو�صوع اأمور هي:

1-  َك���ْون الباح���ث مواطنًا فل�صطينيًا، فاإّن���ه ي�صعر باأهمية االأمن وج���ودة المعلومات في اإدارة 
ال�ص���راع؛ كي تك���ون المقاومة اأقدر عل���ى فهم طبيعة االحت���الل واأن�صطت���ه واأ�صاليبه، ثم 
مواجهت���ه مواجه���ة مبنّية على فهم عمي���ق، دون اأن تغرق ف���ي كّم المعلوم���ات الكاِذبة اأو 

للة اأو عديمة الفائدة. الُم�صَ
2-  اهتم���ام االأجهزة االأمنية العربية بك���ّم المعلومات المرَتبطة باأم���ن النظام الحاكم، دون 
اعتبار لجودتها وَنوعها، منطلقة من عقيدتها االأمنية المبنية على ِحفظ م�صلحة النظام، 



65 Al JINAN                                                                                                         الجنان

د. هشام سليم عبد اهلل المغاري

دون اأي اعتبارات اأخرى؛ مما اأوقعها في �صوء التقدير و�صيوع الظلم، فكانت تلك االأجهزة 
�صببًا رئي�صًا لثورات الربيع العربي.

3-  ت���رك المحّدثون الم�صلمون تراثًا �صاماًل ومف�صاًل في فن���ون جمع الرواية والحكم عليها، 
وه���و ما لم َتْظفر به اأّية اأمة، لكْن العرب والم�صلمون المعا�صرون غفلوا عن ذلك التراث؛ 

فانعك�س ذلك على كثير من مناحي حياتهم وفي مقّدمتها المجال االأمني.
4- َح�َصب علم الباحث ال يوجد بحث اأو درا�صة ربطت بين علوم الحديث والمعلومات االأمنية. 

م�شكلة البحث:
تتلخ�س م�صكلة البحث في ال�صوؤال الرئي�س التالي:

كي���ف يمكن الأجهزة اأمن المقاوم���ة الفل�صطينية، وتلك التي �صتوا�ص���ل العمل االأمني في دول 
ل وتطّور اأداءها في المعلومات االأمنية، م�صتفيدة من منهج ال�صلف في قبول  الربي���ع العربي اأن توؤ�صّ

ورّد الرواية؟

منهج البحث:
اتب���ع الباحث المنهج الو�صفي كون���ه يحتاج اإلى اإطاللة �صاملة على عل���م المعلومات االأمنية، 
وعل���ى مْنه���ج المحدثين في قبوله���م ورّدهم للرواية، كما اتب���ع المنهج التحليلي؛ كون���ه ُي�صاعد في 
المقارن���ة بي���ن �صناعة الرواي���ة و�صناعة المعلوم���ات االأمنية، والك�صف عن اأهم م���ا يت�صمنه منهج 
الُمحدثي���ن من نفائ�س يمكن اأن ُتفي���د في تاأ�صيل وتح�صين اأداء االأجهزة االأمنية من حيث َقبولها اأو 

رّدها للمعلومات، وما يندرج تحت ذلك من ت�صنيفات ال�صحة وال�صعف.

هيكل البحث: 
ياأت���ي هذا البح���ث في مْبحثين، يق���ّدم االأول تعريف���ًا بالمعلومات االأمنية ومج���االت الن�صاط 
اال�صتخباري، فيما يربط الثاني بين مناهج المحّدثين في قبولهم ورّدهم للرواية، وبين ما ُي�صبهها 
ف���ي المعلوم���ات االأمنية؛ للو�ص���ول اإلى معايير و�صواِب���ط ُت�صاهم في تاأ�صيل وتطوي���ر عمل االأجهزة 

االأمنية. 
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المبحث الأول
المعلومات الأمنية والن�شاط ال�شتخباري

معنى المعلومة لغة: 
تاأتي المعلومة بمعنى ا�صتخبار، وو�صاية، وعّرفها ُمعجم الُمنجد باأّنها: »كّل ما َيعرفه االإن�صان 
ع���ن ق�صية اأو َحدث«، وهي: »االأخباُر والتحقيقات وكل ما يوؤّدي اإلى ك�صف الحقائق واإي�صاح االأمور« 

وهي: »عملية تو�صيل حقائق اأو مفاهيم من اأجل زيادة المعرفة«)1(.
المعاني اال�صطالحية للبيانات والمعلومات والمعرفة: 

ر ه���ذا الَخلط في  يخل���ط الكثيرون َبين ُم�صطلح���ات: البيانات والمعلوم���ات والمعرفة، ويوؤثِّ
الفه���م والتحليل و�صناعة القرار، وم���ن ُهنا يرى الباحث اأهمية االإ�ص���ارة للفرق بين الم�صطلحات 

الثالثة:

اأوًل: البيانات
البيانات هي: »َمجموعة من الحقائق التي لم َيتّم ُمعالجتها، اأو هي المادة الخام للمعلومات«)2(، 
وعن���د التحلي���ل ُتجيب كل واحدة منه���ا عن �صوؤال واحد عل���ى االأقل من االأ�صئلة الت���ي ترد في ذهن 
محل���ل المعلوم���ات، وتبقى هذه االإجابات غير ذات فائدة ما لم يت���م ُمعالجتها وتنظيمها، بالتبويب 

ل الفهم الذي ُيوؤدي اإلى تعديل في الحالة المْعرفية. والت�صنيف، وربط بع�صها ببع�س، كي َيح�صُ

ثانيًا: المعلومات
عندم���ا يتم تنظي���م البيانات، ورب����ط بع�صها ببع�س، لت���وؤدي معنى وا�صح���ًا، مرتبطًا ب�ص�يء 
لي عن تلك  مح����ّدد، وُتجيب ع�ن �ص���وؤال مركزي حول ق�صي�ة ما؛ لُي�صبح م�ن ال�صهل بن���اء ت�ص�ّور اأوَّ
الق�صّي���ة، يتحول المعني الذي تّم َتح�صيله من َمجموع تلك البيانات اإلى معلومة)3(، فالبيانات اإذن 
ه���ي الوحدات االأولية للمعلومات، وَتمتاز المعلومات عن البيانات باأنها مرتبة وم�صّنفة وذات معنى 
َت�ْصتوعب���ه عقولنا)4(. ويرى اآخ���رون: »اأّن المعلومات هي المعنى الذي َتحمله الرموز والعالمات«)5(، 
وعرفتها مو�صوعة »Compton« باأنها: »اأي �صيء يزيل عدم التاأكد من اأمر ما«)6(، وجاء في تعريفها 

1- حممد فاروق كامل )1999(: املعلومة االأمنية، �س 11. 
2- عبد الرحمن �صعبان عطيات )2004(: اأمن الوثائق واملعلومات، �س 122. 

3- الباحث )2010(: املعلومات االأمنية، �س 33. 
4- عبد الرحمن �صعبان عطيات )2004(: اأمن الوثائق واملعلومات، مرجع �صابق، �س 123. 

5- مايكل هيل )1999(: اأثر املعلومات يف املجتمع. �س25. 
6- حممد فاروق كامل )1999(: املعلومة االأمنية، مرجع �صابق، �س11.
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ْت معالجتها  اأي�صًا، اأنها: »كّل ما يعّدل اأو يغير من البناء المعرفي لالإن�صان«)1(، كما اأنها: »بيانات تمَّ
وتحويُله���ا اإلى �صيغٍة ُمفيدة ذات معنى، ولها قيمة في االأْفعال اأو القرارات الحالية اأو الُمحتملة«)2(، 
���ن البيانات المعاَلَجة فقط، واإنما ِفئاتها االأُخرى من حقائق  وي���رى اآخرون: اأّن »المعلومات ال َتَت�صمَّ
و�صروح ونظريات وقوانين واأدوات، واأّي �صيء يمكن اأن ُيعّدل من الحالة المعرفية«)3(. وُيمكن القول: 
»اإن البيان���ات ُت�صب���ح معلوماِت عندما ُي�ص���اف اإليها معنى، وب�صيغة ريا�صية ف���اإن: )المعلومات = 

البيانات + المعنى()4(.

ثالثًا: المعرفة
اإذا كانت المعلومة ُتعنى بتح�صيل الحقائق الُم�صتقاة من مجموع البيانات، فاإّن المعرفة ُتْعَنى 
ِبَفْه���م ِتلك الحقائق وا�صتخدامها ف���ي بناء الت�صورات والمفاهيم، كي َيكون االإن�صان اأْقَدر على َفهم 
الواق���ع، وبذل���ك فاإّن الَمعرفة: »مجموع المفاهي���م والت�صورات التي تكّونت ل���دى �َصْخ�س ما َنتيجة 
محاوالت���ه المتكررة لَفْهم الظواه���ر الموجوَدة في بيئته وتفاُعله معه���ا«)5(. وهي: »�صائل خليط من 
التج���ارب والقي���م والمعلوم���ات، ت�صاهم في تولي���د تجارَب ومعلوم���اِت جديدة ُتْن�ِصُئه���ا عقولنا«)6(، 
وعندم���ا َيختزن االإن�ص���ان المعلومات حتى َي�صتطي���ع االنتفاع منها، ُت�صمى ه���ذه المعلومات معِرفة، 
وُيمكن التعبير عن ذلك ب�صيغة ريا�صية: )المعرفة = المعلومات المختزنة + القدرة على ا�صتعمال 
ف الَمعرفة باأنها: »عمليات تمثيل للحقائق والمفاهيم  تلك المعلومات()7(، اأما دليل اأك�صفورد في�صِ
التي يت���م َتْنظيمها ال�صتخدامها ُم�صتقباًل«)8(، وُت�صير النظري���ات الحديثة اأّن عمليات َتْفكيك ُكبرى 

تحُدث في العْقل عْند تعّلم كل حقيقة جديدة«)9(.
باإلق���اء َنْظرة تحليلية على التعريف���ات ال�صابقة والَجْمع بينها، يمكن تعري���ُف المعلومة باأنَّها: 
»حقائ���ق ُتَعّبر عن مع���اٍن ومفاهيَم َت�ْصتوِعبها ُعقولنا، ويكون م�صدره���ا واحدة اأو اأكثر من الحوا�س 
ر في  الَخم�صة، ومن �صاأِنها اإحداث تغيير في حالتنا الَمْعرفية«، كما ُيمكن ا�صتنتاج اأّن المعلومات توؤثِّ

حالتنا المعرفّية بواحد اأو اأكثر من االأ�صكال التالية: 

1- Broder )1980(: Information as the fundamental social science, p 21.
2- Bawden, D. )1997(: Information policy or knowledge policy, pp. 74 – 79 ..

3- مايكل هيل )1999(: اأثر املعلومات يف املجتمع، مرجع �صابق، �س 26. 
4-  كيت دفيلن )2001(: االإن�صان واملعرفة يف ع�صر املعلومات، �س 35.

5- زياد بركات، واأحمد عو�س )2011( واقع دور اجلامعات العربية يف تنمية جمتمع  املعرفة ...، �س 9.
6- كيت دفيلن )2001(: االإن�صان واملعرفة يف ع�صر املعلومات، مرجع �صابق، �س 202.
7- كيت دفيلن )2001(: االإن�صان واملعرفة يف ع�صر املعلومات، املرجع ال�صابق، �س 35

8- Gregory, R. )1987(:  The Oxford companion to the mind. Oxford, P410
9- Oakeshott, M. )1989(: The voice of liberal learning, P. 51.
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1- تكرار اأو تاأكيد لمعلومات �صبق علمنا بها وتخزينها في عقولنا. 
2- اإ�صافة جديدة لمعلومات �صبقت معرفتنا بها.
3- ت�صحيح اأو تعديل لمعلومة عرفناها من قبل. 

4- فتح مجال للح�صول على معرفة جديدة.

مفهوم الأمن:
ُيمكن تعريف االأمن لغًة وا�صطالحًا على النحو التالي:

تعريف الأمن لغة: 
ف�س وزوال  له ُطماأنين���ة النَّ االأم���ُن �صد الخ���وف، وهو عدم توقع مكروه ف���ي الزمن االآتي، واأ�صْ

الخوف«)1(، ومن المعاني االأُخرى لالأمن القوة، فاالأَِمين هو القوّي الذي ُيَطْمِئُن النا�س اإليه)2(.

تعريف الأمن ا�شطالحًا:
ي���رى البع����سُ اأّن االأْمن مفهوم ع�صكري، ويرى اآخرون اأّنه ُم���رادف لل�صيا�صة الخارجية، فيما 
يرى فريٌق ثالٌث اأّنه َيندِرج تحت العلوم االجتماعية، ويرى فريٌق رابٌع اأّن االأمن لي�س �صوى التنمية)3(.
واالأم���ن م���ن المنظور اال�صتراتيجي الَع�ْصك���ري: »ُقدرة الدولة على حماي���ة َنْف�صها وقيمها من 
االأخطار الخارجية«)4(، ومن الَمنظور ال�صيا�صي: »عملية التخل�س من مظاهر ال�صعف اال�صتراتيجي 
ط الع�صكري  م���ن خالل ر�ص���م و�صياغة مبادئ �صيا�صية«)5(؛ لذلك فهو ح�صيلة التع���اون بين المخطِّ
ر ال�صيا�صي، واالأمن من الناحية االجتماعية: »اطمئنان االإن�صان النعدام التهديدات الح�ّصية  والمقرِّ
ولتح���ّرره م���ن القيود التي َتح���ول دون ا�صتيفائه احتياجات���ه الروحية والمعنوي���ة، وال�صعور بالعدالة 

االجتماعية واالقت�صادية«)6(. 
مما �صبق يمكن تعريف االأمن باأّنه: »تحقيق حماية موؤ�ص�صات الدولة واأفرادها، من التهديدات 
الداخلية والخارجية الواقعة والمحتملة«، �صواء كان ذلك التهديد ع�صكريًا اأو اقت�صاديًا اأو اجتماعيًا 
اأو �صيا�صي���ًا اأو غي���ر ذلك، و�صواء كان م�صدر الخطر من الداخل اأو من الخارج، و�صواء وَقع التهديد 

على الدولة وموؤ�ص�صاتها اأو على االأفراد والمواطنين الذين يقطنون تلك الدولة.

1- حمب الدين حممد مرت�صى احل�صيني الوا�صطي الزبيدي احلنفي )د. ت(: تاج العرو�س من جواهر القامو�س، �س 23.
2- ابن منظور؛ اأبو الف�صل جمال الدين حممد بن مكرم االأن�صاري )1990(: ل�صان العرب، 21/13 )اأمن(.

3- هيثم الكيالين )1996(: مفهوم االأمن القومي العربي، �س 70.
4- منري عبد الرحمن �صبيب )2003(: نظرية االأمن االإ�صرائيلية يف ظل الت�صوية ال�صلمية ...، �س 19.

5- حامد ربيع )1984( نظرية االأمن القومي العربي ...، �س38. 
6- فهد حممد ال�صقحاء )2004(: االأمن الوطني ت�صور �صامل، �س 14.
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وبناء عليه تكون المعلومة اأمنيًة اإذا توّفرت فيها ال�صروط التالية:
ال�صرط االأول: اأن ُتحدث تغييرًا في َمعرفتنا االأمنية وفيما نواجهه من تهديدات ومخاطر.

ال�صرط الثاني: اأن تتوفر في المعلومة واحدة اأو اأكثر من الخ�صائ�س التالية)1(:
1- َتْك�صف تهديدًا قائمًا.

2- َتَتنباأ بتهديد م�صتقبلي.
3- ُت�صاهم في مواجهة َتهديد قائم اأو متوقع. 

الن�شاط ال�شتخباري
تمار����س االأجهزة االأمنية عددًا من مجاالت �صناعة المعلوم���ات، التي ُيطلق عليها )االأن�صطة 

اال�صتخبارية(، واالأداء المعلوماتي ال�صحيح يجب اأن َي�صمل كافة هذه المجاالت.

مفهوم الن�شاط ال�شتخباري
اال�صتخب���ارات »مجم���وع االأجه���زة والت�صكي���الت والو�صائ���ل الُم�صتخدم���ة لجم���ع المعلومات 
ال�صيا�صي���ة والنْف�صي���ة واالقت�صادي���ة والع�صكري���ة الخا�ص���ة بالعدو وتحليله���ا، والعاِمل���ة في الوقت 
نف�ص���ه عل���ى مكافحة عمليات التج�ص����س والتخريب المعادية، واإبطال كل عم���ل يقوم به العدو لجمع 
المعلوم���ات«)2(، وقد اعتبرت المو�صوعة االأمريكية اأنَّ اال�صتخبارات »َتْهَتمُّ ِبَجْمع وَتْقييم المعلومات 
ذات العالق���ة بالمنظمات والدول االأجنبية، من حيث المع���ّدات واأحجام الجيو�س ومواقعها، وتهَتم 
ب�صورة خا�ص���ة بالبحث عن المعلومات التي ُتفيد في االإنذار الُمبكر، كالهجوم المباِغت«)3(، وترى 
المو�صوع���ة البريطاني���ة اأّنه »ال يكفي اأن َيْمتلئ اأر�صيف الحكوم���ة بالَملّفات والمعلومات ال�صحيحة، 
ع تحت ت�صّرف الجهات المخت�صة في الوقت  بل ال ُبّد اأن َتخ�صع للتف�صير والتقييم ال�صحيح، وتو�صَ

المنا�صب«)4(.
مما �صبق، يمكن تعريف الن�صاط اال�صتخباري باأّنه: »عملّية جمع المعلومات االأمنّية التي تتعّلق 
بالتهدي���دات الُمختلف���ة، للو�صوِل اإلى تقدير موق���ف ُي�صاعد في اتخاذ الق���راِر المنا�صب، واِتباع كل 
ال�صب���ل الكفيل���ة بالُمحافظة على �صّرية معلومات الدولة، وبّث المعلوم���ات المغلوطة اأو االإيحاء بها؛ 

بَغَر�س ت�صليل العدو«. 

1- الباحث )2010(: املعلومة االأمنية، مرجع �صابق، �س 74.
2- هيثم االأيوبي )حمرر( )1981(: املو�صوعة الع�صكرية . �س 62

3- Encyclopedia Americana Corporation ) 1991 (: The Encyclopedia Americana .  p 246
4- Encyclopedia Britannica Inc. ) 1984 (: The Encyclopedia Britannica . p679
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مجالت الن�شاط ال�شتخباري
اإّن َه���َدف اإن�ص���اء اأجه���زة اال�صتخبارات ه���و: »الحاجُة اإل���ى المعلومات، ِبه���دف الو�صول اإلى 
الحقيق���ة، ب�صكله���ا ال�صحيح«)1(، وبن���اًء على التعريف���ات ال�صابقة، ُيمكن ح�صر مج���االت الن�صاط 
اال�صتخب���اري في ثمانية مجاالت هي)2(: اكت�صاف الم�صكالت االأمنية، وجمع المعلومات وُمعالجتها، 
وتحليله���ا، واأر�َصفته���ا، واإع���داد الدرا�ص���ات االأمني���ة، وتقدير الموِق���ف االأمني، وممار�ص���ة الخداع 
والت�صلي���ل، وتاأميِن معلوم���ات الدولة وفي مقّدمته���ا الت�صنيع الع�صكري واالأمن���ي. ويكتفي الباحث 
بَت�صلي���ط ال�ص���وِء على جمِع المعلوم���ات ومعالجتها؛ كونه���ا االأكثر ارتباطًا بمو�ص���وع البحث )قبول 

المعلومات االأمنية اأو رّدها(.

) � جمع المعلومات: 
اإن َجْم���ع المعلومات ُيعدُّ اأكثر االأن�صطة االأمنية اأهمية، وبدوِنه َتبقى اأجهزة االأمن عاجزة عن 
القيام باأيِّ ن�صاط اآخر، وبح�صب المو�صوعة البريطانية فاإّن »اأكبر كّمية من المعلومات اال�صتخبارية 
تاأت���ي من م�صادر علنية وبدون عناء، مثل: اال�صتماِع اإلى ن�صرات االأخبار، والُح�صول على الن�صرات 
���ل ِن�ْصب���ة المعلوم���ات التي َيِت���م جمعها من  االإح�صائي���ة والتقاري���ر ال�صيا�صي���ة وغيره���ا«)3(، »وَت�صِ
الم�ص���ادر العلنّي���ة اإلى اأكثر م���ن 80%«)4(؛ لذلك َتَتجه اأجِه���زة االأْمن اإلى َجْم���ع المعلوماِت االأمنية 
م���ن الم�صادِر العلنّية قبَل اأن َتْبذل ُجهدها للح�صول عل���ى المعلومات من الَم�صادر ال�صّرية. وترى 
المو�صوع���ة االأمريكية اأّن »الح�صول عل���ى المعلومات الع�صكرية يكون اأ�صهل في حاالت الحرب، منه 
ف���ي ح���االت ال�ِصلم، وذلك من خالل التحقيق م���ع االأ�صرى، و�صْبط الوثائق«)5(. كم���ا اأّن »كثيرًا من 
المعلوم���ات اال�صتخباري���ة يتم الح�صول عليه من خ���الل بحوث طلبة الجامع���ات، ويتّم تحليلها في 
مراكز االأبحاث اال�صتخبارية«)6(. واأما المعلومات التي َتح�صل عليها االأجهزة االأمنية بطرق �صّرية، 
ناعية،  فَتَتَمّثل في َتْجِني���د الجوا�صي�س، اأو ا�صتْخدام و�صائل ِتَقنية االت�صاالت الحديثة واالأقمار ال�صِ
كم���ا اأّنه���ا قد َتْح�صل عل���ى المعلومات بُممار�صة اأْن�صط���ة اأمنّية ُمبا�صرة، مث���ل التحقيق مع الُعمالء 

واالأعداء واأعوانهم.
تهتّم اأجهزة اال�صتخبارات بالح�صول على المعلومات التي َتتعلق بالَمخاطر والتهديدات، �صواء 

1- Joseph ) 1995 (: intelligence intervention in the politics of democratic states ... . p 48
2- الباحث )2008(: اال�صرتاتيجية الع�صكرية لكل من م�صر واإ�صرائيل ... �س 83-76.

3- Encyclopedia Britannica Inc. ) 1984 (: The Encyclopedia Britannica . p680.
4- يو�صف اأبو بكر، ونبيل �صامل )1989(: حرب املعلومات بني العرب واإ�صرائيل . �س 35.

5- Encyclopedia Americana Corporation ) 1991 (: The Encyclopedia Americana . p 246.
6- Encyclopedia Britannica Inc. ) 1984 (: The Encyclopedia Britannica . p680.
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كان���ت متعّلقة بال�صاحات الخارجية، مثل: المعلومات ال�صيا�صية واالجتماعية، التي تعّبر عن م�صتوى 
تما�ُصك جبهة االأعداء، والمعلومات االقت�صادية، التي ُت�صير اإلى القدرة المالية وال�صرائية واالكتفاء 
الذات���ي، والُخبرات الع�صكرية والتقنية، التي تحّدد الُقدرة الُهجومية والدفاعية لالأعداء، كما ُتْعنى 
بجم���ع المعلومات عن ال�ص���كان، واالأحوال المدنّية والجوّية والعوام���ل البيئية وغيرها، لتتعّرف على 
اتجاه���ات ال�صكان، و�ُصب���ل التاأثير فيها. اأو ِتل���ك المتعلِّقة باالأْن�صطة والجه���ات الداخلّية التي َتْعمل 
حة للد�صتور والقانون)1(، مثل: البوؤَر االإجرامية  لحة الدولة، ف���ي ُمَخالفة وا�صِ ف���ي اتجاه مغاير لَم�صْ
والجوا�صي�س والِع�صابات والجريمة المَنّظمة، والتعاون مع جهات خارجية، وَغ�صيل االأموال، والِفكر 

الُمناق�س لمبادئ الد�صتور، وغيرها.

)- ُمعالجة المعلومات
ورتها االأولية ناِق�صة اأو َمْغلوطة اأو َتحتمل دالالت عدة؛ واالأ�صل اأن  ق���د َتكون المعلومات في �صُ
تمّر المعلوم���ات بمراحل من الُمعالجة والَتْقييم َقْبل اال�صتفادة ِمنه���ا، ِبَغر�س تدقيقها وا�صتكمالها 
وتحدي���د دالالتها، وبعد ذلك قد َيِتم رّد المعلوم���ة اأو َقبولها، وفي مرحلة الُمعالجة يرى الباحث اأنَّه 

َيجب التركيز على اأمرين، هما:

الأول: ُمعالجة ال�شكل
ناته���ا الرئي�صة، مثل: م�ص���ادر المعلومة، وتاريخها  يق�ص���د به، اأْن َت�ْصتوف���ي المعلومة كل ُمَكوِّ
ومكان حدوثها واالأ�صخا�س الم�صاركين فيها، والتاأّكد من ح�صن �صياغتها، من حيث عدم الزيادة اأو 
الّنق�س، وعدم اإدراج وجهات الّنظر، وترتيب االأحداث زمنيًا، وانتقاء االألفاظ المعّبرة عن المعاني 
بدق���ة. كم���ا تهتّم المعالج���ة بَترجمة المعلوم���ات وفّك ال�صيف���رة، وتحويل المعلومات م���ن اأ�صكالها 
المختلف���ة كال�صور الجوية والر�صومات والمخطط���ات البيانية والت�صجيالت والجداول االإح�صائية، 

اإلى تقارير خطية واإح�صائية بُلغة تفهمها جهات االخت�صا�س االأخرى في دوائر االأمن.

الثاني: ُمعالجة الم�شمون
يتم خالل هذه المرحلة، التاأّكد من توّفر �صروط ومعايير المعلومة االأمنية، التي �صَبق االإ�صارة 

اإليها.

المعرفة و�شناعة القرار الأمني: 
اإن العدي���د م���ن اأْجهزة االأم���ن َتْبني موِقفها م���ن االأ�صخا�س والهيئات ُم�صتن���دة اإلى َمجموعة 

وتعّديًا على  الدميقراطية،  يعترب خمالفة لالأنظمة  املعلومات عنها  الأن جمع  الوطنية،  ال�صيا�صية  املعار�صة  املق�صود هنا  لي�س   -1
خ�صو�صية االأحزاب، لكن املق�صود جمع املعلومات عن اجلهات التي تعمل يف اجتاه خمالف مل�صلحة الوطن، واملعيار للحكم 

على ذلك هو د�صتور البالد والقوانني املعمول بها.
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ل بعد اإلى م�صتوى المعلومات الموؤكدة، فتتخذ اأجهزة  م���ن البيان���ات التي لم تتّم ُمعالجتها، ولم َت�صِ
االأمن اإجراءات َتْحُرم اأولئك االأ�صخا�س من كثير من حقوِقهم، دون ِعلمهم ودون اأن ُتعطيهم الحق 
ف���ي معرفة االأ�صباب، اأو الدفاع عن اأْنف�صهم، وهذا ُيَنبئ عن خلل في االأداء المعلوماتي، واالأ�صل اأن 
َيَتط���ور االأداء فُتبن���ى القرارات والت�صورات عندما َيتراكم لدى االأجه���زة االأمنية م�صتوى ي�صل اإلى 
الح���ّد االأدنى من المعرفة المطلوب���ة. وال ُيمكن الو�صول اإلى الم�صتوى المطلوب من جودة القرارات 
ة بتحديد درجة �صح���ة المعلومات الت���ي ُيتخذ القرار  االأمني���ة، اإال عندما تق���وم الدوائ���ر المخت�صّ
ة وزادت الثقة به، والعك�س  ة، كان القرار اأكث���ر دقَّ بن���اء عليه���ا؛ الأن المعلومات كلما كانت اأكثر �صحَّ
ّنف قراراته  بالعك����س. وفي حال عدم تحديد درجة �صّحة المعلومات، فاإن على �صانع القرار اأن ُي�صَ
�صم���ن الق���رارات االحتياطية اأو الوقائية، الت���ي َتهدف اإلى درء المخاطر، وعلي���ه اأال َيّتخذ قرارات 
َقْطعي���ة اأو ِنهائي���ة تم�ّس بم�صال���ح االأ�صخا�س والَهيئ���ات ب�صورة مبا�صرة. وعندم���ا تكون القرارات 
االأمني���ة اأكث���ر خط���ورة، وَت�صود حالة من عدِم التاأّك���د، وال يتوّفر ما يلزم م���ن معلومات، ُي�صبح من 
حاب الِخبرة والِحكمة، التي هي اأعلى من الَمعرفة؛ الأّنهم �� في هذه الحالة  ال�صروري اال�صتعانة باأ�صْ

ر بيانات كافية عنها. �� يكونون قادرين على االإجابة عن بع�س االأ�صئلة التي ال َتَتوفَّ

المبحث الثاني
ثين على قبول المعلومات الأمنية ورّدها تطبيقات مناهج المحدِّ

التو�شع في فروع المعلومات الأمنية
اأن�صاأ المحّدث���ون فروعًا كثيرة لِخدمة الحديث، وَجعلوا ِخدَمته في اأربعة مجاالت رئي�صة هي: 
عل���م الرواية، وقواعد الت�صحيح والتعديل، وعلم الج���رح والتعديل، وفقه الحديث)1(، واأنزلوا تحت 
كل مجال ِمنها علومًا فرعية كثيرة، لم َتترك في الرواية �صيئًا اإال اأ�ْصَبعْته درا�صة، مثل: طرائق تحّمل 
الحديث، ومعرفة علو االإ�صناد ونزوله، واأنواع الحديث كال�صحيح والح�صن وال�صعيف، ورواة الحديث 
وطبقاتهم، والعدالة وال�صب���ط، ومعرفة النا�صخ والمن�صوخ، وُم�صِكل الحديث وُمْحَكمه، وغيرها من 
الف���روع، وقد َجَمعوا ه���ذه العلوم في علم اأطلقوا عليه »علم الحديث رواي���ة ودراية«، وَق�صدوا بعلم 
الحديث رواية: كل ما ُيعرف به اأقوال ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه و�صلم( واأفعاله واأحواله، واأما ِعلم 
الحدي���ث دراية فَق�صدوا به »ما ُيعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد«)2(. واأطلقوا 
عل���ى ِعلم الحديث دراية اأ�صم���اء اأخرى، منها: »ُم�صطلح الحديث، وعلوم الحديث«)3(، وقد ا�صتفاد 

علماء العرب والم�صلمين من هذا العلم في كثير من العلوم االأخرى التي تعتمد على الرواية.

1- حمزة عبد اهلل املليباري )د. ت.(: علوم احلديث يف �صوء تطبيقات املحدثني النقاد، �س 7.
2- عبد الروؤوف املناوي )1999(: اليواقيت والدرر يف �صرح نخبة ابن حجر، اجلزء 2، �س 230

3- نور الدين عرت )1997(: منهج النقد يف علوم احلديث، دم�صق، دار الفكر، ط3، �س 32
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َتْفت���ح ُجهود علماء الحديث، في تق�صيمه���م وتفريعاتهم ِلعلم الرواية، بابًا وا�صعًا اأمام اأجهزة 
االأم���ن العربية ب�صكل عام، واأجه���زة اأْمن الُمقاومة الفل�صطيني���ة ودول الربيع العربي ب�صكل خا�س، 
وذل���ك بالتو�ص���ع في فروع وَتخ�ص�ص���ات المعلومات االأمني���ة، وزيادة التاألي���ف والتدريب في العلوم 
الُم�صاندة لها، م�صتفيدين من التق�صيمات والتفّرعات الكبيرة التي اْبَتدعها ُعلماء الحديث النبوي، 
ياغتها وتدوينها  م���ن حيث ُطرق جمع المعلوم���ات وَنقلها، وَمعرفة �صحيحها و�صعيفها، وقواع���د �صِ
وِحفظها، و�ُصروط َقبولها اأو رّدها، و�صروط عنا�صر االأمن وموا�صفاتهم، واأ�صاليب ُمعالجة المعلومات 
وَتدقيقه���ا وتحليلها، والبحث في دالالتها، وت�صميِم َنماذج جمِع المعلومات، وبناء قواعد البيانات، 
م���ع �صرورة المزاوجة بي���ن االأدوات التي ابتدعها ُعلماء الحديث في كل ما �َصبق من َمجاالت، وبين 

ما اأْنتجته التكنولوجيا الحديثة من اأدوات قاِدرة على اخت�صار الزمن، وتحقيق المعرفة.

بناء المعلومة الأمنية
ق�ّص���م الُمَحّدُثون الرواية الواحدة اإلى جزاأين اأ�صا�صيين، ال تك���ون الروايُة روايًة اإال بتوّفرهما 
مع���ًا، وهما: �صن���د الرواية ومتنها، ويعتبر المحّدثون اأنَّ درا�صة الرواية والحكم عليها ال يكتمالن اإال 
بوجود ال�صند والمتن معًا، والمق�صود بالرواية عندهم: »حمل الحديث ونقله واإ�صناده اإلى من ُعزي 
اإلي���ه ب�صيغة من �صيغ االأداء«، وفي مناهج المحدثين: ل���و اأن راويًا تحّدث بالحديث ولم ين�صبه اإلى 

قائله لم يكن ذلك رواية«)1(، واعتبروا اأن اأّول �صروط علم الرواية �صرط االإ�صناد ال�صحيح)2(.
ال�صن���د ِعن���د المحّدثين هو: »طريق الَمتن، اأي �ِصل�صلة ال���رواة الذين َنقلوا الَمتن عن م�صدره 
ة الّثابتة عن  ّمة، وقد اأخب���رت النُّ�صو�س النبويَّ االأول«)3(. وَي���رون اأّن االإ�صن���اد من خ�صاِئ�س هذه االأُ
وقوع���ه قْب���ل اأْن َيْعرف���ه النا�ُس، كما في حديث عب���د اهلل بن عبا�س )ر�ص���ي اهلل عنهما(، قال: قال 
���ن َي�ْصَمُع منكم«)4(، وقال  ر�ص����ول اهلل )�صلى اهلل عليه و�صل���م(: »َت�صَمعون وُي�ْصَمُع منكم، وُي�ْصَمُع ممَّ

عبد اهلل بن المبارك: »االإ�صناد من الدين، ولوال االإ�صناد لقال من �صاء ما �صاء«)5(.
اأما المتن فهو: »ما انتهى اإليه ال�صند من الكالم«)6(، واإذا كانت الرواية حديثًا نبويًا، فعندها 
يكون المْتن هو: ما اأُ�صيف اإلى النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم( من قول اأو فعل اأو تقرير اأو �صفة)7(.

عل���ى خالف ما تقّدم: فاإن اأْجهزة االأم���ن ُتعطي اأهمية اأكبر لن�ّس )متن( المعلومة، وين�صّب 

1- نور الدين عرت )1997(: منهج النقد يف علوم احلديث، مرجع �صابق، �س 188.
2- عبد الرحمن بن يحيى املعلمي اليماين )1982(: االأنوار الكا�صفة ... �س 66

3- اأبو بكر الكايف )د. ت.(: منهج االإمام البخاري يف ت�صحيح االأحاديث وتعليلها، �س 135.
4- اأبو بكر اأحمد بن احل�صني بن علي البيهقي )1344ه�(: ال�صنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي، جزء 10، �س250، حديث 21717

5- �صحيح م�صلم، املقدمة، جملد 1، �س 15.
6- عبد احلق بن �صيف الدين بن �صعد اهلل البخاري الدهلوي )1986(: مقدمة يف اأ�صول احلديث، �س 40.

7- حممود الطحان )د. ت.(: تي�صري م�صطلح احلديث، �س 9
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اهتمامه���ا عل���ى معرفة الم�ص���در المبا�صر ال���ذي اأو�صل المعلوم���ة للجهة االأمنية، وقلي���اًل ما يكون 
االهتم���ام بم���ن �صبقه، اأو بمن َنقل عْنه، وتتذّرع بع�س اأجهزة االأمن باأّن التعّرف اإلى باقي الم�صادر 
َيحت���اج اإل���ى ُجه���د ا�صتخباري كبير، ال َتمل���ك اأجهزة االأمن م���ا يلزمه من َنفق���ات، اأو ما يكفيه من 
وقت)1(. فَيَترتب عن ذلك َفْجوة معرفّية ُت�صعف الثقة بالمعلومات نتيجة الجهل بالم�صادر االأُخرى.

م ُيمكن َتْق�صيم المعلومة االأمنية اإلى �صند ومتن:  في �صوء ما تقدَّ
�شن��د المعلومة الأمنية: »�صل�صل���ة االأ�صخا�س والهيئات)2( الذين َنقل���وا المعلومة االأمنية 
اأحده���م عن االآخر ابتداء من الم�ص���در المبا�صر للمعلومة، مرورًا بَمن َنق���ل عنهم حتى م�صدرها 
االأول وم���ا َي�صمله ذل���ك من األفاظ دالة على طريقة نقل المعلومة من م�ص���در اإلى اآخر«، �صواء كان 

الّناقلون للمعلومة من بين العاملين في جهاز االأمن اأو من خارجه.
مت��ن المعلومة الأمنية: »ن�س المعلومة الذي ي�صم���ل األفاظها وعباراتها التي ُت�صاهم في 
ُف االأح���داث وتفا�صيلها، واالأخبار  ���وؤِ بها اأو ُمعالجِتها«، وم���ن ذلك: و�صْ اإدراك التهدي���دات اأو التَنبُّ

واالإح�صاءات والتقارير، والتعريف باالأ�ْصخا�س والهيئات، ونمو الظواهر االأمنية، وغيرها.
ال يوج���د َتَعار����س في ا�صتخ���دام اأجهزة االأْمن للرم���وز الداّلة على م�صاِدرها ف���ي حال َتعّذر 
الَك�ْص���ف ع���ن ا�صم الم�ص���در العتبارات اأمنية، �ص���واء كانت الم�ص���ادر من االأ�صخا����س اأو الهيئات 

والموؤ�ص�صات، مع الربط بين كّل رمز من رموز الم�صادر، وبين ما �صاَرك في جْمعه من معلومات.
ت والَت�صوير  َتْح�ص���ل اأجهزة االأمن عل���ى كثير من معلوماتها بُط���ُرق ِتقنية، كاأْجه���زة الَتَن�صّ
وغيره���ا، وهذا يَتَطّلب اإ�صاف���ة مجموعة من ال�صواِب���ط الِتقنية التي َتخ�س االأجه���زة واالأ�صخا�س 
المكّلفي���ن با�صتخدامها، وُط���ُرِق تْزييف المعلومات، وَت�ْصِفيرها، وَتْجميعه���ا اأو َتْجزئتها، ورْبط ِتلك 

ال�صوابط بمعايير ُت�صاهم في تحديد درجة الثِّقة بَم�صادر المعلومات.

تلقي المعلومات الأمنية ونقلها
ال يك���ون ال�صَن���د ُمْكتماًل، ِبَح�صب مناِه���ج المحدثين، اإال ِبَمعرفة ط���رق التحّمل، وهي الطرق 
الت���ي اتَّبعها الرواة المْذك���ورون في ال�صند في َنقل الرواية من اأَحدهم اإل���ى االآخر، وال َتت�صاوى ِتلك 

1- ور�صة عمل جمعت الباحث مع اللواء »�صالح اأبو �صرخ« مدير عام قوى االأمن الداخلي الفل�صطينية، والعقيد »حممد اليف«: نائب 
العدل يف  االأ�صتاذ »عمر الرب�س« وكيل وزارة  الباحث مع  لقاء �صم   ... . )اأكتوبر 2010(  � غزة  الداخلي  االأمن  رئي�س جهاز 
ال�صلطة الفل�صطينية � غزة )اإبريل 2011( ... مقابلة تليفونية مع اللواء اأركان حرب »طلعت م�صلم« يف ف�صائية م�صر 25، قال 

فيه كالمًا يفيد نف�س املعنى )2012/8/27 � �س: 5:20(.
2- املق�صود بالهيئات: امل�صادر من غري االأ�صخا�س، كاملوؤ�ص�صات واجلماعات وغريها، فاإذا كان الرواة وم�صادر املعلومات يف زمن 
تدوين ال�صنة من االأ�صخا�س، فاإن م�صادر املعلومات يف ع�صرنا قد تكون من املوؤ�ص�صات، مثل قولنا: �صمعت من ف�صائية كذا، اأو 

قراأت يف جريدة كذا، اأو اأخذت من مركز اأبحاث كذا.
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دق رواتها، وقد دّلت ُمعظم اأقوال المحّدثين على اأّن طرق التحّمل  الّطرق في قّوتها والداللة على �صِ
ثمانية)1(: 

1- ال�صماع من لفظ ال�صيخ مبا�صرة: ومن األفاظه: »�صمعت«، و«حدثني«، و«اأخبرني«، و«اأنباأني«.
2- القراءة اأو العر�س على ال�صيخ: ومن األفاظها: »قراأت على فالن«.

ثنا اإجازة«. 3- االإجازة اأو االإذن بالرواية« ومن األفاظها: »اأجاَز لي فالٌن«، و«حدَّ
4-  الُمَناول���ة: اأن ُيعطي ال�صي���خ ِكتابه لطالب ويقول له هذا روايتي ع���ن فالن، ومن األفاظها: 

»ناولني«، و«اأجاز لي«، و«حدثنا مناولًة«.
5-  الكتاب���ة: اأن َيكت���ب ال�صيخ لحا�ص���ر اأو غائٍب بَخطِّ ي���ده اأو اأْمِره، وم���ن األفاظها: »كتب لي 

فالن«، و«حدثني فالن كتابة«.
6-  االإْعالم: اأن ُيعلم ال�صيُخ الطالَب اأن هذا الحديث اأو هذا الكتاب كذا �صماعًا، ومن األفاظه: 

»اأعلمني �صيخي بكذا«.
7-  الو�صّي���ة: اأن ُيو�صي ال�صيخ عن���د َموته اأو �َصفره ل�صخ�س بكتاب من ُكتبه التي َيرويها، ومن 

ًة«. األفاِظها: »اأو�صى اإلّي فالن بكذا«، و«حدثني فالن و�صيَّ
8-  الِوج���ادة: اأن َيج���د الطالب اأحاديث بخط �صيٍخ َيْعِرفه، ث���م َيرويها ولي�س له �صماع منه وال 

اإجازة، ومن األفاظها: »وجدت بخط فالن«، و«قراأت بخط فالن«.
هم عن بع�ٍس، ال يكون كافيًا  ن َنقلوا المعلومة بع�صُ يتبّين من ذلك، اأنَّ ِذْكر جميع الم�صادر ممَّ
وال دقيق���ًا، اإال بَمْعِرف���ة الطرق الت���ي اّتبعها كل َم�صدر في َنْقل المعلومة اإل���ى الذي يليه، حتى َت�صل 
رت ُطرق نقل الرواية في زمن تدوين  المعلوم���ة اإلى الِجهة المْخَت�صة في جهاز االأم���ن. واإذا اْنَح�صَ
الحدي���ث في ثماني���ة ُطرق، فهي لْم َتُعد محدودة في ع�صرنا؛ َنتيج���ة لثورة المعلومات واالت�صاالت 
واالبت���كارات التقنية الحديث���ة كالتلفون واالإنترنت والتلفاز والت�صوي���ر والت�صجيل وغيرها. وما دام 
عوا ُطرق الَتحّمل الُمْختلف���ة في الم�صتوى َنْف�صه من الدالل���ة على �صْدق الرواية،  المحّدث���ون ل���م َي�صَ
ماع  رنا على الم�صتوى َنْف�صه في ال�صابق، فال�صَّ فمن باب اأولى اأال تكون ُطرق َنْقل المعلومات في ع�صْ
ُمبا�ص���رة لي�س كال�ّصماع ع���ن طريق التلفون اأو المذي���اع اأو الت�صجيل، والم�صاه���دة الُمبا�صرة لي�صت 
كالُم�صاه���دة من خالل التلف���از اأو اأجهزة الت�صوير، والقراءة في كت���اب لي�صت كالقراءة عن طريق 
االإنترن���ت، كم���ا اأّن الُقدرة عل���ى تزوير ال�ص���وت وال�صورة والخ���ْط وغيرها، اأ�صَبح���ت عالية تكاد 
ال َتْختل���ف كثي���رًا عن الحقيقة، مما يت���رك اأَثره على ُم�صت���وى الثِّقة بما ُينقل عب���ر الو�صائل التقنّية 
الحديث���ة. االأمر الذي َيجع���ل االهتمام بُطرق تلّقي المعلومات واأدائها ف���ي ع�صِرنا اأكثر اأهمية مما 

1- حممود الطحان )د. ت.(: تي�صري م�صطلح احلديث، �س �س 85 – 89.
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فنا التقّدم الكبير في و�صائل وفنون الت�صليل والخداع  كان عليه الحال في الع�صور ال�صابقة، واإذا اأ�صَ
وبَث االإ�صاعة، ُي�صبح التق�صير في االهتمام بُطرق نقل المعلومات اأكثر خطورة على العدل واالأمن. 

اأق�شام المعلومة الأمنية
ق�ّص���م المحّدثون الرواي���ة بطريقتين متكاملتي���ن، االأولى: تق�صيم الحديث م���ن حيث ال�صند، 
والثانية: تق�صيم الحديث من حيث ال�صّحة. وُيمكن ال�صير في َتْق�صيم المعلومات على الَمْنهج َنْف�صه، 
اإذ اإن تق�صي���م المعلوم���ات، َتَبعًا ل�َصندها، ُيعطي ُفر�صة اأكبر لدرا�صة ال�صند واالهتمام بكل مكّوناته: 
كاالأ�صخا����س والهيئات وُطرق َنق���ل المعلومة، وَتْق�صيمها من حيث ال�صح���ة ُيعطي ُفر�صة لالهتمام 

بقوة المعلومات واأهميتها، وهذان النوعان من التْق�صيم يوؤّثر كل منهما في االآخر.
وي���رى الباح���ث اأف�صلّية في ا�صتخ���دام الم�صّميات الت���ي ا�صتخدمها علماء الحدي���ث، تي�صيرًا 
للمتابع���ة ورب���ط الحدي���ث النبوي بالمعلوم���ة االأمنية، ويبقى هن���اك هام�س وا�صع، ف���ي حال رغبت 
ي���ات اأخرى ُتقرره���ا فرق عمل  االأجه���زة االأمني���ة اال�صتف���ادة من ه���ذا الت���راث اأن َت�ْصتخ���دم م�صمَّ

متخ�ص�صة.

اأوًل: اأق�شام المعلومة الأمنية من حيث ال�شند: 
يمكن َتْق�صيم المعلومة مْن حيث ال�صند اإلى »معلومة متواترة« و »معلومة اآحاد«.

). المعلومة المتواترة
َيغ كثيرة، جاءت كّلها في معن���ى واحد، منها: »ما رواه  ع���ّرف المحّدثون الَخبر المتوات���ر ب�صِ
عدد كثير ي�صتحيل في العادة تواطوؤهم على الكذب«، اأي الذي يرويه في كّل طبقة من طبقات �صنده 
رواة كثي���رون يحك���م العقل عادة با�صتحالة اأن يكونوا قد اتفقوا عل���ى اختالق هذا الَخبر. و�صروطه 
اأربع���ة، هي: اأن يرويه عدد كثير اأقّل���ه ع�صرة اأ�صخا�س، ح�صب الراأي االأرجح، واأْن ُتوجد هذه الكثرة 
ف���ي جميع طبق���ات ال�صند، واأن ُيحيلوا في العادة متواطئين على الك���ذب، واأن يكون ُم�ْصَتَند َخبِرهم 

الح�س، كقولهم �صمعنا اأو راأينا اأو لم�صنا)1(. 
َينق�صم الخبر المتواتر اإلى ق�صمين: 

متوات��ر لفظ��ي: وهو ما اتفق ال���رواة على معناه ولفظ���ه. وي�صميه البع����س )متواتر لفظي 
ومعنوي(.

متوات��ر معنًى: وه���و ما اتفق عليه الرواة على معنى كّلي وانف���رد كل واحد بلْفِظه الخا�س. 

1- حممود الطحان )د. ت.(: تي�صري م�صطلح احلديث، مرجع �صابق، �س 11
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وم���ن اأ�صكاله اأن يكون التواتر في قدر معّين من الرواية، فيروي كل راٍو واقعة َي�صترك مجُموعها في 
قدر معين. فاأحاديث رفع اليدين رويت في نحو من مائة حديث. فرواها كل واحد من ال�صحابة في 
ُمنا�صب���ة خا�صة كاال�صت�صقاء وِعند خطبة الجمعة وفي الُقن���وت، بحيث يكون القْدر الم�صترك، وهو 

رفع اليدين في الدعاء، قد تواتر)1(. وحكم المتواتر اأنه قطعي الثبوت)2(.
قيا�ص���ًا على ذلك، ُيمكن تعريف المعلومة االأمنية المتواترة، باأّنها: »المعلومة التي َنقلها كثير 
م���ن االأ�صخا����س اأو الهيئات في كل َطبقة من طبقات �صَندها، �صْرط ا�صِتحالة تواُطِئِهم على الكذب، 
واأن َيك���ون الح�صول عل���ى المعلومة قد تمَّ بطريقة َمْح�ُصو�صة«، وهذا َي�صم���ل الم�صادر ال�صّرية التي 

عب الت�صريح باأ�صمائها العتبارات اأمنية.  َي�صْ
���ُر َع�َصرٍة من  ي���رى الباح���ث اأّنه ِم���ن الُمنا�صب اعتب���ار حدَّ الجمع ف���ي المعلوم���ة االأمنية توفُّ
الم�صادر في كل طبقة من طبقات �صند المعلومة، وُيح�صب ال�صخ�س اأو الهيئة �صمن الطبقة االأولى 
م���ن طبقات �صند المعلومة االأمنية، اإذا توّفر �صرط ال�صماع اأو الم�صاهدة المبا�صرة. ومن اأمثلة هذا 
النوع من المعلومات، ما َيحدث اأثناء التجّمعات الب�صرّية مثل: االحتفاالت، والمدار�س، والجامعات، 
وغيرها، ففي هذه الحاالت يمكن اأن يرى الحدث ويْنُقُله اأ�صخا�ٌس كثيرون، فاإذا اتَفق الناِقُلون على 

�صيٍء بعيِنه، كان ذلك كافيًا لت�صديقه.
اإذا كان مْنهج المحّدثين في معرفة احتمال التواطوؤ على الكذب مبنيًا على معايير مح�صو�صة، 
كاحتمال التقاء الم�صادر التي َنقلت عن بع�صها، و�صيرة الم�صدر، وغير ذلك، فاإّن معرفة التواطوؤ 
رنا �صارت اأكثر �صعوبة؛ وذلك نتيجة لجهود اأجهَزة االأمن الُمعادية ببث االإ�صاعة  على الكذب في ع�صْ
والمعلوم���ات الت�صليلية، وتوّف���ر اإمكانية التوا�صل بي���ن االأ�صخا�س عْبَر الو�صائ���ل الحديثة كالتلفون 
وبرام���ج التوا�صل االجتماعي عب���ر االإنترنت وغيرها، مّما يجعل اإمكاني���ة الحكم بتواتر المعلومات 
اأم���رًا اأكث���ر �صعوب���ة. ومن هنا كان �ص���رط التواتر اأن يكون اأف���راد الطبقة االأولى م���ن الم�صادر قد 
�صاه���دوا اأو �صمع���وا مبا�صرة، ولي�س نقاًل ع���ن غيرهم، واأن كل من ينقل �صماع���ًا ال يكون واحدًا من 
اأفراد الطبقة االأولى. واإذا ثبت تواتر المعلومة على هذا ال�صكل فاإن ذلك يكفي لت�صديقها، بل اإنها 

تكون في اأعلى درجات ال�صدق وال�صحة.
ها، ويكون تواتر معنًى،  يك���ون تواتر المعلومات االأمنية لفظيًا عندم���ا تّتفق الم�صادر على ن�صّ
عندم���ا يّتفقون على معناه���ا، وُيمكن اأن َيْقَت�صر التواُتر على قْدر ُم�صترك من المعلومات، وفي هذه 

1- عبد اهلل بن فودي )2005(: منظومة م�صباح الراوي يف علم احلديث، �س 33
2- ح�صن حممد امل�صاط ) 1996(: التقريرات ال�صنية �صرح املنظومة البيقونية يف م�صطلح احلديث، �س 18
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الحالة يكون حكم القدر الم�صترك، حكم التواتر اللفظي نف�صه.
م���ن الطبيعي اأن َيكون عدد الروايات الُمَتواترة قلي���اًل اإذا ما قي�س بالعدد االإجمالي للروايات 
ال�صحيح���ة؛ نظرًا ل�صعوبة تحقيق �صرط التواتر، وكذلك الح���ال في المعلومات االأمنية المتواِترة؛ 
فه���ي قليل���ة اأي�صًا، لكّن الِعبرة في توات���ر المعلومة االأمنية اأنها َتكون قْطعي���ة الثبوت، َت�صمح باتخاذ 
الق���رار ا�صتنادًا عليها دون ترّدد. وكون كثير من المعلوم���ات االأمنية يتّم َجمعها في وقت قريب من 
حدوثه���ا، خا�ص���ة تلك التي َتْحمل طابع���ًا اأمنيًا عامًا، ف���اإن اأْجِهزة االأْمن قادرة عل���ى َتعظيم َحْجم 
المعلوم���ات المتوات���رة اإذا ما َبذلت جه���ودًا اإ�صافية، وهذا من �صاأن���ه اأن ُي�صاهم في �ُصرعة و�صواب 

القرار االأمني.

). معلومة الآحاد
ُف حديث االآحاد، باأّن���ه الحديث الذي لم َيْبلغ عدد رواته في كل َطبقة من طبقات ال�صند  ُيَع���رَّ
حة الحديث، ويكون  ح���د الَجْم���ع،  اأي الحديث الذي لم يْثبت تواتره، وفي هذه الحال���ة ال يْقطع ب�صِ

دها علماء الحديث. ظّني الثبوت، ولتحديد درجة �صّحته يلزم درا�صة �صنده ومْتنه ِوفق معايير حدَّ
يْنَق�صم حديث االآحاد اإلى اأق�صام ثالثة، ِن�صبة اإلى عدد طرقه، وهي)1(:

اأ.  الم�شهور: ما لم يبُلغ حّد التواتر، لكّنه انتقل اإلينا في كل طبقة من طبقاته، بثالث طرق 
اأو اأكثر. وقد يكون الحديث م�صهورًا عند المحّدثين، اأو عند الفقهاء، اأو االأ�صوليين، اأو عند 

عوام النا�س، لكن ذلك ال يك�صبه درجة ال�صحيح.
ب.  العزي��ز: ما انف���رد بروايته اثنان فقط في اإحدى طبقاته، ف���اإن رواه اأكثر من ذلك فهو 

الم�صهور.
ت. الغريب: ما انفرد بروايته واحد فقط في اإحدى طبقاته.

قيا�ص���ًا على ما تقدم، فاإن معلومة االآحاد هي: المعلومة التي لم يْنقلها كثير من االأ�صخا�س اأو 
الهيئات في كل َطبقة من طبقات �صندها المختلفة. وهذا النوع من المعلومات ظني الثبوت ويحتاج 
اإل���ى درا�ص���ة مْتن المعلومة وما قد ي�صوبه م���ن خلل، واأحوال م�صادرها من حي���ث العدالة، والقْدرة 
عل���ى الِحفظ والنق���ل، ومعرفة الطرق المتَّبعة في ذل���ك، مع اإ�صافة �صروط خا�ص���ة، مثل: االنتماء 
الوطني، والقدرة والَمهارة المهنية، خا�صة في المعلومات التي َتْحتاج عْند َنْقلها وَتَداولها اإلى ِخبرة 

�س، كالمعلومات الُمَتَعّلقة بِمْهنة دقيقة، مثل: الطب اأو الهند�صة اأو الفن وغيرها. وَتَخ�صّ

1- عبد اهلل بن فودي )2005(: منظومة م�صباح الراوي يف علم احلديث، مرجع �صابق، �س 34، 43.
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ُل اإل���ى حدِّ التواتر، )ح�صب اقتراح الباحث حين يكون  اإنَّ �صَن���د المعلومة في هذا النوع ال ي�صِ
الع���دد اأق���ل من ع�صرة م�صادر في كل طبقة من طبقات ال�صند(، وبناًء عليه فاإنَّ عدد الم�صاِدر في 
طبقات ال�صند قد تْختلف من معلومة اإلى اأخرى، فَتكون م�صدرًا واحدًا اأو م�صدرين اأو ثالثة اأو اأكثر، 
نيفه���ا من َحيث عدد الم�صادر  عف، وَت�صْ وف���ي هذه الحالة فاإنَّ المعلوم���ات َتْحَتِمل ال�صّحة اأو ال�صّ
ها على بع�س عن���د اختالفها اأو تعار�صها. ومما  ف���ي كل طبقة م���ن طبقاتها ي�صاعُد في ترجيح بع�صِ
َيقت�ص���ي التْنبي���ه اإليه، اأّن المعلومة التي ت�صتهر على األ�صنة النا����س اأو فئة منهم، اأو في بع�س و�صائل 
االإعالم ال يعني �صحتها، كما هو الحال في الحديث الم�صهور، فاإن �ُصهرته لي�صت دلياًل على �صّحته. 
رورة االنتباه عند التعامل مع المعلومات التي َيكون م�صدرها االإعالم اأو  وفي هذا فائدة َتْق�صي ب�صَ
األ�صن���ة النا����س، فقد َت�ْصتهر تلك المعلومات لكّنها ال تكون �صحيحة؛ الأّن م�صدرها قد َيكون من باب 

االإ�صاعة اأو الت�صليل.

ثانيًا: اأق�شام المعلومات الأمنية من حيُث ال�شحة 
اأ�ص���ار القراآن الكريم وال�صّنة النبوية اإلى اأهم قواع���د علم الرواية وَنقل االأخبار، ففي القراآن 
ُنوا«)1(. وفي ال�صّنة قوله )�صّلى  ن َجاءُكْم َفا�ِصٌق ِبَنَباأٍ َفَتَبيَّ ِذيَن اآَمُنوا اإِ يَُّه���ا الَّ الكري���م قوله تعالى: »َيا اأَ
ر اهلل ام���راأً �صمع مّنا �صيئا فبّلغ���ه كما �صمعه، فرّب ُمَبلَّ���غ اأوعى من �صامع«  اهلل علي���ه و�صّل���م(: »ن�صّ
منت  وف���ي رواية »ف���رّب حامل فقه اإلى من هو اأفقه من���ه، ورب حامل فقه لي�س بفقي���ه«)2(، وقد ت�صّ
االآي���ة الكريمة والحديث ال�صريف مبداأ التثّبت في اأخذ االأخبار وكيفية �صبطها باالنتباه لها ووْعيها 

والتدقيق في نْقلها. 
ُيمك���ن تق�صيم المعلومات االأْمني���ة من حيُث ال�صّحة اإلى ثالثة اأق�ص���ام رئي�صة، هي: المعلومة 
ال�صحيحة والمعلومة ال�صعيفة والمعلومة الح�صنة التي تاأتي درجة �صّحتها بين ال�صحيح وال�صعيف. 
وين���دِرج تحت كل ق�صم منها اأق�صام فرعية، فلي�س كل ال�صحيح على درجة واحدة من ال�صحة، كما 
لي����س كل ال�صعي���ف على درج���ة واحدة من ال�صعف، وه���ذا ما اأخَذ به علماء الحدي���ث النبوي، فقد 
ذك���روا اأن اأ�ص���ل اأق�صام الحدي���ث ثالثة: ال�صحيح وهو اأعل���ى مرتبة، وال�صعيف وه���و اأدنى مرتبة، 

والح�صن مرتبته متو�صطة، واأن �صائر االأق�صام داخلة في هذه الثالثة)3(.

1- �صورة احلجرات اآية 6
2- حممد بن عي�صى اأبو عي�صى الرتمذي ال�صلمي )د. ت.(: اجلامع ال�صحيح �صنن الرتمذي، ج5، حديث 2656، 2657، �س 34، 35.

3- عبد احلق بن �صيف الدين بن �صعد اهلل البخاري الدهلوي )1986(: مقدمة يف اأ�صول احلديث، مرجع �صابق، �س 58
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اأ. الحدي��ث ال�شحي��ح))): ما ات�صل �صن���ده، بنقل عدل تاّم ال�صبط)2( ع���ن ِمْثله، من اأول 
ال�ّصن���د اإلى ُمنتهاه من غير �ص���ذوذ وال ِعّلة. والظاهر من التعريف اأن �ص���روط الحديث خم�صة، اإذا 

توافرت جميعها �ُصّمي: »�صحيح لذاته«، وهي:
1-  ات�ص���ال ال�صند: ومعن���اه اأن كل راٍو من رواته قد اأخذه مبا�ص���رة عمن فوقه من اأول ال�صند 

اإلى منتهاه.
2-  عدال���ة ال���رواة : باأن يكون كل راٍو م���ن رواته م�صلمًا بالغًا عاقاًل غي���ر فا�صق وغير مخروم 

المروءة.
3-  �صبط الرواة : اأي اأن كل راٍو من رواته كان تام ال�صبط، �صواء �صبط �صدر اأو �صبط كتاب.

4- عدم ال�صذوذ : وال�صذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو اأوثق منه.
5-  ع���دم العلة: والعلة �صبب غام�س خفي يقَدح في �صح���ة الحديث، مع اأّن الظاهر ال�صالمة 

منه.
ب. الحدي��ث الح�شن: ما قّلت درجت���ه عن ال�صحيح من حيث قوة حفظ اأحد رواة ال�صند، 
وعل���ى هذا فتعريفه« »ما ات�صل �صنده بنقل عدل ق���ل �صْبطه عن ال�صحيح من غير �صذوذ وال علة«. 
والحدي���ث الح�صن اإذا ج���اء من ُطرق اأخرى �صحيحة اأو ح�صنة، �ُصّم���ي »�صحيح لغيره«، واال�صتراك 
بي���ن ال�صحيح والح�صن في جميع ال�صفات اإال �صف���ة واحدة، هي ال�صبط، فال�صحيح تام ال�صبط، 

والح�صن يق�صر عن تمام ال�صبط)3( )االأ�صل اأنه قوي الحفظ، لكنه ين�صى اأو يخطئ اأحيانًا(.
ج. الحدي��ث ال�شعي��ف: كل حدي���ث لم َيجتمع في���ه �صفات الحدي���ث ال�صحيح وال �صفات 
الحدي���ث الح�صن المدونة اأع���اله، فهو حديث �صعيف)4(. واإذا كان الحدي���ث �صعيفًا اأ�صاًل، غير اأن 
روايات اأخرى ح�صنة اأو �صحيحة جاءت بنف�س ما جاءت به هذه الرواية، فاإنه ي�صمى »َح�َصٌن لغيره«. 
يالح���ظ مما تق���دم، اأّن الحديث الح�صن، قد َيرتقي اإلى مرتب���ة »�صحيح لغيره« وهي اأقل من 
»ال�صحي���ح لذات���ه« واأعلى من »الح�ص���ن«، كما اأّن الحدي���ث ال�صعيف قد َيرتقي اإل���ى »ح�صن لغيره« 
وه���ي اأقل م���ن »الح�صن لذاته« واأعلى من »ال�صعيف«، لكن ال�ّصرط في كل ذلك اأن َيْرتِقي الَح�َصُن اأو 

1- حممود الطحان )د. ت.(: تي�صري م�صطلح احلديث، مرجع �صابق، �س 17.
2-  العدالة: ا�صتقامة الدين واملروءة �� اأي اأداء الواجب الديني واجتناب ما يوجب الف�صق من املحّرمات، واأن يفعل املرء ما يحمده 

النا�س عليه من االآداب واالأخالق.
متام ال�صبط: اأن يوؤدي الراوي ما حتمله من م�صموع اأو مرئي على الوجه الذي حتمله من غري زيادة اأو نق�س، لكن ال ي�صر خطاأ 

ي�صري الأنه ال ي�صلم منه اأحد«
3- حممد بن عبد الرحمن بن حممد بن اأبي بكر بن عثمان بن حممد ال�صخاوى )1998(: التو�صيح االأبهر لتذكرة ابن امللقن يف 

علم االأثر، �س 30 )يف احلا�صية رقم 2(
4- زين الدين عبد الرحيم بن احل�صني العراقي )1969(: التقييد واالإي�صاح �صرح مقدمة ابن ال�صالح، �س 63
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ال�صعي���ف بوج���ود اأحاديث اأُخرى �صحيحة اأو ح�صنة تدَعم���ه. واإذا كانت االأحاديث االأخرى �صعيفة، 
ف���اإن هذا ال يكف���ي الرتقاء الح�صن اأو ال�صعيف اإلى مرتبة اأعل���ى، وكاأّن العلماء قرروا، اأّن االأحاديث 

ال�صعيفة ال َتْدعم �صعيفًا مهما كثرت.
ا�صتن���ادًا اإلى ما تقّدم، يمكن تق�صيم المعلوم���ات االأمنية بحيث يكون منها ال�صحيح والح�صن 
وال�صعي���ف، بناًء عل���ى �صروط َت�صعه���ا اأجهزة االأم���ن، تتنا�صب م���ع طبيعة المعلوم���ات وخطورتها 
واأهميته���ا: فتكون �صروط المعلومة ال�صحيحة: ات�ص���ال �صندها ومعرفة ناقليها، و�صدق م�صادرها 
وانتمائه���م الوطن���ي والمهني، وُقدرتهم عل���ى الحفظ والنقل، وع���دم مخالَفته���ا للمعلومات االأكثر 
ِثق���ة، واأال يكون ف���ي المعلومة َعيب يقدح في �صحتها، و�صروط اأخ���رى تَتطلبها طبيعة العمل االأمني 
���ون. فاإذا َثبت اأّن اأَحد م�صادرها، في طري���ق من ُطرقها، كان �صعيف الِحفظ،  ويحدّده���ا المخت�صّ
ف���اإّن المعلوم���ة من ذلك الطريق َتكون �صعيف���ة اأو َح�َصنة بح�صب قّوة حفظ ذل���ك الم�صدر. اأما اإذا 
ند والجهل باأحِد الم�صادر،  اخَتّل �َصْرٌط اآخر، كاالنتماء الوطني، اأو ال�صعف المهني، اأو انقطاع ال�صَّ
اأو غي���ر ذلك من ال�صروط، فاإّن المعلومة ُت�صبح �صعيفة، وقد ت�صل اإلى حد ال�صعف ال�صديد فَتكون 

َمْرفو�صة. 
اإذا كان لدين���ا معلومة َح�صنة اأو �صعيفة، ث���م وردْتنا معلومة اأخرى �صحيحة اأو ح�صنة )لي�صت 
�صعيف���ة( بالمعن���ى والمحتوى نف�ص���ه، عندئٍذ يتّم ترقي���ة المعلومة الح�َصن���ة اأو ال�صعيفة االأولى اإلى 

م�صتوى اأعلى كال�صحيح لغيره والح�صن لغيره. 
اإن المعلوم���ات ال�صحيحة لي�صت على درجة واحدة من ال�صّحة، وذلك بح�صب ال�صروط التي 
���ر في �َصَنده���ا وَمْتنها، كما هو الحال بالن�صب���ة لالأحاديث ال�صحيحة، فه���ي لي�صت على درجة  تتوفَّ

واحدة من ال�صحة، تبعًا لمدى توفر �صروط ال�صحة.

اأ�شباب �شعف المعلومات الأمنية 
المعلومات ال�صعيفة لي�صت على درجة واحدة من ال�صعف، فمنها ما هو �صديد ال�صعف، ومنها 
ما هو ي�صير ال�صعف؛ وذلك تبعًا لتوفر ال�صروط والمعايير، وهذا ما �صار عليه علماء الحديث، فهم 
ي���رون اأّن االأحادي���ث ال�صعيفة لي�صت على درج���ة واحدة من ال�صعف، فمنها �صدي���د ال�صعف ومنها 

ي�صير ال�صعف.
وفيما يلي بع�س اأ�صباب �صعف الحديث، وما ُي�صتفاد منها في معرفة �صعف المعلومة:

). معلومة �شعيفة لعدم ات�شال ال�شند:
يك���ون الحديث �صعيفًا اإذا �صقط من رواته واحد اأو اأكثر، مثل: الحديث المر�صل الذي َي�صقط 
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ف وُي�صقط منه �صيخ���ًا اأو اأكثر من  من���ه ا�ص���م ال�صحابي)1(، والحدي���ث المعّلق الذي يروي���ه الم�صنِّ
�صيوخ���ه)2(، والحديث المنقط���ع: الذي �َصقط من اإ�صن���اده راٍو واِحٌد قْبل ال�صحاب���ي من اأي مو�صع 
كان ال�صق���ط)3(، والحدي���ث المع�صل: الذي �َصقط من رواته اثنان متتالي���ان)4(، والحديث المدّل�س: 
اأنواع اأ�صهرها اأن يروي الراوي روايًة عن �صيخ لقَيه ولم ي�صمعها منه مبا�صرة، بَلْفٍظ ُموِهم �صماُعها 
ل على الرواية من طريق ق�صير  منه)5(، ويكون الهدف من التدلي�س اإما االإيهام باأّن الراوي قد َح�صَ
)عل���و ال�صن���د(، اأو اأّنه ُيريد اإخفاء راٍو �صعيف َنَقل عنه، حتى ال ُيقال اأن روايته �صعيفة، اأو اأّنه يروي 

عن راٍو �صعيف. والتدلي�س يحتاج اإلى خبراء ليكت�صفوه.
هك���ذا، تكون المعلومة االأمنية �صعيفة اإذا اْنقطع ال�صن���د و�َصَقط اأحد م�صادرها، وَتتدّرج في 
م�صتوي���ات ال�صعف بح�صب مكان االنقطاع وع���دد الم�صادر التي �صقطت من���ه، ُمتتالية اأو ُمَتَفّرقة. 
ويج���ب التْنبي���ه اإلى خ�صو�صّية العمل االأْمن���ي التي َتق�صي بعدم الت�صري���ح باأ�صماء بع�س الم�صادر 
عها من  ب�صب���ب عام���ل ال�صّرية والخ�صو�صّية. اإنم���ا يجب اأال َتمنع من ِذكر رموز الم�ص���ادر في مو�صِ
ال�صن���د؛ ك���ي ي�صهل الحكم عليه، ويجب اأن يك���ون الحر�س في تطبيق هذا ال�ص���رط اأكثر كّلما كانت 

المعلومة اأكثر خطورة على اأجهزة الدولة اأو اأفرادها.
ف���ي تقدي���ر الباحث، اأن اأ�صباب هذا ال�صعف موجودة بَكْثَرٍة ف���ي المعلومات االأمنية، ولطالما 
اهتّم���ت اأجه���زة االأمن كثي���رًا بمتن ومحت���وى المعلومة االأمني���ة وقلياًل ب�صندها، وف���ي حال اهتمت 
بال�صن���د فاإنه���ا غالبًا ما تْقت�صر على الم�صدر االأخير الذي ينقل المعلومة، وال ُتعطي اهتمامًا كافيًا 

بمن �صبقه في ال�صند، وبالتالي يكثر �صقوط الم�صادر في المعلومات االأمنية.

). معلومات �شعيفة لعدم توفر العدالة وال�شبط في راٍو اأو اأكثر
ال يكف���ي عن���د علم���اء الحديث اأن ُيع���رف �صخ�س الراوي، ب���ل يجب التاأكد م���ن عدالته وقّوة 
حفظه، فاإن كان من رواة الحديث من ُيّتهم بالكذب، اأو ال�صعف ال�صديد في الِحفظ، �صّمي الحديث 

متروكًا)6(، اأما اإن كان اأحد الرواة كذابًا فاإن الحديث ُي�صّمى مو�صوعًا وال يجوز االحتجاج به)7(.
اإن عدال���ة الم�صادر وقوة حفظه���ا في المعلومات االأمنية َتحتاج اإل���ى تف�صيل اأكثر، فالعدالة 

1- جمال بن حممد ال�صيد )2004(: ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة ال�صنة النبوية وعلومها، جزء 1 �س 397.
2- بدر الدين اأبي عبد اهلل حممد بن جمال الدين عبد اهلل بن بهاد )1998(: النكت على مقدمة ابن ال�صالح، جزء 1، �س97

3- جمال بن حممد ال�صيد )2004(: ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة ال�صنة النبوية وعلومها، مرجع �صابق، �س 397، 423
4- عبد الروؤوف املناوي )1999(: اليواقيت والدرر يف �صرح نخبة ابن حجر، مرجع �صابق، اجلزء 2، �س 3.

5- جمال بن حممد ال�صيد )2004(: ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة ال�صنة النبوية وعلومها، مرجع �صابق، �س 429
6- عبد الروؤوف املناوي )1999(: اليواقيت والدرر يف �صرح نخبة ابن حجر، مرجع �صابق، اجلزء 2، �س 61.

7- عبد اهلل بن فودي )2005(: منظومة م�صباح الراوي يف علم احلديث، مرجع �صابق، �س 65.
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عن���د المحدثين تعني: البل���وغ و�صالمة الدين و�صالمة العقل والبعد عن خ���وارم المروءة، وال�صبط 
يعن���ي الق���درة ال�صديدة على الحفظ، وَنق���ل الخبر كما �صِمعه اأو �صاهده، وه���ذان ال�صرطان ي�صعب 
بع���ه المحّدثون، اأم���ا بالِن�صبة للعدالة: ف���اإن اأجِهزة  تحقيقهم���ا ف���ي هذه االأي���ام على الوجه الذي اتَّ
ظ���ر اإلى دينه اأو م�صتوى التزامه، خا�صة في حاالت  االأم���ن هذه االأيام ينتمي اإليها المواطن دون النَّ
االخت���راق االأمني واأْن�صطة الجا�صو�صية، وبالن�صبة ل�صدة الحفظ: فاإّن هناك و�صائل حديثة ُتغني عن 

القدرة على الحفظ، مثل ا�صتخدام الت�صوير والت�صجيل.
اأم���ام هذا الواقع، تكون اأجهزة االأم���ن في حاجة اإلى ا�صتحداث �صروط اأخرى بديلة اأو مكّملٍة 
ل�َصْرَط���ْي العدال���ة وال�صبط، مث���ل االنتماء الوطن���ي، والخبرات المهنّي���ة والتخ�ص�صّي���ة، وا�صتهار 
الم�ص���در بال�صدق في تجارب �صابق���ة، وااللتزام بالد�صتور والقانون. كم���ا يمكن للجهة التي تريد 
االإ�ص���رار عل���ى �صرط العدالة، خا�صة في الح���ركات ذات المرجعية الديني���ة، اأن تتجاوز عن بع�س 
ى  �صغائر الذنوب، ولهذا اأ�صٌل قال به ابن قّيم الجوزية في مفهوم العدالة: »ولكن قد ُيْغَلط في ُم�َصمَّ
العدالة، َفُيَظُن اأن المراد بالعدل: من ال ذنب له! ولي�س كذلك، بل هو َعْدٌل موؤتمن على الدين، واإن 
كان من���ه ما يتوب اإل���ى اهلل منه، فاإن هذا ال ُيَنافي العدالة، كما ال يناف���ي االإيمان والوالية«)1(، لكن 
ف���ي كل االأحوال َيِجب اأال تقبل اأجه���زة االأمن من ُعِرف كذبه، اأو عدم التزامه بالقانون، اأو م�صكوك 

في انتمائه الوطني.

3. معلومات �شعيفة لمخالفة روايات الثقات
ق���رر المحّدث���ون اأّن مخالفة الثقة لمن هو اأوثق منه، مع ع���دم اإمكانية الجمع بين الروايتين، 
اأو ترجيح بع�صها على بع�س باأحد اأوجه الترجيح، فاإن الحديث يكون �صعيفًا، وي�صمى �صاذًا)2(؛ الأن 
العق���ل في هذه الحال���ة يق�صي بال�صك في رواية االأق���ل ثقة. اأما اإذا ج���اءت المخالفة من ال�صعيف 
للثق���ة، �ُصّمي الحديث منكرًا)3(، حيث اجتمعت فيه �صفتان من �صفات ال�صعف، هما: �صعف راويه، 

ومخالفته الثقات.
ُيقابل هذا ال�صعف في المعلومات االأمنية اأ�صكال اأخرى كاأن تكون المعلومة مخالفة لمعلومات 
ج���اءت من م�صادر اأخ���رى موثوقة، اأو اأن يكون لدى جهاز االأمن معلومات مخاِلفة وموّثقة بال�صوت 
عيف هذا النوع  اأو بال�ص���ورة، اأو مخالفة لوثائق موجودة و�صادقة، وغير ذلك من االأ�صكال. اإنما َت�صْ
م���ن المعلوم���ات ال يكون اإال بعد محاولة الجمع )التوفيق( بينه���ا وبين ما يتوّفر من معلومات اأخرى 

1- جمال بن حممد ال�صيد )2004(: ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة ال�صنة النبوية وعلومها، مرجع �صابق، �س 526
2- جمال بن حممد ال�صيد )2004(: ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة ال�صنة النبوية وعلومها، مرجع �صابق، �س 439.

3- حممود الطحان )د. ت.(: تي�صري م�صطلح احلديث، مرجع �صابق، �س 50.



84 Al JINAN                                                                                                         الجنان                                                        الجنان

المحور األول: إسالميات

موثوقة ومخالفة لها، فقد َيكون هناك وجه من اأوجه الجمع يزيل اللب�س الحا�صل بينها.
م���ع ذلك فاإن العمل االأمن���ي َيق�صي بعدم رف�س المعلومات التي ت���م ت�صعيفها ب�صبب مخالفة 
من ال�صعيف، اأما اإذا وَردت المعلومة  نيفها �صِ الّثق���ة لمن هو اأوَثق من���ه، واإنما االحتفاظ بها مع َت�صْ
م���ن م�صدر �صعي���ف وكانت مخالف���ة لمعلومات موّثق���ة لدى جه���از االأمن، فاالأول���ى رف�صها وعدم 

االن�صغال بها.

4. معلومات �شعيفة ب�شبب علة فيها
يع���ّرف المحّدثون الحديث الُمَعلَّ بالذي يكون ظاهره ال�صح���ة، ولكنه بعد البحث عنه يتبّين 
في���ه عّلة قادحة لكنها خفي���ة)1(، والذي يعرف هذا اإنما هو من اأهل هذا العلم والخبراء فيه؛ وذلك 
بم���ا جمعوه من االأ�صانيد وَعَرفوه عن الرجال، وبما َيحفظونه من المتون فيعِرُفون �صعيفها وقوّيها، 

وتوّفرت لهم ملكة خا�صة لمقابلة الن�صو�س ومقارنة االأ�صانيد.
م���ن اأج���ل اكت�ص���اف ه���ذا النوع من ال�صع���ف ف���ي المعلومة االأمني���ة، ال بد من ت���رك م�صاحة 
�س من  للمتخ�ص�صي���ن والخب���راء؛ الإبداء راأيهم ف���ي المعلومة، فقد يْكت�صف اأهل الخب���رة والتخ�صّ

العيوب ما ال ي�صتطيعه رجال االأمن العاديون.
َيفت���ح هذا المنهج مجااًل مهمًا لال�صتفادة من اأهل الخب���رة واالخت�صا�س، فمن الم�صهور في 
الحاالت االأمنّية اأن كثيرًا من الظواهر واالأحداث ال يتوّفر حولها ما يكفي من المعلومات، اأو اأّن هناك 
معلوم���ات ت�صليلية كثيرة تت���رّدد حولها، مما يو�صل اإلى حالة ي�صّميه���ا اال�صتراتيجيون، حالة »عدم 
ين؛  اليقي���ن« اأو »عدم التاأكد«، وفي ه���ذه الحاالت يجب عر�س المعلومات على الخب���راء والُمْخَت�صّ

لِّل منها، من خالل التحليل واال�صتنتاج. لدرا�صتها ومحاولة ا�صتكمالها وك�صف الُم�صَ

5. معلومات �شعيفة ب�شبب الزيادة اأو القلب
م���ن اأ�صكالها في علم الحديث: »الحديث الم���درج«، الذي يزيد الراوي في َمتنه ما لي�س منه، 
فيظ���ن من ي�صمع الحديث اأن الزيادة من قول الر�صول )�صل���ى اهلل عليه و�صلم()2(، ومنها الحديث 
المقلوب: الذي وقع تغيير في متنه اأو �صنده، ومن ذلك تغيير ترتيب اال�صم الواحد، اأو تغيير ترتيب 

االألفاظ والعبارات)3(.
يقاب���ل ه���ذا ال�صعف في المعلوم���ة االأمنية، اأن يخل���ط الم�صدر تف�صي���ره للمعلومة مع متنها، 
ر ترتيب بع�س اأحداثها، اأو يربط فعاًل ما ب�صخ�س  في�صعب للقارئ اأو ال�صامع الف�صل بينهما، اأو يغيِّ

1- حممد بن �صالح العثيمني )2003(: �صرح املنظومة البيقونية يف م�صطلح احلديث، �س 102.
2- عبد الروؤوف املناوي )1999(: اليواقيت والدرر يف �صرح نخبة ابن حجر، مرجع �صابق، اجلزء 2، �س 3.

3- عبد الروؤوف املناوي )1999(: اليواقيت والدرر يف �صرح نخبة ابن حجر، مرجع �صابق، اجلزء 2، �س 86.
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ر عالقة االأ�صخا�س واالأماكن باالأحداث. لم يفعله، اأو يغيِّ
يمك���ن للمحّلل االأمني، اأو المكّلف بمعالجة المعلومات، اأن يكت�صف ال�صعف النا�صئ عن خلط 
المعلوم���ة بال���راأي اأو التف�صير، وذل���ك بعر�س المعلومة على منطق المالحظ���ة، فيكون كل ما يمكن 
الح�ص���ول علي���ه بواحدة اأو اأكثر م���ن الحوا�س الخم�س من الجزء ال�صحيح ف���ي المعلومة، اأما ما ال 

يمكن الح�صول عليه بواحدة منها، فيكون من االإ�صافات والزيادات التي يجب رّدها وحذفها.

6. معلومة �شعيفة ب�شبب الت�شحيف والتحريف
الت�صحي���ف: ه���و تغيي���ر الكلمة اإلى كلم���ة غيرها ب�صبب ت�صاب���ه في �صورتيهم���ا، وهو الغالب، 
اأو ب�صب���ب اآخ���ر غيره)1(، والتحريف: هو تبدي���ل الكلمة من ِقبل من يتلّفظ به���ا اأو ي�صمعها اأو يكتبها 
اأو يقروؤه���ا اإل���ى كلمة اأُخرى ُت�صبهه���ا اأو ُتقاربها في �صورتها اأو في لفظه���ا، والراجح اأّن الَت�صحيف 

والَتحريف معناهما واحد. ويق�صم الت�صحيف من حيث �صببه اإلى ثالثة اأق�صام، هي)2(:
الأول: ت�صحيف �صببه خطاأ في القراءة لت�صابه �صور الكلمات، ال �صيما في حالة �صوء الخط.

الثاني: ت�صحيف �صببه خطاأ في ال�صمع نا�صٌئ من ا�صتباه الكلمتين على ال�صامع.
 الثالث:  ت�صحي���ف �صببه تبّدل كلمة في حفظ الراوي اإلى كلمة اأخرى ت�صبهها، وذلك ب�صبب 

�صوء الحفظ من ال�صعيف اأو ب�صبب الوهم من الثقة.
يكُث���ر ه���ذا النوع م���ن ال�صعف في المعلوم���ات االأمني���ة؛ الأّن االأجهزة االأمنية ف���ي هذه االأيام 
َتعتمد كثي���رًا على الكتابة الوَرقية واالإلكترونية؛ مما يزيُد من احتمال الخطاأ الكتابي، وياأتي الخطاأ 
اأحيان���ًا في �صورة ربط المعلومات االأمنّي���ة المتعّلقة ب�صخ�س اأو مكان، مع �صخ�س اأو مكان اآخرين، 
نتيج���ة الخطاأ ف���ي ت�صميِم قواعد البيان���ات االإلكتروني���ة، اأو �صوء ا�صتخدامه���ا، فيترّتب على ذلك 
اّته���اُم االأبري���اء وتبِرئُة المتَّهمين، اأو َت�ْصتي���ت المعلومات المتعّلقة بم���كان اأو �صخ�س، اإلى اأكثر من 
َمو�صع؛ فيَت�صبب ذلك في فقد كثيٍر من البيانات التي ُبذَلت جهوٌد �صابقة في جمعها، ويكثر هذا عند 
اأر�صف���ة المعلوم���ات وفي قواعد البيانات االأمنية. وكثيرًا ما يتكرر ه���ذا الخطاأ في االأحرف العربية 

المت�صابهة، مثل: )ز، ر، د، ذ، ه�، ة، ..(، اأو في االأماكن واالأ�صماء الُمت�صابهة.

الخاتم��ة
تّم���ت االإ�ص���ارة اإلى َطَرٍف من منه���ج المحدثين في رد المعلومات اأو قبوله���ا، ومن ذلك اأّنهم 
اأبدعوا عددًا من العلوم التي َتخِدم هذا المجال، وق�ّصموا المعلومات باأكثر من طريقة، وا�صتخدموا 

1- حممد خلف �صالمة )2007(: ل�صان املحدثني، ج 2 �س 328
2- حممد خلف �صالمة )2007(: ل�صان املحدثني، املرجع ال�صابق، ج 2 �س 221.
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كثي���رًا من الم�صطلح���ات التي ُتعالج كل حالة من الحاالت، �صواء كانت ف���ي ال�صند اأو المتن، اأو في 
األف���اظ التحّمل اأو توثيق الرجال، اأو ت�صمية االأحادي���ث بح�صب �صَندها اأو �صحتها، وقد بذلوا جهودًا 

كبيرة في تحقيق ذلك.
كما تبّين اأن هناك اإمكانيًة لال�صتفادة من هذا الَمْنهج في تطويِر االأداء في المعلومات االأمنية 

وزيادة جودتها، وفي تح�صين �صناعة القرار المبني عليها.
ال يكف���ي اأن يك���ون ناق���ُل المعلومِة ثق���ًة كي تقبل معلومت���ه، فقد دّلت الدرا�ص���ة على اأن هناك 
معلومات �صعيفة رغم اأّن ناقلها ثقة، مثل: اأن َينقل الثقة عن غير الثقة، اأو اأن َيروي معلومة يخالف 
به���ا معلوم���ة اأوثق منها، اأو اأن يك���ون الثقة قد توّهم فنقل معلومات يظن اأنه���ا �صحيحة وهي لي�صت 

كذلك.
اإّن م���ا بَذل���ه الباحث من ُجهد في هذا البحث لم يوِف المو�ص���وع حّقه، وهو  بحاجة اإلى كثير 
م���ن الدرا�صة والبحث، وق���د طرق هذا المو�صوع اله���ام لفتح الطريق اأم���ام الباحثين للخو�س فيه 

وا�صتكماله من جميع جوانبه.
خل�س الباحث اإلى مجموعة من النتائج والتو�صيات، اأهمها:

اأوًل: النتائ�ج
يمكن تحديد مجموعة من النتائج على النحو التالي:

1-  هن���اك َت�صابه ف���ي كثير من مجاالت واآلي���ات العمل في الرواية، ح�ص���ب َمْنهج المحّدثين، 
وبي���ن المعلومة االأمنية، وف���ي حال اال�صتفادة من مْنهجهم ُيمك���ن تطوير اأداء المعلومات 

االأمنية ب�صكل ملحوظ.
ثين على المعلوم���ة االأمنية، يلزمه جهد كبير م���ن جانب اأجهزة  2-  اإّن تطبي���ق منه���ج المحدِّ
االأم���ن، واإنَّ كل م���ا ُيمكن اإنفاقه من ُجهد ومال في ه���ذا ال�صبيل، يعّد قلياًل مقابل تاأ�صيل 

العمل االأمني وما ُيمكن الح�صول عليه من جودة المعلومات وتحقيق العدالة واالأمن.
3-  اهت���ّم علماء الحديث بالتاأليف في مختلف مجاالت الرواية، وفّرعوا تلك العلوم بحيث لم 

يَدعوا �صيئًا يخ�س الرواية اإال ناق�صوه وو�صعوا العلم الذي ينا�صبه وي�صبطه.
ناعة المعلوم���ات االأمنية ال يعن���ي اأن َتْن�صحب قواعد  4-  اإن الت�صاُب���َه بي���َن علم الحدي���ث و�صِ
عل���م الحديث على المعلوم���ات كما هي، فلكّل منهم���ا خ�صو�صيته التي َيج���ب اأْخُذها في 
الح�صب���ان، فالحدي���ث ُيناق�س اأم���ور الدين، والمعلوم���ات االأمنية في اأغلبه���ا ُتناق�س اأمور 
الدنيا؛ كما اأن علم الحديث خا�س بالم�صلمين، في حين اأن االأمن خا�س بكل المجتمعات، 
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ومنها المجتمعات العربية التي فيها طوائف متعددة.
5-  ال ي���زال ه���ذا المو�صوع في حاجة اإلى كثير من الدرا�صة، وم���ا تو�صل اإليه الباحث ال يعدو 

ين. كونه بداية تحتاج اإلى جهود المخل�صين من الخبراء والمخت�صّ
ثانيًا: التو�شيات

يمكن ت�صنيف التو�صيات في ثالثة محاور، هي:
اإدارة المعلومات الأمنية

اأ-  اإل���زام الدوائ���ر االأمنية باأن تبنى المعلومة االأمنية من جزاأي���ن، ال�صند والمتن، مع االنتباه 
اإلى �صرورة ات�صال ال�صند، ابتداء من م�صدرها االأول وحتى الم�صدر االأخير، مع ما يلزم 
ذل���ك من طرق تلق���ي المعلومة ونقلها، مع زيادة الحر�س عل���ى االلتزام بهذا المنهج كّلما 

زادت اأهمية المعلومة وخطورتها.
ب-  اعتم���اد منه���ج الج���رح والتعديل، وذل���ك بت�صمي���م نماذج تتح���دّد من خالله���ا معايير 
الم�ص���ادر، واأهمها: العدالة، وال�صدق، والقدرة على الحف���ظ والنقل، واالنتماء الوطني 
والق���درة المهنية، وااللتزام بالقانون وع���ادات المجتمع الرا�صخة وغير ذلك. وال يق�صد 
بذل���ك، االإفراط في اختيار المعايير، ف���اإن ما يلزم الحديث النبوي من ت�صّدد قد ال يلزم 

المعلومات االأمنية.
ت-  اإذا كان الرجال اأو االأ�صخا�س هم رواة المعلومات في ال�صابق، فاإن الموؤ�ص�صات والهيئات 
تق���وم بهذا الدور في زمننا، دون اعتبار لالأ�صخا����س الذين يمثلونها؛ لذا وجب اأخذ هذا 
باالعتب���ار ف���ي كل ما يتعل���ق بال�صند م���ن �صوابط االت�ص���ال والعدالة والج���رح والتعديل 
وغيرها، وذلك باإخ�صاع تلك الموؤ�ص�صات والهيئات للتقييم وتحديد درجة الثقة بها اأ�صوة 

بما ُيحكم على االأ�صخا�س. 
ث-  اعتم���اد �صواب���ط و�صروط لقب���ول المعلومات، مث���ل: ات�صال ال�صند، وع���دم تعار�صها مع 
ُر معاييِر  معلومات اأوثق منه���ا، وخلّوها من العيوب التي تقدح بها ويْعِرُفها الخبراء، وتوفُّ

م�صادِرها التي �صبق ذكرها في البند »ب« اأعاله.
ج-  عل���ى الجه���ات االأمنية الت���ي تعتم���د قائمة معّرف���ة ومتفق عليه���ا للم�صطلح���ات االأمنية 
والمعلوماتي���ة، اأن تق���وم بتطويرها م�صتفيدة م���ن التق�صيمات والتفريع���ات التي عمل بها 
المحدثون، اأّما الجهات التي ال تملك مثل تلك القائمة، فعليها اأن ت�صع قائمة لم�صطلحات 
المعلوم���ات وذلك للتعبير ع���ن اأنواعها وطرق نقلها ودرجات �صحته���ا وتوثيق م�صادرها 
واأ�صب���اب �صعفه���ا وغير ذلك م���ن الم�صطلحات. واأن يك���ون لكل م�صطل���ح منها تعريفه 
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ومفهومه الذي يفهمه العاملون في اأجهزة ومراكز المعلومات االأمنية. مع �صرورة تدريب 
العنا�صر على فهم الم�صطلحات والتعامل معها.

ح-  ال مان���ع من قبول المعلوم���ات ال�صعيفة وحفظها ما لم تكن �صدي���دة ال�صعف، واأخذ ذلك 
بعي���ن االعتبار عند الحكم واتخاذ القرار، والتح���ّري والبحث عن طرق وم�صادر اأخرى، 
وف���ي ه���ذا تفعيل ل���دور اأجهزة التح���ري والجمع، ف���اإذا اأمكن الح�صول عل���ى ما يدعمها 

ويقّويها يتم ترقيتها اإلى رتبة اأعلى.
خ-  تدريب وتكليف فرق اأمنية مخت�صة تكون مهمتها معالجة المعلومات ومراجعتها من حيث: 
دقته���ا واكتمالها وح�صن �صياغته���ا وك�صف ما وقع فيها من القلب واالإدراج، وكذلك �صحة 
ما يرد فيها من اأ�صماء االأ�صخا�س واالأماكن والموؤ�ص�صات، والتدقيق في )اأر�صفتها( وربط 

المعلومات مع ما تتعلق به من اأ�صماء واأماكن وهيئات وغير ذلك.

)- �شياغة متن المعلومة
اأ-  نق���ل المعلوم���ة دون زيادة اأو نق����س وذلك بالف�صل بي���ن ما هو اأ�صل ف���ي المعلومة، وبين 
وجهات نظر وتف�صيرات م�صادرها، واعتبار اأن االأ�صل في المعلومة ما كان الح�صول عليه 

بواحدة اأو اأكثر من الحوا�س الخم�صة، وما عدا ذلك فهو تف�صير اأو وجهة نظر.
ب-  الَحَذُر من خطاأ القلب و�صوء الترتيب، وذلك بذكر اأ�صماء االأ�صخا�س والهيئات واالأماكن 

الواردة في ال�صند والمتن كما هي، وااللتزام بترتيب االأحداث.
رة عن المعنى بدّق���ة، وتدريب عنا�ص���ر المعلومات على ح�صن  ت-  ا�صتخ���دام االألف���اظ المعبِّ
ال�صياغة ودقة الكتابة وح�صن اال�صتماع والفهم، وكذلك القدرة على توجيه االأ�صئلة التي 
ت�صاع���د ف���ي الح�صول على معلومات �صحيحة ودقيقة ووا�صح���ة و�صاملة، فيما لو لم يكن 
ناق���ل المعلومة الذي يتلقى عنه قادرًا على نقل المعلومة مت�صمنة �صروط ال�صحة والدقة 

والو�صوح وال�صمول، وغيرها. 

3- الحكم على �شحة المعلومة
اأ-  اإذا تعار�ص���ت معلوم���ة مع معلومة اأخ���رى اأوثق منها، ول���م يمكن الجمع بينهم���ا اأو تف�صير 
التعار�س بوجه منا�صب، فال�صواب ت�صعيف المعلومة االأقل ثقة. اأما اإن كان التعار�س بين 

معلومة �صعيفة ومعلومة موثوقة، فاالأ�صل ترك ال�صعيفة وعدم االن�صغال بها.
ب-  اإذا تبّين وجود َعْيب يْقَدُح في المعلومة، بح�صِب راأْي اأهِل الخبرة واالخت�صا�س، فاالأ�صل 

اعتبارها �صعيفة حتى لو كان ناقلها ثقة. 
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ر فيها جميع �صروط ال�صحة التي يحددها جهاز  ت-  عن���د الحكم على المعلومة يجب اأْن َتتوفَّ
ُل المعلومُة اإل���ى مرتبٍة اأقل، ويِتمُّ  االأم���ن، وفي حال اختّل �صرٌط من �ص���روط ال�صحة ُتَنزَّ

ها اإذا كان الخلل في �صروط اأ�صا�صية مثل: ال�صدق في االنتماء الوطني. ردُّ
ث-  المعلومات ال�صحيح���ة ال تت�صاوى في درجة �صحتها، كما ال تت�صاوى المعلومات ال�صعيفة 
ف���ي درجة �صعفها، وعلى دوائر االأمن المخت�صة اأن تاأخ���ذ هذا االأمر بعين االعتبار عند 

الحكم واتخاذ القرارات االأمنية.
ج-  ال يج���وز اعتب���ار المعلومة �صحيحة ل�صهرتها بين النا�س اأو ف���ي و�صائل االإعالم، فلي�س كلُّ 

م�صهوٍر �صحيحًا.
ح-  ال يجوز اعتبار المعلومة �صحيحة الأنها من�صجمة مع حقيقة ما؛ الأن المعلومات المن�صجمة 

مع الحقيقة ال تكون �صحيحة دائمًا، فالحقائق ال ي�صترط فيها اال�صتمرار اأو التكرار.
خ-  عر����س المعلومات االأمنية التي م�صدرها و�صائل تقنية حديثة، مثل: الت�صجيل والت�صوير، 
عل���ى جه���ات تقنية مخت�ص���ة ل�صمان ع���دم التزيي���ف اأو التزوير قبل الحك���م على درجة 

�صحتها.
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�أ. �أحمد بو�عنة
طالب دكتوراه ـــ اإدارة اأعمال

جامعة الجنان

»اأثر مبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية على اإ�صتقاللية مدققي 
الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية الأردنية«

ملخ�س الدرا�شة:
هدف���ت هذه الدرا�ص���ة اإلى معرفة مدى التزام البن���وك التجارية االأردني���ة بمبادئ الحاكمية 
الموؤ�ص�صي���ة واثرها عل���ى ا�صتقاللية مدققي الح�صاب���ات الداخليين في البن���وك التجارية االأردنية، 
وال���ذي يع���د من المفاهيم الحديثة ن�صبي���ًا ويقوم على تنظيم العالقة ما بي���ن االإدارة والم�صاهمين 
واأ�صح���اب الم�صال���ح المختلف���ة، واأهمية ا�صتقاللي���ة مدققي الح�صاب���ات باعتباره���ا و�صيلة تخدم 
العدي���د من الفئات التي ت�صتخ���دم القوائم المالية المدققة وتعتمد عليها في اتخاذ قراراتها ور�صم 

�صيا�صاتها وخططها الحالية والم�صتقبلية.
نة الدرا�صة الع�صوائية وهم مدققو الح�صابات الداخليين  وقد تم اإعداد وتوزيع ا�صتبانٍة على عيِّ
ف���ي البن���وك التجارية االأردني���ة والبالغ عددها )5( بن���وك تجارية، يعمل فيه���ا )89( مدققًا، فقد 
ن���ة الدرا�صة وتمَّ ا�صت���رداد )83( حيث تم قبوله���ا للتحليل با�صتخدام  ت���م توزي���ع اال�صتبانه على عيِّ
برنامج الرزم االإح�صائية )SPSS( لتحليل بيانات الدرا�صة، والمتو�صطات الح�صابية واالنحرافات 
المعياري���ة لو�ص���ف بيانات الدرا�صة، كما ت���م ا�صتخدام تحليل االنحدار المتع���دد الختبار فر�صيات 
الدرا�ص���ة، وكان اأه���م نتائ���ج الدرا�صة ما يل���ي: وجود اأثر لمب���ادئ الحاكمية الموؤ�ص�صي���ة )المعاملة 
المتكافئ���ة، واأ�صحاب الم�صال���ح، وم�صوؤوليات مجل�س االإدارة( عل���ى ا�صتقاللية مدققي الح�صابات 
الداخليي���ن، وعدم وجود اأثر لمبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية )حماي���ة حقوق الم�صاهمين، وال�صفافية 
واالإف�ص���اح( على ا�صتقاللي���ة مدققي الح�صابات الداخليين في البن���وك التجارية االأردنية. وكذلك 
تبّين اأنَّ هناك فروقًا ذات داللة اإح�صائية الأثر مبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية على ا�صتقاللية مدققي 
الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى للموؤهل والتخ�ص�س العلمي، وكذلك عدم 



91 Al JINAN                                                                                                         الجنان

أ. أحمد بواعنة

وجود فروٍق ذات داللة اإح�صائية الأََثر مبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات 
الداخليي���ن في البنوك التجارية االأردنية تعزى للمتغيرات ال�صخ�صية والوظيفية )الجن�س، والعمر، 

والخبرة الوظيفية(. 

الإطار العام للدرا�شة
المقدمة:

تعتب���ر عملية تدقيق الح�صاب���ات مهمة جدًا ومفيدة الأنها تعزز م�صداقي���ة المعلومات المالية 
المعرو�ص���ة ف���ي القوائم المالية، وذل���ك نتيجة عمليات التحقق واالختب���ار والفح�س التي يقوم بها 
المدقق، وتتمثل اأهمية تدقيق الح�صابات في اعتبارها و�صيلة تخدم العديد من الفئات التي ت�صتخدم 
القوائ���م المالي���ة المدققة وتعتمد عليها ف���ي اتخاذ قراراته���ا ور�صم �صيا�صاته���ا وخططها الحالية 
والم�صتقبلي���ة، ومن ه���ذه الفئ���ات: اإدارة المن�صاأة، والم�صتثم���رون  والبنوك والدائن���ون وموؤ�ص�صات 

االإقرا�س الحالية والمرتقبة واأجهزة الدولة المختلفة)1(.
اإّن تزاي���َد الح���االت التي تم فيه���ا التالعب بالقوائم المالية من قب���ل اإدارات بع�س ال�صركات 
ى اإلى ح���دوث العديد من الخ�صائر المادية لم�صتخدمي البيانات المالية على اختالف اأماكنهم،  اأدَّ
وبخا�ص���ة مع تزايد قدرة اإدارات ال�صركات عل���ى ا�صتغالل الثغرات الموجودة في معايير المحا�صبة 
التي يتم تطبيقها في مختلف اأنحاء العالم وت�صخيرها بهدف عر�س القوائم المالية بطريقة تخدم 
م�صال���ح المنظمة وتوؤثر على االنطباع الذي �صيوؤخذ من قب���ل م�صتخدمي القوائم المالية على اأداء 

ال�صركة)2(.
ويرتبط مفه���وم الحاكمّية الموؤ�ص�صية بمجموعة من المفاهي���م االأ�صا�صية التي تنظم الرقابة 
 )Stakeholders( على الموؤ�ص�صات وتنظم العالقة ما بين االإدارة والم�صاهمين واأ�صحاب الم�صالح
المتعددين ومنهم ) من العمالء، والموظفين، والدائنين، والموردين، و�صركات التدقيق، والممولين، 
والم�صرعين، وال�صوق المالي.... الخ(، والتي تهدف اإلى التاأكد من �صالمة اإدارة الموؤ�ص�صة و�صمان 

تحقيق اأهدافها، و�صمان االلتزام بالمعايير االأخالقية، والتوافق مع القوانين والت�صريعات.
اإن تطبي���ق مب���ادئ الحاكمّية يوؤدي اإل���ى تحقيق مجموعة م���ن الفوائد للموؤ�ص�ص���ة والم�صتثمر 
والدول���ة واالقت�ص���اد ب�ص���كل عام. حي���ث يتم محاربة الف�ص���اد، و�ص���وء االإدارة، وي���وؤدي اإلى اإ�صالح 
الموؤ�ص�ص���ات، وتخفي�س كلفة راأ�س المال، وجذب اال�صتثمارات االأجنبية والمحلية والحد من هروب 

روؤو�س االأموال اإلى الخارج، و�صمان تحقيق عائد للم�صتثمرين.

1- )الهنيني، 2004: 51-46(
2- )ال�صمهوري، 2007: 12(
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م�شكلة الدرا�شة:
تكم���ن م�صكل���ة الدرا�صة في عدم اإدراك البن���وك التجارية االأردنية الأهمي���ة مفهوم الحاكمية 
الموؤ�ص�صي���ة وال���ذي يعد م���ن المفاهيم الحديث���ة ن�صبيًا ويقوم عل���ى تنظيم العالقة م���ا بين االإدارة 
والم�صاهمين واأ�صحاب الم�صالح المختلفة، ويحقق جملة من الفوائد للدولة والموؤ�ص�صات واالأفراد، 
لذا فاإن البن���وك التجارية االأردنية وكغيرها من منظمات االأعمال االأردنية، بحاجة لمعرفة المزيد 

عن هذا المفهوم ومبادئه. لذا جاءت هذه الدرا�صة لالإجابة على االأ�صئلة التالية:
1-  م���ا اأثر تطبيق مبادئ الحاكمي���ة الموؤ�ص�صية على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين 

في البنوك التجارية االأردنية ؟ وتتفرع منه االأ�صئلة التالية:
اأ- هل يوجد اأثٌر لتطبيق مبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية في البنوك التجارية االأردنية ؟

ب- هل توجد م�صاكل توؤثر على تطبيق مبادئ الحاكمية في البنوك التجارية االأردنية ؟
2-  م���ا اأث���ر تطبيق مب���ادئ الحاكمية: )حق���وق الم�صاهمي���ن، والمعاملة المتكافئ���ة للجميع، 
واأ�صح���اب الم�صالح ف���ي الحاكمية، وال�صفافية واالإف�ص���اح، وم�صوؤوليات مجل�س االإدارة( 

على اإ�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية ؟

اأهمية الدرا�شة:
 َتْكم���ن اأهمية الدرا�صة من الجانب العملي في اإمكانية ا�صتفادة الفئات التالية منها وتتلخ�س 

في النقاط التالية:
1-  اإث���راء االأدبيات المتعلقة بمب���ادئ الحاكمي���ة الموؤ�ص�صية واأَثُرها عل���ى ا�صتقاللية مدققي 

الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية .
2-  م�صاع���دة متخ���ذي الق���رار في التعرف عل���ى العوامل الت���ي توؤثر عل���ى ا�صتقاللية مدققي 

الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية في عملية التدقيق.
3-  م�صاع���دة العاملي���ن ف���ي البنوك التجاري���ة االأردنية في التع���رف على اأث���ر تطبيق مبادئ 

الحاكمية الموؤ�ص�صية على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين.
4- م�صاعدة الباحثين من خالل جعل الدرا�صة نواة لدرا�صات اأخرى م�صابهة.

اأهداف الدرا�شة:
تهدف هذه الدرا�صة اإلى تحقيق ما يلي:

1-  التعرف على اأثر مبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية على ا�صتقاللية التدقيق الداخلي في البنوك 
التجارية االأردنية.
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التع���رف على اأثر مبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية على ا�صتقاللي���ة مدققي الح�صابات الداخليين 
في البنوك التجارية االأردنية في �صوء بع�س المتغيرات الديموغرافية.

م�شطلحات الدرا�شة:
قابة يقوم على و�ص���ِع هيكٍل واإط���اٍر لتوزيع الواجبات  الحاكمي��ة: ه���ي »نظام ل���الإدارة والرَّ
والم�صوؤولي���ات بي���ن الم�صاركين في الموؤ�ص�صة، مث���ل: )مجل�س االإدارة، والمديري���ن، والم�صاهمين، 
وغيره���م م���ن ذوي الم�صالح(، وكذل���ك القواعد واالإج���راءات التخاذ الق���رارات المتعلقة ب�صوؤون 
المن�ص���اأة وبهذا االإجراء فاإن الحاكمية الموؤ�ص�صية تعطي الهي���كل المالئم الذي ت�صتطيع من خالله 

المن�صاأة و�صع اأهدافها، والو�صائل الالزمة لتحقيق هذه االأهداف، وتعمل على مراقبة االأداء)1(.
ح له اأو المن�صاأة المحا�صبية التي توؤدي التدقيق في الوحدات  المدقق:  هو المحا�ِصُب الم�صرَّ
التجارية اأو الوحدات غير التجارية وفقا ل�صروط قانونية، تراعي قواعد ال�صلوك المهني للمحا�صبين 
القانونيي���ن ال�صادر م���ن االتحاد الدول���ي للمحا�صبين وهذه المب���ادئ هي )االأمان���ة واال�صتقاللية 

والمو�صوعية والكفاءة والعناية المهنية وال�صرية وال�صلوك المهني والمعايير التقنية()2(.
التدقي��ق: ه���و عملية منظم���ة ومنهجية لجمع وتقيي���م االأدلة والقرائن، ب�ص���كل مو�صوعي، 
الت���ي تتعلق بنتائ���ج االأن�صطة واالأح���داث االقت�صادية، وذل���ك لتحديد مدى التواف���ق والتطابق بين 
ه���ذه النتائج والمعايير المقررة، وتبليغ االأطراف المعنية بنتائج المراجعة، االأمر الذي ي�صاهم في 
حماي���ة اأ�صول المنظمة ويوؤكد �صالمة بياناتها ويحقق اأهدافها بفاعلية وي�صتخدم مواردها بكفاءة، 
وه���ذه العملية المنظمة توؤدى عن طريق مدق���ق موؤهل وحيادي للتحقق من �صحة معلومات ومزاعم 
ق منها، عن طريق جْمِع وتقييم اأدلة اإثبات التدقيق )اإقرارات، م�صادقات، مالحظات،  قابَله للتحقُّ
ا�صتف�ص���ارات، فح����س( م���ع اإعداد التقرير ع���ن نتائج تلك العملي���ة، لالأط���راف الم�صتخدمة لتلك 

المعلومات ال�صتخدامها في اتَّخاذ قراراتها)3(.
فر�شيات الدرا�شة:

�شتحاول الدرا�شة الحالية اختبار �شحة الفر�شية التالية:
الفر�شية الرئي�شية الأولى:

ال ُيوَجُد اأثٌر ذو َداللٍة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة في اأثر تطبيق مبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية 
على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين.

1- )ال�صمهوري، 2007 :8(
2- )عبد الهادي،2000:�س1(

3- )طلبة،2002: 58(
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ويتفرع عنها الفر�صيات الفرعية التالية:  
    1-  ال يوج���د اأثر ذو داللة اإح�صائية عند م�صت���وى الداللة في اأثر حماية حقوق الم�صاهمين 

على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين. 
    2-  ال يوج���د اأثر ذو داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة في اأثر المعاملة المتكافئة للجميع 

على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين. 
   3 -  ال يوج���د اأث���ر ذو دالل���ة اإح�صائية عند م�صتوى الدالل���ة في اأثر اأ�صح���اب الم�صالح في 

الحاكمية على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين.
   4-  ال يوج���د اأث���ر ذو داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة في اأث���ر م�صوؤوليات مجل�س االإدارة 

على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين.
   5-  ال ُيوَج���د اأثٌر ذو داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة ف���ي اأَثِر ال�صفافية واالإف�صاح، على 

اإ�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين.
الفر�شي��ة الرئي�شية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائية الأثر مبادئ الحاكمية 
الموؤ�ص�صي���ة عل���ى ا�صتقاللية التدقي���ق الداخلي في البن���وك التجارية االأردنية في �ص���وء المتغيرات 

الديموغرافية )الجن�س، العمر، الموؤهل العلمي، التخ�ص�س العلمي، الخبرة الوظيفية (
نموذج الدرا�شة:

 المتغير التابع المتغيرات الم�صتقلة

مبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية

حماية حقوق الم�صاهمين

اإ�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين
المعاملة المتكافئة لجميع الم�صاهمين
دور اأ�صحاب الم�صالح في الحاكمية

ال�صفافية واالإف�صاح
م�صوؤوليات مجل�س االإدارة

المتغيرات ال�صخ�صية والوظيفية
الجن�س، العمر، الموؤهل العلمي، الخبرة، التخ�ص�س العلمي
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منهجية الدرا�شة: 
�صيت���م االإعتماد على االأ�صلوب الو�صفي التحليلي، من خالل اإع���داد اال�صتبانة لجمع البيانات 

من اأفراد عينة الدرا�صة.
نِة الدرا�شة: مجتمع وعيِّ

يتك���ون مجتم���ع الدرا�صة من جميع البن���وك التجارية االأردنية والبالغ عدده���ا 13 بنكًا ، وهي 
الم�صجل���ة في �صوق عمان المالي والتي قامت باإن�صاء لجان للتدقيق الداخلي والبالغ عدد المدققين 

فيها 220 مدققًا.
و ت���م اختي���ار عينة الدرا�صة بالطريق���ة الع�صوائية الب�صيطة حيث تتكون م���ن 5  بنوك تجارية 
اأردني���ة وهي: بنُك االإ�صكان للتجارة و التمويل، بنك القاهرة عم���ان، البنك االأردني الكويتي، البك 

االإ�صتثماري، بنك االإتحاد، ويبلغ عدد المدققين فيها 89 مدّققًا ومدققه.

اأ�شاليب جمع البيانات:
تعتمد الدرا�شة الحالية على م�شدرين رئي�شيين لجمع البيانات الالزمة لها، وهما:

ليَّة: تم جمع البيانات االأولية الالزم���ة الختبار فر�صيات الدرا�صة عن طريق جمع  م�ص���ادر اأوَّ
البيانات من خالل اأداة الدرا�صة. 

م�ش��ادر ثانوية: وذلك من خالل اال�صتفادة من الدرا�ص���ات والبحوث والر�صائل الجامعية 
ال�صابقة، باالإ�صافة اإلى اال�صتعانة بالدوريات والمجالت العلمية المحكمة، كما تم اال�صتعانة ببع�س 

البيانات الثانوية الواردة بالتقارير المالية واالإح�صائية.
اأداة الدرا�شة:

تم اإ�صتخدام ا�صتبانة لجمع البيانات من اأفراد عينة الدرا�صة للك�صف عن اأََثر مبادئ الحاكمية 
على اإ�صتقاللية مدّققي الح�صابات الداخليين.

اأ�شاليب تحليل البيانات:
تعتم���د الدرا�صة الحالية على عدد من االأ�صاليب االإح�صائية في تحليل بيانات الدرا�صة، وكما 

يلي:
•  ا�صتخ���راج المتو�صط���ات الح�صابية واالنحرافات المعيارية للتع���رف على درجة ا�صتجابة 

اأفراد عينة الدرا�صة لفقرات اال�صتبانة.
الختبار فر�صيات الدرا�صة. المتعدد  االنحدار  • ا�صتخدم 
 • اختبار )كرونباخ األفا( الختبار مدى مالءمة اال�صتبانة.
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الإطار النظري
الحاكمية الموؤ�ش�شية

مقدمة:
يع���د م�صطلح حاكمية ال�صركات  Corporate Governance من الم�صطلحات التي اأخذت 
ف���ي االنت�ص���ار على ال�صاحة الدولية موؤخ���رًا، وهو الم�صطلح الذي اتفق عل���ى ترجمته اإلى: »اأ�صلوب 

ممار�صة �صلطات االإدارة الر�صيدة« اأو حوكمة ال�صركات. 
وتطرق العديد م���ن االقت�صاديين والمحللين والخبراء اإلى اأهمية ومدى تاأثير مفهوم حوكمة 
ال�ص���ركات في العديد من النواحي االقت�صادية والقانوني���ة واالجتماعية الهادفة اإلى �صالح االأفراد 
والموؤ�ص�ص���ات والمجتمع���ات ككل، خا�صة في اأعقاب االنهيارات االقت�صادي���ة واالأزمات المالية التي 
�صهدته���ا ع���ّدُة دول ف���ي �صرق اآ�صيا واأمري���كا الالتينية ورو�صي���ا خالل عقد الت�صعيني���ات من القرن 
الع�صرين، باالإ�صافة اإلى االنهي���ارات المالية للعديد من ال�صركات االأمريكية الكبرى خالل االأعوام 

االأولى من القرن الحادي والع�صرين مثل �صركة )اإنرون للطاقة(.
�َس لها العدي���د من ال�صركات الكبرى ف���ي العالم، اإلى  ت الم�ص���اكل المالي���ة التي تعرَّ ولق���د اأدَّ
زي���ادة المطالبة ب�صرورة وج���ود مجموعة من ال�صوابط واالأعراف والمب���ادئ االأخالقية والمهنية، 
لتحقيق الثقة والم�صداقية في المعلومات الواردة في القوائم المالية والتي يحتاج اإليها العديد من 

م�صتخدمي القوائم المالية وبخا�صٍة الم�صتثمرين.

ماهّية الحاكمّية:
ظه���رت الحاجة اإلى الحاكمّي���ة الموؤ�ص�صية في العديد من االقت�صادي���ات المتقدمة والنا�صئة 
خ���الل العقود القليلة الما�صية، خا�صة ف���ي اأعقاب االنهيارات االقت�صادي���ة واالأزمات المالية التي 
�صهده���ا عدد من دول العالم في عقد الت�صعينات من الق���رن الع�صرين، وكذلك ما �صهده االقت�صاد 
االأمريك���ي موؤخرا من انهيارات مالية ومحا�صبية خالل عام 2002 وعام 2008، كما تزايدت اأهمية 
الحاكمي���ة نتيجة التجاه كثير من دول العالم اإل���ى التحّول اإلى النظم االقت�صادية الراأ�صمالية، التي 
الت مرتفع���ة ومتوا�صلة من النمو  يعتم���د فيه���ا بدرجة كبيرة عل���ى ال�صركات الخا�صة لتحقي���ق معدَّ

االقت�صادي)1(. 
وق���د �صه���د العالم تحريرًا لالأ�صواق المالي���ة، فتزايدت انتقاالت روؤوؤ����س االأموال عبر الحدود 
ب�ص���كل غير م�صب���وق، ودفع ات�صاع حجم ال�ص���ركات وانف�صال الملكية ع���ن االإدارة اإلى �صعف اآليات 
الرقاب���ة عل���ى ت�صرفات المديري���ن، واإلى وقوع كثير م���ن ال�صركات في اأزمات مالي���ة، ومن اأبرزها 

)Fawzy, 2003:6( -1



97 Al JINAN                                                                                                         الجنان

أ. أحمد بواعنة

دول جن���وب �ص���رق اآ�صيا في اأواخر الت�صعينات، ثم توالت بعد ذل���ك االأزمات، ولعل من اأبرزها اأزمة 
�صركت���ي اأنرون وورلد كوم في الوالي���ات المتحدة في عام 2001، وقد دفع ذلك العالم اإلى االهتمام 

بالحاكمية)1(.
تعريف الحاكمية:

 Corporate للم�صطل���ح  مخت�ص���رة  ترجم���ة  الموؤ�ص�صي���ة  الحاكمي���ة  م�صطل���ح  يعتب���ر 
Governance، اأم���ا الترجم���ة العلمية له���ذا الم�صطلح، فه���ي »اأ�صلوب ممار�صة �صلط���ات االإدارة 

الر�صيدة«)2(
ل اإلى م���رادف متفق عليه في اللغة العربية لم�صطلح Governance، كما اإن  ول���م يتمَّ التو�صُّ
اقت���ران هذا الم�صطلح مع كلمة  Corporate  اأعطاه اأكثر من معنى ومدلول، وقد اأورد )ال�صالح، 
2006 ( ف���ي ه���ذا ال�صياق خم�صة ع�ص���ر معنى وردت في اللغة العربية لتف�صي���ر هذا الم�صطلح، هي 
)حاكمية ال�صركة، وحوكمة ال�صرك���ة، وحكمانية ال�صركة، والتحكم الم�صترك، والتحكم الموؤ�ص�صي، 
واالإدارة المجتمع���ة، و�صبط ال�صركة، وال�صيطرة على ال�صركة، والم�صاركة الحكومية، واإدارة �صوؤون 
ال�صرك���ة، وال�صركة الر�صيدة، وتوجيه ال�صركة، واالإدارة الحق���ة لل�صركة، والحكم ال�صالح لل�صركة، 

واأ�صلوب ممار�صة �صلطة االإدارة()3(.
وتعني الحاكمية اأ�صلوب االإدارة الر�صيد، مما يعني التحكم بكافة العالقات ال�صلوكية للمنظمة 
والمتعاملي���ن معه���ا، وهي بالتالي ِعَب���ارٌة عن القوانين والمعايير المح���ددة للعالقة بين االإدارة من 
جه���ة وحملة االأ�صه���م والم�صاهمين واأ�صح���اب الم�صالح اأو االأطراف المرتبط���ة بال�صركة من جهة 

اأخرى)4(
 اأهمية ومبررات الحاكمية:

تزاي���دت اأهمّية الحاكمّية في االآون���ة االأخيرة ب�صكل كبير، لتحقي���ق التنمية وتعزيز الرفاهية 
االقت�صادي���ة لل�صع���وب، اإذ ب���رَزْت ه���ذه االأهمي���ة بع���د االأزم���ة المالي���ة االآ�صيوي���ة 1997 – 1998، 
واالنهي���ارات والف�صائح التي ح�صلت في كبرى ال�صركات، مثل �صركة انرون Enron للطاقة. كذلك 
ر عن الواقع الفعلي لها،  اكت�صاف���ات لح���االت التالعب في قوائم ال�صركات المالية التي كان���ت ال تعبِّ
وذل���ك بالتواطوؤ مع كبرى ال�صركات العالمي���ة الخا�صة بالتدقيق والمحا�صبة، باالإ�صافة اإلى ح�صول 

1- )العي�صوي،2003 :36(
2- )عبد الوهاب،2007: 17(

3- )ال�صالح، 2006 : 16(
4- )مجدوب،2005 :84(



98 Al JINAN                                                                                                         الجنان                                                        الجنان

المحور الثاني: إدارة أعمال

بع����س ال�صركات عل���ى مبالغ هائلة من الديون ق�صي���رة االأجل، دون معرف���ة الم�صاهمين بذلك من 
باع نظٍم وطرٍق محا�صبية م�صلِّلة ومبتَكرة)1(. خالل اإتِّ

وي�صي���ر )ميخائي���ل،2005 :63( اإل���ى اأن اأهمية الحاكمي���ة في الجانب المحا�صب���ي والرقابي 
ُد فيما يلي: تتج�صَّ

1-  العمل على محاربة الف�صاد المالي واالإداري في ال�صركات وعدم ال�صماح بوجوده ، والتاأكد 
من كفاءة تطبيق برامج الخ�صخ�صة وح�صن توجيه الح�صيلة منها اإلى اال�صتخدام االأمثل 

لها، منعا الأيٍّ من حاالت الف�صاد التي قد تكون مرتبطة بذلك.
2-  تحقي���ُق درجٍة عالية من ال�صمان والطماأنين���ة والنزاهة وال�صفافية والحيادية واال�صتقامة 
واال�صتقاللي���ة لكاف���ة العاملين ف���ي ال�صركة، َبْدءًا م���ن رئي�س مجل����س االإدارة والمديرين 

التنفيذيين حتى اأدنى م�صتوى للعاملين فيها.
3-  زي���ادة القيمة ال�صوقية لالأ�صهم، وتدعي���م تناف�صية ال�صركات في اأ�ص���واق المال العالمية، 
وخا�ص���ة في ظل ا�صتحداث اأدواٍت واآلياٍت مالي���ٍة جديدة، وحدوث اندماجاٍت اأو ا�صتحواٍذ 

اأو بيٍع لم�صتثمر رئي�س.
4-  تف���ادي وجود تغيرات مق�صودة اأو اأية انحرافات �صواء كانت متعّمدة اأو غير متعّمدة ومنع 

ا�صتمرارها، اأو العمل على تقليلها اإلى اأدنى قدر ممكن.
5-  تحقي���ق ق���در كاف من االإف�ص���اح وال�صفافي���ة واالإبالغ المالي ف���ي الك�صوف���ات والتقارير 
المالي���ة، وتجن���ب االنزالق في م�ص���اكل محا�صبية ومالية، وتحقيق دع���م وا�صتقرار ن�صاط 
ال�ص���ركات العاملة باالقت�ص���اد، ودرء حدوث انهيارات في االأجه���زة الم�صرفية اأو اأ�صواق 

المال المحلية والعالمية، والم�صاعدة في تحقيق التنمية واال�صتقرار االقت�صادي.
6-  �صمان اأعلى درجة ممكنة من الكفاءة والفاعلية لمدققي الح�صابات الخارجيين، والتاأكد 
من كونهم على درجة عالية من اال�صتقاللية والمو�صوعية وعدم خ�صوعهم اإلى اأية �صغوط 

�صواء من مجل�س االإدارة اأو من المديرين التنفيذيين.

مبادئ الحاكمّية الموؤ�ش�شية:
نظرا لالهتمام المتزاي���د بمفهوم الحاكمية الموؤ�ص�صية، فقد حر�صت العديد من الموؤ�ص�صات 
عل���ى درا�صة هذا المفه���وم وتحليله وو�صع معايير محددة لتطبيقه، ومن ه���ذه الموؤ�ص�صات: منظمة 
التع���اون االقت�ص���ادي والتنمية، وبن���ك الت�صويات الدولي���ة ممثال في لجنة ب���ازل، وموؤ�ص�صة التمويل 

1- )حنان،2001 :39(
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الدولية التابعة للبنك الدولي.
وي�صير )Fawzy, 2003( اإلى اأن تطبيق الحاكمية الموؤ�ص�صية يتم وفق المبادئ والمعايير التي 

تو�صلت اإليها منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية في عام 1999، والتي تتمثل في ما يلي:
1- حفظ حقوق جميع الم�صاهمين:

وت�صم���ل حقوق حملة االأ�صهم ومه���ام الملكية االأ�صا�صية ونقل ملكي���ة االأ�صهم، واختيار مجل�س 
االإدارة، والح�ص���ول عل���ى عائ���د ف���ي االأرب���اح، ومراجع���ة القوائم المالي���ة، وح���ق الم�صاهمين في 
الم�صارك���ة الفعالة ف���ي اجتماعات الجمعي���ة العامة، وانتخ���اب اأع�صاء مجل����س االإدارة اأو الو�صائل 
االأخرى للتاأثير على تكوين مجل�س االإدارة، والموافقة على العمليات اال�صتثنائية وبع�س المو�صوعات 
االأ�صا�صي���ة االأخرى، كما يحدده قانون ال�ص���ركات واللوائح الداخلية لل�صركة، ويمكن النظر اإلى هذا 
الق�صم باعتباره بيانا لمعظم الحقوق االأ�صا�صية للم�صاهمين التي تم االعتراف بها قانونا في جميع 
دول منظم���ة  التع���اون االقت�صادي والتنمية، وهن���اك حقوق اإ�صافية مثل الموافق���ة على اأو انتخاب 
المراجعي���ن والتعيين المبا�صر الأع�ص���اء مجل�س االإدارة والقدرة على ره���ن االأ�صهم والموافقة على 

توزيعات االأرباح.
2- الُمعاملة الُمت�صاوية بين جميع الم�صاهمين:

وت�صي���ر الُمعامل���ة الُمت�صاوية لحمل���ة االأ�صهم في ال�ص���ركات الم�صاهمة اإلى تحقي���ق الُم�صاواة 
بينهم، وتحقيق المعاملة الَعادلة بين كافة الم�صاهمين �صواء كبار الُم�صاهمين اأو �صغار الُم�صاهمين 
)حق���وق االأقلي���ة(، وكذلك الم�صاواة بي���ن الم�صاهمين المحليين والم�صاهمي���ن االأجانب، من حيث 
حق���وق الت�صويت في الجمعية العامة على القرارات االأ�صا�صية في اجتماعات الهيئة العامة لل�صركة 
وحمايته���م من النتائج المترتبة عل���ى عملية التداول في المعلومات الداخلي���ة، اأو اإبرام ال�صفقات 
غي���ر االعتيادي���ة مع االأطراف ذوي العالق���ة، وتمكين حاملي اأقلية االأ�صهم م���ن الدفاع عن انتهاك 
حقوقه���م م���ن قبل الم�صوؤولين ف���ي ال�صركة اأو حملة غالبي���ة االأ�صهم. كذلك حقه���م في الدفاع عن 
حقوقهم القانونية، وكذلك حمايتهم من اأية عمليات ا�صتحواذ اأو دمج م�صكوك فيها، اأو من االتجار 
في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في االطالع على كافة المعامالت مع اأع�صاء مجل�س االإدارة 

اأو المديرين التنفيذيين.
3- �صمان دور اأ�صحاب الم�صالح في اأ�صاليب ممار�صة �صلطات االإدارة في ال�صركة:

وت�صم���ل احترام حقوقه���م القانونية، والتعوي�س عن اأي انتهاك لتل���ك الحقوق، وكذلك اآليات 
م�صاركتهم الفعالة في الرقابة على ال�صركة، وح�صولهم على المعلومات المطلوبة. ويق�صد باأ�صحاب 
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الم�صالح البنوك وحملة ال�صندات، والموردين، والعمالء، والدائنين، والعاملين في ال�صركة، وكافة 
الجهات الحكومية، وتوفير المعلومات الالزمة لهم ب�صورة دورية وفي الوقت المنا�صب، وحقهم في 
اإخطار مجل�س االإدارة باأية ت�صرفات اأو مخالفات غير قانونية اأو غير اأخالقية، دون اأن يترتب على 

هذا االإخطار اأي م�صا�س بحقوق تلك االأطراف تجاه ال�صركة)1(.
وهناك مجموعة اإر�صادات التي يجب االلتزام بها عند االلتزام بتطبيق هذا المبداأ وهي:)2(

1-  يج���ب احت���رام حقوق وم�صال���ح اأ�صحاب الم�صالح الت���ي ُيْن�صِئها القان���ون اأو تكون نتيجة 
االتفاقات. 

2-  عندم���ا يكف���ل القان���ون حماي���ة الم�صالح، ينبغ���ي اأن تك���ون الأ�صحاب الم�صلح���ة فر�صة 
ال مقابل انتهاك حقوقهم. الح�صول على تعوي�س فعَّ

3- ينبغي ال�صماح بو�صع وتطوير اآليات لتعزيز االأداء من اأجل م�صاركة العاملين. 
4-  عندم���ا ي�ص���ارك اأ�صح���اب الم�صالح في عملي���ة حاكمية ال�ص���ركات، ينبغ���ي ال�صماح لهم 
بالح�ص���ول على المعلومات ذات ال�صلة وبالَقْدر الكاف���ي، والتي يمكن االعتماد عليها في 

الوقت المنا�صب.
5-  ينبغ���ي الأ�صح���اب الم�صالح، بم���ا في ذل���ك العاملين وهيئ���ات تمثيله���م، اأن يتمكنوا من 
االت�ص���ال بمجل�س االإدارة لالإع���راب عن اهتمامهم ب�صاأن الممار�ص���ات غير القانونية، اأو 

غير االأخالقية، وينبغي عدم االنتقا�س اأو الغ�س من حقوقهم اإذا ما فعلوا ذلك.

ال لحاكمية ال�صركات: 4- �صمان وجود اأ�صا�س الإطار فعَّ
يجب اأن يت�صمن اإطار حاكمية ال�صركات كاّل من: تعزيز �صفافية االأ�صواق وكفاءتها، كما يجب 
اأن يك���ون متنا�صقا مع اأحكام القان���ون، واأن ي�صيغ بو�صوح تق�صيم الم�صئولي���ات فيما بين ال�صلطات 
االإ�صرافي���ة والتنظيمية والتنفيذية المختلفة، ولكي يت���م �صمان و�صع اإطار فعال للحاكمية، فاإن من 
ال�صروري وجود اأ�صا�ٍس قانوني وتنظيمي وموؤ�ص�صي فعال ُيْمِكن لكافة الم�صاركين في ال�صوق االعتماُد 
علي���ه في اإن�صاء عالقته���م التعاقدية الخا�ص���ة، وعادة ما ي�ص���م اإطار الحاكمي���ة عنا�صر ت�صريعية 
وتنظيمي���ة وترتيب���ات للتنظيم الذاتي وااللتزام���ات االختيارية، وممار�صات االأعم���ال التي هي نتاج 
ال  الظ���روف الخا�صة بالدولة وتاريخها وتقاليدها، ولكي يكوَن هناك �صماٌن لوجوِد اأ�صا�ٍس الإطار فعَّ

للحاكمية، هناك مجموعة من االإر�صادات والعوامل يجب اأخذها بعين االعتبار وهي:)3(. 

1- )عبد الوهاب،2007 :88(
2- )�صليمان،2008 :52(
3- )�صليمان،2008 :53(
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�س  ُع اإطاِر حاكميٍة بهدف اأن يكون ذا تاأثير على االأداء االقت�صادي ال�صامل ويكرِّ اأ-  ينبغي و�صْ
نزاهة االأ�صواق و يوؤكد على الحوافز التي يخلقها للم�صاركين في ال�صوق ويدفع اإلى ت�صجيع 

قيام اأ�صواق مالية تتميز بال�صفافية والفعالية.
ب-  ينبغي اأن تكون المتطلبات القانونية والتنظيمية التي توؤثر في ممار�صة حاكمية ال�صركات 
ف���ي نط���اق اخت�صا�س ت�صريع���ي ما، متوافقًة م���ع اأحكام القان���ون وذاَت �صفافي���ٍة وقابلة 

للتنفيذ.
ج-  ينبغ���ي اأْن يكون توزيع الم�صئوليات بي���ن مختلف الجهات في نطاق اخت�صا�س ت�صريعي ما 

دًا ب�صْكٍل وا�صح مع �صمان خدمة الم�صلحة العامة. محدَّ
د-  ينبغي اأْن تكون لدى الجهات االإ�صرافية والتنظيمية والتنفيذية؛ ال�صلطة والنزاهة والموارد، 
للقيام بواجباتها بطريقة متخ�ص�صة ومو�صوعية، ف�صال عن اأّن اأحكامها وقراراتها ينبغي 

اأْن تكون في الوقت المنا�صب وتتميز بال�صفافية مع توفير ال�صرح الكافي لها.

5- االإف�صاح وال�صفافية:
يجب اأن يركز اإطار حاكميه ال�صركات على تحقيق االإف�صاح وال�صفافية عن كافة االأمور المالية 
الت���ي تخ�س ال�صرك���ة، وتتعلق تلك االأمور المالي���ة بنتيجة ن�صاط ال�صركة ومركزه���ا المالي وحركة 
التدفق���ات النقدية وغيرها من االأمور المالية، ويج���ب اأْن ي�صمل االإف�صاَح عن مدى تحقيق اأهداف 
ال�صرك���ة، ونتيجة ن�صاطها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية وال�صيا�صات المحا�صبية الم�صتخدمة 
والعالق���ات م���ع االأط���راف ذات العالقة، وبيان م���دى االلت���زام بالمعايير المحا�صبي���ة وال�صيا�صات 
واللوائ���ح ذات ال�صلة، مع �ص���رورة االإف�صاح عن ح�صة االأغلبية في حق���وق الملكية وحقوق االأقلية 
ومكافاأة مجل����س االإدارة واالإف�صاح عن كافة المعلومات المتعلقة بموؤهالت اأع�صاء مجل�س االإدارة. 
ومن ناحية اأخرى يجب اأن يت�صمن االإطار العام للحاكمية تدقيق كافة االأمور المالية من قبل مدقق 
ن���ه الجمعية العامة لل�صرك���ة، حيث يقوم مدق���ق الح�صابات باإعداد،  ح�صاب���ات خارج���ي م�صتقل ُتعيِّ
وتقدي���م تقرير تدقيق للم�صاهمين يت�صمن الراأي الفن���ي المحايد حول مدى عدالة القوائم المالية 
ف���ي التعبير في كل جوانبه���ا الهامة عن االأمور المالية لل�صركة، ويك���ون مدقق الح�صابات الخارجي 
م�صوؤواًل عن راأيه الوارد في تقرير التدقيق اأمام الم�صاهمين وعن مدى بذله العناية المهنية الالزمة 

لعملية التدقيق)1(.
ويتن���اول االإف�صاُح اأي�صا عن المعلومات الهام���ة ودور مدقق الح�صابات، واالإف�صاح عن ملكية 

1- )عبد الوهاب،2007: 90(
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الن�صب���ة العظمى من االأ�صه���م، واالإف�صاح المتعلق باأع�صاء مجل����س االإدارة والمديرين التنفيذيين. 
ويت���م االإف�صاح ع���ن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جمي���ع الم�صاهمين واأ�صحاب الم�صالح 

في الوقت المنا�صب ودون تاأخير.  
6- التاأكيد على م�صئوليات مجل�س االإدارة:

عل���ى الرغم م���ن �صرورة تاأكيد ف�ص���ل اإدارة ال�صركات ع���ن مالكيها، وتحقي���ق فكرة االإدارة 
الخبي���رة، وتحقيق مبداأ اال�صتقاللية، وتاأكيد مب���داأ المحا�صبة عن الم�صوؤولية، وهي جميعها تتحقق 
عندم���ا ت�صب���ح م�صئوليات مجل����س االإدارة وا�صحًة ومح���ددًة ومعلنًة �صواء من حي���ث: ال�صالحية، 
والم�صوؤولي���ات، والحقوق، والواجبات، والمزايا والب���دالت واالأجور والمكافاآت. ويجب اأن يتيح اإطار 
اأ�صلوب ممار�صة �صلطات االإدارة في ال�صركات الخطوط االإر�صادية اال�صتر�صادية لتوجيه ال�صركات، 
كم���ا يجب اأن يكفل المتابعة الفعالة ل���الإدارة التنفيذية من قبل مجل�س االإدارة، واأن ت�صمن م�صاءلة 

مجل�س االإدارة، من قبل ال�صركة والم�صاهمين)1(.
وت�صم���ل م�صئولي���ات مجل����س االإدارة اأي�صا هيكل مجل����س االإدارة وواجبات���ه القانونية، وكيفية 
ع قوانين  اختيار اأع�صائه ومهام���ه االأ�صا�صية، ودوره في االإ�صراف على االإدارة التنفيذية. حيث ُت�َصرَّ
واأنظم���ة ال�ص���ركات الكثير م���ن الق�صاي���ا ذات ال�صلة بمجل����س االإدارة، وال�صيما م���ا يرتبط بهيكل 
وت�صكيلة مجل�س االإدارة والكيفية التي يتم بو�صاطتها اختيار االأع�صاء والمهام االأ�صا�صية التي تناط 

بهم، ف�صال عن دور المجل�س في االإ�صراف على االإدارة التنفيذية لتلك ال�صركات.

مقومات نظام الحاكمية الموؤ�ش�شية
اأب���رز) خلي���ل، 2005( مقومات الحاكمي���ة الموؤ�ص�صية والتي يتم من خالله���ا تحقيق اأهداف 

ال�صركات، وهذه المقومات هي:
1- تعدد الجهات الرقابية على اأداء الوحدة االقت�صادية.

ة وتوفير المعلومات. فاِفيَّ 2- فعالية نظام التقارير وقدرته على تحقيق ال�صَّ
3- و�صوح ال�صلطات والم�صوؤوليات بالهيكل التنظيمي في ال�صركة.

4- وجود لجان اأ�صا�صية منها لجنة التدقيق التابعة لمجل�س االإدارة.
5-  توفر القوانين والت�صريعات الخا�صة ب�صبط االأداء االإداري في الوحدات االقت�صادية والتي 
تعنى بتنظيم مجل�س االإدارة وبيان م�صوؤوليات االإدارة التنفيذية وحقوق وواجبات اأ�صحاب 

الم�صالح.

1- )الخ�صيري،2005 :142(
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كم���ا ت�صتند الحاكمية الموؤ�ص�صية لغر�س تحقيق اأهدافها اإلى مجموعة من الدعائم االأ�صا�صية 
من اأهمها:

1-  االإف�صاح وال�صفافي���ة: وتعني االإف�صاح عن كافة المعلومات، واالإف�صاح عن ملكية الن�صبة 
العظم���ى من االأ�صهم، واالإف�صاح المتعلق باأع�صاء مجل�س االإدارة والمديرين التنفيذيين. 
ويت���م االإف�صاح عن كل تلك المعلوم���ات بطريقة عادلة ونزيه���ة و�صادقة وبكل مو�صوعية 
واأمان���ة وا�صتقام���ة بين جميع الم�صاهمين واأ�صحاب الم�صالح ف���ي الوقت المنا�صب ودون 

تاأخير)1(.
2-  الم�صاءلة: وتعني اإمكان تقييم وتقدير اأعمال االإدارة التنفيذية ومتابعتها للتاأكد من قيامها 
بتنفي���ذ المهام التي من �صاأنها �صمان القيام باالأعم���ال بدقة من قبل بقية الموظفين في 
الموؤ�ص�صة، وذلك بتقديم تقارير دورية عن نتائج االأعمال ومدى نجاحهم في تنفيذها)2(.

3-  الم�صوؤولي���ة: وتعني اأن تكون للمنظمة ر�صالة اأخالقية ف���ي المجتمع وان يعترف المديرون 
باأنهم جزء م���ن المجتمع واأنَّ عليهم واجباٍت تجاه حماية البيئة وتجاه العاملين وتح�صين 
الخدم���ات المقدمة لهم، ف�ص���ال عن م�صوؤوليتهم تج���اه َحَمَلة االأ�صهم م���ن خالل تحقيق 

العوائد المنا�صبة لهم.
4-  العدال���ة: وتعني احت���رام حقوق مختلف المجموع���ات اأ�صحاب الم�صلحة ف���ي الموؤ�ص�صة، 
وتوزي���ع المهام والواجبات والم�صوؤوليات بين العاملي���ن في ال�صركة على اأ�ص�س قائمة على 

العدل والم�صاواة. 
5-  اال�صتقاللي���ة: وتعني عدم وج���ود تاأثيراٍت و�صغوٍط غير الزمة للعم���ل، واأن يكون الموظف 
محاي���دًا وبعي���دًا عن اأي���ة تاأثيرات جانبي���ة، ويتمتع با�صتق���الل فكري في جمي���ع ما يتعلق 
باأعمال���ه، واأال تكون له اأية م�صالح متعار�صة، واأن يتجنب اأية عالقات قد تبدو اأنها تفقده 

مو�صوعيته وا�صتقالله عند القيام باأعماله.
القواني���ن واالأنظم���ة: وتعني تداخل قواعد التحك���م الموؤ�ص�صي في العديد م���ن القوانين، مثل 
قواني���ن ال�صركات واأ�صواق المال والبن���وك والمحا�صبة والتدقيق، وغيرها من القوانين والت�صريعات 
ح حقوق الم�صاهمين وواجباتهم، مثل حق الت�صويت وحق انتخاب اأع�صاء مجل�س االإدارة،  التي تو�صِّ

ح حقوق المجتمع على المنظمة وواجباته تجاهها)3(. كذلك يو�صِّ

)Fawzy, 2003:10( -1
)www.socpa.org.sa/rule/index.htm( -2

)www.theiia.org( -3
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ال�شلبيات الناتجة عن غياب حاكمية ال�شركات:
في ظل غياب حوكمة ال�صركات فاإنَّ هناك العديَد من النتائج ال�صلبية التي قد تن�صاأ في اإطار 
ه���ذا الغياب، ولعلَّ من اأبرزها )التعثُّر المالي واالإداري، الف�صل المالي واالإداري، مخاطر االئتمان، 

مخاطر التقنية، غياب الروؤية االإ�صتراتيجية لل�صركات()1(.
 Peter & Sundeep, 2004; Silvia,( وفي هذا ال�صدد تناولت العديد من الدرا�صات        
اأه���م   )2004; Tong, 2003; Simon, 2003; Peter, 2002; Stephen & Brian, 2002

داِت حاكمية ال�صركات ال�صابقة: ٍد من محدِّ المفردات التي يت�صمنها كلُّ محدِّ
ُد ال�شفافية: والذي ي�صم تماثل المعلوم���ات المالية وغير المالية، وعدم ت�صريب  اأ-  مح��دِّ
المعلومات قبل االإعالن، والن�صر االإلكتروني للمعلومات، وتحليل االنحرافات عن الخطط، 
وتطاب���ق التقارير مع النمط الدولي، وتقييم االأداء مع اأف�صل الممار�صات الدولية، وتطابق 
الممار�ص���ة مع معايير المحا�صبة والتدقيق الدولي، والم�صاءلة المحا�صبية الأع�صاء مجل�س 
االإدارة والتنبوؤ بربحية ال�صركة م�صتقباًل، وتحليل مخالفات مجل�س االإدارة، وتحليل ملكية 
تركز االأ�صهم، وتحليل ملكية اأع�صاء مجل�س االإدارة، وتحليل حقوق االأقلية، وتحليل حقوق 
االأطراف ذات الم�صالح، وانتظ���ام االجتماع العادي لمجل�س االإدارة، وانتظام اجتماعات 

اللجان الفنية، وتحليل مكافاآت ومعامالت مجل�س االإدارة.
ب-  مح��ّدد طريقة الإف�شاح المحا�شبي: والذي ي�ص���م مفردات التقارير المالية وغير 
المالي���ة، والتقاري���ر القطاعي���ة، والتقاري���ر البينية، والتقاري���ر البيئي���ة، وتقرير مجل�س 

االإدارة، والتقارير االإح�صائية، ود�صتور اأخالقيات العمل. 
ت-  مح��ّدُد المحت��وى المعلومات��ي لالإف�ش��اح المحا�شب��ي: وال���ذي ي�ص���م مف���ردات 
المعلوم���ات الدفترية، والمعلوم���ات ال�صوقية، والمعلومات المعرفي���ة، والمعلومات العامة 
ع���ن ال�صركة، والمعلومات العامة عن مجل����س االإدارة، ومعلومات قيد ال�صركة بالبور�صة، 
ومعلوم���ات ت���داول االأ�صهم ومعلوم���ات االإ�صتراتيجي���ات، ومعلومات البرام���ج واالأن�صطة، 
ومعلوم���ات المي���زة التناف�صي���ة، ومعلوم���ات االأداء المال���ي، ومعلوم���ات االأداء الت�صغيلي، 
ومعلوم���ات االأداء النقدي، ومعلوم���ات االأداء اال�صتثماري، ومعلوم���ات المخاطر المالية، 
ومعلوم���ات هيكلي اال�صتثم���ار والتمويل، ومعلومات مخاطر الت�صغي���ل، ومعلومات االأ�صول 

الب�صرية، ومعلومات راأ�س المال المعرفي.
ث-  محّدد التدقي��ق: والذي ي�صم مفردات التدقيق المالي واالإداري والداخلي، والتدقيق 

1- )اأحمد، 2003: 493(
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التحليل���ي، والتدقي���ق الأغرا�س خا�ص���ة، ونظم الرقاب���ة الداخلية، والتدقي���ق الخارجي، 
ولجان التدقيق.

ج-  مح��ّدد ال�شتقالل: وال���ذي ي�صم مفردات ا�صتقالل مجل����س االإدارة، وا�صتقالل لجان 
التدقيق، وا�صتقالل لجان اإدارة المخاطر، وا�صتقالل لجان المكافاآت.

ح-  مح��دد العدالة: والذي ي�صم مفردات تمثل االأقلية في مجل�س االإدارة، وحرية ت�صجيل 
ونق���ل ملكية االأ�صهم، والدفاع عن حقوق االأقلية واالأطراف ذات العالقة، وحرية مقا�صاة 
االإدارة، واإتاح���ة الت�صوي���ت بالتوكيل وبالبريد وباالإنترنت، واإق���رار الم�صاهمين لمكافاآت 

االإدارة العليا.

مفهوم التدقيق الداخلي:
َف المعهد االأمريكي للمدققين الداخليي���ن )IIA( التدقيق الداخلي باأنَّه: ن�صاٌط م�صتقل،  ع���رَّ
َم من اأجل اإ�صافة قيمٍة وتح�صيِن عملي���ات ال�صركة، وي�صاعدها  مِّ وتاأكي���ٌد مو�صوعي، وا�صت�ص���اري �صُ
ف���ي تحقيق اأهدافه���ا  بااللتزام بمنه���ج من�صبط لتقييم وتح�صي���ن فاعلية كل م���ن اإدارة المخاطر 

والحاكمية)1(.
َف بعدة �صفات  ح المعهد االأمريك���ي للمدققين الداخلّيين باأن التدقيق يجب اأن يتَّ�صِ وق���د و�صّ

كما يلي:
)-  ال�شتقاللية: يكون التدقيق م�صتقاًل عن االأن�صطة والعمليات التي تخ�صع للتدقيق، لذا 

فاالأف�صل اأن يرتبط المدقق الداخلي مع لجنة التدقيق التابعه لمجل�س االإدارة.
)-  تاأكيد مو�شوعي: يكون المدقق الداخلي بعيدًا عن التحيُّز اأثناء تاأدية مهامه، ولتعزيز 
المو�صوعي���ة تقوم بع����س ال�صركات باللجوء اإل���ى ا�صتخدام اأ�صلوب الم�ص���ادر الخارجية 
الم�صتقل���ة، وتكون اأعمال المدقق من�صبطة وتخ�ص���ع لالأ�صاليب العلمية والمهنية ال�صليمة 
ف���ي تاأدية المه���ام مو�صوع التدقيق، ل���ذا فاالأف�صل تعيين مدير لتاأكي���د الجودة في اإدارة 

التدقيق الداخلي.
3-  ا�شت�ش��اري: يكون هناك ن�صاط ا�صت�صاري لالإدارة العلي���ا ومجل�س االإدارة في الموا�صيع 

التي ترى االإدارة �صرورة بيان راأي قانوني وعملي في عملية التدقيق.

ميثاق ال�شلوك الأخالقي:
 ح���دد المعهد االأمريكي للمدققين الداخليين ميثاق لل�صلوك االأخالقي الذي يجب اأن يت�صف 

)Bailey et al., 2003, P. 12( -1
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به المدققون الداخليون وهي ما يلي)1(:
)-  النزاه��ة : اإّن نزاهة المدقق الداخلي تعتب���ر اأ�صا�صًا لالعتماد عليها الأّن توافرها يوؤدي 
اإل���ى تر�صخ الثق���ة لهم و بهم،  لذا فاأنه يجب على المدققي���ن الداخليين لتحقيق النزاهة 

االلتزام بما يلي:
اأ- اأداء عملهم بكل نزاهة وم�صداقية وم�صوؤولية.

ب- متابعة القوانين التي ت�صدرعن مهنة التدقيق الداخلي واالإلتزام بها.
ج- بيان اأية اأعمال واأن�صطة غير قانونية ال تتنا�صب مع مهنة التدقيق.

د- احترام اأهداف ال�صركة االأخالقية واالإ�صهام فيها ببذل الجهد والعناية المهنية الالزمة.
)-  المو�شوعي��ة : اإنَّ مو�صوعي���ة المدق���ق الداخلي يجب اأن تكون عل���ى اأعلى م�صتوى من 
المهني���ة في جم���ع وتقييم واإي�ص���ال المعلومات المتعلق���ة باالأن�صطة والعملي���ات المتعلقة 
باالن�صطة التي يقوم بتدقيقها، واأال تكون هناك م�صلحة �صخ�صية له اأوخا�صة باالآخرين.

لذل���ك اأك���د معهد المدققين الداخليي���ن االأمريكي وفق ميثاق ال�صل���وك االأخالقي الى تدعيم 
المو�صوعية باأنه يجب على المدققين الداخليين:

اأ- عدُم الم�صاركة في اأي اأن�صطة، اأو عالقات توؤدي الى ت�صارب مع م�صلحة ال�صركة.
ه من اأحكامهم واأعمالهم المهنية. ب- عدُم قبوِل مهام ُت�َصوِّ

االإف�صاح  عن الحقائق المادية، واالإبالغ عن االأن�صطة في التقارير.
3-  ال�شري��ة: على المدقق الداخل���ي عدم االإف�صاح عن اأية معلوم���ات يح�صل عليها ما لم 

يكن هناك التزام مهني وقانوني لالإف�صاح.
لذل���ك اأك���د معهد المدققين الداخليي���ن االأمريكي وفق ميثاق ال�صل���وك االأخالقي اإلى تدعيم 

ال�صرية باأنه يجب على المدققين الداخليين:
اأ- تحّمُل الم�صوؤولية بخ�صو�س المعلومات الم�صتخدمة في اأعمالهم وواجباتهم وحمايتها .

ب-  ع���دم ا�صتخدام اأية معلومات لم�صلح���ة اأو منفعة �صخ�صية، اأوا�صتخدامها ب�صكل مخالف 
للقوانين، واأهداف ال�صركة االأخالقية.

الكف���اءة المهني���ة: ت�صمل الكف���اءة المهنية: المعرف���ة، والخبرة، وا�صتمراري���ة تاأهيل المدقق 
�صمن �صيا�صة تدريبية منتظمة لكل مدقق من مدققي اإدارة التدقيق الداخلي.

)IIA, 2002, P. 13( -1
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لذلك اأكد معهد المدققين الداخليين االأمريكي وفق ميثاق ال�صلوك االأخالقي تدعيم الكفاءة 
باأنه يجب على المدققين الداخليين:

اأ- اأن يكون لديهم االإلمام والمعرفة والخبرات والمهارات الالزمة لتقديم الخدمات.
ب- اأن يقوموا  بتقديم الخدمات وفقًا لمعايير التدقيق الداخلي.

ج- تح�صين نوعية وطبيعة الخدمات التي يقدموها.

اأنواع التدقيق الداخلي:
يمكن تق�صيم التدقيق الداخلي اإلى عدة اأنواع، اأهمها:

1-  التدقي���ق المالي: تحليل االأن�صطة االقت�صادية وفح����س م�صداقية وا�صتقامة الت�صجيالت 
المحا�صبية للعمليات. 

2-  تدقي���ق اأنظمة المعلوم���ات )التطاب���ق(: يراجع نظ���ام المعلوم���ات المحا�صبية من حيث 
الرقابة العام���ة والتطبيق لتقييم مدى موافقته لل�صيا�صات واالإجراءات الرقابية الداخلية 

ومدى فعاليته في حماية االأ�صول.
3-  تدقي���ق العمليات: ه���ي مراجع���ٌة للوظائف التي تق���وم بها ال�صرك���ة باالإ�صتخ���دام الفعال 

واالقت�صادي للموارد، وتقييم الكفاءه لتحقيق االأهداف المخخط لها.
4-  التدقي���ق االجتماع���ي: »عملي���ة مراجعة ل�صم���اِن اأنَّ المنّظم���ة ُتعطي اأهميًة اأكث���َر �صمواًل 
لم�صوؤولياته���ا االجتماعي���ة تجاه ه���وؤالِء الذين يتاأثرون اإم���ا ب�صكل مبا�ص���ر اأو غير مبا�صر 

بقراراتها«)1(.

مهام الُمدّقق الداخلي:
ِق الداخلي للقرن الحادي والع�صرين كما يلي:  َدْت بع�ُس الدرا�ص���اِت م�صوؤولياِت المدقِّ لقد حدَّ
���اًل للقيام بالتدقيق في المعلوم���ات التي ت�صمل اأنظمة الرقاب���ة، واالأداء، ونظم  يج���ب اأْن يكون موؤهَّ
المعلومات االإلكترونية، وااللتزام القانون���ي، والقوائم المالية، واالحتيال البيئي واالأداء، والنوعية، 

وعليه يجب على المدقق الداخلي اأن يبرع في)2(:
اأ- قواعد ال�صلوك الِمْهني ومهارات التحليل والتفكير.

ب- مفاهيم التدقيق الداخلي، ومبادِئه، وطرِق الرقابة الداخلية، ومتابعة تو�صيات التدقيق.

)Alamgir, 2007( -1
2- )الع�صماوي، 2005 :22(
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ِق لهم. ج-  االإلماِم بالمخاطر وكيفية اإدارتها، والفر�س المتعلقة بكلٍّ من المدققين، والمَدقَّ
د- تطوير اأهداف التدقيق العامة والخا�صة للم�صاريع المنفذة.

ِته وتْقييمها با�صتخ���دام االأ�صاليب  ���ِد منها، وتوثي���ق اأدلَّ اأكُّ ه�-  اختب���ار اإج���راءات التدقيق والتَّ
االإح�صائية.

و- اإعداد نتائج تقارير التدقيق .
ز- االأنظمة االإلكترونية الم�صتخدمة في التدقيق وكذلك مختلف اأنواع تقارير التدقيق.

ح-  فه���م واإدراك اال�صتقاللية، والمو�صوعية الرتباطهم���ا باأن�صطة التدقيق الداخلي واالأهمية 
الن�صبية للمخاطر.

عالقة الحاكمّية الموؤ�ش�شية بالمدققين الداخليين:
يجب اأن يكون لدى البنوك التجارية االأردنية لجنة تدقيق تتاألَُّف هذِه اللجنُة من ثالثة اأع�صاء 
غي���ر تنفيذيين عل���ى االأقل، على اأن يتميز اأع�صا{ه���ا بالكفاءة العالية والخب���رة المحا�صبية وفهم 

طبيعة عمل البنوك ومخاطرها، ومن المهام الرئي�صة المناطة بلجنة التدقيق ما يلي)1(:
1-  االإ�ص���راف والمراقبة للعملي���ات المالية، واإيجاد قن���وات ات�صال بي���ن المدقق: الخارجي 

والداخلي،ومجل�س االإدارة.
2-  اإدارة المخاط���ر: القيام بتقيي���م المخاطر المرتبطة بعمليات ال�صرك���ة، وقرارات االإدارة 

العليا وممار�صتها.
3-  تق���وم اللجنة باإع���داد تقارير لمجل����س االإدارة تت�صم���ن اأ�ص�س اختيار المدق���ق الخارجي 

ومتابعة اأدائه وتقييمه. 
4-  المحافظ���ة عل���ى ا�صتقاللية المدق���ق الخارجي: تق���ع الم�صوؤولية على عات���ق اللجنة التي 

ن باال�صتقاللية. تتح�صّ
5-  الق���رارات الحرجة: تقوم اللجنة بمناق�ص���ة، ومراجعِة كلًّ من االإدارة، والمدقق الخارجي 

في كافة القرارات الَحرجة.
6-  الرقاب���ة الداخلية: َفْهم اللجنة لنظام الرقاب���ة الداخلية �صي�صهل من مهمتها في التقييم، 

والمعرفة، والمتابعة.
7- متابعة التزام اإدارة ال�صركة بال�صيا�صات، والقوانين، واأخالقيات المهنة.

1- )دهم�س واأبو زر، 2003: 15-14(
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ْبعية قبل الُم�صادقة  8-  مناق�صة االإدارة والمدقق الخارجي في التقارير المالية ال�صنوية، والرُّ
النهائية، وقبل عر�صها على مجل�س االإدارة ليتمَّ اعتماُدها ب�صكٍل نهائي.

9- القيام باالإ�صراف على تعيين موظفي التدقيق.

الدرا�شات ال�شابقة
1-  درا�صة مط���ر ونور )2007( بعنوان: »م���دى التزام ال�صركات الم�صاهم���ة العامة االأردنية 
بمب���ادئ الحاكمي���ة الموؤ�ص�صي���ة: درا�ص���ة تحليلي���ة مقارن���ة بي���ن القطاعي���ن الم�صرف���ي 

وال�صناعي«.
هدف���ت هذه الدرا�ص���ة اإلى تقييم مدى الت���زام ال�صركات الم�صاهمة العام���ة االأردنية بمبادئ 
حاكمي���ة ال�ص���ركات، حيث اأجرى الباحث���ان درا�صة ميدانية على عينة من ال�ص���ركات الم�صاهمة في 
القطاعي���ن الم�صرف���ي وال�صناع���ي عددها )20( �صرك���ة، اأي ما يعادل حوال���ي )32%( من حجم 
مجتم���ع الدرا�صة. ولقد ت���م توفير بيانات الدرا�صة الميدانية عن طريق ا�صتبانة �صملت اأ�صئلة ُتَغطي 
ِة المتعارف عليها لنظام حاكمية  ���َة محاوٍر رئي�صية يغط���ي كلُّ محوٍر منها مبداأً من المبادئ ال�صتَّ �صتَّ

ال�صركات.
راِت االإح�صاء الو�صفي  ا�صتخ���دم الباحثان في تحليل نتائج الدرا�صة واختبار فر�صياتها موؤ�صِّ
باالإ�صاف���ة اإلى نوعين من االختبارات االإح�صائية هما: اختبار )t( للعينة الواحدة، واختبار )مان–

ويتني( 
وق���د ك�صفت نتائ���ج الدرا�صة عن مجموع���ة من النتائج الت���ي تتلخ�س ف���ي اأنَّ م�صتوى التزام 
ال�ص���ركات الم�صاهم���ة العامة العاملة ف���ي القطاعين تراوح بين َقوي و�صعيٍف ج���دًا، ولكن بم�صتوى 
عاٍم مقبوٍل اأو متو�صط مع مالحظة اأن م�صتوى االلتزام يميل ل�صالح القطاع الم�صرفي على ح�صاب 
القط���اع ال�صناع���ي. اأما عن جوانب الخلل في تطبيق النظام فتتر�صخ ب�صكل رئي�س في: عدم التزام 
مجال����س االإدارة كما يجب بقواعد ال�صلوك المهني، وع���دم اإ�صراك القاعدة العامة للم�صاهمين في 
خ���اذ الق���رارات االإ�صتراتيجية لل�صرك���ة وحرمانهم من االإطالع على محا�ص���ر اجتماعات مجل�س  اتِّ
االإدارة، وكذلك عدم التزام ال�صركات بم�صوؤولياتها االجتماعية للبيئة التي تعمل فيها، ولجوء بع�س 
اإدارات تل���ك ال�صركات اإلى ا�صتعم���ال و�صائل غير م�صروعة كالر�ص���اوى والمح�صوبية للح�صول على 

العقود. 
2-  درا�ص���ة ال�صمه���وري )2007(. بعن���وان: »اأَثُر مرتك���زاِت حاكمية ال�ص���ركات واالإجراءات 

التحليلية في اكت�صاف التالعب في القوائم المالية«.
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ِر بع�ِس مرتك���زات حاكمية ال�ص���ركات وا�صتخدام  هدف���ت هذه الدرا�ص���ة اإلى اختبار اأث���ر توفُّ
االإج���راءات التحليلية في اكت�صاف التالعب في القوائم المالية،  تم ا�صتخدام اختبار )t( للعينات 
الم�صتقلة لمعرفة قدرة الن�صب المالية في التمييز بين مجموعة ال�صركات التي ت�صتخدم ممار�صات 
ْخِل م���ع ال�صركات االأخرى التي لم يْثُبْت ا�صتخداُمه���ا لتلك الممار�صات، وتم  االن�صي���اب الوهمي للدَّ
كذل���ك توزي���ع ا�صتبانة على كافة ال�صركات في عينة الدرا�صة لمعرف���ة مدى توفر مرتكزات حاكمية 
ال�ص���ركات لديها واأَثر ذلك في وجود ممار�صات االن�صياب الوهمي للدخل حيث تم ا�صتخدام اختبار 

االنحدار المنطقي لدرا�صة هذه العالقة.
وتو�صل���ت الدرا�صة اإل���ى اأن ا�صتخدام بنود قائمة التدفقات النقدي���ة في االإجراءات التحليلية 
ق���د تك���ون اأداة مهمة وكذل���ك اأن بع�س مرتكزات حاكمي���ة ال�صركات المتعلقة بوج���ود دائرة تدقيق 
داخلي والقيود التي تكون على تغيير ال�صيا�صات المحا�صبية والف�صل بين االإدارة التنفيذية ومجل�س 
االإدارة ه���ي مرتكزات هامة في زيادة ال�صب���ط والرقابة الداخلية والخارجية على ال�صركات والحد 

من حدوث التالعب في قوائمها المالية.
3-  درا�ص���ة ال�صرفاء )2008( بعن���وان: »اأََثُر الحاكميِة الموؤ�ص�صيِة ف���ي تعزيِز فاعليِة التدقيق 

الداخلي في ال�صركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة االأردنية: درا�صة ميدانية«.
هدفت هذه الدرا�صة اإلى بيان اأثر الحاكمية الموؤ�ص�صية في تعزيز فاعلية التدقيق الداخلي في 
ال�صركات ال�صناعي���ة الم�صاهمة العامة االأردنية. وتاألََّف مجتمع الدرا�صة من )79( �صِركًة، وقد تم 
اختيار َعّيَنة طبقيٍة من كل قطاٍع فرعي من قطاعات هذه ال�صركات وبلغ عدد المدققين الداخليين 
ف���ي القطاع ال�صناعي الم�صتركي���ن في الدرا�صة )56( مدققًا.وتو�صل���ت الدرا�صة اإلى اأنَّ ت�صورات 
المدققي���ن الداخليي���ن لم�صتوى تطبي���ق الحاكمية الموؤ�ص�صي���ة في ال�ص���ركات ال�صناعية الم�صاهمة 
العام���ة االأردنية جاءت بدرجة مرتفعة، وكذلك جاءت ت�صوراتهم لفاعلية التدقيق الداخلي بدرجة 
مرتفع���ة اأي�ص���ًا كما تو�صل���ت الدرا�صة اأي�ص���ًا اإلى وج���ود اأثر ذو دالل���ة اإح�صائية الأبع���اد الحاكمية 
الموؤ�ص�صية )االإف�ص���اح وال�صفافية، وحفظ حقوق جميع الم�صاهمي���ن، وم�صوؤوليات مجل�س االإدارة( 

في فاعلية التدقيق الداخلي.
ِة الحاكمية الموؤ�ص�صية  4-  درا�صة اأبو زر )2006( بعنوان: »اإ�صتراتيجيٌة مقترحٌة لتح�صيِن فاعِليَّ

في القطاع الم�صرفي االأردني«.
َهَدَفْت هذه الِدرا�صة اإل���ى تقديم اإ�صتراتيجية ُمقترحة لتح�صين فاعلية حاكمية ال�صركات في 
القط���اع الم�صرفي االأردني من خالل االإبالغ المالي، حي���ث قامت الباحثة بتحليل العوامل الِمَهِنّية 
رة في حاكمّية ال�صركات وقامت ببيان َدْوِر االإف�صاح المحا�صبي في تح�صين حاكمية ال�صركات  الموؤثِّ
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في القطاع الم�صرفي االأردني وذلك من خالل عمل درا�صة ميدانية �صملت كافة المكلَِّفين بحاكمية 
ال�صركات واالإدارة لقيا�س اإدراكهم للمتطلبات القانونية والمهنية واالأخالقية.

ومن اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة ما يلي:
���ورًا في التقاري���ر ال�صنوي���ة للم�صارف االأردني���ة تتمثل في ع���دم االلتزام  1-  اأّن هن���اك ُق�صُ

باالإف�صاح عن حاكمية ال�صركات في �صوء لجنة بازل ال�صادرة عام )1999(.
�صاق���ًا كبيرًا ف���ي القوانين والت�صريع���ات االأردنية مع قواع���د ومبادئ حاكمية  2-  اأن هن���اك اتِّ
ال�ص���ركات ال�ص���ادرة عن منظمة التع���اون االقت�صادي والتنمية لع���ام )2004( اإال اأنه قد 
ّد حاالت  تبين عدم وجود ن�صو�س قانونية وا�صحة ب�صاأن عدم ا�صتخدام طرق اأو و�صائل �صِ

ّد الم�صاءلة. اال�صتيالء كحجاب واٍق لالإدارة ومجل�س االإدارة �صِ
 The Value of Internal Audit in« بعن���وان:   .)Coram et al., 2006( 5-  درا�ص���ة 

.»Fraud Detection

ِة التدقيق الداخلي في اكت�صاف التالعب في القوائم المالية،  اأ�ص���ارت هذه الدرا�صة اإلى اأهميَّ
حي���ث اأ�ص���ارت هذه الدرا�صة اإلى اأهمي���ة حاكمية ال�صركات واأّن من اأه���م مرتكزاتها هو الدور الذي 
تلعب���ه دائ���رة التدقيق الداخلي في ال�صرك���ة، وعليه فقد كان الهدف الرئي�س م���ن هذه الدرا�صة هو 
اختبار في ما اإذا كانت ال�صركات التي لديها دائرة تدقيق داخلي يكون لديها قدرة اأكبر في اكت�صاف 
التالع���ب الذي قد يح�ص���ل في القوائم المالية من جهة اأو اأي �صوء ا�صتخدام لمواد واأ�صول ال�صركة 
م���ن جه���ة اأخرى، اأم اأن���ه لي�س هناك فرق بين ه���ذه ال�صركات وال�صركات الت���ي تعتمد على اأطراف 
خارجي���ة في القيام بمهام التدقيق الداخل���ي )Outsourcing( وبالتالي هدفت هذه الدرا�صة واإلى 
اإثب���اِت ال���دور المهم والفاع���ل للتدقيق الداخلي في توفي���ِر قيمٍة م�صافٍة لل�صرك���ة من خالل تطوير 

قاِبية االأمر الذي ي�صاعد على اكت�صاف حاالت التالعب ب�صكل اأف�صل. وتح�صين االإجراءات الرَّ
 Financial Statement Fraud and« :بعنوان .)Muranaka, 2005( 6-  درا�صة مورناكا

.»organizational Factors

َنْت هذه الدرا�صة باأنَّ معايير التدقيق اأ�صبحت ت�صير ب�صكل وا�صٍح اإلى م�صوؤولية المدقق في  بيَّ
ر ب�صكل جوهري على عدالة القوائم المالية ولذلك فاإن المدقق  اكت�صاف التالعب المادي والذي ُيوؤَثِّ
يتوج���ب علي���ه عند اإعداد خطة التدقيق اأْن يتاأكد من وج���ود االختبارات الكفيلة باكت�صاف التالعب 
حال وجوده. اإن الهدف الرئي�صي من هذه الدرا�صة هو اختبار اأحد مرتكزات حاكمية ال�صركات وهو 
زي���ادة عدد االأ�صخا����س الخارجيين في مجل�س االإدارة )لي�س لهم عالق���ة مبا�صرة باإدارة ال�صركة( 
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)Outsiders( واأث���ر ذلك في تقلي���ل احتمالية ح�صول التالعب في القوائم المالية لتلك ال�صركات، 

حي���ث ت���م اختيار عينة تتك���ون من )30( �صركة منه���ا )15( �صركة تم تعريف ح���االت التالعب في 
القوائم المالية لديها وتم اختبار الفر�صية التالية:

»ح���االت التالعب في القوائم المالية لل�صركات تكون اأقل في ال�صركات التي ترتفع فيها ن�صبة 
اأعداد االأ�صخا�س الخارجيين في مجل�س االإدارة«.

ة المذكورة، ولكن ه���ذه الدرا�صة يوجد فيها  يَّ حي���ث كان���ت نتائج هذه الدرا�صة تدع���م الَفَر�صِ
محددات اأثرت على نتائجها ومنها:

- �صغر حجم عينة الدرا�صة )30( �صركة.
-  وجود �صركات اأجنبية في العينة تمتاز بهيكل حاكمية �صركات مختلفة )ال�صركات اليابانية( 

والتي تمتاز باأن غالبية اأع�صاء مجال�س اإداراتها غير م�صتقلين.
 Simple Regression and Financial« بعن���وان:   .)Allmon, 2004( 7-  درا�ص���ة 

.»Statement Analysis

�َصِب المالية واأرقام الربح  هدفت هذه الدرا�صة اإلى معرفة ما اإذا كان هناك اختالفات في الّنّ
المتوقع���ة لل�صركات التي يوجد فيها تالعب في قوائمها المالية عن ال�صركات االأخرى التي لم يثبت 
ُد المدققين  وج���ود حاالت تالع���ب في قوائمها المالية على افترا�س اأّن نتائج ه���ذه الدرا�صة قد ُتَزوِّ
الداخليي���ن والخارجيي���ن على حد �ص���واء بو�صائ���ل واأدوات مهمة ت�صاعد في اكت�ص���اف التالعب في 
القوائ���م المالية قب���ل اأن يتاأثر القرار اال�صتثم���اري بمعلومات وهمية وغير �صحيح���ة، وبالتالي كان 
ُة  هن���اك العدي���د من االأ�صئل���ة التي تثير عالم���ات ا�صتفهام عدي���دة، ومنها: فيم���ا اإذا كان هناك اأيَّ
موؤ�ص���راِت مالي���ة تدل على ح���دوث م�صكلة ما؟ وعلي���ه فاإنَّ ه���ذه الدرا�صة اعتمدت عل���ى ا�صتخدام 
البيان���ات المالي���ة ل�صركة )ENRON( على اعتبار اأنها من ال�ص���ركات التي ح�صل فيها العديد من 

التالعب في قوائمها المالية.
عر�س نتائج الدرا�شة واختبار الفر�شيات

الفر�شية الرئي�شية الأولى:
ال يوجد اأَثٌر ذو داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة في اأََثر تطبيق مبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية 

على اإ�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين.
ولالإجابة عن هذه الفر�صية تم ا�صتخدام تحليل االنحدار المتعدد والجدول رقم )1( يو�صح 

نتائج الفر�صية الرئي�صية االأولى:
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جدول رقم )1(
نتائ���ج تحليل االنحدار المتعدد الأثر للحاكمية على ا�صتقاللي���ة مدققي الح�صابات الداخليين 

في البنوك التجارية االأردنية
RR squareFSig

0.680.454.830.00

     يت�صح من الجدول رقم )1( اأنَّ قيمة معامل االرتباط بين الحاكمية على ا�صتقاللية مدققي 
الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية بلغ )0.68( واأنَّ قيمة اختبار )f( بلغ 

)4.83( بم�صتوى داللة اأقل من )0.05(، لذا نرف�س الفر�صية الرئي�صية العدمية وذلك لوجود 
ارتباط دالٍّ بين الحاكمية وبين ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية 
االأردنية. وبالتالي نقبل الفر�صية البديلة على اأنَّه يوجد هناك اأثر للحاكمية على ا�صتقاللية 

مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية.
وم���ن اأجل اختبار الفر�صي���ات الفرعية قام الباحث با�صتخراج معامل االرتباط )بيتا( وقيمة 

اختبار )t( له وم�صتوى داللتها والجدول رقم )2( يو�صح نتائج الفر�صيات الفرعية. 
جدول )2(

معامل االنحدار بيتا وقيمة اختبار )Z( وم�صتوى داللتها لمتغيرات الدرا�صة الم�صتقلة

املتغري
Standardized 
CoefficientsZSig.

Beta
0.020.030.96حماية حقوق امل�صاهمني 

0.312.870.01املعاملة املتكافئة 

0.192.320.03اأ�صحاب امل�صالح 

0.162.300.03م�صوؤوليات جمل�س االإدارة

0.081.280.35االإف�صاح وال�صفافية

ويتفرع عن هذه الفر�صية الفر�صيات الفرعية التالية:

الفر�شية الفرعية الأولى:
ال ُيوَج���د اأَثر ذو داللة اإح�صائي���ة عند م�صتوى الداللة في اأثر حماي���ة حقوق الم�صاهمين على 

اإ�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين.
يت�ص���ح من الجدول )2( اأنَّ قيمة معامل االنحدار)Beta( قد بلغ )0.02( وان وقيمة اختبار 
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)Z( بلغ���ت )0.03( بم�صت���وى داللة )0.96( وه���ي اكبر من م�صتوى )0.05( ل���ذا نقبل الفر�صية 

العدمي���ة بعدم وجود اأََثر لحماية حقوق الم�صاهمين عل���ى ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين 
في البنوك التجارية االأردنية. 

ويمك���ن تف�صي���ر ذلك من خالل اأنَّ البن���وك التجارية ت�صعى للحفاظ عل���ى ا�صتقاللية مدققي 
الح�صاب���ات الداخليين ح�صب القوانين المعمول بها و�صم���ن متطلبات االإف�صاح وبعيدًا عن التدخل 
في عمل المدققين الداخليين، كما اأنَّ البنوك تحر�س على التعامل مع الم�صاهمين بطريقة ت�صمن 
لهم فيها حقوقهم و ح�صولهم على المعلومات والبيانات وحقهم في الم�صاركة في اجتماعات الهيئة 
العامة لل�صركة الم�صاهمة ومناق�صة التقارير المالية وتقرير مراقب الح�صابات التي ت�صاعدهم على 

تقييم اأعمال هذه البنوك.

الفر�شية الفرعية الثانية:
ال يوج���د اأث���ر ذو داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة في اأث���ر المعاملة المتكافئة للجميع على 

اإ�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين.
يت�ص���ح م���ن الجدول رقم )2( اأن قيم���ة معامل االنحدار)Beta( قد بل���غ )0.31( وان وقيمة 
اختبار )Z( بلغت )2.87( بم�صتوى داللة )0.01( وهي اقل من م�صتوى )0.05( لذا نقبل الفر�صية 
البديل���ة بوجود اأث���ر للمعاملة المتكافئة للجميع عل���ى ا�صتقاللية مدققي الح�صاب���ات الداخليين في 

البنوك التجارية االأردنية.
ه���ذا يدل على اأنَّ البنوك التجارية ت�صعى للحفاظ على حق���وق الم�صاهمين من خالل متابعة 
الت�صريع���ات والقواني���ن ومتطلب���ات االإف�ص���اح وال�صفافي���ة، والحفاظ عل���ى ا�صتقاللي���ة المدققين 
الداخليي���ن وذلك من اأجل تحقي���ق المعاملة العادلة بين كافة الم�صاهمي���ن �صواء كبار الم�صاهمين 
اأو �صغ���ار الم�صاهمين )حقوق االأقلية(، وكذلك الم�ص���اواة بين الم�صاهمين المحليين والم�صاهمين 
االأجانب، وحمايتهم من النتائج المترتبة عن عملية تداول المعلومات الداخلية، اأو اإبرام ال�صفقات 

غير االعتيادية مع االأطراف ذوي العالقة.

الفر�شية الفرعية الثالثة:
ال ُيوَج���د اأََثٌر ذو دالل���ة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة في اأََثِر اأ�صحاب الم�صالح في الحاكمية 

على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين.
يت�ص���ح من الجدول )2( اأنَّ قيمة ُمعاِمل االنح���دار)Beta( قد بلغ )0.19( واأنَّ قيمة اختبار 
)Z( بلغ���ت )2.32( بم�صت���وى دالل���ة )0.03( وه���ي اأق���لُّ من م�صت���وى الدالل���ة )0.05( لذا نقبل 
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الفر�صي���ة البديل���ة بوجود اأثٍر الأ�صحاب الم�صالح في الحاكمية عل���ى ا�صتقاللية مدققي الح�صابات 
الداخليين في البنوك التجارية االأردنية.

ويمك���ن تف�صي���ر ذل���ك من خ���الل اأنَّ البن���وك التجارية ت�صع���ى للحفاظ على حق���وق اأ�صحاب 
الم�صال���ح وا�صتقطابهم في �صبيل تطوير البن���وك التجارية والعمل على احترام حقوقهم القانونية، 
وح�صولهم على المعلومات الالزمة وفي الوقت المنا�صب وعلى اأ�صا�س ُمنتظم، مع الحر�س على اأن 

يكون ذلك ِوْفَق القوانين واالنظمة واالتفاقيات ووفقًا للمعايير المعتمدة في تلك البنوك .

الفر�شية الفرعية الرابعة:
ال يوج���د اأثر ذو داللة اإح�صائي���ة عند م�صتوى الداللة في اأثر م�صوؤولي���ات مجل�س االإدارة على 

اإ�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين.
يت�صح من الجدول )2( اأنَّ قيمَة ُمعاِمل االنحدار )Beta( قد بلغ )0.16( واأّن وقيمة اختبار 
)Z( بلغ���ت )2.30( بم�صت���وى دالل���ة )0.03( وهي اأقلُّ م���ن م�صتوى )0.05( ل���ذا نقبل الفر�صية 

البديل���ة بوجوِد اأََث���ٍر لم�صوؤوليات مجل�س االإدارة عل���ى ا�صتقاللية مدققي الح�صاب���ات الداخليين في 
البنوك التجارية االأردنية.

ويدل ذلك على اأنَّ مجل�س االإدارة في البنوك التجارية يقوم بمهمات وا�صحة ومحددة ومْعَلَنٍة 
�ص���واء القيام بواج���ب االإف�صاح وال�صفافية ومتابعة حق���وق الم�صاهمين واأْن يكف���َل المتابعَة الفعالة 
لالإدارة التنفيذية وتقييم ومتابعة اأعمال مدققي الح�صابات الداخليين �صمن الت�صريعات والقوانين 
الموج���ودة والمعم���ول بها و�صم���ان نزاه���ة االأنظمة المحا�صبي���ة واأنظمة اإع���داد التقاري���ر المالية 
والتدقيقي���ة الم�صتقلة ومالءمة اأنظم���ة الرقابة الداخلية وال�صيما اأنظم���ة اإدارة المخاطر والرقابة 

المالية والت�صغيلية، ومدى االن�صجام مع القوانين والمعايير ذات ال�صله.

الفر�شية الفرعية الخام�شة:
ال يوجد اأََثٌر ذو داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة في اأََثر االإف�صاح وال�صفافية على ا�صتقاللية 

مدققي الح�صابات الداخليين.
يت�ص���ح من الجدول )2( اأنَّ قيم���ة معامل االنحدار )Beta( قد بلغ )0.08( واأنَّ قيمة اختبار 
)Z( بلغ���ت )1.28( بم�صت���وى داللة )0.35( وه���ي اأكبر من م�صتوى )0.05( ل���ذا نقبل الفر�صية 

العدمي���ة بع���دم وجود اأََث���ٍر لل�صفافية واالإف�صاح عل���ى ا�صتقاللية مدققي الح�صاب���ات الداخليين في 
البنوك التجارية االأردنية.

ويف�صر ذلك على اأنَّ البنوك التجارية االأردنية تقوم بواجبها من خالل االإف�صاح عن اأعمالها 
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�صم���ن القواع���د والقواني���ن المعمول به���ا، واأن يتم ذل���ك ب�صكل وا�ص���ح و ذي �صفافي���ة الأّن البنوك 
مقتنع���ة باأهمي���ة التعامل ب�صفافية م���ع الم�صاهمين وحملة االأ�صهم والمدققي���ن الداخليين وغيرهم 
وف���ي الوق���ت المنا�صب ودون تاأخير، وت�صتخ���دم البنوك التجارية جميع الو�صائ���ل لتحقيق متطلبات 
االإف�ص���اح وال�صفافي���ة وذلك من اأجل تحقيق العدالة للجميع، حيث يق���وم مدقق الح�صابات باإعداد 
وتقدي���م تقرير تدقيق للم�صاهمين يت�صمن الراأي الفن���ي المحايد حول مدى عدالة القوائم المالية 

في التعبير بكل جوانبها الهامة عن االأمور المالية للبنوك.

الفر�شية الرئي�شية الثانية:
 ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائية الأثر مبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية على ا�صتقاللية التدقيق 
الداخل���ي في البنوك التجارية االأردني���ة ُتْعَزى للمتغيرات الديموغرافي���ة )الجن�س، العمر، الموؤهل 

العلمي، التخ�ص�س العلمي، الخبرة الوظيفية(
ويتفرع عن هذه الفر�صية الفر�صيات الفرعية التالية:

الفر�شي��ة الفرعية الأول��ى: ال توجد فروٌق ذاُت داللٍة اإح�صائي���ة الأثر مبادئ الحاكمية 
على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى للجن�س.

جدول )3(
نتائ���ج تحلي���ل اختب���ار )Z( للتعرف على وج���ود داللة اإح�صائي���ة الأثر مب���ادئ الحاكمية على 

ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى للجن�س
الداللةZاالنحراف املعيارياملتو�صطاجلن�س
56.223.530.480.69ذكور 
53.093.28اإناث 

    يت�صح من الجدول )3( اأن قيمة اختبار )Z( بلغ )80.4( بم�صتوى داللة )90.6( وهي اكبر من 
م�صت���وى )0.05(، لذا نقبل الفر�صية العدمية بعدم وجود ف���روق ذات داللة اإح�صائية الأثر مبادئ 
الحاكمية على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى للجن�س.

ويف�ص���ر ذلك اأن تطبي���ق البنوك التجاري���ة لمبادئ الحاكمي���ة الموؤ�ص�صية يه���دف اإلى حماية 
م�صال���ح الم�صاهمين و تعظي���م اأرباح البنك ومتابعة اأعم���ال المدققين الداخليي���ن واأن المدققين 
م���ن كال الجن�صين يقومون بواجباتهم واأعمالهم الموكله اإليهم واإعداد التقارير والمتابعة لالأعمال 
بغ�س النظر عن الجن�س، لذلك فاإنه ال يوجد فروق ذات داللة اإح�صائية الأثر مبادئ الحاكمية على 

ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية ُيعزى للجن�س.
الفر�صي���ة الفرعي���ة الثانية: ال توجد ف���روق ذات داللة اإح�صائية الأثر مب���ادئ الحاكمية على 
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ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية ُتعزى للعمر.
جدول )4(

ف على وج���ود داللة اإح�صائية الأثر مبادئ الحاكمية على  نتائ���ج تحليل التباين االآحادي للتعرُّ
ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى للعمر

جمموع م�صدر التباين
متو�صط درجات احلريةاملربعات

الداللةfاملربعات

42 .35.89215.721.0120بني املجموعات 

2505.668015.53داخل املجموعات 

2541.5582املجموع

قيمة f الجدولية عن م�صتوى الداللة )0.05(، و درجات الحريه )82،2( ت�صاوي )0. 42(
   يت�ص���ح من الج���دول )4( اأنَّ قيمة اختبار )f( بل���غ )21.01( بم�صتوى داللة ) )0.42وهي 
اأكبر من م�صتوى )0.05(، لذا نقبل الفر�صية العدمية بعدم وجود فروٍق ذاِت َداللٍة اإح�صائية الأثر 
مب���ادئ الحاكمية على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى 

للعمر.
ويف�ص���ر ذل���ك اأنَّ المدققين الداخليين عل���ى اختالف اأعمارهم يقوم���ون بواجبهم في اأعمال 
التدقي���ق با�صتقاللي���ة واأن عل���ى مجل����س االإدارة  توفيرها للمدققي���ن الداخليين بغ����س النظر عن 
اأعماره���م، واأنَّ تطبيق البنوك لمب���ادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية يهدف اإلى مراقبة وتقييم االأعمال في 

البنوك دون اأن يكون له اأَثٌر على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك.
الفر�صي���ة الفرعي���ة الثالثة: ال توجد فروق ذات دالل���ة اإح�صائية الأثر مب���ادئ الحاكمية على 

ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى للموؤهل العلمي.
جدول )5(

نتائ���ج تحليل التباين االآحادي للتعرف على وجود دالل���ة اإح�صائية الأثر مبادئ الحاكمية على 
ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى للموؤهل العلمي

جمموع م�صدر التباين
متو�صط درجات احلريةاملربعات

الداللةfاملربعات

120.03 .38.62216.391بني املجموعات 
2886.868014.63داخل املجموعات 

2925.4882املجموع

قيمة f الجدولية عن م�صتوى الداللة )0.05(، و درجات الحريه )82،2( ت�صاوي )0.03(
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يت�صح من الجدول )5( اأنَّ قيمة اختبار )f( بلغ )21.1( بم�صتوى داللة )0.03( وهي اأ�صغر 
م���ن م�صت���وى )0.05(، لذا نقبل الفر�صي���ة البديلة بوجود فروق ذات دالل���ة اإح�صائية الأثر مبادئ 
الحاكمية على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى للموؤهل 

العلمي.
ويف�صر ذلك اأن البنوك التجارية تقوم بتعيين المدققين الداخليين اأ�صحاب الموؤهالت العلمية 
�صعي���ًا منه���ا للح�صول على نتائج مر�صية من عملية التدقيق و َجْوَدة التقارير المالية، حيث ال يتمتع 
ه���وؤالء باال�صتقاللية التي تحر�س البنوك التجارية على توفيرها لهم وهذا ب�صبب للتاأثير عليهم من 
حي���ث جودة التقاري���ر المالية ونتائج اأعم���ال التدقيق، ،لذا هناك فروق ذات دالل���ة اإح�صائية الأثر 
مب���ادئ الحاكمية على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى 

للموؤهل العلمي.
الفر�صي���ة الفرعي���ة الرابعة:ال ُتوَجد ف���روٌق ذاُت داللٍة اإح�صائية الأثر مب���ادئ الحاكمية على 

ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى للخبرة الوظيفية.
جدول )6(

نتائ���ج تحليل التباين االآحادي للتعرف على وجود دالل���ة اإح�صائية الأثر مبادئ الحاكمية على 
ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى للخبرة الوظيفية

الداللةfمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين
31.4448.220.520.63بني املجموعات 

2881.937815.76داخل املجموعات 
2913.3782املجموع

قيمة f الجدولية عن م�صتوى الداللة )0.05(، و درجات الحريه )82،2( ت�صاوي )0. 63(
يت�ص���ح من الج���دول )6( اأّن ِقيمة اختبار )f( بلغ )0.52( بم�صتوى داللة )0.63( وهي اأكبر 
م���ن م�صت���وى )0.05(، لذا َنْقَب���ُل الفر�صيَة العدمية بعدم وج���وِد فروٍق ذاِت دالل���ة اإح�صائية الأثر 
مب���ادئ الحاكمية على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى 

للخبرة الوظيفية.
���ر ذل���ك اأنَّ المدققين الداخليي���ن يقومون باأعم���اِل التدقيق في البن���وك على اختالف  وُيَف�صِّ
خبراته���م با�صتقاللي���ة دون تاأثي���ر جهِة على جهه اأخ���رى ، ويقومون بعملية التدقي���ق �صمن معايير 
التدقي���ق المتع���ارف عليه من اأج���ل اإعداد التقارير ال���ى مجل�س االإدارة ، لذا ف���اإن ممار�صة البنوك 
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للحاكمية تهِدُف اإلى تحقيق الفائدة المطلوبه دون تاأثير الخبرِة الوظيفية على ا�صتقاللية المدققين 
الداخليين 

الفر�صي���ة الفرعية الخام�صة:ال توَجد فروٌق ذاُت داللة اإح�صائي���ة الأَثِر مبادئ الحاكمية على 
ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى للتخ�ص�س العلمي.

جدول )7(
نتائ���ج تحليل التباين االآحادي للتعرف على وجود دالل���ة اإح�صائية الأثر مبادئ الحاكمية على 

ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى للتخ�ص�س العلمي
الداللةfمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

204.86354.144.740.01بني املجموعات 
2702.207911.43داخل املجموعات 

2907.0682املجموع

قيمة f الجدولية عن م�صتوى الداللة )0.05(، و درجات الحريه )82،2( ت�صاوي )0. 01(
يت�ص���ح م���ن الجدول )7( اأنَّ قيمة اختبار )f( بل���غ )4.74( بم�صتوى داللة )0.01( وهي اأقلُّ 
م���ن م�صت���وى )0.05(، لذا َنْقَبُل الفر�صي���َة البديلة بوجوِد فروٍق ذاِت دالل���ة اإح�صائية الأثر مبادئ 
الحاكمي���ة عل���ى ا�صتقاللي���ة مدققي الح�صاب���ات الداخليي���ن في البن���وك التجاري���ة االأردنية تعزى 

للتخ�ص�س العلمي.
ويف�ص���ر ذل���ك اأن المدققين الداخليي���ن يقومون باأعم���ال التدقيق في البن���وك على اختالف 
تخ�ص�صاته���م العلمي���ة، اإال اأنَّ فه���َم واإدراَك المدققي���ن للتخ�ص�صات المختلفة ُي�ْصِه���ُم في تقديم 
نوعي���ِة تقاريٍر موثوق���ٍة للجهات الم�صوؤولة في البنك، بالمقابل ي�صع���ى مدققو الح�صابات الداخليين 
ف بالنزاهة  اإل���ى الح�ص���ول على َدْعٍم من االإدارة ل�صمان ا�صتقالليتهم، وذلك الإع���داد تقارير تّت�صِ

والم�صداقية  تهدف اإلى توجيه اأعماِل الرقابة في البنوك بما يكفل تحقيق العدالة للجميع.

نتائج وتو�شيات الدرا�شة:
النتائج:

ع���دُم وج���وِد اأَث���ٍر لمب���ادئ الحاكمي���ة الموؤ�ص�صي���ة ) حماي���ة حق���وق الم�صاهمي���ن، االإف�صاح 
وال�صفافية( على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية.

وج���ود اأثر لمب���ادئ الحاكمية الموؤ�ص�صي���ة )المعاملة المتكافئة للجمي���ع، اأ�صحاب الم�صالح، 
مجل�س االإدارة( على ا�صتقاللية مدققي الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية.
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عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائيٍة الأثر مبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية على ا�صتقاللية مدققي 
الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية تعزى )للجن�س، العمر، الخبرة الوظيفية(.

وج���ود فروق ذات داللة اإح�صائية الأث���ر مبادئ الحاكمية الموؤ�ص�صية عل���ى ا�صتقاللية مدققي 
الح�صابات الداخليين في البنوك التجارية االأردنية ُتْعَزى ) للموؤهل العلمي، التخ�ص�س العلمي(.

التو�شيات:
زي���ادة االهتم���ام من قب���ِل االإدارة العليا ف���ي البنوك التجاري���ة االأردنية بمو�ص���وع ا�صتقاللية 

المدققين الداخليين، لما لهذا المو�صوع من اأََثر على اإعداد التقارير المحا�صبية ال�صليمة.
تنمي���ة قدرات المدققي���ن الداخليين في البنوك التجارية االأردني���ة بمهنة التدقيق من خالل 
���ة لمواكبِة كلِّ جديٍد  اإ�صراكه���م في الموؤتم���رات والنداوات والبرامج التدريبي���ة والن�صاطات الِمهنيَّ
يتعل���ق بمهن���ة التدقيق الداخل���ي، وذلك من خالل العم���ل على اإيجاد جمعي���ة للمدققين الداخليين 

داخل المملكة االأردنية الها�صمية  تهتم بالمهنة والمعايير المتعلقة بها.
زي���ادُة االهتم���اِم م���ن ِقَب���ل االإدارة العليا في البن���وك التجاري���ة االأردنية بمفه���وم الحاكمية 
ز ثقافتهم وكيفية التطبي���ق ال�صليم،  الموؤ�ص�صي���ة م���ن خالل عمل برام���َج تدريبي���ٍة للموظفيين تع���زِّ

والقيام باإجراءاِت ت�صمن عدم وجود تعار�س ما بين المدققين الداخليين وبين البنوك.
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طالب دكتوراه ــ محا�شبة
جامعة الجنان ــ طرابل�س

مدى فاعلية نظام التكاليف المبني على اأ�صا�ش الأن�صطة
كاأ�صا�ش لقيا�ش وتحديد تكلفة الخدمات التعليمية

في الجامعات الأردنية الحكومية والخا�صة

ملخ����س: تهدف ه���ذه الدرا�صة ب�ص���كل اأ�صا�صي للتعرف عل���ى مدى اإمكاني���ة ا�صتخدام نظام 
التكاليف المبني على اأ�صا�س االأن�صطة ABC كاأحد االأ�ص�س الحديثة في عملية تحميل التكاليف من 
اجل قيا�س وتحديد َتْكِلَف���ِة الخدمات التعليمية في الجامعات االأردنية الحكومية والخا�صة وبالتالي 
اأَث���ُر ذل���ك على توفي���ر المعلومات الدقيقة ف���ي مجال اتِّخاذ الق���رارات االإداري���ة وتر�صيدها ومدى 

انعكا�س نظام ABC على تحديد تكلفة تلك الخدمات ب�صكل مو�صوعي ودقيق.
      وم���ن اأج���ل تحقيق اأهداف هذا البحث فق���د تمَّ ا�صتخدام المنه���ج االإ�صتقرائي ومراجعة 
جمي���ع ما يتعلق بهذه الدرا�ص���ة من اأدبيات بناًء على هذا المنهج، اإ�صاف���ة اإلى المنهج اال�صتنباطي 
للتع���رف على مدى ما ه���و باالإمكان ا�صتخدام نظام التكاليف المبني عل���ى اأ�صا�س االأن�صطة لتفادي 
بع����س الق�صور واإيجاد اأوجه التطوير المختلف���ة لتحديد وقيا�س تكلفة الخدمات التعليمية المقدمة 

بعيدا عن االأ�ص�س التقليدية.
ْت اإليها الدرا�صة ما يلي. ومن النتائج التي خُل�صَ

1.  اأ�صب���ح باالإم���كان التغلب على الم�صاكل الناتجة عن ا�صتخ���دام االأ�ص�س التقليدية في توزيع 
ْكِلفَة المنا�صبة لكلِّ ن�صاط من  التكاليف غير المبا�صرة وذلك عن طريق تحديد معدالت التَّ

خالل محركات التَّكلفة المنا�صبة لها اأي�صا .
ْكِلَفِة الم�صتهدفة في عملية تحديد اأ�صعار  2.  اأ�صب���ح باالإمكان ا�صتخدام ما يعرف باأ�صل���وب التَّ

الخدمات التعليمية.
3.  اإمكاني���ة االبتعاد عن التحمي���ل الراأ�صمالي الغير مبرر ب�صبب الدقة في عملية رد التكاليف 
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المختلفة اإلى الخدمات الم�صتهلكة لتلك التكاليف.
4.  زي���ادة الوع���ي التكاليفي ل���دى القائمين عل���ى التكالي���ف والمتخذين للق���رارات وبالتالي 

اال�صتخدام والت�صغيل االأمثل للموارد المتاحة وبما يحقق االأهداف المن�صودة.
Abstract:
This study mainly aims at identifying the possibility of using Activity 

Based Costing )ABC( as one of the modern principles in the process of 
calculating costs to measure and determine the cost of educational services in 
state and private Jordanian universities. It also examines the impact of using 
this principle on providing accurate information in the process of making and 
rationalizing administrative decisions.

The study also aims at identifying the effect of using »ABC« system in 
determining the cost of those services objectively and accurately.

In order to achieve the above objectives, the following two approaches 
were used:

The Inductive Approach: all literature concerning the subject of this 
study was reviewed based on this approach.

The Deductive Approach: It was used to identify the extent to which 
ABC system could be used to avoid some shortcomings, and find the various 
development aspects to determine and measure the cost of educational 
services provided, away from the traditional principles.

The study revealed the following findings:
It becomes possible to overcome the problems resulting from the use of 

traditional principles in distributing indirect costs by identifying the cost rates 
appropriate for each activity through appropriate cost drivers.

It becomes possible to use Target Cost method in the process of 
determining prices of educational services.

The use of ABC system helps in avoiding unjustified charging on capitals. 
Increasing cost awareness among users and decision makers leads to the 

optimized use and employment of available resources to achieve the desired 
goals. 

)- مقدمة:
بم���ا اأنَّ الث���روة الب�صرية ُتَعدُّ المكون الرئي�صي والركيزة االأ�صا�صي���ة الأي مجتمع فاإنَّ الخدمات 
التعليمي���ة تعتبر اإح���دى دعائم هذا المجتمع وب�صكل رئي�صي ، لذل���ك تحر�س الكثير من الدول على 
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دة ومنا�صبة للبيئة التي ت�صملها  تقديمها وتمويلها واالإ�صراف عليها ، للخروج في النهاية بِخْدماٍت جيِّ
باعتب���ار اإنَّ تقدي���م هذه الخدمات يعن���ي اال�صتثمار في الثروة الب�صري���ة ، اإنَّ هذا البحث ي�صعى اإلى 
تقدي���م اإطاٍر عاٍمّ لكيفي���ة قيا�س وتحديد تكلفة الخدمات التعليمية المقدم���ة بناًء على اأ�ص�ٍس جيدة 
ومو�صوعي���ة بعيدا عن الت�صويه في التكاليف وبالتال���ي الخروج بتحديد دقيق الأ�صعار هذه الخدمات 

.)ABC( باالعتماد على نظام

)- اأهداف البحث:
َظُر ب�صكٍل اأ�صا�صي اإلى مدى اإمكانية ا�صتخدام نظام  اإنَّ الهدَف الرئي�صي من هذه الدرا�صة النَّ
التكالي���ف المبني على اأ�صا�س االأن�صط���ة في عملية قيا�س و�صبط تكلفة الخدمات التعليمية المقدمة 
من الجامعات االأردنية ب�صقيها الحكومي والخا�س وما ينطوي على ذلك من الدقة والمو�صوعية في 
تحدي���د اأ�صعار تل���ك الخدمات ومدى انعكا�س ذلك على توفير المعلوم���ات الجيدة والالزمة التخاذ 

القرارات االإدارية الر�صيدة، وينبثق من هذا الهدف مجموعة من االأهداف التالية :
-  درا�ص���ة نظ���ام التكالي���ف المبني عل���ى اأ�صا�س االأن�صطة م���ن عدة اأوجه من حي���ث المفهوم 

والمقومات والخ�صائ�س واال�صتخدامات .
- درا�صة الم�صاكل المتعلِّقة بعملية قيا�س َتْكِلَفِة الخدمات التعليمية 

-  التع���رف على مدى ا�صتجابة نظام التكاليف المبني عل���ى اأ�صا�س االأن�صطة لهذه الُم�ْصكالت 
ْور الذي يقدمه لعملية اتخاذ القرارات االإدارية الناجحة والر�صيدة. والدَّ

َم من اأهداف         اأما االأ�صئلة التي �صوف تحاول هذه الدرا�صة االإجابة عليها بناًء على ما تقدَّ
فيمكن اإجمالها بما يلي:

اأ.  م���ا هي المقومات المطلوبة لنظام )ABC( عن���د مقارنته مع االأنظمة التقليدية في مجال 
القيا�س والتر�صيد والتحديد الدقيق للتكاليف.

ب. ما هي اأهم الم�صكالت المتعلقة بقيا�س تكاليف الخدمات التعليمية بالجامعات االأردنية.
ِر المقوم���ات الالزمة من اأجل ا�صتخدام نظام التكالي���ف المبني على اأ�صا�س  ج.  م���ا مدى توفُّ

االأن�صطة لقيا�س التكاليف وتحديد اأ�صعار الِخْدمات التعليمية بالجامعات االأردنية.

3- م�شكلة البحث:
      لع���ل ال�صبب ف���ي اإجراء مثل هذه الدرا�صة وهو تقديم المعلوم���ات الالزمة لمعالجة بع�س 
الم�ص���اكل المحا�َصِبيَّة المتعلقة في مجال قيا�س تكلف���ة الخدمات التعليمية في الجامعات االأردنية ، 

حيث يرجع الق�صور في مجال قيا�س هذه الخدمات اإلى ما يلي :
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َل من قبل موازنة الدولة  اأ.  تقديم هذه الخدمات التعليمية من َقبِل الجامعات العامة والتي ُتَموَّ
وم���ا راف���ق ذلك من ِقلَِّة االهتمام ف���ي ُنُظِم المحا�صبة المطبقة ، مم���ا يعني افتقار االإدارة 
اإلى المعلوم���ات وعدم تزويدها بالمعلومات المحا�صبية الت���ي تفيدها في عملية التخطيط 

والرقابة على الموارد المتاحة.
ب.  اإنَّ عملي���ة تحدي���د اأ�صع���ار الخدمات المقدمة من قب���ل الجامعات الخا�ص���ة ،غالبا ال َتِتمُّ 
وْف���َق اأ�ص�ٍس مو�صوعية من خالل مقارن���ة ما يدفع بالموارد الم�صتنفذة والم�صتغلة في اأداء 

الخدمة ، وبالتالي وجوُد تفاُوٍت بين الجامعات في التكاليف المرتبطة بنف�س الخدمة .
ج.  ع���دم التركيز الكثير من ِقَبِل بحوث المحا�صبة االإدارية والتكاليف على الم�صاكل الخا�صة 
بالقيا�س في الموؤ�ص�صات الخدمية وتركيز غالبيتها على ال�صركات ال�صناعية ، وهذا يدعو 

اإلى المزيد من االهتمام بدرا�صة مثل هذه الم�صكالت.
     َلَع���لَّ وج���وَد الكثيِر من االختالفات بي���ن اأهداف الجامعات الحكومي���ة غير الهادفة للربح 
والجامع���ات الخا�صة الهادفة للرب���ح اأْوَجَد الكثير من المعوقات التي تحي���ط بعملية قيا�س تكاليف 
الخدمات التعليمية ، اإال اأنَّ ذلك ال يوؤثر على االأ�صاليب الُمتَّبَعة في قيا�ِس تكاليف الخدمات التعليمية 
ف���ي كلٍّ منه���ا ، وهذا �صوف يدعو الباحُث اإلى التعرف على م���دى اإمكانية ا�صتخدام نظام التكاليف 
ة ، باعتبار اأنَّ هذا  قَّ المبني على االأن�صطة  في قيا�س َتْكِلَفِة الِخْدمات التعليمية بدرجة عالية من الدِّ
النظام اأحد االأنظمة الحديثة و التي جاءت لمعالجة اأوجه الق�صور التي عانت منها النظم التقليدية 
ف���ي مج���ال قيا�س وتر�صيد تكلفة الخدمات التعليمية ، من خالل م���ا يقدمه هذا النظام من تحديد 

باِت الْتِكلَفة والتي يتم توزيع التكاليف بناٍء عليها م�صتنبطة من االأن�صطة المختلفة. لم�صبِّ

4- الدرا�شات ال�شابقة:
لع���ل التركيز في غالب الدرا�صات التي تبحث في نظام التكاليف المبني على اأ�صا�س االأن�صطة  
له تكاليف الت�صنيع في هذه ال�صركات من اأهمية بالغة والتي  كان على ال�صركات ال�صناعية ، ِلَما ت�صكِّ
يمك���ن ِلَنَظ���اِم )ABC( معالجتها في هذه ال�ص���ركات ، فكما يعتبر عن�ص���ر التكاليف في ال�صركات 
ه اأي�صا يُعَتبر من العنا�صر الموؤثرة وب�ص���كل فعال في المن�صاآت الخدمية والتي  ال�صناعي���ة مهّمًا فاإنَّ
تعتب���ر الجامع���ات واحدة منه���ا ، اإال اإن �صعوب���ة التطبيق في المن�ص���اآت الخدمية بعك����س المن�صاآت 
ال�صناعي���ة قد قلل من الدرا�صات التي تتناول مثل هذا المو�صوع ، و�صنعر�س بع�س الدرا�صات ذات 

ال�صلة بمو�صوع الدرا�صة ومن هذه الدرا�صات : 
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     1-4. درا�ص���ة )عب���د اهلل ، 2004()1(: والت���ي تعتب���ر من الدرا�صات القريب���ة اإلى درا�صتنا 
الحالي���ة وقد كانت بعن���وان اأنظمة التكاليف على اأ�صا����س االأن�صطة )ABC( ف���ي موؤ�ص�صات التعليم 
العالي الخا�صة االأردنية ، وقد هدفت هذه الدرا�صة اإلى تطبيق نظام )ABC( في موؤ�ص�صات التعليم 
العالي االأردنية الخا�صة والذي اعتبر فيها اإنَّ هدف التكلفة هو الف�صل الدرا�صي ، وان كلفة الطالب 
د المخرجات النهائية في  الواح���د هي الوحدة الت���ي ي�صكل مجموعها كلفة هدف التكلفة ، وقد ح���دَّ
الجامع���ات باأنها الدرجة الجامعية االأولى ، ثم ق�ص���م االأن�صطة الموؤداة في الجامعات والتي حددها 

في اأربعة م�صتويات وهذه الم�صتويات هي :
َفها باأنها االأن�صطة  اة على م�صتوى الوحدة الواحدة المنتجة )الطالب(، وعرَّ اأ-  االأن�صطة الموؤدَّ

الموؤداة في كل ف�صل درا�صي ، ولكل �صفٍّ درا�صي .
ب-  االأن�صط���ة الموؤداة عل���ى م�صتوى الدفعة )ال�صف الدرا�صي( ، وق���د عرفها باأنها االأن�صطة 
ْوِري���ة الت���ي تتم عن���د طرح الَم�ص���اِق في كل ف�صل بغ����س النظر عن ع���دد الم�صاقات  الدَّ

المطروحة للت�صجيل.
ج-  االأن�صط���ة على م�صت���وى المنتج )الم�صاق(، وعرفه���ا بالفعاليات التي تت���م قبل المبا�صرة 
بتنفي���ذ الم�صاق ومن خالل تطبيق الدرا�صة على �صكل جزاأين في الجامعة محل الدرا�صة 
وج���د اأنَّ هن���اك فروقا في كلفة الم�صاق المح�صوبة بناًء عل���ى اأنظمة التكاليف التقليدية ، 

وكلفة الم�صاق وفق نظام تكاليف االأن�صطة.
 )ABC( وم���ن النتائج التي خل�ص���ت اإليها الدرا�صة اأنَّ نظام التكالي���ف المبني على االأن�صطة
يق���دم اإمكانية لتخفي����س التكاليف من خالل عملي���ة التخ�صي�س الدقيق للتكالي���ف دون الم�صا�س 
ُم معلوم���اٍت اأكثَر دقَة  ���ه يقدِّ بالنوعي���ة وال�ص���روط القانونية لمْن���ِح الدرجات العلمي���ة ، مما يعني اأنَّ
للمديري���ن من النظم التقليدية والتي ت�صاعد في اإعداد خطط التطوير ، واتخاذ القرارات ال�صليمة 
وف���ق اإطاٍر مبني على اأ�صا����س التكاليف المالئمة والدقيقة التي يقدمها نظام )ABC( مما يمكنهم 
من اإجراء تخ�صي�س مو�صوعي للموارد االقت�صادية المتاحة على البرامج الدرا�صية والتخ�ص�صات 

العلمية.
ف عل���ى مدى فعالية  2-4. درا�ص���ة �صال���ح)2002()2(: تلك الدرا�صة الت���ي كان هدفها التعرُّ

1-  �صلمان ح�صن عبد اهلل: )2004(»اأنظمة التكاليف على اأ�صا�س االأن�صطة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة يف االأردن، درا�صة 
تطبيقية يف اإحدى اجلامعات االأردنية اخلا�صة«  املجلة االأردنية للعلوم التطبيقية، املجلد ال�صابع، العدد االأول، �س �س 208-185.

2-  ر�صا اإبراهيم �صالح: )2002( »مدخل املحا�صبة عن التكلفة على اأ�صا�س الن�صاط كاأ�صا�س لقيا�س تكلفة اخلدمات ال�صحية يف 
امل�صت�صفيات ، دورية االإدارة العامة« املجلد الثاين واالأربعون ، العدد االأول ، ابريل ، �س �س 98-43.
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ا�صتخ���دام نظام التكاليف المبني على اأ�صا�س االأن�صطة في قيا�س وتر�صيد تكلفة الخدمات ال�صحية 
ومدى قدرة النظام في توفير العلومات الالزمة لتر�صيد اتخاذ القرارات االإدارية المختلفة بما في 
ذل���ك تحديد اأ�صعار الخدم���ات المقدمة من قبل الم�صت�صفيات الخا�صة بن���اًء على اأ�ص�س مو�صوعية 

ودقيقة.
م���ن خالل الدرا�صة فقد ظهر اأم���ام الباحث العديد من الم�ص���كالت المتعلقة بقيا�س وتحليل 
َيَنْت الدرا�صُة اإمكانيَة التغلب على هذه الم�صكالت  عنا�صر التكاليف الخا�صة بالم�صت�صفيات ، وكذلك بَّ
المتعلق���ة بعنا�صر التكاليف غير المبا�صرة نتيجة ا�صتخ���دام المدخل التقليدي لتخ�صي�صها وذلك 
با�صتخ���دام نظ���ام التكالي���ف المبني على اأ�صا����س االأن�صطة عن طري���ق ا�صتخراج مع���دالت التكلفة 
المرتبطة بكل ن�صاط يمار�س داخل هذه الم�صت�صفيات من خالل تحديد محركات التكلفة المنا�صبة 
ل���كل منها، وقد اأو�صح���ت الدرا�صة اأنَّ الت�صعير عل���ى اأ�صا�س بيانات التكالي���ف الم�صتمدة من نظام 

ABC يكون مفيدا لكل من الم�صت�صفى والمتعاملين معها وهذا ي�صهم في زيادة الوعي التكاليفي.

3-4. درا�صة ) ال�صيخ 2001()1(: فقد اأ�صار ال�صيخ في درا�صته اأن نظاَم التكاليف المبني على 
اأ�صا�س االأن�صطة ومن خالل المعلومات المتاحة عنه نظاٌم تكاليفي حديث والنتائج العملية لتطبيقه 
ف���ي معظ���م دول العالم ، فانه يمكن تطبيقه في جميع ال�صركات، وقد اأ�ص���ار الباحث اإلى اأنَّ الم�ْصَح 
الميدان���ي الذي تم اإجراءه من قبل معهد المحا�صبي���ن االإداريين في اأمريكا عام 1994 قد دل على 

. ABC اأنَّ اأكثر من 56% من ال�صركات التي �صملها الم�صح قد طبقت نظام
4-4. درا�ص���ة )Gropper and Cook , 2000( ف���ي بريطانيا)2(: والت���ي قدم الباحثان من 
خالله���ا درا�صة بعن���وان : » نظام التكاليف المبني على االأن�صطة ف���ي الجامعات » ، وقد جاءت هذه 
الدرا�ص���ة كدرا�ص���ة مقارنة بين درا�صة قام���ا بها عام 1993 والو�صع الراه���ن للجامعات ، وقد قاما 
ع���ام 1998 بتوزيع 111 ا�صتبانة على المدراء العاملين ف���ي الجامعات البريطانية ثم قاما بمقارنة 
 )ABC( النتائ���ج الت���ي ح�صال عليها مع نتائج عام 1993، وقد تو�صلوا اإل���ى اأنَّ عملية تطبيق نظام
ف���ي الجامع���ات عملية بطيئة حيث كانت 8% من الجامعات تطبق نظام )ABC( عام 1993 واأ�صبح 
َعهُما  ا في الدرا�صة توقُّ نَّ الن�صب���ة 9% عام 1998 للجامعات المطبقة لنظ���ام )ABC( ، كذلك فقد بيَّ
زي���ادة الجامع���ات التي تطبق هذا النظام في الفترات القادمة ب�صبب وجود �صغوطات من الحكومة 

، �س �س   86 العدد   ،23 املجلد   ، االإداري  االأن�صطة« جملة  اأ�صا�س  على  املبني  التكاليف  »نظام  ال�صيخ: )2001(  يو�صف  1-  عماد 
. 189-149

2-  Gropper , Paul , and Cook , Roger , ) April-June 2000( »Activity – Based Costing in Universities – 
Five Years on« , Public Money and Management, pp.6168-..
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ا يقدمه تطبي���ق نظام )ABC( من مناف���ع متوقعة ،  والجه���ات الممول���ة للجامعات ، والناتج���ة عمَّ
وكذل���ك فقد اأ�صارا اإلى اأنَّ هنالك 16% من الجامعات في طريقها لتطبيق نظام )ABC( نظرًا لما 
م���ه من منافع ، وقد خل�صوا في درا�صتهم باأنَّ نظام )ABC( ب�صيغته المعيارية،هو نظام قابل  يقدِّ

للتطبيق في جميع الموؤ�ص�صات التعليمية.
5-4. درا�صة ) الفاعوري و خ�صاونة ،2000()1(: 

والت���ي كان اأ�صا�ُصها اعتباَر الطالِب الهدف الرئي�صي للتْكِلَفة وقيا�س تكلفِته في كل من جامعة 
اليرم���وك والجامع���ة االأردنية ومدى اثر البرنامج الموازي على تلك التْكِلَفة ، وقد وجد الباحثان اأنَّ 
تكلف���ة الطالب تختل���ف من �صنة اإلى �صنة اأخرى ف���ي نف�س الكلية وكذلك تختلف م���ن كلية اإلى كلية 
اأخرى ، كما وجدوا اأنَّ ن�صبة التكاليف غير المبا�صرة اإلى اإجمالي التكاليف ت�صكل ن�صبة كبيرة وتفوق 

التكاليف المبا�صرة في الجامعتين.

6- منهجية البحث:
لعل ما ت�صكو منه الكثير من الجامعات في عدد من دول العالم من �صعف االإمكانيات والموارد 
ه الدول من اعتمادات ومخ�ص�صات مالية لالإنفاق على  �صُ المتاحة لها ، وكذلك محدودية ما تخ�صِّ
الخدم���ات التعليمي���ة وخ�صو�صا في ال���دول ذات االقت�صاديات ال�صعيفة ، ف���ان ذلك يزيد الحاجة 
اإل���ي �صرورة االعتماد ب�صكل كلي واال�صتعانة ببيانات التكاليف لتر�صيد القرارات االإدارية وا�صتغالل 
الم���وارد المح���دودة المخ�ص�صة لتلك الخدمات على اأف�صل وجه ممك���ن لال�صتغالل ، كذلك اأي�صا 
ف���ان الموارد غير المحدودة ال يعني ذلك ا�صتغاللها من خالل التبذير فيها وا�صتغاللها ب�صكل غير 

دقيق فهي اأي�صا تتطلب التر�صيد في اتخاذ القرارات االإدارية المتعلقة بها.
وف���ي اإطار تحقيق االأه���داف المن�صودة من هذا البح���ث �صيقوم الباح���ث با�صتخدام المنهج 
اال�صتقرائ���ي وذل���ك من اأجل مراجعة اأدبيات الدرا�صة للتعرف على م���ا قدمه الفكر المحا�صبي من 
م�صاهمات وممار�صات عملية ، وال بد من ا�صتعرا�س اأهم الم�صكالت المتعلقة بالقيا�س فيما يخ�س 
الخدم���ات التعليمي���ة ، و�صيت���م اأي�صا ا�صتخ���دام المنه���ج اال�صتنباطي وذلك من اأج���ل درا�صة مدى 
اإمكاني���ة ا�صتخ���دام نظام التكاليف المبني على اأ�صا�س االأن�صطة ف���ي توفير البيانات الالزمة ومدى 
ال���دور ال���ذي يقدمه في معالج���ة الق�صور في النظ���ام التقليدي وا�صتنباط اأوج���ه التطوير الممكنة 

لقيا�س وتر�صيد تكلفة الخدمات التعليمية المقدمة من قبل الجامعات.

االأوىل يف جامعتي الريموك« جملة  للمرحلة اجلامعية  ، وح�صان اخل�صاونة: )2000( »حتليل تكلفة الطالب  الفاعوري  1-  رفعت 
املنارة ، املجلد ال�صاد�س ، العدد الثاين ، ت�صرين الثاين.
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7- نظام التكاليف المبني على اأ�شا�س الأن�شطة:
لع���ل م���ا جاء به نظ���ام التكاليف المبني على اأ�صا����س االأن�صطة من دقة ف���ي عملية تخ�صي�س 
التكالي���ف غير المبا�صرة على المنتجات وما ترت���ب على ذلك من فاعلية للدور الرقابي الذي يلعبه 
ه���ذا النظ���ام  مقارنة مع اأنظم���ة التكاليف التقليدي���ة وكذلك التح�صين الم�صتم���ر لهذا النظام من 
خالل ا�صتخدام اأف�صل االأ�صاليب لتح�صين االأداء من خالل التركيز على االأن�صطة التي ت�صيف قيمة 
للُمْنَت���ج وا�صتبع���اد االأن�صطِة الت���ي ال ت�صيف اأيَّ قيمة ، وما لهذا النظام م���ن دور في عمليِة تخفي�ِس 
التكاليف من خالل تقلي�س الوقت والجهد الالزمين للقيام بالن�صاط وبالتالي التاأثير على قرارات 
الت�صعير بدرجة اأكثر دقة، باالإ�صافة اإلى دوره في توفير مقايي�س االأداء غير المالية والتي ت�صاعد في 
ى اإلى ب���روز نظام محا�صبة التكاليف المبني  اتخ���اذ القرارات اال�صتراتيجية المختلفة، كل ذلك اأدَّ

على اأ�صا�س االأن�صطة وظهوره على �صاحة االأنظمة المحا�صبية الفعالة. 
واإْن كان���ْت عمليُة تخ�صي�س التكاليف غير المبا�صرة على المنتجات في المن�صاآت ال�صناعية 
ًة و�صعوبة في مجال المن�ص���اآت الخدمية وذلك لعدم وجود  ت�ص���كل م�صكلة ، ف���اإنَّ الم�صكلَة تزداُد حدَّ
�س  ناِت وعنا�صر التكاليف غير المبا�صرة في اأحيان كثيرٍة ، مما عرَّ اإنت���اِج ملمو�س ي�صتفيد م���ن مكوِّ
االأنظم���ة التقليدي���ة اإلى كثير من االنتق���ادات في مج���ال تخ�صي�س التكاليف غي���ر المبا�صرة على 
اله���دف النهائي للتكلفة والممثل في وحدات الن�ص���اط وذلك لوجوِد �صعف في العالقة ال�صببية بين 
ى اإلى عدم الدقة ف���ي قيا�س تكلفة تلك  ���ا اأدَّ تل���ك الوح���دات والموارد الت���ي ا�ْصُتْنِفذت من اأجلها ممَّ
مة لالإدارة بهذا الخ�صو�س، وعلى  الوحدات من الن�صاط ، وبالتالي اإلى ق�صوٍر في المعلومات المقدَّ
عك����س نظام ABC الذي رك���ز على وجود عالقات �صببية ومنطقية بين وح���دات الن�صاط والموارد 

الم�صتنفذة من اجلها. 

:ABC 7. مفهوم نظام-(
���ُف نظاُم التكاليف المبني عل���ى االأن�صطة باأنه نظاٌم متكامٌل فه���و لي�س مجرد اأ�صلوب اأو  ُيو�صَ
طريق���ة لتوزي���ع التكاليف غير المبا�صرة كم���ا ي�صير بع�س االأكاديميين، مما يوؤك���د على كونه نظامًا 
نات النظام من ُمْدَخالت وعمليات ت�صغيل )معالجة(  ولي�س اأ�صلوبًا اأو طريقًة بالنظر اإلى �صموله مكوِّ

وُمْخَرَجات وتغذية عك�صية والتي تعد العنا�صر االأ�صا�صية الأي نظام.
ُتْعَتب���ر ُم�ْصِكل���ُة تخ�صي�سِ التكاليف غير المبا�صرة على المنتج���ات من اأهم م�صاكل التكاليف 
الت���ي كانت وما زال���ت مو�صوع العديد م���ن االأبحاث المحا�صبي���ة ، نظرا لف�صل االأ�صل���وب التقليدي 
للتخ�صي�س في توفير معلومات مفيدة ودقيقة في مجال تحديد تكلفة المنتج، والأغرا�س التخطيط 
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والرقابة)1(.
ونظ���را للتزايد الم�صتمر في م�صاألة التكالي���ف غير المبا�صرة في ظل م�صتويات االآلية العالية، 
ونظم اإدارة الوقت الحديثة وتغيُّر بيئِة الت�صنيع واأدواته ، وزيادة درجة المناف�صة ، فقد ظهَر َمْدخُل 
قيا����سِ التكلف���ة على اأ�صا�س الن�صاط ، وال���ذي بداأت االإ�صارة اإليه من���ذ ال�صبعينات وتوالت بعد ذلك 

.Cooper and Kaplan)2( االأبحاث في هذا المجال ، اأبرزها اأبحاث
ويتمثل نظام التكاليف المبني على االأن�صطة في البيانات المالية المتمثلة بح�صابات التكاليف 
والبيان���ات غي���ر المالية المتمثل���ة بالبيانات والمعلوم���ات الخا�صة بموّجهات التكلف���ة، اأما عمليات 
الت�صغي���ل فتتمث���ل بكاف���ة العملي���ات الح�صابية واالإج���راءات الالزم���ة ال�صتخراج كلف���ة الوحدة من 
موجه���ات التكلفة وا�صتخراج تكلفة كل ن�صاط، اأما ُمْخَرج���ات نظام التكاليف المبني على االأن�صطة 
ْكِلَف���ِة والمتمثلة بكل���ف االأن�صط���ة وتحديد تكلف���ة كل منتج)3(  فتتمث���ل في تحدي���د كلف اأه���داف الَتّ
. وي���وؤدي تطبي���ق نظام التكاليف على اأ�صا����س االأن�صطة اإلى تخ�صي�س منا�ص���ب للتكاليف االإ�صافية 
وبالتالي تحديٌد اأدقُّ للتكلفة وذلك الأن هذا  النظام يهتم بتحقيق التخفي�س العادل للموارد النادرة 
المتاح���ة على االأن�صط���ة كمحور مبدئي اأو و�صي���ط ومن ثم يعاد تخ�صي�س التكالي���ف االإ�صافية من 

بات التكلفة على المنتجات كمحور تكلفة نهائي)4(. خالل م�صبِّ
 Horngren and Foster ْقنا لمفهوم نظام التكاليف المبني عل���ى االأن�صطة من قبل ل���و تطرَّ
فاإنَّه النظام الذي يركز على االأن�صطة كوحدات بناء لتجميع تكاليف اأهداف اأخرى ويمكن اأن يكون 

كجزء من نظام تكاليف االأوامر اأو نظام تكاليف المراحل)5(.
ن��صطة، باأنه  وقد عرف )Horngren,2006( نظ���ام محا�صبة التكاليف المبني على اأ�صا�س االأ
ن�صطة  ح اأنظمَة محا�صبِة التكالي���ف االأخ���رى عن طري����ق التركي���ز على االأ حِّ ذلك النظام الذي ُي�صَ

�صا�صي)6(. الفردية واعتبارها موقع الكلفة االأ

1-  Christensen L . and D. Sharp .)1993( »How ABC Can Add Value  to Decision Making«,Management 
Accounting ,p.38..

املجلة  امل�صت�صفيات«  الن�صاط يف  اأ�صا�س  التكلفة على  قيا�س  اإمكانية وجدوى  »تقييم مدى  الغني: )1999(   2-  حممد حممد عبد 
امل�صرية للدرا�صات التجارية ، املجلد 2 ، العدد االأول ، جامعة االإ�صكندرية ، جمهورية م�صر العربية ، �س101.

3-  اإ�صماعيل يحيى التكريتي )2007( : حما�صبة التكاليف املتقدمة : ق�صايا معا�صرة ، االأردن ، دار احلامد للن�صر والتوزيع ، الطبعة 
االأوىل .

4- نائل عد�س، ن�صال اخللف )2007(: محا�صبة التكاليف: مدخل حديث، جهينة للن�صر  والتوزيع ، عمان، االردن.
5-  Horngren K Charles T ,and Foster George )1991( Cost Accounting A managerial Emphasis ed , New 

Jersey , Prentice Hall , Inc, p.150.
6-  Horngren , Charles T. )2006( Cost Accounting Managerial Emphasis, Printic Hall , Inc ,Englewood 

Cliffes , N.J.
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ف )عبد اللطيف،2004( نظام محا�صب���ة التكاليف المبني على اأ�صا�س االأن�صطة  وكذل���ك يعرِّ
ه »ذلك النَّظام الذي يق����وم، اأوالً : بتخ�صي����س الموارد على االأن�صط���ة التي ا�صتفادت منها، ثم  باأنَّ

تخ�صي�س تكلفة هذه االأن�صطة  وفق�اً لمع�دل ا�صتفادتها من هذه االأن�صطة«)1(.
ويعد نظام التكاليف المبني على االأن�صطة جزءاً اأ�صا�صياً في عملية التح�صين الوظيفي واإعادة 
هند�صة الجهود واالإمكانيات كما ُعِرف نظام التكاليف على اأ�صا�س االأن�صطة باأنه » تكتيك محا�صبي 
ي�صمح للمن�صاأة بتحديد التكلفة الفعلية المرتبطة بالخدمات وذلك بناء على الموارد الم�صتهلكة من 

 .)Arnaboldi & Lapsley, 2003()2( قبل االأن�صطة التي تم القيام بها
      اإنَّ نظ���ام التكاليف المبني على اأ�صا����س االأن�صطة يتفق مع نظام التكاليف التقليدي وذلك 
���ِع التكالي���ف االإ�صافي���ة على المنتج���ات بالتوزيع على مرحلتي���ن ، ففي المرحل���ة االأولى ُتْن�َصب  بَتَتبُّ
التكالي���ف اإلى مراك���ز التكلفة ، اأما في المرحل���ة الثانية فيتم تحميل التكاليف م���ن مراكز التكلفة 
اإل���ى المنتج���ات با�صتخدام اأ�ص�س التوزي���ع ، غير اأنَّ اأنظم���ة التكاليف التقليدي���ة ت�صتخدم اأحوا�َس 
تْكِلف���ٍة قليلة بينما يتم بموجب نظام التكاليف المبني على االأن�صطة  ا�صتحداث العديد من اأحوا�س 
التكلفة )بمراكز التكلفة ( ، فتحدد اأحوا�ُس تْكِلَفٍة منف�صلة للن�صاطات الم�صاعدة واأنَّ تكاليف تلك 
االأن�صط���ة في المرحلة الثاني���ة تخ�ص�س مبا�صرة منتج على اأ�صا�س حج���م طلب هذه المنتجات من 
تلك االأن�صطة من خالل ن�صب موجه التكلفة ، وبذلك نتجنَّب اإعادة توزيع تكاليف االأق�صام الخدمية 

على االأق�صام االإنتاجية كما هو الحال في نظم التكاليف التقليدية«)3(.
دارية منها اأم االإنتاجية تحظى  ومما ال �صك فيه اأنَّ الجانب المتعلق بالتكاليف �صواءً اأكانت االإ
بن�صيب كبي���ر من هذا االهتمام، حي���ث اأنها تعتبر مقايي�س مالئمة التخاذ القرار وقيا�س االأداء في 
المن�صاأة، حي���ث توفر بيان���ات التكالي���ف الإدارة المن�صاأة ب�االأ�ُص����سِ ال�صليمة لتح��صين كفاءة االنت�اج 
وتوزيع الموارد المتاحة على عملياتها ذات الربحية االعلى مما ي�صاعد عل���ى اال�صتن���اد عل�ى ثوابت 

علمية التخاذ القرار و االبتعاد بالتالي عن االأحكام ال�صخ�صية  
ويمك���ن تو�صيح االآلية المتبعة في تخ�صي�س التكالي���ف على اأ�صا�س محا�صبة تكاليف االأن�صطة 

الدار  اال�صكندرية:  املعلومات،  وتكنولوجيا  االدارية  املحا�صبة  احلديثة يف  االجتاهات  اللطيف )2004(:  عبد  الدين  نور  1-  نا�صر 
اجلامعية.

2-  Arnaboldi M., Lapsley I. )2003( “Activity Based Costing, Modernity and the Transformation of 
Local Government: A Field Study”, Public Management Review, Volume 5)3(, pp. 345375-.

3-  ن�صال حممد اخللف )1997( :»تقوي وتطوير اأنظمة التكاليف الأغرا�س الرقابة واتخاذ القرارات : درا�صة تطبيقية يف عينة من 
املن�صاآت ال�صناعية« اأطروحة دكتوراه ، اجلامعة امل�صتن�صرية ، بغداد ، العراق .



131 Al JINAN                                                                                                         الجنان

أ. بكر محمود الطراونة

بالر�صم البياني التالي)1(:
ال�صك���ل )1(االآلي���ة المتبعة في تخ�صي�س التكالي���ف على اأ�صا�س محا�صب���ة تكاليف االأن�صطة

ح�صاب التكاليف غير املبا�صرة

مركز الكلفة
الن�صاط 1

مركز الكلفة
الن�صاط 2

مركز الكلفة
الن�صاط 3

كلفة املنتج النهائي ) ال�صلعة، اخلدمة، امل�صتهلك(

مم���ا �صبق فاإنه يمكن تعريف نظام محا�صبة التكالي���ف المبنى على اأ�صا�س االأن�صطة من جهة 
نظر الباحث اأنه: ذلك النظام الذي يقوم على اأ�صا�س تجمي�ع التكاليف غي�ر المبا�ص�رة للمن�صاأة في 
 Cost( ليتم توزيعها على المن�تج النهائي بوا�صطة م�صببات الكلفة )Cost Centers( موا�صع الكلفة
Drivers( وذلك للو�ص���ول اإلى الكلفة الحقيق���ة للمنتج النهائي مما يوؤدي اإلى دعم اتخاذ القرارات 

االإدارية ال�صليمة.

)-7 مزايا نظام التكاليف المبني على اأ�شا�س الأن�شطة:
َنْت مزايا تطبي���ق نظام التكاليف على اأ�صا�س  هن���اك العديد م���ن الدرا�صات واالأبحاث التي بيَّ

االأن�صطة وفيما يلي اأهم هذه المزايا:
 1-  ي�صاعد نظام التكاليف المبني على االأن�صطة المديرين في خْف�ِس وتر�صيد الموارد وذلك 

يُف قيمةً)2(. من خالل تخفي�س عدد مرات تنفيذ االأن�صطة وحذف االأن�صطة التي ال ُت�صِ
 يعم���ل نظام التكاليف المبني على االأن�صطة على زيادة فاعلية الدور الّرَقابي حيث اأن معرفة 
االأن�صطة المتعلقة بالتكاليف غير المبا�صرة يوؤدي اإلى تحديد الم�صوؤولية عن تلك التكاليف وبالتالي 

اإخ�صاعها لرقابة اأكثر فعالية)3(.
يع���د نظ���ام التكالي���ف على اأ�صا����س االأن�صط���ة اأكثر دق���ة في قيا����س تكلفة المنت���ج من خالل 
التخ�صي����س الدقي���ق للتكلفة غير المبا�ص���رة وربطها بالمنت���ج اأو ال�صلعة النهائية مم���ا ُي�صاعد في 

1- Drury, Colin, )2005(  Management Accounting For Business, Bath : UK, Patrick Bond , 3rd ed.
2 -  جمدي حممد �صامي: )2000( »مدى فعالية نظام تكاليف الن�صاط كنظام ملعلومات التكاليف« مجلة البحوث التجارية،كلية 

التجارة، جامعة الزقازيق، جملد 22، عدد3 ، �س �س 421 -373.
3 -  اأحمد ح�صن ظاهر )2003(: املحا�صبة االدارية ، عمان، دار وائل للن�صر.  
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تحديد بيانات التكلفة االأكثِر منا�صبةً التخاذ القرارات االإدارية)1(.  
ي���وؤدي تح�صين اآلية تخ�صي����س عنا�صر التكاليف غي���ر المبا�صرة وتدقي���ق التكلفة اإلى توفير 
اأر�صية منا�صبة لرفع كف���اَءِة عملية اإعداد المعايير والموازنات التخطيطية المرنة مما يوؤدي بدوره  

اإلى توفير االأ�ص�س المو�صوعية لقيا�س كفاءة االأداء ومحا�صبة الم�صوؤولية)2(
3-7 الفرو�س الأ�شا�شية التي يقوم عليها مدخل المحا�شبة

          عن التكلفة على اأ�شا�س الن�شاط:  
اأ�صا����س الن�صاط خا�صةً فيما  اأ�صلوُب المحا�صبِة عن التكلفة على  ُمها  زات التي يقدِّ اإنَّ المميِّ
يتعلق بعدالة تحميل التكاليف غير المبا�صرة على المنتجات ومن ثم االقت���راب اإلى التكلفة الدقيقة 
دارية الر�صيدة ، ال تنبع من مجرد التطبيق  ن�صبياً لكل منتج وما ي�صتتبع ذلك من اتخاذ القرارات االإ
مر  الحرفي اأو المجرد لخط���وات واإج���راءات محا�صبة التكلفة على اأ�صا����س الن�صاط واإنما يتطلب االأ
�صرورة توفرُّ مجموعة من الفرو����س اأو المتطلبات. وفي حال���ة ت���وفرُّ هذه الفرو����س مجتمعة يحقق 
ا  مدخ���ل المحا�صبة عن التكلفة على اأ�صا�س الن�صاط القيا����س ال�صليم للتكلفة، وفي حالة عدم توفرهُّ
نتاج وقد اأمكن  يكون من المف�صل االعتم���اد على المدخل التقليدي في قيا����س التكلفة الفعلية لالإ
ت�صنيف الفرو�س االأ�صا�صية التي يقوم عليها مدخل المحا�صبة عن التكلف�ة عل�ى اأ�صا�س الن�صاط في 

ثالث مجموعات هي)3(.  
)-3-7 فرو�ٌس تتعلَُّق بطبيعة المن�شاأة:  

ُع اأو التباُيُن في ت�صكيل���ة منتجات المن�صاأة ، من مزايا هذا االأ�صلوب هو مواجهة االأ�صلوب  التنوُّ
من  فلي����س  واحد  منتج  اإنت���اج  حالة  في  اأما  المنتجات  ت�صكيلة  تتنوع  عندما  التكلفة  عن  التقليدي 
ن�صطة، بل �صيكون في �صالح المن�صاة اال�صتعان���ة باالأ�صل���وب التقليدي. ومن  المجدي اّتباُع نظاِم االأ
�صافية  ن�صطة االإنتاجية. كم���ا اأنَّ ارتفاع بنود التكلفة االإ مزاي���اه اأي�ص���ا تعقد وت�صابك العمليات اأو االأ
ن�صطة االإنتاجي���ة قد يقدم مبرراً مقب���والً  اأو غير المبا�صرة والناتج عن تعقد وت�صابك العمليات اأو االأ
ومنطقياً لتطبيق مدخل المحا�صبة عن التكلفة على اأ�صا�س الن�صاط الأغرا�س القيا�س ال�صليم ن�صبيا 

1-  Kaplan, D , Melumad ,N  and Zive, A. )2005( “Activity Based Costing and Cost Interdependencies 
Among Products : The Denim Finishing company “, Issues in Accounting Education , Vol 20, N0. 
1,pp  52- 62.

2-  خليل  الدليمي: )2005(»نظام التكاليف املبني على االأن�صطة واإمكانية تطبيقه يف ال�صركات ال�صناعية امل�صاهمة يف االردن« 
جملة اأبحاث الريموك، جملد 21 عدد 3 ، �س �س61-5653.

ن�صطة ABC يف ال�صركات ال�صناعية  3-  اأمري اإبراهيم  امل�صحال )2005(: »ت�صور مقرتح لتطبيق نظام التكاليف املبني على االأ
و�صط ل�صناعة االأدوية بقطاع غزة(« ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، اجلامعة  الفل�صطينية )درا�صة تطبيقية على �صركة ال�صرق االأ

االإ�صالمية، غزة.
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لتكلفة الوحدة المنتجة.
)-3-7 فرو�س تتعلق باإجراءاِت تطبيق مدخل المحا�شبة

عن التكلفة على اأ�شا�س الن�شاط : 
تحديد العدد المنا�صب الأوعي���ة التكلف���ة؛ يعتبر تحديد العدد المنا�صب الأوعي���ة التكاليف اأحد 
المقومات االأ�صا�صي���ة لنجاح مدخل المحا�صبة عن التكلفة على اأ�صا����س الن�صاط. اإمكاني���ة تحدي���د 
�صا����س الذي يتم من خالله تحميل  ك الرئي�صي للتكلفة؛ وتظهر اأهميته في اأنه���ا االأ ب اأو المحرِّ الم�صبِّ
لبنود تكلفة  التكلفة  التكلفة الخا�صة بكل ن�صاط. ت�صمين وع���اء  المنتجة بن�صيبها من  الوحدات 
ٌب واحد فقط في وع���اٍء  ن�صطة المتجان�صة؛ ويق�صد بها تجميع بنود التكلفة التي يحركه���ا م�صبِّ االأ
ن�صطة المتجان�صة في  َل تحميل واحد لتحميل عنا�صر تكلفة االأ واحد، وم���ن ث���م يت���م اإيج���اد مع���دَّ
َباِتها. االت�صاق بين مفردات التكلفة المكونة لوعاء التكلفة. تغير بنود عنا�صر التكلفة  طبيعِتها وم�صبِّ

بنف�س مقدار التغير في م�صتوى الن�صاط.
3-3-7 فرو�س عامة تتعّلق باقت�شاديات تطبيق مدخل المحا�شبة

              عن التكلفة على اأ�شا�س الن�شاط:
وت�صم���ل فر�َس اقت�صاديِة مدخ���ل المحا�صبة عن التكلفة، على اأ�صا�س الن�صاط. َفْر�ُس االأهمية 
الن�صبية، ففي اإطار محا�صبة تكلفة الن�صاط يق�صد باالأهمية الن�صبية اإمكانية تكوين وعاٍء عام للتكلفة 
يت�صمن مجموع���ة م���ن عنا�صر التكلفة التي تتميز ب�صغ���ر الحجم الن�صبي لتكلفة الن�صاط و�صعوبة 
ٍب اأو مح���رك تكلف���ة لهذا الن�صاط، بحي���ث يتم تخ�صي�س تكلفِة ه���ذا الوعاء العام على  اإيجاد م�صبِّ
الوحدات المنتجة طبق���اً الأن�صب اأ�صا�س اأو مع���دل تحميل )�صاعات عمل، �صاعات دوران( وذلك من 
بين مجموعة م�صبباٍت اأو محركاِت التكلفة المرتبطة باالأن�صطة الُمْدَرِج تكِلَفُتها في هذا الوعاء)1(.  

)ABC(:4-7 مراحل تطور نظام التكاليف المبني على الأن�شطة
ُي�صَتْخ���دُم نظ���ام تحدي���د التكالي���ف المبني عل���ى االأن�صط���ة ABC كمدخٍل لتحدي���د تكاليف 
االأوام���ر االإنتاجية بدقة اأكث���ر من النظم التقليدية ال�صابقة، حيث يركز هذا االأ�صلوب على االأن�صطة 
ٌة، اأو وحدة عمل لها  �صاُط هو َحدٌث، اأو ُمَهمَّ Activity كمحاور تكلفة اأ�صا�صية Cost objects. فالنَّ

غر�س معين)2(.
وي�صتخ���دم )ABC( تكلفة تلك االأن�صط���ة كاأ�صا�س لتخ�صي�س التكاليف عل���ى محاور التكلفة 

1- اأحمد ح�صن )2005(: محا�صبة التكاليف يف املفاهيم و االأ�صاليب العلمية والعملية، عمان: دار الهاين للطباعة والن�صر.
اإدارة التكلفة االإ�صرتاتيجية: مداخل معا�صر، مو�صوعة حما�صبة التكاليف، الكتاب االأول، املن�صورة،  2-  مكرم با�صيلي )2007(: 

املكتبة الع�صرية للن�صر و التوزيع.
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االأخ���رى كالمنتج���ات والخدم���ات اأو العمالء. وتتمث���ل المراحل اال�صا�صية لتط���ور نظام ABC بما 
يلي)1(:

 Activity Management AM :المرحلة الأولى: اإدارة الن�شاط
َزْت هذه المرحلة على مْفُهوَم �صل�صلة القيمة )Value Chain( اأكثر من التحليل المحا�صبي  ركَّ

والمالي، وهدفت اإدارة الن�صاط اإلى تحقيق ما ياأتي: 
1- اكت�صاف وا�صتبعاد االأن�صطة التي ال ت�صيف قيمةً لهذه ال�صل�صلة.

2-  تح�صي���ن وتعزيز االأن�صطة التي ت�صيف قيم���ة، من خالل تح�صين جودة و�صرعة اال�صتجابة 
لطلبات العمالء.

المرحلة الثانية:
Activity Cost Accounting ACA محا�شبة تكاليف الأن�شطة

م���ن خالل ما يعرف بتخفي����س التكاليف )Minimized( جاءت ه���ذه المرحلة لتوؤكد اأن كل 
التكاليف تم تقلي�صها اأو تقليلها بالحد االأدنى على النحو التالي:

ْكِلَفة وارتباطها باالأن�صطة. َبات التَّ 1- تحديد م�صبِّ
2- تتبُُّع تفاعالِتها مع االأن�صطة االأخرى.

المرحلة الثالثة:
Activity-Based Costing ABC نظام التكاليف المبني على الأن�شطة

لق���د تمَّ التو�صل اإلى نظ���ام التكاليف المبنى على االأن�صطة من خالل االعتقاد باأنَّ المعلومات 
الناتج���ة ع���ن االأنظمة التقليدية القائمة عل���ى �صجالت المحا�صبة اليومية والعام���ة غيُر قادرٍة على 
تزويد المدراء بمدى كفاءة ا�صتخدام الموارد في �صركاتهم، حيث اأنَّ هذا الكم من المعلومات عادةً 
م���ا تكون موجةً نحو تبرير وتوثيق ا�صته���الك الموارد لم�صتخدمي البيانات من مدققين واإدارة عليا 

حول الم�صاءلة المالية عن النفقات الناتجة عن ا�صتخدامات هذه الموارد.
وفي هذا ال�صاأن اأو�صح كل من )Cooper & Kaplan 1988()2( اأن الم�صكلة تكمن في عملية 
توزي���ع التكاليف غي���ر المبا�صرة نظراً الأن العملي���ة االإنتاجية تزداد تعقيداً م���ع التقدم التكنولوجي 
رٍة  العالمي، والتي يْنَتُج عنها اأنَّ حجماً كبيراً من هذه التكاليف يتم توزيعه بطريقة تقليدية غير مبرَّ

علمياً.

1- مكرم با�صيلي ، اإدارة التكلفة االإ�صرتاتيجية: مداخل معا�صر، مو�صوعة حما�صبة التكاليف، الكتاب االأول ، نف�س امل�صدر
2-  Cooper, R. and Kaplan, R. )September-October 1988( “Measure costs right: make the right deci-

sions”, Harvard Business Review,  pp 96-103.
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حيث يمكُن وجوُد اآليٍة اأف�صل لتتبع هذه التكاليف ب�صكل فردي لكلِّ ُمْنَتٍج اأو مجموعة مْنَتجاٍت، 
وذل���ك ب�صب���ب اأن هناك ن�صاطات لمنتج���ات تكون اأكثر تعقي���داً ت�صتهلك ن�صبياً اأكب���ر من التكاليف 
غي���ر المبا�صرة من منتج���ات اأقل تعقيدا منها، مما ينتج عن ت�صخيم ه���ذه المنتجات االأقل تعقيدا 
وتقلي���ل تكلف���ة المنتجات عن ما ه���و حقيقي لالأكث���ر تعقيداً، وذل���ك ب�صبب اأن االأنظم���ة التقليدية 
ت�صتخ���دم لتقييم الربحية االإنتاجية لال�صتراتيجيات االإنتاجية ب�صكل �صامل، مما يوؤدي اإلى قرارات 

ا�صتراتيجية �صعيفة توؤخذ من قبل م�صتخدمي هذه المعلومات.
5-7 مقومات نظام التكاليف المبني على الأن�شطة:  

ن�صطة على عدة عنا�صر كما يلي:   يقوم نظام التكاليف المبني على االأ
ن�صطة  االأ اأداء  بدونها  يمك���ن  وال  ْن�ِصَطِة،  االأ ُمْدَخ���الِت  الموارُد  ���ُل  تمثِّ الموارد:   7-5-(
ن�صطة بدون التعرف على الموارد الم�صتخدمة، وكذل���ك  المختلفة، وم����ن ال�صعوبة تحليل واإدارة االأ
ي�صعب تحديد تكلف���ة الن�صاط اإذا لم يتم التعرف على تكلف���ة المدخ���الت من الموارد. وحتى يمكن 
اإيجاد تكاليف ا�صتخدام مورد معين يجب العمل على تحديد مدخالت المورد ثم اختيار وحدة مادية 
لقيا����س مدخ���الت الموارد ثم قيا����س ا�صتخدام الموارد في �صكل وحدات مادي���ة واأخيراً العمل على 

ت�صعير هذه الوحدات)1(.  
ن�صطة، ويجب اأْن َتحدد  )-5-7 الأن�شطة: ُتَعدُّ االأن�صطة محور نظام التكاليف المبني على االأ
قب���ل  تخ�صي����س التكلفة، ويمكن تعريف االأن�صطة على اأنه���ا: »مجموعة من العمليات اأو االإجراءات 
 Tatikonda &( وقد عرف .)ُل فيما بينها جوه���ر العمِل الذي يتم اأداوؤه داخل المن�صاأة)2��� التي ت�صكِّ
ن�صط���ة على اأنه���ا وحدة عمل يتم تاأديتها داخ���ل المن�صاأة مثل معالجة  Tatikonada, 2001()3( االأ

الفواتير اأو ت�صحيح االمتحانات.  
وتت�صّم���ن تكلف���ة الن�صاط كل الموارد الالزم���ة الأداء الن�صاط، ويتم التعبير عن هذه التكلف���ة 
بتحديد تكالي���ف مدخ���الت الن�صاط من كل الموارد �صواء كان���ت موارد مبا�صرة توفرها المن�صاأة 
�صل مخرجات اأن�صطة اأخرى، ولتحديد  ن�صطة مثل المواد اأو العاملي���ن اأو كان���ت موارد هي في االأ لالأ
داء الن�صاط، باالإ�صاف���ة اإلى تجميع  اإجمالي تكلف���ة الن�صاط يتم تتبع وح�صر كل الموارد الالزم���ة الأ

الن��صاط«  تكلفة  محا�صبة  مدخل  با�صتخدام  االأداء  وقي�ا�س  التخط�يط  ق�رارات  »تر�صيد   ،)1996( فهمي  حممد  حممود  علي   -  1
اأطروحة دكتوراه غري من�صورة، كلية التجارة، جامع�ة القاهرة، م�صر.  

2-  داليا ر�صا بهبيتي )2004(، »املحا�صبة عن تكاليف تحقيق ال�صالمة البيئية واملهنية من خالل ا�صتخدام مدخل التكاليف على 
ن�صطة: درا�صة تطبيقية«، ر�صالة ماج�صتير غري من�صورة، كلية التجارة، جامعة عين �صم�س، م�صر.   اأ�صا�س االأ

3-  Tatikonda, Lakshmi U. and Tatikonda, Rao J. )2001( »Activity  Based costing for higher education 
institutions«,  Management  Accounting , vol. 2 , Issue 2 , pp 18-27.
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ن�صطة االأخرى. التكاليف التي ي�صتفيد منها الن�صاط في االأ
ويت���م في اأنظمة التكاليف التقليدية تحدي���د محركات التكلفة باالعتماد على محرك تكلفة اأو 
اأكث���ر، حيث يتم اختيار مح���رك التكلفة في �صوء حجم التغيرُّ في االإنت���اج ب�صكل دائم فعند اختيار 
عدد �صاعات ت�صغيل االآالت اأو عدد �صاعات العمل المبا�صر اأو حجم المواد اأو قيمة المواد المبا�صرة 
فجمي���ع هذه المتغي���رات ترتبط بمو�صوع مدى التغي���ر في حجم االإنتاج ب�صكل ع���ام . اأما في نظام 
التكالي���ف المبني على االأن�صطة فاإنَّ اختيار محرك���ات التكلفة يتم في �صوء تق�صيم اأن�صطة المن�صاأة 
اإل���ى 5 فئ���ات يتم بناء على كل فئ���ة اختيار محرك التكلفة المالئم ، وبالتال���ي تحديد تكلفة كل فئة 

ن�صاط . ويتم تق�صيم اأن�صطة المن�صاة وبالتالي تكاليِف كلِّ فئة اإلى المجموعات التالية )1(:
Unit-Level Costs اأول: التكاليف المرتبطة بم�شتوى الوحدات المنتجة

يرتب���ط هذا النوع م���ن االأن�صطة بعدد الوحدات المنتج���ة، اأَْي اأنَّ تكاليف االأن�صطة هنا تزداد 
اأو تق���ل في �صوء عدد الوحدات المنتجة في كل مرة ، فالطاقة الم�صتخدمة في االإنتاج ترتبط بعدد 
�صاع���ات ت�صغي���ل االآالت اأو عدد �صاعات العم���ل والتي ترتبط بدورها ب�صك���ل اأ�صا�صي بعدد الوحدات 
المنتج���ة. ففي �صركاِت طباعِة الكتب فاإنَّ االأحب���ار الم�صتخدمة في طباعة الكتب والتي قد ت�صنف 
كم�صاريف غيِر مبا�صرٍة ترتبط ب�صكل اأ�صا�صي بعدد الن�صخ وعدد �صفحات الكتاب ، فكلما زاد عدد 
�صفح���ات الكتاب وزاد عدد الن�ص���خ المطبوعة يزيد ا�صتهالك االأحبار . ومن االأمثلة على هذه الفئة 
، ن�ص���اط الرقابة عل���ى جودة االإنتاج وبالتالي التكاليف المرتبطة به���ذا الن�صاط في حالة ا�صتخدام 
ه���ا من كل َع�ْصِر وحدات منتج���ة . وفي �صوء ما �صبق  نٍة وَفْح�صِ المن�ص���اة لنظ���ام يق���وم على اأْخِذ َعيِّ

يتوجب تحميل تكاليف هذا النوع من االأن�صطة بناءً على عدد الوحدات المنتجة.
Batch Level Cost ثانيا: التكاليف المرتبطة بم�شتوى حزم الإنتاج

ٍن من االإنتاج فاإنَّ االأن�صطة  عندما يرتبط القيام بالن�صاط بمجموعة من العمليات اأو حجٍم معيَّ
الخا�صة بذلك وما يترتب عليها من تكاليف ُتْدعَى بالتكاليف المرتبطة بِحَزِم االإنتاج . فعلى �صبيل 
ِة من ُمْنَتجاٍت ، اإال اأنَّ عملية البدِء  المثال يتم في الكثير من الم�صانع ا�صتخدام اآلٍة واحدٍة الإنتاج عدَّ
باإنت���اج اأي منتج اأو التح���ول من اإنتاج منتج الآخر يتطلب �صرورة اإع���داد االآلة وتهيئتها للمنتج الذي 
�صيت���م الب���دء في اإنتاجه مما يتطلب اأحيان���ا َغ�ْصَل االأحوا�س وتبديل بع����س القطع في االآلة وغيرها 
. اإن االأن�صط���ة والتكالي���ف المرتبطة بعملية تهيئة االآلة لكل منتج ال عالق���ة لها بعدد الوحدات التي 
�صيتم اإنتاجها من كل منتج ، اإنما ترتبط بعدد مرات التغيير من منتج الآخر . ومن االأمثلة على هذا 

1-  حممد اأبو ن�صار )2008(: حما�صبة التكاليف ، االأردن ، عمان ، دائرة املكتبة الوطنية ، الطبعة االأوىل،�س �س191-190.
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الن���وع من االأن�صطة تكالي���ف فح�س العينات في حالة �صناعة االألبان وم�صتقاتها حيث يجري ن�صاط 
الفح����س ف���ي كل مرة يتم فيها االإنتاج بغ�س النظر عن حج���م الكمية المنتجة ، فاإذا كانت تكاليف 
فح����س عينة االإنت���اج 150 دينار ، فان ن�صاط اخذ العينة من المنت���ج وتكاليف ذلك تتم لكل خلطة 
بغ����س النظ���ر عن حجم الكمية المنتجة . وب�صكل م�صابه فاإنَّ ن�صاط ت�صميم غالف الكتاب يتم لكل 
كت���اب بغ�س النظر عن ع���دد �صفحاته وعدد الن�صخ التي �صيتم طباعتها منه ، وبالتالي فان تكاليف 
ٍة وال يجوز تحميلها بن���اءً على عدد �صفحات الكتاب اأو  ُل على كلِّ َطَلِبيَّ ت�صمي���م غالف الكت���اب ُتَحمِّ

عدد الن�صخ. 
Product-Level Costs ثالثا: التكاليف المرتبطة بالمنتج

اإنَّ ه���ذا النوع م���ن االأن�صطة والتكاليف يرتب���ط ب�صكل اأ�صا�صي بُمْنَتٍج مح���دد وال يرتبط بعدد 
الوح���دات المنتج���ة اأو عدد ِحَزِم االإنتاج . وم���ن االأمثلة على هذا النوع م���ن االأن�صطة ن�صاط تطوير 
المنت���ج ون�ص���اط متابعة ت�صويق المنت���ج ، فهذه االأن�صطة تخدم منتج بعين���ه ، اإال اأن م�صتوى الن�صاط 
وبالتال���ي التكاليف المرتبطة الالزمة لذلك ال ترتبط ب�صكل اأ�صا�صي بحجم االإنتاج اأو المبيعات من 
المنت���ج . ومن االأمثلة االأخرى على هذا الن���وع من االأن�صطة ، وجود منتج لدى �صركة يتطلب فح�صاً 
خا�صاً يختلف عما تتطلبه المنتجات االأخرى مما يقت�صي �صرورة اإن�صاء مختبر خا�س لهذه الغاية ، 
في هذه الحالة فاإنَّ تكاليف اإن�صاء المختبر وت�صغيله تعتبر تكاليف ُمْنَتٍج . ومن االأمثلة االأخرى على 

تكاليف المنتج التكاليف الخا�صة بالح�صول على �صهادة االآيزو لمنتج معين .
Organizational – Level Cost رابعا: التكاليف المرتبطة بالموؤ�ش�شة

يرتبط ها النوع من االأن�صطة والتكاليف بالموؤ�ص�صة ب�صكل عام وال يرتبط بمنتج معين اأو عدد 
وحدات االإنتاج . ومن االأمثلة على هذا النوع من االأن�صطة والتكاليف راتب المدير العام في ال�صركة 
ورواتب ق�صم المحا�صبة وم�صاريف الدعاية واالإعالن اإذا كانت تتعلق بالمن�صاأة ب�صكل عام، فاأحيانا 
تق���وم بع�س ال�صركات بحمالت دعائي���ة للتعريف بالمن�صاأة دون اإن يتعر�س االإعالن لمنتج اأو خدمة 

محددة مقدمة من المن�صاة.
Customer Level Costs خام�شا: التكاليف المرتبطة بالزبون

يرتب���ط هذا الن���وع من االأن�صط���ة والتكالي���ف بم�صاريف البي���ع والتوزيع ، حي���ث يتم تحديد 
االأن�صط���ة والتكالي���ف المرتبطة بها بناء على الخدم���ة المقدمة للزبون ، فعملي���ة تو�صيل الب�صاعة 
ومتابعة تح�صيلها وخدمات ما بعد البيع لها عالقة بالزبون وقد ال ترتبط ب�صكل اأ�صا�صي بالمنتج اأو 
ع���دد الوحدات المباعة . فعلى �صبيل المثال اإن ن�ص���اط تو�صيل ال�صلعة وتح�صيل قيمتها وما يرتبط 
به���ا م���ن م�صاريف تتم لكل زبون وبغ�س النظر عن حجم م�صترياته من المن�صاأة . وعليه فاإنَّ تحليل 
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ه���ذا النوع م���ن الن�صاط وتحميل الكلفة على العم���الء قد يظهر لالإدارة اأنَّ فئ���ة معينة من العمالء 
الذين تقل م�صترياتهم عن قيمة معينة االإحجام عن بيعهم اأو رفع �صعر البيع لهم .

دارة اإلى معرفة تكالي���ف مخرجاته���ا لخدمة القرارات  3-5-7 الُمْخَرج��ات: تحت���اج االإ
دارة في تحديد  دارية وتر�صيدها. وهو م���ا يعرف بغر����س اأو وحدة ح�صاب التكلفة، حيث ترغب االإ االإ
تكلفته���ا ب�صك���ل منف�صل والتي يمك���ن اأن تتمث���ل في �صلعة اأو خدمة اأو عميل اأو م�ص���روع اأو ن�صاط اأو 
دارية.  برنامج. وال يتم اختيار اأغرا����س اأو وحدات التكلف���ة لذاتها واإنما لخدمة اتخاذ القرارات االإ
وتعرف وحدة التكلف���ة باأنها وحدة قيا����س كّم���ِي للمنتج اأو الخدمة اأو الوقت اأو مزيج بينهما يتم على 
اأ�صا�صها تحديد التكالي���ف، ويمك���ن اأن تاأخذ �صك���ل اأمر اإنتاجي اأو دفعة اإنتاجية اأو مجموعة منتج 

مت�صابه، وتتخد وحدة التكلفة اأ�صا�صاً لقيا�س تكلفة المنتج اأو الخدمة قيا�صاً نقدياً. 
ن�صطة على مدى  باُت التكاليف: يتوقف نجاح نظام التكاليف المبني على االأ 4-5-7 م�شبِّ
ن ال�صفة المميزة لهذا النظام والتي تجعله  الدقة في تحديد م�صببات التكاليف وذلك لكل ن�صاط. الأ
ل ويتميز عن غيره من االأنظمة هي م�صتوى الدقة المتميز الذي تت�صف به معلومات ومخرجات  ُيف�صَّ
ه���ذا النظام. ويعد م�صبب التكلف���ة و�صيلة للربط بين تكلف���ة الن�صاط والمخرجات من المنتجات اأو 

الخدمات وعليه فهو مقيا�س كمي يعك�س مخرجات الن�صاط)1(.
8- دور نظام التكاليف المبني على اأ�شا�س الأن�شطة

       في تحديد تكلفة الخدمات التعليمية
لقد اهتم العديد من الباحثين في معظم دول العالم من خالل بحوثهم ودرا�صاتهم والتي تتعلق 
بكلف���ة الخدمات التعليمية وذلك بالتركي���ز على العوامل التي توؤدي اإلى ارتفاع تكلفة تلك الخدمات 
ِزيَن على مدة بقاء الطالب في الجامعة كاأحد اأهم العوامل التي توؤثر على تكلفة تلك الخدمات  مركِّ
المقدم���ة من قب���ل الجامعات ، وبالرجوع اإلى معظ���م الدرا�صات التي قام به���ا الباحثون في مجال 
قيا�س وتحديد تكلفة الخدمات التعليمية نجد اأن هذه الدرا�صات قد قام بها مجموعة من الباحثين 
ف���ي مجال العل���وم التربوية واإن كانت ال تخلو من م�صاركات بع����س الباحثين في مجال االقت�صاد اأو 
االإدارة، ولكن لم تكثر الم�صاركات الفعالة من قبل باحثي المحا�صبة في هذا االإطار بالرغم من اأن 
عملي���ة قيا�س وتر�صيد التكاليف هي من محور المج���االت البحثية التي يركزون عليها في اأبحاثهم، 
وقد يرجع ال�صبب اإلى ما اأ�صارت اإليه الكثير من اأدبيات محا�صبة التكاليف من خالل ما عبرت عنه 

ردن:  ن�صطة واإمكانية تطبيقه يف ال�صركات ال�صناعية امل�صاهمة يف االأ 1-   خليل الدليمي: )2005( »نظام التكاليف املبني على االأ
درا�صة ميدانية« جملة اأبحاث الريموك - �صل�صلة العلوم االإن�صانية واالجتماعية، املجلد 21، العدد 3 )اأ(، �س �س 615 –.653.
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م���ن �صعوبات قد تكتن���ف عملية القيا�س والتحديد في المجال الخدم���ي عموما ، ولكن يمكن القول 
اأن ا�صتخدام اأدبيات ومفاهيم محا�صبة التكاليف من اأجل قيا�س وتر�صيد تكلفة الخدمات التعليمية 
ِل ا�صتخدام تلك المفاهيم في القطاعات ال�صناعية التي تنتج  ق���د بداأ في البروز والظهور بعد تاأ�صُّ

�صلعا مادية ملمو�صة.
وفيم���ا يلي يمكن اأن َن�صَتعر����س المراحل الم�صتخدمة من قبل نظ���ام ABC في مجال قيا�س 

وتحديد تكلفة الخدمات التعليمية:
ABC 8 توزيع وتخ�شي�س عنا�شر التكاليف غير المبا�شرة وفقا لنظام-(

ُتعتب���ر عملي���ة تخ�صي�س وتوزي���ع التكاليف غير المبا�ص���رة وربطها بالمنتج���ات النهائية من 
الموا�صي���ع ال�صعبة والتي تحتاج اإلى الدقة ف���ي عملية التوزيع، ولكن قد يبدو االأمر اأكثر تعقيدا في 
مج���ال الخدمات التعليمية الأمور منها: تنوع قرارات ا�صتخدام الموارد المتاحة بالجامعات ومراكز 
التعليم العالي، وكثرة تبادل الخدمات بين الكليات واالأق�صام المختلفة في الن�صاط ، وبالرجوع اإلي 
النظ���ام التقليدي في مجال تخ�صي�س التكاليف غير المبا�صرة ، تتم عملية التخ�صي�س من خالل 
ا�صتخ���راج مع���دل تحميل لكل ق�صم خدم���ي بناءا على حجم الن�صاط في ذل���ك الق�صم، اأما في حال 
ا�صتخ���دام نظ���ام التكاليف المبني عل���ى اأ�صا�س االأن�صطة يتم معالجة عملي���ة التخ�صي�س للتكاليف 
الغير مبا�صرة من خالل اإيجاد العالقات ال�صببية بين التكاليف والمنتجات النهائية والتي يمكن اإن 
تك���ون �صلع���ا اأو خدمات ، عن طريق تو�صيط مجموعة من االأن�صط���ة والتي يمكن اعتبارها باالأن�صطة 
الم�صتهلك���ة لموارد الجامعة لتقديم العديد من الخدمات التعليمية المختلفة ، وبذلك يمكن اعتبار 
تلك االأن�صطة و�صيطاً بين موارد الجامعة والخدمات التعليمية الم�صتنفذة لتلك الموارد ، لذلك فاإن 
تطبيق نظام التكاليف المبني على اأ�صا�س االأن�صطة في مجال الخدمات التعليمة يحتاج اإلى ما يلي :
-  يج���ب تحديد االأن�صط���ة المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل الجامع���ة ، وتجميع االأن�صطة 

التي تت�صف بالتجان�س في اأوعية مميزه )تحديد مجمعات التكلفة(
-  بعد تحدي���د االأن�صطة الخدمية يتم تخ�صي�س التكاليف غي���ر المبا�صرة على تلك االأن�صطة 
���ل مجمعات التكلفة باعتب���ار اأنَّ هذه االأن�صط���ة هي الم�صتهل���ك الرئي�س للموارد  والت���ي ُتَمثِّ
المخلَّف���ة والمتاح���ة ب�صفة مبا�ص���رة ، وذلك من خالل م���ا يعرف بمحرك���ات )م�صببات( 

التكلفة المنا�صبة لكل ن�صاط .
-  ا�صتخ���دام معّدل التكِلف���ة المنا�صب لكل ن�صاط باعتباره المجّم���ع المتجان�س للتكاليف التي 
���ع التكلفة( وذلك عل���ى اأ�صا�س عدد وحدات الخدم���ة المتاحة في كل منها  يت�صمنها)مجمَّ

خالل الفترة المراد احت�صاب التكلفة عنها.
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بات  -  اإنَّ الج���دول التالي يمكن اأْن يمثِّل ت�ص���وُّراً وا�صتعرا�صا لبع�س مجّمعات التكاليف وم�صبِّ
الن�صاط الخا�صة بها فيما يتعلق بمجال احت�صاب وتحديد تكلفة الخدمات التعليمية:

جدول رقم)2( اأمثلة على بع�س مجمعات التكاليف والمحركات الخا�صة بها في الجامعات
م�صببات)حمركات( التكاليفجممعات التكاليف)الن�صاط(

عدد الطلبةالتدري�س
عدد طلبة الدرا�صات العلياالدرا�صات العليا
عدد مرات الت�صجيل/ال�صحب/االإ�صافةالقبول والت�صجيل

عدد الكتب/املراجع/الدورياتاملكتبة
عدد االأبحاثالبحث العلمي 

عدد طلبة الكليات العلمية املختربات
عدد الوجباتالكافترييا

عدد املعامالت�صوؤون الطلبة 
عدد الفواتري واملطالبات لكل حالةاالإدارة العامة

عدد طلبات ال�صيانة احلالية/الطارئةال�صيانة 
اإن نظ���ام التكاليف المبني على اأ�صا�س االأن�صطة كنظام جديد في عملية تخ�صي�س التكاليف 
غير المبا�صرة على اله���دف النهائي للتكلفة يمكن ا�صتخدامه لمعالجة م�صكلة تخ�صي�س التكاليف 
غي���ر المبا�صرة في الجامع���ات، حيث يركز هذا النظ���ام على »اأن االأن�صط���ة المختلفة في الجامعة 
ت�صتهل���ك من قب���ل الخدمات التعليمية المقدمة وان االأن�صطة بدوره���ا ت�صتهلك الموارد المتاحة في 

الجامعة، وهذا يوؤدي اإلى ا�صتخراج بيانات اأكثر دقة ت�صهم في خدمة القرارات االإدارية«.
)-8 عملية اختيار وحدة الن�شاط للخدمات التعليمية:

َع وتختلف وذلك ح�صب التجهيزات  اإنَّ الِخْدماِت التعليمية التي تقدمها الجامعات يمكن اأْن تتنوَّ
واالأق�ص���ام االأكاديمي���ة ف���ي ّكٍل منه���ا ، اإنَّ عملية تحديد تكلف���ة الخدمات الجامعي���ة تتطلب تحميل 
االأق�ص���ام االأكاديمي���ة بجميع ما ينفق عليها م���ن تكاليف مبا�صرة وغير مبا�ص���رة ومن ثم ا�صتخراج 
تكلفة الخدمات التعليمية في كل ق�صم، وما يجب اأْن يْتبَع ذلك، هو اختيار وحدة الن�صاط التي ُتْن�َصُب 
اإليه���ا التكاليف ، كتكلفة الطالب ح�صب الق�صم االأكاديمي مث���ال، مما يعني �صرورة اختيار االأ�صا�س 
المنا�ص���ب لوح���دة الن�صاط التي يجب تحميلها بعنا�صر التكاليف، وم���ن االأ�ص�س المقترحة لذلك ما 

يلي :
)-)-8 تحميل التكاليف على اأ�شا�س تخ�ش�س كل طالب:

اإنَّ ذلك يتطلب الَتّْفِرَقَة بين التخ�ص�صات في االأق�صام العلمية واالأق�صام االأدبية، وهذا يتطلب 
بال�ص���رورة تطبي���ق نظام معلومات ي�صاعد عل���ى تتبع حركة كل طالب ورب���ط التكاليف بالم�صوؤولين 
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باع  ُف هذه العملية بال�صعوب���ة، وفي حال �صعوبة تطبيق ذل���ك، فانه يمكن اتِّ عنه���ا، ولكن ق���د تتَّ�صِ
اأ�ص����س تحمي���ل اأخ���رى كاأ�صا����س التحميل ح�ص���ب كل ق�صم اأكاديم���ي ، مع �ص���رورة التحديد الدقيق 
ل اأن�صَطُتها  لك���ل تخ�ص�س اأكاديمي مراعين ال�صاع���اِت المعتمدة لكل ق�صم اأكاديمي، ومن ث���م ُتَحمَّ

بالتكاليف المختلفة بح�صب درجة ا�صتفادتها ، اأو بح�صب االأوزان الن�صبية لكل منها.
)-)-8 تحميل التكاليف على اأ�شا�س متخذ القرار بالجامعة: 

خ���اذ القرارات المختلفة ف���ي الجامعات، والتي ُتتََّخُذ �ص���واءً عن طريق الم�صوؤول  اإنَّ عملي���ة اتِّ
االأكاديمي اأو الم�صوؤول االإداري، تعني اأنَّ كالًّ منهما في مركز م�صوؤولية يجب اأْن تتوافر لديه الموارد 
الالزمة لكي يقوم با�صتخدامها من اجل القيام وانجاز مجوعة االأن�صطة الم�صوؤول عنها في الجامعة، 
مم���ا يعني �ص���رورة التو�صيف الدقي���ق لوظائف كل منهما ومج���ال الخدمات التي يج���ب تقديمها، 
وال�صلطات والم�صوؤوليات لكل منهما، وبناءا على ذلك يمكن ا�صتخراج تكلفة خدمة الموارد المتاحة 
الأع�ص���اء هيئة التدري�س الم�صوؤولين في االأق�صام االأكاديمي���ة ، وكذلك من االأمور الواجب مراعاتها 
ن�ص���ب توزي���ع الطلبة على التخ�ص�صات بالجامعة ، وكذلك ال بد من رب���ط عنا�صر التكاليف الثابتة 
باالأق�صام االأكاديمية اأما عنا�صر التكاليف المتغيرة فيجب ربطها بعدد الطلبة الم�صجلين باالأق�صام 

االأكاديمية في الجامعة.
9- عملية تحديد اأ�شعار الِخْدمات التعليمية

تعتب���ر عملي���ة تحديد االأ�صع���ار بالن�صبة للخدم���ات التعليمية بن���اءً على االأ�ص����س المو�صوعية 
والعلمي���ة ال�صحيحة من العوامل ال�صروري���ة والمهمة لخلق نوٍع من اال�صتق���رار واالطمئنان لجميع 
مة للخدمات اأو الجهاُت الم�صتفيدة من تلك الخدمات، حيث اإنَّ عملية  الجهات �صواءً الجهاُت المقدِّ
الت�صعي���ر لي����س الهدف منها دائم���ا تْغِطيُة الفوائد وتحقي���ق هاِم�س ربٍح فح�صب، ب���ل و اإنما هنالك 
عن�ص���ر ت�صويقي يهدف اإل���ى تكوين اإ�صتراتيجي���ة ت�صويقية لجذب الم�صتفيدين م���ن تلك الِخْدمات 
والذي���ن يقوم���ون بال�صداد مقابل تل���ك الخدمات ب�صورة مبا�ص���رة اأو غير مبا�ص���رة عن طريق من 

يمثلهم.
اإنَّ عملي���ة الت�صعيرعملي���ة مهمة يج���ب اأْن تتم بناءً على منهج مح���دد يركز على مجموعة من 

العنا�صر وهذه العنا�صر تتمثل بما يلي)1(:
1-  تحدي���د الهدف اأو االأهداف من عملية الت�صعير، والتي قد تكون ا�صترداداً لكلفة اأو تعظيم 

العائد على اال�صتثمارات اأو ا�صتغالل الطاقات المتاحة اأو اأيِّ هدف اآخر.
ز عليه، وهل �صيكون ِقَوى العر�س  2-  تحديد ا�صتراتيجي���ة الت�صعير واالأ�صا�س الذي �صوف يركَّ

1-  Banker , R.D and Hughes.)1998(,”Activity Based Costing and Activity Based Management for 
Health Care” , Gaithersburg , MD: Aspen Publishers.. 
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اأو الطلب اأو المناف�صة اأم التكلفة اأو غيرها من االأ�ص�س.
3-  تحدي���د اأ�صلوب �َصداِد الم�صتحق���ات، وهل �صيكون اأ�صلوب ال�صداد المبا�صر لكل خدمة على 

ه اأم من خالل طَرٍف ثالث ينوُب عن الم�صتفيد. حدِّ
)-9 اأ�شلوب تحديد اأ�شعار الخدمات التعليمية على اأ�شا�س التكلفة:

دة، حيث يمكن اأْن        اإنَّ عملي���ة ت�صعي���ر الخدمات التعليمية يْمِكُن اأْن تتم وفقا الأ�صاليب متعدٍّ
يت���م الت�صعير بناءً على تكلفة تلك الخدمات، اأو قد يت���م الت�صعير بناءً على الطلب، وكذلك قد تلعب 
المناف�ص���ة دورا ف���ي عملية الت�صعي���ر ، اإال اأنَّ كلَّ اأ�صلوٍب من هذه االأ�صاليب ق���د يتمتَّع ببع�س المزايا 
ْكِلَف���ة فقد يمكُن اعتباُر  وال يخل���و م���ن بع�س العي���وب ، وبالنظر اإلى اأ�صل���وِب الت�صعير على اأ�صا�س التَّ
ُت���ه على االأ�صاليب  ه���ذا االأ�صل���وب من اأكث���ِر االأ�صاليب َقُبوالً لمجموعة م���ن االأ�صباب والتي ترُجُح كفَّ
د في حال���ة الت�صعير للخدمات المختلفة  االأخ���رى لما له من دوٍر في عملي���ة تقليل عوامل عَدِم التاأكُّ
، كم���ا اأنَّ الت�صعي���ر عل���ى اأ�صا�س التكلف���ة يوؤدي ف���ي الغالب اإلى ت�صعي���ر الخدم���ات التعليمية ب�صكل 
متق���ارب مم���ا يتيح عنه اأ�صعار قد تكون متقارب���ة لكل الخدمات في اأحيان كثي���رة ، مما ي�صهل على 
جميع االأطراف الم�صتفي���دة من تلك الخدمات عملية االختيار للخدمات المطلوبة وذلك لدور هذا 
عري���ة والتي قد توؤدي اإلى ح�ص���ول بع�س االرتباكات  االأ�صا����س في التقليل م���ن عملية المناف�صة ال�صِّ
بالن�صبة للم�صتفيدين ، كمااأنَّ الت�صعير على اأ�صا�س التكلفة قد يفيد الم�صتفيدين من الخدمات بعدم 
ا�صتغ���الل حاجتهم للخدمات والطلب منهم دْفَع اأ�صع���اٍر عالية وخ�صو�صا عندما يزداد الطلب على 

تلك الخدمات .
لع���لَّ م���ا �صبَق م���ن مزايا الأ�صلوب الت�صعي���ر على اأ�صا����س التكلفة تجعله متمي���زاً عن غيره من 
االأ�صالي���ب قد اأعطاه قبوال م���ن ِقَبل الموؤ�ص�صات ذاِت الخدمات التعليمي���ة اأكثَر من غيره، مما القى 

قبوالً في العديد من الموؤ�ص�صات التعليمية في الدول المتقدمة.
تتخ���ذ عملية الت�صعي���ر على اأ�صا�س التكلفة اأكث���ر من اأ�صلوب لعمليِة تحدي���د ال�صعر ، فقد يتم 
���ي للتكاليف ، والذي غالباً يتوافق م���ع عملية الت�صعير في االأجل  الت�صعي���ر عل���ى اأ�صا�س التحميل الُكلِّ
ْيها الجاري  الطوي���ل الذي يرتبط بمجموعٍة من العوامل التي تْهِدُف اإلى تغِطيِة جميع التكاليف ب�صقَّ
والراأ�صمالي تما�صياً مع مبداأ التغطية ال�صاملة للتكاليف ، اأما االأ�صلوب الثاني فقد يتم تحديد ال�صعر 
عل���ى اأ�صا�س التحميل الجزئ���ي للتكاليف والذي يتوافق في الغالب م���ع الت�صعير في االأجل الق�صير، 
مركزاً على النفقات الجارية ذات العالقة باأمور يمكن اأن تكون المناف�صة واحداً منها باالإ�صافة اإلى 

ما يتم اإبرامه من عقود ق�صيرة االأجل.
ولق���د تم ا�صتخدام اأ�صل���وب التحميل الُكلِّي للتكاليف في ت�صعي���ر الخدمات، وذلك في العديد 
م���ن الدول المتقدمة كالمملك���ة المتحدة وال�صويد والواليات المتح���دة االأمريكية، في اإطار برنامج 
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تغطية تكاليف الخدمات التعليمية، ويعتبر هذا االأ�صلوب بمثابة تقليد ل�صوق داخلية لعمل الجامعات 
م خدماتها لقاعدٍة  ي�صاه���ي اأ�صل���وب الت�صعير فيما لو كان���ت هناك �صوق للخدم���ات التعليمية تق���دِّ
عري�ص���ٍة من الم�صتفيدين ، وذلك بالرغم مما اأثير من �صُكوٍك حول عدم اال�صتغالل االأمثل للموارد 
نتيج���ة ا�صتخدام التكلف���ة الكلية للت�صعير ، وما ي�صاحب ذلك من ارتفاع ف���ي االأ�صعار)1(. اإن عملية 
توزيع التكاليف الم�صتخدمة ف���ي عملية الت�صعير تختلف باختالف االأ�صلوب الم�صتخدم في الت�صعير 
وبم���ا يخ���دم مجاالت التخطي���ط والرقابة للموارد المتاحة ف���ي الموؤ�ص�صة التعليمي���ة ، حيث يتطلب 
اأ�صل���وب التحميل الكلي توزيع التكاليف اإلى مبا�صرة وغي���ر مبا�صرة العتماده على جميع التكاليف ، 
ف���ي حي���ن يركز اأ�صلوب التحميل الجزئي عل���ى التكاليف المتغيرة اأو الم�صتغل���ة ، مما يعني اإن ذلك 
ي�صتدع���ي �صرورة تحليل عنا�صر التكاليف المتغيرة والثابتة ون�صب ا�صتغالل الطاقة، لبيان عنا�صر 
التكاليف الم�صتغلة التي يتوجب تغطيتها في االأجل الق�صير والعنا�صر غير الم�صتغلة اأو الثابتة التي 

ْخل خالل العديد من الفترات المالية. تعتبر ِعْبئاً على الدَّ
)-9 م�شاكل ت�شعير الخدمات التعليمية على اأ�شا�س التكلفة:

برغ���م ما يتمتع به اأ�صل���وب الت�صعير على اأ�صا�س التكلفة من مزاي���ا اإال اأنَّ عملية الت�صعير بناءً 
على هذا االأ�صلوب ال تخلو من بع�س الم�صكالت ومنها ما يلي:

)-)-9 تحميل الخدمات التعليمية بتكاليف اإ�شافية:
اإنَّ عملي���ة تحميل التكاليف على الخدمات التعليمية �صواءً تمَّ بناءً على اأ�صلوِب التحميل الكلي 
اأو الجزئ���ي َيْنُت���ُج عنه م�صكلُة التحميل االإ�صافي للتكاليف عل���ى تلك الخدمات ، فعندما يتم تحميل 
ه  التكالي���ف بناءً على االأ�صا�س الكلي، فباالإ�صاف���ة اإلى تحميل تلك الخدمات التكاليف المبا�صرة فاإنَّ
َيِت���مُّ تحميُلها اأي�صا بالتكاليف غير المبا�صرة الت���ي تحتاج اإلى الدقة الكبيرة في عملية تخ�صي�صها 
���ر االأ�صا�س الدقي���ق للتحميل من خ���الل توفير  عل���ى الخدم���ات المختلف���ة ، وبالتال���ي البدَّ م���ن توفُّ
التقديرات الدقيق���ة لعنا�صر التكاليف غير المبا�صرة في االأق�صام الِخْدِميَّة حتى يمكن التغلُّب على 
م�صكل���ة التحمي���ل االإ�صافي لتلك التكاليف ، وبالنظ���ر اإلى اأ�صلوب التحميل الجزئ���ي للتكاليف فاإنَّه 
ل بين التكاليف المتغيرة الُم�ْصَتَغلَّ���ة التي ي�صهل تخ�صي�صها على  م���ع هذا االأ�صلوب ال ُبدَّ م���ن الَف�صْ
الخدم���ات التعليمي���ة ، والتكاليف الثابتة الت���ي تحتاج عملية تخ�صي�صها عل���ى الخدمات اإلى طرق 
دقيق���ة في عملية التخ�صي�س بناءً على الطاقة الم�صتغل���ة منها، مما ي�صتلزم �صرورَة توفيِر االأ�ص�س 
المنا�صب���ة وال�صليمة لتحميل تلك التكاليف بناءًعلى وحدة الن�صاط الم�صتفيدة من التكلفة كاالأق�صام 

1-  Woutrs , J.F. Maarc .)1996(”Why Management Use Cost Allocations : A Research Note” , Account-
ing and Business Research , Autumn , pp 341-346. 
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االأكاديمي���ة المختلف���ة اأو ال�صاعات المعتمدة للتخ�ص�س اأو عدد الطلب���ة ، ومما ال�صك فيه اأنَّ نظام 
التكالي���ف المبن���ي عل���ى اأ�صا�س االأن�صطة ي�صاع���د على توفير البيان���ات الدقيقة ل���الإدارة عن تكلفة 
االأن�صطة المختلفة الخا�صة باالأق�صام الخدمية، مما ي�صاهم في توفير اأ�ص�س منطقية و�صليمة لعملية 

ت�صعير الخدمات التعليمية.
)-)-9 تحميل الخدمات التعليمية باأعباء الطاقة غير الم�شتغلة:

تتمثَّل اأعباُء الطاقة غير الم�صتغلَّة في الجامعات بتكاليف االأ�صول الثابتة غير الم�صتغلَّة جيدا 
، مم���ا يوؤدي اإلى تحميل الخدمات التعليمية بتكالي���ف زائدة وغير م�صتغلَّة ناتجة عن عدم ا�صتغالل 
ه���ذه االأ�صول بال�صك���ل االأَْمَثل، حيُث تمثٍّل االأ�ص���وُل الثابتة ن�صبةً كبيرةً م���ن اأ�صول الجامعات، ومن 
اأمثلته���ا اأجهزة الكمبيوتر والمعامل والمخازن والمباني وال�صي���ارات ، مما يعني اأنَّ عملية ا�صتغالل 
ي اإلى تقدي���م خدمات تعليمية للم�صتفيدي���ن بتكلفة معقولة وغير  ه���ذه االأ�صول بال�صك���ل االأمثل يوؤَدٍّ

َهة، وكذلك تحيق العائد المنا�صب من ا�صتغالل هذه االأ�صول. م�َصوَّ
وبالتالي فاإنَّ ع���دم اال�صتغالل االأمثل لطاقة االأ�صول المتاحة بالجامعة من �صاأنه التاأثير على 
تكالي���ف الخدمات التعليمية ومن َثمَّ اأ�صعاره���ا، ويتوقف ذلك على اأ�صا�س تحميل التكاليف وطريقة 
ا�صتهالك تل���ك االأ�صول، ولتالفي م�صكلة عدم ا�صتغالل طاقة االأ�ص���ول الثابتة بالجامعة، ومواجهة 
ٍل لالأ�ص���ول الثابتة التي تتقادم  م�صكل���ة التقادم الفني له���ا ، يتم احت�صاُب ا�صته���الٍك �صريٍع اأو معجَّ
ٍة كَتْكِلَف���ٍة على راأ�س المال  ْمِنيَّ �صريع���ا، اأو ت�صتخدم ا�صتخدام���ا محدودا، اأو يتم احت�ص���اُب فائدٍة �صِ
الم�صتثمر في هذه النوعية من االأ�صول، باالإ�صافة اإلى اال�صتهالك ال�صنوي لتكلفتها الدفترية، ويعتبر 
اله���دف من تلك المعالجة هو االإ�صهام في تحديد اأ�صعار الخدمات التعليمية وتحقيق هدف تمويلي 
م���ن وراء ذل���ك، كما اأن الرغبة في تحقي���ق مناف�صة حقيقية بين الجامع���ات الحكومية والجامعات 
الخا�ص���ة هي اأح���د االأ�صباب التي َدَعْت اإل���ى ا�صتهالك اإ�صافي لبع�س االأ�ص���ول الثابتة بالجامعات، 

باع التحميل الراأ�صمالي)1(. لذلك فقد اأ�صبح هناك اتجاٌه متزايد التَّ
3-9 ت�شعير الخدمات التعليمية على اأ�شا�س التكلفة

         بناًء على دورة الم�شتفيد)الطالب) من الخدمة:
ف���ي اإط���ار الحديث عن تطبيق نظ���ام التكاليف المبني عل���ى اأ�صا�س االأن�صط���ة في الجامعات 
كاأ�صا�س لتحديد تكلفة خدماتها التعليمية، فاإنَّ ذلك ي�صتدعي التركيز على مراحل وانتهاءً بالتخرج 
والح�ص���ول عل���ى ال�صهادة ، وبالتالي ف���ان كل مرحلة من مراح���ل حركة الطلبة تمث���ل عن�صرا من 

1-  Heald D and David A Scott (August 1996)”Assessing Capital Charging Health Service”, financial 
Accountability and Management , , pp 224-225. 
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عنا�ص���ر تكلفة الخدم���ات التعليمية ، والتي بن���اءً عليها يتم تحديد �صيا�صة ت�صعي���ر تلك الخدمات. 
وبالتال���ي فان ذل���ك يعني تتبع حركات الط���الب المختلفة ويتم ذلك عن طري���ق ت�صميم ما يعرف 
ببطاق���ات الطلبة وذلك لتتبع حرك���ة الطالب بحيث تت�صمن كل بطاق���ة مجموعة من البيانات عن 
كل تخ�ص����س وو�ص���ف لمجموعة الخدمات والموارد التي تم ا�صتهالكه���ا في كل حالة، ومن ثم يتم 
ترجمة جميع الكميات الم�صتهلكة)الم�صتنفذة( من الموارد في كل بطاقة اإلى قيم مالية، باالإ�صافة 
اإل���ى تحميل كل مرحل���ة بما ت�صتحق من التكاليف غي���ر المبا�صرة والتي يت���م تحديدها وفقا لنظام 
ABC . وبالنظ���ر اإلى طريقة ا�صتخدام بطاقات تكلفة الخدم���ات التعليمية، فاإنها تتمتَّع بمجموعة 
م���ن المزاي���ا منها َتَتُبع وتحدي���د تكلفة كل طالب باالأق�ص���ام االأكاديمية للجامعة ، لك���ون اآليِة عملها 
ت�صم���ن الت�صميم الجيد للدورة الم�صتندي���ة لجميع عنا�صر التكاليف ، ومن ثم ت�صمن الرقابة على 
هذه العنا�صر والموارد الم�صتنفذة لكل طالب، وبما يخدم اإدارة الجامعة في متابعة عملية ا�صتنفاذ 
الم���وارد والتحقق منها بالطريقة الدقيقة، وكذلك تكوين ت�صوُّر كامل لدى الطلبة الم�صتفيدين من 
الخدم���ات الجامعية عن م�صمون تل���ك الخدمات وما تمَّ تحميله عليها �ص���واءً ب�صكل مبا�صر اأو غير 

مبا�صر، باالإ�صافة اإلى توفير الكثير من الم�صداقية في معامالت الجامعة المختلفة.
اإنَّ م���ا �صبق ال يعن���ي التحديد لتكلفة الطالب ، حيث ال ُبدَّ من اإج���راء مجموعة من الت�صويات 
ف���ي نهاية كل فت���رٍة مالية ، وذلك بتحديد عنا�صر التكاليف غير المبا�ص���رة الفعلية وما لها من اأَثٍر 
على قائمتي التكاليف والدخل ، مما يعني انه ال بد من اإجراء عمليات مطابقة بين البيانات الممثلة 
لتكالي���ف الموارد الم�صتنفذة خالل الفترة و الم�صتخرجة من ال�صجالت المحا�صبية، وبين البيانات 

التي تت�صمنها بطاقات التكلفة.
اإنَّ ا�صتخدام نظام التكاليف المبني على اأ�صا�س االأن�صطة في تحديد َتْكِلَفِة الخدمات التعليمية 
بالجامع���ات االأردني���ة ال ُبدَّ و اأن ي�صاعد في عملية تحديد اأَداِء كفاَءِة تلك الِخْدماِت من خالل توفير 
االأ�ص����س المو�صوعية وال�صليم���ة لتقييم تلك الخدمات التي يتطلب اأداوؤها توفير التوازن بين م�صتوى 
منا�صب من الجودة واأقلَّ تكلفة ممكنة ، وهذا هو الهدف المطلوب ، مما يعني اأنَّه اأ�صبح هناك عالقة 
حتمية بين م�صتوى الجودة المطلوب والتكلفة ، تتمحور هذه العالقة في توفير العناية المطلوبة لكلٍّ 
م���ن م�صتوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة بهدف االرتقاء بها ب�صكل م�صتمر، وم�صتوى التكلفة 
للخدم���ات المقدمة بهدف الرقابة عليها وم���ن ثم تر�صيدها من خالل ا�صتخدام االأ�صاليب االإدارية 
الحديثة التي توفر االأ�ص�س المو�صوعية والدقيقة للقيام بذلك ، ولعل نظام ABC من اأهمها، وهذا 
ب���دوره يخلق الكثير م���ن مجاالت المناف�صة لتح�صي���ن تلك الخدمات باالإ�صافة اإل���ى توفير االأ�صا�س 
ال�صلي���م والمو�صوعي لتقيي���م اأداء الم�صوؤولين عن اإدارة الجامعات. وبالتال���ي فان اأ�صلوب التحديد 
عل���ى اأ�صا����س التكلفة من واقع نظام التكاليف المبني على اأ�صا����س االأن�صطة �صوف ي�صاعد على عدم 
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المبالغة في تحديد اأ�صعار الخدمات التعليمية، والتركيز على جميع العنا�صر والموارد الم�صتخدمة 
للقي���ام بالخدمات المختلفة دوَن اإغفاِل اأيٍّ منها، ولعل متطلبات تطبيِق ُنُظِم اإدارِة الجودة ال�صاملة 
ف���ي الجامعات َتْدعوها اإلى اإعادة النظ���ر بالنظم الحالية المطبقة واإعادة هيكلتها الحت�صاب تكلفة 

خدماتها وبما ي�صمح بتتبع دورة التكاليف لديها.
0)- الخال�شة والتو�شيات:

لع���لَّ م�صكل���ة ارتفاع تكلف���ة الخدم���ات التعليمية ب�صبب زي���ادة الطلب عليها ه���ي م�صكلة غير 
���رة عل���ى عدد من الدول، بل عانت منه���ا الكثير من الدول المتقدمة والنامي���ة، غير اأنَّ ُدَوَل  ُمْقَت�صِ
العالم المتقدم قد اأعطت هذه الم�صكلة الكثير من االهتمام اأكثر من غيرها من الدول النامية، من 
خ���الل درا�صة الم�صكلة من جميع جوانبها واإجراء البح���وث والتحليل العلمي لذلك، من اأجل اإيجاد 
اأف�صِل الطرق واالأ�صاليب لتحديد التكلفة الدقيقة للخدمات التعليمية، وهذا في حدود علم الباحث.
وبالتال���ي فق���د هدَفْت ه���ذه الدرا�ص���ِة ب�صكٍل عاٍم اإل���ى توفير االإط���ار العام لتحدي���د تكاليف 
الخدم���ات التعليمية في الجامع���ات االأردنية الحكومية والخا�صة من خ���الل توفير االأ�ص�س ال�صليمة 
والمو�صوعي���ة لذلك ، وما يتبعه من تحديد دقيق لتكلفة تل���ك الخدمات المقدمة ومن ثم ت�صعيرها 
بال�صكل المنا�صب قيا�صا على تكلفة خدمات تمَّ ا�صتخراجها بناءًعلى اأ�ص�س دقيقة ومو�صوعية. ومن 
ْت  اأجل تحقيق الهدف من هذه الدرا�صة فقد تمَّ ا�صتعرا�س العديد من الدرا�صات التكاليفية التي تمَّ
في دول العالم وخ�صو�صا العاَلم المتقدم والتي تناولت م�صكلة ارتفاع تكلفة الخدمات التعليمية في 
الجامعات ، �صواءً من منظور وظيفة اأو ن�صاط م�صبٍّب ذلك االرتفاع في التكلفة اأو من منظوٍر �صامٍل 

على م�صتوى اأن�صطة الجامعة جميعها.
وف���ي اإطار المحاوالت التي تمَّ بذلها لت�صعير الخدم���ات التعليمية بال�صكل ال�صليم والمنا�صب، 
�صمل ذلك تطوير نظم محا�صبة التكاليف واال�صتفادة من بيانات تكاليفية نابعة من خالل اال�صتخدام 
االأمثل للموارد المتاحة في الجامعة . وفي اإطار الحديث عن الموارد المتاحة فاإنَّه ال ُبدَّ من اإ�صراك 
الهيئ���ة التدري�صية في اإدارة م���وارد الجامعة، الإ�صراكهم في م�صوؤولية ا�صتخدام الموارد المتاحة في 
الجامعة مما ي�صهم في عملية �صبط عنا�صر تكاليف الجامعة من خالل ت�صنيفها ح�صب الم�صوؤولية 

واالعتماد على تقارير تكاليفية منا�صبة لتحديد اأ�صعار الخدمات التعليمية.
ومم���ا يميز اأن�صطة الخدمات التعليمية عن غيرها من االأن�صط���ة، تلك الم�صكالت التي تتمثل 
بقيا�س وتحدي���د عنا�صر التكاليف الخا�صة بها من خالل ا�صتخدام االأ�صلوب المنا�صب لتحليل تلك 
التكاليف، وما يرافق ذلك من م�صاكل تتعلق بعملية تخ�صي�س وتوزيع التكاليف غير المبا�صرة. وقد 
بينت الدرا�صة اأنَّ هناك اإمكانية للتغلب على م�صكلة تخ�صي�س التكاليف غير المبا�صرة والتي عانت 
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منه���ا كثير نظم محا�صبة التكاليف التقليدية، وذلك من خالل اللجوء اإلى نظام محا�صبة التكاليف 
المبن���ي عل���ى اأ�صا�س االأن�صطة ، والذي يق���وم مبداأ عمله على تحديد مع���دالت الكلفة المنا�صبة لكل 
ن�ص���اط م���ن خالل تحديد محركات التكلف���ة المنا�صبة لجميع االأن�صطة، وتق�صي���م اأن�صطة الخدمات 
الجامعي���ة اإل���ى مجموعة متجان�صة م���ن االأن�صطة ومن ثم اختي���ار محركات التكلف���ة المنا�صبة لكل 

ن�صاط اأو مجموعة االأن�صطة المتجان�صة.
اأم���ا فيما يتعلَّق بم�صكلة التحمي���ل الراأ�صمالي فقد اأو�صحت الدرا�صُة اأنَّ هناك اإمكانيةً للتغلُِّب 
عل���ى هذه الم�صكلة من خالل قيا����س تكلفة االأ�صول الثابتة ب�صكل دقي���ق اأوالً ثمَّ تحميلها على تكلفة 
الخدمات التعليمية في الجامعات االأردنية ، ويتمُّ التحديد الدقيق لتلك التكلفة من خالل ا�صتخدام 
الطريقة االأمثل الحت�صاب ا�صتهالك تلك االأ�صول والتي تتنا�صب مع مدى ا�صتخدامها وتقادمها. واأْن 
ل عليها عنا�صر التكاليف المختلفة ح�صب كل حالة، وال بد من  يِت���مَّ اختي���ار َوْحَدِة الن�صاط التي ُتحمَّ
التفرق���ة بين طالب الكليات العلمية باأق�صامه���ا المختلفة وطالب الكليات االأدبية، اأما بطاقة تكلفة 
الطال���ب فيِت���مُّ ا�صتيفاوؤها بمعرفة المر�صدي���ن ، وفي النهاية ال بدَّ من عم���ل المطابقات ال�صرورية 
بين تكلف���ة تلك البطاقات والبيانات الواردة في الم�صتن���دات المحا�صبية التي تمثل ن�صاط االأق�صام 

المختلفة، واإجراء ما يلزم من ت�صويات اإذا تطلب االأمر ذلك.
كم���ا اأو�صحت الدرا�ص���ة اأنَّ ا�صتخدام بيانات التكاليف المختلفة ف���ي مجال ت�صعير الخدمات 
التعليمي���ة ف���ي الجامعات االأردنية ُي�صهم ف���ي بثٍّ المزيد من الوعي التكاليف���ي لدى تلك الجامعات 
والمتعاملي���ن معها ويحقق االأهداف المرغوبة من خالل ا�صتخ���دام ت�صغيل اقت�صادي اأمثل للموارد 
َنْت الدرا�صة اأنَّه يمكن تقدي���ر �صعر الخدمة المرغوب بها والو�صول  المتاح���ة والم�صتخدم���ة . كما بيَّ
اإلى تكاليف تقديمها من خالل ا�صتخدام اأ�صلوب التكلفة الم�صتهدفة وذلك بدرا�صة العوامل ال�صوقية 
الموؤث���رة على اأ�صعار الخدمات التعليمية المقدمة، وبالتالي اال�صتغ���الل االأمثل للموارد المتاحة في 
الجامع���ة تما�صيا مع تطبي���ق اإدارة الجودة ال�صاملة، ولكْن تطبيَق مثل هذه النظم الحديثة ال ُبدَّ من 
اأْن يت���مَّ من خ���الل اأ�صخا�س و م�صوؤولين تم تدريبهم ومتابعتهم ب�صك���ل م�صتمر ولديهم القدرة على 
تطبي���ق ه���ذه النظم المقترحة ، وف���ي النهاية فاإنَّ ما يمكن قوُله وفي ح���دود علم الباحث اأنَّه يمكن 
تحدي���د اأ�صعار الخدمات التعليمية بدرج���ة عالية من الدقة والمو�صوعية باال�صتن���اد اإلى االأ�صاليب 
الحديث���ة لمحا�صبة التكالي���ف كنظام تكاليف االأن�صطة من خالل درا�ص���ة وتحليل عنا�صر التكاليف 
المختلفة ودرا�صة العوامل ال�صوقية الموؤثرة على اأ�صعار تلك الخدمات ، دون اإغفال عملية المراجعة 
الدوري���ة لتلك االأ�صعار من قب���ل الم�صوؤولين، وبالتالي تحقي���ق رقابٍة اأكبَر ينبثق عنه���ا تر�صيد اأْكَثِر 

للتكاليف وا�صتغالل اأف�صل للموارد المتاحة.
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زكية عريقات
دكتوراه اإدارة اأعمال ــ جامعة الجنان

راأ�ش المال الفكري واأثره على الم�صارف
الف�شل الأول

م�شكلة الدرا�شة واأهميتها
المقدمة

تعي�س بيئة الموؤ�ص�صات تحدي���ات متعددة متمثلة في �صدة المناف�صة و�صرعة التغيير، فالتحول 
الم�صتم���ر ف���ي بيئة االأعم���ال الحديث���ة ب�صبب ا�صتخ���دام االإنترنت و�صبك���ات االأعم���ال والحا�صبات 
َل���ِة معرفياً من  ى ب�صكل ملح���وظ اإلى زيادِة الطلب عل���ى العمالة الموؤهَّ وتكنولوجي���ا المعلوم���ات، اأدَّ
ذوات الخب���رة المتقدم���ة، والمه���ارة المتميزة في اأداء المهم���ات وتحقيق التَّمي���ز واأ�صبح التحدي 
الرئي����س اأمام الموؤ�ص�صات هو مدى ُقْدرِته���ا على تنمية ر�صيدها من االأفراد الم�صتثمرين من ناحية 
وا�صتقط���اب عمالة جديدة متميٍّزة وموؤهلة م���ن ناحية اأخرى لمواجهة ما فر�صته االألفية الثالثة من 
تحديات في غاية الحداثة منها على �صبيل الذكر ال الح�صر )التركيُز على ِفَرِق العمل، التوجه نحو 
الزبون و�صرعة اال�صتجابة له، االهتمام براأ�س المال الفكري، والتركيز على اإدارِة المعرفة، وزيادة 

م�صاحة التمكين والمبادرة واال�صتقاللية واالإبداع()1(.
ويمِك���ُن القوُل، اأنَّه طالما كان هناك تحول مَت�صاِرٌع نح���و اقت�صاد المعرفة ومجتمع المعرفة، 
ف���اإنَّ ق���ّوةَّ التغيير ال�صاعدة ف���ي الموؤ�ص�صات ه���ي باتٍّجاه راأْ�ِس الم���ال الفكري وتكوين���ه وا�صتثماره 
واإدارت���ه، وطالما اأنَّ العالقات واالإمكانيات الفكرية غيَر الم�صتغل���ة في الموؤ�ص�صات ما زالت كثيرةً، 
يها للو�صول بها اإلى ا�صتخدام طاقتها  فعل���ى الموؤ�ص�صات االآن اأْن تتعلَّم كي���ف ُتِدير هذه االأ�صول وُتَنمِّ
الفكرية واالإبداعية الق�صوى، وذلك من خالل تكوين محفظٍة الإدارة االأ�صول الفكرية، واإدارة راأ�س 
الم���ال الفكري ب�صكل اأكثر فاعلي���ة باعتباره الم�صدر الحيوي االأهم لميزتها التناف�صية وُرِقي اأدائها 

الموؤ�ص�صي)2(.
ة  فيمك���ن القول: اإنٍّ راأ����سَ المال الفكري ُيْعَن���ى ب�َصْير االأعمال في الموؤ�ص�صة م���ن حيث الِمْلِكيَّ

1- )الدوري و�صالح، 2009، �س5(
2- )Hsu, 2006(
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لِة باالإدارة والموظفي���ن، وعالقاتهم التي  الفكري���ة والعمليات الفكري���ة، ومواردها الب�صري���ة المتمثَّ
ق���اِت المعرف���ة التنظيمية في  ���ه َجْمٌع بي���َن كلِّ ِم���ْن اأ�ْصُهِم وتدفٌّ تت�صم���ن العالم���ة التجاري���ة)1(، واإنَّ
الموؤ�ص�ص���ة)2(، كم���ا يتاألف راأ�س الم���ال الفكري من اأنواع متعددة ذاِت عالق���ة بالموظفين والروتين 

�ِصين)3(. عين والموؤ�صِّ التنظيمي والملكية الفكرية والعالقات مع العمالء والممولين والموزٍّ
ف على اث���ر راأ�س المال الفكري على االأداء البنكي من وجهة  يرج���ع �صبب هذه الدرا�صة للتعُرّ
نظ���ر مديري البنوك التجارية في االأردن، واإمكانية قيا�س اأََثِره على ادائها الموؤ�ص�صي، فقد اختارت 
الباحث���ة موؤ�ص�ص���ات القطاع الخا�س نظ���راً الأهمية راأ�س المال الفكري فيه���ا فالقطاع الخا�س ياأتي 
ف���ي المرتب���ة الثانية بعد القطاعات الحكومية من حيث تاأثُّ���ِره باقت�صاد المعرفة وثورة المعلومات. 
والتط���ور التكنولوجي الهائل والمت�صارع في القدرة التناف�صية بين موؤ�ص�صات القطاع الخا�س ،جعلنا 
ن���درك اأهمي���ة وجود اأف���راٍد )راأ�س الم���ال الب�صري( قادرين عل���ى التاأقلم مع التط���ّورات المحيطة 
به���م، اإ�صافة الأهمية توافر الُبَنى التحتية الالزمة )راأ�س الم���ال الهيكلي( لم�صاعدتهم على القيام 

بواجباتهم وتقديم اأف�صل الخدمات للزبائن )راأ�س مال الزبون( وبذلك تحقق اأف�صل النتائج.

م�شكلة الدرا�شة وعنا�شرها:
) . م�شكلة الدرا�شة 

تتمث���ل م�صكل���ة الدرا�صة في انتق���ال الُمَنّظمات في ظ���ل االقت�صاد المبني عل���ى المعرفة من 
االهتم���ام في االأ�صول الملمو�صة اإلى االأ�ص���ول غير الملمو�صة من خالل َجْذِب، وا�صتقطاب، واختيار 
وتعيين العاملين وتدريبهم للتقليل من �صدة المناف�صة، وزيادة اإر�صاء الزبائن، وُيَعدُّ االهتمام بدور 

راأ�س المال الفكري، النواة  في التغلب على هذه التحديات واالإ�صكاليات وتحقيق البقاء والتميُّز.
كم���ا اأن قلق االإدارة والمديرين في القطاع الخا�س بكيفية تح�صين وتطوير اأداء الموؤ�ص�صة في 
ظ���ل ا�صت���داد المناف�صة والوعي العالي للزبائ���ن وانتقال متطلباتهم من الحاج���ة اإلى التف�صيل، كل 
���ر على الح�صة ال�صوقية. لذا فاإنَّ الغر�س من الدرا�ص���ة الحالية هو قيا�س تاأثير راأ�س المال  ذل���ك اأثَّ
الفك���ري باأبع���اِدِه )الب�صري، الهيكلي، العالقات( على االأداء البنكي م���ن وجهة نظر مدراء البنوك 

التجارية في االأردن؟

)- عنا�شر م�شكلة الدرا�شة:
يمكن تحقيق غر�س الدرا�صة عن طريق االإجابة عن االأ�صئلة االآتية:

1- )Karp, 2003(
2- Reed, 2000
3- )Choo & Bontis, 2002(
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-  ه���ل يوجد  تاأثير لراأ�س المال الب�صري على االأداء (الَبْنكي( من وجهة نظر مديري البنوك 
التجارية في االأردن؟

-  ه���ل يوجد  تاأثير لراأ�س المال الهيكلي على  االأداء )البنكي (من وجهة نظر مديري البنوك 
التجارية في االأردن؟

 -  ه���ل يوجد تاأثي���ٌر لراأ�ِس ماِل العالقاِت عل���ى االأداء البنكي من وجهة نظ���ر مديري البنوك 
التجارية في االأردن؟

م�شطلحات الدرا�شة:
)Intellectual Capital )IC: مجم���وع، الق���وة العقلي���ة التي  الفك��ري  الم��ال  •  راأ���س 
يَزٌة من العاملي���ن في الموؤ�ص�ص���ة، والممار�صات التنظيمي���ة التي ُتَمِكُن  تمتِلُكه���ا ُنْخَب���ٌة متمٍّ
ٍة، واالإجراءات المنطقية المتعلقة  الموؤ�ص�صة من تحويل االأفكار المتميزة اإلى تطبيقاٍت عَمليَّ
بر�ص���ا الزبائن والمحافظ���ة عليهم والتي ت�صاهم ف���ي تح�صين فاعلي���ة العمليات الداخلية 

رات الفرعية اآالتية: للموؤ�ص�صة)1(، ويقا�س ِوْفَق المتغيِّ

•  راأ���س الم��ال الب�ش��ري )HC( Human Capital: ق���وة عقلي���ة م�صادرها)الخب���رة، 
المهارة، والمعنويات( التي يمتلكها نخبة من العاملين في الموؤ�ص�صة والتي تعك�س اإمكاناتهم 
المتمي���زة ف���ي تطوير اأدائه���ا والغر�س االأ�صا�صي ه���و االبتكار �صواء في �ص���ورة منتجات اأو 

خدمات اأو تطوير االأداء الموؤ�ص�صي)2(. 

•  راأ���س الم��ال الهيكل��ي )Structural Capital )SC: مجموع���ة القواعد والممار�صات 
التنظيمي���ة المتعلق���ة بالملكي���ة الفكرية واالإب���داع، العالمة التجاري���ة، ومقايي�س ال�صيطرة 
النوعي���ة واأنظمة المعلومات التي ُتَمِكُن الموؤ�ص�صة م���ن تحويل االأفكار واالإمكانات المتميزة 
ه���ا ال�صوقية وقوتها في  لراأ����س ماله���ا الب�صري اإلى تطبيقات عملي���ة تزيد من م�صاحة فر�صِ

مواجهة المناف�صة)3(. 

)Relational Capital )RC: مجموعة االإجراءات المنطقية  •  راأ���س المال العالق��ات 
الت���ي تترجم خطوات تحقيق ر�ص���اء الزبون، والء الزبون، وتمكي���ن الزبون بما ي�صاهم في 

1- )Karp, 2003(
2- )Seleim & Ashour, 2007,p790(
3- )Bontis, 2002a, p 632(



151 Al JINAN                                                                                                         الجنان

زكية عريقات

زيادة الح�صة ال�صوقية للموؤ�ص�صة وتم�صك الزبائن بها)1(. 
الَبْنِكي: هو المنظومة المتكاملة ِلِنَتاِج اأعمال الموؤ�ص�صة في �صوء تفاعلها  • تطوير الداء 
م���ع عنا�صر بيئته���ا الداخلي���ة والخارجية في اإط���ار ال�صيا�صات العام���ة االقت�صادي���ة واالجتماعية 

والثقافية للموؤ�ص�صة)2(.
• موؤ�ش�شات القطاع الخا�س الأردنية: الموؤ�ص�صات التي يكوُن تمويُلها وادارُتها من ِقَبل 

القطاع الخا�س ولي�س الحكومي.
اأهمية الدرا�شة: 

�صت�صع���ى الدرا�ص���ة الحالية ب�صكل اأ�صا�ص���ي لقيا�س تاأثير راأ�س المال الفك���ري على االأداء لدى 
مديري البنوك التجارية في االأردن، وتْكُمُن االأهمية في: 

-  تقدي���م اإطاٍر َنَظ���ِريٍّ ي�صاف لالأدب االإداري فيما يتعلق بالمفاهي���م االأ�صا�صية  لراأ�س المال 
ماِت االأعمال، ومحاكاة االأطروحات الفكرية وا�صتخال�س  الفكري باأبعاده المختلفة في منظَّ
النتائ���ج، مما قد يوفر قاعدةً ِعْلِمية �صليمة ُيْمِكُن االعتم���اُد عليها في معرفة ما تو�صل اإليه 

العلماء في مجال هذه الدرا�صة.
تو�صي���ح تاأثير راأ����س المال الفكري باأبع���اده المختلفة )الب�صري، الهيكل���ي، والعالقات( على 

االأداء البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في االأردن.
-  محاول���ة الو�صول لمجموعة من النتائج والتو�صيات الت���ي ُيْمِكُن لالإدارات العليا في البنوك 
التجاري���ة االأردنية اأخذها بعين االعتبار لال�صتثمار ف���ي راأ�س المال الفكري، بهدف تعزيز 

اأدائها الموؤ�ص�صي وتطويره.
حدود الدرا�شة:

�س حدود الدرا�صة بما يلي:  �صتتلخَّ
- الحدود المكانية، �صتقت�صر الدرا�صة على البنوك التجارية االأردنية.  

-  الحدود الب�صرية، �صتعتمد ا�صتجابة عينة من المديرين بم�صتويات ) مدير، م�صاعد مدير، 
مدير دائرة، قائد مجموعة، رئي�س ق�صم( في البنوك التجارية االأردنية.

- الحدود الزمنية لهذه الدرا�صة فاإنها �صتكون خالل العام الدرا�صي 2013/2012.

1- ) Kaplan& Norton, 1996(
2- )Huang & Hsueh,2007(
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الف�شل الثاني
الإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة

ن هذا الف�شل عر�شا لالأدب النظري والدرا�شات ال�شابقة: ت�شمَّ
اأوًل: الأدب النظري: 

لةً في �صدة المناف�صة و�صرعة التغيير، كما اأنَّ  يات متعددة متمثِّ تعي�س بيئة منظمات االأعمال تحدِّ
الَّتَحُوَل الم�صتمر في بيئة االأعمال الحديثة ب�صبب ا�صتخدام االإنترنت و�صبكات االأعمال والحا�صبات 
َلِة معرفياً من ذوات  ى ب�صْكٍل ملحوٍظ اإلى زيادة الطلب على العمالِة الموؤهَّ وتكنولوجيا المعلومات، اأدَّ
َميُّ���ِز واأ�صبح التحدي الرئي�س  الخب���رة المتقدمة، والمهارة المتمي���زة في اأداء المهمات وتحقيق التَّ
اأم���ام منظمات االأعمال هو َمَدى ُقْدَرِتها على تنمي���ة ر�صيدها من االأفراد الم�صتثمرين من الناحية 
وا�صتقط���اب دماء جديدة متميزة من ناحية اأخ���رى لمواجهة ما فر�صته االألفية الثالثة من تحديات 
ْكر ال الح�صر)التركيز على فرق العمل، التوجه نحو الزبون  ف���ي غاية الحداثة، منها على �صبيل الذِّ
و�َصْرَع���ِة اال�صتجابِة له، االهتم���ام براأ�س المال الفكري وعمليات المنظم���ة الداخلية والتركيز على 

اإدارة المعرفة، وزيادة م�صاحة التمكين والمبادرة واال�صتقاللية واالإبداع()1(.
ومع االأح���داث والتطورات الكبيرة التي رافقت الب�صرية منذ ن�صاأتها وما �صاحبها من التحول 
والتط���ور الكبي���ر في المفاهي���م والمعتق���دات وظه���ور تكنولوجيا المعلوم���ات وانت�ص���ار المعلومات 
والمعرف���ة، واإدارته���ا وازدياد االعتماد عل���ى العن�صر الب�ص���ري الذكي والمبدع ف���ي اقت�صاد اأطلق 
علي���ة اقت�ص���اد المعرفة، فقد ظهر عن�صر جدي���د ليدخل في ت�صكيل البني���ة االأ�صا�صية لراأ�س المال 

التقليدي، وهو راأْ�ُس الماِل الفكري.
ونظ���راً ل�صرورة المعرف���ة لمنظمات االأعمال ب���رزت الحاجة المتزايدة ف���ي الح�صول عليها 
مات، فاأ�صبح راأ�س المال الفكري  وتنميته���ا وتطويرها وا�صتثمارها بما يحقق فاعليَة عملياِت المنظَّ
)Intellectual Capital( ِبَمَثاَب���ِة ِمي���َزٍة تناف�صي���ة ت�صع���ى اإلي���ه المنظمات وتتناف����س على اقتنائه 

والح�صول علية.
ويمك���ن القول، اأنَّه طالما كان هناك تحوٌُّل مت�صاِرٌع نح���و اقت�صاد المعرفة ومجتمع المعرفة، 
ف���اإن ق���ّوة التغيي���ر ال�صاعدة في المنظم���ات هي باتج���اه راأ�س الم���ال الفكري وتكوين���ه وا�صتثماره 
واإدارت���ه، وطالم���ا اأنَّ العالقات واالإمكانيات الفكرية غير الم�صتغلة ف���ي المنظمات ما زالت كثيرة، 
فعل���ى المنظم���ات االآن اأْن تتعلم كيف ُتِدير هذه االأ�صول وتنميتها للو�صول بها اإلى ا�صتخدام طاقتها 

1- )الدوري و�صالح، 2009: 5(
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الفكرية واالإبداعية الق�صوى، وذلك من خالل تكوين محفظة الإدارة االأ�صول الفكرية، واإدارة راأ�س 
المال الفكري ب�صكل اأكثر فاعليةً باعتباره الم�صدر الحيوي االأهم لميزتها االإ�صتراتيجية)1(.

ويمكن القول اإنَّ راأ�س المال الفكري ُيْعَنى ب�صير االأعمال في المنظمة، باالإ�صافة اإلى منظماتها 
ة الفكرية والعمليات الفكري���ة، ومواردها الب�صرية من حي���ث االإدارة والموظفين،  م���ن حي���ث الِمْلِكيَّ
وعالقاته���م الت���ي تت�صم���ن العالمة التجاري���ة)2(، وانه جمع بي���ن كلٍّ من اأ�صهم وتدفق���ات المعرفة 
التنظيمية في المنظمة)3(، كما يتاألف راأ�س المال الفكري من اأنواع متعددة ذات عالقة بالموظفين 

والروتين التنظيمي والملكية الفكرية والعالقات مع العمالء والممولين والموزعين وال�صركاء)4(.
لذال���ك ي�صكل راأ�س المال الفك���ري ا�صتراتيجية النجاح في الم�صتقبل والذي اأ�صبح ينظر اإليه 
كممثل لق���وة وقدرة المنظمة على النج���اح والمناف�صة وتحقيق االأه���داف اال�صتراتيجية المر�صومة 
والت���ي ت�صع���ى اإدارة المعرفة لتحقيقها، فمدي���ري االألفية الثالثة مطالبين بمزي���د من الفهم لراأ�س 
الم���ال الفكري ومكوناته، وتنمية ممار�صات اإدارية تدعم »ح�صد المعرفة«. ويقابل هوؤالء المديرين 
ر قيمَة راأ�ِس المال الفكري، ثمَّ تديره بعد ذلك  تحديان مهمان، هما: اأوالً: تنمية ال�صلوكات التي ُتَقدِّ
ه اأَه���مُّ اأ�صولها في الوقت الحا�صر والم�صتقبل، وثانياً: تنمي���ة برامج اإدارية تركز على راأ�س  عل���ى اأنَّ

المال الفكري وتنميته وا�صتثماره والمحافظة عليه)5(.  
- التطور التاريخي لالهتمام براأ�س المال الفكري:

ن�ص���اأ راأ����س المال الفك���ري من مبح���ث المحا�صبة في محاول���ة الإيجاد مقيا����س �صامل لالأداء 
المنظمي، اإذ يوؤكد العمري)6( باأنَّ المحا�صبين واالقت�صاديين قد اأ�صاروا اإليه كاأ�صوٍل غيِر ملمو�صة، 
 Accounting( في مق���ال بعنوان )Harold G. Avery( واأول م���ن ا�صتخ���دم هذا الم�صطلح  ه���و

For Intangibles( عام 1942.

ف���ي عام 1945 قدم فردري���اك هايك )Fredriak Hayek( بحثاً حول ا�صتخدام المعرفة في 
المجتمع، في حين اأ�صار) بين رو�س ( اإلى اأنَّ الخدمات المتاحة في موارد المنظمة تتحدد بمخزون 
المعرف���ة لدى المنظم���ة واأنَّ معرفة المنظمة تتح���دد في نموها، وفي ع���ام 1962 قدم )ما�صلوب( 

1- )Hsu, 2006(
2- )Karp, 2003(
3- Reed, 2000
4- )Choo & Bontis, 2002(
5- )Choong,  2008(

)71 :2008( -6
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)Mashlop( بحثاً بعنوان المعرفة: َخْلُقها وتوزيعها ودالالتها االقت�صادية.

 )Hiroyuri Itanni( تعود بدايات االهتمام براأ�س المال الفكري اإلى اأعمال هيرويري اأتاني 
ال���ذي در����س اأثر الموجودات غير الح�صي���ة على اإدارة ال�صركات اليابانية ف���ي عام 1980، وتاله في 
ذل���ك مجموع���ة من االقت�صاديي���ن الذين عمل���وا للتو�صل اإلى نظري���ة حول تج���ارة التكنولوجيا ثم 
ج���اء )Sveiby( الذي و�ص���ع من�صوراً باللغة ال�صويدي���ة تناول فيه راأ�س المال الب�ص���ري كُبْعٍد لراأ�ِس 
الم���ال الفكري. وفي الفت���رة ما بين اأعوام )1959-1997( طورت مجموع���ة متباينة من الباحثين 
ِتها بدالً من  االأكاديميي���ن واالقت�صاديي���ن وجهة نظر جدي���دة ركزت على كف���اءة الم�ص���ادر وفعاليَّ

التركيز على القوى التناف�صية، وبعد ذلك ظهر ما ي�صمى براأ�س المال الفكري)1(.
َمْت �صركة �صكانديا ال�صويدي���ة للتاأمين )Skandia( اأول مهمة  اأم���ا في ع���ام )1991( فقد نظَّ
تعاوني���ة لراأ����س المال الفكري، حيث قامت  المنظمة في ع���ام )1993( بدرا�صة مفهوم راأ�س المال 
َل تقري���ٍر داخل���ي متعلٍِّق براأ����س المال الفكري، وف���ي نف�س الع���ام اأن�صاأ )وانغ(  الفك���ري واأَْعَلَن���ْت اأوَّ
)Wang( مفهوم راأ�س م���ال العمالء. وقد اجتمعت �صركات االت�صال الخا�صة براأ�س المال الفكري 

الأول مرة في ع���ام )1994(، وقامت �صركة �صكانديا ال�صويدية للتاأمين )Skandia( بتطوير نموذج 
ُم به راأْ�َس المال الفكري باأبعاده: راأ�ُس المال لب�صري وراأ�ُس المال الهيكلي)2(. �صِّ لها ُتَقّ

وفي عام )1995( عقد االجتماع الثاني لمجموعات راأ�س المال الفكري ُعِر�َس فيه اأول تقريٍر 
ع���اٍم لراأ�س الم���ال الفكري، ومحاول���ة كل من كاب���الن ونورت���ون )Kaplan and Norton( تو�صيع 
عملهم���ا ح���ول بطاقات االأداء المت���وازن)3(، كما تّم اإدخ���ال نظام ح�صاب القي���م المعرفية من قبل 
)هو�صي���ل وكانافا�صكي ورو����س( )Hosuil; Kanafiski & Ross(. وفي نف�س العام اقترح كل من 
 )BSC( Balanced Scorecard System  نظام بطاق���ات االأداء المت���وازن )كاب���الن ونورتون)4
حي���ث يقي�س هذا النظ���ام  االأداء من خالل التركيز على قيا�س المتغي���رات والعنا�صر المالية وغير 

 .Financial and Non Financial Indicators المالية للمنظمة
وفي عام )1996( عقدت �َصْبَعُة موؤتمراٍت دوليٍة في هذا المو�صع بهدف قيا�س االأ�صول الفكرية، 
ِل مركٍز لراأ����س المال الفكري، بينما رّكز ليف )Lev(  على اإيجاد  كم���ا كتب �صكانديا حوَل اإن�صاء اأوَّ

1- )Sullivan,1998(
2- )Skandia,1994(
3- )Kaplan & Norton,1995(
4- )Kaplan & Norton, 1995(
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 McMaster(مع جامعة ماكما�صتر )Bontis( البحوث المتعلقة براأ�س المال الفكري، وعمل بونت�س
University( في كندا للترتيب لعقد اأول موؤتمر كبير لراأ�س المال الفكري، وفي العام نف�صه اأ�صدر 

نموذج ومقيا�س راأ�س المال الفكري اأ�صار فيه اإلى اإن اأهم ما يجب اأن يتحلى به موظفو المنظمة من 
خ�صائ�س هي الثقة والثقافة في التعامل مع العالقات. 

َدَرْت العديد من الكتب تحت عنوان » راأ�س المال الفكري«)1(. وفي عام )1997( �صَ
وق���د عمل �صوليفان )Sullivan( �صاحب كت���اب )Profiting From IC( عام )1998( على 
طرح نموذج لقيا�س راأ�س المال الفكري حيث اأ�صار اإلى اأنَّ راأ�س المال الفكري يتناول اأ�صول االأعمال 
التكميلية)االأ�ص���ول الِفكري���ة، وراأ����س المال الب�ص���ري( وراأ�س الم���ال الهيكلي)الت�صني���ع، التوزيع، 

المبيعات( للمنظمة. 
وف���ي ع���ام )1999( قام���ت معاهد االتح���اد االأوروب���ي باختبار م�ص���روع خا����س براأ�س المال 
الفك���ري، اأما في ع���ام )2000( فقد اأ�صدرت حكوم���ة الدانمارك اأول دليل خا����س بمحا�صبة راأ�س 
الم���ال الفكري، كم���ا قام �صكانديا بُمبادرة روؤي���ة راأ�س المال الفكري ومجتم���ع راأ�س المال الفكري 
دوت كوم. ومن ثّم قام هال واآخرون )Hall, Jaffe& Trajtenberg( في عام 2001 باإن�صاء �صركة 
مخت�ص���ة باإج���راء البحوث حول القيم الب�صرية والتي تعد اأحد اأه���م مرتكزات راأ�س المال الفكري، 
وكت���ب اإدفين�ص���ون عن اأول من اخت����س بدرا�صة راأ�س المال الفكري بدرج���ة البروفي�صور في جامعة 

لندن)2(. 
وف���ي ع���ام 2002 اأن�صئت اأول منظمة تايوانية خا�صة براأ�س الم���ال الفكري تحت ا�صم » مركز 
بح���وث راأ�س الم���ال الفكري التايوان���ي«. وو�صع بابلو�س Paplus ع���ام 2003 تعريف���اً وا�صعاً لراأ�س 
ه الفرق بين القيمة ال�صوقية لل�صرك���ة والقيمة الدفترية لها، بينما بين  الم���ال الفك���ري ين�س على اأنَّ
را�صتوغ���ي)3( اأنه يمكن النظر اإلى راأ�س المال الفكري عل���ى انه قدرة المنظمة على تن�صيق م�صادر 

المعرفة فيها، واالن�صجام معها وتطويرها بهدف اإن�صاء قيمة تتنا�صب مع نظرتها الم�صتقبلية. 
اأم���ا في ع���ام 2004 فقد اأ�ص���ار موريتزي���ن  والر�ص���ن )Mouritsen, & Larsen( اإلى قدرة 
راأ�س المال الفكري عل���ى اإدارة »االأ�صياء« كالموظفين، والعمالء، وتكنولوجيا المعلومات، واالأعمال 

االإدارية والمعرفية«، )اإنَّ راأ�س المال الفكري ال يمكنه العمل لوحده.(

1- )Roos, Roos, Dragonetti & Edvinsson(
2- Edvinsson & Malone, 2001
3- ))Rastogi,2003
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بينما اأ�صار) اأنجاز( Ahangar عام 2011 اإلى وجود عالقة بين اأداء راأ�س المال الهيكلي في 
ِن  َنت النتائج اأنَّ ِمْن �صاأْ المنظم���ة وكل من الربحية واإنتاجية الموظفين والنمو في المبيعات، كما بيَّ
اأداء راأ�س المال الفكري القدرة على تف�صير كلٍّ من الربحية واالإنتاجية في المنظمة، باالإ�صافة اإلى 

التاأكيد على وجود عالقة بين كل من اإدارة المعرفة وراأ�س المال الفكري)1(.
وف���ي االإجابة عن الت�صاوؤالت التي اأوردها كل من )العن���زي و�صالح، 2009: 157( في تحديد 
بداي���ات ظه���ور راأ�س المال الفكري كبداي���ة مبا�صرة اأم اإنَّ هناك ِحْقَبةً زمني���ة �صبقت ظهوره؟ فقد 

َدْت لظهوِر راأ�س المال الفكري وهي على النحو االآتي: حددا ثالَث مراحل مهَّ
الأولى: • المرحلة 

    اإ�شاءات البداية وتوجهات الهتمام بالقابليات الَب�َشرّية:
بن���اءً على ما قدم���ه االقت�صاديون والمحا�صبون في الِحْقَبِة ال�صابق���ة والتي امتدت من القرن 
اِت القرن الع�صرين م���ن اآراء اأكدت على القابليات الب�صرية )فكرياً  ال�صاب���ع ع�صر اإلى نهاية �صْبِعينيَّ
وج�صدي���ا واأدائي���اً( والتي تكون مجتمعة ف���ي ال�صخ�س الواحد، بحيث يح���دد الغر�س االأ�صا�صي من 
ه���ذا التاأكيد هو ت�صنيف فئة ال�صخ�س اإلى )ماهر، �صبه ماهر، غير ماهر،...الخ( ومن ثم تحديد 
م�صت���وى االأج���ر الذي ي�صتحقه في �صوء هذا الت�صنيف، حيث خ���رج كلُّ من العنزي و�صالح )2009 
:159( اإل���ى نْقطٍة مفادها اأن راأ�س المال الب�صري يمثِّل نْقط���ة االرتكاِز االأ�صا�ِس والموؤ�صر المنطقي 
لدرا�ص���ة مو�ص���وع راأ����س المال الفك���ري، ف�صالً عن ذلك ما تو�ص���ل اإليه العن���زي )2001( في َكْون 
راأ����سِ المال الفكري يمثِّل حالةً خا�صة من راأ�س الم���ال الب�صري، بدليل اأنه يتكون اإما نتيجة للتعليم 

الر�صمي اأو معلومات م�صتقاة من التدريب.  
• المرحلة الثانية:

    تلميحات المفهوم وتوجهات الهتمام بالقابلية الذهنية.
ا�صتمل���ت ه���ذه المرحل���ة التي امت���دت م���ن الثمانينيات حت���ى بداي���ة الت�صعينيات عل���ى اآراء 
 Sveiby ,1997; ;1997;1994;( ومقترح���ات بع�س المهتمين بمو�صوع راأ�س المال الفكري اأمثال
زت اآراوؤهم على اأهمية ودور الموجودات غير  Sullivan, 1998;   Hiroyuki, 1980;( والت���ي ركَّ

ها  مات ونموِّ الملمو�ص���ة )الذهني���ة( الموجودة عن���د بع�س اأفراد المنظمة ف���ي تحقيق بق���اء المنظَّ
وزيادِة عوائدها، حيث اإنَّ العاملون يمتلكون الكثير ليفعلوه لتحقيق الربحية اأو النجاح لل�صركة.

1- )Olariu, 2011(
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الثالثة: • المرحلة 
    تكثيفات الجهود البحثية وولدة النظرية:

ا�صتمل���ت هذه المرحلة على جهود بع����س الباحثين والمهتمين بمو�ص���وع راأ�س المال الفكري 
ْكِر  اأمث���ال Edvisson, Retrash, Sullivan، وتاأ�صي�صاً على جهود الباحثي���ن والمهتمين اآنفي الذِّ
ِر  فقد ركزت جهوُدهم بالدرجة االأ�صا�صية على اإيجاد نظرية لراأ�س المال الفكري لتكوَن بَمثاَبِة موؤ�صِّ

ُحْكٍم وتقويٍم  لقيمة موجودات المنظمة غير الملمو�صة والتي تتجاوز قيمة الموجودات الملمو�صة.
َر كمفهوٍم وممار�ص���ة عبر ِحَقٍب  وخال�ص���ٌة لك���لِّ هذا نالح���ظ اأنَّ راأ�س المال الفكري قد تط���وَّ
زمنية امتدت من اأربعينيَّات القرن الع�صرين اإلى العقد االأول وبداية العقد الثاني من القرن الحادي 

والع�صرين.
مفهوم راأ�س المال الفكري

ت وتبايَنْت  وعل���ى الرغم من اأهمية ه���ذا المو�ص���وع اإال اأنَّ اآراء المخت�صين والباحثين تع���ددَّ
ح���ول مفهوم راأ�س المال الفك���ري، باعتباره اأَح���َد المفاهيم الجديدة والحديث���ة، والتي ظهرت مع 
ظه���ور اقت�صاد المعرف���ة واإدارتها، وب�صبب اخت���الف طبيعة الم�صائل والم�ص���اكل والم�صتويات التي 
تطرق���وا اإليه���ا اأثن���اء عملية التحليل لمفه���وم راأ�س المال الفك���ري ولذلك فقد تمَّ النظ���ر اإلى راأ�س 
�صة. ويوؤكد)1( عدَم  الم���ال الفكري من حيث راأ�س المال الفكري للفرد، وراأ����س المال الفكري للموؤ�صَّ
ٍد له، باالإ�صاف���ة اإلى عدم وجود اأ�ص���ول معينة يجب ت�صمينها ف���ي كل تعريف،  وج���وِد تعريِف مح���دَّ
وبالتالي يمتلك مفهوم راأ�س المال الفكري تعريفات متعددة ومختلفة تعك�س تعريفاتهم للمفهوم من 
منظورهم الفردي للمو�صوع وطبيعة الم�صاكل الخا�صة التي تعاملوا معها، فجاء كلُّ تعريٍف ليتنا�صب 
ّنٍة. ولكن يمكن الو�صول اإلى تعريف محدد  واحتياج���ات مجموعة تهتم بحل م�صاكل ذات طبيعة معيَّ
و�صام���ل لراأ����س المال الفكري عند االأْخ���ِذ بعين االعتبار ثالثة اأبعاد، ه���ي: وجهة النظر التي يمكن 
ناِت التي  م���ن خاللها مناق�صة مفهوم راأ�س المال الفكري، الدور ال���ذي يملكه في المناق�صة، والُمَكوِّ
ُنها. واعتبار هذه الت�صنيفات والفئات الفرعية نقطَة بدايٍة للح�صول على تعريفات اأكثر دقة. تت�صمَّ

َف���ه)2( باأنه قدرة متف���ردة تتفوق بها المنظم���ات وال�صركات بمختل���ف مجاالتها على  فق���د عرَّ
مناف�صيه���ا، ويتحقق ذلك من خالل تكامل مهارات مختلف���ة لل�صركات والمنظمات ت�صهم في زيادة 

َدٌر من م�صادر اِلْمَيَزِة التناف�صية.  القيمة المقدمة لجميع الم�صتثمرين وهي م�صْ

1- )Marr & Moustaghfir, 2005(
2- )Prahalad & Hamel, 1994(
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ويق���دم)1(  مث���االً مجازياً لمفهوم واأهمي���ة راأ�س المال الفكري حيث تخي���ل الكاتبان المنظمة 
هاها ب�صجرٍة حيث يمك���ن النظر اإلى خطط المنظمة وتقاريره���ا الف�صلية وال�صنوية  كائن���اً حياً �صبَّ
وَن�َصرِاته���ا على اأنَّها ِجْذُع هذه ال�صجرة لذلك ف���اإن الم�صتثمر الحكيم وذو الخلفية التعليمية العالية 

ينظر اإلى ُقْدرِة ال�صجرة لتزويده بالثمار النا�صجة.
والجدي���ر بالذكر اأنه ف���ي جميع هذه التعريفات تعتب���ر المعرفة مركزاً رئي�صي���اً في المنظمة 
وج���زءاً من راأ�س المال الفكري للمنظمة. في حي���ن ركزت تعريفات اأخرى لراأ�س المال الفكري في 
الت�صعيني���ات على طبيع���ة راأ�س المال الفكري، والقيم الموجودة وراء �صلوك االأفراد، والتي �صاهمت 
ف���ي �صياقات اأخرى في تغيير ُلَغِة المنظمة.  ويمكن القول اأنَّ المرحلة االأولى من تطبيق راأ�س المال 

الفكري قد ركزت على تعريف راأ�س المال الفكري، وو�صفه، وقيا�صه)2(.  
م���ْت منظمة التعاون والتطوي���ر االقت�صادية والتنمي���ة )OECD( تعريفاً  وف���ي عام 1999 قدَّ
لراأ�س المال الفكري باأنَّه القيمة االقت�صادية لفَئَتْين من االأ�صول غير الملمو�صة للمنظمة هما: راأ�س 

المال الهيكلي، وراأ�س المال الب�صرى.
ُر عنها ِقَيِمة  ِة – كما تعبِّ وِقيَّ اأم���ا)3( فقد ع���رَف راأ�ُس الماِل اِلفْكِري باأنَّه الفرق بين الِقيمة ال�صُّ

االأ�صهم في ال�صوق – والقيمة الدفترية الأ�صول المنظمة.
وبه���دِف تو�صيح مْفه���وِم راأ�ِس الماِل اِلفْك���ري، و�صع)4( مجموعة من التعريف���ات من ِوْجهاِت 
عٍة، فعرف راأ�س الماِل الفكري من منظور عامٍّ باأنَّه يتمثل  نَظ���ٍر مختلف���ٍة ومتعلِّقٍة بحقول علمية متَنوِّ
ل اإلى قيمٍة اأو فائدٍة، فهي القيمة المخباأة �صمن االأفكار المخباأة لدى  بالمعرفة التي يمكن اأن تتحوَّ

االأ�صخا�س، والعمليات، والزبائن، وحاملي االأ�صهم.
ويعرف)5( راأ�س المال الفكري باأنه راأ�س المال الحقيقي الذي تملكه المنظمات.

اأهميُة راأ�ِس المال الفكري
ُز  يعَتُب���ر مو�صوُع راأ����سِ المال الفكري اأحَد المو�صوعاِت الرئي�صية للم���وارد الب�صرية الذي يركِّ
نٍة م���ن االأ�صخا�س العاملين الذي���ن يمَتِلُكوَن مع���ارَف ومهاراٍت خا�ص���ة، ويمثل اليوم  عل���ى ِفَئ���ٍة معيَّ

1- )Edvinsson & Malone, 1998 ,P21(
2- ) Ross, 1998(
3- )Heising, Vorbeck, 2001(
4- )P7 Chatzkel, 2002,(
5- )Han. & Han ,2004(
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مو�صوع���اً حياً بالن�صبة للباحثين والممار�صين على حدٍّ �صواٍء . لقد اأكد)1( على اأهمية ا�صتثمار راأ�س 
َهِب غير  الم���ال الفك���ري بقوله »اإنَّ راأ�س الم���ال الفكري غيَر الم�صتثمِر   عمليٌة يمك���ن ت�صبيهها بالذَّ
الم�صتخرج« هذا الو�صف لهذه الفئة تجعل من الي�صير التاأكيد على الفوائد التي يمكن اأن تجنيها اأيُّ 
م���ٍة اأو مجتمع من خالل االهتمام براأ�س المال الفكري، ودعم العنزي)2001 :117( باأنَّ راأ�س  منظَّ

المال الفكري َكْنٌز مدفون يحتاج اإلى من يبحث عنه وا�صتخراجه للوجود والممار�صة.
َة راأ�س المال الفكري تكُمُن في قدرته عل���ى تحقيق فارق كبير بين القيمة  وي���رى)2( ب���اأنَّ اأهِميَّ

ال�صوقية لل�صركات وقيمتها الدفترية.
قها لمختلف االأطراف  َة راأ�س الماِل الفكري من منظ���ور المنافع التي يحقِّ كم���ا تناوَل)3( اأهِميِّ

ذات العالقة، وُتْذَكُر هذه المنافع فيما يلي:
-  بالن�صب���ة لل�صرك���ة: ي�صاعُد ف���ي تحديد الهوية وتحدي���د اإ�صتراتيجية التطوي���ر انطالقا من 

تحليل البيئة – الداخلية والخارجية-.
-  بالن�صب���ة للموارد الب�صرية المتوقع التحاقهم بالمنظمة: ُيْعِطي موؤ�صراً على كيفية ا�صتخدام 

موارد المنظمة وكيف يمكن تطوير هذه الموارد.
-  بالن�صب���ة للعمالء: ُيْعِطي موؤ�صراً للقيمة التي �صيح�صل���ون عليها في الم�صتقبل اأو من خالل 

التعامل مع المنظمة.
ُنَنا من الح�صول  ُة راأ�ِس المال الفكري ُتَمِكّ -  بالن�صبة لل�صركاء المتعاونين -اأو بالتحالف-: ُقوَّ

على تحالف مع �صركاء ذوي قوٍة عالية.
-  بالن�صب���ة للم�صتثمري���ن: يمثِّل دليالً على ق���درة المنظمة على خدم���ة المناف�صة الم�صتقبلية 

وتحقيق عائدء متميز)تعظيم عائد ال�صهم(.
ه���م �صيح�صلون عل���ى اأعلى  ق���َة في اأنَّ -  بالن�صب���ة للمواطني���ن )الجمه���ور الع���ام(: ُيْعِطي الثِّ

الم�صتويات الُمْمِكنة في اأداء الخدمات العامة.
-  بالن�صب���ة للنظ���ام ال�صيا�ص���ي: يفيد في تقييم ج���دارات المنظم���ات وَجْوَدِته���ا ومدى قدرة 

الِت تنميٍة ورفاهية مجتمعية متنامية. المنظمات على االنطالق وتحقيِق معدَّ
اأ�ص���ارت معظم التعريف���ات ال�صابقة المتعلقة براأ����س المال الفكري على اأن���ه الم�صدر االأهم 

1- )Suciu & et al,2011(
2- )Bose & Thomas,2007(
3- )Mouritsen & Larsen, 2004(



160 Al JINAN                                                                                                         الجنان                                                        الجنان

المحور الثاني: إدارة أعمال

ال في  ِة. والتي ت�صاه���م ب�صكل فعَّ للمي���زة التناف�صي���ة لل�صركة. واأح���دى الم�صادر االأ�صا�صي���ة للرْبِحيَّ
تطوي���ر وتنمي���ة الموقف التناف�صي. حي���ث اإنَّ راأ�س المال الفك���ري هو العام���ل الرئي�صي في تحقيق 
القيم���ة الم�صاف���ة ويعزز فاعلي���ة وكفاءة االأنماط التنظيمي���ة واإنَّ مكوناِت راأ����س المال الفكري هي 

االأ�صا�ُس الأيِّ ِمْيَزٍة تناف�صية.
الدرا�شات ال�شابقة:

تمَّ ت�صنيُف الدرا�صاِت ال�صابقة اإلى درا�صاٍت عربيٍة ودرا�صات اأجنبية:
- درا�شاٌت باللغة العربية

1-  درا�صُة )الحواجرة ()2010( بعنوان » درا�صُة ارتباِط ا�صتراتيجيات ا�صتثمار راأ�س المال 
المعرف���ي باالأداء التناف�صي للموؤ�ص�صات«.  هدَف���ْت هذِه الدرا�صُة اإلى تحليل عالقة ارتباِط 
ا�صتراتيجي���اِت اال�صتثمار في راأ����س المال المعرفي)ا�صتراتيجية تنمي���ِة التعلُّم المعرفي، 
وماأْ�َص�ص���ِة المعرف���ة، تكاُمل المعرفة وتوظيفه���ا( باالأداء لدى �صرك���ات التامين االأردنية، 
َنٍة بلغت )213( مفرَدةً،  َعْت على عيِّ ولتحقيق اأهداف الدرا�صة تمَّ توزيُع ا�صتبانٍة بحثيٍة ُوزِّ
���ْت الدرا�صة اإلى وجود عالق���ٍة اإيجابية قوية بين  وت���م ا�صترج���اع )185( ا�صتبانٍة. وخل�صَ
ا�صتراتيجي���ات اال�صتثمار في راأ�س المال المعرف���ي واالأداء التناف�صي لل�صركات المبحوثة، 
كما اأ�صارت الدرا�صة لوجود عالقة ترابطية بين موؤ�ص�صة المعرفة واالأداء التناف�صي �صمن 
ع���دد م���ن المجاالت مثل اعتماد اآليات توثيق  وت�صجي���ل المعرفة وت�صنيفها مما يدل على 
ُخ مخزوَنها المعرفي،  اأن ه���ذه ال�صركات ُتوِلي اهتماماً كبيراً لراأ����س المال المعرفي وتر�صِّ

وت�صعه مو�صع التنفيذ ال�صليم بما يعزز قدرتها االإدارية.
2-  درا�ص���ة العمري )2008( بعنوان« اأَث���ُر اآلياِت وتكنولوجيات اإدارة المعرفة في تطوير راأ�س 
الم���ال الفكري في ال�صركات ال�صناعية االأردنية«. هدَف���ْت الدرا�صُة اإلى تحديِد اأَثِر اآليات 
وتكنولوجي���اِت اإدارة المعرف���ة ف���ي تطوير راأ�س الم���ال الِفْكري في ال�صرك���ات ال�صناعية 
ِركاِت ال�صناعي���ة الم�صاهمة العامة االأردنية،  االأردنية، �َصِم���َل مجتمَع الدرا�صِة جميَع ال�صَّ
َنْت العينة م���ن )58( �صخ�صاً م���ن كل �صركة.  والبال���غ عدده���ا )64( �صركةً، بحي���ث تكوَّ
وخل�صت الدرا�صة اإلى مجموعة من النتائج اأهمها: محدودية اأق�صام تكنولوجيا المعلومات 
ومحدودية االهتمام ب���اإدارة المعرفة وراأ�س المال الفكري. وكانت المعايير اأكثر اإ�صهاما« 
ف���ي اإثراء راأ�س المال الفكري والهيكلي والعالقات، في حين كان التدريب في موقع العمل 
اأكث���ر م�صاهم���ةً في اإثراء راأ�س الم���ال الب�صري. في حين اأنَّ قواع���د البيانات التكنولوجية 
كان���ت اأكثر اإ�صهاماً ف���ي اإثراء راأ�س المال الفك�ري والب�ص���ري والهيكلي،كما كان االنترنت 
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اأكثر التكنولوجيا اإ�صهاما« في اإثراء راأ�س مال العالقات. 
درا�شات باللغة النجليزية:

 The relationship between intellectual« :2011(  بعن���وان( ،Ahangar 1-  درا�صة
 capital and financial performance: An empirical investigation in an

Iranian company«. هدف���ت الدرا�ص���ة اإلى اختب���ار العالقة بين راأ����س المال الفكري 

واالأداء المال���ي باعتب���ار اأنَّ عدداً قلي���الً من الدرا�صات فقط اهتم���ت بتحليل العالقة بين 
ن���ات راأ�س المال الفك���ري وهي)راأ�س المال الهيكلي وراأ�س الم���ال الب�صري( والنجاح  مكوِّ
التنظيمي في ال�صركة، وقد اأُْجِرَيِت الدرا�صُة في اإيران على اإحدى ال�صركات فيها، ولغايات 
الدرا�صة فقد تمَّ ا�صتخداُم نموذِج معامل اِلْقَيِمة الفكرية الم�صافة لقيا�س القيمة المعتمدة 
عل���ى اأداء ال�صركة، باالإ�صافة اإلى ا�صتخدام مقايي�س االأداء التعاوني، والربحية، واإنتاجيِة 
الموظفي���ن، وُنُم���وِّ المبيعات، كم���ا تم تحليل اأثر راأ����س المال الفك���ري والمت�صمن )راأ�س 
المال الهيكلي والب�صري( على االأداء التعاوني با�صتخدام معايير االنحدار المتعددة. وقد 
اأ�صارت نتائج التحليل التجريبي اإلى وجود عالقة بين اأداء راأ�س المال الهيكلي في ال�صركة 
وكل م���ن الربحي���ة واإنتاجية الموظفي���ن والنمو في المبيعات، كما بين���ت النتائج اأنَّ اإدارة 

ة واالإنتاجية في ال�صركة. ْبِحيَّ ُم تف�صيراً لكلٍّ من الرِّ راأ�س المال الفكري ُتَقدِّ

 Research on the relationship between « :2009( بعن���وان( ،Hu, et.l 2-  درا�ص���ة
intellectual capital and listed companies performance of China«  هدَفْت 

الدرا�ص���ُة اإل���ى اختبار العالقة بي���َن راأْ�ِس الم���ال الفكري باأبع���اده )الب�ص���ري، والهيكلي، 
والعالقات( واأداء ال�صركات في ال�صين، باالإ�صافة اإلى الك�صف عن اأََثِر راأ�س المال الِفْكري 
عل���ى اأداء ال�صركات في ال�صين. وقد اأُْجِرَيْت الدرا�ص���ُة من خالل َجْمِع البيانات المتعلقة 
بمئِة �صركٍة �صينية في ال�صين ) 50 �صركةً تكنولوجيا مرتفعة، و50 �صركة اأخرى(. بهدف 
الك�ص���ف عن تاأثير راأ�س المال الفكري باأبعاده )الب�ص���ري، الهيكلي، العالقات( على اأداء 
ال�صرك���ات من حيث االإنجاز والَجْودة في العمل وتنمية الموارد الب�صرية. واأ�صارت النتائج 
اإل���ى وجود عالقٍة اإيجابي���ٍة بين راأ�س المال الفك���ري واالأداء وعنا�صر مكونات راأ�س المال 
الفك���ري، كما اأ�صارت اإلى اأنَّ راأ�َس ماِل العالقاِت يمل���ك التاأثير االأكبر، فيما تعتبر اأهمية 

راأ�س المال الهيكلي متو�صطة، وال ُيوَجُد اأيُّ اأثٍر ممّيز لراأ�س المال الب�صري.
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الف�شل الثالث
منهجيية البحث

الدرا�شة: • منهجية 
قامت هذه الدرا�صة با�صتخدام  المنهج الو�صفي التحليلي: من خالل ا�صتعرا�س اأهم االأدبيات 
ذاِت العالق���ة في الجوانب التي هدفت الدرا�ص���ة اإلى اإبرازها، مع اإجراء بع�س التحليل والمقارنات 

كلَّما اأمكن ذلك لتغطية الجانب النظري من الدرا�صة.
الدرا�شة: • مجتمع 

يتكون مجتمع الدرا�صة من االإداريين في البنوك التجارية في المملكة االأردنية الها�صمية. 
َنُة الدرا�شِة: َعيَّ

َلٍة من المديرين بم�صتويات )مدير، م�صاعد مدير، مدير  َنٍة ع�صوائية ممثَّ �صوف يِتمُّ اختياُر َعيِّ
دائرة، قائد مجموعة، رئي�س ق�صم( للبنوك التجارية، وبلغ عدد افراد عينة الدرا�صة 50 فرداً.

الدرا�شة: • اأدوات 
لتحقي���ق الغر����س من الدرا�ص���ة الحالية والهادفة اإل���ى قيا�س تاأثير راأ�س الم���ال الفكري على 
االأداء البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في االأردن، فاإنَّ الباحثة اعتمدت على اإعداِد 

ا�صتبانٍة لجمع البيانات لتحقيق اأهداف الدرا�صة.
النتائج: وتحليل  الإح�شائية  البيانات  • معالجة 

ت���مَّ ا�صتخ���داُم )SPSS( التحليل للبيانات الت���ي �صوف يِتُم جمُعها من مجتم���ع الدرا�صة، كما 
َنِة الدرا�صة.  �صوف يتم ا�صتخ���راج المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية الإجابات اأفراد َعيِّ

و�صوف يتم ا�صتخراج ُمعاِمل االنحدار، كما �صوف يتم اإجراء اأي تحليل ينا�صب بيانات الدرا�صة.
الف�شل الرابع
تحليل النتائج

َن هذا الف�شُل عْر�شًا لتحليل النتائج التي خرجت بها الدرا�شة وهي كالتي:  ت�شمَّ
ِل والذي ين�س على » ما م�صتوى تاأثير راأ����س المال الفكري باأبعاده  لالإجاب���ة عن ال�ص���وؤال االأوَّ
مجتمع���ة عل���ى االأداء البنكي م���ن وجهة نظر م���دراء البنوك التجاري���ة في االأردن؟فقد ت���مَّ اإيجاد 

طاُت الح�صابية واالإنحرافاُت المعيارية والجدول )1( يبين تلك النتائج: المتو�صِّ
الجدول )1(:

ط���اُت الح�صابية واالإنحرافاُت المعيارية لم�صتوى تاأثيِر راأ�س المال الب�صري على االأَداء  المتو�صِّ
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البنكي من ِوْجَهِة نظِر مديري البنوك التجارية في االأردن.

�صط الفقرةالرقم ملتو ا
احل�صابي

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

االنطباق

احللول 2 بناء  يف  ذاكرتها   من  املوؤ�ص�صة  ت�صتفيد 
مرتفعة3.701.261مل�صكالت تعيق تطور اأدائها

تكاُمٍل 3 ُنها من حتقيق  ِخرْباٍت متكِّ ال�صركة  متتلُك 
متو�صطة3.031.052يف وظائفها املوؤ�ص�صية

1
من  ُنها  ميكِّ معرفياً  ر�صيداً  املوؤ�ص�صة  متتلك 
اأ�صحاب  تخدم  جديدة  مقرتحات  على  احل�صول 

امل�صالح.
متو�صطة2.851.103

5
يتُّم توزيع املوارد الب�صرية داخل ال�صركة بناءً على 
العمل  ِقَيِم  بني  االن�صجام  مو�صوعية حتّقُق  اأ�ص�ٍس 

وقيم املوظفني.
متو�صطة2.461.174

الفنية 4 املعرفة  تطوير  يف  اأهميةً  املوؤ�ص�صُة  ُتويِل 
متو�صطة2.391.065التخ�ص�صية  اأثناء العمل عند اختيار املوظفني

متو�صطة2.890.45االأداء ككل

يظهر من الجدول )1( اأنَّ المتو�صطات الح�صابية لِفْقرات الدرا�صة جاءت متو�صطة ومرتفعة 
�صم���ن المج���ال الذي يقي����س تاأثير راأ�س المال الب�ص���ري على االداء البنكي م���ن وجهة نظر مديري 
َنِة الدرا�صة حيث ج���اء المتو�صط الح�صابي الُكلِّي  البن���وك التجاري���ة في االأردن؟ الإجابات اأف���راِد عيِّ
بدرج���ِة انطب���اٍق متو�صطٍة بلغ���ت )2.89( وبانحراٍف معي���اِريٍّ )0.45( حيث ج���اءت الفقرة رقم 
)2( والت���ي تن����س على: » ت�صتفي���د الموؤ�ص�صة من ذاكرته���ا  في بناء الحلول لم�صك���الت تعيق تطوَُّر 
اأداِئه���ا » ف���ي المرتبة االولى بمتو�صط ح�صابي )3.70( بدرجة انطباق مرتفعة وجاءت الفقرة رقم 
�صية  ُنها من تحقيق تكاُم���ِل في وظائفها الموؤ�صَّ )3( والت���ي تن�س عل���ى: »تمتلك ال�صركة خبرات ُتَمكِّ
» بمتو�ص���ط ح�صاب���ي )3.03( بدرج���ة انطباق متو�صط���ة كما جاءت الفقرة رق���م )5( والتي تن�س 
ق االن�صجام بين  عل���ى: » يِتمَّ توزي���ع الموارد الب�صرية داخل ال�صركة بناءً على اأ�ص����سٍ مو�صوعيٍة تحقِّ
قي���م العمل وقي���م الموظفين » في المرتبة قبل االأخيرة بمتو�ص���ط ح�صابي )2.46( بدرجة انطباق 
�صُة اأهمي���ةً في تطوير المعرفة  متو�صط���ة وج���اءت الفقرة رقم )4( والتي تن����س على: » ُتْوِلي الموؤ�صَّ
الفنية التخ�ص�صية اأثناء العمل عند اختيار الموظفين » بمتو�صط ح�صابي )2.39( بدرجة انطباق 

متو�صطة.
•  النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثاني والذي ين�س على: »ما م�صتوى تاأثير راأ�س المال الهيكلي 

على  االأداء البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في االأردن.
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الجدول )2(
المتو�صط���ات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لم�صتوى تاأثير راأ�س المال الهيكلي على االأداء 

البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في االأردن.

املتو�صط الفقرةالرقم
احل�صابي

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

االنطباق

تلتزم ال�صركة بقواعد املنظمة العاملية 8
ِة الفكرية. مرتفعة3.970.861حلقوق امِلْلِكيَّ

حتر�س املوؤ�ص�صة على تطبيق مبادئ 9
�صي مرتفعة3.720.762التنمية املُ�ْصَتدامة الأدائها املُوؤَ�صَّ

7
�صة على حماية العالمة  تعتمد اإدارة املوؤَ�صَّ

التجارية وتر�صيخها يف اأذهان الزبائن 
لتعزز والئهم للموؤ�ص�صة.

متو�صطة3.261.043

10
َكَمٍة يف جمال  تعتمد ال�صركة اإجراءاٍت حُمْ

تقييم نوعية خدماتها لتطوير اأدائها 
املوؤ�ص�صي.

متو�صطة2.850.644

ت�صعى املوؤ�ص�صة اإىل تطبيق اجلزء االأكرب 6
متو�صطة2.010.815من اأفكار املوظفني االبتكارية 

متو�صطة3.16.49االأداء ككّل

ُيظهر من الجدول )2( اأنَّ المتو�صطات الح�صابية لفقرات الدرا�صة جاءت متو�صطة ومرتفعة 
�صم���ن المج���ال الذي يقي�س تاأثي���ر راأ�س المال الهيكلي عل���ى االأداء البنكي من وجه���ة نَظِر مديري 
البن���وك التجاري���ة ف���ي االأردن الإجابات اأفراِد عين���ة الدرا�صة حيث جاء المتو�ص���ط الح�صابي الكلي 
بدرج���ة انطباق مرتفع���ة بلغت )3.16( وبانحراف معياري )0.49( حيث جاءت الفقرة رقم )8( 
ة الفكرية« في المرتبة  والت���ي تن�س على: »تلتزم ال�صرك���ة بقواعد المنظمة العالمية لحق���وق الِمْلِكيَّ
االول���ى بمتو�صط ح�صاب���ي )3.97( بدرجة انطباق متو�صطة وجاءت الفق���رة رقم )9( والتي تن�س 
على: »تحر�س الموؤ�ص�صة على تطبيق مبادئ التنمية الم�صتدامة الأدائها الموؤ�ص�صي« بمتو�صط ح�صابي 
)3.72( بدرجة انطباق متو�صطة، كما جاءت الفقرة رقم )10( والتي تن�س على: »تعتمد ال�صركة 
اإج���راءاٍت ُمْحَكَمٍة في مج���ال تقييم نوعية خدماته���ا لتطوير الدائها الموؤ�ص�ص���ي«. في المرتبة قبل 
االأخيرة بمتو�ص���ط ح�صابي )2.85( بدرجة انطباق متو�صطة وجاءت الفقرة رقم )6( والتي تن�س 
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على » ت�صعى الموؤ�ص�صة على تطبيق الجزء االأكبر من اأفكار الموظفين االبتكارية » بمتو�صط ح�صابي 
)2.01( بدرجة انطباق متو�صطة.

•  النتائ���ج المتعلق���ة بال�صوؤال الثالث والذي ين�س » ما م�صتوى تاأثير راأ�س مال العالقات على 
االأداء البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في االأردن:

الجدول )3(
المتو�صط���ات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لم�صتوى تاأثير راأ�س ماِل العالقات على االأداء 

البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في االأردن.

املتو�صط الفقرةالرقم
احل�صابي

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

االنطباق

يعترب والء الزبون اأحد معايري قيا�س املوجودات 11
مرتفعة3.440.681الفكرية.

حتاول املوؤ�ص�صة تقدي و�صف دقيق خلدماتها 13
بائن. متو�صطة2.900.962الإر�صاء الزَّ

تعمل اإدارة املوؤ�ص�صة على و�صع برامج لزيارة 12
ف على اآرائهم. باِئن والتعرُّ متو�صطة2.680.453الزَّ

15
ُب ال�صركُة املوظفني على كيفية تلبية  تدرِّ

حاجات زبائنها ب�صكل يرفع من م�صتوى اأدائها 
املوؤ�ص�صي..

متو�صطة2.450.844

تعمل اإدارة ال�صركة على تبادل املعلومات مع 14
متو�صطة2.410.775زبائنها لفتح  اأفاق جديدة للتعاون

متو�صطة2.780.78االأداء ككل

يظهر من الجدول )3( اأنَّ المتو�صطات الح�صابية لفقرات الدرا�صة جاءت متو�صطة ومرتفعة 
�صم���ن المج���ال الذي يقي�س تاأثي���ر راأ�س ماِل العالقات عل���ى االأداء البنكي م���ن وجهة نظر مديري 
البن���وك التجاري���ة ف���ي االأردن الإجابات اأفراد عين���ة الدرا�صة حيث جاء المتو�ص���ط الح�صابي الكلي 
بدرج���ة انطب���اٍق مرتفع���ة بلغ���ت )2.06( وبانحراف معي���اري )0.41( حيث ج���اءت الفقرة رقم 
)11( والت���ي تن�س على: »ُيعَتب���ر والء الزبون اأحَد معايير قيا�س الموج���ودات الفكرية« في المرتبة 
االأول���ى بمتو�ص���ط ح�صابي )3.44( بدرجة انطباٍق مرتفعٍة وج���اءت الفقرة رقم )13( والتي تن�س 
عل���ى: »تحاول الموؤ�ص�صة تقديَم و�صٍف دقيق لخدماتها الإر�صاء الزبائن« بمتو�صط ح�صابي )2.90( 
ُب ال�صركُة الموظفين  بدرجة انطباق متو�صطة كما جاءت الفقرة رقم )15( والتي تن�س على: » تدرِّ
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على كيفية تلبية حاجات زبائنها ب�صكل يرفع من م�صتوى اأدائها الموؤ�ص�صي » في المرتبة قبل االأخيرة 
بمتو�صط ح�صابي )2.45( بدرجة انطباق .

الف�شل الخام�س
النتائج • مناق�شة 

ت�صمن هذا الف�صل عر�صا لمناق�صة نتائج اأ�صئلة الدرا�صة وهي كاالآتي:
مناق�ص���ة النتائ���ج المتعلقة بال�ص���وؤال االأول والذي ين�س عل���ى: »ما م�صتوى تاأثي���ر راأ�س المال 
الب�ص���ري على االأداء البنكي من وجهة نظر مديري البنوك التجارية في االأردن؟ وقد اأظهرْت نتائج 
َر اأدائها » جاءت في  الدرا�ص���ة: »ت�صتفيد الموؤ�ص�صة من ذاكرتها في بناء الحلول لم�صكالٍت تعيق تَطوُّ
�س المال الب�صري يوؤثر  المرتبة االأولى بمتو�صط ح�صابي )3.70( وتعيد الباحثة هذه النتائج اإلى اأنَّ راأْ
ف���ي تطوير ال�صركة من خالل تح�صينها والم�صاركة ف���ي حلِّ اأخطاءها وم�صاكلها بناءً على االأخطاء 
ِع���ُف من اأداء ال�صركة   ال�صابق���ة الت���ي مرت بها ال�صركة والوق���وف على نقاط ال�صعف التي كانت ُت�صْ
كم���ا اأنَّ راأ�س المال الب�صري يتمثل باالأفراد الذين يمتلكون المهارات والخبرات ذات ال�صلة بتكوين 
ُر عنه دائماً بالمعرفة المتواجدة  ���راً غيَر ملمو�ٍس ُيَعبَّ الث���روة ل�صركاتهم، بل هناك من اعتبره ُعْن�صُ
لدى الم�صتخدمين في ال�صركة والقدرة االإبداعية لديهم والتي قد تفوق في قيمتها القيمة الحقيقية 
�صية  اأثناَء  لموج���ودات ال�صركة المادية. »تولي الموؤ�ص�صة اأهميةً في تطوي���ر المعرفة الفنية التخ�صُّ
العم���ل عند اختي���ار الموظفين« بمتو�صط ح�صابي )2.39( بدرجة انطب���اق متو�صطة وتعيد الباحثة 
ه���ذه النتائ���ج اإلى اأنَّها ال ُتْعَتَبُر من المه���ام الرئي�صية لراأ�س المال الب�ص���ري وال ُيوَجُد لهذة االهمية 

تاأِثيٌر كبير في دْعِم وتطويِر المنظمة.
تاأثيُر راأ�ِس المال الهيكلي على االأداء البنكي  الثاني: ما  بال�صوؤال  المتعّلقة  النتائج  •  مناق�صة 
م���ن وجه���ة نظر مديري البنوك التجارية ف���ي االأردن؟ واأْظَهَرِت النتائ���ج ح�صوَل الِفْقرة:« 
تلت���زم ال�صرك���ة بقواع���د المنظمة العالمي���ة لحقوق الملكي���ة الفكرية« عل���ى اأعلى متو�صط 
ح�صابي . وتعيد الباحثة النتائج الى اأنَّ هذا االلتزام ُيْعَتَبُر َتَميُّزاً خا�صاً بالمنظمة ويفرقها 
ع���ن غيره���ا بحيث يزيد م���ن ِميَزِته���ا التناف�صية. كما اأظه���رت نتائج الدرا�ص���ة » ح�صول 
الِفْق���رة: »ت�صعى الموؤ�ص�صة اإلى تطبيق الج���زء االأكبر من اأفكار الموظفين االبتكارية ،اأدنى 
ة اإلى تطوير  متو�ص���ٍط ح�صابي وتعي���د الباحثة هذه النتائ���ج اإلى عدم وجود الحاجة الج���ادَّ
اأف�صل الطرق بالن�صبة الإدارة اال�صتثمار وذلك من حيث تطوير مهارات وخبرات العاملين.
•  مناق�ص���ة النتائ���ج المتعّلقة  بال�صوؤال الثالث وهو: »ما م�صت���وى تاأثير راأ�س ماِل العالقات 
عل���ى االأداء البنك���ي من وجهة نظ���ر مدراء البنوك التجاري���ة ف���ي االأردن؟ واأَْظَهَرْت نتائج 
الدرا�ص���ة اأنَّ الفق���رة رقم )11( والتي تن�س على : » ُيْعَتَب���ُر والَء الزبون اأَحَد معايير قيا�س 
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ر الباحثُة هذه النتيجة باأنَّ والَء الزبون يعتبر  الموجودات الفكرية« في المرتبة االأولى وتف�صَّ
ُد ال�صركاِت باأدوات قيا�صية قادرٍة على القيا�س الدقيق الأداء المنظمة وقيمتها.  نم���اذج تزوِّ
كم���ا اأْظَهَرْت نتائج الدرا�صة ح�ص���ول الِفْقَرة:« تعمل اإدارة ال�صرك���ة على تبادل المعلومات 
م���ع زبائنه���ا لفتح اأفاق جدي���دة للتعاون« على اأدن���ى متو�صط ح�صابي. وتعي���د الباحثة هذة 
النتائ���ج اإلى عدم تو�صيح العالقة ما بين المعِرَفِة والِخْبراِت المتواجدة لدى الزبائن وبين 
االأهداف اال�صتراتيجية لل�صركة وكيف ت�صهم المعرفة في نجاح ال�صركة ومقارنة اأدائها مع 

اأداء ال�صركات االأخرى.
التو�شيات:

لُه  ���ُروَرَة َفْهِم واإدراِك اأهميِة راأ�س المال الفكري من ِقَب���ل اإدارات البنوك التجارية  لما يمثِّ �صَ
من قيمٍة خا�صٍة لل�صركات ترفع من كفاءتها على الم�صتوى المحلي والعالمي . 

ْف���ِع من قيمِة وكف���اءِة البنوك  �ص���رورة بن���اِء قاعدٍة فكرية متين���ة في اأيِّ �صرك���ة �صناعية للرَّ
باِع الخطوات التالية :  التجارية وذلك من خالل اتِّ

رك���ة والعمل على تطويرها م���ن خالل مقارنة  -  و�ص���ُع معايي���َر عالي���ٍة الأداِء الَعاملين في ال�صَّ
الو�صع الحالي لل�صركة مع الهدف الذي ت�صعى للو�صول اليه.

اٍت جدي���دة َتتَّ�ِصم  -  القي���اُم بتطوي���ر كف���اءاِت وُق���ْدراِت العاملين من خ���الل تكليفه���م بُمِهمَّ
بال�صعوبة.

ْن يمتلكون مواهَب فكريٍة متنوعة  - ا�صِتْقطاُب اأع�صاٍء لمجال�ِس اإدارات البنوك التجارية ممَّ
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د. عمر�ن �بر�هيم عايد در�ب�سه
ُم�ْشِرٌف تربية لمادة الفيزياء في وزارة التربية والتعليم االأردنية

درجة اإتقان معلمي الفيزياء للمهارات المخبرية الالزمة
لتدري�ش الفيزياء لل�صف العا�صر  الأ�صا�صي في الأردن

ُملخ�س الدرا�شة:
هدف���ت الدرا�ص���ة اإل���ى تحديد درج���ة اإتقان معلم���ي الفيزياء للمه���ارات المخبري���ة الالزمة 
لتدري����س الفيزياء لل�صف العا�ص���ر ، ومعرفة وجود فروق في درجة االإتقان تعزى لمتغير الخبرة في 
َبَعِت الدرا�صة المنهج الو�صفي التحليل���ي، ولتحقيق اأهداف الدرا�صة تم ت�صميم  التدري����س، حيث اتَّ
بطاقِة مالحظٍة مكونة من )34( مهارة موزعة على خم�س مجاالت. وتم تطبيق الدرا�صة على عينة 
مكونة من )45( معلماً ومعلمة ُاختيرت بالطريقة الق�صدية من معلمي الفيزياء لل�صف العا�صر  في 

مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا/االأردن .
واأ�صفرت نتائج الدرا�صة عما يلي:

-  اإّن درج���ة اإتقان معلم���ي الفيزياء للمه���ارات المخبرية الالزمة لتدري����س الفيزياء لل�صف 
العا�ص���ر  �صعيف، وكانت درج���ة اإتقانهم للمهارات المرتبطة بتولي���د التيار والقوة الدافعة 
الحثية �صعيف جداً، بينما كانت درجة اإتقانهم اأف�صل في المهارات المرتبطة بمعرفة االأثر 

المغناطي�صي للتيار الكهربائي.
-  عدم وجود فروق دالة اإح�صائياً عندم�صتوى )α =0.05( في درجة اإتقانه معلمي الفيزياء 

للمهارات المخبرية تعزى اإلى متغير الخبرة في التدري�س.
وف���ي �ص���وء نتائج الدرا�صة اأو�ص���ى الباحث ب�ص���رورة تدريب معلمي الفيزي���اء على المهارات 
الِمْخبري���ة لل�ص���ف العا�ص���ر ، واأن يترافق ذلك مع تدري���ب المعلمين على ا�صتخ���دام ا�صتراتيجيات 

التدري�س الحديثة، التي تدعم تفعيل مختبرات العلوم في العملية التعليمية التعلميًة.
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الف�شل الأول
خلفية الدرا�شة واأهميتها

المبحث الأول: مدخل الدرا�شة
المقدمة

اإّن المتاأمل لواقع تدري�س الفيزياء في المدار�س االأردنيَّة يالحظ التركيز على الجانب النظري 
وال ُيول���ي الجانب العمل���ي العناية الكافية. بينم���ا االتجاه الحديث لتدري�س الفيزي���اء يولي اهتماماً 

خا�صاً للجانب العملي؛ الأنه اإحدى الو�صائل الكت�صاب خبرات مبا�صرة في مجال علم الفيزياء.
ة في رب���ط الجوانب النظري���ة بالعملية، وك���ون المعلِم حَجر  وبم���ا اأّن للعم���ل المخب���ري اأهميَّ
الزاوي���ة في العملي���ة التعليمية التعلُِّمية؛ لذا يج���ب تزويده بالمهارات المخبري���ة التي ت�صاعده على 

ترجمة المحتوى النظري اإلى اأن�صطة عملية تترجم المفاهيم المجردة اإلى مح�صو�س.
اإّن التجري���ب العملي يرتبط ارتباطاً مبا�صراً بمفهوم العلم الحديث، وُيعد من اأف�صل اأ�صاليب 
تدري����س الفيزياء، ولكن التجريب يحتاج اإلى معرفة كافية وتدري���ب خا�س للمعلم حتى يكون قادراً 
على تنفيذ االأن�صطة بطريقة فّعالة، واأن يتحقق الغر�س االأ�صا�صي من التجريب، وهو تكوين ِخْبراٍت 

تعليمية مبا�صرة وتنميُة مهاراِت التفكير العلمي واكت�صاُب مهاراِت اإجراء التجارب)1(.
وبالرغ���م من اأهمّية الُمختب���رات والتجريب العملي في تدري����س الفيزياء فقد الحظ الباحث 
ال���ذي يعمل م�صرفاً تربوياً لمبح���ث الفيزياء في وزارة التربية والتعليم اأن هناك تق�صيراً في تفعيل 
دور المختبرات في تدري�س العلوم ب�صكل عام والفيزياء ب�صكل خا�س، وهناك عوامل متعددة انعك�صت 
�صلب���اً على تفعيل دور مختبرات العل���وم في العملية التعليمية التعلمية مث���ل: عدم قدرة المعلم على 
�صب���ط الطالب، والخوف من الف�صل في تنفيذ التجارب، وزيادة اأعداد الطلبة في الغرفة ال�صفية، 
اإاّل اأّن ع���دم اإتقان المعلمين للعدي���د من مهاراِت اإجراء التجارب المخبري���ة ُيعد معيقاً رئي�صياً من 

معيقات تفعيل مختبرات العلوم واإجراء التجارب المخبرية لدى معلمي الفيزياء)2(.
اأوًل: م�شكلة الدرا�شة واأ�شئلتها

انطالق���اً م���ن اأهمية المختب���ر في تدري�س الفيزي���اء، واأهمّية اإع���داد معّلم الفيزي���اء الُمْتِقن 

1-  اخلزرجي، ن�صيف جا�صم عبيد)2003(: اأثر تدري�س الفيزياء با�صتخدام بع�س التقنيات الرتبوية يف حت�صيل الطالب وتنمية 
ميولهم نحو املادة، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، كلية الرتبية، جامعة بغداد، بغداد، �س 20 .

2-  عبداهلل،فاطمة حممد نا�صر )2000(: معوقات اإجراء التجارب العملية للفيزياء يف املرحلة الثانوية مبدينتي عدن واحلوطة، 
ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، كلية الرتبية- عدن، جامعة عدن اليمن، �س17.
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للمه���ارات المخبري���ة، القادر عل���ى توظيف مختب���رات العلوم لتحقي���ق اأهداف تدري����س الفيزياء، 
وم�صاع���دة المتعلمي���ن على تنمية مهاراته���م المخبرية من خالل تنفيذ التج���ارب واالأن�صطة؛ وكون 
الدرا�ص���ات المتعلقة بالجانب العمل���ي المخبري في تدري�س الفيزياء في جميع مراحل التعليم قليلةً 
ونادرةً فاإّن هذه الدرا�صة �صَعت للتعرف على درجة اإتقان معلمي الفيزياء لل�صف العا�صر  االأ�صا�صي 

للمهارات المخبرية، ويمكن تحديد م�صكلة الدرا�صة في ال�صوؤال الرئي�س التالي:
ما درجة اإتقان معلمي الفيزياء للمهارات المخبرية الالزمة لتدري�س الفيزياء لل�صف العا�صر  

االأ�صا�صي؟
ويتفرع من هذا ال�صوؤال االأ�صئلة الفرعية االآتية:

1- ما المهارات المخبرية الالزمة لتدري�س الفيزياء لل�صف العا�صر  االأ�صا�صي؟
2-  م���ا مدى اإتقان معلم���ي الفيزياء للمه���ارات المخبرية الالزمة لتدري����س الفيزياء لل�صف 

العا�صر  االأ�صا�صي؟
3-  ه���ل توجد فروق ذاُت داللٍة اإح�صائية عن���د م�صتوى )α =0.05( في درجة اإتقان معلِّمي 

الفيزياء للمهارات المخبرية ُتعزى للخبرة في التدري�س؟
ثانيًا: اأهداف الدرا�شة

اإّن اله���دف الرئي����س له���ذه الدرا�ص���ة تحديد درجة اإتق���ان معلِّم���ي الفيزياء لل�ص���ف العا�صر  
االأ�صا�صي لمه���ارات اإجراء التجارب والقيا�صات المخبرية الالزم���ة لتدري�س الفيزياء، وي�صمل هذا 

الهدف االأهداف الفرعية التالية:
العا�صر  االأ�صا�صي. لل�صف  الفيزياء  معلمي  تلزم  التي  المخبرية  المهارات  • تحديد 

االأ�صا�صي للمهارات المخبرية. العا�صر   الفيزياء لل�صف  اإتقان معلمي  • التعرف على مدى 
نهم من هذه المهارات وفقاً لمتغير  •  التعرف على وجود فروق ذات داللة اإح�صائية في تمكُّ

�صنوات الخبرة في التدري�س.

ثالثًا: اأهمية الدرا�شة
تْكُمن اأهمية الدرا�صة فيما يلي:

1-  ُتع���د ا�صتجابة لنداءات الكثير من التربويين المهتمين بتطوير تدري�س الجانب العملي في 
الفيزياء.

2-  يمك���ن اأن تفيد قائمة المهارات المخبرية في م�صاع���دة معلمي الفيزياء في الميدان على 
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تطوير اأدائهم العملي وتفعيل دور المختبرات المدر�صية.
3-  ق���د ت�صه���م هذه الدرا�صة ف���ي تطوير االإ�ص���راف التربوي من خالل اال�صتف���ادة من بطاقة 

المالحظة لتقويم اأداء معلمي الفيزياء اأثناء تنفيذهم التجارب واالأن�صطة التعليمية.
4-  اأّن الدرا�ص���ة االأول���ى من نوعها ح�صب عل���م الباحث، وبذلك فاإن نتائجه���ا يمكن اأن تكون 
مرجعاً لمتخذي القرار في وزارة التربية والتعليم من �صاأنه تفعيل دور المختبرات العلمية 

في المدار�س.
5-  اإف���ادة الباحثي���ن باأداة قيا�س محكمة ي�صتف���اد منها في تقييم معلم���ي الفيزياء والمتمثلة 

ببطاقة مالحظة.

رابعًا: حدود الدرا�شة
اقت�صرت الدرا�صة على الحدود التالية:

1- ُمَعلّمي الفيزياء لل�صف العا�صر  االأ�صا�صي في مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا.
2-  المه���ارات العملي���ة المت�صمنة في التج���ارب العملية ف���ي كتاب الفيزي���اء لل�صف العا�صر  

االأ�صا�صي.
3- طبقت هذه الدرا�صة في المملكة االأردنية الها�صمية للعام الدرا�صي)2015/2014(.

خام�شًا: م�شط�لحات الدرا�شة
الإتق��ان: قدرة المعلم على بلوغ م�صتوى محدد في اأداء المهارات المخبرية الفيزيائية من 

حيث الدقة وال�صرعة، ويقا�س وفق محّكات معينة.
المه��ارات المخبري��ة: مجموعة من الخطوات المتتابعة التي يق���وم بها المعلم، وتت�صمن 

تناول االأجهزة واالأدوات المخبرية والتعامل معها بم�صتوى محدد من الدقة وال�صرعة في االأداء.

المبحث الثاني: الدرا�شات ال�شابقة
اأج���رى روج���ر وروب���رت ) Roger & Robert ,2009( ف���ي الوالي���ات المتح���دة االأمريكي���ة 
درا�ص���ة هدف���ْت اإلى التعرف على  م���دى امتالك معلمي العل���وم للكفايات والمه���ارات الالزمة لهم 
الأداء مهماته���م وم�صوؤولياتهم في مختبر  العلوم، واتبع الباحثان المنهج الو�صفي التحليلي في هذه 
الدرا�صة، ولتحقي���ق هدفها قام الباحث���ان باإعداد ا�صتبانة ا�صتملت على )41( فق���رة ت��وزعت على 

�صتة محاور هي: 
 1- المهارات الالزمة الإجراء التجارب ،     2- التمكن من محتوى المختبر 
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3- مهارات حفظ المواد،  4- توجيه الطالب،  5- اإدارة المختبر،   6 - االأعمال االإدارية.
َق���ت اال�صتبانة على عينة تعدادها ) 145 ( من معلمي العلوم والفيزياء في والية جورجيا  وُطبِّ
مم���ن تقل خبرتهم عن �صنتين في مجال تدري�س الم���واد العلمية، واأظهرت نتائج الدرا�صة اأن ِمْحَور 
مه���ارات التجارب ومهارات التمكن من محتوى المختبر جاء ف���ي المرتبة االأولى والثانية من حيث 
امت���الك المعلمين لهما وان اأكثر مهارات التجارب التي ي�صعر المعلمون بامتالكها مهارَتي االإعداد 
واالأمن وال�صالم���ة، ومراعاة االحتياجات التدريبّية لُمعظم الطلبة، كما اأظهرت حاجة معلم العلوم 
لبع����س مهارات الحف���اظ على المع���دات و�صيانتها وكفاي���ة التوظيف الفاعل لالأجه���زة والمعدات 

والو�صائل في عملية اإدارة المختبر .
وهدف���ت درا�صة كيم )Kim, 2008( التي اأُجريت في كوري���ا اإلى الَك�ْصف عن مدى ا�صتخدام 
معلم���ي العلوم لمهارات المختبر في ح�ص�س االأحياء والفيزي���اء، كما هدفت الدرا�صة اإلى الك�صف 
ع���ن المهارات المختبري���ة الفعلية لدى ه���وؤالء المعلمين، تكون���ت عينة الدرا�صة م���ن )42( معلما 
�ص���ون في المدار�س الحكومية الكورية، وقد ا�صتجاب المعلمون لقائمة �صطب مكونة من  ومعلمة يدرِّ
)22( مهارة مختلفة، ثم اأجابوا على �صوؤال مفتوح حول درجة ا�صتخدام هذه المهارات في ح�ص�س 
االأحياء والفيزياء، وبينت الدرا�صة اأنَّ المعّلمين يوّظفون مهاراتهم المختبرية في ح�ص�س االأحياء 
والفيزي���اء بدرجة متو�صطة ب�صبب طبيعة الم���ادة و�صعف المختبرات الموجودة، اأما المهارات التي 
يمتلكونه���ا فعال فهي: اإع���داد التجارب واإجرائها، مناق�صة تقارير التج���ارب، حفظ وتخزين المواد 

المختبرية، وال�صالمة واالأمان داخل المختبر.
ن طلبة الم�صتوى الرابع  كما اأجرى المخالفي )2007( درا�صة هدفت  اإلى تحديد م�صتوى تمكُّ
بكلي���ة التربية – جامعة �صنعاء للمه���ارات المختبرية الالزمة لتدري�س الفيزياء بالمرحلة الثانوية؛ 
نهم لهذه المهارات تبعاً للنوع )ذكور - اإناث(  للك�صف عن مدى الفروق بين متو�صطات م�صتوى تمكُّ
ولم�صت���وى التح�صي���ل ) مرتفع - متو�صط  - منخف����س (، وللتفاعل بين الن���وع وم�صتوى التح�صيل 
ن الطلب���ة للمهارات  العلم���ي،  كم���ا هدف���ت اإل���ى الك�صف عن م���دى وجود عالقة بي���ن م�صت���وى تمكُّ
المختبري���ة ، وم�صت���وى تح�صيله���م العلم���ي، وتكونت عينة الدرا�ص���ة من )40( طالب���اً وطالبة ، تم 
اختياره���م بالطريق���ة الع�صوائية ، وت���م ا�صتخدام بطاقة مالحظة الأه���م )10( مهارات مختبرية ، 
ن الطلبة للمهارات ب�صكل عام متدنًّ ؛ حيث ال ي�صل اإلى الحد  واأظهرت نتائج الدرا�صة اأن م�صتوى تمكُّ
ن المقبول )5.62%( ولم يتبيَّن وجود ف���روق دالة اإح�صائيا بين متو�صطات  االأدن���ى لم�صت���وى التمكُّ
���ن الطلب���ة للمهارات ب�صك���ل عام ، ولكل مهارة على ح���دة عند م�صتوى الدالل���ة )0.005( تبعا  تمكُّ
للن���وع وللتفاع���ل بين النوع وم�صتوى التح�صيل العلمي ، بينما تبي���ن وجود فروق تبعاً لمتغير م�صتوى 
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التح�صيل ؛ حيث كانت الفروق ل�صالح مرتفعي التح�صيل .
وهدف���ت درا�صة الفال���ح )2005( اإلى تحديد المهارات المخبري���ة الالزمة لتدري�س الكيمياء 
بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية ال�صعودية ، وتحديد درجة اأهمية وممار�صة المهارات المخبرية 
ف���ي تدري����س الكيمياء بالمرحلة الثانوي���ة ، وتكونت عينة الدرا�صة من )171( م���ن معلمي الكيمياء 
ف���ي مدينتي الريا�س والدمام. وتم ا�صتخ���دام ا�صتبانة تكونت من )5( محاور، ا�صتملت على )74( 

عبارة .
وخل�شت الدرا�شة اإلى الآتي :

-  ال توج���د ف���روق ذات داللة اإح�صائي���ة بين متو�صطات درج���ات معلمي الكيمي���اء بالمرحلة 
الثانوية لتدري�س الكيمياء بالمختبر ُتعزى للخبرة .

-  توج���د عالقة ارتب���اط ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى دالل���ة )0.01( بين تحديد درجة 
االأهمي���ة والممار�ص���ة لدى اأف���راد عين���ة الدرا�صة الأربعة مج���االت من مج���االت المهارات 
المخبري���ة الالزمة لتدري�س الكيمي���اء بالمختبر ، في حين ال يوجد ارتب���اط دالٌّ اإح�صائياً 

بالن�صبة لمجال االأمن وال�صالمة في مختبر الكيمياء.

التعليق على الدرا�شات ال�شابقة:
ت�صابه���ت هذه الدرا�صة في الهدف مع جمي���ع الدرا�صات ال�صابقة وهو الك�صف عن مدى اإتقان 
المعلمي���ن من المهارات المخبري���ة التي ت�صاعدهم في اأداء مهماته���م وم�صوؤولياتهم تجاه طالبهم 
بكف���اءة واقت���دار، وت�صابهت ه���ذه الدرا�صة مع درا�ص���ة الدرا�ص���ات ال�صابقة في ا�صتخ���دام المنهج 
 )Roger & Robert ,2009 ( الو�صفي، كما ت�صابهت هذه الدرا�صة مع درا�صة كل من روجر وروبرت
والمخالف���ي )2007( ف���ي االأداة وهي بطاق���ة المالحظة، واأثبت���ت جميع الدرا�ص���ات ال�صابقة كما 
ف���ي هذه الدرا�صة ع���دم اإتقان المعلمين من بع����س المهارات المخبرية الالزم���ة الإجراء التجارب 

المخبرية و�صعف في ت�صميم التجارب المخبرية.
اإّن اختالف هذه الدرا�صات في بع�س الجوانب ال يعني تعار�صها اأو تناق�صها، فهذا يرجع اإلى 
طبيع���ة االأدوات الم�صتخدمة والعّين���ات واأحجامها، واختالف البيئات التعليمي���ة التي اأُجريت فيها 

الدرا�صة. 
الف��شل الثاني:

الإطار النظري للدرا�شة:
اإّن العل���وم بفروعه���ا المختلف���ة ) فيزياء، كيمياء، اأحي���اء( من المواد االأ�صا�صي���ة التي تتميز 
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ع���ن غيرها بالعمل في المختب���رات التعليمية، مما جعل الكثير من التربويين يركزون على المختبر 
ناً اأ�صا�صياً ف���ي تدري�س العلوم، وذلك لما له من اأهمية كبي���رة في ت�صهيل تعليم وتعلُّم  باعتب���اره مكوِّ
العل���وم خ�صو�صاً واأّن تعليم وتعلُّم العلوم دون االأجهزة والم���واد في المخت�برات ُيَعدُّ بمَثابة الج�ص�م 
الخام�د من دون �صرايي�ن، وي�صف العديد من االخت�صا�صين في مجال تدري�س العلوم اأن المختبرات 

بمثابة القلب الناب�س في تعليم وتعلُّم العلوم)1(.
اإّن العل���وم لي�ص���ت علوم حقيقية ما ل���م تكن م�صحوبة بالتجريب والعم���ل المخبري، اإذ يعتبر 
المختب���ر مكاناً الختبار الظاه���رات الطبيعية، ويقدم فر�صاً لتعلم طرق نظامية عامة للتفكير قابلة 

للتوظيف في مواقف جديدة)2(.
ومما ال �صك فيه اأن التدري�س في المختبر ُيَعدُّ من الخ�صائ�س المميَّزة لتدري�س الفيزياء في 
المدار����س، وتقوم اأهمية المختبرات على افترا�ٍس مهم، وهو النظ���ر اإلى العمل المخبري باعتباره 
اأه���م الركائز التي تقوم عليها درا�صة الفيزياء وتدري�صه، ومكاناً للعمل الهادف والتجريب، ويتطلَُّب 
ذل���ك التعام���ل مع اأجهزة وم���واد واأدوات مختلفة، كا�صتخ���دام التيار الكهربائ���ي، وتو�صيل الدوائر 
الكهربائية والتعامَل مع اأجهزة ثمينة واأدوات حادة، اإلى غير ذلك، بما قد يتخلله وقوع اأخطاء ين�صاأ 
عنه���ا اأخطار متفاوتة؛ لذلك فاإنَّ على معّلم الفيزياء التع���رف على المهارات والواجبات التي تفيد 

في التقليل من هذه االأخطاء التي تقع في التجريب وتحقيق ال�صالمة العامة في المختبر.
الة  ولع���ل مبررات ا�صتخدام العمل المخبري في تدري����س الفيزياء  جعلت منه اإ�صتراتيجية فَعَ
ف���ي التدري�س، ومن هذه المبررات: �صعوبة تدري�س الفيزي���اء باالأ�صلوب النظري؛ الأنَّ المعرفة التي 
يتم تطبيقها تكون �صريعة الن�صيان، كما تعطي فر�صة ال�صتخدام الحوا�س في تعليم منهجي�ة التفكي�ر 

العلمي وممار�صته، كما اأن الدرا�ص�ة في المختب�ر تعطي تعلُّماً ذا معنى)3(.
اإّن توظي���ف المختبرات في تدري�س الفيزياء اأبرز العديد م���ن الم�صكالت منها : االفتقار اإلى 
تقدي���م التغذي���ة الراجعة في معظ���م االأحيان، واإرباك الطلب���ة اأثناء العمل المخب���ري وخا�صة عند 
اإج���راء تجارب �صعبة في مدة زمني���ة ق�صيرة، ذلك اإن معظم التجارب الفيزيائية بحاجة اإلى فهم 

عميق،اإ�صافة اإلى ال�صعوبات التي تواجه معلم الفيزياء،المتمثلة في :

1-  ال�صانع، حممد اإبراهيم)2006(:املختربات املدر�صية يف اجلمهورية اليمنية الواقع واملعوقات والطموح. درا�صة ميدانية، املوؤمتر 
العلمي الثامن ع�صر، مناهج التعليم وبناء االإن�صان العربي، جملد 3، �س566.

ترجمة  العلمية،  الثقافة  تطوير  ا�صرتاتيجيات  الثانوية-  املدار�س  يف  العلوم  تدري�س  واآخرون)2004(:  دبليو  ليزل  2-  تراوبرج، 
ومراجعة: حممد جمال الدين واآخرون، ط1، دار الكتاب اجلامعي، العني، االإمارات، �س294. 

3-  املومني،اإبراهيم )2002(: فاعلية املعلمني يف تطبيق منوذج بنائي يف تدري�س العلوم لل�صف الثالث االأ�صا�صي يف االأردن، درا�صات 
يف العلوم الرتبوية، العدد29،جملد 1، االأردن، �س4  .



175 Al JINAN                                                                                                         الجنان

د. عمران ابراهيم عايد درابسه

ة خا�صة بالمختبر في البرنامج الدرا�صي . 1- عدم وجود ح�صَّ
ي مختبر متمكٍن للقيام باإعداد التجارب والتح�صير لالأن�صطة . 2- عدم وجود َفنِّ

3- عدم اإعداد المعلم اإعداداً كافياً يمكنه من اإجراء التجارب المخبرية .
4- عدم تمكين كل متعلم من اإجراء التجربة في المختبر بنف�صه .

5-  عدم تمّكن المعلم اأحيانا من التعرف على م�صكالت الطلبة التي تواجههم اأثناء تنفيذهم 
التجارب الفيزيائية .

6-  عدم توف���ر الوقت الكافي للتح�صي���ر للتجارب ب�صبب كثرة ع���دد الح�ص�س التي يدر�صها 
المعلم)1(.

ُيعد معلم العلوم ب�صكل عام ومعلم الفيزياء ب�صكل خا�س المفتاح الرئي�س في العملية التعليمية 
���ة معاً، )فالمناهج الدرا�صية واالإمكانات المادي���ة واالأجهزة والمواد والو�صائل التعليمية هي  التعلُِّميَّ
م���ن العوامل الم�صاعدة على نجاح عملية التدري����س(، اإال اأنَّ معلِّم الفيزياء هو الم�صئول عن تنظيم 
ه���ذه العوامل وبلورتها على �صكل مخططات مو�صوعي���ة قريبة اإلى الواقع،لذلك يجب اإعداد معلمي 
الفيزياء ب�صورة تمكنهم من القيام باأدوارهم المختلفة ب�صكل جيد، اإذ اأن المعلم الجيد يكون قادرا 
على الت�صدي الأّي م�صكلٍة تواجهه اأثناء تدري�صه للمقررات الدرا�صية ، والمعلم الجيد يكون اأقدر من 

غيره على ت�صخي�س ال�صعوبات التي تواجهه اأثناء عملية التدري�س وو�صع الحلول المنا�صبة لها)2(.
ونظ���راً الأنَّ طريقة الو�ص���ول للمعرفة العلمية هي الجانب االأكثر اأهمي���ة بالن�صبة للتعلم، والأن 
الدرا�ص���ة العملية تحتاج اإل���ى توافر العديد للمهارات العملية التي تتطل���ب ا�صتخداما اأكبر الأع�صاء 
الح����س والحرك���ة ، وال�صرعة ، والدقة في اال�صتنتاجات ، مع تحقي���ق االأمان ، وتالفي االأخطار عند 
ا�صتخ���دام االأدوات واالأجه���زة المتعددة في مجال تعليم العلوم ، فان ه���ذه المهارات جميعها يجب 
ره���ا لدى معلم���ي الفيزياء حتى يقوم بم�صئولياته التدري�صي���ة . وال يت�صنى لمعّلم الفيزياء تنفيذ  توفُّ
الدرو�س العملية، وتنمية المهارات العملية لدى طالبه دون المرور بفترة تدريب كافية توؤهله الإتقان 

هذه المهارات)3(.
َن الُمتعّلم من اإجراء التجارب المخبرية واإتقان المهارات واأخذ القيا�صات بدقة ال  وحتى يتمكَّ

1-  زيتون، عاي�س حممود )2004(: اأ�صاليب تدري�س العلوم، االإ�صدار الرابع،دار ال�صروق للن�صر والتوزيع،عمان-االأردن، �س 178-177.
2-  عبابنة، �صالح)1999(: االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم يف املرحلة الثانوية يف �صوء املناهج اجلديدة من وجهة نظرهم ومن 

وجهة نظر امل�صرفني ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة ،جامعة الريموك،اربد،�س7.
3-  Hodson,D;Hodson,J.)1998(.from Construtivism to Social Construtivism :a Vygotskian Perspective 

on Teaching and Learning Science . School Science Review 79)2(,33-41- 
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بد اأن يمتلك المهارات االآتية)1(:
1- القراءة الجيدة لخطوات التجربة.

2-  التخطي���ط الجي���د لتنفيذ التجرب���ة )التجهيز، الق���درة على ت�صني���ف االأدوات واالأجهزة 
والمواد الم�صتخدمة(.

3- القدرة على الت�صميم التجريبي لبيان عالقة ما اأو حقيقة ما.
4- المهارة في التعامل مع االأدوات واالأجهزة والمواد الم�صتخدمة.

5- مهارة التوا�صل مع االأقران .
6- مهارة التحكم اليدوي اأثناء تنفيذ التجربة.

7- القدرة على التحكم و معالجة االأدوات واالأجهزة والمواد المخبرية .
 8- القدرة على المالحظة والم�صاهدة ور�صدها بدقة.

9- القدرة على ت�صجيل البيانات والقراءة.
10- القدرة على الربط بين الُم�صاَهدات والمالَحظات والحقائق والبراهين العلميَّة.

11- تف�صير البيانات والم�صاهدات والتعبير عنها باأ�صلوب علمي.
12- التو�صل اإلى الحقيقة العلمية التي تهدف لها التجربة.

13- اإتباع اإر�صادات ال�صالمة في المختبرات.
14- تطبيق و�صائل االأمن وال�صالمة ال�صخ�صية.

ولتحقي���ق ما �صبق، ينبغ���ي لمعلم العلوم اأن ُيهي���َئ مواقَف تعليمّية تعلُّمّي���ة )عملية( منا�صبة،  
وذل���ك من خالل التركيز على العمل المخبري )الفردي والجماعي( وا�صتخدام االأدوات واالأجهزة 
العلمية وكتابة التقارير العلمية المخبرية  باأ�صلوب ين�صجم مع اأ�صا�صيات البحث التربوي في درا�صة 
العلوم وتدري�صها.اإّن معّلم الفيزياء الناجح هو الذي يخلق الرغبة والت�صويق لدرا�صة هذه المادة،وهو 

الذي ي�صتطيع تغيير ال�صورة الذهنية لدى الطلبة عن �صعوبة علم الفيزياء وتخّوِف الطلبة منها.

1-  زيتون، عاي�س حممود):)1996 اأ�صاليب تدري�س العلوم، ط2، االأردن، دار ال�صروق، �س:108-109. - النجدي، اأحمد)2003(: 
»طرق واأ�صاليب وا�صرتاتيجيات حديثة يف تدري�س العلوم«، القاهرة، دار الفكر العربي، �س:143-133.
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الف�شل الثالث:
منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:

اأوًل: منهج الدرا�شة
اّتبَعت الدرا�صة المنهج الو�صفي الَم�ْصحي، وهو منهج يقوم على ر�صد ومتابعة دقيقة لظاهرة 
اأو ح���دث معي���ن بطريقٍة كمية ونوعية ف���ي فترة زمنية معينة اأو عدة فت���رات، من اأجل التعرف على 
الظاه���رة اأو الح���دث من حيث المحتوى والم�صمون؛ للو�صول اإل���ى نتائج وتعميمات ت�صاعد في فهم 
الواقع وتطويره. وهو منهج يهتم بو�صف الظاهرة اأو الحدث محطَّ اهتماِم الباحث و�صفاً دقيقاً)1(.

ثانيًا:مجتمع الدرا�شة
َن مجتمع الدرا�صة من معلمي الفيزياء لل�صف العا�صر  االأ�صا�صي في محافظة اإربد للعام  َتك���وَّ

الدرا�صي 2014/2013 وقد بلغ عددهم )360( معلماً ومعلمة. 

ثالثًا: عينة الدرا�شة
ن���ت عين���ة الدرا�صة من )45(معلم���اً ومعلمة بن�صبة )12.5%( م���ن المجتمع االأ�صلي، تم  تكوَّ
اختياره���م بالطريق���ة الق�صدي���ة من المعلم���ات والمعلمين العاملي���ن في مدرا����س مديرية التربية 

والتعليم ِلِلواء الرمثا التي يعمل بها الباحث م�صرفاً تربوياً.

رابعًا: اأداة الدرا�شة
بم���ا اأن هدف الدرا�صة الحالية تحديد درجة اإتقان معلِّمي الفيزياء لمهارات اإجراء التجارب 
والقيا�صات المخبري���ة، والتي يتوقع اأن ُيْظِهَرها معّلمو الفيزياء داخل مختبر العلوم اأثناء تنفيذهم 
لالأن�صط���ة الفيزيائية، وتحقيقا لهذا الهدف؛ فاإن و�صيل���ة القيا�س المالئمة هي مالحظة ما يحدث 
في المختبر اأثناء تنفيذ التجربة العملية. لذا فقد اأَعدَّ الباحُث بطاقَة مالحظٍة كاأداٍة تخدم اأهداف 

الدرا�صة.
ولبناء بطاقة المالحظة اتبع الباحث الخطوات االآتية:

-  تحلي���ل كتاب الفيزياء لل�ص���ف العا�صر  ودليل المعلم لالأن�صطة والتج���ارب العملية لتحديد 
االأن�صطة والتجارب العملية.

- تحليل التجارب واالأن�صطة اإلى المهارات العملية المكونة لها. 
-  بناء بطاقة المالحظة من خالل تحليل المهارات اإلى عدد من الخطوات التي �صيغت ب�صكل 

العلوم  بحوث  يف  االإح�صائية  واال�صتخدامات  املنهجية  االأ�ص�س  عبداهلل)2009(:  يعقوب  احللو،  واأبو  ح�صني  عدنان  1-  اجلادري، 
الرتبوية والنف�صية، عمان، اإثراء للن�صر والتوزيع، �س 197.
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عبارات اإجرائية قابلة للمالحظة والقيا�س.
وفي �صوء ما �صبق اأعّد الباحث ال�صورة االأولية لبطاقة المالحظة، وا�صتملت هذه القائمة في 

�صورتها االأولية على )34( مهارة موزعة على خم�س مجاالت على النحو التالي:
مهارات.  )8( وعددها  الكهربائي  المجال  بقيا�س  المرتبطة  • المهارات 
بقيا�س المقاومة الكهربائية وعددها )8( مهارات. المرتبطة  • المهارات 

المغناطي�صي للتيار الكهربائي وعددها )6( مهارات. االأثر  بمعرفة  المرتبطة  • المهارات 
والقوة الدافعة الحثية وعددها )5( مهارات. التيار  بتوليد  المرتبطة  • المهارات 

الكهربائي وعددها )7( مهارات. المحول  بتركيب  المرتبطة  • المهارات 
وقد ح�صب الباحث �صدق بطاقة المالحظة، اأداة الدرا�صة على النحو االآتي:

�شدق بطاقة المالحظة:
المحكمين: • �شدق 

عر����س الباحث بطاقة المالحظ���ة في �صورتها االأولية على عدد م���ن المحكمين من م�صرفي 
ومعلم���ي الفيزياء في وزارة التربي���ة والتعليم االأردنية، وبعد تعديل واإع���ادة �صياغة بع�س الفقرات 
بن���اءً على مالحظ���ات المحكمين بلغ عدد فقرات بطاقة المالحظ���ة ب�صورتها النهائية)34( فقرة 
موّزع���ة على خم�صة مج���االت، حيث اأُْعِطَيت لكل ِفْقَرة وزٌن مدّرٌج وْف���َق �صلم  تقدير عددي خما�صي 
)عالي���ة ج���داً، عالية، متو�صطة، �صعيفة، �صعيفة جداً(  واأعطيت له���ا االأوزان التالية:)5، 4، 3، 2، 
1(، وبهذا تنح�صر الدرجة التي يح�صل عليها المعلم بين)34-170( درجة، والملحق يبين بطاقة 

المالحظة في �صورتها النهائية.

البناء: • �شدق 
ال�صتخ���راج دالالت �صدق البن���اء لبطاقة المالحظ���ة، ا�صُتْخِرجت معام���الت ارتباط فقرات 
البطاق���ة مع الدرجة الكلية في عين���ة ا�صتطالعية من خارج عينة الدرا�صة تكونت من )8(معلمين، 
حي���ث ت���م تحليل فق���رات البطاقة وح�ص���اب معامل تمييز كل فق���رة من الفقرات، حي���ث اإن معامل 
التميي���ز هن���ا يمثل داللة لل�ص���دق بالن�صبة لكل فقرة ف���ي �صورة معامل ارتباط بي���ن كل فقرة وبين 
الدرج���ة الكلي���ة من جهة، وبين كل فق���رة وبين ارتباطها بالمحور التي تنتم���ي اإليه، وبين كل محور 
والدرج���ة الكلي���ة من جهة اأخ���رى، وقد تراوحت معام���الت ارتباط الفقرات م���ع االأداة ككل مابين 

)0.42-0.95(، ومع المحور )0.39-0.97( والجدول التالي يبين ذلك.
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جدول)1(
معامالت االرتباط بين الِفْقرات والدرجة الكلية والمجال التي ت�نتمي اإليه

رقم 
الفقرة

معامل االرتباط 
مع املحور

معامل االرتباط مع 
االأداة

رقم 
الِفْقرة

مع�امل االرتباط مع 
املحور

مع�امل االرتباط 
مع االأداة

1.63.4318.72.72
2.83.4819.39.48
3.40.4620.82.88
4.71.8321.45.40
5.82.9522.47.76
6.97.8823.86.70
7.40.4324.60.76
8.60.4025.85.83
9.45.4326.71.67

10.75.4227.41.48
11.83.5728.41.49
12.76.8329.46.67
13.40.4330.46.43
14.95.9531.61.43
15.95.8932.59.81
16.95.9533.4345.
17.48.4634.40.60

وتج���در االإ�صارة اأنَّ جميع معامالت االرتباط كانت ذاَت درجاٍت مقبولة ودالة اإح�صائيا، ولذلك لم 
يتم حذف اأي من هذه الفقرات.

ثبات بطاقة المالحظة:
للتاأك���د من ثبات بطاقة المالحظة،ت���م ح�صاب االت�صاق الداخلي عل���ى عينة ا�صتطالعية من 
خ���ارج عينة الدرا�صة عددها )8(معلمي���ن، ح�صب معادلة كرونباخ األفا، والج���دول اأدناه يبين هذه 

المعامالت، واعتبرت هذه الن�صب منا�صبة لغايات هذه الدرا�صة.
جدول )2(

معامل االت�صاق الداخلي كرونباخ الفا 
االت�صاق الداخلياملهارات املرتبطة باملجاالت

0.86املهارات املرتبطة بقيا�س املجال الكهربائي.
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0.83املهارات املرتبطة بقيا�س املقاومة الكهربائية.
0.73املهارات املرتبطة مبعرفة االأثر املغناطي�صي للتيار الكهربائي.

0.93املهارات املرتبطة بتوليد التيار والقوة الدافعة احلثية.
0.88املهارات املرتبطة برتكيب املحول الكهربائي.

خام�شًا: عر�س نتائج الدرا�شة ومناق�شتها
)- النتائج المتعلقة بال�شوؤال الأول، والذي ين�س على:

ما المهارات المخبرية الالزمة لتدري�س الفيزياء لل�صف العا�صر  االأ�صا�صي؟
ولالإجابة عن هذا ال�صوؤال قام الباحث بمجموعة من االإجراءات التي �صبق تو�صيحها �صابقاً، 
�صون ال�صف  ت���مَّ خاللها تحدي���ُد قائمٍة بالمهارات المخبري���ة الالزمة لمعلمي الفيزياء الذي���ن يدرِّ
العا�ص���ر  االأ�صا�ص���ي، حيث احت���وت القائمة على )34( مه���ارة موزعة على خم�س مج���االت كما هو 

مو�صح في الملحق.
)- النتائج المتعّلقة بال�شوؤال الثاني، والذي ين�س على:

ما مدى اإتقان معلمي الفيزياء للمهارات المخبرية الالزمة لتدري�س الفيزياء لل�صف العا�صر  
االأ�صا�ص���ي؟ لالإجابة ع���ن هذا ال�صوؤال تم ا�صتخراج المتو�صط���ات الح�صابية واالنحرافات المعيارية 
للمه���ارات المخبري���ة الالزمة لتدري�س الفيزي���اء لل�صف العا�صر  االأ�صا�ص���ي، والجدول اأدناه يو�صح 

ذلك.
جدول )3(

المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية للمهارات المخبرية الالزمة لتدري�س
الفيزياء لل�صف العا�صر  االأ�صا�صي مرتَّبة تنازلياً ح�صب المتو�صطات الح�صابية.

ْتَبة املتو�صط املجالالرُّ
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

.2.8331املهارات املرتبطة مبعرفة االأثر املغناطي�صي للتيار الكهربائي.1
.2.7628املهارات املرتبطة بقيا�س املجال الكهربائي.2
.2.5124املهارات املرتبطة بقيا�س املقاومة الكهربائية.3
.2.3622املهارات املرتبطة برتكيب املحول الكهربائي.4
.2.1719املهارات املرتبطة بتوليد التيار والقوة الدافعة احلثية.5

يبّين الجدول )3( اأنَّ المتو�صطات الح�صابية قد تراوحت مابين )2.17-2.83(، حيث جاء 
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مج���ال االأثر المغناطي�صي للتيار الكهربائي في المرتبة االأولى باأعلى متو�صٍط ح�صابيٍّ بلغ )2.83(، 
بينم���ا ج���اء مجال توليد التي���ار والقوة الدافعة الحثية ف���ي المرتبة االأخي���رة وبمتو�صط ح�صابي بلغ 

)2.17(، وبلغ المتو�صط الح�صابي لالأداة ككل )2.52(.
وقد تم ح�صاب المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�صة 

على الفقرات، حيث كانت على النحو التالي:
جدول )4(

المتو�صط���ات الح�صابية واالنحراف���ات المعيارية للفقرات مرّتبة تنازلي���اً ح�صب المتو�صطات 
الح�صابية

رقم الفقرات 
)املهارة(

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

رقم الفقرات 
)املهارة(

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

12.7057.183.5550.
22.8559.192.4050.
33.4551.202.4051.
42.6549.212.3549.
52.7564.222.7544.
62.0065.233.5051.
73.1549.242.8559.
82.5051.251.3057.
92.6549.262.8559.

102.6050.273.4551.
113.2555.282.6549.
122.6050.292.7564.
133.0065.302.0065.
143.1549.312.7047.
153.0056.321.4551.
162.2572.332.4050.
173.5051.343.0551.

يبين الجدول )4( اأّن المتو�صطات الح�صابية قد تراوحت مابين )3.55 1.30 -(، حيث   
ج���اءت الفقرة رقم )18( والتي تن�س على: »ينثر برادة الحديد ب�صكل �صحيح«، في المرتبة االأولى 
وبمتو�ص���ط ح�صابي بل���غ )3.55(، بينما جاءت الفقرة رقم )25( والتي تن����س على: »يحدد اتجاه 
التي���ار الحثِّي في ملف لحظة اغالق ال���دارة الكهربائية«. بالمرتبة االأخي���رة وبمتو�صط ح�صابي بلغ 

.)1.30(
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م���ن خالل نتائج التحليل االإح�صائي تبين للباحث اأّن هن���اك تدنّيا عاماً عند عامة المعلمين 
- اأف���راد العين���ة - ف���ي درجة اإتقان معظ���م المهارات المخبري���ة المحددة في بطاق���ة المالحظة، 
حي���ث جاء مجال المهارات المرتبط���ة باالأثر المغناطي�صي للتيار في المرتبة االأولى من حيث درجة 
االإتق���ان، بينما جاءت المه���ارات المرتبطة بتوليد التيار والقوة الدافعة الحّثية في المرتبة االأخيرة 
باأدنى درجة اإتقان، تالها المهارات المرتبطة بتركيب المحول الكهربائي. ويرى الباحث اأّن هناك 
ْعٍف عند جميع المعلمين في درجة االإتقان في عامة المهارات المخبرية،  ت اإلى �صَ ة اأدَّ اأ�صباب���اً عامًّ

وفيما يلي تف�صير ذلك :
االأ�صباب العامة في تدني درجة اإتقان المعلمين في عامة المهارات:

- ندرة الدورات التدريبية للمعلمين في ا�صتخدام اأجهزة واأدوات المختبر.
- اعتماُد المعلِّم على الجانب النظري في التدري�س.

ٍة خا�صة بالجانب العملي في البرنامج المدر�صي. - عدم وجود ِح�صَّ
- الحاجة اإلى تح�صير بع�س التجارب م�صبقاً بوقت كاٍف.

-  ع���دم توفر الرغبة للمعلمين في اإجراء التج���ارب المخبرية؛ لعدم قدرة المعلم على �صبط 
الطلبة اأثناء اإجراء التجارب.

- �صيوع طرائق التدري�س التي ال تتطلب ا�صتخدام المختبر.
-  حر����س المعل���م ال�صديد على �ص���رورة اإنهاء الم���ادة النظرية المقررة ف���ي موعدها ح�صب 
تعليم���ات وزارة التربي���ة والتعلي���م، واإن كان ذلك على ح�ص���اب تنفيذ االأن�صط���ة والتجارب 

المخبرية.
ي مختبر قادٍر على م�صاعدة المعلم في التح�صير للتجارب. - عدم وجود َفنِّ

- �صعف ميول واتجاهات المعلم نحو العمل المخبري. 

3- النتائج المتعلقة بال�شوؤال الثالث، والذي ين�س على:
هل توَجُد فروٌق ذاُت داللة اإح�صائية عند م�صتوى )α =0.05( في درجة اإتقان معلمي 

الفيزياء للمهارات المخبرية ُتعزى للخبرة في التدري�س؟
ولالإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال تم ح�صاب المتو�صط���ات الح�صابية واالنحرافات المعيارية الإيجاد 
الف���روق في درجة تمكن معلم���ي الفيزياء للمهارات المخبرية تعزى اإل���ى متغير �صنوات الخبرة في 

التدري�س، وذلك كما هو مو�صح في الجدول )5(.
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الجدول )5(
المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية الإيجاد الفروق في درجة اإتقان معلِّمي

الفيزياء للمهارات المخبرية ُتْعزى اإلى ُمتغيَّر �صنوات الخبرة في التدري�س
االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملوؤهل

1113.780.54-5 �صنوات
6173.610.48-10 �صنوات
11103.480.51-15 �صنة

1673.560.39 �صنة فاأكرث

يتبي���ن من الجدول اأن���ه ال توجد فروق ذاُت داللٍة اإح�صائية عند م�صت���وى الداللة )α =0.05( في 
درجة اإتقان معلمي الفيزياء للمهارات المخبرية ُتعزى للخبرة في التدري�س.

ويع���زو الباحث ه���ذه النتيجة اإلى �صع���ف جميع المعلمين ف���ي المه���ارات المخبرية الالزمة 
لتدري����س الفيزياء، وذلك ب�صبب ُخُلوِّ برام���ِج تدريب معلمي الفيزياء من االهتمام بالجانب العملي، 
ول���م تهتم اأي م���ن الدرا�صات ال�صابق���ة بدرا�صة العالقة بي���ن اإتقان المعلمين للمه���ارات المخبرية 

ومتغّير الخبرة في التدري�س.

�شاد�شًا: التو�شيات والمقترحات
في �صوء نتائج الدرا�صة و�صع الباحث التو�صيات والمقترحات االآتية:

 التو�شيات
•  �صرورة تدريب معلِِّمي الفيزياِء على اأ�صاليب التعليم المختبري، واأ�صاليب تعليم المهارات 

المخبرية المتنوعة.
•  اإع���ادة النظ���ر في محتوى المقررات المخبرية المقدمة للطالب خالل الدرا�صة الجامعية، 

بحيث تتوافق مع المهارات المخبرية المقدمة للطالب خالل المراحل الدرا�صية.
•  العم���ل عل���ى �صيانة وتوفير الُبنى التحتي���ة التي تفتقر اإليها المختب���رات المدر�صية وزيادة 

حجم التجهيزات المخبرية الحالية.
•  اإع���ادة النظ���ر بحجم الح�ص�س االأ�صبوعية للمعلم، والمهام التي ُيكلِّف بها؛ لتمكينهم من 

ممار�صة العمل المخبري ب�صكل منا�صب.
•  تدري���ب المعلمي���ن عل���ى ا�صتخ���دام ا�صتراتيجيات التدري����س الحديثة؛ الت���ي تدعم تفعيل 

مختبرات العلوم في العملية التعليمية التعلمية.
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فاعلية وحدات تعليمية مقترحة قائمة على الثقافة العربية
 في تنمية مهارتي التحدث والكتابة 

) لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في الأردن (

البحث: • ملخ�س 
ا�صته���دف هذه البح���ث قيا�س فاعلية وح���دات تعليمية مقترح���ة قائمة عل���ى الثقافة العربية 
ف���ي تنمية مهارتي التح���دث والكتابة لدى متعلمي اللغ���ة العربية الناطقين بغيره���ا؛ ولتحقيق هذا 
اله���دف قام الباحثان باإعداد ثالث وحدات تعليمية تحت���وي ن�صو�صاً اإثرائية ذات م�صمون ثقافي، 
باالإ�صافة اإلى تمارين وتدريبات على مهارتي التحدث والكتابة، كما اأعدَّ الباحثان اختبارين : االأول 
لقيا����س مه���ارة التحدث، والثان���ي لقيا�س مهارة الكتاب���ة ، ولتقدير اأداء المتعلمي���ن في االختبارين 
ال�صابقي���ن، اأعدَّ الباحثان �صلم تقدير لمهارات التحدث واآخر لمهارات الكتابة ، واأعدا دليالً لمعلم 
اللغ���ة العربي���ة للناطقي���ن بغيرها ، ال���ذي �صيطبق هذه الوح���دات التعليمية المقترح���ة متاأمال من 
ذل���ك اأن يك���ون مر�صداً ومورداً له في تخطي���ط واإعداد الدرو�س وتنفيذه���ا. حيث �صمنت �صفحاته 
مجموع���ة من العنا�صر التي يعتقد اأنها تمثل اأبرز جوان���ب الموقف التعليمي التعلمي ، ومثل مجتمع 
البحث مجموعة من طلبة �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد اللغات في الجامعة 
االأردني���ة في الم�صتوى المتق���دم بلغ عددهم )49( طالباً وطالبة من مختل���ف الجن�صيات مق�صمين 
�ص���ت بالوحدات التعليمي���ة المقترحة عدده���ا)24( والثانية  اإل���ى مجموعتي���ن : االأولى تجريبية درٍّ
�صت بالطريقة االعتيادية المتبعة في معه���د اللغات �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين  �صابط���ة درٍّ
بغيرها في الجامعة االأردنية وعددها )25(، واعتمد الباحثان في بحثهما على المنهجين الو�صفي 
و�صب���ه التجريبي ؛ الو�صفي ا�صتخدماه في االإط���ار النظري، والدرا�صات العربية واالأجنبية المتعلقة 
بالبح���ث، و�صبه التجريبي في اختيار الت�صمي���م المنا�صب للبحث وتنفيذه ل�صبط متغيرات البحث، 
المتغي���ر الم�صتق���ل) الوح���دات التعليمية المقترحة القائم���ة على الثقافة العربي���ة ( في المتغيرين 
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التابعي���ن ) مه���ارة التحدث، ومهارة الكتاب���ة ( وتو�صلت نتائج البحث اإلى اإثب���ات فاعلية الوحدات 
التعليمي���ة المقترحة القائمة على الثقافة العربية في تنمي���ة مهارتي التحدث والكتابة لدى متعلمي 

اللغة العربية الناطقين بغيرها في االأردن )اأفراد البحث(.
اأوًل : مقدمة البحث :

تعتب���ر اللغة و�صيلة للفهم والتفاه���م بين اأفراد اأي مجتم���ع، واأداة للتوا�صل والتقارب الفكري 
وو�صيل���ة للحوار الثقافي بينهم. ل���ذا اأولى الكثيرون من غير العرب اهتمامه���م بتعلم ودرا�صة اللغة 
العربي���ة وتع���ددت دوافعهم ما بين دوافع دينية بالن�صبة للم�صلمي���ن منهم وثقافية رغبة في التعرف 
عل���ى الثقافة العربية واقت�صادي���ة و�صيا�صية، الأن اللغة في اأي مجتمع ه���ي المراآة الحقيقية للثقافة 
فتعك����س �صورته���ا، وهي الو�صيلة الت���ي ت�صتخدم للتعبير ع���ن العنا�صر المختلف���ة للثقافة كالعادات 
والمفاهي���م والتقالي���د والقوانين ، وكما قال جمال الدين االأفغاني: » اإنه ال �صبيل اإلى تمييز اأمة عن 

اأخرى اإال بلغتها«)1(.    
واللغ���ة العربي���ة كغيرها من اللغات الب�صرية وعاء ثقافة اأهلها، فهي الو�صيلة االأولى في الكثير 
م���ن المجاالت للتعبير عن الثقافة العربية ، وقد يكون تدري�س اللغة من دون تدري�س الثقافة ال يفيد 
الدار�صين ب�صورة فعالة. وتعلم اللغة العربية بالن�صبة للناطقين بغيرها ال يعني اأن يمتلكوا ح�صيلة 
هائل���ة من المفردات فق���ط ، اأو وعي كبير بتراكيبها فح�صب، بل يجب علي���ه ا�صتخدام هذا كله في 

لقائه مع متحدثي العربية االأم وفي ات�صاله بثقافتهم في هذه اللقاءات)2(. 
ل���ذا �صهد الن�صف الثاني من القرن الما�صي اهتمامًا متزايدًا بتعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها، وبرز هذا االهتمام وا�صحًا على الم�صتويين العالمي والعربي ؛ اإذ عنيت جامعات وموؤ�ص�صات 
كثي���رة في العالم بتعليم اللغة العربية، وازداد االإقبال عليه���ا؛ فاأدركت الدول العربية اأن ن�صر اللغة 
العربية يتبعه تعريف �صعوب اأخرى بما وراء هذه اللغة من ثقافة وح�صارة، مّما يجعل هذه ال�صعوب 
اأكثر فهماً لحياة البالد العربية؛ لذا بادرت الموؤ�ص�صات التعليمية في الدول العربية اإلى فتح المعاهد 
واالأق�ص���ام التي تعنى بتعليم اللغة العربي���ة للناطقين بغيرها، وكانت البداية متوا�صعة وغير من�صقة 

»م�صتندة اإلى االجتهاد ال�صخ�صي واالندفاع الذاتي حتى بوادر التن�صيق العالمي عام 1978م)3(.
واأخ���ذت المنظم���ة العربية للتربي���ة والثقاف���ة والعلوم في ع���ام 1964م وبعد ميث���اق الوحدة 
الثقافي���ة العربية عل���ى عاتقها مهمة ن�صر اللغة العربية وتعليمها واإع���داد وتنظيم البرامج الخا�صة 

1- ) طعيمة ، 1998م ، �س8 (
2- )الناقة وطعيمة ، 2003م �س20(
3- ) الوا�صطي، 1401ه� ، �س223 (
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ف���ي ذلك)1(، وبعد ذلك اعتبرت اللغة العربية لغة دولي���ة باعتراف هيئة االأمم المتحدة في قرارها 
رق���م )3190( ف���ي 1973/12/18م ، وهكذا اأ�صبح���ت اللغة العربية لغة ر�صمي���ة في مجل�س االأمن 
االقت�ص���ادي واالجتماعي لمنظمة االأمم المتحدة كباقي لغات العمل الخم�س، حيث قامت الجمعية 

العامة بتبني هذا القرار في اآخر يوم عن اأ�صغالها للدورة الخام�صة والثالثين عام 1980م)2(. 
اللغة في االأ�صا�س، هي التحدث اأو الكالم ، اأما الكتابة فهي محاولة لتمثيل الكالم، ولمهارتي 
التح���دث والكتاب���ة دور كبير في مدى اإتقان متعلمي اللغة العربي���ة الناطقين بغيرها ، الأنهما ركنان 
اأ�صا�صي���ان في عملي���ة التوا�صل اللغ���وي. اإذ يعد التحدث توا�ص���ال برموز �صوتية ولك���ن الكتابة تعد 
توا�ص���ال برم���ز مكتوبة، ويمكن القول هن���ا اأّن التحدث هو الّطريق الموؤدية اإل���ى الكتابة، الأن مهارة 
التح���دث اأ�صه���ل في تعلمها عن طري���ق ال�صمع ولكن الكتابة تعد مرحلة متقدم���ة في تعلم المهارات 
اللغوي���ة ، ومهارت���ي التح���دث والكتاب���ة لي�صتا فرعي���ن لغويين معزولين ع���ن باقي ف���روع الّلغة، بل 
مت�صابكتي���ن ومتداخلتين في المهارات الّلغوّية االأخرى وتعتم���دان عليها اعتماداً كليا)3(. لذا كان ال 

بّد من التركيز عليهما في هذا البحث الأهميتهما في عملية االت�صال والتوا�صل .

ثانيًا: ُم�شكلة البحث واأ�شئلته
تتمّث���ل م�صكل���ة البحث في ظل نتائج البحوث والدرا�صات الت���ي اطلع عليها الباحثان واأظهرت 
�صك���وى متكررة من الطلبة غي���ر الناطقين بالعربية من �صعوبات في تعل���م المهارات اللغوية ب�صكل 
ع���ام ومهارتي التحدث، والكتابة ب�صكل خا�س، وي���رى الباحثان اأنه قد يكون �صبب هذه الم�صكلة هو 

�صعف البرامج التعليمية المقدمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. 
وتتمث���ل الم�صكل���ة اأي�ص���ا عندما اأ�صبحت �ص���ورة العرب وثقافته���م م�صوهة ف���ي جميع اأنحاء 
العالم بتهمة االإرهاب فاأ�صبح يحتم علينا االأمر ت�صميم محتوى تعليمي ثقافي لتعليم اللغة العربية 
للناطقي���ن بغيرها، يجمع بين تنمي���ة المهارات اللغوية وتنقية �صورة الثقاف���ة العربية من ال�صوائب 

التي علقت قي اأذهانهم. ويمكن اأن تلخ�س م�صكلة البحث باالإجابة عن ال�صوؤال الرئي�س االآتي:
)م���ا اأثر وح���دات تعليمية مقترح���ة قائمة على الثقاف���ة العربية في تنمي���ة مهارتي التحدث، 

والكتابة لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها؟(
ويتفرع منه االأ�صئلة االآتية : 

1-  م���ا مكون���ات الوحدات تعليمي���ة المقترحة قائمة عل���ى الثقافة العربية ف���ي تنمية مهارتي 

1- )العدوان، 2005م، �س2(

2- )الناقة وطعيمة، 2003م، �س11(.
3- ) �صحاتة ، 2004م ، �س241(
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التحدث، والكتابة لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ 
2-  ه���ل هناك اختالف في تنمية مهارة التحدث لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها 
يع���زى لنوع الوح���دات التعليمي���ة المقدمة )الوح���دات التعليمية المقترح���ة القائمة على 

الثقافة العربية والوحدات االعتيادية(؟ 
3-  ه���ل هناك اختالف في تنمية مهارة الكتابة ل���دى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها 
يع���زى لنوع الوح���دات التعليمي���ة المقدمة )الوح���دات التعليمية المقترح���ة القائمة على 

الثقافة العربية والوحدات االعتيادية(؟ 

ثالثًا : فر�شيات البحث
   انبثقت من اأ�صئلة البحث ال�صابقة الفر�صيتان االآتيتان :

الفر�شي��ة الأول��ى : ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائي���ة عند م�صتوى )α = 0.05( في 
تنمي���ة مهارة التحدث ل���دى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها يع���زى لنوع الوحدات التعليمية 

المقدمة ) الوحدات المقترحة القائم على الثقافة العربية والوحدات االعتيادية ( ؟
الفر�شي��ة الثاني��ة : ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائية عن���د م�صتوى )α = 0.05( في 
تنمي���ة مهارة الكتاب���ة لدى متعلمي اللغة العربي���ة الناطقين بغيرها يعزى لن���وع الوحدات التعليمية 

المقدمة ) الوحدات المقترحة القائم على الثقافة العربية والوحدات االعتيادية ( ؟

رابعًا: اأهمية البحث
تنبث���ق اأهمية ه���ذا البحث من اأهمية اللغ���ة العربية ومكانتها المرموقة بي���ن اللغات العالمية 
وتزاي���د الراغبي���ن في تعلم اللغ���ة العربية من غير الناطقي���ن بها رغبة في قراءة الق���راآن بالن�صبة 
للم�صلمي���ن منهم ، اأو لالط���الع على المعارف والعلوم والثقافات العربي���ة بالن�صبة لغير الم�صلمين. 
كم���ا قد ي�صهم هذا البحث في توجيه اهتمام وا�صعي مناه���ج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
لت�صمي���م وح���دات تعليمية قائمة على الثقاف���ة العربية لتحقيق فاعلية تعلم اأكث���ر للمهارات اللغوية 
وخ�صو�ص���اً مهارت���ي التح���دث ، والكتابة . كما يوؤم���ل اأن يعك�س هذه البحث �ص���ورة الثقافة العربية 
االأ�صيلة عبر التاريخ االإن�صاني وتو�صيح ال�صورة الحقيقية لحياة العرب وح�صارتهم وثقافتهم . كما 
يوؤمل اأن يقدم هذا البحث ما هو جديد للباحثين في هذا المجال في الم�صتقبل ويفتح اأمامهم اآفاقاً 

جديدة في هذا المجال ؛ ليبدوؤوا من حيث ينتهي هذا البحث.

خام�شًا: اأهداف البحث
    يه���دف هذا البحث اإلى تعرف فاعلية وح���دات تعليمية مقترحة قائمة على الثقافة العربية 
لتعليم اللغة العربية في تنمية مهارتي التحدث والكتابة لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها. 
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ويتفرع منه الهدفان الفرعيان االآتيان : 
1-  اإع���داد وحدات تعليمية مقترحة قائمة عل���ى الثقافة العربية لتعليم اللغ���ة العربية لتنمية 

مهارتي التحدث والكتابة لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها.
2-  التع���رف اإلى فاعلية الوح���دات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية في تنمية 
مهارت���ي التحدث والكتابة لدى متعلمي اللغ���ة العربية للناطقين بغيرها. بعد تطبيقه على 

مجموعتين ) تجريبية و�صابطة (.

�شاد�شًا : حدود البحث ومحدداته
1-  الحدود المكانية )Spatial boundaries(: �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها - 

معهد اللغات في الجامعة االأردنية – عمان - المملكة االأردنية الها�صمية .
2-  الح���دود الزمانية )Temporal boundaries( : طبق البحث في الف�صل الدرا�صي االأول 

من العام الجامعي 2012م/2013م . 
3-  الح���دود الب�صرية )Human border( : اقت�صر هذا البحث على طلبة الم�صتوى المتقدم 

في �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها - معهد اللغات في الجامعة االأردنية. 
4-  الحدود المو�صوعية )Objectivity border( : الوحدات التعليمية المقترحة لتعليم اللغة 
العربي���ة التي قد ت�صهم في تنمية مهارتي التحدث والكتاب���ة لدى طلبة الم�صتوى المتقدم 
ف���ي �صعبة تعليم اللغ���ة العربية للناطقين بغيره���ا - معهد اللغات ف���ي الجامعة االأردنية. 
باعتبار اأنهم اأ�صبحوا في مراحل متقدمة من اإتقان اللغة العربية ولديهم مقدرة التوا�صل 

والتعامل مع اأدوات البحث.   
5-  حدود تعميم النتائج )Limits of generalizing the results( : يتحدد تعميم النتائج 
بمدى تمثيل العينة للمجتمع ، وما تمتاز به اأدوات البحث التي اأعدها الباحثان من �صدق 

وثبات . 

�شابعًا : تعريف م�شطلحات البحث اإجرائيًا
1-  فاعلية )Effectiveness( : يعرفها الباحثان اإجرائياً في هذا البحث باأنها : م�صتوى االأثر 
النات���ج عن تطبيق الوحدات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية لتعليم اللغة 

العربية للناطقين بغيرها والمتمثلة في تنمية مهارتي التحدث والكتابة لديهم .
2-  الوحدات التعليمية )Modules( : يعرفها الباحثان اإجرائيا في هذا البحث باأنها: وحدات 
تعليمي���ة اأعدها الباحثان لت�صكل منظومة تعليمية ذات اأه���داف ومحتوى وو�صائل تعليمية 
واأ�صاليب تقويم لتنمية مهارتي التحدث والكتابة لدى متعلمي اللغة العربية من الناطقين 
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بغيرها في �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
3-  التنمية )Development(: يعرفها الباحثان اإجرائيا في هذا البحث باأنها : رفع م�صتوى 
طلب���ة الم�صتوى المتقدم في �صعبة تعلي���م اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد اللغات 
في الجامعة االأردنية ، في مهارتي التحدث، والكتابة بعد تطبيق البرنامج المقترح عليهم 

وقي�صت باأدوات البحث التي اأعدها الباحثان.
4-  المه���ارة )Skill( : يعرفه���ا الباحث���ان اإجرائيا في هذا البحث باأنه���ا : مجموعة االأداءات 
الت���ي يكت�صبها طلب���ة الم�صتوى المتقدم في �صعب���ة تعليم اللغة العربي���ة للناطقين بغيرها 
ف���ي معهد اللغات في الجامعة االأردني���ة، من خالل تطبيق البرنامج المقترح ، والمهارات 

الم�صتهدفة، وهي :
-  مهارة التحدث )Skill to talk( : وهي القدرة على النطق ال�صحيح للغة العربية والتحدث 
به���ا حديثاً �صليماً في االأداء فياأت���ي المعنى وقي�صت باختبار التحدث ال���ذي اأعده الباحثان 

لذلك.
-  مه���ارة الكتاب���ة )Writing skill( : وهي القدرة على الكتابة باللغ���ة العربية بدقة وو�صوح 

وجمال وقي�صت باختبار الكتابة الذي اأعده الباحثان لذلك .
5-  الطلبة الناطقين بغيرها )Speaking to other students( : يعرفهم الباحثان اإجرائيا 
ف���ي هذا البحث باأنهم : الطلبة الذين يدر�صون اللغة العربية من الناطقين بغيرها ذكورا 
واإناث���اً وم���ن جن�صي���ات متعددة واأعم���ار مختلفة، من طلب���ة الم�صتوى المتق���دم في �صعبة 
تعلي���م اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد اللغات في الجامعة االأردنية ، في الف�صل 

الدرا�صي االأول من العام الجامعي 2012م / 2013م .

ثامنًا: الدرا�شات ال�شابقة
اأج���رت وين���دن )Wenden ، 1987 ( درا�ص���ة هدفت اإلى تح�صين مه���ارات اللغة لدى الطلبة 
م���ن خالل تحديد اآرائه���م وافترا�صاتهم ح���ول طبيعة اللغ���ة، ودور المعلمين، وطرائ���ق التدري�س، 
والمق���ررات الدرا�صية، واعتم���دت في ذلك على المقابالت ال�صخ�صية، لتبي���ن للدار�س كيفية تعلم 
اللغ���ة على العينة المكونة من )25( طالبًا في جامعة كولومبيا، واعتمدت الدرا�صة على المقابالت 
ال�صخ�صية، ومجموعة من المعايير الم�صممة لتحليل محتوى االأقوال وتحليل الت�صجيالت ال�صوتية 
للطلب���ة، واأو�صح���ت الدرا�صة في نتائجها اأن تعلم اللغة ال يكون داخ���ل الغرفة ال�صفية، ولكن يمكن 
اال�صتف���ادة من المواق���ف االجتماعية ومن خالل الممار�صة في المواق���ف التعليمية وهي االأنجع في 
تعل���م اللغة، مع اأن النح���و يعد حجرًا اأ�صا�صيًا في تعلم اللغ���ة، واأن المناق�صة ال�صائعة تجعل االإن�صان 
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م�صتعدًا للتعلم ب�صورة ال�صعورية. 
واأجرى جاد )1997م( درا�صة هدفت اإلى بناء برنامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
في الم�صتوى المتو�صط ، ومعرفة اأثر تدري�س البرنامج على تح�صيل المتعلمين واتجاهاتهم نحو اللغة 
العربي���ة ، والثقافة االإ�صالمية »بجمهورية ت�صاد« واأ�صف���رت نتائجها عن اأهمية المدخل المنظومي، 
والطريق���ة ال�صمعي���ة ال�صفهية في تعليم اللغ���ة العربية للناطقين بغيرها، كم���ا اأ�صارت الدرا�صة اإلى 
اإيجابية اتجاه المتعلمين نحو تعلم اللغة العربية، والثقافة االإ�صالمية. وقد اأو�صت الدرا�صة ب�صرورة 

مراعاة اهتمامات واتجاهات المتعلمين االأجانب في تنظيم المحتوى المقدم لهم.   
واأجرت هريدي )2003م( درا�صة هدفت اإلى تعرف فعالية برنامج مقترح لمعلم اللغة العربية 
لالأطفال من �صن )5 – 9( �صنوات من غير الناطقين بها في �صوء بع�س الكفايات اللغوية والثقافية 
والمهن���ي. وطبقت اأداة الدرا�ص���ة )اال�صتبانة( على ع�صرة من مدر�صين وروؤ�ص���اء اأق�صام وموجهين 
م���ن القائمين على تعليم اللغة لغير الناطقي���ن بها في المدر�صتين االنجليزية واالأمريكية، وتو�صلت 
نتائجه���ا اإل���ى وجود فروق ذات دالل���ة اإح�صائية بين كل من التطبيق القبل���ي والبعدي لمعلمي اللغة 
العربي���ة لالأطفال غير الناطقين بها في االختبارين اللغ���وي والثقافي وبطاقة المالحظة للكفايات 
المهنية ل�صالح التطبيق البعدي. مما يدل على اأن البرنامج له تاأثير كبير في تنمية بع�س الكفايات 

اللغوية والثقافية والمهنية لدى معلم اللغة العربية لالأطفال غير الناطقين بها. 
واأج���رت خ�صاونة )2005( درا�ص���ة هدفت اإلى قيا�س فاعلية برنامج محو�صب لتعليم مهارتي 
الق���راءة والكتابة لمتعلمي العربية من الناطقي���ن بغيرها في الجامعات االأردنية، مقارنة بالطريقة 
التقليدي���ة، حيث اأجريت عل���ى 22 طالباً وطالبة من طلب���ة الم�صتوى المبتدئ لطلب���ة اللغة العربية 
الناطقي���ن بغيره���ا. حيث وزع الطلبة عل���ى مجموعتين االأولى �صابطة مكون���ة من )4( ذكور و)8( 
اإناث. والثانية تجريبية مكونة من )4( ذكور و )6( اإناث ، واأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 
اإح�صائي���ة للبرنامج في ناحية الفهم تعزى لطريقة التدري�س با�صتخدام البرنامج الحا�صوبي ، كما 
اأظه���رت ع���دم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية تعزى اإلى الجن����س والعمر، وعدم وجود فروق ذات 

داللة اإح�صائية تعزى للتفاعل طريقة التدري�س والجن�س والعمر. 
واأج���رى ال�صي���د )2005م( درا�ص���ة ا�صتهدفت بن���اء برنامج مقت���رح قائم عل���ى التكامل بين 
مه���ارات الق���راءة والكتابة في تعليم اللغة العربية لالأجانب، وتعرف اأث���ره في تنمية المهارات التي 
تبنته���ا الدرا�صة ، وقد اأ�صفرت نتائ���ج الدرا�صة عن فاعلية البرنامج في تنمية المهارات التي تبنتها 

الدرا�صة الخا�صة بالقراءة والكتابة.
    واأج���رى �ص���وي ) Choi،2006 ( درا�ص���ة هدفت اإلى معرفة اأث���ر الن�صو�س ذات الموا�صيع 
الممتع���ة والطريف���ة على الطلبة غير الناطقي���ن باالنجليزية في اال�صتيع���اب القرائي، حيث طبقت 
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عل���ى 245 طالب���ا من طلبة ال�صنة االأولى في المدار�س العليا الكوري���ة. وتو�صلت اإلى النتائج التالية: 
اإنَّ التفا�صي���ل الكثيرة المو�صعة حتى لو كانت جذاب���ة فاإنها قد تذهب الفكرة العامة بعد اأن يفهمها 
الطالب. واإنَّ المعلومات المف�صلة الكثيرة تخفق في تح�صين فهم القارئ . واإن التفا�صيل والمعلومات 

الجذابة اأ�صهمت في تنمية الفهم واالهتمام قلياُل . 
واأج���رى ال�صيد )2008م( درا�صة هدف���ت اإلى بناء برنامج مقترح لع���الج ال�صعوبات اللغوية 
ال�صائع���ة في كتابات دار�ص���ي اللغة العربية الناطقين بغيرها في �صوء مدخل التقابل اللغوي وتحليل 
االأخطاء وطبق اختبار الكتابة على عينة من الطالب الدار�صين للغة العربية الناطقين باالإنجليزية 
في معهد الدرا�صات الخا�صة بالبعوث والتابع لالأزهر ال�صريف بعد تطبيق البرنامج المقترح . وبعد 
ذل���ك تمت المعالج���ات االإح�صائية الالزمة واأثبتت نتائ���ج الدرا�صة فاعلي���ة البرنامج المقترح في 

عالج ال�صعوبات اللغوية ال�صائعة في كتابات دار�صي اللغة العربية الناطقين باالنجليزية .
واأج���رى الزعب���ي )2008م( درا�صة هدفت اإل���ى ا�صتق�صاء فاعلية برنام���ج تعليمي في تنمية 
اال�صتيع���اب اال�صتماع���ي والقرائي لدى طلبة اللغ���ة العربية الناطقين بغيرها ف���ي االأردن . اأجريت 
عل���ى )21( طالباً وطالبة من طلبة اللغة العربية للناطقي���ن بغيرها من ذوي الم�صتوى المتقدم في 
الجامع���ة االأردني���ة . واأ�صفرت نتائجها عن وجود فروق ذات داللة اإح�صائية بين متو�صطات درجات 
الطلبة على اختبار اال�صتيعاب اال�صتماعي وكانت هذه الفروق ل�صالح المجموعة التجريبية. ووجود 
ف���روق ذات داللة اإح�صائية بين متو�صطات درجات الطلبة على اختبار القرائي وكانت هذه الفروق 
ل�صال���ح المجموع���ة التجريبية. وع���دم وجود فروق ذات دالل���ة اإح�صائية بي���ن متو�صطات درجات 
الذك���ور واالإناث على اختب���ار اال�صتيعاب اال�صتماعي . وعدم وجود ف���روق ذات داللة اإح�صائية بين 

متو�صطات درجات الذكور واالإناث على اختبار اال�صتيعاب القرائي . 
تا�شعًا: الإطار النظري للبحث

)- الثقافة العربية وعالقتها بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
يكت�صب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها طابعاً يميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات. 
اإذ يتع���دى دوره م���ن تحقيق االت�ص���ال والتوا�صل بين اأه���ل اللغة االأم وبين متعلميه���ا من الناطقين 

بغيرها اإلى نقل الثقافة اأي�صاً .
واإن العالق���ة بين اللغة والثقافة كالعالقة بين ال���روح والج�صد، فالعالقة وثيقة بينهما للغاية، 
حي���ث ال توجد ثقافة مجردة عن اللغة في تاريخ الب�صر وذلك اأن الثقافة تعتبر مجموعة المعتقدات 
والمعنوي���ات الت���ي يهتدي اإليه���ا االأفراد والجماع���ات بتاأمالتهم ف���ي الوجود والحياة م���ن العقائد 
والمفاهي���م و المعايير والقيم واالأخالق واالآداب والفن���ون وال�صناعة والتجارة والريا�صة والطبيعة 
وما تحتويه من مخلوقات والتقاليد والعادات. بينما اللغة هي تلك االأداة اأو الو�صيلة التي ي�صتخدمها 
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االإن�صان في تبادل هذه المعنويات واالأفكار بينهم)1(. 
وتب���رز العالقة بين اللغ���ة والثقافة ب�صكل اأكبير من حقيقة اأن اللغة ج���زء من الثقافة، واللغة 
عمومي���ة من عموميات الثقافة ، فاللغة ظاهرة اجتماعي���ة، �صاأنها �صاأن جميع الظواهر االجتماعية 
االأخ���رى الت���ي تتغير وتتب���دل وتنتقل من طور اإلى الآخ���ر ح�صب �صنين م�صط���ردة ومتتابعة)2(. فمن 
خ���الل اللغ���ة انت�ص���ر االأدب والفن والدين، كما اإنه���ا و�صيلة التاجر لت�صوي���ق ب�صاعته ؛ فمن خاللها 
ين�ص���ر عاداته وتقاليده ويتع���رف على عادات وتقالي���د ال�صعوب االأخرى، فيح���دث التبادل الثقافي 
والح�ص���اري بين ال�صع���وب. فالمتعلم الَّذي نعّلمه اللغ���ة العربيَّة، فنحن على االأ�ص���ّح نعّلمه الثَّقافة 
ب اأنماَطهم في التَّفكير والّروؤية اإلى العالم  ���ة بكل تف�صيالتها، ليلتزم بقيم متكلِّميها ويت�ص���رَّ العربيَّ

واالأ�ْصياء)3(.
   كم���ا يمث���ل تدري�س الثقافة في برامج تعليم اللغات الثانية البعد الخام�س من اأبعاد تعليمها. 
والثقاف���ة بذل���ك تتمم االأبع���اد االأربعة المعروف���ة ، اأو ما يطلق عليه���ا المهارات االأربع���ة الرئي�صة ، 
)اال�صتم���اع والتحدث والقراءة والكتابة( . وتربط بينهما في �صكل منظومة متكاملة)4(. فالمهارات 
اللغوي���ة ال يت�ص���ور ممار�صتها من خالل مفردات م�صتقلة ومنف�صل���ة اأو اأداء اأي منها في �صكل جمل 
مج���ردة منف�صل���ة كاأن نقول: ) فتح محمد الباب، اأو ذهب الطالب اإلى ال�صوق ( لذا اأ�صبح من اأهم 
مب���ادئ العمل في ميدان تعليم اللغات الثانية اأن يتم تعليمها في محتوى و�صياق، ليدرك الدار�س له 
معن���ى ويح�س من خالله اأن حاجة من حاجات االت�صال اللغوي عنده قد اأ�صبعت. وبالتالي الحديث 
عن المحتوى وال�صياق يعني الحديث عن الثقافة بمفهومها الوا�صع . وذلك الأن الفهم الثقافي اأ�صبح 
اأم���راً ال مف���ر منه في تعليم اللغات لغير اأهله���ا بل اإن الفهم الثقافي يعمق ويغن���ي في المتعلم اللغة 

التي يتعلمها.   
وانطالق���اً م���ن هذا االت�صال المت���الزم بين اللغة والثقاف���ة يرى الباحث���ان اأن اللغة والثقافة 
كلتاهم���ا م���راآة لالأخرى واأنهما يوؤثرنا في بع�صهما؛ اإذ اأن اللغة ه���ي اأداة تبادل االأفكار والمفاهيم، 
في حين اأن االأفكار والمفاهيم هي نف�صها من م�صمون الثقافة، فكلما ازدهرت الثقافة في بيئة ما، 
تط���ورت لغة ه���ذه الثقافة اأي�صا الأنها ل�صانها ورموزها، كما اأن اللغ���ة عندما تنتقل من قوم اإلى قوم 
اآخري���ن تنتقل معه���ا ثقافتها اأي�صاً واإن كان ه���ا االأمر ي�صدق على اللغات المختلف���ة وثقافاتها فهو 
اأ�ص���دق ما يكون على اللغة العربية وثقافتها، فاللغة العربية وثقافتها ي�صيران يداً بيد، ومن الع�صير 

1- )بان �صيجي ، 1995م ، �س29 (
2- )يون�س، وال�صيخ، 2003م، �س120(

3- )حاج حمد، 2012م، �س 18(
4- ) طعيمة ، 1998م �س77 (
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على دار�س اأجنبي اأن يفهم اللغة العربية فهماً دقيقاً اأو اأن ي�صتخدمها ا�صتخداماً جيداً دون اأن يفهم 
ما يرتبط بها من مفاهيم ثقافية معينة. 

)- مهارة التحدث ) ماهيتها وتعليمها ): 
يعتب���ر التح���دث اأو التعبير ال�صفوي و�صيلة لتنمي���ة قدرات الطالب اللغوي���ة، وبناء االأفكار في 
اأ�صلوب وا�صح بعيد عن االأخطاء اللغوية، وهو عن�صر مهم من عنا�صر النجاح التي ال ي�صتغني عنها 
االإن�صان في اأي ن�صاط من االأن�صطة االإن�صانية، فهو بحاجة ما�صة اإليه حين يحا�صر، اأو يلقي حديثاً اأو 
ياأت���ي بخبر، حتى يكون لكل ما يقوله قيمة ثقافية توؤثر في المجتمع الذي يعي�س فيه، واإن الممار�صة 

ال�صليمة لهذا الفن تهذب لغة الطالب، وترفع الم�صتوى االأ�صلوبي لفظًا وفكراً)1(. 
اأ-  مفه���وم مهارة التحدث )Skill to talk(: والتي يطلق عليها اأي�صا التعبير ال�صفوي وتعرف 

لغةً، باأنها: »كل ما يتكلم به من كالم وخبر«)2(.
واأم���ا تعريفه���ا ا�صطالحاً فهي ذلك الكالم المنطوق الذي يعبر به المتكلم عما في نف�صه وما 
يجول في خاطره من م�صاعر واأحا�صي�س، وما يزخر به العقل من روؤى اأو فكر، وما يريد اأن يزود به 

غيره من معلومات اأو نحو ذلك بطالقة وان�صياب مع �صحة في التعبير و�صالمة في االأداء)3(.
وم���ن هنا يرى الباحثان اأن مهارة التحدث تعتب���ر ظاهرة اجتماعية وو�صيلة ات�صال، وتتطلب 
م���ن الفرد تعبيرا لفظيا لما ي���دور بعقله من اأفكار ويح�س به من م�صاع���ر، وهو ترجمة الل�صان عما 
تعلم���ه االإن�ص���ان عن طريق اال�صتماع والقراءة والكتابة، والك���الم بمعناه الحقيقي هو ما ي�صدر عن 
االإن�ص���ان ليعب���ر به عن �صيء له داللة في ذهن المتكلم وال�صامع اأو على االأقل في ذهن المتكلم، فهو 
يعب���ر ب���ه عن احتياجاته وم�صاعره، وهو الو�صيلة الرئي�ص���ة للتوا�صل مع االآخرين، وهو جزء هام من 

ممار�صة اللغة وا�صتخدامها.

ب- مهارة التحدث اأهميتها ومكانتها بين المهارات الأخرى:
يع���د التحدث فنا لغويا، يظهر في حياة االإن�صان مبكرا وال ي�صبقه اأي من المهارات اللغوية اإال 
اال�صتم���اع الذي من خالله يتعلم التحدث. والتحدث خطوة اأولى لتعلم القراءة والكتابة، من خالله 
يك���ّون المتعلم ثروة من المفردات والتراكيب واالأفك���ار والمعاني ومن ثم فاإن اأي نتاج لغوي مكتوب 
يكون مرتكزا على الطالقة في التحدث. اأ�صف اإلى ذلك اأن التحدث هو ال�صكل االأ�صا�صي في عملية 
االت�ص���ال بين االأفراد، وه���و اأكثر اأنواع االت�صال ق���درة على ترجمة الم�صاع���ر والعواطف واالأفكار 

1- )الكلباني ، 1997، �س12(
2- )مدكور ، 2000م ، �س228 (
3- ) مجاور، 2000م ، �س233(
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واالنفعاالت ب�صكل مبا�صر)1(.   
ويحت���ل التعبي���ر ال�صف���وي مركزً���ا مهمًا في المجتم���ع الحديث، وتظه���ر اأهميته ف���ي اأنه اأداة 
االت�ص���ال ال�صريع بين الفرد وغيره، والنجاح فيه يحقق اأهدافًا كثيرة في ميادين الحياة المختلفة، 
و التعبير ال�صفوي غاية اأ�صا�صية لتعليم اللغة، ولي�س هناك اأثمن في حياة المتعلم الأي لغة من تمكنه 

من مهارات التحدث وا�صتطاعته التعبير عما يجول في فكره بطالقة وجراأة)2(.
واأما من حيث مكانة مهارات التحدث بين المهارات اللغوية ي�صير ن�صر والعبادي اإلى التعبير 
ال�صف���وي باعتب���اره التح���دث ويحتل الرتب���ة الثانية بعد اال�صتم���اع في الترتي���ب المنطقي لمنظومة 

مهارات اللغة الرئي�صة: اال�صتماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة)3(.
والتح���دث م���ن اأكثر فن���ون اللغة توظيفاً ف���ي عملية االت�ص���ال، ومعظم النا����س يم�صون اأكثر 
اأوقاتهم في التحدث، وال عجب في ذلك، فقد خلق اهلل االإن�صان متكلماً قبل تهيوؤه للكتابة اأو القراءة، 
فالك���الم و�صيلة االإن�صان في الفهم واالإفهام، كم���ا اأنه و�صيلة المتعلم في بناء ثقته بنف�صه، ومقدرته 
عل���ى المواجهة بالكلمة، واالرتجال في المواقف التي تتطلب ذلك، كما اأن التحدث ي�صهم في زيادة 

الثروة اللغوية لدى المتعلم فيت�صع قامو�صه اللغوي)4(.
ج- اأهداف مهارة التحدث في اللغة العربية كلغة اأجنبية: 

التحدث من المهارات االأ�صا�صية، التي ي�صعى المتعلم اإلى اإتقانها وخا�صة في اللغات االأجنبية. 
ومن ال�صرورة بمكان عند تعليم اللغة العربية، االهتمام بالجانب ال�صفهي، وهذا هو االتجاه، الذي 
نرجو اأن ي�صلكه مدر�س اللغة العربية للناطقين بغيرها، واأن يجعل هدفه االأول، تمكين الطالب من 

الحديث بالعربية بطالقة وي�صر. 
ولمه���ارة التحدث في اللغة العربية كلغة اأجنبية اأهداف كثيرة واأما اأهم اأهدافها نلخ�صه بما 

يلي:)5(
- �صحة النطق وطالقة الل�صان وتمثيل المعاني والتعبير �صفويًّا بدقة وو�صوح.

- التغلب على الخجل واللجلجة واللعثمة واالنطواء.
-  تعويد المتعلمين على التمثيل للمواقف اأثناء حديثهم با�صتخدام لغة الج�صد، واإبعادهم عن 

الت�صنع والمبالغة في اأثناء ذلك.
- تدريب المتعلمين على االإف�صاح من مكنونات اأنف�صهم بطريقة ب�صيطة واأ�صلوب راٍق.

1- )عبد النبي، 2005م ، �س7 (
2- )ال�صيد ،1988م ، �س88 (

3- ) ن�صر، والعبادي ، 2005، �س51(
4- ) اأبو بكر، 2003م ، �س46(
5- ) الفوزان، 1428ه�، �س20(
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- تعويد المتعلمين على التفكير المنطقي، وترتيب االأفكار، وربطها ببع�صها.
-  مق���درة المتعلمي���ن على انتق���اء االألفاظ والتراكي���ب المنا�صبة للمعنى ال���ذي يريد تو�صليه 

والذي يوؤدي بدوره اإلى تو�صيح المعنى وعدم اللب�س فيه.
-  زي���ادة الم�صتوى الثقاف���ي للمتعلمين ، وتنمية القدرة لديهم عل���ى التعبير عما يرغبون بكل 

�صدق، وو�صوح، ودقة.
- تنمية الثقة بالنف�س من خالل مواجهة االآخرين �صواء التحدث لفرد اأو مجموعة .

- مقدرة المتحدث على توظيف اأدوات الربط وا�صتخدامها في المكان ال�صحيح لها.
د- مهارات التحدث ) التعبير ال�شفوي ) :

اللغة االأخرى، ويمكن اإيجاز هذه المهارات بما يلي)1(:
-  مه���ارات المرتبط���ة بالم�صمون: ويندرج تحت هذا المجال مه���ارات فرعية ، منها : انتقاء 
االأفك���ار المنا�صب���ة لمو�صوع التح���دث ، وت�صل�صل االأفك���ار وترابطها، فت���وؤدي كل فكرة اإلى 
الفك���رة الت���ي تليها ؛ ليكون المعنى وا�صحً���ا ، وتدعيم الفكرة الرئي�ص���ة بال�صواهد واالأدلة، 
ويك���ون اال�صت�صهاد بليغًا، واإب���راز الفكرة الرئي�صة للمو�صوع ب���ال ا�صتطراد؛ الأن في االإطالة 
مل���الً لل�صام���ع وبعدًا عن مو�ص���وع الحديث مم���ا يف�صد رون���ق التعبير وق���درة المتكلم على 
التركي���ز في الفكرة الرئي�صة وا�صتخدام التنغيم لينا�ص���ب المعنى، فالتنغيم عن�صر �صوتي 

مهم في التحدث ؛ اإذ به يتم تو�صيح المعنى الذي يريد المتحدث اإي�صاله اإليهم.
-  مه���ارات المرتبطة باالألفاظ والتراكيب: وين���درج تحت هذا المجال مهارات فرعية، منها: 
اختي���ار االألف���اظ المعبرة عن المعنى ، وع���دم تكرار االألفاظ ؛ الأنه ي���وؤدي اإلى ال�صعف في 
الحدي���ث، وعدم الترابط فيه ع���دم ا�صتخدام االألفاظ العامي���ة ، وا�صتخدام اأدوات الربط 
المنا�صب���ة، وهذا يحت���اج اإلى دراي���ة وتدريب المتحدثي���ن الإتقانها على نح���ٍو �صحيح، خلو 
الحدي���ث من االأخطاء النحوية ، لذل���ك ركز الباحثان على هذه المهارة الأهميتها في اإتقان 
التح���دث بت�صمين الوحدات التعليمية المقترح���ة فوائد نحوية تخدم المهارات الم�صتهدفة 
ف���ي هذه الدرا�صة، وانتقاء االأزمن���ة المنا�صبة لالأفعال ، واإال اأختل المعنى وفقدت العبارات 

م�صمونها، وا�صتخدام ال�صمائر واأ�صماء االإ�صارة المنا�صبة.
-  مه���ارات المرتبطة باالأ�صوات : وين���درج تحت هذا المجال مه���ارات فرعية، منها: اإخراج 
الح���روف م���ن مخارجها ال�صحيح���ة، والمواءمة بين �صرع���ة الحديث وانتب���اه ال�صامعين، 
وجه���ارة ال�صوت وو�صوح���ه، والمراوح���ة بال�صوت بين االرتف���اع واالنخفا����س بما يتواءم 

والموقف.

1- ) يون�س 1998 ، �س 133 – 135(، )ال�صبع 2001م ، �س 269 – 275 (
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-  مهارات المرتبطة ب�صخ�صية المتحدث : ويندرج تحت هذا المجال مهارات فرعية ، منها: 
الج���راأة بالحديث والثقة بالنف�س عند مواجهة االآخري���ن، واالنطالق بثقة من دون تردد اأو 
خ���وف، والحديث من غير لجلجة وال لعثمة، ومن هن���ا يجب على المتحدث اال�صتر�صال في 
حديث���ه، م���ن دون اأن يقطعه بوقفات ناجمة عن ترداد بع����س �صياغة الحروف اأو الكلمات، 
وا�صتخ���دام الحركات الج�صدي���ة المعبرة عن المعن���ى )لغة الج�ص���د(. وي�صاعد ذلك على 
جع���ل الحدي���ث اأكثر متعة، وح�صن التلقي، واالن�صراف عن المل���ل. وقد اأكد الجاحظ ذلك 
بقوله: »فاأما االإ�صارة فباليد، وبالراأ�س، وبالعين والحاجب، واالإ�صارة واللفظ �صريكان ونعم 
الترجم���ان هي عنه، وما اأكثر اأن تنوب ع���ن اللفظ وتغني عن الخط على اختالف طبقاتها 

ودالالتها«)1(.
ه�- تنمية مهارة التحدث للناطقين بلغات اأخرى:

وف���ي هذه المهارة المعلم معني اأي�صاً بتهيئة مواقف ي�صتطيع فيها المتعلم ممار�صة المهارات 
اللغوي���ة في �صياق اجتماعي حيوي، ليقبل على ممار�صة اللغ���ة ال�صفوية بكل ثقة واطمئنان، من دون 

تردد اأو اإعرا�س.
واإن ح���دوث عملية التحدث واإنتاج الكالم لي�صت حركة ب�صيطة تحدث فجاأة، واإنما هي عملية 
معق���دة تتم في عدة خطوات، وهي: اال�صتث���ارة، والتفكير، والترجمة، واالإر�ص���ال. فقبل اأن يتحدث 
االإن�ص���ان ال ب���د اأن ي�صتث���ار، والمثير اإم���ا اأن يكون خارجيًا، ك���اأن يرد المتحدث على م���ن اأمامه، اأو 
يجيب عن �صوؤال طرحه عليه مخاطبه، اأو ي�صترك مع االآخرين في نقا�س اأو حوار اأو ندوة، اأو ما اإلى 
ذل���ك من المج���االت المختلفة، اأو قد يكون داخليًا، كاأن تلح على الف���رد فكرة، ويريد اأن يعبر عنها 

لالآخرين، اأو كاأن ين�صغل االإن�صان بهموم اأو م�صكالت فيعبر عنها لزمالئه واأ�صدقائه.
وبع���د اأن ي�صتثار االإن�ص���ان كي يتكلم اأو يوجد لديه الدافع للكالم يب���داأ بالتفكير فيما �صيقول، 
فيجم���ع االأفك���ار ويرتبها، وبعد ذل���ك يبداأ في انتقاء الرم���وز )اأي االألفاظ والعب���ارات والتراكيب( 
المنا�صب���ة للمعاني التي يفكر فيها، ومن ال�صعب- في الواقع- التفريق بين مرحلة التفكير ومرحلة 
انتق���اء الرم���وز، فاالإن�صان يفكر باللغة، اأي بالنظام الرمزي، ولي����س المهم هنا اأي المرحلتين ياأتي 
اأوالً، واإنما المهم هو اأن المدر�س الرا�صد هو الذي يعلم تالميذه اأن يفكروا ويتمعنوا قبل اأن يتكلموا، 

واأن ينتقوا المنا�صب من االألفاظ والمعاني التي يريدون التعبير عنها وتو�صيلها)2(.
وياأتي بعد هذه المرحلة مرحلة االإر�صال، فال يكفي اأن يكون لدى المتكلم دافع الكالم للكالم، 
واأن يفك���ر ويرتب اأفكاره وينتقي م���ن االألفاظ والعبارات ما ينا�صب مع هذه االأفكار، ويتنا�صب اأي�صًا 

1- )العجارمة ، 2006، �س25(
2- )مدكور، 1991، �س 109(
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م���ع نوعي���ة الم�صتمعين، ب���ل ال بد اأن يترج���م ال�صور الذهني���ة المجردة اإلى �ص���ور �صوتية منطوقة 
وتقديمها باأداء يتالءم وطبيعة المعان���ي واالأفكار المحمولة وحال ال�صامعين الم�صتهدفين بعمليات 
االت�ص���ال والتوا�صل فيراعي معايير االإر�صال، والعر�س من مرونة وتنغيم ودقة لغوية، وما ي�صاحب 

العر�س من حركات ج�صدية موؤثرة)1(.
وهناك اأ�صالي���ب واعتبارات وتوجيهات هامة للمدر�صين والزم���ة لتنمية مهارات التحدث من 

اأهمها)2(:
-  معرف���ة من اأين يبداأ ؟ وم���ا االأداء المطلوب تعلمه؟ وما الخبرات المنتظمة والمتتابعة التي 
يج���ب اأن يوفرها لطالبه؟ وما المهارات التي يريد اأن ينميها، وما اأهدافها النهائية؟ حتى 

يكون االأداء ا�صتجابة لمواقف مختلفة.
-  فهم مكونات مهارة التحدث بو�صوح، وا�صتغالل فهمه ومعلوماته للمهارة حتى يكون التعليم 

ناجحا.
-  توفي���ر المواق���ف الحيوية التي يمكن ممار�ص���ة مهارة التحدث من خالله���ا، وهي المواقف 

الم�صابهة للتي �صيواجهها المتعلمون خارج قاعة التدري�س. 
-  التدرج في اإك�صاب الطلبة مهارة التحدث ؛ الأن المهارة تكت�صب تدريجيا �صواء اأكانت مهارة 

حركية اأو عقلية.
- تدريبهم على مهارة التحدث وب�صكل م�صتمر؛ الأن التدريب �صرط اأ�صا�صي في نمو المهارة. 
-  ت�صميم التدريبات بحيث تكفل المرونة، وتنا�صب الفروق الفردية. وت�صاعد على ا�صتخدام 
مه���ارة التح���دث ف���ي مواقف متع���ددة، واأن ت�صمح لكل متعل���م اأن ينمو بح�ص���ب قدراته اإلى 

اأق�صى االأداء.
-  تزوي���د المتعلمين بث���روة لغوية ومي�ص���رة الإتقان مه���ارة التحدث ؛ الأن �صاآل���ة المفردات ال 

ت�صاعد على اإتقانها.
- مراعاة ا�صتعداد المتعلمين لتعلم مهارة التحدث وخبراتهم ال�صابقة.

- ا�صتثارة المتعلمين ، واأن تزاد دوافعهم نحو تعلم مهارة التحدث حتى اإتقانها ب�صرعة.
-  التقويم يكون �صامالً للمهارات المراد التدريب عليها، والمهارات التي �صبق التدريب عليها 
حتى ال تهمل هذه المهارات االأخيرة حين ين�صرف التدريب اإلى المهارات المراد تعلمها . 

1- )ن�صر ، والعبادي ، 2005م ، �س59 (
2- )�صحاتة ، 1992م، �س252-250 (
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3- مهارة الكتابة )ماهيتها وتعليمها): 
تعد الكتابة من اأهم اأنماط الن�صاط اللغوي، فهي التي تبقي على ثقافة االأمم وتراثها؛ اإذ ال بديل 
ع���ن الكلمة المكتوبة اأداة لحفظها ونقله���ا وتطويرها، والكتابة ذات اأهمية ق�صوى في الحياة، يلجاأ 
اإليها االإن�صان عندما يحتاج اإلى نقل المعاني من اإن�صان اإلى اآخر تف�صل بينهما الم�صافات الزمانية 
والمكاني���ة، فالكتابة ت���وؤدي الدور الذي يعجز عن تاأديته التحدث ، وهذا ما اأكده الركابي بقوله »اإن 

الكتابة و�صيلة االّت�صال بين الفرد وغيره، مّمن تف�صله عنه الم�صافات الّزمانية والمكانّية«)1(. 
اأو يمك���ن القول اأن دور مه���ارة الكتابة مكمل لدور مهارة التحدث . فهما مت�صابهتان من حيث 
الغر�س لكنهما مختلفتان من حيث الو�صيلة والطريقة . وهذا ما اأكده منا�صرة بتعريفه الكتابة باأنها 
اإع���ادة ترميز اللغة المنطوق���ة في �صكل خطي على الورق من خالل اأ�صك���ال ترتبط ببع�صها بع�صًا، 
وف���ق نظ���ام معروف، ا�صطلح عليه اأ�صحاب اللغة في وقت ما، بحيث يعد كل �صكل من هذه االأ�صكال 

مقابالً ل�صوت لغوي يدل عليه)2( . 
، فهو كاِتب  َدر َكَتَب َيْكُتب: َخطَّ اأ- مفهوم مهارة الكتابة )Writing skill(  لغةً فهي : »َم�صْ
ه«)3(  اه، واأْوَجَبه، وَفَر�صَ ْيء: َق�صَ )ج( ُكتَّاب وَكَتَبة. ويقال: َكَتَب الِكتاَب: َعَقَد الِقران. وَكَتَب اهلُل ال�صَّ
واأم���ا تعريفه���ا ا�صطالحا فعرفها الها�صمي ب���� : » ن�صاط لغوي وظيف���ي اأو اإبداعي، يقوم به الطالب 
للتعبي���ر ع���ن المو�صوعات المخت���ارة تعبيرًا وا�ص���ح الفكرة، �صاف���ي اللغة، �صلي���م االأداء، ويتطلب 

االإبداعي زيادة على ما تقدم التاأثير في القارئ)4(.
ب- مهارة الكتابة اأهميتها ومكانتها بين المهارات الأخرى:

تاأت���ي مهارة الكتابة متاأخ���رة بح�صب ترتيبها بين بقية المه���ارات اللغوية االأخرى ؛ فهي تاأتي 
بع���د مه���ارة القراءة)5(. وت�صتمد اأهميتها من اأهمية حياة االإن�صان، اأم���ا اأهميتها التربوية فتاأتي من 
مكانته���ا المميزة بين المواد الدرا�صية ومن االإ�صهام المنتظر منها في تكوين �صخ�صية المتعلمين، 
وب�صبب ذلك احتلت الكتابة مكانة ال تدانيها مكانة في فنون اللغة. فهي الح�صيلة النهائية من تعليم 
اللغة، وهي اأداة االإن�صان في االإف�صاح عما يجول بخاطره ، وفي ات�صاله بغيره من النا�س، وبف�صلها 

تمكن االإن�صان من التكيف مع المجتمع الذي يعي�س فيه)6(.

1- )الركابي ، 1986م، �س 116(
2- )منا�صرة ،1987م، �س114(
3- )المعجم الوجيز، �س526 (
4- )الها�صمي ، 1988، �س42(

5- ) الفوزان ، 1428ه ، �س44(
6- )مجاور، 2000م ، �س 236(
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ج- اأهداف مهارة الكتابة في اللغة العربية كلغة اأجنبية: 
للكتاب���ة اأهداف متعددة يتوجب على االإن�صان االأخذ بها والعمل على تحقيقها؛ الأن الكتابة من 
اأه���م اأنم���اط الن�صاط اللغوي، فه���و الذي يبقي على ثقافة االأمم وتراثه���ا ؛ اإذ ال بديل عنها في تعلم 
اللغات . ويعتبر التعبير ذا اأهمية ق�صوى في حياة االإن�صان عندما يحتاج اإلى نقل المعاني من اإن�صان 
اإلى اآخر تف�صل بينهما الم�صافات الزمانية والمكانية، لذا ينبغي العمل بهذه االأهداف وتمثلها، ومن 

هذه االأهداف ما يلي)1(:
-  مق���درة المتعلمي���ن على انتقاء االألفاظ المالئمة للمعاني بدق���ة ، و جمع االأفكار وو�صوحها  

وتن�صيقها، وربط ببع�صها بع�صًا.
- تنمية المالحظة والفهم لدى المتعلمين كاأ�صا�صين الإثراء الفكر والكتابة بعمق .

-  اإتاح���ة الفر�ص���ة للمتعلمين ال�صتغالل المخ���زون اللغوي لديهم واال�صتف���ادة مما لديهم من 
خبرات ومعرفة بالمو�صوع .  

- اإزالة الخوف والتردد من نفو�س المتعلمين عند الكتابة لي�صاعدهم في زيادة الثقة بالنف�س.
-  تنمي���ة اال�صتخدامات ال�صحيحة للغة ، ومعايير الكتابة ومكوناته، كعالمة الجملة، وتق�صيم 

المو�صوع اإلى فقرات وا�صتخدام عالمات الترقيم، والمظهر الالئق بالكلمة المعبرة.
-  االرتق���اء باأ�صلوب المتعلمي���ن واإنتاجهم الكتابي من حيث اال�صتخ���دام اللغوي، و�صعه االأفق 

الفكري لديهم .
 - ت�صجيع المتعلمين على اال�صتخدام ال�صليم لعالمات الترقيم في كتاباتهم.

 - يكتب ب�صرعة مقبولة وب�صكل �صليم ب�صهولة وي�صر. 
د- مهارات الكتابة:

للكتاب���ة م�صتوي���ات متنوعة ، تتكون م���ن مهارات فرعية تتالزم فيما بينه���ا وتقوم على عالقة 
وثيق���ة، وكل مهارة يمكن اأن تكون في معزل عن االأخرى، وحتى تتم الكتابة بفاعلية ال بد من تكامل 

المهارات في الموقف الكتابي، وقام طعيمة بتحديد مهارات الكتابة )التعبير الكتابي( بما يلي :
مه���ارة تعرف طريقة كتابة الح���روف الهجائي���ة باأ�صكالها المختلفة، وموا�ص���ع تواجدها في 
الكلم���ة، وكتابة الكلم���ات العربية بحروف منف�صل���ة وبحروف مت�صلة مع تميي���ز اأ�صكال الحروف، 
ومراع���اة القواعد االإمالئية واالأ�صا�صية ف���ي الكتابة، ومراعاة التنا�صب والنظام فيما يكتبه بال�صكل 
ال���ذي ي�صفي عليه م�صحة من الجمال، ومراع���اة عالمات الترقيم عند الكتابة، وترجمة اأفكاره في 
فقرات م�صتعمالً المفردات والتراكيب المنا�صبة، و�صرعة الكتابة و�صالمتها معبرًا عّما يريد بي�صر، 

1- )�صحاتة ، 1993، �س 242-243( ، )الفوزان ، 1428ه، �س 45.(
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وو�ص���ف ما يريد بخط مقروء، ومراعاة التنا�صب بين الحروف طوالً وات�صاعًا، وتنا�صق الكلمات في 
اأو�صاعها واأبعادها)1(.

    وق���د ق���ام الها�صمي بتق�صيم مهارات التعبير الكتابي اإلى اأربعة اأق�صام رئي�صة، يندرج تحتها 
مهارات فرعية، هي)2(:

-  مه���ارات مرتبطة بالمفردات، وت�صمل : كمهارة ا�صتخ���دام كلمات اللغة العربية الف�صيحة، 
و مه���ارة اختيار الكلمات المنا�صبة، ومهارة ر�ص���م الكلمات ر�صمًا اإمالئيًا �صحيحًا، ومهارة 

ال�صياغة ال�صرفية ال�صحيحة.
-  مه���ارات ترتب���ط بالتراكي���ب واالأ�صلوب، وت�صم���ل: مهارة ا�صتخ���دام اأدوات الرب���ط بدقة ، 
ومه���ارة اإكمال اأركان الجمل���ة ، ومهارة �صالمة التراكيب النحوية ، ومهارة �صحة االأ�صاليب 

الم�صتخدمة.
-  مه���ارات ترتبط باالأفكار، وت�صمل : مهارة �صحة االأفك���ار والمعلومات، ومهارة القدرة على 

تقديم االأفكار بو�صوح، ومهارة القدرة على تقديم االأفكار ب�صورة مترابطة ومت�صل�صلة.
-  مه���ارات ترتب���ط بالتنظيم وت�صم���ل : مهارة ا�صتخ���دام نظام الفقرات، ومه���ارة ا�صتخدام 

عالمات الترقيم، ومهارة و�صوح الخط، ومهارة �صالمة الهوام�س وتنا�صبها.
ه�- تنمية مهارة الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها:

ال ب���د للمعلم اأن يهت���م بالمهارات الكتابية اهتمامً���ا كبيراً، لي�س الأنه���ا ح�صيلة تعلم الطالب 
فح�ص���ب، واإنم���ا الأن االت�صال من خالل الكتاب���ة يعني االت�صال عن بعد، فالكات���ب غير موجود كي 
يو�صح للقارئ ما اختلط عليه، لذا ياأتي االهتمام بتوظيف المهارات اللغوية كافة في االأداء الكتابي 

حتى يتم التوا�صل على النحو المطلوب.
وعند عر�س مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات االأخرى، نق�صد التركيز 
على الجانب العقلي في الكتابة وهو ما يق�صد بالتعبير الكتابي �صواء المقيد من خالل االإجابة على 
اأ�صئل���ة مح���ددة اأو الحر الذي يترك فيه المج���ال للمتعلم التعبير عن مو�صوع م���ا ، وينبغي، عندما 
يب���داأ الطلبة في عملية الكتابة ، اأن يقوموا بذلك تح���ت اإ�صراف المعّلم المبا�صر، وينبغي اأن يقلدوا 
نموذج���اً اأمامه���م، واأن ينظروا دائماً اإلى النموذج، المقدم ولي�س اإل���ى ما كتبوه على غرار النموذج 
حت���ى ال يتاأثروا بالطريق���ة التي كتب ب�ها النموذج. ومن اأهم معايي���ر الحكم على الكتابة : الو�صوح 

والجمال، والتنا�صق في الجمل واالأفكار، وال�صرعة الن�صبية.

1- ) طعيمه، ومناع ، 2000م ، �س 173-170(
2- ) �صومان ، 2006، �س 44-43(



201 Al JINAN                                                                                                         الجنان

د. رياض عثمان / د. إدريس محمود ربابعة

وم���ن المفيد اأن يب���داأ تعليم الكتابة من خ���الل المواد اللغوية ، التي �صب���ق للطالب اأن ا�صتمع 
اإليها، اأو قراأها. و في هذا ال�صدد يجب اأن يقوم تنظيم المادة، ويتنا�صب محتواها مع ما في ذهن 
الطال���ب. فعندم���ا ي�صعر الطالب اأن ما �صمعه، اأو ق���راأه، اأو قاله، ي�صتطيع كتابت���ه، فاإن ذلك يعطيه 
دافع���اً اأكبر للتعل���م والتقدم. والتدرج اأمر مهم في تقديم المادة الكتابية للطالب ؛ فمن االأف�صل اأن 
يب���داأ الطالب بالجمل الق�صيرة والتعبيرات الب�صيطة ، ثم كتابة جمل اأطول وهكذا)1(، لذلك اختار 
الباحثان اأن تكون مو�صوعات الكتابة م�صتوحاة من الفكرة العامة للن�صو�س االإثرائية الموجودة في 
بداي���ة كل وحدة تعليمية مقدم���ة للمتعلمين بهدف تزويد الطالب باأفكار ومفردات جديدة يمكن اأن 

ي�صتخدمها  ويوظفها في الكتابة .

4- مداخل تعليم مهاراتي التحدث والكتابة للناطقين بغيرها
وعل���ى الرغم من اتفاق المتخ�ص�صين على كون اللغة ظاه���رة اإن�صانية ، اإال اأنهم اختلفوا في 
طريق���ة تناولهم لطبيعتها من حيث كونه���ا ظاهرة لغوية خال�صة اأو �صلوكية اأو اجتماعية ، ومن هنا 

يمكن التمييز بين ثالثة مداخل للتناول، وهي)2(:
اأ-  المدخ���ل اللغ���وي النف�ص���ي ) The Psycholinguistic Approach (: وهو يرى اأن للغة 
ظاه���رة نف�صية تهتم ب�صلوك الفرد الظاهر والكامن ، وعل���ى ذلك فاللغة من هذه الناحية 
فرع من فروع علم النف�س ، وعموماً فاإن هذا المدخل يهتم ب�صفة اأ�صا�صية بدرا�صة اكت�صاب 

اللغة وعالقتها باالإدراك االإن�صاني ، واالإعمال النف�صي وراء فهم واإنتاج الكالم. 
ب-  المدخ���ل اللغوي االجتماع���ي ) The Sociolinguistic Approach (: وهو يهتم باللغة 
كظاه���رة اجتماعي���ة داخ���ل المجتمع ، ويرك���ز على الوظائ���ف االجتماعية للغ���ة كو�صيلة 
ات�ص���ال بين النا�س ، وعلى ه���ذا فاللغة تت�صمن �صبكة معقدة من العوامل مثل: اتجاهات 
النا�س ، وطريقة معي�صتهم، وميولهم. اأي اأنها تت�صمن درا�صة اللغة في اإطارها الثقافي ، 

ومن هنا فاإن اللغة تعتبر علماً اجتماعياً .  
ج-  المدخ���ل اللغ���وي )The Linguistic Approach(: ويهت���م بدرا�ص���ة اللغة في حد ذاتها 
وتركيبه���ا الداخلي والخارجي بغ�س النظ���ر عن وظائفها وكيفي���ة اكت�صابها، ولذلك فاإن 
جوان���ب هذا المدخل تتركز ف���ي الن�صو�س واالأحاديث الم�صجل���ة، وهذا المدخل ي�صنف 
مكون���ات اللغة، ويبحث عن العالق���ات الموجودة بينها طبقاً للم�صتوي���ات التقليدية وهي: 

ال�صوتية، والمعجمية، والنحوية.  

1- )الفوزان، 1428ه، �س �س46-45(
2- ) يون�س ، وال�صيخ ، 2003م ، �س123(
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وي���رى الباحث���ان من خ���الل الحديث عن مداخل تعلي���م اللغات اأن المدخ���ل االجتماعي يكاد 
يك���ون هو اأف�صل اأ�صلوب لتناول اللغة في اإطارها الثقافي وذلك الأن هذا التناول يعتبر تناوالً وظيفياً 
الأن���ه ي�ص���ف ال�صلوك النهائ���ي للمتعلمين من خ���الل وظائف اللغ���ة، بمعنى اأنه يح���دد االأدوار التي 
�صيق���وم المتعلمون بها ف���ي الثقافة االأجنبية، وكذلك المواقف الت���ي �صي�صاركون فيها والمجموعات 
االجتماعي���ة التي �صيتعاملون معها، اأو بمعنى اآخر يحدد هذا التن���اول الوظائف اللغوية التي يحتاج 
المتعلم اإلى ال�صيطرة عليها مع اإدراك البعد الثقافي للغة. فاختيار االأ�صلوب اللغوي يخ�صع لكل من 
القيود اللغوية ، واالجتماعية ، وترتبط القيود اللغوية بفهم الحديث، اأما القيود االجتماعية فتت�صل 
بالق���درة على تقبله���ا ، ومن ثم ي�صبح اختيار االأ�صلوب اللغوي م�صكلة عند ابتعادنا عما اعتدناه من 

البيئة االجتماعية المحيطة بنا .

5- طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
هن���اك عوام���ل كثيرة تعرقل �صير تعلي���م العربية لغير الناطقين بها، وم���ن اأبرز هذه العوامل 
الطريقة اأو الطرائق التقليدية القديمة التي �صار عليها معظم القائمين على اأمر ن�صر اللغة العربية 
وم���ا زال���وا ي�صيرون، فمعظ���م معلمي العربي���ة لغير اأهلها في اأنح���اء العالم ي�صي���رون في خطى من 
�صبقوه���م في ذلك دونما محاولة جادة لتمحي�س ذلك النه���ج، ودرا�صة مدى مواكبته للتطور الذي 
ط���راأ في حقل تعليم اللغات، وه���ذا يوؤكد اأن هناك �صرورة ملحة لتطوير طرائق تعليم اللغة العربية 
لغي���ر الناطقي���ن بها، اإذا اأردنا اأن تاأخذ اللغة العربية مكانها الالئق بين اللغات العالمية. ومن اأبرز 

طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ما ياأتي:
اأ-  طريق���ة النح���و والترجم���ة )Grammar-Translation Method( : ه���ذه الطريقة تعد 
اأق���دم طرائق تدري����س اللغات االأجنبية حيث يرج���ع تاريخها اإلى الق���رون الما�صية. وهي 
حقيق���ة ال تنبن���ي على فكرة لغوي���ة اأو تربوية معينة كما ال ت�صتند اإل���ى نظرية معينة، واإنما 
ترجع جذورها اإلى تعليم اللغة الالتينية واليونانية التي تتمحور حول تعليم القواعد اللغوية 
َف العلماء هذه الطريقة من �صمن طرائ���ق المدار�س القديمة لتعليم  نَّ والترجمة. وق���د �صَ
اللغ���ات االأجنبية التي ال تزال �صائدة اال�صتخ���دام حتى االآن في مناطق مختلفة من العالم  
رغ���م قدمها وف�صل اأ�صاليبها. ه���ذه الطريقة ت�صبه في اأغلب جوانبه���ا، الطريقة التي كان 
ي�صتعمله���ا �صيوخ وفقه���اء الكتاتيب القراآني���ة والجامعات االإ�صالمية وق���د خ�صعت طريقة 
الترجمة هذه لنقا�صات حادة بين الباحثانين والمدر�صين على ال�صواء، حيث انق�صموا اإلى 
فريقي���ن: موؤيد ومعار�س. اأما الموؤي���دون فيرون باأن الترجمة �صروري���ة في ف�صل تدري�س 
اللغ���ات االأجنبي���ة لتحقيق هدف الفهم، خا�ص���ة في الم�صتويات االأول���ى. واأما المعار�صون 
فقد ذهبوا اإلى القول باأن الترجمة تجعل المتعلم ال يتقدم بخطى حثيثة في اكت�صاب اللغة 
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اله���دف، وتورثه ع���ادات واآفات لغوية غي���ر مرغوبة قد ي�صعب عالجه���ا حتى في مراحل 
متقدم���ة من التعلم، ولذلك فاإن اللجوء اإلى الترجمة يجعلنا نقحم نظامًا لغويًا خا�صًا في 
نظام مخالف، ال�صيء الذي يحدث �صعوبات لدى المتعلم، وي�صاعف من االآفات وال�صوائب 

الناتجة عن التداخالت اللغوية)1(.
ب-  الطريق���ة المبا�ص���رة )Direct Method( : ظه���رت ه���ذه الطريقة المبا�ص���رة رداً على 
طري���ق القواعد والترجمة التي كان���ت ال تنبني على اأية نظرة علمية للغة والتي تفتقر اإلى 
اأ�صا����س منهجي في اأ�صاليبه���ا. وت�صمى هذه الطريق���ة اأحيانًا بالطريق���ة الطبيعية اإذ اإن 
جذوره���ا التاريخية ترج���ع اإلى المبادئ الطبيعية لتعليم اللغ���ة، وهي المبادئ التي تقول 
اإن اللغ���ة االأجنبية يمك���ن تعلمها باأ�صلوب طبيعي يتعلم به الطف���ل لغته االأم. وهدف هذه 
الطريق���ة ه���و تنمية قدرة الدار����س على اأن يفك���ر بالعربية ولي�س بلغت���ه االأولى، ومن ثم 
فتعلي���م اللغة االأجنبية ال يتم بال�ص���رورة من خالل الترجمة، اإذ اإن تعليم معاني الكلمات 
يمكن اأن يتم من خالل التمثيل والحركة وال�صور وا�صتخدامها ب�صورة عفوية في حجرة 
الدرا�ص���ة، وكانت هذه الطريقة رائدة ف���ي ا�صتعمال الو�صائل ال�صمعي���ة الب�صرية كبديل 
لعملية الترجمة ، وينبغي تعليم اللغة العربية من دون اأية لغة و�صطية اأو ا�صتعمال العامية 
اأو اأي���ة لهجة اأخ���رى ، كما عمدت الطريقة المبا�صرة اإل���ى تعوي�س حفظها عن ظهر قلب 
باالت�صال مبا�ص���رة باللغة والتدرب على ا�صتعمالها ا�صتعم���االً �صليمًا بالنطق والممار�صة 

وتن�صيط عملية التوا�صل)2(.
ج-  الطريقة ال�صمعية ال�صفوية )Audio-lingual method(: ظهرت هذه الطريقة ردا على 
طريقة النح���و والترجمة والطريقة المبا�صرة معا في جان���ب، وا�صتجابة الهتمام متزايد 
بتعل���م اللغات االأجنبية ف���ي اأمريكا في الخم�صينيات وال�صتينيات م���ن القرن الما�صي في 
جانب اآخر. وكان هذا االهتمام بتعلم اللغات االأجنبية ينتج من �صيا�صة اأمريكا في متابعة 
ما جرى في العالم من التطورات �صواء كانت في المجال العلمي اأم في المجال الع�صكري. 
فق���د اأدى ذلك اإلى �صرورة اإعادة النظر اإلى اللغة مفهومً���ا ووظيفة ، واإلى اأ�صاليب تعليم 
اللغ���ة االأجنبي���ة وتعلمها الت���ي كانت ال تزال متاأث���رة بطريقة النح���و والترجمة والطريقة 
المبا�ص���رة ، ول���م تعد اللغ���ة و�صيلة االت�صال الكتاب���ي فقط، اأو نقل الت���راث االإن�صاني، بل 
اأ�صبح���ت اأداة لتحقيق االت�صال ال�صفه���ي، اأوالً بمهارتي اال�صتماع والكالم، يليه االت�صال 
الكتاب���ي بمهارت���ي الق���راءة والكتابة، وترتب على ه���ذه النظرة ظه���ور الطريقة ال�صمعية 

1- ) بو�صوك، 2002م، �س �س 46-45(
2- )بو�صوك، 2002م ، �س47(
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ال�صفوي���ة. ويوؤخ���ذ على هذه الطريقة الف�ص���ل التام بين مهارات اللغ���ة وتخ�صي�س فترة 
طويل���ة من البرنام���ج لال�صتماع فقط، واعتمادها على نتائج التحلي���ل التقابلي في اإعداد 

الخطط والمناهج واختيار المواد التعليمية وتقديمها وتنفيذ االأن�صطة واالإجراءات)1(.
د-  الطريقة التوا�صلية )Method :)Communicative قامت هذه الطريقة في ال�صبعينيات 
م���ن القرن الع�صرين، ردً���ا على الطريقة ال�صمعي���ة، وكان هدفها بالدرج���ة االأولى تجاوز 
االأخط���اء التي وقعت فيها الطريق���ة ال�صفوية االآلية من جهة، وتجاوز ق�صور التحويلية في 
التركيز على الجانب االجتماعي لال�صتعمال اللغوي من جهة اأخرى. وت�صير هذه الطريقة 
اإل���ى ا�صتعمال اللغ���ة في الو�صط الطبيعي االجتماعي الذي تدور فيه، وهي تنطلق في ذلك 
م���ن ث���ورة هايم���ز )Dell Hymes( على مفهوم���ي الكفاي���ة واالأداء عن���د ت�صوم�صكي؛ اإذ 
ي���رى هايم���ز اأن الو�صف الذي قدم���ه ت�صوم�صكي و�صف تجريدي مثال���ي بعيد عن الو�صط 
االجتماع���ي الذي ت�صير فيه اللغ���ة، وذلك اأن هناك قواعد اجتماعية اإ�صافية اإلى القواعد 
ال�صرفي���ة والنحوية هي التي تحكم ا�صتخدامنا للغة ف���ي المواقف االجتماعية المختلفة، 
ف���اإذا م���ا اأردنا اأن نتعل���م لغة اأجنبية، فال بد م���ن مراعاة القواع���د االجتماعية والقواعد 

اللغوية)2(.
وتعتب���ر االأن�صطة التوا�صلية المحور المركزي في ه���ذه الطريقة والغاية النهائية منها ومناط 
مق�صدها، ويرى »لتل وود« )w.little wood( اأنها يمكن اأن تقدم اإ�صهامات عديدة في عملية تعليم 

اللغة)3(. 
ه�-  طريق���ة ال�صمعية الب�صرية )Method Optical- Audio ( : وهي طريقة تدري�س تعتمد 
على الو�صائل ال�صمعية والب�صرية معاً كال�صرائط الفيلمية اأو عار�صات ال�صرائح المرتبطة 
ب�صري���ط �صمعي. وت�صمل المعينات المتعددة الحوا����س االأكثر تعقيدًا االأفالم والحوا�صيب 

ومعدات االت�صاالت.
وب���داأت ه���ذه الو�صائ���ل في ولوج مي���دان التربية والتعليم عل���ى �صكل مخاب���ر تجريبية باهظة 
التكالي���ف، حي���ث يعمل مدر�س اللغة عل���ى النطق بمقطع �صوت���ي، يوزع على التالمي���ذ بو�صاطة اآلة 
ت�صجي���ل وتجهيزات اإلكترونية، وفي الوقت نف�صه ت�صاح���ب هذا المقطع �صورة خطية، تكون دعامة 
ب�صري���ة للتفري���ق بين النطق ال�صحي���ح وغير ال�صحي���ح، اإال اأن هذه الو�صائل ما لبث���ت اأن تطورت 
وانت�ص���رت واأ�صبحت ت�صتعمل على نطاق وا�صع، واأ�صحت مخابر اللغ���ات اليوم اأكثر تطورًا وانت�صارًا 

1- )طعيمه ، 1989م ، �س �س 135-133(
,John Munby 151983-pp 9. -2

) willam little,1984. P17 ( -3
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؛ اإذ ت�صتثم���ر لت�صحيح النط���ق، واإنجاز التمارين وت�صحيحها في الحين، والتمرن على التوا�صل مع 
اآل���ة الت�صجيل، تح���ت اإ�صراف مدر�س مخت�س، يمكنه اأن يتدخل من مك���ان المراقبة في اأية لحظة، 
ويت�ص���ل باأي متعل���م وير�صده، وقلما نجد موؤ�ص�ص���ة حديثة تهتم بتعليم اللغ���ات الحية ال يتوافر فيها 

مخبر اللغات.
ومن عيوبها اأنها تقوم بنف�س الدور التلقيني الذي يقوم به الملقي التقليدي. وال ت�صمح بتفاعل 
المتلق���ي م���ع الملقي . تحت���اج لت�صحيحات و�صواب���ط حول مواده���ا الثقافية . تحت���اج لجهد كبير 
ف���ي اإعدادها. مكلف���ة للغاية تحتاج لوقت . وهن���اك درا�صات كثيرة ت�صير الآث���ار �صلبية خطيرة على 

ال�صخ�صية ، اإذا كانت الو�صيلة حرة وغير مقننة)1(.
و-  الطريق���ة االنتقائي���ة : )Method Selectivity(: ظهرت هذه الطريقة ردا على الطريقة 
القواع���د والترجم���ة والطريق���ة المبا�ص���رة والطريق���ة ال�صمعي���ة ال�صفوي���ة معً���ا ومحاولة 
اال�صتفادة من هذه الطرائق الثالث في نف�س الوقت. ويرى اأن�صار هذه الطريقة اأنَّ نجاح 
عملي���ة تدري����س اللغة االأجنبي���ة وفعاليتها لن يتحق���ق بطريقة تدري�س واح���دة واإنما بعدة 

طرائق ينتقى منها ما ينا�صب المتعلم ومواقف تعليمية يجد نف�صه فيها.
     وم���ن خ���الل ما �صب���ق يت�صح للباحث كث���رة االعترا�ص���ات واالنتق���ادات الموجهة لطرائق 
تعل���م اللغ���ة العربية لغير الناطقين بها، لذا يرى الباحثان اأن���ه ال بد من �صرورة البحث عن طرائق 
واأ�صالي���ب جديدة لجعل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها �صهالً وي�صيرًا ، وتكون جذابة و�صائقة 
للمتعلمي���ن و�صهلة التطبيق بالن�صب���ة للمعلمين باالإ�صافة اإلى اأهمية وج���ود مناهج تعليمية متكاملة 
ت�ص���د المتعلمي���ن وت�صجع المدر�صين اأي�صا على تعليم وتعلم اللغة و�صم���ان اإتقانها وتو�صيل ال�صورة 

الحقيقية لتراثنا العربي الفكري والثقافي والح�صاري.
عا�شرًا: الطريقة والإجراءات.

)- اإجراءات البحث
قام الباحثان باالإجراءات االآتية لتحقيق اأهداف البحث : 

-  مراجع���ة االأدب الترب���وي المتعل���ق بتدري����س اللغات للناطقي���ن بغير اللغ���ة االأم ب�صكل عام 
وتدري�س اللغة العربية للناطقين بغيرها ب�صكل خا�س، وكذلك االأدبيات المتعلقة في اإعداد 

الوحدات التعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، واإعداد اأدوات البحث .
- اإع���داد الوحدات التعليمية المقترحة القائم���ة على الثقافة العربية وعر�صها على لجنة من 

المخت�صين والمحكمين للتاأكد من منا�صبتها لم�صتوى اأفراد عينة البحث. 

1- )بو�صوك ، 2002م ، �س53 (
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-  اإعداد اختبارين االأول لقيا�س م�صتوى مهارة التحدث والثاني لقيا�س م�صتوى مهارة الكتابة 
ل���دى عينة البحث قبل تطبي���ق الوحدات التعليمية المقترحة القائم���ة على الثقافة العربية 
وبعده���ا ثم عر�صهما على لجنة م���ن المحكمين والمخت�صين للتاأكد من �صدقهما وثباتهما 

واإجراء التعديالت الالزمة عليهما.
- تجريب اأداة البحث على عينة ا�صتطالعية من خارج عينة البحث االأ�صلية.

-  تحدي���د عينة البحث وهم طلبة الم�صتوى المتقدم في �صعب���ة تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها في معهد اللغات في الجامعة االأردنية وتق�صيمهم اإلى مجموعتين تجريبية و�صابطة. 
-  تطبي���ق الوح���دات التعليمي���ة المقترح���ة القائم���ة عل���ى الثقاف���ة العربية عل���ى المجموعة 
التجريبي���ة من خ���الل تدري�صها من قبل معل���م مخت�س في المعهد ال���ذي طبق فيه البحث 
وكذل���ك يدر�س معل���م مخت�س في المركز نف�ص���ه العينة ال�صابطة ولك���ن بالبرنامج المتبع 

عندهم )االعتيادي( .
- تطبيق اختبار المهارات اللغوية البعدي على المجموعتين التجريبية وال�صابطة . 

-  ت�صحي���ح االختب���ارات وتفري���غ ا�صتجاب���ات المجموعتي���ن التجريبية وال�صابط���ة بو�صاطة 
الحا�صوب وفقا لت�صميم البحث ومتغيراته.

- القيام بالمعالجات االإح�صائية الالزمة لالإجابة عن اأ�صئلة البحث .
-  التو�ص���ل اإلى النتائ���ج ومعالجتها اإح�صائي���اً ومناق�صتها ، وتف�صيره���ا ، والتاأكد من فاعلية 
الوح���دات التعليمي���ة المقترحة القائم���ة على الثقاف���ة العربية في تنمي���ة مهارتي التحدث 

والكتابة وتقديم التو�صيات المنا�صبة في �صوء نتائج البحث. 
)- منهجية وت�شميم البحث

جم���ع ه���ذا البحث بي���ن المنهجين الو�صف���ي و�صبه التجريب���ي، فا�صتخدم الباحث���ان المنهج 
الو�صف���ي في الدرا�صات العربي���ة واالأجنبية و االإطار النظري المتعل���ق بالبحث، كمجال تعليم اللغة 
العربي���ة للناطقين بغيره���ا ومهاراتها وطرائق تدري�صها ومداخل تعليمه���ا، واالطالع على االأدبيات 
المتعلق���ة بالثقافة العربية ؛ وذلك بهدف الح�صول على موا�صف���ات الوحدات التعليمية ومعاييرها 
واأ�ص�صه���ا. كما قام الباحثان باإعداد اختبارين: االأول لقيا����س مهارة التحدث والثاني لقيا�س مهارة 

الكتابة .
اأم���ا المنه���ج �صبه التجريب���ي فا�صتخدم���ه الباحثان في اختي���ار الت�صمي���م المنا�صب للبحث 
وتنفي���ذه ل�صبط متغيرات البح���ث : المتغير الم�صتقل )الوحدات التعليمي���ة المقترحة القائمة على 
الثقاف���ة العربية(، ف���ي المتغير التابع )تنمية مهارتي التحدث، والكتاب���ة(. وطبق الباحثان اختبار 
مه���ارة التح���دث، و اختبار مه���ارة الكتابة اللذين اأعدهم���ا الإجراء هذا البحث عل���ى المجموعتين 
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)التجريبي���ة وال�صابطة( قبل تطبيق الوحدات التعليمية المقترحة وذلك بهدف �صبط التكافوؤ بين 
المجموعتي���ن، ثم اأع���اد تطبيقهما مرة اأخرى عل���ى المجموعتين التجريبية بع���د تطبيق الوحدات 
التعليمي���ة المقترحة التي تم تطبيقه���ا على مدار )12( محا�صرات مدة كل محا�صرة )50( دقيقة 
خالل الف�صل الدرا�صي االأول من العام الدرا�صي الجامعي 2012م/2013م وال�صابطة التي در�صت 

بالطريقة االعتيادية المتبعة في �صعبة تعليم اللغة العربية في معهد اللغات في الجامعة االأردنية. 
اأما ت�صميم البحث فا�صتخدم الباحثان ت�صميما تجريبياً يمكن التعبير عنه بال�صكل االآتي :

01×01G1
01-01G2

ويف�صر الباحثان الرموز ال�صابقة على النحو االآتي :
G1 : المجموع التجريبية .

G2 : المجموعة ال�صابطة .

× : المعالجة با�صتخدام الوحدات التعليمية المقترحة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
- :  الوح���دات التعليمية االعتيادية المتبعة في �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في 

معهد اللغات في الجامعة االأردنية.
01 :  اختب���ار مهارة التحدث واختبار مهارة الكتاب���ة، اللذين اأعدهما الباحثان الأغرا�س هذا 

البحث. وطبقا قبل تنفيذ الوحدات التعليمية المقترحة وبعد تنفيذها.
3- اأفراد البحث )العينة):

ت���م اختيار اأف���راد البحث من طلب���ة الم�صتوى المتقدم م���ن متعلمي اللغ���ة العربية الناطقين 
بغيره���ا في �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد اللغات في الجامعة االأردنية للعام 
الدرا�صي الجامعي 2012م/2013م. وبلغ عدد اأفراد البحث )49( طالباً وطالبةً . حيث تم اختيار 
�صعبتي���ن م���ن طلبة الم�صتوى المتقدم : االأولى التجريبية وبل���غ عددها )24( طالباً وطالبة خ�صعت 
لتدري�س الوح���دات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية التي اأعدها الباحثان، والثانية 
�صْت وفق البرنامج المعتاد ف���ي �صعبة تعليم اللغة  ال�صابط���ة وبل���غ عددها )25( طالباً وطالب���ة ، ُدرِّ

العربية في معهد اللغات في الجامعة االأردنية.
وقد اختار الباحثان ق�صدياً اأفراد البحث من متعلمي اللغة العربية في �صعبة اللغة العربية في 
معه���د اللغات في الجامعة االأردنية، لتوافر العدد الكافي من الطلبة الختيار اأفراد البحث، ولتعاون 
اإدارة المعهد، ومدر�صي اللغة العربية للناطقين بغيرها فيه لتطبيق البحث ، وتوفير البيئة المنا�صبة 

الإجراء البحث.   
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4- اأدوات البحث : 
لتحقيق اأه���داف البحث اأعدَّ الباحثان اختبارين كاأداة للبح���ث، هما: اختبار مهارة التحدث 
واختب���ار مه���ارة الكتابة وتكون اختبار مهارة التحدث من مو�صوعي���ن اختارهم الباحثان من �صلب 
مو�صوع���ات الوحدات التعليمي���ة المقترحة وترك للمتعلمين الحرية ف���ي الحديث لمدة )5( دقائق 
ح���ول واح���د منهما و�صجل هذا الحديث ثم �صحح من خالل �صل���م التقدير المخ�ص�س لذلك، واأما 
اختب���ار الكتابة فهو على ق�صمين الق�صم االأول مك���ون من اأ�صئلة مو�صوعية محددة االإجابة وت�صحح 
وف���ق االإجاب���ة النموذجية المعدة لذل���ك والق�صم الثاني اخت���ار الباحثان مو�صوعي���ن ليكتب فيهما 
المتعلمون بما ال يقل عن اأربعة اأ�صطر في كل مو�صوع وت�صحح وفق �صلم التقدير الذي اأعده الباحثان 
لذل���ك. وا�صتع���ان الباحثان الإعداد اأداة البحث باالأدبيات ذات ال�صل���ة بهذا المجال، باالإ�صافة اإلى 
االختب���ارات التي تعدها �صعب���ة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ف���ي معاهد اللغات في كل من 

جامعة اآل البيت والجامعة االأردنية وجامعة اليرموك في االأردن. بق�صد تحقيق اأهداف البحث.
5- �شدق الختبار :

وللتحق���ق من �ص���دق االختبارين عر�صهم���ا الباحثان على مجموعة م���ن المحكمين من ذوي 
الخبرة واالخت�صا�س في هذا المجال وطلب اإليهم اإبداء اآرائهم ومقترحاتكم حولهما من اإ�صافة اأو 
حذف اأو تعديل من حيث: مالءمة االختبارين لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في الم�صتوى 
المتق���دم. وال�صياغة و�صالمة اللغ���ة، وارتباط البدائل بفقرة ال�صوؤال ، وم���دى قيا�صهما للمهارتين 
الم�صتهدفتين في البحث ، ومدى �صعوبتهما ومراعاتهما للفروق الفردية ، وتنظيمهما وتدرج االأ�صئلة 
فيهما من ال�صهل اإلى ال�صعب، وتوزيع الدرجات على االأ�صئلة. وفي �صوء مالحظات المحكمين قام 
الباحث���ان بتعديل االختبار �صواء بالحذف اأو بالتعديل اأو باالإ�صافة، وقد اأبدى المحكمون موافقتهم 

على االختبارين، واأ�صبح االختباران ب�صورتهما النهائية. 
6- معامالت ال�شعوبة والتمييز لالختبارين:

ولمعرف���ة معامالت ال�صعوبة والتمييز لفق���رات اختبار مهارة التحدث واختبار مهارة الكتابة 
تم تطبيقهما على عينة ا�صتطالعية من خارج عينة البحث عددها )15( طالبا وطالبة من متعلمي 
اللغ���ة العربي���ة الناطقين بغيرها ، وق���ام الباحثان بح�ص���اب معامالت ال�صعوب���ة والتمييز لفقرات 
االختب���ار، فف���ي اختبار التح���دث بلغت قيم���ة معامل ال�صعوب���ة مابين )0.52 اإل���ى 0.58( وقيمة 
معام���الت التميي���ز مابي���ن )0.62  اإل���ى  0.68( اأما في اختب���ار الكتابة فتراوح���ت قيم معامالت 
ال�صعوب���ة مابين )0.36 اإلى 0.78( ومعامالت التميي���ز ما بين )0.38 اإلى 0.85( وهي درجات 

جيدة الأغرا�س هذا البحث.
7-  ثبات اختبار التحدث واختبار الكتابة:
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ولقيا����س درجة ثبات اختبار التحدث واختبار الكتابة ، طب���ق الباحثان االختبارين على عينة 
ا�صتطالعي���ة م���ن خارج عينة البح���ث االأ�صلية وبلغ عدده���ا )15( طالبا وطالبة م���ن متعلمي اللغة 
العربي���ة الناطقين بغيرها، وتم ح�صاب معامل الثب���ات ح�صب معادلة )كودر- ريت�صارد در�صون20( 
اذ بل���غ )0.85(، ثم اأعاد الباحثان االختبارين على العينة نف�صها بعد مرور اأ�صبوعين، وتم ح�صاب 
ثب���ات االإعادة بتطبيق معادلة معامل ارتباط بير�صون بي���ن درجات الطلبة في االختبارين ) القبلي 

والبعدي ( وبلغت قيمته )0.82( .
8- تحديد زمن اختبار التحدث واختبار الكتابة:

ولتحدي���د الزمن المنا�صب الختبار التحدث واختبار الكتابة طبقا اختبار كل مهارة منف�صال 
ل الوقت الذي ا�صتغرقه الطلبة في االإجابة عن فقرات كل اختبار مق�صوماً على  عن االآخر حيث �ُصجِّ
ع���دد الطلبة الكلي، فكان )50( دقيق���ة بالن�صبة الختبار الكتابة اأما اختبار التحدث فتم اإعطاء كل 

طالب )5( دقائق لالإجابة عنه بحيث اختبر كل طالب على حدة.

9- ت�شحيح اختبار التحدث واختبار الكتابة:
�صححت اإجابات الطلبة بناء على االإجابة النموذجية الختبار كل مهارة على حده ووفق توزيع 
العالم���ات لك���ل اختبار ، بحيث اأعطي كل اختبار ) 50 ( درج���ة والمجموع الكلي الختبار المهارات 
اللغوي���ة االأربع )100( درجة، وا�صتخدم الباحثان �صاللم التقدير التي اأعدها الأغرا�س هذا البحث 

لت�صحيح االختبارين واحت�صاب الدرجات. 

0)- تكافوؤ مجموعتي البحث: 
للتحق���ق من تكاف���وؤ مجموعت���ي البحث تم ا�صتخ���راج المتو�صط���ات الح�صابي���ة واالنحرافات 
المعياري���ة الختب���ار مهارة التحدث القبل���ي واختبار مه���ارة الكتابة القبلي تبع���ا لمتغير المجموعة 
)تجريبي���ة، �صابطة(، ولبيان الفروق االإح�صائية بي���ن المتو�صطات الح�صابية تم ا�صتخدام اختبار 

»ت«، والجدول )1( يو�صح ذلك.
الجدول )1(

المتو�صط���ات الح�صابي���ة واالنحراف���ات المعيارية واختب���ار »ت« تبعا لمتغي���ر المجموعة على 
اختبار المهارات اللغوية القبلي

املهارة 
املتو�صط العدداملجموعةاللغوية

احل�صابي
االنحراف 

درجات قيمة »ت«املعياري
احلرية

الداللة 
االإح�صائية

التحدث 
قبلي

0.130440.897-2432.422.569جتريبية
2532.501.626�صابطة
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الكتابة 
قبلي

0.206440.838-2430.632.748جتريبية

2530.772.022�صابطة

   يتبين من الجدول )1( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية )a = 0.05( تعزى للمجموعة 
ف���ي مهارت���ي التح���دث والكتابة ، وه���ذه النتيجة ت�صي���ر اإلى تكاف���وؤ مجموعتي البح���ث )التجريبية 

وال�صابطة(.
))- الوحدات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية واإجراءات تنفيذها: 

وه���ي مجموع���ة اأن�صطة منظمة ومخططة ت�صمن���ت اأهدافاً ومحتوى وو�صائ���ل وا�صتراتيجيات 
ها الباحثان بهدف تنمية مهارت���ي التحدث والكتابة ،  تقوي���م قائم���ة على الثقافة العربية الت���ي اأعدَّ
وتكونت الوحدات التعليمية من مقدمة واأهداف وم�صوغات واأن�صطة وا�صتراتيجيات تقويم وتدري�س، 
واأع���دَّ الباحث���ان دليالً خا�صاً للمدر�س الذي ق���ام بتطبيقها على عينة البح���ث وت�صمن هذا الدليل 
عل���ى اأدوار المعلم والمتعلم وعلى ا�صتراتيجيات التدري����س والو�صائل المعينة من ت�صجيالت �صوتية 
واأف���الم فيديو وكذلك على اأدوات التقويم باأنواعها. كما اأعد الباحثان كتاباً للمتعلمين يحتوي على 
الن�صو����س وال�صور المرافقة لها واالأن�صطة والتدريبات والفوائ���د النحوية ومعجم م�صغر للكلمات 

الجديدة وال�صعبة. 
وتول���ى تنفيذ الوحدات التعليمي���ة المقترحة معلم مخت�س في تدري�س اللغة العربية للناطقين 
بغيره���ا ويعمل مدر�صاً في �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد اللغات في الجامعة 
االأردني���ة وه���و من حملة �صه���ادة الدكتوراه، وم���ن ذوي الخبرة في تدري�س اللغ���ة العربية للناطقين 
بغيره���ا. ول�صب���ط الظروف التجريبي���ة اجتمع الباحثان م���ع المدر�س وزوداه باالإر�ص���ادات والمواد 
الالزم���ة ، وح���ددا ل���ه ا�صتراتيجيات التعل���م والتعلي���م التي تم تنفيذه���ا على عينة البح���ث، وتابع 
الباحث���ان المدر����س من خ���الل الزي���ارات الميدانية له للتاأكد م���ن �صير مجري���ات تنفيذ الوحدات 
التعليمي���ة المقترح���ة كما ه���و مخطط لها . وا�صتغ���رق تنفيذ الوحدات التعليمي���ة المقترحة بجميع 
مراحله���ا )12( محا�صرة خ�ص�س لكل وحدة درا�صية )4( محا�ص���رات زمن المحا�صرة الواحدة 

)50( دقيقة. 
وبغر�س التحقق من �صدق الوحدات التعليمية المقترحة، تم عر�صها كاملة على مجموعة من 
المحكمي���ن من ذوي االخت�صا�س والخبرة في تعليم اللغة العربية للناطقين بها وللناطقين بغيرها 
وفي المناهج وطرق التدري�س وفي علم النف�س التربوي واللغويات والل�صانيات واللغة والنحو واالأدب 
مم���ن يعملون ف���ي الجامعات والموؤ�ص�صات التعليمية االأردنية وال�صعودي���ة واللبنانية. ف�صالً عن عدد 
م���ن معلمي اللغة العربي���ة للناطقين بغيرها في معاهد اللغات الحكومي���ة والخا�صة، وذلك للتحقق 
م���ن مدى �صدقه���ا وواقعيتها ومدى جدواه���ا و�صموليتها وان�صجامها مع اله���دف الرئي�س للوحدات 

التعليمية المقترحة .
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وعدل الباحثان على الوحدات التعليمية المقترحة في �صوء مالحظات المحكمين مثل حذف 
بع����س الن�صو�س االإثرائية لعدم توافقها مع الثقافة العربية وم���ع هدف البحث وا�صتبدالها باأخرى 
اأكث���ر تنا�صباً اأو اإعادة �صياغتها بلغة اأ�صه���ل تتنا�صب مع متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها 
وكذلك الرجوع اإلى اآليات تدري�س خا�صة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وا�صتبدالها بدالً من 
اآليات تدري�س عامة كانت موجودة في الوحدات التعليمية المقترحة. وقد اأثريت الوحدات التعليمية 
المقترح���ة وفق ما اقترحه المحكمون با�صتخدام و�صائل تعليمية �صمعية ب�صرية والو�صائل التعليمية 
الحديثة كالحا�صب االآلي بجميع تطبيقاته واالإنترنت وال�صبورة الذكية والعرو�س التقديمية وغيرها. 

الحادي ع�شر: نتائج البحث : 
ولبي���ان اأداء الطلب���ة في اختب���ار مهارتي التح���دث، والكتابة وذلك به���دف التحقق من مدى 
فاعلي���ة الوح���دات التعليمي���ة المقترحة القائم���ة على الثقاف���ة العربية في تنمي���ة مهارتي التحدث 

والكتابة ا�صتخدم الباحثان المعالجات االإح�صائية الو�صفية واال�صتداللية االآتية: 
-  ا�صتخدم الباحثان المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية، الأداء اأفراد المجموعتين 

التجريبية وال�صابطة في اختباري مهارة التحدث والكتابة ، كال على حده. 
-  اختب���ار )ت( لمقارنة متو�صطات اأداء طلبة عينة البح���ث على االختبار القبلي للتحقق من 

تكافوؤ المجموعتين التجريبية وال�صابطة قبل البدء بتطبيق البحث. 
- ح�صاب حجم التاأثير )مربع اإيتا( لقيا�س اأثر الوحدات التعليمية المقترحة .

- ا�صتخدام تحليل التغاير الم�صترك )ANCOVA( في حالة عدم تكافوؤ المجموعات.
ويعر�س الباحثان نتائج بحثه وفقاً الأ�صئلة البحث كاالآتي :

1-  نتائ���ج �ص���وؤال البح���ث االأول ومناق�صته���ا وال���ذي ن�صه: »ما مكون���ات الوح���دات التعليمية 
المقترحة القائم على الثقافة العربية لتنمية مهارتي التحدث، والكتابة لدى متعلمي اللغة 

العربية للناطقين بغيرها؟«
وق���د اأج���اب الباحثان عن ه���ذا ال�صوؤال مف�ص���الً بالعر�س الذي اأورده في ف���ي بناء الوحدات 
التعليمي���ة المقترح���ة باعتبار اأن هذا ال�صوؤال لي�س اإح�صائياً - حي���ث عر�س الباحثان خطوات بناء 
الوح���دات التعليمية المقترحة القائمة على الثقاف���ة العربية واأهدافها واأهميتها وم�صوغاتها وكيفية 
اختي���ار محتواها التعليمي، وبيان ا�صتراتيجيات التدري����س المالئمة والو�صائل المعينة الم�صتخدمة 
ف���ي تنفيذها واأدوار كلٍّ م���ن المعلمين والمتعلمين فيها ، واإج���راءات التحكيم والتقويم، واإجراءات 
التعديل المطلوب والنهائي عليها وعلى واأدوات التقويم الخا�صة بها. وكان تدري�س مهارتي التحدث 

والكتابة على النحو االآتي :
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2-  نتائ���ج �صوؤال البحث الثان���ي ومناق�صتها والذي ن�صه: »هل هناك اختالف في تنمية مهارة 
التح���دث لدى متعلم���ي اللغة العربي���ة الناطقين بغيرها يع���زى لنوع الوح���دات التعليمية 
المقدم���ة )الوح���دات التعليمي���ة المقترح���ة القائم���ة عل���ى الثقاف���ة العربي���ة والوحدات 

االعتيادية(؟« 
لالإجابة عن هذا ال�صوؤال تم ا�صتخراج المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية الأداء عينة 

البحث على مهارة التحدث تبعا لمتغير المجموعة )تجريبية، �صابطة(، والجدول )2( يو�صح ذلك.
الجدول )2(

المتو�صط���ات الح�صابي���ة واالنحرافات المعياري���ة والمتو�صط���ات الح�صابي���ة المعدلة لمهارة 
التحدث تبعا لمتغير المجموعة

املجموعةاملهارة
املتو�صط البعديالقبلي

العدداملعدل املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

التحدث
32.422.56942.671.92642.67424جتريبية
32.501.62638.232.58138.21925�صابطة
32.462.14740.543.16740.44749املجموع

يبي���ن الج���دول )2( تباين���اً ظاهري���اً ف���ي المتو�صط���ات الح�صابي���ة واالنحراف���ات المعيارية 
والمتو�صطات المعدلة لمهارة التحدث ب�صبب اختالف فئات متغير المجموعة )تجريبية، �صابطة(. 
ولبيان دالل���ة الفروق االإح�صائية بين المتو�صطات الح�صابية ت���م ا�صتخدام تحليل التباين االأحادي 

الم�صاحب، الجدول )3(.
الجدول )3(

نتائ���ج تحليل التباين االأحادي الم�صاح���ب للمتو�صطات الح�صابية الأث���ر المجموعة في تنمية 
مهارة التحدث لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها

جمموع امل�صدراملهارة
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�صائية
7.65317.6531.5130.225القبلي )امل�صاحب(التحدث

227.7631227.76345.0200.000املجموعة
217.544435.059اخلطاأ
451.41345الكلي

يتبين من الجدول )3( وجود فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى )α = 0.05( تعزى الأثر 
المجموعة في مهارة التحدث وجاءت الفروق ل�صالح المجموعة التجريبية.
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3-  نتائ���ج �صوؤال البحث الثالث ومناق�صتها والذي ن�صه: »هل هناك اختالف في تنمية مهارة 
الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها يعزى لنوع الوحدات التعليمية المقدمة 

)الوحدات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية والوحدات االعتيادية (؟« 
لالإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال تم ا�صتخراج المتو�صطات الح�صابي���ة واالنحرافات المعيارية الأداء 
عينة البحث على مهارة الكتابة تبعا لمتغير المجموعة )تجريبية، �صابطة(، والجدول )4( يو�صح 

ذلك.
الجدول )4(

المتو�صط���ات الح�صابي���ة واالنحرافات المعياري���ة والمتو�صط���ات الح�صابي���ة المعدلة لمهارة 
الكتابة تبعا لمتغير المجموعة

املجموعةاملهارة
املتو�صط البعديالقبلي

العدداملعدل املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الكتابة
30.622.74840.751.98440.76324جتريبية
30.772.02236.142.49436.12225�صابطة
30.702.40238.543.21638.44349املجموع

يبي���ن الج���دول )4( تباين���اً ظاهري���اً ف���ي المتو�صط���ات الح�صابي���ة واالنحراف���ات المعيارية 
والمتو�صط���ات المعدل���ة للمه���ارات اللغوي���ة ب�صب���ب اخت���الف فئات متغي���ر المجموع���ة )تجريبية، 
�صابط���ة(. ولبيان داللة الفروق االإح�صائية بين المتو�صطات الح�صابية تم ا�صتخدام تحليل التباين 

االأحادي الم�صاحب، الجدول )5(.
الجدول )5(

نتائ���ج تحليل التباين االأحادي الم�صاح���ب للمتو�صطات الح�صابية الأث���ر المجموعة في تنمية 
مهارة الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها

جمموع امل�صدراملهارة
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�صائية
.8.67018.6701.755192القبلي )امل�صاحب(الكتابة

.246.9521246.95249.990000املجموعة
212.421434.940اخلطاأ
465.41345الكلي

يتبي���ن م���ن الجدول )5( وجود فروق ذات دالل���ة اإح�صائية عند م�صتوى )α = 0.05( تعزى 
الأثر المجموعة في مهارة الكتابة ، وجاءت الفروق ل�صالح المجموعة التجريبية.

الثاني ع�صر: تف�صير النتائج وتحليلها.
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يت�صح من خالل النتائج التي �صبق عر�صها، ما يلي : 
1-  وجود فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى )α = 0.05( تعزى الأثر المجموعة في مهارة 
التح���دث وجاءت الف���روق ل�صالح المجموع���ة التجريبية . مما يدل عل���ى فاعلية المتغير 
الم�صتقل ) الوحدات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية( في المتغير التابع 

) مهارة التحدث(. 
2-  وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�صائية عند م�صت���وى )α = 0.05( تعزى الأث���ر المجموعة في 
مهارة الكتابة وجاءت الفروق ل�صالح المجموعة التجريبية. مما يدل على فاعلية المتغير 
الم�صتقل ) الوحدات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية( في المتغير التابع 

) مهارة الكتابة (. 
وقد يعود �صبب النتائج ال�صابقة لالآتي : 

-  تقدي���م الوحدات المقترحة محتوى تعليمي ا�صتمل على مه���ارات التحدث والكتابة ب�صورة 
منظم���ة ومنطقي���ة ، ومن خالل �صي���اق ثقافي له معن���ى موؤثر في نفو����س المتعلمين ب�صبب 

ن�صو�صه ال�صائقة.
-  تقدي���م الوح���دات المقترح���ة محتوى تعليم���ي ا�صتمل على ن�صو����س اإثرائي���ة ثقافية اأثرت 
المخ���زون اللغ���وي لدى المتعلمين لما تحوي���ه هذه الن�صو�س من مف���ردات وتراكيب لغوية 

جديدة كان لها اأثرها في اإتقانهم مهارتي التحدث والكتابة.  
-  مراعاة الوحدات التعليمية المقترحة م�صتوى المتعلمين اللغوي والثقافي، مما كان له االأثر 

في اكت�صابهم مهارتي التحدث والكتابة .
-  تن���وع طرائ���ق التدري����س الم�صتخدمة في تدري����س الوح���دات التعليمية المقترح���ة مما زاد 

فاعليتها وتفاعل المتعلمين ودافعيتهم الكت�صاب مهارتي التحدث والكتابة . 
-  توظي���ف العديد من الو�صائل التعليمي���ة المقترحة في تدري�س الوح���دات التعليمية مما زاد 

التفاعل االإيجابي لدى المتعلمين .
-  ا�صتخ���دام مجموعة من االأن�صط���ة التعليمية الم�صاحبة في تدري����س الوحدات المقترحة ، 

والتي اأثرت بدورها اإتقان المتعلمين مهارتي التحدث والكتابة. 
-  اإع���داد دلي���ل معلم حدد اأدوار المعل���م والمتعلم عند تطبيق الوح���دات التعليمية المقترحة 

وكان بمثابة خارطة الطريق نحو اكت�صاب مهارتي التحدث والكتابة . 
الثالث ع�شر: الَتْو�شيات

في �صوء م�صكلة البحث ، والنتائج التي تم التو�صل اإليها يمكن التقدم بالتو�صيات االآتية : 
1-  التركيز ب�صك���ل اأكبر الباحثانين باإجراء درا�صات على تدري�س مهارتي التحدث والكتابة ، 
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الأنهما الركنان االأ�صا�صيان لعملية االت�صال والتوا�صل في اأي لغة. 
2-  االهتم���ام في تبني المحتوى الثقافي اأثناء اإعداد مناه���ج تدري�س اللغة العربية للناطقين 

بغيرها لما اأثبته من فاعلية في تعليم المهارات اللغوية لهم . 
3-  ت�صكي���ل لج���ان من المخت�صين في ال���دول العربية للو�صول اإلى مناه���ج مدرو�صة ومنظمة 
ليعتمده���ا الجميع في تدري�س اللغة العربية للناطقين بغيرها ، بدال من التخبط التي هي 

عليه االآن .
الرابع ع�شر: الُمْقترحات

ف���ي �ص���وء النتائج التي تم التو�ص���ل اإليها في هذا البحث يقترح الباحث���ان اإعادة هذه البحث 
عل���ى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها ولكن هذه الم���رة لقيا�س فاعليتها في تدري�س مهارتي 

اال�صتماع والقراءة .
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�أ. رهام محمد �لمهتدي
طالبة دكتوراه تربية

اأ�شتاذة في كلية العلوم التربوية ، جامعة الح�شين بن طالل، االأردن 

فاعليُة برنامٍج تعليميٍّ قائٍم على اللعب في تح�صيل اأطفال 
الرو�صة للمفاهيِم البيئيَِّة وتنميِة اتجاهاِتِهْم نحو البيئة 

الملخ�س
هَدَف���ْت ه���ذه الدرا�صة اإلى ا�صتق�ص���اِء فاعليِة برنام���ٍج تعليميٍّ قائٍم عل���ى اللعب في تح�صيل 
َنِة الدرا�صة  ِة وتنمية اتجاهاتهم نحو البيئة، وقد تم اختيار اأفراد عيِّ اأطفال الرو�صة للمفاهيم البيئيَّ
ة التابعتين لمديرية  والبال���ِغ عَدُدهم )168( طف���الً من رو�صتي الَقَب�س الحديثة، والنه�ص���ة الخْيِريَّ
بِة َمَعان ق�صدياً ، وتم توزيُعهم ع�صوائياً على مجموعتي الدرا�صة )85( طفالً  التربية والتعليم لَق�صَ
ف���ي المجموع���ة التجريبية و)83( طف���الً في المجموعة ال�صابط���ة. اأ�صارْت النتائ���ُج اإلى وجوِد اأثر 
ِة ف���ي تح�صيل االأطفال المفاهي���م البيئة وتنمية  للبرنام���ج التعليمي ول�صال���ح المجموعة التجريبيَّ
ِر الجن�س في تح�صيل االأطفال  اتجاهاته���م نحو البيئة ، في حين لم يظَهْر اأثٌر للبرنامج ح�صب متغيِّ
���ِة، ولكن ظهر ف���ي تنمية االتجاهات نح���و البيئة ول�صالح االإن���اث. وفي �صوء هذه  للمفاهي���م البيئيَّ
ل اإلى تو�صياٍت م���ن اأهمها : بناُء المزي���ِد من البرامج التي َتِقي����سُ العالقة بين  النتائ���ج ت���م التَو�صُّ
ِة في تدري�س  ي���ِل واالتجاهاِت نحو البيئة، واإجراء درا�صات حول ا�صتخ���دام االألعاب التعليِميَّ التح�صِ

مفاهيَم جديدٍة الأطفال الرو�صة.

الكلمات المفتاحية:)اللعب، المفاهيم البيئية، اأطفال الرو�شة)
خط�ة البح�ث

ال�صفحةاملو�صوع
3املبحث االأول: مقدمة الدرا�صة

5اأوالً: ُم�ْصكلة الدرا�صة 
6ثانياً: اأ�صئلُة الدرا�صة
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اُت الدرا�صة يَّ 6ثالثاً: َفَر�صِ
ُة الدرا�صة 6رابعاً: اأهِميَّ

7خام�صاً: اأهداف الدرا�صة
7�صاد�صاً: حدود الدرا�صة

ُة الدرا�صة 7�صابعاً: منهِجيَّ
7ثامناً: م�صطلحات الدرا�صة اإجرائياً

9تا�صعاً: الدرا�صات ال�صابقة
املبحث الثاين: اجلانب النظري للدرا�صة

11اأوالً: اللعب ) مفهومه، اأنواعه، مراحل ا�صتخدام االألعاب، النظريات املف�صرة للعب(.
رة فيه(. 16ثانياً: التح�صيل ) مفهومه، ُطُرُق قيا�ِصه، اأهميته، العوامل املوؤَثِّ

18ثالثاً: االجتاه ) مفهومه، مكوناته، مراحل تكوينه، اأهمية درا�صة االجتاهات(.
20رابعاً: طفل الرو�صة )خ�صائ�س منوه، اأهمية تعلم املفاهيم لطفل الرو�صة(.

املبحث الثالث: اجلانب العملي للدرا�صة
َنُة الدرا�صة، اأدوات الدرا�صة ، ت�صميم الدرا�صة،  اأوالً: الطريقة واالإجراءات )جمتمع َوَعيِّ

22املعاجلات االإح�صائية(

24ثانياً: نتائج الدرا�صة ومناق�صتها
30املقرتحات 

31امل�صادر واملراجع

المبحث الأول: م�ق��ّدَم��ُة الدرا�شِة
ا�ِس ِلُيِذيَقُهم َبْع�َس الَِّذي َعِمُلوا  قال تعالى {َظَهَر اْلَف�َصاُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َك�َصَبْت اأَْيِدي النَّ

َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن }.)1( 
ةً م���ن عمليات االإعداد  ةً مهمَّ ���ل التربي���ة البيئية جزءاً هاماً من المنه���اج التعليمي، وعمليَّ ُتَمثِّ
ال�صلي���م للتفاع���ل الناجح م���ع البيئة الت���ي نعي�س فيها، حي���ث يتطلَُّب ه���ذا االإعداُد اإم���داَد االأفراِد 
بالمعلوم���ات والمه���ارات والمفاهي���م الت���ي ت�صاعدهم على فه���م العالقات المتبادلة بي���ن االإن�صان 

والبيئة، وبالتالي تنمية �صلوكاتهم تجاه البيئة واإثارة ميولهم واتجاهاتهم للحفاظ عليها.
َف���َق الكثير من الباحثين على اأنَّ االإن�صاَن اأه���مَّ عامٍل من عوامل اإحداث االختالل         وق���د اتَّ

1- �صورة الروم :41
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ِم���ِه و�صيطرته عليها وخا�ص���ة في ظل التقدم العلم���ي والتكنولوجي. وم���ا الَخَبُر الذي  البيئ���ي بتحكُّ
تتناَقُل���ه و�صائ���ل االإعالم بخ�صو�س ات�صاع ُثْقِب االأوزون والذي يه���دد درجة الحرارة على االأر�س اإالِّ 

ِء مع البيئة.)1( �صبٌب من اأ�صباب التعامل ال�صيِّ
ِم االأمم، اإال اأنه �صبٌب من اأ�صباب  ُم العلمي والتكنولوجي �صبباً من اأ�صباب تقدُّ ف���اإذا ك���ان التقدُّ
االخت���الل في النظام البيئي حي���ث اإنَّ معظم الم�صكالت البيئية التي نعاني منها ترجع اإلى االأنماط 
ال�صلوكي���ة الخاطئ���ة، والتي ُتعَزى اإلى افتقارنا للمعلومات ال�صحيحة ف���ي التعامل االأمثل مع البيئة، 
فالق���راراُت والقواني���ُن التي ُت�صنُّ ال يمك���ن اأن تكفي وحدها للحفاظ على البيئ���ة، واإنما بقوة الوازع 
الداخل���ي لدين���ا والمتمثل بَخْلِق َنَم���ِط �صلوكي قِويٍّ تجاه المحافظة على البيئ���ة ك�صالح في مواجهة 

هذه الم�صكالت.
ِتها فقد ُعقدت العديد م���ن الموؤتمرات  ِده���ا وعالميَّ ِة وتعقُّ ونظ���راً لتداخل الم�صك���الت البيِئيَّ
الت���ي دعت اإل���ى الحفاظ عليها وك���ان اأهمها موؤتم���ر قمة االأر����س )جوهان�صبرغ/ جن���وب اإفريقيا 
2002( وال���ذي ركز على ا�صتدامة التطور والتقدم ال�صناعي واإعادة توزيع الثروة مع اال�صتمرار في 

المحافظة على البيئة. 
���ُح مم���ا �صَبَق اأنَّ االهتمام العالم���ي بالبيئة يعِك�ُس حْجَم وُعْم���َق الم�صكالت البيئية  التي  ويتَّ�صِ
تواجهنا وهي في جوَهِرها م�صكالٌت �صلوكية اأْوَجَدها االإن�صان ب�صلوكياِته الخاطئة حيث من االأف�صل 
اأْن يب���داأ الح���ل من �صانع الم�صكلة وه���و االإن�صان، ومن هنا يبداأ الدور الترب���وي في تنمية المفاهيم 
البيئي���ة ل���دى االأطفال م���ن خالل الموؤ�ص�ص���ات التربوي���ة المختلفة والت���ي تمثل المدر�ص���ة القاعدة 

االأ�صا�صية فيها. 
ه���ذا وُتَعدُّ عمليُة تنميِة الوعي البيئي لالأطفال مجاالً مهّم���اً من مجاالت االهتمام بالطفولة، 
ُن بع�َس االأن�صطة  مَّ ويمكن تنميُة هذا الوْعِي من خالل برامج التربية البيئية في المدر�صة، والتي َتَت�صَ

الفنية والمو�صيقية والحركية فيتعلَُّموَن منها كيف يْحُموَن البيئة ويحافظون عليها.)2(
ينهم وغْر�ِس المفاهيم البيئية ال�صليمة في  فاأطف���ال اليوم هم �صباب الغ���د لذا ال بد من تْح�صِ
ُق فيه م�صكالت البيئة من حولنا مما ترك اأَث���راً �صلبياً على حياتنا. ويتطلُِّب  نفو�صه���م ف���ي وقٍت تتعمَّ
تعلي���م االأطفال للمفاهي���م البيئة وتنمية اتجاهاته���م نحو البيئة ا�صتخداُم اأ�صالي���ِب تدري�ٍس ت�صمن 

1- وفاء �صالمه)2002(، التربية البيئية لطفل الرو�صة، دار الفكر العربي للن�صر.عمان: االأردن، ط1، �س18.
الفنية والمو�صيقية. موؤتمر  البيئي لدى االأطفال بتوظيف بع�س االأن�صطة  2-   مرفت برعي)2006(. برنامج مقترح لتنمية الوعي 
التعليم النوعي ودوره في التنمية الب�صرية في ع�صر العولمة،الموؤتمر العلمي االأول لكلية التربية النوعية – جامعة المن�صورة 

12-13 ابريل 2006، �س572.
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�صالم���ة المفه���وم واالحتفاظ ب���ه. فبرناَمٌج قائٌم على اللَِّعِب ل���ه اأَثرُه في تنميِة ِمْث���ِل هذه المفاهيم 
ِة المتعلِِّم، وغْر�ِس �ُصُلوكاٍت �صليمة في نف�س الطفل. وا�ْصِتثارة داِفِعيَّ

ِة اللَِّعِب ِفي مرحل���ة الطفولة في ق�صة �صيدنا يو�صف  ه���ذا وقد اأ�ص���ار القران الكريم اإلى اأهميَّ
ا له لحافظون})1(. عليه ال�صالم،  قال تعالى: {اأر�ِصْلُه معنا غداً يْرَتْع ويلعْب واإنَّ

       ويعتب���ر التعلُّ���م باللَِّعِب من اأف�صل ا�صتراتيجيات التدري�س الأطفال مرحلة ما قبل المدر�صة 
حيث َذَكر بياجيه اأنَّ اللعب و�صيلٌة للتعليم، واأن ما يتوافر في البيئة ُيعتبر م�صاِدَر تعلٍُّم للتالميذ.  

       وُي�صار هنا اإلى تاأثير اللعب في ا�صتثارة المتعلِّم نحو التعلُّم. حيث ُيَعدُّ ا�صتخدام اللَِّعِب في 
ُر من اإمكاناته  مرحل���ٍة ما قبل المدر�صة اأ�صلوباً فاعالً وُمْمِتعاً، ي�صاهم ف���ي تنمية َخياِل الطفل ويطوِّ

وُيْك�ِصْبُه االتجاهات ال�صليمة في التفاعل مع البيئة التي يعي�س فيها)2(.
       وال تقت�ص���ُر اأه���داُف ا�صتخ���دام االألعاب عل���ى الجانب االنفعالي فقط، حي���ث االإح�صا�س 
ِة  ى ذلك لت�صاعَد الطفل عل���ى تنمية كافَّ ���ة نحو التعلُّم، بل تتع���دَّ بالمتع���ة في العم���ل وزيادِة الدافِعيَّ
ِة والَمهاِريَّة من خالل الم�صاركة في األعاٍب هادف���ة متنوعة وبالتالي يتعلَُّم الطفُل  الجوان���ِب المعرفيَّ

مهاراِت التخطيط، واتِّخاذ القرار َوَحلِّ الم�صكالت.
       وف���ي �ص���وء ما �صَبَق يمكننا اعتب���اُر اللعب من اأف�صل االأ�صاليب التربوية التي ت�صعى لتنمية 
النم���و ال�صامل للطفل وب�صْكٍل متواِزٍن. ونق�صد هنا الناحية الوجدانية التي تعمل على تنمية م�صاعر 
ي اإلى تكوين �صورة  الطف���ل واأحا�صي�ِصِه ِتَجَاه البيئة. وتعَتَبُر مواقُف اللع���ب بَمَثاَبِة ِخْبراٍت ح�صية توؤدِّ

اإيجابية تنتهي ب�صلوكات اإيجابية اأثناء التفاعل مع البيئة.
ٌة تبداأ من  ٌة تراكميَّ وق���د اأ�صار بع����سُ الباحثين اإلى اأنَّ التح�صيل العلميَّ البيئيَّ للط���الب عمليَّ
ُج الطفل في تح�صيل المع���ارف واالتِّجاهات والِقَيم البيئي���ة بما يتنا�صب مع  َغ���ر ومن ث���مَّ يتدرَّ ال�صِّ

المرحلة الدرا�صية التي يعي�صها.)3(
كم���ا ونادى علم���اء البيئة اإلى �صرورة تنمي���ة الوعي بم�صكالت البيئة ل���دى االأفراد من خالل 
البرام���ج التوعوية والن�صرات االإر�صادية ولكْن يقُع ال���دْوُر االأكبر على الموؤ�ص�صات التربوية في تنمية 

1-  �صورة يو�صف :االآيه 12
العلمية  للمفاهيم  الرو�صة  اأطفال  اكت�صاب  في  اللعب  اأن�صطة  من  على مجموعة  قائم  برنامج  فاعلية  الزعبي)2010(.  2-  طالل 
وبع�س مهارات التفكير العلمي واأثره في تنمية ميولهم العلمية. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النف�س. المجلد 

)8( ،العدد) 3(، �س37.
3-  م�صاعد بن عبداهلل النوح)1427ه�(. مدى اأهمية مفاهيم التربية البيئية لتالميذ ال�صف ال�صاد�س االبتدائي بالريا�س ومدى 

تعاملهم معها من وجهة نظر معلميهم. مجلة كلية المعلمين )العلوم التربوية (.المجلد )7( . العدد )1( . �س45
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ذلك الوعي باعتباِرها الحْلَقَة التي ترِبُط الطفل بالبيئة التي يعي�س فيها.
���ِة مرحلة الطفولة في زي���ادِة وْعِي الطفل نحو  وق���د اأ�صار با�صي���ل )Baslle,2000( اإلى اأهِميَّ
ٍة نحوها. حيث اإنَّ وعي الطفل ببيئته يرتبط بَمَدى معرفته لها ِوَبْقدِر  البيئة وتكوين اتجاهاٍت اإيجابيَّ

ما تكون المعرفُة �صليمةً واالتجاهاُت ايجابيةً يكون التعامل مع البيئة �صليماً وايجابياً)1(.
فالرب���ط بين البيئ���ة والطفل يدعونا للحديث عن التوعية البيئي���ة وتوجيه الطفل اإلى التعامل 
ال�صلي���م مع البيئة، والم�صاع���دة في حلِّ الم�صكالت، ومْنِع حدوث م�صكالٍت جديدة. ال �صيما واأنَّ من 
ُز عليه���ا الِمْنهاج التفاعلي لريا����س االأطفال في االأردن ه���و معِرَفُة وَفْهُم  اأْب���رِز االأه���داِف التي يركِّ
الم�صك���الت البيئية م���ن خالل االإح�صا�س بالم�صوؤولية، وتعزيُز الم�صارك���ِة بحمايتها ومن هنا جاءْت 

فكرة هذه الدرا�صة.

اأوًل: م�شكلة الدرا�شة
اأ�صارت الكثي���ر من الدرا�صات اإلى اأهمية اللعب كاأ�صلوب تدري�صي في تعلم االأطفال للمفاهيم 
المختلف���ة وبالتالي القدرة على اإْك�صاِبهم االتجاهات المرغوبة. وت���زداد هذه االأهمية عندما يتعلق 

ل فيه البيئة اأزمةً عالمية . االأمر بالبيئة وق�صاياها المختلفة في وقٍت ُت�َصكِّ
       ف�صلوك���اُت االأطف���ال غي���ُر الواعيِة تج���اه البيئة اأمر يبَعُث على القل���ق ويدعونا اإلى االنتباه 
اإلى خطورة هذه ال�صلوكات على الفرد والمجتمع. وقد ُلوِحَظ للباحثة من خالل زياراتها لموؤ�ص�صات 
ريا�س االأطفال غياُب الوعي البيئي لدى هذه الفئة. ومن هنا كان ال بد من تنوير هذه الفئة وغر�س 

ُق التوازن واالأمان البيئي على االأر�س. المفاهيم البيئية لديهم ب�صكل يحقِّ

ثانيًا: اأ�شئلة الدرا�شة
���ُة البرنامج القائم على تعلم المفاهيم البيئية م���ن خالل اللعب في تح�صيل اأطفال  م���ا فاعليَّ

الرو�صة للمفاهيم البيئية وتْنِمية اتجاهاتهم نحو البيئة؟ ويتفرع عنه االأ�صئلة االآتية:
ِة من خالل اللَِّعِب في تح�صيل اأطفال  1-  ما فاعلية البرنامج القائم على تعلُّم المفاهيم البيِئيَّ

الرو�صة لهذه المفاهيم َتَبعاً للجن�س ؟
2-  ما فاعلية البرنامج القائم على تعلم المفاهيم البيئية من خالل اللعب في تنمية اتجاهات 

اأطفال الرو�صة نحو البيئة؟
3-  ما فاعلية البرنامج القائم على تعلم المفاهيم البيئية من خالل اللعب في تنمية اتجاهات 

1-  Basile,G.)2000(. Environmental Education as catalyst for transfer of learning in young children. The 
Journal of  Environmental  ducation. vol)32(, no)2(, P:2127-
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اأطفال الرو�صة نحو البيئة تَبعاً للجن�س؟
4-  م���ا حجم تاأثي���ر البرنامج القائم على تعلُّم المفاهيم البيئية من خالل اللعب في تح�صيل 

اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم؟
5-  م���ا حجم تاأثي���ر البرنامج القائم على تعلُّ���م المفاهيم البيئية من خ���الل اللعب في تنمية 

اتجاهات اأطفال الرو�صة نحو البيئة؟

اُت الدرا�شِة يَّ ثالثًا: َفَر�شِ
ها بهدف  ِة االآتي���ة لَفْح�صِ ْفِريَّ ���اِت ال�صِّ يَّ ف���ي �ص���وء اأ�صئلة الدرا�صة اأع���اله تمَّ �صياغ���ُة الَفَر�صِ

االإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة:
1-  ال يوَج���ُد اأَث���ٌر ذو َدالَل���ِة اإح�صائية عند م�صت���وى )α ≥ 0.05(  للبرنام���ج القائم على تعلُّم 

المفاهيم البيئية من خالل اللعب في تح�صيل اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم.
2-  ال يوج���د اأََث���ٌر ذو داللة اإح�صائي���ة عند م�صت���وى )α ≥ 0.05( للبرنام���ج القائم على تعلم 
المفاهيم البيئية من خالل اللعب في تح�صيل اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم َتَبعاً للِجْن�س.

3-  ال يوج���د اأث���ر ذو داللة اإح�صائي���ة عند م�صت���وى )α ≥ 0.05( للبرنامج القائ���م على تعلم 
المفاهيم البيئية من خالل اللعب في تنمية اتجاهات اأطفال الرو�صة نحو البيئة.

4-  ال يوج���د اأث���ر ذو داللة اإح�صائي���ة عند م�صت���وى )α ≥ 0.05( للبرنامج القائ���م على تعلم 
المفاهي���م البيئي���ة من خالل اللعب في تنمي���ة اتجاهات اأطفال الرو�صة نح���و البيئة تبعاً 

للجن�س.

ُة الدرا�شة رابعًا: اأهِميَّ
َته���ا من المو�صوع الذي ت�صع���ى لدرا�صته حيث ُتْلِق���ي ال�صوَء على  ت�صَتِم���دُّ ه���ذه الدرا�صُة اأهِميَّ
ٍة من مراحل التعليم. ويكوُن  اأهمي���ة تعليم المفاهيم البيئية لمرحلة ريا�س االأطفال كمرحلة اأ�صا�ِصيَّ
الطف���ُل فيها عند اأق���رِب نقطة من اال�صتك�ص���اف والتعلم، وبالتال���ي تكون لديه الُق���ْدرُة على تكويِن 
ِطي المنهاج  اتجاهاٍت اإيجابيٍة نحو التعاُمِل  مع البيئِة والمحافظة على عنا�صرها. كما �صُتِفيُد ُمَخطِّ
ف���ي التركيز على المفاهيم البيئي���ة عند �صياغته، و�صتفتح هذه الدرا�ص���ة االأبواب الإجراء درا�صاٍت 

اأخرى تتعلق بالتربية البيئة في مراحل مختلفة.

خام�شًا: اأهداف الدرا�شة
تهِدُف هذه الدرا�صُة اإلى التعرف اإلى:
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ِة اللعب في تعلم المفاهيم البيئية لدى اأطفال الرو�صة وتح�صيلهم لها. 1- فاعليَّ
ِة اللعب في تنمية اتجاهات االأطفال نحو البيئة. 2- فاعليَّ

3- فاعلية اللعب في تعلم المفاهيم البيئية وتح�صيلها لدى االأطفال َتَبعاً للجن�س.
4- فاعلية اللعب في تنمية االتجاهات نحو البيئة لدى االطفال تبعاً للجن�س.

�شاد�شًا: حدود الدرا�شة
َبِة َمَعان  -  اقت�ص���رْت الدرا�صُة على طلبة ريا�س االأطف���ال في مديرية التربية والتعلي���م لَق�صَ

للف�صل الدرا�صي الثاني من العام الدرا�صي 2012-2011
ٍد من المفاهيم البيئية )الهواء ، الماء، النبات ، الحيوان،  -  اقت�صرت الدرا�صة على عَدٍد محدَّ

واالأ�صوات(.
�شابعًا:منهج الدرا�شة

َت���مَّ ا�صتخداُم المنه���ِج الو�صِفيِّ اأثناء جمع الم���ادة النظرية، وكذلك المنه���ج �ِصْبِه التجريبي 
ٍة و�صابطٍة اأثناَء التطبيَق العملي. بالتطبيق على مجموَعَتْين : تجريِبيَّ

م�شطلحات الدرا�شة
وردت في هذه الدرا�صة مجموعة من الم�صطلحات وتمَّ تعريُفها بما يتواَفُق وهدَف الدرا�صِة:

َمْت معاً من خالل االألعاب،  1-  البرنام���ج القائم على اللعب: وه���و مجموعة الِخْبرات التي ُنظِّ
َمْت لالأطفال في اإطاِر عدٍد من الدرو�س، ب�صكل يتنا�صب وخ�صائ�س النُُّموِّ لديهم)1(. وُقِدّ

ُف الباحثُة البرنامج القائم على اللعب باأنَّه مجموعُة االأن�صطة الع�صلية  وفي هذه الدرا�صة ُتَعرِّ
َمْت لكي تتنا�صب مع ميول االأطفال وحاجاتهم لت�صاعدهم على اكت�صاب المفاهيم  والع�صبية التي ُنظِّ

البيئية.
2-  المفاهيم البيئية : تجريٌد ُيعَطى له ا�صماً اأو عنواناً اأو رمزاً وُيطلق على عدد من الظواهر 

ُز بخ�صائ�َس اأو �صفاٍت م�صتركة)2(.    ناِت البيئية التي تتميَّ اأو المكوِّ
ناُتها ، مواردها  ُف الباحثُة المفهوَم البيئي باأنه: كلُّ كلمٍة اأو عبارٍة ُتْطَلُق على البيئة )مكوِّ وُتَعرِّ

ُن نتيجَة معرفة الخ�صائ�س الم�صتركة الأفراد هذه الظاهرة. والم�صكالت التي تتعر�س لها(.وتتكوَّ
ٌه يقوم ب���ه االأطفال لتنمي���ة �صلوكهم، وُقْدراتهم العقلي���ة، والج�صمية  3- اللَِّع���ُب: ن�ص���اٌط ُمَوجَّ

1-  طالل الزعبي)2010(. فاعلية برنامج قائم على مجموعة من اأن�صطة اللعب في اكت�صاب اأطفال الرو�صة للمفاهيم العلمية 
وبع�س مهارات التفكير العلمي واأثره في تنمية ميولهم العلمية، مرجع �صابق، �س40 .

2- �صوزان خ�صر)2001(، اإعداد ت�صميمات لتنمية الوعي بالمفاهيم البيئية للطفل، ر�صالة دكتوراه ، جامعة حلوان، م�صر، �س17.
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والوجدانية ويحقق المتعة.)1(
���ُه مجموعة من االأن�صطة الج�صمية والعقلي���ة  المختلفة التي يمار�صها  ُف���ُه الباحثُة على اأَنَّ وتَعرِّ

الطفل الإ�صباع حاجاته.
نٍة ويقا�س  4-  التح�صي���ل: مدى ا�صتيعاب الطالب ِلَما تمَّ درا�صُته وتعلُُّمه في مادٍة درا�صيٍة معيَّ

بالدرجة الكلية التي يح�صل عليها الطالب في االختبار)2(.
والتعري���ف االإجرائ���ي للتح�صيل ف���ي هذه الدرا�ص���ة : العالمة التي يح�ص���ل عليها الطفل في 

االختبار الُمَعدِّ لقيا�س المفاهيم البيئية من ِقَبِل الباحثة.
َلُة المفاهيم والمعلومات البيئية لدى الفرد والتي اكت�صبها وتعلمها  5-  االتجاه البيئي: هومح�صِّ
َخْت في ِوْجداِن���ه، وتنعك�س على م�صاعره وانفعاالته، وتظَهُر في  بالو�صائ���ل المختلفة وتر�صَّ
ُز بالقابلية للتنمية  �صلوكِه وتعبيراته وا�صتجابته نحو المو�صوعات والق�صايا البيئية، وتتميَّ

والتعديل)3(.
 وف���ي هذه الدرا�صة ُتع���رف الباحثة االتجاه البيئي على اأنه الموقف ال���ذي يتخذه الطفل اإِزاَء 

بيئِتِه وا�صِت�ْصعاِره لم�صكالِتها والم�صاهمِة في حلِّها.
6- مرحل���ة ريا�س االأطف���ال: ويق�صد بها المرحل���ة التي ت�صبق المرحل���ة االأ�صا�صية وفي هذه 

ُد بها االأطفاُل في ال�صفِّ التمهيدي ممن تتراوُح اأعمارهم من )5-6( �صنوات. الدرا�صة ُيق�صّ

ثامنًا: الدرا�شات ال�شابقة
ِة ْو�صَ 1- الدرا�صاُت التي تناولْت اللَِّعَب في مرحلِة الرَّ

ج���اءت درا�صة الهذيلي )2005()4( للتعرف على فاعلية برنامج تدريبي م�صتند الى اللعب في 
تنمية

َنُة  َنْت َعيِّ التفكي���ر االبتكاري لدى االأطفال المعاقين �صمعياً ف���ي مرحلة ما قبل المدر�صة، وتكوَّ

1-  محمد الحيلة)2003(، االألعاب التربوية وتقنيات اإنتاجها �صيكولوجياً وتعليمياً وعلمياً، عمان:  دار الم�صيرة للن�صر والتوزيع، ، �س 35.
2-  �صالح الن�صار) 1428ه� (، دور الن�صاط المدر�صي في التح�صيل الدرا�صي، ورقة عمل من�صورة �صمن اأعمال اللقاء التربوي : 

»الن�صاط تربية وتعليم« الريا�س: ال�صعودية، �س3.
طالب  من  عينة  لدى  البيئة  نحو  االتجاهات  تنمية  في  االإر�صادي  للتدخل  برنامج  فاعلية   .)2003( ح�صن  محمد  3-  م�صطفى 
المرحلة الثانوية، ر�صالة دكتوراه غير من�صورة، ق�صم التربية والثقافة، معهد الدرا�صات والبحوث البيئية، جامعة عين �صم�س، 

القاهرة، �س20.
4-  نهاد الهذيلي)2005(، فاعلية برنامج تدريبي م�صتند الى اللعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى االأطفال المعاقين �صمعياً في 

مرحلة ما قبل المدر�صة، ر�صالة دكتوراة، الجامعة االأردنية، عمان، االردن، �س10.
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الدرا�ص���ِة م���ن )34( طفالً تمَّ تق�صيُمُهْم اإلى مجموَعَتْين تجريبي���ة و�صابطة بواقع )17( طفالً لكل 
مجموعة. وقد اأظهرْت النتائَج وجود اأَثٍر للبرنامج التدريبي في تنمية التفكير االبتكاري لدى اأطفال 

الرو�صة، بينما لم يظهْر  اأيُّ فْرٍق ذي َداللٍة اح�صائية ُيعزى للجن�س. 
كما اأجرْت عوي�س )2005()1( درا�صةً هدفت اإلى اإك�صاب اأطفال الرو�صة مجموعة من المهارات 
َنُة الدرا�صِة )128( طفالً في ريا�س االأطفال في مدينة  الريا�صي���ة با�صتخدام اللعب. حيث بلغت عيِّ
ٍة  دم�ص���ق ممن تت���راوح اأعمارهم بين )5-6( �صنوات . واأ�صارت نتائج الدرا�ص���ة اإلى وجوِد ُفُروٍق َدالَّ
اإح�صائياً في التطبيق الَبْعِدي ل�صالح المجموعة �صبه التجريبية في المفهومات الريا�صية. بينما ال 
توجد فروق ذاُت داللة اإح�صائية بين متو�صط درجات اإناث المجموعة �صبه التجريبية وذكورها في 

التطبيق الَبْعِدي للمفهومات الريا�صية.

)- الدرا�شات التي تناولت تنمية المفاهيم البيئية لأطفال الرو�شة
ِف على فاعلي���ِة طريقة المناق�صة في  قام���ت الحربات )2004()2( بدرا�صٍة هدَف���ْت اإلى التَعرُّ
َنُة الدرا�صة من  ٍة الأطفال الريا����س ما بين عمر)5-6( �صنوات حيث تكونت َعيِّ اإك�ص���اِب مفاِهيَم بيئيَّ
ٍة اإح�صائياً بي���ن الذكور واالإناث  )251( طف���الً واأ�ص���ارت نتائ���ج الدرا�صة اإلى عدم وجود ف���روٍق دالَّ
ف���ي اكت�ص���اب المفاهيم البيئية وكذل���ك ال يوجد فروق دال���ة اإح�صائياً بين اأطف���ال الريف واأطفال 
المدين���ة ف���ي اكت�صاب المفاهي���م البيئية، ولكن يوج���د َف���ْرٌق َداٌل اإح�صائياً عن���د الم�صتوى )05،( 
ل�صالح االأطفال الذين در�صوا المفاهيم البيئية بطريقة المناق�صة مقارنةً مع االأطفال الذين در�صوا 

بالطريقة العادية. 
       وهدف���ْت الدرا�ص���ُة التي اأجَرْته���ا ال�صاهي )2009()3( اإلى ا�صِتْق�ص���اِء فاعليِة برنامٍج في 

التربية البيئية في 
 �ص���وء نظري���ة تريز )Triz( ف���ي تنمية التفكي���ر االإبداعي لطفل ما قب���ل المدر�صة في ريا�س 
َنُة الدرا�صة من )60( طفالً من االأطفال الملتحقين بالمرحلة  َنْت َعيِّ االأطفال بمحافظة جدة . وتكوَّ
ِة الب�صيطة . واأ�صارت نتائُج الدرا�صة اإلى تفوُِّق اأطفاِل  التمهيدية وتمَّ اختياُره���م بالطريقة الع�صواِئيَّ

المجموعة التجريبية في ُنُموِّ المفاهيِم البيئية عند م�صتوى َدالَلٍة اإح�صائية )0.05(.

1-  رزان عوي�س)2005(، فاعلية اللعب في اإك�صاب اأطفال الرو�صة مجموعة من المهارات الريا�صي، مجلة جامعة دم�صق، المجلد12 
،العدد االأول، �س376.

2-  ريمه الحربات)2004(، فاعلية طريقة المناق�صة في اإك�صاب مفاهيم بيئية الأطفال الريا�س ما بين عمر)5-6( �صنوات، ر�صالة 
ماج�صتير، كلية التربية ، جامعة دم�صق، �س151.

التفكير االبداعي لطفل  3-  لطفية ال�صاهي)2009(، فاعلية برنامج مقترح في التربية البيئية في �صوء نظرية )Triz( في تنمية 
ما قبل المدر�صة في ريا�س االطفال في محافظة جدة، ر�صالة دكتوراة ، جامعة اأم القرى، ال�صعودية، �س)اأ(.
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     كم���ا اأْج���َرْت اأبو غزال���ة )2008()1( درا�ص���ةً ال�صتق�صاِء اأث���ِر طريَقَتْي الدرام���ا االإبداعية 
ِة واتجاهاِتهم نحو البيئة  والحواري���ة للك�صف عن ا�صتيعاِب طلبِة المرحلة االأ�صا�صية للمفاهيِم البيئيَّ
َنُة الدرا�صِة م���ن )92( طالبةً من طالبات ال�ص���ف ال�صاد�س االأ�صا�صي  َنْت َعيِّ ف���ي االأردن. حي���ث تكوَّ
ِة للع���ام 2007/2006 وَت���مَّ تق�صيَمُهنَّ ب�صك���ٍل ع�صوائي اإلى ثالث  ف���ي مدار�س ال���درِّ المنثور الخا�صِّ
عاٍت عل���ى مجموعتي الدرا�صة ال�صابطِة والتجريبيِة. واأ�ص���اَرْت نتائُج الدرا�صة اإلى وجوِد  �ُصَع���ٍب موزَّ
ٌة اإح�صائياً في ا�صتيعاب المفاهيم البيئية ُتْع���َزى لطريقة التدري�س ل�صالح المجموعتين  ف���روٍق َدالَّ
التجريبيتي���ن، كما وج���دت فروق دالة اإح�صائياً ف���ي االتجاهات نحو البيئة ل���دى الطالبات وتعزى 

لطريقة التدري�س ول�صالح المجموعتين التجريبيتين.
اأم���ا درا�ص���ة كاهريمان واآخرين )2012()2( فق���د تناولْت اتجاهاُت اأطف���اِل ما قبل المدر�صة 
ر عل���ى اتجاهاتهم، وتكونت عينة  ���ِة الِجْن�س كعامٍل يوؤثِّ نح���و الق�صايا البيئي���ِة مع التركيز على ق�صيَّ
الدرا�ص���ة م���ن)40( طفالً م���ن اأطفال مرحلة ما قب���ل المدر�صة ممن يعي�صون ف���ي اأنقرة )تركيا(.
وا�صتخ���دم الباحثون المنهج النوعي، واأ�صارت نتائج الدرا�صة اإل���ى اأنَّ معظم االأطفال بعمر)6-5( 
ِن الدرا�صُة فروقاٍت  ِة االأبعاد. ولم ُتَبيِّ ُز على البيئة وق�صاياها في كافَّ �صن���وات يمتلكون اتجاهاٍت تركِّ

ذاَت داللٍة اإح�صائية في اتجاهات اأطفاِل ما قبل المدر�صة تعود للجن�س.

الَتْعليق على الدرا�شات ال�شابقة  
ِة  ُيالَحُظ من الدرا�صاِت ال�صابقة التي تمكنت الباحثة من االّطالع عليها،  تاأكيُدها على فاعليِّ
التدري����س بطريقِة اللعب واأََثِرِه الوا�صِح في تنمية جوان���ب �صخ�صية الطفل وَتْلَتِقي هذِه الدرا�صُة مع 
الدرا�صات ال�صابقة في مناق�صة اأهمية ا�صتخدام اللعب في مرحلة ما قبل المدر�صة كاأ�صلوب تعليمي، 

وكاأ�صلوب عالجي مثل درا�صة )الهذيلي،2005 ؛ عوي�س،2005( .
اأم���ا فيما يتعلَُّق بالمفاهيِم البيئيِة فق���د كان الأ�صاليِب التدري�س دوٌر في تعلُِّم المفاهيِم البيئية 
كا�صتخدام اأ�صلوِب المناق�صة، ونظرية تريز ، وكذلك الدراما االإبداعية. وجاء ذلك في درا�صاِت كلٍّ 

من ) الحربات 2004، ال�صاهي2009، ابو غزاله 2008(. 
���ُز هذِه الدرا�صَة عن غيِرها من الدرا�صات ال�صابق���ة اأنَّها تناوَلْت اللَِّعَب هنا  ولك���نَّ اأهمَّ ما يميِّ
اإ�صتراتيجيةً تدري�صيةً في تنميِة المفاهيم البيئية لدى اأطفال الرو�صة وتنمية اتجاهاتهم نحو البيئة 

1-  فيحاء اأبو غزالة )2008(، اأثر طريقتي الدراما االإبداعية والحوارية في ا�صتيعاب طلبة المرحلة االأ�صا�صية للمفاهيم البيئية 
واتجاهاتهم نحو البيئة في االأردن، ر�صالة دكتوراه غير من�صورة.جامعة عمان العربية للدرا�صات العليا،عمان:االردن.

2-  Kahriman,Ozturk,Olgan,Refika,Tuncer,gaye.)2012(.AQualitative study on Turkish preschool 
Children’s Environmental Attitudes Through Ecocentrism and Anthropocentrism. International 
Journal of Science Education,mar2012,vol)34(,no)4(,p:629650-
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وهو ما لم تتناَوْلُه اأيُّ درا�صٍة اأخرى في �صوء ِعْلم الباحثة.

المبحث الثاني: الجانب النظري للدرا�شة
ُتعَتب���ر مرحلة ريا�س االأطفال من المراحل المهمة ف���ي اإك�صاب الطفل المفاهيم والمعلومات 
المنا�صبة لحاجاِته، اإ�صافةً اإلى تْعِليِمِه ال�صلوكات المرغوب فيها ليكون مقبوالً و�صط بيئته المحيطة. 
َدْت اال�صتراتيجي���اُت التدري�صي���ُة الت���ي ي�صتخِدُمها المعلِّم���وَن في اإك�ص���اب االأطفال  وق���د تع���دَّ
المعلوم���ات والمفاهيم المختلف���ة كا�صتخدام التدري�س المبا�صر، التعلم ف���ي مجموعات، ا�صتخدام 
االألع���اب التعليمية. وذلك من منطل���ق اأنَّ الطفَل يبني معِرَفَتُه بنف�صه من خ���الل المرور بالِخْبراِت 
المتنوعة بحيث يعمل على ا�صتخدام هذه الخبرات لك�صف غمو�س البيئة من حوله اأو حلِّ الم�صكالِت 
التي تواِجُهُه. وفي هذا المبحث �صنتعرف اإلى اإ�صتراتيجية التعلم باللعب ودْوِرها في تنميِة المفاهيم 

البيئية لدى اأطفال الرو�صة، وكذلك مْفُهوَمْي التح�صيِل واالتجاِه لدى طفل الرو�صة

اأوًل: اللعب
فل وعلى االأ�صرة والمدر�صة  ُيعتبر اللعب من منظور علماء النف�س والتربية َمْطَلباً اأ�صا�صياً للطِّ
ُر به���ا عن نف�صه وم�صاعره  تهيئ���ة البيئ���ة المنا�صبة لممار�صة ه���ذا الَمْطَلب. فهو لغة الطفل التي يَعبِّ
واأفكاره ، وي�صتخدمه عند تفاعله مع عالم الكبار. وقد اأ�صارت درا�صات الباحثين الى اأنَّ التعلَُّم عن  
َد المفاهيم المجردة، كما ُيْمِكُنها اأْن  طريق اللعب من اأَهمِّ االأ�صاليب التعليميِة التي ُيْمِكُنها اأْن تج�صِّ

تجعَل المتعلَِّم َن�ِصطاً وفاعالً اأثناء عملية التعلم)1(.
وتع���وُد اأهمي���ُة اللعب اإلى دوره في الك�صف عن عالم االأطف���ال ال�صْحِريِّ ومعرفة الطريق الذي 
ي�صلكون���ه ف���ي الح�صول على المعرفة، ومن ثمَّ رْبِطها بواقِع الحي���اة التي يعي�صونها، وبالتالي تو�صيِع 
اآفاِقه���م الإك�صابهم الُقْدَرَة على ح���لِّ الُم�ْصكالِت التي تواِجُهُهْم. كما وي�صاع���ُد االأطفاَل على التعبير 
ال�صحي���ح عن اأفكارهم وم�صاعرهم التي ال يملك���ون اللغة الكافية للتعبير عنها للُمِحيِطيَن بهم. وال 
اه اإلى اأْكَث���َر من ذلك فهو يْزَرُع في نف����س الطفل االلتزام  يقت�ص���ر دور اللع���ب على ذل���ك واإنما يَتَعدَّ

ل وال�صْبِر. والقدرة على التَحمُّ
ظاً ويُحلُّ الكثير من الم�صاكل  فاللعب يبني العقول الأنَّ الطفَل عندما يلعُب يكون ُمبتِكراً ومتيقِّ
ه ُي�ْصِعُر الطفَل بال�صعادة، ويميُل اإلى اإحداِث عاَلٍم من الوهم والخيال يمار�ُس  الت���ي تعتر�ص���ه، كما اأنَّ

1-  زيد الهويدي)2012(، االألعاب التربوية ا�صتراتيجية لتنمية التفكير، دار الكتاب الجامعي.العين ، االإمارات العربية المتحدة، 
ط3، �س27.
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ِل االآَخرين)1(. فيه ِخْبراته الباعثة على ال�صرور والثقة، دون خوٍف من تدخُّ

): مفهوم اللعب
كثيرٌة هي التعاريُف التي تناولْت اللَِّعَب كن�صاٍط ترفيهي، تعلُِّميِّ تْعِليِميِّ وعالِجي. و�صنورد هنا 

بع�صاً من تلك التعاريف:
 -  ه���و �صْل�ِصلٌة من الحركات الج�صدي���ة، االنفعالية، العقلية واالجتماعية التي يقوم بها الطفل 

من اأجل اإ�صباع حاجاته المختلفة)2(.
 -  الن�ص���اط الذي ُيمّك���ُن االأطفاَل من اال�صتط���الِع واال�صتك�صاِف الأْنُف�ِصه���م وللعاَلِم المحيط، 

ِل مع االآخرين)3(. وا�صتخدام المواد والخامات للتعبير عن اأفكاِرهم وم�صاعِرهم والتوا�صُ
 - الن�صاط الذي يقوم به الفرد بهدف الترويح عن نف�صه، واالإح�صا�س بالمتعة، وقد يكون من 

النوع الب�صيط اأو الَمِليِء بالحركة)4(.
ِف���ُق جميُع هذه التعريفات ف���ي اأنَّ اللعب ن�صاٌط يماِر�ُصُه الطفل بَه���َدِف ا�صتك�صاف العالم،  وَتتَّ
فالطف���ل ف���ي كثيِر االأحياِن ال يلعب بق�صد اللَّْه���ِو، واإنَّما لتحقيِق اأهداٍف غيِر ظاه���رٍة لعاَلِم الكبار. 
ف الباحثُة اللعب على اأنه: ن�صاٌط عقِليٌّ حركي مْمِتٌع وُم�َصِوٌق يقوم به الطفل  لتنمية قدراته  هذا وُتعرِّ
ِف االأمر على االهتمام باللعب لطفل ما قبل المدر�صة  كن�صاط  و�صلوكات���ه وتحقيق اأهدافه. ولم يتوقَّ

ترفيهي بل تعدى ذلك اإلى و�صع اأنواٍع وموا�صفاٍت لالألعاب وكيفيِة ا�صتخدامها مع طفل الرو�صة.

): اأنواع اللعب
تتن���وع اأن�صطة اللعب عن���د االأطفال من حيث �صكله���ا وم�صمونها وطريقته���ا ويعود �صبب هذا 
ِة م���ن جهٍة، واإلى  التن���وع اإل���ى االختالف في م�صتوي���ات ُنُموِّ االأطفال، وخ�صائ����س المراحل الُعْمِريَّ
الظ���روف الثقافية واالجتماعية المحيطة بالطفل من جه���ٍة اأخرى. وعلى هذا يمِكُننا تق�صيُم اللَِّعِب 

ب�صكٍل عامٍّ اإلى ثالثة ت�صنيفات وهي كما يلي:

اأ- اللَِّعُب الإْيَهاِميُّ
ُم فيه الطف���ل باأنَّه يقوم بممار�صة عم���ٍل واقعي م�صتمد من  ���ُد به ذل���ك اللعب الذي يتَوهَّ ُيق�صَ

1- علي عبدالتواب عثمان)2010(. طرق التعليم في الطفولة المبكرة. دار الم�صيرة للن�صر والتوزيع،عمان: االأردن، ط1. �س45.
2- نبيل اأحمد عبدالهادي)2000(. نماذج تربوية تعليمية معا�صرة، دار وائل للطباعة ،عمان: االردن، ط1.�س268

3- Craft, A.)2000(.creativity across primary curriculum. London: Routledge.p:34
4-  Canning, n. )2007(.children’s empowerment in play. European Early childhood Education Research 

Journal ,vol )15(, no)2(,p:227236-
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الخي���ال، حيث ُيْظِهُر الطفُل في هذا النوع من اللع���ب ُقُدراِته الع�صلية واالبتكارية واالجتماعية فهو 
ُف به في الواقع)1(. يتعامل مع المواد والمواقف كما لو اأنها تْحِمُل خ�صائ�َس اأكثَر مما تتَّ�صِ

ِفي الطف���ُل على اللعب في هذه  كم���ا ويعتمد اللعب االإيهام���ي ب�صكل كبير على المحاكاة. وي�صْ
المرحل���ة �صف���َة االإحيائية، بحيث ي�صتخدم الطف���ل الع�صا وكاأنها بندقي���ة، اأومجموعة قطع الليجو 

وكاأنها قطار.

ب- اللعب ال�شتك�شافي
رِة حيث ي�صع المعلِّم من  ُتع���دُّ االألعاب اال�صتك�صافية طريقةً للتعلُِّم في مرحلة الطفول���ة المَبكِّ
ٍة في مواقف التعلُّم  ِك بحريَّ ُنُه من التح���رُّ ياِت التي تمكِّ خالله���ا الطفَل في مواجهِة عدٍد م���ن التحدِّ
المختلف���ة، حيث ي�صاعُد ا�صتخ���داُم هذه الطريقة المتعلَِّم على ك�ْص���ِف المعلومات بنف�صه من خالل 
البح���ث والتنقيِب وهي الحالة التي يك���ون عندها العْقُل في اأق�صى درج���اِت ن�صاطه وبالتالي تثبيُت 

المعرفِة في ذهنِه بدقة.
ة ، التعِقي���ُد والَغراَبُة.   ومم���ا يثي���ُر محاول���َة اال�صتك�صاف عن���د الطفل اأمور ثالث���ة هي :الِج���دَّ
فالطف���ل حي���ن يخطئ ،ال يخطئ الأنه يريد اأْن يخِطَئ، بل الأنه لم يتعلَّ���ُم بعُد كيَف ال يخِطُئ ، فكلما 
ْيَن  زاد عمر الطفل كلما زادْت رغبُته في اكت�صاف االأ�صياء من حوله وهنا يقع على عاتق االأهل والمربِّ
���َة العناية باألعاب الطفل، فاختياُر االألعاِب يجب اأْن يتنا�صَب مع ُعْمِر الطفل وُقُدراِته العقلية  م�صوؤوِليَّ

وميوِله ورغباته)2(.

ج- اللعب الجتماعي
ي�صكل اللعب الجماعي و�صيطاً تعليمياً فاعالً في ت�صكيل �صخ�صية الطفل ونموه االجتماعي عن 
ِم الطفل  طري���ق اإك�صابه االتجاهات والِقَيِم واالأنماِط ال�صلوكية واالجتماعية التي يحتاُجها. ومع تقدُّ
في العمر يبداأ بالتحول من اللعب الَفْرِديِّ الى اللعب الجماعي ليكت�صَب الطفل َدالالٍت تربويةً ت�ْصِهُم 

ِته باأبعادها الج�صمية والعقلية وبالتالي التكيُّف مع البيئة)3(.  في ت�صكيل �صخ�صيَّ
ُه يتوجب على الموؤ�ص�صات التربوية اأْن  ِة فاإنَّ        ونظراً لخطورة مرحلة ريا�س االأطفال الُعْمِريَّ
تعِط���َي اللعب في هذه المرحلة عنايَتها واهتماَمها من خالل تنظيم مواِقِف اللعب واالإ�صراف عليها 

ٍة. وبما يتنا�صب مع نمو �صخ�صية الطفل ب�صورٍة �َصِويَّ

1- محمد �صوالحة)2004(، علم نف�س اللعب، عمان : دار الم�صيرة للن�صر والتوزيع ، ط1، �س101.
2- محمد �صوالحة)2004(، علم نف�س اللعب، مرجع �صابق، �س77.

والتوزيع، عمان:  للن�صر  الم�صيرة  دار  وعلمياً،  وتعليمياً  �صيكولوجياً  اإنتاجها  وتقنيات  التربوية  االألعاب  الحيلة)2003(،  3-  محمد 
االأردن، ط 6، �س56.



229 Al JINAN                                                                                                         الجنان

أ. رهام محمد المهتدي

3: مراحل ا�شتخدام الألعاب في العملية التعليمية
  َيُمرُّ ا�صتخداُم االألعاِب التعليمية اأّياً كان نوُعها باأربِع مراحل هي)1(: 

اأ-  مرحل���ة االإعداد: وهي المرحلة التي ت�صِبُق ممار�صَة اللعب وينبغي مراعاة بع�س االأمور في 
هذه المرحلة مْثُل اإعداِد االألعاب واإعداِد المكان وتجريِب اللُّْعَبِة قبل ا�صتخدامها.

ب-  مرحلة اال�صتخدام: وهي المرحلة التي يقوم فيها االأطفال با�صتخدام هذه االألعاب. وهنا 
���ُح دْوُر كلٍّ من المعلِِّم والطالِب في اللعب، حيث يْمِكُن للمعلَِّم اإعطاُء الطفِل الفر�صَة  يتَّ�صِ

لْلَعَمل مع االكتفاء باالإر�صاد والتوجيه.
ُح مدى نجاِح الطفل في تحقيق االأهداف المن�صودة من اللعبة  ْقيي���م: وهنا يتَّ�صِ ج-  مرحلة التَّ

ويكون من خالل مناق�صة االأطفال في الن�صاط الذي قاموا به.
د-  مرحل���ة المتابعة: على المعلم متابعة االأطفال والعم���ل على تنويع الخبرات التي توؤدي اإلى 

زيادة الخبرة بالتدريج.
َم ِذْك���ُرُه من اأن���واع ومراحل خا�ص���ة باللعب ين�صج���م مع طبيعة النم���و في مرحلة  اإنَّ م���ا تق���دَّ
َدْت على اأهمي���ِة اللَِّعِب في حياة ال�صغار  الطفول���ة، وم���ع ما جاءْت به نظرياُت ِعْل���ِم النف�س والتي اأكَّ

وهنا �صنقف على بع�س النظريات التي ف�صرت اللعب في هذه المرحلة.

4: النظريات المف�شرة للعب
َف هنا اإلى بع�س منها: ُة نظرياٍت قامت بتف�صير اللعب، �صَيِتمُّ التعرُّ هناك ِعدَّ

ُة التحليل النف�شي: اأ- نظِريَّ
�ُس في اإمكاني���ة الطفِل التخلُّ�َس من االأحداث  َتْتَب���ع هذه النظري���ُة المدر�صُة الفرويدية وتتلخَّ
الُموؤِْلَمِة والم�صاعِر المرتبطة بها من خالل اللَِّعِب. واأنَّ االن�صاَن يميل الى ال�صعي دائماً وراء الِخْبرات 
الباعث���ة عل���ى ال�صرور وتْكراِرها. وَيْعَتِب���ُر )فرويد( اللعب و�صيلَة الطفِل ف���ي خْف�ِس م�صتوى الخوف 

والقلق وبالتالي حل الم�صكالت النف�صية)2(.

ُة الطاَقِة الزائدة ب- نظريَّ
ظهَرْت على َيِد ال�صاعر االألماني )�صيلر( ومن ثم �صاَغها) هربرت �صبن�صر( على �صكِل نظرية 
اَقِة الزائدة وتقوم على فكرة اأنَّ الطْفَل يمتلك طاَقةً زائدة ال يحتاُجها ناجمة عن تراكم حاجاٍت  الطَّ

الفكر  دار  العلوم،  تدري�س  في  حديثة  وا�صتراتيجيات  واأ�صاليب  طرق   ،)2003( ورائد  وعلي  عبدالهادي  ومنى  النجدي  1-  اأحمد 
العربي،القاهرة، م�صر، ط1، �س30.

2- محمد الحيلة )2011(،االألعاب التربوية وتقنيات انتاجها �صيكولوجياً وتعليمياً وعملياً، مرجع �صابق، �س72.
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داخله مما يدَفُعه اإلى التخلُّ�سِ من هذه الطاقة عن طريق اللعب وال�صراخ والت�صفيق)1(.
وِوْفق���اً لهذه النظرية فاإنَّ الم�صاعَر الجماليَة تنمو نتيجةً لممار�صِة اللَِّعِب. اإالٍّ اأنَّ هذه النظرية 
ه، فلي����س اللعب هنا مق�صوراً  واجَه���ْت انتق���اداً وهو اأنَّ الطفل قد يلَع���ُب على الرغم من َتَعبِه وَمَر�صِ

على من لديه طاقة زائدة.

ج- نظرية الإعداد للحياة الم�شتقبلية
تع���ود ه���ذه النظرية اإلى العالم )كارول جرو�س( الذي ي���رى اأنَّ االإن�صاَن اأكثر الكائنات الحية 
ةً وات�صاعاً.وت�صتند هذه  حاج���ة اإل���ى اللعب وذلك الأن تركيَبة ج�صِمِه اأكَثُر تعقيداً واأعماُله اأكَث���ُر اأهميَّ
النظري���ة اإلى االأ�صا�س البيولوجي لالإن�صان اأكثر من اعتماده���ا على مظاهر اللعب ذاته. فالطفل ال 

يلعب لمجرد اأنه طفل واإنما الأن الطبيعة جعلت من هذه المرحلة اإعداداً لن�صاط الكبار)2(.

د- النظرية التلخي�شية 
ُل ليكون  ُر ففي بداياته يكوُن فرِدّياً، ومن ُثمَّ يتحوَّ ْفِل يتطوَّ ت�صير هذه النظرية اإلى اأنَّ َلِعَب الطِّ
ُر اللعب الجماعي ليكون جماعياً تعاونياً، ويتطور لي�صبح لعباً تناف�صياً اعترافاً منه  جماعي���اً، ويتطوَّ
ْت لنوٍع واحد من اللعب  �صَ بقوة الجماعة وحب االنتماء اإليها. ولكْن يوؤَخُذ على هذه النظرية اأنها تعرَّ

ولم تتعر�س الألعاب الحا�صر)3(. 

ُة البيئية )ال�شلوكية) ه�- النظِريَّ
يرى  )�صكنر( اأنَّ اللَِّعَب �صلوٌك تعليمي يمكن اأْن يكت�صَبُه الطفُل بف�صل ما يترتَُّب على ا�صتجابتِه 

�صا فيعمُل على تكرار هذا ال�صلوك االجرائي.  لن�صاط اللعب من تعزيزاٍت ُت�ْصِعْرُه بالرِّ
���ه ارتباٌط بي���ن المثيراِت واال�صتجاب���اِت، بمعنى اأنَّ  رْت ه���ذه النظرية اللعب على اأنَّ وق���د ف�صَّ
الطف���َل ُيْتِقُن اللُّْعَبَة عن طريق التكرار والممار�صة والتعزيز)4(. حيث يرى اأ�صحاُب هذه النظرية اأنَّ 
مواق���َف اللعب المت�صابهِة توؤدي اإلى �صلوكات لعب مت�صابهة اأي تكون اال�صتجابات مت�صابهة حتى واإْن 

اختلفت االأدوار.

اأثر ا�صتخدام طريقة لعب االأدوار في تدري�س القراءة على تنمية التفكير التاأملي لدى طلبة ال�صف  1-  جيهان العماوي)2009(، 
الثالث االأ�صا�صي.ر�صالة ماج�صتير، الجامعة اال�صالمية /غزة ، �س115.

اأثر ا�صتخدام طريقة لعب االأدوار في تدري�س القراءة على تنمية التفكير التاأملي لدى طلبة ال�صف  2-  جيهان العماوي)2009(، 
الثالث االأ�صا�صي.مرجع �صابق ، �س116.

3- محمد �صوالحة)2011(، علم نف�س اللعب، مرجع �صابق، �س35.
4-  نهاد الهذيلي)2005(، فاعلية برنامج تدريبي م�صتند الى اللعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى االأطفال المعاقين �صمعياً في 

مرحلة ما قبل المدر�صة، مرجع �صابق، �س46.
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و- النظرية المعرفية )بياجيه)
ينظ���ُر )بياجيه( الى اللعب على اأنه الو�صيط الذي يتم من خالله النمو المعرفي العقلي لدى 
ٍة وهي ٌقْدرُة الطفل عل���ى الَتَكيُِّف مع البيئة  ���ٍة ِفْطِريَّ يَّ الطف���ل، كما ي���رى اأنَّ اللعَب ينطوي على خا�صِّ
الت���ي يعي����س فيها من خالل عمليت���ي التَمثُّل والمواءم���ة)1(. وبالتالي تحقيق الت���وازن المعرفي عند 
الطف���ل. كما وينظر اإلى اللعب ب�صكليه) كتمرين ح�صي وكممار�صة رمزية( على اأنَّه ا�صتيعاٌب للواقع 
ُل الواق���َع ح�َصَب االحتياجات  ُد هذا الن�صاط بغذائِه ال�ص���روري، وُيَحوِّ ف���ي الن�ص���اط الذاتي، اإْذ ي���زوِّ

المتعددة لالأنا.
ْغِم من التباُيِن الوا�صح  ُه وبالرَّ رْت اللعب، يمِكُننا القوُل اأنَّ بع���َد ا�صتعرا�ِس النظرياِت التي ف�صَّ
ها البع�ِس، حيث اإنَّها  َل���ٌة لبع�صِ بي���ن تلك النظريات في تف�صي���ر اللعب، اإال اأنَّها في الوقت نف�صه مكمِّ
اتفق���ت عل���ى اأهمي���ة اللعب كن�صاط اإن�صان���ي يقوم به الفرُد بداف���ٍع ما، قد يكون داخلي���اً، وقد يكون 
ٍة ّللعب من جان���ب معين. فالنظرية التلخي�صية  خارجي���اً. ولك���ن االختالَف كان في تف�صيِر كلِّ نظريَّ

اأرجعت اللعب الى الوراثة فقط، في حين
ربَط���ُه )فروي���د( بن�صاط الطف���ل الخيالي، بينم���ا ربطت النظري���ة ال�صلوكية اللع���ب بالثواب 
ُم���وِّ العقلي. ولكن هن���اك اتف���اق وا�صح حول  والعق���اب، ف���ي حين ربطت���ه النظري���ة المعرفي���ة بالنُّ
اأهمي���ة اللعب في مرحلة الطفولة وبالتالي علينا االهتمام بتوفي���ر البيئة الغنية بالمواقف الطبيعية 

واالجتماعية واإتاحة الفر�صة للطفل للتعامل معها. 

ثانيًا: التح�شيل
ُف على  ُيعتب���ر التح�صي���ل م���ن اأكث���ر المفاهيم التربوية تن���اوالً ، حيث يِت���مُّ من خالل���ه التعرُّ
الم�صتوى الذي و�صل اإليه الطفل ومدى اكت�صابه للمعلومات والمهارات بخ�صو�س المنهاج المقرر.

): مفهوم التح�شيل 
���ه:  الُقْدَرُة عل���ى اأداِء متطلب���ات النجاح المدر�صي لم���ادة درا�صية  ُف التح�صي���ُل على اأنَّ ُيَع���رَّ

معينة)2(.
ه لخبراٍت  �صِ فه���و اإْتقاُن جمل���ِة المهارات والمعارف التي يمك���ن اأْن يمتلكها الطالب بع���د تعرُّ

تربويٍة في مادٍة درا�صية معينة اأو مجموعة من المواد، وعادةً ما يتم قيا�س ذلك باالختبارات.

): طرق قيا�س التح�شيل 
ُتعَتَب���ُر االختب���اراُت التح�صيليُة م���ن اأهمِّ واأقدم و�صائ���ل تقويم التح�صي���ل وتحديد الم�صتوى 

1- محمد �صوالحة)2011(.علم نف�س اللعب . مرجع �صابق.�س41.
2- فرج عبدالقادر طه)2003(، مو�صوعة علم النف�س والتحليل النف�صي، دار غريب للن�صر ، م�صر، القاهرة ، �س183.
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الذي و�صل اإليه الطالب، ولهذا فقد ظهرت و�صائل واأ�صاليب تقويم جديدة يمكن من خاللها قيا�س 
تح�صيل الطالب للمفاهيم والمهارات المختلفة، والتي يمكن عر�صها على النحو االآتي)1(:

ْقوي���ُم المْعَتِم���ُد عل���ى االأداء: وه���و التقويم ال���ذي َيِقي�ُس ُق���ْدَرَة الطالب عل���ى ا�صتخدام  اأ-  التَّ
المع���ارف والمهارات ف���ي المواقف الواقعي���ة المختلفة. وقد جاء االهتم���ام بتقويم االأداء 
َهْت اإلى االختبارات والتي ال َتِقي�ُس في العادة  ك���ردِّ ِفُعٍل مبا�ِصٍر لالنتقادات الحادة التي ُوجِّ
�ص���وى العملي���ات العقلية في اأدنى م�صتوياتها.فتقوي���م االأداء َيْعَتِمد على قدرة الطالب على 
ترجمة المع���ارِف اإلى فعٍل وعمٍل، ويقدم اأدلة ت�صير الى مهارات اأدائية ي�صتخدم فيها تلك 

المعارف.
ُد به حقيب���ُة اإنجازاِت الطالب واأعماله، والتي  ب:  Portfolio )مل���ف انجاز الطالب(: وُيْق�صَ
ت�ص���م �صج���الٍت تراكمي���ٍة تحتوي على مجموع���ٍة من الوثائ���ق) كالر�صوم���ات ، الكتابات، 
راً عن م�صتواه، مهاراته وخبراته. حيث  الم�صروعات(الخا�صة بالطالب، والتي ُتعِطي موؤ�صِّ

ي�صتند اإليها المعلم في اإ�صدار الحكم على الطالب بدقة ومو�صوعية.
ُد اأداِء الطالب في موق���ف تعليمي على اأر�س الواقع، من قبل  د بها َر�صْ ج:  المالحظ���ة: وُيق�صَ

المالحظ بغر�س جمع المعلومات ومن ثم اإ�صدار الحكم على الطفل)2(.
ِم الطالب  وهي من اأدوات التقويم الحقيقية التي ي�صتطيُع المعلُِّم من خاللها تحديَد مدى تقدُّ
ُن قائمةً  م���ن خالل اأفعالهم. وهناك نوع���ان لقوائم المالحظة ، اأولهما: قوائم ال�صْطِب والتي تت�صمَّ
من ال�صلوكات يقابلها نعم / ال. اأما ثانيهما فهي �صاللم التقدير والتي تت�صمن قائمة من ال�صلوكات 
يقابله���ا قائمة م���ن النتائج )كبيرة، متو�صطة، قليلة، �صعيفة(.كم���ا ويوجد نوعان للمالحظة هما : 

المالحظة المبا�صرة والمالحظة غير المبا�صرة)3(.

3: اأهمية التح�شيل الدرا�شي 
ُتَع���دُّ مرحلُة ريا�ِس االطفاِل من اأهمِّ المراحل التعليمية ال َب���ُل واأْخَطِرها على االإطالق، الأنها 
ُدُه  ت�صاه���م وب�صك���ل فعال في بناء �صخ�صية الطفل في تلك المرحلة الهام���ة من حياته. كما اأنَّها تزوِّ
�صا�صيات ال�صرورية الالزمة ال�صتمرارهم ف���ي المراحل التعليمية التالية. ونظراً لوجود الفروق  باالأ
الفردي���ة بي���ن اأطف���ال تلك المرحل���ة وب�صكل كبير ك���ان ال بد م���ن مراعاتها عند تقدي���م المفاهيم 
والمهارات المختلفة للطفل وب�صكل ُي�صّهُل على المعلِّم قيا�صها لدى االأطفال، الأن عدم مراعاة ذلك 

 ،1 ط  ال�صعودية،  الريا�س،  الر�صيد،  مكتبة  واإجراءاته«،  »اأ�ص�صه  التربوي  التقويم  الرافعي)2001(،  ومحب  �صبري،  1-  ماهر 
�س363-362.

2- ابراهيم نوفل)2001(، عالقة التح�صيل التعليمي بالنجاح االجتماعي، ر�صالة دكتوراة، جامعة دم�صق، �صوريا، �س29.
3- عبدالحكيم مهيدات، وابراهيم المحا�صنة)2009(، التقويم الواقعي، دار جرير للن�صر والتوزيع، عمان، االأردن، ط1 ، �س112.
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�صي���وؤدي اإل���ى َتباُيٍن في م�صت���وى تح�صيل االطفال فنجُد بينهم من ه���م مرتفعو التح�صيل ومن هم 
متدنو التح�صيل داخل الف�صل الدرا�صي الواحد.

باأنواعه،  التعل�يم  ُمْخَرج�اُت  والأن التنمية في المجتمعات الحديثة تعتم���د على ما توفره لها 
يجابية في عملية التنمية دون تاأهيل منا�صب، ك���ان ال ب���د  وهذه المخرجات ال يمكنها الم�صارك���ة االإ
م���ن االهتم���ام بقيا����س التح�صيل الدرا�صي، والذي ُيعتبر مقيا�صاً يحدد مدى نجاح المتعلم وتقدم�ه 
من �صف تعليمي اإلى �صف اآخر، ومن مرحلة تعليمية اإلى مرحلة تعليمية اأخ����رى، حتى ي�صبح قادراً 

بتح�صيله العلمي على الم�صاركة في تنمية مجتمعه)1(.

رُة في التح�شيل الدرا�شي 4: العواِمُل الُموؤَثِّ
ُر بجوانَب  زاً وِلَفْتراٍت طويل���ة على اأنَّ التح�صيَل العلمي للطال���ب يتاأثَّ لق���د َبِق���َي االإهتماُم مركَّ
عقلي���ٍة ف���ي ال�صخ�صية وذلك ع���ن اعتقاد قوي اأنَّ هذِه الجوان���َب ُتْعَتَبُر اأكثَر تاأثي���را على التح�صيل 
ر عل���ى التح�صيل للطالب  ن���ا �صنعر����س في ه���ذا البحث بع�صاً م���ن العوامل الت���ي توؤَثِّ العلم���ي اإاِلّ اأنَّ

ومنها)2(: 
ْعف الب�ص���ر وال�صْمَع والُه���َزال، واالإ�صاب���ة باالمرا�س التي  اأ:  العوام���ل الج�صمية: وت�صم���ل �صَ
تفق���د الج�صم حيويته، وبالتالي عدم القدرة على بذل الطاقة المطلوبة في عمليتي التعليم 

والتعلُّم.
َر في القدرِة على القراءة لعدِم االإلمام باأ�صا�صياتها في وقت  ب:  العوامل العقلية: وت�صماللتاأَخُّ
���ِر ب�صْكِل �صحيح، باال�صافة الى القدرات الذكائية  مبكر،وبالتال���ي عدم الُقْدَرِة على التَذكُّ

المنخف�صة.
ج:  عوام���ُل تتعلَُّق بالبيئ���ة المدر�صية: كانتقاِل الطفل م���ن مدر�صة الى اأخ���رى، وكثرِة التغيُِّب 
ع���ن المدر�صة، وعدِم مالءمِة ُط���ُرِق التدري�س للمنهج الدرا�صي و�ِصنِّ الطفل، وكذلك طول 

المنهج الدرا�صي وفقدان الدافعية لدى الطالب.
ُئُه االأ�صرة دوراً كبي���راً في م�صتوى التح�صيل  ي الجوُّ الذي تهيِّ د:  العوام���ل االأ�صرية: حيث ي���وؤَدِّ
الدرا�ص���ي للطالب، حيث ُوِجَد باأنَّ كثيراً م���ن االأطفال الذين ح�صلوا على م�صتويات عالية 
بالمقارن���ة مع زمالئهم كان وراَءهم اآب���اٌء ُيْبُدون الكثيَر من الح���بِّ واالهتمام ويدفعونهم 

1-  اأحمد �صالم، واحمد م�صطفى) 2005(، فاعلية برنامج تعليمي مقترح في تنمية مهارات التقويم التربوي لدى طالب �صعبة اللغة 
الفرن�صية بكلية التربية في �صوء المعايير القومية لجودة التعليم في م�صر، جامعة الملك �صعود، الموؤتمر العملي )13( للجمعية 

ال�صعودية للعلوم التربوية 21- 22 فبراير2005.
لدى  الريا�صي  القلق  واختزال  التح�صيل  في  الريا�صيات  لتدري�س  مقترح  حا�صوبي  برنامج  فعالية  كريري)2011(،  2-  ابراهيم 

طالب ال�صف الرابع االبتدائي، ر�صالة ماج�صتير، جامعة الملك خالد، ال�صعودية، �س23-22.
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للتميُِّز من خالل المثابرة وم�صاعفة الجهد، اأما االأطفال الذين يعي�صون في اأُ�َصٍر تكُثُر فيها 
ال�صراع���اُت ويغِل���ُب عليها اال�صطراباُت فاإنهم عادةً ما يواجه���ون م�صاِعُب كبيرة تنعك�س 

على م�صتوى تح�صيلهم الدرا�صي)1(.

ثالثًا: التجاه البيئي
): مفهوم التجاه البيئي

مجموعُة ا�صتجاباِت االأفراِد كما تتمثَّل في �صلوكهم نحو المو�صوعات البيئية المختلفة، وَتتَّ�ِصم 
تلك اال�صتجاباُت اإما بالرْف�ِس اأو الَقُبوِل اأو الحياِد، وبدرجاٍت متفاوتة بين االأفراد)2(.

ج���اه البيئي با�صتجابات االأطفال تج���اه الم�صكالِت البيئية على  وفي ه���ذه الدرا�صة ُيقا�ُس االتِّ
ر عنها الطفل بالقبول اأو الرف�س اأو الحياد. مقيا�س االتجاه الذي اأُِعدَّ والتي ُيعبِّ

جاِه الِبيئي ناُت التِّ ): ُمَكوِّ
ُن االتجاهاُت نتيج���ةً التِّ�صاِل الفرد بالبيئة الُمِحيطِة به، حي���ث يكت�ِصُب الفرُد اتجاهاِته  تتك���وَّ
�ُس لها اأثناء عملي���ة التْن�ِصئة االجتماعية، والتي  ويتعلَُّمه���ا من خالِل المواقف والخب���رات التي يتعرَّ
تكون من خالل الرا�صدين �صواء عن طريق التوا�صل اللفظي معهم، اأو عن طريق نموذج �صلوكاتهم 
اأثناء مالحظة االأطفال ل�صلوكيات الكبار.وعلى هذا اال�صا�س فاالتجاهات ب�صكل عام تتكون من )3(:  
ُن المعلوماِت والحقائَق المتوفرة لدى الفرد،  ُن هذا المكوِّ : ويت�صمَّ ُن الَمْعِرِفيُّ الَعْقِليُّ اأ:  الُمَك���وِّ

وبالتالي فاالتِّجاُه يتطلَُّب مجموعةً من العمليات العقلية لفهمه كالتمييز واال�صتدالل .
ُهها الفرد نحو  ُن م�صاِعَر الُحبِّ والكراهية التي يوجِّ ُن العاطفي: حيث يثير هذا المكوِّ ب:  المكوِّ
مو�صوع ما، ويرَتِبُط بَتْكوُِّنه العاطفي، فهو قد ُيِحبُّ مو�صوعاً ما، فيندِفُع نحوه ، وقد يْكَرُه 

اآَخَر فيْنِفُر منه.
���َزاٍت ل�صلوك االن�صان، فه���ي تدَفُعُه للعمل على  ن ال�صلوك���ي: تعمُل االتجاهات كُمَحِفّ ج:  المك���وِّ
نْح���ٍو اإيجابيٍّ عندما يمتِلُك اتجاه���اٍت اإيجابية، والعك�س �صحيح . فمثالً الفرد الذي يحِمُل 

اتِّجاهاً اإيجابياً نحو البيئة ال يقوُم برْمِي النفاياِت على االر�س.

1-  محمد �صراز)2006(، اأبرز العوامل االأ�صرية الوؤثرة على التح�صيل الدرا�صي، مجلة جامعة اأم القرى للعلوم التربوية والنف�صية، 
المجلد )18(، العدد)2(، �س94.

2- ح�صن �صحاته، زينب النجار)2003(، معجم الم�صطلحات التربوية والنف�صية، الدار الم�صرية اللبنانية، القاهرة، �س 17.
3- �صاكر المحاميد)2003(، علم النف�س االجتماعي،  دار الحامد للن�صر والتوزيع ، عمان، االدن، ط1، �س201.
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3: مراِحُل تْكِويِن التجاهاِت الِبْيِئيَّة
تتكون االتجاهات البيئية من مجموعة من المراحل ُنوِرُدها على النحو االآتي)1(:

ُة: وترتبط بن�صاِط الفرِد في البيئِة الت���ي يعي�ُس فيها الإدراِك عنا�صرها  اأ:  المرحل���ُة االختباِريَّ
الطبيعي���ة واالجتماعية، مما يْجَعْلُه يْكَت�ِصُب خب���رةً كبيرةً بكلِّ محتوياِتها تكوُن ِبَمَثاَبِة ُتراٍث 

. ولذلك ت�صمى هذه المرحلة اأحياناً بالمرحلة االإدراكية المعرفية. معِرِفيٍّ
ب:  المرحل���ة التف�صيلي���ة: ترتبط هذه المرحلة ِبُروؤَْي���ِة الَفْرِد لالأمور المحيط���ة به بَنْظَرٍة قد 
ةً، وحكُمُه عليها بطريقٍة قد تكوُن مو�صوعيةً  وقد تكون ذاتيةً.  تكوُن ثابَتةً وقد تكون �َصْطِحيَّ
لذل���ك ُيْجِري الف���رُد عملياٍت تقويميةً م�صتمرةً لِخْبراِته ال�صابق���ة من اأجل تحديد االأ�ُص�ِس 
الت���ي يْبِن���ى عليها تف�صيله الأيٍّ منه���ا دون غيرها، وت�صمى هذه المرحل���ة اأحياناً بالمرحلة 

التقويمية، اأو مرحلة االختيار.
َر حتى و�صل  ج:  المرحل���ة اال�صتقرارية: ف���ي هذه المرحلة يكون االتجاه النف�صي ق���د نما وتطوَّ
ْوَرِتِه النهائيِة التي ي�صَتق���رُّ وَيْثُبُت عليها، وت�صمى ه���ذه المرحلة بالمرحلة االخيرة  ال���ى �صُ

)التْقِريرية( اأو مرحلة ثبوت االتِّجاِه وا�صِتْقراِرِه.

جاهاِت الِبيِئيَّة ُة ِدرا�شِة التِّ 4: اأهِميَّ
ر في م�صاعِر الف���رِد الوجداني���ِة وا�صتعدادِتِه، حيث يقوُم  ُل االتجاه���اُت العوام���َل التي توؤثِّ ُتَمثِّ
بَتْوِجي���ه �صُلوِك���ِه على نحٍو معيَّن في  البيئة التي يعي�ُس فيها. ومن هنا كاَنْت درا�صُة االتجاهاِت ب�صكٍل 
راً اأ�صا�صي���اً في تف�صير ال�صلوك الحال���ي للفرد ومن ثم  ع���امٍّ والدرا�ص���ات البيئة ب�صك���ٍل خا�سٍّ عْن�صُ
التنبُّوؤ ب�صلوكه الم�صتقبلي، حيث اإنَّ تراُكَم االتجاهات في ذْهِن الفرد وزيادَة اعتماِده عليها َتُحدُّ من 
رةً ي�صُهُل التنبُّوؤ بها، كما اأنَّ االنتظاَم في  ةً متكرِّ ف وبالتالي ُت�صبح اأنماطاً �صلوِكيَّ ِت���ِه في الت�ص���رُّ حريَّ

ٌر  للحياة االجتماعية)2(.  ال�صلوك واال�صتقرار في اأ�صاليب الت�صرف اأمٌر ممكٌن ومي�صِّ

ِة  ْو�شَ رابعًا: ِطْفُل الرَّ
ْفِل، والتي تعَتِرُف بالطفِل  ِة الطِّ ���ِة لتنميِة �صخ�صيَّ ُتعَتب���ُر ريا�ُس االأطفاِل اإحدى المداخِل الهامَّ
ِه اأن ي�صتمتع بالمرحل���ة التى يْنُمو فيها فى ظلِّ تواُفِر عن�صَرْي االأماِن والمرح، وبما  كاإن�ص���اٍن من حقِّ
َمُن تنميَة امكاناِته وُقْدراِتِه وعلى ذلك يكوُن الهدُف هو اإعداُد الطفل من اأجِل تنميِة المجتمع. ي�صْ

الم�صرية  الجمعية  مجلة  الكويت،  بدولة  االأطفال  ريا�س  مرحلة  في  البيئة  نحو  واالتجاه  البيئي  1-  عبيرالهولي)2008(،الوعي 
للمناهج وطرق التدري�س، م�صر، العدد)138(، الجزء )1(،�س14.

2- �صالح ابو جادو)2000(، علم النف�س التربوي، دار الم�صيرة للن�صر والتوزيع، عمان ، االردن ، ط2، �س217.
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ْفل  ٍة تهِدُف اأ�صا�صاً اإلى العمل على تنميِة المفاهيِم المختلفة لدى الطِّ �َصٍة تعليِميَّ ُة كموؤ�صَّ والرو�صَ
ُله الكت�صاِب هذه  ٍة، والتى توؤَهِّ ةً، اأو حتى مفاهيَم بيِئيَّ �صواءً كانْت المفاهيُم علميةً، اأو ريا�صيةً، اأو لغويَّ
المفاهي���م فى جوٍّ ي�صوده الح���بُّ والت�صامح وعن طريق االأن�صطة المتنوعة تنمو �صخ�صية الطفل كما 

تْنمو ُقْدراُته على التعبير عن رغباِته وتْكِويِن مفهوٍم اإيجابىٍّ عن ذاِتِه .
وله���ذه المرحل���ِة خ�صائ����سُ ُنُموٍّ خا�صٍة به���ا يجُب على المربي���ن اأْن ال َيْغَفُل���وا عنها من اأجل 
ِه و�صهوَلِة اإ�صباِع  هذه المتطلب���ات، والعمل فى �صوئها. وبالتالي  الم�صاع���َدِة على َفْه���ِم متطلَّباِت ُنُموِّ
مراع���اُة الفروِق الفرديِة بين االأطفاِل اأثناَء التخطي���ِط للموقف التعليمي. وت�صتمل خ�صائ�س النمو 

على ما ياأتي: 
ي والهواِء النقي، اإ�صافة  1-  النُُّموُّ الِج�ْصمي: حيث يحتاُج طفُل هذِه المرحلِة اإلى الغذاء ال�صحِّ
ٍة تامة. وهنا تظهُر الحاجُة اإلى حمايِة الطفل  اإل���ى اإتاحِة الفر�صة ل���ه للَِّعِب والحركِة بحِريَّ
�ُس لها، من خالل توفي���ِر بيئِة لعٍب اآمنٍة، وتعليِم���ِه كيفيَة حمايِة  م���ن الحوادث الت���ي يتعرَّ

نف�ِصه من االأخطار)1(.
: حيث يغِلُب على الطْفِل في هذه المرحلة ) التفكيُر الَحْد�ِصي( والذي يعني  2-  النم���و العْقِل���يُّ
اأنَّ فْه���َم الطفل للمفاهيم في هذه المرحلة  يكون مرتِكزاً على ما يراه وي�ْصَمُعه ولي�س على 
ُك حوله بما في ذلك الَجماد)2(. ْفَل ُي�ْصِقُط الحياَة على كلِّ �صيٍئ يتحرَّ المنطق. كما اأن الطِّ
ومن مظاهر النمو العقلي االأخرى زيادُة ُقْدرِة الطفل على فْهِم الكثيِر من المفاهيم التي تقع 
َذُكِر المبا�ِصر، كما يملك خياالًوا�صعاً يظَهُر بو�صوٍح  داِخَل ِنَطاِق اهتماِمه، كما وتزداُد قدرُته على التَّ

في َلِعِبِه االإيهامي)3(.
ٍة  ْفِل ف���ي هذه المرحلة باأنَّها انفع���االٌت غيُر م�صتقرَّ ُز انفعاالُت الطِّ 3-  النم���و االْنِفعال���ي: تتميَّ
ها تميُل نحو االن�صباِط عن���د نهاية ال�صنة الخام�صة. ومن  ���ُر بي���َن الحيِن واالآخر، ولكنَّ تتغيَّ

ُب)4(. اأكَثِر االنفعاالت التي يمر بها الطفل في هذه المرحلة الخوُف ، الَغْيرُة، الَغ�صَ
���ِويٌّ خا�سٌّ بالطفِل  ُم���وُّ االنفعال���يُّ للطفِل بالعديِد م���ن العوامل منها ماهو ُع�صْ ���ُر النُّ        ويتاأثَّ
ِة، ومنها ما يتعلق بالعوامل البيئية  واالجتماعية المحيطة بالطفل. كما يحتاج  يَّ كحالة الطفل ال�صحِّ
َق االتزاَن والثباَت  الطفل اإلى ا�صباع حاجاته النف�صية اال�صا�صية مثل ال�صعور باالأْمِن والحبِّ حتى يحقِّ

االنفعالي)5(. 

1- جا�صم محمد)2004(، النمو والطفولة في ريا�س االأطفال، مكتبة دار الثقافة والن�صر والتوزيع، عمان ، االردن ، ط1، �س14.
2- هدى النا�صف)2005(، ريا�س االأطفال ، دار الفكر العربي للن�صر، القاهرة، م�صر ، ط4، �س74.

3-  خليل الك�صواني، ابراهيم الخطيب، يو�صف ابو الرب)2003(، برامج طفل ما قبل المدر�صة، دار قنديل للن�صر والتوزيع، عمان 
، االردن ، ط1، �س21.

4- اينا�س خليفة )2003(، ريا�س االأطفال » الكتاب ال�صامل«، دار المناهج للن�صر والتوزيع، عمان، االردن، ط1 ، �س39.
5- هدى النا�صف)2005(، ريا�س االأطفال، مرجع �صابق، �س73.
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ُل  4-  النم���و االجتماعي: ُتعتبر ه���ذه المرحلة بدايَة الوْعِي ال�صخ�ص���ي االجتماعي والذي يتمثَّ
َماأِْنيَنِة، وهذا هو اأ�صا����سُ النموِّ ال�صليم ل�صخ�صية الطفل.  اأ�صا�ص���اً في ال�صعور باالأمن والطُّ
وحت���ى ُنْر�ِصي قواعَد النمو االجتماعي ال�صليم لدى الطفل علينا بدايةً اأْن نبِنَي عنده الثقَة 
ُد الطفُل  بنف�ص���ِه وبَمْن حوَلُه. ومن ُثمَّ ت�صِجيُعُه على التع���اُوِن واللَِّعِب الجماعي، بحيث يتعوَّ

على الم�صاركة مع االآخرين تدريجياً ولي�س عن طريق االإكراه)1(.   
ِة ُة تعلُِّم المفاهيِم لطفل الرْو�شَ اأهِميَّ

ي���رى) بياجي���ه (اأنَّ المرحل���َة العمرية التي تق���ع بين )5- 8( ه���ي البداياُت االأول���ى لتكويِن 
ةً في حياة الفرد  المفاهيم ونموها عند الطفل والتي تتكون بالتدريج وتعتبر هذه الفئة العمرية مهمَّ
ف���اذا لم يتم تكوي���ُن المفاهيم خالَلها وب�ص���ورٍة �صحيحٍة فاإنَّ �صائَر المعلوم���ات التي يكت�صبها عن 

طريقها الحقاً �صتظلُّ  ناق�صةً وغيَر متكاملٍة.
���ٍر تهدف اإلى زيادة  َد) برون���ر( على اأنَّ ت�صكيَل المفاهيِم ل���دى االأطفاِل في وقٍت مبكِّ كم���ا اأكَّ
ٍة  ُقْدَرِته���م على معالجِة المعلومات وتو�صيع اأنظمتهم المفاهيمية عن طريق قيامهم بن�صاطاٍت َتَعلُِّميَّ

ُنهم من اكت�صاب مفاهيم  جديدة ي�صتخدمونها في مواجهِة معلوماٍت اأو م�صكالٍت اخرى)2(. تمكِّ
كما ُيْمِكُننا اال�صتدالُل على تعلُّم المفهوِم عند المتعلمين من خالل قدرتهم على اأداء العمليات 
ٍن، وتف�صير م���ا يحدث في �صوِء العالقات، وحلِّ  االآتي���ة: )التَنبُّوؤِ بم���ا يمِكُن اأْن يحُدَث في موِقٍف معيَّ

المث�ْصِكالِت التي تكون ذاَت عالقٍة بالمفهوم()3(

المبحث الثالث: الجاِنُب الَعَمِليُّ للدرا�شِة
):الطريق����ة والإْج��راءات
َنُة الدرا�شة: اأ: مجتمُع وَعيِّ

َبِة َمَعان والبالغ عددهم )500(  َن مجتمُع الدرا�صِة من جميع طلبِة ريا�ِس االأطفال في َق�صَ تكوَّ
ِة  ِة الَخْيِريَّ ْه�صَ طفالً، وقد تمَّ اختيار العينة من طلبة ريا�س االأطفال في رو�صَتْي الَقَب�ِس الحديثة، والنَّ
ُل  وَتْتبع���اِن القط���اع الخا�س اختياراً مق�صوداً ق�صدي���اً. وتم اختياُر �صعبَتْين ع�صوائي���اً اإحداهما تمثِّ

المجموعة التجريبية واالأخرى تمثل المجموعة ال�صابطة وبلغ عدد اأطفال العينة )168( طفالً.

1- هدى النا�صف)2005(، ريا�س االأطفال، مرجع �صابق، �س74.
ط1،  االأردن،   ، والطباعة،عمان  والتوزيع  للن�صر  الم�صيرة  دار   ، االجتماعية  التن�صئة  �صيكولوجية  ابوجادو)1998(.   ، 2-  �صالح 

�س277.
والتوزيع،  والن�صر  للطباعة  الفكر  التفكير،دار  تنمية  في  ودورها  العلوم  تدري�س  طرائق    ،)2002( �صالمة  العز  ابو  3-  عادل 

ط1،�س118.
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الجدول )1(
تق�صيم العينة على مجموعات الدرا�صة

                                                    اجلن�س

املجموعة
املجموعاالإناثالذكور

404585املجموعة التجريبية
463783املجموعة ال�صابطة

8682168االإجمايل

ب: اأدوات الدرا�شة:
تم اال�صتناد اإلى االأدوات التالية في اإجراء البحث:

َمْته الباحَثُة ويقوم على مجموع���ِة المفاهيم البيئية حيُث  - البرنام���ج التعليمي: برنام���ج �صمَّ
ت���مَّ تقديُمها لالأطفال من خالل اللَِّعب. وقد تم ا�صتخداُم الرحالِت الميدانية ، التجارِب المخبرية 
والطبيعي���ة، وُلَعُب الرو�صة لتنمي���ة المفاهيم للطفل. وبواقع )10( جل�ص���ات تدري�صية مق�صمة على 

�صهر بواقع)3( جل�صات اأ�صبوعياً.
ِميَن  ِه على مجموعٍة من المحكِّ ْدِق محتوى البرنامج التعليمي من خالِل َعْر�صِ وتم ا�صتخراُج �صِ
، لبيان  وعَدُده���ْم اأربَعٌة من ذوي االخت�صا����سِ في مجاِل المناهج والتدري�س وعل���ِم النف�س التربِويِّ
م���دى مالءمِة ُمْفَرَداِت المحتوى للمفاهيم البيئية الأطفال الرو�صة وتمَّ االأخذ بالمالحظات وتعديل 
ا ثباُت المحتوى فقد تمَّ ا�صتخراُجه من خالِل ح�صاِب ُمعاِمل التواُفِق  البرنامج وْفَق ما هو مطلوٌب.اأمَّ

ِمين. بموجِب معادلِة )هول�صتي( لنقاط التوافق واالختالف بين اُلَمَحكِّ
2ت/ ن1+ن2  

حيث )ت( تمثل نقاط االتفاق بين المحكمين ، )ن( المحكمين
2x23 /24+25 =49/46 =93، ن�صبة التوافق

91 =47/44 =24+23/ 2x22
ثبات المحتوى االإجمالي = 92

ِة  ِليَّ ُن االختباُر في �صورته االأوَّ -  اْختب���اٌر لقيا�ِس تح�صيِل االأطفال للمفاهي���م البيئية: حيث تكوَّ
َوٍر( يْختاُر الطف���ُل البديَل المنا�صب  ���ُن كلُّ ِفْقَرٍة اأربعَة بدائ���َل )�صُ مَّ م���ن )20( ِفْقرةً وتت�صَ

الذي يقي�س المفهوم البيئي لديه.
ه على اأ�صات���ذٍة جامعيين وم�صرفين تربويين ومعلماِت  ْدِق االختبار فقد َتمَّ عر�صُ م���اِن �صِ ول�صَ
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َوِر  ���د من ُح�صِن �صياغ���ِة الفقرات، ومالءم���ة البرنامج لطفل الرو�ص���ة و�صالمة ال�صُّ الرو�ص���ة للتاأكُّ
ِفَقةً مع االختبار ولم يِتمَّ اإجراُء اأيِّ تعديل. وو�صوِحها وترتيبها. وقد جاءت اآراء المحكمين متَّ

َن���ٍة ا�صتطالعيٍة من خارج الدرا�صة بلغت  وَت���مَّ قيا�ُس ثباِت االختبار من خالل تطبيقه على عيِّ
)30 ( طف���الً وبا�صتخ���دام ُمَعاِمِل ارتباِط )بير�ص���ون( وباإعادِة االختبار بع���د اأ�صبوعين بلَغْت قيمة 

ثبات االختبار التح�صيلي )916،( والجدول التالي يو�صح ذلك:

الجدول رقم )2(
معامل ارتباط االختبار التح�صيلي

معامل االرتباطاالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياالختبار
**12،06672،2884،916القبلي

13،86672،5695البعدي

  -  مقيا����سُ االتِّجاِه نْحَو البيئِة: تمَّ ت�صِميُمُه من قبل الباحث���ة وبلغت ِفْقراُت المقيا�س )25( 
َجة االإجابة) مواِفٌق ب�صدة، مواِفُق، محاِيٌد ، غيُر مواِفٍق،غيُر  ِفْقرةً �صمن )5( اأْبعاٍد ومتدرِّ
ة( وتم ا�صتخدامه قبل وبعد البرنام���ج لقيا�س اتجاهات االأطفال نحو البيئة،  مواِف���ٍق ب�ِصدَّ
حي���ث كانت االإجاب���ة من خالل المقابل���ة الفردية لالأطف���ال بحيث تقراأ المعلم���ُة اِلْفقرَة 
ِميَن  ويجي���ب الطفل عنها. وللتاأكد من �صدق المقيا�س تم عر�صه على مجموعة من المحكِّ
م���ن َحْقَلْي المناهج والتدري�س وِعُل���ِم النف�س التربوي وتم تعديل بع�س الفقرات من ناحية 
ياغ���ة اللغوي���ة. اأما الثبات فقد ت���م التاأكد منه من خالل ا�صتخ���دام ُمعاِمل ارتباط)  ال�صِّ
بير�ص���ون( وباإع���ادة االختبار بعد اأ�صبوعين بلغت قيمة ثب���ات المقيا�س )811،( والجدول 

التالي يو�صح ذلك:
الجدول رقم )3(

معامل ارتباط بير�صون من خالل االختبار باالإعادة 
معامالت االرتباطاالأبعاد 

**713،الهواء

**573،املاء

**657،النبات
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*463،احليوان

**531،االأ�صوات

**811،االإجمايل

حيث يالحظ من الجدول ال�صابق اأنَّ قيمَة الثَّباِت مرتفعٌة وتعَتَبُر مقبولةً لغايات الدرا�صة.

ج: ت�شميم الدرا�شة:
تم ا�صتخدام الت�صميم �ِصْبِه التجريبي

G1   O1 O2   X    O1 O2 

   G2    O1 O2   X    O1 O2

G3    O1 O2          O1 O2

 G4    O1 O2         O1 O2

G1)المجموعة التجريبية ذكور(

  G2)المجموعة التجريبية اإناث(
O1  )اإختبار االتجاهات(

O2  )االختبار التح�صيلي(

X   المعالجة التجريبية )برنامج قبلي(

د: اإجراءاُت البحث:
َبَعْت الباِحَثُة االإجراءاِت االآتيَة: اتَّ

ِف المفاهي���ِم البيئية  1-  مراجع���ُة االأدِب النظ���ري والدرا�ص���ات ال�صابق���ة ذاِت ال�صلة بتع���رُّ
وخ�صائ�س ريا�ِس  االأطفال ومقاِيْي�ِس االتجاهاِت.

َبِة معان. 2- الح�صوُل على الموافقات الالزمة من قبل مديرية التربية والتعليم لَق�صَ
ٍة. َنٍة ا�صتطالِعيَّ ْدِقها وثباِتها من خالل التطبيق على عيِّ 3- تطويُر اأدواِت البحث وا�صتخراُج �صِ

4- تطبيُق المعالجِة التجريبية للبحث.
5- القياُم بالمعالجة االإح�صائية لنتائج الدرا�صة.

ه�: المعالجات الإح�شائية:
ا�صتخدَمْت الباحثُة المعالجات االإح�صائية االآتية:
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1- ا�صتخدام معادلة هول�صتي Holesty ال�صتخراج ثبات المحتوى .
2- ا�صتخدام ُمعاِمِل ارتباِط )بير�صون( ال�صتخراج ثبات اأدوات الدرا�صة.

طاُت الح�صابية واالنحرافاُت المعيارية لمجموعات الدرا�صة وا�صتخدام  3-  ا�صتخراُج المتو�صِّ
تحليل التباين الم�صترك )الم�صاحب( ANCOVA لفح�س فر�صيات الدرا�صة.

4-  ح�ص���اُب معامل حج���م التاأثي���ر )EFFECT SIZE( ومربع اإيتا )η2( ال�صتخ���راج كفاَءِة 
البرنامج التعليمي.

): نتائ�ُج البح��ِث ومناَق�َشُت���ها
ه���َدَف هذا البح���ُث اإلى معرفِة اأَثِر برَناَم���ٍج قائٍم على اللَِّعِب في تعلُّ���م المفاهيم البيئية لدى 
اأطفال الرو�صة وتح�صيلهم لها وكذلك تنمية اتجاهاتهم نحو البيئة. وفيما ياأتي عر�س للنتائج تبعاً 

لَت�َصُل�ُصِل اأ�صئلة البحث.

اأ: النتائج المتعّلقة ب�شوؤال البحث الأول:
م���ا فاعلي���ُة البرناَمِج القائِم على تعلُّم المفاهيم البيئية م���ن خالل اللعب في تح�صيل اأطفال 

الرو�صة لهذه المفاهيم؟
لالإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال تم اإج���راُء اختباٍر تح�صيلي َقْبِليٍّ وَبْعِديٍّ عل���ى مجموَعَتْي الدرا�صِة 
���ُن المتو�صطاِت الح�صابي���ِة واالنحرافات المعيارية  )التجريبي���ة وال�صابط���ة( وفيما ياأتي جدول ُيَبيِّ

لنتائج المجموعتين في التطبيق القبلي والبعدي .
جدول رقم ) 4 (

المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدرا�صة

املجموعة
االختبار البعدياالختبار القبلي

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
االنحراف املعيارياحل�صابي

11،0471،99320،6472،525التجريبية
10،6752،06712،0362،104ال�صابطة

ُيالح���ظ من الجدول وجود ف���روق ظاهرية بين متو�صطات كل م���ن المجموعتين )التجريبية 
وال�صابطة( على االختبارين )القبلي والبعدي( في تح�صيل االأطفال للمفاهيم البيئية.

ولفح����س هذه الف���روق الظاهرية تم اإجراء تحليل التباي���ن الم�صترك )الم�صاحب( لفح�س 
الفر�صية ال�صفرية :
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- ال يوَج���ُد اأَث���ٌر ذو َدالل���ٍة اإح�صائية عن���د م�صت���وى )α ≥ 0.05(  للبرنامج القائ���م على تعلُّم 
ِة من خالل اللَِّعِب في تح�صيل اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم. المفاهيم البيِئيَّ

اِحب(. وفيما يلي ملخ�س نتائج تحليل التباين الم�صتَرك )اُلم�صَ
جدول رقم ) 5  (

ملخ�س نتائج تحليل التباين الم�صترك )الم�صاحب( لالختبار التح�صيلي

درجة جمموع املربعاتامل�صدر
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة )ف(املربعات

الداللة 
حجم التاأثري 
)مربع اإيتا(

654،1131654،113441،113،000االختبار الَقْبلي
0531،053،036،851،000،اجلن�س

2812،82812812،8281896،882،000،920املجموعات
243،1901641،483اخلطاأ
3710،184167املجموع

  ُيالحُظ من الجدوِل اأنَّ المجموَعَتْيِن )التجريبية وال�صابطة( غيُر متكاِفئَتْيِن حيُث اإنَّ قيمَة 
)α ≥ 0.05( ٌة اإح�صائياً عند م�صتوى )ف =441،113(  وهي دالَّ

ٌة اإح�صائياً عن���د م�صتوى الداللة          كم���ا ُيالحظ من الج���دول اأنَّ قيم���َة )ف =1896،882( دالَّ
)α ≥ 0.05( بي���ن المجموعتي���ن )التجريبية وال�صابطة( في التطبيقي���ن الَقْبِلي والَبْعِدي لالختبار 

���ة بمتو�ص���ٍط ح�صاِب���يٍّ )20،647( وانح���راٍف ِمْعي���اِريٍّ  التح�صيل���ي ول�صال���ح المجموع���ة التجريبيَّ
���ِة وقبوُل الفر�صيِة الَبِديلة : يوَج���ُد اأَثٌر ذو َدالَلٍة  ِة ال�صْفِريَّ يَّ )2،525(. وبالتال���ي يِت���مُّ رْف�ُس الَفَر�صِ
اإح�صائية عند (مس��توى α ≥ 0.05( للبرنامج القائم على تعلُّم المفاهيم البيئية من خالل اللعب 

في تح�صيل اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم.
ٍة اإح�صائياً الأثر البرنامج القائم على اللعب في تح�صيل  لق���د اأْظَهَرْت النتائُج وجوَد فروٍق َدالَّ
ِة. وتتَِّفُق هذه النتيجة مع جمي���ع الدرا�صات ال�صابقة، وهذا  االأطف���ال ول�صالِح المجموع���ِة التجريِبيَّ

ِم لالأطفال من حيث: ُيعَزى لت�صميم البرنامج التعليمي الُمقدَّ
َم���ِط التقليدي في التدري�س حي���ث تم اإعطاُء االأطف���اِل فر�صةً للم�صاركة   1-  خروِج���ِه عن النَّ

والبحث واالكت�صاف
احتوائ���ه على االألع���اب، الر�صومات. وطبيع���ِة اأن�صطة اللعب التي ت���م ا�صتخدامها اأثناء تنفيذ 

البرنامج التعليمي.
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 ا�صتخداِم ال�صور الملونة في االختبار التح�صيلي زاد من ا�صتمتاع االأطفال اأثناء االإجابة عن 
الفقرات.

َق جّواً من الم���رح والمتعة واإثارِة  ���وُق اأي�صاً اإل���ى اأنَّ تطبيَق هذه االإ�صتراتيجي���ة حقَّ ُيع���َزى التفُّ
َدْت عليه درا�صة )اأبو غزالة،2008 (.  الدافعية عند االأطفال، مما زاد الحما�َس وهو ما اأكَّ

كم���ا اأنَّ ا�صتخداَم اللعب في تعلُّم المفاهيم البيئي���ة قلَّ�َس من ال�صرود الذهني عند االأطفال، 
ِة. و�صَبُب ذلك مخاطَبُة البرنامج لعقِل الطفِل وم�صاعِرِه ومهاراِتِه الحركيَّ

ب: النتاِئُج الُمَتَعلَِّقُة ب�شوؤاِل البْحِث الثاني:
���ُة البرنامِج القائِم على تعلُّم المفاهيِم البيئية م���ن خالِل اللَِّعِب في تح�صيل اأطفال  م���ا فاِعِليَّ

الرو�صة لهذه المفاهيم َتَبعاً للجن�س؟
لالإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال تمَّ ح�ص���اُب المتو�صطاِت الح�صابية واالنحراف���ات المعيارية لنتائج 

المجموَعَتْين في التطبيق القبلي والبعدي وح�صب الجن�س. والجدول االآتي يو�صح ذلك:
جدول رقم ) 6 (

َنِة الدرا�صة ح�َصَب الِجْن�س المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لعيِّ

اجلن�ساملجموعة
االختبار البعدياالختبار القبلي

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

11،1002،08520،6502،905الذكورالتجريبية
11،0001،93120،6442،165االإناث

11،0471،99320،6472،525االإجمايل

10،7391،97112،1741،959الذكورال�صابطة
10،9592،20411،8652،287االإناث

10،6752،06712،0362،104االإجمايل

ط���اِت كلٍّ من )الذك���ور واالإناث( في  ٍة بي���ن متو�صِّ ُيالح���ظ م���ن الجدول وجوُد ف���روٍق ظاهريَّ
المجموعتين على االختبارين )الَقْبلي والَبْعدي( في تح�صيل االأطفال للمفاهيم البيئية.

ولفح����س هذه الف���روق الظاهرية تم اإجراء تحليِل التباين الم�صت���رك )الُم�صاِحِب( لفح�س 
ِة : ِة ال�صْفِريَّ يَّ الَفَر�صِ

-  ال يوج���د اأَث���ٌر ذو دالل���ة اإح�صائية عن���د م�صت���وى )α ≥ 0.05(  للبرنامج القائ���م على تعلم 
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المفاهيم البيئية من خالل اللعب في تح�صيل اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم َتَبعاً للِجْن�س.
ٍة اإح�صائياً بين )الذكور  ولفح����س متغير الجن�س تبين من الجدول )5( عدم وجود فروٍق َدالَّ
واالإن���اث( حيث اأنَّ قيمَة )ف =0،036( وهي غيُر دالٍة اإح�صائياً عند م�صتوى الداللة α اأي ال يوجد 

فروق بين المتو�صطات الح�صابية للذكور واالإناث.
ل���م ُتْظِهِر النتائُج اأيَّ َفْرٍق ذي َداللٍة اإح�صائي���ة ُيعزى الأثر الجن�س في تح�صيل المفاهيم وقد 
���َدِر �صواءً في التربية  َة من ذاِت الم�صْ يع���ود �صَبُب ذلك اإل���ى اأنَّ االأطفال قد ا�ْصَتَق���ْوا ثقاَفَتهم البيِئيَّ
البيئي���ة غيِر المق�صودِة )ال�صارع، االأ�صرة، االإعالم( اأو التربي���ة المق�صودة )المناهج التعليمية(. 

وتتَِّفُق هذه النتيجة مع درا�صة )الحربات 2004(.

ج: النتائُج المتعلَِّقُة ب�شوؤاِل البحِث الثالِث:
م���ا فاعلي���ة البرنامج القائم على تعلم المفاهيم البيئية م���ن خالل اللعب في تنمية اتجاهات 

اأطفال الرو�صة نحو البيئة؟
لالإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال تم ح�ص���اب المتو�صطات الح�صابية واالنحراف���ات المعيارية لنتائج 

المجموعتين في التطبيق القبلي والبعدي والجدول االآتي يو�صح ذلك:
جدول رقم ) 8 (

المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لمجموعتي الدرا�صة على مقيا�س االتجاهات 

املجموعة
االختبار البعدياالختبار القبلي

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
االنحراف املعيارياحل�صابي

11،5771،45118،9062،056التجريبية
11،5541،51612،0241،481ال�صابطة

ُيالحظ م���ن الجدول اأعاله اأنَّ المجموعَتْي���ن )التجريبية وال�صابطة( غي���ُر متكاِفَئَتْيِن حيُث 
اإنَّ قيم���ة )ف =38،141( وه���ي ذاُت دالل���ٍة اإح�صائية عند م�صت���وى )α ≥ 0.05(  كما ُيالحظ من 
اللِة )α ≥ 0.05( بين المجموعتين  الجدول اأنَّ قيمَة )ف= 807،56( َداَُّلة اإح�صائياً عند م�صتوى الدَّ
التجريبية وال�صابطة في التطبيَقْيِن الَقْبلي والَبْعدي لمقيا�س االتجاهات نحو البيئة الأطفال الرو�صة 
ٍط ح�صاِبيٍّ )18،906( وانحراٍف ِمْعياِريٍّ )2،056( وبالتالي  ���ِة بُمَتَو�ِصّ ول�صالح المجموعة التجريِبيَّ

ة : يتم رف�س الفر�صية ال�صْفِريَّ
-  ال يوَج���ُد اأث���ٌر ذو دالل���ة اإح�صائية عن���د م�صت���وى )α ≥ 0.05( للبرنامج القائ���م على تعلم 
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المفاهيم البيئية من خالل اللعب في تنمية اتجاهات اأطفال الرو�صة نحو البيئة.
وقب���ول الفر�صية البديلة ) يوجد اأََث���ٌر ذو داللة اإح�صائية عند م�صتوى )α ≥ 0.05( للبرنامج 
القائم على تعلُّم المفاهيِم البيئية من خالل اللعب في تنمية اتجاهات اأطفال الرو�صة نحو البيئة(.
حي���ث اأظهَرْت النتائُج ارتفاَع متو�صط اأداء اأفراد الدرا�صة على مقيا�س االتجاهات نحو البيئة 
ف���ي االختب���ار الَبْع���دي مقارنة بم�صتوى اأدائه���م على االختبار القبل���ي مما ي�صير اإلى اأَث���ِر البرنامج 
التعليمي في تنميِة اتجاهاِت االأطفال نحو البيئة ويمِكُن تف�صيُر هذه النتيجِة من مبداأِ اإعطاِء الطْفِل 

َة التفاُعِل مع مواقف اللعب والتعلم. يَّ حرِّ

د: النتائج المتعلقة ب�شوؤال البحث الرابع:
-   ما فاعلية البرنامج القائم على تعلم المفاهيم البيئية من خالل اللعب في تنمية اتجاهات 

اأطفال الرو�صة نحو البيئة تبعاً للجن�س؟
لالإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال تم ح�ص���اب المتو�صطات الح�صابية واالنحراف���ات المعيارية لنتائج 

المجموعتين في التطبيق القبلي والبعدي وح�صب الجن�س والجدول االآتي يو�صح ذلك:
جدول رقم ) 9 (

المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لمجموعتي الدرا�صة على مقيا�س االتجاهات

اجلن�ساملجموعة
االختبار البعدياالختبار القبلي

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

التجريبية
11،5251،60118،1001،959الذكور
11،6221،31919،6221،886االإناث

11،5771،45118،9062،056االإجمايل

ال�صابطة
11،5651،53011،6741،415الذكور
11،5411،52012،4601،465االإناث

11،5541،51612،0241،481االإجمايل

ُيالحظ م���ن الجدول اأعاله اأنَّ المجموعَتْي���ن )التجريبية وال�صابطة( غي���ُر متكافَئَتْين حيث 
ر  اإنَّ قيم���ة)ف =38،141( وه���ي ذاُت َداَللٍة اإح�صائي���ة عند م�صت���وى )α ≥ 0.05(. وِلَفْح�سِ ُمَتَغيِّ
ٍة اإح�صائي���اً بين الذكور واالإن���اث حيث اإنَّ قيمة  الجن����س يتبي���ن من الجدول اأعاله وج���ود فروٍق دالَّ
)ف=22،902( وه���ي دالة اإح�صائياً عند م�صتوى الدالل���ة )α ≥ 0.05( ول�صالح االإناث وبمتو�صط 
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ح�صابي )16،390( وانحراف معياري )3،968(.
وت�ِصيُر النتائُج اإلى اأنَّه توَجُد فروٌق ذاُت داللٍة اإح�صائية عند م�صتوى داللة )0.05( ُتعَزى اإلى 
الجن����س على مقيا�س االتجاهات نحو البيئة ول�صالح االإناث وُترِج���ُع الباحثة �صَبَب ذلك اإلى طبيعِة 
التْن�ِصَئ���ِة االجتماعية لالأُنثى والتي تْبداأَ من االأ�صرة ، وكذل���ك اإلى تمتُِّع االأُنثى بَقْدٍر كبير من الِح�سِّ 

الجمالي،وقد اختلفت هذه النتيجة مع درا�صة ) كاهريمان2012(. 

ه�: النتائج المتعلقة ب�شوؤال البحث الخام�س:
ِة من خالل اللَِّعِب في تح�صيل  ِثيِر البرنامج القائم على تعلُّم المفاهي���م البيِئيَّ -  م���ا حْجُم تاأْ

اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم؟
َع اإيت���ا )η2( )0،920( وهذه القيمُة  ���َن اأنَّ ُمَربَّ ِلِح�َص���اِب َحْج���ِم التاأثير للبرنامج التعليمي َتَبيِّ
 = )η2( مرَتِفَع���ُة ج���داً وُتعزى لن�صبة اأثر البرنامج التعليمي وبن�صبة قدره���ا 92%. كما اأن مربع اإيتا

)،851( α اأي لي�س للبرنامج التعليمي اأَثٌر تبعاً للجن�س وهذا ما اأْثَبَتُه م�صتوى داللة )0،000(
طاِت الح�صابية الُمعّدلة لالختبار التح�صيلي بفترة ثقة 95% والجدول  وقد َتمَّ ح�صاُب المَتَو�صِّ

االآتي يو�صح ذلك.
جدول رقم )7(

المتو�صطات الح�صابية المعدلة لالختبار التح�صيلي

اخلطاأ املعياريالو�صط احل�صابياملجموعات
فرتة الثقة املعدلة )%95(

احلد االأعلىاحلد االأدنى
20،468،13220،20720،730التجريبية
12،219،13411،95312،484ال�صابطة
16،361،13216،10116،621الذكور
16،326،13516،05916،592االإناث

يالح���ظ من الجدول اأن الحد االأعلى لمتو�ص���ط المجموعة ال�صابطة )12،484( وهو اأقلُّ من 
ُد فْترَة  ُد داللة الفارق وُيَحدِّ ا يوؤكِّ ِط المجموع���ة التجريبية البالغ )20،207( ممَّ الح���دِّ االأدنى لمتو�صِّ

الثقة المعدلة للمتو�صط الح�صابي.
بينم���ا ُيالح���ظ اأن الحد االأعلى لمتو�صط الذكور )16،621( اأعل���ى من الحد االأدنى لمتو�صط 
ُد عدم وجود فروق بين الذكور  لة مما يوؤكِّ االإن���اث البال���غ )16،059( اأي يقع �صمن فترة الثَقِة الُمَعدَّ

واالإناث في المجموعتين.
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و: النتائج المتعلقة ب�شوؤال البحث ال�شاد�س:
م���ا حج���م تاأثي���ر البرنامج القائم عل���ى تعل���م المفاهيم البيئية م���ن خالل اللع���ب في تنمية 

اتجاهات اأطفال الرو�صة نحو البيئة؟
ولح�ص���اب حج���م التاأثير للبرنام���ج التعليمي تبي���ن اأنَّ مرب���ع اإيت���ا )η2( )831،( ُيعزى الأثر 
 )،123( = )η2( تبعاً للمجموعات. كم���ا اأنَّ مربع اإيتا )،البرنام���ج التعليم���ي وبن�صبة قدرها )831
ُم موؤ�ِصراً على اأنَّ اأث���ر البرنامج التعليمي في  الأث���ر البرنام���ج التعليمي تبعاً لمتغير الجن�س مم���ا يقدِّ

االتجاهات تبعاً للجن�س �صعيف جداً.
وق���د َتَمّ ح�صاُب ِقَي���ِم المتو�صطات الح�صابية المعدلة لمقيا����س االتجاهات بفترة ثقة )%95( 

كما هو مو�صح في الجدول االآتي .
جدول رقم) 10 (

المتو�صطات الح�صابية المعدلة لمقيا�س االتجاهات 

اخلطاأ املعياريالو�صط احل�صابياملجموعات
فرتة الثقة املعدلة )%95(

احلد االأعلىاحلد االأدنى
18،867،16718،53719،197التجريبية
12،092،16911،75712،426ال�صابطة
14،909،16614،58015،237الذكور
16،050،17015،71316،386االإناث

ُيالح���ظ من الجدول اأنَّ الحد االأعلى لمتو�ص���ط المجموعة ال�صابطة )12،426( وهو اأقلُّ من 
الِة اإح�صائياً. الحد االأدنى لمتو�صط المجموعة التجريبية)18،537( مما يوؤكد وجوَد الفروِق الدَّ

بينم���ا كان المتو�صط االأعل���ى للذكور)15،237( وه���و اأقل من الحد االأدن���ى لمتو�صط االإناث 
البالغ )15،713( مما يوؤكد وجوَد فروٍق بين الذكور واالإناث في مقيا�س االتجاهات ول�صالح االإناث.
ويمك���ن اإرج���اع فاعلية البرنام���ج التعليمي ف���ي تح�صيل اأطف���ال الرو�صة للمفاهي���م البيئية 

واتجاهاتهم نحو البيئة اإلى :
1- و�صوِح اأهداف البرنامج وارتباِطها بالمواقف الحياتية التي يعي�صها الطفل.

2-  اإتاح���ِة الفر�صة لالأطفال للتعبير عن راأيهم فيما يتعلق بالم�صكالت البيئية وكيفية التغلب 
عليها.

3- توفيِر ُفَر�ِس التعاون والعمل الجماعي اأثناء تعلُِّم مفاهيِم البرنامج. 
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ِة  واأخي���راً يمكنن���ا الق���ول اإنَّ النتيج���ة الت���ي َخُل�َس اإليه���ا البْحُث قد ج���اءت متفقة م���ع غالِبيَّ
الدرا�صاِت ال�صابقة.

الُمْقترحات
ي بما ياأتي:  بناءً على النتائج التي تو�صل اإليها البْحُث فاإنَّ الباحثة ُتو�صِ

1- تنويِع و�صائل َن�ْصِر الوعي البيئي بين فئات المجتمع وبخا�صة االأطفال.
َل الم�صوؤولية ِتَجاَه  2-  زي���ادِة االهتماِم باالأن�صطة ال�صفية على نْحٍو ي�صاِع���ُد االأطفاَل على تحمُّ

البيئة.
3- بناِء المزيِد من البرامج التي تقي�س العالقة بين التح�صيل واالتجاهات نحو البيئة .

4-  اإج���راِء درا�صاٍت ح���ول ا�صتخداِم االألعاب التعليمي���ة في تدري�ِس مفاهي���َم جديدٍة الأطفال 
الرو�صة.

5-  اأْن يهَت���مَّ القائم���ون عل���ى تطويِر منه���اِج ريا�س االأطف���ال بتزويده بالتطبيق���اِت المالئمة 
والمترابطة والتي ُتِتيُح لالأطفاِل اكت�صاَب الِخْبراِت والمفاهيِم البيئية المنا�صبة لهم .
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L’enseignement de la modélisation et ses effets
sur les productions des élèves

Etude de cas en classe de seconde au Liban

Résumé: Dans ce travail, nous nous intéressons à dégager les effets de l’enseignement 
de la modélisation en classe de Première Secondaire )ES1( dans le système éducatif libanais, 
à partir de l’objet de savoir »Système linéaire«. Nous articulons notre travail autour de la 
question suivante : les élèves de la classe de seconde (ES1) ont-ils des difficultés à modéliser 
un problème extramathématique ?

Pour répondre à cette question, nous avons analysé les travaux des élèves autour de 
deux problèmes, l'un plutôt classique et l'autre nécessitant une recherche des inconnues im-
plicites. Nous avons trouvé que ces élèves fonctionnent en » automates «. Pour eux, la mathé-
matisation d’un problème extramathématique n’est qu’une modélisation en système de deux 
équations à deux inconnues qu’ils recherchent dans l’énoncé. 

Mots clés : modélisation, extramathématique, système linaire.

Introduction

Dans ce travail, nous nous interrogeons sur l’effet de l’enseignement de la modélisation 
dans l’intérêt d’en dégager des problématiques. Pour ceci, nous nous sommes fixée comme 
objectif de faire des recherches à ce propos sur l'enseignement de l’objet de savoir » Système 
linéaire «, en classe de Première Secondaire )ES1( dans le système éducatif libanais.

Cela amène le travail sur trois volets : Dans un premier volet, nous nous appuierons sur 
des travaux de recherche pour présenter des approches de définitions et des démarches de la 
modélisation. Dans le second volet, nous essayerons de comprendre les enjeux didactiques 
de l’enseignement de la modélisation en centrant notre étude autour de deux grandes perspec-
tives théoriques : le point de vue de l’écologie des savoirs et celui du contrat didactique. Le 
troisième volet se rapportera aux travaux des élèves autour de deux problèmes, l'un plutôt 
classique)1( et l'autre nécessitant une recherche des inconnues implicites.

1-   Tout problème qui se modélise en répondant aux étapes de »la démarche ɸ« que nous expliciterons 
plus tard dans le travail, et qui est sans rupture d’aucune des règles élaborées du contrat didactique, 
sera désigné dans ce travail par:  problème classique.
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A - I - Travaux de référence à propos de la modélisation 

Le modèle et la modélisation sont des termes souvent employés dans la recherche, en 
sciences expérimentales, en didactique et en épistémologie. Il nous a semblé utile de préciser 
ce que certains chercheurs entendent par ces termes.

La modélisation »est une des interfaces entre les mathématiques et la biologie ou la 
physique» (Ney 2007). Elle est un élément fondamental de la démarche scientifique, puisque 
le modèle permet de représenter une situation ou un phénomène afin de pouvoir les présenter 
et les expliquer. Pour Ney )ibid(, la construction de modèle implique l’outillage des connais-
sances théoriques et des connaissances pratiques pour résoudre des problèmes. Cette idée 
ne s’éloigne pas de celle de Brousseau )1998( qui confère à la modélisation le rôle de créer 
des outils mathématiques. Dans toutes les situations concrètes proposées dans ses expéri-
mentations, les élèves sont amenés à construire un modèle mathématique pour répondre aux 
questions. Ce modèle, durant les séquences de travail, sera validé ou invalidé par les élèves 
soit par rétroaction du milieu, soit par débat entre les groupes ou avec l’enseignant. Par 
exemple, la modélisation de la situation des »feuilles de papier« demande des élèves la créa-
tion d’un nouvel objet)1(  mathématique »les fractions« que les élèves ont construites à partir 
des couples de nombres. Les multiples situations expérimentées furent créés par Brousseau, 
donc elles sont absentes du système éducatif. Ce qui nous mène à se poser la question : la 
modélisation utile pour l'acquisition de connaissances mathématiques est-elle enseignée dans 
nos classes au Liban ? Pour répondre à cette question, nous avons étudié le système éducatif 
libanais dans ces trois pôles : le curriculum, le programme et le manuel.

L’enseignement par la modélisation à l’école oscille entre deux extrêmes, du »centré-
mathématiques« au »centré-sciences« dont les mathématiques ne sont que des recettes. Ce 
qui nous laisse dire que la modélisation mathématique est mise en valeur en tant qu'outil)2( 
pour d'autres disciplines. Plusieurs chercheurs en didactique des mathématiques )Cheval-
lard )1989(, Di Martino et al )1995(, Coulange )1997(, Brousseau )1998(, Henry )2001(,..( 
ainsi qu’en didactique de la physique, de la biologie )Guillaud et Robardet )1993(, Orange 
)1997(, Tiberghien et Vince )2004(, Ney )2007(,..( avancent, qu'apprendre la modélisation, 
c'est acquérir la compétence de mise en concordance des faits et de la théorie. Il s’agit de maî-
triser à la fois, non seulement, les outils théoriques, les règles, le formalisme mais aussi un 
savoir-faire de résolution de problème par les modèles. La modélisation n’est qu’un passage 
du stade discursif ou schématique au stade formel )appelée mathématisation(. En d’autres 
termes modéliser revient à passer du modèle verbal ou symbolique aux formules pour résou-
dre le problème et enfin à interpréter les résultats. Ceci ne s’éloigne pas de la définition du 
modèle mathématique tiré de l'Encyclopedia Universalis)3(: »le modèle mathématique est une 
transposition abstraite mais contrôlée par la pensée logique ou mathématique d'une réalité 
concrète ou empirique, ayant pour but de décrire, d’étudier le monde sensible ou celui qui est 
conceptualisé dans le langage naturel«.

1- Un »objet« est le concept mathématique considéré comme objet culturel ayant sa place dans un 
édifice plus large qui est le savoir savant à un moment donné, reconnu socialement (Douady, 1984).

2-  Un concept mathématique est un « outil » par son fonctionnement scientifique dans les divers 
problèmes qu’il permet de résoudre. Il prend son sens par son caractère outil qui met en jeu les 
relations qu’il entretient avec les autres concepts impliqués dans le problème )Douady, 1984(.

3- Encyclopedia Universalis )1990, 15 : 529530-(, citée par Coulange )1997(.
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A - II - Que recouvre le terme de modélisation?

La »modélisation mathématique« est un thème trop vaste pour l’aborder ici dans toute 
sa spécificité. Nous avons décidé de nous restreindre à la démarche de modélisation mathé-
matique à partir d’une situation «réelle» identifiée par «problème extramathématique». Nous 
allons dans cette partie présenter, d’une façon succincte, trois processus de modélisation pro-
posés par trois didacticiens qui ont travaillé sur la modélisation au niveau secondaire. Nous 
voulons par ceci répertorier des caractéristiques de la modélisation mathématique qui nous 
servira d'outil d'analyse pour la suite de notre travail.

Pour Chevallard )1989(, le processus de modélisation comprend schématiquement trois 
étapes articulant un système )mathématique ou non( et un modèle )mathématique( de celui-
ci. En première étape, qui est proprement mathématique, il s’agit de définir le système à 
étudier en identifiant les variables qui permettent de rendre compte du domaine de réalité 
considéré. La mise en relation des différentes variables, qui vient en seconde étape, contribue 
à la construction du modèle qui n’est autre que l’ensemble de ces relations. Alors que la 
troisième étape est celle du travail sur le modèle, qui permet de produire des connaissances 
relatives au système étudié, connaissances qui prennent la forme de nouvelles relations entre 
les variables du système dont on ne vérifie pas explicitement la validité. Le travail sur le 
modèle conduit à redéfinir le système étudié et par conséquent le modèle lui-même. Alors, 
pour répondre aux questions d’un système, nous devons le modéliser mathématiquement en 
précisant les aspects pertinents de ce modèle. 

Henry )1997( a apporté, par ses travaux sur la modélisation mathématique, des complé-
ments à la démarche de Chevallard. Il a introduit le niveau du » modèle pseudo-concret « 
qui est, en quelque sorte, un premier niveau d’abstraction de la » réalité «. Il est un modèle 
intermédiaire entre la situation réelle et le modèle mathématique à étudier. Il schématise le 
passage de la situation réelle que l'on cherche à modéliser mathématiquement en un système 
simplifié et structuré. Il s’agit de donner une présentation du modèle en termes courants ou 
schématiques, par suite interpréter le système étudié en langage naturel. Il a, aussi, évoqué 
une quatrième phase qui est exclue de la schématisation de Chevallard qu’il a nommé »phase 
de validation du modèle«.

Coulange )1997( s’est inspirée, dans sa démarche de modélisation, des travaux de Che-
vallard )1989( et d’Henry )1997(. Elle s’est basée dans sa démarche sur la notion de » modèle 
pseudo-concret « introduite par Henry. Et, comme Chevallard, elle a insisté sur le fait que la 
construction d'un modèle mathématique à partir d'une situation réelle se fait relativement à 
des questions en rapport avec la dite situation. Sa démarche est constituée de quatre étapes en 
interrelation les unes avec les autres :

Étape 1 : Passage de la situation réelle de départ à un modèle pseudo-concret. 

Étape 2 : Passage du modèle pseudo-concret au modèle mathématique. 

Étape 3 : Phase de travail purement mathématique dans le modèle mathématique. 

Étape 4 : Retour à la situation étudiée.

Tout ceci nous laisse dire que la modélisation d’un problème mathématique en équa-
tions est un processus à trois étapes. Celle de la mise en équations, puis la résolution mathé-
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matique de ces équations et enfin le retour à la situation initiale afin de cerner la pertinence 
des solutions trouvées.

B - I - Le cadre théorique de référence

Pour pouvoir cerner la vie des objets de savoir enseignés en rapport avec la démarche 
de modélisation mathématique, nous avons trouvé la nécessité d’introduire quelques élé-
ments de deux grandes perspectives théoriques de la didactique des mathématiques, celle 
de de l´écologie des savoirs et celle du contrat didactique. L’analyse écologique du système 
éducatif libanais )curriculum, programmes et manuels( nous permettra de dégager des hy-
pothèses des règles du contrat didactique sous-jacentes à la modélisation reconnues par les 
enseignants et les élèves. L’articulation de ces deux points de vue théoriques nous permet-
tra a( de repérer l´existence d´objets de savoirs autour du thème de la modélisation dans 
l´enseignement actuel des mathématiques ; b( de relever i( le rôle de ces objets de savoir dans 
le système scolaire ; ii( le rapport de ces objets de savoir avec la démarche de modélisation; 
iii( les activités mise en place dans la classe autour de la modélisation mathématique ; c( 
d’émettre des hypothèses des règles du contrat didactique.

i( L’écologie des savoirs

Chevallard )1994( fut le premier à considérer que les objets d´enseignement occupent 
des places différentes et jouent différents rôles les uns par rapport aux autres. Ils sont consi-
dérés comme des objets vivants susceptibles de se transformer sous la contrainte des autres 
objets avec lesquels ils interagissent. Il a emprunté à l´écologie la notion d´habitat et celle de 
niche pour les théoriser. L´habitat des savoirs est caractérisé par les lieux de vie d´un objet de 
savoir. Il s´agit des objets dans lesquels il interagit mais aussi des situations d´enseignement 
dans lesquelles il apparaît, de l´espace de problèmes et d´exercices auquel nous nous référons 
de manière privilégiée. Alors que la niche est définie comme la fonction que remplit l´objet 
dans le système d´objets dans lesquels il interagit. Elle est la place occupée dans un habitat 
donné de l´être mathématique.

ii( Le contrat didactique

Pour relever le comportement de l’enseignant et de l’élève, dans une démarche de mo-
délisation, le contrat didactique se trouve pertinent. Il est selon Brousseau )1998( une modéli-
sation des droits et des devoirs implicites des élèves et de l’enseignant lors de l’enseignement 
d’un savoir mathématique. Alors que, selon Chevallard )1988( le contrat didactique énonce 
la manière, prescrite par l'institution, de se comporter dans cette institution, par les acteurs en 
position. Il désigne les contraintes relatives au traitement du savoir, qui pèsent sur l'évolution 
de ces rapports personnels vers une référence. Cette référence peut être le rapport institution-
nel vers laquelle sont censé tendre les rapports personnels des élèves, ou le rapport institu-
tionnel et officiel.

D’où la possibilité de relever les règles contractuelles de la démarche de modélisation 
dans le système éducatif libanais.

iii( Les questions de recherche

Notre choix par rapport au cadre théorique nous a permis de formuler nos questions de 
recherche.
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1.  Quels sont les habitats et les niches des objets de savoir en rapport avec la modélisa-
tion en système d’équations existants dans le système éducatif libanais et en particu-
lier dans la classe de seconde )ES1(.

2.  Quelles types d´activités sont mises en place dans la classe autour de la modélisation 
mathématique ?

3.  Quelles sont les règles du contrat didactique existants dans la modélisation d’un 
problème extramathématique ?

4.   Quelles sont les difficultés rencontrées par les élèves dans la modélisation d’un pro-
blème extramathématique ?

B - II - Etude du système éducatif libanais 

Notre point de départ est une analyse écologique du curriculum et des programmes of-
ficiels libanais en vigueur actuellement)1(, et de deux manuels nationaux.

i( Analyse du curriculum

Les objectifs généraux du curriculum mettent en avant le développement des com-
pétences telles que : » observer, conjecturer, argumenter, modéliser, prouver,…, retrouver 
des modèles mathématiques, manier des techniques de simulation, construire et utiliser des 
algorithmes, prendre des décisions, vérifier, …, établir des liens entre les mathématiques et la 
réalité environnante dans toutes ses dimensions, …«. Les concepteurs du curriculum mettent 
en évidence l’habitat de la modélisation dans des modèles mathématiques )la résolution des 
problèmes( ainsi que la niche dans le lien de ces modèles avec la réalité, mais ils ne parlent 
pas explicitement de la compétence » modéliser «.

Un regard sur les objectifs spécifiques de chaque cycle montre que:

1. l’habitat de la modélisation est » la résolution des problèmes «. Comme exemple :

•  «Utiliser des techniques mathématiques appropriées pour résoudre des problèmes de 
la vie courante « )Premier Cycle(.

•  «Lire, comprendre et interpréter un texte mathématique en le traduisant en figures, 
représentations ou équations« )Second Cycle(.

• « Construire un modèle mathématique associé à une situation » (Cycle Moyen).

•  « Utiliser une interprétation mathématique adéquate pour représenter les données 
d’un problème « )Cycle Secondaire(.

2. la niche est le lien entre les mathématiques et la vie réelle. Comme exemple :

• «Utiliser et appliquer les Mathématiques dans différents domaines» (Second Cycle).

•  «Relier des observations du réel à des représentations et relier celle-ci à des concepts» 
)Cycle Moyen(.

1- Décret-loi No 10227, Mai1997.
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•  «Formuler un problème à partir de situations étudiées en Mathématiques, dans les 
autres sciences ou rencontrées dans la vie courante« )Cycle Secondaire(.

Nous remarquons, d’après cette étude succincte que le terme » modélisation « n’apparaît 
pas, c’est le » modèle « qui est en apparence.

ii( Analyse du programme

La modélisation mathématique semble présente dans les programmes officiels dans 
les domaines géométriques et algébriques, dans différents thèmes et en particulier dans les 
thèmes »Equation«, » Systèmes d’équations « et » Systèmes linéaires «. Une recherche sur 
les programmes de ces trois thèmes, nous permet de dire que la modélisation a un habitat à 
tous les niveaux à partir du Cycle Moyen. En EB7, elle apparaît dans le travail sur les équa-
tions du premier degré à une inconnue. Dans la classe supérieure, en EB8, l’élève a la tâche 
de résoudre des équations et des inéquations du premier degré à une inconnue. Alors qu’en 
EB9 et en ES1, il confronte, en plus, la modélisation des problèmes extramathématiques à 
deux ou trois inconnues pour arriver, à la fin du cycle secondaire, à résoudre des systèmes de 
m équations linéaires à n inconnues.

Conformément à nos choix méthodologiques, nous examinons maintenant comment est 
transposée la modélisation dans les manuels scolaires, pour obtenir des observables relatifs 
au contrat, qui vont nous permettre de dégager certaines hypothèses sur les règles du contrat 
didactique, que nous allons tester à partir d’une expérimentation sur un groupe d’élèves de la 
classe de ES1, dans l’espoir de relever l’effet de l’enseignement de la modélisation.

iii( Analyse de deux manuels

Comme l’apprentissage de la modélisation, en système d’équations, est initié à partir de 
la classe de EB9, nous focalisons notre étude sur deux manuels)1(, celui de la classe de EB9 en 
premier puis celui de la classe de ES1)2(, puisque notre objectif est la modélisation en système 
d’équations à plus qu’une inconnue des problèmes extramathématiques. Nous prévoyons que 
les manuels seront une source pour établir des hypothèses sur des règles du contrat didactique 
liées à la démarche de modélisation.

L’habitat de la modélisation en système d’équations, dans le manuel de la classe de 
EB9, est le chapitre »Systèmes d’Equations« dont parmi les six les objectifs annoncés dans 
la partie »Introduction« nous retrouvons le quatrième objectif sujet de notre étude »Organiser 
les données d’un problème, les traduire par un système de deux équations du premier degré à 
deux inconnues, trouver la solution et la valider«. Alors que les cinq autres objectifs parlent 
de l’identification d’un système de deux équations à deux inconnues, de la vérification si un 
couple de valeurs données est solution d’un tel système, de sa résolution par plusieurs mé-
thodes, de l’interprétation de sa solution comme étant les coordonnées du point d’intersection 
des droites associées aux équations du système et en fin de son utilisation pour déterminer: 

1-  Les deux manuels ont la même structure composée de huit parties : Introduction, Activités, Cours, 
Bilan-Méthode, Exercices, Auto-évaluation, Problèmes et Espace-Jeu.

2-  Construire les Mathématiques, 9ème année éducation de base, le livre scolaire national, CNRDP, 
2000; et Construire les Mathématiques, enseignement secondaire première année, le livre scolaire 
national, CNRDP, 1998.
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l’équation d’une droite passant par deux points, le point d’intersection de deux droites, etc.

Deux activités sont proposées à l’élève. La première, intitulée »Le compte est bon!«, 
demande de l’élève de vérifier si les valeurs ou les couples de valeurs donnés sont des solu-
tions pour des équations à deux inconnues. La deuxième porte le titre »Pèse et calcule«. Dans 
cette activité deux images d’une balance Roberval sont proposées, les plateaux de gauche 
sont pour les fruits: poires )P( et bananes )B(: 3 P et 2 B dans la première image dont la masse 
est en masses marquées 200g + 100g + 50g, et dans la seconde 3B et 2P, dont la masse est 
en masses marquées 200g + 200g. Sachant que l’aiguille de la balance est en équilibre, il est 
demandé à l’élève de répondre à la question suivante pour chaque image » Est-ce que la pesée 
suivante est suffisante pour calculer la masse d’une banane et celle d’une poire?». 

Dans la partie »Bilan-Méthode«, qui regroupe pour l’élève l’essentiel à retenir, les au-
teurs posent la question suivante »A quoi sert le système d’équations du premier degré à 
deux inconnues?«, pour laquelle ils donnent trois réponses. Nous ne nous intéressons qu’à la 
première réponse «A résoudre certains types de problèmes». Cette confirmation est expliquée 
par un exemple intramathématique et sa solution :

1(  «Exemple: Trouve deux nombres dont le double du premier avec le triple du second 
vaut 8, et le triple du premier avec le double du second vaut 7.

2( Solution 

• choix des inconnues : désignons par x le premier nombre et par y le second.

•  organisation des données et mise en équation : le double du premier est 2x, le triple du 
second est 3y, leur somme est 2x + 3y = 8 ; de même, le triple du premier est 3x et le 
double du second est 2y, leur somme est 3x + 2y = 7 ;

• résolution du système : on obtient x = 1 et y = 2 ; 

• validation : pour vérifier que les valeurs trouvées sont plausibles ».

Ces directives de résolution présentent le processus de modélisation comme un réel 
enjeu d’enseignement et d'apprentissage. Signalons que dans la partie » Cours « aucune ex-
plication n’est donnée autour de la résolution d’un problème. Les auteurs explicitent, dans 
cette partie, sur un même exemple mathématique préconstruit, la résolution d’un système 
de deux équations à deux inconnues du premier degré, suivant trois méthodes numériques 
)de substitution, de comparaison et de combinaison(. De plus, la méthode de groupement 
ou chunking est exposée toujours sur un système préconstruit. Par contre dans la solution 
exposée ci-dessus, ils ont donné les valeurs de x et de y, sans se référer à l’une des méthodes 
explicitées dans la partie » Cours «. Comme si les auteurs, pour modéliser un problème et le 
résoudre, supposent que le résolveur maîtrise la résolution des équations. 

Ce panorama nous laisse dire que l’habitat de la modélisation est les »problèmes«, sans 
avoir des indications sur la nature de ces problèmes, sont-ils intramathématiques et/ou ex-
tramathématiques? Et de plus, les méthodes numériques)1( proposées dans la partie »Cours« 

1-  Signalons que dans le cours, la méthode de résolution graphique est explicitée, mais nous l’avons 
négligée puisqu’elle ne répond pas à notre problématique.
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ne sont que des outils pour résoudre un système de deux équations du premier degré à deux 
inconnues.

Retournons maintenant au processus de modélisation cité ci-dessus. Nous remarquons 
que ce processus est en lien étroit avec le processus de Coulange déjà mentionné, sauf en 
dernière étape. Dans la solution proposée, il est demandé de l’élève de valider les réponses 
)ceci se rapproche de la phase de Henry )1997((, alors que Coulange propose un retour à la 
situation que nous identifions par la démathématisation de la situation.

L’habitat de la modélisation en système d’équations dans le manuel de la classe de ES1 
est censé être le chapitre » Systèmes linéaires «, dont les objectifs )» a( Résoudre un système 
linéaire de deux équations à deux inconnues ; b( Résoudre graphiquement un système liné-
aire de deux équations à deux inconnues ; c( Résoudre graphiquement une inéquation ou un 
système d’inéquations linéaires à deux inconnues «( annoncés au début du chapitre, tournent 
autour de la résolution algébrique et graphique d’un système préconstruit de deux équations 
et de deux inéquations à deux inconnues, et non pas de la modélisation. Nous avons tout de 
suite deviné que les traces de vie de la modélisation n’existent pas. 

Nous avons retrouvé dans la partie » Introduction « une niche pour le système linéaire 
»de nombreuses disciplines, notamment l’Economie, font appel à la résolution des systèmes 
linéaires«. 

Les activités introductives ne placent pas l’élève dans une situation de modélisation. 
Une des activités peut être qualifiée par «activités de rappel», puisque l’élève a la tâche de 
résoudre un système prêt suivant chacune des trois méthodes numériques )de substitution, de 
comparaison et de combinaison( étudiées en EB9, et de tracer les droites correspondantes aux 
équations proposées. Les deux autres activités tournent autour des équations paramétrées et 
des inéquations. 

Dans la partie »Cours« ainsi que celle de » Bilan-Méthode «, la modélisation n’a pas 
d’habitat. Il ne s’agit, dans la partie » Cours «, que des connaissances théoriques sur la ré-
solution de systèmes linéaires : définition d'un système linéaire d’inéquations, d’un système 
linéaire paramétré et interprétation graphique des systèmes déjà construits d’équations et des 
inéquations. Par contre, dans la partie » Bilan-Méthode «, les auteurs exposent à l’élève, pour 
retenir, la méthode de résolution graphique d’un système linéaire de deux équations à deux 
inconnues )paramétré ou non(, ainsi que l’algorithme d’utilisation de la calculatrice scienti-
fique pour résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnues et à coefficients 
numériques. De plus ils explicitent le processus de résolution d’une inéquation linéaire à 
deux inconnues et d’un système d’inéquations linéaires aussi à deux inconnues.

Nous constatons d’après cet examen de ces deux manuels scolaires que la modélisa-
tion mathématique en système d’équations vit, au niveau de la classe de EB9, sous la forme 
d'une méthode de résolution à quatre étapes, uniquement dans l’habitat relatif aux » Systèmes 
d’équations «, alors que la niche est restreinte par comparaison à sa présence dans le curricu-
lum et les programmes. Ceci nous conduit à penser qu’il ne s'agit pas réellement d'apprendre 
à modéliser mathématiquement des phénomènes intramathématiques et extramathématiques, 
surtout au niveau de la classe de seconde, il s'agit plutôt de présenter des modèles déjà con-
struits avec des outils de résolution.
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Revenons maintenant de plus près à la méthode proposée dans la partie » Bilan-Mé-
thode « du manuel de la classe de EB9. La résolution est présentée en quatre étapes : choix 
des inconnues, organisation des données et mise en équations, résolution du système, valida-
tion, à lesquelles nous ajoutons une cinquième étape » retour au problème posé «, que nous 
empruntons de la démarche de modélisation de Coulange )1997(. Ainsi nous adoptons une 
démarche de modélisation à cinq étapes que nous appelons dans la suite du travail » la dé-
marche ɸ «.  

Analysons les exercices et les problèmes extramathématiques associés à chaque chap-
itre sujet d’étude. Puisque cette analyse se rapporte aux énoncés, il est évident que les trois 
dernières étapes de » la démarche ɸ « ne sont pas assujetties pour cette étude.

Dans la partie » Exercices «, du manuel de la classe de EB9, nous collectons quinze 
exercices dont deux seulement sont du type extramathématique. Alors que dans la partie » 
Problème «, neuf problèmes parmi seize sont du type extramathématique. Signalons que 
certains de ces problèmes pourront être résolus par des techniques arithmétiques qui ne sont 
pas du tout évoquées ni dans les programmes, ni dans les manuels, donc ipso facto elles ne 
sont pas enseignées. L’unique outil mis à la disposition des élèves pour résoudre de tels pro-
blèmes fut le système de deux équations à deux inconnues, et les trois méthodes numériques 
introduites dans la partie »Cours«.

Les énoncés de tous ces problèmes, sauf pour un, sont en rapport avec la modélisation 
d’une situation réelle dont les processus de résolution sont assez similaires. Ils ont les mêmes 
contraintes. L’élève est amené à modéliser la situation par un système de deux équations du 
premier degré à deux inconnues dont les grandeurs à choisir comme inconnues sont toujours 
explicitement demandées dans la question posée à la fin de l'énoncé. Observons un exemple:

»Une rose coûte 800 L.L de plus qu’une marguerite. Un bouquet formé de 7 roses et 
de 5 marguerites coute 10 400 LL. Quel est le prix d’une rose ? Et celui d’une marguerite?« 
)no 9 p 78(.

En se référant aux deux premières étapes de »la démarche ɸ«, nous remarquons que les 
inconnues »rose« et »marguerite« sont explicitées dans les questions. L’élève a la charge de 
faire correspondre une lettre pour chaque genre de fleur, de faire correspondre les grandeurs 
présentes dans l’énoncé pour formuler deux équations afin de les résoudre par l’une des mé-
thodes numériques introduites dans la partie »Cours«.

Retournons maintenant au problème )no 13 p 78( que nous avons sorti du groupe des 
neuf problèmes. Il est l’unique problème qui demande de l’élève une validation. 

»Devant moi, à la solderie, une personne a acheté 4 draps de bain et 5 gants de toilette. 
Elle a payé seulement 110F, alors j’ai pris ce qui restait : 6 draps de bains et 4 gants de toi-
lette; mais je pense qu’il y a une erreur, car j’ai payé 172 F, dit une dame.

a(  Traduis cette situation par un système de 2 équations à 2 inconnues, puis résous ce 
système.

b( La dame a-t-elle raison de penser qu’il y a une erreur?«

En se référant aux deux premières étapes de »la démarche ɸ«, nous remarquons qu’il 
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y a toujours deux inconnues dans l’énoncé, mais elles ne sont pas explicitées dans la ques-
tion. En revanche la première question induit à l’élève la recherche de deux inconnues. Par 
suite, pour répondre à la deuxième question, l’élève a la charge, dans la première question, de 
repérer des informations pertinentes pour détecter les inconnues, les faire correspondre aux 
grandeurs présentent dans l’énoncé, écrire le système de deux équations à deux inconnues, le 
résoudre par l’une des méthodes numériques introduites dans la partie »Cours«, et puis véri-
fier si la dame a fait le bon compte.

Signalons que toutes les réponses trouvées dans les exercices et les problèmes, après 
résolution du système, sont des entiers naturels, qui pour nous, ne placent pas l’élève dans le 
souci de validation des valeurs trouvées.

Dans la partie »Exercice« du manuel de la classe de ES1, nous n’avons détecté aucun 
habitat pour la modélisation. Les quatorze exercices proposés ne présentent que des systèmes 
préconstruits à résoudre soit algébriquement, soit graphiquement. En revanche, la partie 
»Problème« est un habitat vaste pour les problèmes extramathématiques. Douze problèmes 
des dix-sept présentés dans cette partie répondent à notre étude, mais ils sont à contraintes 
différentes. Ils se modélisent par un système de deux équations à deux inconnues ou par un 
système de trois équations à trois inconnues. Six de ces douze sont une niche pour la modé-
lisation, ils sont en lien avec la physique, l’économie,…Onze de ces douze problèmes ont les 
mêmes contraintes que celles déjà étudiés pour les problèmes de la classe de EB9. Alors que, 
dans un seul énoncé, les inconnues sont absentes de la question finale. Observons de près cet 
énoncé )no7 p 234( :

» Un voyageur parcourt l’autoroute entre deux villes A et B à une vitesse constante. S’il 
augmente sa vitesse de 20 km/h, il gagne 2 minutes. Si, au contraire, il diminue sa vitesse de 
20 km/h, il perd 3 minutes. Trouver la distance qui sépare les deux villes «.

L’énoncé cache la grandeur » distance : d « qui est en lien étroit avec les deux inconnues 
: le temps » t « et la vitesse » v «. L’élève a la charge de remplacer d par le produit de v et de t 
pour passer d’un système de trois équations à trois inconnues à un système de deux équations 
à deux inconnues, afin de pouvoir le résoudre par l’une des méthodes numériques introduites 
dans la partie » Cours « en classe de EB9.

Même au niveau de cette classe, les réponses sont des entiers naturels qui ne suscitent 
pas l’élève à la validation.

A l’examen de l’ensemble de problèmes et des exercices associés aux deux chapitres 
sujets d’étude, nous pouvons dire que la plupart des énoncés proposés satisfont les contraint-
es suivantes : 1( la plupart des énoncés cachent un système de deux équations du premier à 
deux inconnues ; 2( les grandeurs à déterminer sont explicitées dans l’énoncé ; 3( les incon-
nues correspondent à ces grandeurs ; 4( les inconnues sont explicitées dans les questions. 

Il paraît que l’enseignement de la modélisation ne répond pas à l’objectif du curriculum 
»Construire un modèle mathématique associé à une situation«. La modélisation des pro-
blèmes intramathématiques et extramathématiques se limite à une démarche de » mise en 
équation «. Cette démarche demande la selection des informations pertinentes pour élaborer 
le modèle mathématique de la situation. Ce modèle est une interprétation simplifiée des ob-
jets non mathématiques dans un langage et dans un symbolisme mathématique. 
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B - III - Règles du contrat didactique

Afin de comprendre et interpréter le comportement des élèves dans la modélisation des 
problèmes extramathématiques, nous allons utiliser les hypothèses sur les règles du contrat 
didactique que nous avons élaborées avec Atieh)1(  )2014( suite à l’étude écologique des exer-
cices et des problèmes des deux manuels de la classe de ES1. Nous avons dégagé sept règles 
du contrat didactique que nous avons groupées par rapport à )ou aux( tâche)s( nécessaires 
pour résoudre un problème extramathématique: 

Règle 1:  Pour résoudre un problème extramathématique, il faut écrire un système 
d’équations.

Par rapport au choix des inconnues :

Règle 2:  Les inconnues correspondent aux grandeurs à chercher qui sont explicitées par 
la donnée et par la question. 

Par rapport à l’écriture du système :

Règle 3:  Les informations dans l’énoncé sont nécessaires et suffisantes pour pouvoir 
écrire le système. 

Règle 4:  Pour pouvoir écrire une équation, il faut faire une relation entre deux variables 
au plus. 

Par rapport aux valeurs numériques employées dans l’énoncé

Règle 5:  Les valeurs numériques figurant dans l’énoncé sont utilisées directement dans 
l’équation.

Règle 6: Les valeurs numériques employées aboutissent à des nombres entiers naturels.

Par rapport à la résolution du système :

Règle 7:  Pour être résolvable par une des méthodes numériques)2(  apprises, le système 
doit être un système de deux équations à deux inconnues. 

Ces règles de contrat didactique seront un outil pour tenter de répondre à notre prob-
lématique.

C - Expérimentation 

Pour arriver à notre objectif, nous avons repris une partie de l’expérimentation d’Atieh 
)2014( que nous avons analysée à notre besoin. 

L’expérimentation a eu lieu dans une classe de ES1 d’un lycée public dans le nord du 

1-  Atieh Z (2014); Les difficultés des élèves d’une classe de ES1 dans la «Modélisation» des problèmes 
»extramathématiques«; Mémoire de Master recherche de didactique des mathématiques, sous la 
direction de Nawal Abou Raad. Université libanaise, Faculté de Pédagogie.

2- Nous rappelons que ces méthodes sont : de substitution, de comparaison et de combinaison.
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Liban. Notre échantillon est d’effectif vingt-quatre. Ces élèves ont réussi le brevet national, 
dont l’une des questions de l’épreuve des mathématiques comporte la modélisation d’un 
problème classique extramathématique. De plus, l’enseignante, de la classe de seconde, mise 
à l’épreuve, a fait un rappel sur les trois méthodes numériques étudiés en EB9 avec des ap-
plications, puis elle a travaillé le chapitre »Systèmes linéaires« et elle a insisté dans un des 
problèmes du chapitre à valider la réponse du fait que la question était »En cherchant le 
nombre des garçons et celui des filles de la classe de Riad, expliquez l’affirmation du profes-
seur« )no4, p.234(. L’expérimentation a eu lieu un mois après l’apprentissage de cette notion. 
La tâche dévolue aux élèves, est en deux étapes. En première étape, les vingt-quatre élèves 
avaient à résoudre un problème (Confiture) que nous avons qualifié de classique, puisqu’il 
répond aux étapes de » la démarche ɸ«, sans rupture d’aucune des règles élaborées du contrat 
didactique. Notre objectif est de détecter les élèves qui sont capables de modéliser une situ-
ation extramathématique classique. Cette situation peut aussi être résolue dans le domaine 
arithmétique. La deuxième étape fut réservée aux treize élèves qui ont réussi les deux pre-
mières étapes de » la démarche ɸ«, pour le premier problème. Parmi les quatre problèmes 
proposés dans le travail d’Atieh )ibid(, dans cette étape, nous avons choisi d’exposer dans 
ce travail le problème )McDonald’s( qui nécessite de répertorier deux inconnues implicites. 

Les élèves avaient à résoudre chaque problème de manière individuelle pour vingt min-
utes chacun à intervalle d’une semaine entre les deux. Nous leur avons demandé, en rédigeant 
leurs réponses, de ne rien effacer ni raturer, ni sur le brouillon, ni sur la copie, afin de pouvoir 
détecter, si possible, certaines difficultés. 

Nous nous focalisons, dans nos analyses des productions des élèves, sur la modélisa-
tion en systèmes d’équations et non pas sur la résolution du système. Aussi, nous n’allons pas 
rentrer dans les solutions arithmétiques détectées dans le travail d’Atieh. 

i( Première étape de l’expérimentation

Enoncé : «Confiture: 

La maman de Manal vient de finir la préparation de 6000 g de confiture d’abricot. Elle 
laisse un mot à Manal lui disant« Manal ma fille j’ai besoin de ton aide, tu dois répartir les 
6000 g de confiture dans 14 pots. Mais fais attention, certains ont une contenance de 500 g, 
et d’autres une contenance de 375 g «. Aidez Manal à savoir le nombre nécessaire de pots de 
chaque contenance«.

Ce problème classique n’est qu’une situation de la vie quotidienne de l’élève.

Pour écrire le système S

avec x la lettre qui représente le nombre de pots de contenance de 500 g, et y la lettre 
qui représente le nombre de pots de contenance de 375 g, l’élève a la tâche 

i.  dans l’étape 1 de » la démarche ɸ «: »choix des inconnues «, de relever les inconnues 
de la dernière phrase de l’énoncé » Aidez Manal à savoir le nombre nécessaire de 
pots de chaque contenance» qui camoufle la question « quel est le nombre de pots de 
chaque contenance?«. Ce qui répond à la règle 2.

ii.  dans l’étape 2 de »la démarche ɸ « : »organisation des données et mise en équations«, 
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de faire le lien entre le nombre de pots et la contenance de chaque pot pour écrire 
les équations. Toutes les grandeurs sont présentes dans l’énoncé. Ce qui répond aux 
règles 1, 3, 4 et 5.

iii.  dans l’étape 3 de »la démarche ɸ«: » résolution du système «, de résoudre le système 
S suivant l’une des méthodes numériques étudiées et appliquées en EB9 et revues et 
appliquées en ES1. Ce qui répond à la règle 7.

iv.  dans l’étape 5 de »la démarche ɸ«: » retour au problème posé«, de dire à Manal le 
nombre de pots de chaque contenance. Ce qui répond à la règle 6.

Signalons que l’énoncé n’explicite pas l’étape 4 de »la démarche ɸ«: » validation «. La 
question exige la recherche du nombre des pots uniquement )6 pots de contenance 500 g et 
8 pots de contenance 375g(.

L’analyse des productions des vingt-quatre élèves suivant chacune des étapes de »la 
démarche ɸ« a montré que : 

i. Pour l’étape 1: »choix des inconnues«

18 élèves ont fait le bon choix des inconnues, et 3 ont écrit le système sans donner une 
identité aux deux lettres x et y outillées pour écrire leur système. )Signalons que 3 élèves ont 
tenté la démarche arithmétique de résolution et ils ont échoué à trouver les bonnes réponses(. 

ii. Pour l’étape 2: »organisation des données et mise en équations«

4 des 18 élèves, qui ont réussi l’étape 1, n’ont pas écrit le système. Donc, au total, nous 
avons 17 élèves qui ont écrit un système, dont 13 ont donné le système S.

iii. Pour l’étape 3 : » résolution du système «

6, parmi les 13 élèves qui ont écrit le système S, ont trouvé les valeurs exactes de x et 
de y, les autres ont commis des erreurs de calcul. 

iv. Pour l’étape 4 : »validation«

Nous n’avons relevé aucune trace pour cette étape dans aucune des copies.

v. Pour l’étape 5 : » retour au problème posé «

8 élèves seulement ont pensé à démathématiser leurs résultats.

Ces résultats confirment la stabilité des règles du contrat didactique. En particu-
lier, la règle 1 »Pour résoudre un problème extramathématique, il faut écrire un système 
d’équations«, la règle7: » pour être résolvable par une des méthodes numériques apprises, 
le système doit être un système de deux équations à deux inconnues.«, ainsi que la règle 6 : 
»Les valeurs numériques employées aboutissent à des nombres entiers naturels « et par suite 
aucune validation n’est nécessaire, ce qui explique la non présence de cette étape dans le 
travail des 24 élèves.

ii( Deuxième étape de l’expérimentation

Enoncé: »Mc Donald’s : 

McDonald’s Liban offre le même prix réduit, le lundi et le samedi, sur le plat »Big 
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Mac» entre 12 h et 15h. Le lundi en fin de la journée, le chef comptable a signalé un gain de 
54000 LL pour une vente de 20 plats au prix réduit et 40 plats au prix normal. Le Samedi, en 
fin de la journée, le chef comptable a signalé un gain de 104000LL pour une vente de 10 plats 
au prix réduit et 75 plats au prix normal.

Le prix réduit représente-t-il un gain ou bien une perte?«

Ce problème non classique n’est qu’une situation de la vie quotidienne de l’élève. Tous 
les jeunes se précipitent pour manger chez Mc Donald’s et de plus les annonces des prix 
réduits sont partout sur les panneaux.

Pour écrire le système S1

avec x la lettre qui représente le gain réalisé par le prix réduit, et y la lettre qui représen-
te le gain réalisé par le prix normal, 

l’élève a la tâche 

i.  dans l’étape 1 de » la démarche ɸ«: » choix des inconnues «, de répertorier deux 
inconnues, »le gain réalisé par le prix réduit« et »le gain réalisé par le prix normal«, 
qui ne sont pas explicitées dans l’énoncé, ni dans la question. Ce qui est en rupture 
avec la règle 2.

ii.  dans l’étape 2 de »la démarche ɸ«: » organisation des données et mise en équations«, 
de faire le lien entre le nombre de plats vendus )20 et 40 ; 10 et 75( de chaque genre 
et le gain correspondant pour arriver à écrire chacune des deux équations. Toutes les 
grandeurs sont présentes dans l’énoncé. Ce qui répond aux règles 1, 3, 4 et 5.

iii.  dans l’étape 3 de » la démarche ɸ«: » résolution du système «, de résoudre le sys-
tème suivant l’une des trois méthodes numériques étudiées et appliquées en EB9 et 
revues et appliquées en ES1. Ce qui répond à la règle 7. 

iv.  dans l’étape 5 de » la démarche ɸ«: » retour au problème posé «, de dire que »comme 
x = -100, alors le prix réduit représente une perte de 100 L.L «. Ce qui ne répond 
pas à la règle 6.

La difficulté dans ce problème réside 

•  au niveau de la première étape «choix des inconnues». Les inconnues ne sont pas 
explicitées ni dans le texte, ni dans la question )rupture avec la règle 2(. La présence 
multiple dans l’énoncé des indicateurs »gain, perte, prix« pourront pousser l’élève à 
identifier deux d’entre eux comme inconnues. 

•  au niveau de la réponse à la question posée dans l’énoncé qui n’est pas un entier na-
turel )x = -100(. Cette réponse est en rupture avec la règle 6. 

•  au niveau de l’étape 4 «validation». L’élève pourra se douter de la valeur négative qui 
le poussera à reprendre ses calculs, mais non pas à se douter de son choix des incon-
nues.

Signalons que l’énoncé n’explicite pas l’étape 4 de »la démarche ɸ«: »validation«. Par 
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contre, si l’élève a identifié deux des inducteurs comme inconnue, la validation s’impose. 

L’analyse des productions des treize élèves suivant chacune des étapes de »la démarche 
ɸ« a montré que : 

i. pour l’étape 1 : »choix des inconnues«

Aucun élève n’a fait le bon choix des inconnues. Tous ont répertorié » le prix réduit « 
et » le prix normal « pour inconnues. 

ii. pour l’étape 2 : »organisation des données et mise en équations«

12 élèves ont donné le système S1:

avec   représente le prix réduit et   représente le prix normal.

Un seul élève a reproduit le système

Il n’a répertorié que l’information de vente du lundi. 

iii. pour l’étape 3 »résolution du système«

Le système S1 fut résolu correctement par les 12 élèves, suivant l’une des trois mé-
thodes numériques étudiés et appliquées. Mais, les valeurs numériques trouvées, » -100 et 
1400 « correspondent au prix réduit et au prix normal.

iv. pour l’étape 4 : »validation«,

La réponse »-100 « n’a placé aucun élève dans le doute. Le sens du mot » réduit « a 
envahi celui du »prix«.

v. Pour l’étape 5 : » retour au problème posé«,

11 de ces 12 élèves ont répondu à la question de départ. Pour 4 d’entre eux » le prix 
réduit représente une perte », alors que les 7 autres ont justifié leur affirmation en disant « le 
prix réduit représente une perte puisque le résultat trouvé est un nombre négatif «.

Ces résultats confirment que ces élèves ne font pas le lien entre la question de départ 
et le résultat trouvé. Ils sont capables de résoudre un système de deux équations du premier 
degré à deux inconnues par l’une des trois méthodes numériques étudiés et appliquées en 
EB9 et ES1, mais ils sont incapables de sortir de » l’habituel « pour répertorier des inconnues 
implicites.

Conclusion 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressée à étudier la modélisation dans 
l’enseignement. Nous avons restreint notre étude à l´objet de savoir » Systèmes Linéaires«, 
comme outil de modélisation existant en classe de ES1. A partir de l’étude écologique de 
notre système éducatif dans ses trois pôles nous avons abouti à l'étude du contrat didactique 
relatif à la mise en équations. 

Ainsi, à travers cette étude, et en réponse à nos questions, nous pouvons dire que 
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• la modélisation se limite à une méthode de mise en équation pour résoudre des prob-
lèmes extramathématiques, que nous avons désignée par » la démarche ɸ «. 

•  la modélisation a un habitat assez vaste dans le curriculum et le programme. En re-
vanche, dans le manuel de la classe de ES1, cet habitat n’est pas explicité.

•  les exercices et les problèmes, dans leur majorité, ne présentent que des informations 
simplifiées et structurées dont leur mathématisation se fait par une simple traduction 
du domaine verbale au domaine mathématique. Aucune question sur la validité du 
modèle n’est posée.

•  la tendance de l’enseignement de la modélisation est de ne pas placer les élèves en 
position de rechercher l’outil mathématique de résolution. 

•  le comportement de nos élèves dans la résolution des problèmes extramathématiques 
s'inscrit dans les règles du contrat didactique. La seule tâche laissée à leur responsabil-
ité dans la résolution des problèmes est l'écriture d'un système d’équations à partir de 
l'énoncé que nous nous permettons de qualifier par « bon » et de le résoudre par l’une 
des méthodes numériques étudiées. 

•  la modélisation, pour nos élèves, est davantage vue comme un exercice d’application: 
pour toute situation donnée ne correspond qu’un modèle unique répondant aux sept 
règles du contrat didactique que nous avons élaborées. 

Finalement, nous nous permettons de confirmer, à partir des résultats de notre expéri-
mentation, et de l’étude écologique et en réponse à notre question de départ, que, dans notre 
enseignement les mathématiques telles qu’elles sont présentées ne sont pas une fin, elles ne 
sont que des algorithmes à retenir. Les élèves n’apprennent que des techniques de résolution, 
ils ne construisent pas des modèles mais les adaptent, les manipulent.

Nous fabriquons alors des »automates«.
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اأ�شتاذ التاريخ االإ�شالمي الو�شيط
جامعة القد�س المفتوحة فرع نابل�س ــ غزة، فل�شطين

دار الإمارة الأمويـة فـي القد�ش 
The Umayyad Emirate House

Dar El Emara Al Omawia -  in Jerusalem

�ُس باللغة العربية المَلخَّ
ج���اَءْت هذه الدرا�صُة بعن���وان : »داُر االإمارة االأموية في القد�س«، وتق���ع هذه الدار التي كانت 
مرَك���َز االإدارة االأموي���ة في القد�س، في الجهة الجنوبية وامتداُدها ف���ي جزٍء من الجهة الغربية من 
الح���رم القد�صي ال�صريف، وقد ج���رى طْم�ُس معالمها نهائياً، واأقيم عل���ى اأنقا�صها حديقٌة توراتية، 

ومتحف ي�صتعر�س التاريخ اليهودي، ومتنّزه �صياحي با�صم »مطاهر الهيكل«. 
    تناول الباحث في الف�صل االأول فتَح الُقْد�ِس، والتطوراِت التي طراأْت على هذه المدينة خالل 
�صْدِر االإ�صالم والدولة االأموية، كما ا�صتعر�َس الف�صُل الثاني القد�َس كعا�صمٍة لجْنِد فل�صطين، وفي 
ى  الف�ص���ل الثالث تمَّ الحديث عن داِر االإمارة االأموية من حيث اكت�صافها ومعاِلمها واأبنيتها وما تبقَّ

منها.
وف���ي الف�صل الرابع ج�������اء الحديث عن تهوي���ِد دار االإمارة االأموية، وَطْم�ِس معاِلمها، واإقامِة 
حديق���ٍة توراتية با�ص���م »حديقة الملك داود« عل���ى ق�ص�������م منه���ا، وفي الق�صم الثان���ي اأُقيَم متَحٌف 
ي�صتعر�س مراحل التاريخ اليهودي في فل�صطي�ن، وفي خارج اأ�صوار القد�س الحالية حيث امتداد دار 
االإم���ارة، اأقيم ما يعرف با�ص���م »مطاهر الهيكل«، كمحطة �صياحية على الطريق ال�صياحي التلمودي 

الذي يربط بين جنوب القد�س و�صمالها، مروراً بالبلدة القديمة من القد�س.
ويعتبر ما َطَراأَ على هذا الموقع االإ�صالمي من ت�ْصِويه، والذي ي�صكل جزءاً من التهويد الُمَمْنهج 
للمدين���ة، تحدياً �صافراً ومخالفة وا�صحة للقوانين واالأعراف والمعاهدات الدولية كافة، التي تنظر 
اإل���ى القد����س كمدينة محتلة، كما اأن ما اأقيم على دار االإمارة االأموية هو اعتداء �صريح على التراث 

الثقافي االإ�صالمي في هذه المدينة، وا�صتباحة في غير وجه حق الأرا�صي الوقف االإ�صالمي فيها. 
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Abstract
The Umayyad Emirate House –
Dar El Emara Al Omawia - in Jerusalem
This study is conducted under the title »The Umayyad Emirate House«. 

This House is located in the southern and western Haram al-Sharif. This 
House, which was the center of the Umayyad Administration, is located on 
southern and western side of the sacred Haram in Jerusalem. Its landmarks 
were completely obliterated and a Torah Park and a museum were built on its 
ruins. This museum reflects the Jewish history and the park is a touristic place 
in the name of »Mataher Al Haykal«. 

In the first chapter, the researcher  handled the conquest of Jerusalem and 
the developments which occurred to this city during the peak of Islam and the 
Umayyad State; in the Second chapter the researcher presented Jerusalem as 
the Capital of the Jond Palestine; in the Third chapter the researcher handled 
the discovery, monuments and building of the Umayyad House and its 
ruins; and in the Fourth chapter the researcher handled the judaization of the 
Umayyad Emirate House, the obliteration of its landmarks and establishing a 
Torah park named »King David Park« on one part of it; and on its second part, 
a museum was established . This museum presents the stages of the Jewish 
History in Palestine.

On the other hand, outside the current walls of Jerusalem, where the 
Umayyad Emirate House extends, a tourist station named »Mataher Al 
Haykal« was established as a station on the Talmudian Tourist Road which 
connects south Jerusalem to North Jerusalem passing through the Old City of 
Jerusalem.

The action of distortion and obliteration of this Islamic site, as a part of the 
methodological judaization of the city, is considered a serious challenge and 
clear violation for all international conventions and treaties which consider 
Jerusalem as an occupied city. Also, the constructions which were established 
on the Umayyad Emirate House is considered an explicit infringement and 
breach and unrightful desecration of the lands of Islamic Waqf in this Holy 

City. 

المقدمة
يب���دو اأنَّ الهدَف الرئي�س ال���ذي ي�صعى اإليه االحتالل في البلدة القديمة من مدينة القد�س هو 
تهويده���ا، واإ�صف���اء الطابع اليهودي عليها، وما ق���ام به من تدمير لحارة  المغارب���ة، وتفكيِك »دار 
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ٍط يزداد �صراوةً وفتكاً  االإم���ارة االأموية« جنوب الح���رم القد�صي ال�صريف وغربه، هو جزء من مخطَّ
بالمدينة يوماً بعد يوم. 

وكان���ت الحفري���اُت االإ�صرائيلي���ُة غي���ِر ال�صرعي���ِة، والمخاِلَف���ُة لكاف���ِة االأع���راِف والقواني���ن 
والمعاه���دات الدولي���ة، ف���ي البل���دة القديمة م���ن القد����سُ تاأُخُذ �صك���الً  اأفقياً حت���ى عام1405ه�/ 
1985م، م���ن اأجل الح�صول على اأكب���ر كمية ممكنة من م�صاحة البلدة القديمة لم�صادرتها، بحجة 
ْكُل العمودي والنزوُل في باطن االأر�س  البح���ث عن االآثار اليهودية هناك، وبعد هذا التاريخ بداأ ال�صَّ
حت���ى و�صل���ت بع�ُس الحفري���ات اإلى عمق اأكثر م���ن )40( مت���راً،  وتحطيم كل ما ه���و اإ�صالمي في 
َم���ة، والتي من �صاأنها تفتيت  طريقه���ا، وا�صُتْعِمَلْت خالَل���ُه اآالت الحفر، وكل المواد الكيماوية الُمَحرَّ
ال�صخ���ور، وتو�صيع االأنفاق، للنفاذ تحت المباني المقامة في �صاحات الم�صجد االأق�صى، ومع بداية 
عام1427ه����/2007م ب���داأت الحفريات تاأخذ طابع���اً جديداً، حيث  تم البناء عل���ى ما تم حفره اأو 

التنقيب فيه في ال�صابق)1(.
َرُه  وهن���ا ال ب���دَّ من التاأكيد على اأنَّ الحفريات االإ�صرائيلية ت�صتند اإل���ى اأ�ص�س فكرية ومنَهجً طوَّ
علماء توراتيون منذ القرن التا�صع ع�صر، ويبدو وا�صحاً اأنَّ طابع هذه الحفريات ياأخذ بعداً �صيا�صياً 
اأكثر من كونه علمياً ومو�صوعياً، وتم ت�صخير علم االآثار لخدمة اأهداف الدولة ال�صيا�صية، وا�صُتْخِدَم 

ٍغ �صيا�صي الإ�صفاء �صرعية تاريخية على وجودهم في القد�س بخا�صة، وفي فل�صطين بعامة. َكُم�َصوِّ
     والواق���ع اأنَّ كثي���راً م���ن المق���والت التي �صيط���رت على علم االآث���ار االإ�صرائيل���ي ت�صتند اإلى 
مجموع���ة من الق�ص�س واالأ�صاطير التي ت���م ت�صويقها لتطبع ثقافة المجتم���ع االإ�صرائيلي وتفكيره، 
وا�صُتْخِدَم���ْت الحفريات)2( لر�صم اأ�صط���ورة عظيمة، مع خيال وا�صع، ودرا�صات ت�صتند اإلى فر�صيات 
ْبَت العلمي الدقيق والمو�صوعية، لر�صم هالة كبي���ره لما كانت عليه مدينة القد�س قبل  ينق�صه���ا الثَّ

الفترة الرومانية. 
وهدف���ت هذه الدرا�صة اإلى تو�صي���ح مكانة القد�س واأهميتها الديني���ة وال�صيا�صية خالل �صدر 
االإ�ص���الم والدولة االأموية، واإلى توثيق الق�صور االأموية َكَمْعَلٍم ح�صاري اإ�صالمي اإلى جانب الم�صجد 
���ِة ال�صخرة، كما هدفت اإل���ى التنويه على اأنَّ ما جرى ويجري ف���ي القد�س، من تهويِد  االأق�ص���ى وُقبَّ
وطم����س لمعالم اإ�صالمية �صواءً دار االإم���ارة االأموية اأْم غيرها مخالٌف لكل قوانين ال�ُصْرَعة الدولية، 
َهْت الدرا�صة اإلى قيام اإ�صرائيل بتدمير معالم التراث الثقافي االإ�صالمي قرب الحرم القد�صي  كما نبَّ

1-  للمزيد عن احلفريات التي جتري حالياً يف القد�س. راجع : �صحيفة القد�س: 2012/5/22م، عدد 15365؛ �صحيفة القد�س: 
2012/7/10م، عدد 15414؛ �صل�صلة تقارير القد�س: تقرير رقم )1(: القد�س ممار�صات واإجراءات االحتالل االإ�صرائيلي منذ 

حزيران 1967 -2009 م، �س10 -11.  
االأثرية يف  البيئات  للمزيد عن ترابط  القد�س بني اال�صتيطان واحلفريات، جملد20، عدد 79، �س39- 40؛  2-  نظمي اجلعبة،  

اإ�صرائيل بالتوراه. راجع:  فرانكن، القد�س يف الع�صر الربونزي3000-1000 ق. م ، �س23،24، 40.    
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ال�صري���ف، واحتالل هذا الموروث وتاريخه، واإظهاره للعالم عل���ى اأنَّه موروث ثقافي يهودي، كما اأنَّ 
دولة االإحتالل تنتهك ب�صكل �صريح ممتلكات الوقف االإ�صالمي في القد�س.

وتكون���ت الدرا�ص���ة من اأربعة ف�صول : تن���اول االأول منها مدينة القد����س وفتحها واأهميتها في 
�ص���در االإ�صالم والدول���ة االأموية، وفي الف�صل الثاني تم الحديث ع���ن دور القد�س الديني والثقافي 
كعا�صم���ة لجند فل�صطي���ن، وفي الثالث تحدث الباحث عن دار االإم���ارة االأموية واأق�صامها وما تبقى 
منها، وتناول الف�صل الرابع باإ�صهاب قيام االحتالل بتدمير« دار االإمارة االأموية »، واإجراء حفريات 
ه���ا جزء من التراث الثقافي  غي���ر �صرعية فيها، وطم����س معالمها وتهويدها وتقديمها للعالم على اأنَّ

اليهودي.
اإنَّ م���ا يج���ري في مدينة القد�س هو تهوي���د بخطى مت�صارعة، ينبغي الت�ص���دي له بحزم على 
مختلف االأ�صع���دة ر�صمياً و�صعبياً، وف�صح ممار�صات االحتالل في كاف���ة المحافل الدولية، والتنويه 
اإل���ى اأهمية قيام منظمة اليون�صكو بدور فاعل وح���ازم في هذا المجال، لحماية ما تبقى من التراث 

الثقافي االإ�صالمي هناك. 
اأوًل : القد�س  في �شدر الإ�شالم 

). الفتح الإ�شالمي للقد�س
كان���ت مدينُة القد����سِ المكاَن الوحيَد ال���ذي زاره الر�صول �صلى اهلل علي���ه و�صلم، خارج �صبه 
ْمَن ُمْعِجَزِة االإ�صراء والمعراج)1( - والتي كانت ِبَمَثاَبِة الفتِح الروحي لها-، وهي  الجزيرة العربية �صَ
َنْت مكانتها الدينية اإلى جانب الحرم  ٌة َبيَّ قبلة الم�صلمين االأولى كذلك)2(، وهناك اأحاديث نبوية َعدَّ
فى عليها ُبْعداً روحياً لدى مكونات العالم االإ�صالمي  ي، والحرم النبوي ال�صريفين)3(، وهذا اأ�صْ المكِّ

عاَته.   على اختالف طوائفه وتجمُّ

ِميُع  ُه ُهَو ال�َصّ اإَِنّ َيُه ِمْن اآَياِتَنا  ى اَلِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِ َراِم اإِىَل امْلَ�ْصِجِد االأَْق�صَ َن امْلَ�ْصِجِد احْلَ 1-  {�ُصْبَحاَن اَلِّذي اأَ�ْصَرى ِبَعْبِدِه َلْيالً ِمّ
ريُ } �صورة االإ�صراء: اأية )1(. الَب�صِ

2-  قال البخاري يف �صحيحه: »حدثنا عبد اهلل عن رجاء قال: حدثنا اإ�صرائيل عن اأبي اإ�صحاق عن الرباء عن عازب ر�صي اهلل عنهما 
َة ع�صر، اأو �صبعَة ع�صَر، �صهراً، وكان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  قال : كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم  �صلى نحو بيت املقد�س �صتَّ
ه اإىل الكعبة، فاأنزل اهلل {قد نرى تقلب وجهك يف ال�صماء} )البقرة : 144( فتوجه نحو الكعبة، وقال ال�صفهاء  و�صلم ُيِحبُّ اأن ُيَوجَّ
�ْصَتِقيٍم} ) البقرة  َراٍط مُّ ِ امْلَ�ْصِرُق َوامْلَْغِرُب َيْهِدي َمن َي�َصاُء اإىَِل �صِ ّ ِتي َكاُنوْا َعَلْيَها ُقل هللِّ من النا�س وهم اليهود {َما َوالَُّهْم َعن ِقْبَلِتِهُم الَّ
: 142( ف�صلى مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم رجٌل، ثم خرج بعد ما �صلَّى َفَمرَّ على قوٍم من االأن�صار يف �صالة الع�صر نحو بيت 
َف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة«.  املقد�س فقال: هو ي�صهد اأنَّه �صلى مع ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، واأنَّه توجه نحو الكعبة، فتحرَّ
البخاري، �صحيح البخاري، كتاب ال�صالة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ج1، �س120، رقم احلديث 399. راجع كذلك: م�صلم، 

�صحيح م�صلم:  كتاب امل�صاجد وموا�صع ال�صالة، باب حتويل القبلة من القد�س اإىل الكعبة، رقم احلديث: 11، 12، ج1، �س 374 . 
3-  البخاري، �صحيح البخاري: كتاب ف�صل ال�صالة يف مكة واملدينة، باب ف�صل ال�صالة يف مكة واملدينة، باب م�صجد بيت املقد�س، 
ج2، �س71 ،73، ، رقم احلديث :1189، 1197؛ م�صلم بن احلجاج، �صحيح م�صلم: كتاب احلج، باب ال ت�صد الرحال اإال اإىل 
ثالثة م�صاجد، ج2، �س1014، رقم احلديث: 511،513؛ ابن اجلوزي، تاريخ ابن اجلوزي، �س45-48؛ احلافظ �صياء الدين 

املقد�صي، ف�صائل بيت املقد�س، �س39 - 42. 



269 Al JINAN                                                                                                         الجنان

أ. م. د. عبد الرحمن مغربي

زاً وا�صعاً من رواي���ات الفتح االإ�صالمي لفل�صطين، واأثارت  وق���د �صغلت روايات فتح القد�س َحيِّ
زيارُة الخليفة عمُر بن الخطاب ر�صي اهلل عنه للمدينة، وبناوؤه الم�صجَد االأق�صى في منطقة الحرم 
َة- التي اأجم���ع العديد من الموؤرخين الم�صلمين وغير الم�صلمين  ال�صري���ف، واإ�صداره الُعْهَدُة الُعَمِريِّ
على موثوقيتها و�صحتها- جدالً وا�صعاً لدى العديد من الباحثين المعا�صرين، واأخذت بعداً �صيا�صياً 
وا�صح���اً ف���ي وقتنا الحا�صر، حين اأ�صَحْت مث���اَر ت�صكيِك بع�س من الموؤرخي���ن الُمْحَدثيَن للنيل من 

مكانتها كمدينة مقد�صة)1( في العالم االإ�صالمي)2(.
مها الم�صلمون اإل���ى اأربِع ِوْح���داٍت اإداريٍة عرفت       وبع���د الفت���ح االإ�صالم���ي لبالد ال�ص���ام ق�صَّ
باالأْجناد)3(، كان منها ُجْند فل�صطين الذي تواله علقمة بن محرز ر�صي اهلل عنه )4(، ومركزه مدينة 

القد�س زمن الخليفة عمر بن الخطاب ر�صي اهلل عنه)5(.    
وا�صتق���ر والي فل�صطي���ن في مركز واليته في القد�س، وتحديداً في دار االإمارة التي اأقيمت في 
الجه���ة القبلية من الم�صجد الجامع)6(، هو واأ�صرته، اإلى جانبه جهاز اإداري �صاعده في عمله ومقره 
ْرَطِة ال���ذي يحفُظ جنُده االأمَن في المدينة،  الدي���وان، ودار للق�صاء، وبيت المال، ودار �صاحب ال�صُّ

1-  ُتْبِدي بع�ُس االدرا�صاِت اال�صت�صراقية ت�صكيكاً يف مكانة القد�س يف االإ�صالم، فحتى امل�صجد االأق�صى ووجوده يف القد�س، ومعجزة 
االإ�صراء واملعراج ت�صعها يف باب االأ�صطورة واخَلَيال. للمزيد راجع: الوا�صطي، ف�صائل بيت املقد�س، �س11 -19 »مقدمة املحقق«؛ 

يافه، قد�صية القد�س يف االإ�صالم، �س35 - 45؛
Kister,’You Shall Only Set out for Three Mosques’.A Study of an Early Tradition, Le Muséon, 82 )1969(, 
173-96.
ة زيارِة اخلليفة عمر بن اخلطاب للقد�س، حيث ورد خرب الزيارة  2-  اأكدت الروايات االإ�صالمية وال�صريانية واليونانية والالتينية �صحَّ
يف امل�صادر االإ�صالمية، وحوليات ثيوفان�س البيزنطية، وميخائيل ال�صرياين، واأغابيو�س وغريها. راجع : البالذري، فتوح البلدان، 
دانيال   : راجع  للقد�س.  االإ�صالمي  للفتح  العربية  امل�صادر غري  وامللوك، ج3، 607-613؛ وحول  الر�صل  تاريخ  الطربي،  �س144؛ 
�صاها�س، البطريرك �صفرونيو�س واخلليفة عمر بن اخلطاب وفتح القد�س،  �س64– 68؛ غويتاين، »القد�س يف الفرتة العربية 

638 - 1099م«، �س13- 14؛
Busse, Omar b. al-Hatttab in Jerusalem›, JSAI, 5,)1984(, P.P. 73- 119 ;Goitein,’Al-Kuds’, EI2 , Vol. VI, 
P.P.322-325.
3-  اجلند : م�صطلح معناه اجلي�س النظامي، واأطلق على االأق�صام االإدارية لبالد ال�صام بعد الفتح االإ�صالمي، وهي جند : حم�س، االأردن، 
دم�صق، فل�صطني، قن�صرين. البالذري، فتوح البلدان، �س145- 147؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج1، �س103؛ هيوار، »جند«، 

دائرة املعارف االإ�صالمية، ج7، �س118 – 119. للمزيد راجع : خما�س،االأجناد واإدارتها، �س 285.  
ُل واٍل للم�صلمني على جند فل�صطني، تويف عام 20ه�/640م، وهو على راأ�س َحْملٍة لفتح �صواحل  4-  علقمة بن حمرز ر�صي اهلل عنه: اأوَّ

احلب�صة. الطربي، تاريخ الطربي، ج4، �س112؛ ابن االأثري، الكامل يف التاريخ، ج2، �س523 - 524. 
5-  عني اخلليفة عمر بن اخلطاب علقمة بن حكيم ر�صي اهلل عنه على ن�صف فل�صطني وجعل مركزه الرملة، وعلقمة بن حمرز ر�صي اهلل عنه 
على الن�صف الثاين وجعل مركزه بيت املقد�س، ويف زيارته الثانية لبالد ال�صام بعد طاعون عموا�س اأكد تعيني علقمة بن حمرز على جند 
فل�صطني بالكامل. راجع: الطربي، تاريخ الطربي، ج3، �س610، ج4، �س 67؛ ابن االأثري، الكامل يف التاريخ، ج2، �س465، �س495. للمزيد 

راجع: عثامنة، الوجه ال�صيا�صي ملدينة القد�س يف �صدر االإ�صالم والدولة االأموية، �س68. 
فتوح  البالذري،  راجع:  اجلامع.  امل�صجد  جنوب  االإمارة  دار  وبناء  االأموي،  املعماري  والنمط  االإ�صالمية،  املدن  تخطيط  6-  حول 
واملظاهر  االقت�صادية  االأموي«احلياه  العهد  يف  فل�صطني  البدور،  �س13؛  البلدان،  كتاب  اليعقوبي،  343؛   -  342 �س  البلدان، 
Olig Grabar, The Architecture of the Middle Eastern City from Past to Present :        االجتماعية، �س295؛
The Case of 0 the Mosque ,P.P.26- 45.
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ودار قائد الحر�س، الذي تولَّى حرا�صة الوالي اأو الخليفة في ق�صره، وحتى خالل �صالته بالم�صجد، 
ورافق���ه في ِحلِِّه وَتْرحاله في حالة ال�صلم والحرب، واأم�ص���ك بزمام االأمور حال وفاته اأو تنحيته)1(، 

وهناك اأي�صاً دار الكاتب، والحاجب، ودار ال�صجن، وكل ما يتعلق بالجهاز االإداري في الوالية)2(. 
ٍة لبقايا المباني التي ُوِجَدْت اآثاُرها جنوَب الحرم القد�صي ال�صريف، والتي  وفي درا�ص���ة ُمَتاأَِنيَّ
تتعر����س للطم����س والتهويد واالإخف���اء، نراها تنطبق تمام���اً على ما تمَّ ذكره م���ن متطلبات الجهاز 
اٍت اأثرية اأجريت منذ عام1387ه��/1967م،  االإداري، ه���ذه البقايا التي تمَّ الك�صف عنها ف���ي َحْفِريَّ

كانت بقايا ما عرف بدار االإمارة االأموية)3(.

 ). القد�س عا�شمة جند فل�شطين
َير، ل���م تذكر م�صطلح  الواق���ع اأنَّ المعاج���م الجغرافية االإ�صالمية، وحت���ى كتب التاريخ وال�صِّ
َبُة« على  العا�صمة كمركز �صيا�صي واإداري يقيم فيه الخلفاء اأو الوالة، واإنما اأطلقوا م�صطلح »الَق�صَ
المكان الذي تتركز فيه االإدارة حيث يحل فيها الخليفة اأو االأمير، وحين يتحدث ياقوت الحموي)4( 
َبُتها بيت المقد����س، فيقول: » ... وهي اآخر ُكَوِر )واليات( ال�صام  ع���ن فل�صطين يذكر اأنها والية ق�صَ

َبُتها بيُت المقد�س...«)5(. من ناحية م�صر، َق�صَ
وفي ا�صتعرا�ٍس لرواياٍت اأخرى حول عا�صمة فل�صطين بعد الفتح االإ�صالمي)6( نجد اأنَّها َتْذُكر 
بٍة لفل�صطين)9(، ويبدو اأنَّ رواية القد�س كعا�صمٍة  الرملَة)7( اأحيان���اً، واأحياناً اأخرى عموا�س)8( كَق�صَ
ناِت  لفل�صطين كانت االأكثر دقة، خا�صةً واأنَّها المدينُة ذاُت المكانة الدينية المتميزة  لدى كافة مكوِّ

1-  اأوكلت مهمات عدة ل�صاحب ال�صرطة يف العهد االأموي، فكان يتوىل اأحياناً اأمر اخلامت، وبيت املال. خما�س، االأجناد واإدارتها، 
�س291.

2-  حول املوؤ�ص�صة االإدارية يف دار االإمارة، اأو ق�صر اخلليفة. راجع : اليعقوبي، كتاب البلدان، �س13؛ ديك�صون، »من ر�صوم اخلالفة 
يف الع�صر االأموي«، عدد 48، �س109- 114؛ خما�س، االأجناد واإدارتها، �س289- 296.

3- Ben-Dov,› The Omayyad Structures Near The Temple Mont,P.P. 37-44.                                                          
4-  ياقوت احلموي :  �صهاب الدين اأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي، رحالة وجغرايف واأديب، اأهم موؤلفاته كتابه املعروف 
�س127-139؛  الزمان،  ابناء  واأنباء  االأعيان  وفيات  خلكان،  ابن  راجع:  626ه�/1229م.  عام  تويف  البلدان(،  )معجم  با�صم 

كرات�صكوف�صكي، تاريخ االأدب اجلغرايف العربي،ج1، �س335.
5- ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، �س274.

6- اليعقوبي، كتاب البلدان، �س89؛ االأ�صطخري، امل�صالك واملمالك، �س43. 
7-  الرملة: مدينة فل�صطينية على بعد )38( كم �صمال غرب القد�س، ومتثل مركزاً ا�صرتاتيجياً هاماً على ملتقى الطرق يف و�صط 
ليه اخلالفة. ياقوت احلموي، معجم  فل�صطني، جدد بناءها اخلليفة �صليمان بن عبد امللك، عندما كان والياً على فل�صطني قبل توَّ

البلدان، ج3، �س69 - 70؛ هونيكمان، الرملة، دائرة املعارف االإ�صالمية، ج 10، �س193- 197.
8-  ُعْموا�س : بلدة فل�صطينية على بعد )28( كم جنوب �صرق يافا، وقع بها طاعون عموا�س يف عهد اخلليفةعمر بن اخلطاب عام 
تاريخ  الطربي،  بن اجلراح.  اأبو عبيدة عامر  ال�صحابي  ب�صببه عدد من امل�صلمني منهم  القد�س، ومات  18ه�/639م بعد فتح 

الطربي، ج4، �س60 - 66؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، �س157 - 158؛ الدباغ، بالدنا فل�صطني،ج4، �س510-  511.
9- الب�صاري املقد�صي، اأح�صن التقا�صيم يف معرفة االأقالي�م، �س142.
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العال���م االإ�صالمي، وذاُت الموقِع المتو�صط، اإذا َعِلْمن���ا اأنَّ تْعميَر الرملة كان قد تمَّ على يد الخليفة 
�صليم���ان ب���ن عبد المل���ك)1( عام 98ه����/716م)2(، كما اأن انت�ص���ار الطاعون في عْموا����س مع بداية 
الفتوح���ات االإ�صالمية عام 18ه����/ 639م، اإ�صافة اإلى َكْوِنها قريةً متوا�صع���ة يبعد االحتمال الثاني 

ب�صكل كبير.

���ٌة باالأم�صار حيث  ���ُد ه���ذه الفر�صيَة اأنَّه كان للقد�س قا����سٍ خا�ٌس- وهذه الوظيفة خا�صَّ ويوؤيَّ
يقيم الوالُة-، وهو ُعَباَدُة بُن ال�صامِت ر�صي اهلل عنه)3( الذي مار�س مهامه كقا�ٍس فيها منذ الفتح 
االإ�صالم���ي، وه���ذا االأمر لم َيْفَعْلُه الخليف���ة اإال مع مراكز االأم�ص���ار فقط)4(،اإ�صافة اإلى العثور على 
ِقْطَع���ِة َنْق���ٍد نحا�صي���ة تعود لفترة �صبق���ت فترة  تعريب النق���ود التي قادها الخليفة عب���د الملك ب�ن 
م���روان)5(، حملت �ص���ورَة الخليفِة معاوية بن اأب���ي �صفيان)6(، وُنِق�َس عليها » اإيلياء« اإ�صافة اإلى كلمة 
»فل�صطي���ن«)7(، كم���ا اأنَّ الخليفة �صليمان بن عبد الملك همَّ باتخاذه���ا عا�صمة للخالفة االأموية)8(، 
ُح اأنَّ القد�س كانت عا�صمَة فل�صطين منذ اأن َوِطَئ���ْت بها اأقدام الخليفة الثاني  كل ه���ذا يجعلن���ا نرجِّ

عمر بن الخطاب)9(.

1-  �صليمان بن عبد امللك : توىل اخلالفة بعد وفاة اأخيه الوليد بن عبد امللك بني عامي96- 99ه�/715-717م، ويف عهده متت 
حماولة فتح الق�صطنطينية، وتويف واجلي�س االإ�صالمي يحا�صر هذه املدينة. خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، �س309 - 
316؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج6، 548- 549؛ ت�صرت�صتني، »�صليمان بن عبد امللك«، دائرة املعارف االإ�صالمية، ج12، �س173 

.174 -
2-  البالذري، فتوح البلدان، �س149؛ اأبو الفدا، تقوي البلدان، �س340 -341؛ ابن ف�صل اهلل العمري، م�صالك االأب�صار يف ممالك 

االأم�صار« دولة املماليك االأوىل، �س221.  
3-  ُعَباَدُة بُن ال�صامِت ر�صي اهلل عنه : �صحابي من االأن�صار، ومن اأوائل من اأ�صلم  يف املدينة املنورة ، ح�صر َبْيَعَتْي العَقبة االأوىل 
والثانية، وكان عبادة اأول َمْن َويِلَ ق�صاء فل�صطني زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه، وكان والياً عليها اأي�صاً، تويف 
عام 34ه�/654م. ابن �صعد، الطبقات الكربى، �س 412-413؛ ابن حجر الع�صقالين، االإ�صابة يف متييز ال�صحابة، ج4، �س27-

28؛ احلنبلي، االأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، ج1، �س261، 286. 
4- ابن حجر، االإ�صابة يف متييز ال�صحابة، ج4، �س 27-28؛ الدوري، القد�س يف الفرتة االإ�صالمية االأوىل، �س134.       

5-  عبد امللك بن مروان: خام�س اخللفاء االأمويني، تو�صعت يف عهده الدولة االأموية وازدهرت، توىل اخلالفة بعد والده مروان بن 
احلكم، تويف عام86 ه�/705م. خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، �س261- 291؛ الطربي؛ تاريخ الطربي، ج6، �س418-

Gibb,“Abdal Malik B.Marwan” ,EI2,Vol.1,P.P.76-77. 422؛
6-  معاوية بن اأبى �صفيان: �صحابي اأ�صلم قبل الفتح واأحد ُكتَّاِب الوحي، توىل جند االأردن يف عهد عمر بن اخلطاب، وبعد وفاة اأخيه 
يزيد واله عمر والية دم�صق وما يتبع لها من مناطق، واأ�صبح خليفة امل�صلمني يف الفرتة بني )41-60ه�/ 661- 679م(. خليفة 

بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، �س203- 226؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج5، �س 338-329.  
7- راجع : �صكل )1(. 

8- ابن املرجا، ف�صائل القد�س، �س226؛ ابن �صرور املقد�صي، مثري الغرام اإىل زيارة القد�س وال�صام، �س346.
9- للمزيد راجع : غويتاين، القد�س يف الفرتة العربية 638- 1099م؛ عثامنة، فل�صطني يف خم�صة قرون، �س216- 217. 
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�صكل )1()1(

   
���ْف اإلى ذل���ك اأنَّ جند فل�صطين، وب�صبب وجود القد�س تمتع���وا باأف�صلية خا�صة على �صائر  اأ�صِ
َلْت الأمير ال�ص���ام معاوية بن اأبي �صفيان حق  اأجن���اد ال�صام، حيث ا�صُتْثِن���َي من ال�صالحيات التي ُخوِّ
تعيي���ن ال���والة �صمن مناطق اإدارت���ه، وَظلَّ والة فل�صطين يعينون من قب���ل الخليفة عمر بن الخطاب 
ُن اأهمية فل�صطين  ُة الخا�صُة تبيِّ ِعيَّ ر�صي اهلل عنه، ولم يكن لمعاوية حقُّ الوالية عليهم)2(، هذه الو�صْ

الدينية وال�صيا�صة منذ الفتح االإ�صالمي لها.َّ

ثانيًا. القد�س خالل الفترة الأموية
اأب���دى الخليفُة معاوي���ُة بُن اأبي �صفي���اَن اهتماماً خا�ص���اً بالقد�س فبنى �ص���وراً للحرم، واهتم 
)3(، واأكد حرمتها الدينية من خالل ُخَطِبه المتكررة  لٍّ بم�صجده���ا الذي كان يت�صع  لثالثة اآالف ُم�صَ
م���ن على منبر الم�صجد االأق�صى)4(، ُوعرف عن���ه التردد الدائم عليها)5(، وتحدث عنها قائالً : »ما 
�صُة التي  بي���ن حاِئِطي هذا الم�صجِد اأحبُّ اإلى اهلل تعالى من �صائِر االأر�صين«)6(، واأنَّها االأر�ُس المقدَّ

Bahat,The Illustrated Atlas of Jerusalem,P.87. 1- الق�صو�س، م�صكوكات االأمويني يف بالد ال�صام، �س 84؛
                                                                  Hinds, ‹Muawiya 1› , EI2 ,Vol.VII, P.P. 263-268.     6102- الطربي، تاريخ الطربي، ج3، �س

ال�صيا�صي ملدينة القد�س يف �صدر االإ�صالم  3- الدوري، القد�س يف الفرتة االإ�صالمية االأوىل، �س135 ،152: ه47؛ عثامنة، الوجه 
والدولة االأموية، �س 74؛

Arculfus ,› The Pilgrimage of Arculfus In The Holy Land› , P.P.T.S., Vol.VII I, P.P.4 -5.                                                          
4-  ال يزال هناك حمراب يف امل�صجد االأق�صى يعرف مبحراب معاوية، غربي املنرب احلايل. احلنبلي، االأن�س اجلليل بتاريخ القد�س 

واخلليل،ج2، �س12. 
املحرو�س،  القد�س  زيارة  اإىل  النفو�س  باعث  الفركاح،  ابن  ال�صام، �س79؛  املقد�س واخلليل وف�صائل  بيت  املرجا، ف�صائل  5-  ابن 

�س34.
6-  ابن املرجا، ف�صائل بيت املقد�س واخلليل وف�صائل ال�صام، �س148؛ ابن الفركاح، باعث النفو�س اإىل زيارة القد�س املحرو�س، �س49. 

قطعة النقود النحا�صية المكت�صفة في القد�س من فترة الخليفة معاوية بن اأبي �صفيان ر�صي اهلل عنه
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جعلها اهلل موطن االأنبياِء وال�صالحين)1(، »واأر�س المح�صر والمْن�َصر«)2(. 
َب خليف���ةً للم�صلمين  واأك���د اأهميته���ا ال�صيا�صية كعا�صم���ٍة للعالم االإ�صالم���ي باأ�صره، حين ُن�صِّ
ى الَبْيَعَة فيها كخليفة للم�صلمي���ن عام40ه�/660م)3(، وينقل  م���ن على منبر حرمها ال�صري���ف، وتلقَّ
لن���ا الموؤرخ ال�صرياني المجهول المرا�صم واالحتف���االت التي تمت في القد�س بمنا�صبة بيعة معاوية، 
حي���ث االأمراء والعامة واالإعالن عنه خليفة)4(، وهذا لي�س حدثاً عابراً، بل ي�صير ب�صكل وا�صح للدور 
ال�صيا�ص���ي والديني الذي لعَبْتُه مدينة القد�س)5(، لي�س كعا�صمة لجند فل�صطين فقط، واإنما عا�صمٌة 

للعالم االإ�صالمي خالل تلك الفترة.
َب فيها معاوية خليفةً للم�صلمين،  وفي منا�صبة اأخرى، وفي ظروف �صبيهة بالظروف التي ُن�صِّ
وفي ظل انق�صام حاد في العالم االإ�صالمي، جاَء اإعالُن عبد الملك بِن مرواَن نْف�َصه خليفةً للم�صلمين، 
ى الَبْيَعَة فيه���ا عام 65ه�/685م)6(، وهذا ا�صتمرار للدور ال���ذي لعبته القد�س خالل فترة  حي���ث تلقَّ
خالف���ة معاوي���ة بن اأبي �صفيان، ولم يكن الداف���ع لهذه الخطوة دينياً فح�ص���ب، اأو محاولةً الكت�صاب 
َلْت في كْوِن مق���ر الخالفة يجب اأن تكون في ال�صام  �صرعي���ٍة دينية، ب���ل تكري�صاً ل�صيا�صة وا�صحة تمثَّ
حا�صنة البيت االأموي حيث المدن والقبائل الموالية، وحيث اال�صتقرار والهدوء، وفي مدينة القد�س 

التي َتْحَظى باحتراٍم وتقدي�ٍس لدى فئات المجتمع االإ�صالمي كافة.
والعا�صم���ة لي�ص���ْت مك���ان اإقام���ة الخليفة فقط، ب���ل اإنَّها المك���اُن الذي ت�صدر من���ه االأوامر، 
وي�صتقب���ل الخليفة فيها الوف���ود، ويتلقى ال�صكاوي، ويبدو وا�صحاً اأنَّ هناك مخططاً عند عبد الملك 
ب���ن م���روان وابنه الوليد)7(، الإعمار القد�س بحيث يبنيان فيها ق�ص���راً الإقامة الخليفة، واآخر الإدارة 
الدولة، وثالث لالأ�صرة المروانية، وق�صراً لل�صيافة كذلك، فهل كان عبد الملك وابنه ينويان اتخاذ 

1- املنقري، وقعة �صفني، �س13؛ الوا�صطي، ف�صائل بيت املقد�س، �س20.
2- ابن الفقيه، خمت�صر كتاب البلدان، �س110؛ الوا�صطي، ف�صائل بيت املقد�س، �س20.

3-  رعت القد�س كذلك االتفاق ال�صيا�صي بني معاوية وعمرو بن العا�س للوقوف يف وجه على بن ابي طالب كرم اهلل وجهه يف �صدر 
االإ�صالم. ابن �صرور املقد�صي، مثري الغرام اإىل زيارة القد�س وال�صام، �س301. للمزيد عن هذا االتفاق. راجع: املنقري، وقعة 

�صفني، 37 – 44.
4- املوؤرخ ال�صرياين املجهول:  نقالً عن يوليو�س فلهاوزن، تاريخ الدولة العربية و�صقوطها، �س 85.

�صرور  ابن  واملغرب، �س131؛  فتوح م�صر  ابن عبد احلكم،  االأق�صى عام 40ه�/660م.  امل�صجد  5-  جرت حماول�صة الغتياله يف 
املقد�صي، مثري الغرام اإىل زيارة القد�س وال�صام، �س311.

6- خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، �س261؛ الدوري، القد�س يف الفرتة االإ�صالمية االأوىل، �س136.
7-  الوليد بن عبد امللك : توىل اخلالفة بعد وفاة والده عبد امللك الذي ترك له دولة مرتامية االأطراف متيزت بالغنى، وهذا �صاعده 
على القيام باإ�صالحات ونه�صة عمرانية كبريه، وتو�صعت الدولة يف عهده واأ�صبح امل�صلمون على اأبواب ال�صني، واأ�صحت بالد 
االأندل�س حتت احلكم االإ�صالمي، وكانت وفاته عام 96ه/ 714م � بعد حكٍم داَم قرابَة ع�ْصِر �صنوات. خليفة بن خياط، تاريخ خليفة 

بن خياط، �س299-� 309؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج6، �س496 -499.
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القد�س عا�صمة للدولة االإ�صالمية؟)1(. 
وم���ن خالل ا�صتعرا����س مخططات المبان���ي والمن�صاآت بج���وار جنوب وجن���وب غرب الحرم 
القد�ص���ي، نالح���ظ اأنًّها اأ�ص���ارت بو�صوح اإلى اأنَّ القْد����سَ كانت عا�صمةً لجن���د لفل�صطين، وعا�صمة 
���ةً واأنَّ هذه المباني لي�ص���ت بعيدة عن النمط  للعال���م االإ�صالمي قاطب���ة في اأكثر من منا�صبة، خا�صَّ
المعم���اري الم�صتخ���دم في دور االإمارة الت���ي تاأ�ص�صت في المدن »االأم�صار« خ���الل الفترة االأموية، 
وخ�صو�ص���اً المن�صاآت الواقعة بج���وار الحائط الِقْبِلي للم�صجد الجامع، قريباً من المنبر حيث يعتلي 

الخليفة اأو الوالي للخطابة)2(.
ٍل كذلك تتحول القد����س اإلى عا�صمة للعالم االإ�صالم���ي، عندما ي�صتقبل       وف���ي �صي���اق متَّ�صِ
ِة ال�صخ���رة والم�صجد االأق�صى  ���ُب �ُصَرَاَدَقُه بين ُقبَّ الخليف���ة �صليمان بن عب���د الملك الوفود، وَيْن�صُ
َف اأخبار واليِتهم،  مارق)3( للمبايعة بالخالفة)4(، وياأتي الوالة لي�صتقبَلهم ويتعرَّ وَيْفُر����سُ الُب�ُصَط والنَّ
فياأتيه مو�صى بن ن�صير)5( من االأندل�س، حيُث اأو�َصِع جبهاِت الفتوح في اأوروبا، واأخوه َم�ْصَلَمُة)6( اأهمُّ 
قاَدِت���ِه على اأو�صع جبهاِت �صراعه مع البيزنطيين في �صمال بالد ال�صام، وياأتيه ال�صاعر الفرزدق)7( 

مادحاً فيقول :
وبالم�صجد االأق�صى االإماُم الذي اهتدى               به من قلوب الممترين ظالُل����������������ها

ب��������ه َك�َص���َف اهلُل البالَء واأ�ص���������������رقت               ل��ه االأر�س واالأوق�ات ن�ْح�ٌس ه�اللها)8(
»البحر الطويل«

1- نقوال زيادة، »املراكز االإدارية والع�صكرية يف بالد ال�صام يف الع�صر االأموي«، �س313.
2- راجع : توثيق رقم )11(.

الكالم  من  املعرب  اجلواليقي،  15؛  اأية   : الغا�صية  �صورة  عليها.  واالتكاء  للجلو�س  فت  �صُ احلرير  من  و�صائد  وهي    : 3-  النمارق 
االأعجمي، �س610. 

4- احلنبلي، االأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، ج1، �س284-283.   
5-  مو�صى بن ن�صري : قائد اإ�صالمي من التابعني، ن�صاأ يف دم�صق، ودخل يف خدمة اخللفاء االأمويني، وملا اآلت اخلالفة اإىل الوليد بن 
َت احلكَم االإ�صالمي يف اأفريقيا وفَتح هو وطارُق بُن زياٍد بالد االأندل�س،  عبد امللك، والَّه اإفريقية ال�صمالية عام 88 ه�/607م، ثبَّ
تويف عام 97ه�/ 71 6 م. خليفة بن خياط، �س304، 311، ابن خلكان، وفيات االأعيان، ج5 ، �س318-329؛ موؤلف جمهول، اأخبار 

جمموعة يف فتح االأندل�س وذكر اأمرائها ، �س30-15.
6-  َم�ْصَلَمَة بُن عبد امللك : من قادة الدولة االأموية االأْكَفاء، يف اأكرث من جبهة، وقد برَز ب�صكل وا�صٍح يف جبهة ال�صراع مع البيزنطيني 
يف �صمال بالد ال�صام، ومل ي�صبح خليفةً كاإِخوِته الأنَّ والدته لي�صت عربية، ولكن برز يف ميدان اجلهاد، تويف عام121ه�/ 738م. 

خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، �س303، 307، الطربي، تاريخ الطربي، ج6، �س429، 439، 530، 531.
7-  الفرزدق : همام بن غالب بن �صع�صعة التميمي، �صاعر من الطبقة االأوىل من �صعراء الدولة االأموية، ا�صتهر ب�صعر النقائ�س هو 
وال�صاعر جرير، تويف عام 114ه� /733م. ابن خلكان، وفيات االأعيان ج6، �س86 – 100؛ الفرزدق، ديوان الفرزدق، �س5 - 8.  

8- الفرزدق، ديوان الفرزدق، �س425.
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وفيه���ا اتخد ق���راراً تاريخياً ُيَع���دُّ من اأكثر القرارات خط���وَرةً ودقة، وهو فت���ح الق�صطنطينية 
عا�صمة الدولة البيزنطية اآنذاك)1(.

وفي حادثٍة اأخرى تتحول القد�س اإلى عا�صمٍة للعالم االإ�صالمي؛ حيث يجل�س الخليفة عمر بن 
َق فيها الوثائق والدواوين،  ِجالِت والك�صوَف ليحا�ِصَب والَت���ه، ويدقِّ عبد العزي���ز)2( فيها، ويجمع ال�صِّ
اِل  َتها حين يطلب من عمَّ �ُس قْد�ِصيَّ وا�صعاً القد�س على راأ�ِس الهرم في العالم االإ�صالمي باأ�صره، ويكرِّ

الخليفِة ال�صابِق، اأداء يمين االأمانة وبراءة الذمة المالية في حرمها ال�صريف)3(.

ة«  ثالثًا . داُر الإمارِة في القد�س« الق�شوُر الأَُمويَّ
) . بقايا دار الإمارة

�صكل )2( : موقع دار االإمارة

كان���ت دار االإم���ارة االأموية في القد�س تحيط بالح���رم ال�صريف من الجه���ة الجنوبية، وتمتد 
لت�صم���ل اأج���زاءً من الجهة الغربية)4(، وكان مقرُّ هذِه الداِر بمثاب���ة الجهاز االإداري الذي حكم ُجْنَد 

1-  ابن املرجا، ف�صائل بيت املقد�س واخلليل وف�صائل ال�صام، �س226. راجع كذلك : ابن �صرور املقد�صي، مثري الغرام اإىل زيارة 
القد�س وال�صام، �س 385. 

2-  عمر بن عبد العزيز: ثاِمُن اخللفاِء االأَُمِويِّني، توىلَّ اخلالفة بعد �صليمان بن عبد امللك يف دم�صق �صنة 99ه�/ 720م، ومل َتُطْل 
مدة خالفته �صوى عامني ون�صف. الطربي، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، �س317 – 321؛ الطربي، تاريخ الطربي، 

ج6، �س570-566.
3-  ابن املرجا، ف�صائل بيت املقد�س واخلليل وف�صائل ال�صام، �س114؛ ابن ه�صام االأن�صاري، حت�صيل االأن�س لزائر القد�س، 145 -146.

4- راجع: �صكل )2(.
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ٌر للعائلة االأموية من اأقارب  ِطها ق�صر مميز للخليفة، وق�صْ فل�صطي���ن في الفترة االأموية، وفي مخطِّ
الخليف���ة، وق�صر خا�س ل�صيوف���ه، ومبنى اآخر جمع الجهاز االإداري من ق�صاء وجهاز اأمن و�صرطة، 
وف���ي اأق�ص���ى الجهة الجنوبية م���ن جهة ال�صرق كان هن���اك مبنى ا�صتخدم كمخ���ازن لما يلزم هذه 
ال���دار)1(، ويب���دو اأنه ا�صتخدم كذلك بيتاً للم���ال، فيما عرف بدار االأخما����س، وا�صتمرت هذه الدار 
رْت ُجْزِئياً وهجرت خالل  تقوم بدورها في الفتره االأموية، وتال�صت خالل الفترات الالحقة حتى ُدمِّ

الحرب بين الفاطميين وال�صالجقة)2(.
�صكل )3()3(

مَر الم�صجد  َرْت من الزل���زال الذي �صرَب الُقْد����سَ عاَم 154ه����/ 774م فدَّ ويب���دو اأنه���ا ت�صرَّ
االأق�صى، وحيُث جرى ترميم الم�صجد بقيت دار االإمارة اأطالالً، كما ت�صررت كذلك من زلزال عام 
158ه�/884م، ولكنَّ اأْعنَفها كان زلزال عام 425ه�/1033م، والذي اأثَّر ب�صكٍل وا�صح على الم�صجد 

االأق�صى والمباني المحيطة به)4(.

1- عن خمططات هذه الدار راجع : �صكل )3، 5( .
2- عن اأق�صام هذه الدار راجع: 

Ben-Dov,Historical Atlas of Jerusalem,P.P.147-179; Ben – Dov, The Omayyad Structures Near The 
Temple Mont” Preliminary Report, P.37-39.                                                                                                      

للمزيد عن هذه املباين راجع : العابدي، احلفريات االأثرية حول احلرم املقد�صي، �س540-     542.   
3- Bahat,The Illustrated Atlas of Jerusalem,P.82-83.                                                                                                             
4-  عن الزالزل التي �صربت القد�س بعد الفرتة االأموية. راجع:  احلنبلي، االأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، ج1، 282 ������ 83 ؛ 

304؛ العارف، املف�صل يف تاريخ القد�س، �س119،136.                

مخطط دار االإمارة وبناياتها



277 Al JINAN                                                                                                         الجنان

أ. م. د. عبد الرحمن مغربي

وف���ي الفترة الفاطمي���ة وال�صليبية وما تاله���ا اأ�صبحت هذه المنطقة م�ص���دراً لمواد البناء، 
ُة محاوالٍت الإعادة تاأهيلها، وعلى مر ال�صنين تحولت البنايات اإلى اأطالل، وا�صُتغلَّْت من  ولم تجِر اأيَّ
قب���ل ل�صو�س الحجارة؛ فج���رى تخريَبها، واأهملت ولم يتم الحديث عنها في اأيٍّ من الم�صادر التي 

تحدثت عن مدينة القد�س.
وُبِذَلْت جهوٌد الإعادة ا�صتخداِم اأجزاٍء من هذه المباني الأغرا�س ال�صكن، با�صتخدام الجدران 
القائم���ة وبناء قواط���ع ا�صافية، وغالباً ما ت���م اإ�صافة عدة غرف داخل اإح���دى ال�صاحات، لي�س لها 
ارتب���اط مع مخط���ط دار االإمارة، وعن���د اإجراء الحفري���ات عام1387ه��/ 1967م ت���م العثور على 
مقاطع �صغيرة من الجدران االأ�صلية، مبعثرة فوق م�صتوى االر�س ي�صل ارتفاع اأعالها اإلى)4 م(، 

وهناك تفا�صيل كثيرة ناق�صة في هذه المباني حرمتنا من التعرف عليها ب�صكل كامل)1(.
). الحفريات في دار الإمارة

ب���داأت الحفري���ات االإ�صرائيلي���ة بالق���رب من الزواي���ة الجنوبي���ة الغربية للح���رم القد�صي)2( 
عام1387ه�����/ 1967م، وواجَهْت معار�ص���ةً �صديدةً من ِقَبِل الهيئِة االإ�صالمية العليا بالقد�س - التي 
اأ�صرفت على القد�س بعد احتاللها عام1387ه��/ 1967م- ومعار�صة وا�صعةً كذلك على الم�صتويات 
العربية واالإ�صالمية والعالمية، واعتبرت مخالفة لكافة القوانين الدولية ال�صارية على اأرا�ٍس احُتلَّْت 

بقوة ال�صالح)3(.
�صكل )4()4(

1- Ben – Dov, The Omayyad Structures Near The Temple Mont« Preliminary Report,P.P.37-39.                                      
2- عن احلفريات االإ�صرائيلية قرب احلرم ال�صريف. راجع: 

Mazar, The Complete Guide to the Temple Mount Excavations, P.P.1-5; Mazar ,› The Excavations in 
the old city of Jerusalem near the Temple Mount›, P.P.1-36.                                                                                                                   

3-  العلمي، وثائق الهيئة االإ�صالمية العليا، �س 139-142، 177 -178، 202 ،438 -441؛ �صل�صلة تقارير ثالقد�س: تقرير رقم )1( 
القد�س: ممار�صات واإجراءات االحتالل االإ�صرائيلي، �س 38.

4- Mazar,The Complete Guide to the Temple Mount Excavations, P.VI.

منطقة الحفريات االإ�صرائيلية التي بداأت عام 1378 ه�/1967م
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وف���ي بدايتها ُعثر على بناي���ة وا�صعة مربعة م�صاحتها )7،5( دون���م، ومع ا�صتمرار الحفريات 
ُعِث���ر على مباٍن اأخرى بحجم م�صاب���ه بجانبها تبين اأنها تعود للفترة االأموية، وقد كانت بقايا مجمع 
المباني المجاور للحرم ال�صريف الذي اأطلق عليه »دار االإمارة، اأو الق�صور االأموية«، وال يزال ق�صم 

منها من الجهة الغربية مطموراً تحت ال�صارع وتحت اأبنية حديثة)1(. 

3�  مخطط بنايات دار لإمارة 
كانت هذه البنايات مت�صابهة في مخطط اإن�صائها، ويوجد في كل منهما �صاحة داخلية مفتوحة 
محاطة باأروقة مغطاة، مع �صل�صلة من القاعات تقع على طول الجدران الخارجية االأربعة)2(، وي�صبه 
مخط���ط هذه البنايات مخطط الق�صور والمباني العامة والت���ي بناها الخلفاء االأمويون في مناطق 
ُط ق�صر  عدة من بالد ال�صام، التي ياأخذ معظمها �صكالً مربعاً اأو قريب من المربع)3(، ومنها مخطَّ

الخرانة)4(، وخان المنية)5( التي بناها الخليفة الوليد بن عبد الملك  في بالد ال�صام. 
�صكل )5()6(

      وعن���د مقارن���ة المخطط���ات لم يِتمَّ اكت�ص���اُف اأَيِّ اأَثٍر  لالأبراج الخارجي���ة في دار االإمارة 

1- Ben – Dov, The Omayyad Structures Near The Temple Mont« Preliminary Report, P.37.                                                   
2- راجع : �صكل) 7(. 

3- حممود العابدي، الق�صور االأموية، �س 23 . 
4-  ق�صر اخلرانة : ق�صر �صحراوي يف االأردن على بعد )20( كم جنوب �صرق عمان، ين�صب  بناء هذا الق�صر للخليفة االأموي الوليد 
بن عبد امللك عام92ه� /710 م. العابدي، الق�صور االأموية، �س 56-� 63؛ العابدي، االآثار االإ�صالمية يف فل�ص�������طني واالأردن، 

�س 213- 215 .
5- ق�صر خان املنية : يقع جنوب غرب بحرية طربية، ويعتقد انه بني يف عهد اخلليفة الوليد بن عبد امللك عام 89ه�/ 707م. 

العابدي، الق�صور االأموية، �س 92 - 96
Jere Bacharach, ‹Marwned Umayyed Building Activities: speculations on Patronage› , Muqarnas,Vol.
XIII, ,P.35. 

6- العابدي، الق�صور االأموية، �س58-57 ، 93-92 . 
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بالقد����س)1(، ويب���دو اأن مثل هذه االأب���راج كانت غير ذات اأهمي���ة خ�صو�ص���اً واأن الموقع كان داخل 
رة من المدينة، اأو اأنَّ اآثارها ُطِم�َصْت ُكلِّياً ب�صبب عوامل التخريب. المنطقة الم�صوَّ

���ةً َتعلوها مقاعد حجرية  ويوج���د لك���ل بناية من هذه البنايات مدخ���ل محدد، على جانبيه ُدكَّ
للحر����س، تدخ���ل بعده���ا رواقاً ي���وؤدي بك اإل���ى �صاحة رئي�ص���ة، اأحاطت به���ا االواوين م���ن الجهات 
االرب���ع، وفيها َبْهٌو رئي�ٌس مك�صوٌف تق���وم على جنباته الغرف، والقاعات)2(، والحمامات وغيرها من 

ٍة من طابقين اأو اأكثر)3(. م�صتلزمات البيت، وهي ب�صكل عاٍم مِبنيَّ
ويمكن تق�صيم البنايات فيها على النحو االآتي: 

  �صكل )6( )4(

)I( 1 . بناية رقم
ع���ة ال�صك���ل، يبدومن خالل  تق���ع ف���ي الجه���ة الجنوبية من �ص���ور الحرم ال�صري���ف ، وهي مربَّ
موقعها الداخلي المح�صور بين �صور القد�س وق�صر الخليفة - بناية رقم )II( - اأنَّ هذه البناية قد 

ا�صُتْخِدَمْت كمَقرٍّ الأبناء الخليفة اأو االأمير واأقاربه اأثناء زيارتهم لمدينة القد�س)5(.
2 . بناية رقم ) II( »ق�صر الخليفة«.

ع، وت�صل مقا�صاتها اإلى )84 × 96م(،   وهي من اأ�صخم البنايات التي ُعِثَر َعليها �صمن هذا الُمَجمَّ

1- Ben – Dov,  M., The Omayyad Structures Near The Temple Mont« Preliminary Report,P.39-40.                           
2- راجع : �صكل )7، 8( .

3- Ben – Dov,  M., The Omayyad Structures Near The Temple Mont« Preliminary Report, P.40-41.
4- Mazar,The Complete Guide to the Temple Mount Excavations,P.98.

5- عن خمطط اللبناية رقم )I(. راجع : �صكل )5 ، 8( .

المخطط المتكامل لمباني دار االإمارة االأموية
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َدٌة بحجارٍة مربعة منحوتة  و�صماَكُة جدراِنها الخارجية ما بين)2،75  - 3،10  م(، وال�صاحة الرئي�صة معبَّ
ب�صكل خا�س لهذا الغر�س، وهي محاطة من جوانبها بممرات »دهاليز« مك�صوفة في الطابق االأول، وتقود 

هذه الممرات عبر درج اإلى الطوابق العليا.
�صكل )7()1(

وف���ي ه���ذه البناية قاعاٌت يبلغ طولها )17( مترا تقريباً، ويتراوح عر�صها بين) 4 - 8 ( متر، 
ويبدو اأنَّها كانت مخ�ص�صة لالجتماعات الخا�صة بالخليفة . 

�صكل )8()2(

وُتوَج���ُد بوابتان رئي�صتان لهذه البناية، واحدة في جهة ال�صرق وهي البوابة الرئي�صة، وتقع في 
ها اإلى )2،5( متر وارتفاعها اإلى )6،5( متر، والثانية في جهة  و�صط الجدار ال�صرقي، وي�صل عر�صُ

1-  krc.orient.ox.ac.uk/krc/index.php/image-archive?func=detail&id; Ben-Dov,Historical Atlas of Jeru
salem,P.179.                

2- Mazar,The Complete Guide to the Temple Mount Excavations,P.102.                                                                                .

مقاطع عر�صي من الق�صور االأموية« من )البناية II( المال�صقة للحرم ال�صريف

 )I ،II( مقطع اأفقي من البنايات
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َل الج�صُر  ال�صم���ال وعرف���ت با�صم»بوابة الوليد«)1( يت���م الو�صول اإليها عبر درج داخل البناي���ة، و�صكَّ
مدخ���الً مبا�ص���راً بين �صطح البناية والح���رم، ويبدو اأن هذه البناية الفخم���ة كانت ق�صرا للخليفة، 
واأنَّ بواب���َة الوليد كانت خا�صة بدخ���ول الخليفة اإلى الحرم، ويْدَعُم هذا ال���راأَْي وجوُد بقايا الج�صر 
ال���ذي يربطها بالحرم ال�صريف، وورد ِذْكُر هذه البوابة  عند كلٍّ من المقد�صي)2( في كتابه » اأح�صن 
التقا�صيم في معرفة االأقاليم« )3(، وابن عبد ربه)4( في كتابه » العقد الفريد« )5(، عند حديثهما عن 

بوابات الحرم ال�صريف)6(. 
)III( 3 . بناية رقم

�صكل )9()7(

تق���ع ف���ي الجهة الغربية من بناية رق���م )II(، وجزء منها مطمور تح���ت ال�ص���������ارع الواقع في 

1- بخ�صو�س هذه البوابة . راجع : خمطط دار االإمارة االأموية �صكل )3، 8(. 
2-  الب�صاري املقد�صي : �صم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر، رحالة وجغرايف م�صلم ا�صتهر بكتابه اجلغرايف » 
اءً اأ�صلح ميناء عكا يف فرتة حكم اأحمد بن طولون، تويف حوايل 380ه�/990م.  ه بنَّ اأح�صن التقا�صيم يف معرفة االأقاليم«، وكان جدُّ
االأدب اجلغرايف  تاريخ  االأقاليم، �س142؛ كرات�صكوف�صكي،  التقا�صيم يف معرفة  اأح�صن  الب�صاري املقد�صي،  للمزيد عنه راجع: 

العربي، ج1، �س211-209.
3- الب�صاري املقد�صي، اأح�صن التقا�صيم يف معرفة االأقاليم، �س8 - 9، 146؛  يل �صرتاجن، فل�صطني يف العهد االإ�صالمي، �س 161.

4-  ابن عبد ربه :. ابن عبد ربه )246 - 328ه� = 860 - 940م(  اأحمد بن حممد بن عبد ربه، اأديب و�صاعر، من اأهل قرطبة، 
وا�صتهر من خالل كتابه العقد الفريد. ابن خلكان، وفيات االأعيان، ج1، �س 110-12؛ بروكلمان، »ابن عبد ربه«، دائرة املعارف 

االإ�صالمية، ج1، �س 223-222. 
5- ابن عبد ربه، العقد الفريد،املقدمة، يل �صرتاجن، فل�صطني يف العهد االإ�صالمي، �س 23، 161. 

6-  Ben – Dov, The Omayyad Structures Near The Temple Mont« Preliminary Report, P.43-44; Mazar,The 
Complete Guide to the Temple Mount Excavations,P.102; Bacharach, Marwned Umayyed Building 
Activities: speculations on Patronage.P.33.

7- راجع. وثيقة رقم )8( ، �صلطة االآثار االإ�صرائيلية ، �س 11، » بالعربية« .

)III، IV( مقطع من البنايات
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غ���رب الح���رم ال�صريف ويبدو اأنها كانت مق���راً ل�صيوف الخليفة، والوف���ود الر�صمية من كبار رجال 
الدولة والوالة الذين َقِدُموا عليه للتْهِنَئِة، اأو الإْطالِع الخليفة على اآخر الم�صتجدات في ِوالياِتهم)1(.

)IV( 4 . بناية رقم
تختل���ف خط���ة البناية رق���م )IV( عن بقي���ة المبان���ي، وتوجد فيه���ا �صاحت���ان مفتوحتان مع 
َمْت خدماٍت  ع���دة �صفوف م���ن االأعمدة على كل جانٍب، ويب���دو اأنَّها تكونت من جناحين، َجَن���اٌح َقدَّ
ْرَطُة وقياَدُتها وحرا�صات الخليفة اأو االأمير، وجناح اآخر ا�صتخدم كمقرٍّ  للحرا�صة، حيث تتمركز ال�صُّ

للق�صاء)2(.  
)V( 5. بناية رقم

�صكل )10()3(

يت�ص���ح اأنَّ هذه البناي���ة قد ا�صتخدمت كمَق���رٍّ للحرا�صة في الجهة ال�صرقية م���ن دار االإمارة، 
وا�صتخدم���ت كمخازَن للموؤون، وم�صت���ودٍع  لما يلزم الجهاز االإداري في الوالية المتواجد في القد�س 

خالل فترة حكم الدولة االأموية.
ٍة، ومياه �صرف �صح���ي، وكانت المياه داخل البناية  وارتبَط���ْت هذه البنايات بقنواِت مياٍه َنِقيَّ
تج���ري في اأحوا�س خا�ص���ة، وُيْوَجُد في زاويتين م���ن زوايا �صاحات البنايات مج���اٍر لت�صريف مياه 
���ُل �ِصَعةً الواحد منها اإلى)800(  اناٍت منحوَتٍة داخل  ال�صخر اأ�صفل المبنى، وَت�صِ االأمط���ار اإل���ى َخزَّ
مت���ر مكعب)4(، وتم العثور على قطع كثيرة م���ن الرخام االأبي�س خا�ّس باالأعمدة، و�صبكاٍت للنوافذ، 

1- راجع : �صكل )5، 9( . 
2- راجع : �صكل )5، 9(.   

3- Ben-Dov, Historical Atlas of Jerusalem,P.177    .                                                                                                              
4- Ben – dov, The Omayyad Structures Near The Temple Mont« Preliminary RePort,P.40.                                                    

)V( البناية رقم
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وقطٍع للنقود)1( تعود للفترة االأموية)2(.
�صكل )11()3(

رابعًا: ا�شتيالء الحتالل على دار الإمارة وتهويُدها 
) . القوانين الدولية والحماية  

ُتْعَتَب���ُر القد����سَ �صرُقها وغرُبها اأر�ص���اً محتلة ح�صب القانون الدولي، والق���رار الدولي الوحيد 
ال���ذي ينطبق عليه���ا هو قرار التق�صيم ال�صادر عام 1367 ه����/ 1947م، والذي يمنح القد�س اإدارةً 
َة َحْفِرياٍت مهما كان���ت غايتها اأو اأهدافها تعتبر غي���ر �صرعية وفقاً للقانون  دولي���ة، وبالتالي ف���اإنَّ اأيَّ

الدولي)4(.  
َلْت االإطار الرئي�س لحماية التراث  والواق���ع اأنَّ مجموعَة االتفاقيات والمعاه���دات الدولية، �صكَّ
الثقافي لكلِّ اأمة من االأمم، وفي هذا المجال، نجد »اتفاقية جنيف الرابعة« الخا�صة بالنزاع الم�صلح، 
ومعامل���ة المدنيين وقت الحرب الموقعة عام 1368ه����/1949م، و«اتفاقية الهاي« الخا�صة بحماية 
الت���راث الثقاف���ي العالمي في حالة الن���زاع الم�صلح وال�ص���ادرة عام1373ه���� /1954م، واالتفاقية 
الدولي���ة المتعلقة بحظر ومنع ا�صتيراد وت�صدير ونقل الممتلك���ات الثقافية ل�صنة1389ه�/1970م، 

1- راجع �صكل )11(.   
2- بخصوص  هذه المباني، أقسامها، استخدماتها. راجع: 

Ben – Dov, The Omayyad Structures Near The Temple Mont« Preliminary Report, P.37-44; 
Mazar,The Complete Guide to the Temple Mount Excavations,P.P. 99-101.
3-  Mazar,The Complete Guide to the Temple Mount Excavations,P.101; Ben – dov, The Omayyad 

Structures Near The Temple Mont« Preliminary Report,Plate XXVIII .                                                                                                                        
4- العلمي، وثائق الهيئة االإ�صالمية العليا، �س 42-46؛ اجلعبة، القد�س بني اال�صتيطان واحلفريات، �س 47. 

نماذج من الفن االإ�صالمي  والنقود االأموية وجدت في بقايا دار االإمارة في القد�س
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واالتفاقية الدولي���ة لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي الموقع���ة في »باري�س« عام1391ه�/ 
ها على اأر�س  1972م)1(، اأْر�َصْت مجتمعةً بع�َس االأُ�ُص�س لحماية التراث الثقافي تحت االحتالل، ولكنَّ

الواقع فاإن االحتالل تحداها جميعاً.
ِة التدابي���ر التي ت�صمن عدم  ���ْت هذِه االتفاقي���اُت على واجِب دولِة االحت���الل اتِّخاذ كافَّ ون�صَّ
الم�صا����س بمباني العبادة والفنون والعل���وم واالأعمال الخيرية واالآثار التاريخية، ومن واجِبها حمايُة 
���ه لحماية ممتلكاته  َرِف ال���ذي احتلت اأر�صُ االآث���ار التاريخي���ة، واألزمتها تقديم الع���ون لحكومة الطِّ
الثقافي���ة، كم���ا يحظر القان���ون الدولي اإج���راء تنقيبات في االأرا�ص���ي المحتلة)2(، ويعاِل���ُج القانون 

الدولي اأعماَل التدمير المتعمد للتراث الثقافي، ويحا�ِصُب عليها كجريمِة حْرب)3(. 
وحقيقةً، فقد �صدر العديد من القرارات عن منظمة االأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
)اليون�صكو( ب�صاأن مدينة القد�س منذ احتاللها، والتي تدين اإ�صرائيل وتطالبها بالتوقف عن تدمير 
الممتلك���ات الثقافي���ة فيها، وتدعوها لحماية الت���راث الثقافي، والتي لم ُتِعر دول���ُة االحتالِل لها اأيَّ 

اهتمام.
اإنَّ م���ا يج���ري في مدينة القد����س ال يتعلَُّق بالقانون بقدر ما هو �صْيطَرٌة م���ن ِقَبِل دولٍة محتلة، 
تفر����سُ َنْف�َصه���ا بالقوة على الم�صهد في مدين���ة القد�س، فهي الدولة الوحيدة ف���ي هذا العالم التي 
ى القانون الدولي، وتعمل بقواني���ن عن�صرية �صنَعْتها بنف�صها، والتي ال َتْلَتِقي اأبداً مع قرارات  تتح���دَّ

ال�صرعية الدولية)4(، وت�صتغل ذلك من خالل:

)� التدمير والتهويد 
ب���داأت عملية تدمير وتهويد، وت�صاعدت حدة العمل ب�صكل مت�صارع في القد�س، بعد م�صادقة 
���ٌة ُمَمْنَهَجٌة لتهويد  َعْت خطَّ ها بتاريخ 1387/3/20ه����:1967/6/27م، كما ُو�صِ الكني�ص���ت على �صمَّ
القد����س، وعلى راأ�صها منطق���ة الحرم بما فيها منطقة دار االإمارة االأموي���ة، وال تزال خطة التهويد 

هذه م�صتمرة حتى يومنا هذا.

العاملي  الرتاث  اتفاقية حلماية  2، �س102؛  االأحمر، ملحق1، �س43؛ ملحق  لل�صليب  الدولية  اللجنة  االأربع،  1-  اتفاقيات جنيف 
الثقايف والطبيعي- باري�س، �س 1-10؛ ح�صن جوين ، » تدمري االأعيان الثقافية اأو احتالل التاريخ«، �س 10 -12.

2-  Hamdan Taha, ‘The Current State of Archaeology in Palestine’,Present Pasts,Vol.2,)2010( P.P. 16- 
25: Holger Eichberger, ‘ Preparing For the Protection of Cultural Property in the Evant of   Armed 
Conflict and Natural Disaster: Developing New Dimension Standars for sheltering Moveable 
Objects’, Present Pasts,Vol.2,)2010,P.P.177- 193.

3- نظام املحكمة اجلنائية الدولية » روما« 1998، مادة 8، 2ب، و8، 2، املجلة الدولية لل�صليب االأحمر، �س 734، 737.
4-  اأ�صامة حمدان، » عوامل الدمار التي توؤثر على املمتلكات الثقافية الناجتة عن الن�صاط االإن�صاين يف فل�صطني، �س 108 -110؛ 

�صل�صلة تقارير القد�س تقرير رقم )1(« القد�س: ممار�صات واإجراءات االحتالل االإ�صرائيلي �س36-35.
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���َد مدير الحفريات)1( اأنَّ  وف���ي بداية الحفريات ت���مَّ الك�ْصُف عن دار االإمارة االأموية، ولما تاأكَّ
موق���ع التنقيب يعود للفت���رة االأموية، جرْت محاولٌة للتكتم على الموق���ع وتدِميره، خ�صو�صاً واأنَّه لم 
ي���ِرْد له اأيُّ ذكٍر ف���ي الم�صادر التاريخية، وطلب من م�صاعده)2( تدمي���ر الموقع، وهذا طبعاً يتنافى 
مع اأب�صط قواعد المو�صوعية العلمية، ويتنافى كذلك مع القواعد المهنية واالأخالقية التي يجب اأن 
�َصة، وال تبحث  يتحلَّ���ى به���ا اأيُّ باحٍث اأو عاِلٍم، وَيْثُبُت بما ال يدع مجاالً لل�صك اأن هذه الحفريات م�صيَّ

عن الحقيقة العلمية.
َر الح�ص���ول على �صْبٍق �صحفي، -وهو من ت���مَّ االكت�صاف على يديه-  ولك���ن م�صاعده الذي قرَّ
توج���ه اإل���ى االإذاع���ة، واأعل���ن عن ه���ذا االكت�ص���اف، مما �صاهم ف���ي معرف���ة بع����س التفا�صيل عنه 
ه  وَن�ْصِره���ا)3(، وعند زيارِة وزير الدفاع »مو�صه ديان«)4( للموقع خالل تلك الفترة، لم ُيْخِف امتعا�صَ
���َد على �صرورِة اال�صتمرار ف���ي الحفريات حتى  م���ن االكت�صاف���ات، وطلَب توثيَقه���ا ثم تدميرها، واأكَّ

الو�صول اإلى الطبقات البيزنطية والرومانية، خ�صو�صاً حول الحرم ال�صريف)5(.
ْهب والتْزِييف، حيث ُنِقَل  ثالثٌة من الحجارِة الكبيرِة اإلى َمَقرِّ  وا�صتم���رت عملية التهوديد والنَّ
اإقام���ة الرئي�س االإ�صرائيلي زلمان �صازار)6( الذي َخ�ِصَي م���ن المالحقة االإعالمية والقانونية، فقرر 
ت �صرقته وو�صعه في  اإعادته���ا اإلى مكانها)7(، كما اأنَّ اأحَد الحجارة ال�صخمة الذي يزن 3 اأطنان تمَّ

�صاحة الكني�صت االإ�صرائيلي، على اعتبار اأنَّه من مخلفات الهيكل)8(.
وال تزال عملية بناء االأنفاق م�صتمرةً َعْبَر الق�صور االأموية للو�صول اإلى اأ�صفل الحرم القد�صي 
اأُ من الم�صروع اال�صتيطاني اليهودي ف���ي القد�س)9(، وَخْلِق ما ي�صمى  ل جزءاً ال يتج���زَّ ال�صري���ف ت�صكِّ

1-  امل�صوؤول عن احلفريات كان بنيامني مازارBenyamin Mazar، ا�صتاذ باجلامعة العربية. العلمي، وثائق الهيئة االإ�صالمية العليا، 
�س42.

2-  امل�صاعد كان خبري االأثار مئري بن دوف M.Ben - dov �صحيفة القد�س: 4/13 /2009م، عدد 14245؛ �صحيفة االأيام:4/13 / 
2009م، عدد4756. 

3- �صحيفة القد�س: 4/13 /2009م، عدد 14245 ؛ �صحيفة االأيام:4/13 /2009م، عدد4756. 
13721-1377 ه�/1953- 4
1958م، ووزيراً للدفاع يف حرب عام1387 ه�/ 1967م. ح�صابيه، مار�س ذو العني الواحدة، �صرية مو�صه ديان، �س 364-402؛ 

جوين، االأعالم وامل�صطلحات ال�صهيونية واالإ�صرائيلية، �س236.
5- العابدي، احلفريات االأثرية حول احلرم املقد�صي، �س 546 .

عام  وتويف  1387ه�/1968م،  عام  انتخابه  واأعيد  1963م،  عام1382ه�/  مره  الأول  انتخب  ا�صرائيلي  رئي�س   : �صازار  6-  زملان 
1393ه�/1974م. من�صور، االأعالم وامل�صطلحات ال�صهيونية واالإ�صرائيلية، �س281.

7- �صحيفة القد�س: 4/13 /2009م، عدد 14245؛ �صحيفة االأيام: 13 /4 /2009م، عدد4756.
8- �صحيفة القد�س: 4/13 /2009م، عدد 14245؛ �صحيفة االأيام: 4/13 /2009م، عدد4756.

9- �صحيفة القد�س : 2008/8/23م، عدد 14016.
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بالواقع االفترا�صي للهيكل اأ�صفل الحرم القد�صي ال�صريف)1(.
اإنَّ ما يجري في منطقة دار االإمارة االأموية في القد�س ما هو اإال ُخُطواٌت مدرو�صٌة لتدمير ما 
تبق���ى من اأ�صا�صات الق�صور االأموية، ومحا�ص���رة الحرم ال�صريف، وتغييٌر لمعالَم تاريخيٍة وا�صحة، 
ُر ل�صالح ِجَهٍة من الجهات، واعتداٌء �صاِفٌر على وْقٍف  وتزيي���ٌف للتاريخ والح�صارة التي يجب اأالَّ ُتَجيَّ
ُف به اأو التعدي عليه)2(، وتقدم���ت االعتداءات في هذا الموقع في  اإ�صالم���ي خال����س اليجوز الت�صرُّ

اتجاهين، هما :
) .  داخل اأ�شوار القد�س الحالية  

اأ .  تعمير حديقة داود:
بداأت عملية التمهيد الإن�صاء حديقة اأثرية في نهاية عقد ال�صبعينيات من القرن الما�صي، وقد 
لفتت الهيئ���ة االإ�صالمية العليا عام 1403ه�/ 1983م لخطورة هذا العمل، وعدم �صرعية اال�صتيالء 
على اأرا�ٍس وقفية، وتحويلها اإلى حديقة اأثرية، ولكن �صلطات االحتالل تجاهَلْت كلَّ هذه النداءاِت، 
وعم���َدْت اإلى زراعة منطقة الق�ص���ور االأموية باالأ�صجار ال�صخمة �صم���ن �صفوف منتظمة، ب�صكٍل ال 
ي�صم���ُح بروؤية بقايا هذه الق�صور في عملية تمويه متعمد، وتمت ت�صميتها بحديقة داود)3( في خطوة 

الإحياء مفاهيم توراتية ال ت�صتند اإلى اأ�صا�س علمي اأو مو�صوعي دقيق.    
�صكل )12(

ب. متحف ديفيد�شون
اأقيم متحف »ديفيد�صون« على اأحد اأنقا�س الق�صور االأموية من خالل ت�صييد مبنيين يظهران 

1- �صحيفة القد�س: 11/ 6/ 2012م، عدد 15385؛ 9/6/ 2012م، عدد15470 .
2- العلمي، وثائق الهيئة االإ�صالمية العليا، �س 46-42، 441-438 .

3- راجع ال�صكل )12(؛ راجع كذلك: العلمي، وثائق الهيئة االإ�صالمية العليا، �س441..

حديقة داود على اأنقا�س الق�صور االأموية
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ف���وق م�صتوى ال�صطح، المبنى االأول مكون من �صكل زجاج���ي �صفاف يعك�س اأ�صوار القد�س وي�صتطيع 
الداخل اإل���ى المتحف م�صاهدتها)1(، والمبنى الثاني من الزجاج والفوالذ ي�صير اإلى بناء حديث في 

االأ�صفل)2(. 
وتتح���دث مقتنيات المتح���ف عن تاريخ المدينة من منطلق َتْورات���ي َبْحٍت، ومن خالل منظور 
التكنولوجيا المتقدمة، حيث يعر�س في قاعات مخ�ص�صة ال�صور الرقمية والفيديو عالي الو�صوح، 
اِج الهيكل الثاني، يتم خاللها اإع���ادة بناء االأحداث واالأماكن بطريقة  تبي���ن تجرب���ة افترا�صية لُحجَّ
ثالثي���ة االأبعاد وخ�صو�صاً الهيك���ل، ا�صتناداً اإلى الكتابات القديمة والحفري���ات، وهذا العمل اأنتجه 
فريق من ق�صم المحاكاة في جامعة كاليفورنيا، ب�صكل ُيْعِطي الموجودين �صعوراً  باأنهم ي�صيرون حقاً 

حتى الدرج اإلى الهيكل واالأروقة والوقوف اأمام عظمة قد�س االأقدا�س)3(. 
�صكل )13(

�صكل )14(

1- راجع ال�صكل )13(. 
2- راجع ال�صكل )14(.

3- http://archnet.org/library/sites/one-site

متحف ديفيد�صون المبنى الزجاجي 

 متحف ديفيد�صون المبنى ال�صفلي  
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). خارج اأ�شوار القد�س الحالية
تد�شين مطاهر الهيكل   

ا�صتم���رت الحفري���ات في بقاي���ا الق�صور االأموي���ة خارج �ص���ور القد�س الحال���ي، للو�صول اإلى 
طبقاٍت اأكثر عمقاً من الطبقة االإ�صالمية،  وخ�صو�صاً الرومانية منها والبيزنطية، وتزامنت كذلك 

مع الحفريات التي اأجريت داخل اأ�صوار القد�س.
�صكل )15(

َر االحتالُل معظم ما تبقى من الق�صور االأموية خارج اأ�صوار القد�س الحالية واأزالها،  فقد دمَّ
وت�ص���ارع العمل في البن���اء مكانها ب�صكل كبير منذ عام1432ه����/ 2011م، حيث تم اإقامة ما يعرف 
با�ص���م » مطاهر الهيكل » وهي عباره عن متنزه �صخم اأقيم على م�صميات توراتية تلمودية ُمختلقة، 
َب في اأق�صامه ع���دد من الج�صور والمن�ص���ات الحديدية، وُفتحت  ف���ي داخلة �صاحة احتف���االت، وركَّ
بداخله العديد من الممرات والحفر)1(، ب�صكل اأتاح تركيب من�صة حديدية عند كل حفرة من الحفر 
الناتجة عن الحفريات، واأطلق على كل واحدة منها ا�صم »مطهر«، و�صيتم ربط هذه المطاهر بم�صار 
�صياح���ي توراتي ي�صل حت���ى �صمال القد�س، مروراً ب�صلوان عبر نفق خا����س، ثم اإلى جبل الم�صارف 

حيث يجري العمل الإقامِة حديقٍة وطنية �صخمٍة �صمن مخطط »لن َيعِرفوا ولن يفهموا 2012«)2(.
وُي�صمى هذا بالم�صار التوراتي للهيكل، وي�صتمل على اإقامة ت�ْصِع حدائق تلمودية، تمتد من بلدة 

1- بيانات موؤ�ص�صة االأق�صى للوقف والرتاث بتاريخ  2011/3/3 م؛ 2011/6/16م.   
2- عن هذا املخطط راجع: �صحيفة القد�س 2012/11/14م، عدد 15536؛ �صحيفة القد�س 2012/12/5م، عدد 15557.

بقايا الق�صور االأموية خارج ا�صوار القد�س«                           ت�صوير الباحث«
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�صلوان مروراً بالمتحف التوراتي الذي يحمل ا�صم »بيت العين« والمقام على م�صاحة )3( اآالف كيلو 
مت���ر مربع في قلب مدينة �صل���وان)1( حتى منطقة الق�صور االأموية)2( لعزل الحرم القد�صي عن بلدة 

�صلوان.
وق���د افتتح���ت مطاهر الهيكل ف���ي1432/7/21 ه���� : 21/ 6 / 2011 م برعاية بلدية القد�س 
و�صلط���ة االآث���ار)3(، وتجري فيه���ا االحتفاالت ب�ص���ورٍة م�صتمرة، حي���ث تعلو المو�صيق���ى ال�صاخبة، 
ْبل دون مراعاة  والرق�ص���ات طوال فترة الم�صاء، كما تقام االحتفاالت ال�صباحية، التي يراِفُقها الطَّ
لحرم���ة االأماكن المقد�صة المجاورة)4(، وحديثاً يجري العمل فيه���ا بحفريات عميقة ُبْغيَة تو�صيِعها 
وتهيئته���ا كم�صار �صياحي في الطريق اإلى القد�س)5(، كما يجري ن�صب ُعُر�ٍس ومظالت كبيرة �صمن 

هذا الم�صار)6(.
�صكل)16( )7(

   

ٌم لتراٍث  اإنَّ م���ا يج���ري في القد�س عامة، وفي موقع دار االإمارة االأموية خا�صة هو تدميٌر منظَّ
اإن�صان���ي عالم���ي، و�َصِرَق���ٌة للتاريخ بك���ل ما للكلمة م���ن معنى اأماَم اأنظ���ار العالم اأجم���ع وموؤ�ص�صاته 
المعني���ة، وَتَح���دٍّ �صاِفٍر للقانون الدولي وقراراته، في وقت تعتبر في���ه اأنَّ مدينة القد�س حاَلٌة خا�صة 

واأبواب  اأ�صوار  من  جداً  قريبة  وهي   ) �صماالً  درجة   31:46 و  �صرقاً  درجة   35:14  ( خطي  على  تقع  فل�صطينية  قرية   : 1-  �صلوان 
القد�س القدمية، من الناحية اجلنوبية ال�صرقية املحاذية للم�صجد االأق�صى، وتتعر�س اليوم لهجمة �صهيونية ا�صتيطانية تدمريية 

�صر�صة. عبيد، دليل مواقع املدن والقرى والقبائل البدوية يف فل�صطني، �س 27؛ الدباغ، بالدنا فل�صطني، ج 8، �س 151 -157.
2- �صحيفة القد�س 2008/8/23 م ، عدد 14016.

3- بيان موؤ�ص�صة االأق�صى للوقف والرتاث بتاريخ 2011/6/21م  .   
4- �صحيفة القد�س: 9/10 / 2012م /0 عدد15474.

5- �صحيفة القد�س : 2008/8/31 م، عدد 15463؛ �صحيفة االأيام: 2012/8/31م، عدد 5978 .
6- �صحيفة القد�س : 2012/12/5م، عدد 15557 .

7- بيان موؤ�ص�صة االأق�صى للوقف والرتاث بتاريخ 2011/6/21م  .   

احتفاالت تد�صين مطاهر الهيكل
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ِة بالمواق���ع التراثية العالمية، وتاأت���ي خ�صو�صيتها هذه من كْوِنها  تنطِب���ُق عليه���ا كل االآليات الخا�صَّ
َتْمِل���ُك قراراً دولي���اً �صَدَر في و�صعها ال يزال ينطبق عليها اإلى الي���وم، واأنَّها مديَنٌة محتلة في عرف 

القانون الدولي وقراراته.

الخاتمة
 الواقع اأنَّ ما يجري في مدينة القد�س هو َطْم�ٌس وت�صِوْيٌه وتهويٌد و�َصِرَقٌة للتاريخ، وتحريُفه بكل 
ما للكلمة من معنى، وقد انطلقت اإ�صرائيل لتحقيق ذلك من خالل ثالثة اأهداف ا�صتراتيجية، هي :

1.  الم�صا�س بحرمة الم�صجد االأق�صى المبارك، والعمل على َب�ْصِط االأمر الواقع فيه من خالل 
تق�صيمة بين الم�صلمين واليهود وو�صع موطئ قدم لهم فيه.

2.  َطْم����سُ المعالم واالآثار العربية واالإ�صالمية بالمدينة المقد�صة، وت�صويهها وتقديمها للعالم 
على اأنها اآثار توراتية، وهو ما ح�صل فعالً في منطقة دار االإمارة االأموية في القد�س، وفي 

غيرها من المواقع في القد�س.
3.  التهوي���د الكامل للمدينة عل���ى م�صتوى الجغرافي���ا واالأر�س، وعلى م�صت���وى الديموغرافيا 

وال�صكان.
وق���د خَطا االحتالُل في مخططاته واإجراءاِته و�صيا�صاته خط���وات متقدمة جداً لتحقيق هذه 
االأهداف الثالثة، حيث تعاني مدينة القد�س معاناةً �صديدةً، ففوق االأر�س تجري م�صادرة ع�صرات 
اآالف الدونم���ات، وه���دُم ع�صراِت المن���ازل، وهن���اك اآالف الم�صاكن المهددة باله���دم والم�صادرة 
بادعاء اأنها مبنية من غير ترخي�س، وتحت االأر�س هناك حفريات اأ�صفل �صاحات الحرم ال�صريف، 
ب���ٍة، ومتنزهاٌت �صياحيٌة ذاُت م�ص���اراٍت توراتية،  وتق���ام خالل هذه الحفري���ات �صبكاُت اأنفاٍق مت�صعِّ

وغيرها الكثير مما لم يك�صف عنه حتى االآن.
اإنَّ ما حدث في دار االإمارة االأموية جنوب، وجنوب غرب الحرم ال�صريف، هو مثاٌل على قيام 
االحت���الل بتغيير معالم ه���ذه المدينة، وال يزال االحتالل يمار�س �صيا�صته هذه في مواقع اأخرى من 
القد�س، لُيْظِهَر للعالم وجهاً جديداً للمدينة، يتناغم مع روؤيته التوراتية القائمة على تاريخ م�صطنع 
له���ا، ال يقوم على اأ�صا�س علمي �صحي���ح ودقيق، وال يقف اأمام ال�صياق المو�صوعي في مجال التاريخ 

الحقيقي للمدينة. 
ةً من قبل الباحثين لف�صح ممار�صات االحتالل في القد�س، عبر كتاباِتهم  وهذا يتطلب وْقَفةً جادَّ
اءً من منظمات العالم  ���ِة، ويتطلب كذلك تعاُوناً بنَّ الج���اَدِة والهادفة والتي تتَّ�ِصُم بالمو�صوعيِة والدقَّ
االإ�صالم���ي لدعم �صمود �صكان القد�س في كافة المجاالت من جهة، ولبحث تهويد هذه المدينة في 
المحافل الدولية وكيفية الت�صدي له من جهة اأخرى، يدعُمها عمٌل جاٌد من قبل الحكومات العربية، 
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يَن في بلدهم، بحيث  ِح ممار�صاِت االحتالل اإعالمياً، وتثبيت الَمْقِد�صيِّ وهيئات العمل ال�صعبي، لَف�صْ
���ُر مختلف الطاقات  ال ُيْت���َرُك اأهال���ي القد�س لوحدهم يدفع���ون عُدواً يمتِل���ُك كلَّ االإمكانات، وي�صخِّ

لتهويد هذه المدينة، وتغيير طابعها االإ�صالمي .
اإنَّ ت�صوي���َه التاري���خ وطم�صه في القد�س وغيره���ا من المناطق يجري بكل ق���وة، ويبقى اأهالي 
اِن ال يمتلكون حق���وق المواطنة الكريمة، كم���ا اأنَّ �صموَدهم  َد �صكَّ القد����س ُغَرَب���اَء في وطنهم مج���رَّ
مره���وٌن  بتكات���ف كاف���ة القوى في مختل���ف اأرجاء العال���م االإ�صالمي للوقوف في وج���ه هذا الخطر 

الداهم الذي ي�صتهِدُف كل �صيء في االأر�س المحتلة.
النتائج والتو�شيات

َل الباحُث اإلى عدد من النتائج، منها: في �صوء ما تقدم، تو�صَّ
1.  َحِظَيْت الُقْد�ُس باهتماٍم وا�صح خالل �صدر االإ�صالم والدولة االأموية، وكان لها ح�صوٌر قِويٌّ 

على الم�صتوى الديني وال�صيا�صي.
2 .  كانت القد�ُس عا�صمةً لجند فل�صطين في �صدر االإ�صالم، ولفترة طويلة خالل عهد الدولة 

االأموية.
ع���اً متكامالً لدار االإمارة االأموية في القد����س، ي�صتمل على تجهيزات كاملة  3.  اأنَّ هن���اك مجمَّ

الإدارة الوالية، وا�صتقبال الخليفة فيها. 
حٌة و�صريحٌة  4.  اأنَّ الحفري���ات التي جرت والتي ال ت���زال جارية في القد�س، هي مخالَفٌة وا�صِ

لكافة قوانيين ال�صرعة الدولية الناظمة لهذا المو�صوع .
ُد وتْطم�ُس معالم اإ�صالمية �صواء دار االإمارة االأموية اأو غيرها، وتقوم  5.  اأنَّ دولَة االحتالل تهوِّ
ب�صرقة وا�صحة للتراث الثقافي االإ�صالمي في القد�س، الإظهاره  اأمام العالم على اأنه تراث 

يهودي.
6.  تعت���دي دول���ة االحتالل ب�صكل �صافر وب���دون وجه حق على ممتلكات الوق���ف االإ�صالمي في 

القد�س.
وبناء على هذه النتائج يعر�س الباحث عدداً من التو�صيات، هي االآتي:

1.  ُمطالب���ُة الهيئاِت الدولية، وخ�صو�صاً اليون�صكو ب�ص���رورة الحفاظ على المواقع االإ�صالمية 
في القد�س، واإيقاف جميع اأعمال اال�صتيطاِن والتهويد فيها، والحفاظ على الطابع العربي 
االإ�صالم���ي لمراف���ق المدينة المقد�صة؛ الأنَّ ذلك ل���ه اأبرُز االأَثِر ف���ي المحافظة على تراث 

المدينة االإ�صالمي اأمام محاوالت التهويد طوال العقود الما�صية.
2.  �صرورة َبْدِء العمل على ماأْ�َص�َصِة التراث الثقافي للمدينة المقد�صة، وتو�صيع اآفاقه وتطويره 
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م���ن خ���الل ت�صكيل »المجل����������س االأعلى للتراث الثقاف���ي ف��ي مدينة القد����س«، ومنح���������ه 
�صالحيات المحافظة على هذا التراث وتطويره. 

3.  مطالب���ة الجه���ات الدولية المخت�ص���ة، وكافة الهيئات عربي���اً واإ�صالمياً وعالمي���اً، بتفعيل 
ٍة. ن�صاطاتها للمحافظة على التراث الثقافي للمدينة الذي يتعر�س لمخاطَر جمَّ

4.  عق���د موؤتمر دولي خا�سٍّ بالقد�س �صنوياً تدعو له منظمة الموؤتمر االإ�صالمي، للوقوف على 
اأو�ص���اع القد�س �صيا�صياً واقت�صادياً وثقافي���اً، والعمل على توحيد الجهود للوقوف في وجه 

تهويدها.
5.  �ص���رورُة قياِم الدول���ِة الراعية لالأوق���اف االإ�صالمية ف���ي القد�س بتقديم �صك���وى للجهات 
الدولية المخت�صة حول الممار�صات االإ�صرائيلية في القد�س، خ�صو�صاً واأنَّ القد�َس مْدَرَجٌة 

ِد بالخطر.  على قائمِة التُّراِث الثقافي االإن�صاني المهدَّ
ِة عربياً واإ�صالمياً على الم�صتوى الر�صمي وال�صعبي، بعمٍل م�صَتَرٍك  6.  قي���اُم الموؤ�ص�صاِت المْعِنيَّ

لدْعِم الجهود المبذولة من اأجل القد�س وف�صِح ممار�صات االحتالل فيها.



293                                                 Al JINAN

أ. د. ماجد الدرويش

                                                        الجنان

د.�أ�سامة خالد محّمد حّماد
االأ�شتاذ الم�شاعد في ق�شم اللغة العربّية

الجامعة االإ�شالمّية - غّزة

ْي�ُش ِفي الِْمْيزان الَْف�صِ
ِرّي )ت1145ه(، وهو اأحد �شروح كتاب االإعراب ْي�س( ِلَبْكِر ْبِن َعِليٍّ اْلَقْي�شَ )اْلَف�شِ

عن قواعد االإعراب البن ه�شام االأن�شارّي )ت761ه(
)درا�صة و�صفية تحليلية(

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
ِرّي))) بكر بن علّي اْلَقْي�شَ

نبذة مخت�شرة
لي����س هن���اك الكثير ِمّما يمك���ن اأْن نقوله عن عاِلمِنا الكريم هذا، فال يوج���د اإال القليل النادر 
ِرّي الرومّي المدر�س  عنه، وكّل ما وجدناه من معلومات عن �صيرته: هو اأّنه بكر بن علّي فردي الَقْي�صَ
الحنفّي المعروف باآرييجي زاده)2(. اأّما ال�صارح نف�صه، فهو لم يزد على ذكر ا�صمه وا�صم اأبيه فقط: 

)بكر بن علّي()3(.
ة والجماعة،  نَّ اأّما ُهوّيته الدينّية التي ينتمي اإليها، فقد اأّكد ب�صكل وا�صح انتماءه اإلى اأهل ال�صُّ
���ة والجماعة، وذلك في هذا ال�صرح  نَّ وذل���ك باإ�صارته ال�صريح���ة اإلى اأنَّ اأهل الب�صيرة هم اأهل ال�صُّ

الذي نقوم على درا�صته)4(.
وِمّما ُذِكر من موؤلفاته: حا�صية على �صرح البخارّي، و�صرح ق�صيدة البردة)5(.

1- انظر: الف�صي�س 26- 32 )الدرا�صة(.
2- انظر: هدية العارفني 234/5 والف�صي�س 27 )الدرا�صة(. 

3- انظر: الف�صي�س 2.
4- انظر: الف�صي�س 3 .

5- انظر: هدية العارفني 234/5 والف�صي�س 32 )الدرا�صة(.
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���ِرّي -رحمة اهلل تعال���ى عليه- ع���ام خم�صة واأربعي���ن ومائة واألف  وق���د توفي عالمن���ا الَقْي�صَ
�َس لهذا العاِلم الكريم من ُيِميط اللَّثام عن �صيرته  هجرّي���ة)1(، واهلَل ن�صاأل �صبحانه وتعالى اأْن ُيقيِّ

ب�صورة اأكثر جالء في قادم االأيام، اإْن �صاء اهلل تعالى.

مقدمة
نق���ف في هذه الدرا�صة المتوا�صعة اأمام �صرح من �ص���روح كتاب االإعراب عن قواعد االإعراب 
���ِرّي، والذي تكم���ن اأهميته في كونه  -الب���ن ه�صام االأن�ص���ارّي، هو الف�صي����س لبكر بن علّي اْلَقْي�صَ
�صرحً���ا لكت���اب غير تقليدّي في التاأليف النح���وّي، اإذ جاء به ابن ه�صام عل���ى غير الن�صق المعروف 
في الت�صنيف النحوّي- من مرفوعات ومن�صوبات ومجرورات، وقد حاز هذا الكتاب �صهرة وا�صعة، 
م���ا حدا بكثير م���ن العلماء اإلى االإقب���ال على �صرحه، ب���ل اإّن ابن ه�صام نف�صه ق���ام بتو�صعة م�صروع 
ذل���ك الكتاب القيم وتطويره، وذلك في كتاب مغني اللبي���ب، الذي كان كتاب )االإعراب عن قواعد 

االإعراب( بذرَته االأولى.
وبعدم���ا ن�صي���ر في نب���ذة مخت�صرة اإلى م���ا ا�صتطعنا الو�ص���ول اإليه من معلوم���ات حول حياة 
ِرّي  ���ِرّي، نعر�س هذا البحث في ثالثة مباحث، حيث نذهب في االأول منها اإلى منهج اْلَقْي�صَ اْلَقْي�صَ
واأ�صول���ه و�صواه���ده وم�ص���ادره النْحوّية، ث���م نتحول في المبح���ث الثاني اإلى موافقات���ه البن ه�صام 

واعترا�صاته عليه، واختياراته واآرائه خلو�صًا اإلى مذهبه النحوّي.
ث���ّم ننتق���ل في المبحث الثالث اإلى فح�س م�صاألة اطالعه عل���ى �صروح �صابقة لكتاب االإعراب 
ع���ن قواع���د االإعراب لعلماء �صابقين عليه، ومدى تاأثره باأيٍّ منه���م في حالة ح�صول ذلك االطالع، 
و�صنعم���د اأخيرً���ا اإلى ن���وع من الموازنة بي���ن هذا ال�صرح وال�ص���روح ال�صابقة علي���ه، وذلك في بع�س 

الجوانب، وال�صروح التي �صنقارن الف�صي�س بها هي: 
د، البن َجماَعة )ت819ه�(. 1- اأَْقَرب الَمقا�صِ

�ْصباب، البن َجماَعة )ت819ه�(. 2- اأَْوَثق ااْلأَ
ين الَمَحلِّّي على قواعد االإعراب )ت864ه�(. 3- َحوا�ِصي َجالل الدِّ

4- �َصْرح َقواِعد االإْعراب، للكاِفَيِجّي )ت879ه�(.
َرِوّي )ت889ه�(. 5- َتْعِلْيق َلِطْيف، للُب�صْ

اّلب، لالأَْزَهِرّي )ت905ه�(. ل الطُّ 6- ُمَو�صِّ
7- �َصْرح َقواِعد االإْعراب، للُقْوَجِوّي)ت950ه�(.

1- انظر: هدية العارفني 234/5 والف�صي�س 32 )الدرا�صة(.
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ْيِلّي )ت1006ه�(. 8- َحّل َمعاِقد الَقواِعد، للزَّ
ونخت���م هذا البحث بعر�س النتائج والثمار التي و�صلن���ا اإليها من خالل هذا الُعَجالة البحثية 

المتوا�صعة، التي ن�صاأل اهلل تعالى اأْن ينفع بها، واأْن يجعلها في ميزان ح�صناتنا يوم القيامة.

المبحث الأول
�شرح الف�شي�س

ِرّي �صرحه بحمد اهلل �صبحانه وتعالى، وال�صالة على ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم،  بداأ الَقْي�صَ
وعل���ى ال�صحاب���ة ر�صي اهلل عنهم، ثم بقوله: اأّم���ا بعد، ثم اأ�صار اإلى عزمه عل���ى �صرح هذا الكتاب 
الم�صمى باالإعراب عن قواعد االإعراب البن ه�صام االأن�صارّي، وت�صميته لهذا ال�صرح بالف�صي�س)1(، 

ودعا اهلل جل جالله اأْن يوفقه في ذلك وي�صدد خطاه.
و�صنعر�س اإلى �صمات هذا ال�صرح من خالل المطالب االآتية:

ِرّي في الف�شي�س المطلب الأّول: منهج الَقْي�شَ
ِرّي في كلٍّ من النقاط االآتية: ن�صوق �صمات منهج الَقْي�صَ

���ف في �صرحه،  ���ِرّي على طريقة الم�صنِّ 1-  �ص���ورة متن اب���ن ه�صام في ال�ص���رح: �صار الَقْي�صَ
فهو يذكر عبارة ابن ه�ص���ام، ثم يقوم بتو�صيحها وك�صف غوام�صها وتدعيمها بال�صواهد، 
ِرّي بين متن الم�صنِّف و�صرحه)2(، ولكنه ميَّز  واإظه���ار اآراء العلماء فيها، وقد مزج الَقْي�صَ
بينهما بو�صع خطٍّ فوق كالم ابن ه�صام، اأو بو�صعه بين فا�صلتين، اأو باإلحاقه بكلمات تدل 

عليه)3(. وقد اهتم نوعًا ما باالختالف بين ن�صخ كتاب االإعراب عن قواعد االإعراب)4(.
2-  �صبط المفردات و�صرحها: اهتم بال�صبط وال�صرح للمفردات والكلمات، فمن االأمثلة على 

�صبطه لها قوله:
واالأ�صحاب)5(. والطائفة  الجماعة  اللغة-بالك�صر:  في  • الِحْزب 

رة-بك�صر ال�صين)6(. • الجملة التف�صيرّية، اأّي المف�صِّ

1- انظر: الف�صي�س 2.
2- انظر: الف�صي�س 35 )الدرا�صة(.

3- انظر: الف�صي�س 88، )الدرا�صة(، و�صفحة )ث( يف مقدمة التحقيق.
4- انظر: الف�صي�س 15، 103.

ى} �صورة الكهف 38/18. ْزَبنْيِ اأَْح�صَ 5- انظر: الف�صي�س 22. جاء ذلك تعليقًا على قوله تعاىل: {ِلَنْعَلَم اأَيُّ احْلِ
6- انظر: الف�صي�س 41.
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جمع )�ِصْفر( بالك�صر وال�صكون، يقال للكتاب: �ِصْفر«)1(. • »اأ�صفاراً: 

        ومن االأمثلة على �صرحه للمفردات قوله:

جمع )قاعدة(، ماأخوذة من قواعد البيت، وهي اأ�صا�صه)2(. • قواعد: 
اللغة: بيا�ٌس في �صواد، ثّم ا�صتعير لمعاٍن دقيقة«)3(. في  • »النكتة 

•  »ال�ص���رط ف���ي اللغ���ة: العالمة، وفي اال�صط���الح: تعليق �صيء ب�صيء، بحي���ث اإذا ُوِجَد االأّول 
يوجد الثاني، مثل: اإْن دخْلِت الدار؛ فاأنِت طالق«)4(.

3- ذكر الحدود وتعريف الم�صطلحات: ومن االأمثلة على ذلك قوله:

•  »الف���رق بي���ن اال�ص���م المو�صول والحرف���ّي احتياج اال�ص���م المو�صول اإل���ى العائد بخالف 
الحرفّي«)5(.

•  »الك���الم في ا�صط���الح النحويين: المعنى المركب الذي فيه االإ�صناد التام؛ فتكون الجملة 
اأتّم من الكالم، ال مرادفًا له«)6(.

العمل على �صبيل الوجوب لفظًا ال معنًى، فتعلق قبل اال�صتفهام اأو النفي اأو  اإبطال  •  التعليق: 
الم االبت���داء، اأّم���ا االإلغاء: فهو اإبطال العمل على �صبيل الج���واز لفظًا ومعنًى، وكالهما من 

خ�صائ�س اأفعال القلوب)7(.

4- االأ�صلوب والعر�س:

الحوار، نحو قوله: ِاْعَلْم)8(، واأال َترى؟)9(، وكما َترى)10(، واأنَت تعلم)11(،  باأ�صلوب  •  ا�صتعانته 

َماِر َيْحِمُل اأَ�ْصَفاراً} �صورة اجلمعة 5/62. 1- الف�صي�س 59. وذلك عند تعليقه على قوله تعاىل: {َكَمَثِل احْلِ
2- انظر: الف�صي�س 5، 6.

3- الف�صي�س 10.

4- الف�صي�س 26.

5- الف�صي�س 37.

6- الف�صي�س 14.
7- انظر: الف�صي�س 23.

8-  انظر: الف�صي�س 3، 6، 17، 23، 24، 26، 32، 35، 45، 46، 52، 60، 62، 71، 72، 74، 80، 87، 94، 107، 110، 119، 121، 
.177 ،166 ،136 ،131 ،122

9- انظر: الف�صي�س 3، 52.
10- انظر: الف�صي�س 88.

11- انظر: الف�صي�س 5.
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وال َتْغَفْل)1(، واْحَفْظ)2(، واْفَهْم)3(، وَبِقَي َلَك �َصْيٌء)4(، واإْن قلَت ... قلُت ...)5(.
العلماِء عند النقل عنهم بكلمة )انتهى()6(، كقوله  ِع نهاياِت كالِم  اأحيانًا لموا�صِ •  تحدي���ده 
-نق���ال عن المغني- حي���ث يذكر ابن ه�صام الجمل���ة الم�صند اإليها �صم���ن الجمل التي لها 
محّل من االإعراب، نحو قوله تعالى: {�َصَواٌء َعَلْيِهْم اأَاأَْنَذْرَتُهْم})7( االآية، اإْذ اأعرب )�صواء(: 

خبر، و)اأنذرتهم(: مبتداأ، انتهى)8(.
•  ات�ص���اف لغت���ه اأحيانًا ب�صيء م���ن الركاكة وال�صعف)9(، نحو قوله: »ف���اإّن فيه ت�صامح«)10(. 
ووا�ص���ٌح اأّنه كان ينبغ���ي عليه اأْن يقول: )فاإّن في���ه ت�صامحًا(، حي���ث اإّن )ت�صامحًا( جاءت 

ا�صمًا من�صوبًا ل�ِ)اإّن(.
اأحيانًا بذكر بع�س اللطائف، نحو قوله: »ذكر ابن ُنَجيم في االأ�صباه والنظائر:  •  ا�صتطراده 
�ُصئ���ل االإمام االأعظم)11( -رحم���ة اهلل عليه- عّمن قال: ال اأرجو الجنة، وال اأخاف النار، وال 
اأخاف اهلل تعالى، واآكل الميتة، واأ�صلي بال ركوع و�صجود، واأ�صهد بما لم اأره، واأبغ�س الحق، 
واأح���ب الفتن���ة، فقال اأ�صحابه: اأمر هذا الرجل ُم�ْصِكل؛ فق���ال االإمام رحمة اهلل عليه: هذا 
رج���ل يرجو اهلل ال الجنة، ويخاف اهلل ال النار، وال يخاف الظلم )ِمن()12( اهلل في عذابه، 
وي���اأكل ال�صم���ك والجراد، وي�صلي على الجن���ازة، وي�صهد بالتوحي���د، ويبغ�س الموت، ونحو 
ه���ذا، ويحب المال والولد، وهما فتن���ة؛ فقام ال�صائل؛ فقّبل راأ�صه وق���ال: اأ�صهد اأنك للعلم 

وعاء. انتهى«)13(.
•  بع���ده ع���ن االإطالة، كقول���ه: واعلم اأّن الفرق بين )حتى( و)اإل���ى( اأّن مجرور )حتى( اإّما 
اأْن يك���ون اآخ���ر جزء من المذكور قبلها دخوال فيه، اأو مايال في اآخر جزء منه. واأّما مجرور 

1- انظر: الف�صي�س 43، 49، 67، 86، 119، 122، 136.
2- انظر: الف�صي�س 71.

3- انظر: الف�صي�س 103.
4- انظر: الف�صي�س 72.

5- انظر: الف�صي�س 83، 98.
6- انظر: الف�صي�س 32، 54، 66، 116، 129، 142، 145.

7- �صورة البقرة 6/2.
8- انظر: الف�صي�س 32.

9- انظر: الف�صي�س 90 )الدرا�صة(.
10- الف�صي�س 166.

ْيم 426. 11- االإمام املق�صود هنا هو االإمام اأبو حنيفة النعمان. انظر: االأ�صباه والنظائر البن جُنَ
12- وردت )يف( يف التحقيق، وال�صحيح ما اأوردناه، ف�صال عن ا�صتقامة املعنى بذلك. انظر: خمطوطة الف�صي�س 40اأ.

13- الف�صي�س 129.
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)اإلى( فهو اأعّم من اأْن يكون اآخر جزء من المذكور قبال اأو مايال في اآخر جزء منه، اأو اأول 
من���ه اأو اأو�صط جزء منه، نحو: فلو قلت نمت ليل���ة البارحة حتى ن�صِفها، اأو ثلِثها؛ لم يجز، 
ول���و قل���ت: نمت ليلة البارحة اإلى ن�صفه���ا اأو ثلثها جاز. وفيه كالم طوي���ل، فيرجع فيه اإلى 

المطوالت، لكن هذا فرق لطيف واأن�صف)1(.
•  حر�ص���ه عل���ى االخت�صار، بل ه���و مولع به، ونرى ذل���ك في اخت�صاراته ف���ي اأ�صماء ال�صور، 
فاأ�صار اإلى �صورة البقرة بالرمز )بق(، و�صورة مريم بالرمز )مر(، و�صورة المائدة بالرمز 
)ما(، اإلخ، وذلك كثير)2(. وكذلك االأمر في بع�س الكلمات، نحو رمزه: ب�ِ)الحر( للحرف، 
وب�ِ)فح( ل�ِ)فحينئذ()3(، وب�ِ)الم����س( ل�ِ)الم�صنِّف()4(، والحّق اأّن هناك ان�صجامًا لطيفًا 
ِرّي على االخت�صار، والخال�صة المخت�صرة لهذا ال�صرح، حيث  وحقيقيًّا بين حر�س الَقْي�صَ

ِرّي فيما اأراد. ق الَقْي�صَ ُوفِّ
•  تجن���ب التك���رار، نحو قول���ه: )الثانية(: وجه الت�صمية �صبق ف���ي الم�صاألة الثانية في الباب 
االأّول)5(. وقول���ه: »حت���ى حرف ابتداء، اأي اأْن تكون )حتى( م���ا يفتتح به الكالم؛ فيكون ما 
دخل���ت علي���ه )حتى( جمل���ة م�صتاأنفة، فحينئذ ال تعم���ل عمل الجّر عن���د الجمهور، خالفًا 

للزّجاج وابن در�صتويه، وقد �صبقت نبذة عنه في الم�صاألة الثالثة من الباب االأّول«)6(.
•  ح�ص���ور اأ�صل���وب المقارنة لديه، وذلك في نحو قوله: الفرق بين )اإذا( الظرفّية ال�صرطّية 

و)اإذا( الفجائّية من وجوه:  
اأ- الظرفّية مخ�صو�س اإلى الفعلّية فقط.

ب- الفجائّية حرف ال يحتاج اإلى الجواب، والظرفّية ا�صم يحتاج اإليه.
ت- الفجائية تقت�صي ترتيب ما بعدها �صريعًا على ما قبلها، بخالف الظرفية.

ث- الظرفية مخت�صة الأول الكالم، بخالف الفجائية.

ج- الفجائية تقع جوابًا لل�صرط، بخالف ال�صرطية)7(.

1- انظر: الف�صي�س 94.
2- انظر: الف�صي�س 2.
3- انظر: الف�صي�س 9.

4- انظر: الف�صي�س 31.
5-  انظر: الف�صي�س 88. جاء ذلك عند ابتدائه احلديث عن الكلمة الثانية_ وهي )ملّا(، من النوع الثالث_ وهو �صبع كلمات 

تاأتي على ثالثة اأوجه، يف الباب الثالث الذي يتناول تف�صري ع�صرين كلمة يحتاج اإليها املعرب، كما قال ابن ه�صام.
6- الف�صي�س 98. ولالطالع على حاالت اأخرى من حر�صه على جتنب التكرار؛ انظر اأي�صًا: 101، 105.

7- انظر: الف�صي�س 84.
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ِرّي كثيرًا باالإعراب)1(، فاأعرب معظم ال�صواهد، بل اأعرب الكثير  5-  االإعراب: اهت���ّم الَقْي�صَ
من كالم ابن ه�صام، ومن االأمثلة على ذلك قوله:

•  »)اأي�صً���ا( ي�صتعم���ل في مق���ام الت�صبيه، وهو من�ص���وب باأّنه مفعول مطل���ق لفعل محذوف 
تقديره )اآ�س(، اأي: احملها في الحكم حمال على ما �صبق«)2(.

لق الجار والمجرور بفعل اأو في معناه()3(: »ال لنفي الجن�س، ا�صمه بّد، خبره:  •  )الب���ّد م���ن تعُّ
من تعلق الجار والمجرور«)4(.

من )كيف(«)5(. بدل  بالهمزة  )�صحيح(  �صقيم؟:  اأم  اأ�صحيح  اأنت  • »كيف 
6- اهتمامه بالخالفات بين النحاة: وهو حا�صر ح�صورًا ح�صنًا في �صرحه، ومن اأمثلة ذلك:

•  اعل���م اأّن النح���اة اختلف���وا ف���ي اأّن الم�صاف اإليه ف���ي الجملة الفعلّية هو الفع���ل اأو الجملة، 
واالتفاق اأّن الم�صاف اإليه هو الجملة اال�صمية بتمامها اإذا اأُ�صيف اإليها.

ِرّي:  ا اأَْعَطْيَن���اَك اْلَكْوَثَر})6(، قال الَقْي�صَ اأثن���اء حديثه عن قوله �صبحانه وتعالى: {اإِنَّ • ف���ي 
»اأ�صل )اإّنا( )اإّننا(، ُحِذَفت اإحدى النونات، على اختالف بين القوم«)7(.

•  اعل���م اأّن النح���اة اختلف���وا في جازم جواب ال�صرط، فقال بع�صه���م: هو اأداة ال�صرط فقط، 
وقال بع�صهم: هو فعل ال�صرط فقط، وقال بع�صهم: هو االأداة والفعل معًا، واأّما فعل ال�صرط 

فمجزوم باالأداة اتفاقًا)8(.
7-  ا�صتيف���اء عنا�صر الم�صائل النْحوّية التي تركها الم�صنف: فمثال، في الوقت الذي اقت�صر 
ِرّي فذكر اأخرى،  في���ه ابن ه�صام على ذكر اأربعة اأحرف زائدة ال تتعل���ق، ا�صتطرد الَقْي�صَ
، في نح���و: ُرّب رجل كريم لقيته، وحروف اال�صتثناء: خ���ال، وعدا، وحا�صا، في  وه���ي: ُربَّ
نح���و: اأ�صاد القوم خال زي���د، وعدا زيد، وحا�صا زيد، فاإنها من الحروف الجارة، وال تتعلق 

ب�صيء)9(.

1- انظر: الف�صي�س 40 )الدرا�صة(.
2- الف�صي�س 32.

3- االإعراب عن قواعد االإعراب 55.
4- الف�صي�س 62.

5- الف�صي�س 176.
6- �صورة الكوثر 1/108.

7- الف�صي�س 33.
8- انظر: الف�صي�س 26.
9- انظر: الف�صي�س 69.
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8-  التنبي���ه على االأخطاء: نحو قوله: تكون )حتى( حرف عطف اإذا لم يدخل على ا�صم نكرة 
مح�صة؛ فيجوز اأْن نقول: جاءني النا�س حتى رجل عالم منهم، وال يجوز )رجل( فقط)1(.

9-  الرب���ط بين فروع علوم اللغة، اأو مع علوم اأخ���رى: وقد اأ�صار هو نف�صه-وب�صورة وا�صحة- 
اإلى عدم اقت�صار ال�صرح على النحو)2(، ومن االأمثلة على ذلك:

•  العقيدة: نحو قوله: »لفظة الجاللة: ا�صم لذات واجب الوجود الم�صتجمع لجميع ال�صفات، 
وعرفوه: بعلم دالٍّ على اإله الخلق داللة جامعة بمعاني االأ�صماء الح�صنى كلها«)3(.

•  التف�صي���ر: كم���ا ورد في اأثناء تعليق���ه على قوله تعالى: {ُثمَّ اإَِذا َدَعاُكْم َدْعَوةً ِمَن ااْلأَْر�ِس اإَِذا 
ِرّي: اأي دعاكم اإ�صرافيل u على �صخرة بيت المقد�س دعوة  اأَْنُتْم َتْخُرُجوَن})4(، قال الَقْي�صَ

واحدة: يا اأهل القبور، اخرجوا ب�صرعة)5(.
فُقِلَبت الواو األفًا)6(، وقوله:  )بوب(،  اأ�صلها  )باب(،  )اأبواب( جمع  قوله:  نحو  •  ال�صرف: 

ئة( اأ�صلها )�صْيِوَئة(؛ فقلبت الواو ياء، فاأدغمت)7(. )�صيِّ
10-  االإحال���ة اإلى كتب اأخرى: بلغت اإحاالته اإلى كتب اأخ���رى اأربعًا)8(، نذكر منها: »ولو اأردت 
التعليل؛ فارجعٍ اإلى مو�صعه«)9(، وقوله: »اأ�صل �صيء �صّيئ، بالت�صديد عند الفراء، واأ�صل 
اأ�صي���اء �صيئ���اء، على وزن فعالء عن���د الخليل، واأ�صئياء عند االأخف����س والفراء، على وزن 

اأفعالء، واإْن اأردت التف�صيل؛ فارجع اإلى ال�صروح ال�صافية«)10(.
11-  الح���ث عل���ى البحث، نحو قول���ه: تق���ع )اإذا( الفجائية جوابً���ا لل�صرط، بخ���الف )اإذا( 
ْل)12( في موا�صع كثيرة �صوى هذا المثال،  مَّ ْل فيها!)11(، وقد وردت كلمة َتاأَ مَّ ال�صرطية، َتاأَ

1- انظر: الف�صي�س 95.
2- وذلك بقوله عن �صرحه هذا: اإّنه يحوي اأكرث الفوائد من نحٍو وغريه. انظر: الف�صي�س 2.

3- الف�صي�س 3. وقد جاء ذلك يف اأثناء تعليقه على لفظ اجلاللة )اهلل(.
4- �صورة الروم 25/30.
5- انظر: الف�صي�س 84.
6- انظر: الف�صي�س 12.

7- انظر: الف�صي�س 27. وللمزيد من م�صائل ال�صرف؛ انظر: 5، 6، 13، 67، 96، 98، 99، 100، 169.
8- انظر: الف�صي�س 41 )الدرا�صة(. وانظر: الف�صي�س61، 94، 98، 155.

9- الف�صي�س 61.
10- الف�صي�س 98.

11- انظر: الف�صي�س 84.
12- انظر: الف�صي�س 5، 12، 16، 18، 45، 66، 101، 122، 129، 131، 143.
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ْر في البواقي)1(، وفيه نظر)2(. وقوله: َتَب�صَّ
12-  وق���د كان اأحيانً���ا ي�صير اإلى معاني بع�س المفردات اأو الجم���ل باللغة التركية، نحو قوله: 

»الزهر، بالفتح، وفتح الهاء و�صكونها، وفي التركي: )جحيك(«)3(.
ِرّي المطلب الثاني: اأ�شول الَقْي�شَ

ِرّي ف���ي �صرحه هذا، عل���ى تفاوت بينه���ا في حجم  ح�ص���رت االأ�ص���ول النحوّي���ة ل���دى الَقْي�صَ
ح�صوره���ا، ولكّن هذا الح�صور ال ي�صبه ح�صورها في كتب االأولين، بفعل تاأخر �صارحنا، الذي عا�س 

في  القرن الثاني ع�صر، و�صنطّل على اأ�صول هذا العالم الكريم في كل من المقا�صد االآتية:

المق�شد الأول: ال�شماع
ماع، ك�صائر من عالج النحو وم�صائَله من النحاة، ويمكننا اأْن نلحظ ذلك  ِرّي بال�صَّ اهتم الَقْي�صَ

في كلٍّ من النقاط االآتية:
1-  ا�صت�صهاده ب�صبعة واأربعين �صاهدًا، وهي �صوى �صواهد ابن ه�صام ال�صتة والخم�صين والمائة 
الحا�صرة في ال�صرح، ليكون المجموع الكلي لل�صواهد الواردة في هذا ال�صرح ثالثةً ومائتي 

�صاهد.
2- اإ�صارته اإلى لغات العرب �صبع مرات)4(.

3- اإ�صارته اإلى القراءات القراآنية اأربع ع�صرة مرة)5(.
4-  حر�صه على التمييز بين اللغات، وبخا�صة الف�صيحة منها، نحو قوله: تقع )َمْن( مو�صولة، 
فتحت���اج اإلى �صلة، وحينئ���ذ ت�صاف اإلى معرفة، وقيل: وت�صاف اإل���ى نكرة، ومثال ال�صلة، 
})6(،  ثم اإذا ُحِذَف �صدر �صلتها  �َص���دُّ يُُّهْم اأَ نح���و قول���ه تعالى: {ُثمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِّ �ِصيَعٍة اأَ

عادت اإلى البناء على اللغة الف�صيحة؛ )الفتقارها()7( اإلى ذلك المحذوف)8(.

1- انظر: الف�صي�س 87.
2- انظر: الف�صي�س 103.

3- الف�صي�س 70. وللمزيد من موا�صع ذكره للغة الرتكية. انظر: 133.
4- انظر: الف�صي�س 42، 80، 104، 105، 124، 157، 159.

5- انظر: الف�صي�س 29، 30، 33، 39، 45، 51، 73، 90، 119، 121، 145، 150.
6- �صورة مري 69/19.

7-  وردت )القت�صارها( يف التحقيق، ولكن املعنى ال ي�صتقيم اإال على ال�صورة التي اأثبتناها، واحلق اأّنها غري وا�صحة يف املخطوطة، 
بل رمبا كانت اأقرب اإىل ما اأثبتته املحققة الكرمية. انظر: خمطوطة الف�صي�س 38ب.

8- انظر: الف�صي�س 124.
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5- عندما تت�صل )ما( الكاّفة ب�ِ)اإّن( واأخواتها؛ فاإّنها ال تعمل عندئذ في اأف�صح اللغات)1(.
ماع مقدمًا على القيا�س، فنراه مثال يقول: »اعلم اأّن )قط(  ِرّي بال�صَّ وق���د جاء اهتمام الَقْي�صَ
اإذا كان ظرفًا فال يت�صل بياء المتكلم، واإذا كان ا�صمًا بمعنى )ح�صب(، فتت�صل به فيقال: )قطي(، 

و)قطني(، على خالف القيا�س)2(.المق�شد الثاني: القيا�س
ِرّي ف���ي هذا ال�ص���رح، فنراه يقول مث���ال: »نقول في  ح�ص���ر القيا����س ب�صكل قليل ل���دى الَقْي�صَ
اال�صت���دالل: )زيد( في )�صرب زيد( مرفوع؛ الأنه م�صتمل على علم الفاعلية، وكل م�صتمل على علم 

الفاعلية مرفوع؛ فزيد مرفوع، وِق�ْس على هذا �صائر االأقي�صة«)3(.
ِرّي القليلة هذه ن�صوق قوله: ومن اأقي�صة الَقْي�صَ

1-  الف�صحى تاأنيث االأف�صح، كما كانت الف�صلى تاأنيث االأف�صل، والكبرى تاأنيث االأكبر)4(، ما 
يوحي بح�صور القيا�س عنده.

2- ال�صمير المتكلم والمخاطب من اأعرف المعارف، والغائب محمول عليهما)5(.
َر(، اإال اأّنه جرى على لفظة الغيبة؛ لقوله تعالى: {َيَودُّ اأََحُدُهْم})6(. 3- وكان القيا�س )لو اَعمَّ

ُ َربِّي})7(:  ا ُه���َو اهللَّ ب���ل ق���د نبه على مخالفة القيا�س في بع����س االأمور، نحو قوله: اأ�صل {َلِكنَّ
)لكْن اأنا هو اهلل ربي(، ُحِذَفت الهمزة على غير القيا�س؛ فاأدغمت النونان)8(. 

المق�شد الثالث: التعليل
ِرّي بالتعليل، وق���د كان حا�صرًا ح�صورًا طيبًا عنده، كما هو عند �صائر من عالج  اهت���م الَقْي�صَ

النحو وم�صائله من النحاة، ويمكننا اأْن يلحظ ذلك من قوله:
1-  ل���م تعمل )اإذ( عمل الجزم؛ الأّن المجزومّية خا�صة بالم�صتقبل، وهي تدخل على الما�صي 

واال�صم)9(.

1- انظر: الف�صي�س 159.
2- انظر: الف�صي�س 80.

3- الف�صي�س 6. وقد دعا اإىل القيا�س يف غري موطن. انظر: الف�صي�س 20.
4- انظر: الف�صي�س 79.

5- انظر: الف�صي�س 118.
ُر اأَْلَف �َصَنٍة} �صورة البقرة 96/2. 6- انظر: الف�صي�س 133. جاء ذلك يف اأثناء تعليقه على قوله تعاىل: {َيَودُّ اأََحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ

7- �صورة الكهف 38/18.
8- انظر: الف�صي�س 18. وانظر اأي�صًا: 141.

9- انظر: الف�صي�س 53.
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2- لم تعمل )اإذا( عمل الجزم؛ الأّنها تدّل على اليقين)1(.
3-  ق���راأ الح�صن الب�صرّي )الحمد( بالك�صر؛ الإتباعها ال���الم في )هلل(، ويقراأ بن�صب الدال 
عل���ى اأنه م�صدر لفعل محذوف تقديره )اأحمد الحمد(، والرفع اأجود؛ الأّن فيه عمومًا في 

المعنى)2(.
4-  اإّنم���ا اخت�صت )ال النافية( بالنكرة دون المعرفة؛ الأّنه���ا في االأغلب لنفي الجن�س، وذلك 
ال ُيت�ص���ور اإال فيها)3(. وقد جاء كالمه هذا تعليقًا على كالم ابن ه�صام: )ال( تكون نافية، 

وناهية، وزائدة، فالنافية تعمل في النكرات عمل )اإّن( كثيرًا، وعمل )لي�س( قليال)4(.
ويب���دو اأّنه اهت���م بالتعليل اإلى الدرج���ة التي ت�صعر فيه���ا اأّنه َعلََّل لكل �ص���يء، حتى لكالم ابن 
ه�ص���ام، ولطريق���ة تبويبه للمادة العلمية ال���واردة، نحو قوله: الثانية)5( مما ياأت���ي على خم�صة اأوجه 
ُر ويوؤَّن���ث، اأو اإلى اأّن االأّول  )ل���و(، واإنم���ا قال: الثانية، ولم يقل: ثانيهم���ا؛ اإ�صارة اإلى اأّن الحرف َيذكَّ
ا�صم والثاني حرف، واأ�صار بقوله: )واأحد اأوجهها( اإلى طول بحثها؛ الأّن الت�صريح يفيد التنبيه اإلى 

عدم الن�صيان)6(.

المق�شد الرابع: التاأويل
ح�ص���رت التاأويالت ف���ي الف�صي�س ك�صائ���ر الم�صنفات وال�ص���روح النحوّية، وم���ن التاأويالت 

الواردة في هذا ال�صرح نذكر كال مما ياأتي:
ِرّي: »لكن للعطف،  ُ َربِّي})7(، قال الَقْي�صَ ا ُهَو اهللَّ 1-  ف���ي اأثناء تعليقه على قوله تعالى: {َلِكنَّ

والمعنى اأْن ُيقال: لكن ال اأقول كما تقول؛ بل هو اهلل ربي«)8(.
���ُة})9(، ما هي؟ اأْي: اأّي �ص���يء هي؟ فو�صع  ���ُة}، اأي ال�صاع���ة، {َما اْلَحاقَّ 2-  قول���ه: »{اْلَحاقَّ

الظاهر مو�صع ال�صمير تعظيمًا ل�صاأنها«)10(.

1- انظر: الف�صي�س 54.

2- انظر: الف�صي�س 73.
3- انظر: الف�صي�س 105.

4- االإعراب عن قواعد االإعراب 75.
ِرّي على �صرحه؛ حتى ال تلتب�س االأمور. ا هنا حتت كالم ابن ه�صام_ الذي يقوم الَقْي�صَ 5- و�صعت خطًّ

6- انظر: الف�صي�س 125.
7- �صورة الكهف 38/18.

8- الف�صي�س 18.
9- �صورة احلاقة 2/69.

10- الف�صي�س 18.
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ِرّي: )يومًا(:  })1(، قال الَقْي�صَ ِ ُقوا َيْوماً ُتْرَجُعوَن ِفيِه اإَِلى اهللَّ 3-  في اإعرابه لقوله تعالى: {َواتَّ
من�صوب بنزع الخاف�س، اأي: على المفعول به اأو المفعول فيه، والتقدير على االأول: واتقوا 

في الدنيا مقالب يوم ترجعون فيه، وعلى الثاني: واتقوا عذاب اهلل يومًا ترجعون فيه)2(.
ِذيَن َكَفُروا �َصَواٌء َعَلْيِهْم اأَاأَْنَذْرَتُهْم اأَْم َلْم ُتْنِذْرُهْم  4-  ف���ي اأثناء حديثه عن قول���ه تعالى: {اإِنَّ الَّ
ِرّي: )�صواء(: خبر، و)اأنذرته���م(: مبتداأ، والمعنى: اإنذارك  ال ُيوؤِْمُن���وَن})3(، قال الَقْي�صَ

وعدمه �صّيان عليهم)4(.

ِرّي المطلب الثالث: �شواهد الَقْي�شَ
بلغ���ت �صواهد ابن ه�ص���ام االأن�صارّي في متن قواع���د االإعراب اثنين و�صبعي���ن ومائة �صاهد: 
ثالثًا واأربعين ومائة اآية، وحديثين، وع�صرين بيتًا �صعريًّا، و�صبعة اأقوال ماأثورة، فكم ح�صر من هذه 

ال�صواهد في �صرح الف�صي�س؟ ثم ما هي ال�صواهد التي اأ�صافها القي�صرّي من عنده؟
���ف في �صرح الف�صي�س �صتة  ولالإجاب���ة على هذي���ن ال�صوؤالين نقول: ح�صر من �صواهد الم�صنِّ
ِرّي من  وخم�ص���ون ومائ���ة �صاهد، و�صقط �صتة ع�صر �صاهدًا، ثم بلغت ال�صواهد الت���ي اأ�صافها الَقْي�صَ
عنده �صبعة واأربعين �صاهدًا، وهي �صوى �صواهد ابن ه�صام ال�صتة والخم�صين والمائة_ الحا�صرة 
في ال�صرح، ليكون المجموع الكلي لل�صواهد الواردة في هذا ال�صرح ثالثةً ومائتي �صاهد، كما �صنرى 

تف�صيل ذلك في المقا�صد االآتية:
المق�شد الأول: القراآن الكريم

�صق���ط م���ن �صرح الف�صي����س ع�صر اآيات م���ن �صواهد ابن ه�ص���ام القراآنية الثالث���ة واالأربعين 
والمائة، ليح�صر منها ثالثة وثالثون ومائة �صاهد.

���ِرّي مع ال�صاهد القراآني الخا�س بابن ه�ص���ام، فقد كانت بالزيادة  اأّم���ا طريقة تعامل الَقْي�صَ
علي���ه م���ن اأ�ص���ل االآية تارة، وق���د وقع ذلك في �صب���ع وع�صرين اآية، ف���ي الوقت الذي ل���م َيْنُق�ْس اإال 
�صاه���د واحد-فق���ط- عن ال�صكل ال���ذي اأورده ابن ه�صام، وذلك قوله تعالى: {َوَم���ا ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا 
ِرّي، فقد جاء به من دون {َيا  ُمو�َص���ى})5(، فق���د اأورده ابن ه�صام على ال�صكل المذكور، اأّم���ا القي�صَ

ُمو�َصى}. وُيجمُل ذلك الجدوُل االآتي:

1- �صورة البقرة 281/2.
2- انظر: الف�صي�س 29، 30.

3- �صورة البقرة 6/2.
4- انظر: الف�صي�س 32.

5- �صورة طه 17/20.
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عدد �صواهد ابن ه�صام القراآنية
كما وردت يف 
قواعد االإعراب

احلا�صرة يف �صرح 
الف�صي�س

ِرّي  التي زادها الَقْي�صَ
�صيئًا من اأ�صل االآية

التي اأنق�س منها 
ِرّي الَقْي�صَ

ِرّي  التي تركها الَقْي�صَ
كما هي بال�صبط

143133271105

ِرّي اإحدى وثالثي���ن اآية اأخرى، �صوى �صواهد ابن ه�صام القراآنية؛ لي�صبح  وق���د اأ�صاف القي�صَ
مجم���وع االآيات ال���واردة في هذا ال�صرح اأربعً���ا و�صتين ومائة اآية قراآنية كريم���ة، ما يدّل على م�صّي 
���ِرّي على خطى ابن ه�صام في تغليب اال�صت�صهاد بالقراآن على اال�صت�صهاد بال�صعر، تمامًا كما  القي�صَ

فعل �صائر ال�صراح الذين �صبقوه ب�صرح كتاب االإعراب عن قواعد االإعراب)1(.
اأّم���ا القراءات القراآنية االأخرى، فقد بلغت االإ�ص���ارات اإليها اأربع ع�صرة مرة)2(، ومنها اإيراده 
ا َعَلْيَها َحاِفٌظ})3(، الذي ا�صت�صهد به  ل�صاه���د اب���ن ه�صام القراآنّي وهو قوله تعالى: {اإِْن ُكلُّ َنْف�ٍس َلمَّ
اب���ن ه�ص���ام على )لّما( اال�صتئنافّي���ة، والتي هي بمعنى )اإال( في قراءة الت�صدي���د، حيث اإّن المعنى 
ِرّي قائال: »هذا على قراءة الت�صديد،  عندئ���ذ: )ما كّل نف�س اإال عليها حافظ()4(، ث���م اأردف الَقْي�صَ

اأّما على قراءة التخفيف؛ فاإْن مخففة من الثقيلة، والتقدير: اإْن كلٌّ لعليها حافظ«)5(. 

المق�شد الثاني: الحديث ال�شريف
ِرّي  ْي�س، واأ�صاف اإليهما الَقْي�صَ ح�صر �صاهدا ابن ه�صام من الحديث ال�صريف في �صرح اْلَف�صِ
اأربعة اأحاديث �صريفة؛ لي�صبح العدد الكلّي لالأحاديث الواردة في هذا ال�صرح �صتة اأحاديث �صريفة.

ُة اْلكاِفِر«)6(،  ْنيا �ِصْج���ُن اْلُموؤِْمِن َوَجنَّ ِرّي قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »الدُّ ومن �صواه���د الَقْي�صَ
وق���د ا�صت�صهد به عل���ى اأّن النعم الدنيوية اأوفر في حق الكافر من الموؤمن)7(، وهو ا�صت�صهاد في غير 

النحو كما ترى.

1- انظر: قواعد االإعراب و�صروحه 204.
2- انظر: الف�صي�س  29، 30، 33، 39، 45، 51، 73، 90، 119، 121، 145، 150.

3- �صورة الطارق 4/86.
4- انظر: االإعراب عن قواعد االإعراب 71.

5- الف�صي�س 90.
6-  �صنن الرتمذي )رقم 16( 561/4، )رقم 2324( 562 وم�صند اأبي يعلى )رقم 6465( 351/11 و�صحيح ابن ِحّبان )رقم 687( 
462/2، )رقم 688( 464 و�صعب االإميان )رقم 5645( 27/5 واجلمع بني ال�صحيحني البخاري وم�صلم )رقم 2743( 238/3 

وكنز العمال )رقم 6081( 185/3.
ُق ما نذهب اإليه  دِّ ِرّي يف هذا ال�صاأن، فاإّن املتع الدنيوية اأي�صًا للموؤمن يف الدنيا قبل االآخرة، وُي�صَ 7-  ول�صنا نرى ما ذهب اإليه الَقْي�صَ
ةً َيْوَم  ْنَيا َخاِل�صَ َياِة الدُّ ْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن اآَمُنوا يفِ احلَْ َباِت ِمَن الرِّ يِّ ِتي اأَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ ِ الَّ َم ِزيَنَة اهللَّ قوله تعاىل: {ُقْل َمْن َحرَّ

ُل ااْلآياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن} )�صورة االأعراف 32/7(. اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَف�صِّ
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المق�شد الثالث: ال�شعر
ورد �صبعة ع�صر بيتًا من �صواهد ابن ه�صام ال�صعرّية، و�صقط ثالثة، وقد قام باإكمال بيت واحد 
-فقط- كان ابن ه�صام قد جاء به م�صطورًا، واأنق�س ثالثة اأبيات، وترك ثالثة ع�صر بيتًا كما وردت 

عند الم�صنِّف.
ِرّي بن�صبة �صتة اأبيات اإل���ى اأ�صحابها، غير ثالثة االأبيات التي كان ابن ه�صام قد  وق���ام الَقْي�صَ
ا م���ن اأ�صماء البحور  ن�صبه���ا ف���ي المتن، وبقي���ت ثمانية من دون ن�صبة في ه���ذا ال�صرح، ولم يذكر اأيًّ

لل�صواهد ال�صعرية.
وق���د ا�صت�صهد ب�صبعة اأبيات �صعرية اأخرى من عنده، ليكون المجموع الكلي لل�صواهد ال�صعرية 

الواردة في هذا ال�صرح اأربعة وع�صرين بيتًا.
ومن �صواهده التي ا�صتدعاها لال�صت�صهاد بها قول ال�صاعر:

اأُنا�ٌس ُيْلِفْي  ال  َواهلِل  َيِزْيِدَفال  اأَِبْي  ياْبَن  َحّتاَك  َفتًى 

ِرّي مثاال على تلك ال�صواهد التي ي�صتدّل بها من يذهبون اإلى جواز دخول  والذي ذكره الَقْي�صَ
)حتى( على ال�صمير المت�صل، كالمبرد)1(.

المق�شد الرابع: الحكم والأمثال والأقوال الماأثورة
ح�ص���ر اأربعة من �صواهد اب���ن ه�صام من االأقوال الماأثورة في �ص���رح الف�صي�س، و�صقط ثالثة 
���ِرّي بخم�صة اأخرى من عنده؛ لي�صبح مجموع االأق���وال الماأثورة في هذا  منه���ا، ثّم ا�صت�صهد الَقْي�صَ

ال�صرح ت�صعة.
ِرّي من عنده قول���ه: )واهلِل اأَْحِلُف َلَقْد َلَعْمِرْي ِبتُّ  وم���ن االأق���وال الماأثورة التي جاء بها الَقْي�صَ

�صاِهرًا()2(، حيث جاء به �صاهدًا على جواز الف�صل بين )قد( والفعل بالق�صم)3(.

ِرّي المطلب الرابع: م�شادر الَقْي�شَ
���ة في الدر�س النْحوّي، فهي م���ن اأهم ال�صوابط  تحت���ّل م�ص���ادر الّدرا�صة اللغوّية مكانة خا�صّ
الت���ي تحّدد وجهة هذا العلم، وتقوم عل���ى حرا�صته وحياطته، ول�صنا ن�صتطيع االهتداء اإلى �صيء من 
ِرّي المختلفة، وذلك في كلٍّ  دونه���ا، ول���ذا فاإّننا �صنتجه في هذا المطلب اإلى عر�س م�ص���ادر الَقْي�صَ

من المقا�صد االآتية:

1- انظر: الف�صي�س 92.
2- انظر: املف�صل يف �صنعة االإعراب 433 ومغني اللبيب 227 وتاج العرو�س 22/9.

3- انظر: الف�صي�س 144.
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المق�شد الأّول: العلماء
والذين �صنتناولهم تحت ظل العناوين االآتية:

1-  النح���اة، وقد بلغ عددهم �صتة وع�صرين، وهم: اأبو علّي الفار�صّي)1(، واأبو عمرو جمال ابن 
الحاج���ب)2(، و�صيبويه)3(، واب���ن ال�ّصّكيت)4(، واأبو اإ�صحاق الزّج���اج)5(، وابن در�صتويه)6(، 
ّي)10(، وابن مالك)11(، واالأ�صتاذ اأبو علّي  �صِ واالأخف�س)7(، وابن ال�صّراج)8(، والك�صائي)9(، والرَّ
ال�ّصَلوبي���ن)12(، واأبو العبا�س ثعلب)13(، والّدماميني)14(، واب���ن ع�صفور)15(، والّرّماني)16(، 
واب���ن طاه���ر)17(، والفا�ص���ل اليمن���ي)18(، واأبو العبا����س المب���رد)19(، والزمخ�ص���رّي)20(، 
والف���ّراء)21(، والخليل)22(، واأبو حاتم ال�صج�صتان���ي)23(، ويون�س بن حبيب)24(، وابن ه�صام 

اللخمي)25(، واأبو الفتح بن جّني)26(.

1- انظر: الف�صي�س 6، 88، 94، 122، 153.
2- انظر: الف�صي�س 6، 92.

3- انظر: الف�صي�س 14، 17، 25، 36، 38، 74، 88، 93، 124، 148، 152، 164.
4- انظر: الف�صي�س 32.

5- انظر: الف�صي�س 36، 84، 98.
6- انظر: الف�صي�س 36، 98.

7- انظر: الف�صي�س 38، 68، 74، 81، 92، 98، 155.
8- انظر: الف�صي�س 38.

9- انظر: الف�صي�س 39، 51، 102، 106، 147، 152.
10- انظر: الف�صي�س 46، 115، 142، 152.

11- انظر: الف�صي�س 47، 52، 92، 136.
12- انظر: الف�صي�س 48، 49.

13- انظر: الف�صي�س 51.

14- انظر: الف�صي�س 54.
15- انظر: الف�صي�س 68، 140.

16- انظر: الف�صي�س 69.

17- انظر: الف�صي�س 69.

18- انظر: الف�صي�س 72.

19- انظر: الف�صي�س 84.
20- انظر: الف�صي�س 86، 95، 107، 110، 117، 133.

21- انظر: الف�صي�س 98، 101، 106، 131، 153، 155، 164.
22- انظر: الف�صي�س 98، 124، 164.

23- انظر: الف�صي�س 102.

24- انظر: الف�صي�س 124.

25- انظر: الف�صي�س 136.

26- انظر: الف�صي�س 146.
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2-  اللغوي���ون، وق���د بلغ عددهم اأربع���ة، وهم: الفا�صل ع�ص���ام الّدي���ن االأَ�صفراييني)1(، وابن 
دريد)2(، والجوهرّي)3(، والهروي)4(.

3- االأدباء، والحا�صر واحد منهم -  فقط، وهو: عبد الغفور بن �صالح الالري االأن�صارّي)5(.
4- البالغيون، وقد بلغ عددهم اثنين، وهما: الجرجاني)6(، والتفتازاني)7(.

ِرّي على ذكر اأيٍّ منهم. 5- المتكلمون: لم ياأت الَقْي�صَ
6- القراء، وقد بلغ عددهم ثالثة، وهم: حمزة)8(، واإبراهيم بن اأبي علبة)9(، ونافع)10(.

7-  المف�صرون، وقد بلغ عددهم ثالثة، وهم: ال�صحاك)11(، والفا�صل ابن تمجيد)12(، واالإمام 
فخر الدين الرازي)13(.

8-  الفقه���اء، وقد بلغ عددهم خم�صة، وهم: ال�صيخ االإمام اأب���و محمد بن اأ�صعد ال�صافعّي)14(، 
والح�صن الب�صرّي)15(، وال�صافعّي)16(، وزين الدين)17( بن اإبراهيم بن محمد ال�صهير بابن 

ُنَجْيم)18(.
ِرّي اأيًّا منهم في �صرحه هذا. 9- المحدثون: لم ي�صتدع الَقْي�صَ

1- انظر: الف�صي�س 55.

2- انظر: الف�صي�س 65.

3- انظر: الف�صي�س 80.
4- انظر: الف�صي�س 108، 109.

5- انظر: الف�صي�س 145.
6- انظر: الف�صي�س 61.
7- انظر: الف�صي�س 61.
8- انظر: الف�صي�س 51.
9- انظر: الف�صي�س 73.

10- انظر: الف�صي�س 100.
11- انظر: الف�صي�س 4.

12- انظر: الف�صي�س 72.
13- انظر: الف�صي�س 118، 174.

14- انظر: الف�صي�س 53.

15- انظر: الف�صي�س 73.
16- انظر: الف�صي�س 96، 106.

َقْت  17-  زين الدين، ولي�س زين العابدين كما ذكرت املحققة الكرمية يف حا�صية حتقيقها للف�صي�س، واأنا مل اأَُعْد اإال للكتابني الذين َوثَّ
منهما معلومتها، ويبدو اأّن االأمر ال يعدو ال�صهو يف النقل. انظر: هدية العارفني 378/5 واالأعالم 64/3.

18- انظر: الف�صي�س 129.
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10-  ال�صحاب���ة، وقد بل���غ عددهم �صتة، وهم: عب���د اهلل بن عّبا�س)1(، واب���ن م�صعود)2(، واأبو 
ّدي���ق)3(، وعلّي بن اأبي طالب)4(، والح�صن بن عل���ى بن اأبي طالب)5(، وعمر بن  بك���ر ال�صّ

الخّطاب)6(.
المق�شد الثاني: الكتب

ِرّي في الف�صي�س واحدًا وع�صرين كتابًا)7(، في مختلف  بلغت اأعداد الكتب التي ذكرها الَقْي�صَ
العلوم، وهي التي نعر�صها تحت ظل االأق�صام االآتية:

ل)8(، واالإف�صاح البن ه�صام الخ�صراوي)9(، ومفاتح االألباب)10(،  1-  كتب النحو واللغة: المف�صّ
ومغني اللبيب)11(، والقامو�س)12(، وتحفة الغريب)13(، وحا�صية الفا�صل االأَ�صفراييني على 

الفوائد ال�صيائية)14(، والمقّرب)15(، والكبير)16(، وال�صروح ال�صافية)17(، والت�صهيل)18(.

1- انظر: الف�صي�س 34، 45، 82.
2- انظر: الف�صي�س 45.
3- انظر: الف�صي�س 52.
4- انظر: الف�صي�س 52.
5- انظر: الف�صي�س 52.

6- انظر: الف�صي�س 127، 128، 130.
�صفحة  العامل يف  ا�صم  ورد  والذي  الغفور،  لعبد  حا�صية  ذكرت  قد  فهي  الكرمية،  املحققة  ذكرت  كما  وع�صرين  اأربعة  7-  ولي�صت 
ت �صمن الكتب الواردة �صرح االإعراب عن قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي؛ بعد  145 يف الف�صي�س، ومل يرد ا�صم حا�صيته، ثم هي عدَّ
ِرّي قد نقل كثريًا عنه من دون اأْن يذكره األبتة، اإ�صافة اإىل اإيرادها كلمة ظنتها ا�صمًا لكتاب، وهي كلمة  ا�صتنتاجها اأّن الَقْي�صَ
َلة، اأو اأمهات الكتب.  )املطوالت(، وقد وردت يف �صفحة 94 يف الف�صي�س، ولكنها لي�صت ا�صمًا لكتاب، واإمّنا ُق�صد بها الكتب املَُطوَّ

انظر: الف�صي�س 43 )الدرا�صة(.
8- انظر: الف�صي�س 14، 145.

9- انظر: الف�صي�س 30.
10- انظر: الف�صي�س 30.

11- انظر: الف�صي�س 31، 110.
12- انظر: الف�صي�س 36.
13- انظر: الف�صي�س 54.
14- انظر: الف�صي�س 55.
15- انظر: الف�صي�س 55.
16- انظر: الف�صي�س 80.
17- انظر: الف�صي�س 98.

18- انظر: الف�صي�س 109.
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والمفت���اح)4(،  والتلخي����س)3(،  واالإي�ص���اح)2(،  االأمال���ي)1(،  والبالغ���ة:  االأدب  2-  كت���ب 
والمطول)5(.

3-  كت���ب التف�صير والفقه والحديث: خوا����سّ القراآن)6(، وحا�صية تف�صي���ر القا�صي)7(، و�صرح 
الك�صاف للفا�صل اليمني)8(، واالأ�صباه والنظائر في اأ�صول الفقه)9(، والك�صاف)10(.

المق�شد الثالث: اللغات واللهجات
اأُ�صي���ر في الف�صي����س اإلى لغات الع���رب المختلفة �صبع م���رات)11(، اأّما القبيلت���ان اللتان ُذِكَر 

ا�صمهما في هذا ال�صرح فهما: اأهل الحجاز)12(، وبنو تميم)13(.

المبحث الثاني

ْحِوّي ِرّي النَّ َمْذَهُب اْلَقْي�شَ
ِرّي في �صرحه هذا، وواف���ق وعار�س الم�صنِّف، وعر�س الكثير من االآراء  تنوع���ت اآراء الَقْي�صَ
الخا�ص���ة بالنح���اة، مرجحًا ومحاججً���ا تارة، ومكتفيًا بعر����س االآراء من دون ترجي���ح تارة اأخرى، 

و�صنعر�س طرفًا من ذلك كله في كلٍّ من المطالب االآتية:

ِرّي لبن ه�شام المطلب الأول: موافقات اْلَقْي�شَ
ِرّي يكثر من موافقته للم�صنِّف وهو يقوم على �صرح كتابه، كعادة  َبِعّي اأْن نرى الَقْي�صَ م���ن الطَّ
ال�صارحين في طريقتهم في �صرح المتون، واإْن لم يخُل ال�صرح من بع�س االعترا�صات، ولكّنها كانت 

اأقّل بكثير من الموافقات. 
ونقتطف من هذه الموافقات كلًّا من االأمثلة االآتية:

1- انظر: الف�صي�س 3.
2- انظر: الف�صي�س 60.
3- انظر: الف�صي�س 60.
4- انظر: الف�صي�س 61.
5- انظر: الف�صي�س 65.

6- انظر: الف�صي�س 53. وهو كتاب لليافعي. انظر: الف�صي�س 43 )الدرا�صة(.
7- انظر: الف�صي�س 72. وهي حا�صية على تف�صري البي�صاوي مل�صطفى بن اإبراهيم املعروف بابن متجيد.

8- انظر: الف�صي�س 72.
9- انظر: الف�صي�س 129.

10- انظر: الف�صي�س 141.
11- انظر: الف�صي�س 42، 80، 104، 105، 124، 157، 159.

12- انظر: الف�صي�س 104.
13- انظر: الف�صي�س 105، 157.
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ُعوَن اإَِلى اْلَم���اَلأِ ااْلأَْعَلى})1(-والتي جاءت  مَّ ���ِرّي اإلى كون قوله تعالى: {ال َي�صَّ 1-  ذه���ب الَقْي�صَ
بع���د قوله تعالى: {َوِحْفظاً ِم���ْن ُكلِّ �َصْيَطاٍن َماِرٍد})2(- جمل���ة م�صتاأنفة، ولي�صت �صفة وال 
ح���اال، موافقًا ابن ه�صام ف���ي ذلك، حيث قال: وال�صفة ال ت�ص���ّح؛ الأّنه ال فائدة في حفظ 
ال�صم���اء منهم؛ الأنهم ال يق���درون على الت�صّمع، وكذا الحال ال ي�صّح؛ الأّن الحالّية �صفة في 

المعنى)3(.
ِذيَن َظَلُموا َهْل َهَذا اإِالَّ َب�َصٌر ِمْثُلُكْم})4(،  ْجَوى الَّ وا النَّ 2-  في اأثناء اإعرابه لقوله تعالى: {َواأَ�َصرُّ
ِرّي: جملة {َهْل َهَذا اإِالَّ َب�َصٌر} مف�صرة للنجوى؛ القت�صاء المعنى، فال مَحّل لها؛  قال الَقْي�صَ
الأنه���ا جاءت لمجرد االإظهار؛ فال يتوجه اإليها مقت�ص���ى االإعراب. وقيل: هي -اأي الجملة 
اال�صتفهامّي���ة - بدل في مَحّل الن�صب من النج���وى، فالتقدير: واأ�صّروا هذا الحديث، اإّما 
ب���دل الكّل من الكّل، اأو البع�س من���ه، واالأول اأظهر، والثاني ظاهر. ويجوز اأْن يكون مفعوال 
لق���ول محذوف، اأي قالوا: هل هذا اإال ب�صر مثلكم؟ فهو يوافق ابن ه�صام في ما ذهب اإليه 

بقوله: واالأول اأظهر، فاالأول هو راأي ابن ه�صام)5(.
ْبَواُبَها})6(، والتي  َذا َجاُءوَها َوُفِتَح���ْت اأَ 3-  ل���دى حديثه عن )ال���واو( في قوله تعالى: {َحتَّى اإِ
ه���ا ابن ه�صام واوًا زائدة، مع اأّنه اأ�صار اإلى راأي اآخر لبع�س النحاة وهو كونها عاطفة،  عدَّ
ِرّي راأيين اآخرين، وذلك بقوله: وقيل: اإّنها حالّية، وقيل: اإّنها بمعنى )مع(،  ثم زاد الَقْي�صَ

اإال اأنه وافق ابن ه�صام فيما ذهب اإليه بقوله: وكون الواو فيها زائدة ثابت)7(.

ِرّي على ابن ه�شام المطلب الثاني: اعترا�شات اْلَقْي�شَ
ِريُّ ابَن ه�صام في كثير من المواطن، كما راأينا في المطلب ال�صابق، ولكنه اأي�صًا  وافق الَقْي�صَ

خالفه وعار�صه في خم�س م�صائل.
ِرّي على ابن ه�صام على النحو االآتي: ونعر�س هذه الم�صائل الخم�صة التي اعتر�س فيها الَقْي�صَ
ِرّي: الجملة التف�صيرّية، اأّي المف�صرة -بك�صر ال�صين- ولو ترك ياء الن�صبة لكان  1-  قال الَقْي�صَ

1- �صورة ال�صاّفات 8/37.

2- �صورة ال�صاّفات 7/37.
3- انظر: الف�صي�س 34.
4- �صورة االأنبياء 3/21.
5- انظر: الف�صي�س 43.
6- �صورة الزمر 73/39.

7- انظر: الف�صي�س 149، 150.
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اأن�صب؛ الأّن التف�صير م�صدر والياء الن�صابة مع التاء تفيد الم�صدرّية)1(.
2-  اأ�ص���ار ابن ه�صام اإلى اأنَّ كون الجملة المف�صرة ال َمَح���ّل لها هو الم�صهور، ثم اأردف قائال: 
���رة بح�صب ما تف�صره، فاإْن ك���ان له َمَحّل فهي  ق���ال ال�صلوبي���ن: التحقيق اأنَّ الجملة المف�صِّ
رة َمَحلًّا،  كذل���ك، واإال فال، وتابع بعد ذلك قائال: وا�صتدل بع�صه���م على اأنَّ للجملة المف�صِّ

اإْن كان ِلما تف�صره َمَحّل، بقول ال�صاعر:
اآِمٌن َوْهَو  َيِبْت  ُنوؤْمْنُه  َنْحُن  عا  َفَمْن  ُمَروَّ ِمّنا  �ِس  مُيْ ْرُه  جُنِ َوَمْن ال 

���ِرّي بقدر كبير من  ر للفعل المح���ذوف)2(، فاعتر�س الَقْي�صَ فظه���ر الجزم في الفع���ل المف�صِّ
اللط���ف، وذل���ك بقوله: اإّن التف�صير للفع���ل بالفعل في الحقيقة، وهما مف���ردان، وعدَّ ذلك نوعًا من 
الت�صامح، ثّم اأ�صار اإلى اأّن جزم )نوؤمنه( لي�س بم�صلم به)3(، في الوقت الذي بدا فيه غيره اأو�صح في 
ر الفعل ال  اعترا�صهم على ابن ه�صام، كما فعل ابن َجماَعة، والذي َعّلَل اعترا�صه بقوله: الأّن المف�صِّ
رة المحدودة بقوله:  الجمل���ة، ولي�س الك���الم في تف�صير الفعل للفعل، واإنما الكالم في الجملة المف�صِّ
ر فعال، وجاء الفاعل  ر مفردًا، اأي فعل ف�صَّ الجملة الكا�صفة لحقيقة ما تليه، وما نحن فيه مفرد ف�صَّ
ر للفعل المح���ذوف)4(. ومما تجدر  م���ن �صرورت���ه، ال اأنه مق�صود، فظه���ر الجزم في الفع���ل المف�صِّ
االإ�صارة اإليه اأنَّ ابن َجماَعة قد اأكد هذا االعترا�س في اأوثق االأ�صباب مرة اأخرى)5(، ولكن بدون اأْن 
يخو����س في التفا�صيل م���رة اأخرى. ومع ابن َجماَعة م�صى االأْزَهِرّي في نف�س االعترا�س)6(، وكذلك 

ِرّي اأخيرًا ليوؤكد على هذا االعترا�س. ْيِلّي، ولكن باخت�صار واقت�صاب)7(، حتى جاء الَقْي�صَ فعل الزَّ
})8(، لي�س  ِ ِرّي: ال يخفى عليك اأّن قول الم�صنف: كالباء الزائد في {َكَفى ِباهللَّ 3-  قال الَقْي�صَ
عل���ى ما ينبغي، حيث قال في اآخر ر�صالت���ه: وينبغي اأْن يجتنب المعرب اأْن يقول في حرف 
م���ن كت���اب اهلل �صبحان���ه: اإّنه زائد؛ الأنه ي�صبق اإل���ى االأذهان اأّن الزائد ه���و الذي ال معنى 

1-  انظر: الف�صي�س 41. والغريب اأّنه عاد هو نف�صه وا�صتخدمها، حيث قال: واعلم اأّن التف�صريّية ثالثة اأق�صام. اأّما االأق�صام الثالثة، 
فهي: املجّردة عن حرف التف�صري، نحو قوله تعاىل: {َكَمَثِل اآَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب} )�صورة اآل عمران 59/3(، واملقرونة ب�ِ)اأْي(، 
نحو ُقِطَع رزقه، اأْي: مات، واملقرونة ب�ِ)اأْن(، كقوله تعاىل: {َوَناَدْيَناُه اأَْن َيا اإِْبَراِهيُم} )�صورة ال�صافات 104/73(، فقوله: )يا 
اإبراهيم( تف�صري للمفعول املقّدر ل�ِ)ناديناه(، اأي: ناديناه بلفظ هو قولنا: يا اإبراهيم. انظر: الف�صي�س 43، 46. وانظر اأي�صًا 

ورود كلمة )التف�صريّية(: 118، 141.
2- انظر: االإعراب عن قواعد االإعراب 46، 47.

3- انظر: الف�صي�س 49.
د 11اأ. 4- انظر: اأَْقَرب امَلقا�صِ

5- انظر: اأَْوَثق االأَ�ْصباب 72. وذلك يف قوله: والتحقيق عندي اأنَّ هذه امل�صائل ترجع اإىل تف�صري املفرد.
الب 65. ل الطُّ 6- انظر: ُمَو�صِّ

7- انظر: َحّل َمعاِقد القواعد 127.
8- �صورة الرعد 43/13.
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ل���ه، وك���الم اهلل �صبحانه منزه عن ذل���ك)1(. ومما يجدر ذكره اأّن الُقْوَج���ِوّي كان قد �صبق 
ِرّي في هذا االعترا�س)2(. الَقْي�صَ

ا( اأو )اأال( اال�صتفتاحّية،  4-  في اأثناء تعليقه و�صرحه لقول ابن ه�صام: تاأتي )كال( بمعنى )حقًّ
عل���ى خالف في ذلك، نحو قوله تعالى: {َكالَّ ال ُتِطْعُه})3(، حيث اأردف ابن ه�صام قائال: 
ِرّي:  وال�صواب الثاني؛ لك�صر الهمزة في نحو: {َكالَّ اإِنَّ ااْلأِْن�َصاَن َلَيْطَغى})4(، فقال الَقْي�صَ

هذا الراأي فيه نظر، فاإّن االأول �صحيح، واإْن كان الثاني ظاهر)5(.
���ا مرادفًا ل�ِ)اأْن(، اإال  5-  تعليقً���ا على قول اب���ن ه�صام: من وجوه )لو( اأْن تكون حرفًا م�صدريًّ
وا َلْو ُتْدِهُن})6(، اأو )يوّد(، نحو: {َيَودُّ  اأّنها ال تن�صب، واأكثر وقوعها بعد )وّد(، نحو: {َودُّ

ِرّي: »ولو قال: )ويوّد( مكان )لو يود( لكان اأن�صب«)8(. ُر})7(، قال الَقْي�صَ اأََحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ

ِرّي النحوي المطلب الثالث: مذهب اْلَقْي�شَ
���ِرّي في تعاطيه مع الم�صائ���ل النحوّية واآراء النح���اة، وتنوعت اختياراته  تن���وع اأ�صلوب الَقْي�صَ

واجتهاداته واإعراباته، والتي نعر�صها على النحو االآتي:
المق�شد الأول:

حر�شه على اإطالع الطالب على التنوع في م�شائل الإعراب واآراء النحاة
ونلم�س ذلك من كلٍّ من االأمثلة االآتية:

ْدُقُهْم})9(، قال: )هذا(: مبتداأ،  اِدِقي���َن �صِ 1-  ف���ي اإعرابه لقوله تعالى: {َهَذا َيْوُم َيْنَفُع ال�صَّ
و)يوم(: خبر؛ فجملة )ينفع( في محّل جّر الإ�صافة )يوم( اإليها، ويجوز بناء )يوم( على 

الفتح الإ�صافته اإلى جملة)10(.
ِرّي: )يومًا(:  })11(، قال الَقْي�صَ ِ ُقوا َيْوماً ُتْرَجُعوَن ِفيِه اإَِلى اهللَّ 2-  لدى اإعرابه لقوله تعالى: {َواتَّ

1- انظر: الف�صي�س 65، 66. وانظر: االإعراب عن قواعد االإعراب 56، 108.
2- �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي62، 63.

3- �صورة العلق 19/96.
4- �صورة العلق 6/96. انظر: االإعراب عن قواعد االإعراب 74.

5- انظر: الف�صي�س 103.
6- �صورة القلم 9/68.

7- �صورة البقرة 96/2. انظر: االإعراب عن قواعد االإعراب 86.
8- الف�صي�س 133. وقد وردت يف التحقيق: )ولو قال: ويوّد لكان لو يوّد اأن�صب(، وال�صحيح ما اأثبتناه. انظر: خمطوطة الف�صي�س 41اأ.

9- �صورة املائدة 119/5.
10- انظر: الف�صي�س 24. وانظر: الت�صريح على التو�صيح 705/1، 706.

11- �صورة البقرة 281/2.
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من�صوب بنزع الخاف�س، اأي: على المفعول به اأو المفعول فيه، والتقدير على االأول: واتقوا 
في الدنيا مقالب يوم ترجعون فيه، وعلى الثاني: واتقوا عذاب اهلل يومًا ترجعون فيه)1(.

���ى اإَِذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت اأَْبَواُبَها})2(،  3-  ف���ي اأثناء حديثه عن )الواو( في االآية الكريمة: {َحتَّ
والت���ي �صنفه���ا ابن ه�صام تحت نوع ال���واو الزائدة، ثم اأ�صار اإل���ى راأي واحد -فقط- وهو 
لبع�س النحاة الذين ذهبوا اإلى كونها عاطفة، وعندها يكون جواب ال�صرط محذوف، زاد 

ِرّي بقوله: وقيل: اإّنها حالّية، وقيل: اإّنها بمعنى )مع()3(. الَقْي�صَ
���ِرّي على اإطالع طالب العلم عل���ى مختلف اآراء  ���ا حر�س الَقْي�صَ وم���ن ه���ذه االأمثلة نلم�س جليًّ
النح���اة، وه���و ما يوح���ي ب�صعة اطالع���ه، وكذلك بمرونت���ه في ا�صتع���داده الدائم ل�صبر غ���ور االآراء 

ودرا�صتها وتدبرها.
المق�شد الثاني: عر�شه لم�شائل الإعراب واآراء النحاة من دون ترجيح

ونلحظ ذلك ب�صكٍل وا�صح في مثل قوله:
1-  اعل���م اأّن النحاة اختلفوا في جازم جواب ال�صرط، فق���ال بع�صهم: هو اأداة ال�صرط فقط، 

وقال بع�صهم: هو فعل ال�صرط فقط، وقال بع�صهم: هو االأداة والفعل معًا)4(.
2-  اال�ص���م المو�ص���ول و�صلته معًا، اأو اال�صم المو�صول وحده -فق���ط- يكون في محل الرفع اأو 

الن�صب اأو الجّر)5(.
3-  )اإذا( الفجائّي���ة: ح���رف مفاجاأة، فال يحتاج اإلى جواب، وه���ي ظرف مكان عند المبرد، 
وظ���رف زمان عند الزجاج، واختار الم�صنِّف االأول)6(، م���ن دون اأْن يعلق على هذه االآراء 

ب�صيء.
المق�شد الثالث: ترجيحه وح�شمه لبع�س الآراء

1-  اإع���راب )خم�ص���َة ع�صَر( َعَلمًا عل���ى المَحّل باعتب���اره مبنيًّا جائز، ولك���ّن اإعرابه على اأّنه 
ممنوع من ال�صرف هو االأ�صح)7(.

2-  َذهاب���ه اإل���ى اإعراب اال�صم المعرب الم�ص���اف اإلى ياء المتكلم دومً���ا اإعرابًا تقديريًّا، في 

1- انظر: الف�صي�س 29، 30.
2- �صورة الزمر 73/39.

3- انظر: الف�صي�س 150.
4- واأّما فعل ال�صرط، فمجزوم باالأداة باتفاق. انظر: الف�صي�س 26.

5- انظر: الف�صي�س 42.

6- انظر: الف�صي�س 84.
7- انظر: الف�صي�س 8.
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ب بقوله: واإْن ذهب بع�صهم اإلى  ه االأ�صح، ثم َعقَّ كّل اأحوال���ه: الرفع والن�صب والجّر، وَع���دَّ
اإعرابه اإعرابًا لفظيًّا في حالة الجّر؛ لوجود الك�صرة فيها)1(.

ا  3-  اإعراب���ه لال�ص���م المو�صول مع �صلته معً���ا)2(، وذلك في اأثناء اإعرابه لقول���ه تعالى: {َوَلمَّ
ِرّي: )الَِّذيَن(: ا�صم المو�صول مع  ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم})3(، حيث قال الَقْي�صَ َياأِْتُكْم َمَثُل الَّ
�صلته )َخَلْوا( في مَحّل الجّر؛ الإ�صافة )َمَثُل( اإليها، فال تغفل)4(. وهو بقوله: )فال تغفل( 
ي�صع���ر باختي���اره لهذا االإعراب وميل���ه له، مع اأّنه نف�صه قد اأ�صار اإل���ى االإعرابين قبل ذلك 

بقليل، ومن دون ترجيح)5(.
4-  قول���ه: )كال(: بفتح الكاف وت�صدي���د الالم، وهي على اأ�صلها، ولي�ص���ت مركبة، وقيل: هي 
َم���ت الكاف وُحِذَف���ت الذال، و�ُص���ّدد )ال( عو�صًا عن  مركب���ة؛ الأّن اأ�صله���ا )ال ك���ذا(، فُقدِّ

المحذوف. وال�صحيح االأّول)6(.
5- واو ُربَّ لها �صدر الكالم على االأ�صح)7(.

ِرّي وتلقائيته، والذي ينّم عن  وال يملك الناظر في هذا ال�صرح اإال اأْن ي�صعر بمو�صوعية الَقْي�صَ
�ص���دق وتوا�صع، فانظر مث���ال اإلى قوله: »الياء في الحالّية والمفعولّي���ة للم�صدرّية، اأي: كون ال�صيء 
حالً���ا ومفعولً���ا ال للن�صبة والمبالغ���ة؛ الأّن ياء الن�صبة مع ت���اء التاأنيث اإذا لحقت ف���ي اآخر كلمة تفيد 
معن���ى الم�ص���در، كذا قيل«)8(. فقوله: )كذا قيل( -من دون ترجيح اأو حتى تعليق- يوحي ببعده عن 
التكل���ف، فه���و ال يتكلف راأيًا عندما ال يجد �صيئًا ي�صتحق االإدالء به، ويوحي ذلك اأي�صًا باأمانته ودقته 

في عر�س هذا العلم وتدري�صه.
ِرّي كذلك بق�ص���ط كبير من المرونة، ونلم�س ذلك مم���ا �صبق من االأمثلة، وكما  وتمي���ز الَقْي�صَ
ه���ت تنبيهًا، في اللغة: ه���ي الداللة على ما  فع���ل عندم���ا ذهب ي�صرح معنى كلم���ة )تنبيه( فقال: نبَّ
غفل عند المخاطب، وفي اال�صطالح: ما ُيفهم من مجمل باأدنى تاأمل، وقيل: هي قاعدة تعرف بها 

1- انظر: الف�صي�س 7.
2- انظر: الف�صي�س 56، 73، 111.

3- �صورة البقرة 214/2.
4- انظر: الف�صي�س 43.
5- انظر: الف�صي�س 42.

6- انظر: الف�صي�س 101.
اإّنها حرف عطف، ثم  قالوا:  فاإنهم  الكوفيني،  واأردف مبا�صرة: هذا مذهب  الراأي  اإىل هذا  ِرّي  الَقْي�صَ 7-  الف�صي�س 148. ذهب 

(، فال يقدرون لها معطوفًا عليه؛ الأنَّ ذلك تع�صف. (، وجارة بنف�صها؛ ل�صريورتها مبعنى )ُربَّ �صارت قائمة مقام )ُربَّ
8- الف�صي�س 21.
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االأبحاث االآتية مجملة، وقيل: ا�صتح�صار ما �صبق، انتظار ما �صياأتي، وقيل: هي اإعالم ما في �صمير 
المتكلم للمخاطب، ثم اأردف قائال: خذ ما �صئت)1(. ففي قوله )خذ ما �صئت( اإيحاء وا�صح بمرونته 

وحر�صه على اإطالع الطالب على التنوع.
ِرّي ه���و الدليل، فلم يتبع مدر�صة بعينه���ا، وال عالمًا محددًا،  ونخل����س اإل���ى اأّن مذهب الَقْي�صَ
واإنما اتبع الدليل والحجة والبرهان، وهي �صنة عامة المتاأخرين من النحاة، رحمة اهلل تعالى عليه 

وعلى �صائر العلماء الكرام.
المبحث الثالث

ْي�س في الميزان اْلَف�شِ
ناأت���ي في ه���ذا المبحث اإل���ى درا�صة هذا ال�ص���رح بين بع����س ال�صروح الت���ي دارت حول كتاب 
االإع���راب عن قواعد االإع���راب، والذي نعر�صه في مطلبي���ن اثنين، ندر�س ف���ي االأول منهما م�صاألة 

تاأثره بال�صروح االأخرى، وفي الثاني نوازن بين الف�صي�س وبين ثمانية �صروح �صبقته.
ِرّي في �شرحه المطلب الأول: من تاأثر بهم اْلَقْي�شَ

ِرّي قد تاأثر  الب���د اأْن يتاأث���ر االإن�صان بمن �صبقوه، وهو اأم���ر اإيجابّي وال �صّك، ويب���دو اأّن الَقْي�صَ
ب�صك���ل وا�ص���ح ب�صرحين �صبق���اه، وهما �صرح قواع���د االإع���راب للكاِفَيِجّي، و�صرح قواع���د االإعراب 

للُقْوَجِوّي، و�صنعر�س اإلى ذلك في المق�صدين االآتيين:
المق�شد الأول: تاأثره بالكاِفَيِجّي

ِرّي الوا�صح والجلّي في �صرحه هذا باْلكاِفَيِجّي في �صرحه ال�صهير، وذلك في  برز تاأثر اْلَقْي�صَ
ِرّي ينقل في الكثير منها نقال  مواط���ن كثيرة في �صرحه، ربما ي�صعب ح�صرها تمامًا، ك���ان اْلَقْي�صَ

ِرّي: حرفيًّا، ومن هذه المواطن قول اْلَقْي�صَ
1-  متحدثً���ا ع���ن لفظ الجاللة:  »اأال ترى اأّن االإيمان اخت�س بهذا اال�صم، حيث قال �صلى اهلل 
«)2( مع اأْن االإيمان بجميع  ُ ا�َس َحتَّى َيُقوُل���وا : ال اإَِلَه اإِالَّ اهللَّ علي���ه و�صلم: »اأُِمْرُت اأَْن اأُقاِتَل النَّ
ال�صف���ات واجب«)3(، وهو الك���الم نف�صه الذي جاء به الكاِفَيِج���ّي، واالختالف الوحيد هو 

قول الكاِفَيِجّي: )النبّي عليه ال�صالم()4( بدال من )قال �صلى اهلل عليه و�صلم(.

1- انظر: الف�صي�س 75.
2-  انظر: �صنن الرتمذي )رقم 3341( 439/5 و�صنن الدارمي )رقم 10( 287/2 و�صحيح ابن ِحّبان )رقم 174( 399/1 و�صنن 
بني  واجلمع   106/1  )90 )رقم  االإميان  و�صعب   104/4  )7116 )رقم  الكربى  البيهقي  و�صنن   89/2  )2 )رقم  الدارقطني 

ال�صحيحني )رقم 2171( 8/3.
3- انظر: الف�صي�س 3، 4.

4- انظر: �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 38، 39.
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2-  جليل���ة: اأي عظيم���ة كثي���رة، يق���ال: )م���ا اأجلن���ي وال اأدقني(، اأي: م���ا اأعطان���ي كثيرًا وال 
قلي���ال«)1(. والقول نف�صه تقريبًا لدى اْلكاِفَيِجّي، والذي جاء تف�صيرًا للكلمة نف�صها، وهي 

كلمة )جليلة()2(.
3-  االأول: »هو نقي�س االآخر، اأ�صله )اأَواأَل(، على وزن )اأفعل(، فُقِلَبت الهمزة الثانية واوًا، ثّم 
ل( على )فوعل(، َفِقَلَبت الواو االأولى همزة«)3(. والكالم نف�صه  اأُدغمت، وقيل: اأ�صل���ه )ووَّ

تقريبًا عند الكاِفَيِجّي)4(.
4-  »ف���ي معرفة الجملة: م���ن حيث كونه���ا: ا�صمّية، وفعلّي���ة، و�صرطّية، وابتدائّي���ة، وظرفّية، 

واعترا�صّية، وغيرها«)5(. وقد ورد الكالم نف�صه تقريبًا لدى الكاِفَيِجّي)6(.
5-  »الم���راد من���ه )اأي من اللفظ المفي���د( ههنا: هو اللف���ظ المركب من كلمتي���ن ف�صاعدًا 
ا اأو اإن�صائيًّا«)7(. وانظر اإلى �صبه التطابق بين هذا الكالم وقول  باالإ�صناد، �صواءً كان خبريًّ
الكاِفَيِج���ّي: »اللفظ المفيد ههنا هو اللفظ المركب م���ن كلمتين ف�صاعدًا، اأُ�صند اإحداها 

ا اأو اإن�صائيًّا«)8(، ما يوحي ب�صبه النقل الحرفّي. اإلى االأخرى مطلقًا، �صواءً كان خبريًّ
6-  »نح���و قوله تعال���ى: {ُثمَّ َبَعْثَناُه���ْم})9( بمعنى االإيقاظ، والمراد منه���م اأ�صحاب الكهف،          
{ِلَنْعَل���َم}: ال���الم للتعلي���ل، وعند االأ�صاع���رة: الم العاقب���ة اأو الم )الحكم���ة()10(، ونعلم 
من�ص���وب ب����ِ)اأْن( الم�صمرة«)11(. وهو اقتبا�س تام من ق���ول الكاِفَيِجّي: »نحو قوله تعالى: 
{ُث���مَّ َبَعْثَناُه���ْم} اأي: اأيقظناه���م، اأي: اأ�صحاب الكهف... {ِلَنْعَل���َم}: الالم فيه للتعليل، 
وعن���د االأ�صاعرة: مثل هذه الالم ت�صم���ى الم العاقبة والم الحكمة، ونعلم من�صوب ب�ِ)اأْن( 

م�صمرة«)12(.
7-  ق���ال بع�س االأفا�صل: اإّن م���ن اأعجب عجائب الكلمات كلمة )َلّم���ا(، فاإنها اإذا دخلت على 

1- الف�صي�س 5.
2- انظر: �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 44.

3- الف�صي�س 13.
4- انظر: �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 61.

5- الف�صي�س 13.
6- انظر: �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 62.

7- الف�صي�س 14.
8- �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 66.

9- �صورة الكهف 12/18.
10- ولي�س )امللكية( كما ذهبت املحققة الكرمية. انظر: خمطوطة الف�صي�س 9اأ.

11- الف�صي�س 22.
12- �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 102.
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الما�ص���ي تك���ون ظرفًا، واإذا دخلت عل���ى الم�صارع تكون حرفً���ا، واإذا دخلت على غيرهما 
تكون بمعنى )اإال(، وفيه ما فيه«)1(. وهو ماأخوذ بال�صبط من الكاِفَيِجّي)2(.

ِرّي بالكاِفَيِجّي اإلى الحّد الذي نقل عنه بع����س االإ�صارات الثانوّية، نحو  ب���ل و�صل تاأث���ر الَقْي�صَ
اإ�صارت���ه اإل���ى اخت���الف الن�صخ، فق���ال: »اأال ُيرى اأّن نحو: ق���ام زيد من )قولك(، وف���ي بع�س الن�صخ 
)قولن���ا(، والثاني منا�صب ل�ِ)نعني(، واالأول ل�ِ)اعلم(، فاختر م���ا �صئت«)3(، وهو مقتب�س تمامًا من 
ق���ول الكاِفَيِج���ّي: »وقع في بع����س الن�صخ )قولنا( مقام )قول���ك(، فالثاني منا�ص���ب لقوله: )ونعني 

بالمفيد(، واالأول مت�صل بقوله: )اعلم(، فيكون اأولى«)4(.
ِرّي نقل الكثير الكثير من الكاِفَيِجّي، وتاأثر به اإلى حدٍّ بعيد، باأكثر من  ونخل�س اإلى اأّن الَقْي�صَ
تاأثره بالُقْوَجِوّي ب�صكل وا�صح وجلّي، ولي�س كما ذهبت محققة �صرح الف�صي�س الكريمة اإلى اأّن تاأثره 

بالُقْوَجِوّي كان االأكثر والمقدم على من �صواه)5(.
المق�شد الثاني: تاأثره بالُقْوَجِوّي

ِرّي باْلُقْوَج���ِوّي ب�صكل وا�صح-اأي�صًا، ولكن بقدر اأقل م���ن تاأثره بالكاِفَيِجّي، ومن  تاأث���ر اْلَقْي�صَ
ِرّي: االأمثلة على ذلك قول اْلَقْي�صَ

1-  »االإمام: اأي المقتدى به من حيث العلم والعمل«)6(. وقد ورد القول نف�صه لدى اْلُقْوَجِوّي)7(.
2-  التوفي���ق: وه���و ا�صتعداد االإقدام على ال�صيء، وقيل: جع���ل اهلل فعل عبده موافقًا لما يحبه 

وير�صاه، وقيل: موافقة تدبير العبد لتقدير الحق)8(. واالأقوال نف�صها عند الُقْوَجِوّي)9(.
3-  »االأول: هو نقي�س االآخر، اأ�صله )اأَواأَل(، على وزن )اأفعل(، فُقِلَبت الهمزة الثانية واوًا، ثّم 
ل( على )فوعل(، َفِقَلَبت الواو االأولى همزة«)10(. والكالم نف�صه  اأُدغمت، وقيل: اأ�صله )ووَّ

عند الُقْوَجِوّي)11(.

1- الف�صي�س 90.
2- انظر: �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 295.

3- الف�صي�س 15.
4- �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 69. وانظر كالم ابن ه�صام يف منت كتاب االإعراب عن قواعد االإعراب 35.

5- انظر: الف�صي�س 37، 38، 43، 44 )الدرا�صة(.
6- الف�صي�س 4.

7- انظر: �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 7.
8- انظر: الف�صي�س 11.

9- انظر: �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 9.
10- الف�صي�س 13.

11- انظر: �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 9.
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4-  »اب���ن در�صتويه: )در�ص���ت( لفظ اأعجمّي مركب مع )ويه(، وف���ي القامو�س: كّل ا�صم ختم 
بويه ك�صيبويه«)1(. وهو منقول حرفيًّا من الُقْوَجِوّي)2(.

5-  »ق���ال الفار�ص���ّي: اإّن الم�ص���ادر تقع في االأزم���ان، فيجعل ل�صعة الكالم زم���ان«)3(. والقول 
نف�صه عند الُقْوَجِوّي)4(.

6-  »ق���ول الكريم الخالق: {َكَمَثِل اآَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب})5( بعد قوله تعالى: {َمَثَل ِعي�َصى ِعْنَد 
}: ه���ذا من ت�صبيه الغريب اإلى االأغ���رب؛ الأّن الوجود من غير اأب اأو اأّم اأغرب واأخرق  ِ اهللَّ

للعادة من الوجود من غير اأب«)6(. والكالم مقتب�س بال�صبط من الُقْوَجوّي)7(.
وم���ن االإ�ص���ارات التي توؤكد عودت���ه اإلى الُقْوَجِوّي ذك���ره لبع�س الم�صطلح���ات التي جاء على 

ذكرها الُقْوَجِوّي، نحو المنطقيين)8(.
ِرّي الكبير ب�صرح قواعد االإعراب لمحمد  وقد اأ�صارت محققة �صرح الف�صي�س اإلى تاأثر اْلَقْي�صَ
بن م�صطفى الُقْوَجِوّي �صيخ زاده )ت950ه�(، وذكرت وجود ت�صابه كبير بينهما، خرجت فيه بنتيجة 
ِرّي في  مهمة، وهو اأّن �صرح قواعد االإعراب لل�صيخ زاده هو الم�صدر االأول والمرجع الرئي�س للَقْي�صَ
ِرّي لم ياأت على ذك���ره األبتة، وقد اأكدت انت�صار نقوالته من  �صرح���ه ه���ذا، على الرغم من اأّن الَقْي�صَ
َم  �صي���خ زاده م���ن اأول الف�صي�س اإلى اآخ���ره، ما بين النقل الحرفّي، والنق���ل المت�صرف فيه، وما َدعَّ
راأيه���ا ه���ذا اأّنها ا�صتعانت كثيرً���ا ب�صرح زاده في ق���راءة كلمات كانت مطمو�ص���ة وغام�صة في �صرح 

الف�صي�س، ثم �صاقت اأمثلة على ذلك)9(.
ِرّي كثيرً���ا بالُقْوَجِوّي، ولكن تاأث���ره بالكاِفَيِجّي كان  ونح���ن نتفق مع المحقق���ة في تاأثر الَقْي�صَ
اأكث���ر، ولذل���ك، فاإّن الم�ص���در الذي يفوز بالمرتب���ة االأولى من حيث تاأثيره ف���ي الف�صي�س هو �صرح 

الكاِفَيِجّي، ولي�س �صرح الُقْوَجِوّي كما ذهبت محققته الكريمة.

1- الف�صي�س 36.
2- انظر: �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 40.

3- الف�صي�س 94.
4- انظر: �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 98.

5- �صورة اآل عمران 59/3.
6- الف�صي�س 43.

7-  انظر: �صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 48. وقد ورد الكالم نف�صه عند الكاِفَيِجّي يف �صرحه. انظر: �صرح قواعد االإعراب للكاِفَيِجّي 
.181 ،180

8- انظر: الف�صي�س 18 و�صرح قواعد االإعراب للُقْوَجِوّي 16.
9- انظر: الف�صي�س 37، 38، 43، 44 )الدرا�صة(.
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المطلب الثاني: الموازنة
ُيب���رز هذا المطل���ب مكانة هذا ال�صرح ودرج���ة اأهميته، وذلك من خ���الل الموازنة بينه وبين 
ثماني���ة �صروح اأُلِّفت حول كت���اب االإعراب عن قواعد االإعراب)1(، وكله���ا �صابقة عليه، ونعر�س هذه 

الموازنة فيما ياأتي:

المق�شد الأول: الموازنة في المنهج
نكتفي في هذا المق�صد بعر�س الموازنة بين المناهج على �صورة جدول مخت�صر، حيث يلقي 
ال�صوء اإلى حدٍّ ما على كيفية تناول هوؤالء العلماء ل�صروحهم ال�صالفة الذكر، وذلك كما في الجدول 

االآتي:

جدول )1(: الموازنة بين مناهج ال�صراح

البند م.
املقارن

اأَْقَرب 
د امَلقا�صِ

اأَْوَثق 
االأ�ْصباب

حوا�صي 
امَلَحلِّّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

َتْعِلْيق 
َلِطْيف

ل  ُمَو�صِّ
الب الطُّ

�صرح 
الُقْوَجِوّي

َحّل 
الف�صي�سامَلعاِقد

�صورة املنت 
ممزوج ناق�سممزوجممزوجيف ال�صرح

جًدا
ممزوج 

ممزوج ممزوججًدا
ممزوج ممزوججًدا

جًدا
الرجوع اإىل 

نادرنادرمتو�صطقليلنادركثريمل يعدمل يعدقليلالن�صخ

�صبط 
كثريقليلكثريكثريمتو�صطكثريقليلمتو�صطقليلاملفردات

�صرح 
كثريقليلكثريكثريكثريكثري جًداكثريكثريكثرياملفردات

ذكر احلدود 
كثريقليلمتو�صطمتو�صطكثريكثري جًداقليلكثريقليلوالتعريفات

ح�صور 
األفاظ 
املعلمني

كثريقليلكثريقليلقليلكثريكثريكثريقليل

اأ�صلوب 
قليلكثريكثريقليلقليلكثري جًداكثريكثري جًداكثرياحلوار

�صيغة 
ال�صوؤال 
واجلواب

نادرنادرنادرنادرقليلكثريكثريكثرينادر

النقل من 
كثري كثري جًداكثرياالآخرين

ا كثري نادرجدًّ
كثريكثريكثريمتو�صطجًدا

الدكتوراة عام 2012م،  اأطروحة  درا�صتي يف  كانت مدار  الثمانية، حيث  ال�صروح  اأجريت موازنة مف�صلة حول هذه  قد  1-  وكنُت 
وهاأنذا اأقوم بدرا�صة هذا ال�صرح التا�صع لتتم الفائدة باإذنه تعاىل. انظر: قواعد االإعراب و�صروحه 196_ 216.
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حتديد 
موا�صع 

النقل
قليلكثريكثريمتو�صطكثرينادركثريقليلقليل

اال�صتطراد 
كثري كثريقليلكثريمتو�صطواالإطالة

متو�صطقليلمتو�صطنادرجًدا

اإعراب 
�صواهد 
امل�صنف

كثري كثري جًداقليلقليلمتو�صط
كثريقليلمتو�صطقليلجًدا

اإعراب منت 
كثرينادركثرينادركثريكثرينادرال يعربال يعربامل�صنف

ا�صتيفاء 
كثريكثريكثريمتو�صطكثريكثرينادركثري جًداكثريامل�صائل

التنبيه على 
قليلقليلنادرقليلقليلقليلنادرقليلقليلاالأخطاء

الربط 
مع العلوم 

االأخرى
متو�صطقليلمتو�صطقليلمتو�صطمتو�صطقليلكثريقليل

االإحالة اإىل 
قليلنادرمل ُيِحْلمل ُيِحْلمل ُيِحلمل ُيِحلنادرمتو�صطقليلكتب اأخرى

احلث على 
كثريقليلخافتمل َيْفَعْلخافتنادرنادركثري جًداخافتالبحث

المق�شد الثاني: في ال�شواهد
تنق�ص���م ال�صواه���د الواردة في هذه ال�صروح اإل���ى ق�صمين، فاالأول يعود اإل���ى ابن ه�صام نف�صه، 

والثاني اأ�صافه ال�صراح في اأثناء �صرحهم لمتن الم�صنف.
و�ص���وف نبي���ن هنا عدد �صواهد ابن ه�ص���ام الحا�صرة في كل �صرح، اإذ ل���م تح�صر كل هاتيك 
ال�صواهد كاملة في اأي �صرح من ال�صروح، و�صنذكر عدد ال�صواهد التي جاء بها كل �صارح من عنده، 
ف وال�صارح معًا، و�صنرتب هذه ال�صروح من االأكثر اإلى االأقل في  ثم �صنذكر مجموع ال�صواهد للم�صنِّ

كّل ت�صنيف من الت�صنيفات الثالثة، كما �صنرى ذلك في الجدول االآتي:
جدول)2(: الموازنة بين اأعداد ال�صواهد الكلية

م.
ال�صروح مرتبة 
من االأقدم اإىل 
االأحدث زمانيًّا

ترتيب ال�صروح تنازليًّا من حيث عدد ال�صواهدعدد ال�صواهد الواردة يف ال�صرح

لكليهمالل�صارحللم�صنِّفلكليهمالل�صارحللم�صنِّف
د1 د171265436اأَْقَرب امَلقا�صِ َتْعِلْيق َلِطْيفَتْعِلْيق َلِطْيفاأَْقَرب امَلقا�صِ
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الب15699255اأَْوَثق االأ�ْصباب2 ل الطُّ دَحّل امَلعاِقدُمَو�صِّ اأَْقَرب امَلقا�صِ
دَتْعِلْيق َلِطْيف59142201حوا�صي امَلَحلِّّي3 َحّل امَلعاِقداأَْقَرب امَلقا�صِ
�صرح الكاِفَيِجّي�صرح الكاِفَيِجّي�صرح الكاِفَيِجّي163234397�صرح الكاِفَيِجّي4
اأَْوَثق االأ�ْصبابحوا�صي امَلَحلِّّيَحّل امَلعاِقد168314482َتْعِلْيق َلِطْيف5
الب6 ل الطُّ �صرح الُقْوَجِوّياأَْوَثق االأ�ْصباب�صرح الُقْوَجِوّي17170241ُمَو�صِّ
الب�صرح الُقْوَجِوّياأَْوَثق االأ�ْصباب15791248�صرح الُقْوَجِوّي7 ل الطُّ ُمَو�صِّ
ْي�س158269427َحّل امَلعاِقد8 الباْلَف�صِ ل الطُّ ْي�سُمَو�صِّ اْلَف�صِ
ْي�س9 ْي�سحوا�صي امَلَحلِّّي15647203اْلَف�صِ حوا�صي امَلَحلِّّياْلَف�صِ

يمكننا اأن نقراأ اأمورًا عدة من خالل هذا الجدول، ومن ذلك:
ْي�س من�صجمًا مع غيره من ال�صروح في حجم ح�صور �صواهد ابن ه�صام، ومع اأّنه  1-  جاء اْلَف�صِ

االأقل، اإال اأّنه �صابه اأوثق االأ�صباب في العدد نف�صه.
ْي����س في ذيل القائمة من حيث غزارة ال�صواهد الت���ي اأ�صافها ال�صارح، فكانت  2-  ج���اء اْلَف�صِ

هي االأقل بين ال�صروح كافة.
َرِوّي هي )1( اإلى  ِرّي من �صواهد من عنده اإلى ما اأ�صاف���ه الُب�صْ 3-  ن�صب���ة م���ا اأ�صافه الَقْي�صَ
ِرّي من �صواهد  )6.7(، اأي ما يقارب �صبعة االأ�صعاف، ما يدل على قلة ما اأ�صافه الَقْي�صَ

على �صرحه.
ننتقل اإلى عر�س اأحوال �صواهد ابن ه�صام في قواعد االإعراب، من حيث ح�صورها في ال�صروح 
اأو �صقوطها منها، ثم نذهب اإلى االإ�صارة اإلى اأحوال �صواهد ال�صراح التي اأ�صافوها اإلى هذه ال�صروح:

اأول: �شواهد ابن ه�شام في ال�شروح
نعر����س هن���ا اإلى الموازنة بين �صواهد ابن ه�صام في قواع���د االإعراب وح�صورها في ال�صروح 
اأو �صقوطه���ا منه���ا، و�صوف نبين ع���دد �صواهد ابن ه�صام الحا�صرة في كل �ص���رح، اإذ لم تح�صر كل 
هاتي���ك ال�صواه���د كاملة في اأي �صرح م���ن هذه ال�صروح الت�صعة-التي نعر�س له���ا في هذه الموازنة، 
فقد ح�صر الحديثان فقط في ال�صروح كلها، واكتمل ح�صور �صبعة االأقوال الماأثورة في ثالثة �صروح 
الب، وجاءت الع�صرون بيتًا �صعريًّا كاملةً  ل الطُّ د، وَتْعِلْيق َلِطْيف، وُمَو�صِّ فقط، وه���ي: اأَْقَرب الَمقا�صِ
الب، اأّما ال�صواهد القراآنية البن ه�صام، فلم  ل الطُّ د، وُمَو�صِّ في �صرحين فقط، وهما: اأَْقَرب الَمقا�صِ

يكتمل ح�صورها في اأي �صرح من ال�صروح، كما يت�صح ذلك كله في الجدول االآتي:
جدول )3(: الحا�صر من �صواهد قواعد االإعراب البن ه�صام في ال�صروح
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ال�صواهد
قواعد 

االإعراب 
البن ه�صام

ال�صروح مرتبة من االأقدم اإىل االأحدث زمانيًّا
اأَْقَرب 

د امَلقا�صِ
اأَْوَثق 

االأ�ْصباب
حوا�صي 
امَلَحلِّّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

َتْعِلْيق 
َلِطْيف

ل  ُمَو�صِّ
الب الطُّ

�صرح 
الُقْوَجِوّي

َحّل 
ْي�سامَلعاِقد اْلَف�صِ

ال�صواهد 
14314213344138141142133134133القراآنية

�صواهد 
2222222222احلديث

ال�صواهد 
2020167171820171717ال�صعرية

االأقوال 
7756677554املاأثورة

17217115659163168171157158156املجموع

اأم���ا ترتي���ب ال�صروح من حيث ح�صور �صواه���د ابن ه�صام فيها، فقد �صبق���ت االإ�صارة اإليه في 
بداية هذا المق�صد في )جدول 2(.

ثانًيا: ال�شواهد التي اأ�شافها ال�شراح
وناأت���ي في هذا المق�صد اإلى الموازنة بين �صواه���د ال�صراح التي اأ�صافوها- �صوى �صواهد ابن 
ه�صام الواردة في متن قواعد االإعراب، والتي تباينت اأعدادها بين �صرح واآخر، ولكنها حافظت على 
التوازنات الن�صبية بين ال�صروح، فظل اال�صت�صهاد بالحديث ال�صريف قليال بالمقارنة مع اال�صت�صهاد 
بالق���راآن الكريم، وتقدم اال�صت�صهاد بالقراآن الكريم عل���ى اال�صت�صهاد بال�صعر، حيث اقتفى ال�صراح 
اآثار ابن ه�صام االأن�صاري في هذا ال�صدد، اأّما حال اال�صت�صهاد بالحكم واالأمثال واالأقوال الماأثورة، 
فهي على حالها عند ابن ه�صام، كما هو الحال لدى �صائر النحاة في ميدان النحو. ون�صتطيع قراءة 

ذلك كله، وغيره-باإذنه تعالى، من خالل االطالع على الجدول االآتي:
جدول )4(: �صواهد ال�صراح التي اأ�صافوها في �صروحهم

ال�صواهد
ال�صروح مرتبة من االأقدم اإىل االأحدث زمانيًّا

اأَْقَرب 
د امَلقا�صِ

اأَْوَثق 
االأ�ْصباب

حوا�صي 
امَلَحلِّّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

َتْعِلْيق 
َلِطْيف

ل  ُمَو�صِّ
الب الطُّ

�صرح 
ْي�سَحّل امَلعاِقدالُقْوَجِوّي اْلَف�صِ

ال�صواهد 
1724694134225406719531القراآنية

ال�صواهد 
75512172294احلديث

ال�صواهد 
82403976582715587ال�صعرية
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48412141775االأقوال املاأثورة
26599142234314709126947املجموع

اأم���ا ترتي���ب ال�صروح من حيث اأعداد ال�صواهد التي اأ�صافها ال�صراح، فقد �صبقت االإ�صارة اإليه 
في بداية هذا المق�صد في )جدول 2(.

المق�شد الثالث: في الم�شادر
ناأت���ي في هذا المق�ص���د اإلى الموازنة بين اأع���داد الم�صادر في كل �صرح -م���ن ال�صروح التي 
ندر�صه���ا في هذا البحث، مع االنتباه اإلى اأّن ه���ذه الم�صادر تنق�صم اإلى ق�صمين اثنين، فاالأول يعود 
اإل���ى اب���ن ه�صام، وهي الم�صادر التي اأوردها هو نف�صه في االإع���راب عن قواعد االإعراب، ثم اأثبتها 
ال�ص���راح في اأثن���اء تاأليفهم ل�صروحهم، اأو اأثبتوا معظمها على االأق���ل، والق�صم الثاني، هو الم�صادر 

التي ا�صتدعاها ال�صراح اأنف�صهم، �صوى م�صادر ابن ه�صام الواردة في متن قواعد االإعراب.
و�صنعر�س اإلى هذين الق�صمين في البندين االآتيين:

اأول: الموازنة بين ال�شروح من حيث ح�شور م�شادر ابن ه�شام
ل���م يكتم���ل ح�صور م�صادر ابن ه�صام -ال���واردة في قواعد االإع���راب- اإال في �صرحين فقط، 
الب، اأّما �صائر ال�صروح االأخرى، فقد �صقط �صيء من م�صادر  ل الطُّ د، وُمَو�صِّ وهم���ا: اأَْقَرب الَمقا�صِ
ابن ه�صام في كّل واحد منها، كما نالحظ ذلك في الجدول االآتي، مع االنتباه اإلى اأّننا احت�صبنا عدد 

المرات التي ورد فيها ا�صم الم�صدر:
جدول )5(: ح�صور م�صادر ابن ه�صام  في ال�صروح

امل�صادر
قواعد 

االإعراب البن 
ه�صام

عدد املرات الواردة الأ�صماء م�صادر ابن ه�صام يف
اأَْقَرب 

د امَلقا�صِ
اأَْوَثق 

االأ�ْصباب
حوا�صي 
امَلَحلِّّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

َتْعِلْيق 
َلِطْيف

ل  ُمَو�صِّ
الب الطُّ

�صرح 
الُقْوَجِوّي

َحّل 
ْي�سامَلعاِقد اْلَف�صِ

43433513334143373334االأعالم
111111_111الكتب

3232233322القبائل
47473915364547413637املجموع

ونالح���ظ من خالل هذا الجدول اأّن كت���اب الت�صهيل البن مالك الطائي قد ح�صر في ال�صروح 
كله���ا �صوى حوا�صي ج���الل الدين الَمَحلِّّي، اأّم���ا اأ�صماء العلماء، وكذلك اأ�صم���اء بع�س القبائل، فقد 
�صقط بع�صها في معظم ال�صروح، ولم يكتمل ح�صور الم�صادر كلها اإال في �صرحين اثنين فقط، كما 

ذكرنا اأعاله، وكما هو وا�صح من هذا الجدول.
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ونالح���ظ هنا اأّن ح�ص���ور م�صادر ابن ه�صام كانت اأح�صن حاال ف���ي الف�صي�س منها في ثالثة 
�ص���روح، وه���ي: حوا�صي الَمَحلِّّي، و�ص���رح الكاِفَيِجّي، وَحّل الَمعاِقد؛ ما يوح���ي بحر�صه على ا�صتيفاء 

ِرّي. المتن الم�صروح، وح�صور عنا�صره، وهي مالحظة تح�صب لْلَقْي�صَ

ثانًيا: الموازنة بين اأ�شماء العلماء الذين اأ�شافهم ال�شراح من عندهم
وناأت���ي اأخيرًا اإل���ى المقارنة بين هذه ال�صروح بالن�صبة الأ�صماء العلم���اء التي اأ�صافها ال�صراح، 
غير تلك االأ�صماء التي اعتمد عليها ابن ه�صام في كتابه قواعد االإعراب، وقام ال�صراح باإثباتها في 

اأثناء تاأليفهم ل�صروحهم.

وف���ي اأثن���اء موازنتنا بين اأعداد العلماء ف���ي كل �صرح، �صنحت�صب التك���رار لكل عالم، على اأن 
ت�صتم���ل ه���ذه الموازنة عل���ى اأ�صنافهم الع�ص���رة، كما �صنفناه���م في مطلب الم�ص���ادر، وذلك على 

ال�صورة االآتية:

جدول )6(: الموازنة بين اأعداد العلماء بين ال�صروح

اال�صمم.
عدد املرات الواردة الأ�صماء العلماء يف

اأَْقَرب 
د امَلقا�صِ

اأَْوَثق 
االأ�ْصباب

حوا�صي 
امَلَحلِّّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

َتْعِلْيق 
َلِطْيف

ل  ُمَو�صِّ
الب الطُّ

�صرح 
الُقْوَجِوّي

َحّل 
ْي�سامَلعاِقد ال�صروح اْلَف�صِ

كافة

226494148265725128388119922585النحاة

اال�صمم.
عدد املرات الواردة الأ�صماء العلماء يف

اأَْقَرب 
د امَلقا�صِ

اأَْوَثق 
االأ�ْصباب

حوا�صي 
امَلَحلِّّي

�صرح 
الكاِفَيِجّي

َتْعِلْيق 
َلِطْيف

ل  ُمَو�صِّ
الب الطُّ

�صرح 
الُقْوَجِوّي

َحّل 
ْي�سامَلعاِقد ال�صروح اْلَف�صِ

كافة
917118223183798اللغويون
867416223149االأدباء

113229-3622-البالغيون
3-------12املتكلمون

5935101252331263222القراء
1133181927131474146املف�صرون
774314141546الفقهاء

35--1334-753املحدثون
91278224971189ال�صحابة
املجموع الكلي 

3376142043318931874621491253302للعلماء
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الن�صبة املئوية 
لكل �صرح من 
املجموع العام

%10.2%18.6%6.2% 10%27%5.7%14%4.5%3.8%100

الرتتيب من 
االأعلى اإىل 

االأدنى
*التا�صعالثامنالثالثال�صابعاالأولاخلام�سال�صاد�سالثاينالرابع

نالحظ ذلك الفرق بين الح�صور الكبير الأ�صماء العلماء في اأغلب ال�صروح ال�صابقة، وبخا�صة تعليق 
لطي���ف، ث���م اأوثق االأ�صباب، وذل���ك الح�صور الخفي�س لها ف���ي الف�صي�س، ما ي���دل على قلة حر�س 
���ِرّي عل���ى ع���زو االآراء اإل���ى اأ�صحابها، وكثيرً���ا ما كان ي�صتعم���ل عبارة: قال بع�صه���م)1(، اأو:  اْلَقْي�صَ

النحويون)2(، اأو النحاة)3(.
ولك���ن ذل���ك ال يعني اأّنه ابتعد تمامًا عن العزو، فاإذا كان اأق���ّل من العزو الخا�س اإلى العلماء، 
فق���د اأكثر م���ن العزو العام اإل���ى الب�صريين)4( ت���ارة، واإلى الكوفيي���ن)5( تارة اأخرى، كم���ا عزا اإلى 

الجمهور)6(.

1- انظر: الف�صي�س 26، 52، 54، 126، 160، 166.
2- انظر: الف�صي�س 14، 67، 124، 129، 174.

3- انظر: الف�صي�س 24، 25، 26، 71، 72، 83، 87، 102، 115، 118، 134، 139، 143، 146، 166، 172، 175.
4- انظر: الف�صي�س 74، 83، 93، 99، 103، 107، 124، 137، 139، 167، 168، 169.
5- انظر: الف�صي�س 28، 74، 95، 99، 103، 104، 124، 137، 139، 148، 150، 167.

6- انظر: الف�صي�س 37، 98.
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�أ. د. �سعدي �ل�سناوي
اأ�شتاذ اللغة العربية ــ جامعة الجنان

هل نحن ُمَعْولَمون؟

اإ�شارة
ِعي فيه االختراع وال االإبداع ، اإنما  اأنا اأنتقي ، واأنّظم ، واأحاول  اأقدم هذا البحث للقراء، ال اأدَّ

اأن اأُح�ِصَن العر�س الأقّرب المفاهيم.
اإنَّ م���ا ُكت���ب عن العولمة كثير، من ه���ذا الكثير اأقمت ااالختي���ار، الأن االأبحاث غالباً ماتخلط 
الظواه���ر والمب���ادئ والنتائج . فاإذا ما تكاث���رت الموؤلفات وتزايدت البح���وث الحقة بركب التطور 
العلمي ، ولم يكن في ذهن القارئ و�صوح للمفاهيم، ولالأ�صول والوجوه التي تتحرك ِوْفَقها العولمة، 

تظل ال�صورة في ذهنه �صبابية.
ر باأنه انتقاء ال اإحاطة ، فاالإحاطة لها مجلداتها . اأَُذكِّ

نتناول في هذا البحث 
اأوالً : ماهية العولمة
ثانياً : وجوه العولمة

• الوجه االقت�صادي  
• الوجه ال�صيا�صي   

• الوجه االجتماعي  
• الوجه التكنولوجي  

• الوجه  الثقافي  
الخاتمة : هل نحن معولمون ؟
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Globalisation العولمة
في عام 1991 ، كتبُت ، في خاتمة بحث عن المجتمعات الكلية : 

» اإنَّ التفكي���ر بالب�ص���ر اأينم���ا كان���وا، وباالن�ص���ان، اأي���اً كان���ت هويت���ه ، وبالمجتم���ع االن�صاني 
 الكل���ي ، متخل�ص���اً م���ن ح���دود البيئ���ة وح���دود الزم���ان والمك���ان، لم يع���د غريبا ف���ي اأيامن���ا ...
فم���ع التقدم العلمي ، وازدهار و�صائل االت�صال واالنتقال، ومع تكّث���ف التقارب بين الب�صر، وازدياِد 
عدد الموؤ�ص�صاِت العالمية التي ترعى االن�صان المطلق ، وتعاُظِم حجمها ، راحت المواطنية العالمية               
cosmopolitisme  تق���وى وت�صت���د، ويقوى معها اإح�صا�س كل اإن�ص���ان، اأينما كان، باأن حدثاً ما، في 

اأق�صى المعمورة ، يتردد �صداه في حياته هو ، واأن تخلَُّف بلٍد ما ، اإذا ا�صتمر، يكون و�صمة في جبين 
االن�صاني���ة جمع���اء. لهذا تت�صاعد  االآن الدع���وات الى التعاي�س ال�صلمي بين ال���دول ، واإلى ترك كل 
مجتم���ع يختار نمط الحياة ونوع الحكم في داخله، على اأن يكون ع�صواً فاعالً في المجتمع الدولي، 
دون اأن يكون لهذا المجتمع تدخل في ال�صوؤون الداخلية لالآخرين، اإال لتقديم م�صاعدة اقت�صادية اأو 

علمية له، ت�صاعده على اللحاق بركب التطور.
ولعل اأبرز مظهر لهذه العالمية هو االعتراف باالن�صان، كاإن�صان، اأياً كان لونه اأو بلده، اأودينه، 

اأو ِعرُقه، وبحقوقه في الحرية والعدالة والم�صاواة االجتماعية.«
هذه االندفاعية نحو العالمية في ذلك الوقت لم تكن مجلوبة وال مفرو�صة، انما كانت تعبيراً 
عفوياً  عن اأمٍل و رجاٍء، داَعَبا اأفكاَر ِجيٍل معين اأمل  باأن يعم االإح�صا�س بالطماأنينة، و رجا اأن ترتقي 

االإن�صانية الى درجة االأخّوة الحقيقية في العالم اأجمع.
تلك الفترة كانت مف�صلية في تاريخ العالقات االإن�صانية، اأمور كانت تتح�صر ومولود العولمة، 

َر له اأن يخنق االأمل ويقطع الرجا، كان في المخا�س لم ياأخذ بعد ال ا�صماً وال ج�صماً. الذي  ُقدِّ

اأوًل: ماهية العولمة
اإننا نتجاوز تعبير »التعريف« ، الأن كلمة »العولمة«  رجراجة الم�صمون، زلقة المفهوم، نجدكل 
من ت�صدى لتعريفها ي�صتبق التعريف بو�صف �صعوبته ، منهم »موراي« : »اتخذ المفهوم قوة هائلة، 
م ب�صكل نقدي في اال�صتعم���ال ال�صعبي  اأو  د دائم���اً ب�صكل جيد، اأو يق���وَّ عل���ى الرغم م���ن اأنه لم يحدَّ
االأكاديم���ي  ...«)1(  ويحاول »تايلور« فيج���د اأن العولمة مفهوٌم �صل�ٌس ومرن جداً، هو في الواقع زبون 

1- جغرافية العوملة �س 10 )عام 2012(
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زلق جداً ي�صعب التعامل معه«)1( ويجد دانيلز »اأنه م�صطلح متنازع عليه..« )2(
وال�صبب في راأينا، اأن العولمة مت�صعبة االأ�صول ، متعددة الوجوه ، ت�صعب االإحاطة بها جميعها.

)- مرتكزات العولمة
اأ-  البدايات العفوية البريئة الداعية الى الحوار العالمي. هي تطلعات عند النا�س والدول نحو 
التقارب والتعاون ، وطي �صفحات الحروب، رافق ذلك تكّون الموؤ�ص�صات الدولية الحديثة: 

هيئة االأمم المتحدة، مجل�س االأمن، لجنة حقوق االإن�صان ...
وم���ع التطور في التكنولوجيا، وان�صغ���اط الزمان/المكان مع و�صائل االت�صال ال�صريع، راجت 
طريق���ة »دافئة« ف���ي النظر الى العالم تجاوب���اً مع اأ�ص���داء »القرية الكونية »لماكلوه���ان، والنظرة 
الكوزموبوليتاني���ة: »اأن تك���ون مواطن���اً عالمياً يعن���ي اأن تكون لدي���ك نزعة ثقافي���ة  ال تقت�صر على 
االهتم���ام بالناحية المحلية المبا�ص���رة، بل تعترف باالنتماء والم�صارك���ة  والم�صوؤولية العالمية، مع 

النزعة في دمج هذه االهتمامات االأو�صع في ممار�صات الحياة اليومية«)3(
ب- تطور و�صائل االت�صال 

ه���ذا التطور غّير الكثير في حياة النا����س . في العام 1989 جاء في التقرير ال�صنوي لموؤ�ص�صة 
م���اركل االأميركي���ة المهتمة بالو�صائ���ط: »اإن تقارب الو�صائ���ط اأحدث تغييرات ف���ي االت�صاالت ... 
فم���ع تو�صي���ع اإمكان اإقامة خدمات جديدة عملت الو�صائط على تغيي���ر طرق حياتنا وعملنا، وتبديل  
مدركاتنا  و  معتقداتنا وموؤ�ص�صاتنا. ومن ال�صروري اأن نفهم هذه التاأثيرات بغر�س تطوير الم�صادر 

االلكترونية من اأجل م�صلحة المجتمع«)4(
وكت���ب فرانك كيل�س )عام 1995( عن االنترنت: »لي�ص���ت في الواقع �صبكة ات�صاالت تجارية، 
كما اأنها لي�صت حتى �صبكة ات�صاالت واحدة بالمعنى ال�صّيق، بل هي باالأحرى عدة �صبكات ات�صاالت 

فردية وكومبيوتورات حول العالم، مرتبطة معاً في كتلة ال �صكل وا�صحاً لها بعد«)5(
ج-   بدايات ق�صدية

ظه���رت ميول اإل���ى جعل العالم، بدوله المختلفة، وحدة تح���ت اإدارة �صائ�س واحد له. في هذا 
االتج���اه تاأت���ي ت�صورات جورج �صيل: » اإن الحرب العالمية الثاني���ة، اأكثر من االأولى، لم يعد فيها ما 

1- م.ن �س 21 )عام 2002(
2- م.ن )عام 2001(

3- العوملة والثقافة �س 248 والكوزموبوليتانية م�صطلح يعني املواطنة العاملية ، اأ�صلها يوناين 
4- التاريخ االجتماعي للو�صائط �س 141

5- ثورة االنفوميديا �س 280



330 Al JINAN                                                                                                         الجنان                                                        الجنان

المحور الرابع: لغويات

ي�صب���ه و�ص���ع الحرب التي كانت تح���دث قديما بين ال���دول. اإنها حرب اأهلية ف���ي مجتمع واحد، هو 
المجتمع الدولي باأ�صره، ويجب اأن يكون مخرجها تنظيم نظام فوق الدول ».. فالعالم لم يعد بو�صعه 
العي����س مجزءاً اإلى دول متعادية . اإنه نا�صج من اأجل االمبراطورية الكونية. ومن البديهي اأن فكرة 

االمبراطورية الكونية تقدم التبرير الإرادة القوة االأميركية... )1(
يتواف���ق ذل���ك مع تطلعات فئ���ة من المفكري���ن ذوي المي���ول العالمية ، كالطوباويي���ن  مثالً ، 
ي�صفه���م ادوارد ك���ار )عام 1957( فيقول : »ه���وؤالء قوم مقتنعون اأن للوالي���ات المتحدة االأميركية  

دوراً تقوم به في المجتمع العالمي ب�صبب مواقفها ال�صلمية والديموقراطية«)2(
هك���ذا، فيما كانت ال�صعوب تتطلع الى التق���ارب االن�صاني المجرد ، كانت ال�صيا�صة تتطلع الى 

جمع اجزاء الكون لتن�صيب امبراطور عليه.
د- حلم ال�صيطرة عند الواليات المتحدة االأميركية

ال �صك في اأن الطموح االأميركي الى الهيمنة بداأ يتر�صخ بعد الحرب العالمية الثانية. ذلك اأن 
ال���دول االأوروبية كانت منهكة من الح���روب وذيولها في حين كانت الواليات المتحدة في حال راحة 
وتملك اأعظم انتاج في العالم. لكن ن�صوء القطب المقابل الذي هو االتحاد ال�صوفيتي، جعل العالم، 
مو�صوع الطموح، ثنائي القطبية، وكان من الم�صتحيل توحيده بعد اأن وجد نف�صه بين مخالب الحرب 
الباردة، منق�صماً الى كتلتين، متعار�صتين، �صلبتين، ومغلقتين«)3( وكان على اأميركا اأن تنتظر عام 
1991 وانهيار االتحاد ال�صوفيتي لتغدو العبا وحيدا فوق القمم. يقول الدكتور محمد نابل�صي: »هذا 
التوج���ه للعالم نحوالعالمي���ة هو ما يحاول النظ���ام العالمي الجديد ا�صتغالله  ب���اأدوات العولمة«)4( 

وتن�صيب الواليات المتحدة رمزاً له.
َعْت الواليات المتحدة قيادة  وكت���ب جيم�س كورث: »خالل جزء كبير من القرن الع�صري���ن، ادَّ
الح�ص���ارة الغربية والدفاع عنها، والحقاً في اوقات اأق���رب، راحت تزعم اأنها زعيمة العولمة...«)5( 
وي�صي���ف: »من اأواخ���ر �صتينيات القرن الع�صرين الى اأواخر ثمانينيات���ه ظلت الواليات المتحدة قوة 
قائدة للبلدان الغربية ... وبعد ذلك عادت من جديد قوة قيادية على امتداد نحو عقدين من الزمن 
)من اأواخر الثمانينيات في القرن الع�صرين الى اأواخر العقد االأول من القرن  الحادي والع�صرين( 

1- اآفاق الفكر املعا�صر �س 441
2- مدخل اىل العالقات الدولية �س 79

3- Introduction aux relations internationales 256ص
4- �صيكولوجية ال�صيا�صة العربية �س 205

5- احل�صارات يف ال�صيا�صة العربية �س 73
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بالن�صب���ة ال���ى �صيء اأطلقت عليه ا�صم عولم���ة، وبالن�صبة الى نوع من الح�ص���ارة الكوكبية، مع عودة 
دورها القيادي الى اأن ي�صبح مقبوالً. الى حد اأو اآخر، لدى نخب االأعمال في الح�صارة االأقدم«)1(

ولك���ورث مقط���ع اآخر �صدي���د التعبي���ر: »اأّدت الموجة ال�صاعدة م���ن التج���ارة واال�صتثمارات 
المزده���رة في بل���دان �صائرة على طريق الت�صنيع ، خارج اأوروبا والياب���ان ، اإلى حفز بع�س النخب 
َنبُّه اإلى نوع م���ن الحاجة لتطوير عقيدة جديدة لل�صيا�صة الخارجية االأميركية  )االأميركي���ة( على التَّ
تك���ون قابلة للتطبيق على طيف وا�صع من البلدان والثقافات المختلفة، وربما ال�صعبة، عقيدة تكون 
اأرح���ب واأو�صع على ال�صعيدين الجغراف���ي والثقافي من فكرة الح�صارة الغربية، واالأف�صل اأن تتمتع 

هذد العقيدة الجديدة باأفق كوكبّي وكوني �صامل ...«)2(
ه�- نظام العر�س والطلب وحرية ال�صوق

ف���از المحافظ���ون في انجلترا ع���ام 1979 وج���اءت تات�صر ال���ى الحكم، وفازوا ف���ي الواليات 
�َس ميلتون فريدمان م�صت�صار ريغان وفريد ري�س فون  المتحدة االأميركية عام 1980 وجاء ريغان وُفِوّ
هاي���ك م�صت�ص���ار م�صز تات�صر اإيجاد عقيدة مختلفة اقت�صادية مع الحفاظ على االإطار العام للنظام 

الراأ�صمالي .
اأّكد الم�صت�صاران »اأّنه ، كلما تمتعت الم�صروعات بحرية اأكبر ، ب�صاأن ا�صتثماراتها وا�صتخدامها 
لالأيدي العاملة، كان النمو اأكبر والم�صتوى االقت�صادي اأعلى للجميع. وبناءً على هذا االعتقاد راحت 
الحكومات الغربية ، وهي ليبرالية النزعة في غالبيتها، تبذل، في الثمانينيات ُق�صارى جهدها من 
اأج���ل تحري���ر راأ�س المال من القيود فاألغت ، على جبهة عري�صة، ما كان �صائداً من رقابة وتدخالت 
حكومي���ة، ... وراحت ت�صغط على كل ال�صركاء... لتطبيق هذا النهج، مهددين بالعقوبات التجارية 

، وبو�صائل ال�صغط االأخرى«)3(
» التب���ادل الحّر لل�صلع عب���ر الحدود الدولية ، يوؤدي ، بح�صب راأي دع���اة التجارة الحّرة ، اإلى 
زي���ادة الرفاهية لدى كّل االأمم الم�صاركة، لذا فاإّن فتح الحدود اأمام ال�صلع واالأموال، وهو التحرير، 
واإخ���راج الدولة من اأّي ق���درة على التحكم بالم�صاريع واالإنفاق ، وه���و الخ�صخ�صة، وتطبيق قانون 
العر����س والطل���ب، و » هو اأف�صل االأنظمة المتاح���ة طراً، غدت الثال���وث اال�صتراتيجي في ال�صيا�صة 

االقت�صادية االأوروبية واالأميركية.«)4(

1- م.ن �س 77
2- م.ن �س 107

3- فخ العوملة �س 189
4- م.ن 
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ية الجن�صيات  و- ال�صركات عابرة القوميات اأو المتعدِّ
بع���د الح���رب العالمية الثانية �صهد اقت�صاد الدول الغربية انتعا�ص���اً اأّدى اإلى الزيادة في دخل 
االأف���راد، وب�صبب الحرب الباردة، راحت الحكومات الراأ�صمالية تقّدم الدعم وال�صمانات ل�صعوبها، 
ف���ي تحّديه���ا لوعود اال�صتراكية. وكل هذا جعل دخل الفرديفوق حاجته اإلى االإنفاق على اأمور حياته 
فم���ال اإل���ى االدخار، ومن االدخار كذلك كانت تعوي�صات التقاعد ت���ودع �صركات التاأمين اأو �صواها، 
كا�صتثمار. فاإذا اأ�صفنا تحرر اأ�صواق المال، عام 1970 من الرقابة الحكومية  في الواليات المتحدة 
واألماني���ا وكندا و�صوي�صرا، فاإننا نفهم كيف، دخلت، عبر البور�صات العالمية والم�صارف  و�صركات 
التاأمي���ن و�صنادي���ق اال�صتثمار المالي و�صنادي���ق معا�صات التقاعد ، طبقٌة �صيا�صي���ٌة جديدة م�صرَح 
القوى العالمية ، ولم يعد بو�صع اأحد، اأياً كان ، م�صّرعاً اأو مواطناً عادياً، التخّل�س من قب�صتها. اإنها 
طبق���ة اأولئك المتاجرين بالعم���الت واالأوراق المالية، الذين يوجهون، بك���ّل حّرية، )ب�صبب تحرير 
االأ�صواق (، �صيالً من اال�صتثمارات المالية متزايداً . وهم قادرون على التحكم  برفاهية  اأو فقر اأمم 
برمته���ا ... «)1( فه���ذه ال�صركات غدت تت�صرف بثروات هائلة )�صبعة باليين مارك مثال في األمانيا  
ة  ب�صناديق  تديرها �صناديق اال�صتثمار لهذه المدخرات ، وع�صرة باليين اأخرى للمدخرات الخا�صّ
التقاع���د، وذل���ك بح�صب دوت�س بنك، ومن���ذ ع�صر �صنوات ( هذه ال�صركات ه���ي عابرة للقوميات اأو 
للجن�صيات  اأو للقارات الأنها تجمع اأموالها من جميع اأنحاء العالم وتوظفها في اأي ناحية من العالم 
تكون قادرة فيها على اإنتاج ب�صائع اأوالقيام بخدمات ب�صرط اأن تت�صف بتدني االأجور، وبخلوها من 
مدفوع���ات ال�صمان االجتماعي  وم���ن تكاليف المحافظة على �صالمةالبيئة. اإنها تخف�س في الواقع 
التكاليف المطلقة التي تتحملها عملية االنتاج«)2(، والهدف دائما اأكبر ربح ممكن، كما اأنها توؤ�ص�س 

�صركات عمل وانتاج في اأي بلد، وتنقلها منه حين ت�صاء .
وفيم���ا تك���ون هذه ال�صركات، العابرة للقوميات، ال قومية له���ا، وال هوية وال انتماء ،فاإن مواقع 
الكبرى منها في العالم »تتمركز في الثالوث العالمي : الواليات المتحدة االأميركية واالتحاد االأوروبي 
واليابان )3(. اإنما ال�صركات المنت�صبة اليها، والتي توؤ�ص�صها في مجال البلدان الم�صيفة، تاأخذ هوية 
وطاب���ع البل���د الذي توؤ�ص�س في���ه، وهي في تزايد م�صتم���ر اذ بلغ عددها ع���ام 1980 ما يزيدعن 98 
األ���ف �صركة منت�صبة)4(. ومع التو�صع المتزايد، واالإفادة من تكنولوجيا االت�صاالت والنقل في اتخاذ 
القرارات عن م�صافات بعيدة جداً ، اأ�صبحت بع�س هذه ال�صركات عمالقة« اأكبر في الحجم المطلق 

1- م.ن �س 99
2- م.ن �س 192 

3- جغرافيةالعوملة �س 152
4- ال�صركات عابرة القوميات �س 87
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من بع�س الدول«)1( »بل هي ترعب الحكومات وناخبيها على حٍد �صواء«)2(.

)- ال�شوابط
اإن عمليةاالنفتاح العالمي ، واالنتقال من المرحلة القومية الى العولمة، واإن ظهرت اختيارية 
واإرادية بهدف اإنقاذ اقت�صاد البلد القومي اأو بغية ازدهاره ،هي عملياً ق�صرية واإلزامية ، بها ترتبط 
ت�صهي���الت نقدي���ة، واجتذاب روؤو�س اأم���وال ، وتحديث ، لكن هذا كله يتم مع تج���اوز للح�س القومي 
وال�صع���ور الوطن���ي  ، ومع ت�صاوؤل لقيمة الدولة ومجاالت نفوذها عل���ى اأرا�صيها . اإنها الأمور ي�صعب 

تقّبلها اإال باالإكراه .
ال ب���د اإذن للعولم���ة من ع�صا ته���دد المتردد، وتتن���اول المخالف بالعقوب���ات . ولهذا ظهرت 
موؤ�ص�ص���ات عالمية تمار�س رقاب���ة دائمة ، وتقوم بالتقييم الدوري ، منها موؤ�ص�صات مالية م�صرفية ، 

واأخرى قانونية تجارية ، وغيرها تقويمية ...
اأ-  الموؤ�ش�شات الم�شرفية المالية هي : البنك الدولي ، �صندوق النقد الدولي  وال�صركات 

العابرة للقوميات  نف�صها التي بيدها اإجراء اال�صتثمار ووقفه عند االإخالل ب�صروطه .
•  البن��ك الدول��ي لالإن�ش��اء والتعمير، وهو كما ي���دّل ا�صمه اأن�صئ بع���د الحرب العالمية 
الثاني���ة )عام 1948( لم�صاع���دة الدول الم�صاركة فيه عل���ى تجاوزاآثارالحرب واإعادة بناء 
النظ���ام، وهدفه المحدد توظي���ف راأ�س المال في دعم القوة االإنتاجية ، وبذلك ي�صاهم في 

تن�صيط عالمي للتجارة .
•  �شن��دوق النق��د الدول��ي، International Monetary Fund، وكم���ا يدل ا�صمه، 
اأن�صئ عام 1948 ليكون م�صرفا على اأ�صعارالعمالت، وم�صجعاً على التعاون النقدي العالمي. 
والهدف هو اأي�صاً تن�صيط  وتطوير التجارة العالمية. كان اإن�صاوؤه في اأول اأمره، بعد الحرب 
العالمي���ة الثاني���ة لتنظيم العالق���ات النقدية بين ال���دول الكبرى، بتن�صي���ق التعامل بالنقد 
وتداول���ه والعم���ل على تجنب التناف�س الم���وؤدي اإلى خف�س العمالت، وببي���ع النقد االأجنبي 
لالأع�ص���اء . اأما خدمته لتطوير التجارة فتاأتي في الم�صاعدة على التخل�س من القيود على 

العمالت وهي ال�صبب االأول الإعاقة التبادل التجاري، ف�صال عن تقديم القرو�س )3(.
فيم���ا بع���د، ومع بداي���ات العولمة ث���م تو�صعها ونموه���ا، غدا البن���ك الدولي و�صن���دوق النقد 

1- جغرافية العوملة �س 153
2- فخ العوملة �س 192

3- معجم امل�صطلحات التجارية وامل�صرفية �س 230
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موؤ�ص�صتي���ن متعددت���ي الجن�صيات  لهم���ا دورالرقابة على االلتزام بقواني���ن العولمة. وذلك ياأتي من 
طريقين: االأول دور الم�صورة الفنية في حّل مختلف اال�صكاالت المالية، وفي تحديد اأ�صعار العمالت 
وم���دى الحاجة اإل���ى خف�صها اأو رفعها.. والثان���ي الم�صاعدة في دعم االقت�ص���ادات الوطنية ومدها 
بالقرو����س مع �صروط تمكنها من التحك���م باقت�صاد تلك البلدان ، وهي �صروط العولمة التي �صياأتي 

تف�صيلها.
 WTO  ب- الموؤ�ش�شة القانونية التجارية: منظمة التجارة العالمية

عام 1944 ُعقدت »االإتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة« GAT  بين الدول االأوروبية  
به���دف تخفي�س التعرف���ات الجمركية وتخفيف الحواجز اأمام التجارة الح���رة ، و�صرطها المعاملة 

بالمثل اإذ يكون التخفي�س  في التعرفات متبادالً، ومنع ممار�صات اال�صتحواذ كاإغراق االأ�صواق ...
لت هذه االتفاقية الى »منظمة التجارة العالمية« واأعطيت القوة وال�صالحيات  عام 1995 ُحوِّ
الوا�صعة ل�صبط حرية التجارة، مكملة  دور البنك الدولي و�صندوق النقد الدولي في دعم الليبراية  

واالقت�صاد الحر.
عمله���ا مراقب���ة ال���دول االأع�صاء في م���دى اتباعها قواع���د التج���ارة الحرة، تقّي���د اأحكامها 
جمي���ع االأع�ص���اء ، ولها الق���وة الكامنة لتفر����س �صلطانها على ال���دول والقوى المحلي���ة التي تنظم 
البيئ���ة واالنت���اج واالأمن الغذائي)1(، مغطي���ة ميادين التجارة في ال�صلع الم�صنع���ة  والمواد الخام ، 
والخدم���ات الزراعية، وحق���وق الملكية الفكرية )2(، كما ان لها الحق ف���ي فر�س عقوبات وغرامات 

على المخالفين .
ج- موؤ�ش�شات التقويم  وكالت التقييم والت�شنيف الدولية

Credit-Rating Agencies      
وه���ي التي ت�صنف اقت�ص���ادات البالد النامية ما بين �صالح وطال���ح، وبذلك تقوم برفع قيمة 
البل���د اأو خف�صها، فيتردد �صدى ذلك على حياته االقت�صادي���ة، الأن تقييمها هو الذي يعطي ال�صوء 
لتحرك���ات االأموال وتدفقات اال�صتثمار عبر بل���دان العالم. من تلك الموؤ�ص�صات: �صتاندرد اإند بورز، 
مودي���ز ، اأبيك���ا . وينقل محمود عبد الف�صيل  عن فريدمان اأن الهند ، حين اأجرت تجربتهاالنووية، 
متحدي���ة االرادة العولمي���ة ق���ررت وكالة »مودي���ز« خف�س ت�صني���ف االقت�صاد الهن���دي  من مرتبة 
اال�صتثمار، التي تعني اأنه اآمن للم�صتثمرين العالميين، الى مرتبة »الم�صاربة« التي تعني  »اأنه تكتنفه 
المخاط���ر«. كما غّيرت وكالة »�صتاندرد اإند بورز« تقريرها عن االقت�صاد الهندي من »م�صتقر« الى 

1- جغرافية العوملة �س 162 
2- من احلداثة اىل العوملة �س 156 
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»�صلب���ي«  وذل���ك من �صاأنه اأن يجعل اأي �صركة هندية، تح���اول االقترا�س من االأ�صواق الدولية، تدفع 
اأ�صعار فائدة اأعلى ...)1(

تعريف العولمة: هي كل ماجرى عنه الحديث �صابقاً وما �صياأتي عنه الحقاً.
وقد �صبقت لنا االإ�صارة الى ت�صّعب اأ�صول العولمة، ع�صى اأن نكون األممنا  بمعظمها ، واإلى تعدد 
وجوه العولمة، وهذا ما نحاول عر�صه، فنتناول على التوالي : الوجه االقت�صادي فالوجه ال�صيا�صي، 

فالوجه االجتماعي، فالوجه التكنولوجي، فالوجه الثقافي.

اأوًل: الوجه القت�شادي
تقوم العولمة االقت�صادية على مبادئ الليبراية الجديدة واأبرزها التجارة الحرة وعدم تدخل 

الدولة في عمل ال�صوق .
ويعتبرفريدمان،م�صت�صارالرئي����س ريغ���ان، منّظرالمب���داأ انطالق���اً م���ن »النظري���ة النقدي���ة 
Monetarismus : »اإن حرية راأ�س المال في االنتقال عبر جميع الحدود الدولية هي التي �صتحقق 

ا�صتخدامه االأمثل .. فانطالقاً من الرغبة في تحقيق اأعلى االأرباح ينبغي لالأموال المدخرة في العالم 
اأن تنتقل دوما الى تلك المجاالت التي تحقق لها اأف�صل ا�صتخدام. ومن منظورالنقديين )اأ�صحاب 
النظري���ة النقدي���ة( فاإن هذه المج���االت هي طبعاً ذل���ك اال�صتثمار الذي يحقق اأعل���ى عائد.وبهذا 
�صتنتق���ل االأموال من البلدان الغني���ة براأ�س المال الى المناطق الغني���ة بالفر�س اال�صتثمارية،االمر 
ال���ذي يحقق للمدخرين اأكبر ما يمكن جنيه من عائد، فيم���ا يكون بو�صع المقتر�صين المقارنة بين 
مقدم���ي القرو����س في اأرج���اء المعمورة واختيار من يق���دم اأدنى الفوائد، وذلك ب���دال من الخ�صوع 
لالحتك���ارات الم�صرفي���ة المحلية ، ودفع الفوائد العالي���ة لها ... في المح�صل���ة النهائية �صتك�صب 
)بح�صب النظرية( جميع االأمم ، الأن انتهاج هذا ال�صبيل هو الطريقة التي �صت�صمن اأف�صل ا�صتثمار، 

واأعلى معدالت نمو... «)2(
»اأ�صبح���ت التجارة عن�صراً مهماً جداً في االقت�صادات القومية ،مع فتح الحدود عبر العالم، 
م���ع اأن التدفق���ات التجارية مرّكزة ب�صكل متزايد. فف���ي العام 2002 مث���الً ، ا�صتاأثرالعدد ال�صغير 
م���ن البل���دان الكبيرة بالن�صبة ال�صاحقة من �صادرات العالم . اأهمه���ا الواليات المتحدة )%10.7( 
واألمانيا )9.5% ( واليابان )6.5%(، وعلى الرغم من اتجاهات العولمة، ما زالت البلدان تميل نحو 
المتاجرة مع االأقاليم االأقرب لدرجة اأن كثيراً من التجارة العالمية هي �صمن المنطقة .. ومن حيث 

1- جملة الهالل ، فرباير2000 �س 22 
2- فخ العوملة 121-120 
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االأهمية الن�صبية لل�صادرات والواردات يوجد اأعلى فائ�س في �صرق اآ�صيا  وال�صرق االأو�صط...«)1(
وقد »برزت في نهاية القرن الع�صرين ق�صية الالم�صاواة االجتماعية  واالقت�صادية بين بلدان 
العالم المتقدم  والكثير من بلدان العالم الثالث، كما برزت نظرية العمل على ا�صتمرارها والتاأكيد 

على فعاليتها من اأجل نمو عملية االقت�صاد العولمي ...«)2(
اأم���ا ال�صرك���ات العابرة للقوميات فقد غدت )في اأوائل هذا القرن ( تهيمن على ثلثي التجارة 
العالمي���ة .. م���ن هنا ف���اإن هذه ال�صركات �صارت مح���ور العولمة، والقوة الدافعة له���ا بال انقطاع .. 
ذاك اأن طرق االإمدادات الحديثة، وتكاليف النقل المنخف�صة، تمّكنها من توحيد مراحل االإنتاج... 
ف�صرك���ة جي���دة التنظيم مثل ال�صركة العمالقة AAB  تمتلك األف �صرك���ة موّزعة على اأربعين بلداً، 
وت�صتطيع عند الحاجة تحويل انتاج كل �صلعة تنتجها من بلد اإلى اآخر في غ�صون اأيام قليلة ... هكذا 
ل���م تع���د البلدان و�صركاتها الوطنية هي التي تقوم بالمتاجرة بم���ا ينتج عندها من ال�صلع ، وبالتالي 
لي����س اأمامه���ا اأي فر�صة للتفاو�س على ح�صة م���ن االأرباح  المتحققة في التج���ارة الدولية ، فيما ، 
بالمقاب���ل ، �ص���ارت اليد العاملة العالمية  هي التي تتناف�س على فر����س العمل ال�صئيلة التي يتيحها 

االنتاج المنّظم عالمياً. )3(
هك���ذا تب���دو العولم���ة وباالً عل���ى دول الجن���وب  وم�صدر تهديد لل���دول الفقي���رة والغنية على 
�ص���واء... فالبطالة تتفاق���م فيها كلها، فيما تزداد باط���راد دخوُل اأ�صحاب الث���روات. اأجور العمال 
تتراجع، والم�صاريع ، اإن زادت ا�صتثماراتها، فهي تفعل ذلك باعتماد تقنيات متطورة م�صتغنية  عن 
الي���د العاملة الب�صرية، فتتنامى البطالة اأكثر فاأكثر، وال يع���ود بمقدور الدول، حتى االأوروبية منها، 

اإذا اهتزت، اأن تتما�صك، ف�صالً عن اأن تتطور وتتجدد.
ه���ذا وق���د اعُتبرت الوالي���ات المتحدة االميركية مرك���زاً ال مناف�س له ف���ي االبتكار والتجديد 
التكنولوج���ي و تراكم راأ�س الم���ال.. وهي اإذ تجعل من نف�صها راعية للنظ���ام العالمي في ال�صيا�صة، 
ت�صع���ى اإلى اإمالء �صروطها على جميع �صعوب العالم ، غير مغفلة العامل االقت�صادي . وهي تخطط 
لل�صيط���رة عل���ى م�صادر البترول ف���ي العالم ، كما تخط���ط للهيمنة على حقوق ب���راءات االختراع ، 

ف�صالً عن التحكم في و�صائل االت�صاالت الدولية ، بل وفي االت�صاالت نف�صها.
ومن جملة اهدافها احتكار انتاج البذور الموؤ�صلة جينياً ، ل�صمان ال�صيطرة على انتاج المواد 
َر بال�ص���روط التي تفر�صها الموؤ�ص�صات  الغذائي���ة في العال���م ... وال�صل�صلة طويلة. ونريد هنا اأن ُنَذكِّ

المالية العالمية كالبنك الدولي وغيره، على كل بلد يرغب في قر�س:

1- جغرافيات العوملة �س 129 
2- من احلداثة اىل العوملة �س 254 

3- فخ العوملة �س 192 
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واأ�صواقه المالية اأمام راأ�س المال االأجنبي  م�صارفه  يفتح  • اأن 
والخدمات الحكومية  الم�صاريع  معظم  يخ�صخ�س  • اأن 

•  اأن ُيحظرعل���ى حكومت���ه التدخ���ل في عملية ال�صوق الحرة وفي اأي ن���وع من اأنواع الحماية 
لالإنت���اج اأو للعمال���ة : ال دعم لمواد غذائية  اأو ا�صتهالكية ، ال تقديمات ، ال �صمانات اإال في 

اأ�صيق الحدود ...
ال�صلع عنده من جميع عوائق اال�صتيراد والت�صدير )كال�صرائب مثالً ()1( �صوق  يحرر  • اأن 

وب���ذا تفقد الحكومة معظم �صلطاتها االأ�صا�صية وقدرتها على التحكم في ال�صيا�صة الداخلية ، 
فكاأن هذه ال�صيا�صة باتت »تر�صم« من الخارج، عالمياً.

ثانيا: الوجه ال�شيا�شي: النظام العالمي الجديد 
ه���ل يوجد فعالً  »نظام عالم���ي« ؟ البع�س يراه �صراباً، والبع�س يراه مفهوماً غام�صاً، والواقع 
اأن���ه موج���ود فعالً ويحقق وج���وده ب�صكل ممار�ص���ات  مطلوبة من جميع الدول. تتطلبه���ا الموؤ�ص�صات 
المالي���ة التي كبرت حتى تحّدت الدول، متجاوزة )متعدية( القوميات، بدعم اأو بال دعم من الدول 
ال�صناعي���ة الكبرى، اإنها، حتماً، برعاية من اأمريكا التي تحم���ل لواء الديموقراطية وال�صالم، تلّوح 
ب���ه عندما تريد، وتدعو اإلي���ه وتّدعيه، ب�صورة دائمة . وفي كل منا�صب���ة، لتقرن �صورتها في اأذهان 
اأنا����س العالم، بمبادئ الحرية والديموقراطية. والموؤ�ص�صات المتحكمة منها من اأخذ مواقع ر�صمية 
ظاه���رة، ومار�س نفوذه علناً، يحيي ويمن���ع الحياة)اقت�صادياً(، ُيقِر�ُس ويحجب االإقرا�س، يفر�س 
ال�ص���روط، كما يفر�س العقوبات، دون اأن يخرج عن االإرادة االأميركية: اإنها موؤ�ص�صة البنك الدولي، 

و�صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
ومن هذه الموؤ�ص�صات ما يعمل في الخفاء، وهدفه الربح الكبير بل اأكبر ربح ممكن ، م�صتفيدا 
من انفتاح ال�صوق العالمية  ليقن�س فر�س اال�صتثمار المربح. وهذا �صاأن �صركات  التمويل المتعدية 

الجن�صيات، وهي، مع ِعَظِم نفوذها، تراعي البنك المركزي االأميركي ،اأكبر منتج للدوالر.
وي���رى الدكت���ور محمد نابل�ص���ي »اأن النظ���ام العالمي الجدي���د يعني �صيط���رة القطب الواحد 
)االأميرك���ي( بع���د نهاي���ة الحرب الب���اردة «، واأن االت�ص���ال االن�صاني يبحث دائما ع���ن الت�صهيالت  
واالبتك���ارات الت���ي تدعمه.. وفي مقدمته���ا اإر�صاء النظم الرمزي���ة القابلة الأن تك���ون م�صتركة بين 
الب�ص���ر، هذه النظم الرمزية هي »التي يحاول النظ���ام العالمي الجديد ا�صتبدالها بالنظم الرمزية 
االأميركية ، حتى بدا اال�صتغالل االأميركي  للواقع العالمي الراهن كاأنه هو �صانع العولمة وموجهها، 

1- من احلداثة اىل العوملة �س 263 
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ف���ي حين اأن كل م���ا يملكه النظام العالمي الجديد هومجرد محاوالت فا�صلة ال�صتغالل توّجه العالم 
نحو العولمة «)1(

مرتكزات النظام العالمي
1-  الديموقراطي���ة هي مطلوب اأول في النظ���ام، وعند قطبه االأول اأمريكا . وهو مطلوب عند 
جميع دول العالم . وربما يتبادر �صوؤال : ما يهم اأمريكا من �صعٍب ارت�صى لنف�صه حاكماً اأوحد 
واأحب���ه، فتري���د اجتثاثه وفر�س الديموقراطية  مكانه ؟ هل ه���ي محبة لل�صعوب المقهورة 
المظلوم���ة )في راأيها( ؟  لي����س هذا ما تثبته المواقف المعروف���ة الأمريكا. والحقيقة هي 
اأن الديموقراطي���ة مفهوم غير محدد، با�صمه���ا يمكن القيام بكثير من االأمورالمتناق�صة. 
والديموقراطي���ة المطلوب���ة م���ن اأمريكا، وه���ي مفرو�صة عليها م���ن الموؤ�ص�ص���ات المالية 
ال�صخم���ة  المتحكم���ة باأ�صواق العال���م، هي اأن ال يكون للبلد حاك���م يتدخل في كل �صوؤونه. 
اإن النظ���ام غيرالديموقراط���ي ال يكون �صلبيا وال محايداً ، وربم���ا ال يقبل بانفتاح ال�صوق، 
وحري���ة �صيالن تدّف���ق االأموال، وال يقبل ع���دم التدخل في االنتاج ، وال ب���اأن يكون م�صلوال 
عن الت�صرف في اأمورالنا�س، النظام الديموقراطي هو المرادف لحرية ال�صوق واالنفتاح 

على العالم، وهذا ما يهم اأمريكا  ونظامها. 
2- االنفتاح االإن�صاني والدولي في العالم كله.

3-  اإزالة الحدود االقت�صادية والمعنوية والثقافية بين دول العالم ، االنتقال الحر وال�صامل.
4-  حق موؤ�ص�صات الرقاب���ة التدخل في االأمورالداخلية في اأي دولة لمراقبة االنفاق الحكومي 

)وتر�صيده (، واال�صتهالك ال�صعبي.
5- ت�صنيف الدول على كل �صعيد وخ�صو�صاً حول مراعاة حقوق االإن�صان، والحريات.

6-  اإمك���ان اإجراء محاكمات وفر�س عقوبات من خالل موؤ�ص�صات االأمم المتحدة ، وحتى من 
خارجها.

7- الدعوة الى ال�صالم العالمي ، ورف�س العنف ، ونبذ اللجوء الى  القوة لف�س النزاعات.
8- تحريم ا�صتخدام اأ�صلحة الدمار ال�صامل ، واإن�صاء موؤ�ص�صات للمراقبة والمتابعة.

9- حماية االأقليات 
10-  ف���ي الم���ال: تحديد اأ�صعار ال�صل���ع االأ�صا�صية عالمي���اً، تحديداً حراً ع���ن طريق البور�صة 

1- �صيكولوجية ال�صيا�صة العربية �س 204 
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)اأ�صعار العمالت، المواد الغذائية، النفط، المعادن ..(
11- النظام القانوني العالمي.

12- حماية البيئة العالمية والوطنية 
وان�صم���ام الدول الى هذا النظ���ام قد يكون عن طريق معاهدات اأممي���ة : لجنة حظر انت�صار 
اأ�صلح���ة الدمار ال�صامل، لجنة حظ���ر انت�صار اال�صلحة الكيماوية ، لجنة حماية البيئة  ، الع�صوية في 
محكم���ة العدل الدولية الخ .. والواليات المتحدة االأميركي���ة، راعية النظام وال�صاهرة على تطبيقه 
، تلت���زم ب���ه في حدود م�صالحه���ا ، فهي ال تن�صم في اللجان المنبثقة عن���ه كلها ، فهي لي�صت ع�صو 

في معاهدة االحتبا�س الحراري مثالً، على ما ت�صكل هذه الظاهرة من خطر على مناخ العالم.)1(
المفرو����س باالأم���م المتحدة اأن ترعى الكثي���ر من عنا�صر هذا النظ���ام، بمنظماتها ولجانها 
ر ي�صتح���ق الردع اأو العقوبة، وربما ت�صدر  الكثي���رة. لك���ن ال بد من وجود مخالف اأوراف�س، اأو مق�صّ
اأحكام عن محاكمها  فتكون الحاجة الى ال�صرطي. فاإذا ما فر�صت عقوبة وافق عليها مجل�س االأمن 
باالإجم���اع ، اأو �ص���درت عن جهة قانوني���ة مفو�صة من مجل�س االأمن، تتط���وع دول لتنفيذها ع�صكرياً 

واقت�صادياً. وهي عادة الدول الكبرى الراعية للنظام.
والواقع اأن اأي تحرك من هذا النوع ال يتم، جماعياً اأو انفرادياً، بال موافقة الواليات المتحدة 
د اأحياناً، وبمباركة اأوروبي���ة، باتخاذ القرارات  االأميركي���ة، فيما تقوم ه���ذه الدولة العظمى بالتف���رُّ
وفر����س عقوبات اقت�صادية اأو ع�صكرية على دول نا�صزة، بحج���ة الحفاظ على قيمة الحق والحرية 
والديموقراطي���ة، وبحج���ة عجز االأم���م المتحدة، وبو�صفه���ا الراعي االأول للنظ���ام العالمي. و�صيئا 
ف�صيئا، تف�صي هذه العولمة الى �صيادة اأحادية واجهتها زعيمة العالم، الواليات المتحدة االأميركية، 

وباطنها ال�صركات المتعددة الجن�صية مع نظامها القانوني الجديد بقواعده وق�صائه وجزاءاته.
اإن الدع���وات ال���ى ُتَزّعم الواليات المتحدة العالم المعولم، ل���م تبق مجرد نظريات ولعلها لم 
تنطلق من العدم ، ولربما يكون كثير منها ت�صريباً من االدارة االميركية، وتمهيداً لتحقيق مخططها. 
هذا المخطط غدا ملمو�صا في �صلوك الواليات المتحدة. فهي تتبنى العمل على خلق اال�صتقرار في 
العال���م ، ومكافحة االره���اب، وار�صاء حك���م الديموقراطية، واحترام القان���ون الدولي ، مع الفارق 
الكبي���ر ف���ي الحوافز بين الظاهروالخفي في معظم المواقف. فالم�صلح���ة القومية االأميركية  فوق 
كل �ص���يء، وكل م���ا يهدد هذه الم�صلح���ة ت�صن عليه حرباً، وهي راعية النظ���ام العالمي الداعي الى 

ان�صحبت من  اأمريكا قد  الوثيقة فيما كانت  العام 2004 �صادقت رو�صيا على  1-  بروتوكول وقعت عليه 167 دولة عام 1997 ويف 
املفاو�صات عام 2001 الأن �صروطه غري عادلة بالن�صبة اىل البلدان النامية؟!.. جغرافية العوملة �س 397 
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ال�صالم، تكون حرباً الأجل ال�صالم وبا�صم النظام العالمي. وحروب اأمريكا الحديثة معروفة.
وف���ي االأزم���ة ال�صوري���ة يتجلى الدورالرائ���د الأمريكا في قي���ادة العالم، ف���ي مواقف وحتى في 
رت في  ت�صريح���ات. فهي القائد وهي ال�صرطي، وهي المداف���ع عن االأبرياء والمظلومين، فاإذا ق�صّ
ذلك فقدت م�صداقيتها، وتهّدد اأمنها القومي ، ظاهرياً خوفاً من تعدي االرهاب، وعملياً خوفاً من 
اهت���زاز �صورة القائد الرائ���د. وتطالعنا ت�صريحات معبرة في ن�صرات االأخبار . اذ من الطبيعي اأن 
ال�صيا�ص���ة العليا للدولة ال يفقهه���ا المواطن العادي ، والمواطن االأميركي بال���ذات قلما اهتم باأمور 
ال�صيا�ص���ة . ت�صاءلت عدة مواطن���ات ومن بينها ع�صوة في الكونغر�س: لم���اذا اأمريكا ؟ ِلَم عليها اأن 
تعاقب المجرم ، هي من دون �صائر دول العالم ؟ والجواب ياأتي من م�صت�صار االأمن القومي للرئي�س 
ال�صابق بو�س ، في التا�صع من اأيلول 2013، اذ يقول: »اذا لم تتخذ امريكا اجراء رادعاً �صد االأ�صد، 

�صتفقد م�صداقيتها حول مركزها القيادي للنظام االأممي «
ثالثا: الوجه الجتماعي

1-  االإنتماء اإذا كانت الظاهرة العولمية تدر�س على الم�صتوى العالمي ، فاإن للوجه االأجتماعي 
نوعين من التجليات : المواطن العالمي، العالمية للمواطن.

المواطن���ون العالمي���ون فئ���ة من النا����س المنفتحون عل���ى العالم كل���ه، وذلك ربم���ا ين�صيهم 
انتماءهم  اإلى مجتمعهم االأ�صلي. »اإن ال�صحافيين ، وخبراء برامج الكومبيوتر، والممثلين  يقومون 
برح���الت ويتحملون عنتاً اأكثر مما يقوم به ويتحمله الديبلوما�صيون والقائمون على �صوؤون ال�صيا�صة 
الخارجي���ة. يب���داأ اأحدهم نهار عمله عل���ى �صبيل المثال، في اإحدى الم���دن المجرية ال�صغيرة لحل 
م�صكلة زبون اأ�صابه الياأ�س والقنوط، اأو في حديث مثير مع اأحد ال�صركاء، ويكون ع�صراً على موعد 
ف���ي هامبورغ، وفي الم�صاء ي�صاف���ر الى باري�س لاللتقاء بالخطيبة الجدي���دة التي �صارت على اأهبة 
ترك���ه، اأم���ا في اليوم التالي فاإنه �صيك���ون في المقر الرئي�س ل�صركته المقيم���ة في مكان ما من هذا 
، الى الواليات المتحدة االأميركية اأو الى جنوب �صرقي اآ�صيا. اإن من  العالم الف�صيح، لي�صافر، من َثمَّ
يحت���اج ال���ى بع�س الثواني، حين ي�صتيقظ من نومه، ليعي في اأي قارة ق�صى ليلته المن�صرمة هو بال 

�صك واحد من تلك الطليعة، الجّوابة للعالم على نحو دائم«)1(
وبالمقاب���ل تغزو العالمية النا�س في عقر دارهم. فالمعروف اأن المواطن يتحم�س لفريق بلده 
الوطني في كرة القدم، اأو لفريق من االأفرقة المت�صارعة على البطولة ، ونذّكر بالتعريف الذي كان 
يت���م  في م�صر عند تالق���ي �صخ�صين »اأنت اأهالوي واّل زمالك���اوي« ؟ واالآن تجري مباراة في كاأ�س 

1- فخ العوملة �س 60 
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العال���م  بين الفري���ق االنكليزي وااللمان���ي، او البرازيلي، او اال�صباني ، فتخ���رج الجموع في �صوارع 
الم���دن اللبنانية تزعق، وت�صرخ، وتزمر، وتحمل اعالم بريطانيا اأو األمانيا اأو.. وي�صتهر بطل الكرة 
»بيليه« مثالً فتنت�صر في دول العالم �صوره، والقم�صان التي تحمل تلك ال�صور، واالأحذية الريا�صية 
التي تحمل ا�صمه، اأو نوع االأحذية التي يعرف بيليه بلب�صها ، هنا اح�صا�س ير�صي ال�صاب باأنه يتجاوز 

حدود انتمائه القريب الى انتماء عالمي ..
واالأمثلة ال تح�صى، ولن اأحاول ا�صتق�صاءها، فنحن نراها ونلم�صها.

واالح�صا����س باالنتم���اء خارج ح���دود الوط���ن والقومية واللغة غ���دا ممكناً ، ع���ن طريق موقع 
الكترون���ي، اأو يتخ���ذه الم���رء عل���ى �صفحات »فاي����س ب���وك« اأو »تويت���ر« اأو »يوتي���وب« اأو �صواها من 
ال�صفح���ات، يعر�س عل���ى موقعه ما ي�صاء مما يتعلق من اأحداث و وقائ���ع واآراء وتعليقات و�صور من 
اأي ن���وع، وف���ي اأي مو�ص���وع ، يطلع عليه���ا رواد الموقع من اأي مك���ان في العالم، كم���ا يدخل هو الى 
مواقع الرواد االأخرين ليطلع على ما يعر�صونه . اإن ما يم�صيه هذا الفرد من وقت عند موقعه، وما 
يتبادل���ه من ح���وار ونقا�س ومعلومات مع الرواد ، هو اأكبر بكثير مما يحظ���ى به اأيُّ مكان اأولقاء في 
محيط���ه القري���ب . ولعل اح�صا�صه بالطي���ران فوق الحدود يخفف من كثير م���ن انتماءاته الماألوفة: 
عائلي���ة، قومي���ة، ع�صبية، لغوي���ة ، وربما تتكون جماع���ات  على هذا الم�صتوى الوا�ص���ع، وربما تغدو 
مجتمع���ات عابرة للحدود على نمط ال�صركات المتعدية الجن�صيات ، ونحن نرى اأهمية هذا االنتماء 
عل���ى ال�صعيد الوطني واالإقليمي ، ونفهم كيف يمكن جمع ه���ذه الح�صود ال�صخمة من المواطنين ، 
لالحتجاج اأو للتاأييد ، فيما بات يعرف بالمليونيات . ولربما يكون لها دور مفاجئ في اأي انتخابات 
تح�صل ويكون فيها دخول اأول لعدد كبير من ال�صباب الى عالم ال�صيا�صة واالنتخاب ، وال �صك في ان 
ه���ذه المواقع بداأت تاأخذ اهمية كبيرة في حياة الجماع���ة المحلية  والعالمية حتى بات لل�صيا�صيين 

مواقعهم و اأياً كانت مراكزهم من الرئا�صات العليا الى الطامحين .

ب- اأثر القت�شادي في الجتماعي:
1-  اإن تحيي���د الدولة عن اإدارة عجل���ة االقت�صاد و�صبط تجاوزاته���ا، والخ�صخ�صة الوا�صعة 
الت���ي رهنت الكثير من مق���درات البلد لل�صرك���ات االأجنبية، وخف�س الدع���م وال�صمانات 
االجتماعي���ة ، م���ع �صرف اليد العاملة واعتماد التكنولوجيا، ه���ذه اآفات اأحدثت في ج�صد 
مجتمع البلدان النامي���ة تفككاً وانق�صامات، ونقمةً وا�صطراباً، كما اأن الفروقات الثقافية 
بي���ن دول ال�صم���ال ودول الجن���وب واختالف التطلع���ات واالأهداف خلق���ت حالة من عدم 

اال�صتقرار، فتكررت االأزمات ال�صيا�صية، وتعددت مناطق ال�صراع االقليمي في العالم.
عو�صاً عن الرفاه الموعود ، بات االن�صان في البلدان النامية م�صطرباً نف�صياً ، قلقاً معي�صياً، 
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يجهد في تاأمين ما يلبي حاجاته ال�صرورية، فاقداً الثقة في الدولة التي تلزمها �صروط وفاء الدين 
بقهره وا�صطهاده، فالقرار يعود الى الموؤ�ص�صات متعددة الجن�صيات، اأو ال�صركات المتعدية الحدود.

2-  تتزايد التوترات االجتماعية وتت�صاعد وتيرتها في مختلف اأنحاء المعمورة:
ف���ي البلدان ال�صناعي���ة المتقدمة يتزايد الع���داء لالأجانب، وهذه عن�صري���ة جديدة ت�صببها 
المزاحم���ة عل���ى مورد ال���رزق الأن الموؤ�ص�صات الُمقِر�ص���ة اأو المنتجة، في �صعيها ال���ى زيادة الربح، 
تبحث عن اليد العاملة الرخي�صة . هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، فاالجنبي الذي يدخل البلد، اإن 
لم يعمل وُيفد من خيرات هذا البلد، يكون عالة عليه، ويتمتع بما يقدمه البلد من �صمانات ، وربما 
ان�ص���رف الى تعاطي المخدرات اأو االنخراط في عالم الجريمة ، وقد باتت الجريمة، كاأي موؤ�ص�صة 
اأخ���رى في مج���ال النظام الحر، تمّول بال رقاب���ة اأو حواجز فاعلة . يقول اأح���د موظفي االإنتربول : 
»اإن م���ا ه���و في م�صلحة التجارة الحّرة هو في م�صلحة مرتكب���ي الجرائم اأي�صاً . بح�صب تقديرات 
مجموع���ة خب���راء �صكلتها الدول االقت�صادية ال�صب���ع الكبرى عام 1989 ارتف���ع حجم المبيعات من 
ال�ص���الح في ال�صوق العالمية الى ع�صرين �صعفاً خالل ع�صرين عاماً، اأما المتاجرة بالكوكايين فقد 
ارتفع���ت اإلى خم�صين �صعفاً، ومن هو قادر على المتاجرة بالمخدرات ي�صتطيع، بال ريب، المتاجرة 

بكل �صيء اآخر ينافي القوانين«)1(
ث���م راحت فكرة االإره���اب، القادم مع االجنب���ي ، تدخل في التداول ، ي���رّوج لها العن�صريون 
الجدد، وكث���ر ال�صغط ال�صعبي على الحكومات االأوروبية عامة للحّدمن قبول المهاجرين، وقد غدا 

هذا »الحد« اأحد ال�صعارات، يتبّناه مر�صحون اإلى المنا�صب التمثيلية  اأو الرئا�صية.
اإن تهمي����س الم�صت�صعفي���ن، بلدان���اً واأفراداً، غدا �صم���ةً غالبةً في النظ���ام العالمي الجديد . 
فعندمل تدخل ال�صركات الُمقِر�صُة اأو الم�صتثمرة ُ �صوَق بلد، فهي تّدعي الرغية في اال�صتثمار وجني 
االأرب���اح. وهذا يك���ون لم�صلحة البلد ولم�صلح���ة ال�صركات. وهذا، اإن تّم ب�ص���ورة عادية يوؤدي الى 
اأرب���اح م�صروعة ومحدودة، فيم���ا تتطلب هذد ال�صركات االأرباح ال�صخم���ة، لذلك يكون على ال�صوق 
الت���ي تدخله���ا اأن تكون ال�صرائب على عائدات اال�صتثمار فيها �صبَه معدومة، وكلفُة االنتاج  في غاية 
االنخفا����س، وهذا ُيترجم ا�صتخداماً للتكنولوجيا وح�صر الحاجة الى اليد العاملة في اأدنى حدود، 
واأن تك���ون مع���دالت الت�صخم متدنية، والعمل���ة محافظة على �صعر �صرفها، وه���ذا يعني عدم وجود 
فائ����س م���اّدي بين اأيدي الفئ���ة الم�صتهِلكة ، وهي الطبق���ة الو�صطى على الخ�صو����س والطبقة دون 
الو�صط���ى ، وهذا ي�صمنه اأمران : خف����سُ العمالة الذي اأ�صرنا اليه ، وتخفيف ال�صمانات والمعونات 
الحكومي���ة عل���ى اختالفه���ا للمواطنين، ثم اإلغاء الدعم عل���ى ال�صلع اال�صتهالكي���ة  )النفط مثالً(، 

والغذائية )القمح مثالً(.

1- م.ن �س 331 
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كل ذل���ك يوؤدي الى تهالك المتما�صك ، واإفقار المتهال���ك ، فيما الطبقة الثرية يزداد ثراوؤها 
اللتحامها براأ�س المال الوافد.

وردة الفع���ل الطبيعية �ص���د البطالة واالفتقار والتهمي�س هي واح���دة حتى في الدول الكبرى. 
الأنه���ا تمار����س �صيا�صة التجارة الحرة . ه���ذه الردة تكون على وجهين : �صلب���ي واإيجابي . في الوجه 
ال�صلبي نجد الياأ�س من الحا�صر وعدم الثقة بال�صيا�صة وال�صيا�صيين ، ومقاطعة االنتخابات .فغدت 

ن�صبة خم�صين بالمئة من الناخبين م�صتوىً ناجحاً ، وربما حلماً بعيد المنال)1(.
وفر�س العمل ال�صائعة لي�صت مح�صورة  في قطاع االنتاج، بل اإن قطاع الخدمات غدا مهدداً، 
والوظائف المكتبية عر�صة للتقل�س مع تزايد المكننة .»واأ�صحت االأعمال التي كان المرء يرى فيها 
مهن���ة �صي�صتمر العمر كله في تاأديتها، مجرد فر�س عاب���رة. ومن كان باالأم�س متخ�ص�صاً في مهنة 
ذات م�صتقبل واعد غدامهدداً اأن تتحول كفاءاته ودرا�صاته وتدريبه قدراٍت ال حاجة اليها«)2( وهذا 
ن�صهده بو�صوح في قطاع الم�صارف التي كانت تتو�صع فتفتح الفروع في الملحقات وحتى في البلدان 
االأخ���رى. فاأ�صبح���ت الحاجة الى المكاتب والموظفين محدودة بع���د اأن غدا باإمكان الزبون ، اينما 

كان في العالم ، القيام باأي عملية م�صرفية من حا�صوبه ال�صخ�صي ، بل من هاتفه الذكي .
وحت���ى الوظائ���ف الحكومية  تغ���دو ال دائم���ة وال ثابتة . ومب���داأ ال�صرف م���ن العمل لتخفيف 
االأعباء وارد عند الدولة التي تخ�صع لالقترا�س من الموؤ�ص�صات المالية المتعددة الجن�صية . ويمكن 
غ باال�صتعانة بالحوا�صي���ب . وهذا ربما يف�صر لنا ق���راراً اتخذته الحكومة  لل�ص���رف اأن ي�صهل وي�ص���وَّ
اللبنانية منذ �صنوات قليلة، باالإقالل من الموظفين الثابتين واال�صتعا�صة عنهم بالمتعاقدين، االمر 
ال���ذي قامت القيامة عليه فُغ����سَّ النظر عنه في حينه، لكنه ربما يعود الى الظهور، الأن خف�س عدد 
الموظفي���ن من �ص���روط البنك الدولي لخدمة الدين، واال�صتغناء ع���ن المتعاقدين اأهون من �صرف 
م للمتعافدين بالن�صبة الى ما  الموظفي���ن الدائمين، ناهيك ع���ن قلة الخدمات وال�صمانات التي ُتَقَدّ

يناله الموظفون الدائمون ...  اإنها العولمة .

رابعًا: الوجه التكنولوجي: التوا�شل والت�شال
»ف���ي كاليفورني���ا ، في الرابع من مار����س 1996، وهو يوم »ال�صبكة«، »م���ن اأيام المجاز« ، وقع 
الح���دث الرم���زي الكبير حيث ا�صترك كلنت���ون وغور مع اآخري���ن، منهم رئي�س الوكال���ة الفيدرالية 
لالت�ص���االت FCC ، في تركيب اأ�صالك تلفوني���ة تربط ف�صول مدار�س كاليفورنيا باالنترنيت ووعد 
الرئي����س باأن كل ف�صول المدار�س االأميركية �صيتم ربطها باالنترنيت قبل حلول القرن الجديد، عن 

1-  يف االنتخابات الرئا�صية االمريكية عام 1960 بني كندي ونك�صون ، مل ي�صوت �صوى 60.7% من جمموع الناخبني ، ويف عام 1992 
مل ي�صوت مل�صلحة كلينتون �صوى 24.2% ) م.ن �س 283 (

2- م.ن �س 173 
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طري���ق �صبك���ة البنية التحتي���ة  المعلوماتية القومية .جاء ذلك في الوقت ال���ذي و�صف بها فيه وزير 
التعليم في حكومة كلينتون باأنها »�صبورة الم�صتقبل«)1(

دخل���ت االنترن���ت بقوة عال���م التربي���ة والتعليم، وال ت���زال تتغلغل فيه حتى غ���دا الحديث عن 
المدر�صة بال �صفوف وال كتب اأمراً عادياً .

والواق���ع اأن الحا�ص���وب واالنترني���ت  ك���ان القمة التي و�ص���ل اليها تطور الو�صائ���ط ، انما هذه 
الو�صائ���ط كان���ت موجودة وكان���ت فاعلة  في االأفراد والجماع���ات. »فالتلفزي���ون والفيديو ، واألعاب 
الفيدي���و ، واأجه���زة الحا�صب ال�صخ�صية ت�صك���ل جميعها نظام���اً الكترونياً �صام���الً تتداخل اأ�صكاله 
المتنوع���ة لتوؤل���ف عالماً بديالً ومطلق���اً ، يدم���ج الم�صاهد/الم�صتخدم ب�صكل متف���رد في دولة غير 

مركزية مكانياً ي�صعف فيها تاأثير الزمان ، متحررة من المادة الى حد بعيد)2(
وال���ذي حاذى االنترنت والحا�صوب في االهمية ، ثم ان�صم الى العائلة فبات جزءاً منها وابناً 
باراً متفوقاً »ذكياً« لها، هو الهاتف الخلوي. في العام 1983 رخ�س في الواليات المتحدة االأميركية 
الأول هات���ف محمول . وفي العام 1989 بلغ عدد الم�صتخدمين المليون. لكن االزدهار جاء بعد ذلك 
فق���د راحت االأعداد تتزايد ف���ي اأوروبا واآ�صيا ، كما في الواليات المتح���دة، ففي بريطانيا كان عدد 
الم�صتخدمين �صتة ماليين عام 1996، وفي العام 2000 بيع ما اليقل عن 3.5 مليون تلفون محمول 
يعن���ي ذل���ك بيع جهاز تلفون كل ثانيتين.فكتبت اإحدى ال�صحف عنواناً : »ن�صف االأمة اأ�صابه جنون 
التلفون : وعنواناً اآخر »الوقوع في غرام التلفون المحمول«. وكانت بريطانيا في هذه الفترة متقدمة 

على الواليات المتحدة ، في حين كانت فنلندا وايطاليا متقدمتين على بريطانيا.)3(
ونح���ن ن���رى كيف يوا�ص���ل الهاتف المحم���ول تطوره ال�صري���ع المذهل ليغدو م���ع �صغرحجمه 
المتزايد مجموعة اأجهزة توا�صل، و�صكرتاريا، ومنظم عمل �صخ�صي، وم�صليا، تقدم من الخدمات 

ما كان مجرد حلم. بل ربما �صبق جميع االأحالم.

تكنولوجيا:
ننق���ل فيم���ا يلي مقطعا من كت���اب ثورة االنفوميدي���ا. المن�صور عام 1995 يذك���ر فيه توقعات 
للم�صتقب���ل : »ل���ن تحتاج الى وج���ودك في المنزل لكي تع���رف ما يفعل االأطفال، كم���ا لن تحتاج اأن 
تكون داخل منزلك لكي تغلق النوافذ اذا ما امطرت ال�صماء ... ولنفتر�س اأنك قمت برحلة ون�صيت 
اأن تغل���ق اإح���دى النوافذ، بل وتركت الباب مفتوحاً،.. ما علي���ك اإال ان ترفع �صماعة هاتفك وتت�صل 

1- التاريخ االجتماعي للو�صائط �س 338 
2- م.ن �س 407 
3- م.ن �س 386 
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بالمن���زل ) بالمعنى الحرفي( وتاأمره باإغالق النوافذ واالأبواب .. �صت�صبح حجرات المنزل وكاأنها 
تح�س بمن ي�صغلها، ويتحدد الجو العام داخل كل حجرة بح�صب طبيعة الحجرة نف�صها ومن يتواجد 
فيه���ا، والجو العام في المحيط ،،ف���اإذا كان اليوم م�صم�صاً .. تنفتح النوافذ من تلقاء نف�صها لت�صمح 
بدخول ن�صيم الهواء العليل ، وياأخذ التلفزيون في بث اأخبار عن الطق�س وغيره .. وبمجرد ما ترتفع 
درج���ة الحرارة والرطوبة ت�ص���ارع النوافذ باالنغالق وت�صدل ال�صتائر تلقائي���اً وتبداأ اأجهزة التكييف 
بالعم���ل ... و�صي�صهد الم�صتقبل قدرة منازلنا على اال�صتجاب���ة الأ�صواتنا ، تماماً مثل الكومبيوترات  
والتلفزيون .. �صنقوم باإ�صدار  االأوامر للنوافذ  باأن تنغلق وحدها ولكي نحدد نوع الجو الذي نرغب 

اأن ي�صود الغرفة ما علينا اإال ان نخبر بما نريد ... «
طبع���اً كل ذلك ع���ن طريق كومبيوت���رات وموتورات م���وؤازرة . ونحن ن���رى اأن الكثير من هذه 
ال�صطح���ات الخيالية تتحقق ، طبعاً في البلدان المتطورة ، فغدا ال�صراف االآلي يتعرف الى الزبون 
م���ن �صوت���ه اأو من نظرته وب�صمة عينه ، فكل �صيء يمك���ن اأن ي�صتجيب لالأتمته حتى ان الحاجة الى 

الرجل االآلي تت�صاءل. والمتابع الأخبار هذا التطور، اإذا ا�صتطاع اللحاق باأخباره ، ي�صمع الكثير.
االإعالم: والو�صيط االآخر الذي يخالط حياتنا اليومية هواالإعالم. 

فو�صائ���ل االإع���الم ل���م تعد تنق���ل الينا خبراً ع���ن حدٍث جرى وم���ّر عليه زم���ن ، اأيُّ زمن ، بل 
اأ�صبحن���ا نعي����س الحدث ، لحظة الحدث، نعاين ما يجري، ون�صمع ما يق���ال ، ويتم حوار ونقا�س مع 
العاي���ن اأوالمراقب اأو الم�ص���وؤول، ويمكننا نحن الم�صاهدين الم�صاركة وطرح االأ�صئلة واإبداء الراأي ، 

اأياً كان الحدث وفي اأي منطقة من العالم . هنا ال يعود العالم قرية  بل ي�صبح كاأنه غرفة منزل 
والأن االإعالم غدا بهذه القدرة، والأن اأدوات المتابعة غدت �صهلة اال�صتعمال، وبمتناول معظم 
النا����س، ما عدا المعدمين و�صكان البالد الفقي���رة المنهكة بالحروب والجوع، كما في بع�س نواحي 
اأفريقي���ة، فاإن االإعالم غدا �صلطة، ال ال�صلط���ة الرابعة كما �صميت ال�صحافة، بل هو ال�صلطة االأولى 
ف���ي بع����س االأحيان، ي�صكل ال���راأي العام بروؤي���ٍة من الزاوية الت���ي تنا�صبه فيثير، ويجم���ع ، ويحفز، 
وق���د يجّي����س وي�صاعد في بناء المواقف وتحريك الجماعات في اتج���اه اأو اآخر. وهذاما يجعل دوره، 
الم�صك���ور ف���ي ربط اأج���زاء المعمورة، وتقري���ب اهتمامات النا�س ف���ي انحائها المتفرق���ة، وتعميم 
االإح�صا����س باالأخطاروالم�صاركة في الم�صائب، هذا الدور يالم�س الخطر ،ويحرك الكوارث، وغدا 
بع����س رجال االإعالم معروفين، كالممثلين ورج���ال ال�صيا�صة، وغدوا محبوبين اأو مرهوبي الجانب، 
يح���اورون ال�صا�ص���ة واأ�صح���اب المراكز وحت���ى الروؤ�صاء، ف���ال يتخلف اأحد عن حواره���م، ويتقبلون 

ق�صاوتهم وتعّنتهم في بع�س االأحيان ، فاأي �صلطة لهم ؟
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نح���ن ل���ن ندخل في بح���ث مف�صل ع���ن الو�صائط. ولك���ن مما ال �ص���ك في���ه ان التلفزيون هو 
الو�صي���ط االإعالم���ي المميز، ولقد غدا عريقاً ف���ي هذا الدور، وتزايدت قيمت���ه بعد اإن�صاء محطات 
الب���ث باالأقمار ال�صناعية، وُعرفت الف�صائيات ، فتح���ول دور التلفزيون من و�صيلة ت�صلية، ثم تعليم 
وترفي���ه، ال���ى دور كائ���ن حّي ، فرد من العائلة ف���ي كل بيت، وربما في كل غرفة م���ن بيت، انه يعني 
»معاي�صة العالم في غرفة المعي�صة الخا�صة بالفرد«. وهو في عالقة غاية في الحميمية مع الجهاز، 
يجل����س الي���ه وهو مرتاح في مكانه المف�صل وبطريقته الخا�صة ف���ي اال�صترخاء، منف�صٍل عن األِم اأو 
ح���رارِة اأو رائح���ِة ما يدور على ال�صا�صة ويراه وي�صمعه .. ث���م اإن ف�صولية الحا�صوب جعلته يدخل في 
�صمي���م التلفاز، فيعطي نموذج���اً مركباً يجمع الى دور التلفاز ال�صلبي ف���ي النقل، امكانية للتجاوب 
م���ع رغبات الم�صاهد في التوقيت وفي قدرة ه���ذا الم�صاهد على االت�صال بمركز البث والتدخل في 

ال�صرد والحوار.
وللتلفزي���ون دور تربوي مهم في توحيد اأ�صاليب التدري�س على م�صتوى الوطن كله، هذا ف�صالً 
ع���ن كونه اأداة تربوي���ة جيدة االأداء تجذب حوا�س التلميذ المتعددة، وقد غدا و�صيلة �صمعية ب�صرية 

عادية حتى في اأب�صط المدار�س .
اإن التط���ور الذي ي�صي���ب الو�صائط يجعلها و�صائ���ل �صفر من الدرجة االأول���ى، وال نق�صد هنا 
ال�صف���ر بو�صائل النق���ل ، ولكن �صفر القابع في مكان���ه. »فبالن�صبة الى اأكثر النا����س، ومعظم الوقت 
ُي�صت�صع���ر تاأثير العولم���ة من خالل البقاء في المنزل، ولي�س عن طريق االرتحال. هكذا نتحدث عن 
الف���رق بين ال�صفر فع���الً الى اأماكن بعيدة وبي���ن ال�صفر اليها عن طريق التح���دث  عبر الهاتف، اأو 

الكتابة با�صتخدام لوحة المفاتيح الخا�صة بجهاز الكومبيوتر، اأو م�صاهدة التلفاز«)1(
اإن تفاعلن���ا الروتين���ي مع و�صائل االعالم يغّير عوالمنا الظاهر فيه » فعلى الرغم من اأن الكل 
يحي���ون حياة محلية، فاإن العوالم الظاهراتي���ة هي في اأكثرها عالمية في الواقع،... ولم يعد العالم 
الظاهرات���ي يح���اذي االإطار المعتاد ال���ذي يتحرك خالله اأح���د االأفراد مادياً اإال ف���ي حاالت قليلة 

جداً«)2(
والمالح���ظ اأن الظاهرة العالمية تتوغل في �صميم �صبابنا، ف���ال يعود يكفيهم المحيط الذي 
يعي�ص���ون في���ه،  بل هم يرغبون ف���ي اإقامة عالقات حميمية مع اآخرين في بل���دان بعيدة، قد يكونون 
اأ�صخا�ص���اً عاديين، فيح�صب ال�ص���اب اأ�صدقاءه الذين يحيطون به ، واأ�صدقاءه الذين يزورون موقعه 

1- ثورة االنفوميديا �س 447-446 
2- العوملة والثقافة �س 204 
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على الفاي�س بوك اأو غيره، واأ�صدقاءه الذين يتوا�صل معهم عبر االنترنت، وقد يطمح الى االت�صال 
باأ�صخا����س م�صهورين، ممثلين، �صيا�صيي���ن، مذيعين، مطربين، فيجد االأم���ر عادياً الأن لهم جميعاً 
مواقعه���م االإلكتروني���ة، ومجموعته���م من االأ�صدق���اء اأو المعجبين اأو الموؤيدي���ن، وُترفع الكلفة بين 

الجميع.
اإن التغيي���ر المت�ص���ارع في الو�صائط ، ودخوله���ا �صميم حياتنا بال ا�صتئ���ذان، تجعل لكل جيل 
م���ن اأبنائن���ا عالمه، بمفهومه الخا�س ، بكثي���ر من اأنماط ال�صلوك التي ل���م يعرفها الجيل ال�صابق ، 
والتي قد يخالفها الجيل الالحق الى انماط خا�صة به. يكتب جو�صوا ميروفتز : »اأن تكون اليوم غير 
مت�ص���ل يعن���ي اأن تكون �صاذاً .. واأن يعي�س ال�صخ�س في مكان ال يوجد فيه هاتف اأمر كثيراً ما يفهم 
عل���ى اأن���ه اإهانة �صمنية لالأ�صدقاء واالأق���ارب وزمالء العمل ، كما انه قد ُينظ���ُر الى ترك ال�صماعة 
مرفوعة، بعيدة عن الحامل الذي تعلق عليه، على اأنه ت�صرف مزدٍر للب�صر. ويتوقع من العاملين في 
بع�س المهن اأن  يحملوا اأجهزة تنبيه تجعل من الممكن الو�صول اليهم في اأي وقت ، واأينما يكونون 

ومهما كانوا يفعلون )1(  وير�صم ماك لوهان هذه ال�صورة المعبرة : 
» يفه���م كل من الطفل والمراهق الهاتف ، ويعانق ال�صلك و�صماعة االأذن كما لو كانا حيوانات 

األيفة محبوبة..«)2(
والحميمي���ة الت���ي كانت مطلوبة عن���د الحديث الهاتفي لم تعد من نمط ه���ذه االأيام ، فحامل 
الهاتف الخلوي ي�صير في ال�صارع متحدثاً ب�صوت مرتفع وكاأنه وحده في غرفة مغلقة . فاال�صتخدام 
ال�صائ���ع للهات���ف النقال غدا غير واع ، في ال�صيارات في الحافالت، في المطاعم، كما في ال�صارع ، 

في غرفة النوم كما في الحمام.
لق���د حدث تغير ثقافي عّدل مفهوم الحميمية المتوا�صطة، فالحديث مع االآخر، حتى الحميم 

جداً، يمكن ان  يتّم بوجود غرباء، دون اأي منع اأو كبت او حرج .

خام�شًا: العولمة والثقافة:
»تق���ع العولم���ة ف���ي القلب من الثقاف���ة الحديث���ة ، وتقع الممار�ص���ات الثقافية ف���ي القلب من 
العولم���ة .. هذا ال يعني اأن العولم���ة هي المحدد الوحيد للتجربة الثقافي���ة الحديثة، وال اأن الثقافة 
ه���ي، بمفردها، المفتاح المفاهيمي الذي ال���ذي يفكك مغالق القوة الدينامية الداخلية للعولمة.... 
اإنَّ العملي���ات  التحويلي���ة الهائل���ة لع�صرنا الحديث ، والتي ت�صفها العولم���ة  ...تغير ن�صيج التجربة 

1- م.ن �س 218 
2- م.ن �س 223 
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الثقافية وتوؤثر ، في الوقت ذاته، في اإح�صا�صنا بالهوية الحقيقية للثقافة في الع�صر الحديث ...«)1(
ه���ذا التاأثي���ر هل هو محمود اأو هو م�صب���وه ؟ اإنَّ العولمة ه���ي االأدوات و الو�صائط و االأهداف. 
بالن�صب���ة الى الو�صائط يرى الدكتور محمد نابل�صي اأن الو�صيط االأول كان اللغة ، و » اأن اللغة دعمت 
ارتقاء العقل الب�صري وحققت للذكاء االإن�صاني قفزة مقررة الأنها مّكنته من تحقيق االت�صال باأقرانه. 
وبمراجع���ة تطور و�صائل االت�صال نجد اأن كالً منه���ا �صاهم في تحقيق زيادة ملحوظة اإح�صائياً في 
مع���دل الذكاء الب�صري . فمن الطباعة ال���ى الراديو ، فال�صينما ، فالتلفزيون ...الخ كانت كل و�صيلة 
م���ن هذه الو�صائط ت�صاعد االإن�صان على طرح اأ�صئلة جديدة ح���ول معلومات جديدة، وبالتالي فاإنها 
�صاعدته على دعم معدل ذكائه واأ�صلوب توظيفه لقدراته العقلية. وعليه فاإن من الطبيعي اأن يقترن 

ظهور الكومبيوتر واالإنترنت بتوقع علماء النف�س تحقيق قفزة نوعية هاّمة للذكاء الب�صري ...«)2(
ه���ذا �صحيح ، واأ�صيف ، مميزاً بين االإنترنت والكومبيوتر وبين العولمة ، اإن االإنترنت و�صيلة، 
و�صي���ط من الو�صائ���ط ، والعولمة هدف وغاي���ة. فالو�صيلة ي�صتخدمها الجمي���ع ويفيدون منها، ومن 
اإمكاناتها الهائلة في عالم المعلومات من تخزين ونقل وبرمجة وتبويب ، وفي التعليم، وفي الترفيه، 
وفي االقت�صاد، وفي االأعمال... وكٌل ي�صع فيها اأو يحّملها ما يريد وياأخذ منها ما يريد. عن طريقها 
يح�ص���ل توا�صل وتاأثي���رُّ وتاأّثر.  اأّما العولمة الحقيقية فلي�صت كم���ا تبدوفي ظاهرها البريء، لي�صت 
ل للجوار العالمي ، انما هي خطة عمل هادفة ، لها قطب  مهيمن  مجرد انفتاح عالمي، كما كان ُيوؤَمَّ
فاعل يقوم بت�صويقها على اأنها برنامج تاآلف وتقارب بين ال�صعوب واالأمم ، وو�صيلة رَفاٍه لهم جميعاً، 
فيم���ا يهدف منها الى فت���ح اأ�صواِق البلدان واأجوائه���ا االجتماعية والثقافي���ة والنف�صية ، ف�صالً عن 
المالي���ة واالقت�صادي���ة ، اأمام ال�صرك���ات والموؤ�ص�صات المالية المتعدية الجن�صي���ات ، ُيخ�صع العالم 
الأهوائه���ا ف���ي جني االأرب���اح وين�صر في���ه ثقافة اال�صته���الك. اإن من اأه���داف العولمة اإلغ���اء الهوية 
الوطني���ة لل�صع���وب واجتذابه���م الى قومي���ة عقالنية هي قومي���ة الغرب وعقالنيت���ه ، وتنفيرهم من 
عقلهم واإقناعهم بق�صوره. اإن ن�صخة الغرب العقالنية تقوم على عدم االعتراف باأية مكت�صبات  من 
الما�ص���ي عند ال�صعوب ، فتدعو الى التخل�س من جميع المعتقدات واالأنظمة ال�صيا�صة واالجتماعية 

عندها...
ونح���ن لن نناق����س اآثار العولمة في الثقاف���ة ال�صاملة ، اأي في جميع نواح���ي التراث الثقافي ، 
فه���ذا بحٌث طويل وقد كتب فيه الكثير . �صنكتفي باالإ�صارة الى ما يمكن للو�صائط المتطورة للعولمة 
اإحداث���ه كنقل���ة نوعية في بع�س ظواه���ر التراث الثقافي ، م�صتعينين باقتبا����س مقوالت من باحثين 
جادي���ن، ونتن���اول ب�ص���ورة خا�صة وجهين من الت���راث الثقافي ف���ي الم�صتوى القاب���ل للتغير وهما: 

1- العوملة والثقافة �س9 
2- �صيكولوجية ال�صياية العربية �س 117 
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التوا�صل وا�صاليب التعليم ، كما نتناول وجهاً من الم�صتوى القابل للثبات في التراث، وهو اللغة.

)- التوا�شل:
ال �ص���ّك ف���ي اأن و�صائل االت�ص���ال ال�صريع عن طري���ق االنتقال الج�صدي، اأو ع���ن طريق النقل 
االلكترون���ي للمعلومة، تحقق ما اأ�صار الي���ه مارك�س على اأنه اإفناء المكان بالزمان« وما دعاه دايفيد 
هارف���ي »ان�صغ���اط الزمان-المكان« )1(  فالزمان بات يق�صم المك���ان ويخلخل اأبعاده . من الممكن 
مث���الً القي���ام برحلة حول العالم في ي���وم واحد فقط على خط���وط الطيران التجاري���ة، فيما كانت 
الرحلة قبل اأقل من خم�صين �صنة من انجلترا الى اأو�صتراليا تاخذ اأ�صبوعاً تقريباً . في العام 1870 
كان على البريد االأر�صي اأن ي�صافر �صبعين يوماً من لندن الى نيوزيلندا فيما في البريد االلكتروني 
اأو ف���ي التوا�ص���ل عبر الفيديو ، اأ�صبح التوا�ص���ل فورياً )2(  اإننا نعي�س ، لو �صدقن���ا المقارنة المبالغ 
فيها، في »قرية عالمية« بح�صب تعبير مار�صال ماك لوهان، وهذا يعني  تمديد التقارب الذي يتاأتى 
م���ن �صبكة العالقات االجتماعية عبر قطاعات كبيرة م���ن الزمان-المكان  يجعل االأحداث البعيدة 
تخت���رق تجربتنا المحلي���ة ، وهو يعني فهم الكيفي���ة التي ُيمكن اأن يتعر�س به���ا �صخ�ٌس ما للبطالة 
نتيج���ة قرارات »تقلي����س العمالة« التي تتخذ في المقر الرئي�س لل�صرك���ة المالية المقر�صة ، والذي 
يق���ع ف���ي قارة اأخرى ... واح�صا�صن���ا باالنتماء الثقافي » للوجود في وطن » ق���د ي�صيبه تعديل خفي 
بفع���ل اختراق اأجه���زة االإعالم المعولمة حياتن���ا اليومية .« )3(   اإن فكرة االنتم���اء الى وطن وثقافة 
ق���د اهت���زت مع تزايد ان�صغ���اط »المكان« و �صع���ف االح�صا�س بحدوده، يق���ول ميروفيتز: » لقد قلل 
التط���ور في و�صائل االإعالم من اأهمية الوجود المادي في تجربة النا�س واالأحداث ... االآن اأ�صبحت 
االأماك���ن المقي���دة مادياً اأقل اأهمية الأن���ه �صار باإمكان المعلومات التدفق عب���ر الجدران، واالإندفاع 
عبر الم�صافات ال�صا�صعة«)4( اإن و�صائل االإعالم َغَدْت اإمتدادات مكانية للحوا�س الب�صرية، والدوائر 
الكهربي���ة تغلبت، كما يرى ماك لوه���ان ،على نظام الزمان والمكان، وه���ي تمطرنا، ب�صكل م�صتمر 

وفوري، باهتمامات ومخاوف جميع الب�صر ..«)5(
اإال اأنَّ الو�صائ���ط ل���م تبق على هذا الو�صع ال�صلبي، الفرد لم يعد مجرد متلق ل� »مطرة« ثقافية 
اأو معلوم���ة، لقد غ���دا قادراً على االختيار، نظراً اإلى محيط المعلوم���ات المتعدد االأهواء والثقافات 

1- العوملة والثقافة �س 11 
2- جغرافية العوملة �س 11 

3- العوملة والثقافة �س 21-20 
4- العوملة والثقافة �س 208 

5- م.ن 
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المتواف���ر عل���ى ال�صبكة )1(، بل غدا باإمكان اأي اإن�صان، �صغيراً كان اأو كبيراً، اأن يدخل اإلى  ال�صفحة 
االلكتروني���ة الأي رئي����س دولة ف���ي العالم ، وي�صجل راأي���اً في حدث اأو موقف، بل غ���دا االأمر اأبعد مع 
اإخت���رق الواقع الخائلي لجميع الحدود بما فيها ح���دود الحجم وال�صالبة والجاذبية، فغدا حفيدي 
مث���الً قادراً عل���ى اإ�صتح�صار بالط هارون الر�صي���د والتجول بين ردهات���ه، والت�صرف فيها كخليفة 

بجميع االأحا�صي�س الم�صاحبة لذلك. فاأين عالمي الثقافي من عالم حفيدي ؟! 
ه���ذه الحركة لل�صور والرموز التكثيفية، والتمدد الهائل لطرق التفكير وطرق التوا�صل، لي�س 
لها مثيل في التاريخ ... لي�س هنالك ما يعادل تاريخياً االمتداد العالمي وحجم الحركة الثقافية من 

خالل بنيات االإت�صاالت . انما ذلك اإلى اأين ؟
يرى البع�س اأن العولمة هذه تقود حتماً اإلى التجان�س الثقافي ، وهنالك من يرى ، كما يدعي 
»بيترا����س« )1993( اأن الثقاف���ة العالمي���ة مرتبطة مبا�ص���رة بالواليات المتح���دة االأمريكية . ولهذا 

اأهداف �صيا�صية واإقت�صادية ، وهو جزء من جغرافية الراأ�صمالية ال�صيا�صية .)2(

)- التعليم : 
ان الول���د ال���ذي ي�صل الى الحا�صوب في بيته، اأو عند جيران���ه، اأو في المقهى االلكتروني، لم 
يع���د من المعقول اأن ُيح�صر ف���ي ف�صل، بين جدران عازلة، ويطلب منه البق���اء �صاكناً لتلقي العلم 
من مدر�س يتحكم به ويملي عليه ارادته. اإن الجلو�س اأمام الحا�صوب يمنحه حرية اختيار ، ومجاالً 
م���ن التنوع، وامكانية التنقل الذهني، اأو االنفعال امام األعاب الفيديو، والحما�س .. اإنَّه حياة حافلة 

بالن�صاط الذهني والحركة.
اإن التفاع���ل مع ال�صور المرئية ، وامكانية التحكم بها ت�صتهوي اأوالدنا ، فال�صور المرئية هي 
بالن�صبة اليهم »حلوى عقلية« ذات نكهة ال تقاوم . فهم يميلون اليها ، ويتمتعون بقدرة »مده�صة على 
ا�صتيع���اب ال�صور ، وعلى التفاعل م���ع المرئي والم�صموع، وهذا غدا اأم���راً معروفاً. والكومبيوترات 
ته���ّيء للطالب ميادين وا�صعة، وتمكنهم من الو�صول الى الم�صادر وال�صخ�صيات اينما كانوا خارج 
قاع���ة الدر�س، كما تمكنهم م���ن م�صاهدة ا�صياء متعددة في وقت واحد ومناق�صتها، منفردين اأو في 

مجموعات .
»وتتي���ح الكومبيوت���رات المت�صل���ة  ب�صبك���ات، لجميع االأف���راد واالأ�صر والط���الب والمدر�صين 
والم�صوؤولين االداريين اأن يعيدوا النظر في م�صطلح »المدر�صة«  فبدالً من التفكير في اأمر المدار�س 
�صتمّكن  تلك االأجهزة عملية التعليم من اأن تتم خارج الف�صل المدر�صي. في ف�صل افترا�صي حيث 

1- جغرافيات العوملة �س 277 
2- ثورة االنفوميديا �س 473 
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يمك���ن لالأطفال اأن يتعلموا ف���ي منازلهم ، وفي اأكواخهم ، اأو اأثناء خروجهم في رحلة مع والديهم ، 
فيظلون في ذلك الوقت كله على ات�صال بزمالئهم ومدر�صيهم في الف�صل.«)1(

�صوف ت�صبح كومبيوترات الو�صائط المتعددة الو�صيلة الوحيدة االأ�صا�صية للتعليم ، فهي تتولى 
ط���رح االأ�صئلة ، وتلق���ي االإجابات ،واإعطاء التقيي���م، وحفظ �صجل للتلمي���ذ يظهرحركته ، ن�صاطه ، 
تفوق���ه وتق�صيره. وهذه االأمنية كانت منذ اأكثر من ع�صر �صنوات، فاأين نحن منها اليوم ؟ تجاوزها 

الواقع.
وهن���اك �ص���وؤال مهم يطرح : األ���ن تجّرد التكنولوجي���ا التعليم الر�صمي من طابع���ه االإن�صاني؟ 
ُيجي���ُب »بيل غايت�س« : » اإن اأي �صخ�س �صاهد التالمي���ذ ال�صغار وهم يعملون معاً حول الكومبيوتر، 
اأو راق���ب الح���وارات التي تدور بين طالب ف���ي حجرات درا�صة تف�صل بينه���ا المحيطات ، �صيدرك 
���ْن بيئة التعليم. والقوى التكنولوجية نف�صها ، التي �صتجعل التعليم  اأن التكنولوجي���ا باإماكانها اأن توؤمِّ

مطلباً �صرورياً �صوف تجعله اأي�صاً �صيئاً عملياً وممتعاً«.
ف�ص���الً ع���ن  ذلك فاإن م���ا ال ي�صتطيع���ه المعلم م���ن مراعاة الف���روق الفردية بي���ن التالميذ 
ف���ي ال�صف الواح���د ، يت�صدى ل���ه الكومبيوتر ، فيرى جاردن���ر ، اال�صتاذ بمعه���د الدرا�صات العليا 
ف���ي جامع���ة هارفرد ، اأن االأطف���ال المختلفين ينبغ���ي تعليمهم بطرق مختلف���ة الأن االأفراد يفهمون 
العال���م بطريقة مختلفة... بحيث يمك���ن لكل المتعلمين ، على اختالفهم، اأن يجدوا محتوى التعليم  
المنا�ص���ب لهم«)2(ذاك اأن الكومبيوترات �صوف تدخل تعدي���الت دقيقة على المادة التعليمية  لتتيح 

ة ...  للطالب اتباع م�صارات متباينة نوعاً ، والتعلم وفقاً لمعدالت اأدائهم الخا�صّ
و�صيكون باإمكان الكومبيوترات تخ�صي�س اهتمام فردي للمتعلمين ، كل منهم على حدة ، كما 

�صتقدم خدمة خا�صة لالأطفال الذين يعانون من �صعوبات تعليمية.)3(
وعل���ى �صعيد االختبارات يتغّير مفهوم النجاح والف�صل مع الكومبيوتر. �صوف ُتتيح ال�صبكة   
)والك���الم يع���ود 1998(التفاعلي���ة للطالب اأن يمتحن���وا اأنف�صهم في اأي وقت، في ج���ّو خال من اأي 
توّت���ر، حيث يق���وم الطالب في ا�صتك�صاف ذات���ه ، وت�صبح عملية االختبار ج���زءاً اإيجابياً من عملية 
التعلي���م، ولن ي�صتدع���ي الخطاأ تاأنيباً واإنما �صيحف���ز النظام الى م�صاعدة الطال���ب في التغلب على 
�ص���وء فهمه)4(، وبذا ي�صب���ح االختبار الر�صمي مجرد حلقة في اآخر ال�صل�صلة ، خالياً من المفاجاآت. 

فوداعاً للت�صرب المدر�صي .

1- املعلوماتية  بعد االنرتنت  �س 299 
2- م.ن �س 300 

3- م.ن 
4- م.ن �س 317-316 
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3- اللغة
ننق���ل عن »كري�صتال« )1997( »هناك �صتة اآالف لغة تقريباً في العالم، وقد يهبط العدد الى 
ثالثة اآالف في العام 2100، نحو �صتين في المئة من هذه اللغات لها اأقّل من 10 اآالف ناطق، والربع 

لها اأقل من األف ناطق .
اأ�صبح���ت االنجليزية لغة العالم . ... واالنجليزية و�صيل���ة للتوا�صل في مجاالت مهمة متعددة 
كال�صف���ر ج���واً ، والمالي���ة ، واالنترنيت. ثلث���ا العلماء يكتب���ون باالنجليزية ، و 80% م���ن المعلومات 
المخزن���ة ف���ي اأنظمة اال�صترج���اع االلكترونية هي باالنكليزي���ة، وفي اأي وقت يدر����س اأكثر من 200 
ملي���ون طال���ب االنجليزي���ة لغةً اإ�صافي���ة . وهي لغة ر�صمية ف���ي دول من اإفريقي���ا  والمحيط الهادئ 
وجن���وب اآ�صيا . وجن���وب �صرق اآ�صيا . قد تدعي ه���ذه الهيمنة  ب»االإمبريالي���ة الثقافية االإنجليزية« 

وتف�صر الدور المهيمن الحالي للواليات المتحدة االأميركية.)1(
يذكر محمود اأمين العالم في كتابه »دفاع عن الخ�صو�صية اللغوية«  اأّن »العولمة ال�صائدة اأخذت 
تف�ص���ي بال�صرورة الى �صيادة لغة م���ن لغات الدول المهيمنة في العالق���ات التجارية  واالقت�صادية 
ة ... اإن المعن���ى هو تهمي�س اللغات والثقافات  وم���ا ي�صتتب���ع ذلك من �صيادة ثقافتها و قيمها الخا�صّ

القومية  واحتواوؤها، وا�صتتباعها كمقدمة ومدخل  ال�صتتباعها اقت�صادياً وثقافياً«)2(
وم���ع االنترنت انفتح »الفي�صان اأمام تدفُّق معلوماتي ه���ادر تطغى عليه اللغة االنكليزية، وهو 
م���ا اأث���ار الفزع لدى جميع االأمم غير الناطقة باالنكليزية ، ولغُته���ا تو�صك اأن ت�صحق اأمام االع�صار 

الجارف، تحت �صغوط اقت�صادية و�صيا�صية وثقافية هائلة«)3(
وي�صي���ف الدكتورنبي���ل علي اأن القوى االقت�صادي���ة االأميركية اأدركت االأهمي���ة البالغة لموارد 
المعلوم���ات، يثبت ذلك ما �صهدته ال�صاحة االأميركية من تق���دم هائل في علوم الل�صانيات وهند�صة 
اللغة، والهدف : جعل �صيوع اللغةاالنكليزية راأ�س الحربة في تنفيذ مخططها ل�صيادة العالم معلوماتياً 
وثقافياً واقت�صادياً. وهكذا ت�صتعيد الواليات المتخحدة حلمها الذي كادت تفقده، باأن ي�صبح القرن 
الحال���ي ، هو االآخر، قرناً اأمريكياً، يكون في���ه للرمز واللغة �صلطة تفوق جميع ال�صلطات . والواليات 
المتحدة تمار�س حالياً من خالل موؤ�ص�صاتها االعالمية واالقت�صادية والتكنولوجية اأ�صاليب متنوعة 

ومبتكرة من ال�صغط، ال ترحم اأحداً، ال عدواً وال حليفاً، وال كبيراً وال �صغيراً.
ه���ذا هو الوجه القائم ، وه���و م�صترك بين جميع لغات العالم، غير االنكليزية المحكوم عليها 

1- جغرافيات العوملة �س 282 
2- الثقافة العربية وع�صر املعلوملت �س 232 

3- م.ن �س 233 
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بالتبعية اأو التال�صي. فما و�صع العربية ؟
ال �ص���ك ف���ي اأنَّ تق�صي���ر العرب في اأم���ر لغتهم م�صاعد ق���وي لالجتياح العولم���ي. فالكثيرون 
يتحدث���ون ع���ن اأزمة تعليم اللغة العربي���ة : اأزمة اال�صاليب التعليمية ، اأزم���ة المناهج ، اأزمة محتوى 
الم���ادة المعلَّمة، اأزمة المدار�س الخ... وقد تناول الدكت���ور نبيل علي المو�صوع باإ�صهاب ومن جميع 

جوانبه في كتابه القّيم »الثقافة العربية وع�صر المعلومات«
وم���ن اآرائه اأنَّ برامجن���ا الثقافية اهتمت ب�صورة كافية بتذوق ماآث���ر اللغة ومظاهر عبقريتها 
و�صل���ة ذلك باإعجاز البيان القراآني، واأن الثقافة اللغوية في ع�صر المعلومات تتطلب اأكثر من ذلك 
بكثير . ويذكر بع�س الحاجات ، منها : كيفية توظيف اللغة في حياتنا اليومية ، تحديد موقع العربية 

على خريطة اللغات العالمية ، والتوعية بنظم تعلم العربية اآلياً...
كم���ا يذكرم�صاهم���ات علماء الل�صانيات حالياً ف���ي دفع التنظير اللغوي باتج���اه اآفاق جديدة. 
وي���ورد عناوين نم���اذج نحوية عّدة ظهرت نتيجة التفاعل بين النحويي���ن والدالليين، وبين اللغويين 
وعلم���اء الكومبيوت���ر، منه���ا: نح���ُو الح���االت االإعرابية ، نح���ٌو وظيفي، نح���ٌو وظيف���ي معجمي، نحٌو 
ترابطي، نحُو البنية العامة للجملة ، وال�صرف والنحو الحا�صوبيان ، الداللة الحا�صوبية ، المعجمية 

الحا�صوبية....)1(
المو�ص���وع وا�ص���ع ومت�صعب ، ل���ن نخو�س فيه اأكث���ر . انما ال�ص���وؤال هو الى اأي ح���د يبلغ خطر 
التهدي���د المحيق بالعربية؟ هل لغتنا مهددة باالنقرا�س ؟ ماذا يعني قرار منظمة التجارة العالمية 
بع���دم ادراج اللغ���ة العربية ف���ي جدول لغاتها الر�صمية؟ ه���ل نكتفي با�صترجاع االآي���ة الكريمة : »اإّنا 
نح���ن نزلن���ا الذكر واإّنا له لحافظون« ون�صتري���ح ؟)2(هل ن�صت�صلم ، م���ع المت�صائمين العرب الذين 
يوافق���ون االمبريالية ح���ول ق�صور اللغة العربي���ة وجمودها، وعجزها عن مواكب���ة التطور العلمي؟ 
األي�ص���ت كل عيوب اللغة واأمرا�صها هي عيوب العرب المتكلمين بها والباحثين، ال عيوبها ؟ يكفي اأن 
نذك���راأن للغ���ة العربية  قدرتين : القدرة على اإبداع الجديد من الكلمات، اأو حتى من الدالالت نظراً 
لم���ا تتمتع به العربية من قابلية لال�صتقاق وا�صتخدام المج���از، وهي من القدرات النادرة في لغات 
العال���م، والق���درة الثانية امكانية اال�صتيعاب اللغوي والفكري ال���ذي اأثبتته اللغة لنف�صها اإبان ع�صر 
الترجم���ة العبا�صي، فق���د كانت ال تزال قريبة من البداوة حين ت�صدت للت���راث العلمي العالمي في 
ذل���ك الوقت، تلقفته، وت�صمنته، وطّورت���ه، ولّبت جميع حاالت التعبير فيه، فل�صفياً وعلمياً. كل ذلك 

1- م.ن  �س 267-257 
2- م.ن �س 275 
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دخ���ل اللغ���ة واأغناها، اإنما لم يوؤّثر في جوهره���ا ، فبقيت عربية االأدب  وعربي���ة الفقه، وعا�س الى 
جانبه���ا الفل�صف���ة والعلوم . واليوم لو تنفتح العربية على كل جديد في الدنيا، فاإن  قابلية اال�صتقاق، 
م���ع ما ط���راأ من علوم ل�صانية جديدة ت�صتطي���ع اأن تغطي دالالته التعبيري���ة والعلمية، وال خوف على 

جوهر العربية ، فهو ي�صت�صيف الجديد وال يذوب فيه.
الخاتمة :  هل نحن معولمون ؟

طبع���اً ، نح���ن في �صمي���م العولمة ، نحن في بلٍد ن���اٍم من العالم الثالث ، ب���ل مقتر�ٍس خا�صٍع 
لتحك���م الموؤ�ص�صات وال�صركات العابرة للقوميات ، مجبر على تنفيذ �صروطها مهما حاول المقاومة 

والت�صويف.
لق���د غزتن���ا الحداثة ، دخل���ت حياتنا وع�صن���ا غمراتها . فه���ي تجّلت و�صتتجلى ف���ي ال�صلوك 
والت�ص���رف واالأفكار واالأدب ، وفي كل مجال، ويتهم بع�س النق���اد دعاة التجديد باأنهم دعاة تقليد 
تهم  للغرب ، وباأنهم عمالء اختارتهم » رابطة الحرية والثقافة »  التابعة للمخابرات االأميركية ، فغذَّ
ودعمتهم  ليخدموا توّجهاتها ويكون لهم دور الريادة الأنها اختارتهم من  »النخبة« . وتهمة العمالة 
قريب���ة الى ل�صاننا ، نقذف بها المتجرئين على مخالفة الموروث . و�صواء كان بع�س النخبةعمالء، 
اأو كان���وا مج���رد متمردين ، فمما ال �ص���ك فيه اأن الحداثة لم تاأتنا عن طري���ق تطور طبيعي لحياتنا 
االجتماعي���ة والفكرية والعلمية ، كما حدث في الغرب، انم���ا جاءتنا بالتقليد، باالقتبا�س، بالطفرة 
المفاجئة، لهذا كانت غير ماألوفة ، لم تتهياأ ظروفنا النف�صية واالجتماعية لتقبلها، اأما التاآلف معها 

فغدا عمالً الحقاً لتطبيقنا لها، وهذا �صبب التنافر والت�صادم بين الحداثي والتقليدي.
انم���ا العولم���ة ال تعني الحداثة وبكل ب�صاط���ة. فاإذا كانت الحداثة نقلة ف���ي اأ�صلوب الت�صرف 
والتعل���م والتفكير، والتعبي���ر االأدبي و�صوى ذلك فاإن االنتماء اإليه���ا اأو اقتبا�صها يبدو اختيارياً ، لذا 
يعي����س الحداثي���ون الى جان���ب التقليديين، يت�ص���اّدون ويتجادلون ويت�صارعون ، وق���د يتفقون، اإنما 
العولم���ة لي�صت كذل���ك ، اإنها خطة طريق مر�صوم���ة ، ت�صتخدم اأدوات الحداث���ة والتطور في و�صائل 
االت�صال، وتعمل على �صغط اإرادة ال�صعوب وال�صيطرة على الدول لتوجيهها نحو الوحدة االقت�صادية 
عية اأن حاجات العالم ورغباته غدت متجان�صة ب�صورة ال رجعة عنها، واأن  العولمية االفترا�صية، مدَّ
تط���ور التكنولوجيا يقود النا�س، ولو غ�صباً في اتجاه تلك الوحدة التي توؤمن لهم زيادة في الراحة، 
وتخفيفاً من اأعباء الحياة . اإْنها َنْقَلٌة نوعية في تنظيم االقت�صاد الراأ�صمالي، باعتباره نظاماً وحيداً 
للعال���م، وملزم���اً، والزامه ال ياأتي من اإرادة المواطنين في بل���ٍد ما  وانما من ال�صغط على حكومات 

االأوطان، �صغوطاً مالية واقت�صادية و�صيا�صية ، وحتى قانونية لتفتح اأ�صواقها للتبادل العالمي .
ها التاأ�صي�صية �صمن نظ���ام الدولة ، فاإنها بال  واإذا كان���ت العولم���ة تدخل البلد عن طري���ق قوتِّ
به ،  �ص���ك، تاأت���ي بالجديد وبالمده�س الذي ي�صتح���وذ على عقول االأجيال النا�صئة ، وبه���ا يكون ت�َصرُّ



355 Al JINAN                                                                                                         الجنان

أ. د. سعدي الضناوي

ت�صرباً ال ي�صتاأذن وال يدق االأبواب . فاإذا كانت هذه االأجيال ت�صعى الى العولمة الأنها تغذي طموحها، 
اأو الأنها تريحها، اأو ُت�ْصِعدها، اأو الأنها تنقذها مما يتعبها ويق�صرها اأو يربكها في التراث، فهذا يعني 
اأن التراث والقيِّمين عليه غافلون ، وعليهم ان يتوقفوا ويتلفتوا ويدر�صوا ويتفح�صوا، بدل ان يحتجوا 
وي�صتموا ويتَّهم���وا، وينعوا على العولمة وعلى اال�صتعمار وعلى اأميركا تدخلها واأطماعها. طبعاً لهذه 
ال���دول م�صلح���ة الغازي والم�صتعم���ر ، انما علينا ا�صتب���اق اأهدافه ، وا�صتباق الج���اذب الأوالدنا في 
العولم���ة. علين���ا تعديل الظواهرالتراثي���ة القابلة للتغيير والتطور في محاول���ة لجعل الموجة تتوقف 
اأوتاأتل���ف مع التعديل ، ف���ال تتجاوزه الى النواحي الثابتة والجوهرية ف���ي التراث .كما يتوجب علينا 
توظيف ماتقدمه العولمة والذي ي�صتهوي اأجيالنا، في خطة تربية هذه االجيال وتعليمها . بذا نفّوت 

الفر�صة على �صانعي العولمة في وجٍه من وجوه خطة طريقهم، وهو الغاء الهوية الوطنية.
د- تذييل

      تعريفات 
التقلي����س : خف����س في الم�صاري���ف العمومية ) مثالً ف���ي التعليم وال�صح���ة والبنية التحتية 
العمومي���ة( وف���ي ال�صرائب ، للرفع من الحوافز للمقاولة واال�صتثم���ار الخ�صو�صي ، اأو للخف�س من 

العجز في الميزانية .
الخ�شخ�شة : بيع مقاوالت الدولة ، وجعل الوظائف الحكومية ) حيثما يكون ذلك ممكناً(، 
قطاع���اً خا�صاً، لتحري���ر دافع الربح المحّفز على الفعالية ، ولتقلي����س م�صاريف ال�صوق الحكومية 

)ي�صمّل عمليات الدعم وال�صمان (.
التحري��ر: تقلي�س تدّخل الدولة في االقت�صاد ، مث���ل ال�صيا�صة االإقليمية ، اأو قطاع الدعم، 
وه���ذا ي�صمح لل�صوق باأن تحد الدرجة المثلى الطبيعية )للتوازن الطبيعي بح�صب العر�س والطلب(. 

وكذلك تقلي�س الروتين الذي يتطلبه ان�صاء المقاولة الخا�صة.
العولمة: تقلي�س الر�صوم الجمركية ،وكل االجراءات  الحمائية ، بهدف فتح الحدود ، اأمام 
اال�صتثمار في الداخل من قبل ال�صركات العابرة للقوميات ، ولت�صهيل نقل التكنولوجيا، والحث على 
المناف�صة مع منتجي العالم ، ولتحقيق اقت�صاديات قيا�صية من االأ�صواق ذات الحجم الكبير لتعزيز 
الفعالية وال�صادرات. وُيعّد تخفي�س العملةالمحلية لتحفيزها ) اأي ال�صادرات ( ميزة اإ�صافية في 

اأحوال كثيرة .
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د. �أحمد �بر�هيم حامد
مدر�س االإدارة بالمعهد العالي للحا�شبات وتكنولوجيا المعلومات

اأكاديمية ال�شروق

دور الراأي العام في �صنع القرارات ال�صيا�صية:
الثورة الم�صرية نموذجاً

The role of public opinion in the political decision-making:
 Egyptian Revaluation Model

المبحث الأول
حدود البحث واإطار المعالجة

)-) المقدمة
يعتبر الراأي العام من االآليات االأ�صا�صية في عملية الحراك ال�صيا�صي الوطني، حيث يوؤثر في 
الم�صهد ال�صيا�صي بطريقة تدعم الممار�صة الديمقراطية الفاعلةاإذا ما اأتيحت له م�صاحة كافية من 
الحرية والحركة. وقد ينقلب الراأي العام- كنتيجة لالإهمال والتهمي�س وتغليب الم�صالح ال�صخ�صية 
ر ب�صكل �صلبي  هة تفتقد اإلى الن�صج وال�صفافية وتوؤثِّ على م�صالح الوطن-اإلى مجرد اأداة �صغط موجَّ
على �صناعة القرارات ال�صيا�صية وعلى جودة تلك القرارات. من هذا المنطلق تهدف هذه الدرا�صة 
اإل���ى اإلقاء ال�صوء على الراأي الع���ام وتاأثيره ب�صفة عامة، وعلى الراأي العام الم�صري، وخ�صائ�صه 
رة فيه، ودرا�صة الدور الذي يقوم به في عملية �صنع القرارات ال�صيا�صية في �صوء ما  والعوامل الموؤثِّ

�صهدته المنطقة من ثورات الربيع العربي ب�صفة خا�صة. 
فف���ي تون�س اأط���اح الراأي العام التون�ص���ي بالنظام ال�صابق في 17 دي�صمب���ر عام 2010  بعدما 
ا�صت�ص���رى الف�صاد وزاد معدل الفقر، وفي 25 يناير 2011 اأطاحت الثورة الم�صرية بالنظام االأ�صبق 
ال���ذي ا�صت�صرى فيه الف�صاد اأي�صاً وزاد معدل الفقر طبق���اً للمعايير القانونية واالقت�صادية المحلية 
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والعالمي���ة، وزادت ن�صب���ة البطالة باالإ�صافة اإلى التهمي�س الكامل للراأي العام ال�صعبي على مر عقود 
النظ���ام الثالثة. وفي المرحل���ة االنتقالية االأولى والت���ي تولي فيها المجل�س الع�صك���ري الحكم، اأثر 
ال���راأي الع���ام الم�صري على مجريات الحي���اة ال�صيا�صية فتّم تغيير وزارتي���ن في مدى زمني ق�صير 
ن�صبي���اً وتاأثرت معظم القرارات ال�صيا�صية بال���راأي العام ال�صائد ومظاهرات الغ�صب ال�صعبي. وبعد 
ِة الحْكِم، انق�ص���م الراأي العام ما بين موؤي���د ومعار�س مما زاد من  �صع���ود االإخ���وان الم�صلمين ل�ُصدَّ
ى زيادة االنق�صام في الراأي العام بعد االإطاحة باالإخوان  �صبابية الموق���ف ال�صيا�صي الم�صري. واأَّدّ
الم�صلمي���ن اإلى زيادة عدم اال�صتق���رار ال�صيا�صي واالأمني مما يوؤكد علي اأهمي���ة وتاأثير الراأي العام 

الم�صري ب�صورة كبيرة في اال�صتقرار ال�صيا�صي.
وم���ن منطلق تل���ك االأهمية، �صعت هذه الدرا�ص���ة اإلى معرفة تاأثير بع����س المتغيرات )الحالة 
االقت�صادي���ة، والتن�صئة ال�صيا�صي���ة، وانت�صار االأمية وعدم الوعي ال�صيا�ص���ي، ودور و�صائل االإعالم( 
عل���ى ن�صج و�صفافية الراأي العام، ومدى تاأثي���ر كلٍّ منها على ت�صكيل الحياة ال�صيا�صية و�صنع القرار 
ِف على تاأثير الراأي العام في �صنع القرار ال�صيا�صي  ال�صيا�صي في م�صر.كما �صعت الدرا�صة اإلى التعرُّ

في م�صر قبل وبعد ثورة يناير2011.
)-) اإ�شكالية الدرا�شة:

تناق����س الدرا�ص���ة اإ�صكالية دور الراأي العام الم�صري على �صن���ع القرار ال�صيا�صي بم�صر بعد 
ج و�صفافية الراأي العام الم�صري ومدى قدرة  ْكر على ُن�صْ ث���ورة 25 يناير وتاأثير العوامل �صابق���ة الذِّ
ال���راأي العام علىاإحداث التغيير الماأمول في ظل حالٍة م���ن اال�صتقطاب ال�صيا�صي ب�صكل لم ت�صهده 

م�صر في تاريخها الحديث.
وفي �صوء اإ�صكالية الدرا�صة تهدف الدرا�صة اإلى االإجابة على الت�صاوؤالت البحثية التالية:

اع القرار  1-2-1 ماهي درجة تاأثير الراأي العام الم�صري في فترة الدرا�صة على توجهات �صنَّ
ال�صيا�صي الم�صري؟

1-2-2 ما مدى قدرة الراأي العام الم�صري على لعب دوٍر فاعٍل في الم�صتقبل الإعادة ت�صكيل 
الحياة ال�صيا�صية في م�صر واإحداث التغيير المطلوب؟

ية والفقر، وعدم وجود تن�صئة �صيا�صية  1-2-3 هل اأثَّر �صوءاالأحوال االقت�صادية، وانت�صار االأُمِّ
ج و�صفافية الراأي العام الم�صري؟ �صليمة لالأحزاب واالأفراد، على ُن�صْ

)-3 فر�شيات الدرا�شة:
كما ناق�صت الدرا�صة عدداً من الفر�صيات التي حاولت اإثبات �صحتها من عدمه وهي كما يلي:
الفر�شية الأولى: هناك عالقة معنوية َطْرِدّية بين الحالة االقت�صادية )�صعف المرتبات 
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وانت�صار البطالة وازدياد الفقر( وبين ن�صج و�صفافية الراأي العام.
الفر�صي���ة الثاني���ة: هن���اك عالق���ة معنوية  طردية بي���ن ارتفاع ن�صب���ة االأمي���ة و�صعف الوعي 

ال�صيا�صي وبين ن�صج و �صفافية الراأي العام.
الفر�شي��ة الثالثة: هن���اك عالقة معنوية طردية بي���ن وجود الَتْن�ِصئ���ة ال�صيا�صية ال�صليمة 

للُنخب واالأفراد وبين ن�صج و�صفافّية الراأي العام.
الفر�شي��ة الرابعة: هن���اك عالقة معنوية َطْرِدي���ة بينكفاءة وفعالي���ة الر�صالة االإعالمية 

وبين ن�صج و�صفافية الراأي العام.

)-4 متغيرات الدرا�شة:
ُج و�صفافية الراأي العام الم�صري. 1-4-1 المتغير التابع: ُن�صْ

1-4-2 المتغير الم�صتقل:
- الحالة االقت�صادية.

- ِن�ْصَبُة االأمية و�صعف الوعي ال�صيا�صي.
- التن�صئة ال�صيا�صية.

- كفاءة وفعالية الر�صالة االإعالمية.

)-5 اأهمية الدرا�شة:
َة تاأثيِر الراأي العام على �صنع القرارات ال�صيا�صية  تنبع اأهمية الدرا�صة من َكْوِنها تناق�س ق�صيَّ
ف���ي ظل االأحداث المتتالية وال�صريعة التي �صهدتها م�صر بعد ثورة 25 يناير، وفي ظل �صعف القوى 
ال�صيا�صي���ة الموج���ودة على ال�صاح���ة والحالة ال�صبابي���ة التي َتْكَتِن���ُف عمليات االإ�ص���الح ال�صيا�صي 
واالقت�صادي وفي ظل الغي���اب االأمني واالعت�صامات ال�صيا�صية والفئوية التي �صهدتها البالد خالل 
تل���ك الفترة وما �صاحب ذلك م���ن انهيار للو�صع االقت�صادي مما يزيد االمر �صوءاً وي�صيف غمو�صاً 
للم�صه���د. وتظه���ر اأهمية الدرا�صة اأي�صاً في ت�صليط ال�صوء عل���ى العوامل التي يمكن اأْن تِّحول الراأي 
ٍة لتعميق ون�صر الممار�صات الديمقراطية ال�صليمة اإلى راأي عام ُمنقاد ُي�صلِّط دون ُهَدى  العام من اآليَّ
ناع القرارات ال�صيا�صية ويجعل الحكومات مرتع�صة االأيدي وت�صبح قرارتها الم�صيرية على  على �صُ

المحك.
)-6 اأهداف الدرا�شة:

وتهدف الدرا�صة ب�صكل اأ�صا�صي اإلى:
َرْت م���ن �صكل الحياة  -  تحلي���ل التط���ورات التي طراأت عل���ى الراأي العام الم�ص���ري والتي غيَّ
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ال�صيا�صية في م�صر خالل فترة الدرا�صة.
-  اإلق���اء ال�صوء على الخ�صائ����س الُمَميَّزة للراأي العام الم�صري وم���دى تاأثيره على �صناعة 

القرارات ال�صيا�صية بم�صر.
- اإلقاء ال�صوء على العوامل التي يمكن اأْن توؤثر على ن�صج و�صفافّية الراأي العام الم�صري.

)-7 منهجية الدرا�شة:
ق���ام الباح���ث با�صتخدام منهج التحلي���ل الو�صفي باعتب���اره االأكثر �صيوع���اً ومنا�صبة لدرا�صة 
الظواه���ر االإن�صاني���ة واالجتماعية واإعطاء و�ص���ف دقيق وتحليلي للظاهرة مح���ل الدرا�صة، مرتكزاً 
بذلك على البيانات والمعلومات التي يتم جمعها وت�صنفيها وتحليلها بم�صداقية والمتعلقة بمو�صوع 

البحث.

)-8 اأدوات الدرا�شة:
1-8-1 اال�صتبان���ة من خ���الل ا�صتمارة ت�صتطل���ع راأي المواطنين في محافظ���ات مختلفة في 

جمهورية م�صر العربية والتي تمثل البيئات والثقافات المختلفة باأنحاء الجمهورية.
1-8-2 مقاب���الت م���ع المتخ�ص�صي���ن واالأكاديميي���ن ذوي العالق���ة والقادرين عل���ى تف�صير 

وتو�صيح ظاهرة الدرا�صة من منظور �صيا�صي ومنظور اجتماعي.

)-9 مجتمع الدرا�شة:
اأجري���ت هذه الدرا�صة ف���ي المحافظات االآتي���ة: محافظة القاهرة )تمث���ل المحافظات ذات 
الطبيع���ة الح�صرية(، ومحافظة ال�صرقي���ة )تمثل المحافظات ذات الطبيع���ة الريفية(، ومحافظة 
المنوفي���ة )تمث���ل محافظات الدلت���ا(، ومحافظة ال�صوي����س )تمثل محافظات القن���اة(، ومحافظة 
اال�صكندري���ة )تمثل المدن ال�صاحليةال�صمالية( ومحافظة اأ�صي���وط )تمثل محافظات الوجه القبلي 
وال�صعي���د(. كم���ا ت���ّم اختي���ار محافظة �صم���ال �صيناء لتمث���ل المحافظ���ات ذات الطبيع���ة البدوية 

وال�صحراوية.

)-0) عينة الدرا�شة: 
تّماأخ���ذ عينة ع�صوائية من كل محافظة من المحافظ���ات ال�صابقة طبقاً لقانون ح�صاب حجم 

العينة والتي قدرت باإجمالي 590 مفردة.

)-)) حدود الدرا�شة:
الح��دود المكاني��ة: ت���ّم اقت�صار مجتم���ع الدرا�صة عل���ى المحافظات الت���ي تمثل ثقافات 

مختلفة، ل�صعوبة �صم جميع محافظات الجمهورية.
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الح��دود الزمانية: تّم اقت�صار الدرا�صة عل���ى الفترة من 25 يناير عام 2011 اإلى 3 يوليو 
2013، م���ع التنويهات ال�صرورية ِلَحْقبة ماقبل الثورة فيما يخ����س الراأي العام الم�صري، لتو�صيح 

ت لقيام تلك الثورة،  ولمقارنة تاأثير الراأي العام قبل وبعد الثورة. تداعياتها والتي اأدَّ

)-)) تق�شيم الدرا�شة
تق�صم الدرا�صة اإلىثالثة مباحث وخاتمة. ُيناق�س المبحث االأول حدود البحث واإطار المعالجة.

ُويناق�س المبحث الثاني تعريف الراأي العاموعنا�صره والعوامل الموؤثرة فيه، وتطور دور الراأي العام 
الم�ص���ري، وتعريف عملية �صناعة الق���رار ال�صيا�صي وعنا�صره والعوام���ل الموؤثرة فيه، ودور الراأي 
الع���ام الم�صري في عملية �صناعة القرار ال�صيا�صي خالل فت���رة الدرا�صة. وُيناق�س المبحث الثالث 
بمدخل تحليلي للتو�صل اإلى ا�صتنتاجات محددة واالإجابة على الت�صاوؤالت البحثّية واإثبات الفرو�س، 

وتناق�س الخاتمةنتائج وتو�صيات الدرا�صةوالدرا�صات الم�صتقبلية المقترحة.

المبحث الثاني
الراأي العام و�شناعة القرارات ال�شيا�شية

اأوًل : مفاهيم الراأي العام
2-1تعريف الراأي العام: ُيعّرف الراأي العام باأّنه »مجموعة المعتقدات التي ي�صترك فيها عدد 
ر عن اآرائهم ِتجاه اإح���دى الم�صكالت اأو الق�صايا«.()1( )اأو هو »االتجاه العام  م���ن االأفراد والتي تعبِّ
الم�صترك بين مجموعة من االأفراد الواعين حول ق�صية معينة )تحقق م�صلحة م�صتركة( في فترة 

دة«()2(.  محدَّ
2-2  عنا�ص���ر ال���راأي العام: هناك مجموعة م���ن العنا�صر التي البد م���ن تواُفِرها في الراأي 

العام، وهي:
2-2-1 »اأْن يَمّثَل الراأُي العامُّ مدىً وا�صعاً بين المعار�صة والتاأييد.

2-2-2اأن يختلف الراأي العام في درجة العمق والقوة.
2-2-3 اأن يختلف الراأي العام في درجة الثبات«.()3(

1-  Barbara A.Bardes, Mack C.Selley, Steffen W.Schmidt. American Government and Politics Today: 
The Essentials, USA, Cengage Learning, 2008, P193.

تغيريه،  واأ�صاليب  قيا�صه  طرق  وقوانينه،  وظائفه،  ت�صكيله،  عوامل  واأنواعه،  مفهومه  العام:  الدين،الراأي  حمي  احلليم،  2-  عبد 
القاهرة، مكتبة االأجنلو امل�صرية، 2009،  �س �س 22-21

3- ربيع، حامد، مقدمة يف نظرية الراأي العام، القاهرة، مكتبة نه�صة ال�صرق، 2007، �س68.
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)-3العوامل التي توؤثر على الراأي العام:
هناك مجموعة من العوامل التى توؤثر ب�صكٍل وا�صٍع علي الراأى العام، ومن اأهمها:

ُل  2-3-1 االإعالم: تعتبر و�صائل االإعالم من اأهم العوامل الموؤثرة على الراأي العام، فهي تمثِّ
و�صائ���ل ال�صبط االجتماعي الهامة في اأيِّ مجتمع والتي تعمل على غر�س قيم وممار�صات اجتماعية 
تتح���ول اإلى تعديالت في المفاهيم وال�صلوك الفردي والمجتمعي من اأجل اإحداث تغييرات مرغوبٍة 
���ر ال�صلوك المرغ���وب وتعمل على ح�صد  ف���ي طريقة التفكي���ر وتعمل على خلق معايي���َر جديدٍة  ُتوؤَطَّ
ال���راأي العام تج���اه اأحد الق�صايا.وهن���ا البّد من التاأكيد عل���ى �صرورة اأن يتَّ�ص���م االإعالم بال�صدق 
والحيادي���ة  وال�صفافي���ة ف���ي الق�صايا العامة من جمي���ع االأطراف حتى تاأتي مواق���ف ال�صعب تعبيراً 
�َصة.))1(( وفي م�صر زاد تاأثير  ع���ن فهم وا�صح لتلك الق�صايا ولي�س كنتيج���ة لمواقف ع�صوائية وم�َصوَّ
عة بعد اأن اكت�صبت بع����س اأدواته حريَّة حركٍة  االإع���الم على ال���راأي العام ب�صورة كبيرة وغي���ر متوقَّ
ظام االأ�صبق. ففي االآونة االأخيرةاأ�صبح االإعالم هو من يقرر م�صيرة  وحيادي���ٍة ن�صبية بعد �صقوط النِّ
االأح���داث وتحولت ف�صائيات م�صرية ومقدمو برامج �صيا�صية اإلى قادة للراأي العام لهم تاأثير اأكبر 
م���ن تاأثير قادة االأحزاب. وُيعّلل بع�ُس المراقبين ذلك اإلى وجود فراغ �صيا�صي كبير بعد الثورة على 
ٍد والتي  م�صت���وى القيادات ال�صيا�صية وعلى م�صتوى االأح���زاب، »فيرجع الف�صل اإلى و�صول حركة تمرُّ
ق���ام به���ا �صباب مجهول���ون ب�صرعة كبيرة اإلى الراأي الع���ام بوا�صطة الق���وة االإعالمية والتي نجحت 
ف���ي �صناعة حدث 30 حزيران الُمزلزل«))2(( ولقد اأكدت اإجاب���ات اأكثر من 50% من مفردات عينة 
الدرا�صة على تاأثير نوعية الر�صالة االإعالمية على ن�صج و�صفافية الراأي العام والقدرة على توجيهه 
ٍر لو�صائل االإعالم  من خالل هذا التاأثير،  كما اأفادت ن�صبة 41% من مفردات العينة بوجوِد َدْوٍر ُموؤثِّ
اع الق���رار من خالل تعريفهم بالمواقف والق�صاي���ا التي تتطلب اإتخاذ  نَّ التفاعلي���ة في اتِّجاهات �صُ
ق���رارات ب�صددها وموقف الراأي العام من هذه القرارات. بينما اأكدت ن�صبة 6،95% من المفردات 
َرْتها و�صائل االعالم الم�صرية باالإ�صافة اإلى عدم الم�صداقية  على �صعف المواد االإعالمية التي وفَّ

والحياد في عر�س الق�صايا ال�صيا�صية المطروحة.
2-3-2 التن�صئ���ة ال�صيا�صي���ة: ه���ي م�صطلح ي�صير اإلى عملي���ة التعلُّم الت���ي تنتقل من خاللها 
االأع���راف وال�صلوكي���ات المقبول���ة ف���ي نظر نظ���ام �صيا�صي ناجح م���ن جيل الآخر، ومن خ���الل اأداء 

1-  د. حممد �صالح اأبورجب، تاأثري االإعالم على الراأي العام وانعكا�س ذلك علي ال�صيا�صة االأمنية، الوفد، 21 اإبريل 2012، على 
http://www.alwafd.org/9:الرابط االلكرتوين

2- طاهر العدوان، االإعالم امل�صري ثورة داخل الثورة، الراأي، 2 يوليو 2013 على الرابط االليكرتوين:
www.alrai.com/article/594087.html      
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هاته���م ب�صاأن المو�صوعات  ه���ذه المهمة يتم اإدخال االأفراد ف���ي الثقافة ال�صيا�صية ويتم ت�صكيل توجُّ
ال�صيا�صي���ة.))1(( وطبق���اً ل�هايم���ن )Hyman( فه���ي: »عملّية تعّل���م الفرِد المعايي���ر االجتماعية عن 
�صات المجتمع المختلفة.ومعنى ذل���ك اأّن التن�صئة ال�صيا�صية ماهي اإال جزء من التن�صئة  طري���ق ُموؤ�صَّ
االجتماعي���ة التي يكت�صب من خاللها الفرد االتجاه���اِت والقيَم ال�صائدة في المجتمع.«))2(( وعندما 
ُتبن���ى التن�صئ���ة ال�صيا�صي���ة على م�صم���ون ديُمقراطي ُتك�ِص���ُب المواطنين اأفكاَر الم�ص���اواة  والحرية 
والعدال���ة واال�صتعداد للم�صارك���ة ال�صيا�صية االإيجابية والثقة باالآخرين وتقبُّ���ل االآخر والفكر القائم 
على اأ�صا�س الت�صامح والتعددية الفكرية والمواطنة والوالء للوطن.))3((  وبالن�صبة للحالة الم�صرية، 
يعتب���ر غي���اب التن�صئة ال�صيا�صية خالل العق���ود ال�صابقة �صبباً رئي�صياً في تاأخ���ر ثورة 25 يناير، كما 
�صاق في الراأي الع���ام الم�صري في االآونة  ُيْعَتب���ر �صبباًهام���اً لتعثر تلك الثورة حت���ى االآن. فغياب االتِّ
االأخي���رة، وعدم تقبل االآخر وظاه���رة التخوين لمجرد اختالف راأٍْي ع���ن راأي تعتبر نتائج مبا�صرة 

لغياب التن�صئة ال�صيا�صية ال�صليمة في المجتمع الم�صري. 
2-3-3 االأمي���ة وع���دم الوع���ي ال�صيا�صي: ال يحظىاالأمي���ون في الغالب باأي ق���در من التن�صئة 
عف الوعي ال�صيا�صي  ال�صيا�صي���ة ويمكن اأن َيِتمَّ ا�صتغالُل عدِم ُقدرِتهم على فه���م واإدراك االأمور و�صَ
لديه���م و تعل���ق معظمهم بطريقة فطرية بالدين والقي���م المجتمعية الموروثة اأ�ص���واأ ا�صتغالل اأثناء 
ح�صد الراأي العام. ))4(( وفي الحالة الم�صرية تعتبر االأمية وعدم الوعي ال�صيا�صي مثاالً وا�صحاً في 
التاأثي���ر على ن�صج و�صفافية ال���راأي العام ويتم ا�صتغالله من النخب ال�صيا�صية و ب�صكل غير اأخالقي 

�صواءً على م�صتوى االإعالم الر�صمي اأم االإعالم المعار�س.  
���ر الحال���ة االقت�صادية على ن�ص���ج و�صفافية ال���راأي العام  2-3-4 الحال���ة االقت�صادي���ة: ُتوؤَثِّ
لالأف���راد،  فمن جهة يعِزُف االأفراد في حاالت �صوء االأح���وال االقت�صادية عن الم�صاركة في الحياة  
ال�صيا�صية ب�صفة عامة الن�صغالهم بتوفير متطلباتهم االأ�صا�صية، اأو اأْن ينقلب االإحباط الذين يعانون 
من���ه اإلى �ُصْخٍط على ال�صيا�صة والقادة ال�صيا�صين،  وينعك�س ذلك بال�صرورة على راأيهم العام. ومن 
جهةاأخرى توؤثر الحالة االقت�صادية على ن�صج و�صفافية الراأي العام حين يتم ا�صتغالل احتياج وفقر 
النا�س لتحقيق م�صالح �صخ�صية من قبل بع�س الجماعات ال�صيا�صيه عبر مايعرف ب�صراء االأ�صوات 

1- Varkey,k.)2003(, Political Theory APhilosophycal Perspective Indian Publisher Distributors.
2- املرجع ال�صابق.

3-  االأزعر،حممد: النظامال�صيا�صيوالتحواللدميقراطيفيفل�صطني. راماهلل: املوؤ�ص�صةالفل�صطينيةللدرا�صاتالدميقراطية. . 1996 م. 
�س.44

4- املرجع ال�صابق.
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اأو ح�صد الراأي العام كما ذكرنا من قبل ))1((.  
)-4  التطور التاريخي لدور الراأي العام الم�شري 

ظل رجال الدين في م�صر يتحدثون با�صم ال�صعب لما كانت عليه مكانتهم في نفو�س ال�صعب، 
حت���ى جاءت الحملة الفرن�صية على م�صر بقيادة نابليون بونابرت والذي قام باإن�صاء«الديوان العام« 
ع���ام 1798 لال�صتفادة م���ن اآراء اأ�صحاب الخبرات والمع���ارف الإدارة �صوؤون الب���الد الأنهم االأجدر 
بذلك في حدود معرفتهم بواقع الحياة الم�صرية.وقد �صكل نظام الديوان فيما بعد اللبنة االأ�صا�صية 
االأول���ى لتوفي���ر نظام ال�ص���ورى في م�صر وهو م���ا تم اعتباره  عالم���ة فارقة في تطور ال���راأي العام 
الم�ص���ري ومنح���ه قوة اأكثر للتاأثير في الحي���اة الم�صرية على كافة الم�صتوي���ات وخا�صة ال�صيا�صية 
منها. واأ�صبح الراأُي العامُّ الم�صريُّ منذ ذلك الوقت اأحَد القوى الموؤثرة وخا�صة مع التطور الكبير 
ال���ذي بات ي�صهده عب���ر مراحل التاريخ المختلفة،  وهو ما ظهر بو�صوح من خالل الثورات التي قام 
به���ا ال�صعب الم�صري علي م���ر تاريخه الإزاحة اال�صتعم���ار الفرن�صي واال�صتعم���ار العثماني )والذي 
اأجب���ره ال���راأي العام الم�ص���ري الثائر على تولية »محم���د علي« على م�صَر ف���ي 13 مايو عام 1805 
وال���ذي ج���اء باإرادة �صعبية خال�صة(، وذل���ك باال�صافة الي الثورات التي قام به���ا ال�صعب فيما بعد 

للتخل�س من اال�صتعمار االنجليزي.
ُد على ال���دور الذي كان يلعبه ال���راأي العام  ورغ���م العدي���د من ال�صواه���د التاريخية الت���ي توؤكِّ
الم�ص���ري، اإال اأّن���ه ظهرت ب���وادر لتراجع هذا الدور خ���الل ال�صنوات ال�صتي���ن الما�صية وبالتحديد 
ه بع�ُس الكتاب هذه الِحْقَب���ة ببداية فترة ›التجريف  من���ذ قي���ام ثورة 23 يوليو عام1952. فلق���د �صبَّ
ال�صيا�ص���ي‹ من خالل عزل الم�صريين عن العمل ال�صيا�صي والتهمي�س التام للراأي العام الم�صري،  
عف  واأّدى اإلى ُعُزوف غالبية المواطنين عن الم�صاركة ال�صيا�صية ، وعن  �صامه بال�صّ مم���ا اأدى اإلى اتِّ
مج���رد اإب���داء  الراأي في كل ما يتعلق باالأمور ال�صيا�صية، بل و�ص���ل االأمراإلى قناعٍة كاملٍة  لدى عدد  
كبي���ر من الم�صريي���ن اأّناالأمور ال�صيا�صية هي ح���ق اأ�صيل للنخبة الحاكمة فق���ط دون �صواهم))2((. 
وكان���ت االأحداث  وا�صحة  لمحاوالت اغتيال ال���راأي العام الم�صري  وتهمي�صه علي مر تلك العقود، 
فطبق���اً الإحدى الدرا�صات ال�صابقة بعن���وان » الراأي العام وقيا�صه: االأ�ص����س النظرية والمنهجية » ، 
اأّن ال���راأي العام الم�صري واإن كان موجوداً اإال اأّنه عدي���م التاأثير لعدة اأ�صباب اأهمها طبيعة النظام 
ال�صيا�ص���ي ال�صائد والذي يعم���ل على قمع وتقييد الحريات العام���ة، وممار�صة الديمقراطية ب�صورة 
�صكلي���ة حتى اختفى تاأثي���ر الراأي العام الم�ص���ري بدرجة كبيرة على كال م���ن الم�صتويين الداخلي 

1- د. حممود ح�صني، قراءة يف نتيجة اال�صتفتاء، االأهرام امل�صائي، اخلمي�س، 3 يناير، 2013.
2- اأ.د حممود ب�صيوين، حممد هالل.  اجلمهورية الثانية يف م�صر، دار ال�صروق، الطبعة الثانية، 2012 �س.�س. 29-27
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والخارج���ي«))1((. ولقد دّلل �صاحب تلك الدرا�صة عل���ى ذلك)على �صبيل المثال ال الح�صر( بوجود 
راأٍْي ع���امٍّ معار�س للعمل بقوانين الطوارئ والقوانين اال�صتثنائية ورغم ذلك تّما�صتمرار العمل بها، 
ووج���وِد رْف�ٍس �صعب���يٍّ كبير للتطبيع مع ا�صرائي���ل ورغم ذلك تّما�صتمرار عملي���ات التطبيع بطريقة 
ممنهج���ة.  فاالأمثلة كثي���رة ومعروفة على تهمي�س الراأي العام الم�ص���ري بطريقة متتابعة منذ قيام 
ثورة 23 يوليو وحتى قيام ثورة 25 يناير.  فاالأحزاب التي اأن�صاأها ال�صادات في منت�صف ال�صبعينيات 
م���ن القرن الما�ص���ي وزاد عددها في ع�صر مبارك حتى و�صلت اإلى 24 حزباً ات�صمت جميعها بعدم 
وج���ود جذور لها في المجتمع اأو �صعبيٍة ُتْذكر اأو وج���وٍد حقيقي في الم�صهد ال�صيا�صي وخ�صو�صاً مع 
ماح للراأي  اإ�ص���رار النظامين على تكبيل يد تلك االأحزاب واالحتفاظ بها كديكور �صيا�صي وعدم ال�صَّ

العام اأْن ياأخذ مكانه الطبيعي �صمن اآليات �صنع القرار ال�صيا�صي في م�صر.))2((
االأمر الذي تغير تماماً بعد ثورة يناير 2011 فاأ�صبح الراأي العام بمثابة بو�صلة تّوجهه عمليات 
اتخ���اذ الق���رارات ال�صيا�صية في م�ص���ر، واأ�صبح المواطن���ون اأكثر حر�صاًعل���ى الم�صاركة ال�صيا�صية 
وح�ص���ور االنتخاب���ات البرلمانية والرئا�صي���ة.  اإال اأّنه في ظل الظروف الدقيق���ة التي تمر بها م�صر 
ل الراأُي العام اأداَة  ف���ي الوق���ت الراهن من تطاحن وانق�صام وانهيار االقت�صاد واالأمن يمِكن اأْن ي�صكِّ
�صغ���ٍط غير ر�صيده علي توجه���ات �صناع القرار ال�صيا�صيوعلى �صناعة ال�صيا�صة العامة.  فعلى �صبيل 
المث���ال ال الح�صر ا�صطرت الحكومة الم�صرية اإلى وقف م�صروع م�صنع اأجريوم في ميناء دمياط،  
نتيج���ة لل�صغوط ال�صعبية علي الرغم من تبنيها للم�صروع والترويج له على اأّنه م�صروع تنموي.وحتى 
اَءة في �صناع���ة القرار ال�صيا�صي واأن يلع���ب دوراً محورياً في الم�صتقبل  ي�صب���ح ال���راأي العام اآلية بنَّ
ليعي���د ت�صكيل الحي���اة ال�صيا�صية واإحداث التغيير الماأمول بم�صر، يج���ب االهتمام بتح�صين الحالة 
االقت�صادية للمواطنين ومحارب���ة الفقر والبطالة واالأمية واالهتمام بالتن�صئة ال�صيا�صية وعمل َنْقَلة 

نوعية في االأداء االإعالمي الم�صري.

ثانيًا: عملية �شنع القرار ال�شيا�شي:
تعريف عملية �شنع القرار ال�شيا�شي:

ُد بعملية �صنع القرار ال�صيا�صي العملية التي يتم من خاللها االختيار ما بين عدة بدائل  ُيْق�صَ
لتحقي���ق االأه���داف الوطني���ة. واإّن كانت كاّفُة الق���رارات تحتاج اإلى جمع وتحلي���ل المعلومات وعمل 
الح�صاب���ات الدقيقة َقْبَل اتخاذها، فاإّن القرارات ال�صيا�صية ب�صفة خا�صة تحتاج اإلى درا�صة ُمتاأنَّية 
م���ة ومدرو�ص���ة ومتعّمقة الأّنها تخ�س كيان دولة وم�صتقبل اأم���ة، فكثيٌر من القرارات رفَعت من  ومنظَّ

1- جماهد،جمال،الراأيالعاموقيا�صه،داراملعرفةاجلامعية،االإ�صكندرية،2004 م.
2- اأ.د حممود ب�صيوين، حممد هالل.  اجلمهورية الثانية يف م�صر، دار ال�صروق، الطبعة الثانية، 2012 �س.�س. 29-27
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ت من �صاأنها.))1(( �صاأن دول، وكثيٌر من القرارات اأي�صاً اأفقدت الدول م�صداقيتها وَحطَّ
العوامل الموؤثرة في عملية �شنع القرار:

ر تاأثيراً كبيراً في عملية �صنع القرار واأهمها مايلي: هناك عوامل توؤثِّ
ر تاأثُّراً كبيراً بال�صغوط  2-6-1  البيئة الخارجية للقرار:القرارات ال�صيا�صية بَوْجه خا�ٍس تتاأثَّ
���رات الخارجي���ة التي يتعر����س لها �صانعي الق���رارات ال�صيا�صي���ة، ومن اأبرز تل���ك ال�صغوط  والُموؤثِّ
والموؤث���رات �صغوط الدول والموؤ�ص�صات العالمي���ة المانحة للم�صاعدات المالية، والتهديد بقطع تلك 

الم�صاعدات،وعمليات الح�صار االقت�صادي، اأو التهديدات با�صتخدام القوة الع�صكرية.))2((
2-6-2  البيئ���ة الداخلية للقرار:هن���اك مجموعة من العوامل الداخلية الت���ي يكون لها تاأثير 
وا�ص���ح وكبير على عملية �صنع الق���رار ال�صيا�صي،ومنها: و�صائل االإع���الم، طبيعة النظام ال�صيا�صي 
���رة والموجودة ف���ي ال�صاح���ة ال�صيا�صية، جماع���ات الم�صالح،  القائ���م، االأح���زاب ال�صيا�صي���ة الموؤثِّ

الموؤ�ص�صات الدينية،  وطبيعة الهيكل التنظيمي الر�صمي لعملية �صنع القرار. ))3((

دور الراأي العام في عملية �شنع القرار ال�شيا�شي:
ٍد للراأي العام اإال اأّنه من االآلي���ات التي تت�صم بقدرة عالية على  رْغ���م وجوِد اإط���اٍر قانوني محدَّ
ُر تف�صيراً وا�صحاً لردِّ الِفْعِل الجماهيري  تعدي���ل وتغيير م�صار القرارات والقوانين، الأّنه بب�صاطٍة يوفِّ
راً ل�صانع���ي القرارات حتى يقوموا بتعديل تلك القرارات  عل���ى القرارات الُمتَّخذة، وهو ماُيعد موؤ�صَّ
والقواني���ن ومايتَِّفُق مع م�صلحة ال�صع���وب وال �صيما في ظل وجود ُمَناٍخ ديمقراطي يتيح للراأي العام 
الم�ص���ارات التي تعبر عن اتجاهاته وميوله ب�صراحة دون قي���ود اأو �صروط.))4(( ويختلف دور وتاأثير 
ال���راأي العام ف���ي عملية �صنع القرار ال�صيا�صي بين الدول ِطبقاً لحج���م وم�صاحة الديمقراطية التي 
تمار����س في كل دولة. ففي الواليات المتحدة على �صبي���ل المثال، يمثل الراأي العام االأمريكي اأهمية 
بالغ���ة في �صناعة واّتخاذ الق���رارات ال�صيا�صية. »ففي عام 1968م ا�صطر الرئي�س ليندون جون�صون 
ح لفترة رئا�صية ثانية الأّن ا�صتطالعاتال���راأي العامحينها كانتقداأظهرتعدم �صعبيته  ال���ي عدم التر�صُّ
ب�صب���ب حرب فيتنام. وفي عام 1974م ا�صطر الرئي�س ريت�صارد نيك�صون اإلى اال�صتقالة من من�صبه 
بعد اأن اأظهرت ا�صتطالعاتالراأي عدم �صعبيته باالإ�صافة اإلى احتمالية محاكمته في الكونغر�س«))5((

1- يحيى علوان احلجامي، ال�صيا�صة والعالقات الدولية، احلوار املتمدن، العدد 3964، يناير2013، على الرابط االلكرتوين: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339925     

2- املرجع ال�صابق.
3- حممد �صالح، دور جماعات ال�صغط يف �صناعة القرار ال�صيا�صي يف الواليات املتحدة االأمريكية، احلوار املتمدن ، العدد 3755 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=311313 :يونيو 2012، على الرابط االلكرتوين،
4- بدر، اأحمد، الراأي العام: طبيعته وتكوينه وقيا�صه ودوره يف ال�صيا�صة العامة،القاهرة، مكتبة غريب، �س15.

5-  �صالم امل�صهداين، »�صنع القرار ال�صيا�صي يف الواليات املتحدة االأمريكية«، ر�صاله ماج�صتري، كلية القانون وال�صيا�صة باالأكادميية 
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ح َدْوِر الراأي العامِّ الم�صري في �صنع القرار ال�صيا�صي بم�صر  االأحداث والموؤ�صرات التي تو�صِّ
قبل  وبعد ثورة يناير 2011:

)-8-) الأحداث ال�شيا�شية 
اإّن خ���روج الماليين م���ن اأفراد ال�صعب الم�صري ف���ي ثورة �صعبية غْي���ِر م�صُبوقة والنجاح في 
اإ�صق���اط النظام البولي�صي لدولة مب���ارك والذي ا�صتمر ثالثة عقود في ثماني ع�صر يوماً فقط يعتبر 

ةً حقيقية الإثبات قوة وتاأثير الراأي العام الم�صري في الم�صهد ال�صيا�صي.   فْر�صَ
فمع انطالق �صرارة الثورة  وتزاُيد المتظاهرين يوماً بعد يوم في جميع محافظات الجمهورية 
ب���داأ النظ���ام في تقديم التن���ازالت واحداً تلو االآخر. فتن���ازل الرئي�س االأ�صبق ع���ن م�صروع التوريث 
حه لفترة ثانية، »وقام بت�صكيل وزارة جديدة، بقيادة الفريق اأحمد �صفيق، واأدخل بع�س  وع���دم تر�صُّ
التعدي���الت على الحزب الوطني الحاكم، واأح���ال بع�س قيادات الوزارة ال�صابقة اإلى المحاكم بتهم 
الَتَربُّ���ح والف�صاد، وقام بتعيين نائٍب للرئي�س، ووافق على تعديل بع�س مواد الد�صتور، كما وافق على 
قبول االأحكام الخا�صة ب�صحة الع�صوية في مجل�س ال�صعب، واأمر الحكومة برفع االأجور والمعا�صات 
بن�صب���ة 15%، كما اأم���ر الحكومة بتثبيت العمالة الموؤقتة، ووافق عل���ى اال�صتماع للمعار�صة ولل�صباب 
المتظاهري���ن، وقام موؤخ���راً بتفوي�س �صلطاته لنائب الرئي�س«. ))1(( وم���ع ا�صتمرار الثوار في ميدان 
التحري���ر بالقاهرة وباقي ميادين م�صر لمدة ثماني���ة ع�صر يوماً بطريقٍة �صلميٍة اأْذَهَلت العالم، من 
ياع والتَخلِّي عن الحكم، ونجح  ظاُم الحاكم اآنذاك عل���ى االْن�صِ ناحي���ة ال�صكل والم�صمون، اأُْجِبَر النِّ

ل جوالته في تلك الثورة. الراأي العام في اأوَّ
وات�صم���ت الفت���رة االنتقالية االأولى-التي تولى فيها المجل����س الع�صكري حكم البالد- بالبطء 
ق اأهدافها،  فل���م يتم اإقالة حكومة اأحم���د �صفيق التي عّينها  ال���ذي ل���م يخِدْم م�صاَر الث���ورة  اأو يحقِّ
مب���ارك اإال بع���د �صهر من ال�صغ���ط ال�صعبي، وتّم تعيين ع�ص���ام �صرف رئي�صاً للحكوم���ة. ولم ُيقدم 
المجل����س الع�صك���ري على توقيف الرئي����س االأ�صبقاإال بعد �صغوط �صديدة من ال�ص���ارع اأي�صاً. ونتيجه 
ل�صغ���وط المحتجين قام رئي�س ال���وزراء ع�صام �صرف باإقالة كثير من ال���وزراء ال�صابقين من عهد 
الرئي����س مبارك، وق���ام وزير الداخلية  في ذلك الوقت بالعمل على تطهير الوزارة من رموز الف�صاد 
ال�صابقي���ن، واأعيد ت�صكيل مجل�س الق�صاء االأعلى، واأُْعِلن عن بدء اإجراءات محاكمة »مبارك«ووزير 
داخليته »حبيب العادلي« وح���ل المجال�س المحلية، واأُعلن عن تغييرعدد من المحافظين. وكنتيجة 
ال�صتم���رار ال�صغ���ط ال�صعب���ي والمظاهرات الفئوي���ة واالعت�صمات ت���ّم اإقالة حكومة �ص���رف؛ وكّلَف 

العربية املفتوحة يف الدمنارك، 2013، �س. 193
org.alwafd.www//:http :1- عالء عريبي،  التنازالت الوهمية:، الوفد ، 24 يناير 2012. علي الرابط االليكرتوين
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المجل����سُ االأعل���ى للق���وات الم�صلحة دكتور »كم���ال الجنزوري« بت�صكي���ل حكومة اإنق���اٍذ وطني،اإالاأّن 
كل ذل���ك ل���م ُيَلبِّ طموحات ال�صعب ال���ذي انقلب على المجل�س بعد اأن كان يوؤي���ده  )وخ�صو�صاً بعد 
االأح���داث التي نتج عنها ا�صت�صهاد الع�صرات( وهو ما يوؤكد على مدى التاأثير الكبير للراأي العام في 
ة  تلك المرحلة ))1((، والتي انتهت باالنتخابات الرئا�صية و�صعود جماعة االإخوان الم�صلمين اإلى �صدَّ

الحكم.
ة �صعبي���ة لها النتباهها جيداً اإلى اأهمية الدور  ولق���د اأوجدت جماعُة االإخوان الم�صلمين اأر�صيَّ
الذي يمكن اأْن يلعبه الراأيالعام في التاأثير على القرارات ال�صيا�صية والم�صيرية، ومن هذا المنطلق 
ومن���ذ �صن���وات عديدة م�صت، كانت جماعة االإخوان الم�صلمي���ن بتنظيمها الفائق تعمل على االأر�س 
لح�ص���د ال���راأي العام ل�صالحه���ا، وقد �صاَع���د الجماعة على ح�ص���د وا�صتقطاِب عدٍد غي���ِر قليل من 
ها اأن ال�صعَب الم�صريَّ يميل اإلى التديُّن ب�صورة ِفطرية.  ويرى  الم�صريي���ن عوامُل عديدة لع���ّل اأهمَّ
البع����س اأّن ارتفاع ن�صبة االأمية وعدم الوعي ال�صيا�صيوعدم وجود تن�صئة �صيا�صية �صليمة وخا�صة في 
ي موؤي���د لها،  فقد اأفادت  الق���رى واالأحي���اء ال�صعبية بالمدن �صاعد في نج���اح الجماعِة في ح�ْصد راأْ
ن�صب���ة ت�صل الي 95% من مفردات عين���ة الدرا�صة باإقتناعهم اأنَّ جماعة االخ���وان قد ا�صتغلَّت اأُّمية 
ْع���ف الوع���ي ال�صيا�صي وعدم وجود تْن�ِصئة �صيا�صية  لبع����س �صرائح المجتمع وقدمت نف�صها على  و�صَ
اأّنه���ا من يحمي االإ�صالم وال�صريع���ة ويحارب الكفر والعلمانية للتاأثير عل���ي اتجاهاتهم واختيارتهم 
ال�صيا�صي���ة.  بينما اأكدت نف�س الن�صبة تقريبا )94% من مف���ردات العينة( ان ارتفاع معدالت الفقر 
�صين والمن�صيين من  والبطال���ة قد �صاعد االإخوان على اجتذاب اأع���داٍد غفيرة من المواطنين المهمَّ
الحكوم���ات المختلف���ة، من خالل قي���ام عنا�صر الجماع���ة  المنت�صرة في رب���وع م�صربتوزيع ال�صلع 
التمويني���ة اال�صا�صية لالأ�صر الفقيرة والُمْعَدمة وتوفير الم�صاعدات الطبية و�صْرف العالجواالأدوات 
المدر�صي���ة مجاناً ب�صفة �صهرية.  وعلى الرغم من اكت�ص���اب تعاطف �صرائح كبيرة من الم�صريين 
وال���ذي �صاه���م اإلى حد كبير ف���ي و�صول االإخوان اإلى �صدة الحكم،  فق���د ف�صلت جماعة االإخوان في 
االحتف���اظ بثَق���ة قطاع كبير م���ن ال�صعب الم�ص���ري الأ�صباب كثي���رة منها على �صبي���ل المثال ولي�س 
الح�ص���ر: ع���دم تحقيق وع���ود الرئي�س ال�صاب���ق التي قطعه���ا على نف�ص���ه، واّتباع �صيا�َص���ِة التمكين 
بطريق���ة مت�صرع���ة، والتحول للديكتاتورية الديني���ة والفا�صية، والعداء مع جمي���ع موؤ�ص�صات الدولة، 
وع���دم اإطالق يد القوات الم�صلحة في الق�صاء على االإرهاب في �صيناء،  واالإفراج على الم�صجونين 
االأمنيي���ن مم���ا زاد من التوت���ر االأمني، وغير ذلك من اأح���داث اأدت اإلى تزايد �صخ���ط  جانب كبير 
م���ن الراأي الع���ام واالإطاحة بحكم االإخوان، واإ�صق���اط االإعالن الد�صتوري المكّم���ل واإلغاء الم�صودة 

1- م�صر ومر�صي ...حكومة رئي�س �صامل، �صبكة النباأ املعلوماتية، اخلمي�س، 6 �صبتمرب، 2012، على الرابط االلكرتوين:
http://www.annabaa.org/nbanews/2012/09/078.htm    
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النهائية للد�صتورواإعادة ت�صكيل الجمعية التاأ�صي�صية))1((. وهو ما يوؤكد اأهمية الراأي العام الم�صري 
في تعديل الم�صار ال�صيا�صي بم�صر.

8-2-2 الموؤ�صرات التي ُتدلِّل علي دور الراأي العام الم�صري في �صنع القرار ال�صيا�صي م�صر 
قبل وبعد الثورة

َل على ه���ذا التاأثير ومنها م���دى ا�صتجابة الحكومات   ���راٌت كثيرة يمِك���ُن اأْن ُتدلِّ و هن���اك موؤ�صِّ
المتعاقب���ة للراأي العام، ومقارن���ة اأداء االحتجاج ال�صعبي، وم�صاركة ال�صباب ف���ي الحياة ال�صيا�صية 
العاّمة قبل وبعد ثورة يناير 2011.فب�صوؤال مفردات عينة الدرا�صة عن تاأثير الراأي العام علي الحياه 
ال�صيا�صي���ة في م�صر قب���ل الثورة،  اأفادت ن�صبة تزيد عن 91% من المف���ردات اأنَّ تاأثير الراأي العام 
ك���ان �صعيف���ا  واأنَّ هذا التاأثير قد زاد على النقي�س بعد الثورة. كم���ا اأفادت ن�صبة تزيد عن 94% اأّن 
حكوم���ات ماقب���ل الثورة لم تكن تعباأ بالراأي العام  وبالتالي لم تك���ن جاّدة في عمليات قيا�س الراأي 
ها يلجاأ اإلى َلّي الحقائق في عمليات القيا����س،  ولم يتم تغيير ال�صيا�صات العامة  الع���ام ب���ل كان بع�صُ
هات ال���راأي العام بال�صورة التي يجب اأن تكون عليها، بينما اأفادت ن�صبة ت�صل اإلى %58  طبق���اً لتوجُّ
م���ن مفردات العين���ة اأّن االأو�صاع قد تغيرت بعد الثورة حيث زادت ح�صا�صية الحكومات للراأي العام 
والت���ي ا�صتخدمت الحقائق في قيا�س الراأي العام لتك���ون منا�صبة  لتعديل ال�صيا�صات العامة.  وهذا 
م���ا اأكدته ن�صبة ت�ص���ل اإلى 63% من  مفردات الدرا�صة باأّن معدل التغيي���ر في ال�صيا�صات العامة قد 

زاد بعد الثورة لينا�صب اتجاهات الراأي العام.
وفيم���ا يخ����س مقارن���ة االأداء االحتجاجي قب���ل وبعد الثورة، ك�ص���ف موؤ�ص���ر)2( الديمقراطية 
ٍة كبيرة بين الحالتين. فاالأداء  ال�صادر عن المركز التنموي الدولي في درا�صة مقارنة عن وجود ُهوَّ
االحتجاج���ي في ال�صهور القليلة التي �صبقت ثورة يناير وفي العامين التاليين للثورة مقارنةً بما قبل 
ُل ظاه���رةً غابت لي�صفقط عن م�صر بل عن العالم العرب���ي ب�صفة عامة. فلعقوٍد طويلة  الث���ورة، يمثِّ
ل���م يكن معهوداً اأن تخرج ال�صعوب العربية في م�صيرات عارمة تطالب بمطالب �صيا�صية واجتماعية 
واقت�صادية. وطبقاً لذلك الموؤ�صر فاإّن االحتجاجات في م�صر قد ت�صاعفت اأكثر من اأربعة اأ�صعاف، 
حي���ث �صه���د عام 2010 )وال���ذي مثل تمهيداً منا�صب���اً لثورة يناير 2011( متو�ص���ط احتجاجات بلغ  
عدده���ا 2210 احتجاج���اً �صنوياً بمع���دل 6 احتجاجات يومياً. وزاد مع���دل االحتجاج في عام 2012 

1- خط زمني للثورة امل�صرية 2011 حتت حكم االإخوان امل�صلمني،علي الرابط االلكرتوين:
  http://www.marefa.org/index.php     

2-  اإ�صتخدمت عينة الدرا�صة ت�صعة �صهور لر�صد االإحتجاجات خالل ال�صنوات الثالث وهى يناير فرباير مار�س 2010، وابريل مايو 
يونية 2012 ، ويناير فرباير مار�س 2013
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بن�صبة 20% حيث �صهد متو�صط احتجاجات بلغ عددها2532 احتجاجاً بمعدل 7 احتجاجات يومياً. 
بينم���ا مث���ل عام 2013حتى نهاي���ة مار�س من نف�س الع���ام ،  طفرة في االحتج���اج ال�صعبي حيث بلغ 
ع  متو�ص���ط االحتجاجات 2782 احتجاجاً بمتو�صط 927 احتجاجاً �صهرياً و30 احتجاجاً يومياً،  وتوقَّ
التقري���ُر اأن َت�صه���د نهاية عام 2013 عدد 11،128 احتجاجاً لو ا�صتم���رت ال�صلطه الموجودة اآنذاك 
انته���اج نف�س ال�صيا�ص���ات، )مما يعني زيادةاالحتجاج���ات الأكثر من ثالثة اأ�صع���اف عن عام2012 

وبن�صبة 340%، والأكثر من اأربعة اأ�صعاف عن عام 2010 وبن�صبة %426(.))1((
َح تقرير  وبالن�صب���ة لم�صارك���ة ال�صباب في الحي���اه ال�صيا�صية في م�صر قبل وبعد الث���ورة، اأَْو�صَ
التنمي���ة الب�صرية لم�صر ع���ام 2010اأّن عزوف الكثي���ر من ال�صباب قبل الثورة ع���ن ممار�صة العمل 
ر في �صناعة الق���رار اأوحتى مجرد التعبير عن الراأي من  عي اإلى َلِعِب دوٍر موؤثِّ ال�صيا�ص���ي وع���َدَم ال�صَّ
خ���الل التنظيم���ات ال�صيا�صية اأو االأهلية اأو الطالبية  رغم اأهمية ال�صباب في عملية التنمية ال�صاملة 
للمجتم���ع جاء كنتيجة للتحديات االقت�صادية وال�صيا�صية والثقافية التي يواِجُهها ال�صباُب الم�صريُّ 
مّم���ا اأّدى اإل���ى التاأثي���ر �صلباً عليهم ودفعه���م اإلى دوامة االإحب���اط.  واأكد التقري���ر اأّن اأقل من 25 % 
مم���ن لهم حق الت�صويت ق���د �صاركوا في انتخابات عام 2005،  وكانت ن�صبة ال�صباب الذين �صاركوا 
�سء وال�صب���اب في م�صر. وبمقارنة م�صر عالمياً اأورد  ف���ي االنتخابات �صئيلة للغاية ِطبقاً لَم�ْصح النَّ
التقري���ر اأّن ن�صبة م�صاركِة ال�صباب في العمل ال�صيا�صي المعار�س قبل الثورة قد بلغت 6% بفارق 12 
نقط���ة مئوية ع���ن الن�صبة عالمياً، وبلغت ن�صبة ا�صتراكهم في المظاه���رات 3% بفارق 8 نقطة مئوية 
عن الن�صبة عالمياً، وانخف�صت الن�صبة في مجال االعت�صامات اإلى 2% بفارق ثالثة نقاط مئوية عن 
الن�صب���ة عالمي���اً.  وفيما يتعلق بالم�صارك���ة المحتملة في المعار�صة ال�صيا�صي���ة احتلت م�صر- طبقا 
للتقرير- ترتيباً متاأخراً يتاأرجح بين ال�صاد�س ع�صر واالأخير عالمياً في كافة مجاالت العمل ال�صيا�صي 
المعار����س.))2(( وفيما يتعلق بن�صب م�صاركة ال�صباب في االأح���زاب ال�صيا�صية اأو�صح تقرير » �صباب 
م�ص���ر بناة الم�صتقب���ل« وال�صادر عن االأمم المتحدة عام 2010 �صعف ن�ص���اط االأحزاب ال�صيا�صية 
و�صعف عدد المن�صمين لع�صوية تلك االأحزاب حيث لم يتعدَّ عدد المن�صمين الأي حزب عن 3% فقط 
م���ن العينة الماأخوذة ف���ي التقرير، وقد �صكلت ع�صويةاالأح���زاب ال�صيا�صية 2.2 %فقط من اأن�صطة 
م�صاركة ال�صباب المجتمعية في م�ص���ر. و�صكاللم�صاركون في االأحزاب ال�صيا�صية0.12% فقط من 
اإجمال���ي ال�صباب في الفئة العمرية من )18-29( �صنة.)3( واإن كانت تلك الموؤ�صرات التنفي- طبقاً 
الإح���دى الدرا�ص���ات ال�صابقة-اأّن م�صر �َصِهدت موجةً من الحرك���ات االجتماعية ا�صتطاعت اإحداث 

http://tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate 1- موؤ�صر الدميقراطية ، التحرير، يناير 2014 علي الرابط االليكرتوين
2- واقع م�صاركة ال�صباب قبل 25 يناير، ادملري على املوقع االليكرتوين:

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?t=12313    
3- املرجع ال�صابق.



370 Al JINAN                                                                                                         الجنان                                                        الجنان

المحور الخامس: إعالم

حال���ٍة من الح���راك ال�صيا�صي واالجتماعي مما كان له اأَثُره في ن�صر ثقاف���ة االحتجاج، وَك�ْصِر حاِجِز 
الخوف والمطالبة بالحقوق وهو ما اأف�صى بدوره الي قيام ثورة 25 يناير.))1((

اإّن اأ�صباب عدم م�صاركة ال�صباب ب�صفة خا�صة  ومعظم الم�صريين علىوجه العموم في الحياة 
ال�صيا�صية قبل الثورة متعددةوعلى راأ�صها عملية التجريف ال�صيا�صي الممنهجةالتي تّم االإ�صارة اإليها 
اآنف���اً، مما اأدى اإلى ياأ�ِس الم�صريين من اإمكانية تحقيق ديمقراطية �صليمة والح�صول على م�صتقبل 
َدت هذا الياأ�َس نتيجةً ل�صع���وِر غالبية الم�صريين باالأمل في التغيير  اأف�ص���ل.  اإالاأّن ث���ورة يناير قد بدَّ
بع���د نجاح الثورة في عْزل مبارك وتوّلي المجل�س الع�صكري قيادة المرحلة االنتقالية االأولى وهو ما 
كان وا�صحاً من ا�صتعداد وتحّم�س الم�صريين للم�صاركة في الحياه ال�صيا�صّية بعد طول عزوف.))2((

المبحث الثالث
الإطار العملي للدرا�شة 

3-) المقدمة
يتناول هذا البحث دور الراأي العام في عملية �صنع القرارات ال�صيا�صية، وقد ركزت الدرا�صة 
عل���ى دور ال���راأي العام الم�صري بعد ثورة 25 يناير 2011 والت���ي اأثبتت اأهمية الدور الذي يمكن اأن 
يق���وم به الراأي العام الم�صري لتغيير االأو�صاع القائم���ة والمطالبة بحقوقه اإذا ما اأح�س بالتهمي�س 

واالإهمال.

3- ) منهج )اأ�شلوب)الدرا�شة:
ا�صتخدم الباحث المنهج الو�صفي التحليلي والذي يحاول و�صف وتقييم ذلك دور الراأي العام 
بوجه عام والراأي العام الم�صري بوجه خا�س في �صنع القرار ال�صيا�صي، باالإ�صافة لمقارنة وتف�صير 

وتقييم بهدف التو�صل اإلى تعميمات ذات معنى يزيد بها ر�صيد المعرفة عن المو�صوع.
وقدا�صتخدم الباحث م�صدرين اأ�صا�صيين للمعلومات:

اإل���ى  للبح���ث  االإطارالنظ���ري  معالج���ة  ف���ي  الباح���ث  اتج���ه  اأ-  الم�صادرالثانوية:حي���ث 
م�صادرالبيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالأجنبية ذات العالقة، 
والدوري���ات والمق���االت والتقاري���ر، واالأبحاث والدرا�ص���ات ال�صابقة الت���ي تناولت مو�صوع 
الدار�ص���ة، باالإ�صافة اإلى اال�صتعانة ببع�س من المواق���ع االلكترونية التي تت�صمن معلومات 

عن مو�صوع الدرا�صة.

وحقوق  والتنمية  لل�صالم  ماعت  منوذجا،  امل�صرية  احلالة   - الثورية  واحلالة  احلزبية  البنى  بني  لل�صباب  ال�صيا�صية  1-  امل�صاركة 
http://www.maatpeace.org/node/3962 :االن�صان، دي�صمرب 2012، علي الرابط االليكرتوين

2- املرجع ال�صابق.
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ب-  الم�صادراالأولي���ة: لمعالجة الجوان���ب التحليلية لمو�صوع البحث؛ حي���ث لجاأ الباحث اإلى 
جم���ع البيانات االأولية من خ���الل االإ�صتبانة ك���اأداة رئي�صية للبحث، والت���ي تمَّ ت�صميمها 

لتوفير المعلومات المتعلقة بمو�صوع الدرا�صة ،ووزعتعلىالفئات المختلفة.
وقد تّم اإجراء الدرا�صة الميدانية على النحو التالي:

3-3 مجتمع وعّينة البحث
اأ-  مجتمع البحث: اأجريت هذه الدرا�صة علي عدد من المحافظات الم�صرية وتّم مراعاة اأن 
تكون هذه المحافظات تمثل بقية المحافظات تمثيالً جيداً حيث تّم مراعاة اأْن يتم اختيار 

كل محافظة لتكون مّمثلة لقطاع اأو �صريحة من المجتمع الم�صري بمختلف فئاته..
ب-  عين���ة البحث:تاألف���ت عينة البحث م���ن )590 �صخ�صاً( وقد تم مراع���اة العينة ان تتنّوع 
العّينة من حيث الجن�س )ذكر - اأنثى ( الفئة العمرية ) ال�صباب - كبار ال�صن ( الم�صتوى 
التعليم���ي )اأمي- دبلوم - موؤهل عالي - درا�ص���ات عليا ( كما تّم مرعاة اأْن يكون التمثيل 

محايداً ودون اأي انتقاء.
3-4 االأداة: بهدف بناء االأداة، تمت االإجراءات التالية:

ق�صم هذا البحث اإلى ق�صمين كاالآتي:
خ�صائ�س العينة.

التحليلومناق�صةمجاالتالدرا�صةوتف�صيرالنتائج.
الو�صف االإح�صائي لعّينة الدرا�صة وفقاً للخ�صائ�س وال�صمات ال�صخ�صّية:

وفق���اً للتوزي���ع ال�صكان���ي لجمهورية م�صر العربية ف���ي الع���ام 2012 – 2013 يو�صح الجدول 
التالي )جدول رقم  1 ( توزيع ال�صكان على محافظات الجمهورية:

ج���دول رقم )1(: التوزيع ال�صكاني لجمهورية م�صر العربية في العام 2012-2013 )مق�صماً 
بالمحافظات(

عدد ال�صكاناملحافظةعدد ال�صكاناملحافظةعدد ال�صكاناملحافظة
2,721,478الفيوم4,481,879املنيا4,362,168االإ�صكندرية

4,262,200الغربية4,762,568املنوفية1,258,882اأ�صوان
6,107,365اجليزة199,810الوادي اجلديد3,701,392اأ�صيوط

1,029,136االإ�صماعيلية374,071�صمال �صيناء5,071,346البحرية
2,798,942كفر ال�صيخ604,451بور�صعيد2,470,960بني �صويف

352,885مطروح4,546,564القليوبية20,968,723القاهرة
549,759ال�صوي�س3,209,982قنا5,338,831الدقهلية
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484,132االأق�صر306,722البحر االأحمر1,180,991دمياط
4,004,613�صوهاج5,736,644ال�صرقية154,941جنوب �صيناء

وق���د تم اختي���ار �صبع محافظا تتمث���ل القطر الم�صري )ت���م تظليلها بالج���دول ال�صابق(، حيث تم 
اختي���ار محافظة القاهرة لتمث���ل المحافظات ذات الطبيع���ة الح�صرية ومحافظ���ة ال�صرقية لتمثل 
المحافظ���ات ذات الطبيعة الريفية ومحافظ���ة المنوفية لتمثل محافظات الدلتا ومحافظة ال�صوي�س 
لتمث���ل محافظات القناة ومحافظ���ة اال�صكندرية لتمث���ل المدن ال�صاحلية ومحافظ���ة ا�صيوط لتمثل 
محافظ���ات الوجه القبل���ي وال�صعيد كما تم اختيار محافظة �صمال �صين���اء لتمثل المحافظات ذات 

الطبيعة البدوية وال�صحراوية.
وبح�صب قانون حجم العينة لتقدير الو�صط الح�صابيالذي ُيعطى بالعالقة التالية:

Nحجم املجتمع

Z
2
α

الدرجة املعيارية املقابلة مل�صتوى الداللة 
0.95  وت�صاوى 1.96 

D0.05 ن�صبة اخلطاأ فى التقدير وت�صاوى

σاالنحراف املعيارى للمجتمع

N حجم العينه

وبح�صب م�صتويات الدرا�صة ال�صالفة الذكر �صوف يكون لدينا �صبع عينات:
وبالرج���وع اإلى جدول)1( وباعتب���ار اأنَّ االنحراف المعيارى للمجتم���ع ي�صاوى  0.62 وقد تم 
ح�صابه على اأ�صا�س المقيا�س الم�صتخدم فى ا�صتمارة اال�صتق�صاء وهو مقيا�س )ليكرت( الخما�صى 

يكون حجم العينه بالمحافظات:

جدول رقم )2(: توزيع العينات 
عددهاالعينة

= 20,968,723 × 590 ÷ 40455325= 306العينة االأوىل حمافظة القاهرة
84 =40455325 ÷ 590 × 5,736,644 =العينة الثانية حمافظة ال�صرقية

54 =40455325 ÷ 590 × 3,701,392 =العينة الثالثة حمافظة اأ�صيوط
9 =40455325 ÷ 590 × 549,759 =العينة الرابعة حمافظة ال�صوي�س

64 =40455325 ÷ 590 × 4,362,168 =العينة اخلام�صة حمافظة اال�صكندرية
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69 =40455325 ÷ 590 ×4762568 =العينة ال�صاد�صة حمافظة املنوفية
4 =40455325 ÷ 590 × 374,071 =العينة ال�صابعة حمافظة �صمال �صيناء

590 مواطناالإجمايل

اأداة الدرا�ص���ة: بعداالطالع علىالمادة النظرية والدرا�ص���ات واالآراء الخا�صة بمو�صوع الراأي العام 
الم�ص���ري ودوره في عملية �صن���ع القرار ال�صيا�صي، قام الباحث بت�صمي���م اأداة الدرا�صة واإعدادها 
)اال�صتبانة/ملحق رقم1( ثم توزيعها على اأفراد العينة الدرا�صة ثم تم تحليلها ومعالجتها اإح�صائياً.
-  �صدق االأداة :تاأكد الباحث من �صدق االأداة )االإ�صتبانة(، من خالل عر�صها على مجموعة 
م���ن المحكمين والمتخ�ص�صين في مو�صوع الدرا�صة لتحكيمها واإبداء مقترحاتهم واآرائهم 
عليه���ا، واأو�صى المحكمون ببع�س االقتراحات على �صياغة الفقرات واالأ�صئلة �صواءً بحذف 
بع����س الفق���رات اأو باإ�صافة فق���رات جديدة، وبع���د اإتم���ام التعديالت المو�ص���ى بها،اأ�صار 

المحكمون ب�صالحية االأداة )االإ�صتبانة( واعتمادها الإكمال الدرا�صة.
���د بثبات االإ�صتبي���ان اأن تعطى هذه االإ�صتبانة نف����س النتيجة لوتّم اإعادة  -  ثب���اُت االأداة :ُيْق�صَ
توزيعه���ا اأكثر منم���رة تحت نف�س الظروف وال�ص���روط، اأوبعبارة اأخرى اأّن ثب���ات االإ�صتبانة 
يعنى اال�صتقرارفي نتائج االإ�صتبانة وعدم تغييرها ب�صكل كبير فيما لوتّم اإعادة توزيعها على 
اأفرادالعين���ة عدة مرات خالل فترات زمنية معين���ة. قام الباحث با�صتخراج معامل الثبات 

بوا�صطة معادلة )كرونباخ األفا( ونتائج الجدول رقم )3( تبين ذلك.
الجدول رقم )3( نتائج معادلة كرونباخ األفا لثبات االأداة

الثباتاملجاالت
0،93جمال االعالم

00،85جمال التن�صئة ال�صيا�صية
0،91جمال االأمية و عدم الوعي ال�صيا�صي

0،90جمال احلالة االقت�صادية
0،90الدرجةالكلية

يت�صح من الجدول رقم )3( اأنَّ معامالت الثبات لمجاالت االإ�صتبانة تراوحت بين0،93 و 0،86،وبلغ 
ر عن معامالت ثابتة جيدة تفي باأغرا�س الدرا�صة. معامل الثبات الكلي)0،95( وجميعها تعبِّ

ن���ت اأداة الدرا�صة )االإ�صتبانة( خم�ص���ة اأجزاء تقي�س كلٌّ منها  -  م�صم���ون اأداة الدرا�صة:ت�صمَّ
موؤ�ص���راً م���ن موؤ�صرات ال���راأي العام المراد درا�صته���ا في م�صر، وهنا ولك���ي يتم الح�صول 
عل���ى اإجابات مو�صوعية ح�ص���ب واقع الراأي الع���ام، وتفادياً من تاأثير عنون���ة االأجزاء على 
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المبحوثي���ن، وكذلك لعدم المبالغة االإيجابية اأوال�صلبية م���ن قبل العينة في االإجابة لم يتم 
تو�صيح اأجزاء االإ�صتبانة وقد كانت فقرات االإ�صتبانة كمايلي:

االأ�صئلة من5   اإلى 11 تخ�س موؤ�صر االعالم.
االأ�صئلة من 12اإلى16 تخ�س موؤ�صر التن�صئة ال�صيا�صية.

االأ�صئلة من 17اإلى24 تخ�س موؤ�صر االأمية و عدم الوعي ال�صيا�صي.
االأ�صئلة من 25 اإلى32 تخ�س موؤ�صر الحالة االقت�صادية.

االأ�صئل���ة م���ن 33 اإلى40 تخ�س موؤ�صر اأثر ال���راأي العام قبل وبعد الثورة عل���ي �صنع القرارات 
ال�صيا�صية. 

وق���د تّم ا�صتخ���دام مقيا�س )ليكرت لقيا�س( االإ�صتبانة كما ه���و مو�صح في الجدول رقم )4( 
)مواف���ق ب�صدة،موافق،محايد،غي���ر موافق،غي���ر موافق ب�ص���دة( في تحديد اإجاب���ات كل فقرة من 
فق���رات المجاالت الخم�س،حيث يعب���ر الرقم)5(عن اأكبر درجة )موافق ب�صدة( ويعبر الرقم )1(

عن اأقل درجة )غير موافق ب�صدة(.
جدول رقم)4( مقيا�س ليكرت الخما�صي

غري موافق غري موافقحمايدموافقموافق ب�صدةالت�صنيف
ب�صدة

54321الدرجة

ب - اإجراءات الدرا�شة:
تم اإجراء الدرا�صة وفقا للخطوات االآتية:

- ت�صميم االإ�صتبيان واإعدادها ب�صورتها النهائية.
- تحديد مجتمع الدرا�صة وعينتها.

- توزيع االإ�صتبيان على اأفراد العينة.
-  جم���ع اال�صتبيانات من اأفراد العينة،وترميزها واإدخالها اإلى الحا�صب ومعالجتها اإح�صائياً 

)SPSS( با�صتخدام برنامج
- تفريغ اإجابات اأفراد العينة.

- ا�صتخراج نتائج اال�صتبيانات وتحليلها ومناق�صتها.

المعالجات الإح�شائية:
م���ن اأجل معالج���ة البيانات ا�صتخدم الباح���ث برنامج الرزم االإح�صائي���ة للعلوم االجتماعية 



375 Al JINAN                                                                                                         الجنان

د. أحمد ابراهيم حامد

)SPSS( وذلك با�صتخدام المعالجات االإح�صائية االآتية:

1- المتو�صطات الح�صابية والن�صب المئوية.

)IndependentTest( .لمجموعتين م�صتقلتين )2- اختبار)ت

تحلي���ل التباي���ن االأح���ادي  )One way ANOVA( واختبار �صقيها لمقارن���ات البعدية بين 
المتو�صطات الح�صابية عند اللزوم.

وتو�صح الجداول التالية ارقام )5( و)6( و)7( و)8( و )9( فقرات االإ�صتبيان ولتحديد ذلك 
ا�صتخدمت المتو�صطات الح�صابية، والن�صب المئوية لكل فقرة ولكل مجال للدرجة الكلية كما �صيتم 

االإ�صارة.

ومن اأجل تف�صير النتائج اعتمدت الن�صبة المئوية االآتية:

80% فاأكثر درجة واقع الموؤ�صرات كبيرة جداً.

70-79،9% درجة واقع الموؤ�صرات كبيرة.

60-69،9% درجة واقع الموؤ�صرات متو�صطة.

50-59،9% درجة واقع الموؤ�صرات قليلة.

اأقل من50% درجة واقع الموؤ�صرات قليلة جداً.

الج���دول رق���م )5( و�صائ���ل االعالم: المتو�صط���ات الح�صابي���ة والن�صب المئوي���ة لدرجة واقع 
الموؤ�صرات المفاهيمية وو�صائل االإعالم )ن=590(

موافق املجاالت
غري حمايدموافقب�صدة

موافق
غري 

موافق 
ب�صدة

املتو�صط
الن�صبة

املئوية)%(
درجة 
الواقع

هل اأنت موؤمن بالدور الذي 
ميكن اأن يلعبه االعالم امل�صري 

يف التاأثري علي الراأي العام 
امل�صري

كبرية 372124652454.41%88.2
جداً

هل توفر لك و�صائل االإعالم 
امل�صرية معلومات �صحيحة 
وحمايدة عن كافةالق�صايا 
واملوقف يف الدولة ويف كافة 
املجاالت )اجتماعية – 

�صيا�صية -...(.

قليلة51 3553183248712.55%
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هل توؤثرو�صائل االإعالم امل�صري
ةالتفاعليةفياجتاهات�صناعالقر
ار من خالل تعريفهم باملواقف 
والق�صايا التي تتطلب قرارات 

ب�صددها وباجتاهات واآراء 
االفراد منها.

كبرية 2421958353174%80
جدا

هل تعترب و�صائل االعالم 
امل�صرية املختلفة )اذاعة 
وتلفزيون وراديو و�صبكات 

توا�صل االجتماعي...(
قنواتات�صاليةفعالة لت�صكيلراأي 

عام حول احد الق�صايا.

كبرية653361186563.66%73.2

هل وفرتو�صائل االعالم 
امل�صرية املختلفة فر�صة 

لالفراد للتعبري عن اآرائهم.
متو�صطة1181001421241063%60

هل كان للمواداالإعالمية 
التي وفرتها و�صائل االعالم 

امل�صرية التفاعلية دور 
يف حتفيزاجلماهري 

للم�صاركةفيثورة اخلام�س 
والع�صرين من يناير عام 

.2011

قليلة421121061711592.5%50

هل االإعالم  املوجهمن قبل 
احلكومة اأو من قبل اإحدى 

اجلماعات واأ�صحاب امل�صالح 
ميكن اأن يوؤثر على ن�صج 

و�صفافية الراأي العام؟

كبرية 3001081225374.2%88.7
جدا

الجدول رقم )6( التن�صئة ال�صيا�صية: المتو�صطات الح�صابية والن�صب المئوية لدرجة واقع الموؤ�صرات 
المفاهيمية التن�صئة ال�صيا�صية )ن=590(

موافق املجاالت
غري حمايدموافقب�صدة

موافق
غري 

موافق 
ب�صدة

املتو�صط
الن�صبة

املئوية )%(
درجة 
الواقع

هل ت�صجع االأ�صرة امل�صرية 
م�صاركة االأبناء يف املناق�صة 
اجلماعية واتخاذ القرارات 

والتعبري عن راأيهم.
كبرية 3071715941124.22%84.4

جداً

هل تلعب املدر�صة دواراًفي 
رفعالوعي ال�صيا�صي لدى الطالب 

وتتيح لهم قنوات للتعبري عن 
اآرائهم.

قليلة 37.2 2453651243241.86%
جداً

هل توفر املوؤ�ص�صات الدينية يف 
م�صر فر�صة لالأفراد للتعبري عن 

اآراء االفراد واجتاهاتهم.
كبرية2012487741233.95%79
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هل تعتقداأّناالحزاب ال�صيا�صية 
يف م�صر متثلم�صدراً فعاالً خللق 
راأي عام حمايد ومو�صوعي وغري 

متاأثر بتوجهات احلزب.
متو�صطة10015917194663.23%64.6

هل عدم وجود 
تن�صئة  �صيا�صية  جيده ميكن اأن 
توؤثر على ن�صج و�صفافية الراأي 

العام؟
كبرية 20217259105523.97%80.9

جداً

الج���دول رق���م )7( محور االأمية و ع���دم الوعي ال�صيا�ص���ي: المتو�صط���ات الح�صابية والن�صب 

المئوية لدرجة واقع الموؤ�صرات المفاهيمية االأمية )ن=590(

موافق املجاالت
غري حمايدموافقب�صدة

موافق
غري 

موافق 
ب�صدة

املتو�صط
الن�صبة

املئوية )%(
درجة 
الواقع

هل ن�صبة االّمية و عدم الوعي 
ال�صيا�صي يف املجتمع امل�صري 

مرتفعة.
كبرية 41315912604.66%93.2

جداً

هل انت علي دراية بال�صيا�صات 
التي تتخذها احلكومة يف كافة 

�صئون اإدارة الدولة.
قليل65891182121062.65%53

هل انت علي دراية وملم باهم 
متو�صط67.4 %14214814894583.37الق�صايا واالحداث يف الدولة.

قليل 31.8%612831243651.59هلتقوم بدور يف تلك الق�صايا.
جداً

هل تعتقد ان االمي ميكنه القيام 
بدور يف عملية �صنع القرار 

ال�صيا�صي
كبرية17115911894483.53%70.6

هل  عدم الوعي ال�صيا�صي واالمية  
ميكن ان يوؤثران  علي ن�صج 

و�صفافية الراي العام؟
كبرية 3781191822534.37%87.9

جداً

هل ا�صتغالل  احد االحزاب او 
اجلماعات المية  املواطنني وعد 
وعيهم ال�صيا�صي ميكن ان يوؤثر 
علي ن�صج و�صفافية راأيهم العام؟

كبرية 4151721204.92%96.7
جداً

هل تري ان االخوان امل�صلمني 
قد ا�صتغلوا عدم الوعي 

ال�صيا�صي  وامية  بع�س �صرائح 
املجتمع امل�صري يف التاأثري 
علي اجتاهاتهم واختيارتهم 

ال�صيا�صية؟

كبرية 35920118844.53%89.7
جداً
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الج���دول رقم )8( الحالة االقت�صادي���ة: المتو�صطات الح�صابية والن�صب المئلوية لدرجة واقع 
الموؤ�صرات المفاهيمية الحالة االقت�صادية )ن=590(

موافق املجاالت
غري حمايدموافقب�صدة

موافق
غري 

موافق 
ب�صدة

املتو�صط
الن�صبة

املئوية 
)%(

درجة 
الواقع

هل تتمتع م�صر مب�صتوى معي�صة 
قليلة 22.4%006595252.12مرتفع؟

جداً
هل يلعب الفقر دوراً يف التاثري على 
دور الراأي العام امل�صري يف �صنع 

ال�صيا�صات؟
كبرية 372106773054.23%87.4

جداً

هل تتم عمليات ل�صراء االأ�صوات يف 
كبرية77.2%17720118312173.74منطقتك؟

كبرية77.6%15926611241123.78هل تعر�صت لعرو�س ل�صراء �صوتك؟
هل اختلف الو�صع يف م�صر بعد 

الثورة عن قبلها من خالل عمليات 
�صراء االأ�صوات؟

متو�صطة6515927159363.54%65.4

هل احلالة االقت�صادية ال�صيئه 
للمواطنني ميكن اأن توؤثر على ن�صج 

و�صفافية الراأي العام؟
كبرية 37019814444.21%87.8

جداً

هل ا�صتغالل اأحد االأحزاب اأو 
اجلماعات للحالة االقت�صادية 

ال�صيئة للمواطنني ميكن اأن يوؤثر 
على ن�صج و�صفافية راأيهم العام؟

كبرية 3611095535303.87%84.5
جداً

هل ترى اأّن االإخوان امل�صلمني قد 
ا�صتغلوا احلالة االقت�صادية ال�صيئة 

لل�صرائج الفقرية واملهم�صة من 
املجتمع امل�صري يف تكوين قاعدة 

�صعبية لهم؟

كبرية 419135150214.59%90.2
جداً

الج���دول رق���م )9( تاثير الراي العام الم�ص���ري قبل وبعد الثورة :المتو�صط���ات الح�صابية والن�صب 
المئلوية لدرجة واقع الموؤ�ّصرات المفاهيمية لتاأثير الراأي العام الم�صري قبل وبعد الثورة )ن=590(

موافق املجاالت
غري حمايدموافقب�صدة

موافق
غري موافق 

املتو�صطب�صدة
الن�صبة

املئوية )%(

درجة 
الواقع

هل هناك تاثري للراي العام على 
قليلة 11.40%515301224181.23احلياة ال�صيا�صية قبل الثورة؟

جدا
هل كان هناك ح�صا�صية لدي 

قليلة 17.4%28231773801.56حكومات ماقبل الثورة للراأي العام
جدا

هل ا�صتخدمت حكومات ماقبل 
الثورة )اأو بع�صها(  يل احلقائق يف 

اأ�صاليب قيا�س الراأي العام
كبرية 37712287314.94%93.2

جدا
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هل حدث تغري لل�صيا�صات العامة 
قليلة 21.6%1218601193811.78قبل الثورة؟

جدا
هل هناك تاأثري للراأي العام على 

كبرية 97.4%539456004.87احلياة ال�صيا�صية بعد الثورة؟
جدا

هل كان هناك ح�صا�صية لدي 
كبرية77.8%23210916539453.21حكومات بعد الثورة للراأي العام

هل ا�صتخدمت حكومات مابعد 
الثورة احلقائق يف اأ�صاليب قيا�س 
الراأي العام لتكون منا�صبة لتعديل 

ال�صيا�صات العامة؟

متو�صطة122130112901362.87%64.5

هل زاد معّدل تغيري ال�صيا�صة العامة 
بعد الثورة ليتنا�صب مع اجتاهات 

الراأي العام؟
كبرية2071647895464.23%80.2

3-5 اختبار فر�شيات الدرا�شة:
معايي���ر تحدي���د كف���اءة النموذج:هناك معايي���ر كثيرة يمك���ن ا�صتخدامه���ا لتحديد مالءمة 

االنحدار التقديري في تمثيل الظاهرة قيد التحليل بداللة المتغيرات المف�صرة.
يتم ا�صتخدام اختبار ) F ( لقيا�س معنوية معلومات النموذج في اآن واحد اإذ يعتبر الفر�صية 

H0:B1=B2=…=BM=0

H1:B1=B2=…=BM=0

رة  لتحدي���د ما اإذا كانت هناك عالقة معنوية بين المتغّير المعتمد ) Yi ( والُمِتَغّيرات المف�صِّ
F حيث ت�صتخرج قيمة X1,X2,…,Xm

X1,X2,…( تمثل متو�صطات مربعات االنحدار العائد اإلى M.S.R)Xn,,…,Xm :حيث اأّن
Xm,( وال���ذي ي�ص���اوي مجموع مربعات االنح���دار العائد اإل���ى ) X1,X2,…,Xm ( مق�صومة على 

.n درجة الحرية
M.S.R تمث���ل متو�صط���ات مربع���ات االخط���اء والت���ي تمث���ل مجم���وع مربع���ات االخط���اء 

)SSerror( مق�صوم���ة علي درج���ة الحري���ة )n-m-1(. وتقارن هذه القيمة بقيم���ة F الجدولية 
.)m( و ) n-m-1( بدرجتي حرية

معام���ل التحدي���د لقيا�س التف�صيرية للنم���وذج: وهو ن�صبة مجموع مربع���ات االنحرافات الذي 
يعزىاإلى التاأثير الخطي للمتغيرات المف�صرة على اإجمالي مجموع مربعات االنحرافات الكلي اأياأّنه 
يبي���ن م�صاهمة معادلة االنحدار في و�صف االختالف���ات الكلية للمتغير المعتمد وبالتالي يبين ن�صبة 
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االختالفات الكلية الحا�صلة للمتغير المعتمد )Y( من قبل المتغيرات المف�صرة.
والأخذ بعين االعتبار عدد المتغيرات المف�صرة يتم ح�صاب معامل التحديد الم�صحح كما يلي: 
اإّن R2 معام���ل ي�صتخ���دم لمعرف���ة جودة التوفيق لخ���ط االنحدار المقدر للمتغي���ر التابع على 
المتغي���ر الم�صتقل وبما اأّن���ه مربع معامل االرتباط فاإّن قيمته تكون مح�ص���ورة بين ال�صفر والواحد 
وه���و يقي�س ن�صبة التغّي���ر في المتغير التابع نتيجة تغّير المتغّير الم�صتقل اأياأّنه يو�صح ن�صبة م�صاهمة 
 R2 المتغير الم�صتقل في التغّير الحا�صل في المتغّير التابع. ويكون التقدير جيد كلما اقتربت قيمة

من الواحد وهو يعني اأّنه توجد عالقة خطية تامة بين المتغّير التابع والمتغّير الم�صتقل.
3-5-1  اختب���ار الفر�صي���ة االأولى: هن���اك عالقة معنوية بي���ن الحال���ة االقت�صادية )�صعف 
المرتبات وانت�صار البطالة وازدياد الفقر( وبين ن�صوج و�صفافية الراأي العام.لدرا�صة  فر�صية وجود 
عالق���ة معنوية بين الحال���ة االقت�صادية )المتغي���ر الم�صتقل(،  وبين ن�صوج و�صفافي���ة الراأي العام 
)المتغي���ر التاب���ع(،  يتم ا�صتخدام اختب���ار بير�صون PersonCorrelation الإثب���ات نوعية العالقة 
بين المتغيرين )طردية اأم عكي�صة (. وحيث اأّنمعامل االرتباط بين الحالة االقت�صاديةوبين ن�صوج 
و�صفافي���ة ال���راأي العام =0.984 )ط���ردي قوي( والفر�صي���ة ال�صفرية: اليوجد ارتب���اط ذو داللة 
والفر�صي���ة البديلة: يوجد  0=ρ معنوي���ة بين الحال���ة االقت�صادية ون�صوج و�صفافي���ة الراأي العام
.   وقيمة  0≠ρ ارتباط ذو داللة معنوية بين الحالة االقت�صاديةوبين ن�صوج و�صفافية الراأي العام
االحتم���ال )sig):0.016,  وبم���ا اأّن قيم���ة sig اأقل من 0.05  اإذن نقبل الفر�صي���ة البديلة ونرف�س 
الفر�صي���ة ال�صفري���ة وبالتالي يوجد ارتب���اط ذو داللة معنوية بين الحال���ة االقت�صادية وبين ن�صوج 
و�صفافي���ة ال���راأي الع���ام. وم���ن الج���دول )10(  يت�صح اأّن قيم���ة )F ( قد بل�غ���ت ) 29.22( ويمكن 
ح�صاب معامل التحديد للنموذج )R2( والذي بلغ )0.968 ( وبذلك فاإّن النموذج يف�صر اأّن %96.8 
م���ن قي���م المتغير التابع مما يعني اأّنه توجد عالقة خطية قوية بي���ن الحالة االقت�صاديةوبين ن�صوج 
و�صفافي���ة الراأي العامبينم���ا نالحظ اّنمدى ت�صتُّت الخطاأ الع�صوائي حول خط االنحدار وهي القيمة 
)MSE( قد بلغت )3.27( وهي �صغيرة تعني تركز البيانات حول خط االنحدار وهو ما يعني قبول 

الفر�س البديل حيث يوؤكد وجود عالقة بين الحالة االقت�صادية )�صعف المرتبات وانت�صار البطالة 
وازدياد الفقر( وبين ن�صوج و�صفافية الراأي العام.

جدول رقم )10( اختبار الفر�صية االأولى
MSERR2FSig
3.270.9840.96829.220.016
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3-5-2  الفر�صي���ة الثاني���ة: هناك عالقة معنوي���ة بين ارتفاع ن�صبة االأمية و ع���دم الوعي ال�صيا�صي 
وبي���ن ن�ص���وج و�صفافية الراأي العام.لدرا�صة فر�صية وجود عالقة معنوي���ة بين ارتفاع ن�صبة االأمية و 
عدم الوعي ال�صيا�صي )المتغير الم�صتقل( وبين ن�صوج و�صفافية الراأي العام )المتغير التابع(،  يتم 
ا�صتخدام اختبار بير�صون  Person Correlation الإثبات نوعية العالقه بين المتغيرين )طردية اأم 
عكي�صة ( .  وحيث اأّن  معامل االرتباط بين ارتفاع ن�صبة االأمية و عدم الوعي ال�صيا�صي وبين ن�صوج 
و�صفافي���ة الراأي الع���ام =0.974 )طردي ق���وي(، والفر�صية ال�صفرية: اليوج���د ارتباط ذو داللة 
.  والفر�صية البديلة: يوجد  0=ρ معنوي���ة بي���ن ارتفاع ن�صبة االأمية ون�صوج و�صفافية الراأي الع���ام
ارتب���اط ذو دالل���ة معنوية بين ارتفاع ن�صب���ة االأمية ون�صوج و�صفافية الراأي الع���ام،  وقيمة االحتمال 
)sig):0.024,  وبم���ا اأّن قيم���ة sig اأق���ل م���ن 0.05اإذن نقبل الفر�صية البديل���ة ونرف�س الفر�صية 

ال�صفري���ة: اإذن يوج���د ارتب���اط ذو دالل���ة معنوية بين ارتفاع ن�صب���ة االأمية و عدم الوع���ي ال�صيا�صي 
وبي���ن ن�ص���وج و�صفافية الراأي العام ومن الج���دول )11(  يت�صح اأّن قيم���ة )F( قد بل�غت )24.67(  
ويمك���ن ح�صاب معامل التحديد للنموذج )R2( والذي بل���غ ) 0.949 (. وبذلك فاإّن النموذج يف�صر 
اّن94.9% من قيم المتغير التابع،  مما يعني اأّنه توجد عالقة خطية قوية بين ارتفاع ن�صبة االأمية و 
ع���دم الوعي ال�صيا�ص���ي وبين ن�صوج و�صفافية الراأي العام، في حين اأّن5.1% من االختالفات ناتجة 
ع���ن عوامل ع�صوائية بينما نالحظ اأّنمدى ت�صتت الخط���اأ الع�صوائي حول خط االنحدار وهي القيمة 
)MSE ( ق���د بلغت )1.82( وه���ي �صغيرة وتعني تركز البيانات حول خ���ط االنحدار وهو ما يعني 

قب���ول الفر����س البديل حيث يوؤكد وجود عالقة بين ارتفاع ن�صبة االأمية و عدم الوعي ال�صيا�صي وبين 
ن�صوج و�صفافية الراأي العام.

جدول رقم )11( اختبار الفر�صية الثانية
MSERR2FSig
1.820.9740.94924.670.024

3-5-3  الفر�صي���ة الثالثة: هناك عالقة معنوية بين وجود التن�صئة ال�صيا�صيه للنخب واالأفراد وقوة 
وت�اأثير الراأي العام علي �صناعة القرار ال�صيا�صي:بالن�صبة لدرا�صة فر�صيةوجود عالقة بين التن�صئة 
ال�صيا�صي���ه للنخب واالأفراد )المتغير الم�صتقل( وبين وق���وة وت�اأثير الراأي العام علي �صناعة القرار 
ال�صيا�ص���ي )المتغي���ر التابع(،يتم ا�صتخدام اختبار بير�ص���ون Person Correlation الإثبات نوعية 
العالق���ة بين المتغّيَرين )طردية اأمعك�صية(. وبما اأّن معامل االرتباط بين وجود التن�صئة ال�صيا�صية 
للنُّخ���ب واالأفراد وقوة وت�اأثي���ر الراأي العام علي �صناعة القرار ال�صيا�صي =0.934  )طردي قوي(،  
والفر�صية ال�صفرية: اليوجد ارتباط ذو داللة معنوية بين وجود التن�صئة ال�صيا�صية للنخب واالأفراد 
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.   والفر�صية البديلة: يوجد ارتباط  0=ρ وق���وة وت�اأثير الراأي العام على �صناعة القرار ال�صيا�صي
ذو داللة معنوية بين وجود التن�صئة ال�صيا�صية للنخب واالأفراد وقوة وت�اأثير الراأي العام على �صناعة 
.  وقيمة االحتمال )sig):0.019 ، وبما اأّن قيمة sig اأقل من 0.05،  اإذن  0≠ρ القرار ال�صيا�صي
نقب���ل الفر�صية البديلة ونرف����س الفر�صية ال�صفرية، وبالتالي يوجد ارتب���اط ذو داللة معنوية بين 
وج���ود التن�صئ���ة ال�صيا�صية للنخب واالأفراد وق���وة وت�اأثير الراأي العام على �صناع���ة القرار ال�صيا�صي 
وم���ن الج���دول )12(  يّت�ص���ح اأّن قيم���ة )F ( قد بل�غ���ت ) 12.38( ويمكن ح�ص���اب معامل التحديد 
للنم���وذج )R2( وال���ذي بل���غ ) 0.872 (، وبذلك فاإّن النم���وذج يف�صر اأّن87.2% م���ن قيم المتغّير 
التاب���ع،  مم���ا يعني اّنه توجد عالقة خطية قوية بين وجود التن�صئ���ة ال�صيا�صية للنخب واالأفراد وقوة 
وت�اأثي���ر الراأي الع���ام على �صناعة القرار ال�صيا�صي. وفي حين اأّن12.8% من االختالفات ناتجة عن 
عوام���ل ع�صوائي���ة، بينما نالحظ اأّن م���دى ت�صتت الخطاأ الع�صوائي حول خ���ط االنحدار وهي القيمة 
���ز البيانات حول خط االنحدار وهو ما يعني  )MSE ( ق���د بلغ���ت ) 4.87( وهي �صغيرة  وتعني تركُّ
قب���ول الَفر�س البديل حيث يوؤكد وج���ود عالقة بين وجود التن�صئة ال�صيا�صي���ة للنخب واالأفراد وقوة 

وت�اأثير الراأي العام على �صناعة القرار ال�صيا�صي.
جدول رقم )12( اختبار الفر�صيةالثالثة

MSERR2FSig
4.870.9340.87212.380.019

3-5-4  الفر�صي���ة الرابع���ة: هناك عالقة معنوية بي���ن دور االإعالم وقوة وت�اأثي���ر الراأي العام علي 
�صناعة القرار ال�صيا�صي:بالن�صبة لدرا�صة فر�صية وجود عالقة بين دور االإعالم)المتغّير الم�صتقل( 
وبين قوة وت�اأثير الراأي العام علي �صناعة القرار ال�صيا�صي )المتغّير التابع (،  يتم ا�صتخدام اختبار 
بير�ص���ون PersonCorrelation الإثبات نوعية العالقة بي���ن المتغّيرين )طردية اأم عك�صية(. وبما 
اأّن  معام���ل االرتب���اط بي���ن دور االإع���الم وقوة وت�اأثي���ر الراأي العام عل���ى �صناعة الق���رار ال�صيا�صي 
=0.958  )ط���ردي ق���وي(. والفر�صية ال�صفرية: اليوجد ارتباط ذو داللة معنوية بين دور االإعالم 
. والفر�صية البديلة: يوجد ارتباط  0=ρ وق���وة وت�اأثير الراأي العام على �صناعة الق���رار ال�صيا�صي

0≠ρ ذو دالل���ة معنوية بي���ن دور االإعالم وقوة وت�اأثير الراأي العام عل���ى �صناعة القرار ال�صيا�صي
. وقيم���ة االحتم���ال )sig ):0.028،  و بما اأّن قيم���ة sig اأقل من 0.05،  اإذن نقبل الفر�صية البديلة 
ونرف����س الفر�صي���ة ال�صفرية، وبالتالي يوجد ارتباط ذو داللة معنوية بين دور االإعالم وقوة وت�اأثير 
ال���راأي الع���ام عل���ي �صناعة الق���رار ال�صيا�صي. ومن الج���دول )13(  يت�صح اأّن قيم���ة )F ( قد بل�غت 
)18.97(، ويمك���ن ح�ص���اب معامل التحديد للنم���وذج )R2( والذي بل���غ ) 0.918 (،  وبذلك فاإّن 
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النم���وذج يف�ص���ر اأّن 91.8% من قيم المتغير التابع مما يعني اأّنه توج���د عالقة خطية قوية بين دور 
االإعالم وقوة وت�اأثير الراأي العام على �صناعة القرار ال�صيا�صي.  وفي حين اأّن8.2% من االختالفات 
ناتجه عن عوامل ع�صوائية، نالحظ اأّن مدى ت�صتُّت الخطاأ الع�صوائي حول خط االنحدار وهي القيمة 
)MSE( ق���د بلغ���ت ) 6.49( وهي �صغيرةوتعن���ي تركز البيانات حول خط االنح���دار وهو ما يعني 

قبول الَفْر�س البديل حيث يوؤكد وجود عالقة بين دور االإعالم وقوة وت�اأثير الراأي العام على �صناعة 
القرار ال�صيا�صي.

جدول رقم )13( اختبار الفر�صية االرابعة
MSERR2FSig
6.490.9580.91818.970.028

الخاتمة
النتائج والتو�شيات

اأوًل: نتائج الدرا�شة
تختل���ف درجة  تاأثير الراأي العام فى عملي���ة �صناعة القرار ال�صيا�صي من نظام �صيا�صي الآخر 
وم���ن ِحْقَبٍة الأخرى. ففي الحك���م الديمقراطي يكون للراأي العام و�صناع القرار عالقة تبادلية يتاأّثر 
�صاً فى ظ���ل الحكم الديكتاتوري  ���ر كلٌّ منهما ف���ي االآخر. بينما يقبع الراأي الع���ام حبي�صاً ومهمَّ ويوؤثِّ
واالأنظم���ة ال�صمولية، ويظل هذا التهمي�س والتجاهل حتى يثور الراأي العام ويقتلع تللك االأنظمة من 

جذورها كما حدث موؤخراً فى دول الربيع العربي.
يوؤث���ر االإع���الم ال�صيا�صي على توجية ال���راأي العام وَح�ْص���ده، فيلعب االإع���الم الحر فى الدول 
الديمقراطية دوراً اإيجابياً فى ن�صج و�صفافية الراأي العام، بينما يلعب االإعالم الموجه من ال�صلطات 
وجماعات الم�صالح دوراً �صلبياًوخطيراً على ن�صج و�صفافية الراأي العام وتت�صبب عدم حياديته اإلى 
االنق�ص���ام  والفرق���ة بين اأبناء الوطن الواحد وهو ما كان ووا�صحاً  بعد ثورة يناير 2011 وحتى االآن 

فى الحالة الم�صرية.
يوؤثرارتف���اع ن�صب���ة االأمي���ة وع���دم الوع���ى ال�صيا�صي)والناتجة عن ع���دم االهتم���ام بالتن�صئة 
ال�صيا�صي���ة ال�صليمة للمواطني���ن( على ن�صج و�صفافية الراأي العام. وتتمثل الخطورة في هذة الحالة 
ف���ى �صهول���ة توجيه وح�صد الراأي العام لتحقي���ق م�صالح وامتيازات خا�صة.  فلق���د تّمالتغريرباآالف 
الب�صط���اء م���ن القرى والنجوع الم�صرية الت���ي ترتفع فيها ن�صب االمية وع���دم الوعيال�صيا�صي تحت 

�صتار الدفاع عن الدين تارة وعن ال�صرعية تارة اأخرى.
يوؤثر �صوء االأحوال االقت�صادية وارتفاع ن�صبة البطالة وازدياد معدل الفقر على ن�صج و�صفافية 
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ال���راأى العام ب�صورة مبا�ص���رة وخطيرة، فمن جانب ت�صاعد تللك الظروف على �صهولة  اإغواء كثيراً 
م���ن الفقراء والمهم�صين للقيام باأحداث ا�صطرابات وتظاهرات واأعمال ال�صغب وهو ما حدث منذ 
لب  قي���ام ثورة يناير 2011 ويحدث حتى االآن. ومن الجانب االآخر يمكن اأْن توؤثر تللك الظروف بال�صَّ
على م���دى ا�صتعداد المواطنين للم�صاركة ال�صيا�صية بجميع اأ�صكالها الأن�صغالهم بتوفير االحتياجات 

االأ�صا�صية الخا�صة بهم.
اأظه���رت النتائ���ج اأّن تاأثير الراأي العام على الحياة ال�صيا�صية قب���ل الثورة كان �صعيفاً مقارنة 
بتاأثيره بعد الثورة، واأّنه لم تكن هناك ح�صا�صية لدى حكومات ماقبل الثورة التجاهات الراأي العام، 
وكان���ت قيا�صات ال���راأي العام ال توؤخذ على محمل الجد بل كان  بع�ُس تل���ك الحكومات يلجاأ اإلى َلّي 
الحقائ���ق في اأ�صاليب قيا�س الراأي العام وبالتالي لم تكن تهتم بتغيير ال�صيا�صات العامة بما يتوافق 
م���ع اتجاه���ات ال���راأي العام. في حين ت�صب���ب قيام ثورة يناي���ر 2011 في تغيير ج���ذري في ثقافات 
الحكوم���ات المتعاقبة بعد الثورة. فاأظهر معظمها ح�صا�صي���ة التجاهات الراأي العام واالن�صياع له، 
كما اأظهروا ميال الى ا�صتخدام الحقائق والمو�صوعية في اأ�صاليب قيا�س الراأي العام، حتى يتمكنوا  
ق���در االإمكان م���ن التوافق مع اتجاهات���ه ورغباته. و�صوف يوؤث���ر ذلك بال�صرورة عل���ى معدل تغيير 

ال�صيا�صة العامة الإحداث هذا التوافق.
ف���ي ظل الظ���روف ال�صيا�صية واالقت�صادي���ة واالأمنية ال�صروري���ة التي تمر به���ا م�صر حالياً، 
ي�صبح الراأي العام اأهّم اآليات �صناعة القرار ال�صيا�صي وال�صيا�صات العامة بعد ارتفاع درجة اهتمام 
الم�صريين بالم�صاركة ال�صيا�صية وارتفاع �صقف مطالبهم، وبعد اأن وجدوا اأكثر من طريقة لل�صغط 

على �صناع القرار والإقالة الحكومات بل والروؤ�صاء.
م���ع ا�صتمرار وج���ود العوامل التي توؤثر على ن�ص���ج و�صفافية الراأي العام والت���ي �صبق االإ�صارة 
اإليه���ا في تلك الدرا�ص���ة، وفي ظل حالة اال�صتقطاب ال�صيا�صي وانق�ص���ام الراأي حول جميع الق�صايا 
بي���ن موؤيد ومعار����س، تكمن خطورة كبيرة ف���ي االن�صياع الكامل للراأي العام ف���ي اتخاذ القرارات 
الم�صيري���ة دون درا�صة جدي���ة ومتاأنية لتلك القرارات حتى تتحقق مطالب الوطن والمواطنين على 

حد �صواء.

ثالثًا: تو�شيات الدرا�شة
�صرورة ايجاد مناخ ديمقراطي حقيقي تن�صاأ فيه  عالقه تبادلّية من التاأْثير والتاأثُّر بين الراأي 
الع���ام ومتَّخ���ذ القرارات ، ليتم من خالله���ا درا�صة اآراء ورغبات ومي���ول المواطنين واي�صالها بكل 
اأمانة الى مّتخذي القرارات ال�صيا�صية ل�صنع واتخاذ القرارات ال�صيا�صية التي تحقق تلك  الرغبات 

والميول وتحقق �صالح الوطن في نف�س الوقت. 
لتحقي���ق تلك العالقة التبادلية بي���ن القائمين على اتخاذ الق���رارات ال�صيا�صية والراأى العام 
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الم�ص���ري يتحت���م االهتم���ام بقيا�س الراأى الع���ام بجدية وحيادي���ة و�صفافية، وبطريق���ة علمية عن 
طري���ق تدعي���م مراكزا�صتطالع الراأى القائمة، وان�صاء مراكز جدي���ده وخا�صة في االماكن البعيدة  
والمهم�ص���ة، واإتاحة الو�صائل والتقنيات والبرامج الحديثة للقيا�س والتحليل ل�صمان تو�صيل النتائج 

ب�صفافية ل�صناع القرار.
اإن�ص���اء مراك���ز تكنولوجي���ة خا�صة لقيا����س وتحليل الراأى الع���ام من خالل تحلي���ل م�صاركات 
المواطني���ن عل���ي مواق���ع التوا�ص���ل االجتماع���ي المختلف���ة )في�س ب���وك –تويتر- بلوج���رز- غرف 
الدرد�ص���ة- ، WhatsApp-Viber وه���ي و�صائ���ل االت�صال االأكثر ا�صتخدام���اً بوا�صطة ال�صباب مع 
اال�صتعان���ة بالمتخ�ص�صين في الطب النف�صي وعل���م االجتماع فيتلكالمراكز وتحليل الراأى العام مع 
ا�صتخدام  ال�صال�صل الزمنية والبرامج االإح�صائية للتعرف على مقدار واتِّجاهات التغيير في الراأى 

العام حول الق�صايا الُمَثارة وتحليل اأ�صباب التغير وحيثياته.
تطويرمراكز االأبحاث الموجودة فنّيا وتكنولوجيا وتطوير الُقدرات الفنية والتحليلية للعاملين 
فيها لت�صبح اإحدى اآليات دعم القرارات ال�صيا�صية من خالل اإجراء الدرا�صات والبحوث المتعمقة 
حول الظواه���ر ال�صيا�صية واالقت�صادية و الق�صايا القومية عموما وعالقتها بالمتغيرات والتطورات 
الدولي���ة، وتوقع تط���ور االحداث وط���رح ال�صيناريوهات المختلف���ة ودرا�صة ردود االفع���ال المتوقعه 
للراأي العام حول تلك ال�صيناريوهات وتجهيز تقارير للقيادة ال�صيا�صية حول جميع الق�صايا المثارة  

والمتوقعة.
اإلغاء وزارة االإعالم وتحرير المنظومة االإعالمية من �صيطرة الدولة مع اإعادة �صياغة ميثاق 
ال�ص���رف االإعالمي بالطريقة التي ُتلزم جميع العاملين بالمنظوم���ة االعالمية  ببنود هذا الميثاق، 
حت���ى تت�ص���م التغطي���ة االعالمّية بالحيادّي���ة وال�صفافي���ة والنزاهة وال�ص���دق، لتعود ثق���ة المواطن 

الم�صري فى االإعالم الوطني. 
االهتم���ام بالتن�صئ���ة ال�صيا�صية لل�صب���اب واالأح���زاب ال�صيا�صي���ة وتعليمهم وتثقيفه���م �صيا�صاً 
واقت�صادي���اً واجتماعياً وبروتوكاليا؛ من خالل قيام جمي���ع و�صائل االإعالم والمراكز البحثية  بدور 
���ال ف���ي التن�صئة ال�صيا�صية وزيادة الوعي ال�صيا�صى للمواطني���ن وتنمية والئهم للوطن.  كما يمكن  فعَّ
اإن�صاء مدار�س وطنيٍة لذلك الغر�س والتركيز على المتمّيزين منهم الإعدادهم كقادة للم�صتقبل في 

جميع المجاالت.
االهتم���ام ب�صيا�صات التعليم واعتبار الق�صاء على االأمية ق�صّية اأْمٍن قومي والتعامل معها على 
ه���ذا االأ�صا�س من خالل ر�ص���د الميزانيات وعقد البرام���ج المركزة والجادة؛ ومْن���ح حوافز مادية 

ومعنوية لمن يتم َمْحُو اأميَّتهم.
تح�صين االأحوال االقت�صادية للمواطنين والق�صاء على البطالة والفقر و�صرعة تحقيق العدالة 
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االجتماعي���ة التى طالبت بها الجماهير خالل ثورة يناي���ر 2011 مما ينعك�س باالإيجاب على المزاج 
خط واال�صتياء بين المواطنين. العام وينهي حالة ال�صُّ

الدرا�شات المقترحة:
التداعيات ال�صيا�صية لعمليات االإ�صالح والديمقراطية.

ْنع ال�صيا�صات العامة.  2- َدور ا�صتْطالعات الراأي العام في �صُ
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